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الف�صائل الفل�سطينية وفتح و«�أمل» تزور «القومي» في بعلبك

بعد نجاحها في طرابل�س ...بدء تنفيذ الخطة الأمنية في البقاع

ت�أكيد على التم�سك بخيار المقاومة

مروحيات الجي�ش تواكب عمليات الدهم في بريتال وحورتعال وتوقيف مطلوب ْين
البقاع ـ أحمد موسى

وفد الفصائل الفلسطينية
زار وفد موسع من الفصائل والقوى
الفلسطينية ،مكتب منفذية بعلبك في
الحزب السوري القومي االجتماعي،
وك��ان ف��ي استقبال ال��وف��د منفذ عام
بعلبك ع��ل��ي ع���رار وأع���ض���اء هيئة
المنفذية...
ت��خ��ل��ل ال���زي���ارة ع���رض ع���دد من
الموضوعات واالتفاق على استمرار
اللقاءات المشتركة ،وتحدث باسم
ال��ق��وى والفصائل اب��و خ��ال��د فأشاد
ب��م��واق��ف ال��ح��زب ال��ق��وم��ي ونضاله
وت��ض��ح��ي��ات��ه ف���ي ال��م��ق��اوم��ة ض�� ّد
العدو الصهيوني ،وأك��د أنّ بوصلة
ال��ق��وى الفلسطينية ه��ي فلسطين،
وال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ون ح��ري��ص��ون على
الوحدة الوطنية بين جميع الشرائح
وال��م��ك�� ّون��ات ف��ي ل��ب��ن��ان ،ألنّ وح��دة
اللبنانيين ه��ي ع��ام��ل ق��وة وإس��ن��اد
ومؤازرة للفلسطينيين في نضالهم من
أجل التحرير والعودة.
من جهته ،رحب منفذ عام بعلبك
في «القومي» علي عرار بالوفد ،مؤكدا ً
أنّ فلسطين هي المسألة المركزية
بالنسبة إلى الحزب السوري القومي
االج��ت��م��اع��ي ،ون��ح��ن نتمسك بخيار
المقاومة والنضال سبيالً وحيدا ً من
أجل تحرير فلسطين .وألننا معنيون
بالمسألة الفلسطينية نش ّد على أيادي
مختلف القوى والفصائل الفلسطينية
من أج��ل وح��دة الموقف الفلسطيني
والتصدي لمؤامرة تصفية المسألة
الفلسطينية.
وأشار عرار إلى أنّ الحزب القومي
ال��ذي ق��اوم االح��ت�لال ال��ي��ه��ودي على
أرض فلسطين منذ ال��ع��ام ،1936
مستم ّر على خياره الصراعي المقاوم،
ويضع في أولوياته متابعة الحقوق
المدنية واالجتماعية للفلسطينيين في
لبنان ،وقد اتخذ خطوات بهذا الصدد
من خ�لال تقديم مشروع قانون الى
مجلس النواب اللبناني.
وأك��د ع��رار على ض��رورة حشد ك ّل
الطاقات في مواجهة العدو الصهيوني
وفي مواجهة اإلرهاب والتطرف الذي
ي��خ��دم مصلحة ال��ع��دو الصهيوني

وفد حركة «فتح»
والقوى االستعمارية.

حركة فتح

كذلك التقى منفذ ع��ام بعلبك في
الحزب السوري القومي االجتماعي
ع��ل��ي ع���رار ب��ح��ض��ور ن��اظ��ر اإلذاع���ة
واإلع��ل�ام إي���اد م��ع��ل��وف ،ف��ي مكتب
المنفذية وف���دا ً م��ن ح��رك��ة التحرير
الوطني الفلسطيني ـ فتح برئاسة د
نضال عزام ،وبحث المجتمعون عددا ً
من المواضيع واتفقوا على متابعة
اللقاءات والتنسيق المشترك.
وش����دّد ع���زام خ�ل�ال ال��ل��ق��اء على
أهمية دور االح��زاب والقوى المدنية
الالطائفية ،وف��ي طليعتها الحزب
القومي ،معتبرا ً أنّ الحاالت الطائفية
والمذهبية ُت��ص��دّع ال��وح��دة وتف ّتت
المجتمع ،في حين أننا نحتاج إلى
الوحدة والتآزر في الصراع من أجل
فلسطين.
وأشار عزام الى الدور اإليجابي الذي
تلعبه حركة فتح في ال��ش��ام ،مؤكدا ً
رفض اإلرهاب والتطرف بك ّل أشكاله.
م��ن جهته ،أك��د ع���رار على أهمية
ال���وح���دة ،وت��ح�� ّم��ل ال��م��س��ؤول��ي��ة في
م��واج��ه��ة اإلره����اب وال��ت��ط��رف ،ألنّ
اإلره����اب ال���ذي ي��ض��رب ف��ي سورية
والعراق ولبنان ،هو صنيعة العدو

الصهيوني ،المتم ّرس في إرهابه ض ّد
شعبنا في فلسطين.
وشدّد عرار على أهمية دور القوى
الفلسطينية في تحصين المخيمات من
خطر التطرف.

حركة أمل

والتقى ع��رار ومعلوف في مكتب
منفذية بعلبك ،مسؤول إقليم البقاع في
حركة أمل الحاج مصطفى الفوعاني
الذي زار مكتب المنفذية على رأس وفد
ض ّم الحاج مصطفى السبالني ،الحاج
علي كركبة ،وهيثم اليحفوفي.
جرى خالل اللقاء عرض ألوضاع
المنطقة االقتصادية واالجتماعية
واألمنية ،وك��ان تشديد مشترك على
ض����رورة اإلس�����راع ف��ي المعالجات
ال��ن��اج��ع��ة ع��ل��ى ال��م��س��ت��وي��ات ك��اف��ة،
وااله��ت��م��ام بإنماء المنطقة وش��ؤون
أهلها.
وك��ان اللقاء مناسبة أش��اد خاللها
الفوعاني ب��دور «ال��ق��وم��ي» وم��ؤك��دا ً
أهمية التنسيق المشترك حول مجمل
المواضيع.
من جهته ،أك��د ع��رار عمق العالقة
بين «القومي» وحركة أمل ،وضرورة
بذل الجهود المشتركة من أجل الصالح
العام للمنطقة ومصلحة أبنائها.

فيما كانت عمليات ال��ده��م في
طرابلس تتواصل بنجاح واضح،
ف��اج��أت وح���دات الجيش والقوى
األم��ن��ي��ة اللبنانيين ب��ب��دء تنفيذ
الخطة األمنية في منطقة البقاع
من دون أن اعالن مسبق عن توقيت
المباشرة فيها ،لمنع تكرار ما حصل
في طرابلس من هروب للمطلوبين
لمعرفتهم بموعد الشروع بالخطة،
ونفذت عملية مالحقة ومداهمات
واس��ع��ة الع��ت��ق��ال المطلوبين من
العناصر اإلره��اب��ي��ة وعصابات
سرقة السيارات وتزوير العمالت
في بريتال وح��ور تعال ،وأبرزهم
م��اه��ر ط��ل��ي��س ،وذل���ك بمشاركة
طوافات للجيش ،في ما انتشرت
القوات العسكرية في مناطق البقاع
األوسط وبعلبك الهرمل.
وعلى ن��ار ه��ادئ��ة ،ب��دأ الجيش
اللبناني ـ ف��وج التدخل الثاني،
المتمركز في البقاع ومعه اللواء
السادس ،بجميع عتيدهم وآلياتهم
ووحداتهم القتالية وبعض القوات
ال��خ��اص��ة ،ت��راف��ق��ه��م وح����دات من
االستخبارات اللبنانية ـ فرع البقاع،
تنفيذ الخطه األمنية رقم ،2في
البقاع الشمالي ،بعد قرار سياسي
رف��ع الغطاء الكامل عن المخلين
ب��األم��ن ،حيث انتشر الجيش في
بعلبك والهرمل والمناطق الحدودية
مع سورية ،ونشر الحواجز الثابتة
وال��ط��ي��ارة ،مجريا ً تفتيشا ً دقيقا ً
للعابرين ،حيث انتشرت الحواجز
م��ن البقاع األوس���ط ،خ��ط الشام
ال��دول��ي حتى ال��ب��ق��اع الشمالي،
وكانت قوات من الفهود قد نشرت
بعض الحواجز على خط الشام
ال��دول��ي��ة عند ال��م��ف��ارق الرئيسية
مجري ًة تفتيشا ً دقيقا ً في الهويات
والتدقيق ف��ي األوراق الثبوتية
للمركبات واآلليات العابرة ،حيث
شكلت بعضا ً من «العجقة» طوال
ساعات النهار .لكن مصادر رجحت
«خطورة هذه الخطة بفعل وجود
أع��داد من اإلرهابيين التكفيريين
الذين ف ّروا من سورية بعد هزيمتهم
أم��ام الضربات الموجعة للجيش
ال���س���وري ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال��ق��ل��م��ون
السورية ،حيث من تب ّقى اتخذ من
تلك الجبال المحيطة داخل االراضي
اللبنانية م�لاذا ً هناك ،وخصوصا ً
ه��ن��اك ج��م��اع��ات متخصصة في
ارت��ك��اب أعمال السرقة والخطف
والقتل والتفخيخ ،وبينهم «رؤوس
كبيرة» ما يفسر سبب تردّد البعض
في دخ��ول المنطقة ،مع أن��ه حتى
ال��س��اع��ة ل���م ي��س��ج��ل أي إخ�ل�ال
باألمن.
ولفتت المصادر إلى أنّ الخطة
في البقاع ستطبّق على غ��رار ما
حصل في طرابلس ،أي أ ّنه لن يكون

المطلوبين ل��ل��ع��دال��ة وتوقيفهم
وإحالتهم على القضاء المختص».

اعتقال مطلوب ْين
في طرابلس

ام���ا ف��ي ط��راب��ل��س ،فاستمرت
الخطة األمنية بالوتيرة نفسها
م���ن دون ان ت��ت��أث��ر ب��م��ح��اوالت
العرقلة التي يبذلها البعض بهدف
ابقاء التوتر على حاله ،ت��ارة من
خ�لال اس��ت��ه��داف الجيش وط���ورا ً
باالحتجاج المسلح واالشتباكات،
حيث تمكنت شعبة المعلومات في
قوى األمن الداخلي من توقيف أحد
المطلوبين الخطيرين في محور
المهاجرين في جبل محسن بعد
القاء القبض صباحا ً على الفار من
سجن روميه منذ شهر مهند عبد
الرحمن ،إضافة الى آخر في عكار،
في حين أصدر القضاء العسكري
م��ذك��رة ت��وق��ي��ف غيابية ف��ي حق
رفعت عيد.

عمليات انتشار واسعة للجيش في بريتال
تجار المخدرات
هناك غطاء يحمي ّ
أو ع��ص��اب��ات ال��خ��ط��ف وس��رق��ة
السيارات ،فالقرار السياسي م ّتخذ
بعدم حماية أي مرتكب ألن األمور
وصلت إلى حدود لم يعد باإلمكان
تح ّملها م��ن التفلّت وكسر هيبة
الدولة.
ولم تشأ المصادر الحديث عن
ت��ح��دي��د م���دة ال��خ��ط��ة ال��ت��ي ب��دأت
أمس في البقاع الشمالي ،وأشارت
إلى أن القوى األمنية لم تهدأ عن
تطبيق األمن ،وبحسب المعلومات
المتوافرة ،فإن هناك توافقا ً على
ضرورة االنتهاء من مراحل الخطط
األم��ن��ي��ة إن ك��ان ف��ي ط��راب��ل��س أو
البقاع الشمالي وك��ل منطقة من
لبنان ،بشكل ت��ام ،م��ا يفسح في
المجال الحقا ً ام��ام القوى األمنية
لتزخيم ادائها وعملها ،في المرحلة
ال��ث��ان��ي��ة ،وال��ت��ي وص��ف��ت بأنها
«األصعب» نظرا ً لتشابك االحداث
فيها واألدوار ،وخصوصا ً «عامل
اإلرهاب من خارج الحدود».

82مطلوبا ً

ت��ح��س��ن ال��وض��ع
ع��ل��ى رغ����م
ّ
األمني بشك ٍل ملحوظ داخل مدينة
طرابلس ،لم يُعرف بعد إن كانت
المرحلة الثانية في البقاع الشمالي
ستكون على شاكلة سابقتها ،أقلّه
حتى اآلن ،علما ً بأن األجهزة األمنية
تتقاطع على وجود ما ال يزيد على
 82مطلوبا ً من «الرؤوس الكبيرة»
في البقاع .وسيكون للجيش الدور
األك��ب��ر ف��ي تنفيذ ه��ذه الخطة ،إذ
ب��اش��رت وح��دات��ه ف��ي ال��س��اع��ات
األول���ى م��ن ص��ب��اح ال��ي��وم(أم��س)

انتشارها ف��ي المنطقة ،والخطة
تهدف ،بحسب مصادر أمنية رفيعة
ل��ـ»ال��ب��ن��اء» ،إل��ى «وق��ف االنفالت
األمني واالنتشار المسلح ،وقمع
عمليات الخطف والسرقات».

3محاور

ّ
الخطة
ووف���ق المعلومات أن
قسمت إلى ثالثة محاور:
األمنية ّ
محور عرسال ـ الحدود اللبنانية
السورية ،بعلبك ـ الشراونة وجزء
من قرى غربي بعلبك (دار الواسعة
وب����وداي) ،بريتال وق��رى شرقي
ب��ع��ل��ب��ك» .فيما أش����ارت م��ص��ادر
أمنية ل��ـ»ال��ب��ن��اء» ال��ى أن الخطة
تقتصر على «عمليات دهم لمنازل
وأماكن وجود مطلوبين ومالحقتهم
والتضييق عليهم بهدف توقيفهم».
وعلمت «البناء» أن اجتماعا ً أمنيا ً
رفيعا ً عقد في قيادة منطقة البقاع
ف��ي ق��وى األم���ن ال��داخ��ل��ي وق��ي��ادة
البقاع في الجيش واالستخبارات
ق��ب��ل أي�����ام ،وج����رى ال��ب��ح��ث في
تنفيذ الخطة التي تقرر انطالقها
«أم��س بعد اكتمال التجهيزات،
وبعد تثبيت األمن واالستقرار في
طرابلس».

مداهمات وتوقيف
مطلوب ْين

وشدّد أحد المسؤولين األمنيين
ف���ي ح��دي��ث م���ع «ال���ب���ن���اء» على
ضرورة «اإلفادة من دعم الفاعليات
السياسية والدينية والشعبية في
المنطقة ،والسعي من قبلهم من
أجل توفير التعاون الفعلي من قبل
جميع المعنيين إلن��ج��اح الخطة

األمنية وإع��ادة األم��ن واالستقرار
إلى البقاع الشمالي».
وواكب العمل الميداني العسكري
في تنفيذ الخطة األمنية تحليق
ثالث طائرات مروحية للجيش فوق
بلدة بريتال والمعابر غير الشرعية
وج��رود البلدة ،لمساندة وح��دات
الجيش التي تقوم بعملية دهم
م��ع��ززة باآلليات والمصفحات».
حيث أفيد ع��ن توقيف مطلوبين
هما ع.ر.م .و ح.م.ط ،وم��ا زالت
ال��م��داه��م��ات مستمرة وه��ي آخ��ذة
بالتوسع لتشمل أكثر من منطقة
غير بلدتي بريتال وح��ور تعال.
وأك��دت مصادر بقاعية لـ»البناء»
أن «هناك الكثير ممن يوجدون في
البقاع يمتلكون األسلحة الفردية،
وغالبيتها غ��ي��ر م��رخ��ص فيها،
واألم��ر يعود إل��ى ال��واق��ع المحلي
والمرتبط ببعض األوضاع األمنية
ال��ط��ارئ��ة» .وق��ال��ت ال��م��ص��ادر إن:
«غالبية من يحمل السالح الفردي
في البقاع تقول إنها أسلحة خفيفة
ك��ال��م��س��دس��ات نمتلكها لحماية
أنفسنا ،وهناك جهات عديدة تريد
العبث باألمن فضال عن عمليات
الخطف والقتل والسرقة المستمرة
واإلرهاب اآلتي من خلف الجبال».

ترحيب شعبي

أه��ال��ي ال��ب��ق��اع رح��ب��وا ،وأب���دوا
تفاؤال ً بفعل دخول عناصر الجيش
إلى قلب المنطقة ،إال أن الخشية
م��ن ان��ت��ش��ار ال��س�لاح ال���ف���ردي ال
ت��زال قائمة .مشددين على أهمية
«م��واص��ل��ة ال��خ��ط��وات المتخذة
لفرض األمن واالستقرار ومالحقة

جريح للجيش
وضبط أسلحة

وأعلنت قيادة الجيش  -مديرية
التوجيه في بيان انه «عند الساعة
 21.00من ليل أمس (األول) ،أقدم
المدعو حسام داي��خ وباالشتراك
مع آخرين على إلقاء رمانات يدوية
في محلة التبانة  -طرابلس ،فتم
رص���ده وت��وق��ي��ف��ه .وق���د تعرضت
ال���دوري���ة خ�ل�ال عملية التوقيف
إلطالق نار ،فجرت مداهمة مصادر
النيران واالشتباك مع المسلحين
وض��ب��ط أسلحة وأم��ت��ع��ة وأع��ت��دة
عسكرية ،وأص��ي��ب م��ن ج��راء ذلك
أحد العسكريين بجروح غير خطرة،
كما أوقفت وحدات الجيش المطلوب
محمود قاسم وضبطت بحوزته
ع��ددا ً من قذائف مدفعية الهاون.
فرضت وح��دات الجيش إج��راءات
مشددة وأعادت األمور إلى طبيعتها،
وتستمر في مالحقة مطلقي النار
والمطلوبين إللقاء القبض عليهم».
وذك��ر أن بعض الشبان أقدموا
على قطع ش��ارع الكنائس وجميع
ال���ط���رق ال��م��ؤدي��ة إل���ى االس����واق
الداخلية احتجاجا على توقيف
المدعو أبو محمود الميقاتي.
لكن وحدات من الجيش سارعت
إل��ى إع��ادت فتح ال��ش��ارع والطرق
األخرى
ونفذ الجيش اللبناني انتشارا ً
واس��ع��ا ً في ش��ارع المعارض بعد
سماع إطالق رصاص
وك���ان ف��رع المعلومات اوق��ف
ال���م���ط���ل���وب م.ش .وه�����و أح���د
المسؤولين في «ال��ح��زب العربي
الديمقراطي» وأح��د المقربين من
ال��م��س��ؤول السياسي ف��ي الحزب
رفعت عيد.

�إدانات فل�سطينية ولبنانية لـمحاولة اغتيال م�س�ؤول الم�شاريع في عين الحلوة
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هم من الذين يكرهون تعدد اآلراء،ويرفضون تنوع االجتهادات ويقتلون على شبهة
االختالف في الفكر والتوجه ،مقدمين بذلك خدمة للعدو الصهيوني».
ودعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى «أقصى درجات الوعي لمحاوالت زرع الفتنة
بينهم ،والعمل على إفشال مخططات هذه الجهات اإلجرامية بوحدتهم وتكاتفهم
وتعاليهم على الجراح» ،طالبا ً من المعنيين «العمل بسرعة على كشف مالبسات
هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها بأسرع وقت ممكن».

حسن حردان
س ّرعت جريمة محاولة اغتيال مسؤول جمعية المشاريع االسالمية الخيرية
الشيخ عرسان سليمان في مخيم عين الحلوة بوضع مبادرة الفصائل الفلسطينية،
لضبط األم��ن وحماية المخيمات وهويتها الوطنية والقومية ،موضع التطبيق
العملي ،حيث تحركت جهود جميع الفصائل والمسؤولين األمنيين اللبنانيين
والقوى السياسية في صيدا لتطويق تداعيات الجريمة ،وقطع الطريق على محاولة
استدراج ردود فعل انتقامية تقود الى اشعال نار الفتنة داخل المخيم وتمتد شرارتها
الى خارجه ،بما يع ّرض أمن الشعبين الفلسطيني واللبناني للخطر ،األمر الذي يصب
في صالح القوى المتطرفة المتضررة من تنفيذ الخطة األمنية في الشمال والبقاع،
والتي تحاول يائسة عرقلتها عبر التحريض على الجيش واالعتداء عليه.
وقد ساهم في ذلك الموقف الحكيم لــ «جمعية المشاريع» في ضبط انصارها
وعدم االنجرار وراء عمليات ثأر وانتقام ،وإدراك الفصائل الفلسطينية للمخطط ـ
الشرك المنصوب لضرب مبادرتها ،وسرعة تجاوب المسؤولين األمنيين اللبنانيين
والقضاء اللبناني في التعاون مع الفصائل والرد على األهداف المبيتة من الجريمة
بوضع اآلليات العملية لتنفيذ المبادرة وتوفير الغطاء القانوني لها ،وتاليا ً انقاذ
المخيم وجواره من حفلة عنف خططت لها الجهات المأجورة التي تقف وراء ارتكاب
العملية الجبانة.
وفي هذا السياق علمت البناء من مصادر فلسطينية مطلعة «أن اجتماع الفصائل
(أمس) مع مدير عام األمن العام اللواء عباس ابراهيم نتج عنه اتفاق على خطوات
عملية شملت البدء بتحقيق جدي في الحادثة وإعطاء مهلة للجنة تحقيق بوضع
تقريرها في غضون عشرة أيام كأقصى حد».
وأضافت المصادر »:أنه اتفق على تشكيل قوة أمنية مشتركة من كل الفصائل،
وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض مه ّمتها وضع آليات تشكيل هذه القوة ».مؤكدة وجود
«جدية عند حركتي فتح وحماس لتأمين المتطلبات اللوجستية والمادية للقوة
األمنية ،في حين وافقت الدولة اللبنانية على تأمين الغطاء القانوني والقضائي
لعديد القوة والذي يشمل حمايتهم من أية مالحقات أو دعاوى أثناء تنفيذهم لمهمتهم
األمنية».
وأوضحت المصادر :أن» الفصائل ستقوم بتزويد القضاء اللبناني بكشف كامل
باسماء المنضوين في القوة األمنية».

اجتماع إبراهيم ـ الفصائل

وكان اللواء ابراهيم استقبل في مكتبه قبل ظهر أمس ،وفدا ًمن الفصائل الفلسطينية
في لبنان ،واستعرض معهم آخر التطورات المتعلقة بالمبادرة التي يجري البحث
فيها لضمان األمن واالستقرار في المخيمات الفلسطينية في لبنان ،كما تم عرض
األحداث التي حصلت أخيرا ً في المخيمات وتحديدا ً في مخيمي المية ومية وعين
الحلوة ،وضرورة وضع حد لها ومحاسبة الفاعلين في إطار إنجاح المبادرة األخيرة.
كما بحث مدير عام األمن العام مع مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ أحمد نصار الذي
زاره على رأس وفد من علماء المدينة ،في أوضاع صيدا والجنوب ووضع المخيمات
الفلسطينية.
وشدد الجانبان على «مبادرة الفصائل الفلسطينية كافة ،وض��رورة رعايتها
لبنانيا ً وإج��راء مصالحات حقيقية لما في ذلك من خير على الوجود الفلسطيني
وقضية الالجئين ،خصوصا ً والجوار اللبناني» .كما أكدا»ضرورة العمل إلنهاء
كل الخالفات في صيدا لتثبيت االستقرار في مختلف المؤسسات وبين التنظيمات
والمجتمع بشكل عام.

إقفال في عين الحلوة استنكارا ً

في هذا الوقت ،ساد الهدوء مخيم عين الحلوة وتوقفت الدراسة امس في مدارس

لقاء األحزاب في الجنوب

ب��دوره ،استنكر «لقاء األح��زاب اللبنانية» في الجنوب ،في بيان بعد اجتماعه
الدوري في مقر قيادة «التنظيم الشعبي الناصري» برئاسة األمين العام للتنظيم
أسامة سعد ،محاولة االغتيال التي تعرض لها الشيخ عرسال سليمان ،ورأى أن
هذا االغتيال يأتي في سياق اإلصرار من بعض القتلة المأجورين لتوتير األجواء في
المخيمات الفلسطينية وصيدا».
وندد بما «يتعرض له الجيش الوطني من المحاوالت الدائمة الستهدافه من بعض
العصابات المسلحة ،والتي تقف وراءها بعض القوى السياسية» .وأكد دعمه للخطة
األمنية في الشمال والبقاع وكل المناطق.
وأكد اللقاء «الدور اإليجابي في معالجة تبعات ما جرى في مخيم المية ومية»،
رافضا «األح���داث التي تحاول زج أسماء بعض األح��زاب اللبنانية في أح��داث
المخيمات» ،وداعيا كل الفصائل واألحزاب إلى «االقتداء بموقف لقاء األحزاب في
الجنوب».

سعد

اللواء ابراهيم مجتمعا ً مع وفد الفصائل
االونروا في المخيم استنكارا لمحاولة اغتيال الشيخ سليمان ،وخفت الحركة في
وسجل فجرا ً إلقاء قنبلة يدوية على بعد  30مترا ً من مركز لـ»انصار الله»
المخيم،
ّ
في الرأس األحمر في المخيم ،في وقت خرجت ليال تظاهرة منددة بـ»انصارالله»وما
حصل في المية ومية .
وأعلنت جمعية المشاريع الخيرية االسالمية في لبنان،اغالق مؤسساتها التربوية
كافة  ،استنكارا لمحاولة اغتيال الشيخ سليمان.

لجنة المتابعة

وكانت عقدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واالسالمية في مخيم عين الحلوة،
اجتماعا ً في المخيم ،دانت فيه جريمة محاولة اغتيال الشيخ سليمان ،واعتبرت ان
المستفيد من ضرب االستقرار هو العدو الصهيوني ،وقررت اعالن االضراب العام في
المخيم أمس ،تضامنا ً مع جمعية المشاريع الخيرية االسالمية.

«المشاريع» :لكشف خيوط الجريمة

واعتبرت جمعية المشاريع الخيرية اإلسالمية في بيان أن «محاولة اغتيال إمام
وخطيب مسجد السلطان صالح الدين األيوبي الشيخ عرسان سليمان هي جريمة
بشعة تصب في خانة إثارة الفتن واالضطرابات وضرب األمن وتخريب الوضع
داخل المخيمات وخارجها ،وهي ليست اعتداء على الجمعية فحسب ،بل اعتداء على
جميع المخيمات وكل لبنان وجميع الوطنيين والمخلصين والمشايخ والجمعيات
والقوى اإلسالمية والوطنية» ،مؤكدة أنها «كسابقاتها لن تزيدها إال ثباتا على نهج
الوسطية واالعتدال ،وتمسكا بخياراتها اإلسالمية والوطنية والعروبية ،والتزاما
برفض الفتنة وتخريب األمن واالستقرار».
وطالبت «الجميع على اختالف مسؤولياتهم ومواقعهم السياسية واألمنية
والقضائية بالتحرك الفوري والعاجل لكشف خيوط هذه الجريمة واعتقال الفاعلين

والمحرضين،كما تطالب الفصائل والقوى الفلسطينية بـ»اتخاذ اإلجراءات المطلوبة
ومساعدة األجهزة اللبنانية على تحقيق ذلك ،وذلك حرصا ً من «الجمعية» على وضع
حد لهذه الفتنة ومنعا ً لتفاقم الوضع».

«فتح»  -لبنان

واستنكرت حركة فتح في لبنان ما حصل ،وأعلنت رفضها «االحتكام إلى السالح
في حل الخالفات الداخلية مهما كان نوعها» ،مؤكدة الحرص على العالقات الوطنية
واألخوية،ألنها هي الضمانة للتماسك االجتماعي ،والوحدة الوطنية الفلسطينية.
التمسك بالوثيقة التي تم التوقيع عليها من قبل القوى الوطنية
وأكدت على
َّ
واالسالمية كافة  ،والتي تعهدنا فيها أن نحافظ على أمن المخيمات ،وعدم اللجوء إلى
السالح والعنف في معالجة أية تناقضات أو خالفات مهما كان نوعها وطبيعتها.
 1إن تنظيم أنصار الله مستقل وال يأخذ تعليماته من قادة حركة فتح ،وهذاالتنظيم تربطه عالقات مع حركة فتح ،مثلما تربطه مع الفصائل األخرى اللبنانية
والفلسطينية كافة  ،وليس هناك عالقة ألي قائد من حركة فتح بما حصل ألن األسلوب
الذي استخدم في المعالجة ال ينسجم مع تفكيرنا ومع طريقتنا في المعالجة.

حزب الله

وأشار «حزب الله» في بيان إلى ان «األيادي العابثة باألمن تأبى إال أن تواصل
جرائمها ،ساعية إلى بث الفتنة وإشاعة الخالفات داخل مجتمعاتنا خدمة ألعداء
أمتنا .وقد امتدت هذه األيدي المجرمة إلى المسؤول في جمعية «المشاريع» في مخيم
عين الحلوة ،محاولة اغتياله ،ومسببة جوا ً من التوتر الشديد في أرجاء المخيم».
واعتبر ان «محاولة االغتيال هذه هي جريمة نكراء بكل أبعادها ،كونها استهدفت
أحد العلماء ،وألنها حصلت في مخيم عين الحلوة ،في ظل ظروف حساسة وصعبة
يعاني منها الشعبان الفلسطيني واللبناني»،الفتا إلى ان «مرتكبي هذه الجرائم

ودان الدكتور أسامة سعد «محاولة االغتيال ،معربا ً عن «قلقه العميق لما جرى
أخيرا ً في مخيمي المية ومية وعين الحلوة» ،محذرا ً «من استمرار هذا المسلسل
الخطير»،ومطالباً»جميع االفرقاء بتحمل مسؤولياتهم والتحرك الجدي لوضع حد
لما يجري ألن المستهدف هو الوجود الفلسطيني في لبنان والقضية الفلسطينية،
وبشكل خاص حق العودة لالجئين الفلسطينيين».

البزري

ورأى الدكتور عبد الرحمن البزري «أن هذه العملية تسيء الى االستقرار في صيدا
ومخيماتها ،وتستهدف األمن اللبنان والفلسطيني».
ودعا «القوى اإلسالمية والوطنية الفلسطينية الى العمل على تثبيت الهدوء
وكشف الفاعلين وتسليمهم للعدالة».

الجعيد

وندد المنسق العام لـ»جبهة العمل اإلسالمي في لبنان» الشيخ زهير الجعيد،
«بعودة دعوات الفتنة وسياسة التحريض وجرائم االغتيال» ،مشددا ً على «دعوات
الخير واإلصالح ول ّم الشمل وإصالح ذات البين».
وشجب «االعتداءات المتكررة التي تطال ضباط وجنود الجيش اللبناني في
مختلف المناطق اللبنانية ،وكذلك جريمة إطالق النار على الشيخ عرسان سليمان
ومحاولة اغتياله» ،معتبرا «أن كل هذه االعتداءات هي جرائم بحق الوطن بأكمله،
وهي تستهدف ضرب الخطة األمنية ،وزعزعة األمن واالستقرار الداخلي ،وكذلك
تستهدف المبادرة والوثيقة الفلسطينية وأمن المخيمات».

العيالني

واستنكر إمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيالني محاولة االغتيال
قائالً إنها «محاولة جديدة من أيادي الفتنة للعبث بأمن المخيم وإثارة الفتن ،وهذا ما
يفرض على القوى والفصائل الفلسطينية مضاعفة جهودها لوقف مسلسل االغتياالت
وتوقيف المجرمين القتلة».

