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تقـرير
رسائل إلى المحرر
الحياد ّ
عدو لبنان
واملقاومة
منطقيًا ،ثمة تفاهم م��ع املقاومة
ال نصف تفاهم ،فنصف التفاهم
ال ي �ن �ت��ج إال ق ��رق� �ع ��ة ع � �ظ� ��ام ف��ي
ط �ن��اج��ر ف ��ارغ ��ة ،أو ج�ع�ج�ع��ة من
دون ط� �ح�ي�ن .إل � ��ى دع � ��اة ت�ح�ي�ي��د
ل �ب �ن��ان ع� ّ�م��ا ي �ج��ري ف ��ي س��وري��ا،
أق � ��ول إن م�ق��ات�ل��ي ح ��زب ال �ل��ه في
سوريا هم ضمن مرحلة التصدي
ألخ� � �ط � ��ر م � � �ش� � ��روع اس �ت �ي �ط ��ان ��ي
ع �ن �ص��ري دم� � ��وي ت��وس �ع��ي ع�ل��ى
وج� � � ��ه امل� � �س� � �ت � ��دي � ��رة ،واإلخ� � � � � ��وان
وال� �ح ��رك ��ات ال�ت�ك �ف �ي��ري��ة ه �م��ا من
صنيعة االس�ت�ع�م��ار البريطاني.
إن مقاتلي حزب الله هم في صدد
ال� �ت� �ص ��دي ل �ط �م��س م �ع��ال��م األم� ��ة
جمعاء ،والتصدي مل�ش��روع نهب
ال �ن �ف��ط ال �ع��رب��ي ف ��ي ال ��وق ��ت ال ��ذي
يحاول بيعه بأبخس األثمان َمن
يجب عليه أن يكون مؤتمنًا على
ح��راس �ت��ه ح��راس��ة م �ش ��ددة .ح��زب
ال�ل��ه ه��و م�ق��اوم��ة بطلة مشروعة
م ��ن م� �ق ��اوم ��ات ال � �ق ��وى امل �م��ان �ع��ة
العاملية .لبنان ،الجيش واملقاومة
والشعب ،على الحياد؟! يا للهول
ٌ
أن ي�ك��ون على ال�ح�ي��اد وط ��ن هزم
ال�ج�ي��ش ال�ص�ه�ي��ون��ي ف��ي ب�ي��روت
ع� ��ام  1982ع �ب��ر ج �ب �ه��ة امل �ق��اوم��ة
ّ
ال��وط �ن �ي��ة ،وح��ط��م أم��ان��ي م �ع� ّ�دي
ات �ف��اق ال�س��اب��ع ع�ش��ر م��ن أي ��ار في
 1983بدفعهم عنوة إلى إلغائه ،يا
للذل أن يكون لبنان على الحياد
وم� �ق ��اوم� �ت ��ه اإلس �ل�ام � �ي� ��ة ح� ��ررت
األرض ع��ام  ،2000وع��ادت لتهزم
ن�خ�ب��ة ال �ج �ي��ش ال�ص�ه�ي��ون��ي ع��ام
 ،2006وجعلت املئات منهم أسرى
امل� �ص� �ح ��ات ال �ع �ق �ل �ي��ة وال �ن �ف �س �ي��ة
ب �ع��دم��ا أص��اب �ت �ه��م ب �ف �ن��ون ق �ت��ال
أبطالها بالذعر والهلع والهلوسة
وال � �ه� ��ذي� ��ان .ال �ج �ي��ش وامل� �ق ��اوم ��ة
ّ
ح��ط �م��ا م �ع ��ادل ��ة ق � ��وة ل �ب �ن��ان ف��ي
ض�ع�ف��ه ،ت�ل��ك امل�ع��ادل��ة ال�ت��ي كانت
مصابة بالوهن املعنوي ،مشلولة
اإلرادة ،م �خ �ص � ّ�ي ��ة ال� �ع� �ن� �ف ��وان،
مهانة الكرامة ،ومعادلة الجيش
وامل�ق��اوم��ة والشعب تأبى العودة
إل�ي�ه��ا .ن�ع��م ستبقى امل �ق��اوم��ة في
س��وري��ا ،فالصديق وق��ت الضيق،
والبطوالت ّإبان الحمالت .ضباط
وأف � ��راد ورت �ب ��اء ال�ج�ي��ش ال�ع��رب��ي
ال � � �س� � ��وري ق � ��دم � ��وا ال �ت �ض �ح �ي��ات
ال � �ج � �س� ��ام مل� �ن ��ع ت �ق �س �ي��م ل �ب �ن ��ان،
وق� ��د ن �ج �ح��وا ب �م �س��اع��دة ف�خ��ام��ة
امل�ق��اوم األول العماد إم�ي��ل لحود
بتوحيد ال�ج�ي��ش اللبناني على
أس��س الط��ائ�ف�ي��ة ت�ق��دم�ي��ة ،ليكون
ل��ه ع��دو واح��د وحيد ه��و الجيش
الصهيوني املغتصب لفلسطني.
ستبقى امل�ق��اوم��ة ف��ي س��وري��ا ،ألن
ح� �م ��اة ال � ��دي � ��ار ،ج �ي ��ش األس � � ��ود،
ي�س�ت�ح�ق��ون ك ��ل أش� �ك ��ال امل� � ��ؤازرة
وال��دع��م للقضاء ع�ل��ى مخططات
ك� �ي� �س� �ي� �ن� �ج ��ر وب� ��ري � �ج � �ن � �س � �ك� ��ي،
وال � ّخ �ط �ي��ر ب ��رن ��ار ل ��وي ��س ،ال ��ذي
ت � �ب � ��ن � ��ت ع � � ��واص � � ��م االس � �ت � �ع � �م� ��ار
نظريته القائلة ب�ض��رورة تقسيم
ال��وط��ن ال�ع��رب��ي إل��ى  52دول ��ة ،أي
تفتيت الوطن العربي .واملخطط
ب � ��دأ ت �ح��ت س� �ت ��ار ب ��دع ��ة ال��رب �ي��ع
العربي ،التي من أولى هرطقاتها
اس� �ت� �ب ��دال م � �ب ��ارك ب� �م ��رس ��ي! ف�ي��ا
دع� � ��اة ال� �ح� �ي ��اد ت� ��ذك� ��روا م ��ا ق��ال��ه
الكبير امل��رح��وم ريمون إده ،الذي
ّ
ح� ��ذر م��ن االج �ت �ي��اح الصهيوني
للبنان ق�ب��ل ح�ص��ول��ه ع��ام :1978
أن � ��ا ض ��د ال� �ح� �ي ��اد ،ألن � ��ه م �ش��روع
إسرائيلي ،والحياد ال يتجزأ ألنه
ي �ف �س��ح امل� �ج ��ال إلس ��رائ� �ي ��ل ح�ت��ى
ت��زاح��م ل �ب �ن��ان ،وي �س��اع��ده��ا على
تحقيق هدفها األساسي :تهجير
املسيحيني وتقسيم لبنان.
ريمون ميشال هنود

عين الحلوة :األسير في طرابلس و«كتائب ع
إعالن الشيخ سراج
الدين زريقات مسؤولية
كتائب عبدالله عزام عن
تفجيري بئر حسنّ ،
جر مخيم
عني الحلوة إلى الواجهة.
هناك ،حيث يقيم نائب
أمير «الكتائب» توفيق طه،
تتفق الفصائل الوطنية
والقوى اإلسالمية ليس على
نفي وجود الشيخ أحمد
األسير في املخيم فحسب،
بل يؤكدون أال حضور
للكتائب بينهم
آمال خليل
ب� �ع ��د س � ��اع � ��ات ق �ل �ي �ل ��ة ع� �ل ��ى ك �ش��ف
َّ
االنتحاريني اللذين نفذا
هوية أحد
تفجير السفارة اإليرانية في بيروت،
اللبناني من أصل فلسطيني عدنان
امل�ح�م��د ،وص��ل ن�ب��أ مقتل ب��راء غالي
( 19ع ��ام ��ًا) م ��ن امل� �ي ��ة وم � �ي ��ة ،خ�ل�ال
ق� �ت ��ال ��ه ف � ��ي س � ��وري � ��ا ض � ��د ال �ج �ي��ش
ال� �س ��وري .أط �ل��ق امل�خ�ي��م ال �ص �ي��داوي
رص� � � ��اص االب � � ّت � �ه� ��اج ب �م �ق �ت ��ل «أب � ��و
الليث» ال��ذي زف��ت عشيرته بـ «الفرح
وال� �ف� �خ ��ر اس� �ت� �ش� �ه ��اده ف ��ي س ��اح ��ات
ال �ش��ام ف��ي منطقة دي��ر ع�ط�ي��ة» .لكن
ب� ��راء ل �ي��س األول م��ن امل �ي��ة وم �ي��ة أو
ع �ي��ن ال � �ح � �ل ��وة ال � � ��ذي ي �س� �ق ��ط خ�ل�ال
قتاله م��ع امل�ع��ارض��ة ف��ي س��وري��ا ،في
الوقت الذي تستمر فيه مغادرة عدد
م��ن ال �ش �ب��ان م��ن ال��رش �ي��دي��ة وال�ب��ص
وال �ب��رج ال�ش�م��ال��ي ف��ي ال�ط��ري��ق ذات��ه.
ل � ��ذا ،ل ��م ي �ف��اج��أ ال �ك �ث �ي ��رون ب �ت��ورط
أح ��د ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ي ل �ب �ن��ان ب�ت�ف�ج�ي��ري
ال �س �ف ��ارة ،رغ ��م اس �ت �ن �ك��ار ال�ف�ص��ائ��ل

والقوى الفلسطينية كافة وإدانتها
لذلك.
ف��ي ح��ي ال �ط��وارئ ف��ي ع�ين ال�ح�ل��وة،
ي �ت �م��رك��ز ع �ل �ن��ًا ن��ائ��ب أم �ي��ر «ك �ت��ائ��ب
ع �ب��دال �ل��ه ع � ��زام» وم� �س ��ؤول «س��راي��ا
زي� � ��اد ال� � �ج � ��راح» ،ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي أب��و
محمد ت��وف�ي��ق ط��ه ،امل�ط�ل��وب للدولة
اللبنانية واملحكوم باإلعدام غيابيًا
بتهمة تورطه في عمليات إرهابية،
منها اعتداء ات على قوات اليونيفيل
وإط�ل�اق ص��واري��خ ب��ات�ج��اه فلسطني
املحتلة .وع�ل��ى نحو اف�ت��راض��ي ،فإن
بعض التقارير األمنية ّ
ترجح وجود
أم � �ي ��ر ال� �ك� �ت ��ائ ��ب ال � �س � �ع� ��ودي م��اج��د
امل��اج��د ف��ي املخيم أي�ض��ًا .التفجيران
أن �ع �ش ��ا ف � ��رع «ع� �ب ��دال� �ل ��ه ع � � ��زام» ف��ي
ع�ي�ن ال �ح �ل��وة وط��رح��ا ت �س��اؤالت عن
عالقته بالتخطيط والتنفيذ ،علمًا
ب ��أن ال �ت �ق��اري��ر األم �ن �ي��ة ت �ح��دث��ت عن
ع�لاق��ة ط��ه وم�ع��ه أم�ي��ر ف�ت��ح اإلس�ل�ام
أس��ام��ة ال�ش�ه��اب��ي وق ��ادة ب�ق��اي��ا جند
ال� �ش ��ام وف� �ت ��ح اإلس � �ل ��ام ،م ��ن ب�ي�ن�ه��م
ه �ي �ث��م وم� �ح� �م ��د ال �ش �ع �ب��ي وي �ح �ي��ى
وص��ال��ح أب��و السعيد وب�ل�ال ال�ب��در...
ب �ع �ن ��اص ��ر م� ��ن ال � �ق� ��اع� ��دة ،ت � � ��ردد أن
بعضهم زار املخيم لتنسيق تجنيد
ال�ش�ب��اب ونقلهم للقتال ف��ي سوريا
وال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط ل� �ع� �م� �ل� �ي ��ات إره ��اب� �ي ��ة
تستهدف حزب الله.
ع�لاق��ة االن �ت �ح��اري�ين ب��ال�ش�ي��خ أح�م��د
األسير طرحت التساؤالت عن دوره
في تفجير السفارة .بحسب مصدر
أم�ن��ي ،دخ��ل األس�ي��ر إل��ى املخيم منذ
حوالى خمسة أشهر وشوهد مرات
عدة في منزل هيثم الشعبي وبرفقة
ط� ��ه ف� ��ي ح� ��ي ال� � �ط � ��وارئ .وإذا ث�ب��ت
وج� ��ود األس �ي��ر داخ� ��ل ع�ي�ن ال �ح �ل��وة،
ف��إن��ه ان �ض��م إل��ى ف�ض��ل ش��اك��ر وأب��رز
مرافقيهما الذين شاركوا في معركة
ع� �ب ��را وف� � ��روا م �ع �ه �م��ا ،وم� ��ن ب�ي�ن�ه��م
أمير جند ال�ش��ام السابق أب��و العبد
ال� �ش� �م� �ن ��دور .امل� �ص ��در ّ
رج � ��ح م �ع��رف��ة
ط ��ه م �س �ب �ق��ًا ب �ت �ف �ج �ي��ري ب �ئ��ر ح�س��ن
ب�س�ب��ب ال �ت��راب��ط ال�ه�ي�ك�ل��ي للكتائب.
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تقـرير

لبنانيان منذ أكثر من عشر سنوات
صبرا والتعميرّ :
ال يعرف كثيرون أين
تبدأ املخيمات وأين تنتهي.
هذه الحدود الوهمية
املرسومة بني منطقتني تفتح
الباب أمام العابثني باألمن،
الذين يقتنع بعض اللبنانيني
بأنهم في املخيمات .أما
الفلسطينيونّ ،
فيحملون
الدولة اللبنانية مسؤولية أمن
املناطقّ .
حيا صبرا والتعمير
نموذجًا
قاسم س .قاسم
ال ي �م �ك ��ن زوار ح � ��ي ص � �ب� ��را ال �ل �ب �ن��ان��ي
ال �ت �م �ي �ي��ز ب �س �ه��ول��ة ب �ي �ن��ه وب� �ي��ن م�خ�ي��م
شاتيال لالجئني الفلسطينيني .البسطات
ً
والعربات املمتدة من الرحاب وصوال إلى
الدنا على حدود الطريق الجديدة ،تخفي
مالمح الحي الفقير .من باب الرحاب إلى
مدخل مخيم شاتيال ،ش��وارع يجتاحها
ال� �ب ��ؤس وم�ل�ام ��ح ال� �ض ��واح ��ي ال �ق��اس �ي��ة.

توحي الشعارات بأن حركة أمل هي القوة
املهيمنة .وإذا دل�ف��ت يمينًا بعد اجتياز
ه��ذا امل��رب��ع ،تصبح رسميًا داخ��ل شاتيال
ّ
بممرين .األول،
الذي تختصر الطريق إليه
ع�ب��ر ت�ج�م��ع ال ��داع ��وق غ��رب��ًا ،ال �ح��ي ال��ذي
ب�س��ط ت �ي��ار املستقبل س�ي�ط��رت��ه ع�ل�ي��ه ما
بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري ،قبل
أن ت�س�ح��ب م�ج�م��وع��ات س�ل�ف�ي��ة مختلفة
األهواء البساط من تحت قدمي التيار ،في
السنوات الثالث املاضية .أما املمر الثاني،
ف�ع�ب��ر منطقة ط��ري��ق امل �ط��ار ش��رق��ًا .ق��د ال
يالحظ زائر املنطقة ،خالل جولة قصيرة،
أنه ّ
مر في ثالثة مربعات تختلف سياسيًا
ربما ألن البؤس واحد،
بعض.
عن
بعضها
ّ
والبنى التحتية الهشة واح ��دة ،ووج��وه
لاّ
الفقراء نفسها .إ أن الدليل للزائر الغريب
على أنه خرج من مربع سياسي إلى آخر،
هو الصور املرفوعة وال�ش�ع��ارات املطرزة
بعشوائية على الحيطان .من الرحاب إلى
ً
ش��ات�ي�لا م �ث�لا ،ن�ش��ر م�ن��اص��رو أم��ل أع�لام
حركتهم ،وص ��ور اإلم ��ام م��وس��ى ال�ص��در.
وعند ب��اب املخيم ،يمكن العني أن تلتقط
أع �ل ��ام ال �ف �ص��ائ��ل ال�ف �ل �س�ط �ي�ن �ي��ة وص ��ور
ش� �ه ��داء ال � �ث� ��ورة ،ب�ي�ن�م��ا ت�ط�غ��ى ال ��راي ��ات
اإلسالمية السوداء وصور املقاتلني الذين
انضموا إلى املعارضة السورية املسلحة
ف��ي تجمع ال ��داع ��وق ،ب�ع��دم��ا ك��ان��ت أع�لام
تيار املستقبل ال��زرق��اء سيدة ال�ج��دران .ال
يعرف كثيرون تفاصيل ه��ذه الضواحي

املهملة ،وخصوصًا مخيم شاتيال ال��ذي
ت�ل�ت�ب��س ج�غ��راف�ي�ت��ه ع �ل��ى ج ��زء ك�ب�ي��ر من
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،ووس��ائ��ل اإلع �ل��ام ،إذ تؤخذ
ً
امل �ن �ط �ق��ة امل �م �ت��دة م ��ن ال ��دن ��ا ش� �م ��اال إل��ى
ال��رح��اب ج�ن��وب��ًا ،وم��ن امل��دي�ن��ة الرياضية
غ��رب��ًا إل��ى ط��ري��ق امل�ط��ار ش��رق��ًا ،على أنها
ب��ال �ج �م �ل��ة ،م �خ �ي��م ش ��ات� �ي�ل�ا .وق � ��د ت �ك��ون
امل�ج��زرة التي ارتكبتها ميليشيا القوات
اللبنانية بغطاء من الجيش اإلسرائيلي
ب�ع��د اغ �ت �ي��ال ب�ش�ي��ر ال�ج�م�ي��ل ع ��ام ،1982
في صبرا وشاتيال ،قد ساهمت في دمج
امل��رب�ع�ين ،وم��ا ع� ّ�م��ق ورس ��خ ه��ذه النظرة
هو التداخل االجتماعي واالقتصادي بني
سكانها ،إذ يقطن «ال��داع��وق» لبنانيون،
ب �ق��در م ��ا ي�س�ك�ن��ه ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون ،وك��ذل��ك
األم ��ر ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ص �ب��را ال ��ذي يقطنه
ع ��دد ك�ب�ي��ر م ��ن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين .ح �ت��ى إن
الدولة اللبنانية قسمت هذه املنطقة إلى
م��رب�ع�ين ،األول ض�م��ن ن�ط��اق ع�م��ل سرية
درك ال� �ض ��اح� �ي ��ة ،واآلخ� � � ��ر ض �م��ن ن �ط��اق
عمل ش��رط��ة ب �ي��روت .وال ش��ك ف��ي أن هذا
االختالط ّالطبيعي ،الذي عاشه الالجئون
ل �ع �ق ��ود ،أث� � ��ر ف ��ي أه ��وائ� �ه ��م ال �س �ي��اس �ي��ة،
م�ن��ذ م��ا ق�ب��ل ال �ح��رب األه �ل �ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة.
وف��ي امل��رح�ل��ة امل��اض�ي��ة ،ان �ض��وى ع��دد من
الفلسطينيني تحت جناح تيار املستقبل
وشركة «سيكيور بالس» ،وبعضهم قاتل
إلى جانبه في أحداث  7أيار .وكذلك انضم
فلسطينيون إل ��ى امل �ج �م��وع��ات السلفية

امل ��وج ��ودة ه �ن��اك ،ال �ت��ي ب ��دأت ت�ن�ش��ط في
املرحلة األخ�ي��رة ،على أن آخ��ر إنجازاتها
ك��ان قبل أشهر ،حني وقعت إش�ك��االت مع
املحيط على خلفية رف��ع راي��ات إسالمية.
وبالطبع ،ينعكس هذا التداخل الجغرافي
والخليط الطائفي والسياسي املتناقض
سلبًا على ضبط األمن ،إذ كل ما تستطيع
الفصائل الفلسطينية فعله ،عند وق��وع
أي حدث أمني ،هو «إغالق مداخل املخيم
ونشر عشرات عناصر اللجنة األمنية ملنع
دخول أو خروج أحد» ،على ما يقول أحد
عناصر اللجنة في شاتيال .وتبقى املشكلة
األساسية التي ال يستطيع عناصر األمن
ضبطها هي «الحاالت الفردية من حملة
الهوية الفلسطينية ،الذين يسكنون في
م �ح �ي��ط امل �خ �ي��م .ال ن�س�ت�ط�ي��ع ال �س �ي �ط��رة
ع�ل�ي�ه��م» ،ي�ق��ول امل �ص��در ال �س��اب��ق .وي��ؤك��د
م�س��ؤول ب��ارز ف��ي فصائل تحالف القوى
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة إن «م� �ث ��ل ه � ��ذه ال� �ح ��االت
ساهمت في تعميم فكرة أن الفلسطينيني
متهمون في أغلب اإلشكاالت األمنية التي
تقع».
بعد التفجيرين اللذين استهدفا السفارة
اإلي��ران �ي��ة ،ن�ش��رت إح ��دى وس��ائ��ل اإلع�ل�ام
ّ
«االنتحاريني ّ
عرجا على
خبرًا مفاده أن
أح��د املخيمات الفلسطينية ف��ي ب�ي��روت،
وال� �ق ��ري� �ب ��ة م� ��ن م �ن �ط �ق��ة ال � �ج � �ن ��اح ،ح�ي��ث
ّ
تسلما ال �س �ي��ارة وال �ح��زام ال �ن��اس��ف ،قبل
ال �ت��وج��ه إل ��ى م�ب�ن��ى ال �س �ف��ارة اإلي��ران �ي��ة».

