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سياسة
قضية اليوم

من عين الحلوة إلى وادي األرانب:

كواليس عمليتي توقيف ياسين وأمون
الجيش أميرين من تنظيم «الدولة اإلسالمية» في عمليتين أمنيتين نظيفتين لم تسقط فيهما قطرة دمِّ .كيف
اصطاد
ُ
ّ
ُح ِّدد الهدف وأ ِعدت العملية؟ من اخترق صفوف «العدو»؟ كم دام رصد المطلوبين ،وكيف تحركت المجموعة المنفذة؟
«األخبار» تنشر تفاصيل كواليس التخطيط والتنفيذ لعمليتي توقيف عماد ياسين وأحمد أمون
رضوان مرتضى
ح ــال الـجـيــش قـبــل تــوقـيــف املطلوبني
ليس كما
عـمــاد يــاســن وأحـمــد أ ّم ــون َ
بـعــده .قــد يـقــول قــائــل إن مــوقــوفــن لن
ُي ـق ـ ِّـدم ــا أو ي ــؤخ ــرا ف ــي س ـجــل جـيــش.
غ ـي ــر أن ال ـ ــواق ـ ــع أم ـ ـ ـ ٌـر آخ ـ ـ ــر ،ل ـنــاح ـيــة
نــوعـيــة املـطـلــوبــن وأس ـل ــوب التنفيذ
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائـ ــي .إذ أع ـ ـ ـ ـ ـ ــادت هـ ــاتـ ــان
العمليتان الثقة الحقيقية بالجيش،
ً
ال قــوال عبر الشعارات واملــزايــدات ،بل
ً
ُ
ّ
فعال .فمع كل عملية ،كان كثر يشككون
ُ
فيها .وتتداول أسئلة على شاكلة :هل
ّ
ي ـع ـقــل أن لـ ــدى ال ـج ـيــش الـ ـق ــدرة على
تنفيذ عملية كهذه؟ ألم يستعن بحزب
الله أو باستخبارات أجنبية؟ ما مدى
ّ
جدية هذه العملية؟ لكن حجم ياسني
وأم ـ ــون ون ـظــافــة عـمـلـيـتــي توقيفهما
(وقـبـلـهـمــا عـمـلـيـتــان مـشــابـهـتــان في
ج ـ ــرود عـ ــرسـ ــال ،ل ـك ــن مل ــوق ــوف ــن أق ــل
أهمية) حجزا للجيش موقعًا متقدمًا

ّ
ثمانية أفراد فقط خططوا
ّ
ونفذوا عملية اختطاف عماد
ياسين
كان ياسين آخر من يصل إلى
المسجد وأول من يخرج منه فور
انتهاء الصالة
في مجال مكافحة اإلره ــاب .حتى في
قـلــب ال ـع ــدو ،فـمــن ك ــان يـســرح ويـمــرح
مـطـمـئـنــا ف ــي مـخـبـئــه إل ــى أن الجيش
ّ
ع ــاج ــز ،ب ــات ي ــدرك أن ي ــد الـجـيــش قد
تطاوله في عقر داره في أي لحظة.
ّ
ً
ل ــم ي ـكــن س ـه ــا الـ ـق ــرار ال ـ ــذي ات ـخــذتــه
قيادة الجيش (استنادًا إلى تقديرات
مـ ــديـ ــريـ ــة امل ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــرات ودراسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا)
ب ـ ــالـ ـ ـض ـ ــرب خ ـ ـلـ ــف خ ـ ـط ـ ــوط ال ـ ـع ـ ــدو.
امل ـخ ــاط ــرة ك ــان ال ب ـ ّـد م ـن ـهــا .فالخطر
أصـ ـب ــح وش ـي ـك ــا وداه ـ ـمـ ــا مـ ـ ّـن خــايــا
إرهــابـيــة مـحــددة امل ـكــان ،لكنها كانت
صعبة املنال حتى أشهر قليلة مضت.
ً
بناء عليه ،كان القرار بضربها في عقر
دارها إلنهاكها وقطع الطريق عليها.
فاألمن االستباقي بالذهاب إلى العدو
ً
لضربه وتوقيفه حاجة ّ
ملحة ،بدال من
انتظار قدومه وترقبه ريثما يضرب.
وق ــد جـ ــاءت ال ـن ـتــائــج امل ـيــدان ـيــة وفـقــا
ّ
لـلـتــوقـعــات ،لـتــؤكــد أن ه ــذه املـخــاطــرة
كانت محسوبة.
العمليتان األبرز كانتا توقيف أميرين
في أكثر التنظيمات ّ
تشددًا في العالم.
ع ـمــاد يــاســن املـلـقــب بـ ـ «أب ــو ه ـشــام»،
أمـيــر «ال ــدول ــة» فــي عــن الـحـلــوة الــذي
أوق ــف فــي  ٢٢أي ـلــول املــاضــي ،وأحـمــد
يــوســف أمـ ــون امل ـل ـقــب بـ ـ «ال ـش ـيــخ أبــو
ي ــوس ــف» ،أم ـيــر «ال ــدول ــة» فــي عــرســال
الذي أوقف منذ يومني.
ّ
في العمليتني األولــى والثانية ،تولت
املـ ـهـ ـم ــة مـ ـجـ ـم ــوع ــة خ ـ ــاص ـ ــة :ج ـم ـعــت
املعلومات ودرست املخاطر ثم حددت
الزمان واملكان املناسبني لالنقضاض
على الفريسة .كان أفراد هذه املجموعة
ّ
على يقني بأن العملية ستكون نظيفة
ُ
ُو ِّل ــن ت ـهــرق نقطة دم ـ ٍـاء واح ــدة إذا ما
ُ
نــفــذت الخطة كما ر ِس ــم لـهــا .وحــرص

ّ
استعدت لتوقيف أمون ّ
قوة مؤلفة من  ٧٥ضابطًا وعسكريًا من فرقة المكافحة (هيثم الموسوي)

الـُقـ ِّـيـمــون عليها عـلــى ســريــة العملية
وأخ ـف ـي ــت ك ــاف ــة تـفــاصـيـلـهــا ع ــن كــافــة
ال ـ ــوح ـ ــدات وال ـ ـف ـ ــرق .بـ ــل أخ ـف ـي ــت عــن
معظم أفراد املجموعة نفسها الذين لم
ّ
ُيبلغوا بتفاصيل العملية إال في اليوم
نفسه.
صــد عماد ياسني ملدة شهر وعشرة
ُر ِ
ـؤجــر
أي ــام .وبـعــد تـحــديــد مـنــزلــه ،اسـتـ ِ
م ـحــل س ـمــانــة ي ـب ـعــد عـ ــدة أمـ ـت ــار عــن
املبنى الــذي يقطنهُ .ج ِّهز املحل الذي

ـرف ع ـل ــى ط ــري ــق يـ ــرتـ ــاده يــاســن
ي ـش ـ ُ
حدثت ثغرة تؤدي إلى خارج
يوميًا .أ ِ
امل ـخ ـيــم ل ـي ـكــون بـمـثــابــة م ـمــر ملـنـفــذي
ُ
ـضــر ش ـ ٌّ
ـاب مــن خــارج
العملية .اســتـحـ ِ
امل ـخ ـيــم ،بــالـتـنـسـيــق م ــع اسـتـخـبــارات
الجيش ،ليشغل املحل املــذكــور .أثناء
ت ـج ـه ـيــز املـ ـح ــل ،ل ـف ــت ان ـت ـب ــاه يــاســن
أع ـ ـمـ ــال ت ـل ـح ـي ــم وأصـ ـ ـ ـ ــوات «مـ ـق ــدح»
ّ
قريبة .أرســل ياسني ابنه للتأكد مما
ّ
يـ ـج ــري ،لـ ـك ــن األخـ ـي ــر ل ــم ي ـف ـطــن إل ــى
األعـ ـم ــال ال ـج ــاري ــة ف ــي امل ـح ـ ّـل ،بـعــدمــا
أبلغه صاحبه املفترض بــأنــه ّ
يوسع

عمل شاغل
الواجهة .في مــوازاة ذلكِ ،
امل ـح ــل ،الـ ــذي ك ــان ب ـم ـثــابــة ُ
«م ـخ ـبــر»،
ّ
التقرب من ياسني .استوقفه في
على
إحــدى امل ــرات شاكيًا لــه تـعـ ّـرض شــابٍّ
ّ
سـ ـ ــوري ل ــه وش ـت ـم ــه ال ـ ـعـ ــزة ُاإلل ـه ـي ــة،
ف ــأم ـس ــك ي ــاس ــن ب ــالـ ـش ــاب امل ـش ـت ـكــى
منه (يعمل في محل ب ــرادات مواجه)
ف ــي ال ـطــريــق وهـ ـ ــددهُ .س ـ ِّـج ــل ذل ــك في
كاميرات املراقبة.
ّ
أظ ـه ــر رصـ ــد «أبـ ـ ــو هـ ـش ــام» أنـ ـ ــه ك ــان
دقـيـقــا فــي م ــواع ـي ــده .ل ــم يـكــن يتأخر
دق ـي ـقــة واح ـ ـ ــدة .ي ـخ ــرج إلـ ــى املـسـجــد
يوميًا في تمام الساعة  ١٢:٣٧دقيقة
(خ ـ ـ ـ ــال ف ـ ـتـ ــرة ال ـ ــرص ـ ــد ك ـ ـ ــان م ــوع ــد
الـصــاة يتأخر دقيقة يــومـيــا) .كذلك
ّ
يتعمد
كان حذرًا في تحركاته ،بحيث
يوميًا أن يصل بعد أن يكون جميع
ّ
املصلني قــد أصبحوا داخــل املسجد،
ثــم يـكــون أول الـخــارجــن فــور انتهاء
ال ـصــاة .وف ــي كلتا الـحــالـتــن ،يكون
خال .خالل فترة املراقبة،
الشارع
شبه ٍ
أحصى ّ
القيمون على عملية الرصد

ع ــدد خ ـط ــوات يــاســن وال ــوق ــت ال ــذي
يتطلبه وصــولــه إل ــى املـسـجــدُ .ح ـ ِّـدد
ش ـخ ـص ــان م ـس ـل ـح ــان مـ ــن م ــراف ـق ـي ــه،
كانا عــادة ما يقفان بعيدين عنه في
أول الطريق أو يسبقانه على الــدرب
ّ
نـفـسـ ّـه .وعـلـمــت املـجـمــوعــة أن ياسني
ً
ي ـت ـن ــق ــل حـ ــامـ ــا ّم ـس ــدس ــا (مـ ـ ــن ن ــوع
غـلــوك مـ ـ ّ
ـزود ب َــرش ــاش) ،يضعه على
ُ
وس ـطــه ،لـكــن خــلــص قــائــد املجموعة
ّ
إلى أن عباءة ياسني ستعوق سحبه
ّ
ّ
املسدس ،وبالتالي ،إن التقيد بوقت
التنفيذ ّ
مقدس .أظهر الكشف وجود
كاميرا مراقبة تعود لتنظيم «عصبة
األنصار» ،على بعد خمسة أمتار عن
املـحــل ،وتكشف ال ــدرب التي يسلكها
ياسني يوميًا .كــان باستطاعة القوة
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ت ـع ـط ـي ـل ـه ــا ،ل ـ ـكـ ــن خ ـشــي
عـنــاصــرهــا مــن لـفــت نـظــر محتمل قد
تعطيلها.
يحدثه
ُ
يــوم العملية ،فـ ِـرز ثمانية أف ـ ّـراد فقط
ّ
لـتـنـفـيــذ ال ـع ـم ـل ـيــة .وت ـ ـ ــوزع قــنــاصــان
ع ـلــى مـبـنـيــن كــاش ـفــن لــإس ـنــاد في

ّ
حــال حـصــول تـبـ ّـدل فـ ّـي الـخــطــة .وفي
حـ ّـدد ،انقضت املجموعة
التوقيت امل ـ ُ
العملية في أقل
نجزت
أ
على ياسني.
ّ
من دقيقة للحؤول دون تدخل مرافقيه
وقبل أن يتمكن مــن سحب مسدسه.
ـح ــب إل ــى داخـ ــل امل ـح ــل ،وم ـنــه إلــى
ُس ـ ِ
خـ ــارج امل ـخ ـيــم .وم ــن ه ـن ــاك ،انطلقت
ثـ ـ ــاث س ـ ـي ـ ــارات ل ـل ـت ـم ــوي ــه ،ق ـص ــدت
س ـي ــارة ف ــرع اس ـت ـخ ـب ــارات ال ـج ـنــوب.
والثانية صيدا ،فيما توجهت الثالثة
ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـقــل ي ــاس ــن ُإلـ ــى مبنى
وزارة الدفاع في اليرزة .وأبلغ اللواء
السابع لتأمني طــريــق الـسـيــارة التي
تقل «مطلوبًا خطرًا».
أم ــا أحـمــد يــوســف أم ــون املـشـهــور بـ
ً
«ال ـش ـيــخ» ،فـلــم يـكــن أفـضــل ح ــاال من
ي ــاس ــن .ب ـع ــد م ـ ــرور ن ـح ــو ش ـهــريــن،
وقــع أم ــون فــي يــد املجموعة نفسها
التي أطاحت نظيره في عني الحلوة،
عـلـمــا أن ــه ك ــان ق ــد أص ـبــح ف ــي مــرمــى
ال ــرص ــد م ـنــذ ث ــاث ــة أش ـه ــر ون ـصــف،
أي قـبــل الـتـخـطـيــط لعملية يــاســن.

