
 
 

 
 "2–ألن االنفجار الكبير سيحوّل "عين الحلوة" إلى "نهر البارد 

 االغتياالت والتصفيات المتبادلة وسيلة األطراف المتنازعة لحسم خالفاتها

 
 2002ر ايلول/سبتمب 1

 
في عين الحلوة من جند الشام تنطرح تساؤالت عما اذا كانت هناك نية الغالق ملف المطلوبين 

انتقام ردة فعل و، وهي العمليات التي ال تمر عادة دون الرموز المطلوبة ريجيا تصفيةتدبتجريع عصبة االنصار 

 .تتكبد جراءها حركة فتح خسائر في عناصرها
بعدم تكرار ماساة نهر البارد، هي مصممة على تولي امر  ،والمؤشرات تفيد بأن فتح معنية

قد تتواجه مع غير  ،بسط نفوذها ايضاوسحب ذريعة تدخل الجيش، ولكنها من خالل  ،االصوليين بنفسها

الن بسط النفوذ  الوطني الفلسطيني التي تضم حماس وموالين لدمشق، كقوى التحالف ،االصوليين
  يعني ازاحة هذه القوى عن موقع القرار. واستفراد فتح بقرار المخيم، 

نية، ومطالبتها ورغم اتهامها بانها خلف المشكالت االم ،ويلفت مراقبون الى أن عصبة االنصار
للتهدئة، وهي معنية بالحفاظ على االمن في ميل اال انها ال تزال تبتسليم قادتها لالمن اللبناني للمحاكمة، 

 .توسيع نطاق المواجهاتو المخيم، وعدم الدخول في اشتباكات داخلية
. وان تعتبر مصادر مطلعة في حركة فتح أن ما يجري من اغتياالت متبادلة هو "أهون الشرين"و

الن ذلك يتطلب حربا  طاحنة تدمر المخيم من الداخل، وهي تحتاج  ،الحركة ال تريد تصفية العصبة عسكريا  

هم من العناصر اإلجرامية، وقد  ،لذلك لدعم كبير من خارجه. وتؤكد أن الذين قتلوا من األصوليين داخل المخيم
تياالت ضربات غير موجعة، ما دامت ال تأخذ الجميع أصبح المخيم أفضل من دونهم. وتعتبر المصادر أن هذه االغ

إلى أتون معركة داخل المخيم الذي يكاد أهله يختنقون في أيام السلم من شدة االكتظاظ، فكيف ستكون 
 حالهم إذا اندلعت مواجهة داخل المخيم؟ في حين ال زالت مأساة مخيم نهر البارد ماثلة للجميع. 

في انهاء ملف المطلوبين االشد خطورة، اال أن استمرار عصبة وصحيح أن ثمة شوطا كبيرا قطع 

يبقى مثار تساؤالت، فهي حتى اآلن برهنت على استعداد منقطع النظير لاللتزام  ،االنصار على ضبط نفسها
ال تعير شأنا لمصالح  بضبط النفس اذعانا بما يقره الوسطاء، وهو غير معهود عليها كحركة سلفية جهادية

خطت خطوات واسعة لتصبح حركة براغماتية، أو ي تعيش بين ظهرانيهم، اال اذا كانت هذه الحركة العامة الت
، وهو الدور الذي قد له عالقة بالشأن الداخلي اللبناني، وهي بانتظار دورها فيه أن وجودها واستمراره،

 .يتصاعد تارة ويخبو تارة اخرى بحسب مصالح الجهات الممولة

فحال فتح في المخيم ووجود اطراف متنافسة ال يزال بؤرة للصراعات،  والمهم هو أن المخيم
ومتصارعة فيها يعرقل الوصول التفاق اال اذا اجمعت االطراف على تجنيب المخيم مناكفاتها، والحال ايضا 

مصير المخيم مرهون الكل له فتائله فيه، ولذلك فينسحب على صراعات الدول وتفجيرها في المخيم، ف
 ات خصوصا ان فرصة التالعب على خالفات القيمين عليه تبقى واردة.بالتجاذب

ويبقى القول إن ما شهده المخيم في اآلونة االخيرة، يؤكد على امكانية التبريد، وانهاء ملف العناصر 
وهو  ،الغريبة عنه، بتسوية ترعاها االوساط السنية الصيداوية. ولكن ملف سالح المخيم سيبقى مرفوعا

، اولويات انهاء السالح خارج المخيممنه بالحديث عن ي تقرعه الرئاسة اللبنانية، وتتملص رام هللا الملف الذ

 .، وبيروت معاالن السالح داخله مرهون بمعادالت معقدة ال تقوى عليها رام هللا
 

 التصفيات المتبادلة بدل المواجهة الشاملة
التي اعلنت حل نفسها،  ل جند الشاميوحي استمرار سقوط واستهداف الرؤوس الكبيرة في فلو 

خمسة عشر الالمطلوبين الذين ال يتجاوز تعدادهم أن ثمة قرار ا بتصفية صيرها لعصبة االنصار، م وسلمت

 شخصا على اعلى التقديرات. 
والملفت للمراقب أن عمليات التصفية اتخذت طابعا يمكن وصفه بالممنهج، منذ ان اجرت حركة فتح 

 ها التنظيمية والعسكرية في لبنان.تغييرات على بنيت
 ،بوصفها بؤرة مقلقة لتفجير المخيم ،ومما يؤكد على أن فتح اخذت على عاتقها تصفية جند الشام

باعتقال وتسليم حسام معروف  ،اللينو ابو العبد أنه وعقب قيام الرائد محمود عبد الحميد عيسى الملقب بـ
، قررت قيادة فتح في لبنان ترقيته الى رتبة 8002اخر مارس/آذار او الى مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب

أن اللينو شكل خمس مجموعات عسكرية للقيام بعمليات اغتيال واسعة االطالع لبنانية وتؤكد مصادر  عقيد.

 والختطاف شخصيات بارزة في جند الشام.



عماد سكري لجند الشام حزيران/يونيو الماضي تعرض القائد الع 88استمرت، ففي  ةالتصفيات عملي

 .الميداني واخرجته عن النشاط ،ياسين الغتيال، وهو ما ادى الصابته اصابة بليغة اقعدته
الملقب بـ "ابو عمر المقدسي"، عاما( 00شحادة جوهر) تموز/يوليو الماضي تعرض 80وتباعا ففي 

مع عنصرين احدهما من جند  العديد من الملفات االمنية، لعملية اغتيال راح ضحيتهاباسمه الذي ارتبط 
عبد الناصر دوالي، والثاني وليد سلوم من عصبة االنصار، فيما جرح خمسة آخرين بينهم اثنان من الشام وهو 

اقرب إلى فخ استدرج إليه مع آخرين  فإن مقتل جوهر "كانمطلعة وبحسب مصادر فلسطينية  حركة فتح.

 فجوة بين فتح واألصوليين.حيث تم قتلهم على أيدي فتحاويين"، وانه عمق ال
يعرف عن جوهر انه من ابرز المطلوبين في قضايا االرهاب، وخصوصا في قضية اغتيال القضاة و

عشرات األصوليين من ، وأنهم يؤوون تنظيم القاعدة في المخيمادعت تقرير أنه معاون مسؤول االربعة، كما 
وجود عناصر غير ه باسبوع، ولكنه لم يكن ينكر وهو ما كان ينفيه حتى قبل اغتيال .جنسيات عربية مختلفة

في صفوف المجموعات ابتدأ شبال في فتح ثم انتقل للعمل  وخالل مسيرته .فلسطينية في المخيم
تخلت عنه الحقا ألسباب تنظيمية داخلية، الى التي التنظيمية االسالمية السلفية، بدءا من عصبة االنصار 

تمي وكان يقول إنه ال ين .بارسال مجندين اليها والمشاركة بعمليات فيها تباهىأمير في العراق التي زارها و

 إلى أي تنظيم بعد أن حل جند الشام.
 

 عصبة االنصار تتحسس رأسها
 مقتل جوهرفي وقت تصاعدت فيه اتهامات االصوليين لفتح بالتحضير لمعركة واسعة وطويلة، جاء 

وعصبة االنصار ومن تبقى من عناصر جند الشام  ، بين فتح من جهةواستنفارا كامال ،اثار توترا امنيا كبيرا الذي

 .من جهة اخرى
الفلسطيني وليد سلوم الذي يشغل منصب قائد وهو  ،وقد وجدت العصبة في مقتل احد كوادرها

حاجز القوة االمنية المشتركة في منطقة تعمير عين الحلوة، ويعتبر بمثابة مسؤول جهاز االمن العائد ألمير 
واالدعاء بأن االغتياالت تتم بقرار ، مبررا لتهديد فتح ة االنصار الشيخ "ابو طارق" ومن المقربين جدا منه،عصب

 سياسي رفيع المستوى في فتح وليس بقرار فردي.
واما فتح التي يبدو أنها غير معنية بمواجهة مفتوحة مع العصبة، فقد اعتبرت مقتل سلوم نتيجة خطأ 

 منع ما حصل.وذلك عندما كان يحاول 

وتشير األوساط األصولية إلى أن سياسة االنفتاح على الناس وعلى القوى الفلسطينية التي 
مارستها العصبة ال تعني على اإلطالق أنها ستمارس سياسة ضبط النفس إلى ما ال نهاية. وهي بانتظار 

المتسببين إلى لجنة جواب نهائي وحاسم من حركة فتح عن سبب مقتل شحادة جوهر ووليد سلوم وإحالة 
 تحقيق لمحاسبتهم.

ووصفت مصادر أمنية فلسطينية تهديدات العصبة لفتح بأنها غير مسبوقة ومن العيار الثقيل ولم تقف 

عند حد، ومن ثم إعالن العصبة مقاطعة فتح في المخيم ومقاطعة كل االجتماعات التي تشارك فيها فتح، بما 
ت العصبة بوقف ما تقوم فيه حركة فتح في المخيم من عمليات أمنية، فيها اجتماعات لجنة المتابعة. وطالب

إن هذه المسألة لم يعد من الجائز السكوت عنها، ألنها تكررت وزادت عن حدها وباتت تهدد وجود "وقالت 
  ."القوى االسالمية برمتها في المخيم

 

 جند الشام..حلت إم لم تحل ؟
وترتفع  ،مسلحون من الفريقين في المخيمستنفر ي ،تبادلةكالعادة ففي اعقاب عمليات التصفية الم

 عادة ما تتوقف لدى تدخل الوسطاء والفعاليات في المخيم وخارجه. ،وتحدث اشتباكات ،حدة التوتر
يبدو للمراقب أن جند الشام تلقت ضربات قاصمة بمقتل اهم رموزها، ولكنها لآلن برهنت على و

 نتها عصبة االنصار. وجود خيط صلة رفيع بينها وبين حاض
بذات االسلوب المتبع و ،عصبة االنصارمن تواطؤ وبلى الرد، اجند الشام  تلجأأن  ومن غير المستبعد

او زرع عبوات مفخخة  محدودة،اشتباكات  احتكاك مفتعل يؤدي الى في عين الحلوة، وهو االغتيال من خالل

 يجري تفجيرها عن بعد ال سلكيا.تستهدف مسؤولين 
كتيبة شهداء شاتيال القيادي في بعد اسبوعين على مقتل جوهر، واستهدف فيها جرت الردود وآخر  

، ما ادى الصابته في ، او طالل االردني"بو محمد االسمر"ااالسمر المعروف سليم طالل  الرائدفي حركة فتح 
فها انتقاما الغتيال وقد تبنت عصبة االنصار بصورة غير مباشرة العملية، بوص .احدى عينيهوفقدانه  ،وجهه

 .جوهر

استمرت خالل شهر اغسطس/آب،  المتفرقة ورغم تواصل جهود التهدئة اال أن االشكاالت االمنية
ووقع نحو ثالثة اشكاالت امنية اشكالين منهما وقعا بعد االتفاق بين فتح والقوى االسالمية برعاية لجنة 

 المتابعة للقوى الفلسطينية.
 

 يطرة على المخيمومحاولة إحكام السفتح 



ال  ،وهو ما ينذر بمواجهات واسعة ،باالتساعمن الواضح ان الشقة بين االصوليين وحركة فتح آخذة 

وهو ما يزيد من مخاوف ابناء المخيم من المصير  إن تكررت عمليات االغتيال، ،يمكن للعقالء ان يوقفوها
 المجهول.

وتتقاطع العصبة في هذا الشأن مع قوى التحالف الوطني الفلسطيني بزعامة حماس حيث يرون أن 
ما يجري اآلن هو تمهيد لحرب ساحقة ستشنها فتح ضد القوى األصولية، في إطار خطة إلحكام السيطرة 

 على المخيم. 

ضي الفلسطينية إلى وتتهم حماس حركة فتح بالعمل على نقل الصراع الدائر بين الطرفين في األرا
 داخل مخيمات لبنان. 

وبالمقابل تتهم فتح الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة بزعامة احمد جبريل بأنها تمد العصبة بالسالح 
والذخيرة. وأن حماس تتولى التغطية على كثير من العناصر والمجموعات داخل المخيم. كما اخذت فتح تروج 

رتباط عصبة األنصار ومن معها بتنظيم القاعدة، عبر رجلها الثاني ايمن في اآلونة االخيرة شائعات عن ا
اجراء مسح امني في المخيم، الظواهري، خصوصا ان العصبة لم تلتزم بما اتفقت عليه الفصائل لجهة 

على خلفية خروج احد العناصر الغريبة عنه وهو والكشف عن الغرباء الذين يعيشون تحت كنف عصبة االنصار، 

ينتمي للقاعدة، مزنرا  بحزام ناسف فقتله الجيش اللبناني قبل أن ينفذ مهمته التي لم تعرف أبدا   سعودي
 طبيعتها. 

 
 عمليات تحشيد متبادلة

تؤكد المصادر األمنية أن حركة فتح تقوم منذ فترة بما يشبه عملية قطع التواصل وطرق اإلمداد بين 

ار وبعض األحياء داخل عين الحلوة والتي تعتبر مناطق نفوذ منطقة الطوارئ التي تسيطر عليها عصبة األنص
 أصولية. ومن هذه اإلجراءات تركيز نقطة عسكرية لفتح في بستان داخل المخيم. 

تنظيم جند الشام ورغم اعالنه أن  هممصادر ، وتقولومن جهة ثانية يستعد االصوليون للمعركة
له يدعى أبو حمزة، وانه يسعى إلى رص الصفوف بعد  اختار أميرا  جديدا  أنه إال  ،سابقا عن حل نفسه

سلسلة الضربات التي تلقاها على يد فتح، ومنها محاولة اغتيال مسؤوله العسكري عماد ياسين، وكذلك 
 اغتيال شحادة جوهر. 

وتحدثت التقارير عن رسائل وجهها جند الشام إلى فتح مفادها أن ثالثة مسؤولين عسكريين من 

جند الشام بتصفية عناصره، هم على الئحة االغتيال، وانهم سيثأرون منهم إن لم يسلموا الحركة يتهمهم 
 ويحاكموا. 

شهود عيان أن سيارات تابعة لجند الشام نقلت أسلحة وذخائر من أطراف منطقة الطوارئ إلى وذكر 
كي ال تكون هذه الذخائر  مستودعات في عمقها وبمحاذاة منطقة التعمير اللبنانية، فيما بدا انه تدبير احترازي

 واألسلحة تحت سيطرة فتح مباشرة أو سيطرتها النارية في حال اندلعت اشتباكات بين الجانبين. 

لن يقف على الحياد او يضطلع بدور مهدئ، كما  ووفقا  لتقارير فإن قائد الكفاح المسلح منير المقدح،
تجنيب المخيم هدف ب حتراما بين اوساط الفصائل،، واعطاه اخالل السنوات الماضيةبه الذي تميز هو الدور 

. وبحسب ذات التقارير فإن المقدح سيقاتل الى جانب حركته فتح، قدر االمكان االنزالق في مواجهات داخلية
 وهو الذي يدير قوة ال يستهان بها اذا ما اندلعت المواجهات. 

ن الصعب تقدير نتائجها، نظرا وفي التقديرات فإن المواجهات اذا ما اندلعت ستكون طاحنة، وم

المتداد القوى بداخلة مع القوى بخارجه، هذا اضافة لعالقة الصراع بما يجري في االراضي الفلسطينية من 
 حالة انقسام.

 
 وضبط النفس غير المألوفالعصبة 

امام خطورة اندالع مواجهات مفتوحة بين فتح والعصبة، فقد عاودت القيادات الفلسطينية الفاعلة 
والقوى االسالمية ولجنة المتابعة ورئيس الحركة االسالمية المجاهدة الشيخ جمال خطاب وإمام مسجد 

 القدس الشيخ ماهر حمود، لتؤكد ان لها دورها الحيوي في لجم الموقف االمني في المخيم.

الى ويبدو للمراقب أن الفعاليات اللبنانية كانت في خشية من اندالع مواجهات في المخيم تتمدد 
صيدا وهو ما دفع الجانب اللبناني للتحرك، فقد اجرى مسؤول أمني لبناني رفيع المستوى في الجنوب 

فإن مدير فرع مخابرات الجيش في الجنوب العقيد عباس ابراهيم نا الت مع العصبة وفتح. وبحسب مصادراتصا
ت من النائبين أسامة ساهم بشكل فعال في تهدئة الموقف، حيث أجرى سلسلة اتصاالت، وتلقى اتصاال

سعد وبهية الحريري ومن رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري وإمام مسجد القدس الشيخ ماهر 

 حمود، ومفتي صيدا الشيخ سليم سوسان، تم خاللها التأكيد على حصر اإلشكال ومنع التدهور.
أعلنت أن مقتل سلوم كان  وعلى خلفية الجهود السالفة لجمت العصبة ردة فعلها، خاصة ان فتح

عن طريق الخطأ، وان جند الشام هي من افتعل االشكال على الحاجز التحتاني ومن ثم إطالق النار على 
حاجز الكفاح المسلح عند مدخل المخيم الفوقاني، وان الحركة كانت بصدد الدفاع عن النفس والرد على 

 مصادر النيران.



منذ قرابة الشهر من احداث فيها  "ان ما نشهده ي بيانعصبة فالفي اواسط آب/ اغسطس قالت و

الناس، لهي أعمال ال تصب اال في خدمة اعداء الدين  ازهاق ألرواح معصومة واعتداء على بيوت هللا وممتلكات
الستجرار عصبة األنصار والقوى االسالمية الى حيث ال نريد ، فقد أعلنا مرارا  واعداء قضية فلسطين، ومحاولة

السالح اال  حنا لن يكون سببا  في جلب النكبات والمأسي ألهلنا ولشعبنا ولقضيتنا ولن يوجه هذاسال ان
كل من يعمل على زعزعة االمن  "انواضافت  ."لنصرة قضايا أمتنا االسالمية وفي مقدمتها قضية فلسطين

حساب وال عقاب لهو  يد العابثين طليقة دون واالستقرار في المخيم من خالل ما نشهده من احداث وإبقاء

 .اول من يفرط بأمن الناس وبقضية فلسطين
يعكر صفو أمنهم  عين الحلوة ، أنه لن يأتيهم من عصبة األنصار والقوى االسالمية ما أهاليوطمأنت 

جلب النكبات والمآسي للشعب  وأمانهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، وأن سالحها لن يكون سببا  في
 .والقضية الفلسطينية

 التهدئة األخيرة
التطور االيجابي االهم في سلسلة مبادرات نزع فتيل المواجهات في عين الحلوة خصوصا مع قدوم 

لقاء عقده في قاعة مسجد شهر رمضان، قام بها مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان، حيث رعى 

 لسطينية. النور بعين الحلوة بين القوى الوطنية واالسالمية ولجنة المتابعة الف
وقد شارك في اللقاء امام مسجد النور الشيخ جمال خطاب، وامير عصبة االنصار الشيخ ابو عبيدة 

مصطفى، والشيخ أبو طارق السعدي والناطق الرسمي الشيخ ابو شريف عقل، وعن حركة فتح العقيد خالد 
، وممثلين عن القوى الوطنية الشايب والمقدم ابراهيم المقدح"الطاووس" هذا اضافة العضاء لجنة المتابعة

 واالسالمية وعدد من العلماء ورجال الدين.

وبينما شدد الشيخ خطاب على أن القوى االسالمية لن تنجر الى أي إقتتال، عاهد الشيخ عقل 
 باسم العصبة "اننا لن نطلق النار في المخيم، فالبنادق لمواجهة العدو الصهيوني فقط".

حظر وازالة كافة المظاهر المسلحة، قت القوى االسالمية على وبحسب مصادر مطلعة فقد اتف
دعم الكفاح المسلح الفلسطيني في مهمة حفظ والمقنعين في الشوارع ليال والتعامل معهم كمشبوهين، 

رفع الغطاء السياسي عن اي مخل باالمن، وتسليم اي مرتكب للجنايات وعدم ايواء اي واالمن واالستقرار، 
تشكيل وي عقد المصالحات الزالة اسباب الخالفات، وصوال الى تفكيك المربعات االمنية المضي فومطلوب، 

 .لجنة تنسيق دائمة لمواكبة اي إشكال

للبنان قبل زيارة الرئيس عباس وامتدادا لالجتماعات فقد توصلت القوى الفلسطينية واالسالمية 
مسلح الفلسطيني" في لبنان العميد منير قائد "الكفاح البمنزل الى ما يشبه المصالحة المصغرة بيوم 

مصالحة شاملة بين حركة "فتح" وبين "القوى االسالمية" بما فيها "عصبة ، على اساس اعالن المقدح
منظمة التحرير مساعد ممثل وقد حضر اللقاء اضافة للمضيف، الدكتور كمال مدحت  .االنصار" االسالمية

عبد  دومحمالعقيد والمسؤوالن العسكريان  ،سرها وليد ورد ن حركة فتح أمينعو ،الفلسطينية في لبنان

العميد قائد كتيبة شهداء شاتيال و الذي يقود كتيبة خليل الوزير، ،عيسى المعروف باسم "اللينو" الحميد
ابو عرب، فيما حضر عن عصبة األنصار الشيخان أبو عبيدة وابو الشريف عقل، الى جانب الناطق باسم صبحي 

مية الشيخ جمال خطاب وأمين سر لجنة المتابعة واللجان الشعبية عبد مقدح وممثلو فصائل القوى االسال
 منظمة التحرير وتحالف القوى الفلسطينية وأنصار هللا واللجان الشعبية الفلسطينية.

وبحسب مصادر فلسطينية مطلعة فان اللقاء جاء ثمرة مساع لبنانية وفلسطينية سياسية وأمنية 

منها إمام مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود وامام مدير مخابرات الجيش اللبناني  شارك في جانب
في الجنوب العقيد عباس إبراهيم الذي زار عين الحلوة بعيدا عن االنظار وإلتقى مسؤولي "القوى االسالمية" 

 .وحركة "فتح" قبل أن يلتقي أمين سر حركة "فتح" في لبنان اللواء سلطان أبو العينين
 وقد اتفق المجتمعون على:

 .ازالة كافة المظاهر المسلحة من أنحاء المخيم-1
 المضي ومواصلة اجراء المصالحات -8

والتنسيق مع الجهات اللبنانية  هو الجهة المولجة حفظ اآلمن في المخيم المسلح الكفاح-3

 المختصة.
"فتح" بمشاركة أمين سر لجنة  انشاء لجنة تنسيق بين عصبة األنصار والقيادة العسكرية لحركة -0

العميد  المسلح مسؤول الحركة المجاهدة الشيخ جمال خطاب وقائد الكفاحوالمتابعة في المخيم عبد مقدح، 
منير المقدح، وهذه اللجنة ستنسق في اجتماعات دورية منتظمة واستثنائيا  لمعالجة أي تطور أو مستجد 

 .ممكن أن يؤثر على أمن المخيم

من اجل التعويض لديه  والسعي س محمود عباس في صورة المصالحات واإلجتماعات.وضع الرئي-5
 .عن األرواح والممتلكات التي حصلت مؤخرا  

 بذل مساع النهاء ملف المطلوبين في القضايا القديمة من خالل عفو عام.-6


