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الجي�ش يوا�صل المداهمات �شما ً
ال وين�صب الحواجز بين الهرمل وعر�سال تمهيداً النطالق الخطة في البقاع

«القومي» ينعى ال�شهيد محمد مو�سى
الذي اغتالته المجموعات الإرهابية في الرقة «جبل مح�سن» يرد التحية لـ «التبانة» بم�سيرة وفطور م�شترك
االدعاء على عيد يثير الت�سا�ؤالت  ...والتحذير من االنحياز والت�سيي�س

أعلنت مديرية الرقة في الحزب
ال��س��وري ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي أن
أحد اعضائها الرفيق محمد موسى
ق��د اغتيل على أي��دي المجموعات
اإلرهابية المتطرفة بعد اختطافه
في مدينة ال��رق��ة.وأش��ارت مديرية
«القومي» في الرقة إل��ى أن عملية
االغ��ت��ي��ال ه���ذه ،جريمة موصوفة
ت��ن��درج ف��ي س��ي��اق أع��م��ال اإلج���رام
الوحشي التي تنفذها المجموعات
اإلرهابية بحق السوريين.
وأكدت المديرية أن الرفيق محمد
موسى كان متميزا ً بأخالقه ومناقبيته
وسلوكه واندفاعه ،وباغتياله غدرا ً
على أي��دي المجموعات اإلرهابية
ارت��ق��ى شهيدا ً ن� ّزف��ه لألمة وعموم
السوريين القوميين االجتماعيين في
الوطن وعبر الـحدود.

حسن حردان

مهرجان ت�ضامني مع الأ�سير �سكاف في �صيدا

�سعد :لتوفير الغطاء الكامل للقوى الع�سكرية
ووقف رعاية وتمويل الجماعات الم�سلحة

فيما يُنتظر أن يبدأ انطالق الخطة األمنية
في منطقة البقاع في األي��ام المقبلة ،أفيد عن
قيام الجيش اللبناني بنصب حواجز ثابتة
على الطرق وسيّر دورياته في المنطقة ،تمهيدا ً
لتكثيف الوجود االمني فيها .وذكر أن الجيش
تولى األمن على االوتوستراد من عرسال الى
الهرمل فبعلبك ،بما في ذلك عمليات الضبط
والكشف على ال��س��ي��ارات ،السيما المفخخة
منها.
وذك��رت الوكالة المركزية نقالً عن مصادر
عسكرية أن الخطة تأتي استكماال النتشار
الجيش في عرسال وجرودها وفي اللبوة .وهي
تشمل توقيف المتهمين في أعمال الخطف مقابل
فدية مالية ،وتوقيف معتدين على الجيش
والقوى األمنية ،وسارقي سيارات لتفخيخها
الغراض ارهابية.
وأشارت المعلومات إلى وجود الئحة بنحو
 70ال��ى  80مطلوباً .وتشمل الخطة أيضا
منطقتي بريتال والدار الواسعة.
إلى ذلك ،واصل الجيش عمليات الدهم في
الشمال وقام فجر أمس بتنفيذ انتشار واسع
في منطقة التبانة بعد معلومات عن وجود أحد
أبرز قادة المحاور سعد المصري في المنطقة.
وك��ان سعد المصري ق��د أش��ار ف��ي حديث
صحافي « عن الخطة األمنية في طرابلس الى
اننا «نريد معرفة محتواها ،ونحن ال نرى اليوم
أيّ دليل على تنفيذ هكذا خطة» ،الفتا ً الى أن
«المواقف ال تصدر منفرد ًة بل بإجماع العلماء
الذين لن نخرج عن طاعتهم والتزام قراراتهم».
كما نفذ الجيش انتشارا ً واسعا ً في البداوي
في طرابلس ،ووص��ل الى المنطقة عدد كبير
من المالالت لتنفيذ مداهمات .الى ذلك ،اشارت
معلومات ال��ى ان الجيش اوق���ف ف��ي جبل
محسن ع .ا وهو مسؤول في الحزب «العربي
الديمقراطي».
فيما سلم المطلوب حسين الجندي نفسه
إلى مخابرات الجيش وهو متهم برمي قنابل
عدة في بعل الدراويش».
وأفاد مراسل «النشرة» في عكار أن المدعو
زكريا ع .ك .م .من بلدة مشتى حسن ،سلّم
نفسه الى مخابرات الجيش اللبناني في ثكنة
عندقت بعد مداهمة نفذها للجيش لمنزله حيث

مسيرة جبل محسن في التبانة
تحوم حوله شبهات باستعداده لتفجير سيارة
فان يملكها.
كما ذكر أن الجيش أوقف  4سوريين مسلحين
خالل دورية في وادي حميد في عرسال.

«جبل محسن»
يرد التحية لـ «التبانة»

وكان الفنا أمس قيام أهالي جبل محسن برد
التحية إلى أهالي باب التبانة الذين كانوا قد
نظموا مسيرة مصالحة الى جبل محسن ،حيث
نظمت مسيرة أنطلقت من الجبل الى التبانة
ولقيت هناك الترحيب من قبل اهالي المنطقة،
وهتف المشاركون «ال تبانة وال محسن بكفي
انك لبناني».
كما نظمت أنشطة مشتركة بين المنطقتين
كان أبرزها إقامة حفل فطور مشترك في سوق
القمح.
ورأت مصادر شمالية في هذا التالقي بين
األهالي تأكيدأ جديدا ً على زيف كل ما يحكى
عن وجود فتنة أو انقسام بين ابناء المدينة
الواحدة

اإلدعاء على عيد
يثير التساؤالت

من ناحية ثانية ،كانت المفاجأة والصدمة
في جبل محسن خبر إدع��اء مفوض الحكومة
ل��دى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر
على مسؤول الحزب العربي الديمقراطي رفعت
عيد من ضمن اثني عشر شخصاً ،بينهم موقوف
لبناني واآلخ��رون ف��ارون من وجه العدالة في
جرم اإلنتماء الى تنظيم إرهابي مسلح يهدف
الى القيام بأعمال إرهابية واإلشتراك في أحداث
بعل محسن في طرابلس وحيازة أسلحة وإثارة
النعرات المذهبية والطائفية ،وأحالهم الى قاضي
التحقيق العسكري األول رياض ابو غيدا.
وق��د تساءت مصادر سياسية عن خلفية
هذا االدعاء ورأت ان يثير الستاؤالت وعالمات
االستفهام ألنه يصف الحزب العربي الديمقرطي
ب��أن��ه إره��اب��ي وه��و ح��زب م��رخ��ص ل��ه وغير
محظور.
وح��ذرت المصادر من خطورة اص��دار مثل
هذه القرارات التي ينظر اليها من قبل كثير من
اللبنانيين على أنها منحازة ومسيسة.

في هذا الوقت ،نقلت «المركزية» عن مصادر
وصفتها بالعليمة قولها «إن االستنابات
القضائية التي أصدرها القضاء المختص دقيقة
ج��دا وتستند ال��ى وقائع واف��ع��ال تعد جرائم
يعاقب عليها القانون ،وليست مجرد لوائح
اسمية ،فهي تحدد هوية وأسماء ألشخاص
مطلوبين من العدالة ومنهم من صدرت في حقهم
خالصات أحكام ال يمكن محوها او التراجع عن
تنفيذها مهما طال الزمن .وأضافت ان المرحلة
الثانية التي تستعد القوى األمنية لتنفيذها،
ستتم في هدوء تام بعيدا ً من الضجيج االمني،
فالمطلوب من القوى العسكرية استكمال تنفيذ
الجانب القضائي من الخطة وهو جانب على
درجة عالية من الدقة ويستلزم تنفيذه إجراءات
غير عادية ،وقد ال تكون منظورة.
ولفتت المصادر إلى «أن اإلجراءات تقتضي
استخدام تقنيات عالية لرصد حركة المطلوبين
وتحديد المواقع التي لجأوا اليها ليصار الى
توقيفهم ،ذلك ان التحقيقات األولية مع العديد
من الموقوفين لم تؤد الى اعتقال وتوقيف اي
منهم لكن األيام المقبلة قد تكشف عن مواقعهم
لتوقيفهم عاجالً ام آج�لا ،وخصوصا ان من
بينهم من اعتدى او أطلق النار على عناصر من
الجيش والقوى األمنية ،إضافة الى القناصة
والمسلحين الذين امتهنوا إط�لاق النار على
األرجل ومالحقة ابناء جبل محسن».
وأش��ارت إلى «أن من بين المطلوبين عددا ً
ال يُستهان به من السوريين والفلسطينيين
من النازحين ومن مخيمات الفلسطينيين في
سورية ،وم��ن سكان مخيمات الشمال لعبوا
ادوارا ً عسكرية وامنية سيحاسبون عليها».
اإلدعاء المتأخر :وفي السياق رفضت مراجع
قضائية الحديث عن إدعاءات أو مذكرات قضائية
متأخرة« ،ف��اإلج��راءات القضائية هي الوجه
اآلخر للخطط واإلج��راءات األمنية والعسكرية
تحصنها وتكسبها شرعية قوية
وه��ي التي
ّ
باعتبار ان القوى العسكرية واألمنية تعمل في
ووجهها اآلخر ترسمه
إطار الضابطة العدلية
ّ
القرارات القضائية».
وقالت المصادر إنه «على رغم الحديث عن
ف��رار أو ترك قيادات حزبية وعسكرية مدينة
طرابلس سواء إلى سورية او إلى الخارج ،فإن
ذلك لم يمنع ولن يحول دون إصدار المذكرات
القضائية.

توا�صل ردود الفعل على تنفيذ الخطة الأمنية
ُ
الحضور في المهرجان
أقيم مهرجان في مركز معروف
سعد الثقافي ب��دع��وة م��ن التنظيم
الشعبي ال��ن��اص��ري ت��ض��ام��ن�ا ً مع
األسير يحيى سكاف وسائر األسرى
والمعتقلين ف��ي س��ج��ون االح��ت�لال
اإلسرائيلي .وحضر اللقاء إلى جانب
الدكتور أسامة سعد ،أمين سر قيادة
الساحة اللبنانية في حركة «فتح»
ومنظمة التحرير الفلسطينية في
لبنان فتحي أبو ال��ع��ردات ،وعائلة
األس���ي���ر ي��ح��ي��ى س���ك���اف ،وممثلو
األحزاب والقوى اللبنانية والفصائل
الفلسطينية ،والجمعيات األهلية
والنسائية والشبابية ،إضافة إلى
حشد من المواطنين.
بدأ اللقاء التضامني بالنشيدين
الوطنيين اللبناني والفلسطيني
ث��م ألقت اإلعالمية لينا مياسي
كلمة أك��دت فيها أن التضامن مع
األس���رى والمعتقلين ف��ي سجون
االحتالل ،انما يتم عبر التأكيد على
أن خيار المقاومة ال��ذي مضى فيه
هؤالء األبطال هو الطريق الصحيح
الس��ت��ع��ادة األرض وال��ح��ف��اظ على
الثوابت الوطنية والقومية.

كلمة لجنة وعائلة األسير

شقيق األسير يحيى سكاف الحاج
جمال سكاف ألقى كلمة لجنة وعائلة
وجه فيها التحية ألبناء صيدا
األسير ّ
وال��ج��ن��وب ال��ص��ام��د ،وق���ال« :ليس
غريبا ً على صيدا وأبنائها الوقوف
إل���ى ج��ان��ب قضية األس��ي��ر يحيى
سكاف .فصيدا من أوائل المدافعين
ع��ن الشعب الفلسطيني وقضيته
ال��ع��ادل��ة ،وه���ي ق��دم��ت ك��م��ا أب��ن��اء
الجنوب عدد كبير من أبنائها شهداء
دعما ً لفلسطين الجريحة ،فلسطين
قضية العرب والمسلمين وأح��رار
العالم كانت وستبقى كذلك حتى
تتحرر ويعود شعبها إليها ،بخاصة
أننا في أجواء ذكرى يوم األرض.

أبو العردات

وأك���د أم��ي��ن س��ر ق��ي��ادة الساحة
اللبنانية في حركة «فتح» ومنظمة
التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي
أب��و ال��ع��ردات :أن صيدا ه��ي قلعة
العروبة والنضال ،وبوابة المقاومة
ال��ت��ي نعتز بها ونفخر بشهدائها
وب��ش��ه��داء ل��ب��ن��ان وش���ه���داء األم��ة
العربية ،وقال«:نحن نرى اليوم أن
البعض ح ّرف البوصلة عن فلسطين
ب��ات��ج��اه أع��م��ال إره��اب��ي��ة إجرامية
نشاهد فصولها هنا في لبنان .لذلك

نقول عندما نجتمع هنا وفي صيدا
وف��ي مركز معروف سعد أن��ه يجب
علينا أن ال نضيّع البوصلة ،وأن
الموجه لنا
تبقى دماء شهدائنا هي
ّ
ولمعركتنا األساسية مع االحتالل.
ونحن ف��ي م��ا بيننا ال نختلف ،بل
نتباين ألن الصراع األساسي هو مع
االح��ت�لال ،وأي إط��ار للمعارك إنما
تعتبر معارك مجانية تقدم خدمة
للعدو الصهيوني».
وأك���د ،أن ال��م��وق��ف الفلسطيني
ال��رس��م��ي وال��م��وق��ف الفلسطيني
الشعبي م��ل��ت��زم ب��ث��واب��ت وطنية
شكلت إجماعا ً وطنيا ً فلسطينياً،
مع االعتراف بدولة فلسطين كاملة
ال��س��ي��ادة وعاصمتها ال��ق��دس ،مع
االعتراف بحق الالجئين في العودة،
وعدم االعتراف بيهودية الدولة تحت
أي شعار أو مسمى ورفض الوجود
االستيطاني في الداخل .هذه الحقوق
غير قابلة للتصرف.

سعد

وألقى أمين عام التنظيم الشعبي
الناصري الدكتور أسامة سعد كلمة
أكد فيها ،إنه «بفضل صمودهم وكفاح
الثوار المقاومين نجح آالف األسرى
والمعتقلين خالل فترات سابقة في
كسر القيود والسالسل والعودة إلى
ميادين النضال الرحبة .ومما ال شك
فيه أن ساعة تحرير سائر األسرى
والمعتقلين قادمة  ...ساعة تحرير
يحيى سكاف ،وم��روان البرغوثي،
وأح��م��د س��ع��دات وس��ائ��ر األس���رى ال
محالة قادمة».
وق��ال سعد«:على ال��رغ��م م��ن كل
الفتن والصراعات العبثية المشتعلة
ف��ي وطننا ال��ع��رب��ي ،ال ن���زال نصر
على ض��رورة توجيه البوصلة نحو
فلسطين ،وتوجيه البندقية نحو
العدو الصهيوني .كما ال نزال نتمسك
بضرورة توحيد كل الطاقات تحت
راي��ة المقاومة في مواجهة الخطر
الصهيوني ال��ذي يسعى الستكمال
تهويد فلسطين ،ويهدد لبنان في
سيادته وأرضه وثرواته الطبيعية،
كما يهدد األقطار العربية األخرى».
وأوض���ح« :لقد ب��ات واض��ح �ا ً أن
المخطط االستعماري الصهيوني
العربي الرجعي الذي يمعن في إثارة
الفوضى والفتن الطائفية والمذهبية،
وتفجير النزاعات في البلدان العربية،
إن��م��ا ي��ه��دف ب��ال��درج��ة األول���ى إلى
تصفية القضية الفلسطينية وتوفير
األمن للكيان الصهيوني ،كما يهدف
إل��ى تعزيز السيطرة االستعمارية

على ه��ذه البلدان ومواصلة نهب
مواردها الطبيعية ،وال سيما الموارد
النفطية ،كما بات واضحا ً أيضا ً أن
الجماعات الظالمية اإلرهابية التي
تتلطى وراء ستار الدين والمذهب،
إنما تخدم أهداف الحلف االستعماري
الصهيوني الرجعي العربي على
الرغم من ادعاءاتها اللفظية بالعداء
للحلف المذكور .والجميع يتساءل:
لماذا توجه تلك الجماعات عملياتها
االنتحارية وغير االنتحارية ضد
المدنيين ال��ع��زل ،أو ض��د حواجز
الجيش اللبناني ،وال تنفذ أي عملية
ضد جيش العدو الصهيوني»؟
وتابع قائالً« :كما يتساءل كثيرون:
لماذا تنفق األنظمة العربية الرجعية
األم��وال الطائلة لتسعير نار الفتنة
في سورية ،ومصر ،وليبيا ،وتونس،
ولبنان وغيرها من البلدان ،لكنها
تبخل في تقديم أي شيء لمواجهة
التهديدات الصهيونية ،أو لتعزيز
صمود الشعب الفلسطيني في القدس
والضفة وغزة أو في الشتات»؟
وأض�����اف« :م��م��ا ال ش��ك ف��ي��ه أن
البحث عن إجابات عن التساؤالت
المثارة يقودنا إلى استيعاب أبعاد
ال��ص��راع��ات ال���دائ���رة ف��ي ب�لادن��ا،
وتحديد ال��ع��وام��ل الفاعلة فيها».
مشيرا ً الى «الوجه اإليجابي المتمثل
في االنتصارات التي حققتها المقاومة
في لبنان وفلسطين ،وفي االنتفاضات
الشعبية في عدد من األقطار العربية.
وهي إنجازات كبيرة األهمية لمصلحة
الشعوب العربية وكفاحها المديد
ضد الصهيونية واالستعمار وأنظمة
التبعية واالس���ت���ب���داد ،وخ��ط��وات
أساسية على طريق التحرير والتحرر
من الهيمنة األجنبية ،وتحقيق العدالة
االجتماعية والكرامة اإلنسانية».
وتطرق سعد إل��ى الخطة األمنية
الجديدة وق��ال أن نجاحها «يتطلب
من الحكومة توفير الغطاء السياسي
الكامل للقوى العسكرية لكي تقوم
بالمهام المكلفة بها ،كما يتطلب من
القوىالسياسيةوالمرجعياتالمعنية
التوقف نهائيا ً عن توفير الرعاية بأي
شكل من األشكال للجماعات المسلحة،
فضالً عن وقف التمويل الخارجي الذي
يتدفق عليها».
وختم بالقول«:إن ما شهدناه بين
أهالي التبانة وبعل محسن من تبادل
لعبارات الحب والتقدير وال��وف��اء
والوحدة والتماسك ورفض الفتنة،
إنما يعتبر مشهد ربيع جاء ليؤكد
على أن ع��وام��ل ال��وح��دة بين أبناء
الشعب الواحد أقوى من الفتنة.

تفقد الم�سجونين في رومية
�إثر �أنباء عن عملية فرار
أجرت العناصر المولجة بحراسة سجن رومية ،تفقدا ً
وتعدادا ً للمسجونين بعدما ترددت معلومات عن هروب
عدد منهم.
وأكدت قوى األمن الداخلي أن «ال صحة لما أوردته
ب��ع��ض وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ع��ن ف���رار س��ج��ن��اء م��ن سجن
رومية».

م��ن ناحية ثانية ،أف��اد م��ن��دوب ال��وك��ال��ة الوطنية
لالعالم ،عن وفاة السجين حسين عبد الله سبيتي ،في
سجن المحكومين في رومية ،بسبب وعكة صحية أل ّمت
به ،وقد تم نقله الى المستشفى في حال حرجة وما لبث
أن فارق الحياة .يذكر انه كان يعاني سابقا ً من مشاكل
في معدته.

خليل وزعيتر ونواب نوهوا بالمناخات الإيجابية وطالبوا بتعميم الخطة
وفاعاليات طرابل�س تتقاذف االتهامات بالم�س�ؤولية عما تعر�ضت له المدينة
فيما َتواصل صدور المواقف المؤيدة لتنفيذ الخطة األمنية،
برز السجال الساخن بين الفاعاليات في طرابلس ،بتبادل
االتهامات عن المسؤولية في ما تعرضت اليه المدينة من جوالت
عنف عبثية ،حيث لوحظ أن الجميع ،بعد أن تورطوا على مدى
أربع سنوات في التحريض والشحن الطائفي والمذهبي ودعم
واحتضان المسلحين وقادتهم ،باتوا اليوم يتسابقون في اعالن
براءتهم من كل ذلك ،ويكتشف بعضهم اآلن بأن طرابلس كانت
ضحية مؤامرة استخباراتية.

خليل

فقد رأى وزير المال علي حسن خليل أن «أولويّة الحفاظ على
األمن واالستقرار في الوطن تستوجب وتستأهل منا أن نعطيها
كل الدعم من أجل أن نكرس حالة االستقرار األمني في البلد»،
مشيرا ً إلى أن «التجربة األخيرة في طرابلس والشمال أثبتت
أن الجيش واألجهزة األمنية باستطاعتهم أن يقدموا ويحققوا
والحس والمسؤولية الوطنية
األمن ويفرضوه بمنطق القانون
ّ
المفروضة عليها ،وذلك عندما يكون هناك قرار سياسي وتغطية
واضحة ومسؤولة من كل القوى السياسية».
وخالل احتفال تكريمي لمناسبة الذكرى  36لمجزرة الخيام،
ن ّوه «بالخطة األمنية التي شهدها لبنان في األيام األخيرة»،
مطالبا «بتقديم الدعم لها والدفع بها من أجل تعميمها في البقاع
وعلى امتداد كل الوطن ،ليشعر المواطن بعمق هذا االنتماء
للدولة ومسؤولية الدولة تجاهه».

زعيتر

وأكد وزير األشغال العامة والنقل غازي زعيتر ،في حديث
إذاعي «انتقال الخطة األمنية من طرابلس الى البقاع» ،مشددا ً
على «ان األمن واالستقرار مطلب جامع لدى كل الفرقاء» ،مشيرا ً
الى «ان كل العائالت والعشائر واألحزاب في البقاع متحمسون
للخطة األمنية».
وأشار الى «أن عدد الالجئين أكثر من مليون ،وهذا ما يرتب
مسوؤلية اقتصادية وأمنية على الحكومة.

فاعاليات طرابلس

وجهها قبل أيام الرئيس نجيب ميقاتي
بعد االتهامات التي ّ
إلى «تيار المستقبل» في اعقاب تنفيذ الخطة األمنية في المدينة
واتهامه بـ»تكريس نهج االلغاء لكل صوت أو رأي آخر».
ر ّد النائب ال��س��اب��ق مصطفى علوش ف��ي ح��دي��ثٍ لوكالة
األنباء»المركزية» بالقول« :إن هجوم الرئيس ميقاتي على
«المستقبل» محاولة إليجاد مساحة إعالمية ،وعليه ان يعود
الى معالجة المسائل التي أهملها خالل السنوات الماضية،
وخصوصا ً إهماله لمدينة طرابلس ،حيث أوهم أهلها انه عيّن 5
وزراء منها ولم يحقق شيئاً» ،مشيرا ً الى «أننا لم ن َر من حكومة

ميقاتي سوى الخراب والدمار بعد  10جوالت من المعارك التي
غ ّذاها .ومن األفضل السكوت في هذه المرحلة ،كي ال نكشف
المستور».
وعن الخطة األمنية في طرابلس ،اعتبر «انها جيدة حتى
اآلن ،تسلك طريقها الصحيح لكنها عالج لحالة طارئة واألهم
منها العالجات االقتصادية واالجتماعية وربما السياسية ،التي
ستتبع في ما بعد في المدينة» ،الفتا ً الى «ان المناخات التي
أدت الى انتاج الحكومة ونجاح الخطة األمنية مبدئيا ً يجب
أن تستمر ألن الخروج عن مسار هذه التفاهمات سيعيدنا إلى
المرحلة السابقة» .وردا ً على سؤال عن الخروق األمنية ،قال
علوش «علينا أن نتوجه بالسؤال إلى المسؤولين عن األمن متى
ستتوقف هذه الخروق».
وعن االدعاء على رفعت عيد ،أكد «ان هذه المسألة قضائية ال
ّ
يحق لنا محاكمة عيد سياسياّ ،واذا كان هناك حكم جنائي ضدّه
فالقضاء يبتّ في األمر».

حبيب

و ه ّنأ عضو كتلة «المستقبل» النائب خضر حبيب «طرابلس
وأهلها بعودتها الى حضن الدولة» ،متمنيا ً ان «نجنب هذه
المدينة عشرين معركة عبثية سقط خاللها اكثر من  250قتيال
وأكثر من  1500جريح».

األحدب

أما رئيس لقاء «االعتدال المدني» النائب السابق مصباح
األحدب فقد رأى أن «وقف القتال في طرابلس لم يكن بحاجة
ألكثر من ق��رار سياسي ص��ادر عن الحكومة ،ول��و أخ��ذت في
االعتبار الخطة اإلنقاذية التي تقدمنا بها بلقاء االعتدال المدني
لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي آنذاك ،لتجنبنا دماء مئات القتلى
من األبرياء والجرحى ،فضال عن اليتامى والمعوقين والدمار
الهائل في المنازل والمحال التجارية».
وق��ال خ�لال مؤتمر صحافي أم��س في طرابلس« :بعد أن
سقطت األقنعة وكشف النقاب عن حجم المؤامرة التي كادت أن
تطيح بطرابلس ،تبين أن طرابلس لم ولن تكن يوما ً كما حاولوا
تصويرها بيئة حاضنة لإلررهاب ،ال بل كانت الضحية لمؤامرة
مخابراتية ممولة من جهات سياسية ع��دة لتشويه صورة
المدينة وإظهارها إرهابية وأرض �ا ً خصبة لإلمارة كما سبق
وحصل في الثمانينات تمهيدا ً لضربها ومصادرة قرارها ،كما
تبين أن طرابلس هي مدينة التنوع مدينة لكل ابنائها من الس ّنة
والعلويين والمسيحيين ،وما أن توقف القتال حتى عاد الجميع
للعيش سوية».
أضاف« :أصبح واضحا ً ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
ابن طرابلس ال��ذي كان محصنا بأربعة وزراء من مدينته لم
يتخذ قرار وقف القتال في المدين ّة ال بل على العكس كان يم ّول

الم�شنوق :ال حواجز غير ر�سمية
على طرقات بعلبك الهرمل
أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق انه «لم يعد هناك اية حواجز
غير رسمية على طريق عرسال ،وأن كل القوى المسلحة غير الرسمية ،لم
تعد موجودة على الطرقات في منطقة بعلبك ـ الهرمل».
وقال إنه« :سيطرح في جلسة مجلس الوزراء يوم الثالثاء المقبل ،ضرورة
فتح الطريق الى قرية الطفيل اللبنانية ،وهي قرية ال يستطيع اللبنانيون
الوصول اليها ،إال من داخل سورية وعدد سكانها  4300نسمة ،ويبلغ طول
الطريق  23كيلومتر في الجبال على الحدود اللبنانية -السورية».
من جهة أخ��رى ،أج��رى المشنوق اتصاالت بالمسؤولين المحليين
الرسميين في كل من بلدتي عرسال واللبوة ،بانتظار استكمال الخطة
األمنية التي ب��دأت في مدينة طرابلس ،وس��وف تشمل منطقة البقاع
الشمالي .حيث تقوم مخابرات الجيش اللبناني وفرع المعلومات في قوى
االمن الداخلي بمتابعة تنفيذ مهماتها تحقيقا المن المواطنين اللبنانيين
وأمانهم.

ويسلح ويس ّوق دولياّ ان طرابلس باتت بيئة حاضنة لالرهاب
وأرضا ً خصبة لالمارة تنفيذا ً لسياسة نظام بشار األسد الذي
يريد اظهار الس ّنة في طرابلس إرهابيين .وتبين أيضا أن أجهزة
الدولة التي أعطت األوامر اليوم بإنهاء المظاهر المسلحة كان
عدد من ضباطها يرعون وينظمون ويحمون ،ال بل ويحركون
المجموعات المسلحة تنفيذا ً لسياسة الحكومات السابقة
القاضية بضرب مقومات طرابلس االقتصادية وسيطرة فوضى
السالح غير الشرعي عليها».
ورأى أن «إبقاء سيوف المذكرات القضائية فوق رقاب الشباب
وعدم وجود حل جذري لهذه الحالة سيفتح المجال الستعمالهم
مجددا ً في ج��والت عنف مستقبلية من المنظومة السياسية
األمنية المسؤولة عن  20جولة عنف وهذا ما يخشى منه اهل
المدينة ،لذلك على السياسيين أن يكفوا عن تصفية حساباتهم
بدماء أهل طرابلس ،كما يجب تغيير المنظومة األمنية التي
تحكم طرابلس والمسؤولة عن دماء المواطنين األبرياء وشهداء
الجيش اللبناني».

المرعبي

إلى ذلك ،نوه رئيس تيار القرار اللبناني النائب السابق طالل
المرعبي بـ «الجهود التي يقوم بها الجيش والقوى األمنية في
طرابلس من أج��ل تثبيت األم��ن ووض��ع حد ألي مظهر يسيء
للوحدة الوطنية والعيش المشترك» ،ودعا الى «إطالق ورش
اإلنماء واالعمار والتعويض عن المتضررين من جراء األحداث
التي خلفت أضرارا ً كبيرة بالبشر والحجر».
وخالل جولة في عدد من البلدات العكارية ،دعا الى «إجراء
المصالحات بين أهالي المنطقة وعودة روح المحبة والتعاون
بين الجميع» ،كما طالب بـ «أن تشمل هذه التدابير األمنية كل
المناطق اللبنانية وضبط الحدود الشمالية» ،وطالب بـ «إقرار
سلسلة الرتب وال��روات��ب وع��دم ت��رك ه��ذا الموضوع في مهب
التجاذبات السياسية واالستثمار» ،مشيرا الى «ان هذا المطلب
ّ
محق والمطلوب االنتهاء منه».

«الشرعي االسالمي»

ورح��ب المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى ،خالل اجتماعه
ّ
الدوري بمقره في دار الفتوى ،برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية
الشيخ محمد رشيد قباني بـ «الخطة األمنية التي وضعت موضع
التنفيذ في طرابلس بانتشار الجيش اللبناني ،بعد جوالت من
العنف والقتل والدمار والمعاناة ،دامت سنوات عدة دفع ثمنها
ابناء المدينة» ،ون ّوه «بمسيرة المصالحة التي جرت بين أهالي
التبانة وجبل محسن» ،داعيا ً الى «تعميم المصالحات بين
جميع اللبنانيين في المناطق اللبنانية كافة ،على أن يواكب هذا
اإلنجاز األمني خطة طوارئ تنموية للمدينة ترفع آثار االقتتال
وتع ّوض على المنكوبين وذوي الشهداء األبرياء».

تدريبات «�إ�سرائيلية» على �إنزال
كوماندو�س في جنوب لبنان
كشف موقع «وال�لا» اإلخباري
«اإلس���رائ���ي���ل���ي» ،أن «ال��ج��ي��ش
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ي��ج��ري تدريبات
مكثفة ،في الفترة األخ��ي��رة ،على
إن��زال ق��وات كوماندوس في قرى
في جنوب لبنان ،في إطار سيناريو
الحتالل مواقع لحزب الله».
وأوض��ح الموقع «اإلسرائيلي»
أنه «يشارك في التدريب ضباط
لواء «كافير» الذين تم تدريبهم على
التكتم على المعلومات والتفاصيل

الصغيرة في سبيل نجاح المه ّمة.
وأوض���ح قائد المروحية التي
ش��ارك��ت ف��ي ال��ت��دري��ب للضباط
ل��ل��م��وق��ع ال��ع��ب��ري ،أن «ال��ل��غ��ة
وال��ت��واص��ل بيننا مسألة بالغة
األهمية ،فقبل أشهر عدة ارتطمت
م��روح��ي��ة ب��ص��خ��رة ب��س��ب��ب ع��دم
التوجيه الصحيح لها».
وأوضح «والال» أنه «تم اختيار
أفضل ضباط «كافير» للمشاركة
في هذه ال��دورة التدريبية ،والتي

يشرف عليها الضابط جال ريتش،
وأن��ه ت��م اختيار المشاركين في
ه��ذه ال����دورة بعد ل��ق��اء شخصي
مع كل مرشح ،ومن ثم المشاركة
في مسيرة شاقة في غور األردن،
واختبار نظري شمل  70س��ؤاالً،
وان��ت��ه��ى ال��ف��ح��ص ب��اخ��ت��ي��ار 12
ضابطا ً للمشاركة ف��ي ال���دورة»،
مشيرا ً إلى أن «قائد اللواء اعتبرهم
«جيل القيادة المستقبلي».

