حمليات �سيا�سية

السنة السادسة  /السبت  11 /نيسان  / 2015العــدد 1755
Sixth year / Saturday / 11 April 2015 / Issue No. 1755

حركة طبيعية في طرابل�س بعد توتر محدود

بح�ضور جمعة ونا�صر والمقاطعين ال�سابقين

الم�ؤتمر القاري الأفريقي ال�سابع ينتخب عبا�س فواز رئي�س ًا للمجل�س

المجلس الجديد

من المؤتمر

علي بدر الدين
نجح المجلس القاري األفريقي للجامعة اللبنانية الثقافية في
العالم في عقد مؤتمره السابع في قاعة انطوان حرب في قصر
االونيسكو في بيروت بعد لقاءات واتصاالت ومبادارات كثيفة بين
المعنين في الملف االغترابي ،وصعد الدخان األبيض الذي يؤشر
إلى التئام المؤتمر في موعده والتوافق على انتخاب رئيس وهيئة
ادارية جددين .وتأكيد الحضور والمشاركة الفعالة لتأمين النصاب
القانوني المطلوب الذي يحقق الغاية من انعقاد المؤتمر ويطوي
صفحات ويفتح أخرى عنوانها التحاور والتعاون والتنسيق بين
الجميع وهذا ما ترجمه المؤتمر من الذين لبوا دعوة األمانة العامة
للمجلس والبعض منهم حضر بعد انقطاعه سنوات عن المشاركة
في مؤتمر اغترابي ،ما أضفى أج��واء مريحة وإيجابية سادت
المؤتمر وأعطت انطباعا ً جيدا ً للوصول الى الخواتيم السعيدة وهذا
بدا واضحا ً وجلياً.
المؤتمر لناحية حجم المشاركة النوعية والتنظيم ،أعاد الروح
إل��ى المجلس وإل��ى الزمن الجميل ال��ذي شهده المغتربون في
مؤتمرات قارية وعالمية سابقة غابت لسنوات وأكدت الحاجة
والضرورة االغترابية إليها في مرحلة قاسية يواجهها المغتربون
ال سيما في القارة األفريقية.
وقد ساهم في انجاحه واعتباره من اهم المؤتمرات القارية
االغترابية على مستوى أفريقيا ،حرص المؤتمرون على استنهاض
القوة االغترابية وتفعيل طاقاتها وحاجة لبنان المقيم والمغترب

الجامعة اللبنانية الثقافية
في العالم التي ير�أ�سها نا�صر
هي ال�شرعية
اليها واالص��رار على إح��داث صدمة ايجابية ونقلة نوعية ال بد
منهما في اآلتي من األزمات واالستهدافات والتحديات التي تواجه
المغتربين في أفريقيا .كذلك دعم وتأييد ورعاية وزارة الخارجية
والمغتربين المتمثلة في المشاركة الفاعلة للمدير العام للمغتربين
هيثم جمعة الذي كان لها تأثيرها االيجابي والصدى الطيب لدى
الحاضرين وهم لطالما أملوا وتمنوا أن يتواصل االهتمام الرسمي
وه��ذا ما دأب��ت عليه مديرية المغتربين ،اضافة إل��ى احتضان
الجامعة الثقافية األم لهذا المؤتمر ومساهمتها في تقريب وجهات
النظر وإخراج المبادرة االصالحية التوافقية المقترحة الى دائرة
الضوء.
وتمثلت الجامعة في مشاركة رئيسها العالمي أحمد ناصر
وأمينها العام بيتر أشقر ونائب الرئيس األول القنصل رمزي حيدر.
المؤتمر الذي افتتح أعماله عند العاشرة من صباح أمس بدأ
بالنشيد الوطني ثم كلمة ترحيبية من األمين العام للمجلس
ابراهيم فقيه.

جمعة

وألقى جمعة كلمة اعتبر فيها أن انعقاد المؤتمر ،يأتي في لحظة
حساسة ودقيقة ومفصلية في حياة لبنان ،مؤكدا ً حيوية المغترب
اللبناني الذي يتطلع دائما ً إلى األمام .وقال« :إننا أمام تحديات
كثيرة وأمام الهيئة المنتخبة مسؤوليات كثيرة وعليها أن تخطط
لمواجهتها بالثبات والبعد من كل ما يؤدي إلى أذية االغتراب
اللبناني في القارة األفريقية الخيّرة التي اعطتنا التنمية والنجاح
ولنا كل الثقة بالمغترب اللبناني الذي ينهض ويتحدى المخاطر
بعيدا ً من الفوضى واالرتجال والتفرقة».
ون��وه جمعة بالرئيس العالمي للجامعة أحمد ناصر مؤكدا ً
وجود جامعة شرعية واحدة هي الجامعة اللبنانية في العالم
والتي يرأسها ناصر وهدفنا جميعا ً خدمة الوطن واالغتراب داعيا ً
إلى عدم االلتفات أو اإلهتمام باالشاعات والطفيليات والتشويش
على مسيرة الجامعة التي ستتوحد واليوم ازددت قناعة وايمانا ً
انها ستتوحد من خالل المجلس القاري األفريقي.

زهر

وتحدث المجلس نجيب زه��ر ال��ذي أش��اد بمسيرة المجلس
وبالتعاون القائم مع مديرية المغتربين والجامعة الثقافية ،مؤكدا ً

لقطات على هام�ش الم�ؤتمر
واف��ق المؤتمرون على اقتراح بتسمية المؤتمر باسم
األمين العام الراحل منصور عازار وتذكروا األمين العام
السابق للمجلس الراحل المحامي أحمد طرابلسي.
لم يشهد المؤتمر أية مناكفات أو سجاالت على غير عادة،
واتسم المؤتمر باالنضباط والرضا.
اعترض البعض على تخصيص دقيقتين فقط للمداخلة.
للمرة األول��ى في تاريخ المؤتمرات االغترابية لم تدعَ
شخصيات سياسية وحزبية كما جرت العادة.

دعمه ووقوفة إلى جانب الهيئة اإلداري��ة الجديدة شاكرا ً جمعة
وناصر وفواز.

الساحلي

واعترف أمين الصندوق في المجلس معروف الساحلي بأن
الصندوق المالي للمجلس القاري دائما ً فارغ ولم يلتزم احد بتسديد
اشتراكاته او في دعم الصندوق .متمنيا ً على الجميع االلتزام بما
يتوجب عليهم ولمواجهة الحاالت الطارئة ألن الدولة غائبة على
هذا الصعيد.

ناصر

وألقى ناصر كلمة ع��رض في مستهلها لمؤتمرات المجلس
القاري منذ تأسيسه ،وقال« :ينعقد مؤتمركم اليوم وسط ظروف
استثنائية يمر فيها وطننا لبنان وتمر فيها دول العالم قاطبة ،ومنها
دول القارة االفريقية .وال نبالغ حين نقول إن األزمة ،هي بوجه من
وجوهها ،أزمة عالمية على أكثر من صعيد وأبرز هذه األصعدة:
األوضاع االقتصادية التي نتلمسها في أفريقيا ومختلف األسواق
العالمية ،تدهور األوضاع األمنية وتحول األمن إلى هاجس دولي
غير مسبوق وفي بعض األحيان ،متشابك وغير مفهوم ،عدم
االستقرار العام في بعض الدول وانعكاس ذلك على فرص العمل
وبالتالي على االستقرار المعيشي واالجتماعي ألبنائنا».
وأضاف« :أمام هذه اللوحة يكتسب مؤتمركم أهمية استثنائية،
ويضعنا جميعا ً أمام تحديات أساسية علينا التعامل معها بحكمة،
ونضع لها برامج عمل موضوعية ومدروسة».
وإذ أشار إلى أن «االغتراب في الدول األفريقية يتأثر بالمناخ
العام» ،أكد أن «تعزيز عالقات المغتربين اللبنانيين في القارة
األفريقية مع وطنهم األم ،عملية قائمة ومستمرة ونحن نعتبرها
من المسائل البديهية والطبيعية ،غير اننا طرف في هذه المهمة
وعلى إدارات الدولة اللبنانية ان تشاركنا هذا الهم وتعمل معنا
لتحقيق المزيد من الخطوات في هذا المجال .على الصعيد التربوي
والصحي والثقافي والدبلوماسي والرياضي وعلى مستوى
العالقات التجارية والقوانين واالتفاقات المشتركة وسبل تفعيلها،
ال أن تبقى حبرا ً على ورق.
نبذل ما في وسعنا ،وفي هذا اإلطار نحن في الجامعة ،طلبنا ان
يبدأ التحضير لمؤتمر تربوي للمدارس اللبنانية في دول االغتراب
بهدف تطوير قدراتها وزيادة التنسيق مع وزارة التربية الوطنية
في بيروت ،وأولينا الموضوع الصحي اهتماما ً خاصا ً في اآلونة
االخيرة من تنامي بعض االمراض وبخاصة مرض «إيبوال» ،وفي
هذا المجال ال بد من التنويه الخاص لمواكبة مجلسكم الكريم لهذه
المعضلة من خالل تشكيل لجنة المتابعة برئاسة الحاج نجيب
زهر عضوية رؤساء المجالس في الدول المعنية مع مواكبة دائمة
من قبل االمانة العامة».
وقال« :الئحة المهمات تطول لكننا اليوم سنكتفي بما أشرنا اليه،
لنبارك لكم هذا اليوم المشهود والذي يعبّر عن وحدتكم وحسكم
الكبير بالمسؤولية ،فما انتم نذرتم وتنذرون أنفسكم له إنما ناتج
من حب التضحية في سبيل وطنكم المضيف ووطنكم األم وفي سيل
حماية ابناء الجاليات جميعهم من دون استثناء ،انها رسالة خطها
الرواد االوائل وفي مقدمهم الريس واالخ ورفيق العمر والمتفاني من
غير حساب الحاج نجيب زهر».
واختتم« :أتوسم خيرا ً من هذا المؤتمر الذي سيواكب حوارنا
العام لتأكيد وحدة االغتراب ووحدة الجامعة ول ّم شمل الجميع
تحت جناح المؤسسة األم ووفق نظامها األساسي ،وأتقدم بالتقدير
لرئيس ومسؤولي المجلس القاري لما بذلوه خدمة ألهلهم في بالد
االنتشار وفي الوطن ،وسيبقى ابو ياسين مرجعية لمن سيخلفه،
ومرجعية اغترابية وطنية على المستوى العام ،وذلك انطالقا ً من
تجربته الغنية وكبريائه وتواضعه وشخصيته المحببة».

مداخالت

وج��رت مدخالت لبعض المؤتمرين فتحدث مهدي حمدان
(ساحل العاج) فأكد أهمية المؤتمر وانعقادة في زمانه الصحيح،
داعيا ً إلى ترجمة األقوال إلى أفعال للنهوض بالمجلس وحماية
الجاليات منوها ً بالرئيس نبيه بري «صمام امان لبنان بمقيمه
ومغتربيه».
وتمنى حسن عيسى غندور ان ينصب االهتمام على رعاية
الجاليات في افريقيا .وشدد علي الدر (بنين) على الخروج من
الدوائر إلى االنفتاح والتعامل بمسؤلية في كل ما يتعرص له
المغتربون في أفريقيا .ونوه علي برو (الكغونغو) بانعقاد المؤتمر
في ظروف بالغة الدقة ،مشددا ًعلى ترجمة القرارات ووقف النزاعات
ول ّم الشمل االغترابي خدمة للوطن واالغتراب.

المجلس الجديد

وبعد كلمات االفتتاح جرى انتخاب رئيس وهيئة ادارية جددين
باالجماع ووزعت المهام على الشكل التالي:
عباس فواز رئيساً ،محمد علي هاشم نائبا ً أول للرئيس ،علي
سعادة نائبا ً ثانيا ً للرئيس ،محمد الجوزو نائب الرئيس للشباب
والرياضة ،ابراهيم فقيه نائب الرئيس للشؤون القضايا والتخطيط
نمر ثلج أمينا ً عاماً ،معروف الساحلي أمينا ً للصندوق.
واألعضاء  :سعيد فخري ،عاطف ياسين ،علي نسر ،هاشم
هاشم ،جورج حداد ،كمال عكر ،زهير عزالدين،عزت عيد.
وانتخب نجيب زهر رئيسا ً فخريا ً ورئيس لجنة التحكيم.
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من�صور �أطلق النار على عنا�صر «المعلومات»
فردوا بالمثل ما �أدى �إلى مقتله

(ت ّموز)

فواز

وبعد عملية االنتخاب جرى التسلم والتسليم بين فواز وزهر،
ثم ألقى ف��واز كلمة جاء فيها «:يسعدني ان أقف بينكم اليوم
حائزا ً على ثقتكم التي أوليتموني إياها بعد مداوالت قام بها عدد
من الحريصين على مصالح المغتربين المنتشرين في القارة
األفريقية التي نكنّ لها جميعا ً مودة خاصة .كذلك من اجل تفعيل
مؤسسات الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ،هذه الجامعة
التي كبرنا معها واصبحت حاجة ضرورية لحماية ورعاية
الجاليات اللبنانية المنتشرة في العالم والتي تشكل منبرا ً لرفع
الصوت الذي يعبر عن حاجات المغتربين وطموحهم في بناء
مؤسسة اغترابية فاعلة وجادة.
وحيث ان المجلس القاري األفريقي هو العمود الفقري للجامعة
فإننا سعينا الى أن تتوافر الطاقات وتتوحد الهمم لننهض بهذا
المجلس ليستطيع ان يقوم ب��دوره في إع��ادة هيكلة وتفعيل
المجالس الوطنية والفروع على امتداد الساحة االفريقية ،وهذا
يتطلب جهدا ً مشتركا ً منا جميعا ً لتحمل مسؤوليتنا بجدارة
وبعزم إلع��ادة تنظيم مؤسسات الجامعة وخاصة المجلس
القاري ،وعندما تنتظم االمور بشكلها الطبيعي تصبح مهماتنا
أسهل ونكون قد وضعنا القطار على السكة الصحيحة».
وتابع« :إن المجال متاح لنقوي قبضة أيدينا ألن الجاليات
اللبنانية في أفريقيا تنادينا وال���دول المضيفة للمغتربين
اللبنانيين في القارة ايضا ً تنتظرنا ،ووطننا لبنان الذي ما غفلت
عينكم عنه هو في حاجة ماسة لتضامننا والوطن ينادينا دائما ً

فواز� :سن�سعى جاهدين لتوحيد
الجامعة لن�شكل قوة مترا�صة
تتمكن من تفعيل م�ؤ�س�ساتها
وال بد إال ان نلبي النداء كما تعودنا جميعا ً وأصارحكم القول اني
قبلت بتحمل هذه المسؤولة ألني مارستها منذ سنوات طويلة
ولدي الخبرة والتجربة والقدرة على رئاسة هذا المجلس حيث
اعتبر ان المهمة تكلف وليست تشريفا ً ولكنني اقول اذا لم نتعاون
جميعا ً ونستمر بالتعاون وب��ذل الجهد والعطاء فان شخصا ً
واحدا ً مهما كانت قدرته ومهما عال مقامه ال يمكن ان تصل االمور
الى المبتغى المنشود اال من قبلنا جميعاً».
وأض��اف« :أدرك جيدا ً أسباب التراجع ال��ذي حصل للفروع
والمجالس الوطنية وكذلك للمجلس القاري وحتى المجلس
العالمي .ان الرئيس المنتهية واليته لم يقصر في رعاية شؤون
المغتربين وكذلك المجلس القاري ولكن ال بد من وجود مقر دائم
وحاضر للمجلس القاري األفريقي وال بد من التواصل مع الجاليات
اللبنانية وزياراتها والعمل على إعادة تأسيس المجالس الوطنية
حيث ال توجد ،وتفعيلها عبر االنتخابات حيث يجب وبالتالي على
المجالس هذه ان تعيد بناء وتأسيس الفروع وتفعيل الموجود
منها على ما ينص النظام الداخلي للمجلس والجامعة».
وأردف« :لقد تباحثنا خالل األسبوع األخير مع الفعاليات
االغترابية ورؤساء المجالس الحاليين والسابقين وكذلك الفروع
الموجودة فوجدت حافزا ً كبيرا ً عندهم للتعاون والعمل سويا ً
لننهض بهذا المجلس وكذلك بكافة مؤسسات الجامعة والتي
سنسعى جاهدين من أجل توحيد الجامعة بعد االنقسامات
التي حصلت لألسف لنشكل ق��وة واح��دة متراصة تتمكن من
تفعيل مؤسسات الجامعة وإعادة الحرارة الى شرايينها لتسطع
شمسكم مجددا ً في الغربة والوطن.
وفي هذا اإلطار سنقوم بوضع خطة عمل إلعادة تفعيل المجلس
القاري لتعرض عليكم في اجتماع قادم وقريب تتضمن آراءكم
وخطط وآليات عمل تضعها الهيئة االدارية الجديدة بتصرفكم
للموافقة عليها .ثقتنا بكم كبيرة لمساعدتنا في التواصل مع
كافة الجاليات اللبنانية في أفريقيا ومع الهيئة االدارية للمجلس
العالمي ،وهنا ال بد من التنويه بجهود الرئيس العالمي الموجود
بيننا السيد احمد ناصر لمواجهة ما يحاك من تحركات ضد وحدة
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم».
وفي الختام هنأ جمعة المجلس القاري الجديد ،متمنيا ً العمل
على تفعيل االغ��ت��راب والمجالس وال��ف��روع األفريقية وتعزيز
التواصل مع كل المغتربين .ثم أخذت الصورة التذكارية للمجلس
الجديد.

بعد توتر محدود ساد بعض أحياء مدينة طرابلس
على خلفية قتل فرع المعلومات المطلوب أسامة منصور
وتوقيف الشيخ خالد حبلص في طرابلس ،سيطر الهدوء
التام على المدينة التي شهدت حركة طبيعية ولم تسجل
اي تدابير عسكرية استثنائية ،وسط ترحيب سياسي
وشعبي باإلنجاز األمني النوعي ،وتأكيد السكان وقوفهم
دائما ً إلى جانب الدولة والشرعية.
وأوضحت المديرية العامة لقوى االم��ن الداخلي -
شعبة العالقات العامة في بيان مالبسات العملية مشيرة
إلى أن «في إطار متابعة الشبكات اإلرهابية واألشخاص
الخطرين وبنتيجة المتابعة واالستعالم والرصد المكثف،
تمكنت قوة من فرع المعلومات في قوى األمن الداخلي
من تحديد مكان تواجد الشيخ خالد حبلص في مدينة
طرابلس».
وأضاف البيان« :عند الساعة  22:25من ليل الخميس
وفي مدينة طرابلس  -محلة باب الرمل ولدى قيام دورية
من شعبة المعلومات بتوقيف حبلص في أثناء تواجده
داخ��ل سيارة ن��وع «كيا بيكانتو» بقيادة المدعو أمير
الكردي ،توقفت سيارة نوع «أوبل» في داخلها شخصان
حيث أقدم الشخص الذي كان جالسا ً بجانب السائق على
إطالق النار في اتجاه عناصر الدورية ،ما أدى الى إصابة
عنصرين بجروح طفيفة ،فرد عناصرها بالمثل نتج منها
مقتل الشخصين وتوقيف حبلص والكردي .تبين ان
القتيلين هما أسامة منصور وأحمد الناظر ،كما تبين أن
منصور هو الشخص الذي أطلق النار وفي حوزته حزام
ناسف عمل الخبير العسكري على تفكيكه .والتحقيقات
جارية باشراف القضاء المختص».
ومنذ توقيفه أول من أم��س ،بوشرت التحقيقات مع
حبلص في فرع المعلومات في بيروت .وتبين انه عمد
إلى تغيير شكله حيث بدا حليق الذقن واكتسب وزنا ً ما
سمح له بالتجول براحة إلى حد ما .وأفادت المعلومات ان
حبلص ص ّرح باسم غير اسمه بعد توقيفه لتضليل القوى
األمنية ،إال أنه عاد واعترف بهويته الحقيقية بعد مواجهته
بالوثائق ،كما كانت في حوزته أوراق ثبوتية مزورة.
وعلم أن حبلص كان يقيم في شقة في الكورة منذ
أشهر ،ويتنقل بحذر ،وقد دهمت القوى األمنية المنزل

المذكور أمس.
وحبلص يعتنق الفكر السلفي المتطرف ،وفي حقه أكثر
من مذكرة توقيف.
واج���ه الخطة األم��ن��ي��ة المخصصة لطرابلس منذ
انطالقتها ودع��ا السنة الى االنشقاق عن الجيش الذي
وصفه بـ«االيراني» ،كما حاول التحرك نحو عبرا ابان
المعارك بين الجيش والشيخ أحمد االسير ،اال ان الجيش
حاصره ومنعه.
أما منصور ،فهو أيضا ً مطلوب بأكثر من مذكرة توقيف،
بايع «جبهة النصرة» ،قائد محور ستاركو خالل المعارك
بين باب التبانة وجبل محسن .شارك في تحضير عبوات
الستهداف الجيش .أوقف في البقاع سابقا ً قبل أن يفرج
عنه.
أما الناظر ،فهو عضو في شبكة منصور اإلرهابية وابن
التبانة كما منصور .شارك في معارك طرابلس ،وحارب
الجيش اللبناني.
على صعيد آخر ،ألقت مخابرات الجيش القبض امس
على سوريين اثنين من «جبهة النصرة» على حاجز اللبوة
عرسال ،لدى خروجهما من بلدة عرسال ،وهما محمد
إدريس وعبد المهيمن العبد.
كما اوقف الجيش  3اشخاص من الجنسية اليمنية في
تربل  -البقاع ،لتصويرهم كنائس البلدة وقرى السلسلة
الشرقية.
وأظ��ه��رت التحقيقات معهم ،انهم يمتلكون رخصة
من بلدية تربل  -البقاع ،تتيح لهم اجراء دراسات حول
المساحة.
على صعيد آخ��ر ،صدر عن قيادة الجيش  -مديرية
التوجيه أنه عند الساعة  17:35من يوم أول من أمس،
خرقت طائرتان حربيتان «إسرائيليتان» األجواء اللبنانية
من فوق البحر غرب البترون ،ونفذتا طيرانا ً دائريا ً فوق
المناطق اللبنانية كافة ،ثم غادرتا األجواء من فوق البحر
غرب الناقورة.
وع��ن��د ال��س��اع��ة  ،19:10خ��رق��ت ط��ائ��رة استطالع
«إسرائيلية» األجواء اللبنانية من فوق البحر غرب جونيه،
ونفذت طيرانا ً دائريا ً فوق مناطق بعلبك ،الهرمل واألرز ،ثم
غادرت األجواء فجر أمس.

�إ�شادات بعملية طرابل�س

الم�شنوق :لن نترك �أي مطلوب
مهما كانت طائفته
القت العملية األمنية النوعية لفرع
المعلومات في طرابلس ردود فعل
مشيدة باالنجاز ومشددة على انزال
أشد العقوبات بالموقوفين.
وع��اد وزي��ر الداخلية والبلديات
ن��ه��اد ال��م��ش��ن��وق ،ج��ري��ح��ي ف��رع
المعلومات ،في مستشفى الروم في
االشرفية ،واللذين أصيبا بجروح
بليغة خالل عملية القاء القبض على
المطلوب خالد حبلص ف��ي ش��ارع
المئتين في طرابلس.
وقال المشنوق للجريحين« :أريد
ان اقول لكما انكما تدافعان عن كل
البلد بكل طوائفه ،ألن هذا االرهاب ال
طائفة له وال دين ،الحمد لله انكما اآلن
بخير ،وانتما تمثالن كل اللبنانيين
س��واء أكنتم بصحتكما الكاملة أو
مصابين ،ون��ح��ن ف��خ��ورون بكما.
اريد ان اقول لكما ان كل اللبنانيين
ال��ى جانبكما ،وك��ل ك�لام تسمعانه
من اي جهة كانت ليس له اي قيمة،
وال يمثل اي أحد من اللبنانيين ،الن
من قاومتموهما هم الكافرون بكل
األدي��ان ،وهم الكافرون بكل الدولة،
وال��ك��اف��رون بكل أم��ن واستقرار أي
لبناني ،ان الذي حصل في طرابلس
عملية ت��ط��اول أم��ن واس��ت��ق��رار كل
اللبنانيين».
وع��ن رأي��ه ببيان «هيئة علماء
المسلمين» الذي اعتبر ان التوقيات
ال تنجح إال للذين ينتمون إلى طائفة
معينة ،طالب المشنوق العلماء «بأن
يتبينوا قبل إصدار أي بيان معلوماته

غير دقيقة» ،مؤكدا ً أن «األبطال في
شعبة المعلومات لم يطلقوا النار
أوال ً إال بعدما اطلقت عليهم النار
وأصيبوا ،والشباب الموجودون خير
دليل ،وك��ان الرصد التقني للمتهم
خالد حبلص ،وبالصدفة ك��ان في
االجتماع مع المرحوم المتهم اآلخر
اسامة منصور».
وأض��اف« :إذا لم يكن من المقرر
اط�لاق النار أو القتل ،ما حصل ان
المطلوب اطلق ال��ن��ار على شعبة
المعلومات واضطرت ان ترد ،فقتل
الشابان وأصيب اثنان من ابطال
شعبة المعلومات».
واختتم مؤكداً« :لن نترك أي متهم
او مطلوب للقضاء على كل االراضي
اللبنانية ،وتحديدا ً في الجنوب او
الضاحية الجنوبية وف��ي البقاع
ال��ش��م��ال��ي ،وأي���ا ً ك��ان��ت طائفته أو
منطقته أو انتماؤه السياسي».
ث��م ان��ت��ق��ل ال��م��ش��ن��وق ال���ى مقر
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي،
مهنئا ً قيادتها وأفرادها على االنجاز
ال���ذي حققه ف��رع المعلومات في
طرابلس.
وتقدم رئيس المركز الوطني في
الشمال كمال الخير «بالتحية من
األجهزة األمنية اللبنانية التي نفذت
عملية ناجحة ف��ي ش��ارع المئتين
ف��ي ط��راب��ل��س ،ف��ي إط���ار مكافحة
اإلرهاب التكفيري» .وطالب «القضاء
العسكري ب��إن��زال أش��د العقوبات
بالذي انتحل صفة «شيخ» لالعتداء

على الجيش اللبناني وتفجير األمن
الوطني وتفخيخ النسيج اإلجتماعي
في المنية ،ونحمله مسؤولية دم
شهداء الجيش والمدنيين والتغرير
ببعض ش��ب��اب المنطقة ،وال��دم��ار
المادي والمعنوي الذي لحق بقضاء
المنية  -الضنية من ج� ّراء جرائمه
االرهابية التكفيرية».
ونوهت أمانة اإلع�لام في حزب
«ال��ت��وح��ي��د ال���ع���رب���ي» ف���ي ب��ي��ان
بالعملية
مهنئة «شعبة المعلومات بهذا
اإلنجاز الذي حققته» ،واضعة إياه
في «صلب الحفاظ على اإلستقرار
األم��ن��ي ف��ي م��واج��ه��ة ال��ج��م��اع��ات
المتطرفة وتفويت الفرصة أم��ام
المتربصين بأمن البلد من اإلرهابيين
الذين يحاولون النيل من اللبنانيين،
وتهديد أمنهم واستقرارهم من خالل
أعمالهم اإلج��رام��ي��ة» ،داع��ي��ة الى
«ض���رورة الترفع ف��وق الحسابات
ال��ض��ي��ق��ة وال��خ��ط��اب��ات الفتنوية
واإللتفاف حول المؤسسة العسكرية
واألج��ه��زة األمنية لما في مصلحة
البلد والحفاظ على أمنه».
واعتبر األمين العام لـ «التيار
األسعدي» المحامي معن األسعد،
في تصريح اليوم أن «االن��ج��ازات
األمنية النوعية التي يحققها الجيش
والقوى األمنية وآخرها قتل مطلوبين
من أخطر اإلرهابيين في طرابلس
ستقضي على اإلرهاب وتمنع الفتنة
التي يخطط لها اإلرهابيون».

الح�ضور
حضر المؤتمر إضافة الى جمعة وناصر ممثل البرلمان
اللبناني في البرلمان األوروب��ي القنصل حكمت ناصر،
القنصل رم��زي حيدر ،القنصل سعيد فخري ،السفيرة
غرازييال سيف ،القنصل علي سعادة ،محمد علي هاثم،
علي الدر ،معروف الساحلي ،وأعضاء الهيئتين اإلداريتين
السابقة والمنتخبة.

مزيد من المواقف المنددة بالعدوان على اليمن

النابل�سي لوالة ال�سعودية :انتم �صنعتم االنتحاريين
ت��وال��ت ردود ال��ف��ع��ل ال��م��ن��ددة ب��ال��ع��دوان
السعودي على اليمن .وف��ي ه��ذا اإلط��ار رأى
الشيخ عفيف النابلسي ان «من المفروض أن
نكشف المنافقين الذين يدّعون حمايتهم لألماكن
المقدسة وخدمتهم للحرمين الشريفين في مكة
والمدينة ،الذين غالوا في فسادهم وأسرفوا في
ما ٍل هو مال المسلمين بشراء الذمم والضمائر
من دول وجماعات وزع��ام��ات وك � ّت��اب ،حتى
استطاب لهم األمر ،وأيقنوا أن ال أحد في العالم
بمقدوره أن يفضحهم ويكشف فسقهم ورذيلتهم
وانحرافهم عن خط اإلسالم واإلنسانية».
ولفت الى «ان والة األمر في السعودية ظنوا
أنهم يستطيعون أن يسيطروا على الصورة
المرئية والنص المكتوب والصوت المسموع.
أن يتحكموا باإلعالم وأدوات��ه ،وأن يشتروا كل
الصحافيين بمر ّتبات مغرية .أن يعلو صوت
التدجيل على ال��ن��اس ،والتبجيل ل��والة أمر
يلبسون ثوب البطولة وهم في الواقع يمارسون

اإلجرام بحق شعب بريء هو الشعب اليمني».
وتابع «اليوم توجهتم إلى بعض إعالمنا
المقاوم الذي فضح نياتكم وأفعالكم المشينة
في المنطقة ،وأردتم محاسبته وردعه وحجبه
وظننتم أن كل اإلعالم وكل الصحافيين يقبلون
بمهنة تلميع صورتكم ويرتضون ألنفسهم أن
يكونوا مرتهنين .ال أب��داً ،هناك إع�لام مستعد
للشهادة وال يتملقكم».
وق��ال« :إنّ تطاولكم م��ؤخ��را ً على سماحة
السيد حسن نصر الله يدّل على إفالسكم وعقم
فكركم وض��م��ور حجتكم وافتقاركم للنبض
اإلنساني والحس األخالقي .مهما تواريتم خلف
ستائر الدين فأنتم يا والة السعودية من أقمتم
مراسم الذبح وصنعتم االنتحاريين ليفجروا
أنفسهم بالمارة وفي األس��واق والمساجد في
ال��ع��راق وس��وري��ة واليمن ول��ب��ن��ان .تجنبتم
االصطدام بالعدو «اإلسرائيلي» بل ذهبتم اليوم
إل��ى التحالف السري معه وزعمتم ألنفسكم

ح��ق توجيه ال��دف��ة السياسية كما تشتهون
حتى ص��ارت مبادرة السالم التي اطلقتموها
من بيروت عام ( )2000حكمة ،أما دفاع حزب
الله ع��ن لبنان أم��ام الوحشية الصهيونية
فاعتبرتموه مغامرة .بل ذهبت بعض األقالم في
بلدكم إلى اعتبار أن حزب الله وجيش لحد على
شاكلة واحدة».
ورأى رئ��ي��س االت��ح��اد البيروتي الدكتور
سمير صباغ أن السعودية «ليست في حاجة
الى من يورطها في القيام بعاصفة الحزم .فقد
اعتاد العرب على فكرة قديمة في الزمن مفادها
الهيمنة الدائمة على اليمن .الجديد هو محاولة
تجديد ه��ذه الهيمنة بعد أن شعرت المملكة
بأن اليمن يخطو خطوات للتحرر من التسلط
السعودي» .وأش��ار صباغ إلى «أن التجارب
الماضية تؤكد ذلك بخاصة أن المملكة لم تتوان
عن االستعانة بالمال يغدق لشراء ضمائر
شيوخ القبائل لتأكيد هذه الهيمنة .المشكلة

المشنوق يطلع على إصابة أحد جرحى فرع المعلومات
ليست ف��ي اي���ران وه��ي ليست ف��ي المناطق
المحررة في اليمن بل المشكلة هي في الرياض
وفي عقول حكام الرياض الذين جردوا حملتهم
وفرضوها على أخوانهم في دول الخليج وفي
بقية دول الجامعة العربية ض��ارب��ة عرض
الحائط بالمواثيق والعالقات الدولية واألخوة
العربية».
ورأى الشيخ صهيب حبلي «أن العدوان
السعودي السافر على اليمن أرضا ً وشعبا ً كشف
النيات واألدوار الحقيقية لتلك الجهات التي
كانت تقف متفرجة أيام العدوان الصهيوني على
غزة وقبله في لبنان ،ولكن المؤسف ان نسمع
بعض األصوات اللبنانية التي من المفترض ان
تكون حريصة على الوحدة الوطنية وهي تخرج
لتهاجم المقاومة نزوال ً عند رغبة أمرائها من آل
سعود ،ولعل ذلك يكشف ان الحوار المزعوم ما
هو اال محاولة لشراء الوقت من بعض الجهات
التي ال تملك حرية قرارها».

«الديمقراطيون الأحرار» يطالب
ب�إجراءات توقف تمويل القوى الظالمية
توقف حزب «الديمقراطيون األحرار» في اجتماعه
األسبوعي برئاسة ترايسي شمعون عند «إجماع
مواقف المرجعيات والمسؤولين والكتل النيابية على
ضرورة إنهاء حال الفراغ في سدة الرئاسة وانتخاب
رئيس يعيد الحياة إلى مؤسسات الدولة والتوازن
إلى الميثاق الوطني ،والثقة الى الدولة اللبنانية،
وه��ذا من شأنه أن يرسخ حال اإلستقرار في البالد
ويعطي الغطاء للقوات العسكرية واألمنية في فرض
األمن في هذه المرحلة ،خصوصا ً أن جميع المواقف
الدولية وال سيما الصديقة منها تطالب بانتخاب
رئيس للبالد».

وأش���اد ب��ـ «العمليات العسكرية النوعية التي
ينفذها جيشنا البطل ضد عصابات التكفير اإلرهابية،
والتي كان آخرها منذ يومين في تالل المخيرمة في
جرود رأس بعلبك ،حيث كبّد هذه العصابات  3قتلى
وع��ددا ً من الجرحى ،إضافة الى إنزال الخسائر بها
في األسلحة والعتاد» ،مكررا ً الدعوة إلى «اإلسراع
في تزويد المؤسسة العسكرية باألسلحة النوعية
المتطورة الموعودة ما يجعل جيشنا أكثر ارتياحاً».
وط��ال��ب المجتمع ال��دول��ي ب��ـ «ات��خ��اذ اج���راءات
وعقوبات توقف تمويل وتسليح القوى الظالمية ،مما
يساعد على تسريع إنهاء هذا الوضع الشاذ».

