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)محمود الطويل(

.. ولدى اطالعه على املجمع الصحي االجتماعي الذي بني مبساهمة اماراتية العميد منير املقدح يشرح للزميل عدنان الراشد مواصفات قاذف الـ »ار بي جي«

المقدح لـ »األنباء«: ال وجود للقاعدة وال للخليجيين في عين الحلوة
وكالم نصراهلل عن القدرات على ردّ الصاع للعدو أثلج صدورنا

ما الذي يجري في املخيم؟ وما مدى ارتباط 
األحداث األخيرة بالقمة العربية املقبلة؟

ال ش����ك أن املخيمات جزء من الظروف 
واملتغيرات التي حتدث محليا أو إقليميا، 
ومخي����م عني احللوة ال����ذي ميثل عاصمة 
الالجئني الفلسطينيني هو في عني كل اجلهات 
التي لديها مخططات ومش����اريع تستهدف 
الفلسطينيني عموما. وعلى ضوء التهديدات 
اإلسرائيلية املتواصلة ضد لبنان، فإننا كقوى 
فلس����طينية نقوم بواجبنا إلبقاء الوضع 
في املخيم بعيدا عن أي توتر أو استهداف 
خارجي، وذلك من خالل التوجيه والتنبيه 
والتعبئ����ة بني كل الفئات في املخيم إلبقاء 
احلذر قائما. وكما عودتنا إس����رائيل فإن 
أسلوبها هو التخريب عبر الفنت والدسائس 
أو من خالل االغتياالت وهي حاضرة للقيام 

بهذا األسلوب في كل حلظة.
ــتباكات التي  ــدة االش ــرون ح وكيف تفس
ــني املتطرفني  ــم ب ــي املخي ــرا ف ــت مؤخ وقع

اإلسالميني وحركة فتح؟
نحن قمنا بتطويق احلادث ومت اعتقال 
الشخص الذي افتعل إطالق النار، وحتى 
ال نصدر حكما مسبقا بربط ما جرى بأمور 
أمني����ة أو تخريبية س����يتم التحقيق مع 
الش����خص ملعرفة دوافعه لهذا العمل، وأنا 
أؤكد أنه ال قرار عن����د حركة فتح بإطالق 
النار كما حصل، لكن املواقع العس����كرية 
التابعة لفتح تعرضت إلطالق نار استدعى 

الرد العشوائي.
ــاص كان كثيفا باجتاه  ــن إطالق الرص ولك

املنازل؟
نعم وهذا أيض���ا يخضع لتحقيق داخل 
حرك���ة فتح ملعرف���ة إن كان الهدف من ذلك 
تفجير الوضع في املخيم، ونحن نسعى ملعرفة 
كيفية إطالق الرصاص من مكان ومجيء الرد 
من أمكنة أخرى بعيدة ال عالقة لها باحلادث، 
وسيشمل التحقيق كل املعطيات غير الواضحة 
وغير املبررة، ومن يثبت تورطه مع جهة ما 

سوف يتم تسليمه للجيش اللبناني.

ــش القوى فيه، كيف  املخيم معروف بتعاي
مت إنهاء املشكلة خصوصا بني »فتح« و»عصبة 

األنصار«؟
دعونا للقاء مصاحلة بني القيادة العسكرية 
في املخيم حلركة فتح وعصبة األنصار، وجعل 

هذا بناء على تسليم املعنيني باألحداث.

ال »قاعدة« في عين الحلوة

ما مدى صحة وجود عناصر لتنظيم القاعدة 
في مخيم عني احللوة؟

ال يوج���د أي عنصر لتنظيم القاعدة في 
عني احللوة، وحتى جماعات التكفير ال وجود 

لهم ورمبا وجد أفراد ليس اال...
..والكالم عن وجود خليجيني في املخيم؟

ال يوجد أي شخص غريب في عني احللوة 
إطالقا، فمنذ أكثر من عام دخل بعض األفراد من 
جنسيات خليجية ومينية ومت تسليم بعض 
منهم للجيش اللبناني واعتقل البعض اآلخر 

خارج املخيم عند حواجز اجليش.
وما جنسية اخلليجيني؟

سعوديون ومينيون وهم اآلن لدى اجليش 
اللبناني ولم يدخل بعد ذلك أي شخص من 
خارج املخيم وقد اتخذنا قرارا بتس���ليم أي 
دخيل للقضاء اللبناني اذا تبني أنه ينوي القيام 
بأعمال تخريبية مخالفة للقوانني اللبنانية 
التي حتكم الفلسطيني وغير الفلسطيني إذا 

أخل بالنظام والقانون.
ــل املخيم،  ــح داخ ــات فت ــن ترتيب ــاذا ع م
ــى املعروف  ــد ما وضع حمود عيس وبالتحدي
ــو« الذي قيل انه غادر الى رام اهلل ثم  بـ »اللين

عاد؟
»اللينو« مطل��وب للق��ضاء اللب��ناني 
وق���د احتج�����زه مدة 12 يوم���ا ومطلوب 
للمحاكمة ف���ي 1 مايو املقبل، وهو ضابط 
في حركة فتح، وليس لديه جواز سفر كي 

يستطيع السفر والعودة.

أبوالعينين ليس مسؤوال

أما بالنسبة لترتيبات فتح فأنا على اتصال 
دائم مع الرئيس محمود عباس، وما نشر أو 
أذيع حول مسؤولية اللواء سلطان أبوالعينني 
عن فتح في لبن���ان غير صحيح وال يوجد 
قرار رس���مي بهذا الشأن، امنا جرى تكليفه 
لتصريف األعمال خالل شهرين أو 3 فسيغادر 

بعدها الى رام اهلل. 
ــس عباس عن  ــتوضحت من الرئي هل اس

مسؤولية أبوالعينني؟
نعم، سألته ما إذا كان وقع قرارا بتعيني 
سلطان مسؤوال عن فتح في لبنان، فأجاب 
بالنفي وبأنه كلف اللواء توفيق الطيراوي 
باستطالع األوضاع في لبنان والطيراوي كلف 
أبوالعينني مبهمة مؤقتة، واملسألة اجتهاد من 
الطيراوي، األمر الذي أثار االحتجاجات في 
صفوف كوادر فتح وقواعدها في لبنان، بلغت 
اللجنة املركزية للحركة التي مت وضع نظام 
لها في مؤمتر احلركة مينع تسليم أعضائها 

مهام ميدانية أو سفارات.

تصريحات عباس

ــتويني اللبناني  ــى املس ــارت االنتباه عل أث
ــك التصريحات التي أطلقها رئيس  والعربي تل
ــطينية حول توقعه أحداثا في  ــلطة الفلس الس
املخيمات خاصة مخيم عني احللوة، على أبواب 
ــل لديكم ما يبرر مثل  ــة العربية املقبلة، ه القم

هذه التصريحات؟
أعتقد أن تصريح الرئيس أبومازن األخير 
الذي أعرب فيه عن تخوفه من خضوع »عني 
احللوة« لتجربة مخيم نهر البارد، مصدره 
معلومات خاطئة ترس���ل اليه من أشخاص 
يدعون املعرفة باألم���ور. وقبل أيام حصل 

اتصال بين���ي وبينه ووضعته في الصورة 
الصحيحة للوضع.

التفاهم مع الجيش اللبناني

ــع داخل  ــورة الصحيحة للوض ــا الص وم
املخيم؟

نحن متفاهمون مع اجليش اللبناني على 
أن يتولى األمن الفلسطيني املشترك )الكفاح 
املسلح( مسؤولية األمن داخل املخيمات، بعد 
تعزي���ز وضعه وقدراته من قبل االخوة في 
حركة حماس وفصائل التحالف الفلسطيني 
)املعارض( ومن ثم قوة مش���تركة لضبط 
الوضع على األرض والتدخل لفض أي اشتباك 
يحصل، وذلك بالتنسيق مع اجليش املتواجد 
في محيط املخيم. وفي ضوء هذه الصورة 
أرس���ل الرئيس أبوم���ازن جبريل الرجوب 
كمبعوث ش���خصي له للمزي���د من االطالع 

على الوضع.

خلل في جسم فتح

ومع ذلك حصل ما حصل بني فتح وعصبة 
األنصار؟ 

بعد االشتباك الذي تشيرون اليه شعرنا 
بأن ثمة خلال في جس���م »فتح« سنعاجله 
بإجراءات سريعة من جانب رئيس السلطة، 
مبا يفضي الى تغيير شامل في أوضاع حركة 
فتح في لبنان، وستشهد العالقات الفلسطينية 
� اللبنانية نقلة نوعية على مستوى املخيمات، 
من خالل وضع خريطة أولويات لكل مخيم 
حس���ب ظروفه وحيثياته، عب���ر التعاون 
والتنسيق بني كل القوى الفلسطينية واجليش 
اللبناني ملنع أي تدهور محتمل، ونحن ننظر 
اآلن الى حكوم���ة التوافق الوطني اللبناني 
بأمل كبير، كون األوضاع الفلسطينية السيئة 
ليس���ت أمنية وحس���ب، امنا هناك حاجات 

اجتماعية وصحية ماس���ة، حتتاج لنظرة 
لبنانية أخوية من خالل إعادة النظر بقائمة 
املمنوعات التي تتجاوز ال� 70 حالة عمل، األمر 
الذي ظلم الفلسطيني في لبنان مبعيشته. 
وعلى اجلانب الفلس���طيني التزامات عليه 
القيام بها كي نس���تطيع وضع آليات تفاهم 
فلسطيني � لبناني، وصوال الى إعادة وضع 
منظمة التحرير في مكانه���ا الطبيعي بعد 
التفاهم على القواسم املشتركة. وال أخفي أنني 
شعرت ألول مرة باهتمام الرئيس أبومازن 

مبخيمات الفلسطينيني في لبنان.

متغيرات فرضها المؤتمر السادس لفتح

ــى املؤمتر  ــت ترتب عل ــل من حتول الف ه
ــتوى هيكلية  ــة فتح على مس ــادس حلرك الس

احلركة؟ 
حصل في املؤمتر الكثير من املتغيرات، 
حيث أفرز املؤمتر الكثير من القيادات الشابة 
من الداخل الفلسطيني، وهم مهيئون للمساهمة 
في حتمل أعباء فتح في ساحات اخلارج، مع 
االرتباط املباشر بالقائد العام )أبومازن( ال عبر 
اللجنة املركزية وال عبر املجلس الثوري. وهذا 
االرتباط بالقائد العام أي باللجنة التنفيذية 
التي متثل املرجعية الوحيدة لفلس���طينيي 
الشتات، أبقى الساحات اخلارجية بعيدة عن 
ارتدادات املؤمتر الفتحاوي، بدليل أن »الكفاح 
املسلح« الذي أقوده في لبنان يضم عناصر 

من كل الفصائل الفلسطينية.

انقسام الداخل لم ينعكس على الخارج

هل تعتقد أن اللجنة املركزية اجلديدة قادرة 
ــرائيلية املتخطية  على مواجهة التحديات اإلس

لكل االتفاقات السابقة؟
احلقيقة أن أمام القيادة الفتحاوية اجلديدة 
مه����ام كبي����رة ومعق����دة في ظ����ل وصول أي 

مفاوضات مع اسرائيل الى احلائط، وفي ظل 
اإلجراءات اإلسرائيلية اليومية من بناء املزيد 
من املستوطنات الى تهويد القدس واملقدسات 
اإلسالمية الى االعتقاالت التي ال تنتهي، وهذا 
ملف ثقيل، وعلى قيادة فتح الوقوف على حلول 
وبدائل جدية وفعلية، إضافة الى معاجلة العثرات 
املعيقة للمصاحلة الفلس����طينية واالنقس����ام 
احلاصل. أما في الشتات، فنحن نعيش واقعا 
مختلفا، فرغم شدة االنقسام الداخلي بني فتح 
وحماس لم نتأثر بذلك وتابعنا صياغة عالقاتنا 
مع اجلميع، وفق مقتضيات واقع الالجئني في 
املخيمات، ولهذا لم يسجل أي إشكال كبير في 

املخيمات على خلفية االنقسام الداخلي.
ــني العام حلزب اهلل  ــف تلقيتم خطاب األم كي
ــن نصر اهلل األخير والذي أطلق فيه  السيد حس

معادلة العني بالعني والسن بالسن مع اسرائيل؟
لقد أثلج الس����يد نص����راهلل صدورنا وهو 
يتح����دث عن اإلمكانيات والقدرات املؤهلة لرد 
الصاع للعدو في ح����ال قام مبغامرة عدوانية 
ضد لبنان. ونحن نعتبر أنفسنا جزءا من هذه 
املعركة واألولى أن نكون في خضمها الى جانب 

أشقائنا اللبنانيني.

مبالغات أوباما

ــواب،  ــى األب ــة عل ــة الدوري ــة العربي القم
فلسطينيا ما املطلوب من وجهة نظركم؟

أملنا أن يعيد القادة العرب مراجعة حساباتهم 
بالنسبة لإلدارة األميركية بعدما خاب ظنهم 
بإدارة الرئيس باراك أوباما الذي نشر تفاؤال 
مبالغا فيه من خالل خطابه الشهير في القاهرة، 
والرئيس الفلسطيني واحد من الذين اعتقدوا 
أن هناك تغييرا في السياس����ة األميركية مع 
إدارة أوباما، وأن الصراع العربي � اإلسرائيلي 
سيكون من أولوياته، والقضية الفلسطينية 
في مقدمتها. هذا الرهان سقط ولم يتغير شيء 
حيال الشعب الفلسطيني الذي لطاملا عاني من 
االدارات األميركية املتعاقبة، وأعتقد أن الرئيس 
الفلسطيني سيعقد لقاءات ثنائية مع الزعماء 

العرب دون استثناء على هامش القمة.

»األنباء« في عمق أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان واألكثر اشتعاالً برفقة ضابط اإليقاع األمني لحركة فتح »2 من 3«

خوف أبـو مازن من تكـرار تجربة 
»البـارد« فـي عين الحلـوة مبالـغ فيه

ما نشر عن مسـؤولية لسلطان 
أبـو العينين فـي لبنان غيـر صحيح

نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد والزميل عماد ناصر خالل جولة في ارجاء مخيم عني احللوة برفقة العميد منير املقدح وسط حراسة امنية مشددة

نأمـل أن يراجع القادة العرب حسـاباتهم مع اإلدارة األميركية  بعدما خاب ظنهـم في 1الرئيس أوباما

صيدا )مخيم عين الحلوة( عدنان الراشد ـ عماد ناصر حسن
املشهد الفلسطيني في لبنان يختزله مخيم عني احللوة، واملشهد في هذا املخيم األكبر في لبنان يختصره العميد منير 
املقدح، الرقم العسـكري األول على مستوى حركة فتح في املخيم الذي تعكس أوضاعه حالة األوضاع الفلسطينية في كل 

مكان... إنه البارومتر الدائم لطبيعة الطقس الفلسطيني املتقلب.
والى جانب مسـؤولياته العسـكرية كضابط لإليقاع األمني داخل املخيم الذي يضم نحو 60 ألف نسمة، يدير املقدح 

مؤسسة اجتماعية تربوية وصحية حتمل اسم مؤسسة بدر.
»األنباء« كانت أول صحيفة عربية تدخل املخيم السريع االلتهاب، هكذا قيل لنا عند الوصول الى منزل أبو حسن املقدح، 
وكان احلذر واضحا على الوجوه، فتوقيت اجلولة بعد املعارك الطاحنة التي شـهدها املخيم في األسبوع ما قبل املاضي، 
جعل اجلهات األمنية اللبنانية تنصح باحلذر، خصوصا بعد حديث الرئيس الفلسطيني أبو مازن عن احتمال تعرض هذا املخيم 

لتجربة مخيم نهر البارد، لكن الفضول الصحافي ومتعة التغطية الساخنة، غلبا في ضوء القناعة بأنه ال ينجي حذر من قدر.
من اجلولة في مؤسسة »بدر« االجتماعية واإلنسانية، أخذنا العميد املقدح الى أزقة املخيم ووسط منازله املعلبة وأهله 
املرحبـني بالقادم اخلليجي ذي اللكنة الكويتية، وحظينا بترحيب أكبر عندما شـاع أننا من صحيفة »األنباء« التي يسـمعون 
بأخبارها في التلفزة واإلذاعات. وأخذنا الطريق الى منطقة البساتني القريبة من حدود دولة »عصبة األنصار« في حي الطوارئ، 
ودخلنا مبنى من طبقتني مازال قيد اإلنشـاء، أمامه سيارة إسعاف، وفي أرضه مقاعد ومطبخ متواضع ومجموعة من األحذية 
الرياضية، إنه مركز للنشاطات االجتماعية والصحية ومخصص للعناية باألوالد وخصوصا األيتام، وفيه الى جانب هذه األشياء 
البسيطة مصلى وقاعة لأللعاب الرياضية بال نوافذ أو بالط بانتظار املبادرين من أهل النخوة القومية، وعلى املدخل صيدلية 

أشبه بدكان، داخلها فتاة ترتب القليل من األدوية على الرفوف الفارغة.
بعودتنا الى منزل منير املقدح في وسط املخيم بالقرب من احتاد املرأة الفلسطينية، لفتنا مبنى ضخم مبقياس األكواخ 
التي حوله، مؤلف من 8 طبقات اثنان حتت األرض و6 فوقها، إنه مشروع مستشفى بنته دولة اإلمارات العربية املتحدة كما 
تشـير اليافطة التي على املدخل، إضافة الى لوحة على مدخل قسم األشـعة حتمل اسم األمير الوليد بن طالل الذي مول 
جتهيز هذا القسم. ويقول العميد املقدح انه أشرف على تصميم هذا املبنى، وهو ذو جدران سميكة مضادة ألكبر القذائف... 

إنها محاوالت ذاتية لبناء مالجئ قادرة على حماية الناس من غضب الظروف اإلقليمية والدولية. وفيما يلي نص احلوار:

سورية الحاضن للمقاومة 
والمانع للسياسات التطبيعية

أكد العميد منير املقدح ان اجلميع 
يدرك احلاجة الى استراتيجية عربية 
الدولي  الواقع  ــع  جديدة للتعامل م
ــع العربي  ــاته على الوض وانعكاس

وضمنه القضية الفلسطينية.
وأعرب عن اقتناعه بخيار وحيد 
ذي جدوى مع هذا العدو، هو خيار 
ــر الدعم لها بكل  ــة مع توفي املقاوم
األشكال في وجه االحتالل اإلسرائيلي 
وسورية هي البلد احلاضن للمقاومة 
واملانع للسياسات التطبيعية بأشكالها 
املختلفة والذي حقق الدور املركزي في 
املنطقة على أرضية دعمه للمقاومة. 
وأنا أعتقد أن زيارة الرئيس محمود 
عباس الى دمشق ستسهم كثيرا في 
تسوية أوضاع الفلسطينيني الداخلية 
وغير الداخلية، إضافة الى متكني القمة 
العربية من تشكيل موقف موحد من 

دعم خيارات الشعب الفلسطيني.
ــب تقدميه  ــم الواج ــن الدع وع
للفلسطينيني قال: »نحن في املخيمات 
نتمنى الدعم من أي دولة عربية أو 
إسالمية، أما بالنسبة لإلخوة في إيران 
ــم أي تدخل في املخيمات  فليس له
وال أي اتصال مع أي طرف موجود 
ــم، اال أنهم يقدمون الدعم  في املخي
لبعض التنظيمات في فلسطني، ونحن 
نطالب بالدعم ملخيماتنا التي تعيش 
حالة بطالة تصل الى 70% من مجموع 

السكان«.

 »جند الشام«
اسم على غير مسمى! 

عن نسيج الفصائل الفلسطينية 
داخل عني احللوة واإلشكال األمني 
ــع في املخيم أكد  األخير الذي وق
ــام« اسم على  املقدح ان »جند الش
غير مسمى، وهي مجموعة أفراد 
ال مقومات مادية أو عسكرية لهم، 
ــوارئ،  ــي حي الط ــدون ف يتواج
يتوسلون العنف كأفراد ويتغطون 

باسم »جند الشام«.
ــدح دور حماس في  وثّمن املق
املخيمات اللبنانية مؤكدا ان احلركة 
أظهرت حرصا ملحوظا على عدم 
نقل خالف الداخل الى اخلارج، أي 
ــان وغير لبنان،  الى مخيمات لبن
ــع التواصل معهم،  ونحن لم نقط
في مخيم عني احللوة توجد جلنة 
تنسيق ومتابعة تضم حماس وفتح 
ــالمي وكل الفصائل  واجلهاد اإلس
والفعاليات على اختالف انتماءاتهم، 
ففي املخيمات جميعنا يعيش ذات 

املعاناة.
ــات  ــع اإلمكان ــدا ان جمي مؤك
ــرية  واللوجستية بتصرف  البش
اجليش اللبناني واملقاومة اللبنانية. 
ونحن جاهزون ملواجهة أي معركة 
ــرائيلي على  العدو االس يفرضها 

لبنان.
ــه في كل  ــا دأبنا علي ــذا م وه

احلروب االسرائيلية على لبنان.


