األربعاء  2كانون األول  2015العدد 2755

سياسة

3

انتحاري وخاطف وقاتل وناقلو متفجرات

م ــع ال ـخ ــاط ـف ــن ع ـل ــى إتـ ـم ــام صـفـقــة
للتبادل .في اللحظات األخيرةّ ،
أصر
ّ
إهابيو «النصرة» على عــدم شمول
االتـفــاق جثة الشهيد محمد حمية.
ثم اختفى الوسيط القطري ،ألسباب
ال ت ــزال حتى الـيــوم مجهولة .بقيت
أب ـ ــواب ال ـت ـف ــاوض م ــوص ــدة ،إل ــى أن
َ
زار إبراهيم األمــن العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله يوم  8تشرين
ُ
االول امل ــاض ــي .ح ـي ـنــذاك ،ط ــرح ملف
ال ـع ـس ـكــريــن ال ــره ــائ ــن ع ـل ــى ط ــاول ــة
ال ـ ـن ـ ـقـ ــاش .بـ ـع ــض وس ـ ــائ ـ ــل اإلع ـ ـ ــام
ك ــان ــت قـ ــد ن ـس ـب ــت إلـ ـ ــى «الـ ـنـ ـص ــرة»
ش ـ ــرط ـ ــا ُيـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـد تـ ـعـ ـجـ ـي ــزي ــا إلط ـ ـ ــاق
الـعـسـكــريــن ،ق ــرار تنفيذه محصور
ب ـيــد ال ــدول ــة ال ـس ــوري ــة .ف ـقــال الـسـيــد
لـ ـل ــواء« :إذا ط ـل ـبــت «الـ ـنـ ـص ــرة» هــذا
االق ـت ــراح رسـمـيــا ،أخـبــرنــي ألرى ما
يـمـكــن ف ـع ـلــه» .أراد نـصــرالـلــه تقديم
أي مساعدة ،ولــو كانت غير ممكنة
نظريًا ،إلقفال ملف الرهائن ،فأخبره
إبراهيم بأن أي تواصل مع أمير قطر
يـمـكـنــه أن يـمـنــح امل ـف ــاوض ــات دفـعــا
إي ـجــاب ـيــا .وع ــد الـسـيــد خ ـي ـرًا ،وبـعــد
أربـعــة أي ــام ،أبلغ إبراهيم بأنه بعث
برسالة إلى أمير قطر تميم بن حمد،
وأن األجــواء إيجابية .عاد التواصل
بني املدير العام لألمن العام اللبناني
ومــديــر االسـتـخـبــارات القطري غانم
ال ـك ـب ـي ـس ــي ،بـ ـش ــأن م ـل ــف ال ــره ــائ ــن.
الوسيط القطري إلى
وسريعًا ،عــاد
ّ
لبنان .ومع كل تدخل لنصرالله لدى
أمير قطر ،كانت شــروط اإلرهابيني
تنخفض .وعندما طالبوا بــاإلفــراج
عن ّموقوفات في السجون السورية،
تـ ـ ــدخـ ـ ــل ن ـ ـصـ ــرال ـ ـلـ ــه لـ ـ ـ ــدى ال ــرئـ ـي ــس
السوري بشار األسد الذي وافق على
تلبية الطلب اللبناني ،تمامًا كما في
مـفــاوضــات تحرير مخطوفي أعــزاز
وراهـ ـب ــات م ـع ـلــوال .اسـتـمــر إبــراهـيــم
في التفاوض ،بني السلطة اللبنانية
وقطر ،يواكبه نصرالله كلما اقتضت
ال ـحــاجــة .ي ــوم االح ــد امل ــاض ــي ،كانت
املفاوضات قد وصلت إلى مرحلتها
النهائية ،فأضافت «النصرة» مطلبًا
ج ـ ــديـ ـ ـدًا :تـ ـس ــوي ــة املـ ـل ــف ال ـق ـض ــائ ــي
لـلـش ـيــخ م ـص ـط ـفــى ال ـح ـج ـي ــري (أب ــو
طاقية) .رفض إبراهيم ذلك ،وأصدر
أوامره لعناصر األمن العام بمغادرة
عــرســال ،مــع قــافـلــة امل ـســاعــدات التي
كانت متجهة إلى الجرود .هنا أيضًا
ّ
تــدخــل نصرالله .اتصل بأمير قطر،
ال ـ ــذي أوع ـ ــز إلـ ــى «ج ـب ـهــة ال ـن ـصــرة»
ب ــالـ ـتـ ـخـ ـل ــي عـ ـ ــن امل ـ ـط ـ ـلـ ــب ال ـ ـجـ ــديـ ّــد،
وبـ ــإت ـ ـمـ ــام ص ـف ـق ــة الـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــادل ،ف ـن ــف ــذ
ّ
إرهابيو «القاعدة» الطلب األميري،

ّ
وتمت صفقة التبادل أمس.
في حسابات الربح والخسارة ،يمكن
تسجيل اآلتي:
ّ
تمكن اللواء عباس إبراهيم ،برعاية
الـسـيــد حـســن نـصــرالـلــه ،مــن تحرير
الرهائن ،في مقابل ثمن يمكن القول
إن ــه ب ـخــس (ب ـعــدمــا ت ـعـ ّـمــدت الــدولــة
إظـ ـه ــار ع ـج ــزه ــا ع ــن ال ـض ـغ ــط عـلــى
اإلرهــاب ـيــن كـمــا يـجــب ،ب ــات إلــزامـيــا
تـ ـح ــري ــر إرهـ ــاب ـ ـيـ ــن ك ـث ـم ــن إلط ـ ــاق
الرهائن) .وبــدا واضحًا أن نصرالله
وإبــراه ـيــم هـمــا الــوح ـيــدان ال ـق ــادران
على إدارة ملف شائك من هذا النوع،
ُ
فــي ظــل غياب تــام ملــن تطلق عليهم،
زورًا ،صفة «رجل دولة».
ّ
تمكنت «جبهة النصرة» من إطالق
 29شـخـصــا ( 13مــوقــوفــا و 4أطـفــال
م ـ ــن لـ ـبـ ـن ــان ،و 12ش ـخ ـص ــا بـيـنـهــم
أط ـف ــال م ــن س ــوري ــا) .ل ـكــن مطالبها
األخـ ـ ـ ــرى ال تـ ـع ــدو ك ــون ـه ــا «ف ــرق ـع ــة
إع ــام ـي ــة» .فــال ـطــريــق م ـف ـتــوحــة بني
ع ـ ــرس ـ ــال وال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــرود ،حـ ـي ــث ت ــوج ــد
مخيمات للنازحني لم تنقطع عنها
يومًا إم ــدادات الـغــذاء والــوقــود التي
يستفيد منها اإلرهابيون.
تـ ـ ـح ـ ـ ّـررت املـ ـق ــاوم ــة مـ ــن ع ـ ــبء ورقـ ــة
الرهائن في أيدي إرهابيي النصرة،
ف ـ ــي أي مـ ــواج ـ ـهـ ــة م ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة فــي
الجرود.
«ب ـ ــاع» أم ـيــر ق ـطــر «ورقـ ـ ــة» الــرهــائــن
لحزب الله ،لتوثيق الصلة املفتوحة
بني الطرفني منذ مــدة ،وكسب أعداء
«تـنـظـيــم ال ـق ــاع ــدة ف ــي ب ــاد ال ـش ــام ـ
جبهة الـنـصــرة» عـنــوانــا سياسيًا ال
لبس فيه لهذا التنظيم ،بمقدورهم
طـ ــرق ب ــاب ــه ك ـل ـمــا أرادوا ال ـت ــواص ــل
م ــع «الـ ـق ــاع ــدة» أو ال ـت ـف ــاوض معها
أو ال ـض ـغ ــط ع ـل ـي ـه ــا .ب ـم ـع ـنــى آخـ ــر،
صــار تميم بــن حمد ،رسميًا ،املمثل
الـ ـسـ ـي ــاس ــي «الـ ـ ـش ـ ــرع ـ ــي» ل ــ»ج ـب ـه ــة
النصرة».
ّ
قدمت الدولة السورية ،مرة جديدة،
مـســاعــدة مـجــانـيــة لـلـبـنــان ،مــن دون
أن تلقى ّ
أي شـكــر مــن السلطة التي
تــدعــم غالبيتها الحكومية خاطفي
العسكريني وقاطعي رؤوسهم.
رغ ـ ـ ــم م ـش ـه ــد ال ـ ـ ـسـ ـ ــراي ال ـح ـك ــوم ــي،
وب ــاس ـت ـث ـن ــاء م ــوق ــع ال ـ ـلـ ــواء ع ـ َبــاس
إبراهيم وشبكة عالقاته ،لم يبق من
ّ
ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة «ول ــو ظ ــل» يمكن
التعويل عليه في أزمــة من مستوى
أزمــة الرهائن .باختصار ،في لبنان
دول ـ ـ ــة ل ـي ــس أله ـل ـه ــا ن ـص ـي ــب مـنـهــا
إال امل ــراس ــم والـشـكـلـيــات ،فــي مقابل
مواطنني صالحني :حسن نصرالله
وعباس إبراهيم.

ورب ـمــا أك ـثــر .ع ــاب عليه كـثـيــرون هــذا
األداء ،وخصوصًا زمالءه اإلعالميني.
ّ
لكن ،ينسى كثيرون أن هذا األداء كان
نفسه عند مختلف مراسلي املحطات
اللبنانية في قضية مخطوفي أعــزاز،
حـ ــن ح ـ ّـج ــت ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــات امل ـحـل ـيــة
ال ــى ه ــذه ال ـب ـلــدة ال ـس ــوري ــة وصـنـعــت
م ــن ال ـخ ــاط ــف «اب ـ ــو اب ــراهـ ـي ــم» نـجـمــا
ت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــون ـ ـيـ ــا وش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة مـ ـس ــامل ــة
ومضيافة.
الضجة اإلعالمية في لبنان بني نشوة
 mtvبــالـنـقــل ال ـح ـصــري ،واإلسـتـفــاقــة
عـ ـل ــى ال ـت ـن ـظ ـي ــر ألخـ ــاق ـ ـيـ ــات امل ـه ـن ــة،
لـ ــم ي ـل ـح ـظ ـهــا الـ ـفـ ـض ــاء ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،مــع
تـفـ ّـرد «ال ـجــزيــرة» بنقل حـ ّـي ملجريات
عملية الـتـبــادل مــع مــديــر مكتبها في
ب ـيــروت م ــازن إبــراه ـيــم .ص ــال األخـيــر
وجـ ــال ب ـحــريــة ب ــن م ــواك ــب املـقــاتـلــن
وال ـص ـل ـيــب األحـ ـم ــر .ل ــم ي ـكــن يـحـتــاج
الــى إخ ــراج تلفزيوني مــن «الـنـصــرة»
الـتــي ك ــان عـنــاصــرهــا يـجــولــون أيضًا

ب ـكــام ـيــرات ـهــم املـ ـتـ ـط ــورة .كـ ــان نــاطـقــا
رسميًا بإسمهم .شدد في كل رسائله
عـ ـل ــى أن «ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» ت ـ ـنـ ــدرج ضـمــن
الفصائل السورية املعارضة .وبذلك،
نفى أوتوماتيكيًا صفة اإلرهاب عنها.
ال ـق ـن ــاة ال ـق ـط ــري ــة كـ ــان ت ـح ـت ـفــي أم ــس
ب ـن ـج ــاح وس ــاط ــة ب ــاده ــا ف ــي صـفـقــة
ال ـت ـبــادل .كــانــت ال ــراي ــات ال ـســود تزين
شاشتهاّ .
أصر املراسل ،ومعه املذيعة
ف ــي االس ـت ــودي ــو ع ـلــى ن ـفــي أي تهمة
ع ــن امل ـجــرمــن ال ــذي ــن ك ــان ــوا يـقـبـعــون
في السجون اللبنانية ،بل اعتبروهم
«أسرى» عند الدولة اللبنانية .لم يكن
ج ــدي ـدًا ع ـلــى «الـ ـج ــزي ــرة» ه ــذا األداء،
واملــواكـبــة للجماعات اإلرهــاب ـيــة ،فقد
خبرته عام  2013بعيد إطالق راهبات
معلوال .وقتها أجرت مقابالت معهن،
فشكرن جــادهــن ،ودافـعــت القناة عن
إحـتـجــازهــن الـقـســري بتبنيها رواي ــة
ال ـخ ــاط ـف ــن ب ــأن ـه ــم أنـ ـق ــذن ال ــراه ـب ــات
«خشية مقتلهن بنيران النظام»!.

هل يسمع َاللبنانيون مجددًا
أسماء المبادلين؟
هل تكون الثانية
ثابتة مع سجى الدليمي ،فال
تدرج ضمن تبادل ثالث بعد
راهبات معلوال وصفقة
تبادل العسكريين؟ ال شيء
مضمونًا ،ال معها وال مع
االرهابيين اآلخرين
آمال خليل
ع ـ ـ ــدد م ـ ــن االره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ــذي ـ ــن ب ــادل ــت
ب ـه ــم الـ ــدولـ ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة أمـ ــس أس ــراه ــا
ل ــدى «ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» االره ــاب ـي ــة ،من
أصحاب السوابق الذين خبروا التوقيف
وال ـت ـح ـق ـيــق وامل ـح ــاك ـم ــة أمـ ـ ــام املـجـلــس
ّ
العدلي واملحكمة العسكرية ،لكن سنني
اإلحتجاز ووزر املحاكمة وإخالء سبيل
بـعـضـهــم أو ان ـت ـهــاء مـحـكــومـيــة آخــريــن،
لــم تحفزهم عـلــى الـتــوبــة .أعـ ــادوا الـكـ ّـرة
إره ــاب ــا ،إم ــا عـقـيــدة أو انـتـقــامــا أم ألنها
مهنة لم يجدوا سواها.
عند إتمام الصفقة ،قالت سجى الدليمي
لوسائل اإلعالم إنها لن تبقى في عرسال،
ب ــل س ـت ـع ــود م ــع أط ـف ــال ـه ــا األرب ـ ـعـ ــة إل ــى
ب ـيــروت فــي انـتـظــار اإلف ـ ــراج عــن زوجـهــا
الفلسطيني كمال خلف وتسوية أوراق
أطـ ـف ــالـ ـه ــا واس ـ ـت ـ ـصـ ــدار ج ـ ـ ـ ـ ــوازات سـفــر
لإلنتقال إلــى تــركـيــا .ليس معلومًا ملــاذا
ً
اخـتــارت الدليمي هــذه الخريطة وصــوال
إلى تركيا ،حاضنة «النصرة» و«داعش»،
وما إذا كانت تقول الحقيقة في األساس.
وك ـي ــل ال ــدف ــاع عـنـهــا وعـ ــن زوج ـه ــا حنا
جعجع تقدم منذ أسبوعني بطلب إخالء
سـبـيــل خـلــف ويـنـتـظــر أن تـبــت املحكمة
العسكرية فيه بعد إتمام األوراق الالزمة.
حتى ليل أم ــس ،لــم يكن جعجع قــد علم
شيئًا عــن الــوضــع الجديد ملوكلته ،لكنه
فــي لقائهما األخ ـيــر ي ــوم الـجـمـعــة قبيل
نقلها إل ــى األم ــن ال ـع ــام ،لــم يـتـطــرقــا إلــى
مرحلة ما بعد الحرية ،إال أنه يجزم بأنها
تريد اإلبتعاد عن كل املشاكل من العراق
ً
إل ــى س ــوري ــا ول ـب ـن ــان ،ن ــاق ــا عـنـهــا أنـهــا
ترفض الجو املتطرف .فهي «كانت مزينة
شعر تعيش حياة بسيطة ومنفتحة قبل
أن تتشدد بعد زواجها بأحد قادة جيش
الراشدين الذي قتل في األنبار عام .»2010
لـ ـك ــن مـ ـ ـ ــاذا عـ ــن امل ـ ـ ـ ــرأة األخ ـ ـ ـ ــرى ج ـمــانــة
حميد؟ األم لثالثة أوالد وصاحبة محل
للنحاسيات في عرسال ،التي قــادت عن
وعــي وعلم مسبق سيارة مفخخة بمئة

كيلوغرام من املتفجرات ،من بلدتها قبل
أن يــوق ـف ـهــا ح ــاج ــز ال ـج ـيــش ف ــي الـلـبــوة
ب ـنــاء عـلــى اع ـت ــراف ــات نـعـيــم ع ـب ــاس .قيل
إن الـسـيــدة ال ـســافــرة قبلت باملهمة ثــأرًا
لشقيقها الذي قتل في سوريا في معارك
ضد حزب الله .فهل كان احتجاز  22شهرًا
درسًا لها؟.
ُ
مــاذا عن بقية من أفــرج عنهم أمــس ،وما
الذي يمنعهم من استئناف أعمالهم ،أقله
لرد «الجميل» لـ «النصرة» التي اختارتهم
من بني العشرات؟ بني عرسال وجرودها،
تــوزع هــؤالء الذين ربما سنسمع مجددًا
بأسمائهم ،إما انتحاريني أو قياديني أو
ناقلي انتحاريني ...فكل شيء وارد نظرًا
إلى السجل الحافل لكل منهم .استعراض
مـخـتـصــر ع ــن ب ـع ـض ـهــم ،ق ــد يـفـســر مل ــاذا
اختارتهم «النصرة».
ابــن طرابلس إيهاب الحالق ،الشيخ ذو
القامة الطويلة والــرأس األشيب ال يزال
ملف محاكمته مع صهره السوري عبيد
الله زعيتر ،مفتوحًا بتهمة انتمائه إلى
«ال ـن ـص ــرة» ون ـشــاطــه ف ــي صـفــوفـهــا في
الـقـلـمــون ،كــأحــد م ـســاعــدي أم ـيــرهــا أبــو
مالك التلي .أفاد أمام املحكمة العسكرية
ب ــأن ــه ان ـت ـق ــل م ــن ال ـس ــوي ــد ال ـت ــي يـحـمــل
جنسيتها إلــى سوريا عن طريق تركيا

ما الذي يمنع
المفرج عنهم من رد
«الجميل» لـ «النصرة»؟

ل ـي ـقــدم مـ ــواد اإلغ ــاث ــة .ف ــي ع ــرس ــال كــان
الشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية)
يتسلم منه امل ــواد .وكخدمة «إنسانية»
أيـ ـض ــا ،ط ـل ــب م ـن ــه أبـ ــو خ ــال ــد ال ـس ــوري
(م ــن امل ـســؤولــن عــن تـفـخـيــخ ال ـس ـيــارات
وتـجـهـيــز اإلن ـتـحــاريــن نـحــو لـبـنــان) أن
يصطحب شخصًا سعوديًا من الحمرا
إلى عرسال .الحالق ّ
زوج ابنته لزعيتر،
أو «أبو معن» ،املسؤول اإلعالمي للتلي
ال ــذي ك ــان يـعــرف ب ـ «مــراســل الـقـلـمــون».
واالث ـن ــان بــاملـشــاركــة فــي تــأمــن خــدمــات
لوجيستية لـ ـ «ال ـن ـصــرة» بــن القلمون
ون ـ ـقـ ــل ان ـ ـت ـ ـحـ ــاريـ ــن وال س ـي ـم ــا م ـن ـهــم
ان ـت ـحــاري ال ـس ـيــارة املـفـخـخــة فــي النبي
عثمان.
م ــن س ـجــن زح ـل ــة إلـ ــى عـ ــرسـ ــال ،مـســافــة

اع ـت ــاده ــا ح ـســن ال ـح ـج ـيــري ،الـلـبـنــانــي
ال ـث ــان ــي ع ـلــى الئ ـح ــة الـ ـتـ ـب ــادل ،وال ـ ــرأس
امل ـ ــدب ـ ــر ل ـع ـم ـل ـي ــة خـ ـط ــف األسـ ـت ــونـ ـي ــن
وثــاثــة مــراسـلــن تــابـعــن لهيئة اإلذاع ــة
ال ـبــري ـطــان ـيــة ،وامل ـ ـ ــدان بـقـتــل امل ــؤه ــل في
فــرع املعلومات راشــد صبري« .الفدائي»
( 32عــامــا) ش ــارك فــي مـقــاومــة اإلحـتــال
األميركي في العراق .لم ُيعرف عنه التزام
ديني ،لكنه انقلب إلى متشدد بعد إقامته
ف ــي مـبـنــى اإلســام ـيــن ف ــي روم ـي ــة .وقــد
وض ــع خبرته فــي خــدمــة «ال ـن ـصــرة» بني
فليطا وعرسال.
الـعـسـكــريــون املـ ـح ــررون أم ــس هــم الــذيــن
تسببوا في توقيف الشيخ السوري محمد
يحيى ،وه ــم أنفسهم أن ـقــذوه مــن سجن
رومية بعد توقيف لم يكمل عامًا واحدًا.
أوقفته استخبارات الجيش عند حاجز
وادي حميد مرتديًا حــزامــا ناسفًا فيما
كــان برفقة عضو هيئة علماء املسلمني
الـشـيــخ ح ـســام ال ـغــالــي وثــاثــة ســوريــن
آخرين محملني باألسلحة ،بينما كانوا
في طريقهم للقاء قياديي «النصرة» في
جــرود عرسال «لطلب تعهد منهم بعدم
قتل العسكريني» كما أفاد الغالي حينها،
والذي أطلق فورًاُ .
مـ ــن بـ ــن الـ ــذيـ ــن أط ـ ـل ـ ـقـ ــوا أمـ ـ ــس أيـ ـض ــا،
مجموعة مــن مــوقــوفــي «فـتــح اإلس ــام»،
اخ ـت ــارت ـه ــم ال ـن ـص ــرة م ــن ب ــن ال ـع ـشــرات
الذين ال يــزالــون يحاكمون أمــام املجلس
الـعــدلــي .الـســوري محمد رح ــال املعروف
بـ «أبــو محمد اإلدلبي» لم ُيسق الجمعة
امل ـ ــاض ـ ــي إل ـ ــى ج ـل ـس ــة م ـح ــاك ـم ـت ــه أم ـ ــام
املجلس الـعــدلــي .قبل ليلة ،ســاقــه األمــن
العام إلى املديرية تمهيدًا إلتمام التبادل.
ك ــان املـجـلــس عـلــى وش ــك إصـ ــدار الحكم
بحقه بعد ثماني سنوات من التوقيف.
زمـيــاه فــي معركة نهر ال ـبــارد ،الـســوري
مـحـ ّـمــد عـلــي نـجــم واب ــن مخيم الـيــرمــوك
محمد أحمد ياسني الذي دخل إلى لبنان
ُبهوية سورية مــزورة باسم باسم دياب،
أطلقا أمــس أيـضــا .وبــن املـبــادلــن أيضًا
الـســوري عبد املجيد غضبان ال ــذي كان
مكلفًا مراقبة مقر الرئيس نبيه بري في
عني التينة بايعاز من شقيقه القيادي في
«النصرة» ،والسوري عبد اللطيف اسعد
امل ـح ـكــوم بــالـسـجــن ث ــاث س ـنــوات بجرم
االن ـخ ــراط فــي عـصــابــة مسلحة والـقـيــام
بأعمال ارهابية.
أم ــا عــن كيفية تـســويــة ملفهم قــانــونـيــا،
فـُ ــذكـ ــرت م ـ ـصـ ــادر ق ـض ــائ ـي ــة أن جـمـيــع
املـ ـب ــادل ــن ،امل ــوق ــوف ُمـعـظـمـهــم لـصــالــح
املحكمة الـعـسـكــريــة ،أخ ـلــي سبيلهم من
قبل املجلس العدلي واملحكمة العسكرية
قبل أن ُيتركوا أحرارًا.

ُ
ُ
جرح آل حمية فتح مجددًا
رامح حمية
لم تجف دموع شمال حمية على ابنها
الجندي محمد معروف حمية .منذ
اختطافه في  2آب  ،2014إبان «غزوة
عرسال» ،ومن ثم استشهاده ،لم تهدأ
سريرتها .ال ّ
ّ
وتشم رائحة
تنفك تبكيه
ثيابه .رفعت ّصور ابنها البكر في كل
زوايا املنزل ،علها ّ
تعوضها عن شاهدة
َ
قبره التي لم تحظ بها ،بعدما باءت
محاوالت ّرد جثمانه بالفشل ،لرفض
َوالده معروف حمية الخضوع البتزاز
َ
ُ
القتلة .أمس فتح جرح شمال مجددًا
بعودة جثمان ابنها برغم انها فرحت
لعودة رفاقه الى أحضان أهاليهم .إلى
جانبها ،جلست والدتا الشهيدين علي
البزال وعباس مدلج (لم يسترد جثمان
عباس املوجود مع مسلحي «داعش»)،

تحاول كل منهن مواساة األخرى.
معروف حمية ،والد الشهيد ،عاد
الستقبال املعزين في منزله ،فيما كان
يتابع االستعدادات الستقبال الجثمان
خالل يومني بعد انهاء فحوص الحمض
النووي في املستشفى العسكري في
بيروت .وهو أعرب لـ «األخبار» عن
فرحته لعودة العسكريني إلى عائالتهم
وأهليهم .وأكد أن ظهور مصطفى
الحجيري (أبو طاقية) في عرسال
محاولة «مكشوفة ويائسة منه لتبييض
صورته أمام العالم ،والظهور في مظهر
من يسعى جاهدًا لتحرير األسرى».
وطالب الدولة اللبنانية بعدم املساهمة في
تسهيل أمور «أبو طاقية» ،مشددًا على
أن «ثأرنا عند أبو طاقية نفسه ولو بعد
مئة عام ألنه املسؤول األول واألخير عن
إعدام ابننا».

