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الخطة الأمنية في يومها الثاني  ...الجي�ش يدخل �إلى التبانة ويزيل الد�شم وم�سيرة ُم�صالحة �إلى جبل مح�سن ُتالقى بالورود والرز

تحذير من التراخي �أو الت�ساهل في مالحقة قادة الم�سلحين واعتقالهم
ومحا�سبة من يهاجم الجي�ش وي�شكك بدوره

الجيش لحظة دخوله إلى التبانة

حسن حردان
لليوم الثاني على التوالي استمر
الجيش اللبناني في تنفيذ الخطة
األمنية ،ودخلت وحداته إلى منطقة
باب التبانة ،بعد أن كانت ،أول من
أم��س ،قد دخلت إلى جبل محسن،
من دون أن يعثر على أي من قادة
المحاور المطلوبين الذين ت��واروا
ع��ن األن��ظ��ار بعد أن روع��وا أهالي
مدينة طرابلس وأذاقوهم الويالت
واع��ت��دوا على أمنهم واستقرارهم
وقتلوا وجرحوا المئات وألحقوا
بمصالحهم خسائر جسيمة.
وتوقفت م��ص��ادر سياسية عند
استمرار بعض ال��رم��وز السلفية،
التي شكلت غطاء لهذه الجماعات
المسلحة وق��ادت��ه��ا ،ف��ي التشكيك
بدور الجيش ومحاولة التحريض
عليه واتهامه بعدم الحيادية.
ورأت ه���ذه ال��م��ص��ادر ان ه��ذه
ال��رم��وز ،المستترة ب��ث��وب ديني،
متضررة من تنفيذ الخطة األمنية،
فهي ال يهمها أمن واستقرار أهالي
ط��راب��ل��س ،ب��ق��در م��ا يهمها حماية
الجماعات المسلحة وقادتها حتى
يستمروا في إث��ارة الفتنة تنفيذا ً
لمخططات ومشاريع خارجية.
وأك���دت ال��م��ص��ادر أن ال���رد على
ال��م��ت��ض��رري��ن م���ن ف����رض األم���ن

} رفعت ابراهيم البدوي

 ...ومسيرة التبانة إلى جبل محسن
واالس��ت��ق��رار وتحرير طرابلس من
هيمنة وس��ط��وة المسلحين إنما
يكون بمواصلة تنفيذ الخطة األمنية
بحزم وباعتقال جميع المطلوبين
م��ن ق���ادة ال��م��ح��اور وغ��ي��ره��م ممن
ارتكبوا الجرائم بحق المواطنين.
وح����ذرت ال��م��ص��ادر م��ن أن أي
تراخ أو تساهل في ذلك سيكون له
ٍ
انعكاسات سلبية ف��ي المستقبل
تضعف من هيبة الدولة والجيش
في حماية األمن واالستقرار وفرض
سلطة الدولة.
وأك������دت ال���م���ص���ادر ض����رورة
االس��ت��ف��ادة م��ن ال��ت��أي��ي��د الشعبي
والوطني الذي واكب تنفيذ الخطة
األمنية ،والذي عبّر عنه بالمواقف
الرسمية والنيابية والحزبية ،كما
عبّر عنه شعبيا ً بترحيب وابتهاج
أه��ال��ي ط��راب��ل��س بالتخلص من
تسلط المسلحين على حياتهم،
وهو ما ع ّبرت عنه المسيرة الشعبية
التي انطلقت من التبانة إلى جبل
محسن والترحاب الذي القته.

سير الخطة
في يومها الثاني    

ودخلت وحدات الجيش فجرا إلى
شارع سورية الذي يفصل بين باب
التبانة وجبل محسن ،كما انتشرت

على أوتوستراد طرابلس الدولي من
جهة باب التبانة ،وأقامت حواجز
ونقاط تفتيش بحثا ً عن مطلوبين.
وأزال���ت ال��دش��م وال��م��ت��اري��س قرب
المسجد الناصري.
وأعلن بيان لقيادة الجيش أن
الجيش «استكمل ص��ب��اح اليوم
(أم������س) ،ان���ت���ش���اره ف���ي م��دي��ن��ة
طرابلس والذي شمل أحياء :البازار،
باب التبانة ،سوق الخضار وشارع
سورية».
وأض��اف البيان« :تقوم وحدات
الجيش بدهم م��ن��ازل المطلوبين
للعدالة ،وتعمل على إزال��ة الدشم
والمتاريس التي أقيمت في األحياء
المذكورة».
وذكرت المصادر األمنية ان القوى

األمنية أوقفت  20شخصا ً اليوم(
أم��س) ف��ي التبانة ب��إط��ار الخطة
األمنية .وأش���ارت إل��ى أن النائب
محمد كبارة والشيخ سالم الرافعي
والشيخ رائد حليحل والشيخ خالد
السيد ق��ام��وا بجولة ميدانية في
شوارع التبانة لمتابعة الخطة.
وكانت المروحيات االستطالعية
حلقت ليالً في سماء طرابلس ،فيما
قامت حواجز الجيش في مختلف
أنحاء المدينة   بتفتيش السيارات
والتدقيق في هويات المارة.
ك��م��ا واص��ل��ت وح���دات الجيش
عمليات الدهم في المناطق التي
دخلت إليها أول من أمس .وأعلنت
قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه
أن���ه «إل��ح��اق��ا ً لبيانها ال��س��اب��ق،

م�سيرة من التبانة �إلى جبل مح�سن
اثر دخول وحدات الجيش اللبناني منطقة باب التبانة سارع األهالي
إلى استقباله بالترحاب وب��ادروا إلى تنظيم مسيرة انطلقت ،بمؤازرة
الجيش ،باتجاه جبل محسن ،وجالت في طلعة الشيخ عمران  -الحارة
الجديدة  -نزلة العمري التي أزال الجيش الدشم منها وأعاد فتحها بعد
إقفال دام أكثر من أربع سنوات ،خالل  20جولة عنف عبثية في المدينة.
وأفيد أن أهالي جبل محسن قابلوها بالترحاب ونثر الورود والرز عليها
وإطالق الزغاريد.

استكملت وح���دات الجيش تنفيذ
الخطة األمنية ،وقامت بعلميات
ده���م وت��ف��ت��ي��ش ف��ي ك��ل م��ن جبل
محسن ،مشاريع الحريري ،البقار،
النعماني ،حي التنك ،األميركان،
ب��اب الحديد ،األس���واق الداخلية،
الريفا ،القبة وباب الرمل.
وتم توقيف  14مطلوبا ً وضبط
ك��م��ي��ة م���ن األس���ل���ح���ة واألع���ت���دة
العسكرية المختلفة ،كما تم إزالة
العديد من الدشم والتحصينات.
وتستكمل وحدات الجيش إجراءاتها
وتدابيرها األمنية».
وفي عكار ،أقامت وحدات الجيش
حواجز أمنية ثابتة ،ال سيما في
منطقة العبدة المدخل الجنوبي
ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ك��ار وع��ل��ى مختلف
مفارق الطرق للبلدات الرئيسية
وتقاطعاتها ،وذلك في إطار الخطة
األم��ن��ي��ة ال��ت��ي تنفذ ف��ي طرابلس
ومناطق الشمال عموماً.
كما سيّر الجيش دوريات راجلة
ومؤللة في مختلف القرى والبلدات
العكارية ،ال سيما الحدودية منها،
مشددا ً المراقبة على كل المعابر غير
الشرعية التي كان الجيش قد اقفلها
على ط��ول ال��ح��دود الشمالية ،من
العريضة وحتى نقطة النبي بري
على امتداد الضفة اللبنانية لمجرى
النهر الكبير ،مرورا ً بمنطقتي وادي

خالد وجبل أكروم.

البقاع

واص��ل��ت ال��ج��م��اع��ات اإلره��اب��ي��ة
المسلحة اعتداءاتها على البلدات
البقاعية وأطلقت بعد ظهر أمس
ث�لاث��ة ص���واري���خ ع��ل��ى األح��ي��اء
السكنية ف��ي اللبوة على األحياء
السكنية في اللبوة .وأعلن في وقت
الحق ما يسمى «لواء أحرار السنة»
على موقعه في تويتر مسؤوليته
ع��ن ال��ق��ص��ف ال��ص��اروخ��ي ال��ذي
استهدف البلدة.
وعلى األثر أقدم أهالي اللبوة على
قطع طريق عام اللبوة المؤدية إلى
عرسال ومنعوا مرور السيارات في
االتجاهين ،احتجاجا على القصف
ال��ص��اروخ��ي ال���ذي ط���ال ال��ب��ل��دة،
ون��اش��دوا الجيش ال��ت��ح��رك لمنع
األضرار باآلمنين في البلدة.
لكن سرعان ما أعيد فتح الطريق
بعد تدخل فاعاليات ووجهاء البلدة
الذين طالبوا الجيش بالتدخل لمنع
التعديات عليهم.
من ناحية أخرى أفادت معلومات
ع��ن ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ج��ث��ة سليمان
عبدالله الحجيري ،مصابة بطلق
ن����اري داخ����ل س��ي��ارت��ه م���ن ن��وع
مرسيدس على طريق الجمانة في
عرسال.

ا�ستمرار ردود الفعل الر�سمية والنيابية المرحبة بالخطة
رابطة ال�شغيلة ت�ؤكد دعمها للجي�ش
ميقاتي :طرابل�س دفعت ثمن تجاذبات �سيا�سية وتدين ا�ستمرار البع�ض بالتهجم عليه
وا�ستعملت ك�صندوق بريد
ه ّنأ الرئيس نجيب ميقاتي «طرابلس وأهلها في البدء
بتنفيذ الخطة األمنية» ،وقال« :أويد كل ما قام ويقوم به
الجيش والمؤسسات األمنية إلعادة الهدوء الى هذه المدينة
الصابرة والتي ولكن مع األسف ،بأيا ٍد محلية».
أض��اف»:أن يكون الجميع على طاولة مجلس ال��وزراء
وأن يتوافقوا على تنفيذ الخطة ال ُمقرة أصال ،فهذا دليل على
صحة توجهنا وتأكيد على عدم صوابية النهج التعطيلي
الذي كان يمارسه البعض من اجل تحقيق أهدافه السياسية
ولو على حساب دماء أهل طرابلس وأرزاقهم وسمعتهم».
وأكد ان «هذه الخطة التي نتبناها جملة وتفصيال ،هي
السقف الذي كان منتظراً ،وإنني إذ أدعو أهلي في طرابلس
الى االستمرار في التجاوب الكامل مع الجيش والقوى األمنية
وتسهيل مهمتهم في إعادة االستقرار الى مدينتنا الحبيبة،
فإنني أترحم على الشهداء جميعاً ،مدنيين وعسكريين من
جيش وقوى أمن داخلي ،وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى،
مؤكدا ً وقوفي دائما ً الى جانب طرابلس وأهلها».

قائد الجيش

وكان الرئيس ميقاتي أجرى اتصاال بقائد الجيش العماد
جان قهوجي واطلع منه على الوضع في طرابلس وسير
الخطة األمنية التي ينفذها الجيش .وأوعز الى «جمعية
العزم والسعادة االجتماعية» بمؤازرة الجيش في األعمال
الميدانية الضرورية في منطقة التبانة.

قرطباوي

وأشار وزير العدل السابق شكيب قرطباوي ،في حديث
إذاعي ،إلى أن االستنابات القضائية صدرت من حوالى 3
أشهر ،لكنه لفت إلى أنه لم يكن هناك قرار بإنهاء الوضع
الذي كان قائما ً في مدينة طرابلس ،متسائالً»:ألم يكن من
الممكن منع حصول  20جولة عنف في طرابلس وتجنيب
المدينة ولبنان سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى؟».

المشنوق

وعرض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق األوضاع
في بيروت والمناطق مع وف��د من مسؤولي الجمعيات
االسالمية الكبرى في بيروت ،ضم :رئيس المحاكم الشرعية
الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس جمعية الفتوة الشيخ
زياد الصاحب ونائب رئيس المركز االسالمي محمد خالد
سنو ورئيس جمعية االرش��اد واالص�لاح وسيم البربير
ورئيس مكتب بيروت في هيئة العلماء المسلمين الشيخ
ابو بكر الذهبي وعضو جمعية التقوى الشيخ ايهاب البنا
والحاج بشار شبارو.
وتم البحث في دور الجمعيات اإلسالمية في المساهمة
في االستقرار في البلد والتشاور في ما يتعلق بموضوع
النازحين السوريين وكيفية مساعدتهم.
وأبدى الوفد دعمه لمواقف وزير الداخلية ،خصوصا ً في
ما يتعلق بالخطة األمنية التي بوشر تنيفذها في مدينة
طربلس والبقاع الشمالي.
وعرض المشنوق امس عملية تنفيذ الخطة في طرابلس
ومحيطها مع وفد هيئة العلماء المسلمين برئاسة الشيخ
سالم الرافعي .وحضر االجتماع وزير العدل اشرف ريفي.

الجسر

وأثنى عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر على
الخطة األمنية التي انطلقت في مدينة طرابلس ،مؤكدا ً أن

«الجيش ينتشر بكثافة على كل مفاصلها وينفذ عمليات
مداهمة في محوري القتال ب��اب التبانة وجبل محسن
لتوقيف الئحة المطلوبين».
وأبدى ارتياحه لكل الخطوات التي ترافق العملية األمنية
من ِقبل أهل المدينة ومن قبل المسؤولين الذين عمدوا إلى
قطع شبكة اإلنترنت حتى ال يش ّوش المغرضون على مسار
العملية ويبدأون ببث سمومهم.
وعن الوقت الذي ستستغرقه العملية األمنية ،أوضح في
حديث لصحيفة «عكاظ» أنه «طالما هناك مطلوبون وفارون
ومستودعات سالح لم تتم مداهمتها العملية مستمرة ،فهناك
شبيحة تتسلط على الناس والممتلكات وهناك فوضى
مستشرية في المدينة ،كانت نتيجتها عشرين جولة من
القتال ،وهذا أمر مرفوض ،نحن لنا ثقة هذه المرة بالخطوات
التي بدأت جدية وصارمة وعادلة بحق طرفي القتال ،اليوم
األول كان يوما ً أمنيا ً بامتياز ،ونتمنى أن تلقى الخطة النجاح
المطلوب وتعود المدينة مدينة محبة واعتدال».

كبارة

وأش��اد النائب محمد كبارة ،في تصريح ،على «مسار
انتشار وحدات الجيش وقوى األمن الداخلي» ،مؤكدا ً ان
«انتشارا نفذ بالتوازن والتوازي ،كما كنا نطالب ،لذلك فقد
حقق أهدافه ،وإننا نستبشر به خيرا ً لجهة تثبيت االمن في
طرابلس وفي المناطق الساخنة التي ساهمت ازالة الدشم
والمتاريس منها في انفتاحها على بعضها البعض ،والتأكيد
على ان أبناء هذه المناطق هم عائلة واحدة».
ونوه بـ«الحكمة والتعقل واالنضباط والمناقبية التي
تميز بها األداء العسكري في تنفيذ االنتشار على األرض».

البعريني

اكد رئيس «التجمع الشعبي العكاري» النائب السابق
وجيه البعريني في تصريح ان «الخطة األمنية في طرابلس
هي عملية اختبار حقيقي لكشف النوايا بكل االتجاهات»،
ولفت «إل��ى ان جميع القوى السياسية اللبنانية رحبت
بالخطة التي تنفذها المؤسسة العسكرية في طرابلس»،
مشيرا ً «إل��ى أن ما يحصل في المدينة عبارة عن عملية
اختبار حقيقي لكشف النوايا بكل االتجاهات».
وأمل «أن تتعامل المؤسسة العسكرية بعدالة وخطوات
متأنية» م��ش��ددا ً «على ض���رورة أن تالقي ه��ذه الجهة
التعاون الحقيقي والجدي من قبل السياسيين إلعادة األمن
واالستقرار».
وأشار»إلى أهمية تعميم هذه الخطط األمنية على مختلف
المناطق وخصوصا ً قرى الشمال البقاعي لتجفيف القادمين
من سورية والذين يشكلون خطرا ً على األمن الداخلي».
وختم «:إن تنفيذ الخطة األمنية وحدها ال يكفي لتأمين
االستقرار وتطور البلد إنما يجب أن يرافقها خطط انمائية
وعمرانية وسياحية واقتصادية لمساعدة المواطنين على
تحسين أحوالهم المعيشية».

يعقوب

ورأى النائب السابق حسن يعقوب في حديث اذاعي
ان سقوط قلعة الحصن وال��زارة ادى الى الخطة االمنية
في طرابلس ،الفتا ً الى انه «بعد اقفال الحدود لم يعد هناك
وظيفة مباشرة لهذه المنطقة ،ومن كان يح ّول المنطقة الى
تطرف وإرهاب كان يضحي بالكثير من النسيج االجتماعي
الذي هو بغالبيته نسيج معتدل».

أع��رب المكتب اإلعالمي لرابطة
الشغيلة عن دعمه القوي للجيش
اللبناني في تنفيذ الخطة األمنية
لفرض األم��ن واالس��ت��ق��رار ،وحفظ
السلم األهلي في مدينة طرابلس،
وبقية المناطق اللبنانية ،وإخراجها
من دوامة العنف والفلتان األمني.
واس��ت��ن��ك��ر ال��م��ك��ت��ب اإلع�لام��ي
في بيانه استمرار بعض الرموز

وال��ق��وى ،التي تدعي االنتماء إلى
اإلس�ل�ام بالتشكيك ب��دور الجيش
اللبناني والتحريض عليه ،ودان
المكتب االع��ت��داء على الجيش في
ج���رود ع��رس��ال ،وأك���د أن���ه يعبّر
عن م��دى ضيق جماعات اإلره��اب
والتكفير م��ن دور الجيش وحالة
الحصار التي أصبحت عليها هذه
ال��ج��م��اع��ات ،بعد تحرير الجيش

العربي ال��س��وري لمعظم مناطق
القلمون ،وانتشار الجيش اللبناني
في بلدة عرسال وترحيب األهالي
به.
ودعا المكتب إلى أوسع التفاف
وط��ن��ي وش��ع��ب��ي ح����ول ال��ج��ي��ش
لتحصين دوره وتمكينه من القيام
بمهمته الوطنية ف��ي حماية أمن
واستقرار لبنان واللبنانيين.

حزب التوحيد رحب ب�إجراءات الجي�ش
في طرابل�س� :أثبت قدرته على حماية ال�سلم
رحب حزب التوحيد العربي باإلجراءات التي ينفذها
ّ
الجيش اللبناني والقوى األمنية لبسط األمن وإنهاء جميع
المظاهر الميليشاوية لقادة المحاور وحماية المدنيين
واألحياء في مدينة طرابلس.
وأكد أن األحداث في طرابلس أ ّكدت أن الطبقة السياسية
في لبنان عاجزة بالكامل عن حل القضايا الشائكة ،وتوفير
الحلول البديهية واليومية التي يحتاج إليها المواطن

ووقفت مذهولة أمام التفلت من سلطة الدولة في طرابلس،
وتفشي ظاهرة السالح ،وظهور التنظيمات األصولية
المسلحة ،كما دل��ت الوقائع على أن الجيش اللبناني
قادر على أخذ دوره كامالً في حماية طرابلس بالتنسيق
مع القوى األمنية من أجل بسط سلطة القانون وتوقيف
العصابات المسلحة ووق��ف القتال حفاظا ً على السلم
األهلي واالستقرار في طرابلس».

الجي�ش ت�سلم مركبات وبنادق �أميركية
أقيم قبل ظهر أمس في قيادة اللواء
اللوجيستي في كفرشيما ،حفل تسلم
 180آلية من نوع «هامفي» ،وكمية
من الرشاشات والبنادق الحربية،
مقدمة هبة من السلطات االميركية
لمصلحة الجيش ،في حضور السفير
االميركي ديفيد هيل ،ونائب رئيس
االركان للتجهيز العميد الركن مانويل
كرجيان ممثال قائد الجيش العماد
ج��ان ق��ه��وج��ي ،ووف���د م��ن السفارة
وعدد من ضباط الجيش .وتال العميد
كرجيان كتاب شكر باسم العماد
قهوجي ،أعرب فيه عن تقديره «للدعم
ال��م��ت��واص��ل ال���ذي تقدمه ال��والي��ات
المتحدة األميركية للجيش ،ومساندة
جهوده في مكافحة االرهاب ،والحفاظ
على استقرار لبنان في هذه المرحلة
الدقيقة التي تمر بها المنطقة».
ك��ذل��ك أل��ق��ى ه��ي��ل ك��ل��م��ة توجه
فيها بالتعزية ال��ى قيادة الجيش
باستشهاد العسكريين الثالثة في
منطقة ع��رس��ال ،م��ع� ّب��را ً ع��ن تقدير
س��ل��ط��ات ب��ل�اده «ل���ل���دور ال��وط��ن��ي
ال����ذي ي��ؤدي��ه ال��ج��ي��ش ف��ي سبيل
حماية ل��ب��ن��ان» ،وم��ؤك��دا ً «عزمها
على االس��ت��م��رار ف��ي تعزيز قدراته
اللوجيستية والقتالية».

وقفة ت�أمل
انتشر الجيش اللبناني في المناطق التي شهدت جوالت من العنف
والقنص والقتل والخطف على الهوية ،تزامنا ً مع تصاعد األزمة في
سورية.
الحظوا معي ما حصل في الشمال ...
لعله أح��ل��ى خبر سمعته ...أه��ال��ي التبانه يتوجهون س��ي��را ً على
األقدام بمسيرة ُمصالحة مع جبل محسن ،واألهالي في جبل محسن
يستقبلون األهالي بنثر الرز على المسيرة.
الشعب الطيب يتالقى من جديد يتصالح يصفح لكن أهل السياسة
في الشمال ،هم من كان يعطل هذه الطيبة لتظهر الوحشية التي لم
يستفد منها إال ه��ؤالء الساسة المجرمون بحق الوطن والمواطن،
مرحبا به بين أهله
اآلن بعد ان ُرفع الغطاء عنهم دخل جيشنا الوطني َّ
وناسه ليقطع اليد التي تالعبت بمشاعر الناس الطيبة ،ليهدم كل دشمه
وحائطا ً وحاجزا ً بين األهل واألحبة.
انه لدليل دامغ ان من كان يمنع األهالي من التالقي هم أهل المصالح
الشخصي الضيقة ،وال مناص من إعطاء الجيش اللبناني كل الدعم
ليكون بالمرصاد لكل صاحب مصلحة خاصة بهدف خدمة مشاريع
خارجية أو حزبية ضيقة.
لتعمم هذه المسيرة على كامل التراب اللبناني ،السيما بين منطقتي
ترعرعت بين شوارعها ،عنيت الطريق الجديده،
وحبيبتي التي
ُ
نعم لتكن المسيرة من الطريق الجديده باتجاه الضاحية الجنوبية أو
بالعكس أو من عرسال باتجاه الهرمل ،ليحصل التالقي وننبذ كل انواع
الحقد ونعمل على وأد الفتنة المذهبية ونقدم مصلحة أجيالنا وأوالدنا
وأطفالنا ومصلحة الوطن لبنان عن مصالح الفاسدين في وطني.
لنسأل أنفسنا أين هم أحباؤنا الذين استشهدوا؟ لمصلحة من فقدنا
عزيزا ً ولدا ً طفالً زوجا ً أخا ً أم أو أب ،من ُيعِد لنا األحبة؟ رحم الله كل
الشهداء .
وقفة تأ ّمل لنعيد تصحيح الرؤية حتى ال نسمح لهؤالء باستعمال
أرواح شبابنا وأطفالنا وأجيالنا حطبا ً بحريق مصالحهم ،ولندرك
أن قدرنا هو العيش المشترك حتى لو اختلفنا سياسيا ً أوعقائدياً ،إال
أننا في نهاية األمر يجب ان ندرك أننا نتقاسم أشعة شمس واحدة،
ونتنشق ه��وا ًء واح���دا ً ونلتحف سما ًء واح���دة ،و نمشي على أرض
واحدة ..أرض وطن واحد.
لبنان ...لكل من تاجر بدم هذا الشعب الطيب ،لكل من نفخ في نار
المذهبية ،لكل من استعمل البشر وق��ودا ً لمصالحه الضيقة ،لكل من
شارك بقتل النفس البريئة ،لكل من شارك بشحذ النفوس الحاقدة ،لكل
من بنى أمجاده ،و تب ّوأ منصبا ً وزاريا ً ملوثا ً بدماء األبرياء خسئتم.
يا شعب بالدي الطيب حاسبوا من تاجر بدماء أوالدكم و شبابكم،
ولتكن جوالت القتال التي عصفت بكم وقبّعات اإلخفاء التي لبسها
قادة المحاور بسحرساحر درسا ً وعبره ،ومسيرة باب التبانه باتجاه
جبل محسن هي بداية المحاسبة !..

قباني :على الجميع التعاون
مع القوى الأمنية
أب��دى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني ،في تصريح أمس،
ارتياحه لالجراءات األمنية التي قام بها الجيش اللبناني وقوى االمن الداخلي
في طرابلس تنفيذا ً للخطة االمنية التي أقرها مجلس الوزراء ،وقال« :إن الخطة
األمنية تشكل ضمانة لألمن واالستقرار في المدينة ،وهذا مطلب الشعب اللبناني
لشعوره باألمان واالطمئنان ،وواجب الجميع التعاون مع القوى األمنية لتنفيذ
هذه الخطة ،وقال:إن «أي استهداف للقوى األمنية هو جريمة تفوق كل الجرائم،
فدولة بال جيش ،وجيش بال سلطة ،وجيش مستهدف يعادل الفوضى العامة
والفتنة الكبرى في البالد».

ال�سيد� :أحداث طرابل�س كانت مفتعلة
منذ البداية من قبل الم�ستقبل
رحب اللواء الركن جميل السيد في بيان صادر عن مكتبه االعالمي« ،بعودة
الهدوء الى مدينة طرابلس وجبل محسن بما يضمن استقرار المنطقة وسالمة
أهلها» ،معتبرا ً «بأن سرعة التهدئة ونجاح الخطة األمنية بمجرد تشكيل
الحكومة الجديدة ،إنما يثبت بال أدنى شك بأن أحداث طرابلس كلها كانت
مفتعلة منذ البداية من قبل تيار المستقبل الذي ما إن دخل الى السلطة أخيرا ً
حتى تبدل موقفه من راع لزعران المحاور الى مطارد لهم ،بعدما استخدمهم
وهدر دماء أهل طرابلس على مدى السنتين السابقتين بهدف الوصول الى
السلطة» .
وتساءل «:هل كان يجب على اهل طرابلس وجبل محسن والجيش اللبناني
أن يدفعوا هذا الثمن الدموي الباهظ من أجل توزير بضعة أشخاص من تيار
المستقبل وحلفائه؟ وهل كان من المسموح ان يقال لزعران المحاور انتم ابناؤنا
تشجيعا لهم ،ثم ان تصدر بهم استنابات قضائية لتوقيفهم ،بينما المنطق
الطبيعي لألمور كان يفترض ان تصدر االستنابات بحق من كان يقف وراء
هؤالء ويدعمهم ويمولهم كوزير العدل وأمثاله مثال؟».
وختم السيد بأنه «حتى ولو خضعت الخطة األمنية األخيرة لتمثيلية تهريب
المطلوبين مسبقا منعا إلحراج تيار المستقبل ،فأنه تبقى العبرة الوحيدة ،مما
جرى في طرابلس وجوارها وهي ان السياسة في لبنان وليس الزعران  ،هي
التي تدير لعبة الدم والخراب في البلد».

الخازن :نجاح الخطة الأمنية فاتحة
خير و�أمان لجميع اللبنانيين
ه ّنأ رئيس المجلس العام الماروني ،الوزير السابق وديع الخازن ،رئيس
الجمهورية العماد ميشال سليمان ووزيري الداخلية نهاد المشنوق والعدل
اللواء أش��رف ريفي ،وقائد الجيش العماد جان قهوجي»،بنجاح الخطة
األمنية» .واعتبرها «فاتحة خير وأمان».
وقال في تصريح «:من الواضح أن الخطة األمنية في طرابلس قد نجحت
بفضل المتابعة الجاهدة التي بذلها رئيس الجمهورية وقائد الجيش العماد
جان قهوجي ،وإصرار وزير الداخلية على جديتها هذه المرة ووزير العدل،
الذي وضع وقائد الجيش كل طاقاته لتأتي منسجمة مع الوعد الذي ردده
على مسامع الجميع بتنفيذها بالتوازي والتساوي ،ألن أبناء طرابلس سئموا
حالة الهذيان المسلح الذي ال يفضي إلى شيء إال تشويه صورة الفيحاء التي
تميزت طوال تاريخها بالتآخي والعيش الهانئ».
وتابع «:إذا كان من تضحيات ،فإن الجيش ،قيادة وضباطا ً وأف��راداً،
ومعهم القوى األمنية ،قدموا الشهداء تلو الشهداء لتتوافر مثل هذه الظروف
التي أنضجت المساعي السياسية للتوصل إلى حسم عامل التأجيج والنار.
وتبقى العبرة في تعميم هذه التجربة على كل المناطق التي شهدت توترات
في العاصمة بيروت واألط��راف الشرقية من لبنان بفضل انتشار الجيش
والقوى األمنية بجهوزية كاملة ومعززة ،ما يتيح للحكومة أن تنصرف إلى
معالجة شؤون المواطنين وتهيء المناخ إلنجاز االستحقاق الرئاسي في
موعده الدستوري».
وختم الخازن «:إن نجاح الخطة األمنية في طرابلس هي بمثابة فاتحة
خير وأمان لجميع اللبنانيين

تحليق لطيران العدو فوق المزارع
كرجيان يتسلّم األسلحة والمعدات بحضور السفير األميركي

شهدت مزارع شبعا المحتلة امتدادا ً حتى مرتفعات الجوالن أمس «تحليقا ً
لطيران العدو المروحي وإحدى طائراته االستطالعية من دون طيار ،تزامنا ً
مع حركة ناشطة من اآلليات اإلسرائيلية بمحاذاة الخط األزرق ما بين تالل
العديسة والعباسية ،مرورا ً بالوزاني والغجر .وكان قد سمع ليل أول من امس
إطالق رشقات رشاشة متقطعة عند الطرف الجنوبي لتالل كفرشوبا».

