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جهاد المشتاق
إلى عناق أبيه
منهال األمين
بـ ـ ــوجـ ـ ــه ل ـ ـ ــم ت ـ ـك ـ ـمـ ــل خ ـ ـ ـطـ ـ ــوط ذقـ ـن ــه
اكتمالهاّ ،
يمم االبــن األصغر لعماد
مغنية وجـهــه بــاكـرًا صــوب الطريق
ّ
ال ــذي خــطــه وال ــده مـنــذ ثــاثــن عامًا
ّ
ـزدر الفتى الحياة ،لكنه
ونــيــف .لم يـ ِ
لـ ــم يـ ـت ــرك ت ـف ــاص ـي ـل ـه ــا ت ـ ـ ـ ــزدري ب ــه.
م ـس ــاف ــة ال ـب ـح ــث عـ ــن عـ ـم ــاد مـغـنـيــة
ك ــان ــت ق ـص ـيــرة جـ ـ ـدًا ،س ـبــع س ـنــوات
تقريبًا ،لكنها كانت كافية ليجد فيه
امل ـق ــاوم ــون مــامــح «حـ ــاج رضـ ــوان»
آخر.
إن ــه نـسـخــة عــن والـ ــده ،ي ـقــول مـقــاوم
عايش جهاد في السنوات األخيرة،
وال س ـي ـم ــا ال ـح ـق ـب ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة مــن
تــاريــخ «املـقــاومــة اإلســامـيــة» .أليس
هناك مبالغة فــي ذلــك؟ يـ ّ
ـرد املـقــاوم:

ّ
توج سليماني معرفته
بجهاد بأن قال له :أريدك معي
نحن ال نقول إنــه عماد مغنية آخر،
ل ـكــن الـفـطـنــة وال ــذك ــاء والـشـخـصـيــة
القيادية واإلب ـ ــداع ...هــي مواصفات
رضوانية بامتياز .كان جهاد ،برأي
املـقــاوم الصديق ،فــي طــور التجهيز
املقاومةُ ،بدأ ذلك
وإعداد شخصيته
ِ
قبل استشهاد والده ،وبعده أتيحت
لــه فــرص القــت مقوماته الشخصية
ال ــواع ــدة .تلقف الـفـتــى صـنــو وال ــده،
ال ـ ـ ـصـ ـ ــديـ ـ ــق ال ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــدوق ،الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــرال
قـ ــاسـ ــم س ـل ـي ـم ــان ــي« .عـ ـ ـم ـ ــو» .ه ـك ــذا
كــانــا يـتـخــاطـبــان ،ج ـهــاد وال ـج ـنــرال
س ـل ـي ـمــانــي ،ق ــائ ــد فـيـلــق ال ـق ــدس في
الحرس الثوري اإليراني.
م ــاذا رأى ال ــرج ــل ف ــي الـفـتــى جـهــاد؟
يـ ـق ــول املـ ـ ـق ـ ــاوم :ك ـ ــان م ــن الـطـبـيـعــي
أن يـهـتــم سـلـيـمــانــي بـعــائـلــة تــوأمــه
ال ــروح ــي ،ع ـمــاد مـغـنـيــة ،ول ـكــن كــان
ي ـم ـكــن لـ ـه ــذا االهـ ـتـ ـم ــام أن يـقـتـصــر
على الرعاية األبــويــة ،لــوال أنــه وجد
فــي ج ـهــاد مـمـيــزات مــن امل ـع ــروف أن
سليماني يبحث عنها .ولــذا حــاول
جاهدًا أن ّ
يطورها لــدى جهاد ،لكي
يعطي شخصيته أبعادها الحقيقية
ّ
والواقعية ،كل ذلك كان يجري بتمهل
وت ـ ـ ــؤدة .ت ـع ــرف ــون ال ـع ـقــل اإلي ــران ــي،
يردف صديق جهاد .فتح سليماني
أم ــام جـهــاد آفــاقــا واس ـعــة ،شخصية
وم ـعــرف ـيــة .ع ـ ّـرف ــه إل ــى ك ــل ال ـق ـيــادات
في الجمهورية اإلسالمية ،بــدءًا من
امل ــرش ــد األعـ ـل ــى ،آي ــة ال ـل ــه خــامـنـئــي.
ّ
وتوج معرفته به وأمله فيه بأن قال
له :أريد أن تعمل معي ،فسأله جهاد
ف ــي أي م ـج ــال بــال ـت ـحــديــد؟ فــأجــابــه
ّ
س ـل ـي ـمــانــي :س ـن ـشــكــل م ـق ــاوم ــة ضد
أميركا في العالم.
كــان سليماني حريصًا على تقريب
جهاد إليه .هكذا أجلسه في تعازي
وال ــدت ــه قــري ـبــا م ـن ــه .ب ـعــدهــا بقليل
ب ـ ــدأ اإلعـ ـ ـ ــام اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ي ـت ـحــدث
عـ ــن جـ ـه ــاد ب ـ ـكـ ــام ،ل ـي ــس مـ ــن نـســج
الـخـيــال ،إنما بمبالغة فــي كثير من
التفاصيل ،يقول املـقــاوم ،وال سيما
الحديث عن دوره في جبهة الجوالن.
يـضـيــف م ـحــدث ـنــا :مـســاهـمــة مـحــور

امل ـقــاومــة ف ــي ال ـج ــوالن مـخـتـلـفــة عن
الوضع في سوريا والعراق .للجبهة
ّ
تتظهر
هناك خصوصيتها التي لم
بعد معاملها بشكل واضح ،وإن كان
البعد األمني لها ساخنًا بني العسكر
على األرض .هل هناك اختراق أمني
أدى إل ــى عـمـلـيــة االغ ـت ـي ــال؟ ال أبـ ـدًا،
فــي النهاية الـشـبــاب هــم ذهـبــوا إلى
َ
يسع اإلسرائيلي وراءهم
هناك ،ولم
الغتيالهم .هذه جبهة مفتوحة على
كل االحتماالت.
هذا كان حلم جهاد ،الشهادة .الفتى
ال ــذي كــانــت كــل اإلم ـكــان ـيــات متاحة
يبال
له ،مادية ومعنوية وعلمية ،لم
ِ
ّ
ب ـك ــل هـ ــذا .رس ــم لـنـفـســه شخصيته
الخاصة ،أدرك ربما بــاكـرًا أن اإلرث
ّ
ّ
يتبدد إن لم يكن حملته
الوالدي قد
على قدره .شخصية محببة ينجذب
إل ـي ـه ــا ك ــل م ــن تـ ـع ـ ّـرف إلـ ـي ــه .يـتــابــع
املقاوم :صقلت مرحلة ما بعد والده
شخصيته في كثير من جوانبها .لم
تكن الحياة على هامش اهتماماته.
أح ـ ّـب وارت ـب ــط م ــرة ،ول ـكــن لــم يكتب
النجاح للتجربة ،وكان يعد الرتباط
آخ ــر ،ومنكبًا عـلــى متابعة دراسـتــه
الـجــامـعـيــة .لـعـلــه اخ ـت ــار اإلدارة ،ملا
ت ـع ـن ـيــه ه ـ ــذه امل ـ ـفـ ــردة م ــن ع ـم ــق فــي
عمل املقاومة .كان والده واحدًا ممن
أرســوا مفاهيم اإلدارة الناجحة في
العمل العسكري.
م ـ ــن ج ـ ــوان ـ ــب ال ـ ـش ـ ـبـ ــه م ـ ــع وال ـ ـ ـ ـ ــده،
وال ـت ــي وج ـ ــدت م ــع ج ـه ــاد بـعـفــويــة،
أو فــرضـتـهــا الـ ـظ ــروف ،وخـصــوصــا
بـعــدمــا ب ــدأ اإلع ــام امل ـعــادي يـتــداول
باسمه ،أنه لجأ إلى األساليب التي
ات ـب ـع ـه ــا والـ ـ ـ ــده م ـن ــذ ث ــاث ــن ع ــام ــا.
لــم يـعــد يـحـمــل هــات ـفــا ،وب ــات يتخذ
احتياطات فــي تنقالته .إنــه كــوالــده
ً
ال يــريــد أن يـكــون هــدفــا سـهــا ،لكنه
في الوقت نفسه يتمنى االستشهاد
تتويجًا لعمله .
ك ــان ج ـهــاد مهتمًا أي ـضــا بالشأنني
الـفـنــي واإلع ــام ــي .أن ـجــز فـيـلـمــا عن
حـ ـي ــاة وال ـ ـ ـ ــده ،م ـت ــاب ـع ــا كـ ــل م ــراح ــل
التنفيذ .ملمًا بالتصوير واإلخــراج
والـكـتــابــة وإجـ ــراء امل ـقــابــات .يصفه
مـ ـص ــدر م ـ ـقـ ـ ّـرب ،ك ـ ــان م ــواكـ ـب ــا ل ـهــذا
ال ـع ـم ــل ،ب ــأن ــه نـ ـم ــوذج الب ـ ــن شـهـيــد
قــائــد .ك ــان جـهــاد نسخة عــن شباب
ّ
مطورة وفق تقنيات مطلوبة،
اليوم
في القدرة على التواصل مع اآلخــر،
وقــدرة على تقديم رؤية حديثة جدًا
للمقاومة .بــرز ذلــك عبر نشاطه في
«ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة»،
حيث عمل على التواصل مع شرائح
مــن كــل املـنــاطــق اللبنانية .متوخيًا
ال ـل ـغ ــة ال ـس ـه ـل ــة وال ـع ـم ـي ـق ــة فـ ــي آن،
عـبــر الـفـيـلــم الـقـصـيــر والــوثــائـقـيــات
ولـ ـغ ــة املـ ـ ـ ّ
ـدونـ ـ ــات .إنـ ـه ــا بــاخ ـت ـصــار
لغة عصرية للمقاومة ،عمل جهاد
ومجموعة من رفاقه على التخاطب
بها مع اآلخر في مثل أعمارهم أو من
هم أكبر من ذلك.
بـنـظــر ال ـصــديــق املـ ـق ــرب ،إن ج ـهــاد،
ومجموعة كبيرة من زمالئه تتابع
م ــا بـ ـ ــدأوه م ـع ــا ،ي ـم ـث ـلــون ال ـن ـمــوذج
الـلـبـنــانــي ،امل ــرح املـقـبــل عـلــى الدنيا
ال ــذي يعرفه الـعــرب واملـسـلـمــون عن
الشباب اللبناني ،طبعًا فــي حــدود
ال ـن ـمــوذج اإلس ــام ــي ال ـخــاص بهذه
التجربة ،هذا النموذج يستطيع أن

(األخبار)

يكون هكذا من الخارج ،وفي الوقت
نفسه ،يحمل في داخله همًا بحجم
الوطن وبحجم األمة.
هكذا ،فإن جهاد عماد مغنية ،الفتى
الـ ـ ــذي ول ـ ــد وف ـ ــي ف ـم ــه م ـل ـع ـقــة ع ـمــاد
مغنية ،كان يستطيع أن يعيش على
م ـجــد أب ـي ــه ،يـعـمــل ح ـيــث ي ـش ــاء ومــا
ي ـشــاء ،إال أن ــه وض ــع الـقـضـيــة نصب

ً
عينيه ،وجعلها هــدفــا أوال وأخـيـرًا.
ينقل عنه صديق طفولة حسرة ظلت
تــاح ـقــه م ـنــذ ن ـعــومــة أظـ ـف ــاره حتى
استشهاد والــده .يقول الصديق ،عن
ّ
أتحسر دائمًا ألنني
لسان جهاد :كنت
كنت أرى والدي في أماكن عامة ،وقد
أكون لم أره منذ أشهر ،فال أجرؤ على
االقتراب منه ومعانقته مثل أي ولد

ووالــده ،حتى ال يكون ذلك سببًا في
كشفه أمام املتربصني به.
لـ ـع ــل أمـ ـنـ ـي ــة ج ـ ـهـ ــاد ظـ ـل ــت ت ــاح ـق ــه
ب ـع ــد اس ـت ـش ـه ــاد والـ ـ ـ ــده ،ف ـل ــم يـمـكــث
ً
ـا ولـ ــم يـكـتـمــل ح ـلــم امل ـتـ ّ
ـأم ـلــن
ط ــوي ـ
بــه واملتوسمني بــه مقاومًا مــن طــراز
وال ــده ،فترك ّالفتى كل شــيء وأســرع
ً
إلى عناق تمناه طويال.

