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سياسة
على الغالف

عين الحلوة
معركة عبرا الثانية

ّ
سهل الجيش دخول
مؤازرة عسكرية
فلسطينية الى عين
الحلوة (علي حشيشو)

معركة عبرا الثانية ُتخاض في عين الحلوة .بعدما ّ
«شماعة» تكفيرية ّ
تحول بالل بدر ّ
تحركه
ُّ
قوى داخل المخيم وفي لبنان وخارجه ،اتخذ القرار أخيرًا بإنهاء حالته بعد أن استفحل بالعبث
بأمن عين الحلوة وجواره .لكن بالل بدر ليس أحمد األسير ،وهو ال يقاتل وحده ،فيما تبدو
حركة «فتح» متحدة هذه المرة بين قوات األمن الوطني التابع للسلطة الفلسطينية وقوات
محمود عيسى (اللينو) المحسوب على القيادي المنشق عن الحركة محمد دحالن

«الرجل الشبح»
رضوان مرتضى
ٌّ
بشعر طويل
شاب نحيل البنية أجرد اللحية
ٍ
استوقفني في أحد أزقة عني الحلوة .ناداني
باسمي قبل أن يقترب ملقيًا السالم ،وسأل :هل
ُيعقل أن يكون هذا الوجه البريء وجه إرهابي؟ هل
تصدق إن أخبروك أن صاحب هذا الوجه الطفولي
قاتل؟ ضحك الشابان اللذان كانا برفقته ،قبل أن
ُي ِّ
عرف عن نفسه :بالل بدر .كان هذا اللقاء األول
ٌّ
قبل سنتني تقريبًا .شاب خجول لم يتجاوز
الخامسة والعشرين من العمر .ذاع صيته في
املخيم بعد تردد رواية تفيد بأنه قتل بنفسه أكثر
من عشرة من عناصر األمن الوطني وحركة فتح.
بدأ التداول باسمه بعد أشهر من إقدام عناصر
من «فتح» على قتل صديق طفولته ورفيق دربه
عصام البقاعي في محله داخل ّ املخيم .مذ ذاك
قرر أن يثأر ملقتل صديقه .تأثر بدر بتنظيم
«فتح اإلسالم» .يقول عارفوه إنه نشأ يتيمًا
وكان متدينًا منذ صغره .تتعدد الروايات التي
يتداولها «الشباب املسلم» عن «بطوالته» ،وعن
ّ
شجاعة استثنائية شكلت عنصر جذب لشبان
متحمسني ال يزيد عددهم على العشرينّ ،
ّ
كونوا
ُ
ما بات يعرف بـ «مجموعة بالل بدر».
تحول الشاب العشريني إلى مشروع استثماري.
استفادت «حماس» منه في صراعها مع «فتح».
وحتى تجمع «الشباب املسلم» رفع سابقًا الغطاء
ّ
تصب في
عنه بسبب «عدم التزامه قرارات
مصلحة املخيم ولكونه يتصرف من رأسه».
«الرجل الشبح» الذي يندر العثور على صورة له
خطب إحدى فتيات املخيم أخيرًا وكان في صدد
الزواج بعد  ١٥يومًا .االشتباكات الحالية أحرقت
منزله وحاصرت آالف العائالت الفلسطينية
والسوريةُ .وضع بدر بني َ
خيارين :تسليم نفسه
أو اعتقاله أو قتله .لكنه ِّ «اجترح» خيارًا ثالثًا:
رفض االستسالم متسلحًا برشاشه وحزامه
الناسف .ومثله فعل العناصر الذين يدورون في
فلك السلفية الجهادية داخل املخيم .على مدى
جهد عناصر حركة «فتح» إلنهاء «ظاهرة
أيامِ ،
بالل بدر» ...لكن من دون جدوى .لم يتقهقر بدر
ولم تيأس «فتح» التي ال تزال تؤكد أن ال تراجع
قبل استسالم املطلوب األبرز.
مصادر أمنية أكدت لـ «األخبار» أن «املعركة
مستمرة حتى إنهاء حالة بالل بدر» ،وأن «حركة
فتح أصبحت في مرحلة الالعودة» ألن أي خيار
آخر «يعني هزيمة فتح في املخيم وانتصار
بالل بدر وجماعته ،وتكريسه أميرًا سيستقطب
عشرات الشباب ّ
جراء ثباته وصموده ،رغم اتحاد
ّ
األعداء ضده» .هذه املحصلة يتفق عليها الجميع.
ً
وبناء عليه ،فإن األمور ،بحسب مصادر متابعة،
ستنتهي بني أمرين :خروج القوى اإلسالمية
إلعالن ّأن بدر خرج من املخيم ،رغم أن مصادر
الجيش تؤكد أنها لن تسمح بذلك ،أو أن تتخلى
ً
الفصائل اإلسالمية عنه ليالقي مصيره قتال.

أمال خليل ،قاسم س .قاسم
ترويج الشائعات حول مغادرة بالل
بدر معقله في ّ
حي الطيرة كان آخر
امل ـن ــاورات الـتــي لعبتها الـجـمــاعــات
املـ ـتـ ـش ــددة فـ ــي املـ ـخـ ـي ــم ،ل ـي ــل أمـ ــس،
ب ـع ــد الـ ـتـ ـق ــدم الـ ـ ــذي ح ـق ـق ـتــه «ف ـت ــح»
فـ ــي م ــرب ــع ب ـ ــدر األم ـ ـنـ ــي إث ـ ــر إعـ ــان
القيادة السياسية ملنظمة التحرير
الفلسطينية «االس ـت ـمــرار باملعركة
ح ـت ــى ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ح ــي ال ـط ـيــرة
وإنـ ـه ــاء ح ــال ــة بـ ـ ــدر» ،ب ـح ـســب قــائــد
الـ ـق ــوات الـ ـل ــواء ص ـب ـحــي أبـ ــو ع ــرب.
«الـقــرار الحاسم» أعقب ســاعــات من
املـفــاوضــات الـتــي عــرضــت على فتح
لـلـقـبــول بــوقــف إط ــاق ال ـن ــار مـقــابــل
ت ــواري بــدر وانـتـشــار الـقــوة األمنية
امل ـش ـت ــرك ــة ف ــي م ـع ـق ـلــه .امل ـف ــاوض ــات
ال ـتــي ّ
أج ـل ــت ال ـح ـســم ،ق ــاده ــا رئـيــس
«ال ـ ـحـ ــركـ ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة امل ـ ـجـ ــاهـ ــدة»
الـ ـشـ ـي ــخ ج ـ ـمـ ــال خ ـ ـطـ ــاب و«ع ـص ـب ــة
األن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــار اإلس ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة» وح ـ ــرك ـ ــة
«حـ ـم ــاس» ال ــذي ــن ت ـع ـه ــدوا بـضـمــان
التزام بدر التواري وانقطاعه عن أي
عمل أمـنــي أو عـسـكــري« .اسـتـشــارت
فـتــح الـجـيــش الـلـبـنــانــي ال ــذي رفــض
إعـ ـ ـط ـ ــاء فـ ــرصـ ــة ل ــإس ــامـ ـي ــن ب ـعــد
فـشــل تـعـهــداتـهــم الـســابـقــة» ،بحسب
مـصــدر أمـنــي فلسطيني .وبــالـفـعــل،
أبلغت «فـتــح» قــرارهــا بالحسم ،في
اجـتـمــاع دعــا إلـيــه خـطــاب قـبــل ظهر
أم ــس ف ــي مـسـجــد ال ـن ــور ،فــانـسـحــب
املـفــاوضــون احـتـجــاجــا ،وأعـقــب ذلــك
ه ـج ــوم م ـبــاغــت ن ـفــذتــه امل ـج ـمــوعــات
التكفيرية على مواقع «اللينو» ،ما
ج ــدد االشـتـبــاكــات ظـهـرًا بـعــد هــدوء
حذر سجل صباحًا.
م ـ ـ ـجـ ـ ــددًا ،حـ ـ ـ ــاول فـ ــريـ ــق الـ ـتـ ـف ــاوض
الـ ـث ــاث ــي طـ ـ ــرح م ـ ـب ـ ــادرة ال ـت ـس ــوي ــة
الـ ـق ــائـ ـم ــة عـ ـل ــى تـ ـ ـ ـ ــواري بـ ـ ـ ــدر .وزار
وفـ ــد ت ـف ــاوض ــي ع ـص ـرًا رئ ـي ــس ف ــرع
اس ـت ـخ ـب ــارات ال ـج ـيــش ف ــي الـجـنــوب
ال ـع ـم ـيــد خ ـض ــر حـ ـم ــود ،ط ــارح ــا أن
يسلم بــدر نفسه ل ـ «الـعـصـبــة» التي
تعهدت وضعه في اإلقــامــة الجبرية
م ـق ــاب ــل أن ت ـن ـت ـشــر ال ـ ـقـ ــوة األم ـن ـي ــة
املشتركة في معقله في حي الطيرة.
بعد رفض حمود العرض ،استنجد
ال ــوف ــد بــالـشـيــخ م ــاه ــر ح ـم ــود ال ــذي
أجــرى اتـصــاالت بالرئيسني ميشال
عون ونبيه بري اللذين ربطا القرار
بــال ـج ـيــش ال ـ ــذي ي ـع ــود إل ـي ــه تـقــديــر
ال ــوض ــع املـ ـي ــدان ــي ،ل ـت ـعــود سـخــونــة
ً
مساء.
االشتباكات
ورغم «الوحدة الفتحاوية» ،العلنية
على األقل ،إال أن تأخير الحسم أثار
تـ ـس ــاؤالت وتـ ـح ــذي ــرات م ــن تــدحــرج
األم ـ ــور ن ـحــو «س ـي ـنــاريــو ن ـهــر ب ــارد
ج ــدي ــد» ،وه ــو مــا أش ــار إلـيــه الشيخ
ح ـ ـمـ ــود ال ـ ـ ـ ــذي وص ـ ـ ــف مـ ـ ــا ي ـح ـصــل
ب ـ ـ «امل ـه ــزل ــة ،ألن األمـ ــر ُي ـف ـتــرض أنــه
ً
يحتاج ســاعــات للحسم» ،متسائال:
«هل ُيــراد الحسم أساسًا؟» ،ومشيرًا
إلــى «تخلخل اإلجـمــاع على القضاء
ع ـل ــى ه ـ ــذه الـ ـظ ــاه ــرة ب ـس ـبــب تــأخــر

حركة فتح عن التحرك».
وفـ ـيـ ـم ــا اسـ ـت ــدع ــت «ف ـ ـتـ ــح» م ـ ـ ــؤازرة
عسكرية من مخيمي البرج الشمالي
والرشيدية ،إال أن الالفت أن املشاركة
األب ــرز سجلت لكتيبة مــن «الجبهة
الشعبية ـ ـ القيادة العامة» .وأكد «أبو
رات ــب» ،املـســؤول األمـنــي والعسكري
للجبهة ،إرسال  ٨٠عنصرًا للمشاركة
فــي املـعــركــة ،مـشــددًا على أن «الـقــرار
ُّ
اتـ ـخ ــذ ل ـح ـســم امل ـع ــرك ــة ن ـهــائ ـيــا ضد
ّ
بدر» .وقد سهل الجيش دخول قوات
الدعم ،وشــدد السيطرة على املعابر
غير الشرعية منعًا لتسلل مسلحني
لنصرة التكفيريني.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،مـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــؤول «ال ـ ـج ـ ـب ـ ـه ـ ــة

التكفيريون يتوحدون
خلف بدر وإجماع
فصائلي فلسطيني
على إنهاء ظاهرته

ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة» فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان عـلــي
ف ـي ـصــل ،أكـ ــد ل ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار» «إج ـم ــاع
ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادة ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ل ـل ـف ـص ــائ ــل
اإلسالمية والفلسطينية على إنهاء
ح ــال ــة ب ـ ــدر ،ولـ ــم ت ـع ـت ــرض أي جـهــة
أو أي طـ ــرف م ــن اإلس ــامـ ـي ــن عـلــى
ه ــذا الـ ـق ــرار» .وف ـي ـمــا ش ــدد مـقــربــون
م ــن «حـ ـم ــاس» ع ـلــى أن «هـ ـن ــاك نية
ل ـل ـح ـســم ض ــد بـ ــدر م ـن ــذ زمـ ـ ــن ،وه ــو
أم ــر مـطـلــوب لبنانيًا وفلسطينيًا»،
وأن «ال عــاقــة ملــا ي ـجــري بــاإلرهــاب
ال ـعــاملــي» ،قــالــت م ـصــادر فــي «حــركــة
الـ ـجـ ـه ــاد اإلس ـ ــام ـ ــي» لـ ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار»
ُّ
إن «ال ـق ــرار ات ـخــذ فلسطينيًا إلنـهــاء
هـ ــذه الـ ـظ ــاه ــرة ،وال ع ـ ــودة ع ــن هــذا

