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زف الرفيق البطل �أيمن عقل العلي �شهيداً

ً
مطلوبا اختب�أ في مكتب كبّارة و�إجراءاته �ألغت تظاهرة �سلفية �ضد الخطة الأمنية
الجي�ش يوا�صل مداهماته في طرابل�س ويالحق

«القومي»ُ :
عهدنا موا�صلة المعركة
لتخلي�ص الأ ّمة من �آفة الإرهاب والتطرف

الخطة في البقاع تتوا�صل بدعم �سيا�سي و�شعبي
وتوقيف مطلوبين وع�صابة �سرقة �سيارات

ّ
زف الحزب ال��س��وري القومي االجتماعي إل��ى األ ّم��ة
وعموم السوريين القوميين االجتماعيين في الوطن وعبر
الحدود الرفيق البطل أيمن عقل العلي الذي ارتقى شهيدا ً
اليوم (أمس) أثناء قيامه بواجبه القومي في مواجهة قوى
اإلرهاب والتطرف في جبل القلمون ـ قرب تلة الرادار.
والشهيد البطل من مواليد الجوالن  ،1974متزوج وله
 5أبناء ،انتمى إلى الحزب عام  ،2012ويتبع لمديرية
البطيحة ـ ريف دمشق ،وهو من األبطال الذين شاركوا
في مهام قتالية ضد االرهاب والتطرف في أكثر من منطقة
سورية.
وإذ يحيّي الحزب روح الشهيد البطل أيمن العلي،
ويعتبر أنّ انضمامه إلى كواكب الشهداء ،هوتأكيد على
إرادة مواجهة اإلره��اب ،فدماء الشهداء هي التي تثمر
انتصارات ميدانية ،وتدفع األخطار عن بالدنا.
ويعاهد الحزب شهيدنا البطل وك�� ّل الشهداء على
مواصلة المعركة في مواجهة اإلره���اب واإلرهابيين،
والقوى الدولية واإلقليمية والعربية الداعمة لهم ،حتى
تخليص بالدنا من آفة اإلرهاب والتطرف .فالمعركة ض ّد
اإلرهاب ،هي معركة ض ّد العدو الصهيوني العنصري ،ألنّ
المجموعات اإلرهابية المتطرفة التي تعيث اجراما ً وقتالً
هي صنيعة العدو الصهيوني الذي نخوض ضدّه صراعا ً
وجودياً.

ويشيّع الراحل في مأتم حزبي وشعبي اليوم السبت 12
نيسان  ،2014عند الساعة  12ظهرا ً في مخيم الوافدين
بريف دمشق.

المفتي قبالن ّ
حذر من التراخي في الخطة الأمنية
والبعريني وح�سين �أكدا دعمها في كل لبنان
أك��د المفتي الجعفري الممتاز
ال��ش��ي��خ أح��م��د ق��ب�لان ف��ي خطبة
الجمعة ،أن��ه «ينبغي أن يكون
م��ن أول���ى أول��وي��ات المؤسسات
الدستورية واإلداري���ة ،اإلصغاء
ال���ص���ادق ل��ل��م��ط��ال��ب ال��ع��م��ال��ي��ة
والمعيشية والمهنية ،ليس على
طريقة جلد المواطن بالضرائب
واألعباء المالية ،التي ح ّولت أهل
هذا البلد إلى قلّة محتكِرة ،وكثرة
محت َكرة».
ولفت إلى أن «استحقاق انتخاب
رئيس الجمهورية هو عمل سياسي
بامتياز ،ال يتم إال بالدعوة إلى
تسوية سياسية يكون الضامن
ف��ي��ه��ا ش��خ��ص ال��رئ��ي��س نفسه،
وليس البرامج واإلعالنات ،ألنها
مج ّرد دعايات انتخابية ،والدليل
التجارب الماضية».
أما على الصعيد األمني ،فطالب
قبالن «بأن تتحول الخطة األمنية
ال��ت��ي ب��اش��ره��ا الجيش وال��ق��وى
األمنية إلى ظاهرة مستقرة وبعيدة
المدى ،وفي كل مناطقنا المتروكة
والمهجورة من قبل ال��دول��ة ،وإال
تراخ في التنفيذ
فإن أي تراجع أو
ٍ
يعني ع��ودة المرتزقة وأصحاب
السوابق ،بل عودة مربعات الموت
وطموح اإلمارات االنفصالية».

وأي��د المفتي قبالن وب��ارك كل
مصالحة سياسية تؤكد شراكة
ال��ج��م��ي��ع ال��وط��ن��ي��ة ،وت��زي��د في
اطمئنان المواطن واستقرار الوطن،
ألن لبنان كما أثبت التاريخ ال يقوم
إال بشراكة قواه السياسية وعلى
قاعدة التوافق اإليجابي دائماً.

البعريني وحسين

والتقى رئيس التجمع الشعبي
العكاري النائب السابق وجيه
البعريني ورئيس الحركة الشعبية
اللبنانية النائب السابق مصطفى
علي حسين وبعد التداول ،شددوا
على «ضرورة دعم الخطة األمنية
واإلج���راءات التي يقوم بها على
مختلف األراضي اللبنانية .وأكدوا
أن الحادثة المؤلمة التي وقعت في
القموعة هي حادثة فردية ليس لها
أي خلفية دينية أو سياسية وإنما
نتيجة الخطاب التحريضي والجو
المعبء ضد المؤسسات األمنية،
وه��و ما دف��ع بالشاب علي طالب
إل��ى االنتحار عندما أيقن نتيجة
عمله».
وط��ال��ب ال��ط��رف��ان «المجلس
النيابي ومعه الحكومة بعد أن
نجحا في معالجة بعض القضايا

المطلبية بأن يهتموا إلخراج قانون
االنتخابات العتيد إلى النور والذي
يعتمد المحافظة دائرة انتخابية
كما ينص الدستور وأن يدرسوا
من جديد النسبية ألنها السبيل
الوحيد للتعددية وللديمقراطية
وه�����ي ت��خ��ف��ف االص���ط���ف���اف���ات
والعصبيات».
وش���دد ال��ب��ي��ان على «ض���رورة
اإلس�����راع ف���ي إق�����رار ال��م��راس��ي��م
التطبيقية لمحافظتي عكار والهرمل
م��ا م��ن ش��أن��ه تفعيل المناطق
وتنميتها األمر الذي ينعكس إيجابا ً
على البلد ألن االستقرار األمني يبدأ
باالستقرار االجتماعي والمعيشي،
وعلى رغم أن االستحقاق الرئاسي
واالستحقاقات األمنية هي أبرز
مهمات الحكومة الحالية ،إال أننا
نأمل من الحكومة أن تولي الشأن
المعيشي واإلنمائي اهتماما ً ضمن
الممكن للتخفيف م��ن الحرمان
واألزمات والمعاناة.
وخ��ت��م ال��ط��رف��ان بالتمني من
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ك��اف��ة «ال��ت��وق��ف
عن استضافة أيّ صوت متط ّرف
أو متعصب وأن تظهر ال��وج��وه
التوحيدية المعتدلة الحريصة
على اس��ت��ق��رار لبنان وعروبته
ودوره المقاوم».

�إدانة � 3أ�شخا�ص والتحقيق مع مجموعة التبانة
دان المجلس العدلي القاصر ن.
ح .وأح��ال��ه على الغرفة االبتدائية
الناظرة في قضايا األحداث في بيروت
لتحديد العقوبة الالزمة بحقه ،بعدما
أق��دم على االعتداء على امن الدولة
الداخلي،وعلى القيام بأعمال إرهابية
وتمويلها وااللتحاق بجمعية أشرار،
وعلى القتل ومحاولة القتل عمداً،
والنيل من الوحدة الوطنية والتخريب
ف��ي الممتلكات العامة والخاصة،
وع��ل��ى نقل س�لاح ح��رب��ي م��ن دون
ترخيص وحيازته اسلحة ،وعلى
تزوير مستندات رسمية واستعالها،
ودخول البالد خلسة.
م��ن جهة أخ���رى ،دان المجلس
العدلي الظنين فايز محمد عبدان
الملقب بـ»أبو عمر» و»أبو البر» و»ابو
ال��ب��راء» المنتمي إل��ى فتح اإلس�لام،
لتدخله في جرم التزوير واستعمال

ال��م��زور ،وحكم عليه بالحبس مدة
ثالثة أع��وم إلق��دام��ه باالشتراك مع
المدعو محمود منغاني الملقب بأبو
ال��ي��م��ان على ش���راء آلتين لتزوير
المستندات ،واحدة من لبنان وأخرى
من سورية ،والحتفاظه بقرص مدمج
يحتوي على أشكال أختام تستعمل
من السلطات على الحدود اللبنانية-
ال��س��وري��ة ،وع��ل��ى إح��ض��ار ع��دد من
ب��ي��ان��ات القيد اللبنانية الفارغة
والص��ق من النايلون األزرق وختم
صغير يستعمل على الحدود وكمية
من بيانات القيد السورية الفارغة،
وتسليمها ألبو اليمان ،كما لشرائه
مواعين ورق خ��اص��ة الستعمالها
في عمليات التزوير ونقلها بسيارته
والستعماله بطاقة الجئ فلسطيني
مزورة لشراء خط خلوي.
ودان أيضا الظنين خالد جمال

ال��دي��ن ق��م��ب��ز المنتمي إل���ى «فتح
اإلس��ل��ام» ب��ج��رم اس��ت��ع��م��ال م��زور
وتقديم مستندات إل��ى سلطة عامة
بقصد جلب منفعة لنفسه ،وحكم
عليه بالحبس مدة سنتين إلقدامه
على استعمال هويّة م��زورة باسم
أحمد شبايطة للدخول إلى األراضي
اللبنانية وتقديمها إلى سلطة عامة
بقصد جلب منفعة لنفسه عبر الدخول
إلى االراضي اللبنانية والتواري عن
العدالة.
وك��ان قاضي التحقيق العسكري
نبيل وهبه ،قد استجوب الموقوفين
المدعى عليهما ف��ي مجموعة باب
التبانة ،وأصدر مذكرتين وجاهيتين
بتوقيفهما .كما اصدر مذكرات غيابية
بتوقيف  12مدعى عليهم بينهم زياد
(ع ).وف��اروق (م) وسعد (م) سندا
الى مواد االدعاء.

بلدية طرابل�س ت�ضع
كاميرات مراقبة في �شوارعها
باشرت بلدية طرابلس وض��ع كاميرات مراقبة في
مختلف مناطق وش��وارع المدينة وذل��ك لمتابعة األمور
األمنية المختلفة.
وجرى رفع بعض الكاميرات باالشتراك مع الشركة
الدولية «سامسونغ» عند تقاطع شارع عزمي لرصد حركة
السير وجميع التحركات المشبوهة ،على أن يُستكمل
المشروع ليشمل ك��ل الساحات الرئيسية والطرقات
العامة.
وأك��د رئيس بلدية طرابلس الدكتور ن��ادر الغزال أن

«الوقاية خير من قنطار عالج ،لهذا بدأنا بتركيب الكاميرات
وهي عالية الدقة والحساسية ومرتبطة ببرنامج ذكي
يمكنه إعالم الغرفة األمنية المنوي إنشاؤها في البلدية
بأي تحرك مشبوه ،وذلك باإشراف ربيع الحافظ المنتدب
من المديرية العامة لقوى األمن الداخلي لصالح بلدية
طرابلس».
كما كانت للغزال جولة على ورش تركيب الكاميرات في
شوارع طرابلس.

طيران العدو ينفذ غارات
وهمية فوق بنت جبيل
أفاد مراسل موقع النشر في بنت جبيل أن دورية «اسرائيلية»
مؤلفة من عدة جنود تؤازرهم سيارة هامر عسكرية وسيارة مدنية
«اسرائيلية» تمركزوا في داخ��ل السياج الشائك المقابل لحاجز
الجيش اللبناني لبلدة العديسة الحدودية.
وترافق ذلك مع تحليق طيران العدو فوق مرجعيون وبنت جبيل
حيث نفذ غارات وهيمة على علو متوسط ورافقه تحليق لطائرة
استطالع «اسرائيلية» فوق مدينة بنت جبيل.

حواجز محبة لأهالي
ال�شياح في  13ني�سان
أعلنت حركة «أمل» -اقليم بيروت في بيان
أمس ،ان اهالي منطقة الشياح سيقيمون حواجز
محبة ،لمناسبة ذك��رى  13نيسان ،وبعنوان
من «نيسان األلم  ..الى نيسان األمل» ،يتخللها
العديد من النشاطات على امتداد طريق صيدا
القديمة من دوار الطيونة الى تقاطع كنيسة
مار مخايل ،في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم
االحد المقبل في  13نيسان.

جنود الجيش اثناء مداهمة أحد المنازل في البقاع
واصلت األجهزة األمنية انتشارها في البقاع
تنفيذا ً للخطة األمنية ،ودهمت قوة من الجيش
منازل مطلوبين في بريتال وحور تعال وأوقفت
بعضهم بجرائم مختلفة ،ونجحت في القبض
على عصابة سرقة السيارات .وأشارت مصادر
متابعة الى ان الخطة مستمرة وفق السيناريو
المخطط لها ،على ان تشكل مناطق اخرى في
البقاع ال سيما حي الشراونة في بعلبك ودار
الواسعة ،المحطة الثانية في سياق المداهمات
ب��دع��م م��ن األه��ال��ي وال��ق��وى السياسية في
المنطقة.
وذكر مصادر بقاعية بأن الخطة األمنية في
يومها الثاني تسير وفق ما هو مرسوم لها.
حيث تقوم حواجز الجيش اللبناني وقوى
االمن الداخلي الثابتة والمتحركة على الطرق
الرئيسية والفرعية ،بالتدقيق في هويّات
المارة وتفتيش السيارات ،كما تنفذ مداهمات
بحثا ً عن مطلوبين.
وأف���ادت ق��ي��ادة الجيش ف��ي ب��ي��ان لها أن
«وح���دات الجيش تواصل تنفيذ إجراءاتها
األمنية في منطقة البقاع ،واآليلة إلى توقيف
المطلوبين للعدالة ،وفي هذا اإلطار دهمت قوة
من الجيش أمس ،منازل مطلوبين في بريتال،
وأوقفت المدعو (ع.م) المطلوب بجرم القيام
بعمليات خطف منها خطف أحد السوريين
وسلبه ،كما دهمت منازل يشتبه في وجود
مطلوبين في داخلها ،فأوقفت في حورتعال
المدعو (ن.م) المطلوب بجرم إط�لاق النار،
وضبطت أث��ن��اء ذل��ك سيارتين مسروقتين
وبعض الممنوعات .وف��ي مجدلون ،أوقفت
قوة من الجيش المدعو (ع.أ) المطلوب توقيفه
ب��ج��رم إط�ل�اق ال��ن��ار .وب��وش��ر التحقيق مع
الموقوفين بإشراف القضاء المختص».
وأعلنت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
 شعبة العالقات العامة البالغ عن تواصلالقطعات العمالنية في قوى األم��ن الداخلي
االنتشار تطبيقا ً للخطة األمنية في البقاع،
وتنفذ مداهمات بحثا ً عن مطلوبين وإقامة
الحواجز الثابتة والظرفية وإطالق الدوريات
الراجلة والمؤللة.
وأض��اف��ت في بيان لها أن ه��ذه القطعات
تمكنت من توقيف عدد من المطلوبين بجرائم
مختلفة اعتبارا من  8الجاري ولغاية تاريخه،
وضبط سيارات مسروقة.
وفي هذا السياق ،توافرت معلومات لشعبة
المعلومات ،عن وج��ود سوريين متورطين
في عملية خطف الطفل ميشال صقر في بلدة

...وحواجز لقوى االمن
بريتال ،فتمت مداهمة منزليهما وتوقيفهما يوم
أمس وهما :ع .س .و إ .ح .وتبين أن الطفل صقر
كان قد خبّىء في منزل أحدهما أثناء خطفه.
وق���ال ال��ب��ي��ان« :إن ق��وى األم���ن الداخلي
وبالتنسيق م��ع ق���وى ال��ج��ي��ش اللبناني،
مستمرة في متابعة تنفيذ الخطة األمنية في
البقاع وتوقيف المطلوبين وضبط السيارات
المسروقة وغيرها من الممنوعات».
وفي سياق الخطة أيضاً ،أوقفت المديرية
اإلقليمية ألمن الدولة في البقاع عصابة سرقة
سيارات مؤلفة من خمسة لبنانيين.
وفي التفاصيل ،أنه وردت معلومات لمديرية
أم��ن ال��دول��ة ف��ي ال��ب��ق��اع ،أن س��ي��ارة سورية
سرقت من منطقة تعلبايا ،فسارعت دورياتها
الناشطة ،إلى مراقبة الطرقات الفرعية ،وألقت
القبض على سارق السيارة وهو يقودها على
طريق الغيضة ش��رق مدينة زحلة ،وأثناء
التحقيقات معه اع��ت��رف على ب��اق��ي أف��راد
العصابة وجلهم في العشرينات من عمرهم،
وهم( :ح.ع)( ،ح.غ) واثنين من آل (ق ).وآخر
من آل(ف) وجميعهم اعترفوا بسرقة سبع
سيارات من الطراز القديم ،وكلها بيعت للمدعو
(ع.م) .وأفادت التحقيقات أن هؤالء لم يرتكبوا
عمليات قتل أو خطف ،بل اقتصر نشاطهم على
سرقة السيارات لبيعها ومقايضتها بمخدرات
لتعاطيها ،وأحيل الموقوفون إل��ى القضاء
المختص.
إلى ذلك ،أوقف الجيش  8نازحين سوريين
النتهاء صالحية إقامتهم خالل تفتيش دوري
ووقائي للمخيمات في بلدتي غزة والمنصورة
ف��ي البقاع .وت��م تسليمهم ال��ى األم��ن العام
اللبناني لتسوية أوضاعهم.

الشراونة بعد بريتال

وتعتمد القوى العسكرية واألمنية في تنفيذ
الخطة على جمع أكبر قدر من المعلومات التي
تتابع حركة المطلوبين وتنقالتهم ،ألن العدد
األكبر منهم غادر بريتال وحور تعال واتجه الى
المناطق الجردية وأماكن بعيدة من مناطق
تنفيذ الخطة .ولوحظ ان تنسيقا ً كبيرا ً يتم في
هذه العملية بين الجيش وفرع المعلومات في
قوى االمن الداخلي ،وأكد مصدر أمني ان «ال
تراجع عن توقيف المطلوبين وسنستمر في
هذه المه ّمة بدعم من األهالي والقوى السياسية
في المنطقة» .
وبعد بريتال تتجه األنظار الى مناطق أخرى
في البقاع الشمالي وخصوصا ً حي الشراونة

في بعلبك ،فضالً عن دار الواسعة بغية القيام
بالمداهمات المطلوبة وتفادي أي احتكاك مع
المواطنين».

فرار أبرز المطلوبين

في غضون ذلك ،أش��ارت معلومات إلى أن
منطقة البقاع فرغت من المطلوبين المه ّمين
الذين يوصفون بالصيد الثمين ،حيث فروا
جميعا ً قبيل ان��ط�لاق الخطة األمنية .وفي
ه��ذا السياق ،تخوف األه��ال��ي م��ن أن تكون
الخطة األمنية اعالمية فقط فيتم القبض على
المتهمين غير المه ّمين ،مطالبين بخطة إنمائية
تعمل على إنقاذ المنطقة وتك ّمل الخطة األمنية.

طرابلس

وف��ي طرابلس ،واص��ل الجيش اللبناني
عمليات ال��م�لاح��ق��ة وال��م��داه��م��ة ب��ح��ث�ا ً عن
المطلوبين ،ونفذ انتشارا ً واسعا ً من طريق
البحصاص م���رورا ً بساحة ال��ن��ور ،وص��وال
الى الملولة ،مع تكثيف ال��دوري��ات المؤللة،
وإقامة الحواجز الثابتة ،وتمكنت إجراءاته
األمنية المشددة من منع تظاهرة سلفية كانت
ستنطلق بعد انتهاء صالة الظهر من ساحة
عبد الحميد كرامي ضد الخطة األمنية في
المدينة والتي كان دعا اليها شبان عبر مواقع
التواصل االجتماعي ،تحت عنوان« :التظاهرة
ال��ض��خ��م��ة ...القبر وال��م��م��ات دون أع��راض
العفيفات» ،لكنها ألغيت بعد اتصاالت أجرتها
معظم االط��راف السياسية ،واإلج��راءات التي
نفذها الجيش في المدينة.
وك��ان��ت ال��ت��ظ��اه��رة ت��ه��دف ال��ى المطالبة
باسترجاع مذكرات التوقيف الصادرة بحق
العشرات من المطلوبين من ق��ادة المحاور
والمسلحين الذي ارتكبوا الجرائم ضد اهالي
طرابلس وألحقوا األذى الفادح بأمنهم واستقرار
مصالحهم على مدى أربع سنوات.
واقتصر الوضع في المدينة بعد ظهر أمس
على تج ّمع العشرات أمام مسجد األميرة في
ب��اب الرمل ،وطالبوا بإطالق الشيخ طارق
مرعي ورف��اق��ه الموقوفين في سجن رومية
منذ سنوات في ملفات متصلة بأحداث «فتح
االسالم».
وذك��رت مصادر شمالية لـ «البناء» أن من
كان وراء التحريض على التظاهر هم بعض
المشايخ الذين يتزعمون جمعيّات سلفية
متطرفة أمثال داع��ي االس�لام الشهال الذي

استغل ص�لاة الجمعة ف��ي مسجد أب��و بكر
الصديق في جوار سرايا طرابلس ،وألقى كلمة
ح ّرض فيها على الخطة األمنية وعلى الجيش،
ودع��ا ال��ى المشاركة في التظاهرة ،ما دفع
معظم المصلين الذين كان يغص بهم المسجد
الى الخروج منه والذهاب لالستماع الى خطبة
الجمعة خلف رئيس المحكمة الشرعية السنية
العليا في طرابلس القاضي الشيخ سمير كمال
الدين ال��ذي دعا الى «ض��رورة رفع الحرمان
المتمادي بحق ط��راب��ل��س عبر ك��ل العهود
وال��ح��ك��وم��ات المتعاقبة ،وض����رورة اط�لاق
المشاريع التنموية واالقتصادية بالتزامن مع
الخطة االمنية ،تطبيقا لمبدأ االنماء المتوازن
الشعار واالساس لكل الحكومات المتتابعة».

الجيش يالحق مطلوبا ً
لجأ إلى مكتب كبارة

إلى ذلك ،واصل الجيش مداهماته والحق
مطلوبا لجأ الى مكتب عضو كتلة «المستقبل»
النائب محمد كبارة في منطقة التل ويحمل
سالحاً».
وأف��ادت المصادر األمنية أن الجيش نفذ
أيضا ً مداهمات واسعة في الحارة البرانية
وأوق��ف عبد الحميد ح .كما نفذ مداهمات في
جبل محسن وأوقف شخصاً.
كما قام الجيش بمداهمات في منطقة البداوي
بحثا ً عن أحد المطلوبين المدعو غ .ق.
من جهتها ،نفذت شعبة المعلومات في قوى
األمن الداخلي في إطار الخطة األمنية وسعيا ً
لتوقيف مطلوبين ،ان��ت��ش��ارا ً ف��ي طرابلس
وأق��ام��ت ح��واج��ز ثابتة ومتنقلة ف��ي بعض
شوارع وساحات المدينة ،ال سيما أمام سراي
المدينة ،مستديرتي السالم والميناء ومحيط
ساحة عبد الحميد كرامي  -النور .وعملت
العناصر على التدقيق بأوراق السيارات.
وأع��ل��ن��ت ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ق��وى االم��ن
الداخلي -شعبة العالقات العامة في بيان
ان «الساعة  12,00من تاريخ 2014/4/10
وفي محلة اوتوستراد المحمرة -العبدة ،اوقفت
شعبة المعلومات المدعو س.أ (مواليد 1979
لبناني) على متن سيارة نوع مرسيدس ،وهو
مطلوب للقضاء بموجب مذكرتي توقيف وإلقاء
قبض بجرائم سرقة وسرقة موصوفة وكسر
وخلع وقرارين جزائيين بجرم مخالفة قوانين
وأنظمة .وسلم مع السيارة الى مخفر العبدة
إلجراء المقتضى القانوني بحقه».

مهامها وت�شييع �شادي �سليمان
لجنة التحقيق بمحاولة اغتيال عر�سان با�شرت
ّ

م�صادر فل�سطينية :المبادرة  ...الطلقة الأخيرة بم�سد�س الف�صائل
وفر�صة لإقفال الملف الأمني وا�ستعادة الثقة مع الجمهور الفل�سطيني
لليوم الثاني على التوالي ساد
ال��ه��دوء مخيم عين ال��ح��ل��وة ،فيما
باشرت لجنة التحقيق في جريمة
م��خ��اول��ة اغ��ت��ي��ال م��س��ؤول جمعية
المشاريع الخيرية االسالمية عرسان
سليمان عملية التحقيق لمعرفة الجهة
الفاعلة ،حيث نفت مصادر فلسطينية
مسؤولة ما تناقلته بعض المواقع
االعالمية عن مصادر فلسطينية من
«أن اللجنة لم تتوصل إلى أي خيوط
تقود إلى معرفة الجناة».
وأوضحت« :من المبكر الحديث عن
النتائج ال سيما وأن اللجنة ال تزال في
بداية عملها ولديها وقت متاح النجاز
تقريرها من أسبوع إلى عشرة أيام».
وب��ش��أن م��ا اذا ك��ان��ت ه��ن��اك أي��ة
خيوط تدل على الجهة التي ارتكبت
الجريمة قالت المصادر المسؤولة:
«ه��ن��اك خ��ي��ط وح��ي��د م��ه��م وه���و أن
محاولة االغتيال هي مشابهة لعملية
قتل العقيد جميل زيدان من حركة فتح
الذي اغتيل قبل مدة بالطريقة ذاتها
وفي الزمان والمكان نفسه ،وهذا يدل
على ان الجهة التي نفذت الجريمتين
قد تكون واحدة».
وبخصوص م��دى التعويل على
تنفيذ مبادرة الفصائل بعد االتفاق
مع مدير األمن العام اللبناني اللواء
عباس ابراهيم على تشكيل قوة أمنية
من جميع الفصائل تحظى بالتغطية
السياسية واألمنية والقضائية من
الدولة اللبنانية؟.
وأك����دت ال��م��ص��ادر الفلسطينية
المسؤولة لـ «البناء»« :إن المبادرة
هي بمثابة الطلقة األخيرة بمسدس
الفصائل ،إذا ما فشلت ال سمح الله في
أثبات جديتها في تح ّمل المسؤولية
في تطبيقها ،فإن األمور سوف تتجه
نحو األسوأ».
أضافت المصادر« :هذه المبادرة

تتوافر لها اآلن رع��اي��ة م��ن ال��دول��ة
اللبنانية ،ف��ي ح��ي��ن أن الفصائل
أخذت على نفسها حماية المخيمات
وع��دم السماح بتحولها إلى منطلق
الرت���ك���اب أع���م���ال ت��خ��ري��ب ل�لأم��ن
واالستقرار في لبنان ،وهناك تغطية
من ال��دول��ة ،ما يوفر فرصة حقيقية
القفال الملف األمني في المخيمات،
وسحب كل الذرائع التي تقال لعرقلة
اق��رار الحقوق المدنية واالجتماعية
واالنسانية للفلسطينيين في لبنان،
واس��ت��ط��رادا ً دف��ع ال��دول��ة اللبنانية
لتلبية ه��ذه الحقوق ،والتعامل مع
المخيمات كقضية وطنية وقومية
وكملف اجتماعي خدماتي».
وق���ال���ت ال���م���ص���ادر« :ك��م��ا على
ال��ف��ص��ائ��ل االس��ت��ف��ادة م��ن ال��م��ن��اخ
الشعبي الفلسطيني المتجاوب بقوة
مع مبادرتها ألن المواطن الفلسطيني
ف��ي مخيم عين الحلوة أوغ��ي��ره من
المخيمات بات يريد الخالص من واقع
الفوضى والفلتان األمني،ال سيما وأنه
رأى ماذا حل بمخيم نهر البارد ،وماذا
جرى لمخيم اليرموك في دمشق ،وال
يريد أن يحصل له ما حصل الخوانه
في هذين المخيمين».
وتابعت ال��م��ص��ادر الفلسطينية
تقول »:لذلك الموضوع مهم ويحتاج
إل��ى أن يتم التعامل معه بمنتهى
الجدية فهو اصبح يعني كل مواطن
يمس أمنه الشخصي والعائلي
ألن
ّ
واالجتماعي ،وهذا يوفر مناخا ً شعبيا ً
داعما ً لتطبيق المبادرة ،ولهذا على
الفصائل عدم تفويت فرصة االستفادة
منه الستعادة الثقة المفقودة بينها
وب��ي��ن ال��ج��م��ه��ور الفلسطيني في
المخيمات».
وك���ان م��س��ؤول فلسطيني رفيع
المستوى أكد لـموقع «النشرة» ،ما
كانت ق��د ذك��رت��ه «ال��ب��ن��اء» أم��س من

مخيم المية ومية
أن «المدير العام لألمن العام اللواء
عباس ابراهيم ،أبلغ وفدا ً من الفصائل
الفلسطينية في لبنان ال��ذي التقاه
اول من امس ض��رورة العمل الفوري
على دعم القوة األمنية الفلسطينية
المشتركة لتصبح «ق��وة ضاربة»
تعتقل المخلين باألمن والمتهمين
بجرائم االغتيال ،وانها الورقة األخيرة
لحماية المخيمات قبل ان تتجه االمور
الى االسوأ».
واعرب اللواء ابراهيم وفق ما نقل
المسؤول الفلسطيني ال��ذي ش��ارك
في اللقاء ان الدولة اللبنانية على
استعداد لتغطية الخطوة سياسيا ً
وأمنياً ،وان��ه يجب حماية المبادرة
الفلسطينية الموحدة ووضع آليات
بنودها موضع التطبيق الفوري،ألن ما
يجري في المخيمات الفلسطينية بات
ينبئ بالخطر الشديد في ظل المساعي
اللبنانية والتوافق السياسي لضبط
الوضع االمني في االماكن الى كانت
تشهد توتيرا ً وتحديا ً بين جبل محسن
وباب التبانة ،مرورا بعرسال وبعض

مناطق البقاع ،وأن األمن واحد.
وشدد اللواء ابراهيم على ضرورة
تشكيل لجنة تحقيق جدية لمعرفة
القتلى الذين حاولوا اغتيال رئيس
جمعية المشاريع الخيرية االسالمية
ف��ي ع��ي��ن ال��ح��ل��وة ال��ش��ي��خ ع��رس��ان
سليمان.

لجنة التحيقيق

ذكرت مصادر فلسطينية ان «لجنة
التحقيق في محاولة إعتيال الشيخ
عرسان سليمان استمعت الى افادات
ع���دد م��ن ش��ه��ود ال��ع��ي��ان وم��راف��ق��ي
الشيخ عرسان الذي كان يقوم بتقديم
الواجب العزاء لعائلة الصفدي بعد
مقتل ولدها المسعف طارق الصفدي
خطأ في اشتباكات مخيم المية ومية،
وان الرواية شبه النهائية تؤكد ان
شخصا هو الذي اطلق النار مباشرة
على الشيخ عرسان وس��ط ع��دد من
مرافقيه ،وفر في أحد االزقة المحاذي
بسرعة ج��دا ً ول��م يتم التعرف على

أوصافه إلى اآلن ،على أن الالفت في
محاولة االغتيال أن الشيخ عرسان
كان قد أنهى قبل يوم واحد فقط تقبّل
التعازي بوفاة والده فخري سليمان
وك��ان يقوم بزيارة ضريحه لقراءة
الفاتحة قبل ان يقدم التعازي».
واذ استبعد مسؤول فلسطيني»أي
رابط بين اشتباكات المية ومية بين
تنظيم انصار الله وكتائب العودة
بزعامة احمد رشيد» ،رجح ان «يكون
هذا الحدث األمني الذي يعتبر األخطر
على مستوى االستهداف السياسي
وال��دي��ن��ي الي��ق��اع ال��ف��ت��ن��ة وض��رب
المبادرة الفلسطينية الموحدة لحماية
المخيمات» ،الفتا ال��ى أن��ه «ف��ي كل
مرة يقابل استقرار الوضع األمني في
المناطق اللبنانية ،توتير «مفاجىء»
في المخيات وك��أن المقصود ابقاء
الساحة اللبنانية قابلة لالهتزاز
واالشتعال في اي لحظة».

تشييع شادي سليمان

إل��ى ذل���ك ،ج��رت م��راس��م تشييع
جثمان ش��ادي سليمان أب��ن شقيق
جمال سليمان مسؤول جماعة انصار
الله ،بعد ظهر أمس ودفنه في مقبرة
سيورب في صيدا .وكان شادي قتل
األسبوع الماضي في اشتباكات مخيم
المية ومية.
وذك����رت م��ص��ادر فلسطينية ان
سليمان تجنب تشييع ش��ادي في
مخيم عين الحلوة تفاديا لحصول أي
احتكاك أو توتر مع عائلة أحمد رشيد
مسؤول كتائب العودة الذي قتل في
المية ومية.
واف��ادت المصادر ان التشييع تم
بهدوء كامل وترافق مع دعو جماعة
أنصار الله األهالي في المية ومية
ال��ى ال��ع��ودة ال��ى ممارسة حياتهم
الطبيعية.

