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الم�شنوق يعلن عن �إطالق م�سيحيين قريب ًا و«الن�صرة» تهدّ د بقتل المحتجزين ال�شيعة

ا�ستقباالت حا�شدة للمح ّررين و�سط الدموع والزهور و�إطالق الر�صا�ص
ودعوات لموا�صلة الجهود للإفراج عن رفاقهم الباقين في الأ�سر

�سالم تر�أ�س اجتماع ًا �أمنياً:
لجنة المحتجزين ما�ضية في عملها

سالم مترئسا ً االجتماع األمني
بعد اإلع�لان المفاجئ لـ«جبهة
ال��ن��ص��رة» م��س��اء أول م��ن أم��س،
ع��ن إط�ل�اق ع��دد م��ن العسكريين
المحتجزين لديها ،سلمت الجبهة
خمسة عسكريين إل���ى مصطفى
ال��ح��ج��ي��ري (أب�����و ط���اق���ي���ة) في
ب��ل��دة ع��رس��ال ليتسلمهم الجيش
الحقاً ،بينما ه��دّدت الجبهة بقتل
المحتجزين ال��ش��ي��ع��ة .وأعلنت
ال��ق��ي��ادة ف��ي ب��ي��ان «أنّ م��دي��ري��ة
االستخبارات في الجيش استلمت
أم���س ك�ل� ًا م���ن :ال��ج��ن��دي إب��راه��ي��م
مصطفى شعبان ،الجندي محمد
عمر القادري ،الجندي أحمد عبود
غية ،الجندي وائل سعيد درويش،
إضافة إلى العريف في قوى األمن
الداخلي صالح البرادعي ،والذين
فقدوا أثناء معارك عرسال».
وف��ي��م��ا أك���د «أب����و ط��اق��ي��ة» أنّ
المطلب األساسي لإلفراج عن باقي
العسكريين هو «انسحاب حزب الله
من سورية» ،قال وزير الداخلية نهاد
المشنوق في حديث تلفزيوني« :إننا
نعمل على مفاوضات قد تفضي إلى
إطالق سراح عسكريين مسيحيين
اثنين قريباً .إال أنّ جبهة النصرة
هدّدت بقتل المحتجزين الشيعة إذا
شارك حزب الله في المعارك ضدّها
في القلمون».
ووج��ه��ت «ال��ج��ب��ه��ة» ،ف��ي بيان
ّ
نشرته وكالة «األن��اض��ول» أمس،
رس��ال��ة إل��ى «أه��ل السنة» أش��ارت
فيها إلى أنها قامت «بإطالق سراح
أبنائكم كعربون محبة لكم فأنتم
أهلنا وأنتم منا ونحن منكم» ،مهدّدة
بقتل «األس���رى الشيعة إذا شارك
حزب الله في المعارك ضدّها خالل
حملتها العسكرية لتحرير قرى
القلمون التي ستبدأ خالل أيام».
وفي إط��ار الضغط على الدولة،
وزع تنظيم «داع��ش» شريط فيديو
للجندي علي ال��ح��اج حسن وهو
يناشد أهله الضغط على السلطات
إلطالق سراح مساجين رومية ،ألنه
ورفاقه مهدّدون بـ «الذبح خالل 3
تلب الدولة هذا الطلب».
أيام إذا لم ِ
وقال« :لم نعد نحتمل ،ح ّررونا قبل
أن يذبحونا».
وت���وج���ه ال��ق��ي��ادي ف���ي تنظيم
«عبدالله عزام» الشيح سراج الدين
زري��ق��ات عبر «تويتر» إل��ى أهالي
العسكريين اللبنانيين األس��رى
محمالً ح��زب الله المسؤولية عن
خطف أبنائهم.
كما ح ّرض ض ّد الجيش متهما ً إياه
بأنه «ب��ات حارسا ً لحدود اليهود
ومربعات حزب الله األمنية ،وقاتالً
لألطفال والنساء بسالح أميركي
ووالء إي���ران���ي وم���ال س��ع��ودي».
وأضاف« :لم تبدأ المعركة في لبنان
بعد ،فال تجعلوا أبناءكم درعا ً لحزب
إيران».
وق���د ت��س �لّ��م ذوو العسكريين
األربعة في الجيش اللبناني وهم:

«بأن تتكلل هذه الفرحة بعودة باقي
األسرى العسكريين إلى عائالتهم».
وأك��د أنّ الحياة ع��ادت إل��ى عائلته
التي عاشت أياما ً صعبة للغاية،
آمالً «بأن يتمكن من ر ّد الجميل إلى
كل الذين وقفوا إلى جانب عائلته في
هذه المحنة».

درويش

أحمد غية ،إبراهيم شعبان ،محمد
ال��ق��ادري ووائ��ل دروي��ش ،والدركي
صالح البرادعي أبناءهم المحررين،
من «جبهة النصرة» في بلدة عرسال.
وتوجه المفرج عنهم إلى بلداتهم في
البقاع وعكار وإقليم الخروب ،برفقة
ذويهم حيث أقيمت لهم استقباالت
شعبية حاشدة امتزجت فيها الدموع
بالزغاريد ورصاص االبتهاج.

فرح عارم في بعلبك وغزة

واستقبل الدركي صالح البرادعي
ف��ي منزله ف��ي بعلبك بنثر ال��رز،
وح��م��ل على األك��ت��اف ،وس��ط فرح
عارم .أما الجندي القادري فقد أقيم
له استقبال من مفرق بلدة المرج
وص��وال ً إلى ساحة غزة حيث حمل
على األكتاف وسط إطالق الرصاص
واألسهم النارية ونثر الزهور والرز
ابتهاجاً .وبعدما حيا ك ّل جار من
ج��ي��ران��ه ان��ح��ن��ى ع��ل��ى عتبة ب��اب
منزله مقبالً األرض ،قبل أن يعبر إلى
داخله فوق خروف نحر على شرفه.
وقال والد القادري« :نحمد الله على
سالمة ابننا ،وعقبال كل الشباب».
وأكد أنّ الجيش هو مظلة للجميع،
ونأمل بأن يتالقى الجميع حوله،
وأن يعود كل األس��رى إلى أهاليهم
بخير وس�لام��ة» .وأض��اف« :اليوم
طمأنونا ،حيث كنا ،أنّ كل األسرى
سيفرج عنهم قريباً ،والجيش وعدنا
أنّ كل الشباب المأسورين سيفرج
عنهم».
وج���اءت زوج��ة األس��ي��ر الجندي
محمد حسين يوسف من مدوخا -
قضاء راشيا ،لكي تبارك للقادري
بعودته سالما ً إلى اهله ،وتسأله إن
كانت لديه أخبار عن زوجها األسير،

وال��ذي ال تعلم عن حاله شيئا ً منذ
أس��ره ،مطالبة الحكومة اللبنانية
بالتعجيل في المفاوضات.

شعبان وغية

أما في عكار ،فقد أعيد قطع الطريق
الرئيسيية بين عكار وطرابلس عند
مفترق بلدة المحمرة حيث نصبت
منذ أول من أمس خيمة االعتصام
لعائالت العسكريين األس��رى لدى
المجموعات المسلحة في حضور
حشد كبير من أبناء ق��رى وبلدات
عكارية ع��دة ،الستقبال الجنديين
المحررين شعبان وغية وتضامنا ً
م��ع ع��ائ�لات العسكريين ال��ذي��ن ال
يزالون قيد االحتجاز ،وهم جورج
خ��وري من القبيات وحسين عمار
وخ��ال��د ال��ح��س��ن م��ن ب��ل��دة فنيدق
إضاف ًة إلى عائلة الرقيب علي السيد
ابن بلدة فنيدق أيضا ً .
ول��د وص��ول شعبان وغ��ي��ة إلى
ال��خ��ي��م��ة م��ح��اط��ي��ن بعائلتيهما،
استقبلهم المعتصمون بالزهور
وال����دم����وع واألع����ي����رة ال��ن��اري��ة
والمفرقعات التي أطلقت في الهواء.
ورفض شعبان وغية اللذان كانا في
حال إعياء شديد اإلدالء بأية تفاصيل
ح���ول ظ���روف أس��ره��م��ا ،واكتفيا
بالتأكيد على أنّ رفاقهما العسكريين
المحتجزين لدى «النصرة» بخير،
فيما نقل شعبان كالما ً سمعه حين
ك��ان في األس��ر عن أنّ الرقيب علي
السيد ال يزال على قيد الحياة ،وأمل
بأن يكون هذا الكالم صحيحا ً وبأن
يتم اإلفراج عنه وعن كل العسكريين
المحتجزين.
وانتقل شعبان ،بعد ذلك ،برفقة
عائلته إلى بلدته مشحا التي أعدت

ل��ه استقباال ً ح��اش��داً ،فكان عناق
وبكاء وف��رح ،أطلق خالله رصاص
االب��ت��ه��اج ون��ث��رت ال����ورود .وألقى
رئيس بلدية مشحا زكريا الزعبي
كلمة شكر فيها الذين ساهموا في
إتمام عملية اإلفراج عن ابن البلدة،
وتمنى على الخاطفين اإلف��راج عن
بقية األسرى المحتجزين لديهم.
أما مصطفى شعبان ،والد ابراهيم
شعبان ،فلفت إلى أنّ أحد المشايخ
في «هيئة العلماء المسلمين» هو
ال��ذي أبلغه نبأ اإلف���راج ع��ن ابنه
والعسكريين اآلخ��ري��ن قبل ساعة
تقريبا ً من إعالن خبر اإلفراج ،منوها ً
ب��ال��دور اإلي��ج��اب��ي ال��ذي ت��ق��وم بها
الهيئة ،والذي يجب استكماله لحين
بلوغ األم��ور خواتيمها السعيدة.
وأعرب عن فرحته والعائلة وأبناء
ب��ل��دت��ه مشحا وال��ج��وار ب��اإلف��راج
عن ابنه وباقي العسكريين ،آمالً
ب���أن ت��ع��م ال��ف��رح��ة ق��ل��وب جميع
عائالت العسكريين الذين ال يزالون
محتجزين ،وراج��ي�ا ً الله أن تكون
األنباء التي تحدثت عن ذبح الرقيب
علي السيد كاذبة ،وأن يحتفل كل
لبنان بانتهاء هذه المحنة.
ول��م تختلف أج���واء االحتفاالت
واالبتهاج في بلدة تكريت ،حيث
ص��ل��ى أح��م��د غ��ي��ة ل���دى وص��ول��ه
وعائلته إل��ى البلدة ،ركعتي شكر
وق��بّ��ل األرض ش���اك���را ً ال��ل��ه على
عودته سالماً ،ونحرت له الخراف
ل��ي��واص��ل مسيرته إل��ى منزله من
ساحة البلدة ،حيث احتشد آالف
في انتظاره .ووجه والده عبود غية
رسائل شكر إلى كل الذين ساهموا
في عملية اإلف��راج عنه ،وفي عودة
ابنه وباق العسكريين سالمين ،آمالً

واستقبلت بلدة شحيم ومنطقة
إق��ل��ي��م ال��خ��روب ال��ج��ن��دي المحرر
درويش الذي وصل بسيارة أقاربه
التي أقلته من عرسال إلى المدخل
الشرقي لبلدة شحيم لجهة بلدة
داري���ا ،حيث ك��ان��ت ف��ي استقباله
حشود غفيرة من مختلف األعمار،
ت��ح��م��ل األع��ل�ام ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وع��ل��م
الجيش وص��ور دروي��ش ،على وقع
ق��رع الطبول وفرقة زف��ة وزغاريد
ونثر الرز.
وحمل المستقبلون درويش على
األك��ت��اف وس����اروا ب��ه ع��ب��ر ساحة
شحيم وال��ش��ارع الرئيسي وص��وال ً
إل��ى منزله عند الجهة الجنوبية
الشرقية للبلدة في محلة الشريفة،
ف���ي م��س��ي��رة اس��ت��غ��رق��ت ح��وال��ى
س��اع��ة ون��ص��ف ال��س��اع��ة ،تقدمها
رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب
الشمالي الرائد المتقاعد محمد بهيج
منصور ،رئيس بلدية شحيم خالد
البابا ومخاتير وفاعليات وعائلة
الجندي دروي��ش ورفاقه وممثلون
عن األحزاب والقوى الوطنية.
ولدى وصول درويش إلى منزله
عانق وال��ده المقعد وق��ال« :الحمد
لله أنني رجعت إلى بيتي وعائلتي،
فقد اشتقت إلى أهلي كثيراً ،وأتمنى
إط�ل�اق س���راح جميع رف��اق��ي وفك
أس���ره���م» .وش��ك��ر أه���ال���ي بلدته
وإقليم الخروب والوطن «على هذا
االستقبال ال��ذي لم أك��ن اتوقعه».
وأوض��ح أن��ه ك��ان «ف��ي حالة جيدة
ف��ي األس��ر ول��م يتعرض ل��ي أح��د»،
وشكر «الشيخين أبو مالك والشيخ
مصطفى الحجيري».
بدورها شكرت ،وال��دة دروي��ش،
مهى ،وسائل اإلعالم وكل القيادات
والعلماء ورئيس الحكومة وقائد
ال��ج��ي��ش وأه��ال��ي شحيم «ال��ذي��ن
س��اع��دوا في إط�لاق س��راح ابننا»،
مطالبة باإلفراج عن رفاقه اآلخرين.
تجدر اإلش���ارة إل��ى أن��ه حصلت
اع��ت��ص��ام��ات وق��ط��ع ط��رق ف��ي عدد
م��ن المناطق للمطالبة ب��اإلف��راج
ع��ن ب��اق��ي العسكريين ،وق��د قطع
أه��ال��ي العسكريين المخطوفين
الطريق الدولية في منطقة حوش
سنيد  -النقطة الرابعة في بعلبك
ب��االت��ج��اه��ي��ن أم���ام ح��رك��ة السير
مطالبين باإلفراج عن أبنائهم.
كما قطع األه��ال��ي طريق اللبوة
ال��دول��ي��ة ،وط��ري��ق ري��اق  -بعلبك
عن نقطة تعاضد ري��اق باإلطارات
المشتعلة.

أهالي العسكريين المختطفين يقطعون الطرقات
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(ت ّموز)

أعرب رئيس الحكومة تمام سالم عن ارتياحه لإلفراج
عن خمسة من العسكريين المحتجزين ،مؤكدا ً أنّ اللجنة
الوزارية الخاصة بمتابعة هذا الملف ماضية في عملها
بعيدا ً من األضواء إلنهاء هذه المأساة الوطنية في أسرع
وقت ممكن.
كالم سالم جاء خالل ترؤسه مساء أمس في السراي
الكبيرة ،اجتماعا ً أمنيا ً مساء أمس حضره نائب رئيس
الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل ،وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق ،وزي��ر العدل اللواء أش��رف ريفي ،رئيس
مجلس القضاء األعلى القاضي جان فهد ،والمدعي العام
التمييزي القاضي سمير حمود .كما حضر االجتماع قائد
الجيش العماد جان قهوجي ،المدير العام ألمن الدولة اللواء
جورج قرعة ،األمين العام للمجلس األعلى للدفاع محمد
خير ،مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي
صقر صقر ،مدير المخابرات العميد إدمون فاضل ورئيس
فرع المعلومات في قوى األمن الداخلي العميد عماد عثمان.
وأوض��ح بيان صدر بعد االجتماع ،أنّ سالم استهله

باإلعراب «عن ارتياحه لإلفراج عن خمسة من العسكريين
اللبنانيين المحتجزين ،آمالً في أن تفلح الجهود المبذولة
في تحرير جميع المفقودين من أفراد الجيش وقوى األمن
الداخلي وإعادتهم إلى عائالتهم سالمين .وأكد أنّ اللجنة
الوزارية الخاصة بمتابعة هذا الملف ماضية في عملها بدأب
وصبر ،وبعيدا ً من األضواء ،إلنهاء هذه المأساة الوطنية في
أسرع وقت ممكن».
ثم استمع المجتمعون «إلى عرض من القادة األمنيين
لألوضاع األمنية في جميع المناطق اللبنانية ،خصوصا ً
في منطقة عرسال ،التي ما زال المسلحون غير اللبنانيين
المنتشرون في الجرود يشكلون مصدر تهديد لها».
وج��رى خ�لال االجتماع «ن��ق��اش مسهب ح��ول جميع
المعطيات األمنية واالج��راءات الواجب اتخاذها لتحصين
االستقرار .واتخذت القرارات المناسبة».
وكان ريفي أكد لدى وصوله إلى السراي «أنّ الحكومة
تقوم بكل جهودها بشأن األسرى العسكريين» .وقال« :لن
نسمح ألحد بأن يفرط بوحدتنا».

حرق �صلبان في طرابل�س وعلم «داع�ش» في الأ�شرفية
وريفي يطلب من الق�ضاء مالحقة الفاعلين
فيما أقدم شبان في طرابلس ليل
أول م��ن أم��س م��ن م��ؤي��دي «جبهة
النصرة» على إح��راق صلبان على
طريق اوتستراد التبانة  ،أثار قرار
وزي���ر ال��ع��دل أش���رف ري��ف��ي أم��س
بمالحقة شبان أق��دم��وا على حرق
علم «داع���ش» ف��ي ساحة ساسين
في األشرفية جدال ً في أوساط التيار
الوطني الحر حول توقيته خصوصا ً
أنّ «جبهة النصرة» أعلنت تجميد
إطالق األسرى المسيحيين.
وكان ريفي طلب من النائب العام
لدى محكمة التمييز القاضي سمير
حمود ،تكليف الجهات القضائية
المختصة ،إج���راء االستقصاءات
وال��ت��ح��ري��ات ال�لازم��ة ،للتثبت من
حقيقة إقدام شبان على وضع صلبان
على ال��ط��رق��ات وإح��راق��ه��ا ،ومكان
ح��دوث��ه��ا ،وكشف هوية الفاعلين
ومالحقتهم ،وتوقيفهم تمهيدا ً إلنزال
أش � ّد العقاب بحقهم .كما طلب من
حمود التحرك ومالحقة حارقي علم
«داعش» في األشرفية ،على اعتبار
مسا ً بالمشاعر الدينية،
أنّ في األمر ّ
وفعالً قد ي��ؤدي إل��ى الفتنة ،وذلك
الحتواء الرايتين على شعار «ال إله
إال الله ومحمد رسول الله» ،مشيرا ً
إل��ى أنّ ال��ح��ادث��ة حصلت أول من
أمس.
وك��ل��ف ح��م��ود ق��س��م ال��م��ب��اح��ث
الجنائية المركزية التحقيق في
إح��راق شعار ديني في األشرفية.
وانتقلت دورية من القسم إلى المحلة
وب��اش��رت اس��ت��ق��ص��اءات��ه��ا تمهيدا ً
لمعرفة هوية الفاعلين الذين نشرت
ص���ورة لهم على م��وق��ع التواصل
االجتماعي.
وفجر قرار ريفي جدال ً على مواقع
ّ

التواصل االجتماعي بين معارض
ومؤيد ومتفهم لمنطلقات قرار وزير
العدل ،فيما أعلن قيادي في «جبهة
النصرة» لوكالة األناضول تجميد
إط�ل�اق األس���رى المسيحيين بعد
إحراق علم «الجبهة» في األشرفية.
وقال« :لقد حرم التيار الوطني الح ّر
بأفعاله األخيرة عددا ً من أبنائكم من
أن يعودوا من األسر فالزموا الحياد
بيننا وبين الحزب اإليراني» .وأكد
ذلك الشيخ مصطفى الحجيري الذي
قال« :إنّ معركة الجبهة ليست مع
السنة والمسيحيين بل مع حزب
الله».
إال أنّ ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي ال��ح��ر
استغرب قرار ريفي المتأخر ،وأعلن
النائب ابرهيم كنعان توكله عن
الشبان وطلب من ريفي «العودة
عن ق��راره ال��ذي يقضي بإنزال أشد
العقوبات بحارقي العلم ،ألننا كلنا
موحدين تجاه هذه القضية» .وأكد
أنه «سيتابع الملف إلى النهاية»،
موضحا ً أنّ «ما حصل في األشرفية
هو ض ّد اإلرهاب وليس ض ّد الدين».
ور ّد القيادي في التيار الوطني
الحر أن��ط��وان نصر الله على بيان
ال��ج��ب��ه��ة م��ع��ت��ب��را ً أن���ه «ي��أت��ي في
إط��ار ابتزاز التيار والمسيحيين»،
مستغرباً« :المصادفة التي جعلت
وزير العدل اشرف ريفي يثير مسألة
ح���رق ع��ل��م داع���ش ب��ع��د أي���ام على
الحادثة ،وتحجج التنظيم باألمر
ل��ع��دم إط�ل�اق س���راح العسكريين
المسيحيين ،علما ً أنّ الجميع يعرف
أنّ النصرة هي ض ّد داعش».
وق��ال نصر ال��ل��ه« :إنّ التيار لن
يتخلى ع��ن الشباب ال��ذي��ن قاموا
بحرق علم داعش ،رغم أنّ حرقه لم

يأتِ نتيجة قرار حزبي بل قرار فردي
بعد أن شاهدوا م��اذا فعل أصحاب
ه���ذا ال��ع��ل��م ف��ي س��وري��ة وال��ع��راق
وعرسال».
وس��أل« :ه��ل دخلت النصرة في
التفاصيل السياسية الداخلية ،أم
أُدخلت فيها؟ وهل كتب بيان النصرة
بأي ٍد لبنانية؟ نتمنى عكس ذلك ،لكنّ
المصطلحات المستعملة تعكس
اطالعا ً كبيرا ً على تفاصيل سياسية،
وال أظن أنّ النصرة في هذه الحرب
التي تخوضها قادرة على معرفتها».
وأعلن بيان صادر عن مكتب مفتي
الشمال مالك الشعار ،أنّ األخير قام
باتصاالت إثر حادثة ساحة ساسين
«وتبيّن له أنّ التصرف كان فرديا ً وال
يحمل أي خلفية سياسية».
واستنكر الشعار التعرض للرموز
الدينية ألي جهة كانت ،داعيا ً الجميع
إلى ترك األمور للمسؤولين المعنيين
والمؤسسات الرسمية والقضائية
التي تعمل على معالجة مثل هذه
المشكالت ضمن إطار القانون وحفظ
االنتظام العام.
من جهتها ،وجهت شقيقة الجندي
المحتجز جورج خوري ،ماري رسالة
قالت فيها« :نحن ال عالقة لنا بحزب
ال��ل��ه ،وع��ك��ار خ��زان ال��دم للجيش،
وأن��ا مسيحية وأرف���ض ح��رق علم
المس بأي ديانة
أي طائفة وندين
ّ
ونطالب ب��اإلف��راج عن المخطوفين
فقط ،وإن��ي أناشد الشيخ مصطفى
الحجيري مواصلة مساعيه لإلفراج
عن العسكريين جميعاً .أنا مسيحية
واستنكر ما جرى في األشرفية على
يد شبان أحرقوا علم داع��ش ،وإننا
المس بأي
كعائلة وكمنطقة نرفض
ّ
ديانة».

(أحمد موسى)

