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بعد � 16شهراً من المعاناة ومفاو�ضات ّ
�شاقة غير مبا�شرة مع الإرهابيين

3

تحرير الع�سكريين الأ�سرى لدى «الن�صرة» مع جثمان ال�شهيد حمية
مقابل �« 13سجين ًا» وتعهّد حكومي ب�إطالق المخطوفين لدى «داع�ش»

اللواء إبراهيم يلقي كلمته في احتفال السراي
بعد معاناة في األس��ر ل��دى «جبهة النصرة»
التابعة لـ«القاعدة» استم ّرت حوإلى سنة وأربعة
أشهر ذاقوا خاللها صنوفا ً من العذاب والترهيب،
وال سيّما ذبح رفيقين لهما هما الشهيدان محمد
حمية وع��ل��ي ال���ب��� ّزال ،وم��ف��اوض��ات ش��ا ّق��ة غير
مباشرة خاضتها المديرية العامة لألمن العام مع
الخاطفين ،عاد العسكريون الستة عشر الذين تب ّقوا
في األسر ،إلى وطنهم أمس مح ّررين تنفيذا ً التفاق
تبادل بين الجانب اللبناني والجبهة التي مارست
إرهابها حتى اللحظة األخيرة قبل بدء تنفيذ االتفاق
الذي انقلبت عليه مراراً ،متالعب ًة بأعصاب أهالي
العسكريين من دون رحمة أو وازع ديني .فيما
يبقى تسعة أسرى لدى تنظيم «داعش» وسط آمال
بتحريرهم وإعادتهم إلى ذويهم سالمين.

البداية

االتفاق مع «النصرة» ب��دأأأ فجرا ً بعد نضوج
المفاوضات ليالً بين الجانب اللبناني و«جبهة
النصرة» عبر الوسيط القطري ،بتسلّم المديرية
العامة لألمن العام ج ّثة الجندي الشهيد محمد
معروف حميّة.
وأ ّك���دت تلك الخطوة أنّ الصفقة تسير وفق
المرسوم ،فانتقل المدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم ،قرابة العاشرة والنصف صباحاً،
إلى نقطة وادي حميد الحدودية التي اختيرت إلتمام
عملية التبادل ،لإلشراف على التحضيرات .وأعلن
أنّ «صفقة التبادل ت ّمت بشروط تحفظ السيادة وأق ّل
من ذلك لم يكن ممكناً ،وأ ّكد االستعداد للتفاوض مع
تنظيم «داعش» لتحرير العسكريين لديه إذا وجدنا
من نتفاوض معه» ،مشيرا ً إلى أنّ الفرحة لن تكتمل
قبل عودة المحتجزين لدى تنظيم «الدولة».
ور ّدا ً على سؤال عن قرار السجناء المف َرج عنهم
البقاء في لبنان ،أ ّكد إبراهيم أ ّنه «يمكنهم البقاء
في لبنان ،ألن لبنان بلد الحرية» ،مضيفا ً «ال داعي
للشكر ه��ذه واجباتنا» ،قبل أن يعود إل��ى مركز
القيادة في منطقة اللبوة لمتابعة العملية.
في غضون ذلك ،كانت «النصرة» في الجرود،
ُتهيِّئ العسكريين الـ 16لنقلهم إلى لبنان ،وقبل
إطالقهم طلب مسؤول «النصرة» في القلمون أبو
مالك التلّي حضور كاميرات قناة «الجزيرة» كي
ّ
تبث الحدث مباشر ًة ومقابالت مع الجنود ،وهم ما
زالوا في قبضة «النصرة» .وقد بدت الفرحة واضحة
على وج���وه العسكريين .وع��ل��ى وق��ع صيحات
التكبير التي ردّده���ا عشرات عناصر «الجبهة»
وجه
المل ّثمين الذين رفعوا الرايات السود والسالحّ ،
العسكريون الشكر إلى «التلّي» ومصطفى الحجيري
«أب��و طاقية» ،متم ّنين إط�لاق س��راح العسكريين
المخطوفين لدى تنظيم «داعش».
نقل النسوة السجينات
في األثناء ،كانت سيارة تابعة للصليب األحمر،
تق ّل النسوة السجينات اللواتي كنّ في السجون
اللبنانية تصل إل��ى وادي حميد ،فتأ ّكد عناصر
«النصرة» الذين كلّفوا متابعة عملية التبادل ،من
هويّاتهن وسألوهن عن المكان ال��ذي يرغبن في
االنتقال اليه .فأعلنت سجى الدليمي ،طليقة أمير
«داعش» أبو بكر البغدادي ،أ ّنها تريد العودة إلى
بيروت لتسوية أوراقها ومن ثم االنتقال إلى تركيا.

موكب المحررين متوجها إلى بيروت
ولفتت إلى أنّ أخاها ينتمي إلى «جبهة النصرة»،
وأوضحت أنها طليقة البغدادي منذ  6سنوات.
وأُفيد أنّ معظم الخارجين من السجون اللبنانية
وعددهم اإلجمالي  ،13ومن بينهم  5نسوة ،ق ّرروا
البقاء داخل عرسال.

وصول المحررين

وإثر تثبّت «النصرة» من التزام الجانب اللبناني
بما تعهّد به في الصفقة ،وبالتزامن مع وصول
الشاحنات المح ّملة بالمواد الغذائية ،إلى المنطقة،
ش� ّ
�ق موكب «النصرة» وعلى متنه العسكريون،
طريقه إل��ى وادي حميد .ول��دى وص��ول الموكب،
ووس��ط تج ّمع كثيف لعناصر «ال��ن��ص��رة» وهم
مل ّثمون ومسلّحون ،ويرفعون األع�لام السوداء،
ترجل العسكريون المح ّررون على دفعات ،وتو ّزعوا
ّ
على  3سيارات تابعة للصليب األحمر ،وشكروا من
ساهموا في إطالق سراحهم ،وبدت البهجة واضحة
على وجوههم الملتحية والمتعبة.
وكان حاضرا ً في وادي حميد الشيخ مصطفى
الحجيري «أب��وط��اق��ي��ة» ،ال��ذي أعلن االستعداد
للمساهمة في االفراج عن العسكريين لدى تنظيم
«داعش» .كما حضر نائب رئيس بلدية عرسال أحمد
الفليطي وأعضاء هيئة علماء القلمون.

بنود االتفاق

و ُقبيل انطالق موكب العسكريّين نحو بيروت،
قرأ الناشط الحقوقي نبيل الحلبي بنود االتفاق بين
«جبهة النصرة» والجانب اللبناني ،والذي تض ّمن:
 فتح مم ّر إنساني آم��ن بين مخيم الالجئينوعرسال بشك ٍل دائم ،ما يؤدّي إلى تخفيف االحتقان
بين الالجئين والقوى األمنية.
 تأمين إغاثة بشكل شهري من خالل الهيئاتاإلنسانية.
 إجالء الجرحى المدنيين وتسهيل دخولهم إلىمشافي عرسال ،حيث سيت ّم االط�لاع على الئحة
بأسماء الجرحى ،باإلضافة إلى تسوية إقامات
السوريين داخل األراضي اللبنانية ،كما ت ّم التعهد
بتسوية أوضاع من يُريد من السجناء المفرج عنهم
البقاء في لبنان أو السفر.
 تأمين مواد طبية وتجهيز مشفى عرسال. جعل وادي حميد منطقة آم��ن��ة للاّ جئينالسوريين.
 متابعة األوض����اع اإلن��س��ان��ي��ة والقانونيةللاّ جئين ،وترتيب أوراقهم.
وبعد ذلك انطلق الموكب من وادي حميد باتجاه
بيروت.

األمن العام

وبعد إتمام الصفقة ،صدر عن المديرية العامة
لألمن العام البيان اآلت��ي :تتويجا ً للجهود التي
قامت بها المديرية العامة لألمن العام بشخص
مديرها العام ال��ل��واء عباس ابراهيم مكلّفا ً من
الحكومة اللبنانية ،ت ّمت ظهر اليوم(أمس) عملية
تحرير ستة عشر عسكريا ً كانوا مختطفين لدى
«جبهة النصرة» في جرود عرسال ،وهم اآلن في
عهدة األمن العام.
وال��ع��س��ك��ري��ون ه��م :م��ن الجيش اللبناني:
الرقيب جورج الخوري ،الجندي أول ناهي عاطف
بوقلفوني والجندي ريان سلاّ م .ومن قوى األمن
الداخلي :المعاون بيار جعجع ،الرقيب أول إيهاب
األط���رش ،العريف سليمان ال��دي��ران��ي ،العريف
ميمون جابر ،العريف أحمد عباس ،العريف وائل
حمص ،العريف زياد عمر ،العريف محمد طالب،
الدركي المع مزاحم ،الدركي عباس مشيك ،الدركي
ماهر فياض ،الدركي جورج خ ّزاقة والدركي رواد
بودرهمين».
وشكرت المديرية «كل الذين ساهموا في إنجاز
هذه العملية اإلنسانية والوطنية والتي أدّت إلى
عودة العسكريين إلى وطنهم وذويهم» ،مؤ ّكدة أنها
لن تألو جهدا ً في العمل على استعادة العسكريين
المخطوفين لدى «داعش».

استقبال السراي

وف��ي السراي الحكومي أُقيم استقبال رسمي
وشعبي للمح ّررين تقدّمه رئيس الحكومة تمام
سالم بحضور أعضاء خلية األزمة الوزراء :سمير
مقبل ،علي حسن خليل ،وائ��ل أب��و ف��اع��ور ،نهاد
المشنوق وأش��رف ريفي وسفير قطر لدى لبنان
محمد علي المري.
كما حضر قائد الجيش العماد جان قهوجي،
المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم،
المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم

الفرحة في وسط بيروت
بصبوص ،المدعي العام التمييزي القاضي سمير
حمود واألمين العام للمجلس األعلى للدفاع اللواء
محمد خير ،وأهالي العسكريين المح ّررين.

سالم

وألقى سالم كلمة قال فيها« :من السراي الكبير
من دار اللبنانيين ،من ه��ذه ال��دار حيث ُتعا َلج
هموم ومشاكل اللبنانيين ،كانت الوقفة المعبّرة
ووجهنا
الصارخة الوطنية لمجلس ال��وزراء يوم
ِ
بهذا العمل اإلره��اب��ي ض� ّد الوطن ،وكانت خلية
األزمة وبدأ العمل».
أض��اف« :أغلب األهالي بيننا اليوم م� ّروا معنا
بالمعاناة ،هذه المعاناة ببعدها اإلنساني ،الذي
تجلّى بأشكال مختلفة ،وأتفهّمه ونتفهّم جميعا ً على
مستوى األمهات واآلباء والزوجات والعائالت ،ولكن
أيضا ً هناك ُبعد وطني تم ّثل بأبطالنا العسكريين
الذين تح ّملوا وقاسوا وصمدوا وصمدنا معهم وكان
االنفراج ،وكانت األفراح ،وكان اإلنجاز».
وتابع« :لكن ال ب ّد لي من أن أذكر بهذه المناسبة
نترحم عليهم ،وآخرهم كان جثمان
شهداءنا الذين
ّ
محمد حميّة رحمه الله ،الذي تسلّمنا جثته اليوم
أي��ض�ا ً م��ن ضمن ه��ذا اإلن��ج��از ،المسيرة ماضية
ونحن وجنودنا األب��ط��ال والعسكريين األبطال
وعائالتهم ماضون في المسيرة لنحقق المزيد من
اإلنجازات ،ويعلم الجميع أنّ أمامنا إنجازا ً كبيرا ً
ما زال يش ّكل تحدّيا ً لنا جميعا ً وهو ما بقي لكم من
إخوان عسكريين في األسر .علينا أن نسعى أيضا ً
إلى تحريرهم وإلى الفوز بالنتائج الطيبة من أجل
لبنان واللبنانيين ومن أجل وحدة وطننا ووحدة
موقفنا وقرارنا .ثقوا بدولتكم ثقوا بحكومتكم».
واختتم سالم كلمته بتوجيه الشكر لقطر
وال���دول والقيادات كافة ،التي ساهمت معنا
�ص بالشكر
وسعت من أج��ل ه��ذه الفرحة» .وخ� ّ
اللواء إبراهيم واألمن العام «هذه المؤسسة التي
تم ّكنت بصبر وبأناة وببراعة من إدارة هذا الملف

اللبوة

ووصل موكب العسكريين المح ّررين إلى مركز
اللواء الثامن في الجيش اللبناني في اللبوة ،وسط
احتفاالت األهالي وإط�لاق المفرقعات .وبعد أن
خضعوا لفحوص طبية ،حلقوا ذقونهم وارت��دوا
ب ّزاتهم العسكرية في المركز ،ثم انطلق موكب
العسكريين نحو السراي الحكومي في بيروت الذي
كان يستعد إلقامة استقبال رسمي لهم بمشاركة
أهاليهم.

جثمان الشهيد محمد حمية يصل مقر قيادة اللواء الثامن

تهانئ للمح ّررين و�إ�شادات بمدير الأمن العام :الفرحة منقو�صة...
ه ّنأ رؤساء ون ّواب ووزراء وأحزاب وشخصيات ،العسكريين
المح ّررين ،وأجمعوا على أنّ الفرحة منقوصة ولن تكتمل إال
باإلفراج عن المحتجزين لدى «داعش» قريباً.
السياق ،اعتبر رئيس الحكومة األسبق الدكتور سليم
وفي ّ
الحص ،أ ّنه «يوم مبارك تع ّم فيه الفرحة كل أرجاء الوطن وكل
أبناء الوطن الغيورين والمخلصين في الوصول إلى خاتمة مفرحة
أنهت مأساة وألم وحزن العسكريين المخطوفين ،وذويهم».
وأشار إلى أنّ «م ّما الشك فيه أ ّنه خالل فترة االختطاف وحتى
لحظة التحرير كان هناك رج��ال مخلصون ال يألون جهدا ً من
أجل تأمين إطالق سراح العسكريين المخطوفين ،وعلى رأس
هؤالء الرجال نذكر الرجل المخلص صاحب المه ّمات الوطنية
الصعبه ،اللواء عباس إبراهيم» ،مضيفا ً «الشكر والتحيه لهذه
ّ
تنفك يوما ً عن المتابعة الحثيثه لقضية
القامة الوطنية التي لم
العسكريين للوصول إلى النهاية السعيدة التي وصلنا إليها
غصة استشهاد الجندي محمد حميّه
والحمدلله ،مع العلم أنّ هناك ّ
ورفاقه خالل فترة االختطاف .وال ننسى في هذه المناسبه أن نلفت
إلى أنّ الفرحة لن تكتمل إلاّ بتحرير باقي الجنود المختطفين
التسعة على أمل أن يتح ّقق تحريرهم في أقرب وقت».
و بارك الرئيس سعد الحريري للعسكريين عودتهم إلى الحرية
وأحضان الوطن ،وقال «إنها فرحة لكل اللبنانيين وانتصار لصمود
الجيش والقوى األمنية في مواجهة الضغوط».
وبارك رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجيه تحرير
العسكريين ،وقال «مبروك تحرير العسكريين على أمل تحرير
الباقين ورحم الله الشهداء ،وحمى لبنان».
بدوره أمل وزير األشغال العامة والنقل غازي زعيتر ،اإلفراج
عن األسرى الباقين لدى «داعش» وإعادتهم إلى الحرية سالمين
ألهاليهم ووطنهم ،وحيّا «كل شهداء المؤسسة العسكرية طالبا ً
الرحمة ألنفسهم».
وه � ّن��أ وزي���ر ال��م��ال علي حسن خليل ،أه��ال��ي العسكريين
واللبنانيين بتحرير األسرىُ ،معربا ً عن أمله بأن يت ّم استكمال
تحرير باقي المخطوفين.
وأش��ار وزي��ر الثقافة ريمون عريجي إلى أنّ الفرحة كبيرة
متوجها ً
بتحرير العسكريين المختطفين من قِبل جبهة النصرة،
ّ
بالتهنئة للبنانيين جميعاً ،وألهالي العسكريين خصوصاً ،متم ّنيا ً
أن «يت ّم تحرير بقية العسكريين المختطفين من قِبل داعش»،

ومن ّوها بمواكبة رئيس الحكومة تمام سالم لهذا الملف وبجهود
اللواء إبراهيم في هذا اإلطار.
وه ّنأ وزير اإلع�لام رمزي جريج ،العسكريين المحررين من
األسر ،متم ّنيا ًنهاية سعيدة مماثلة للجنود المخطوفين لدى تنظيم
«داعش» ،لكي تكتمل الفرحة ،ويعود الجميع إلى ذويهم ُمعافِين.
وحيّا وزير االقتصاد والتجارة أالن حكيم العسكريين المح ّررين،
توجه إلى عوائل
وعبَّر لهم عن امتنان الوطن لتضحياتهم .كذلك ّ
العسكريين بالتهنئة ،وقال« :الفرحة لن تكتمل إلاّ بتحرير باقي
األسرى .ونستذكر ونحيّي في هذا اليوم أرواح الشهداء العسكريين
األبطال الذين سقطوا مرفوعي الرأس خالل األسر».
ووج��ه رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبالط،
ّ
التحية إلى اللواء إبراهيم «على جهوده االستثنائية التي بذلها
إلتمام صفقة تبادل العسكريين اللبنانيين بعد شهور من المعاناة
والعذاب ألهاليهم وللبنانيين».
ون ّوه رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني ،النائب طالل أرسالن
بـ«الجهود الكبيرة واالستثنائية والمقدّرة ،واإلنجاز الكبير للواء
عباس إبراهيم واألم��ن العام اللبناني ،لحنكتهم في إدارة هذا
الملف ،بعيدا ً من أي استثمار سياسي وحزبي».
وأ ّكد النائب محمد الصفدي في بيان «أنّ سالمة العسكريين
واستعادة حريتهم تستحق التضحيات التي بُذلت ،ألنّ جهود
ّ
ش��اق من
ال��ل��واء عباس إبراهيم تكلّلت بالنجاح بعد مسار
المفاوضات».
ون ّوهت النائب ستريدا جعجع بـ«الجهود الحثيثة التي بذلها
المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم ،باسم الدولة
اللبنانية إلنجاز هذه الخطوة ،كما سبق ونجح في مبادرات
أخرى».
وه ّنأ رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميّل ،العسكريين
وعائالتهم على تحريرهم ،آمالً أن يت ّم تحرير باقي األسرى.
وتم ّنى األمين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب
السابق فيصل ال���داود ،ع��ودة العسكريين المخطوفين لدى
«داع��ش» ،وأن ُتثمر جهود اللواء إبراهيم في إطالق سراحهم،
بعدما نجح في مَها ّم سابقة.
وشكر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دري��ان ،ونائب
رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن،
«كل من ساهم في إطالق سراح العسكريين ،خصوصا ً الحكومة

اللبنانية».
وقال الوزير السابق فيصل كرامي« :الشكر لكل من ساهم في
الوصول إلى هذه الخاتمة السعيدة .وقلوبنا مع جنودنا الذين ما
زالوا في األسر لدى «داعش» ومع ذويهم ،ولن تكتمل الفرحة قبل
رجوعهم سالمين بإذن الله».
وه ّنأ رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي ،وزير الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق بعد لقائه في الوزارة على اإلنجاز األمني
الذي ت ّم ،كما ه ّنأ اللواء إبراهيم على جهوده .وتم ّنى عودة بقية
العسكريين المخطوفين في أقرب وقت ممكن ،مع ّزيا ً «أهل الجندي
محمد حميّة وأهالي بقية الشهداء.
وتقدّم حزب الله بالتهنئة «من اللبنانيين جميعاً ،ومن أهالي
العسكريين المح ّررين خصوصاً ،على نيل أوالده��م الحرية،
وخروجهم من أسر العصابات اإلرهابية التي احتجزتهم على مدى
قرابة عام ونصف» ،وعبّرعن أمله «بأن ينال العسكريون الذين ما
زالوا في األسر حريّتهم في أقرب وقت ،كي تع ّم الفرحة الجميع،
ويُطوى هذا الملف األسود إلى غير رجعة».
وأعربت «حركة أمل» عن ارتياحها لما «آلت إليه الجهود التي
بُذلت في المفاوضات التي خاضتها الدولة اللبنانية وأجهزتها
العسكرية واألمنية ،بحكمة وصبر وإرادة أوقفت حالة العبث التي
هدفت إليها الجهات اإلرهابية عبر محاولة رفع سقف الشروط
التعجيزية لتحقيق مكاسب وهمية «.
وه ّنأ «التيار الوطني الحر» العسكريين وأهاليهم «بنجاح
عملية إطالقهم من االعتقال على يد النصرة»ُ ،مشيدا ً «بالجهود
المثمرة التي بُذلت في هذا السبيل ،وعلى رأسها عمل األمن العام
اللبناني».
وأعلن التيار في بيان ،أ ّنه «مع تأكيده على أهمية احترام
معايير السيادة الوطنية في ه��ذه العملية وغيرها ،يُبدي
انزعاجه الشديد م ّما ظهر على اإلع�لام من صور تؤ ّكد وجود
أراض لبنانية محتلة من قبل اإلرهابيين ،وأنّ بعض مخيّمات
النازحين السوريين تساهم في هذا الغرض ،مع األمل والعمل أن
يت ّم كشف مصير الدّفعة األخرى من العسكريين المحتجزين لدى
داعش وتحريرهم ليترافق ذلك مع تحرير هذه األراضي اللبنانية
المحتلة».
وه ّنأ رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع
الخازن ،اللواء إبراهيم« ،الذي ح ّقق إنجازا ً تعجيزيا ً بإطالق

لما وصلنا إليه من نتائج طيبة» ،كما شكر الصليب
األحمر اللبناني «هذا الجندي المجهول الذي يواكب
كل مصاعبنا وكل األه��وال التي مررنا بها ،وكان
له اليوم الدور المميّز في ما احتض ّناه جميعا ً من
أبطالنا العسكريين».

عباس مدلج.
ث ّم عانق العسكريون المح ّررون أهاليهم وسط
نثر ال��ورود والزغاريد ،والكثير الكثير من دموع
الفرح ،بعد ذلك انتقلوا معهم إلى مكان الخيمة التي
ن ّفذ األهالي اعتصامهم فيها وسط بيروت.

إبراهيم

الخارجية القطرية

وأل��ق��ى ال��ل��واء إبراهيم ب���دوره ،كلمة ع��دّد في
مستهلّها أسماء العسكريين المح ّررين ،وق��ال:
«ألنّ لبنان بلد الحرية عدتم أح��رارا ً إلينا ،ها هم
العسكريون األبرار يعودون إلى حضن وطنهم ،إلى
حضن شرعيّتهم ومؤسساتهم ،إلى ذويهم ورفاقهم
ك��ي ي��ع��اودوا م��ن جديد م��ا ب��ذل��وه .كانت محنة
األشهر الـ  16خير شاهد على أنهم ب ّروا بقسمهم،
وصمدوا بين أيدي خاطفيهم ،لم يفقدوا إيمانهم
بالله وال بذواتهم وال بإرادتهم وال بدولتهم التي منذ
احتجازهم لم تو ّفر أيّ جهد في سبيل استعادتهم
إلى أن وصلنا إلى هذا اليوم».
أضاف« :ال ب ّد من توجيه الشكر إلى كل من انض ّم
إلى جهودنا في سبيل إطالقهم .إ ّنها المرة الثالثة
التي تم ّر الدولة اللبنانية بمثل امتحان كهذا مع
تتمسك بكرامتها وصالبة
هذه الجماعات ،وهي
ّ
موقفها التفاوضي وع��دم التخلّي عن مق ّومات
السياسة ،في الوقت الذي حرصت فيه على أرواح
عسكريّيها وحمايتهم بُغية استعادتهم .كانت
شروط التفاوض شا ّقة وطويلة ،ولم نكن نريد لها
أن تطول إلى هذا الحدّ ،ولكن سقف الكرامة الوطنية
والتمسك بثوابت دولة القانون وعدم التخلّي عن
ّ
السيادة أفضت إلى تكريس حقوقنا واستعادة
عسكريّينا ،هذا المسار سلكناه منذ محنة مخطوفي
اعزاز مرورا ً بملف راهبات دير سيدة معلوال وحتى
اآلن ،وفي الم ّرات الثالث خرج لبنان منتصرا ً بهيبة
دولته وبصون مؤسساته وبثبات مؤسساته وع ّزة
ّ
نتوخى الوصول إلى يوم
شعبه .إ ّنه يوم فرح لكننا
الفرح الذي نستعيد معه العسكريين المختطفين
لدى داعش».
وتابع« :أشكركم دولة الرئيس ،وأشكر أعضاء
خلية األزمة على الثقة التي أوليتموها للمفاوض
اللبناني متسلّحا ً بالثوابت التي ساعدت على
منحنا الصالبة في مفاوضات شاقة ومتعبة،
لكن المش ّقة والتعب يرخصان لدى رؤية وجوه
العسكريين المحررين ،ووجوه أهلهم المغرورقة
وأتوجه بالشكر أيضا ً ومن خارج
بدموع الفرح.
ّ
السياق إلى دول��ة الرئيس سعد الحريري الذي
كان سندا ً لنا في كل مراحل التفاوض والذي أ ّكد
أينما ح ّل أنّ هذا الملف وطني وليس مذهبيا ً على
اإلطالق ،وأشكر السيد حسن نصرالله ولن أدخل
في التفاصيل فدولة الرئيس ومعالي وزير الداخلية
على علم بكل ما جرى في تفاصيل التفاوض».
واختتم« :اليوم من السراي الحكومي ،أقول
لكم أيها العسكريين :هنيئا ً لكم الحرية على أمل
استكمال الفرحة األولى بفرحة مماثلة في استعادة
عسكريّينا لدى «داعش» :المعاون إبراهيم مغيط،
العريف علي المصري ،العريف مصطفى وهبة،
الجندي أول سيف ذبيان ،الجندي علي الحاج
حسن ،الجندي عبد الرحيم دياب ،الجندي محمد
يوسف ،الجندي خالد حسن وج ّثة الشهيد العريف

م��ن جهتها ،أعلنت وزارة خارجية قطر في
بيان ،أنّ «الوساطة القطرية نجحت في إطالق 16
عسكريا ً لبنانيا ً كانوا مختطفين في جرود عرسال
منذ آب العام الماضي ،مقابل  25أسيرا ً بينهم
 17امرأة وأطفالهن ،وهذه الوساطة جاءت تلبية
لطلب من الحكومة اللبنانية ،وقد قامت األجهزة
المعنية بدولة قطر بجهود حثيثة ومك ّثفة من أجل
إطالق سراح الجنود اللبنانيين المختطفين منذ آب
 2014في بلدة عرسال ،بالتعاون مع األمن العام
اللبناني».
ولفتَ البيان إلى أنّ «نجاح المبادرات اإلنسانية
يأتي ثمرة لرؤية دولة قطر التي ُتعطي األولوية
ّ
بالطرق السلمية والسياسية»،
لحل النزاعات
مؤ ّكدا ً أنّ «الجهود القطرية جاءت انطالقا ً من إيمان
دولة قطر الكامل والتا ّم بتحقيق المبادئ اإلنسانية
واألخالقية ،وحرصها على حياة األفراد وح ّقهم في
الحرية والكرامة».

األسرى لدى «داعش»

إلى ذلك أ ّكد وزير الصحة وائل أبو فاعور لدى
زيارته قبل الظهر أهالي العسكريين المخطوفين
في وسط بيروت ،الذين كانوا يحتفلون بتحرير
أبنائهم ل��دى «جبهة النصرة» أنّ األس��رى لدى
ّ
موضحا ً أنّ
«داع��ش» هم في الجرود اللبنانية،
عددهم أصبح ثمانية بعدما «أجبرت الظروف أحد
المخطوفين على الذهاب إلى منطقة سورية معيّنة
نتيجة روابط عائلية معيّنة» ،رافضا ً اإلفصاح عن
هويته.
وعاهد األه��ال��ي ب��أنّ ال��دول��ة ستعمل لإلفراج
عنهم.
من جهته ،أ ّكد وزير الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق ،أ ّنه ال يوجد أي مضمون جديّ أو قناة
اتصال جديّة بين الدولة اللبنانية وبين تنظيم
«داعش» بشأن المحتجزين لديه ،مؤ ّكدا ً «لن نترك
بابا ً إال وند ّقه ،ولن نترك طريقة إلاّ ونستعملها،
ولن نترك وسيلة اتصال إال وسنلجأ إليها ،لمتابعة
الجهد من أجل اإلف��راج عن العسكريين التسعة
الموجودين لدى تنظيم الدولة».
وأشار إلى أنّ «الكشف عن التفاصيل المتعلّقة
ب��ال��ش��روط األخ��ي��رة ل�لإف��راج ع��ن العسكريين
المحتجزين لدى «النصرة» ال يزال مبكراً».
واعتبر أنّ منطقة عرسال «محتلة ،إرادتها ليست
ألهلها وال لألمن الرسمي اللبناني» ،ورب��ط ذلك
بوجود عشرات اآلالف من النازحين السوريين مع
عدد كبير من المسلحين في الجرود ،وفي داخل
عرسال.
وقال إنّ ا ّتفاق التبادل «ليس عمليا ً اعترافاً ،ال
بهذا االحتالل وال اعتبار البلدة أ ّنها تحررت».

ه ّن�أ العائالت والم�ؤ�س�سات الع�سكرية واللبنانيين بتحرير الع�سكريين

حردان :نح ّيي جهود اللواء �إبراهيم لقيادته العملية بحكمة و�إقدام
ه ّنأ رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد حردان ،القوى األمنية والعسكرية وعائالت العسكريين
المحررين وعموم اللبنانيين ،باإلنجاز الذي تح ّقق أمس ،وأفضى إلى تحرير مجموعة من العسكريين وإعادتهم إلى كنف
وخص بالتهنئة والتحية والتقدير مدير عام األمن العام اللواء عباس إبراهيم ،الذي بذل
عائالتهم ومؤسساتهم العسكرية،
ّ
جهودا ً جبارة لتحقيق هذا اإلنجاز.
و قال حردان في تصريح أمس« :اليوم ،انتهى فصل أسود ،بانتهاء مأساة قضية اختطاف مجموعة العسكريين على أيدي
القوى اإلرهابية ،ونعتبره يوم فرح أل ّنه أنهى معاناة العائالت التي انتظرت هذا اليوم ،منذ سنة ونصف السنة.
ونخص بالتهنئة
إ ّننا إذ نشارك العائالت الفرح بتحرير أبنائهمُ ،نه ّنئ القوى األمنية والعسكرية على هذا اإلنجاز المهم،
ّ
والتحية والتقدير ،مدير عام األمن العام اللواء عباس إبراهيم ،الذي تابع كل تفاصيل هذه العملية من ألفها إلى يائها،
وقادها بحكمة ودراية وصبر وإقدام ،رغم كل العراقيل والمعوقات والشروط التعجيزية واالبتزازية التي ُوضعت من قِبل
المجموعات اإلرهابية».
وأضاف« :إنّ إنجاز اليوم(أمس) ،ت ّم بفضل المتابعة اليومية والحثيثة لهذه القضية من قبل اللواء عباس إبراهيم ،وهذا
إنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازاته الوطنية واألمنية ،إن لجهة تحرير اللبنانيين الذين كانوا مختطفين في منطقة اعزاز،
وتحرير راهبات سيدة معلوال ،أو لجهة اإلنجازات األمنية الكبيرة التي ح ّققها األمن العام في تفكيك واعتقال خاليا إرهابية».
وختم حردان« :نجدّد التهنئة للواء عباس إبراهيم ونحيّي جهوده وعمله الدؤوب الذي أوصل إلى هذه النتيجة ،نتيجة
ض ّمدت جرحا ً نازفا ً لطالما ش ّكل وجعا ً لعائالت العسكريين ومؤسساتهم وجميع اللبنانيين ،طيلة ستة عشر شهراً.
كما إننا ُنه ّنىء أهالي العسكريين المح ّررين ،والمؤسسات العسكرية ،واللبنانيين عموماً ،ونعتبر أنّ ما ت ّم تحقيقه ،يجب
تتوحد كل الجهود إزاء أيّة قضية وطنية عامة ،ومن أجل تحصين لبنان في مواجهة
أن يش ّكل حافزا ً للجميع ،بضرورة أن
ّ
المخاطر اإلرهابية».
األسرى العسكريين لدى النصرة».
وقال في تصريح »:كلمة حق ُتقال حول الجهود الجبارة التي
ح ّققها مدير عام األمن العام اللواء عباس إبراهيم ،منذ تسلّمه
مهامه الجديدة ،وكانت المأثرة األولى في إطالق أسرى اعزاز،
واليوم أسرى العسكريين لدى النصرة ،الذين صرف من أجلهم
حركة م ّكوكية ال تهدأ بين قطر وتركيا من أجل التوسط إلطالقهم،
ونجح أخيراً ،بصبره وباعه الطويلين ،في تحريرهم ،برغم
تعقيدات الملف وشروطه التعجيزية».
وشكر األمين القطري لحزب البعث العربي االشتراكي في لبنان
عبد المعين غازي ،الرئيس بشار األسد «الذي قدّم كل التسهيالت
منذ اللحظة األولى لخطف العسكريين» ،مطالبا ً «بضروة التنسيق

بين الحكومتين اللبنانية والسورية ،وتوحيد الجهود لمحاربة
اإلرهاب».
وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «كأنّ جبالً
نز َل عن َ
كتفي هذا اليوم».
كما أشاد كل من رئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد،
حزب االتحاد ،رئيس أساقفة زحلة للروم الكاثوليك المطران عصام
درويش ،النائب السابق جهاد الصمد ،حزب التوحيد العربي ،لقاء
الجمعيات والشخصيات اإلسالمية ،حركة األمة ،حركة التوحيد
اإلسالمي ،التيار األسعدي ،رئيس حزب الوفاق اللبناني بالل
تقي الدين ،وجمعيات أهلية وشخصيات سياسية عديدة بتحرير
العسكريين.

