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حتقيقات

معارك «عين الحلوة»� ...سيناريو «يرموك لبناني»!

آثار االشتباكات األخيرة

من المتاريس داخل المخيم

يوسف الصايغ
هدوء مشوب بالحذر يعيشه مخيم عين الحلوة لالجئين
الفلسطينيين ،بعد جولة القتال األخيرة قبل أي��ام ،إذ لم
يصمد اتفاق وقف إطالق النار الذي ت ّم التوصل إليه في
وقت سابق ،ما يثير المخاوف من تكرار سيناريو انهيار
االتفاق الحالي ،وعودة المواجهات ،في ظ ّل معلومات تؤكد
أنّ ما يجري في المخيم ليس مجرد اشتباكات شبيهة بما
كان يحصل من جوالت اقتتال على مدى األشهر السابقة،
إنما مدخل للسيناريو المرسوم للمخيم بضوء أخضر من
جهات إقليمية داعمة للمجموعات التكفيرية داخ��ل عين
الحلوة ،والتي كانت بمثابة خاليا نائمة في انتظار تلقيها
إش��ارة البدء بتنقيذ الخطة المرسومة لها ،لتهجير أبناء
المخيم أسوة بما حصل في مخيم اليرموك في دمشق .ما
يشكل محاولة لتصفية حق العودة لالجئين الفلسطينيين
إلى األراضي المحتلة من جهة ،وتحويل المخيم إلى بؤرة
للمجموعات اإلرهابية من جهة ثانية.
تشير مصادر قيادية في القوى اإلسالمية الموجودة
داخل مخيم عين الحلوة لـ«البناء» إلى أنّ موقف حركة فتح
ضبابي إزاء ما يحصل مؤخرا ً داخل المخيم من تطورات
أمنية منذ اغتيال أبو طالل األردن��ي .وتلفت إلى أنّ اللقاء
األخير بين القوى اإلسالمية و«فتح» أثمر عن اتفاقات
جيدة .وتؤكد المصادر عدم وجود أيّ مشروع إسالمي داخل
المخيم ،ال سيما بالنسبة إلى القوتين األساسيتين على
مستوى «عصبة األنصار» و«الحركة اإلسالمية المجاهدة»،
«ال بل يعمل الجانبان على حفظ أمن المخيم ومنع أيّ انفالت
أمني ،وهو ليس لمصلحتنا كقوى إسالمية».
وإذ تلفت المصادر إلى أنها اعترفت بشرعية «فتح» خالل
اجتماع في السفارة الفلسطينية قبل مدة ،خصوصا ً انها
جهة معترف بها دولياً ،تنفي ما يُحكى عن مشروع لطرد
«فتح» من المخيم ،وتجدّد تأكيدها أنّ اغتيال أبي طالل
األردني يعتبر جريمة بكافة المقاييس ،وهو ُمدان من قبل
الحالة اإلسالمية داخل المخيم .وحول الربط بين األحداث
داخ��ل المخيم وبين توقيف اإلرهابي أحمد األسير ،تؤكد
المصادر أنها نأت بنفسها منذ البداية عن االرتباط باألسير
ومشروعه .وعند اندالع أحداث عبرا التزمت القوى اإلسالمية
داخل عين الحلوة الحياد .وتختم المصادر مؤكدة لـ«البناء»
أنها على تنسيق تام مع األجهزة األمنية اللبنانية ،ال سيما
مع استخبارات الجيش اللبناني.
من ناحيته ،يرى مسؤول «الجماعة اإلسالمية» في منطقة
صيدا بسام حمود في تصريح لـ«البناء» أنّ مشروع إنهاء
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القضية الفلسطينية يمثل العنوان العريض لما يحدث في
مخيم عين الحلوة .والذي بدأ منذ أحداث نهر البارد مرورا ً
بمخيم اليرموك وحاليا ً في عين الحلوة .وفي المقابل يرفض
ربط ما يحصل في المخيم بعملية توقيف أحمد األسير من
قبل أحد األجهزة األمنية التابعة للدولة اللبنانية.
وعلى صعيد ما يحكى عن وج��ود مخطط للجماعات
التكفيرية داخل المخيم للسيطرة عليه ،يعتبر حمود أنّ هناك
تضخيما ً إعالميا ً لألمور ،والوضع داخل عين الحلوة ليس
كما يص ّوره البعض« ،لكننا ال ننفي وجود جماعات متفلتة
داخل المخيم لكنها تابعة لكافة القوى والفصائل وليست
محصورة بالقوى اإلسالمية فقط ،وهذه المجموعات تن ّفذ
أجندات معينة خدمة لجهات معروفة».
كذلك يرفض مسؤول الجماعة في صيدا ما يشاع بأنّ
أحداث عين الحلوة هي ر ّد على إنجازات المقاومة ،ال سيما
على صعيد معارك الزبداني األخيرة ،ويدرجها في سياق
«اإلشاعات اللبنانية» بحسب وصفه .معتبرا ً أنّ الموضوع
بعيد ك ّل البعد عن هذا السيناريو .مجدّدا ً التأكيد أنّ ضرب
القضية الفلسطينية هو العنوان األساسي ألح��داث عين
الحلوة .داع��ي�ا ً أصحاب العقول النيّرة إل��ى وأد الفتنة
الحاصلة.
ف��ي سياق متصل ،يعتبر أمين س � ّر لجنة المتابعة

الفلسطينية عبد مقدح في حديثه لـ«البناء» أنّ االقتتال
داخل المخيم جريمة كبرى .وما حصل مؤخرا ً من مسلسل
اغتياالت أو محاوالت اغتيال لعدد من الكوادر مرفوض
ومستنكر« .لكننا نرفض في المقابل الر ّد على االغتياالت
بشكل عشوائي عبر قصف األحياء والمدنيين وتهجيرهم من
يصب اال في خدمة العدو الصهيوني».
منازلهم ،فذلك ال
ّ
ويلفت إلى أنّ لجنة المتابعة اتفقت مؤخرا ً على نشر قوة
أمنية في األحياء التي شهدت مواجهات مسلحة في محاولة
إلعادة الهدوء واألمن .لكن التطورات األمنية أدّت إلى تجدّد
المواجهات بين فتح والقوى اإلسالمية.
وحول الهدف من مواجهات عين الحلوة يرى مقدح انها
مرتبطة بما حصل في مخيمي البارد واليرموك في سياق
تصفية حق العودة ،من خالل استهداف عاصمة الشتات
في عين الحلوة ،ويتابع« :هذا مرتبط بمسألة سياسية
ويهجر أبناءه يخدم
كبيرة جداً ،لذلك ك ّل من يقصف المخيم
ّ
مشروع تصفية القضية الفلسطينية».
ويختم مقدح مؤكدا ً أنّ القوى اإلسالمية داخل المخيم جزء
من لجان المتابعة على الصعيدين السياسي واألمني التي
تض ّم  17فصيالً ،لكن هناك أطرافا ً في القوى اإلسالمية وفي
حركة فتح ال تصغي ألحد وتتصرف بشكل غير مسؤول.
وعتبر رئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبد الرحمن

البزري في تصريح لـ«البناء» أنّ االشتباكات التي يشهدها
مخيم عين الحلوة إنما تستهدف بالدرجة األول��ى حق
اللجوء ،فالمخيم بات يشكل العنوان األول لحق العودة
على صعيد كافة ال��دول المحيطة بفلسطين المحتلة بعد
القضاء على المخيم الرمز في اليرموك ،وبالتالي أيّ محاولة
للقضاء على عين الحلوة هو عامل خطير على مستوى
القضية الفلسطينية وتحويل أبناء المخيم إلى مجموعة
سكان يفتقدون قضيتهم األساسية المتمثلة بحق العودة
إلى األراضي المحتلة ،إذ يستفيد العدو حاليا ً من الصراع
العربي ـ العربي م��ن أج��ل شطب ح��ق ال��ع��ودة لالجئين
الفلسطينيين ،في ظ ّل انقسام العالم العربي إلى معسكرات
متقاتلة مع بعضها.
من جهة ثانية ،يلفت البزري إل��ى انعكاسات أح��داث
عين الحلوة على مدينة صيدا وجوارها .ويعتبر أنّ صيدا
ستمنع تصفية عين الحلوة ألنه أمانة في أعناق أبنائها،
وهناك خشية من اتساع رقعة المواجهات بحيث تطاول
طريق الجنوب ال��ذي يعتبر الطريق الوحيد المؤدّي إلى
فلسطين المحتلة عبر جنوب لبنان .وبالتالي هذا يعتبر
هدفا ً استراتيجياً ،والخطر يكمن في أن تطاول المواجهات
داخل المخيم صيدا والجوار ،مؤكدا ً أنّ مدينة صيدا تعتبر
صمام أمان للقضية الفلسطينية ،وهذا من اإلرث التاريخي

المم ّر�ضون في يومهم ...تمتزج دما�ؤهم بدماء حماة الديار

والسياسي لها ،فهي عاصمة المقاومة ومم ّر إلزامي إلى
جنوب لبنان ،ومنه إلى فلسطين المحتلة.
تشير مصادر إلى أنّ المخطط المرسوم للمخيم بدأ مع
عملية اغتيال أبي طالل األردني قبل حوالى شهر ،ومحاولة
استكماله مؤخرا ً بمحاولة اغتيال مسؤول األمن الفلسطيني
في صيدا العقيد أبو أشرف العرموشي ،وسيطرة التكفيريين
على «حي حطين» بعد طرد عناصر األمن الوطني الفلسطيني
منه ،وهو ما يشير بوضوح إلى التحضير للمرحلة المقبلة
من التصعيد األمني داخل المخيم .إذ تسعى المجموعات
التكفيرية إلى بسط سيطرتها على األحياء داخل عين الحلوة
وانتزاع السيطرة عليها من يد القوة األمنية الفلسطينية
المشتركة.
في سياق الحديث عن المخطط المرسوم لمخيم عين
الحلوة ،تلفت معلومات إلى أنّ أج��زاء كبيرة من المخيم
وأحيائه خرجت عن سيطرة القوة األمنية المشتركة ،التي
لم تعد قادرة على الصمود في مواجهة الجماعات التكفيرية
التي نجحت في إمساك زمام األم��ور األمنية والعسكرية،
داخل أحد أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان الذي يقع
على تخوم عاصمة الجنوب صيدا.
وفي هذا اإلط��ار ،تفيد مصادر عن مخطط للزجّ بصيدا
ومحيطها في النفق األمني على غرار ما حصل في طرابلس
وعرسال .ويندرج ذلك في سياق خطة الجماعات اإلرهابية
القاضية بنقل مشروع «اإلمارة اإلسالمية» المزعوم في لبنان
من عاصمة الشمال طرابلس إلى عاصمة الجنوب صيدا.
المخطط السابق ذكره والذي تقوم بتنفيذه المجموعات
التكفيرية داخ��ل المخيم تح ّركه جهات إقليمية مسؤولة
مباشرة عن تحريك المجموعات اإلرهابية بحسب ما تشير
المصادر .و ُت���درج ذل��ك في سياق محاولة تلك الجهات
استيعاب الصدمة بعد سلسلة الخسائر التي ُمنيت بها
مؤخرا ً على أكثر من مستوى .إنْ على الصعيد الميداني
حيث نجحت المقاومة في تحقيق إنجاز أمني جديد على
جبهة الزبداني ،أو على مستوى اإلنجازات األمنية النوعية
للجيش اللبناني واألجهزة األمنية في حربها ض ّد الخاليا
التكفيرية ،والتي تكللت بالصيد الثمين عبر إلقاء القبض
على اإلرهابي أحمد األسير.
ما سبق ذكره ّ
يدق ناقوس الخطر من إمكانية أن يتح ّول
عين الحلوة إل��ى «يرموك لبناني» ،بحيث يصبح بؤرة
إرهابية تستخدمه الجهات اإلقليمية المتض ّررة من اإلنجازات
األمنية والعسكرية الستهداف االستقرار أمن لبنان وبيئة
المقاومة في آن معاً ،خصوصا ً أنّ مخيم عين الحلوة يشكل
نقطة استراتيجة على مدخل عاصمة الجنوب.

ال�سوريون في فرن�سا تتب ّرعون
بم�ست�شفى ومدر�سة لوطنهم ال ّأم
صبا غ ّرة ـ شروق العمري

توزيع الشهادات

رانيا مش ّوح
في اليوم العالمي للتمريض ،ك ّرمت محافظة دمشق
ومديرية صحة دمشق العاملين في القطاع الصحي في
احتفال رافقه تب ّرع بالدم لمصلحة الجيش السوري،
وتخللته فقرة تعريف بإنجازات القطاع الصحي خالل
سنوات الحرب على سورية.
وعن االحتفالية وأهمية التشارك بين القطاع الصحي
والجيش ال��س��وري ،تحدّث عضو المكتب التنفيذي
ورئيس اللجنة المالية في محافظة دمشق المحامي
فيصل س��رور لـ«البناء» قائالً« :ه��ذه ليست الفعالية
األولى التي ترعاها المحافظة ،إذ إن هذا ينبع من ضرورة
التواصل بين المواطن والسلطة التنفيذية .عيد الجيش
ليس فقط للجيش ،إنما هو عيد لك ّل الوطن وألن جنودنا
هم حماة الديار ،فكل األمل المتبقي لدينا هو في جيشنا
السوري ،وهو من يمنحنا القدرة على الصمود بعد كل
ما مررنا به من أحداث مؤلمة .احتفالنا بالجيش يحت ّل
المركز األول ح ّتى لو تأخرنا عن موعده في األول من آب.
أما عيد التمريض ،فإن من أولوياتنا موضوع الصحة،
وكما هو معروف أننا نرزح تحت حصار كبير ليس فقط
في موضوع الدواء ،إنما أيضا ً على صعيد التجهيزات
الطبية واألطباء والنقص في الطاقم الطبي .لذلك ،فإن
التفاني بالعمل من قبل الممرضين يجعلنا نشعر بأهمية

خالل التب ّرع بالدم
أن نر ّد لهم جزءا ً من تضحياتهم .وهذا التكريم هو تكريم
لنا ال لهم .في الواقع فنحن نك ّرم أنفسنا بهم ،وعظمة
هذا التكريم جاءت من التقاء مناسبتين كبيرتين :يوم
التمريض وعيد الجيش السوري».
وفي اإلط��ار نفسه تحدث الدكتور هيثم الحسيني
مدير صحة دمشق لـ«البناء» قائالً« :نتوجه أوال ً بأسمى
�ب والتقدير للطبيب األول الرئيس بشار
آي��ات ال��ح� ّ
األسد ،وننحني إجالال ً وإكراما ً ألرواح شهدائنا األبرار
ضحوا بدمائهم ليظ ّل وطننا شامخا ً عزيزاً .هذه
الذين
ّ
االحتفالية هي تكريم للطاقم التمريضي في مديرية
صحة دمشق ،والذي يع ّد من أهم ركائز العمل في هذه
المؤسسة الصحية ،وذل��ك بفضل جهوده الممرضين
المتواصلة ووفائهم وإخالصهم .هم جنود حقيقيون،
هدفهم إع���ادة البسمة إل��ى وج��وه أتعبها األل���م .كما
أن وزارة الصحة حريصة لالرتقاء بعمل طواقمها
التمريضية ودعم خبراتهم وصقل مهاراتهم من خالل
برامج تدريبية متكاملة».
وتحدثت الدكتورة هزار رائف رئيسة المهن الصحية
في مديرية صحة دمشق لـ«البناء» قائلة« :جمعنا
مناسبتين عريقتين التقيا في الشهر الجاري ،ألن في
سورية ،كل يوم منذ خمس سنوات هو عيد للممرضة
وعيد للجيش ،ألن ال��م��م� ّرض ه��و ال��ردي��ف الحقيقي
للجيش السوري ،فكما الجيش على جبهات القتال يذود

عن الوطن ،نحن هنا نؤازرهم ونقوم بواجبنا معهم
على أت ّم وجه .صمودنا من صمود الجيش والشعب،
وك ّل م ّنا يدافع عن وطنه في مجاله .وصمود سورية من
صمود مؤسساتها والعاملين فيها ،ومن واجبنا أن نبقى
موجودين دائما ً حيث يجب أن نكون على رغم قذائف
الحقد المنهالة علينا والتفجيرات واإلرهاب ،لنكون قادة
العالم في الصمود في وجه اإلرهاب الداعشي».
بدوره ،قال الدكتور زكريا علي رئيس دائرة الموارد
البشرية والتطوير اإلداري في مديرية صحة دمشق:
«التكريم للممرضات النشيطات والممرضات اللواتي
وصلن إلى سنّ التقاعد تقديرا ً لجهودهن .والتبرع بالدم
ألبطال جيشنا السوري تقديرا ً أيضا ً لجهود جنودنا
وضباطنا وبطوالتهم ،وهذا أقل واجب نقدّمه ألبطالنا
الذين يحمون وطننا .وفي المقابل هو نوع من حماية
وطننا جنبا ً إلى جنب مع جيشنا».
وع��ن رأي��ه عن الواقع الصحي الحالي في سورية
في ظل ه��ذه الحرب الشرسة على سورية ق��ال علي:
«الواقع الصحي حاليا ً جيد .صحيح أنّ حاالت كشلل
األطفال ظهرت ،لكن حمالت التلقيح التي ن ّفذتها وزارة
الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية أتت
ثمارها .ويمكننا القول أنه تم القضاء على المرض .فمنذ
سنتين ونصف السنة لم تظهر أيّ حالة من هذا المرض.
وبالنسبة إلى مرض اليرقان الذي انتشر مؤخرا ً فهو أمر

طبيعي ومتواجد ،وسببه سوء األح��وال التي تمر بها
سورية .لكنه انحسر بشكل كبير مؤخراً».
تخلل االح��ت��ف��ال ع��رض فيديو ع��� ّرف عنها عفيف
عثمان مسؤول المعلوماتية في مديرية صحة دمشق
لـ«البناء» قائالً« :قدّمنا شريطا ً مص ّورا ً عن بعض م ّما
قدمه الطاقم التمريضي والجيش في ساحات القتال
والمستشفيات ،وتض ّمن أيضا ً عرضا ً عن كوكبة من
ص ّور
الشهداء من اإلعالميين والمدنيين والعسكريينُ ،
واقعي ضمن مراكز صحة دمشق .وك ّنا نتم ّنى
بشكل
ّ
أن نقدّم عرضا ً فنياً ،لكن الظروف األمنية حالت دون
وصول الفرقة الموسيقية إلى مكان االحتفالية».
وبكلمة عن الممرضات المك ّرمات ،قالت رفاعية
خلوف مسؤولة اللقاح في مركز ب��رزة« :أفتخر بهذا
التكريم وأهديه ألبطال الجيش السوري الذين يبذلون
دمائهم وأرواحهم ألجلنا .ونحن بالتالي نحاول مكافحة
مرض شلل األطفال ،وتقديم كل ما يمكن للمساهمة في
حماية الوطن وأبنائه».
ب��دوره��ا ،قالت الممرضة المك ّرمة وج��د الصايغ
ل��ـ«ال��ب��ن��اء»« :ه��ذا ال��ي��وم ه��و تحية لبواسل الجيش
السوري الذين قدّموا أرواحهم فداء لنا .وأشعر بالفخر
أن يوم التمريض تزامن مع عيد الجيش السوري البطل
في الشهر نفسه ،ما يك ّرس وحدتنا ووقوفنا ً يدا ً بيد ض ّد
اإلرهاب الذي يحاول النيل من وطننا».

تجاوز المغتربون السوريون حدود المسافة التي تفصلهم عن وطنهم
األ ّم وتحدّيات الحصار االقتصادي المفروض عليها والمخاطر المرتبطة
بالحرب اإلرهابية التي تستهدفها .فأثبتوا على مدى سنوات األزمة
الخمس ارتباطهم ببلدهم وإصرارهم على الدفاع عنها سواء بالكلمة أو
الفعل.
ومنذ بداية األزمة ،انخرط المغتربون بمئات النشاطات والمبادرات
لدعم وطنهم في محنته .بدءا ً من محاوالت إيصال حقيقة ما يجري على
أرض الواقع إلى الدول التي يستقرون فيها ،والوقوف في وجه حمالت
التضليل اإلعالمي ،م��رورا ً بحمالت الدعم المادي وإرس��ال المساعدات
للمتض ّررين والمهجرين ،وصوال ً للعودة إلى سورية والتأكيد على الصمود
وإرادة الحياة فيها ،واالطالع على احتياجاتها والعمل على توفيرها.
وتجد جمعية «مسيحيو سورية من أجل السالم» في فرنسا نفسها بعد
ثالث سنوات من تأسيسها منخرطة في ك ّل أشكال الدعم هذه ،انطالقا ً
من قناعة أفرادها بضرورة تعزيز الروابط االجتماعية والوطنية بين
المغتربين وأهلهم في الوطن األم ،وإيمانا ً بأن سورية بحاجة إلى ك ّل
أبنائه.
وع��ن أح��دث نشاطات الجمعية تقول رئيستها روي��دة الخوري إنّ
الجمعية طرحت مشروع إقامة مستشفى في مدينة محردة في حماة،
وحصلت على موافقة وزارة الصحة ،وقدّمت محافظة حماة األرض التي
سيُبنى المستشفى عليها ،وتبلغ مساحتها  27دونماً.
وتشير الخوري إلى أن المبلغ الذي يحتاجه بناء المستشفى يصل إلى ثالثة
ماليين دوالر ،سيتم التبرع به من قبل الفرنسيين للشعب السوري ويغطي
تكاليف البناء واالكساء والمعدّات والتجهيزات الطبية .كما ي ّتسع المستشفى
المق ّرر بناؤه لقرابة  60سريرا ً مجهّزة لتخدم سكان مدينة محردة.
وتهدف الجمعية من خالل مبادرتها بحسب الخوري إلى المساهمة
في إعادة إعمار سورية ودعم اقتصادها وتوفير فرص عمل ألبنائها أي أن
المشروع له أبعاد صحية واجتماعية مع اإلشارة إلى التعاون مع «منتدى
البناء والوفاء لسورية» إلنجاز هذا المشروع .
وتكشف الخوري أن وفد الجمعية الذي يزور سورية حاليا ً سيعرض
مشروعا ً جديدا ً على الجمعية يتمثل بإقامة مدرسة في مشتى الحلو
للمراحل الدراسية كافة ،وذل��ك من أج��ل استعاب الوافدين إل��ى هذه
المنطقةُ .
وط ِرح المشروع من قبل كنيسة في مشتى الحلو تعهّدت بتقديم
األرض للمدرسة والترخيص لها .مشير ًة إلى أنّ المنطقة تستوعب وافدين
من حمص وحماه وإدلب والقامشلي والحسكة .ويبلغ عدد سكانها 20
ألفاً ،لذلك فإنها بحاجة إلى مدرسة جديدة مؤهلة الستيعاب الطالب
الوافدين.
وحول نشاطات الجمعية األخرى تلفت الخوري إلى إقامة محاضرات
تتوجه إلى الشعب الفرنسي عن المجتمع السوري ومك ّوناته وتعايشه
ّ
مع الواقع .وتتناول ما يتع ّرض له السوريون من إرهاب .في محاولة منها
لنقل الصورة الحقيقية عن الواقع السوري إلى الفرنسيين والتأثير فيهم
للمساهمة في دعم مشاريعها.
وتختم الخوري حديثها بالقول« :نشعر بمسؤوليتنا تجاه وطننا
األ ّم .ونحن صامدون مع الشعب السوري ضد الحرب التي ُتشنّ عليه
ّ
تخطي العقوبات المفروضة على سورية
إعالميا ً واقتصادياً .ونحاول
عبر أنشطتنا ،في وقتٍ تقوم الحكومة الفرنسية بإرسال المال والسالح
لدعم اإلرهاب».

