4

حمليات �سيا�سية

السنة اخلامسة  /اجلمعة  4 /نيسان  / 2014العــدد 1454
Fifth year / Friday / 4 April 2014 / Issue No. 1454

الجي�ش اللبناني وا�صل انت�شاره في ال�شمال والحياة في طرابل�س تعود �إلى طبيعتها و�سط �أجواء فرح في المدينة

الم�شهد الوحدوي بين �أبناء «التبانة» و«جبل مح�سن» ك�شف حقيقة
الم�ؤامرة ...وا�ستمرار التناحر بين قادة المحاور وال�سيا�سيين

رحب ب�إجراءات الجي�ش
اجتماع لـ«القومي» في ال�شمال ّ

َ
الحكم :الإرادة ال�سيا�سية تحقق الإنماء
وترفع الغبن عن المنطقة و�أهلها
رح��ب المندوب السياسي للحزب السوري
ّ
القومي االجتماعي في لبنان الشمالي زهير الح َكم
باإلجراءات األمنية التي اتخذها الجيش اللبناني
والقوى األمنية في منطقة طرابلس في إطار تنفيذ
الخطة األمنية للمدينة.
ورأى الحكم بعد اجتماع للمندوبية السياسية
في الشمال أنّ إع��ادة الوضع إل��ى طبيعته في
المدينة ،وعودة الهدوء إليها بعد جوالت االقتتال
الدامي ،هو مدعاة ارتياح وفرح لدى جميع الشرائح
االجتماعية في طرابلس ،واعتبر أنه عندما تتوفر
اإلرادة السياسية فإنّ الجيش اللبناني والقوى
األمنية تستطيع تح ّمل مسؤولياتها في حفظ
أمن البلد واستقراره ،والمطلوب إرادة سياسية
لالهتمام بشؤون الناس وإنماء طرابلس وعكار
والشمال كله ،بحيث يُرفع الغبن الالحق بحق
هذه المنطقة وأهلها.

 ...وأثناء إزالة الدشم

عناصر الجيش أثناء المداهمات في طرابلس

حسن حردان
في اليوم الثالث لتنفيذ الخطة األمنية،
في مدينة طرابلس والشمال ،نفذت وحدات
ال��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي وق���وى األم���ن ال��داخ��ل��ي
عمليات ده��م واع��ت��ق��االت ،ف��ي وق��ت س��ادت
أج��واء الفرح بين األهالي بما يشبه العيد،
لما ع��ان��وه ف��ي األع���وام الماضية م��ن رعب
وإره����اب ع��ل��ى أي���دي المسلحين ،وع���ادت
�دب ف��ي المؤسسات االقتصادية
الحياة ل��ت� ّ
والتجارية والتعليمية ،وب���دأت البلديات
ورش��ة االص�لاح��ات في المناطق التي كانت
مسرحا ً لالشتباكات المسلحة ،وعملت على
إزالة النفايات المتراكمة من الطرقات.
فيما لفتت مصادر سياسية لـ«البناء» إلى
الدالالت المه ّمة للمشهد الوطني الوحدي الذي
جسده أبناء باب التبانة وجبل محسن أول
من امس ،والذي كشف حقيقة المؤامرة التي
تعرضت لها طرابلس ،وأكد أن الشعب اللبناني
محصن في مواجهة محاوالت إثارة
أثبت بأنه
ّ
الفتنة لشق وحدته ،وأن ما ك��ان سائدا ً من
تحريض طائفي ومذهبي ال يتم بصلة الى أبناء
مدينة طرابلس في جبل محسن وباب التبانة
أو أي منطقة أخرى ،وإنما هو كان من فعل قوى
مأجورة حاولت يائسة ،عبر ارتكاب الجرائم
واستغالل الدين ،اثارة الفتنة وإشعال الحرب
األهلية ،لكنها فشلت في ذلك.
ورأت أنه في مقابل هذا المشهد الوطني،
ظهر مشهد التناحر بين قادة ما س ّمي بالمحاور
والسياسين ال��ذي��ن دعموهم ووظفوهم في
خدمة ق��وى إقليمية ودول��ي��ة مرتبطين بها
حولت طرابلس والشمال الى صندوق بريد
وساحة لدعم وتسلل الجماعات المسلحة الى
داخل سورية لمواصلة حرب االستنزاف ضد
الدولة والجيش والشعب السوري.

دهم واعتقاالت

واصلت وح��دات الجيش اللبناني والقوى
األمنية االنتشار في الشمال ،وقامت بحملة
مداهمات في طرابلس وعكار ،واعتقلت بعض
المطلوبين حيث بلغت الحصيلة  34موقوفا ً
بينهم  14سوريا ً .
ونفذ الجيش اللبناني انتشارا ً واسعا ً في
محلة أبي سمراء مع مداهمات ،خصوصا ً عن
المطلوبين عمر بكري والشيخ حسام الصباغ.
كما داهم الجيش مكتب عبد الهادي حسون
قائد إحدى المجموعات المسلحة في منطقة
الشلفة في أبي سمراء في طرابلس ،وأيضا ً
م��زرع��ة ف��ي ش���ارع زي��ت��ون ف��ي أب���ي س��م��راء

إلى «أننا كنا نتمنى من قائد الجيش العماد
جان قهوجي أن يخلصنا من هذا المرض الذي
حصل بيننا وبين جبل محسن في طرابلس»،
قائالً« :أنا ال أزال في الريفا ونحن ال نصطدم
مع الجيش».
وفي حديث تلفزيوني ،أشار إلى اننا «هربنا
كي ال نصطدم مع الجيش ألنه أهلنا» ،مؤكدا ً
ان «السياسيين خذلوا أنفسهم» ،داعيا ً إياهم
إلى «الرحيل ألن أهالي طرابلس كشفوهم على
حقيقتهم».
من ناحية ثانية ،أفيد أن «عددا ً من النازحين
السوريين نفذوا اعتصاما ً أمام مركز الصليب
األحمر في طرابلس للمطالبة بإطالق سراح
الموقوفين السوريين الذين تم القاء القبض
عليهم من قبل الجيش اللبناني».

طائرات العدو وا�صلت خرق الأجواء اللبنانية
ومد ّرعة «�إ�سرائيليّة» ّ
تم�شط على حدود العدي�سة

البقاع

رفع األنقاض عن مناطق المواجهات في المدينة
لصاحبها الشيخ حسام الصباغ ،وجمعية
«وقف التراث اإلسالمي» ،وبداخلها نازحون
سوريون».
وأضافت أن «الجيش يقيم بالتزامن مع
المداهمات ،حواجز على جميع مداخل البلدة.
وأفيد ان مخابرات الجيش اللبناني أوقفت
أخ زوجة الداعية االسالمي عمر بكري فستق،
عبدالله يحايا محمود الحسين ،الملقب بأبي
بكر االنصاري ،في أبي سمراء،كما تم توقيف
الشاب م .خ .وه��و أح��د تالمذة الشيخ عمر
بكري».
وأفيد أيضا ً بأنه تم توقيف  4سوريين قرب
مسجد اإليمان في أبي سمراء.
  وف��ي عكار أوق��ف مكتب ف��رع المعلومات
الشيخ مشير الخضر ،وه��و من بلدة مشتى
حسن وس��ك��ان طرابلس ،ويعمل ن��اظ��را ً في
مهنية حلبا الرسمية.
وأعلنت قيادة الجيش  -مديرية التوجيه،
في بيان لها :أنه و»إلحاقا ً لبياناتها السابقة،
واصلت ق��وى الجيش اجراءاتها األمنية في
مدينة طرابلس وبعض مناطق الشمال ،حيث
بلغ عدد الموقوفين بتاريخه  33موقوفاً ،بينهم
 14شخصا ً من التابعية السورية ،كما تم
ضبط  15دراجة نارية و 10سيارات مخالفة،
باإلضافة الى كميات من األسلحة والذخائر
الحربية واألعتدة العسكرية المتنوعة.
وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات الى
المراجع المختصة إلجراء الالزم».

فضه وصالح

وعلمت «ال��ب��ن��اء» أن م��خ��اب��رات الجيش
استدعت المسؤولين ف��ي ال��ح��زب العربي
ال��دي��م��ق��راط��ي ،اإلع�لام��ي عبد ال��ل��ه صالح،
والسياسي علي فضه ،وحققت معهما لمدة
ساعة ونصف الساعة ثم افرجت عنهما لعدم
وجود مذكرات توقيف بحقهما ،وجرى التمني
عليهما عدم االدالء بأي تصريحات وااللتزام
بالتهدئة.
وذكرت مصادر مسؤولة في الحزب العربي
لـ «البناء» ب��أن الحزب يؤيد ويدعم تنفيذ
الخطة األمنية من دون أي تحفظ ،وأن قيادته
أعطت التعليمات لجميع األعضاء والمناصرين
مه ّمة الجيش والقوى األمنية.
وأك��دت المصادر أن من مصلحة الحزب
وأبناء جبل محسن ومدينة طرابلس عودة
الحياة الى ما كانت عليه قبل األح��داث ،وهو
ما عكسته مسيرة أهالي التبانة واالستقبال
الحار الذي لقيته من أهل جبل محسن أول من
أمس.

قائد محور :السياسيون
خذلوا أنفسهم

ف��ي ه���ذا ال��وق��ت ،اس��ت��م��رت ردود الفعل
ال��غ��اض��ب��ة م���ن ِق��ب��ل ق����ادة ال��م��ح��اور على
السياسيين الذين حرضوهم ودعموهم خالل
األعوام األربعة الماضية ،واآلن تخلوا عنهم،
وأشار أحد محاور الريفا في طرابلس أبو تيمور

وفي البقاع ،أوقف الجيش في بلدة عرسال
 14سوريا ً بتهم حيازة اعتدة عسكرية ودخول
األراض��ي اللبنانية خلسة وبه ّويات مزورة
تحمل أسماء لبنانية ،وتم تسليمهم للشرطة
العسكرية في رأس بعلبك للتحقيق».
كما الح��ق الجيش  3س��وري��ي��ن ف��ي جرد
عرسال كانوا يحاولون الدخول خلسة الى
لبنان ما أدى إلى إصابة الثالثة.
وأعلنت قيادة الجيش  -مديرية التوجيه
ف��ي ب��ي��ان أن��ه «ب��ت��اري��خ��ه ح��وال��ى الساعة
(،10,15أمس) أق���دم ث�لاث��ة اش��خ��اص من
التابعية السورية يستقلون دراجة نارية على
محاولة الفرار وعدم االمتثال لعناصر حاجز
تابع للجيش في محلة وادي حميد  -عرسال،
على الرغم من إنذارهم مراراً ،ما اضطر عناصر
الحاجز إلى إطالق النار ،ونجم عن ذلك مقتل
أحدهم وإصابة االثنين اآلخرين بجروح.
وقد تولت الشرطة العسكرية التحقيق في
الحادث بإشراف القضاء المختص».
الى ذل��ك ،أُعلن عن مقتل العامل السوري
محمد عباس «أب��و ن��ور» ،ال��ذي أصيب جراء
ال��ق��ص��ف ال��ص��اروخ��ي ال���ذي اس��ت��ه��دف حي
الروضة في بلدة اللبوة وأدى الى إصابته
بجروح بليغة ،نقل على أثرها إلى مستشفى
دار األم��ل في مدينة بعلبك ،لكنه ما لبث أن
فارق الحياة.
وف��ي منطقة بعلبك ،عثر على جثة على
طريق نحلة تعود لخليل مصطفى (مواليد
 )1974من بعلبك ،مصابة بطلق ناري في
الرأس من سالح صيد ،وال تزال البندقية الى
جانبها .وباشرت األدلة الجنائية وقوى األمن
الداخلي التحقيق في الحادث.

ا�ستمرار ردود الفعل المرحبة بتنفيذ الخطة الأمنية

الحريري :الدولة قادرة على ب�سط �سلطتها متى حزمت �أمرها
قبالن وح�سن ن ّوها بالجهود المبذولة لتعميق الم�صالحة وعودة الهدوء
أثنى رئيس الحكومة السابق
«حسن
النائب سعد الحريري على ُ
سير تنفيذ الخطة األمنية إلنهاء
مظاهر االقتتال والفوضى المسلحة
في مدينة طرابلس وإع��ادة األمن
والهدوء واالستقرار».
وقال في تصريح له أمس وزعه
مكتبه االع�لام��ي« :ال ب��د لنا من
اإلش��ادة بنجاح التدابير المتخذة
التي وضعتها الحكومة لتنفيذ
الخطة األمنية على النحو الجاري،
ب��م��واك��ب��ة ح��ث��ي��ث��ة م���ن الجيش
ال��ل��ب��ن��ان��ي وال���ق���وى األم��ن��ي��ة في
طرابلس األبيّة ،ألن ذلك يظهر أن
الدولة ق��ادرة على بسط سلطتها
وسيادتها واإلمساك بزمام األمور
في المناطق اللبنانية كافة متى
حزمت أمرها ،وعندما ُيتخذ القرار
الوطني السليم بهذا الخصوص.
اننا نتابع باهتمام شديد تفاصيل
تنفيذ الخطة ونتطلع الى الساعة
التي تستعيد فيها طرابلس كامل
عافيتها لتبقى مدينة التواصل
وال��ع��ي��ش ال��م��ش��ت��رك واالرادة
الوطنية».
وأض���اف« :ال ش��ك أن مشاهدة
اللبنانيين لصور ومظاهر التالقي
والمصالحة بين أبناء المناطق
الطرابلسية ،وخصوصا ً ما كان
يعرف منها بمناطق التماس ،فور
دخ��ول الجيش اللبناني وإزال��ة
المظاهر المسلحة ،ق��د أثلجت
قلوب الجميع ،ألنها تعبّر بوضوح
ع��ن المشاعر الحقيقية ل�ه�ؤالء،
مشاعر رفض االقتتال والحروب
األهلية ،أيا تكن الشعارات التي
تتلطى وراءها ،وتؤكد على الوجه
الحقيقي لرغبة العيش المشترك
بين أب��ن��اء المدينة ،التي كانت

وش�دّد الحكم على ض��رورة قطع دابر اإلجرام
من خالل إصدار األحكام القضائية العادلة بحق
ك� ّل من ارتكب جرائم ذه��ب ضحي َتها مواطنون
أب��ري��اء ،على أن تنسحب ه��ذه اإلج���راءات على
مرتكبي الجرائم الموصوفة ،إذ ال يجوز أن يبقى
مرتكبو الجرائم وقتلة العسكريين والمدنيين في
غير منطقة لبنانية «فالتين» من العقاب ،وكذلك
المح ّرضون على الجيش الذين يجب أن تكون
أسماؤهم في مقدمة مَن صدرت بحقهم االستنابات
القضائية.
وحيّا الح َكم الجيش اللبناني على الدور الذي
ي��ق��وم ب��ه ،خصوصا ً لجهة ال��دخ��ول على خط
المصالحات وخلق بيئة من ال��وئ��ام بين أبناء
المنطقة ،م��ؤك��دا ً أنّ ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي يعمل في هذا االتجاه ويدعم ك ّل خطوة
تصب في مصلحة أبناء الشمال ووحدتهم.
ّ

على الدوام ،رائدة في تكريس هذه
الصيغة والحفاظ عليها في كل
المحن واألزمات».

ترو

أك���د ع��ض��و «ج��ب��ه��ة ال��ن��ض��ال
الوطني» الوزير السابق عالء الدين
ترو أن االنفراجات على الصعيد
النيابي والحكومي واألمني هي
ال��ج��و الطبيعي ال���ذي ي��ج��ب أن
يسود منذ فترة طويلة ،مشيرا ً إلى
أن لبنان محكوم بالتوافق والحوار
بين الجميع.
ولفت ترو في حديث أمس إلى أن
الخطة األمنية في طرابلس خطوة
إي��ج��اب��ي��ة ،م��ش��ددا ً على ض��رورة
توقيف ك��ل المطلوبين ال سيما
المتهمين في ملف تفجيري السالم
والتقوى كمرحلة ثانية منها .كما
طالب باستكمال مصادرة األسلحة
وتوقيف المسلحين ،مشددا ً على
أال أحد أقوى من الدولة إذا كانت
حازمة باالستناد إلى قرار سياسي
ببسط األمن.
واعتبر ت��رو أن الخطة األمنية
جيدة وإن كانت منقوصة ،آم�لاً
أن تنسحب على بقية المناطق
التي شهدت ت��وت��رات ف��ي الفترة
األخيرة .كما تمنى ترو أن ينسحب
التوافق في كل هذه الملفات على
االستحقاق الرئاسي ،الفتا ً إلى
استكمال المشاورات بين الجميع
للوصول إلى اسم شخصية صادقة
بلبنانيتها ،وقادرة على جمع كل
األفرقاء من دون استثناء.
واع��ت��ب��ر أن المطالبة برئيس
ق��وي حق لمن يطالب ب��ه ،مؤكدا ً
ف��ي ال��وق��ت ذات���ه أن م��ن سيصل
إلى سدة الرئاسة ليس فريقا ً وال

طرفاً ،قائالً« :إن الرئيس القوي
هو بقوة من يؤيده وليس بقوته
أو قوة حزبه» .وحول ما قيل عن
توافق بين رئيس «جبهة النضال
الوطني» وليد جنبالط ورئيس
مجلس النواب نبيه بري على اسم
ج��ان عبيد للرئاسة ،أك��د ت��رو أن
النقاشات لم تتطرق إلى األسماء،
ولكنه ش��دد على أن الجانبين
توافقا على أن يكونا في صف واحد
في إجراء االنتخابات الرئاسية في
موعدها ،والوصول برئيس يتفق
عليه كل اللبنانيين أو غالبيتهم.

قبالن

و أثنى نائب رئيس المجلس
اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ
عبد األم��ي��ر قبالن على «الجهود
ال��م��ب��ذول��ة وال��م��ب��ارك��ة لتعميق
المصالحة ف��ي الشمال ،وع��ودة
الهدوء واالستقرار الى طرابلس،
وال سيما ان أهالي الشمال تواقون
الى التالقي يحبون السالم والوئام
وهم طالما كانوا أخوة وال يزالون
أهل مودة وتعاون منصهرين في
بوتقة الوحدة الوطنية».
وف�����ي ت���ص���ري���ح ل�����ه ،ط��ال��ب
الفاعاليات الروحية والسياسية
ف��ي ال��ش��م��ال بـ»تحصين السلم
األه��ل��ي م��ن خ�ل�ال ن��س��ج أط��ي��ب
العالقات ال��ودي��ة بين المكونات
وال��ش��رائ��ح الشعبية والدينية
والسياسية ،وص��وال ً إلى تحقيق
م��ص��ال��ح��ة ج��دي��ة ش��ام��ل��ة تضع
ال��ن��ق��اط ع��ل��ى ال���ح���روف وت��ق��وم
على أس��س ورك��ائ��ز متينة تكفل
بطي صفحة الماضي البغيض،
وترتكز إل��ى ال��ت��ع��اون على البر
والتقوى ونبذ األحقاد والمناكفات،

ل��ت��ع��ود ط��راب��ل��س م��دي��ن��ة آم��ن��ة
ومزدهرة تخضع لسلطة الدولة
والقانون وتنعم بتعايش أبنائها
وتضامنهم».
ك��م��ا ن���� ّوه ب��ـ»ج��ه��ود الجيش
اللبناني والقوى األمنية في بسط
األمن ونزع السالح وإعادة الهدوء
واالس��ت��ق��رار إل��ى ال��ش��م��ال وب��ذل
التضحيات الكبيرة في سبيل حفظ
الوطن ودرء األخطار عنه».
م��ن جهة أخ���رى ،أج��رى قبالن
سلسلة اتصاالت شملت فاعاليات
دي��ن��ي��ة وس��ي��اس��ي��ة وشخصيات
شمالية تباحث معها في تطورات
األوضاع في طرابلس.

حسن

ون������� ّوه ش���ي���خ ع���ق���ل ط��ائ��ف��ة
ال��م��وح��دي��ن ال����دروز نعيم حسن
بالخطة األمنية التي ن ّفذها الجيش
اللبناني والقوى األمنية في مدينة
طرابلس ،وقال في مؤتمر صحافي
عقده في طرابلس:إنها «خطوة
ط���ال ان��ت��ظ��اره��ا ب��ع��د أن دفعت
طرابلس وأبناؤها أثمانا ً باهظة
ج��راء ج��والت القتال المتكررة»،
معربا ً عن أمله في أن «يتم تعميم
هذه الخطة على مختلف المناطق
اللبنانية بما يضمن أمن اللبنانيين
جميعهم في كل مجال».
في سياق آخ��ر ،تو ّقف الشيخ
حسن عند الخطوات التشريعية
ال��ت��ي ب��دأه��ا ال��م��ج��ل��س النيابي
ت��زام��ن�ا ً م��ع ال��ق��رارات التنفيذية
التي تتخذها الحكومة في مجال
التعيينات وغ��ي��ره��ا ،م��ؤك��دا ً أن
«هذه الورشة مطلوبة جدا ً لكونها
ُتعنى بحياة اللبنانيين اليومية،
خصوصا ً بعد أن ط��ال الشغور

معظم المراكز الوظيفية األساسية
في ادارات الدولة».
ودعا الشيخ حسن إلى»مقاربة
م��وض��وع��ي��ة دق��ي��ق��ة ل��ك��ل مطالب
العمال والموظفين المعيشية،
وف��ي مقدّمها ال��روات��ب واألج���ور،
وط��ال��ب ال��م��س��ؤول��ي��ن جميعهم
أن ينظروا إل��ى ه��ذا الملف بعين
التبصر واالهتمام بقضايا الناس،
ّ
وأن يعمدوا إلى تأمين كل الموارد
الحقيقية لسلسلة الرتب والرواتب
لما لها من أهمية لدى المواطنين

اللقاء اإلسالمي

و ش���ك���ر «ال���ل���ق���اء ال��وط��ن��ي
اإلسالمي» في بيان بعد اجتماع
في منزل النائب محمد كبارة «هيئة
علماء المسلمين على ما بذلته من
جهد لمواكبة االنتشاراألمني-
العسكري في مدينة طرابلس ،ما
أسهم بفعالية في تفادي أي ردود
فعل متشنجة وو ّفر للمدينة أجواء
هادئة».
ون ّوه اللقاء «بمناقبية وحكمة
القوى األمنية والعسكرية أثناء
انتشارها الميداني في طرابلس،
م��ا أسقط ره��ان المتآمرين على
اف��ت��ع��ال ِ
ص�����دام ب��ي��ن األه��ال��ي
والجيش ،متمنين استدامة هذا
التوجه إلعادة بناء ثقة المواطنين
بدولتهم».
توجه اللقاء الى «حكومة
كما
ّ
ت��م��ام س�ل�ام ل��ت��ذك��ي��ره��ا بأهمية
مطلبنا ب��اع��ت��م��اد س��ري��ع لخطة
إنمائية لمدينة طرابلس لمساعدة
المدينة وأهلها على النهوض من
كبوة الجوالت العشرين واستعادة
بريقها ودوره��ا عاصمة لالزدهار
والفكر والثقافة والعيش الواحد».

األلية التي سيرها العدو قرب السياج بين كفركال والعديسة
واصلت طائرات العدو الصهيوني
خرقها ل�لأج��واء اللبنانية ،فيما
م��درع��ات��ه اس��ت��م��رت ف���ي تسيير
دورياتها على السياج الحدودي
وال��ق��ي��ام ب��ع��م��ل��ي��ات ت��م��ش��ي��ط في
المنطقة.
وأعلنت قيادة الجيش  -مديرية
التوجيه في بيان لها أنه»اعتبارا ً
من الساعة  6,05من صباح يوم
امس ،خرقت ثالث طائرات استطالع
تابعة للعدو االسرائيلي األج��واء

اللبنانية ،ون��ف��ذت طيرانا ً دائ��ري�ا ً
فوق مناطق بنت جبيل ،النبطية،
صور ،مرجعيون ،حاصبيا ،رياق،
بعلبك ،زحلة ،بيروت ،جزين ،رياق
وبعلبك ،ثم غ��ادرت األج��واء تباعا
ل��غ��اي��ة ال��س��اع��ة  18,10باتجاه
األراضي المحتلة».
م��ن ناحية ثانية ،أق��دم��ت آلية
مدرعة «إسرائيلية» من دون سائق،
تسير الكترونياً،على تنفذ عملية
تمشيط على طول الطريق الترابية

المحاذية للسياج الحدودي الشائك
عند المحور الممتد م��ن العديسة
وص���وال ً إل��ى المطلة م���رورا ً بقطاع
كفركال ،وذلك في ظل تحليق طائرة
استطالع من دون طيار في أجواء
خط التماس لمزارع شبعا المحتلة
مع المناطق المحررة المحاذية.
وعلى األثر سيّرت دوريات مكثفة
لقوات اليونيفيل والجيش اللبناني
ب��م��ح��اذاة ال��س��ي��اج ال��ح��دودي عند
الخط األزرق في تالل العديسة «.

حمدان :الجي�ش �ضمانة
والخطاب التوتيري دعوة مبطنة للفتن
أك��د أم��ي��ن الهيئة القيادية ف��ي ح��رك��ة الناصريين
المستقلين–المرابطون العميد مصطفى ح��م��دان في
تصريح تأييده الكامل للجيش اللبناني« ،ال��ذي كان
وسيبقى ضمانة هذا الوطن وإستمرار كينونته ووجوده
في المراحل الصعبة» ،متوجها «إل��ى الجيش الوطني
بالقول:نحن لكم وأنتم لنا والشعب اللبناني كله معكم».
ولفت «إلى أن الخطاب التوتيري الذي يحمل دعوة
مبطنة إل��ى فتن مذهبية ي��ؤدي إل��ى خسارة أهلنا في
بيروت ألرزاق��ه��م وألبنائهم» ،داعيا الجميع إل��ى عدم
احتضان أي نوع من اإلره��اب« ،فمن يحضن اإلرهاب
يكون أول ضحاياه وهذا ما أثبتته األمثلة في سوريا
ومصر وليبيا وفي كل أمتنا العربية».
وتوجه «إلى النواب الذين يمثلون أهلنا في بيروت
وإلى جميع النواب الذين بدأوا بممارسة الديموقراطية
إل��ى اإللتفات إل��ى وج��ع وآالم ال��ن��اس ،مشيرا ً ال��ى أن
«الحرمان شامل لكل لبنان ،ذلك أن أهلنا في بيروت
أصبحوا في ضائقة إقتصادية يعانون من أزمة معيشية

ومن قلق على مستقبل أبنائهم ،وطريق الجديدة تفتقر
إلى الماء وتعاني الكثير من الظلم اإلجتماعي».
وختم داعيا مجلس الوزراء إلى إيالء مكافحة اإلرهاب
أهمية كبرى وبالتالي وضع خطط إقتصادية لتحسين
الوضع المعيشي ألهلنا اللبنانيين.

حركة الأ ّمة تثني على جهود الجي�ش
هنأت حركة «األ ّمة» األجهزة األمنية ،بـ»نجاح
الخطة األمنية التي تنفذ بنجاح في طرابلس»،
مث ّمنة موقف األهالي والفاعليات الذين رحبوا
بانتشار الجيش في مناطقهم».
وأثنت الحركة على «الجهود التي يقوم بها

الجيش ،ف��اإلن��ج��از األم��ن��ي ال��ذي تحقق بضبط
سيارة مفخخة بكمية كبيرة من المتفجرات مساء
اإلثنين في وادي حميد قرب بلدة عرسال في البقاع
الشمالي ،جنب البالد والعباد الكثير من الفتن
والمتاعب».

االتحاد البيروتي التهدئة الأمنية
نتيجة ت�سوية �سيا�سية
ن � ّوه رئيس»االتحاد البيروتي»
الدكتور سمير صباغ بنجاح الخطة
األمنية في طرابلس وقال «سبحان
ال���ذي يغيّر وال يتغيّر ،فباألمس
ل��م ت��ك��ن ال��خ��ط��ط األم��ن��ي��ة لتعمر
ليومين أو ثالثة حسب مشيئة قادة
المحاور ومموليهم اللبنانيين وغير

اللبنانيين ،لسبب بسيط هو أنه لم
تكن تلك الخطط مستندة إلى تسوية
سياسية يتفق عليها الالعبون الكبار
في لبنان وف��ي ال��خ��ارج ،أم��ا اليوم
فتمت تسوية سياسية نتجت عنها
تهدئة في األمن من حيث الشكل ،اما
المضمون فكان أمنا بالتراضي بشكل

مستتر ،سهله زوغان قادة المحاور
انفسهم».
وخ��ت��م« :خ�لاص��ة ال��ق��ول إن في
طرابلس اليوم إجراءات أمنية تضبط
األمن في المدينة ناتجة عن تسوية
سياسية ،نأمل ان تستمر ليرتاح أهل
طرابلس من انهيار كبير».

المجل�س الن�سائي يه ّنئ الجي�ش
ه ّنأ المجلس النسائي اللبناني بهيئتيه اإلداري���ة
والعامة في بيان له أمس ،الجيش اللبناني قيادة وضباطا ً
وعناصر ،بـ «نجاح الخطة األمنية في طرابلس» ،راجين

«لهم المزيد من التوفيق في إعادة االمن والسلم األهليين.
مؤكدين أن «هذا ما عهدناه من مؤسسة الجيش الجامعة
والمبدعة في حماية لبنان من الفتن واإلرهاب».

