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حتقيقات

�سيارة زيدان ُف ّخخت في «المية ومية» ُ
وف ّجرت ال�سلكي ًا عن بُعد ...و«المو�ساد» الم�ستفيد ال ّأول

5

ّ
أمني
م�شهدا «البارد» و«اليرموك» لن يتك ّررا في «عين الحلوة»...
والمت�شددون تحت المجهر ال ّ
محمد حمية
م ّرة جديدة يتصدّر مخيم عين الحلوة المشهد األمني من بوابة االغتياالت
لقيادات أمنية فلسطينية فتحاوية ،لها الدور األساس في العمل على ضمان أمن
المخيمات والحفاظ على استقرارها.
اغتيال العقيد فتحي زيدان «زورو» المسؤول في حركة فتح في صيدا ،لم
يكن األول من نوعه ،بل يأتي ضمن إطار مسلسل االغتياالت لقيادات فتح األمنية
في مخيم عين الحلوة خصوصاً ،وأبرزهم المسؤول في الحركة العميد جميل
زيدان والمسؤول العسكري المقدّم طالل األردني ،ومحاولة اغتيال المسؤول
العسكري سعيد العرموشي ،واغتيال اللواء الفتحاوي كمال مدحت عام
 2009عقب خروجه من مخيم الميّة وميّة .فهل سيكون استهداف «زورو»
األمني في مخيم عين الحلوة؟ وهل يندرج ضمن
فتح في صيدا شرارة التفجير
ّ
الصراع الفتحاوي ـ الفتحاوي أم بين فتح والتنظيمات المتشدّدة التي تتضارب
المعلومات حول ق ّوتها ونفوذها داخل المخيم ،وبالتالي كيف ستر ّد فتح؟ وما
هي حقيقة ضلوع «الموساد اإلسرائيلي» في الحادث؟
ال معلومات جديدة عن حادث اغتيال زيدان بانتظار تحقيقات اللجنة التي
كلفتها اللجنة األمنية العليا .وأيّ مؤشرات وأد ّل��ة على ضلوع جهة معينة
ستضعها لجنة التحقيق في متناول اللجنة األمنية العليا التي ستبادر إلى
تنصب على العدو الصهيوني الذي يملك
كشف الحقيقة .إال أن أصابع اال ّتهام
ّ
سوابق في عمليات اغتيال عدد من قادة المقاومة الفسلطينين واللبنانيين.
والمعلومات المؤكدة بحسب مصادر «البناء» ،أنّ سيارة زيدان ُف ّخخت في
مخيم المية ومية و ُف ّجرت عن بُعد في صيدا.
ال مؤشرات على هجوم تع ّد له حركة فتح للقضاء على التنظيمات المتشدّدة
في المخيم كر ّد على اغتيال زيدان كما أشيع ،هذا ما تؤكده مصادر ّ
مطلعة من
أمني قريب في المخيم ،بل هناك
داخل المخيم .كما ال مؤشرات على تفحير
ّ
حالة من الغضب واالستنكار تسود المخيم إزاء جريمة االغتيال .أما الحديث
عن تنامي المجموعات المسلّحة المتط ّرفة في المخيم فكان حاضرا ً في
اجتماعات القيادة الفلسطينية العليا في لبنان ،السياسية واألمنية في آن،
واتخذت إجراءات لمواجهتها ووضعها تحت المراقبة الدقيقة .وعلى رغم أن
هذه المجموعات تستطيع العبث في الوضع األمني بين الحين واآلخر ،لكن
ليس إلى ح ّد تفجير المخيم من الداخل وتهجير أهله كما حصل في «اليرموك»
و«نهر البارد» ألسباب عدّة ،أهمها عدم قدرتها على ذلك فضالً عن ا ّتحاد فصائل
المخيم ضدّها .لكن مصادر أمنية لبنانية تح ّذر من خطر تلك التنظيمات ألنها
ُت ّغطى من تنظيمات إسالمية أكبر في الخارج ،كما حصل في مخيم اليرموك
حيث تصارع تنظيما «داعش» و«جبهة النصرة» التي أدخلت بالتنسيق مع
حركة حماس وفي ما بعد «النصرة» أدخلت «داعش» ،وتسأل لو كانت هذه
المجموعات المتشددة في المخيم ضعيفة ،فلماذا لم تستطيع فتح القضاء
عليها؟ بينما تستبعد مصادر إسالمية لـ«البناء» ضلوع «مجموعة بالل بدر»
أو «جند الشام» في العملية ،وتؤكد أن ال وجود للمنظمتين في مخيم المية ومية
وال تستطيعان الخروج من مخيم عين الحلوة.
وتشير مصادر أمنية لـ«البناء» إلى أن ال عالقة للمكان بعملية التفجير بل
الشخص هو المستهدف .ووزن المتفجرة المحدود يؤكد ذلك ،ويرجح أن تكون
العبوة المزروعة في سيارة زيدان قد ُفجرت عن بعد عبر جهاز السلكي وأن
مجموعة كانت تراقبه وكانت تنتظر مروره في المكان.

محصنون في المخيم
المتشدّدون
ّ

تؤكد مصادر ّ
مطلعة من داخل المخيم لـ«البناء» المعلومات التي تحدّثت
عن أن جهازا ً أمنيا ً لبنانيا ً ح ّذر حركة فتح من عمليات أمنية تطاول كوادرها
الموسع
وقياداتها قبل عملية اغتيال زيدان .لكنها تلفت إلى أنه خالل االجتماع
ّ
الذي ض ّم الفصائل الفلسطينية منذ حوالى أسبوع ،لم يعلن أحد عن تهديدات
تلقتها الحركة باغتيال قادة منها.
ويشير الخبير االستراتيجي العميد محمد عباس لـ«البناء» إلى أنّ هذا
االغتيال ليس األول ،بل اغتيل عد ٌد من المسؤولين من قبل التنظيمات اإلسالمية
المتط ّرفة المتواجدة في المخيم منذ عام  1985تحت مس ّميات عدّة ،ونمت
وكبرت برعاية تنظيمات متط ّرفة أكبر منها .وعند الصدام بين حركة فتح وهذه
المجموعات كـ«جند الشام» و«جبهة النصرة» التي تتلطى بتنظيمات أخرى
بدأت بالعمل إلشعال الوضع األمني في المخيمات ألهداف خارجية.
ويح ّذر عباس من قوة هذه التنظيمات وانتشارها ولو كان عكس ذلك هو
الصحيح الستطاعت فتح القضاء عليها .لكن األمر اليوم بات أكثر تعقيداً،
ال سميا أن المخيم اليوم يشهد انقساما ً داخل البيت الفتحاوي وصراعا ً مع
التنظيمات التي اتخذت أماكن ومواقع متعدّدة في المخيم محصنة وغير قابلة
لالختراق .ويعتبر أن فتح غير قادرة على القضاء على كل التنظيمات ألنها
تتغطى من تنظيمات إسالمية أكبر منها كما حصل في مخيم اليرموك ،حيث
تصارع تنظيما «داعش» و«جبهة النصرة» التي ادخلت بالتنسيق مع حماس
وفي ما بعد «النصرة» أدخلت «داعش».

مشهدا «البارد» و«اليرموك»

واعتبر قائد األمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب

ابو عرب

عبد الهادي

عباس

أن استهداف زي��دان هدفه توتير األوض��اع وخلق مشاكل داخ��ل المخيمات
الفلسطينية لتهجير الشعب الفلسطيني وتغييب القضية الفلسطينية وحق
العودة.
واستبعد أبو عرب في حديث إلى «البناء» أن يتك ّرر مشهدا مخيم اليرموك
ونهر البارد في مخيم عين الحلوة أو في مخيم المية ومية ،مؤكدا ً أن كل الفصائل
من منظمة التحرير إلى حركة فتح إلى القوى اإلسالمية المعتدلة ،لن تسمح
بذلك .ويشير إلى أن هذا السؤال وغيره من األسئلة كانت تطرح خالل اجتماعات
القيادة الفلسطينية العليا .لكنه يوضح أنّ المجموعات المسلّحة المتط ّرفة في
المخيم تستطيع العبث في الوضع األمني لكن ليس إلى ح ّد تفجير المخيم من
الداخل وتهجير أهله كما حصل في «اليرموك» و«نهر البارد» ألسباب عدّة،
من بينها أن هذه المجموعات ال تملك القدرة على ذلك ،فضالً عن اتحاد فصائل
المخيم لعدم حصول ذلك.

دور «الموساد»

ويح ّذر أبو عرب من خطورة األوضاع االقتصادي واالجتماعي واإلنساني
السيئة داخل المخيمات .وتحدّث عن  71مهنة محدّدة في القانون اللبناني
تمنع على الفلسطيني أن يمارسها ،ما رفع نسبة البطالة إلى معدّالت كبيرة.
ودعا الدولة والمؤسسات الدولية إلى العمل على تحسين الظروف االقتصادية
تحصن المخيم من أن يتح ّول
واالجتماعية ألن ذلك يع ّد أحد أهم العوامل التي
ّ
إلى بيئة حاضنة لإلرهاب والتط ّرف ،فضالً عن تشديد المراقبة األمنية.
وكشف أن عدد المتط ّرفين في المخيم ليس كثيرا ً وال يستطيعون العبث
بأمن المخيم وتدميره ،بل أنّ أقصى ما يمكنهم فعله افتعال بعض التوترات

المتشدّدون تحت المجهر

العالقة بين المخيم والجوار

واإلشكاالت األمنية ،لكن ليس إلى حد تكرار مشهدَي «نهر البارد» و«اليرموك».
ويطمئن أبو عرب للعالقة بين المخيمات الفلسطينية والجوار ،ويعتبر أن
البيئة المحيطة بالمخيم تحافظ على أمن المخيم واستقراره .كما أن المخيمات
تحافظ على أمن المحيط واستقراره ،ولن تكون شوكة في خاصرة الشعب
والدولة في لبنان.
أما نائب المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان الدكتور أحمد عبد
الهادي ،فيعرب عن استنكار الحركة جريم َة اغتيال زيدان النكراء ،وبالتالي
رفضها مثل هذه األعمال اإلجرامية ،ال سيما أنها استهدفت شخصا ً كفتحي
زيدان ،وهو من الكوادر الوطنيين الذي يدافع عن الشعب الفلسطيني.
ويشدّد عبد الهادي في حديث إلى «البناء» على أنّ العملية تستهدف دور
زيدان الوطني .ويح ّذر من الدور «اإلسرائيلي» في لبنان والمخيمات ،ويضيف:
في ظل ظروف الساحة اللبنانية وإضراب المنطقة ،ليس مستبعدا ً أن يكون
«الموساد» هو الجهة المنفذة لعملية اغتيال زيدان ،ال سيما أنه صاحب سوابق
وذلك بهدف زرع بذور الفتنة والشك والريبة بين الفلسطينيين أنفسهم ،وبينهم
وبين الشعب اللبناني.
وينفي عبد الهادي وهو عضو اللجنة األمنية العليا في المخيم ،تو ّفر أيّ
دليل حتى الساعة حول ضلوع التنظيمات المتشدّدة داخل المخيم في العملية.
ويؤكد أنّ خطر هذه المجموعات وتناميها كانا وال يزاالن محل بحث دائم في

ا�ست�ضافتها ندوة في �ستوكهولم حول و�ضع الم�شرق الراهن وتداعياته على المنطقة والعالم

المنا�ضلة ليلى خالد« :الربيع العربي» ُخلق لحماية الكيان ال�صهيوني الغا�صب

جودي يعقوب
ّ
نظم السوريون القوميون االجتماعيون في السويد بالتعاون مع
هيئة الدفاع عن سورية ولجنة فلسطين الديمقراطية ،ندوة حوارية
مع المناضلة ليلى خالد ح��ول وض��ع المشرق ال��راه��ن وتداعياته
على المنطقة والعالم ،وذلك في صالة كنيسة سانتا ماريا للسريان
األرثوذوكس في العاصمة السويدية ستوكهولم.
افتتحت الندوة بالترحيب بالحضور والوقوف دقيقة صمت إجالال ً
وإكراما ً ألرواح شهدائنا األبرار .ث ّم كانت كلمة تعريفية عن المناضلة
ليلى خالد.
وشدّدت خالد على أهمية الندوة ومحاورها ،التي تهدف إلى الكشف
التقسيمي ،في ظل الظروف الراهنة التي
عن المب ّرر من وراء المشروع
ّ
صح التعبير التي تبدّل
تم ّر بها المنطقة ،والظروف الفوضوية إذا
ّ
المعالم الديمغرافية تحت ستارة ما س ّمي «الربيع العربي» الذي كان
في الواقع وباال ً وإعصارا ً ما زال يضرب شماال ً ويميناً ،محاوال ً أن يبدّل
معالم المنطقة ،ويرسم حدودا ً جديدة ُتظهر ما يس ّمى «الشرق األوسط
الجديد» الذي سيخدم أ ّوال ً وأخيرا ً مصالح ال��دول االستعمارية في
المنطقة .ومن ضمن هذه المصالح حماية الكيان الصهيوني الغاصب
واستقراره ،على اعتبار أن المشروع الصهيوني يريد أن يقيم دولة في
فلسطين تش ّكل العقدة في هذه المنطقة ،فتمنع أيّ محاولة للوحدة،

ليبقى المشهد مش ّوشاً ،وتنشب صراعات على التقسيم والتخوين،
تهدف إلى قتل التاريخ والحضارة واإلنسان.
ون ّوهت خالد في الندوة بأهمية دور المغتربين في دعم المسار
الديمقراطي في سورية لتحقيق االستقرار في البالد .مشدّدة على أن
خطر اإلرهاب في وطننا لن يقتصر عليها ،فقط بل سيتعدّاها ليطاول
دول الجوار في أوروبا وأفريقيا إن تمكن التط ّرف من البالد.
وتضمنت الندوة فتح باب النقاش واألسئلة للحضور ،الذين تن ّوعوا
ما بين شخصيات سياسية واقتصادية وحزبية ،وأفراد من الجالية
السورية ،إضافة إلى عدد من المغتربين .كما قدم بعض المشاركين
عددا ً من المداخالت التي أجمعت على األهمية الحاسمة لنشر الوعي
بين أبناء الجالية حول القضايا المصيرية المتعلقة بأمتنا السورية.
وفي ختام الندوة ،نستطيع أن نقول أن ح ّل األزمات يكمن في وعي
والمضي نحو
الشعب أهمية القضاء على اإلرهاب في الدرجة األولى،
ّ
المقاومة والصمود والمستقبل والوفاء لدماء الشهداء من أجل إعادة
األمن واألمان إلى بالدنا ،ألن خيار الشعب السوري يكمن في المزيد من
التالحم الوطني وتشكيل عالقة جديدة بين األطر االجتماعية وإعادة
النظر في مواقع الخلل وتصحيحها.
وم��ن ال يعرف ليلى خالد ،أو خاطفة الطائرات ،فهي المناضلة
الفلسطينية ض�� ّد االح��ت�لال الصهيوني ،م��ن مواليد مدينة حيفا
الفلسطينية .كانت عضوا ً في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،

وتعتبر السيدة األولى في التاريخ التي تقدم على المشاركة في خطف
طائرة ،إذ قامت عام  1969بخطف طائرة أميركية لتحلق بها فوق
سماء فلسطين ،وتتجول على علو منخفض فوق مسقط رأسها مدينة
حيفا التي نزحت منها إلى جنوب لبنان يوم النكبة وهي في الرابعة
من عمرها .ومن جنوب لبنان حيث كانت نشأتها وصباها ،تح ّول
مسارها إلى دمشق ل ُتح َتجز هي ورفاقها هناك ،ث ّم يُطلَق سراحها بعد
ثالثة أسابيع ،وذلك بهدف اإلفراج عن المعتقلين في فلسطين ،ولفت
أنظار العالم إلى القضية الفلسطينية .ولم تقتصر جرأة ليلى خالد فقط
على تلك العملية األولى ،فبعد سنة واحدة عاودت الك ّرة ،بعد إجرائها
عدد من عمليات التجميل لتغيير معالم وجهها وشكلها في أماكن عدّة
طوال ستة أشهر ،وحاولت خطف طائرة أخرى تابعة لشركة «العال»
«اإلسرائيلية» ،وهبطت في لندن ،إال أن النجاح لم يحالف تلك العملية
الثانية ،إذ إنّ رفيقها في العملية لقي حتفه ،في حين أوقفت السلطات
البريطانية ليلى خالد بعدما أصيبت بجروح ،ليتم اإلفراج عنها بعد
 28يوما ً فقط ،وذلك بعد خطف طائرة أخرى من أجل الضغط على
البريطانيين إلطالق سراحها.
تعيش ليلى خالد حاليا ً في األردن ،وهي ال تزال تحلم بالعودة إلى
ديارها حتى لو أصبح منزلها هناك مج ّرد ركام .وهي عضو في المجلس
الوطني الفلسطيني ،كما يُمنع عليها الدخول إلى عدد من البلدان ،لكن
أملها ال يزال ح ّيا ً وتعبّر عن إرادتها في محاربة العد ّو.

اللجنة األمنية العليا والقيادة السياسية الفلسطينية ومع األجهزة األمنية
اللبنانية ،ال سيما استخبارات الجيش وبعض األحزاب اللبنانية التي تربطنا
بها عالقة جيدة وتنسيق وتعاون دائمة.
ويجزم المسؤول في حماس ،أن ال وجود إلرهاب بمعنى إرهاب ّ
منظم في
«عين الحلوة» وال في «المية ومية» وال في جوار المخيم ،ويقول :هناك بعض
األشخاص يحملون هذا الفكر المتط ّرف لكنهم تحت المجهر والعين األمنية،
ويتم التعامل معهم بحكمة ومتابعة دقيقة ،كما أن الفصائل كلها ال تسمح
بأن يستهدفوا أمن المخيم أو أمن الجوار ،وما ّ
يدل على ذلك أنّ التط ّورات على
الساحة السورية وفي المنطقة لم تنعكس على الساحة اللبنانية.
ّ
مخطط
ويشدّد عبد الهادي على الموقف
الموحد لجميع الفصائل في وجه أيّ
ّ
لضرب األمن في المخيمات ولتصفية القضية الفلسطينة ولتهديد عالقة المخيم
مع الجوار والوحدة الوطنية ،ويؤكد على التواصل مع حركة فتح بشكل دائم.

مكان تفخيخ السيارة

وتقول مصادر إسالمية ّ
مطلعة في «عين الحلوة» لـ«البناء» ،إنّ حادثة اغتيال
زيدان منفصلة عن الوضع األمني في مخيم عين الحلوة ،ألن القوى الموجودة
في مخيم المية المية مختلفة عن القوى الموجودة في «عين الحلوة».
وتؤكد المصادر أن ال عالقة لمخيم عين الحلوة بالتفجير ،بل الوضع كان
هادئا ً ومستقرا ً في المخيم منذ وقوع الحادث حتى اليوم.
وتنفي المصادر أيّ عالقة لإلسالميين المتشدّدين في المخيم بالحادث،
وتشير إلى أن ك ّل جهة لها بصمات معيّنة في كل حادث أمني يقع .فـ«مجموعة
بالل بدر» يختلف أسلوبها في القتل عن أسلوب «الموساد» ،فهي تقوم بعملها
أمني محترف .كما أن ّ
منظم َتي «بدر» و«جند الشام» ال
علني ال بأسلوب
بشكل
ّ
ّ
وجود لهما في مخيم المية ومية ،وال تستطيعان الدخول إليه وال الخروج من
«عين الحلوة».
واتهمت المصادر العدو الصهيوني بتنفيذ االغتيال ،وهو الذي لديه سوابق
منها اغتيال اغتيال المسؤول السابق في حزب الله غالب عوالي ،واللواء في
فتح كمال مدحت ،وغيرهما ،وذلك لتأجيج الفتنة في المخيم ومع الجوار.

ال إرهابيين في المخ ّيم

وتضع المصادر المعلومات عن تنامي ق ّوة التنظيمات المتشدّدة وقدرتها
في المخيم في إطار التضخيم اإلعالمي ،وتقول :ال وجود للمتشدّدين في «عين
الحلوة» ،إنما هناك حاالت فردية ال يتجاوز عددها عدد أصابع اليد .ومعظم
الموجودين في السابق غادروا المخيم إلى سورية ،واآلن ال يشكلون خطرا ً على
أمن المخيمات.

