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سياسة
قضية اليوم

عصبة األنصار وحركة حماس تسلمان المطلوب خالد السيد

«عين الحلوة» يلفظ اإلرهاب
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ملجأ لمن ّ
«العصبة» وحماس ،غير المسبوقة منذ عام ّ ،2002
يهدد
كرست معادلة جديدة :مخيم عين الحلوة لن يكون
أمن لبنان
رضوان مرتضى
لـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــد ي ـ ـمـ ــر ش ـ ـهـ ــر ع ـ ـلـ ــى ت ـف ـك ـيــك
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـت ــن امل ــرتـ ـبـ ـطـ ـت ــن ب ـت ـن ـظ ـيــم
«داع ـ ــش» الـ ــذي ك ــان ي ـعـ ّـد لعمليات
ان ـت ـح ــاري ــة وان ـغ ـمــاس ـيــة تـسـتـهــدف
مـطــار ب ـيــروت الــدولــي ومطعمًا في
الضاحية الجنوبية وأهدافًا مدنية
وع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة فـ ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت و ُص ـ ـيـ ــدا
والـنـبـطـيــة وطــراب ـلــس ،حـتــى أمـ ِـســك
ف ـجــر أول م ــن أمـ ــس بــالـفـلـسـطـيـنــي
خ ــال ــد مـسـعــد ( ٢٩ع ــام ــا) ،املـشـهــور
بـ ـ ــ«خ ـ ــال ـ ــد الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــد» ،امل ـ ـت ـ ـهـ ــم ب ــأن ــه
ال ـع ـق ــل امل ــدب ــر واملـ ـن ـ ّـس ــق الــرئ ـي ـســي
بــن الخليتني اإلرهــاب ـي ـتــن .عملية
التوقيف كــانــت مختلفة فــي الشكل
ه ـ ــذه املـ ـ ـ ــرة .ول ـ ــو أنـ ـه ــا أعـ ـ ـ ــادت إل ــى
األذهان عملية تسليم املطلوب بديع
حـ ـم ــادة ف ــي عـ ــام  2002ال ـ ــذي أدي ــن
والــذي
بقتل ثالثة جنود لبنانينيُ ،
عدم
كان ينتمي إلى تنظيم القاعدة .أ ِ
حمادة حينذاك ،لتسوء العالقة بني

أصدر «الشباب المسلم»
بيانًا حكموا فيه على العصبة
وحماس بـ«الردة»
ّ
عصبة األنـصــار التي سلمته ،وبني
تنظيم ال ـقــاعــدة ،قـبــل أن يجمعهما
ال ـق ـت ــال ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ض ــد االحـ ـت ــال
األمـيــركــي .أكثر مــن  7سـنــوات مــرت،
ُ
لتعود العصبة وتعلن أنها ترفض
أي م ـس ــاس ب ــاألم ــن ال ـل ـب ـنــانــي ،وأن
أولوية الفصائل الفلسطينية يجب
أن تـكــون فلسطني .ح ـي ـنــذاك ،لعبت
حــركــة ح ـمــاس وح ــزب ال ـلــه وال ـل ــواء
عـبــاس ابــراهـيــم (ك ــان ال ي ــزال مديرًا
الستخبارات الجيش في الجنوب)،
دورًا مركزيًا في حض العصبة على
إعــان هذا التحول من فصيل متهم
بإيواء «اإلرهــاب» ،إلى ضمانة ألمن
املخيم وعالقته بالجوار .ورغم ذلك،
ّ
فإن أي متهم بارز باإلرهاب لم ُيسلم
إلـ ــى ال ــدول ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،م ـنــذ بــديــع

من مخيم عين الحلوة ،وفي اإلطار خالد السيد بعد توقيفه (هيثم الموسوي)

حمادة ،حتى خالد السيد.
ورغ ــم مــوجــة اإلرهـ ــاب الـتــي ضربت
لبنان بعد انــدالع الحرب السورية،
وسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــي ت ـ ـن ـ ـظ ـ ـيـ ـ َـمـ ــي «ال ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــرة»
و«داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» لـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــط م ـخ ـي ـم ــات
الــاجـئــن الفلسطينيني بــاإلرهــاب،
ب ـق ــي «ع ـ ــن الـ ـحـ ـل ــوة» ع ـص ـ ّـي ــا عـلــى
مـحــاوالت توريطه .لكن حالة خالد
ّ
الـسـيــد شــكـلــت حــدثــا نــاف ـرًا وتـطــورًا
خ ـط ـي ـرًا ،فـيـمــا ل ــو ثـبـتــت الـشـبـهــات
بحقه .فللمرة األولى ،يجري اإلعداد،
مــن عــن الـحـلــوة ،لعمليات إرهابية
ت ـس ـت ـه ــدف إي ـ ـقـ ــاع خـ ـس ــائ ــر هــائ ـلــة

باألمن اللبناني ،وبــأرواح املدنيني.
قبل خالد السيد ،كان ثمة ما يشبه
«ميثاق الشرف»« :من يدخل املخيم
فـهــو آم ــن ،مـهـ ّمــا ك ــان تــاري ـخــه ،لكن
ش ـ ــرط أن يـ ـك ــف عـ ــن ت ـه ــدي ــد األمـ ــن
اللبناني».
بـ ـع ــد إن ـ ـ ـجـ ـ ــاز األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام وفـ ـ ــرع
املـعـلــومــات فــي قــوى األم ــن الداخلي
تـ ـفـ ـكـ ـي ــك خـ ـلـ ـيـ ـت ــن كـ ــان ـ ـتـ ــا ت ـ ـعـ ــدان
لرمضان دامّ ،
تبي أن خالد السيد،
ٍُ
خرج حزامًا ناسفًا من
هو أول من ي ِ
املخيم لتفجيره باللبنانيني ،على
حد وصــف املدير العام لألمن العام

اللواء عباس ابراهيم .مضيفًا« :نحن
واإلخ ـ ــوة ف ــي املـخـيــم هــدفـنــا واح ــد،
وهو الحفاظ على أمن املخيم وأمن
لبنان» .ولفت ابراهيم إلى أن خطوة
ع ـص ـب ــة األنـ ـ ـص ـ ــار وحـ ــركـ ــة ح ـمــاس
وق ــرارهـ ـم ــا ت ـس ـل ـيــم ال ـس ـي ــد ،ك ـ ّـرس ــا
معادلة جديدة تتمثل برفض اإلبقاء
على املخيم بؤرة وملجأ لإلرهابيني
ال ــذي ــن يـ ـه ــددون أمـ ــن امل ـخ ـيــم وأم ــن
لـبـنــان .ق ــرار التسليم لــم يـكــن وليد
الـ ـص ــدف ــة .وب ـح ـس ــب امل ـ ـصـ ــادر ،ف ــإن
العمل على هذه النقطة تطلب قرابة
شهر للوصول إلى هذه الصيغة.

م ـج ـمــوعــة «ال ـش ـب ــاب امل ـس ـل ــم» الـتــي
كـ ــانـ ــت ح ــاضـ ـن ــة لـ ـلـ ـسـ ـي ــد ،ات ـه ـم ــت
الـعـصـبــة وح ـمــاس بـنـصــب فــخ لها.
تـقــول إن ــه ج ــرى إيـهــامـهــا ب ــأن خالد
م ـط ـلــوب لـلـتـحـقـيــق ،داخ ـ ــل امل ـخ ـيــم،
ب ـش ــأن ارتـ ـب ــاط ــه ب ـم ـخ ـبــر لــأج ـهــزة
األمنية .وبحسب مصادر «الشباب
املسلم» ،تمت املوافقة على التحقيق
مع السيد لساعة ونصف ساعة من
قـبــل عصبة األن ـص ــار ،رغ ــم أن ــه كــان
مـقــررًا أن يـغــادر الــى ســوريــا .وقالت
املجموعة نفسها في ُبيان« :العصبة
حلفت بالله الحلف املغلظ وأعطت

تقرير

هل رفضت اإلمارات اعتماد سفير شيعي للبنان؟
«اإلمارات ترفض تعيين
سفير لبناني شيعي لديها».
هكذا تقول «الدعاية»
لتبرير سحب سفارة أبو ظبي
من يد حركة أمل التي
مبادلتها
وافقت على
ّ
تتحكم
بسفارة الكويتّ .
الحسابات الخاصة لكل فريق
بالتشكيالت الدبلوماسية ،ما
يؤخر اإلفراج عن مسودتها

ليا القزي
يصح وصف التشكيالت الدبلوماسية
ب ـت ـش ـك ـي ــات ال ـ ـطـ ــوائـ ــف ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة.
األح ـ ــزاب ال ـس ـيــاس ـيــة ت ـت ـص ــارع حــول
ّ
هوية البعثات الدبلوماسية الطائفية،
فيرتفع الـ«فيتو» بوجه «الشيعة» ّفي
س ـف ــارة اإلم ـ ـ ــارات ،وي ــرف ــض «الـ ُـســنــة»
ّ
ال ـت ـخــلــي ع ــن وج ــوده ــم ف ــي الـجــامـعــة
ُ
ّ
الـ ـع ــربـ ـي ــة ،وي ـ ــص ـ ــر «امل ـ ـ ــوارن ـ ـ ــة» عـلــى
ُ ّ
االح ـت ـفــاظ بـسـفــارة فــرن ـســا ...ك ــل ذلــك
ّ
ُ
ـرف» ُيحتم هذه
تحت ستار وجود «عـ ٍ
اإلجـ ــراءات .دبلوماسيو الفئة األولــى
مـمـثـلــون ل ـل ـطــوائــف ،ب ــدل أن يـكــونــوا
«وجه الدولة» في العالم.
آخ ـ ـ ـ ــر ف ـ ـص ـ ــول ال ـ ـت ـ ـقـ ــاسـ ــم الـ ـط ــائـ ـف ــي
لـ ـلـ ـتـ ـشـ ـكـ ـي ـ ُـات الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــة ،هــو
«االبتزاز» املمارس في ما ّ
خص بعثة

لبنان إلى دولة اإلمارات ،عبر تسويق
خبر عــن «تلقي رســائــل غير ُمباشرة
م ــن أب ــو ظ ـب ــي ،تـفـيــد بــأن ـهــا ل ــن تقبل
اع ـت ـمــاد سـفـيــر لـبـنــانــي ف ــي ح ــال كــان
شيعيًا» .وذلك بسبب العالقة املتوترة
ّ
بني حزب الله ودول الخليج ،علمًا بأن
السفير اللبناني الحالي لدى اإلمارات
حسن سعد ُعـ ّـن عــام  ،2013فــي ذروة
ال ـخ ــاف ــات ب ــن ال ـط ــرف ــن .ول ــم تشهد
ّ
عــاق ـتــه ت ــوت ـرًا م ــع أب ــو ظ ـبــي .وحــتــى
في لبنان ،الزيارات دائمة بني السفير
اإلمــاراتــي لدى لبنان ورئيس مجلس
النواب نبيه بري.
م ـص ــادر ال ـخــارج ـيــة الـلـبـنــانـيــة تـقــول
ّ
«ل ــم نـتـبــلــغ رسـمـيــا مــن اإلمـ ـ ــارات هــذا
املوقف .ولكن هذا ما ينقله سفراء عن
الدبلوماسية اإلماراتية» .انطالقًا من
هنا« ،ومنعًا ألي خلل في العالقة بني

البلدين ،طرحنا فــي الـبــدايــة امل ــداورة
ال ـط ــائ ـف ـي ــة فـ ــي ال ـ ـس ـ ـفـ ــارات ،وت ـع ـيــن
مـسـي ـحــي ف ــي أبـ ــو ظ ـب ــي ،إلـ ــى جــانــب
رغبتنا في تعزيز الحضور املسيحي
في الخليج».
رفــض حركة أمــل لـلـمــداورة الطائفية،
دفع ماكينة الشائعات إلى ّالعمل على
مستوى آخــر ،عبر الـقــول إنــه «بسبب
رفض تيار املستقبل خفض «التمثيل
ّ
السني» في الخليج إلى سفير واحد،
ُ
ّ
وألن اإلمارات لن تصدر أوراق اعتماد
سـفـيــر شـيـعــي ،يـجــب أن يـتــم الـتـبــادل
ب ـ ــن حـ ــركـ ــة أم ـ ــل وتـ ـ ـي ـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل،
فتحصل األولى على الكويت والثانية
على أبو ظبي».
م ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادر ُم ـ ـ ـط ـ ـ ـل ـ ـ ـعـ ـ ــة عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى املـ ـ ـل ـ ــف
ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ت ـن ـفــي بـ ـش ـ ّـدة «وجـ ــود
ّ
فيتو إماراتي من هذا النوع» .وتذكر

امل ـص ــادر ب ــأن الـشــائـعــة نـفـسـهــا جــرى
ترويجها زمن حكومة الرئيس نجيب
ميقاتي ،وتتكرر الـيــوم لرغبة التيار
الوطني الحر وتيار املستقبل في ّ
ضم
ّ
«أبو ظبي» ،كل إلى حصته.
على صعيد آخر ،سيناريو املفاوضات
قانون جديد لالنتخابات وضيق
ُحول
ٍ
املهل القانونية ،يتكرر مع التشكيالت
الدبلوماسية .فوزارة الخارجية باتت
أسـيــرة تــاريــخ  15تـمــوز ،موعد إحالة
األمني العام بالوكالة ومدير الشؤون
السياسية شربل وهبة إلــى التقاعد.
ح ــن ُعـ ـ ّـن وه ـب ــة أم ـي ـنــا ع ــام ــا ،حصل
عـلــى كــامــل صــاحـيــات املـنـصــب كونه
مديرًا للشؤون السياسية .إحالته إلى
التقاعد يعني شـغــور مــركــزيــن .لذلك
السفير األع ـلــى ُرت ـبــة فــي م ــاك وزارة
ال ـخــارج ـيــة م ــن ال ـس ـف ــراء امل ــوج ــودي ــن

