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عملية �أمنية دقيقة طاولت مبنى «اال�سالميين» ...و«جبهة الن�صرة» تتوعد الع�سكريين

تفقد مركز الأمن العام في الم�صنع:

الم�شنوق :غرفة عمليات االرهاب في �سجن رومية انتهت

�إبراهيم« :الفيزا» لي�ست واردة

أنهت قوى األمن الداخلي أمس عملية دقيقة
لها بنجاح في سجن رومية ،قامت خاللها بنقل
سجناء المبنى «ب» الى مبنى «د» ،بعد ورود
معلومات تؤكد وجود اتصاالت لسجناء داخل
رومية مع عناصر تابعين لتنظيم «داعش» على
خلفية التفجير اإلرهابي الذي استهدف مقهى
شعبيا ً في جبل محسن قبل يومين.
وتمت العملية التي ب��دأت منذ الصباح،
بإشراف وزير الداخلية نهاد المشنوق ،وتأتي
استكماال ً للخطة األمنية العامة التي تنفذ على
مختلف األراض��ي اللبنانية بخاصة أن سجن
روميه جزء منها.
وفي السياق ،أوضحت المديرية العامة لقوى
األمن الداخلي ـ شعبة العالقات العامة «أن قوى
األمن الداخلي قامت بعملية أمنية داخل سجن
رومية ،حيث نقلت عددا ً من السجناء من المبنى
«ب» إل��ى المبنى «د» ،وق��ام بعض السجناء
بأعمال شغب فعمدوا إل��ى افتعال الحرائق
احتجاجا ً على اإلج��راءات األمنية التي تنفذها
العناصر المولجة حراسة السجن» ،مضيفة:
«الوضع األمني في السجن تحت السيطرة ولم
تقع أية إصابات».
وأكدت في بيان الحق «أن العملية االمنية في
سجن رومية تجري كما هو مخطط لها ،وتتم
بكل هدوء في حضور وإشراف مباشر من وزير
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والوضع
تحت السيطرة من دون وقوع إصابات ،وتأتي
استكماال ً للخطة األمنية العامة التي تنفذ على
مختلف األراضي اللبنانية ،وسجن رومية جزء
منها ،وال سيما بعد أن تبين أن هناك ارتباطا ً
لعدد من السجناء بالتفجير اإلرهابي الذي وقع
في منطقة جبل محسن ،وطمأنت في بيان أهالي
السجناء أن جميعهم بخير ،ويتم نقل بعضهم
إلى المبنى «د» الجديد ...ولفتت مصادر أمنية
إلى «أن الصور التي يتم تداولها عن إصابات
داخل السجن ،مفبركة».
وح��رص��ت ال��ق��وى األم��ن��ي��ة ع��ل��ى اخ��ض��اع
الموقوفين لتفتيش دقيق قبل نقلهم الى المبنى
«د» ،نظرا ً إلى «أن الجناح الذي كانوا يمكثون
ف��ي��ه ،يعج بالممنوعات بخاصة الهواتف
وأجهزة االتصاالت التي سمحت لهم بالتواصل
مع الخارج والتحضير ألعمال أمنية .وأفيد «أن
 370من أصل  850نقلوا من المبنى «ب».
وإث��ر إنجاز العملية ،عقد وزي��ر الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق مؤتمرا ً صحافيا ً في
رومية ،أكد فيه أن «ما حصل اليوم(أمس) أنهى
أسطورة سجن رومية» ،وق��ال« :بدأنا مرحلة
جديدة أه��م ما فيها ان عندما تتوافر االرادة
وال��ق��رار السياسي ،البطولة عند ق��وى االمن
والجيش موجودة وتنفذ كل ما يطلب منها في
وجه كل القوى غير الشرعية ،اي�ا ً كانت هذه
القوى» .ولفت إلى «أن كل الروايات من عام
 2009الى اليوم عن غرفة عمليات في رومية
تو ّلت عمليات ارهابية في لبنان وعلى اتصال
بشبكات بكل قواعد االرهاب في المنطقة ،انتهت
اليوم (أم��س) ،بفضل هذا الجهد» ،مشيرا ً إلى
«أننا في الحقيقة اخترنا الوقت المناسب» .وأكد
«أننا اوقفنا حركة االتصاالت التي كانت تساهم
في االره���اب ،وأج��ه��زة االت��ص��االت والهواتف
في السجن باتت من الماضي» ،الفتا ً الى «أن
العملية كانت نظيفة ومحترفة» ،جازما ً «أن
لدى توافر القرار السياسي ،القوى االمنية قادرة
على تنفيذه».
وأضاف« :انتقلنا الى مرحلة جديدة .خالل
فترة قصيرة سنعيد ترميم المبنى «ب» في
شكل انساني يحقق للسجين الحد االدنى من
حقوقه االنسانية .وقد انشأنا صندوق تبرعات
ونشكر من تبرعوا له ،وسنستمر في المطالبة
عربيا ً وداخلياً».
وأش��ار المشنوق إلى «أن ج��زءا ً من عملية
تفجير جبل محسن تمت ادارت��ه��ا م��ن داخ��ل
ال��س��ج��ن ،ول��ن أغ���وص ف��ي معلومات أمنية
اضافية» ،وقال« :من قاموا بالعملية في جبل
محسن بحسب معلوماتنا هم من «داع��ش»
وتابع «ما قمنا به عملية محترفة ،وما يحصل
في المبنى «ب» ال يمكن أن يستمر ولم نتعرض
ألي سجين ،والمبنى الجديد ال��ذي نقل اليه

3

حساب مراسل القلمون عبر «تويتر» تهديدا ً
لـ«جبهة النصرة» ،توعدت فيه بـ«مفاجآت»
في مصير العسكريين المخطوفين ،وجاء في
التغريدة «نتيجة التدهور األمني في لبنان
ستسمعون ع��ن مفاجآت ف��ي مصير أس��رى
الحرب لدينا ...انتظرونا» .وبعد الظهر ،بثت
«الجبهة» شريطا ً بعنوان «من سيدفع الثمن»،
هددت فيه بتصفية عسكري جديد.

قطع طرقات

المشنوق متحدثا من رومية
السجناء مجهز ومطابق ل��ل��ش��روط ،وصفة
االسالميين غير متالزمة مع مخالفة القانون».
وع��ن تهديد «جبهة ال��ن��ص��رة» ،أعلن «أن
التهديد ال يخيفنا والعسكريون لن يصيبهم
مكروه ألننا لم نتعرض للسجناء ،بل نقلناهم
وأوقفنا حركة االتصاالت التي كانت تساهم
في االرهاب وهذا يجب ان يتفهمه الجميع .نحن
دولة وال نتصرف مثل المنظمات االرهابية ،ال
نخطف وال نؤذي».
وخاطب المشنوق أهالي العسكريين« :لم
نقصر لحماية المخطوفين واالهتمام بحريتهم،
وال يجب أن ننسى أننا نتعامل مع منظمات
إج��رام��ي��ة» ،ول��ف��ت ال��ى «أن حملة التفتيش
والتدقيق ستتم في فترة الحقة ،وم��ا حصل
اليوم مجرد نقل للسجناء».
كذلك شدّد وزير الداخلية على أن «مواجهة
االرهاب مستمرة وسنتابع الخطة االمنية ونكمل
الخطة االمنية في البقاع وسنجلب المطلوبين،
فتجربة اليوم (أمس) أكدت أن القوى االمنية
قادرة».

اجراءات مشددة

وت��زام��ن��ت العملية م��ع ف��رض ق��وى االم��ن
الداخلي والجيش اجراءات مشددة في محيط
السجن بقطر كيلومترين .حيث شهد أوتوستراد
رومية حركة سير كثيفة ،فيما قطعت القوى
االمنية الطريق من نهر الموت الى رومية ،فيما
حلقت طوافات عسكرية في سماء المنطقة...
واذ شوهد الدخان يتصاعد من المبنى «ب»
جراء الحرائق المفتعلة ،سمع بين الحين واآلخر
صوت قنابل ،تبين انها قنابل مسيلة للدموع
استخدمتها القوى االمنية لتفريق السجناء.
في غضون ذلك ،أشارت معلومات صحافية
ال��ى أن االسالميين في سجن رومية طالبوا
رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب وليد
جنبالط تكليف وزير الصحة وائل ابو فاعور
الوساطة بينهم وبين الدولة.

«النصرة» :من سيدفع الثمن؟

وبعد المداهمات ف��ي سجن روم��ي��ة ،نشر

�أهالي الع�سكريين ي�س�ألون
وزير الداخلية عن التوقيت؟

يوسف متحدّثا ً باسم االهالي
أكد رئيس لجنة أهالي العسكريين المخطوفين حسين يوسف من مكان قطع الطريق
في شارع المصارف في وسط بيروت« ،أن تهديدات وصورا ً وصلت إليهم عن أبنائهم في
السابق وحصلت عمليات التصفية» ،مشيرا ً إلى «أن صورة جديدة وصلتهم (أمس) ،تحت
عنوان «من سيدفع الثمن»؟
وسأل وزير الداخلية نهاد المشنوق ،عن توقيت عملية سجن رومية ،وتمنى أال يزيد
الخطر أكثر على ابنائنا ،الفتا ً إلى «أنه اتصل مع أحد المعنيين بخلية األزمة في خالل
النهار ،وقال له إن االمور جيدة ،إلى حين وصلت لنا صورة ألبنائنا وجههم في االرض
والبنادق موجهة نحوهم ،ونتمنى أال يدفع أحد من الشبان الثمن».
وتمنى أهالي العسكريين على رئيس الحكومة تمام سالم اتخاذ موقف بقضية أبنائهم،
وقالوا« :الجمرة ال تحرق إال مكانها».
ولفت األهالي إلى «أنهم كانوا ينتظرون ايجابيات إلى أن ما حصل عكس ذلك ،مهددين
بالتصعيد في حال هدد الخاطفون تهديداتهم».

وكان أهالي الموقوفين اإلسالميين في سجن
رومية ،أقدموا على قطع مفترق بحنين على
األوتوستراد الدولي الذي يربط المنية بعكار
صباحاً ،احتجاجا ً على اإلج��راءات التي تقوم
بها القوى األمنية داخ��ل السجن .وحضرت
وحدات من الجيش اللبناني الى المكان وأعادت
فتح الطريق .وحاول بعض الشبان قطع طريق
البداوي فيما استقدمت تعزيزات من المغاوير
الى باب التبانة ،في وقت ن ّفذ بعض النسوة
المنقبات من عائالت الموقوفين االسالميين في
سجن رومية اعتصاما ً في ساحة عبد الحميد
كرامي ،احتجاجا ً على ما يجري في السجن.
إلى ذلك ،قطع عناصر من جند الشام طريق
تعمير عين الحلوة في صيدا احتجاجا ً على
الخطة االمنية في سجن رومية .كما عمد عدد
من أهالي الموقوفين ال��ى قطع الطريق في
الشارع الفوقاني داخ��ل مخيم عين الحلوة.
وأفيد عن ظهور بعض الملثمين في الشارع
ودارت اتصاالت واسعة إلع��ادة فتح الطريق
وعدم جر المخيم الى اي تداعيات أمنية.

ردود فعل

وفي ردود الفعل ،أكد عضو تكتل التغيير
واالصالح النائب غسان مخيبر «ان عملية سجن
رومية األمنية مطلوبة وض��روري��ة إلخضاع
مجموعات كانت مرهبة ليس فقط للسجناء
وانما لكل المجتمع اللبناني» .وش��دّد على
«ضرورة أن يتواكب هذا العمل مع جهود حثيثة
لالستمرار في خطة لتطوير إدارة السجون
ليتحول السجن الى مكان للتأهيل واالصالح».
وقال النائب نعمة الله أبي نصر في تصريح
«م��ن ال��واض��ح أن ال��ح��وار الحاصل بين تيار
المستقبل وح��زب الله سمح للقوة األمنية
بالقيام بما كان ممنوعا ً عليها أن تقوم به في
سجن رومية» .ورأى «أن لبنان معرض لألعمال
اإلرهابية من داخل الحدود ومن خارجها وما
حصل في جبل محسن دليل على أن يد الفتنة
لم تتوقف عن زعزعة االستقرار وأن الصراع
داخل سورية له إرتداداته في لبنان ولذلك من
حق الدولة أن تتخذ جميع اإلجراءات لحماية
األمن الوطني».
وثمنت هيئة التنسيق في «لقاء األح��زاب
وال��ق��وى والشخصيات الوطنية اللبنانية
خطوة وزارة الداخلية في سجن رومية ،مؤكدة
«ضرورة وضع حد نهائي لتحول هذا السجن
إل��ى مركز قيادة للجماعات اإلرهابية التي
تسعى للعبث بأمن جميع اللبنانيين» ،محذرة
من «التدخل في عمل القضاء وتسييسه»،
مستنكرة «ال��ض��غ��وط ال��ت��ي م��ورس��ت على
المجلس العدلي وإجباره على إصدار مذكرة
توقيف بحق رئيس الحزب العربي الديمقراطي
األستاذ علي عيد».
وأك��دت الهيئة «أهمية العمل على وضع
خطة رسمية ووطنية للقضاء على الجماعات
اإلرهابية ومحاربة فكرها التكفيري في كل
ال��م��ج��االت ،األمنية والسياسية والثقافية
والتعليمية والدينية».
ون� ّوه��ت أمانة االع�لام في ح��زب التوحيد
العربي بالعملية األمنية واعتبرت «أن ما
تقوم به األجهزة األمنية في مواجهة المشروع
الذي يريد ادخ��ال الفتنة الى لبنان هو تأكيد
على «أن ال أحد أقوى من الدولة عندما تأخذ
القرار بمواجهة المتطرفين واالرهابيين ،داعية
للوقوف ال��ى جانب ق��وى االم��ن الداخلي في
جهودهم الرامية الى اجتثاث البؤر االرهابية
حفاظا ً على امن البلد واستقراره».

ابراهيم يتفقد نقطة المصنع
أك��د المدير ال��ع��ام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم «أن موضوع
«الفيزا» ليس واردا ً بالنسبة الى
الشعب ال��س��وري» ،موضحا ً «أن
إج��راءات تنظيم الدخول السوري
الى لبنان مستمرة لتخفيف الضغط
نتيجة النزوح القائم في البلد».
م��واق��ف اب��راه��ي��م ج���اءت خالل
تفقده مركز األمن العام في منطقة
المصنع على الحدود اللبنانية -
السورية حيث اطلع على حسن
س��ي��ر ال��ع��م��ل وتنفيذ اإلج����راءات
ال��ج��دي��دة ال��ت��ي ات��خ��ذت لتنظيم
الدخول السوري الى لبنان وفق
المعايير المعتمدة والتي بوشر
ال��ع��م��ل ب��ه��ا م��ن��ذ ب��داي��ة األس��ب��وع
الماضي وتحديدا ً في الخامس من
كانون الثاني الجاري.
والتقى ابراهيم الضباط واطلع

ع��ل��ى أوض����اع ال��م��رك��ز وال��ج��ه��ود
ال��م��ب��ذول��ة وأع��ط��ى التوجيهات
الالزمة .كما التقى بعض المواطنين
العابرين من سوريين وغيرهم من
الرعايا القادمين الى لبنان واستمع
الى مطالبهم ،شارحا ً الظروف التي
أملت هذه التدابير.
وقال ابراهيم من مركز المصنع
«إن االج����راءات ستستمر ،ولكن
زيارتي لالطالع إذا كان هناك خلل
ف��ي التنفيذ ليصار إل��ى تصويب
األخطاء وليس أكثر ،وقد الحظت
شكاوى كثيرة محقة وكما شاهدتم
سمحنا ألشخاص كثر بالدخول
إل��ى البلد نتيجة ه��ذه الشكاوى
المقنعة ،وسأجتمع مع الضباط
إلعطاء توجيهات وشرح االجراءات
في شكل أكبر».
ولفت الى «أن العامل االنساني

هو األساس في هذه العملية ،نحن
لم نمنع ال��دخ��ول ،وكما تعرفون
إننا نستقبل حوالى مليون و600
ألف ن��ازح ،ولبنان لم يعد يتسع
للنزوح ،ونحن نفسح المجال عبر
ه��ذه االج���راءات لمن هم فعالً في
حاجة للدخول الى البلد».
وردا ً على سؤال حول تصريحات
رئيس المجلس االعلى اللبناني
السوري نصري خوري ،قال« :هذا
موضوع في السياسة ،االج��راءات
عندما تنفذ وتأخذ مداها سيكتشف
ال��ن��اس أن��ه��ا لمصلحة الشعب
السوري والنازحين».
وع��ن تصريح السفير السوري
في لبنان ح��ول المعاملة بالمثل
من جهة س��وري��ة ،أج��اب ابراهيم
«هذا قرار تتخذه الدولة السورية،
وليس نحن».

بالمبلي زار با�سيل مودِّعاً:
الأمم المتحدة �ستبقى ملتزمة دعم لبنان
أعرب المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان ديريك
بالمبلي عن تفاؤله «بقدرة لبنان على التفوق على األزمة
الراهنة في المنطقة» ،مؤكدا ً أنّ األمم المتحدة «ستبقى
ملتزمة كليا ً في الفترة المقبلة دعم سيادة لبنان».
وقال بالمبلي بعد لقائه وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل ،في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مه ّماته
في لبنان « :أنّ األمم المتحدة ستبقى ملتزمة كليا ً في الفترة
المقبلة دعم سيادة لبنان والعمل مع الوزير ووزارته ومع
الحكومة اللبنانية والشركاء الدوليين من أجل ذلك».
وأض��اف« :أنا متفائل بقدرة لبنان على التفوق على
األزمة الراهنة في المنطقة .وقد لمست منذ ثالثة أعوام
رغبة الشعب اللبناني والقادة اللبنانيين في الحفاظ على
االستقرار ،وأنا متأكد من أنّ هذا األمر سيستمر ،كما أنني
متأكد أننا سنساعدكم في ذلك ،وعندما أقول «إننا» أقصد
هنا المجتمع الدولي واألمم المتحدة وأعضاء مجلس األمن،
وأعضاء المجموعة الدولية لدعم لبنان».

ور ّدا ً على سؤال عن تقاعس الدول المانحة بالتزاماتها
تجاه النازحين السوريين إلى لبنان ،أجاب« :صحيح
هناك تقاعس ولكن ،في الوقت نفسه ،هناك مبالغ كبيرة
تصل وتصرف على موضوع الالجئين ،إنما نحن ووزير
الخارجية والحكومة نطالب بالمزيد .وتوصلنا إلى
توافق بين األمم المتحدة والحكومة على خطة مشتركة
وأعلنا عنها في السراي الحكومية منذ أقل من ثالثة
أسابيع».
وأشار بالمبلي إلى أنه نقل تعازي األمين العام لألمم
المتحدة بان كي مون بضحايا «االعتداء اإلرهابي السبت
في منطقة جبل محسن في طرابلس» .وق��ال« :نرحب
بتكاتف القادة والمواطنين في طرابلس في وج��ه هذا
االع��ت��داء الوحشي وتعاطفهم م��ع الضحايا ودعمهم
للسلطات األمنية واالستمرار في تطبيق الخطة األمنية
التي أمنت الهدوء واالستقرار في المدينة خالل األشهر
الماضية».

لجنة متابعة تطبيق القوانين
تزور الوزارات لمعرفة �أ�سباب عدم التنفيذ

 5موقوفين على �صلة باالنتحار َيين والق�ضاء الع�سكري ينتظر انتهاء التحقيقات الأولية

لحود يطلب من الدولة حزم �أمرها والإنق�ضا�ض على �أوكار الإرهاب
ّ
تتواصل التحقيقات والتشديدات
األمنية حول موقع التفجير في جبل
محسن وال���ذي ال ي���زال مغلقا ً أم��ام
االه��ال��ي .وينتظر القضاء العسكري
ان��ت��ه��اء ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات األول���ي���ة في
التفجيرين االنتحاريين لمعرفة ما
اذا كان هناك محرضون ومتدخلون
وش��رك��اء لالنتحاريَين اللذين باتا
معروفين ليصار الى االدعاء على من
توصل اليهم التحقيق .وفي حال عدم
اكتشافهم أو معرفتهم يصار الى إصدار
مذكرة تح ّر دائم توصالً الى معرفتهم
وك��ام��ل هويتهم .أم��ا التعويضات
الشخصية عن أرواح الشهداء فتبقى
على عاتق الدولة.
وأف�����ادت ال��م��ع��ل��وم��ات «ان ع��دد
الموقوفين على ذم��ة التحقيق في
جريمة التفجير االنتحاري المزدوج
ف��ي جبل محسن ارت��ف��ع ال��ى خمسة
حيث يتم االستماع إليهم في شعبة
المعلومات في قوى األمن الداخلي»،
الفتة الى «ان التحقيقات واالف��ادات
األولية لثالثة موقوقين من آل خير
الدين وأفيوني وشمسين أظهرت انهم
كانوا على تواصل مع االنتحاريَين
طه الخيال وبالل المرعيان ،كما كانت
لهم اتصاالت مع موقوفين إسالميين
ف��ي سجن روم��ي��ة ي��ؤي��دون تنظيم
«الدولة االسالمية في العراق والشام
– داع����ش» ،إض��اف��ة ال��ى ات��ص��االت
بمنطقة الرقة السورية حيث يسيطر
هذا التنظيم» .كما تحدثت المعلومات
عن «ان االنتحاريَين تواجدا في لبنان
وت��ح��دي��دا ً ف��ي ط��راب��ل��س قبل تنفيذ
العملية بنحو أسبوع».
وت��رك��ز التحقيقات ال��ت��ي ال ت��زال
جارية تحت اشراف مفوض الحكومة
لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر

صقر ف��ي شكل خ��اص على معرفة
المكان الذي مكث فيه االنتحاريان قبل
تنفيذ العملية ،وما إذا كانا قد حصال
على الحزامين الناسفين هناك أو
أحضراهما معهما من سورية .وتجدر
االشارة الى ان الجيش كان قد أوقف
االنتحاري الخيال قبل نحو  8اشهر
على خلفية ال��ح��وادث في طرابلس.
وبعد التحقيق معه ت ّم اإلفراج عنه.
وفيماتشهدأحياءطرابلساجراءات
أمنية مشددة اتخذها الجيش اللبناني
والقوى األمنية .،تواصل الوفود تقديم
العزاء ال��ى أهالي الشهداء في جبل
محسن حيث أقيم ع��زاء مشترك بين
العائالت من الثالثة بعد الظهر وحتى
السادسة مساء .كما عقد اجتماع في
منزل رئيس هيئة العلماء المسلمين
الشيخ سالم الرافعي حضره عدد من
المشايخ والعلماء لبحث التطورات.
وت���زام���ن���اً ،ت��وال��ت ردود الفعل
السياسية والدينية المندّدة بالجريمة
االرهابية في جبل محسن وش �دّدت
على ضرورة وأد نار الفتنة .وفي هذا
االطار ،قال نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني سمير مقبل إن هذا
التفجير اآلثم يهدف الى زعزعة األمن
واالستقرار في لبنان ال سيما في منطقة
الشمال» ،مؤكدا ً «ان مثل هذه االعمال
لن تثني الجيش والقوى األمنية عن
متابعة مهماتها وعزمها على مطاردة
واعتقال هؤالء المخربين».
واعتبر الرئيس السابق إميل لحود
«ان التفجيريَن االنتحاريَين هما عمالن
ارهابيان بكل المفاهيم والمعايير،
ولوال شهادة احد المدنيين الذي ألقى
بنفسه على االنتحاري الثاني لكانت
حصيلة التفجيريَن عددا ً مضاعفا ً من
الشهداء والجرحى» ،مشيرا ً الى «ان

فظاعة الجريمة اإلرهابية التكفيرية
قابلها تشييع نبيل للشهداء والتفاف
طرابلسي حول الجبل بتنديد جامع
لالرهاب الذي ال يوفر احدا ً ويستهدف
ك��ل ال��ن��اس وال��ط��وائ��ف وال��م��ذاه��ب
والجيش واالمن بدليل استمرار خطف
الرهائن العسكريين في جرود عرسال.
وطلب لحود من الدولة ،أن تحزم
أمرها وتنقض على أوك���ار اإلره��اب
على مساحة ال��وط��ن ،م��ن دون اي
ت��ردد او تمييز ،وبتنسيق كامل بين
األجهزة االمنية واالستخبارية ،داعيا ً
إلى «تجفيف طرق االمداد والتدريب،
ورصد العناصر الشابة التي تتعرض
لغسل دم���اغ ممنهج وف��ق �ا ً للتفكير
العدمي ،زيفا ً باسم الدين ،وكل دين
من االرهاب براء».
ورأى رئيس المجلس التنفيذي في
حزب الله السيد هاشم صفي الدين
«أن اإلره���اب ال��ذي يستهدف لبنان
يريد أن يأخذ البلد إلى الفتنة والدمار
والتقاتل» ،مشددا ً خالل االحتفال الذي
أقامه حزب الله في صديقين لمناسبة
مرور اسبوع على استشهاد علي حسن
بكري على ضرورة «أن يواجه الجميع
أه���داف ه��ؤالء اإلرهابيين بالحكمة
والشجاعة وبالموقف الصحيح الذي
يكمن بخروج البعض من دائرة الترديد
واإلبهام».
وشدد على ضرورة أن يعمل الجميع
من أجل أن تحاصر وتعزل وتستأصل
ه��ذه المجموعات التكفيرية ،وأن
يقف كل لبنان بجيشه وقواه األمنية
والشعبية وأح���زاب���ه وسياسييه
وم��س��ؤول��ي��ه ب��م��واج��ه��ة ه���ذه الفئة
اإلرهابية من أجل أن نحفظ بلدنا كلّه
وليس طرابلس فقط».
ال��ى ذل���ك ،أج���رى وزي���ر االش��غ��ال

العامة والنقل غ��ازي زعيتر اتصاال ً
برئيس المجلس االسالمي العلوي
الشيخ أسد عاصي ،مستنكرا ًالجريمة.
وأكد «ان بالتعاون والتضامن والحكمة
نحصن وحدتنا الوطنية ونتصدى
لكل الفتن واألخطار التي تحيط بنا
وتهددنا ،وان المرحلة الحالية تتطلب
من الجميع الوقوف في وجه براثن
اإلرهاب لنجنب لبنان النار التي تواجه
المنطقة المحيطة بنا».
واعتبرت وزي��رة المهجرين أليس
شبطيني «ان العملية االرهابية التي
حصلت ،ج��اءت لتضرب االستقرار
األمني والخطة األمنية الناجحة في
منطقة الشمال ،وجاءت كذلك لتضرب
وتزعزع جو الحوار السائد في البلد».
ورأى النائب ق��اس��م ه��اش��م «في
تصريح بعد ج��ول��ة تفقدية ل��ه في
م��ن��ط��ق��ة ح��اص��ب��ي��ا «ان ال��ح��ك��وم��ة
م��ط��ال��ب��ة ال��ي��وم ب��االس��ت��ث��م��ار على
المناخ الوطني اإليجابي الذي واجه
المؤامرة واإلبتعاد عن حالة اإلنقسام
والخالفات ومقاربة القضايا واألزمات
من زاوية المصلحة الوطنية الجامعة
بعيدا ً من بعض األه��واء والمصالح
والمواقف السياسية» .ورأى المكتب
السياسي لحركة النضال اللبناني
العربي «ان العمل اإلرهابي يأتي في
سياق ض��رب ال��ح��وار بين االط��راف
السياسية في البلد والذي يهدف الى
تعزيز االستقرار ،ومنع وقوع الفتنة»،
من ّوها ً بـ«وعي أهالي وفاعليات جبل
محسن ،وعدم استدراجهم الى ر ّد فعل
جنب طرابلس انفجارا ً أمنياً».
وأش��اد النائب السابق أميل لحود
ب��ـ«رد فعل أبناء جبل محسن الذين
مارسوا أعلى درجات ضبط النفس في
مواجهةجريمةإرهابيةاليمكنالسكوت

عنها» ،الفتا ً الى «أن بعض نواب تيار
المستقبل التزموا الصمت تجاه ما
حصل ،وخصوصا ً أن بعضهم ساهم
في تعزيز مظاهر التطرف وشجع ،علنا ً
وسراً ،على ارتكاب أعمال إرهابية كما
أن البعض تورط في عمليتي التسليح
والتمويل» .وقال« :ال أحد يزايد علينا
في معارضة التنظيمات اإلرهابية ،ولو
أن جبهة النصرة التي تبنت التفجيرين
وجدت من يدافع عنها من قبل رئيس
حزب مشارك في الحكومة اللبنانية،
إال أن ه��ذه التنظيمات تجد من يقدم
لها يد العون في ال��داخ��ل اللبناني،
وم��ن يستقبل مسلحيها في منازله،
وم��ن يطرح نفسه مفاوضا ً وسطيا ً
بين الدولة وخاطفي عسكريين ،ومن
يؤمن لها بيئة حاضنة نتيجة الخطاب
السياسي الطائفي ال���ذي يعتمده،
وه��ؤالء جميعا ً غير أبرياء من دم من
قتل في جبل محسن».
وأث��ن��ى رئ��ي��س المؤتمر الشعبي
اللبناني كمال شاتيال في بيان على
«م��وق��ف أه��ل ط��راب��ل��س ف��ي تفويت
الفرصة على قوى التطرف وحرصهم
على أمن مدينتهم ووحدتها».
دولياً ،أعرب مجلس األمن الدولي
ع��ن «إدان���ت���ه ال��ش��دي��دة للعمليتين
االنتحاريتين .وأكد «ضرورة مالحقة
منفذي ومنظمي االع��ت��داء» ،مطالبا ً
«الجميع في البالد التعاون في شكل
فاعل مع السلطات اللبنانية في هذا
المجال».
ودع��ا أعضاء مجلس األم��ن جميع
اللبنانيين الى المحافظة على الوحدة
ال��وط��ن��ي��ة أم����ام م���ح���اوالت زع��زع��ة
البالد ،وجددوا التأكيد على «ضرورة
امتناع لبنان عن االنخراط في األزمة
السورية».

اللجنة خالل المؤتمر الصحافي
أكدت اللجنة المكلفة متابعة النظر
في القوانين وتطبيقها أنها ستقوم
بجولة على الوزارات لمعرفة أسباب
ع��دم التطبيق وحضهم على األم��ر.
ووزع رئيس اللجنة النائب ياسين
ج��اب��ر بعد االج��ت��م��اع ال���ذي حضره
ال��ن��واب االع��ض��اء م����روان ح��م��ادة،
فريد ال��خ��ازن ،محمد قباني وعلي
ف��ي��اض نسخة ع��ن ال��ق��وان��ي��ن التي
أقرها المجلس ولم تصدر نصوصها
التطبيقية منذ العام  2000حتى عام
 2014بحسب ال���وزارات المعنية.
وأش��ار ال��ى «قوانين تتعلق بقضايا
حيوية ومصيرية ص��درت منذ 12
سنة ولم تنفذ ومنها سالمة الطيران
والطيران المدني والكهرباء».
وأوض��ح جابر «أن لبنان يدفع
ع��ش��رات ال��م��ل��ي��ارات ع��ل��ى ق��ط��اع
الكهرباء وال كهرباء للناس ،فيما
القانون في أدراج ال���وزراء» ،الفتا ً
إلى «القانون ال��ذي يسمح للقطاع
الخاص بإنتاج الكهرباء» ،مضيفا ً
«أن البعض اعتبر انها تفتح المجال
امام الخصخصة».
ولفت إلى «أن وضع الكهرباء في
تراجع مضطرد علما ً أن هناك عشرات
المليارات خسائر ف��ي ه��ذا المرفق

(ت ّموز)
والدولة تدفع أكثر من مليارين في
السنة خسارة وال وج��ود للكهرباء.
ومع ذلك ال تسعى الى تطبيق القانون
ال��ذي ح��از على تنويه دول��ي عندما
اصدره مجلس النواب».
وأشار جابر إلى «أنه في موضوع
الحملة على سالمة الغذاء واالوضاع
الصحية ،هناك قانون على تماس
بهذا الموضوع وهو قانون تعبئة مياه
الشفة ويتحدث عن كيفية التعامل مع
المياه ،وهو صادر منذ أكثر من سنتين
ول��م يطبق ،وك��ذل��ك ق��ان��ون حماية
المستهلك الذي عملنا أسابيع وأشهرا ً
على انجازه وص��در في عام ،2005
وحتى اليوم لم يتم اصدار المراسيم
التطبيقية لتنفيذه وقد استدعينا وزير
االقتصاد آالن حكيم الى اللجنة ووعدنا
بأن يصدر المراسيم التطبيقية اليوم
(أمس)» الفتا ً إلى «أننا ندرس قانون
سالمة الغذاء وال نعلم إن كان سينفذ
أم ال».
أما في شأن موضوع االتصاالت،
فأكد «أن الهدف من اص��دار القانون
المتعلق بهذا القطاع ليس فقط انشاء
الهيئة الناظمة إنما أيضا ً تحرير قطاع
االتصاالت ،ألنه لالسف اليوم هناك
احتكار كبير في قطاع االتصاالت ولم

يتم الوصول الى الغاية الحقيقية من
خلف انشاء اصدار قانون االتصاالت
ولم يباشر بانشاء شركة «ليبانون
تلكوم» ولم يباشر بإنشاء الشركة
الخليوية الثالثة».
وق����ال« :ك���ل ه���ذه السلسلة من
القوانين التي تعالج الكثير من االمور
الحياتية والتي يشكو منها المواطن
والبلد في حاجة ال��ى تطبيقها ،اذا
لم تطبق ال اع��رف ما هي االج��راءات
المطلوبة في حينه».
وسأل جابر« :لماذا لم نشكل هذه
الهيئة منذ  12سنة ،علما ً أن هناك
قانونا ً صدر عن المجلس النيابي بهذا
ال��ص��دد؟ ول��م يشكل أعضاء مجلس
االدارة ولم يعط أي دور ،والطيران
المدني تقريبا ً زال من الوجود ألنه
ممنوع عليه ال��ت��وظ��ي��ف ،والمطار
يتراجع الى الوراء لالسف ولم يتحرك
المسؤولون ساكنا ً وهذا غير مقبول،
خصوصا ً ان سالمة الطيران أمر مهم
جداً».
وسأل «ما هو دور المجلس النيابي،
هذه السلطة التشريعية التي تصدر
القوانين ويتعمد الوزراء عدم تنفيذها
او يتأخرون بتنفيذها ،وفي هذا الوضع
ما هو دور السلطة التشريعية»؟

