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تقــرير

ون وبين بين
ب�م�ح�م��د ال �س �ل �ي �م��ان��ي وه ��ان ��ي ال�ش�ن�ط��ي
(أح��د أف��راد مجموعة ال �ـ 13التي ارتبطت
بملف التحقيق باغتيال الرئيس رفيق
ال �ح ��ري ��ري ،وال �ل��ذي��ن أوق �ف ��ا ف ��ي اش�ت�ب��اك
م ��ع ال �ج �ي��ش ف ��ي ش � ��ارع ك � ��اراك � ��اس ق�ب��ل
أش �ه��ر) .قضية دان�ي��ت وقبلها اع�ت��داءات
س��وري�ي�ن م��وال�ي�ن ل�ل�أس��د ،أب �ع��دت معظم
الناشطني عن االس�ت��رال «ووج��ع ال��رأس»
إلى مقهى أم نزيه في الجميزة .االحباط
ّ
«الهمة الثقيلة» للعديد
بدا واضحًا على
ّ
من الناشطني الذين دب��ت بهم الحماسة
عند بداية األح��داث .اليوم ،ال يجد هؤالء
الدائر،
مكانًا لهم في ال�ص��راع العسكري
ّ
«ص��ارت حربًا دول� ّ�ي��ة ،ال ن�ق� ّ�دم وال نؤخر
فيها بشيء» يقول أحدهم.
امل �ق� ّ�ر ال�ج��دي��د مل�ق�ه��ى «ت � ٌ�اء م��رب��و ٌط��ة» في
س �ن �ت��ر ال �ح �م��را م �س��اح��ة خ �ص �ب��ة أي �ض��ًا.

ّ
بني دق «ط��اول��ة ال��زه��ر» و«ك��اس العرق»،
ت�ح�ض��ر س��وري��ا أك �ث��ر م��ن أي ش ��يء آخ��ر.
يضحك مناف ابن دوم��ا في ريف دمشق
وص��دي �ق��ه ال �ط �ب �ي��ب ال�ف�ل �س �ط�ي�ن��ي ،حتى
ال �ن �خ��اع ،ح�ي�ن امل �ق��ارن��ة ب�ي�ن امل� �ع ��ارك في
دوم � ��ا ال �ش��ام �ي��ة و«ص �ي �ف �ي ��ة» دوم � ��ا ف��ي
ق �ض��اء ال� �ب� �ت ��رون .رغ� ��م م �ل �ل��ه ال �ك �ب �ي��ر من
«النكات البايخة» ح��ول وج��ه الشبه بني
اس �م��ه واس� ��م الع ��ب ك ��رة ال �ق ��دم ال �س��وري
م� �ن ��اف رم � �ض � ��ان« ،ب � ��س ب �ت �ب �ق��ى أش� ��رف
م ��ن ال �ت �ش �ب �ي��ه ب �م �ن��اف ط �ل ��اس» .ي�ج�ل��س
م�ع��ن وأص��دق��اء م�ن��اف ال��دم�ش�ق�ي��ون على
الطاولة القريبة ،في اللحظة التي يشتم
ف �ي �ه��ا ال �ط �ب �ي��ب «ال �ه��اش �م �ي�ي�ن»« ،ف� ��ي كل
م��ؤام��رة لهم دور ،ت��آم��روا على فلسطني،
ث� ّ�م ال �ع��راق واآلن س��وري��ا» ،ه��ذه الطاولة
م ��وال �ي ��ة «م �ئ ��ة ف ��ي امل � �ئ� ��ة»« ،م � � ��اذا ف�ع�ل��ت
ّ
الثورة في سوريا؟ النظام أقله ال يذبح،
ّ
ه� � ��ذه م � ��ؤام � ��رة خ ��ارج � �ي ��ة ض� � ��د س ��وري ��ا
املقاومة» .أمتار ،قرب شتلة ياسمني في
زاوي ��ة «ال �ت��راس» ،ط��اول��ة معارضة «120
في املئة» .ناشطون سوريون ولبنانيون
ّ
يعتدون «بصمود الشعب
وفلسطينيون
ال� �س ��وري وج ��رأت ��ه ع �ل��ى ت �ح��دي امل � ��وت».
ه ��ؤالء ،ي��رون عنف ال�ث��ورة م �ب��ررًا« ،فهذا
«الشبيح»
دف��اع عن النفس» .إل��ى جانب
ٌ
اللبناني أدونيس ورفاقه ،في «ة» صنف
آخ � ��ر م� ��ن ال� �ن ��اش� �ط�ي�ن :ال ��دك � �ت ��ور س �م��اح
إدري � � ��س ورف � ��اق � ��ه .إدري � � ��س ن � �م� ��وذج ع��ن
ناشطني معارضني للنظام بسبب «قمعه
ووح� �ش � ّ�ي� �ت ��ه» ،وم� �ل� �ي ��ون س �ب��ب وس �ب��ب.
وم�ع��ارض��ون للمعارضة« ،ألن�ه��ا تقبض
ً
أم � � ��واال م ��ن ق �ط��ر وال� �س� �ع ��ودي ��ة ،وت��أت �م��ر
ّ
ب��أوام��ر خ��ارج�ي��ة وت �ح��رض على احتالل
سوريا».
قد ال تجد مكانًا في بيروت مثل «رأسها».
رغ ��م ق �س��اوة ال �ح��رب األه �ل �ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة،
بقيت واح��دة م��ن مساحات قليلة خ��ارج
ال �ف��رز ال �ط��ائ �ف��ي وامل��ذه �ب��ي .وال� �ي ��وم ،مع
اس�ت�ع��ار ال �ح��رب ف��ي س��وري��ا ،يبقى رأس
ب� �ي ��روت م �ل �ج��أ ل �ل �م �ع��ارض�ين وامل� ��وال �ي�ن،
ل �ب �ن��ان �ي�ين وس� ��وري�ي��ن ،ع �ل��ى ح� � ٍّ�د س� ��واء.
أسرار رأس بيروت في مقاهيها.

أبو إبراهيم يطلق مخطوفًا جديدًا
«يردوا الجميل»
واألتراك لم ّ
محمد نزال
ّ
«ملاذا تقبلون ،كدولة ،بتسلم مخطوف
واح � � ��د ،ب � ��دل اإلص� � � ��رار ع �ل��ى ع��ودت �ه��م
ج�م�ي�ع��ًا؟ أال ت� ��رون ف ��ي ه ��ذا ن��وع��ًا من
اإله ��ان ��ة واالس� �ت� �خ� �ف ��اف؟» .ل �ي��س ل��دى
املسؤول ما يجيب به .إنه «منزعج إلى
أبعد الحدود» .املسؤول الرسمي ،أحد
املعنيني بعملية التفاوض ،ممتعضًا:
«خ �ل �ي �ن��ي س � ��اك � ��ت ...رح أف � �ج� ��ر» .ع�ل��م
ب��اك �رًا أن امل �خ �ط��وف ع ��وض إب��راه �ي��م،
أح ��د ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ال �ع �ش��رة امل�خ�ط��وف�ين
ف��ي س��وري��ا ،ل��ن ي�ع��ود أم ��س .إذًا ،على
ذوي ��ه أن ي�ن�ت�ظ��روا« :ل�ك��ن ق ��رار ع��ودت��ه
م �ح �س ��وم ...ال �ي��وم س �ي �ك��ون ب�ي�ن�ن��ا في
املساء .ما زلنا نعالج بعض الثغر» .ما
هي تلك الثغر؟ «سيأتي يوم ونقول».
م�ت��ى ت�ت��وق��ع أن ي��أت��ي ه ��ذا ال �ي��وم« :ي��ا
رج��ل أن��ت ت�س�ت�ف��زن��ي! ات��رك�ن��ي بحالي
مسموم بدني م��ن الصبح» .يستدرك:
«ت��ري��د أن تسمع أن ثمة م��ن يهزأ بنا؟
ّ
ح �س �ن��ًا ،ه ��ل ن ��رف ��ض ت �س��ل��م م�خ�ط��وف
واح ��د؟ أل �ي��س أف �ض��ل م��ن ال ش ��يء؟ عم
ي�ب�ع�ت��وه��م ب��ال�ت�ق�س�ي��ط .ك��أن�ه��م رؤوس
ّ
بطاطا .هذا ما يحز في نفسي».
إل��ى ه��ذا ال�ح��د دف��ع أب��و إب��راه�ي��مَ ،
وم��ن
َ
وراءه ،املسؤول اللبناني إلى الغضب
والشعور بـ«الجرح الوطني» .الغريب
أن أبو إبراهيم ،رجل أع��زاز ،يملك قدرًا
من الوقاحة ال يستهان به .يخرج على
ال �ن��اس ل�ي�ع�ل��ن (ك ��ذب ��ًا) م�ق�ت��ل ع ��دد من
املخطوفني ،سابقًا ،ثم يعود ليتحدث
ف��ي ال�س�ي��اس��ة ،ث��م ي�ع�ل��ن «ان �ت �ه��اء دور
ت��رك �ي��ا ع �ن��د ه ��ذا ال� �ح ��د» .ل ��م ي �ج��د من
ي�س��أل��ه ع��ن ك��ذب��ه س��اب �ق��ًا .وج ��د أن من
ال�ط�ب�ي�ع��ي ال �ك��ذب ع�ل��ى ن �س��اء وأط �ف��ال
أن �ه �ك �ه��م ال� �ق� �ل ��ق ،ورب � �م� ��ا ع �ل ��ى ش�ع��ب
ب�ك��ام�ل��ه ،ع�ب��ر ف�ي�ل��م «ال �ب��وي��ا ال�ح�م��راء»
على وجهه.
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ح� �س ��م وزي� � � ��ر ال ��داخ �ل� �ي ��ة
م � � � ��روان ش ��رب ��ل أن ع � ��وض إب ��راه� �ي ��م،
ب�س�ب��ب «م��رض��ه وك �ب��ر س �ن��ه ،س�ي�ك��ون

ّ
ه ��و امل� �ف ��رج ع �ن��ه ال � �ي� ��وم» .أك � ��د ش��رب��ل
ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» أن ض��اب �ط�ي�ن م ��ن األم ��ن
ال �ع ��ام ووزارة ال��داخ �ل �ي��ة س �ي �س��اف��ران
ّ
فجر اليوم إلى تركيا ،لتسلم إبراهيم،
ال��ذي «أصبح في عهدة األت��راك» .نبرة
ص � ��وت ش ��رب ��ل ت ��وح ��ي ب� �ع ��دم ال ��رض ��ا.
ه��و يعلم أن ال�ج��ان��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي ،عبره
شخصيًا وع�ب��ر األم ��ن ال �ع��ام ،ف�ع��ل كل
م��ا ي�ل��زم إلع ��ادة التركيني ال�ل��ذي��ن كانا
مخطوفني ف��ي لبنان .صحيح أن تلك
العملية ع � ّ�دت «ت�ح��ري�رًا م��ن الخطف»
فقط ،ال عملية تبادل .لكن ،قيل الحقًا،
إن األت � ��راك ب�م��ا ل�ه��م م��ن «م��ون��ة» على
ال�خ��اط�ف�ين ،س �ي � ّ
�ردون ال�ج�م�ي��ل .ه�ك��ذا،
يبدو أن «الكرم» التركي لن يفيض إال
ع��ن م�خ�ط��وف واح ��د .النتيجة تصبح

أهالي
المخطوفين يرفضون
اعتذار نصراهلل

لبنانيني مقابل تركيني.
إل��ى ذل��ك ،واص��ل الخاطفون ابتزازهم،
إذ ّ
صرح من في الواجهة ،أبو إبراهيم،
ً
ق��ائ�لا« :نحن وعدنا العلماء املسلمني
ف ��ي ل �ب �ن��ان (ال �ش �ي ��خ س ��ال ��م ال ��راف �ع ��ي)
ب �ت �س �ل �ي��م م �خ �ط��وف�ين اث� �ن�ي�ن ،ووف �ي �ن��ا
ب��وع��دن��ا ،وه �ن��ا ان�ت�ه��ى دور األت � ��راك».
ً
ولفت إلى أنه تلقى اتصاال من رئيس
ال �ح �ك��وم��ة األس� �ب ��ق س �ع��د ال �ح ��ري ��ري،
وات � �ص ��االت أخ� ��رى م ��ن ال �ن��ائ��ب ع�ق��اب
ص�ق��ر ،الف�ت��ًا إل��ى أن��ه ي�ش�ت��رط ل �ـ«ع��ودة
التفاوض على امللف اعتذارًا من السيد
حسن نصرالله».
ّ
يذكر أن املخطوف عوض إبراهيم أطل
إع�لام�ي��ًا ليشكر خاطفيه على «حسن
ال�ض�ي��اف��ة»! ق��ال إن جميع املخطوفني
«ب� �ص� �ح ��ة ج� � �ي � ��دة» ،وذك � � ��ر أن ال �ج �ه��ة
ال �خ��اط �ف��ة «ت ��ري ��د اع � �ت� ��ذارًا م ��ن ال�س�ي��د
نصرالله للشعب السوري» .من جهتها،
قالت الحاجة حياة عوالي ،التي كانت
على منت حافلة املخطوفني ،إن السيد
نصرالله «لن يعتذر ونحن ال نقبل أن
ّ
يعتذر ...ويلي ّبدن ياه يعملوه».
ّ
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،أك� � � ��د ش �ق �ي ��ق امل �خ �ط ��وف
ع �ب ��اس ش �ع �ي��ب ،دان � �ي� ��ال ،أن� ��ه وب��اق��ي
عائالت املخطوفني «لن يرضخوا بعد
اآلن ل�ل�اب� �ت ��زاز» .وأض� � ��اف ف ��ي ح��دي��ث
م� ��ع «األخ � � �ب� � ��ار» ،أن ع �ل ��ى ال �خ��اط �ف�ين
«أن ي�ن�س��وا ف�ك��رة االع �ت��ذار م��ن السيد
ن �ص��رال �ل��ه ،وأن� ��ا أدع� ��و ال �س �ي��د ال ��ى أن
يعتذر ،ولكن من إسرائيل ألنه هزمها
وأح � ��رج زع� �م ��اء ال� �ع ��رب ال �خ��ون��ة أم ��ام
ش�ع��وب�ه��م ،وال �ي��وم ي��ري��دون��ه أن ي��دف��ع
الثمن ...كفاهم مهزلة» .وختم شعيب:
«إذا ك��ان��وا ي��راه �ن��ون ع�ل��ى ع��واط�ف�ن��ا،
أو االستمرار باللعب بنا ،فإننا نقول
ل�ه��م اب �ق��وا امل�خ�ط��وف�ين ل��دي�ك��م .ال نريد
عودتهم على حساب كرامتنا .ال أحد
ف��ي ال�ع��ال��م يذلنا ول��ن نقبل أن يعتذر
لكم ال�س�ي��د ...أب�ق��وه��م ل��دي�ك��م ،حتى لو
قتلتموهم ،فاملوت لنا ع��ادة وكرامتنا
من الله الشهادة».

تقــرير

الحدود الشرقية:

مناطقنا ،وال أحد يقف عند حاجاتنا».
يرفض حتى ما يشيعه الناس عن حركة
زائدة للنائب سيمون أبي رميا ،فـ«كلو
ح�ك��ي ف��اض��ي» .ي��رب��ط م �س��ؤول املاكينة
االن�ت�خ��اب�ي��ة ف��ي ال � � �ـ 2013ت�م�ل�م��ل بعض
شيعة القضاء من الخدمات القليلة التي
تصلهم بمدى «التعاون والتنسيق بني
الحليفني ف��ي امل�ن�ط�ق��ة» ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن
التقصير يحصل م��ن ج�ه��ة ح��زب ال�ل��ه.
لكل فريق «ضاحيته» في جبيل يتحرك
ويخدم فيها براحته.
أم��ا بالنسبة إل��ى ال�ق��وات اللبنانية ،فال
عالقة للعونيني بها .كذلك بالنسبة إلى
باقي مكونات قوى الرابع عشر من آذار.
ال ح ��زازات أي�ض��ًا ب�ين ال�ط��رف�ين ،فجبيل
«م �س �ي �س��ة ،ت �ت �ب��ارز ال� �ق ��وى ال�س�ي��اس�ي��ة
ب� ��ال � �ص � �ن� ��دوق م � ��ن دون ت� �س� �ج� �ي ��ل أي
احتكاك أو إش�ك��ال» .العالقة مع رئاسة
ال �ج �م �ه ��وري ��ة رس� �م� �ي ��ة ،وال � �ق � �ن� ��وات م��ع
مجلس بلدية جبيل «قطعتها األخيرة».
ص �ن��ف ق� �ض ��اء ج �ب �ي��ل ث��ال �ث��ًا م ��ن ح�ي��ث
اإله �م��ال وال �ح��رم��ان ،ل��ذا «ال ي�ن��ام ن��واب
التكتل بغية م�ح��اول��ة تحسني أوض��اع
ال �ن��اس ف��ي امل �ج��االت ك��اف��ة» ،ي �ق��ول أب��ي
يونس .ورغم ذلك «هم مطالبون باألكثر
دائمًا».
ي�ح�ت��ل ال �ن��ائ��ب أب ��ي رم �ي��ا امل��رك��ز األول.
ي�ص�ف��ه أح ��د أب �ن��اء ج�ب�ي��ل ب�ـ«ال�ش�غ� ّ�ي��ل»،
وال ت �ه��دأ ح��رك �ت��ه وه� ��و ي �ت��اب��ع األم� ��ور
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ،ال�خ��دم��ات�ي��ة ،واإلن�س��ان�ي��ة.

لـ«النق» هنا وجه آخر .يريد الناس من
أب��ي رميا أن يعمل أكثر وأك�ث��ر إلضفاء
طابع آخر لجبيل.
طبيب القضاء وصهر ك�س��روان النائب
وليد الخوري «إنساني» .يشارك زميليه
ف��ي ال �ج��والت ع�ل��ى ال �ق��رى ،ول �ك��ن مأخذ
الناس عليه أنه ليس موجودًا دائمًا في
املنطقة .أم��ا األك�ث��ر تعرضًا للنقد ،فهو
ال �ح��اج ع �ب��اس ال �ه��اش��م .ال �ح��اج ،حسب
ع� ّ�ي�ن��ة م��ن أب �ن��اء ال �ق �ض��اء ،غ�ي��ر م��وج��ود
ع� �ل ��ى األرض .ح� �ت ��ى ف � ��ي امل� �ن ��اس� �ب ��ات
االجتماعية ليس حاضرًا كبقية النواب.
ينقل البعض أن ال�خ��دم��ات التي تطلب
منه ّ
يجيرها للمكتب املختص في هيئة
ال�ق�ض��اء .ويجنح أح��ده��م ق��ائ�لا« :رض��ى
حزب الله وحركة أمل عنه ومطالبتهما
به هما ما يدفعان النائب ميشال عون
إلى ترشيحه».
ع � �ل� ��ى ال� �ص� �ع� �ي ��د االن� � �ت� � �خ � ��اب � ��ي ،ب� � ��دأت
اس� �ت� �ع ��دادات ال �ق �ض��اء ع��ون �ي��ًا ل �خ��وض
امل �ع��رك��ة امل �ق �ب �ل��ة .وض �ع��ت خ �ط��ة للعمل
ب � ��دأ ت �ط �ب �ي �ق �ه��ا غ � � ��داة إع� �ل ��ان ال �ن �ت��ائ��ج
ف ��ي ال � � � �ـ ،2009ف��ال �ه��دف «زي� � ��ادة اإلق �ب��ال
املسيحي اق�ت��راع��ًا ،ل�ع��دم إع�ط��اء الفريق
اآلخ ��ر أي��ة ح�ج��ة لنسف ش��رع�ي��ة التيار
ال��وط�ن��ي ال �ح��ر ب�ين ج �م �ه��وره» .ال ينكر
ط��ون��ي أب��ي ي��ون��س أن ال �ن��اس دائ �م��ًا ما
ي�ط��ال�ب��ون ب��ال�ت�غ�ي�ي��ر ،ل�ك��ن م�ه�م��ا ح��دث،
فالنتيجة شبه محسومة « 3ـ�ـ  0للمرة
الثالثة على التوالي».

ضبط أسلحة وخطف في ربلة السورية
عفيف دياب
ض �ب��ط ال �ج �ي��ش ال �ل�ب �ن��ان��ي ،م �س��اء أول
م ��ن أم � ��س ،ش��اح �ن��ة ب �ي��ك ـ� �ـ آب ت�ح�م��ل
ل ��وح ��ة ل �ب �ن��ان �ي��ة ق� � ��رب م �ع �ب��ر ال � �ق ��اع،
وع �ل ��ى م �ت �ن �ه��ا  5س ��وري�ي�ن وس��ائ �ق �ه��ا
ال �ل �ب �ن��ان��ي ك ��ان ��وا ي� �ح ��اول ��ون اج �ت �ي��از
امل �ع �ب��ر ب �ط��ري �ق��ة غ �ي��ر ش��رع �ي��ة .وت�ب�ين
أن الشاحنة محملة بأعتدة عسكرية
وم �ن��اظ �ي��ر ح��رب �ي��ة وأج � �ه� ��زة ات �ص��ال
السلكي وقنابل يدوية ،كانت متجهة
ن�ح��و م�ح�ل��ة م �ش��اري��ع ال �ق��اع امل�ت��اخ�م��ة
ل �ل �ح ��دود ال� �س ��وري ��ة .وق ��ال ��ت م �ص��ادر
أمنية لـ«األخبار» إن العملية تمت بعد
رصد الجيش اللبناني واستخباراته
مل �ج �م��وع��ات ل�ب�ن��ان�ي��ة وس ��وري ��ة ت�ق��وم
ب��أع�م��ال ت�ه��ري��ب ب�ين س��وري��ا ول�ب�ن��ان.
ون �ج �ح��ت أع � �م ��ال ال ��رص ��د وال �ت �ح��ري
«في ضبط كميات كبيرة من األسلحة
وال �ع �ت��اد ال�ع�س�ك��ري امل�ج�ه��ز للتهريب
ن �ح��و س � ��وري � ��ا» .وك �ش �ف��ت م �ع �ل��وم��ات
«األخ�ب��ار» أن القوى األمنية اللبنانية
«حققت نجاحًا مهمًا ف��ي مالحقاتها
ملجموعات تهريب األسلحة واملقاتلني
امل�ن�ت�ش��ري��ن ف��ي م�ن��اط��ق ج��ردي��ة وع��رة
ع� �ن ��د ت � �خ ��وم ال� � �ح � ��دود م� ��ع س� ��وري� ��ا».
وأضافت أن اإلعالن عن هذه اإلنجازات
«س �ي �ت��م ت��دري �ج �ي��ًا ب �ع��د إل �ق��اء ال�ق�ب��ض
ع�ل��ى امل�ت�ه�م�ين ب��ال�ج��رم امل�ش�ه��ود وف��ق

«نجاحات مهمة»
للقوى األمنية سيعلن
عنها تباعًا

خطة أمنية وض��ع سيناريو تنفيذها
مسبقًا ويعمل عليها ميدانيًا».
وأوض� � � �ح � � ��ت امل� � � �ص � � ��ادر األم� � �ن� � �ي � ��ة أن
استخبارات الجيش اللبناني وقواته
امل �ن �ت �ش ��رة ع �ل ��ى ت� �خ ��وم ال� � �ح � ��دود م��ع
س� ��وري� ��ا «أن � �ه� ��ت وض � ��ع ن� �ق ��اط ال �ق ��وة
وال�ض�ع��ف ف��ي عملها األم �ن��ي ملالحقة
امل �س �ل �ح�ين ال ��ذي ��ن ي �ع �ب��رون ال� �ح ��دود»
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن .وك�ش�ف��ت أن مجموعات
االستطالع في القوى األمنية اللبنانية
رصدت تحركات عسكرية ملقاتلني غير
لبنانيني ق��رب الحدود اللبنانية ،وأن
نطاق وجودهم يعتبر جغرافيًا داخل
األراضي السورية ،و«نتابع تحركاتهم
مل �ن �ع �ه��م م� ��ن ال �ت �س �ل ��ل ال� � ��ى األراض � � ��ي
اللبنانية».
وفي تطورات حدودية سورية ،أقدمت

م� �ج� �م ��وع ��ات س � ��وري � ��ة م �س �ل �ح��ة ع �ل��ى
خطف  162مواطنًا س��وري��ًا م��ن سكان
ب �ل��دة رب �ل��ة امل�س�ي�ح�ي��ة ال �ت��ي ت�ب�ع��د عن
حدود لبنان حوالى ثالثة كيلومترات.
وق��د ت��م اإلف ��راج ظهر أم��س ع��ن جميع
امل ��واط� �ن�ي�ن ب �ع��د م� �ف ��اوض ��ات ق� ��ام ب�ه��ا
أع � �ي� ��ان رب � �ل ��ة م� ��ع ق � � ��ادة امل �ج �م��وع��ات
املسلحة .وقال مواطنون من ربلة ،في
ات �ص��ال م��ع «األخ � �ب� ��ار» ،إن ن�ح��و 250
م��واط �ن��ًا م ��ن ق��ري �ت�ه��م ك ��ان ��وا ي�ع�م�ل��ون
ف��ي ق �ط��اف م��وس��م ال �ت �ف��اح ف��ي أط ��راف
ربلة ،ج��رى خطفهم ونقلهم بآلياتهم
ُ
ال��زراع �ي��ة وت ��رك ��ت ال �ن �س��وة واألط �ف ��ال.
وأض� ��اف� ��وا أن امل ��واط� �ن�ي�ن امل �خ �ط��وف�ين
ع� � ��ادوا إل� ��ى رب �ل ��ة س �ي �رًا ع �ل��ى األق � ��دام
م��ن ج��وس�ي��ة م��ن دون ال�ت �ع��رض ألح��د
م �ن �ه��م .وق � ��ال أح� ��د م��واط �ن��ي رب �ل ��ة إن
ال�ج�ي��ش ال �ح��ر أب�ل�غ�ه��م «أن �ن��ا سنكون
تحت حماية الجيش الحر بعد تراجع
وجود الجيش النظامي» .وكانت قوات
الجيش السوري قد أحكمت السيطرة
ع �ل��ى رب �ل��ة وط� � ��ردت «ال �ج �ي��ش ال �ح��ر»
م�ن�ه��ا ق�ب��ل ح��وال��ى ش�ه��ر ،وأب �ق��ت على
م��وق�ع�ين داخ ��ل ال �ب �ل��دة امل �ح��اص��رة من
جهاتها األربع من الجيش.
وأك � � ��دت م� �ص ��ادر ك �ن �س �ي��ة وس �ي��اس �ي��ة
لبنانية ان بني املخطوفني املفرج عنهم
ً
ل �ب �ن��ان �ي��ون ،وأن م �ق��ات�ل�ا ل�ب�ن��ان�ي��ًا ق��اد
عملية الخطف.

