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ع ّبود يدعو المغتربين وال�سوريين لق�ضاء �إجازاتهم في المنطقة

الجي�ش وا�صل مداهماته في طرابل�س واعتقل قادة محاور

ا�شتباكات المية ومية تح�صد  8قتلى و 10جرحى
وردود فعل تعتبر مذكرات �صقر بحق عيد م�س ّي�سة ومنحازة

حواجز الجيش في طرابلس

حسن حردان
فيما واصل الجيش اللبناني والقوى األمنية
تنفيذ الخطة األمنية في طرابلس ونفذ سلسلة
عمليات دهم واعتقل قادة محاور ،وبدأ التمهيد
لتطبيق الخطة ف��ي البقاع وس��ط ال��ح��اح من
فاعاليات المنطقة(التفاصيل في زاوية أخرى)
انشدت األنظار نحو االشتباكات المسلحة التي
اندلعت أمس في مخيم المية ومية شرق مدينة
صيدا بين أنصار الله بقيادة جمال سليمان،
وكتائب العودة بقيادة أحمد رشيد الذي قتل في
االشتباكات ،اضافة الى سبعة آخرين وعشرة
جرحى.
في المقابل استمرت تفاعالت تسطير القاضي
صقر صقر مذكرات توقيف بحق رئيس الحزب
العربي الديمقراطي علي عيد ومسؤول العالقات
السياسية في الحزب رفعت عيد ،حيث اع ُتبرت
مسيّسة ومنحازة وتندرج في سياق محاولة
االقتصاص من طرف سياسي على خلفية مواقفه
الوطنية والقومية من المؤيدة للمقاومة والدولة
الوطنية السورية والمتعارضة مع موقف تيار
المستقبل ،ال سيما وأن مثل هذه المذكرات لم
تشمل فاعاليات نيابية وسياسية في طرابلس،
مثل النواب محمد كبارة وخالد الضاهر ومعين
المرعبي والعميد حمود وغيرهم ،ممن كان لهم
اسهامات اساسية في جميع ج��والت العنف
التي شهدتها المدينة من خالل دعمهم وتمويلهم
الميليشيات المسلحة وحماية ورعاية قادتها،
علنا ً والتهجم على الجيش اللبناني واتهامه
باالنحياز والتخريض على الفتنة المذهبية.

اعتقال قادة محاور

وم��ع ت��ق��دم الخطة ال��م��وض��وع��ة لطرابلس
الى مرحلتها الثانية القاضية باالستعالم عن
المطلوبين وتحديد أماكنهم إللقاء القبض عليهم،
أوقفت وحدات الجيش صباح امس كال من المدعو
عمار علي عبد الرحمن المسؤول عما يسمى
بمحور جبل محسن ـ الريفا ،والمدعو جالل حسن
حجي المسؤول عما يسمى بمحور البرانية ـ جبل
محسن.
كما دهمت ه��ذه ال��وح��دات في منطقتي جبل
محسن ومحلة البرانية ،مخزني أسلحة يحتويان
على كميات من األسلحة والذخائر واألعتدة
العسكرية.
وأفاد موقع «النشرة» أن الجيش اللبناني داهم
مخازن أسلحة في حي االميركان في جبل محسن،
وصادر كميات كبيرة من األسلحة والذخائر».
وذك��رأن الجيش دهم مقر قائد محور التبانة
زي��اد علوكي في س��وق القمح ويسمى «قلعة
علوكي» ،وصادر منه كميات كبيرة من األسلحة
والذخائر .وما زال البحث جا ٍر عن علوكي ومن
معه من مسلحين».
من جهتها ،أعلنت شعبة المعلومات أنها

مسلحان خالل االشتباكات في مخيم المية ومية
تمكنت بتاريخ  2014/04/05م��ن توقيف
المدعو ب.ب أحد المطلوبين الرئيسيين على
محور البقار  -التبانة».
وفي البقاع أطلق حاجز الجيش اللبناني على
نهر العاصي النار على سيارة «رانج روفر» رفض
سائقها االمتثال والتوقف عند الحاجز ،وتبين
أن بداخلها اثنين من المطلوبين على خلفية
مقاومتهم للجيش ورمي قنابل على مخفر الهرمل
وتعاطي المخدرات ،وهما م.ش ،.ز.ن .وتمت
احالتهما الى القضاء المختص.

اجتماع األمن الفرعي في طرابلس

في السياق ،ترأس محافظ الشمال ناصيف
قالوش مجلس األمن الفرعي في قاعة االستقالل
في سراي طرابلس ،في حضور قائد منطقة الشمال
العسكرية العميد ح�لاوي ،قائد منطقة الشمال
لقوى االمن الداخلي العميد محمود عنان ،رئيس
جهاز امن الدولة في عكار العميد ميالد التوالني،
قائد سرية طرابلس العميد بسام االيوبي ،قائد
سرية اميون العميد فؤاد خوري ،عن مخابرات
الجيش في الشمال العقيد كرم مراد ،قائد سرية
زغرتا العقيد م��روان سليالتي ،رئيس شعبة
المعلومات في األم��ن العام في الشمال المقدم
خطار ناصر الدين ،قائد سرية حلبا المقدم ماجد
االيوبي ،قائد قوى السيارة في الشمال المقدم
خالد السبسبي ،آمر مفرزة التحري في طرابلس
المقدم خالد االيوبي ،آمر مفرزة التحري في حلبا
المقدم نديم عبد المسيح ،رئيس فرع معلومات
الشمال الرائد محمد عرب ،وآمر مفرزة استقصاء
الشمال المالزم نبيل عوض.
وبحث المجتمعون في الوضع األمني في
طرابلس وتقويم الخطة التي تنفذ .وأبدى الجميع
ارتياحه لما وصلت إليه األم��ور ،ال سيما لجهة
تجاوب المواطنين مع القوى العسكرية واألمنية.
وشددوا على قمع المخالفات وتوقيف المخلين
باألمن وتسهيل أمور المواطنين لعودة الحياة
الطبيعية إلى عاصمة الشمال طرابلس.

تنسيقية لقاء األحزاب

واس��ت��ن��ك��رت ه��ي��ئ��ة ال��ت��ن��س��ي��ق ف���ي ل��ق��اء
األح�����زاب وال���ق���وى وال��ش��خ��ص��ي��ات الوطنية
اللبنانية»المذكرات واالستنابات التي صدرت
بحق رئيس الحزب العربي الديمقراطي علي عيد
ومسؤول العالقات السياسية في الحزب رفعت
عيد والشيخ هاشم منقارة ،ومحاولة مساواتهم
بما يسمى قادة المحاور في طرابلس» ،مشيرة
إلى أن «علي ورفعت عيد طالما كانا في موقع
الدفاع عن النفس .كما أن الشيخ منقارة كان دائما
رجل اعتدال ويبذل الجهود إلطفاء نار الفتن».
كما استنكرت الهيئة وصف الحزب العربي
الديموقراطي بـ»الحزب اإلرهابي ،في حين أنه
حزب لبناني قانوني وغير محظور» .ورأت أن

«فرض األمن واالستقرار يجب أال يتم على أساس
التسييس واالنحياز ،وإال كان يجب على القضاء أن
يسطرمذكراتمماثلةبحقفاعلياتالشمالكأمثال
خالد الضاهر ومحمد كبارة ومعين المرعبي وعميد
حمود وغيرهم ،الذين طالبوا بتقسيم الجيش،
وقاموا باستيراد السالح وتمويل وتسليح قادة
المحاور ألهداف طائفية ومذهبية والوقوف وراء
تخريب المدينة والحاق الضرر الفادح بأهلها ألجل
الوصول الى مركز في السلطة».

السيد

واعتبر اللواء الركن جميل السيد بأن «المدعي
العام العسكري صقر صقر ،الذي سبق له وأفرج
خالفا ً للقانون عن جميع موقوفي باخرة تهريب
السالح «لطف الله  ،»2يتعمد اليوم إضعاف
الخطة األم��ن��ي��ة ف��ي ط��راب��ل��س وتفريغها من
مضمونها من خالل ق��رارات قضائية ذات طابع
سياسي ،وليس آخرها ادعاؤه على رئيس الحزب
«العربي الديمقراطي» رفعت عيد باالنتماء الى
تنظيم ارهابي مسلح وإثارة النعرات الطائفية،
علما ً بأن ال أحد من اللبنانيين ،بمن فيهم األجهزة
األمنية الرسمية ،قد سمع سابقا ً بوجود تنظيم
إرهابي علني أو س ّري يتزعّ مه رفعت عيد ،اللهم
اال اذا كان القاضي صقر ،المطلوب بمذكرة توقيف
سورية في جريمة شهود ال��زور ،قد اعتبر بناء
ألهوائه الشخصية وحساباته الخاصة ،بأن
الحزب العربي الديمقراطي المرخص قانونا ً
كحزب سياسي في لبنان هو تنظيم ارهابي».
وأضاف اللواء السيد في بيان صادر عن مكتبه
اإلعالمي ،بأن «القاضي صقر قد تعامى كليا ً عن
الوقائع التي يعرفها جميع اللبنانيين الذين
تابعوا أحداث طرابلس ،من أن رفعت عيد وحتى
قادة المحاور في باب التبانة قد جرى استدراجهم
الى تلك المواجهة ولم يكونوا أب��دا ً ممن أث��اروا
النعرات الطائفية أو التحريض ضد الجيش
اللبناني من على شاشات التلفزة يومياً ،ال بل
أن تصريحاتهم ال ُتقا َرن حتى بمواقف التصعيد
والتحريض التي اعتمدها النواب خالد الضاهر
ومعين المرعبي وآخرين بمن فيهم من أصبح
وزير العدل الحالي» .
وختم اللواء السيد بأن «الزمن سيثبت أن هذا
االدع��اء السياسي االعتباطي ال��ذي ن ّفذه صقر

توقيف بهيج �أبو حمزة
بجرم اختال�س
اس��ت��ج��وب ق��اض��ي التحقيق األول في
ب��ي��روت غ��س��ان ع��وي��دات أم��س بهيج أبو
حمزة ،وأصدر مذكرة وجاهية بتوقيفه في
جرم اختالس أموال في ملف خاص رفض
االفصاح عنه.

مواقف تدعو لال�سراع بتنفيذ الخطة الأمنية في البقاع

الحاج ح�سن:ال تنمية وال اقت�صاد بال �أمن
رك��زت المواقف ال��وزاري��ة والنيابية والحزبية على
دعم الخطة األمنية وضرورة االسراع بتفيذها في البقاع
وأن تشمل الخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية في
المناطق.

الحاج حسن

فقد رأى وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن «واحدة
من أهم المهام التي تصدت لها الحكومة الحالية بعد
تشكيلها هي األمن ،وقد بدأت الخطة األمنية من طرابلس
إلى البقاع إلى بقية المناطق» ،الفتا ً إلى أننا «معنيون بأن
يستتب األمن في البالد ،ألن ال تنمية وال إقتصاد من دون
أمن ومن دون تأمين حق الناس في استتباب األمن».
وفي كلمة خالل افتتاح اتحاد بلديات بعلبك دورات
تقوية لطالب الشهادات الرسمية في المواد العلمية
واللغات في مركز باسل االسد الثقافي االجتماعي في
قصرت في بعلبك -
بعلبك ،أضاف« :إن الدولة هي التي ّ
الهرمل ،ولم يكن أمامها أي مانع على اإلطالق في فرض
سلطتها ،مشيرا ً إلى أن «منطقة بعلبك  -الهرمل هي
منطقة رائدة في المواقف الوطنية ،وهي تستنكر و ُتدين
أي عمل إج��رام��ي س��واء في ه��ذه المنطقة أم في سائر
ُحاسب المسؤولون عن األعمال
المناطق اللبنانية ،فلي َ
المخِ لة باألمن».
كما تساءل الحاج حسن« :هل الدولة هي سلطة أمنية
فحسب ،أم أنها مسؤولة عن التنمية واالقتصاد وعن
الوضع االجتماعي وتأمين فرص العمل؟» ،مضيفاً« :ليس
هناك أي عائق أمام الدولة لبسط سلطة القانون».

الرفاعي

منفذية الح�صن في «القومي» تنظم م�سير ًا
لت�أكيد عودة الأمن والأمان �إلى وادي الن�ضارة

من جهته ،أمل عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب
كامل الرفاعي في حديث اذاع��ي« ،اإلس���راع في تنفيذ
الخطة األمنية ف��ي البقاع الشمالي» ،موضحا ً أنها
«ستكون على مرحلتين هي توقيف المطلوبين ،وحماية
الحدود اللبنانية  -السورية».
ولفت الرفاعي إلى أن «اإلعالن مسبقا ً عن تنفيذ الخطة
األمنية ربما ساهم في هرب معظم المطلوبين» ،مشددا ً
في «هذا اإلطار على ضرورة استكمال مالحقتهم من قِبل
فرع المعلومات ومخابرات الجيش».
وأكد الرفاعي أن «العشائر واألهالي بتصرف القوى
األمنية والجيش حتى تعود المنطقة إلى حيويتها»،

نافيا ً أن «تكون أي من األح��زاب أو القوى السياسية
تغطي المطلوبين».

عراجي

أم��ا عضو كتلة «المستقبل» النائب عاصم عراجي
فأكد أن «كل القوى السياسية ،نتيجة الضغط الشعبي،
تدعم الخطة األمنية في البقاع» ،مشيرا ً إلى «أن عمليات
الخطف تستهدف كل الناس».
وق��ال في حديث ال��ى اذاع��ي أم��س»:ك��ل أه��ل البقاع
متشوقون للخطة األمنية فالفوضى التي كانت تعم ا ّثرت
على الوضع االقتصادي ،ونحن نعتمد على المغتربين
والسيّاح الذين يأتون في فصل الصيف».

البزري

واعتبر رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري
أن «دخول القوى األمنية الى داخل مدينة صيدا القديمة
وقيامها بواجبها في اعتقال مطلقي النار يعتبر خطوة
إيجابية ولو جاءت متأخرة لسنواتٍ طويلة» ،مستنكرا ً
فلتان الوضع األمني داخ��ل المدينة القديمة وإط�لاق
النار العشوائي ال��ذي أودى بحياة المرحومة وديعة
البيضاوي.
ورأى انه «لطالما أن جميع القوى السياسية سلّمت
بمسؤولية ال��دول��ة في حفظ األم��ن فال يجوز عند إذن
مراعاة وحماية المخلين باألمن ومحاولة استقطابهم
وحمايتهم سياسيا ً أو تغطيتهم أمنياً.

الكتائب

ورأى ح��زب الكتائب اللبنانية أن «نجاح الخطة
األمنية في طرابلس أدى الى وضع ح ّد لمأساة انسانية
متمادية في المدينة التي تستحق الحياة الطبيعية،
وتأسيسها لنجاحات مفترضة في منطقة البقاع ومناطق
أخرى أحوج ما تكون لوقف أعمال القتل والخطف ووضع
ح ّد لالعتداءات اآلتية من خارج الحدود».
وأه���اب ال��ح��زب بالسلطة أوال ً وبجميع المعنيين
«استمرار توفير كل الدعم إلنجاح الخطة األمنية في
منطقة البقاع بعد ثبوت نجاحها في طرابلس ،على أن
تعمم على كل لبنان وصوال ً الى دولة خالية من السالح
إالّ من السالح الشرعي ،وه��ذا دليل ال يقبل الشك على
قدرة الدولة على اإلمساك بزمام األمور لدى توفر القرار
الوطني».

أثناء المسير
صقر بحق رفعت عيد لم يكن إال وسيلة سياسية
للمقايضة مستقبالً بين العفو عنه مقابل العفو
عن قادة المحاور المطلوبين بمذكرات مشابهة،
كما أن هذا اإلدعاء على عيد ليس أكثر من خديعة
وترضية لقادة المحاور ،خصوصا ً بعدما أبدوا
علنا ً خيبتهم واستياءهم من تيار المستقبل
ووزي��ر العدل ،الذين حرضوهم ودعموهم في
القتال ضد إخوانهم في جبل محسن ثم تخلوا
عنهم وطاردوهم بمجرد وصول تيار المستقبل
وحلفائه الى السلطة في الحكومة الجديدة».

اشباكات المية ومية

شهد مخيم المية ومية أمس اشتباكات عنيفة
بين مجموعة «انصار الله» بقيادة جمال سليمان
ومجموعة «كتائب العودة» التابعة الحمد الرشيد
المفصولة عن حركة «فتح» استعملت خاللها
األسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة ،ما أدى
الى سقوط  8قتلى بينهم أحمد رشيد ،إضافة إلى
عشرة جرحى ،وعلى الفور نفذ الجيش اللبناني
انتشارا ً في المنطقة وقطع طرقات المخيم .وذلك
بالتعاون مع الفصائل الفلسطينية .وأش��ارت
المعلومات إلى أن خلفيات االشتباكات شخصية
سياسية تتصل بالسيطرة على مناطق النفوذ.
والقتلى هم:احمد رشيد ،رشيد رشيد ،يوسف
رشيد ،محمد قطيش ،محمد السوري ،ابو يوسف
المعطي ،اب��و صالح اب��ن راس��م عائلة وحسن
مشعل.
وأفيد أيضا ًعن مقتل المسعف طارق الصفدي في
مخيم المية ومية أثناء القيام بواجبه االنساني.
وعلمت البناء من مصادر مطلعة أن الخالفات
بين الجانبين بدأت منذ أسبوع ،وتطورت باألمس
حيث هاجمت عناصر انصار الله مركز كتائب
العودة في المخيم وقتلوا ثمانية كانوا بداخله
بينهم أحمد رشيد.
وبشأن احتمال أن يكون لهذه األحداث األمنية
تداعيات سلبية على الوضع في المخيمات أكدت
المصادر الفلسطينية أنه لن يكون هناك تداعيات
خاصة ،وأن��ه ال يوجد وراء أحمد رشيد تنظيم
فلسطيني ،وهو كان علىعالقة حديثة بـ «محمد
دحالن».
ك��م��ا ذك����رت ال��م��ص��ادر أن���ه وف����ور حصول
االشتباكات اجتمعت فصائل منظمة التحرير
ودعت إلى التهدئة وقامت بالتنسيق مع الجيش
اللبناني في ضبط الوضع وإع��ادة فرض األمن
واالستقرار في المخيم.
أما تحالف القوى الفلسطينية فقد دان هذه
االشتباكات وأك��د في بيان الحفاظ على األمن
في المخيمات واستقرارها وحرصه على عدم
تعريض األمن اللبناني ألي ضرر أو اهتزاز.
ه��ذا ونفت حركة «فتح» في بيان «عالقتها
بقائد كتيبة «العودة» أحمد الرشيد ،وأكدت انه
«من اتباع القيادي المفصول من «فتح» محمد
دحالن».

ريفي :خطة �إنمائية و�إعادة �إعمار
المناطق المدمرة
أكد وزير العدل أشرف ريفي أن «حالة القتال كانت حالة شاذة في طرابلس»،
وأن «المجتمع الطرابلسي مجتمعا ً مدنيا ً سلمياً ،ما يسمح بعودة الحياة
الطبيعية إليه بسرعة».
وع��ن مواكبة الخطة األمنية بخطة اقتصادية اعلن ان «الخطة األمنية
ستترافق مع خطة إنمائية وإعادة إعمار المناطق المدمرة وإعطاء التعويضات،
والجميع يعرف أن الهيئة العليا لالغاثة بشخص رئيسها اللواء محمد الخير
جاءت الى طرابلس للكشف على األضرار لتشكل لجان كشف لتحضير ملفات
التعويضات كافة  ،وكذلك الدولة اللبنانية بكافة مسؤوليها سواء كان رئيس
الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أومجلس الوزراء
كامال اتخذوا خطوات لها عالقة بالخطط االقتصادية وستبدأ مظاهرها األولى
في األيام القليلة المقبلة».
وأشار ريفي خالل تفقده معرض الكتاب في معرض رشيد كرامي الدولي
في طرابلس ،إلى أننا «نحن أمام مرحلة قد تكون مواتية للعودة الى الحياة
الطبيعية في طرابلس والشمال والبقاع وبيروت والى كل لبنان ،وهناك فرصة
ذهبية وإن لم نحسن التصرف أو نحافظ على هذه الفرصة إلع��ادة الحياة
الطبيعية الى طرابلس ،نكون امام جريمة كبرى ،فقرار أهل المدينة العودة
الى الحياة الطبيعية ،والمجتمع الطرابلسي ليس مجتمع اسبارطة وال ادينة
وال عسكري بل مجتمع مدني ،سلمي تعايشي وأهلي ،ولهذا السبب سنعود الى
الحياة الطبيعية بكافة شرائحنا ومكوناتنا وهذا المجتمع متعايش إسالميا ً
ومسيحيا ً  ،وسنيا ً وعلويا ً  ،وقد يطوي الصفحة األليمة الى األبد إن شاء الله».

الجي�ش 1115 :موقوف ًا
خالل �آذار بجرائم مختلفة
أعلنت قيادة الجيش -مديرية التوجيه في بيان أنه «في إطار الحفاظ على
األمن واالستقرار ومكافحة الجرائم المنظمة على أنواعها ،وبنتيجة التدابير
األمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خالل شهر
آذار المنصرم ،اوقفت هذه الوحدات نحو  1115شخصا ً من جنسيات مختلفة،
بعضهم مطلوب للعدالة بموجب مذكرات توقيف ،والبعض اآلخر الرتكابه
جرائم ومخالفات متعددة ،تتعلق بالتجوال داخل األراضي اللبنانية من دون
اقامات شرعية ،حيازة الممنوعات واالتجار بها وتهريب بضائع عبر الحدود،
باإلضافة الى قيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق ثبوتية.
كما أعلنت أن «المضبوطات شملت  197سيارة 69 ،دراجة نارية وصهريج
م��ازوت ،باالضافة الى كميات من االسلحة والذخائر واالعتدة العسكرية
المتنوعة والمخدرات والمواد المهربة .وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات
الى المراجع المختصة إلجراء الالزم».

نظمت منفذية الحصن في الحزب
السوري القومي االجتماعي مسيرا ً إلى
منطقة عين الوكر في الوادي الواقعة
بين منطقتي الشويهد وعمار ،وذلك
في سياق تحرك يهدف إلى إظهار حالة
األمن واألمان التي تع ّم وادي النضارة
عامة ومتحد عمار ـ الحصن خاصة.
شارك في المسير منفذ عام منفذية
الحصن غضفان عبود وعدد من أعضاء
هيئة المنفذية ،عضو المجلس القومي
ودي��ع ح��داد ،مدير مديرية الحواش
انطون خليل ،مدير مديرية حبنمرة
فرج الله نفوج ،مدير مديرية مرمريتا
ن��ض��ال م��ن��ص��ور ،م��ف��وض مفوضية
عمار لمياء ع��ازار ،وع��دد من هيئات
المديريات والمفوضيات وجمع من
القوميين واألشبال والزهرات.
تخلل المسير أناشيد وهتافات
قومية ،وأكد المشاركون أن هذا المسير
ه��و تعبير ع��ن ع��ودة األم��ن واألم��ان
إلى المنطقة ،واجتثاث المجموعات
االرهابية المتطرفة منها.
وأك�����د م��ن��ف��ذ ع����ام ال��ح��ص��ن في
«القومي» غضفان عبود أنّ الهدف من
وراء تنظيم هذا التحرك ،هو اإلضاءة
على اإلنجاز الكبير الذي حققه الجيش
السوري البطل بمؤازرة الدفاع الوطني

التجمع النطالق المسير
والقوميين االجتماعيين ،وهو إنجاز
يرقى إلى مستوى االنتصارات الكبيرة
في الحرب على اإلرهاب والتطرف.
وأك���د عبود أنّ منطقة الحصن ـ
وادي النضارة ،باتت منطقة آمنة،
وإننا ندعو جميع أبناء هذه المنطقة،
ال سيما المغتربين منهم ،إلى العودة
وقضاء إجازاتهم في قراهم وبلداتهم،
وكذلك المساهمة في تنظيم رحالت

وزي����ارات سياحية ،لتظهير حالة
األم��ان واستعادة الحيوية في شتى
المجاالت.
وشدّد عبود على أنّ الدعوة لزيارة
المنطقة ال تقتصر على أه���ل هذه
المنطقة م��ن المغتربين ،ب��ل تشمل
جميع أبناء شعبنا ،وهذا نداء نطلقه،
حتى تستعيد المنطقة ألقها باستقبال
أبنائها وزائريها.

روى خفايا مفاو�ضات ال�ساعات الأخيرة لإطالق راهبات معلوال

ُ
رف�ضت �إطالق  16راهبة
اللواء �إبراهيم:
ً
إرهابيا من «رومية»
في مقابل الإفراج عن � 150
روى المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم ،في
حديث لمجلة «األمن العام» ،خفايا المفاوضات التي أدّت إلى
إطالق راهبات معلوال.
وأشار اللواء ابراهيم إلى أنه ،وفي ضوء مكالماته الهاتفية
بنظيره القطري ،عزم على زيارة دمشق للمرة األولى للخوض
معها في الملف ،وكان الخاطفون قد أفصحوا عن هويتهم،
وقال« :كان من الحتمي زيارة دمشق ،الطرف األساسي اآلخر
المعني بهذا الملف ،وقد تكون المه ّمة أمام أثمان يقتضي
تسديدها لقاء إطالق المخطوفين».
وبحسب اللواء ابراهيم ،فإنّ تدهور الوضع في يبرود
استعجل موافقة الخاطفين على التفاوض ،ولفت إلى أنه
أبلغ الوسيط السوري أنّ هدفه الوحيد إطالق الراهبات أيا ً
تكن الوسيلة والجهة التي تتوالها ،وهو يدعم من يسعه
تحقيقه ،إال أنه أخطره أيضا ً برفضه وجود خطوط عدّة
لوساطات متشابكة تتضارب فيها المصالح وتتناقض
الحسابات واأله��داف ،وقال له« :لسنا في صدد ب��ازار ،بل
نريد تحرير الراهبات فحسب ،وهذا ك ّل ما نتوخاه».
وأشار إلى أنّ الفريق اللبناني طلب بادئ ذي بدء إشارات
ُحسن نية بإطالق الراهبتين اللبنانيتين من المخطوفات
الـ 16إيذانا ً بانطالق التواصل غير المباشر ،لكنّ الوسيط
عاد برفض «جبهة النصرة» تقسيط إطالق الراهبات ،فقال
له الوفد اللبناني« :اذهب وعد بالئحة» ،فذهب وعاد بمطلب
أول« :إطالق عدد من المعتقلين في السجون السورية» ،فكان
الر ّد كاآلتي« :ضع الرقم الذي يريدونه من واحد إلى ألف»،
فذهب وعاد بمطلب ثانٍ « :إطالق معتقلين لم يزد عددهم عن
خمسة» ،ث ّم كان مطلب مكمل له رفع العدد إلى  50معتقالً ،ثم
كان الطلب الرابع :الئحتان منفصلتان ،أولى من  900معتقل
في السجون السورية وثانية من  150إسالميا ً موقوفا ً في
سجن رومية متهمين بجرائم إرهابية بينهم  35موقوفا ً من
جماعة أحمد األسير متورطين في أحداث عبرا.
وكشف ابراهيم أنه وافق على تسلم الئحة  900معتقل،
وأوعز إلى الفريق اللبناني برفض تسلم الئحة الـ ،150ول ّما
أتى جواب الخاطفين عبر الوسيط باالصرار على الئحة
الـ 150معتقالً ،ر ّد اللواء ابراهيم قائالً« :لن أوافق على إطالق
 16راهبة في مقابل إع��دام الشعب اللبناني ،ألنّ إطالق
 150إرهابيا ً من سجن رومية يعني تدمير المجتمع اللبناني

برمته إذا أفلتوا في البالد».
وبتجزئة المطالب ونبذ الئحة إسالميين سجن رومية،
انتقل التفاوض إلى مرحلة تالية ومحطات أخرى تركزت
على بت الئحة  900معتقل في السجون السورية ،وأشار
ابراهيم إلى أنه حمل هذه الالئحة إلى دمشق كي يباشر
تفاوضا ً مشابها ً لما رافق مخطوفي أع��زاز بين السلطات
الرسمية السورية والخاطفين ،فاستمهلت السلطات األمنية
السورية بضعة أيام للتحقق من األسماء ،وفي وقت الحق
تيقنتُ من وجود عدد منها في سجونها ،وبعض آخر ال،
وبعض ثالث أسماء مشوبة بأخطاء وتكرار ،وبعض رابع
قيد المحاكمة يتعذر إطالقه قبل إنهائها ،وبعض خامس ال
عقبات في طريق إطالقه ،وبعض سادس لم يرتكب أفعاال
جرمية ،وفي حصيلة االستقصاء وجمع المعلومات هبطت
الئحة  900إسم إلى  141اسما ً جلهم من النساء.
بعد ذلك ،كان اقتراح من «جبهة النصرة» يقضي بتسليم
الراهبات في عرسال بالتزامن مع وص��ول الموقوفات
السوريات من ضمن الئحة  141إلى المصنع داخل األراضي
اللبنانية ،فرفض ابراهيم هذا االتفاق ،وعرض بديالً منه غير
قابل للتفاوض يقضي بإطالق الراهبات ونقلهنّ إلى عرسال
وتسليمهنّ إلى األمن العام هناك بسرية مطلقة تمهيدا ًلنقلهنّ
إلى بيروت بالتزامن مع إجراء اتصال بالسلطات السورية
إلطالق السجينات السوريات الـ 141تبعا ً لالئحة المتفق
عليها .عندها ،نقل الوسيط السوري االقتراح البديل إلى أبو
مالك ،فرفضه وتقدم بثالثة اقتراحات ض ّمنها مطلبا ً جديدا ً
فاجأ المفاوض ْين اللبناني والقطري إال أنه أضحى حجر عثرة
في طريق التفاوض واستمرارالتعويل على صفقة التبادل
وكاد يطيحها :إطالق  12موقوفا ً في السجون السورية ترد
أسماؤهم للمرة األولى.
عندئذ ،انتقل التفاوض إلى المرحلة السادسة واألخيرة
كما أكد اللواء ابراهيم ،الذي لفت إلى أنه كان عليه تعديل
بعض التفاصيل على اقتراحه في ضوء مناقشات أجراها في
دمشق ،بغية إيصاد األبواب أمام تذرع الخاطفين بتعطيل
التبادل ،قضى بالموافقة على نقل السجينات السوريات إلى
الحدود اللبنانية  -السورية وترك لهنّ حرية خيار مصيرهنّ
بالتزامن مع إطالق الراهبات في عرسال وتسليمهنّ إلى
األمن العام سراً.

�أ�شاد ب�إنجازات الجي�ش ال�سوري والمقاومة والقوم ّيين

تامر :لتعميم الخطة الأمنية على ّ
كل المناطق

أث��ن��ى رئ��ي��س الحركة اللبنانية
الديمقراطية جاك تامر على نجاح
الجيش وال��ق��وى األمنية في تنفيذ
الخطة األمنية في طرابلس ،ما أحدث
صدمة إيجابية ،وأم��ل أن تتواصل
ه��ذه الخطة لتشمل ك�� ّل المناطق
اللبنانية ،ال سيما في البقاع وصيدا
وص��وال ً إلى جبل لبنان والعاصمة
بيروت التي ال ب ّد من ترسيخ األمن
واالستقرار فيها كونها العاصمة التي
تحتضن ك ّل اللبنانيين.
وأشاد تامر خالل ترؤسه اجتماع
المكتب السياسي للحركة بالتعيينات
التي أق ّرها مجلس ال���وزراء أخيراً،
داعيا ً الحكومة إلى استكمال سلسلة
التعيينات وملء الشواغر ،بعيدا ً عن
عقلية المحاصصة التي آن األوان
للتخلص منها حتى تنطلق اإلدارة

وتفعّ ل عملها في خدمة المواطنين
واالقتصاد الوطني.
وتمنى تامر أن يتم إقرار سلسلة
الرتب والرواتب للجيش واألساتذة
والدفاع المدني أس��وة بالمياومين
الذين حصلوا على مطالبهم.
كما طالب المجتمعون بأن يكون
ملف النفط من أولويات الحكومة،
نظرا ً إلى أهميته ،داعين وزير الطاقة
الجديد آرت��ور نظريان إلى متابعة
اإلنجازات التي أطلقها سلفه الوزير
جبران باسيل ،ألنّ من شأن إيصال
هذا الملف إلى مرحلة التلزيم واإلنتاج
أن ينقذ لبنان واللبنانيين من ك ّل
األزمات االقتصادية واالجتماعية.
ث����� ّم ب���ح���ث ال��م��ج��ت��م��ع��ون ف��ي
الملفات اإلقليمية ،وخصوصا ً في
سورية وتحديدا ً في منطقة كسب

والقرى المحيطة بها ذات االغالبية
األرمنية ،واستنكروا الصمت ال ُمريب
إزاء االع��ت��داء ال��ح��اص��ل فيها على
الكنائس واألفراد من قبل اإلرهابيين
المتطرفين المدعومين من تركيا ،وهو
األمر الذي يحصل بالتزامن مع ذكرى
اإلبادة األرمنية في تركيا التي عادت
وفتحت حدودها لجحافل التكفيريين
لمهاجمة األراضي السورية .والسؤال
الذي يطرح نفسه هنا :أين االتحاد
األوروب��ي وأين األمم المتحدة الذين
ينشدون الوئام والسالم؟؟.
وتوجه تامر بالشكر إلى الجيش
ّ
ال��س��وري ورج���ال المقاومة الذين
يعملون م��ا ف��ي وس��ع��ه��م لحماية
األقليات في سورية ،وهنا ال ننسى
طبعا ً الدور األساسي للحزب السوري
القومي االجتماعي.

