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العمل على تحويل أوهامها إلى حقيقة.
ويكفي أيضًا النظر إلى عنوان الصحيفة
نفسها (يملكها امللك السعودي وأبناؤه
شخصيًا) يوم الجمعة املاضي («صفقة
بني «حزب الله» و«النصرة» في عرسال
تشمل تهجير معارضني من القلمون
إلى إدلب») .تحرير األرض اللبنانية من
محتليها تهجير .وذابحو جنود الجيش
معارضون .في عقل املحور الذي عمل
على إسقاط سوريا واملقاومة ،جرود
عرسال أرض لـ«مقاتلي الحرية» الذين
يجب ندب هزيمتهم.
ُ
معركة الجرود ال تقاس بالتفاصيل ،بل
بالنظر إلى ما كان ُي َع ّد لبالدنا .يوم 2
آب  ،2017تحررت األرض اللبنانية من
إرهابيي جبهة النصرة ،وعادت الجرود
إلى الوطن .لكن األهم أن األوهام الكبرى
سقطت ،إلى غير رجعة.
يشترط األمن العام الحصول على فيديو يحدد مصير العسكريين (أ ف ب)

الجوالني أدار المفاوضات ...وفشل بإخراج المولوي
رضوان مرتضى
الـحــريــري أم ــس املــديــر ال ـعــام لألمن
الـعــام الـلــواء عباس إبــراهـيــم ،فدافع
ّ
عــن العمليةُ ،معتبرًا أن «كــل الــدول
فـ ــي الـ ـع ــال ــم ت ـ ـفـ ــاوض حـ ــن يـتـعـلــق
ّ
األمــر بمواطنيها» .وقــال إن موقف
ال ـح ـكــومــة م ــن م ـعــركــة الـ ـج ــرود هو
«حـ ـم ــاي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن وم ـخ ـي ـم ــات
النازحني املــوجــودة في البلدة .أراد
ح ــزب ال ـلــه أن ي ـقــوم ب ـهــذه العملية،
ال ـت ــي أنـ ـج ــزت أمـ ـ ــورًا ف ــي م ـك ــان مــا،
ولـكــن ال ـجــزء األك ـبــر هــو ال ــذي يقوم
ب ــه ال ـج ـي ــش ال ـل ـب ـن ــان ــي ،وهـ ــو امل ـهــم
بــالـنـسـبــة إل ـي ـن ــا .ال ـح ـكــومــة هــدفـهــا
األسـ ـ ــاسـ ـ ــي حـ ـم ــاي ــة ك ـ ــل ال ـ ـح ـ ــدود،
وعـ ــدم ال ـس ـمــاح لـلـنـصــرة أو داع ــش
أو أي فريق متطرف بأن يدخل إلى
األراضـ ـ ــي ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وهـ ــذا م ــا قــام
بــه الـجـيــش» .وقــد وصــف الـحــريــري
الصيغة التي جــرى التوصل إليها
ب ـ ـ ـ «الـ ـ ـح ـ ــل امل ـ ـنـ ــاسـ ــب جـ ـ ـ ـدًا لـ ـل ــدول ــة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،وهـ ـ ــو إن ـ ـجـ ــاز ك ـب ـي ــر»،
ّ
ُمعتبرًا أن «الــدولــة هــي الـتــي قامت
بـكــل هــذا اإلن ـجــاز .أنــا أع ــرف اللغط
ال ـحــاصــل ف ــي ه ــذا األمـ ــر وأن حــزب
ّ
الله شن هذه املعركة .وهناك مواقف
ص ــدرت عــن تـيــار املستقبل وغـيــره.
ل ـك ــن م ــا ي ـه ـم ـنــي م ــا ح ـص ــل الـ ـي ــوم.
هناك منطقة كانت مرهونة وتعاني
من مشكلة كبيرة جدًا ،وهذه مشكلة
انـتـهــت .وهـنــاك منطقة أخ ــرى فيها
داع ـ ـ ــش ،وهـ ـ ــذه امل ـش ـك ـل ــة سـتـنـتـهــي
ب ـ ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ــا وال ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــش الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي
سيتعامل مع هذا املوضوع بالشكل
ال ــازم» .ودعــا رئيس الحكومة إلى
ع ـ ــدم «امل ـ ــزاي ـ ــدة ع ـل ــى ب ـع ـض ـن ــا .لـنــا
رأي ـنــا ول ـحــزب ال ـلــه رأيـ ــه .ول ـكــن في
نهاية املـطــاف ،التقينا على إجماع
م ــا يـهــم الـشـعــب الـلـبـنــانــي م ــن أجــل
االقتصاد اللبناني واألمن اللبناني
واالسـ ـتـ ـق ــرار وال ـح ـك ــوم ــة ومـجـلــس
النواب في لبنان».
م ــن ج ـه ـتــه ،ن ـقــل الـ ـن ــواب ع ــن رئـيــس
مجلس الـنــواب نبيه بــري ،بعد لقاء
ّ
األربـعــاء النيابي ،أن «مــا حصل في
ج ـ ـ ــرود عـ ــرسـ ــال مـ ــن انـ ـتـ ـص ــار عـلــى
اإلره ــاب هــو انتصار لبناني شامل
الق ــى إج ـمــاعــا لـبـنــانـيــا ،وأث ـبــت أننا
ق ـ ـ ـ ــادرون ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق اإلن ـ ـجـ ــازات
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة وم ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة الـ ـتـ ـح ــدي ــات
واألخطار املحدقة بالوطن ،أكان من
ال ـعــدو اإلســرائ ـي ـلــي ،أم مــن اإلره ــاب
التكفيري».
(األخبار)

ُ
نشر «جبهة النصرة» فيديو ُيظهر
األسـ ـي ــر م ـه ــدي ش ـع ـيــب ي ـط ـلــب مــن
أهله التدخل لــدى قـيــادة حــزب الله
ل ــوق ــف املـ ـع ــرك ــة ك ــي ال ُيـ ـقـ ـت ــل ،ك ــان
بمثابة صافرة انطالق املفاوضات
بني حزب الله وجبهة النصرة ،بعد
انـطــاق مـعــركــة ج ــرود عــرســال قبل
 12يــومــا .غـيــر أن جــانـبــا كـبـيـرًا من
ّ
خفيًا ،رغم
كواليس التفاوض بقي
أن ـهــا م ــرت ب ـمــراحــل ثـ ــاث .املــرحـلــة
األولى ،قبل املعركة بشهرين ،كانت
تـ ـه ــدف إلـ ـ ــى تـ ـح ــري ــر أس ـ ـ ــرى ح ــزب
الـلــه لــدى جبهة الـنـصــرة فــي إدلــب.
لــم تنجح املـفــاوضــات حينها .رغــم
ذلــك ،انطلقت املرحلة الثانية خالل
ال ـح ـش ــد ل ـل ـم ـع ــرك ــة ،بـ ـه ــدف إخ ـ ــراج
«الـ ـنـ ـص ــرة» م ــن الـ ـ ـج ـ ــرود ،فـفـشـلــت
املـ ـف ــاوض ــات أيـ ـض ــا .وب ـع ــد ان ـطــاق
املـ ـ ـع ـ ــارك ،ب ـ ـ ــدأت امل ــرحـ ـل ــة ال ـث ــال ـث ــة،
لـتـحـقـيــق ت ـحــريــر الـ ـج ــرود وإخ ــاء
ُاألسـ ـ ــرى .وك ـ ــادت ص ـف ـقــة الـتـســويــة
ت ـ ـ ـطـ ـ ــاح ،م ـ ــع رف ـ ـ ــع ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة س ـقــف
مـطــالـبـهــا ،ل ــوال أن لـ ـ ّـوح ح ــزب الـلــه
بــالـعــودة إلــى املـعــركــة .كــان الـتـفـ ّـوق
م ـي ــدان ـي ــا مل ـص ـل ـحــة ح ـ ــزب الـ ـل ــه ،مــا
حال دون أن تفرض جبهة النصرة
شـ ــروط ـ ـهـ ــا ،ل ـك ـن ـه ــا حـ ـصـ ـل ــت ع ـلــى
ورقـ ــة ق ــوة بــأســرهــا ثــاثــة عـنــاصــر
م ــن الـ ـح ــزب ب ـع ــد ب ـ ــدء ه ــدن ــة وق ــف
إطـ ــاق الـ ـن ــار .غ ـيــر أن ورقـ ــة ال ـقــوة
ه ــذه ل ــم ت ـخـ ّـول ـهــا س ــوى ال ـح ـصــول
عـلــى  5سـجـنــاء فــي مـقــابــل األس ــرى
الــذيــن كــانــوا فــي قبضتها .حــاولــت
الـنـصــرة تحقيق انـتـصــار إعــامــي،
رغ ـ ــم ال ـه ــزي ـم ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ،سـ ــواء
عـبــر املقابلتني اإلعــامـ ّيـتــن اللتني
أجــراه ـمــا أب ــو مــالــك ال ـتــلــي لـيـخــرج
ف ـي ـه ـمــا ي ـت ـحــدث ك ـمــا امل ـن ـت ـص ــر ،أو
اإليحاء بأن جبهة النصرة فرضت
شروطها.
ُ
ورغـ ــم أن ــه ل ــم ت ـك ـشــف رس ـم ـيــا بـعــد
خ ـف ــاي ــا امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات الـ ـت ــي سـبـقــت
إت ـمــام الـصـفـقــة امل ـع ـقــودة بــن حــزب
ال ـ ـلـ ــه و«جـ ـبـ ـه ــة الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرة» ،إال أن
مـ ـص ــادر ب ـ ـ ــارزة م ـق ــرب ــة م ــن ق ـي ــادة
جبهة الـنـصــرة كشفت ل ـ «األخـبــار»
أن الـقــائــد الـعــام لـ «جبهة النصرة»
أب ــو مـحـمــد ال ـجــوالنــي ه ــو م ــن كــان
ي ــدي ــر دفـ ــة ال ـت ـف ــاوض ول ـي ــس أ ّمـيــر
ق ــاط ــع ال ـق ـل ـم ــون أبـ ــو م ــال ــك ال ـت ــل ــي.
وت ـح ــدث ــت م ـع ـل ــوم ــات ال ـج ـب ـهــة عــن
م ـ ـسـ ــار مـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ع ـ ـمـ ــره أشـ ـه ــر

وسيط زار «أمير
الدولة اإلسالمية»
في الجرود ثالث مرات

إلخ ــراج أس ــرى ح ــزب الـلــه الخمسة
ف ــي إدل ـ ــب م ـق ــاب ــل إخـ ـ ــراج امل ـط ـلــوب
شــادي املـ ّـولــوي ورفــاقــه مــن املخيم،
لكنها تعثرت أكثر من ُمرة .إضافة
ـان ك ــان ــت ت ـط ــال ــب بــه
إلـ ــى م ـط ـلــب ث ـ ـ ٍ
قـ ـي ــادة الـ ـنـ ـص ــرة ي ـت ـع ـلــق ب ــاإلف ــراج
ع ــن س ـج ـنــاء «م ـه ـ ّـم ــن» مــوجــوديــن

ف ــي الـ ـسـ ـج ــون ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة .غ ـي ــر أن
املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ت ــوقـ ـف ــت بـ ـع ــد رف ــض
َ
مطلبي الجوالني .معركة
حزب الله
ال ـج ــرود أع ـطــت زخ ـمــا إلعـ ــادة فتح
باب التفاوض.
تضيف املصادر أن العالقة الوطيدة
ال ـ ـتـ ــي تـ ــربـ ــط امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب ال ـل ـب ـن ــان ــي
شــادي املــولــوي بــالـجــوالنــي ،دفعت
األخير إلــى الطلب من التلي إدراج
ش ـ ـ ـ ــرط إخ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج ش ـ ـ ـ ـ ــادي املـ ـ ــولـ ـ ــوي
ومجموعته من مخيم عني الحلوة
إلتـمــام صفقة الـتـبــادل .وهنا تؤكد
ـرة» أن
م ـصــادر ســوريــة فــي «ال ـن ـصـ ّ
العالقة بني التلي واملولوي توترت
في األشهر األخيرة ،مشيرة إلى أن
سـبــب ال ـخــاف مــالــي ،م ـ ّ
ـرده اعتبار
ّ
ً
املولوي أن التلي ،بوصفه مسؤوال
عــن الـســاحــة الـلـبـنــانـيــة مـجـبـ ٌـر على

ّ
التلي يقتل أحد رفاقه!
ُ
لم تكن الحافالت التي ستقل مسلحي جبهة النصرة مع آالف النازحني قد
انطلقت من جرود عرسال أمس ،حتى اقترب بضعة عناصر من «النصرة»
من أحــد الباصات املتوقفة ُلينزلوا السوري رعــد ّ
حمادي (الـصــورة) امللقب
ّ
بـ«رعد العموري» ثم أعدموه رميًا بالرصاص ،أمام املدنيني .أصر أبو مالك
التلي على أن يختم احتالله لألرض اللبنانية بدم يريقه ،ولو كان دم مقاتل
مــن تنظيمه .تـحــدثــت املـعـلــومــات األول ـيــة عــن أن سـبــب «إعـ ــدام» حـ ّـمــادي أنــه
ينتمي إلى تنظيم «الدولة اإلسالمية» ،وقد حاول التسلل مع النازحني .لكن
معلومات مضادة كشفت ّأن النصرة تتهم ّ
حمادي بالتورط في قتل الشاب
عالء القرقوز ،شقيق القيادي في تنظيم القاعدة حمزة القرقوز الذي أوقفته
ُ
دورية من الجيش اللبناني في عرسال عام ( 2011حينذاك ،اخت ِطف عناصر
الـ ـجـ ـي ــش ُ
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـردوا مـ ــن أس ـل ـح ـت ـهــم
ُ
ومنعوا من توقيف القرقوز الذي كان
مــوفــد «الـقــاعــدة» بــن لبنان وســوريــا
والعراق).
رعد هذا ابن بلدة القصير ،كان يقاتل
فــي صـفــوف كتيبة ال ـفــاروق قبل أن
ينشق ليؤلف كتيبة بــال الحبشي.
ال ـت ـق ـتــه «األخ ـ ـبـ ــار» خـ ــال ج ــول ــة في
ج ـبــال الـقـلـمــون قـبــل س ـن ــوات ،حيث
ُ
َّ
ّ
مكلفًا َ
رمي صليات الصواريخ
مصورة معه ،ليتبني أنه كان
أجريت مقابلة
باتجاه األراضي اللبنانية ،وتحديدًا الهرمل .كذلك تورط ّ
حمادي في اختطاف
ّ
مصور لبناني من داخل بلدة عرسال ،مهددًا بذبحه ،قبل أن يقوم بتعذيبه في
أحد ّ
مقاره في الجرود .وكانت عائلته تقيم في مخيم أبو طاقية في عرسال،
بحيث كان يتردد إلى البلدة ليبيت فيها أحيانًا.

تــوف ـيــر م ـص ــاري ــف ل ـل ـع ـنــاصــر الـتــي
بــاي ـعــت ال ـت ـن ـظ ـيــم ،وامل ـح ــاص ــرة في
عـ ــن ال ـ ـح ـ ـلـ ــوة .وتـ ـكـ ـش ــف امل ـ ـصـ ــادر
أن ال ـت ـلــي أرسـ ــل م ـبــالــغ مــال ـيــة إلــى
املــولــوي ع ــدة م ــرات ،قـبــل أن يوقف
دعمه عنه ألسباب غير محددة.
وسيط يزور «أبو السوس»
مـ ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ك ـش ـف ــت م ـص ــادر
غ ـي ــر ل ـب ـن ــان ـي ــة م ـق ــرب ــة مـ ــن تـنـظـيــم
«ال ـ ــدول ـ ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة» أن وس ـي ـطــا
جديدًا دخل على خط التفاوض مع
قيادة التنظيم في القلمون ،مشيرة
إلــى أن الوسيط املــذكــور زار األمير
ال ـع ـس ـك ــري ل ـت ـن ـظ ـيــم «ال ـ ــدول ـ ــة» فــي
ال ـج ــرود مــوفــق أب ــو ال ـس ــوس ثــاث
مرات .وكشفت املصادر أن الوسيط
وهــو مــن مدينة القصير الـســوريــة،
ومـ ــن أق ــرب ــاء أبـ ــو الـ ـس ــوس ،الـتـقــى
ضـبــاطــا مــن األم ــن ال ـعــام الـلـبـنــانــي.
وذكــرت املصادر أن املفاوضات بني
األمــن العام والتنظيم ستركز على
مسألتني :األولى مصير العسكريني
املـخـطــوفــن ل ــدى تـنـظـيــم «ال ــدول ــة»،
وال ـث ــان ـي ــة ف ـتــح م ـمــر ل ـل ـخ ــروج إلــى
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاديـ ـ ــة ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــة إن ن ـج ـح ــت
املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات .وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق،
تؤكد املصادر أن شرط األمن العام
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ل ـل ـس ـي ــر فـ ــي الـ ـتـ ـف ــاوض
هــو إح ـضــار فـيــديــو يـكـشــف مصير
العسكريني املخطوفنيُ .كذلك تشير
املـ ـص ــادر إلـ ــى م ـع ـلــومــة ن ـق ـل ــت إل ــى
األم ــن ال ـعــام تـفـيــد ب ــأن الـعـسـكــريــن
ُاملخطوفني لدى «الدولة اإلسالمية»
ق ـ ِّـسـ ـم ــوا إلـ ــى م ـج ـمــوع ـتــن :واحـ ــدة
بقيت فــي ال ـجــرود ،فيما املجموعة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ان ـت ـق ـل ــت ب ــرع ــاي ــة األمـ ـي ــر
الُـســابــق للتنظيم أبــو طــال الحمد
(قـ ـت ــل الحـ ـق ــا) إلـ ــى ال ــرق ــة ،عــاصـمــة
التنظيم السورية .وتكشف املصادر
أن زوج ــة األم ـيــر امل ـق ـتــول مــوجــودة
الـ ـ ـي ـ ــوم ف ـ ــي تـ ــرك ـ ـيـ ــا ،وربـ ـ ـم ـ ــا ت ـم ـلــك
مـعـلــومــات عــن مـصـيــر الـعـسـكــريــن،
أو على األقل املجموعة التي انتقلت
إلى الرقة.
ويواجه تنظيم الدولة في القلمون
مـعـضـلــة أســاس ـيــة ،هــي ع ــدم قــدرتــه
ع ـلــى ح ـشــد ع ــائ ــات م ــن ال ـنــازحــن
ل ـتــأمــن م ــا ي ـش ـبــه الـ ـ ــدرع ال ـب ـشــريــة
لــه أثـنــاء امل ـغــادرة كما كــانــت الحال
م ــع ال ـن ـصــرة ،إذ إن مـعـظــم مـنــاطــق
سيطرة داعش في الداخل السوري
ت ـت ـع ــرض ل ـق ـص ــف ي ــوم ــي مـ ــن قـبــل
الجيش السوري والطيران الروسي
والتحالف األميركي.

