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�أهالي المخطوفين يهدّ دون ب�إقفال كل لبنان وعدم ترك �أي م�س�ؤول في منزله
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«ال�ضيوف» يواجهون �سكاكين الموت وحدهم والبزال التالي؟
تتوعد «�أبو عجينة» و«�أبو طاقية»
«جبهة الإجرام» تعدم حمية وعائلته ّ

والد الشهيد حمية خالل المؤتمر الصحافي للعائلة في طاريا
ذبيحة جديدة ارتكبتها «جبهة النصرة» المجرمة
وضمتها إلى رفاقها ،بينما الدولة مربكة أمام حفنة
من المجرمين وتلكؤ الوسطاء القطريين واألتراك،
والجيش متروك لمصيره مكبّل اليدين والسالح،
يتلقى بال حول وال قوة ،أنباء إعدام جنوده األسرى
الواحد تلو اآلخر ،فيما هؤالء يواجهون ،بال غطاء،
مصيرهم األسود ،وحدهم ،وكأنهم مكتومو القيد أو
ال وطن لهم وال أهل وال عائالت.
الجندي محمد معروف حمية من بلدة طاريا
البقاعية ،انضم إلى قافلة «الشهداء الغرباء» ،بعد
االلتباس الذي اكتنف مصيره إثر بيانات الجبهة
المجرمة الغامضة عنه ليل الجمعة الفائت ،إلى
أن أبلغ رئيس الوحدة المركزية في قيادة الدرك
في قوى األم��ن الداخلي العميد أسعد طفيلي في
البقاع يوم السبت ،عائلة حمية رسميا ً أنّ ابنها
استشهد إعداما ً بالرصاص على يد عناصر من
«جبهة النصرة» .يذكر أنّ الشهيد ُخطف في  3آب
الماضي أثناء معركة المهنية في عرسال .وأشارت
عائلته إلى أنها تدرس الخطوات المقبلة وفق أجندة
تحركاتها للر ّد على استشهاد ابنها.
وقبل التأكد من خبر إع��دام حمية ،أشار والده
معروف حمية إلى «أنّ الجميع أصبح يعرف أنّ
ابني محمد وزمالءه ال ينتمون إلى أي حزب أو تيار
سياسي وإنما إلى الدولة اللبنانية ،ونحن لم نوفر
أي اتصاالت وتحركات تجاه الدولة ومؤسساتها أو
مع سعاة الخير في عرسال وسورية ،لكنّ تداول
اسم محمد عن دفع الثمن وما جرى تناقله من أنه
جرى قتله وإعدامه رميا ً بالرصاص ،ولم يتبين
حتى اللحظة أنه صحيح ،خصوصا ً أنّ اتصاالتنا
بالوسطاء كافة من المشايخ والفاعليات السورية
والعرسالية واألمنية وصوال ً إلى رئاسة الحكومة
أك��دت نتيجة واح��دة وه��ي أنّ كل ما ت � ّم تداوله
هو عبارة عن تهديدات وضغط من المسلحين
الخاطفين».
وقال خالل مؤتمر صحافي عقده في دارته في
طاريا ،في حضور فاعليات شعبية زارته في البلدة:
«نحن كعائلة الجندي محمد حمية ،وآل حمية ،ما
زلنا نتمسك باألمل حتى اللحظة األخيرة وبقضاء
الله وقدره وننتظر الخبر اليقين عن ابننا ونبدي
ك ّل إيجابية ،إال إذا تبين أنّ عمالً إجراميا ً طاول ابننا
محمد ،فنحن نحمل المسؤولية للدولة اللبنانية
أوالً ،ألنها ما زالت حتى اليوم تمارس مفاوضات
بطيئة وغير مجدية ،كما نحمل المسؤولية إلى
كل من رئيس بلدية عرسال علي الحجيري (أبو
عجينة) والشيخ مصطفى الحجيري خصوصا ً
وعائلة الحجيري عموماً ،ألنكم أكدتم في أكثر من

أهالي العسكريين المختطفين مستمرون في تحركاتهم

مناسبة أنّ أبناءنا ليسوا مخطوفين بل ضيوف
عندكم ،هل تكرمون ضيفكم بالتهديد والقتل؟».
وتابع حمية« :نتوجه إليكم بالتحذير من مغبة
التعرض البننا ولن تح ّد من حركتنا أية مواثيق
أو عهود ألنّ «الجمرة ما بتكوي إال محلها» ،فكونوا
على قدر المسؤولية وأكرموا أبناءنا المخطوفين
ال��ذي��ن تقولون إنهم ض��ي��وف .أم��ا بالنسبة إلى
النازحين السوريين ،نطالب أهلنا وك ّل غيور علينا
بعدم التعرض لهم ألن ال ذنب لهم في كل ما حصل
ويحصل».
وبعد التأكد من صحة الخبر ،قال والد الشهيد
حمية« :ن��زف ابننا شهيدا ً ونفتخر ب��ه ونطلب
من أهلنا عدم التعرض ألي سوري ألنه ليس له
أي ذنب بما حصل» ،مشيرا ً إلى «أنّ دم الشهيد
حمية برقبة رئيس بلدية عرسال علي الحجيري
والشيخ مصطفى أب��و طاقية وآل الحجيري».
وأضاف« :إنّ المجموعة الخاطفة سيحاسبها الله،
والحكومة اللبنانية الله يسامحها ،وهي من تذبح
العسكريين ،ولن نقطع أي طريق وأهل السنة هم
أهلنا لكنّ أعداءنا هم آل الحجيري» ،داعيا ً الحكومة
إلى «تنفيذ حكم اإلعدام في ّ
حق الموقوفين بقضايا
اإلرهاب».
وأكد والد العسكري البزال ،من جهته ،أن «ليست
لدينا حكومة وك��ل عشيرة هي حكومة ،وحقنا
سنأخذه».
ولم يكد ينتهي المؤتمر الصحافي لوالد الشهيد
حمية حتى أعلنت وكالة األن��اض��ول» أنّ جبهة
النصرة قد بثت فيديو يظهر إعدام حمية برصاصة
في الرأس ،وإلى جانبه الجندي علي البزال وهو
يناشد أهله التحرك وإال سيتم إعدامه .كما هدّدت
الجبهة ،في وقت الحق ،بقتل البزال في «حال عدم
ع��ودة األم��ور في عرسال إل��ى طبيعتها ،وإط�لاق
سراح كافة المعتقلين من أهل السنة».
وطالب قيادي في الجبهة ،بدوره ،بـ 15سجينا ً
في رومية في مقابل تسليم جثمان حمية.
وفي المقابل ،توعّ د شباب آل حمية «أبو طاقية»،
مؤكدين أنّ «محمد حمية ليس شهيد الجيش
وحسب وإنما ث��أره علينا ،وثأرنا ليس مع أهل
الس ّنة وإنما مع آل الحجيري».
وفي حين يواصل أهالي العسكريين تحركاتهم
على األرض ،حيث اعتصموا في القلمون ،سأل
الناطق باسمهم الدولة وحكومتها« :م��اذا تنتظر
حتى تفرج عن العسكريين رمز الشرف والتضحية
والوفاء ،ماذا تنتظر ونحن ندق كل يوم ناقوس
الخطر ،ويعيش األهالي لوعة األسى»؟
وقال« :إذا كانت هناك من عقبات أمام التفاوض

 ...وقطع طريق ضهر األحمر ـ راشيا
طريق بعلبك  -حمص الدولية.
ويشترط الخاطفون مقايضة المخطوفين
بالعسكريين المخطوفين لدى تنظيمي «داعش»
و«جبهة ال��ن��ص��رة» ،وجثتي الشهيدين مدلج
وحمية.
وفي وقت الحق ،تم االفراج عن شخصين من آل
فليطي ،فيما أبقي على مخطوفين من آل الحجيري.

إنهاء االعتصام في رياض الصلح

(أحمد موسى)

 ...وطريق البزالية
فلتعلن على المأل» .وهدد األهالي بإقفال كل لبنان
بمؤسساته وع��دم ترك اي واح��د من المسؤولين
بمنزله ،مؤكدين أن خطواتهم التصعيدية مستمرة.

وك��ان��ت مجموعة مسلحة مقربة م��ن اهالي
العسكريين المخطوفين خطفت خمسة اشخاص،
اثنان منهم من آل عز الدين من ع��رس��ال ،على

تفجير انتحاري في الخريبة
�أوقع قتي ًال و 3جرحى

تشييع الشهيد الخراط في صيدا
فيما شيّع الجيش اللبناني وأهالي بلدتي سيروب في صيدا
وعيدمون في عكار ،كالً من الجندي علي الخراط والجندي
محمد ضاهر ،اللذين استشهدا من جراء التفجير اإلرهابي الذي
تعرضت له شاحنة عسكرية في منطقة عرسال ،يوم الجمعة
الماضي ،واصل الجيش قصف مواقع المسلحين اإلرهابيين
في جرود بلدة عرسال.
وأعلنت قيادة الجيش أنّ قواتها المنتشرة في منطقة
عرسال نفذت خالل الليل قبل الفائت ،رمايات باألسلحة
الثقيلة والمتوسطة ض ّد عد ٍد من مراكز وتحصينات الجماعات
اإلرهابية المو ّزعة في جرود المنطقة ،وحققت خاللها إصابات
مباشرة ،أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في
صفوف اإلرهابيين.
وأك���دت ال��ق��ي��ادة أنّ «ال��ج��ي��ش سيستمر ف��ي إج��راءات��ه
الميدانية المشدّدة لحماية المواطنين ،وتأمين حسن سير
متمسك بحقه في استخدام
المه ّمات األمنية المكلّف بها ،وهو
ّ
كافة الوسائل المتوافرة لديه ،ولن يتهاون مع الجماعات
اإلرهابية أينما وجدت على األراضي اللبنانية ،ومهما بلغت
التضحيات».

تشييع الخراط وضاهر

وفي سياق متصل ،أقيمت أول من أمس ،مراسم تكريم أمام
المستشفى العسكري المركزي في بدارو للجنديين الشهيدين
ال��خ��راط وض��اه��ر .وأدت لهما ثلة من الشرطة العسكرية
وموسيقى الجيش التحية والتشريفات الالزمة ،وت ّم تقليدهما

وفود تعزي بحمية

استهدف تفجير انتحاري في وقت متأخر من ليل أول من أمس ،نقطة حماية لحزب الله بين بلدتي
حام والخريبة في البقاع ،حيث قام انتحاري يقود سيارة لبنانية بتفجير نفسه لدى اقترابه من الحاجز.
وفي التفاصيل أنه لدى وصول االنتحاري بسيارة إلى إحدى نقاط الحاجز ،طلب منه عنصر الحماية
التوقف لكنّ األخير لم يمتثل ،فقام بإبالغ عناصر الحاجز الثالثة بذلك ،حيث سارعوا إلى االنتشار
وإطالق النار على االنتحاري الذي فجر نفسه مباشر ًة وقد تحول إلى أشالء.
وقدّرت زنة العبوة بـ 25كلغ من المواد المتفجرة وجرى تثبيتها في الباب إلى جانب السائق ،وقد
وقعت ثالث إصابات بينها إصابة متوسطة .وتبعد نقطة الحراسة حوالى كيلومتر عن بلدة الخريبة
و 3كيلومترات عن بلدة حام.
وتبنت «جبهة النصرة» ،من جهتها ،العملية لكنها قالت إنّ التفجير ناتج من عبوة ناسفة وليس
عملية انتحارية.
من جهة أخرى ،ذكرت «النصرة» أ ّنها استهدفت موقعا ً لـ«حزب الله» في جرود بلدة نحلة ،متحدثة
عن تدمير مدفع  57ملم كحصيلة أولية.

ت�شييع الخ ّراط و�ضاهر في �صيدا وعكار
والجي�ش يوا�صل ق�صف مواقع الإرهابيين

ومساء أعلن أهالي العسكريين المخطوفين،
المعتصمون في خيمة في ساحة الشهداء ،إنهاء
«ال��ح��راك السلمي» ف��ي وس��ط ب��ي��روت ،تاركين
في الوقت نفسه ،باب التحرك مفتوحا ً على كل
االحتماالت ،بما فيها خطوات تصعيدية.
وفي مؤتمر صحافي عقدوه في مكان اعتصامهم،
ح ّمل األه��ال��ي الحكومة «المسؤولية كاملة عما
يحصل وسيحصل للعسكريين المخطوفين».
كما ح ّملوا حزب الله «كامل المسؤولية عن عرقلة
المفاوضات».
وكان أهالي الجندي البزال قطعوا طريق البزالية
– بعلبك ،التي أعيد فتحها الحقاً .كما قطع أهالي
العسكريين المخطوفين طريق راشيا – المصنع،
مطالبين باإلفراج عن أبنائهم.
وعند منتصف ليل أول من أمس ،قطع مواطنون
الطريق عند ساحة النجمة وتقاطع إيليا في صيدا
باإلطارات المشتعلة تضامنا ً مع الجيش اللبناني.
وفور شيوع نبأ استشهاد حمية ،أ ّمت دارة العائلة
في طاريا وفود سياسية وشعبية معزية ومن بينها
وفد حركة أمل وال��ذي ض ّم وزي��ر االشغال العامة
والنقل غازي زعيتر ومسؤول البلديات في الحركة
بسام طليس.
«بالحس الوطني ال��ذي يتمتع به
ون � ّوه زعيتر
ّ
والد الشهيد محمد حمية والعائلة» ،داعيا ً القوى
السياسية «إلى الوقوف خلف الجيش ومؤازرته
لكونه الضمانة الوحيدة للوحدة الوطنية ومعركته
ض ّد اإلرهاب».
وختم« :باألمس عكار وأنصار واليوم طاريا،
ما يؤكد أنّ المواجهة واح��دة وه��ي تستهدف ك ّل
اللبنانيين من دون تمييز بين منطقة وشهيد».
وأوضح عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين
الموسوي ،بدوره ،في تصريح له على هامش تعزيته
بحمية ،أنه «مخطئ من يصور النزاع مع داعش وما
شاكله نزاعا ً طائفيا ً أو مذهبياً .إنه اإلجرام السوبر
وحشي ليس إال ،وإال فأين الطائفية والمذهبية في

ليبيا ومصر وغيرها»؟ وأضاف« :مخطئ عمدا ً من
يب ّرر المذابح بال خجل عندما يشير إلى الظلم وغياب
العدالة حصرا ً في سورية والعراق ،ولم يدلنا أين
وجد العدالة في بالدنا العربية».
كما زار وفد من «حركة الناصريين المستقلين –
المرابطون» يتقدمهم أمين الهيئة العميد مصطفى
حمدان وأمين المساعد ف��ؤاد الحسن منزل والد
الشهيد حمية وقدم واجب العزاء.
وأك��د حمدان «أهمية ثقافة المقاومة ،وثقافة
حب الوطن التي يتمتع بها آل حمية
الحياة ،وثقافة ّ
ووالد الشهيد ،وقد برز أنهم الراسخون بهذه الثقافة
من خالل تحمل والد الشهيد المسؤولية الوطنية
الحقيقية ،فتصريحاته كانت توجيها ً وطنيا ً في
الصبر وإرادة التحمل ف��ي مقارعة اإلرهابيين
المجرمين القتلة ،وكان تأثيرها الوطني أكبر من
ك ّل تصريحات االستنكار والعجز ألركان هذا النظام
الطائفي».
وشدّد على «وجوب دعم الجيش وإنشاء وحدات
الدفاع الوطني في المدن والقرى اللبنانية بأمرة
ضباط من الجيش وق��وى األم��ن الداخلي وبقية
األجهزة األمنية ،تابعة لغرفة عمليات مركزية في
قيادة الجيش من أجل تجميع عناصر القوة لكل أبناء
الوطن ض ّد هؤالء اإلرهابيين المجرمين».
إلى ذلك ،رأى رئيس «التجمع الشعبي العكاري»
النائب السابق وجيه البعريني ،في بيان ،أنّ «شهداء
الجيش اللبناني الذين سقطوا في معارك عرسال من
الشمال والجنوب والبقاع ،أكدوا باستشهادهم أنّ
معركة اإلرهابيين التكفيريين ليست مع طائفة من
دون سواها ،بل إنّ معركتهم هي مع السنة والشيعة
والدروز والمسيحيين على السواء ،لذلك على جميع
التوحد خلف مؤسستهم العسكرية ألنها
اللبنانيين
ّ
الخالص الوحيد للبناننين على اختالف مشاربهم».
ودع��ا البعريني إلى «اجتماع ط��ارئ للحكومة
اللبنانية قبل مغادرة رئيس الحكومة تمام سالم
إلى نيويورك ،لتعمد وبأسرع وقت إلى تفويض
الجيش القيام بكل ما يلزم من إج��راءات من شأنها
تحرير منطقة عرسال من خاطفيها وتحرير جميع
العسكريين األسرى».
وصدر عن اتحاد روابط مخاتير عكار بيان تاله
رئيس االتحاد مختار بلدة ببنين زاهر الكسار جاء
فيه« :لكم نادينا بتدارك الموقف قبل فوات األوان،
وقبل أن يستفحل الخطر ،فإلى متى السكوت
والهوان؟ واليوم نجدّد القول للمعنيين :ف ّكوا أسر
أبنائنا ،واتقوا الله فينا .وإذا بقيتم على ما أنتم عليه
فاعلموا أنّ الله والشعب والتاريخ لن يرحموكم،
وستبكون في وقت ال ينفع البكاء فيه».

لو ُ
كنت
طي
} أحمد ّ

 ...والشهيد ضاهر في عيدمون

(مديرية التوجيه)

أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة
البرونزية ،لينقل بعدها جثمان الشهيد ضاهر إلى عيدمون
في عكار حيث أقيم مأتم في جبانة البلدة وسط إطالق نار
في منطقة العبدة ،تزامنا ً مع مرور موكب الشهيد .أما جثمان
الخراط فقد نقل إلى منزل شقيقته في شارع دالعة في صيدا
وأقيم له مأتم في جبانة بلدة سيروب ،قبل أن يوراى الثرى
إلى جانب والده الذي لم يحتمل سماع نبأ استشهاد ابنه،
وهو على فراش المرض ،فتوفي على أثر الصدمة.
وقد مثل كل من العقيد نصري عليق والعقيد حسن حسن،
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل
وقائد الجيش العماد جان قهوجي في حفلي التأبين ،وألقيا
كلمة جاء فيها« :إنّ المؤسسة العسكرية تدرك تماما ً خطورة
أوضاعنا الداخلية ،وفي المقابل تؤكد قيادتها مجددا ً أنّ
الجيش لن يسكت على استهدافه ،ألنه يعني استهداف لبنان
بأسره ،كما أنه سيبقى بالمرصاد لإلرهاب ولك ّل متربّص شرا ً
بالوطن».
إلى ذلك ،توالت ردود الفعل الشاجبة لالعتداء على الجيش،
وفي هذا السياق ،أكد عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي
عسيران «أنّ الجيش يجب أن يكون بالمرصاد «إلسرائيل»،
وها نحن نصرف جهدنا الستنزاف طاقاتنا هنا وهناك بدل
المواجهة مع العدو».
وح � ّي��ت عضو كتلة المستقبل النائب بهية الحريري
«تضحيات المؤسسة العسكرية التي تتوالى فصوال ً يوما ً بعد
يوم ذودا ً عن لبنان» ،معربة عن «إدانتها لالعتداءات والجرائم

اإلرهابية في ّ
حق جنود الجيش».
وأك��د األمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب
السابق أسامة سعد «أنّ مدينة صيدا تفتخر بابنها البار
الشهيد علي حمادي الخراط ،وبرفاقه العسكريين اآلخرين
الذين قدموا حياتهم دف��اع�ا ً عن الشعب وال��وط��ن» ،داعيا ً
الحكومة إل��ى «ال��م��ب��ادرة إل��ى استخدام مختلف الوسائل
السياسية والعسكرية والديبلوماسية وسواها من أجل
وضع ح ّد لتمادي الجماعات اإلرهابية وإجرامها ،وفي الدرجة
األولى من أجل تحرير العسكريين المخطوفين ،وإنقاذ عرسال
من براثن اإلرهابيين الذين حولوا أهلها إلى رهائن ،وأقدموا
على تهجير الكثيرين منهم وتشريدهم ،كما يمارسون التهديد
والوعيد في حقهم».
وح ّمل الرئيس السابق لبلدية صيدا الدكتور عبدالرحمن
البزري «الدولة اللبنانية بمؤسساتها كافة مسؤولية عدم
حماية أبنائها ومواطنيها وتقصيرها في القيام بواجبها ،ما
أدى إلى تسيّب البالد أمنيا ً واجتماعيا ً وصحيا ً وخدماتياً،
وإل��ى دف��ع اللبنانيين ال��ى شفير الفتنة المذهبية وخطر
االنهيار».
كما دان لقاء الجمعيات والشخصيات اإلسالمية في
لبنان» االعتداءات على الجيش» ،معتبرا ً «أنّ المدان األكبر هم
أصحاب الخطابات التحريضية الفتنوية في ّ
حق المؤسسة
العسكرية» .وح ّذر اللبنانيين «مما تخطط له المجموعات
اإلجرامية لضرب صيغة التعايش في لبنان» ،داعيا ً إلى
«الوحدة بين الجميع درءا ً للمخاطر وصونا ً الستقرار البالد».

مؤ ّثرة ج ّدا ً تلك المشاهد التي يظهر فيها أهالي
العسكريين المخطوفين لدى التنظيم الالإسالمي
«داعش» في جرود عرسال .وجليل ٌة ج ّدا ً رباطة
ال��ج��أش تلك ال��ت��ي أظ��ه��ره��ا م��ع��روف حمية والد
العسكري الشهيد محمد حميّة ،وعظي ٌم موقفه
ّ
المؤازر للجيش والدولة بأ ّنه يرفض المساومة
على تسلّم جثمان ابنه الشهيد مقابل اإلفراج عن
إرهابيين سجناء .ومبكٍ حتى الحرقة رحيل والد
الشهيد علي الخ ّراط من صيدا في اليوم نفسه
س ّجي فيه جثمان ولده الشهيد.
الذي ُ
م��واق��ف ال يمكن ل��ع��اق��ل إلاّ أن ي��ق��ف عندها،
ويحني رأس��ه خجالً ،ال بل ي��ذرف الدمع تأ ّثراً.
ولكن!
ف��ي ظ�� ّل ه��ذه األزم���ة ،وبعيدا ً ع��ن التنظير في
عالم العسكر والتكتيك والقتال الذي ال نملك منه
إال قليالً .ال ب ّد من كلمة علّها تصل إلى المعنيين،
إل��ى أه��ال��ي العسكريين المخطوفين وأشقائهم
وش��ق��ي��ق��ات��ه��م وزوج���ات���ه���م وأق���ارب���ه���م وح��تّ��ى
عشائرهم .وإلى قيادة الجيش وضباطه وجنوده
األب�����رار .وأي���ض���ا ً إل���ى ال��م��ق��اوم��ي��ن المرابضين
الميامين.
وما هذه الكلمة إلاّ تم ٍّن ،من مواطنٍ فر ٍد يرى
ك�� ّل ي��وم تلك الفظائع ف��ي شتّى وس��ائ��ل اإلعالم
المرئية والمكتوبة واإللكترونية ،وعلى الوسائط
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ال��م��خ��ت��ص��ة ب��م��ا ي��س�� ّم��ى الهواتف
الذكية.
والتمنّي ه��ذا ينبع م��ن فرضية عنوانها« :لو
كنت».
ُ
��ت ش��ق��ي��ق��ا ً ألح���د ه����ؤالء العسكريين
ف��ل��و ك��ن ُ
ال��م��خ��ط��وف��ي��ن ،ل��ك��ن��ت ق��م��ت ب��ال��خ��ط��وات التالية
المؤدّية حتما ً إلى إنهاء هذه األزمة ،التي لن تنتهي
حكما ً ب��اإلف��راج عن العسكريين المخطوفين أو
باستشهادهم أجمعين.
كنت شقيقا ً ألحد العسكريين المخطوفين
لو ُ
ل��ت��ج��اه��ل��ت ت��م��ام��ا ً ك��� ّل رس��ال��ة ُم��ص��اغ��ة م��ن قبل
ال��خ��اط��ف��ي��ن التكفيريين اإلره��اب��ي��ي��ن ،إن كانت
تسجيل ف��ي��دي��و ،أو تسجيالً ص��وت��ي��اً ،أو بيانا ً
أي ش��ك�� ٍل م��ن األش��ك��ال ال��ت��ي تلهث
م��ك��ت��وب��اً ،أو ّ
وسائل إعالمنا إلى تلقفها من باب الـ«سكووب»،

ع��ن غ��ب��ا ٍء أو ع��ن قصد .لتجاهلت ه��ذه الرسائل
ألنّ ت��ج��اه��ل��ه��ا ي��ق��ط��ع ال��ط��ري��ق أم����ام إرهابيي
«داع��ش» الذين ال يبغون من وراء تلك الرسائل
والمؤسسة
إلاّ إثارة الفتن والفرقة بين الشعب
ّ
العسكرية.
لو كنت شقيقا ً ألحد العسكريين المخطوفين
الستنفرت أهالي المخطوفين جميعاً ،ولتنادينا
��ي ن��دع��و إل��ي��ه وسائل
إل���ى ع��ق��د م��ؤت��م�� ٍر ص��ح��اف ّ
اإلع��ل��ام ال��م��ح��ل��ي��ة وال��ع��ال��م��ي��ة ،وألص���درن���ا من
خالله بيانا ً واضحا ً نقول فيه إ ّننا نعتبر أشقاءنا
وأبناءنا العسكريين المخطوفين لدى «داعش»،
شهداء لهذا الوطن ،ألنّ دماءهم ليست أغلى من
أي شهيد افتدى الوطن بروحه .ألنّ دماءهم
دم ّ
ليست أغلى من دم��اء الشهداء الذين سبقوهم،
م��ن محمد حمية وع��ب��اس م��دل��ج وع��ل��ي السيد،
إل��ى الشهداء األب��رار في المعارك السابقة ،إلى
الشهيد عماد مغنية والشهيد ه��ادي نصر الله،
إلى بالل فحص ومالك وهبي وسناء محيدلي،
وجميع الشهداء األبرار.
وب���ع���د ه����ذا ال���ب���ي���ان ،ل��ك��ن��ت ط��ل��ب��ت وأه���ال���ي
المخطوفين من قائد الجيش العماد جان قهوجي،
عدم التعويل على هذه الدولة المشلولة ،واتخاذ
ال��ق��رار ال��ح��ازم وال��ح��اس��م ،ووض���ع ي��ده ف��ي يد
المقاومة تنفيذا ً للمعادلة الذهبية «جيش شعب
م���ق���اوم���ة» .وط��ل��ب ال���ع���ون م���ن ط���ي���ران الجيش
ال��ع��رب��ي ال���س���وري ب��م��وج��ب م��ع��اه��دة األخ���� ّوة
وال��ت��ن��س��ي��ق ال��م��و ّق��ع��ة ب��ي��ن ل��ب��ن��ان وس���وري���ة .ث ّم
ضرب هذه الحثالة القذرة التي خطفت عرسال
قبل الجنود وعناصر ق��وى األم��ن ،ضربها من
دون ه���وادة ،م��ن دون م��س��اوم��ة ،واأله���م األهم
��وق
طائفي يقول إنّ
أي ب ٍ
من دون اإلصغاء إل��ى ّ
ّ
الجيش يقتل «أهل السنّة».
ولكنّا طالبنا قائد الجيش في م��وازاة ذلك ،أن
أي
يف ّعل استخبارات الجيش ،ويلقي القبض على ّ
بوق من هؤالء ،وزي��را ً كان أم نائباً ،رئيس تيا ٍر
أو منافقا ً بعمامة .وإيداعهم السجون من دون
أي حصانة كانت.
االلتفات إلى ّ
لو كنت شقيقا ً ألحد العسكريين المخطوفين،
وأج��ل��ت غضبي ،وعضضت
ألخفيت دم��وع��يّ ،
ع��ل��ى وج���ع���ي ،ون��س��ي��ت ج����راح ن��ف��س��ي النازفة
ألض ّمد جراح وطني البالغة.

