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ّ
يحث المولوي على ا�ستمرار القتال والحكومة تدعم عملية ا�ستئ�صال الإرهاب
التلي

3

طرابل�س :تفجير وا�سع لكل المحاور ومعارك �ضارية بمختلف الأ�سلحة
الجي�ش ّ
يدك المربعات الإرهابية ويعتقل ع�شرات الم�سلحين ويجلي المدنيين
انفجر الوضع األمني في طرابلس
خ�ل�ال ال��ي��وم��ي��ن ال��م��اض��ي��ي��ن ،ودارت
اش���ت���ب���اك���ات ع��ن��ي��ف��ة ب��ي��ن ال��ج��ي��ش
وال��ج��م��اع��ات اإلره��اب��ي��ة استخدمت
فيها األسلحة المتوسطة والثقيلة كما
استخدم الجيش الطوافات في قصف
المربعات األمنية لإلرهابيين .وأظهر
سير ال��م��ع��ارك سيطرة الجيش على
معظم معاقل المسلحين الذين تكبدوا
عشرات القتلى والجرحى فيما استشهد
للجيش  6عسكريين وجرح عدد آخر.
وواكبت الحكومة عمليات الجيش،
وأك��د رئيسها تمام سالم لقائد الجيش
العماد جان قهوجي أن السلطة السياسية
«تقدم كل الدعم لقوانا المسلحة ،في
المعركة ال��ت��ي تخوضها الستئصال
االره��اب وإع��ادة األم��ن واالستقرار الى
ط��راب��ل��س وال��ش��م��ال وجميع المناطق
اللبنانية» .فيما جرى اتصال بين أحد
أب��رز ق��ادة الجماعات المسلحة شادي
المولوي وال���ذي أشيع أن��ه م��ت��وا ٍر عن
االنظار ،وبين أمير «جبهة النصرة» في
القلمون «أبو مالك التلي ح ّثه فيه األخير
على االستمرار في القتال؟
وك��ان��ت االش��ت��ب��اك��ات ان��دل��ع��ت ليل
الجمعة الفائت بعدما فتح مسلحون النار
على عدد من مراكز الجيش واستهدفوا
دورياته في أكثر من منطقة في طرابلس،
وذل��ك ر ّدا ً على توقيف خلية عاصون
اإلرهابية بزعامة أحمد حسن ميقاتي
(أبي بكر ميقاتي) ،ومالحقة باقي أعضاء
المجموعة الذين كشفهم ميقاتي في
التحقيق معه ،ومنهم اثنان ألقى الجيش
القبض عليهما في محلة المنكوبين التي
انطلقت منها شرارة المعركة.
وأع��ل��ن��ت ق��ي��ادة الجيش  -مديرية
التوجيه في بيان أنه اعتبارا ً من مساء
الجمعة« ،تعمل ق��وى اإلره���اب على
زعزعة الوضع األمني في مدينة طرابلس
وإث���ارة الفتن والتحريض المذهبي،
فعمدت إل��ى نشر عناصر مسلحة في
محلة ال��زاه��ري��ة  -ط��راب��ل��س .وعلى
الفور تدخلت ق��وى الجيش المنتشرة
في المنطقة واشتبكت مع المسلحين
باألسلحة الخفيفة والمتوسطة ،حيث
عملت على تطويقهم داخ��ل األس��واق
العتيقة» .وأوضحت القيادة أنه نتجت
من االشتباكات «إصابة  8عسكريين
بينهم ض��اب��ط وع���دد م��ن المدنيين».
وأضاف البيان« :ال تزال وحدات الجيش
ت��ق��وم بتنفيذ عمليات ده��م لألماكن
المشبوهة بغية توقيف مطلقي النار
وإحالتهم إلى القضاء المختص».
وع���ل���ى رغ����م م���ح���اص���رة ال��ج��ي��ش
المسلحين ،تسلل عناصرهم وآخرون من
مجموعات أخرى ،وانتقلت االشتباكات
إلى األسواق القديمة .كما دارت معارك
ف��ي الملولة ،ف��ي حين أط��ل��ق الجيش
عملية عسكرية ف��ي المنية لمالحقة

متى أطلق النار عليه» ،الفتا ً إلى «أننا
لسنا في وارد الهجوم وتكبيد المؤسسة
ال��ع��س��ك��ري��ة ش���ه���داء إض��اف��ي��ي��ن على
الفاضي» ،مشدّدا ً على «أنه لن يضحي
بالعسكريين».
وأك��د «أنّ على ق��ادة طرابلس دعم
الجيش أوال ً وأخ��ي��راً» ،وق���ال« :إن لم
يفعلوا ذلك ،فال يلوموننا عندها على أي
قرار نتخذه».

سالم يطلب ممرا ً آمنا ً
للمدنيين

مسلحي الشيخ خالد حبلص الذي كان
أصدر بيانا ً الجمعة الفائت ،دعا فيه إلى
االنشقاق عن الجيش وإع�لان «الثورة
الس ّنية» .وحاصر الجيش المسلحين
في حرش قريب من مسجد هارون بعد
إخالئه.
وتمكن الجيش من توقيف عشرين
مسلحاً ،وإصابة عدد آخر ،إضافة إلى
ضبط كميات م��ن األسلحة والذخائر
والمتفجرات بحوزتهم ف��ي الزاهرية
واألس��واق القديمة .وأعلن أنّ وحداته
واص��ل��ت تنفيذ عمليات ده��م ألماكن
المسلحين وتضييق الطوق عليهم في
منطقة الزاهرية  -طرابلس ،وتمكنت
من توقيف عدد منهم وضبط كمية من
األسلحة والذخائر واألعتدة العسكرية،
كما أوق��ع��ت ع���ددا ً م��ن اإلص��اب��ات في
صفوفهم .وفي محلة المحمرة  -عكار،
اشتبكت ق��وى الجيش م��ع مجموعة
مسلحة ح��اول��ت قطع الطريق العام،
فأعادت فتح الطريق ،وقامت بمالحقة
عناصرها الذين فروا باتجاه البساتين
المجاورة ،وأوقعت عددا ً من اإلصابات
ف��ي صفوفهم .وس��ق��ط للجيش خالل
االشتباك شهيدان وعدد من الجرحى.
وأعلن الجيش في بيان ثانٍ أنّ وحدات
منه «دهمت منزل اإلرهابي الموقوف لدى
الجيش أحمد سليم ميقاتي الملقب بأبي
بكر وأب��ي الهدى ،وضبطت في داخله
كمية كبيرة من المتفجرات ،يعمل الخبير
العسكري على تفكيكها ونقلها إلى مكان
آمن ليصار إلى تفجيرها الحقاً» .وأشار
البيان إل��ى «أنّ ق��وى الجيش أحبطت
محاولة مجموعة مسلحة خطف خمسة
عسكريين خ�لال توجههم إل��ى مراكز
عملهم ف��ي محلة ال��م��ح� ّم��رة – عكار،
وقامت بمالحقة المسلحين واالشتباك

معهم ،حيث أوقعت عددا ً من اإلصابات
في صفوفهم» .وإذ حيت قيادة الجيش
«فعاليات مدينة طرابلس وأبناءها
على وقفتهم إلى جانب الجيش ودعم
مه ّمته» ،أكدت «مضيّها قدما ً في عملياتها
العسكرية حتى القضاء على المسلحين
ومنع جميع المظاهر المسلحة في مدينة
طرابلس ،تمهيدا ً لعودة األه��ال��ي إلى
حياتهم الطبيعية» .ودعت المواطنين
إل��ى «ال��ت��ج��اوب ال��ت��ام م��ع اإلج���راءات
التي تنفذها وح���دات الجيش تباعاً،
وإبالغ المراكز العسكرية عن أي حاالت
مشبوهة ،وذلك حفاظا ً على سالمتهم،
واستكماال ً للعمليات العسكرية في
أسرع وقت ممكن».
كما دهمت ق��وى من الجيش «منزل
اإلره��اب��ي المطلوب ربيع الشامي في
محلة دفتردار ،حيث أوقفته وعثرت في
داخل المنزل على كميات من األسلحة
وال��ذخ��ائ��ر وأج��ه��زة االت��ص��ال ،إضافة
إلى مخزن يحتوي على معدات طبية،
ك��ان يستخدمه المسلحون لمعالجة
المصابين منهم» ،وفق بيان الجيش.
وك���ان ال��ج��ي��ش اس��ت��ق��دم ت��ع��زي��زات
إض��اف��ي��ة إل����ى ال��م��ن��ي��ة ،ح��ي��ث أق���دم
ال��م��س��ل��ح��ون ع��ل��ى إط�ل�اق ال��ن��ار على
آلية للجيش عند مدخل بلدة بحنين،
وسجل تبادل إلطالق النار بين الجيش
ُ
وال��م��ج��م��وع��ات المسلحة .وت��� ّم قطع
طريق عكار  -طرابلس عند مفترق بلدة
المحمرة لحفظ أمن المدنيين العابرين.

اشتداد المعارك األحد
وتطهير مربعات أمنية

واستمرت االشتباكات متقطعة ليل
السبت  -األحد ،لتعود وتشتد فجرا ً في

أحياء التبانة ،حيث اندلعت مواجهات
بين عناصر الجيش والمسلحين في
أح��ي��اء س��وق الخضر ،ساحة األسمر،
طلعة ال��ع��م��ري ،محيط ب��راد البيسار
وشارع سورية واس ُتخدمت فيها القذائف
الصاروخية في شكل كثيف ،فضالً عن
األسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة
والخفيفة ،وأخفق المسلحون في ص ّد
تقدم الجيش في محيط سوق الخضر،
وعملوا على استخدام األه��ال��ي دروع �ا ً
بشرية وتحريض بعضهم على الجيش،
كما عمدوا ،في هذا السياق ،إلى توزيع
تسجيالت صوتية لمواطنين ولدعوات
زعموا أنها من شيوخ تفتي بالجهاد.

مجموعة المولوي
تخطف عسكريا ً

وت � ّم أم��س ،خطف المعاون أول فايز
العموري من منزله ،وتداولت معلومات
أنّ مجموعة شادي المولوي هي الخاطفة
وتشترط وقف المعارك إلطالق سراحه.
وفي المقابل ،قامت مروحيات للجيش
بطلعات استطالعية فوق أحياء طرابلس
وس��ج��ل اح��ت��راق ع��دد م��ن ال��م��ن��ازل في
محيط مسجد الطرطوسي ،فضالً عن
األضرار الجسيمة التي لحقت بالمنازل
والمحال.
في الوقت ذاته ،تواصلت االشتباكات
ب��ي��ن ال��ج��ي��ش وال��م��ج��م��وع��ة المسلحة
التابعة لحبلص ف��ي منطقة بحنين
ق��ض��اء المنية – الضنية .وش��وه��دت
أعمدة الدخان تتصاعد من المربع األمني
لحبلص بعد قصفه من مروحيات تابعة
للجيش وأحكم الجيش السيطرة على
مسجد ه���ارون ف��ي المنية فأصبحت
المدينة تحت سيطرته بالكامل ،وت ّم

القبض على عدد من المسلحين.
وف���ي ه���ذا ال��ش��أن ،ص��در ع��ن ق��ي��ادة
الجيش ال��ب��ي��ان اآلت���ي« :ت��ت��اب��ع قوى
ال��ج��ي��ش ع��م��ل��ي��ات ال��ده��م والتفتيش
ومالحقة المسلحين في منطقة بحنين،
حيث ضبطت في هذه المنطقة ،سيارة
مفخخة ثالثة وم��خ��زن�ا ً يحتوي على
كميات من األسلحة والذخائر واألعتدة
العسكرية ،إضافة إلى  50عبوة ناسفة
مجهزة للتفجير».
وواص��ل الجيش تقدمه في المنطقة
مستخدما ً الطلعات الجوية والطيران
المروحي والطائرات االستطالعية فوق
طرابلس وبحنين.
وص��در عن قيادة الجيش  -مديرية
التوجيه ايضا ً البيان اآلت��ي« :واصلت
قوى الجيش عملياتها العسكرية ض ّد
المجموعات اإلرهابية في مدينة طرابلس
ومحيطها ،حيث تقوم بتوسيع انتشارها
في محلة التبانة والر ّد على مصادر النار،
ودهم أماكن المسلحين .وهاجمت قوة
من الجيش فجر اليوم (أمس) ،مجموعة
متحصنة في
إرهابية مسلحة كانت
ّ
مدرسة السالم ،بحنين ،حيث أوقعت
عددا ً من اإلصابات في صفوف عناصرها،
وأوقفت عددا ً آخر منهم ،فيما الذ الباقون
ب��ال��ف��رار ،مخلفين وراءه���م كميات من
األسلحة والذخائر المتنوعة ،كما ضبطت
في محيط المدرسة سيارتين نوع رابيد
وم��رس��ي��دس مفخختين بكميات من
المتفجرات والقذائف الصاروخية».
وق��ام الجيش ب��دوري��ة بحرية أم��ام
مردف نهر أبو علي ،حيث استقدم سفينة
بمنصة صواريخ .وعثر
حربية مجهّزة
ّ
على جثتين ف��ي مجرى النهر بجانب
جامع البرطاسي ،وعمل األهالي على
انتشالهما.

قتلى وجرحى

وبنتيجة ال��م��ع��ارك ،سقط عشرت
القتلى بين المسلحين والمدنيين،
ووصل إلى المستشفى اإلسالمي الخيري
في طرابلس منذ بدء االشتباكات بين
الجيش والمجموعات اإلرهابية  3قتلى
و 11جريحا ً من المدنيين وجريحان
من الجيش .أما القتلى فهم :الطفل علي
الشيخ البالغ من العمر  6سنوات ،وطه
وعبد الناصر المصري .أ ّما الجرحى فهم:
جهاد الحايك ،محمد الشعار ،مصطفى
المصطفى ،مهدي ورور ،بسام الدقاق،
سلوان عواد ،خضر جمال ،محمد مطوم،
وإصاباتهم طفيفة .ع�لاء ب��درا ،جمال
سالمة والسوري محمد عزو عز الدين
إصاباتهم متوسطة ،وجريحا الجيش
هما :ب .ب ،.وع .د ،.وإصابتهما طفيفة.
ونعت ق��ي��ادة الجيش  6عسكريين
وه���م :ال���م�ل�ازم األول ف���راس محمود
الحكيم ،الرقيب محمد علي نون ،الجندي
أحمد سعيد أسعد ،الجندي محمد علي
ياسين ،المجند عباس حيدر إبراهيم
والمجند جعفر علي أسعد.

بري وقهوجي

وبحث رئيس مجلس النواب نبيه بري
في عين التينة مع قائد الجيش العماد
ج��ان قهوجي ف��ي ح��ض��ور المستشار
أحمد بعلبكي ،الوضع األمني في البالد
والتطورات األمنية في طرابلس.
كما أطلع قهوجي وزير الدفاع سمير
مقبل على سير العمليات العسكرية
في طرابلس .وطالب مقبل في حديث
تلفزيوني ،بمساعدة أولياء طرابلس
لـ«ردع المسلحين عن الجيش اللبناني»،
مؤكدا ً «أنّ الجيش سيدافع عن نفسه

إلى ذلك ،طلب رئيس الحكومة تمام
س�لام م��ن ق��ائ��د الجيش ال��ع��م��اد جان
قهوجي توفير ممر آمن الجالء الجرحى
وإخ����راج المدنيين المحاصرين في
طرابلس.
وج���اء ف��ي ب��ي��ان ص���ادر ع��ن مكتب
رئيس الحكومة« :بناء على مناشدات
أبناء طرابلس األبرياء الذين يدفعون
من ارواحهم وممتلكاتهم ثمن ممارسات
االرهابيين وارتكاباتهم ف��ي المدينة
ومحيطها ،طلب رئيس مجلس ال��وزراء
ت��م��ام س�لام م��ن ق��ائ��د الجيش العماد
ج��ان قهوجي اعطاء األم��ر ال��ى القوات
التي تتعامل مع أوك��ار االرهابيين في
ب��اب التبانة ،لتوفير ممر آم��ن الج�لاء
الجرحى والمصابين واخراج المدنيين
المحاصرين».
وأش���ار ال��ب��ي��ان ال��ى ان س�لام «ق��دم
لقائد الجيش ،الذي تجاوب على الفور
مع الطلب ،تعازيه بالضباط والجنود
الذين سقطوا في ساحة الشرف» ،مؤكدا ً
أن «السلطة السياسية تقدم كل الدعم
لقوانا المسلحة ،من جيش وقوى أمنية،
في المعركة التي تخوضها الستئصال
االره��اب وإع��ادة األم��ن واالستقرار الى
طرابلس وال��ش��م��ال وجميع المناطق
اللبنانية».
كما وج��ه س�لام التحية «ال��ى ابناء
ط��راب��ل��س وال��م��ن��ي��ة وال��ض��ن��ي��ة وب��اق��ي
مناطق الشمال ،الصابرين على الضيم،
المتحملين وزر مشاريع سوداء ال عالقة
لهم فيها من قريب ومن بعيد» ،مؤكدا ً
تقصر في واجبها تجاه
ان «الحكومة لن
ّ
المتضررين ف��ور ان��ح��س��ار غ��ب��ار هذه
المعركة الوطنية القاسية التي يخوضها
الجيش دفاعا ً عن اللبنانيين جميعاً».
وأجلى الجيش مساء المدنيين من
شارع برغشي والحراس باتجاه مشروع
الحريري  -طلعة العمري والمهاجرين –
القبة.

تعطيل المدارس والجامعات

وأصدر وزير التربية الياس بو صعب
بيانا ً أعلن فيه اقفال المدارس الرسمية
والخاصة والمؤسسات التربوية في
طرابلس اليوم.

�إدانة وا�سعة للأعمال الإرهابية �ضدّ الجي�ش في طرابل�س وعكار
الجي�ش ي�شيّع �ضابط ًا و�أربعة ع�سكريين:
«القومي» :مخطط �إرهابي خطير لإدخال لبنان في �أتون الفو�ضى ال تهاون مع الإرهابيين والعابثين بالأمن
ومواجهته ّ
بالتوحد والحزم ومنع الإرهابيين من ا�ستغالل االنق�سام ال�سيا�سي
دانت شخصيات سياسية ونيابة
وحزبية االع��ت��داءات على الجيش
مؤكدة وقوفها خلفه في حربه ضد
االرهاب.
ودان ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي بشدة «األعمال اإلرهابية
التي تستهدف الجيش اللبناني في
مناطق طرابلس وعكار» ،ورأى فيها
«ترجمة لمخطط إرهابي يستهدف
تقويض استقرار لبنان وضرب سلمه
األهلي».
ولفت الحزب في بيان إل��ى «أنّ
م��ا يحصل منذ يومين ف��ي بعض
م��ن��اط��ق ط���راب���ل���س وع����ك����ار ،من
اع���ت���داءات إره��اب��ي��ة مبرمجة ض ّد
الجيش اللبناني ،أم��اط اللثام عن
مخطط إرهابي خطير لتفجير لبنان،
وإدخاله في أتون الفوضى والخراب.
وقد استغلت المجموعات اإلرهابية
المتطرفة ،حالة االنقسام السياسي
ف��ي لبنان ،لتضاعف م��ن خطورة
إجرامها وإرهابها» .وأض��اف« :لقد
بات واضحاً ،أنّ العناصر المنضوية
في تشكيالت إرهابية متطرفة ،تنفذ
أجندة إرهابية بامتياز ،ما يؤكد،
بالملموس ،صدق تحذيراتنا من أنّ
التراخي السياسي مع هذه العناصر،
وإيجاد المب ّررات ألعمالها اإلرهابية
من قبل البعض ،دفعها أكثر نحو
االن��غ��م��اس ف��ي اإلره���اب واإلج���رام.
فلو ك��ان هناك ح��زم سياسي ورفع
للغطاء عن اإلرهابيين ،لما وصلنا
إل��ى ه��ذا ال��ح �دّ ،ولما تكبّد جيشنا
اللبناني البطل هذه الخسائر المؤلمة
باستشهاد ع��دد من خيرة ضباطه
وجنوده».
وت��اب��ع ال��ب��ي��ان« :أم���ا وق��د باتت
المواجهة مكشوفة ،بين جيش مقدام
يبذل التضحيات والدماء دفاعا ً عن
استقرار لبنان وأمن اللبنانيين ،وبين
مجموعات إرهابية متطرفة ديدنها
القتل واإلجرام وضرب االستقرار ،فإنّ
تتوحد القوى السياسية
المطلوب أن
ّ
كافة وتؤازر بالموقف والسلوك جيش
لبنان الوطني وسائر المؤسسات
العسكرية واألم��ن��ي��ة ،ف��ي المعركة
ض ّد اإلره��اب حتى القضاء على هذا
اإلره��اب المجرم وعلى القائمين به.
وانطالقا ً من إيمانه بوحدة لبنان

واستقراره ،يجدّد الحزب السوري
القومي االجتماعي موقفه الحازم
إلى جانب الجيش اللبناني بوصفه
صمام أم��ان وح��دة لبنان وضمانة
االستقرار والسلم األهلي .كما يؤكد
الحزب دعمه لقرار الجيش وخطواته
الرامية إلى تخليص لبنان من آفة
اإلرهاب والتطرف».
وت��وج��ه ال��ح��زب «بتحية إكبار
وإجالل إلى أبطال الجيش اللبناني
وك � ّل شهدائه وج��رح��اه ،خصوصا ً
الضباط والجنود الذين ارتقوا شهداء
خ�لال اليومين الماضيين ،وكذلك
الشهداء المدنيين األبرياء» ،مؤكدا ً
«أنّ دماء الشهداء تشكل حافزا ً من

كما أجرى الحريري للغاية ذاتها
اتصاال ً بالعماد قهوجي واطلع منه
على مجريات األوضاع في طرابلس
وه��ن��أه بنجاح الجيش ف��ي ضبط
الخلية اإلرهابية في بلدة عاصون
منذ يومين ،م��ك��ررا ً دعمه الجيش
اللبناني في مهماته لمكافحة اإلرهاب
وحفظ األم��ن واالس��ت��ق��رار ف��ي كافة
المناطق اللبنانية.
وأك��د الرئيس أمين الجميل ،من
جهته« ،أنّ ج��رح طرابلس يه ّم كل
اللبنانيين وآن األوان لوضع ح ّد
النتهاك السيادة الوطنية والمدينة
وأمنها والتعدي على الجيش» ،داعيا ً
إلى «مواقف حاسمة إلنهاء المأساة

نح ّيي قيادة الجي�ش
ون�ؤكد دعمنا لقراراتها
اال�ستثنائية ودماء ال�شهداء
ت�شكل حافزاً
للم�ضي في المعركة
ّ
حتى الق�ضاء على الإرهاب
المضي في المعركة حتى القضاء
أجل
ّ
على اإلرهاب».
وإذ ت��م � ّن��ى ال��ح��زب «للجرحى
العسكريين وال��م��دن��ي��ي��ن الشفاء
ال��ع��اج��ل» ،ح � ّي��ا «ق��ي��ادة الجيش
اللبناني وعلى رأسها القائد العماد
ج��ان قهوجي ،على ما أظهرته من
حكمة وصالبة وشجاعة في مواقفها
وق��رارات��ه��ا وإج��راءات��ه��ا ،ففي هذا
الظرف االستثنائي ،يتخذ الجيش
ق���رارات استثنائية لحماية لبنان
واللبنانيين ،والضرب بيد من حديد
المس بأمنهم وأمانهم
ك ّل من يحاول
ّ
واستقرارهم».

دعم كامل للجيش

وت��اب��ع الرئيس سعد الحريري
تطورات األوضاع األمنية في طرابلس
م��ؤك��دا ً «دع��م��ه ال��ك��ام��ل للحكومة
والجيش والقوى األمنية والعسكرية
في مهماتها إلعادة األمن واالستقرار
إلى عاصمة الشمال».

والعودة إلى االستقرار في المدينة».
وأكد الرئيس نجيب ميقاتي ،بدوره،
«أنّ طرابلسهيبيئةإسالميةملتزمة،
ولكنها ليست حاضنة لإلرهاب ولم
تكن يوما ً ض ّد الدولة» ،وقال« :نريد
من الجيش أن يكون حاضرا ً وأن يقوم
بواجبه بحكمة وعدل».
وقال ميقاتي في حديث تلفزيوني:
«ت ّم الحديث كثيرا ً في موضوع شادي
المولوي ،ولكنّ الحقيقة هي انني رأيته
مرة واحدة يوم أطلق سراحه ولم أره
بعدها» ،مشيرا ً إلى أنه لم يضع غطاء
على أحد و«ليعتقلوا شادي المولوي
فهو أمامهم» .كما أكد أن ال عالقة له
بأحمد سليم ميقاتي «ال من قريب وال
من بعيد».
ونفى وزي��ر العدل أش��رف ريفي،
في بيان ،أن يكون ما يجري اآلن في
طرابلس ،وبعض مناطق الشمال
هو حرب على أهل الس ّنة ،مؤكدا ً «أنّ
الخيار التاريخي أله��ل الس ّنة كان
وسيبقى ،خيار الدولة والمؤسسات

ولبنان العيش المشترك».
وطالب عضو كتلة المستقبل النائب
محمد كبارة بوقف إطالق النار لتسهيل
نقل الجرحى إل��ى المستشفيات»،
مشيرا ً إلى «أنّ أهالي ومدينة طرابلس
ض ّد اإلرهاب».
ورأى الوزير السابق فيصل كرامي
في حديث تلفزيوني «أنّ االستهتار
أوصل مدينة طرابلس إلى ما وصلت
إليه» ،الفتا ً إلى «أنّ هناك من يسعى
إلى الدخول في تسوية مع الجيش
اللبناني للحفاظ على المسلحين».
ورأى مفتي طرابلس والشمال
الشيخ مالك الشعار «أنّ ما يحدث
ف��ي طرابلس فاجأنا وآلمنا ،ولكنّ
ثقتنا بالدولة والجيش تكبر نظرا ً إلى
الحكمة في المعالجة» .وتوجه إلى
أهالي طرابلس داعيا ً إياهم إلى «أن
يتعاونوا مع الجيش والقوى األمنية
وأن يعطوا الدولة الفرصة الكاملة
لحلحلة هذه األمور».
وأش�����ار ع��ض��و ت��ك��ت��ل التغيير
واإلص�لاح النائب عباس هاشم في
حديث تلفزيوني إلى «أنّ ريفي هو
الذي أنشأ قادة المحاور عندما كان
م��دي��را ً عاما ً لقوى األم��ن الداخلي»،
مضيفاً« :من يتطاول على المؤسسة
�وج��ه ل��ه تهمة الخيانة
يجب أن ت� ّ
العظمة» ،داعيا ً الحكومة إلى «إعالن
منطقة الشمال منطقة عسكرية».
ودان ح��زب االتحاد «االع��ت��داءات
المجرمة على الجيش اللبناني»،
معتبرا ً «أنّ جنوح بعضهم ال��ذي
يدعو إل��ى مقاتلة الجيش اللبناني
تحت عناوين مذهبية مغرضة ما هي
إال محاوالت كاذبة الستهداف البالد
بأمنها واستقرارها تحت عناوين
خادعة لدفع أهل الس ّنة في اتجاهات
خاطئة ال تنسجم وتاريخهم العربي
المقاوم».
وأس����ف رئ��ي��س م��ن��ت��دى ال��ح��وار
ال��وط��ن��ي ف���ؤاد م��خ��زوم��ي ف��ي بيان
«لتجدد األح��داث األمنية الدامية في
مدينة طرابلس» ،معتبرا ً «أنّ هذه
األزمةتستوجبوحدةداخليةوالتفافا ً
ح��ول الحكومة والجيش ومواجهة
صلبة باالعتدال ،فالطائفة الس ّنية ال
يمكن أن تكون أسيرة التطرف من أي
جهة أتى».

شيّع لبنان وقيادة الجيش أمس،
شهداء المؤسسة العسكرية الذين
ارتقوا خالل المواجهة البطولية مع
العصابات اإلرهابية في الشمال.
وانطلقت مواكب التشييع عابرة
ال��م��ن��اط��ق اللبنانية ،ع��ل��ى وق��ع
الزغاريد والدموع ونثر األ ُرز.
وشيّعت بلدة المشرفة وأهالي
منطقة الجرد وقضاء عاليه النقيب
الشهيد ف���راس محمود الحكيم
في مأتم مهيب ،في حضور ممثل
وزي��ر ال��دف��اع سمير مقبل وقائد
ال��ج��ي��ش ال��ع��م��اد ج���ان قهوجي
العميد إميل الظهر ،وزير الزراعة
أك��رم شهيّب ممثالً رئيس اللقاء
الديمقراطي النائب وليد جنبالط،
رئيس المجلس األعلى في الحزب
السوري القومي االجتماعي الوزير
السابق محمود عبد الخالق على
رأس وف��د من الحزب ،كما شارك
ممثلون عن قادة األجهزة األمنية،
واألحزاب ووفود روحية وشعبية.
وقبل وص��ول جثمان الشهيد
إلى بلدته جرى إيقاف الموكب في
بلدتي الكحالة وبعلشميه حيث
ت ّم نثر الرز والورود على النعش،
كما جرى استقبال كبير في بلدة
مجدلبعنا ح��ي��ث أن���زل النعش
وح��م��ل على أك� ّ
��ف ش��ب��اب البلدة
ُ
ورف��اق السالح حتى وصوله إلى
بلدته المشرفة ،وقدمت له ثلة من
العسكريين التحية العسكرية على
وقع التصفيق والزغاريد وإطالق
النار ونثر األ ُرز والورود.
وأل��ق��ى ال��ع��م��ي��د ال��ظ��ه��ر كلمة
وزير الدفاع وقائد الجيش فقال:
«لقد أك��دت ق��ي��ادة الجيش م��رارا ً
وتكرارا ً أن ال تهاون على اإلطالق
مع اإلرهابيين والعابثين باألمن
سواء كانوا من المنتمين زورا ً إلى
هذا الوطن ،أو كانوا من المرتزقة
الغرباء الذين ال دين لهم وال هوية
إال ال��ق��ت��ل واإلج�����رام واستباحة
�س��ده على
ال��ح��رم��ات ،ه��ذا م��ا ج� ّ
أرض الواقع شهداؤنا وجرحانا،
وه���م يستبسلون ف��ي مواجهة
الجماعات اإلرهابية التي تطاولت
على الجيش وعلى أهالي مدينة
طرابلس األبية».
وأل��ق��ى ال���وزي���ر ش��ه � ّي��ب كلمة
النائب جنبالط مشدّدا ً على «أنّ
ال��واج��ب يحتم االل��ت��ف��اف ح��ول

نعش النقيب الشهيد فراس الحكيم محموالً على االكف
الجيش وحول المؤسسات األمنية
وإلى جانب الدولة ومؤسساتها،
واإلق�ل�اع عن سياسات التعطيل
وإفراغ المؤسسات ودعم الجيش
عدة وعديدا ً ونوعية سالح ،واألهم
من ك ّل ذلك دعم الجيش سياسيا ً
ب��ت��واف��ق س��ي��اس��ي ع��ل��ى أول��وي��ة
ض��م��ان س�لام��ة ل��ب��ن��ان وس�لام��ة
اللبنانيين وأمنهم».

ياسين

كما شيّعت قيادة الجيش وأهالي
بلدة كفرتبنيت الجنوبية ،الجندي
الشهيد محمد علي ياسين.
وان��ط��ل��ق م��وك��ب التشييع من
منزل ذوي الشهيد ،وقد ُل ّ
ف النعش
ّ
أكف
وحمل على
بالعلم اللبنانيُ ،
ث��ل��ة م��ن رف���اق ال��س�لاح .وج��اب
الموكب ش��وارع البلدة ،يتقدمه
حملة األكاليل والعلم اللبناني.
وشارك في التشييع ممثل وزير
الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش
العماد جان قهوجي العقيد يوسف
شلهوب ،النائب عبداللطيف الزين،
نائب رئيس االتحاد العمالي العام
حسن فقيه وشخصيات وفاعليات
وأهالي البلدة.

(أكرم عبد الخالق)

وب��ع��دم��ا ،أقيمت ال��ص�لاة على
الجثمان ،ألقى العقيد شلهوب
كلمة باسم قيادة الجيش رثى فيها
«الشهيد البطل ،الذي قدم روحه
وبذل دمه فداء عن لبنان وترابه».
بعدها ووري الشهيد ف��ي ثرى
جبانة بلدته.

أحمد أسعد

وف�����ي ال���ب���اح���ة ال��خ��ارج��ي��ة
لمركز اليوسف االستشفائي في
ب��ل��دة حلبا ،أقيمت التشريفات
العسكرية للجندي الشهيد أحمد
األسعد في حضور ممثل عن وزير
الدفاع وقائد الجيش العميد زخيا
الخوري وضباط وأفراد من عائلة
الشهيد وحشد من أبناء المنطقة
وفاعلياتها.
وأدت ث��ل��ة م��ن رف���اق ال��س�لاح
التحية العسكرية ،وعزفت فرقة
موسيقى ال��ج��ي��ش ل��ح��ن ال��م��وت
وح��م��ل نعش الشهيد
وال��خ��ل��ودُ ،
�ج��ي ب��ال��ع��ل��م اللبناني
ال���ذي س� ّ
تتقدّمه أوس��م��ة ،وانطلق موكب
التشييع وصوال ً إلى منزله العائلي
في بلدة سفينة القيطع ،حيث ُ
شيع
بعد صالة العصر.

جعفر أسعد

كما أقيمت عند معبر العريضة
ال��ح��دودي التشريفات العسكرية
الرسمية للشهيد الجندي جعفر
أس��ع��د ،ف��ي حضور ممثل ع��ن قائد
الجيش العميد وليد الكردي وضباط
وعائلة الشهيد وفاعليات.
و ُل� ّ
����ف ن��ع��ش ال��ش��ه��ي��د بالعلم
اللبناني ،وأدت ل��ه ثلة م��ن رف��اق
السالح التحية العسكرية على وقع
موسيقى لحن الموت والخلود لفرقة
موسيقى الجيش ،ليعبر النعش إلى
داخل األراضي السورية حيث مسكن
عائلة الشهيد في بلدة المنطار في
محافظة طرطوس.

ابراهيم

ومن أم��ام المستشفى العسكري
المركزي ف��ي ب���دارو ،ب��دأت مراسم
تشييع ال��م��ج��ن��د ال��ش��ه��ي��د عباس
ابراهيم .وانطلق موكب التشييع من
أمام المستشفى إلى منزل ذويه في
الليلكي حيث أقيم له استقبال شعبي
حاشد ،لينتقل بعدها إلى مسقط رأس
الشهيد بلدته شمسطار – البقاع،
حيث ووري الثرى في جبانة البلدة.

