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دان التفجير الإرهابي في �ضهر البيدر وه ّن�أ ابراهيم بنجاته

اعتقال خلية �إرهابية في �أحد فنادق الحمرا
واللواء ابراهيم ينجو من تفجير انتحاري في �ضهر البيدر

حردان :لبنان ك ّله في دائرة التهديد وال ّ
بد
من التن�سيق مع �سورية للق�ضاء على الإرهاب

دعا رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد حردان إلى اتخاذ المزيد من االجراءات
االحترازية لحماية اللبنانيين من شرور اإلرهاب،
معتبرا ً أنّ التفجير اإلرهابي الذي وقع عند حاجز
ق��وى األم��ن الداخلي في ضهر البيدر أثناء مرور
موكب المدير ال��ع��ام لألمن ال��ع��ام ال��ل��واء عباس
ابراهيم ،مؤشر على خطورة التهديدات اإلرهابية.
توجه حردان بالتعازي إلى
وفي تصريح له أمس ّ
أسر مَن استشهد وتمنى للجرحى الشفاء العاجل،
وق��ال« :ندين بشدة العمل اإلرهابي الجبان الذي
وقع عند حاجز أمني وأوقع شهداء وجرحى ،ونه ّنئ
اللواء ابراهيم بسالمته ،ونعتبر أنّ هذا التفجير
االرهابي يستهدف األمن الوطني بشكل عام ،ويأتي
في ظ ّل أوضاع بالغة الدقة والتعقيد ليس في لبنان
وحسب ،وإنما على مستوى المنطقة بأسرها».
أض��اف ح��ردان« :ب��ات من ال��ض��روري أن تكون
مواجهة اإلرهاب والتطرف هاجسا ً لدى ك ّل القوى
السياسية التي عليها أن تغادر حساباتها اآلنية
الضيّقة والنظر ال��ى األف��ق األوس���ع ،حيث ال ب ّد
موقع االنفجار اإلرهابي في ضهر البيدر ...واألدلة الجنائية تعاين آثاره

من التعاون والتنسيق بين الدولتين اللبنانية
والسورية من أجل مكافحة آفة اإلرهاب والقضاء
عليها واجتثاثها من جذورها».
ولفت ح��ردان إلى أنّ حصول التفجير االرهابي
عند حاجز لقوى األمن ،تزامنا ً مع مرور اللواء عباس
ابراهيم ،يؤكد أنّ «االستهداف هو لك ّل لبنان وللدولة
اللبنانية ،ولشخص ال��ل��واء اب��راه��ي��م وموقعه،
وإنجازاته المشهودة في أكثر من ملف وقضية.
وهذا يُس ّفه اإلدّع��اءات والمزاعم التي تعزو سبب
التفجيرات اإلرهابية إلى دور حزب الله في سورية،
ولذلك فإنّ المطلوب أال يستم ّر البعض في لبنان
في إعطاء اإلرهابيين صكوك براءة على جرائمهم،
والمطلوب من الجميع االنخراط في عملية تحصين
األمن الوطني ومواجهة اإلرهاب والتطرف».
وختم حردان قائالً« :إنّ اعتقال خاليا إرهابية
في ب��ي��روت ،إنجاز يستحق التنويه به وتهنئة
األجهزة األمنية عليه ،والمطلوب االستمرار على
هذا النحو من الجهد األمني من أجل حماية لبنان
واللبنانيين».

اتهم «المو�ساد» بالوقوف وراء ا�ستهدافه

ابراهيم :لن نكون عراق ًا �آخر
والقوى الأمنية جاهزة في ّ
كل المناطق

خالل المداهمات في الحمرا
نجحت القوى األمنية أم��س ،في
تجنيب لبنان واللبنانيين كارثة
أمنية ك��ان��ت لتضيف عبئا ً ثقيالً
إل��ى ع��بء الفراغ السياسي ،واله ّم
االقتصادي والمعيشي.
فقد عاش لبنان أمس ،نهارا ً أمنيا ً
طويالً امت ّد من شارع المقدسي في
الحمرا وصوال ً إلى ضهر البيدر ،ففي
الحمرا حققت عناصر األجهزة األمنية
إن��ج��ازا ً ك��ب��ي��را ً ف��ي كشف الخاليا
اإلرهابية التي تهدف إلى زعزعة أمن
لبنان واستقراره ،وفي ضهر البيدر
خسر جهاز قوى األمن الداخلي أحد
عناصره شهيدا ً أثناء تأدية مها ّمه
في حماية الوطن ،باإلضافة إلى 34
جريحا ً من المدنيين والعسكريين.
ب��داي��ة ال��ي��وم األم��ن��ي ك��ان��ت في
فندق نابليون ،فبعد ورود معلومات
ترجح وج��ود انتحاريين ينتمون
ّ
إلى جهة إرهابية متطرفة يخططون
لهجمات إرهابية ،ال سيما استهداف
المؤتمر ال��ذي ك��ان من المرتقب أن
تنظمه حركة أمل بحضور الرئيس
نبيه بري في قصر األونيسكو.
داهمت عناصر من األم��ن العام
اللبناني فندق «نابليون» وفندق
«ك����ازا دور» ف��ي منطقة ال��ح��م��را،
وأوق���ف���ت ع����ددا ً م��ن المطلوبين،
وأظهرت التحقيقات أنّ المجموعة
التي كانت م��وج��ودة في الفندقين
عددها كبير وأف��راده��ا ينتمون إلى
جنسيات عربية وأجنبية مختلفة
إماراتية وسعودية ومصرية إضافة
إلى جنسيات أخرى ،وتمكنت القوى
األمنية من توقيف أشخاص تضاربت
المعلومات حول عددهم ،واقتادتهم
إلى مراكز التحقيق الستجوابهم.
وأفادت معلومات أنّ القوى األمنية
كانت قد أوقفت حوالى مئة شخص
خالل المداهمات في منطقة الحمرا
والمناطق المجاورة وبعد التحقيق
معهم ت��� ّم إب��ق��اء  12ش��خ��ص�ا ً قيد
التوقيف ،فيما أطلق سراح اآلخرين.
وأك��دت مصادر مواكبة للتحقيق
أنّ خ��ل��ي��ة ال��ح��م��را غ��ي��ر مرتبطة
فقط ب��م��وض��وع اس��ت��ه��داف مؤتمر
األونيسكو ،حيث توقعت أن تكون
خلية قيادية تتولى عملية التخطيط
لمثل ه��ذه الجرائم ،بالرغم من أنّ
بعض المعلومات تحدثت عن أنّ
مه ّمة هذه الخلية كانت استهداف
المؤتمر فقط بأساليب جديدة غير
مشبوهة ،الفتة إل��ى أنّ هناك أكثر
من شخصية في قوى الثامن من آذار

أكد المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم
«أنّ القوى األمنية في لبنان جاهزة في ك ّل المناطق،
ولن نكون عراقا ً آخر ،ونحن مستعدون للمواجهة».
وعلى أث��ر نجاته م��ن التفجير اإلره��اب��ي ال��ذي
وق��ع عند ح��اج��ز ق��وى األم���ن ال��داخ��ل��ي ف��ي ضهر
البيدر بالتزامن مع مرور موكبه قال اللواء ابراهيم
للصحافيين« :كنت متوجها ً إلى البقاع عندما وقع
االنفجار على بُعد أمتار من موكبي ،وهناك عالمات
استفهام ح��ول تسريب الموساد خبر التحضير
لعملية الغتيالي».
وق����ال« :م���ا ح��ص��ل ف��ي ش����ارع ال��ح��م��را يظهر

 ...وتوقيف المشتبه بهم
مستهدفة ،وكان من الممكن أن يكون
المؤتمر نقطة مهمة الستهدافها.

انفجار ضهر البيدر

وبالتزامن ،عاد مسلسل التفجيرات
األمنية إلى الواجهة مجدداً ،حيث
استشهد المؤهّ ل أول في قوى األمن
الداخلي محمود جمال الدين وأصيب
 34آخرون بينهم  6عناصر في قوى
األمن الداخلي ،في انفجار وقع قرب
حاجز لقوى األم��ن ال��داخ��ل��ي ،عند
جسر النملية في منطقة ضهر البيدر
ما بين حاجزي الجيش وقوى األمن
الداخلي على مدخل البقاع.
وأش�����ارت ال��م��ع��ل��وم��ات إل���ى أنّ
السيارة التي انفجرت هي سيارة
رباعية الدفع من ن��وع نيسان _
م��وران��و فضية ال��ل��ون ،كانت آتية
من منطقة حمانا  -صوفر باتجاه
البقاع وكانت مطاردة من قبل القوى
األمنية.
وفي التفاصيل ،أنّ شخصا ً مجهوال
أوق��ف سيارة من ط��راز «نيسان -
مورانو» الرباعية الدفاع أمام مقهى
على طريق صوفر القديمة ،وأنّ شابا
من المنطقة الح��ظ ارتباكه وسأله
عما به ،فر ّد بأنّ سيارته تعطلت وأنه
ينتظر إصالحها ،فاشتبه به واتصل
بقوى األم��ن الداخلي التي أرسلت
دوري��ة إلى المكان ،لكنّ االنتحاري
المفترض كان قد غادر لدى وصولها،

فتبعته س��ي��ارة ال��دوري��ة وأبلغت
ح��اج��ز ضهر ال��ب��ي��در ،وع��ن��د بلوغ
سيارة االنتحاري الحاجز المذكور
أوقفه عناصر الحاجز ،فقام بتفجير
نفسه على الفور.

هوية مزورة
في موقع االنفجار

وف���ور وق���وع االن��ف��ج��ار ،هرعت
س��ي��ارات اإلس��ع��اف لنقل الجرحى،
فيما اندلعت النيران في السيارات
وب���اص ل��ل��رك��اب وارت��ف��ع��ت سحب
ال��دخ��ان ف��ي المنطقة .كما فرضت
ال��ق��وى األم��ن��ي��ة ط��وق �ا ً ح��ول مكان
االنفجار وقطعت طريق ضهر البيدر
باالتجاهين ،في وقت عملت األدلة
الجنائية على رف��ع األدل���ة ومسح
موقع الجريمة .إلى ذلك ،عثر داخل
السيارة المنفجرة ،على هوية باسم
طارق لطفي الجباوي (مواليد 1984
 عرسال) ،وتبيّن الحقا ً أنها مزورة،وأنّ الشخص المذكور ال يزال على
قيد الحياة وقد ت ّم التحقيق معه من
قبل القوى األمنية.

صقر

بدوره ،أكد مفوض الحكومة لدى
المحكمة العسكرية القاضي صقر
صقر لدى تف ّقده موقع االنفجار أنّ
زنة العبوة تتراوح ما بين  25إلى

 30كلغ ،مشيرا ً إل��ى أنّ «االنفجار
ناتج عن عملية انتحارية».

بصبوص

وبعد الظهر ،تفقد المدير العام
ل��ق��وى األم����ن ال��داخ��ل��ي اب��راه��ي��م
بصبوص موقع االن��ف��ج��ار .وق��ال:
«قدرنا كجيش وقوى أمنية أن ندفع
ضريبة الدم لحماية وطننا ،وأؤكد
استمرارنا في تنفيذ مه ّماتنا بحزم
وقوة» .وإذ أشار إلى أن ال سيارات
متضررة من موكب ابراهيم ،لفت
إل��ى أنّ ال��ق��وى األم��ن��ي��ة والجيش
«اتخذت منذ الصباح تدابير أمنية
في كل المناطق اللبنانية بناء على
معلومات معينة» .وأفاد أنّ السيارة
المنفجرة كانت متوجهة إلى بيروت
وع��ن��دم��ا شعر سائقها أنّ القوى
ّ
التف وع��اد نحو
األمنية ت��ط��ارده،
البقاع ،وعندما حاول عناصر األمن
فجر نفسه.
تفتيشهّ ،
وأض���اف« :ال يمكن أن أؤك��د أنّ
الحادث مرتبط بتطورات المنطقة،
ون��ح��ن والجيش م��اض��ون باتخاذ
التدابير األمنية في األوقات والظروف
كافة «.

أبو فاعور

وأوع���ز وزي���ر الصحة وائ���ل أبو
ف��اع��ور إل���ى جميع المستشفيات

استقبال الجرحى وضحايا االنفجار
ومعالجتهم على نفقة الوزارة.

تحويل السير

في غضون ذلك ،أشارت المديرية
العامة لقوى األمن الداخلي ـ شعبة
العالقات العامة في بيان أنّ «بسبب
االنفجار الذي وقع عند حاجز ضهر
البيدر ،ت ّم قطع الطريق أمام السيارات
وتحويل السير في االتجاهين إلى
ط��ري��ق ض��ه��ور الشوير  -ترشيش
 زحلة وطريق معاصر الشوف -ال��ب��اروك كفريا ،وطريق مرجعيون
حاصبيا ـ البقاع الغربي ،كما تم
تحويل السير المتجه م��ن بيروت
إلى البقاع من أول أوتوستراد صوفر
باتجاه طريق صوفر القديمة ومن
تقاطع حمانا باتجاه طريق حمانا
ـ ترشيش ،طالبة م��ن المواطنين
«التقيد بإرشادات وتوجيهات رجال
قوى األم��ن المولجين تأمين السير
على الطرقات المذكورة».

تأجيل احتفال أمل

وكانت وزارة الداخلية والبلديات
طلبت من منظمي المؤتمر االختياري
الوطني األول تأجيله إلى موعد الحق
من دون ذكر األسباب .وك��ان مقررا
افتتاح المؤتمر في العاشرة من قبل
ظهر أم��س ،برعاية رئيس مجلس
النواب نبيه بري في قصر األونيسكو
وحضور حشد من المختارين من كل
المناطق اللبنانية.
ثم أوضحت حركة أمل في بيان،
«أنّ التأجيل ت ّم بناء على معلومات
أمنية رسمية ،وبعد اتصاالت مع وزير
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق».

مواقف

وقد أثار التفجير اإلرهابي جملة
م��ن ردود األف��ع��ال المستنكرة من
شخصيات سياسية ودينية وحزبية،
ش��ج��ب��ت ه���ذا ال���ن���وع م���ن األع��م��ال
اإلج��رام��ي��ة التي تستهدف الوطن،
مؤكدة على ضرورة التوحد والصمود
في وجه اإلرهاب.

حزب الله

القاضي صقر لدى وصوله إلى موقع االنفجار

الجرحى يتل ّقون العالج في مستشفى شتورة

وفي هذا السياق ،رأى حزب الله
«أنّ يد اإلرهاب عادت لتمتد إلى لبنان
ومؤسساته األمنية وشعبه اآلمن،
وكان من استهدافاتها التفجير الخطير
الذي طاول اليوم طريقا ً حيوية تربط

مناطق لبنان ببعضها بعضاً».
وأكد الحزب في بيان ،أنّ التفجير
االنتحاري اإلرهابي الذي وقع صباح
ّ
«وبغض
أمس عند نقطة ضهر البيدر
النظر عن استهدافاته والمخططات
الكامنة وراءه ،هو تفجير يستهدف
لبنان وأمنه واستقراره ،ويع ّرض
أم��ن المواطنين لكل أن��واع األخطار
والتهديدات».

أمل

واستنكر المكتب السياسي لحركة
أم��ل في بيان« ،االع��ت��داء اإلجرامي
اآلثم الذي استهدف حاجز قوى األمن
الداخلي في ضهر البيدر» ،واعتبر أنه
«يصب في خانة استهداف الوطن
ّ
بأكمله ،من قبل جهات ال تعرف قيمة
لإلنسان واألوطان ،وامتهنت اإلجرام
والقتل ،طريقا ً إلرباك األمن الوطني».

الحريري

ب�������دوره ،دع����ا ال���رئ���ي���س سعد
الحريري «اللبنانيين من كل الطوائف
وال��م��ش��ارب السياسية إل��ى أعلى
درجات التنبه والحذر ،وإلى التزام
حدود الوعي والتضامن الوطني في
وجه ما يُحاك للبنان والمنطقة.

ريفي

واعتبر وزير العدل اللواء أشرف
ري��ف��ي ف��ي ب��ي��ان أنّ «مطلب ضبط
الحدود في االتجاهين ،أصبح حاجة
ملحة ،إذ لم يعد جائزا ً
أمنية ووطنية ّ
التفرج على الحدود السائبة التي

جاهزيتنا» ،مشيرا ً الى أنه «ت ّم توقيف  12مشتبها ً
بهم في مداهمة فندق نابوليون».
أض��اف« :إنّ الموساد اإلسرائيلي متهم بتنفيذ
االنفجار ألنه س ّرب وثيقة عن محاولة استهدافي»،
مؤكدا ً «أنّ اإلرهاب له أوجه عدة و«إسرائيل» أحد
وجوهه».
وقال« :كنا قد اشتبهنا بسيارة ونحن في طريقنا،
وعندما ت ّم توقيفها عند حاجز ضهر البيدر حصلت
عملية التفجير» ،موضحا ً «أنّ االنفجار وقع لحظة
مرور السيارة التي كنت استقلّها وبعد لحظات من
مرور موكبي».

أصبحت معبرا ً مفتوحا ً للفوضى
الجوالة».

جريج

ورأى وزي��ر اإلع�لام رم��زي جريج
«أنّ الجريمة اإلرهابية التي وقعت
«أم���س» بأهدافها وبما رافقها من
معلومات عن استهداف مرجعيات
سياسية عليا وأمنية كبيرة تزيد من
قلق اللبنانيين على الوضع األمني
وم��ن خوفهم م��ن ارت����دادات أح��داث
العراق األخيرة وحرب سورية على
لبنان».

المشنوق

وأكد وزير البيئة محمد المشنوق
أنّ ال��وض��ع «يحتاج إل��ى تحصين
وط��ن��ي داخ��ل��ي م��ن خ�لال الخطاب
السياسي والتوافق السياسي أكان
في إط��ار مجلس ال��ن��واب أو مجلس
الوزراء».

أبي رميا

وأكد النائب سيمون أبي رميا في
بيان «أنّ المطلوب اليوم وأكثر من
أي وقت مضى التضامن وااللتفاف
حول المؤسسات األمنية والعسكرية
وت��ح��ص��ي��ن ال���س���اح���ة ال��داخ��ل��ي��ة
بتفاهمات سياسية للتصدي وضرب
هذه الموجة اإلرهابية التي تعصف
بالمنطقة».

أرسالن

واس���ت���ن���ك���ر رئ����ي����س ال���ح���زب
الديموقراطي اللبناني النائب طالل
أرسالن في تصريح «التفجير اإلرهابي
الذي كان من المقرر أن يستهدف الرمز
األمني الوطني اللواء عباس ابراهيم،
والذي طال حاجز قوى األمن الداخلي
في ضهر البيدر».

سعد

ووجه أمين عام التنظيم الشعبي
ّ
الناصري النائب السابق أسامة سعد
التهنئة لمدير عام األمن العام اللواء
عباس إبراهيم «بنجاته من جريمة
التفجير اإلرهابية في ضهر البيدر»،
مشيدا ً «بنجاح هذه القوى في اعتقال
مجموعة اإلرهابيين الدوليين في
منطقة الحمرا».

الكتائب

وأع���رب ح��زب الكتائب ف��ي بيان
ع��ن أسفه «البالغ ل��ع��ودة مسلسل
التفجيرات واستهداف المواطنين
وتهديد االستقرار الداخلي».

مخزومي

ودان رئيس منتدى الحوار الوطني
فؤاد مخزومي التفجير ،وحيا «الجيش
اللبناني والقوى األمنية على الشجاعة
في مواجهة اإلرهاب وتضحياتهم في
سبيل أمن الوطن والمواطنين».

تموز و�أحمد مو�سى
ت�صويرّ :

