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• االثنين 21 تشرين األول 2019

يتناقل بعض وسائل اإلعالم ومواقع التواصل 
االجتماعي أخبارًا تتعّلق بالمؤّسسة العسكرية، 
تؤّكد قيادة الجيش أنَّها غير معنّية بأّي خبر ال 

يصدر عنها بشكل رسمي.

• الجمعة 25  تشرين األول 2019

تداولت مواقع التواصل فيديو عن عسكري 
يتهّجم على سيدة. للتوضيح فإّن هذا التصّرف 

جاء كرّدة فعل على تعّرض زوجة العسكري 
وطفلهما العتداء ورمي بالقهوة الساخنة في 

تحويطة فرن الشباك أثناء محاولتها عبور 
الطريق المقطوعة سيرًا على األقدام بعد 

منعهم من المرور بالسيارة.

• السبت 19 تشرين األول 2019

تدعو قيادة الجيش جميع المواطنين المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم المرتبطة مباشرًة 
بمعيشتهم وكرامتهم إلى التعبير بشكٍل سلمّي وعدم السماح بالتعدي على األمالك العامة والخاصة، 

وإذ تؤكد على تضامنها الكامل مع مطالبهم المحّقة، تدعوهم إلى التجاوب مع القوى األمنية 
لتسهيل أمور المواطنين.

بيانات قيادة الجيش
مديرية التوجيه





• األربعاء 30 تشرين األول 2019

تداول بعض مواقع التواصل االجتماعي بيانًا 
ُيزعم أنه صادر عن قيادة الجيش إلعالن حالة 
الطوارىء وحظر التجول في المناطق اللبنانية، 

يهّم هذه القيادة أّن تنفي صحة هذا البيان 
والمعلومات الواردة فيه، وتدعو المواطنين 
إلى عدم االنجرار وراء الشائعات والتأّكد من 

صّحة المعلومات التي تصدر عن هذه القيادة 
على مواقعها الرسمية.

• السبت 26  تشرين األول 2019

تكّررت في اآلونة األخيرة بعض الممارسات المسيئة والمخالفة للقوانين من قبل بعض المعتصمين 
على الطرق تجاه مواطنين وعسكريين أثناء تنقالتهم. تحّذر قيادة الجيش من االستمرار في اللجوء 

إلى هذه الوسائل والتعّرض للحّريات العامة والشخصّية، وإذ تذّكر القيادة بأّن حرّية التعبير والتظاهر 
ُمصانة بموجب الدستور، فإّنها تدعو إلى احترام حرّية التنّقل، والكّف عن القيام بهذه الممارسات.

• األربعاء 30 تشرين األول 2019

إلحاقًا للبيانات السابقة التي أصدرتها قيادة 
الجيش، وبعد مرور ثالثة عشر يومًا على 

بدء حركة االحتجاجات والتظاهرات الشعبية 
والمطلبية، وتفاقم اإلشكاالت بين المواطنين 

بشكل خطير نتيجة قطع طرق حيوية في 
مختلف المناطق اللبنانية، وبعد التطّورات 

السياسية األخيرة، تطلب قيادة الجيش من 
ى  جميع المتظاهرين المبادرة إلى فتح ما تبقَّ

من طرق مقفلة إلعادة الحياة إلى طبيعتها 
ووصل جميع المناطق بعضها ببعض تنفيذًا 
للقانون والنظام العام. مع تأكيدها على حّق 
التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي الُمصان 

بموجب أحكام الدستور وبحمى القانون، وذلك 
في الساحات العامة فقط.

بيانات قيادة الجيش
مديرية التوجيه







تصوير:
• مديرية التوجيه.

• أقسام  وفروع 
التوجيه في قطع 

الجيش.
• جوزيف براك.

• شمعون ضاهر.
• ميشال معوض.

• أنور عمرو.




