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حمليات �سيا�سية

�إذاعة النور 26 :عام ًا من المقاومة والتم ّيز

في التاسع من أيار عام  ،1988انطلقت إذاعة النور
صوتا ً للمقاومة وصدى لعمليات مجاهديها ومنبرا ً حرا ً
للناس وقضاياهم ومعاناتهم .وفي أيلول من العام
 1999حازت على الترخيص القانوني كإذاعة لبنانية
من الفئة األولى وفق قانون اإلعالم المرئي والمسموع
بخطى واث��ق��ة لتحتل المراتب األول���ى بين
وتقدمت
ً
اإلذاعات اللبنانية ،ولتحصد النسبة األكبر من جمهور
المستمعين المحليين ،قبل أن توسع حضورها العربي
واإلس�لام��ي مع انضمامها إل��ى اتحاد إذاع���ات ال��دول
العربية ومن ثم اتحاد إذاعات الدول اإلسالمية.
منذ انطالقتها سعت إذاعة النور إلى تحقيق األهداف
التي تضمنتها رسالتها ومن ضمنها الدعوة إلى األخالق
والفضيلة واحترام األديان ،والمساهمة في بناء مجتمع
أصيل بتراثه وعزيز بحاضره وحر في مستقبله ،إضافة
إلى نشر القيم والمفاهيم النابعة من الرساالت السماوية
ومبادئها ،وتعزيز االنتماء والسيادة الوطنيين ومناخ
الوحدة والعيش المشتركين بين اللبنانيين .كما تهدف
إذاعة النور إلى تنمية المجتمع في المجاالت االجتماعية
والسياسية واالقتصادية والعلمية والتنموية التربوية
والثقافية ،وتهتم بقضايا الشباب ومشكالته وتحصينه
بالفكر والثقافة والوعي .وإلى جانب ذلك كله تعتز إذاعة
النور بكونها صوتا ً للقضايا العادلة والمحقة في العالم
العربي واإلسالمي وعلى رأسها قضية فلسطين.
خاضت إذاعة النور خالل تجربتها اإلعالمية الكثير
من التحديات أبرزها في مواجهة االحتالل «اإلسرائيلي»
ف��ك��ان��ت ال��ص��وت ال���ذي ن��ق��ل إل���ى ال��ج��م��ه��ور ب��ط��والت
المجاهدين وصمود الشعب المقاوم على امتداد سنوات
االحتالل الطويلة ،خصوصا ً في عدواني تموز 1993

ونيسان  ،1996وكانت أيضا ً الصوت الذي زف خبر
تحرير الجنوب واستعادته إلى كنف الوطن عام .2000
وألنها أقوى من العدوان لم يستطع العدو «اإلسرائيلي»
خ�لال ع��دوان تموز  2006إسكاتها ووق��ف بثها على
رغم تدميره مبناها بالكامل ،وعلى مدى  33يوما ً من
العدوان بقيت اإلذاعة إلى جانب جمهورها تنقل أخبار
المجاهدين ومالحم البطوالت من عيتا ومارون الراس
وبنت جبيل وغيرها من القرى والبلدات التي كانت
شاهدة على هزيمة الجيش «اإلسرائيلي» أمام إرادة
وصمود الجيش والشعب والمقاومة.
إلذاع���ة ال��ن��ور صيت ذائ���ع ف��ي العالمين العربي
واإلسالميُ ،وتعد واحدة من اإلذاعات الرائدة في الميدان
اإلعالمي وهو ما تشهد عليه أكثر من مئة جائزة حصلت
عليها في مشاركاتها السنوية في مهرجانات عربية
ودولية .تحرص إذاعة النور على التن ّوع في برامجها،
فتقدم لجمهورها البرامج السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والتربوية والثقافية والفكرية والدينية
والتاريخية والعلمية والتنموية والترفيهية ،إضافة إلى
البرامج الرياضية ،وبرامج األسرة والشباب واألطفال.
كما توفر خدمة إخبارية متواصلة من خالل فريق
عمل متخصص وشبكة مندوبين ومراسلين داخل لبنان
وخارجه لتغطية أهم األحداث والمستجدات.
تعتمد إذاع��ة النور في إرسالها على البث األرضي
والفضائي واإللكتروني للوصول إلى أكبر شريحة من
جمهورها في لبنان والعالم.
تتوجه أس��رة تحرير «البناء»
وفي هذه المناسبة
ّ
من أسرة إذاع��ة «النور» بالتهنئة وتتمنى لها التقدم
والنجاح الدائمين.

التقى القائم ب�أعمال �سفارة رومانيا في بيروت

�صقر :يجب على بع�ض الدول الغربية
�أن تنف�ض يدها كلي ًا من دعم الإرهاب
التقى عميد الخارجية في الحزب
السوري القومي االجتماعي حسان
ص��ق��ر ال��ق��ائ��م ب��األع��م��ال ل��س��ف��ارة
روم��ان��ي��ا ف��ي ب��ي��روت كونستنتين
بوالركا ،وبحث معه مواضيع عدة،
ال سيما منها تعزيز وتطوير العالقات
المشتركة.
ك��م��ا ت��� ّم ال��ت��ط��رق إل���ى م��وض��وع
اإلره����اب ،وك��ان ال���رأي متفقا ً على
تنصب جهود ك ّل الدول
ض��رورة أن
ّ
لمواجهة هذا الخطر المهدّد الستقرار
الدول وأمن الشعوب.
وأشار صقر إلى أنّ بالدنا تتع ّرض
ألش��رس هجمة إرهابية ،فقد عانت
فلسطين وال تزال تعاني من اإلرهاب
الصهيوني ،واليوم تتركز هجمات
قوى اإلرهاب والتطرف على سورية
بالدرجة األول��ى ث ّم العراق ،كما أنّ
لبنان ليس بمنأى عن هذه الهجمات،
ولذلك نتطلع إلى موقف دولي حازم
ّ
يحض بالفعل ال بالقول على
وحاسم
أولوية مكافحة اإلرهاب .وهذا يتطلب
من بعض الدول الغربية أن تنفض
ي��ده��ا كليا ً م��ن دع��م اإلره����اب على
مختلف تشكيالته.
وش���دّد صقر على أنّ استحقاق

المبا�شرة بتنظيف الوزاني بعد االجتماع الثالثي في الناقورة

المقاومة والجي�ش و�ضعا حد ًا لأطماع العدو
وأكد هاشم «أنّ اإلصرار اللبناني
واإلرادة الوطنية اللبنانية انتصرت،
وأدت إلى رضوخ العدو اإلسرائيلي
واالستجابة إل��ى االت��ص��االت التي
أجرتها قوات اليونيفيل للبدء بعملية
تنظيف م��ج��رى ن��ه��ر ال���وزان���ي من
أج��ل االستثمار ومساعدة أصحاب
المنتزهات» ،مشيرا ً إلى أنه «متى
ت��واف��رت اإلرادة اللبنانية على ك ّل
المستويات ،وت��ض��اف��رت الجهود
سياسيا ً وعسكريا ً وشعبياً ،فإنها
تستطيع أن تحفظ سيادة هذا الوطن
وتمنع العدو اإلسرائيلي من االستمرار
في عدوانه».
وأش��ار هاشم ،إل��ى «أنّ معادلة
الجيش والشعب والمقاومة ،تستطيع
أن تضع ح��دا ً لألطماع اإلسرائيلية
ولك ّل عمل عدواني».

مرجعيون ـ رانيا العشي
وس��ط ج� ّو ماطر ،باشرت وحدة
دولية من فريق الهندسة في الكتيبة
الكمبودية ،عملية تنظيف مجرى نهر
الوزاني عند «قرية حصن الوزاني
السياحية» في جنوب لبنان قبالة
قرية الغجر المحتلة ،مستخدمة
جرافة من نوع بوكلين ،عملت على
إزالة الصخور واألتربة التي خلفتها
العوامل الطبيعية من المجرى ،وذلك
بإشراف لجنة مشتركة من الجيش
اللبناني وق��وات اليونيفيل راقبت
عملية التنظيف.
وواك����ب عملية تنظيف مجرى
ال����وزان����ي ،ع��ض��و ك��ت��ل��ة التنمية
والتحرير النائب قاسم هاشم ،قائد
ال��ل��واء التاسع في الجيش العميد
أحمد بدران ،قائد الكتيبة اإلسبانية
المقدم فرناندو كابيال ،وممثل عن
قسم التجهيز والتخطيط في قيادة
«اليونيفيل» ،وضباط من مراقبي
الهدنة الدوليين.
وت��أت��ي عملية التنظيف ،بعد
االتفاق الذي ت ّم أول من أمس خالل
االجتماع الثالثي العسكري الدوري
في الجنوب بين الضباط اللبنانيين
واإلس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن ف��ي م��وق��ع لألمم
المتحدة عند معبر رأس الناقورة
ب��رع��اي��ة وح���ض���ور ال��ق��ائ��د ال��ع��ام
ل��ق��وات «اليونيفيل» ف��ي الجنوب
الميجور جنرال باولو سي ّرا ،على
قيام «اليونيفيل» بتنظيف المجرى
لمسافة  120مترا ً في منطقة تشكل
نقطة اخ��ت�لاف ح��ول الخط األزرق
الذي يم ّر وسط مجرى الوزاني.

جابر

وأش�����اد ع��ض��و ك��ت��ل��ة «ال��ت��ح��ري��ر
والتنمية» النائب ياسين جابر بإصرار
الجيش اللبناني على تنظيف مجرى
الوزاني وإجبار العدو اإلسرائيلي على
الرضوخ لهذا الموضوع» .وأض��اف:
«ال��ش��ك��ر الكبير للمقاومة الباسلة
وللجيش اللبناني ال��ل��ذي��ن وضعا
م��ع��ادالت ج��دي��دة م��ن ت���وازن الرعب
ف��ي المنطقة ،تجعل م��ن التهديدات
اإلسرائيلية من دون مفاعيل» ،وأضاف:
«لبنان يتمسك بحقه وبمياهه وأتمنى
على الحكومة اللبنانية وعبر وزارة
الخارجية أن تبادر وبشكل سريع إلى
التواصل مع األمم المتحدة للمطالبة
بتطبيق كل االتفاقيات الدولية بما
يتعلق بحقوق لبنان وحصته من
مياه الوزاني» ،وتابع« :لبنان يأخذ
أقل بكثير مما يحق له قانونا ً بحسب
م��ع��اي��ي��ر األم����م ال��م��ت��ح��دة وبحسب
ال��ت��ق��اري��ر ،ون��ط��ال��ب ب��ت��ح��ري��ك ه��ذا
الموضوع على مستوى األمم المتحدة
لمعالجته بشكل سريع».

عملية تنظيف مجرى الوزاني

الجيش يدحض االدعاءات
«اإلسرائيلية»

عميد الخارجية والقائم باألعمال الروماني
االنتخابات الرئاسية ف��ي سورية
مهم في هذه المرحلة ،وعلى الدول
قاطبة أن تحترم خيارات السوريين
واستحقاقاتهم الديمقراطية.
بدوره ،أشار المستشار الروماني

إلى أهمية استقرار الدول وشعوبها
على قواعد الحرية والديمقراطية،
مؤكدا ً أنّ بالده ترى في االنتخابات
الرئاسية في سورية ،الخيار المتاح
في هذه المرحلة.

لقاء في النبطية بحث في �أو�ضاع النازحين ال�سوريين
عقد لقاء تنسيقي في مركز «كامل جابر الثقافي» في
النبطية ،بين اللجنة األمنية الفرعية التي تعنى بأوضاع
النازحين السوريين ورؤس���اء البلديات والجمعيات
والمنظمات والمؤسسات العاملة في قضاء النبطية،
برئاسة رئيس اللجنة أمين سر المحافظة باإلنابة الدكتور
حسن فقيه الذي أشار إلى «أن هذا االجتماع التنسيقي
أصبح ضروريا ً بعد ان أصبح عدد النازحين السوريين
يفوق التوقعات واالمكانيات وتحول إلى هاجس وعبء
على لبنان وخصوصا ً على البلديات».
ونوه فقيه بالبلديات «لما قامت به تجاه النازحين رغم
الكلفة الباهظة وعدم القدرة لها على االستمرارية» ،معتبرا ً
«إن ما قامت به الجمعيات والمنظمات الدولية المحلية
يشكل سابقة انسانية ن��ادرة ومميزة في تأمين العيش
الكريم لعدد من النازحين».

وش��رح مآخذ اللجنة الفرعية ،وه��ي محور معالجة
من قبل البلديات والجمعيات ،وتكمن في تأجير المنازل
وتأمين خدمات المستأجرين بطرق غير قانونية ،وانشاء
مؤسسات ومحال تجارية من قبل النازحين من دون
تراخيص قانونية ،وع��دم مالحقة السيارات واآلليات
المخالفة للقانون التي يملكها النازحون وخصوصا
الدراجات النارية ،وعدم مراقبة العاملين في المؤسسات
الخاصة مثل المطاعم والمقاهي» ،داعيا الى «التشدد
بمنع عمالة االطفال وتحديد سقف زمني موحد لتجوال
النازحين ليال».
وطالب الجمعيات ب»اج���راء دورات توعية تشجع
ال��ن��ازح على ال��ع��ودة ال��ى دي���اره وتأمين المساعدات،
داع��ي��ا ال��ى التنسيق الكامل م��ع البلديات قبل توزيع
المساعدات».

تعيين خليل �سفير ًا
لمجل�س الوحدة العربية في لبنان
أعلنت اﻷمانة العامة في مجلس الوحدة العربية
والتعاون ال��دول��ي مركزها مصر عن تعيين سفير
المفوضية الدولية لحقوق اإلنسان في لبنان والشرق
األوس��ط علي عقيل خليل عضوا ً في الهيئة العليا
لسفراء المجلس برتبة سفير فوق العادة ،وهو أعلى
منصب ،والمتحدث الرسمي والمفوض الدائم وسفير
المجلس في لبنان ،وذل��ك تقديرا ً ل��دوره في خدمة
القضايا العربية وحقوق اإلنسان.

وقد تسلم السفير خليل أوراق اعتماده الرسمية من
قبل أمين عام المجلس السفير أحمد البدري ومسؤول
منطقة الشرق األوسط المستشار السفير شاهر نور
الدين.
وكان خليل التقى بعدد من الشخصيات المصرية
على رأسهم اﻷمين العام السابق للجامعة العربية عمرو
موسى ،حيث ت ّم البحث في عدد من القضايا العربية ال
سيما في مآالت اﻷزمة السورية وموضوع النازحين.

�أخبار �أمنية
{ أعلنت قيادة الجيش  -مديرية التوجيه في بيان
لها أنه «بتاريخ  2014/5/9اعتبارا من الساعة 18,00
ولغاية الساعة  ،24,00ستقوم وح��دة م��ن الجيش،
بتنفيذ رمايات بالقذائف المضيئة ،في المنطقة الممتدة
من سلعاتا قرب المرفأ حتى القلمون .لذا تدعو قيادة
الجيش المواطنين ،وأصحاب مراكب الصيد والنزهة،
إلى عدم التجوال أو االقتراب من مكان التمرين في التاريخ
والتوقيت المذكورين أعاله ،وذلك حرصا ً على سالمتهم».
{ أفادت قوى األمن الداخلي أنه وضمن إطار مكافحة
الجريمة بأنواعها كافة ،ونتيجة للخطة األمنية المطبقة
من قبل الجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي في محافظتي
البقاع والشمال ،سجلت نسبة سرقة السيارات وجريمة
الخطف مقابل فدية انخفاضا ً جليا ً خ�لال شهري آذار
ونيسان من العام الحالي مقارنة مع شهري آذار ونيسان

من عام  ،2013حيث جاءت النتيجة على الشكل االتي:
صافي السيارات المسروقة:
السنة

شهر آذار

شهر نيسان

مجموع الشهرين

2013

147

159

306

2014

47

15

نسبة االنخفاض

68.02% ،90.5%،79.7%

62

خطف مقابل فدية:

السنة

شهر آذار

شهر نيسان

مجموع الشهرين

2013

3

3

5

2014

1

1

نسبة االنخفاض

50% ،66.6% ،60%

2

{ أعلنت غرفة التحكم المروري عن سقوط  9جرحى
نتيجة حادث اصطدام بين سيارة وباص لنقل الطالب
على طريق عام بلدتي جناتا ودير قانون النهر في صور.

وك���ان ع��رض الجانب اللبناني
برئاسة منسق الحكومة اللبنانية
لدى قوة األمم المتحدة الموقتة في
لبنان العميد الركن محمد جانبيه،
خالل اللقاء االنتهاكات «اإلسرائيلية»
المستمرة للخط األزرق.
وأعلن بيان لقيادة الجيش أنه
«ت��م��ت خ�ل�ال االج��ت��م��اع مناقشة
الحوادث المتعلقة بالقرار ،1701
ال��ح��اص��ل��ة ف���ي ال��ف��ت��رة األخ��ي��رة
واإلج��راءات الالزمة لمنع تكرارها».
وأض��اف« :ع��رض الجانب اللبناني
ال���خ���روق���ات «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» في
الفترة األخيرة ،وركز على موضوع
االن��ت��ه��اك��ات ال��م��ت��ك��ررة ل��ل��دوري��ات
«اإلسرائيلية» للخط األزرق ،وحادثة
خطف ال��رع��اة م��ن داخ���ل األراض���ي
اللبنانية وال��ت��ع��رض للمواطنين
اللبنانيين في المناطق الحدودية،
وم��ح��اول��ة م��ن��ع��ه��م م���ن اس��ت��ث��م��ار
أراضيهم القريبة من الخط األزرق»،
كما طالب «بوقف ه��ذه الخروقات
وإزال��ة حقول الري المحاذية للخط
األزرق» ،ك��ذل��ك ج���دد «المطالبة

ظاهر

 ...ومراقبة دولية من الغجر المحتلة
باالنسحاب «اإلسرائيلي» من الجزء
اللبناني لبلدة الغجر».
من جهته ،أكد الجنرال سي ّرا العمل
على تنظيف نهر ال��وزان��ي من دون
إجراء أي تغيير في المجرى ،كما وعد
بمتابعة عدد من الحاالت الخاصة
على طول الخط األزرق ،وال سيما في
بلدة بليدا ،وطلب من الجانبين التزام
آلية التنسيق واالرت��ب��اط م��ع قوة
األم��م المتحدة ،والتعاون التام مع
هذه القوات إلزالة كل أسباب التوتر،
والمحافظة على االستقرار تطبيقا ً
للقرار .1701
وذكرت مصادر أن «الجانب اللبناني
في اللقاء الثالثي دحض االدع��اءات
اإلسرائيلية مؤكدا ً أن الوزاني مياهه
لبنانية على أرض لبنانية ،مقدما ً
وثائق وخرائط تثبت ذلك».

وأش��ارت إل��ى أن��ه «أثيرت قضية
بئر شعيب في بليدا وال��ذي تزعم
«إس��رائ��ي��ل» أن الخط األزرق يعبر
فيه أيضاً ،فكان نفي لبناني لهذه
االدعاءات .إال أن الجانب اإلسرائيلي
بقي مصرا ً على طرحه ،فتم تأجيل
البحث ف��ي ه��ذه المسألة ،ورف��ض
اإلسرائيليون قيام أهالي بلدة بليدا
بتنظيف البئر».
م���ع ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��ظ��ي��ف ،راق���ب
عناصر من مراقبي الهدنة الدوليين
الموجودين بمحاذاة سياج الغجر
المحتلة ،األش��غ��ال ال��ج��اري��ة على
مجرى النهر ،في وقت لوحظ غياب
الدوريات العسكرية المعادية أثناء
علمية التنظيف التي كانت تجوب
الحدود على مدار الساعة.
ونظرا ً إلى سوء األح��وال الجوية

وفي هذا السياق ،قال رئيس بلدية
بليدا محمد ظاهر« :إن الخط األزرق
يبعد عن البئر  75متراً ،كما أن هناك
صكوكا ً منذ عهد العثمانيين تؤكد
لبنانيته» ،مشيرا ً إلى أن «المزاعم
اإلسرائيلية باطلة» ،ومؤكداً« :أننا
مع ما يقرره الجيش اللبناني الذي
ع��اي��ن البئر ول��دي��ه خ��رائ��ط تثبت
لبنانيته».
وش��ك��ر خ��ل��ي��ل ال��ع��ب��دال��ل��ه أح��د
أص��ح��اب منتزه حصن ال��وزان��ي،
الرئيس نبيه ب��ري وقيادة الجيش
وعلى رأسها العماد ج��ان قهوجي
والعميد علي شحرور وكل من ساعد
للتوصل إلى هذا االتفاق الذي سمح
بتنظيف مجرى نهر الوزاني ،وداعيا ً
السياح واللبنانيين إلى زيارة منتجع
ال��وزان��ي لمشاهدة جمال الطبيعة
والتمتع بمجرى مياه نهر الوزاني.

واألم��ط��ار ال��غ��زي��رة التي تساقطت
أمس ،توقف العمل في تنظيف مجرى
النهر حتى اليوم الجمعة ،حيث ستت ّم
االستعانة بجرافات مدنية لبنانية
بسبب صعوبة تنظيفه.

هاشم

وفي تصريح له ،رأى النائب قاسم
هاشم «أنّ ب��دء تنفيذ ق��رار تنظيف
النهر الذي تقوم به قوات الطوارئ
الدولية ،جاء بعد إصرار لبنان على
ك ّل المستويات على إجراء هذا العمل،
خصوصا ً الجهد الذي بدأه الرئيس
نبيه بري إذ أطلق الصرخة منذ اليوم
األول ب��أنّ للبنان الحق في إج��راء
أيّ عمل من أجل تنظيف مجرى نهر
الوزاني واستثمار هذه المياه وك ّل
حبة تراب على الحدود الجنوبية».

مخيم عين الحلوة يدخل حرب االغتياالت المفتوحة

م�صادر فل�سطينية :محاولة اغتيال حجير ُتو ّتر الأجواء
والرد بوحدة ال�صف وتطبيق مبادرة الف�صائل
صيدا ـ جمال الغربي
ع��اد مخيم عين الحلوة إل��ى دائ��رة الضوء
مجددا ً من بوابة استمرار عمليات االغتيال.
آخ��ره��ا ص��ب��اح أم��س حيث ت��ع��رض الناشط
اإلسالمي عالء حجير «وهو على عالقة مع بالل
بدر القيادي في إحدى المجموعات المسلحة
التي تضم تنظيمي جند الشام وفتح اإلسالم».
إلى محاولة اغتيال نقل على أثرها إلى مستشفى
لبيب الطبي في صيدا بسبب خطورة إصابته،
ما أدى إل��ى توتر الوضع األمني في المخيم
وترافق مع إطالق نار متقطع في الهواء وإغالق
المدارس وبعض المحال التجارية أبوابها.
الوضع األمني يزداد خطورة يوما ً بعد يوم،
وكل الدالئل تشير إلى ذلك .منذ أقل من أسبوعين
اغتيل علي خليل من المجموعة نفسها التي
ينتمي إليها عالء حجير وقبلها بأيام اغتيل
مسؤول جمعية المشاريع الخيرية في المخيم
الشيخ عرسان سليمان وما بينهما إشاعات
ّ
تحضر لشخصيات
ومعطيات عن لوائح اغتيال
فلسطينية م��ن االن��ت��م��اءات ك��اف��ة .سبق ذلك
عمليات اغتيال أخرى استهدفت أيضا ً أشخاصا ً
في القوة األمنية الفلسطينية المشتركة واألمن
الوطني الفلسطيني.
تأتي ه��ذه العملية لتضع ورق��ة التفاهم
الفلسطينية التي وقعتها القوى والفصائل
تحت ضغط وتح ّد جديد لتنفيذ بنود هذه
ال��ورق��ة التي تنص على حفظ أم��ن المخيم
ومنع االقتتال الفلسطيني – الفلسطيني .إال
أن الوضع الميداني ال يبشر بالخير على رغم
تسارع وتيرة العمل على تعزيز القوة األمنية
المشتركة من خالل تبني حركة فتح وحماس
والجهاد اإلسالمي تمويل وتسليح هذه القوة
من أجل القيام بالمهام األمنية لضبط الوضع
األمني.
ويشكك مصدر فلسطيني في دور وتشكيل
القوة األمنية ألسباب كثيرة وأبرزها «معادلة
األم��ن بالتراضي التي يشهدها المخيم بين
مختلف القوى أكانت منظمة التحرير أم فصائل
التحالف أو القوى اإلسالمية أو حتى الشباب
المسلم .فضالً عن ازدياد المربعات األمنية في
المخيم الذي ال يتجاوز كيلومترا ً مربعاً».
وي��ض��ي��ف« :إن ال��م��خ��ي��م دخ���ل ف��ي ح��رب
االغ��ت��ي��االت المفتوحة حيث ت��ط��اول معظم
االنتماءات واالتجاهات» .وال يخفي المصدر
وق��وف «جهات خارجية خلف تلك العمليات
تستفيد من الخالف الموجود بين عناصر من

حركة فتح ومجموعات الشباب المسلم والتي
تضم أفراد تنظيمي جند الشام وفتح واإلسالم.
إضافة إلى فتور بالعالقة بين عصبة األنصار
وبعض األشخاص المتشددين في التنظيمين
المذكورين ،وذلك من أجل إبقاء المخيم بؤرة
أمنية مشتعلة وقابلة للتفجير في أي لحظة».
وت��س��اءل المصدر عن «سبب ع��دم وصول
لجان التحقيق التي تشكل بعد ك��ل حادثة
اغتيال إلى نتيجة تكشف الفاعلين على رغم
أن معظم تلك العمليات تحصل في النهار .فضالً
عن وج��ود كاميرات مراقبة في أزق��ة المخيم
كافة ،علما ً بأن معظم عمليات االغتيال تحصل
في دائرة جغرافية معروفة عند مفرق السوق
في الشارع الفوقاني».

مصادر فلسطينية

غير أن مصادر فلسطينية مطلعة قالت لـ
«البناء»« :إن مبادرة الفصائل الهادفة لحماية
أمن المخيمات والمحافظة على هويتها النضالية
والوطنية تتعرض إلطالق النار».
وأضافت« :اليوم (أم��س) أطلقت النار بعد
أن كان هناك اتفاق على تشكيل القوة األمنية
من  150عنصراً ،وقد فوجئنا بعملية اغتيال
حجير ،ما يؤدي إلى توتير األجواء ويعيد األمور
إلى نقطة البداية».
وتابعت المصادر« :لهذا نحن أمام واقع ال
بد فيه من الصمود وع��دم التراجع عن تنفيذ
المبادرة ،وعلينا كفصائل أن نرد بتوحيد الصف
وتطبيق المبادرة التي تحظى بغطاء الدولة

 4من قادة المحاور بينهم الم�صري وعلوكي
�سلموا �أنف�سهم للجي�ش وتوقيف مطلوبين

تمثل الحدث األبرز أمنيا ً في تسليم أربعة من قادة المحاور في طرابلس أنفسهم لمخابرات
الجيش اللبناني ،وهم :سعد المصري ،زياد علوكي ،عمر محيش وخالد قواص.
ورأت مصادر سياسية أن «ه��ؤالء األربعة أب��رز المطلوبين الذين كان الجيش يالحقهم
العتقالهم».
وأضافت« :إن استسالمهم جاء بعد أن ضاق الخناق عليهم وفشلت كل محاوالت الجماعات
السلفية المتطرفة في باب التبانة في عرقلة عمليات الدهم التي يقوم بها الجيش بحثا ً عنهم وعن
غيرهم من المطلوبين وصدرت بحقهم مذكرات توقيف الشتراكهم في أحداث طرابلس».
من ناحية ثانية ،أوقفت قوة من الجيش فجر أمس في محلة الجناح حسن علي سويدان وخالد
طالل خليل ،الرتكابهما في أوقات سابقة جرائم سلب وسرقة وحيازة أسلحة وذخائر.
وتم تسليم الموقوفين إلى المراجع المختصة إلجراء الالزم.
وفي البقاع ،تمكنت قوى األمن الداخلي  -مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة
الشرطة القضائية ،من معرفة مكان وجود أحد المطلوبين في بلدة بريتال ،وتوقيفه بعد دهم
منزله فجر أمس وهو :د .م( .مواليد عام  )1983لبناني.
وتبين أنه مطلوب للقضاء بموجب  9مذكرات توقيف وبالغات بحث وتح ٍّر ووثائق اتصال
بجرائم :تأليف عصابة وخطف وسرقة سيارات ،وإكراه وسرقة ،وشجار ،وخطف وسلب.

ادعاءات ومذكرات توقيف

إلى ذلك ،ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس على عشرة
أشخاص من باب التبانة بينهم خمسة موقوفين شاركوا في أحداث طرابلس األخيرة في جرم
تبعا ً لالدعاءات السابقة وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري األول رياض أبو غيدا.
وختم قاضي التحقيق العسكري عماد الزين تحقيقاته في تفجيري بئر العبد والرويس بعدما
استجوب القيادي في كتائب عبد الله عزام نعيم عباس في الملفين.
وأصدر الزين مذكرة وجاهية بتوقيفه في كل منهما كما أصدر أربع مذكرات توقيف غيابية
فيهما .وأحال الملف إلى النيابة العامة العسكرية إلبداء المطالعة في األساس.

اللبنانية أمنيا ً وقضائيا ً ولم يكن متوافرا ً في
السابق ،كما تحظى بدعم الشعب الفلسطيني،
ولهذا نحن مستمرون بالمبادرة».

لجنة متابعة الفصائل

وكانت لجنة المتابعة للفصائل الفلسطينية
عقدت اجتماعا ً طارئا ً عقب محاولة اغتيال
حجير عند م��ف��رق س��وق ال��خ��ض��ار ،مؤكدين
«رفضهم ما يجري في المخيم من فتن متنقلة
تهدد أمن المخيم» ،داعين «الجميع إلى التكاتف
وبذل كافة الجهود لتشكيل القوة األمنية وتوفير
العناصر والضباط والتمويل والتجهيزات».
وكشفت لجنة المتابعة عن «إع��داد اللجنة
األمنية العليا تصورا ً متكامالً إلنشاء القوة األمنية
بعناصرها مع تجهيزاتهم الكاملة وتجهيز سجن
داخل المخيم وتعزيزها ،خصوصا ً في محيط
سوق الخضار والشارع الفوقاني».

أنصار الله

وأك���د ن��ائ��ب أم��ي��ن ع��ام ح��رك��ة أن��ص��ار الله
محمود حمد من جهته «أن موجة االغتياالت
التي تحصل في المخيمات الفلسطينية تستغل
م��ن ال��ع��دو الصهيوني وأدوات����ه ،التي تعمل
لتخريب الوضع األمني داخل المخيمات وتمرير
الحلول المشبوهة التي تتعارض مع القضية
الفلسطينية ،بخاصة العمل على موضوع إلغاء
حق العودة لالجئين الفلسطينيين».
ودعا حمد إلى «توحيد كل الجهود من أجل
محاربة العدو الصهيوني ،ألن هذا العدو هو
المستفيد من جميع الخالفات القائمة على
الساحة العربية والدولية» .

النابلسي

واع��ت��ب��ر ال��ش��ي��خ عفيف النابلسي خ�لال
استقباله وفدا ً من «حركة أنصار الله» برئاسة
ماهر عويد« ،أن الوضع الفلسطيني في لبنان
يالمس الخطر من كل الجهات وال بد من عمل
جدي لمنع تفاقم األم��ور وص��وال ً إلى انفجار ال
أحد يعلم عواقبه ونتائجه».
ول��ف��ت إل���ى «اس��ت��غ�لال داخ��ل��ي وإقليمي
للفلسطينيين في لبنان لجرهم إلى مستنقع
التجاذبات والخالفات اللبنانية» ،مشيرا ً إلى أن
«هناك من يسعى لفتنة بين الجيش والمخيمات،
وهناك من يعمل لخلق ظاهرة تكفيرية تنحرف
بالقضية الفلسطينية وبالبندقية الفلسطينية
من مقاتلة العدو اإلسرائيلي إلى مقاتلة األخوة
واألشقاء».

