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»أبو العبد« الفلسطيني :لن أغفر
برز اسم العقيد محمد عيسى )المعروف بـ»اللينو« و»أبو العبد«( خالل السنوات الماضية ،بوصفه أحد أبرز القادة
العسكريين لحركة فتح في مخيم عين الحلوة ،وأكثرھم إثارة للجدل .اللينو ،في نھاية العقد الرابع من العمر ،شارك منذ
مراھقته في معارك عسكرية في شرق صيدا ،حيث بدأت رحلته الحركية ،قبل أن يتمركز في مخيم عين الحلوة بعد
اتفاق الطائف قائدًا إلحدى المجموعات العسكرية .المعركة األولى التي خاضھا على ساحة المخيم كانت عام ،1993
وبالتحديد بعد اتفاق أوسلو .في ذلك الوقت ،خرج اللينو من المنطقة التي يسيطر عليھا في مربع البركسات ،وسيطر
على عدد كبير من مقاّر حركة فتح ومراكزھا العسكرية .يقول اللينو إن دافعه األساسي كان عدم حصول المسلحين
التابعين له على رواتبھم الشھرية .لكن تحركه لم يجد له سوى قراءة سياسية مفادھا أن »ياسر عرفات يريد السيطرة
على مخيم عين الحلوة ،وأن كمال مدحت )أو كمال ناجي ،نائب ممثل منظمة التحرير في لبنان حاليا ً( كان خلف
التحرك« .وبعد مواجھة خطوة اللينو بتحركات شعبية وعسكرية واسعة ،انكفأ إلى البركسات مجددًا ،معلنا ً أنه لن
يسمح بالقضاء عليه.
يتھم الكثيرون اللينو بأنه فوضوي ومتسرع ،أما ھو ،فيعترف بعدم تمتعه بخبرة وحنكة سياسيتين .عاد اللينو إلى
األضواء بقوة عام  ،2003خالل المعركة ضد عصبة النور ،فكان »نجم« فتح الميداني في المعركة األخيرة بين
الطرفين .بعد ذلك ،بدأ مسلسل التصفيات الذي لم ينته بعد بين أفراد ومجموعات إسالمية من جھة ،أبرزھا »جند
الشام« ،وحركة فتح من جھة ثانية .تلقت األخيرة أكثر من ضربة موجعة ،واشتد الصراع خالل العام الفائت )آخر
قتلى فتح ھو أبو ماھر السعدي في أيلول  ،2008وآخر قتلى اإلسالميين محمد البقاعي وشحادة جوھر(.
في عين الحلوة ،يدور كالم بصوت مرتفع عن توّرط اللينو في قتل عدد كبير من اإلسالميين ،وھو ال ينفي معظم ما
ُينَسب إليه ،طارحا ً معادلة واضحة :لن أترك قتلة أبناء فتح من دون عقاب .العميد منير المقدح كان قد طالب بلجنة
تحقيق لتحديد المسؤولين عن زرع عدد من العبوات التي انفجرت في المخيم .وفي أحد االجتماعات القيادية الفتحاوية،
أشار المقدح إلى أن المعلومات الموجودة في حوزته تشير إلى أن معظم العبوات التي زرعت في المخيم ھي
»فتحاوية داخلية« ،ففھم الجميع أنه يغمز من قناة اللينو.
ّ
لم يكتف األخير بالعمل في داخل المخيم ،بل تعاون مع مديرية استخبارات الجيش ،وسلمھا عددًا من المطلوبين ،كان
أبرزھم حسام معروف المتھم باالنتماء إلى فتح اإلسالم وبتنفيذ تفجيرات في منطقة شرق صيدا.
يقول بعض عارفيه إنه ينطلق في صراعه مع اإلسالميين من خلفيتين :تتمثل األولى بخلفيته الدينية الحبشية ،إذ إنه
كان ،كما يؤكد ،مقربا ً من جمعية المشاريع الخيرية اإلسالمية ـــ األحباش التي تعادي السلفيين .أما المنطلق الثاني
فھو الرغبة الفتحاوية باستعادة مجد ضائع ،بعد وفاة ياسر عرفات والفوز االنتخابي لحماس ،ثم الھزيمة العسكرية التي
لحقت بقوات فتح التي قادھا محمد دحالن في غزة.
يقول اللينو إنه رأى أن جيالً كامالً من حركة فتح لم تستوعبه األطر التنظيمية للحركة ،فتسربوا إلى التنظيمات
األخرى ،أو بقوا عاطلين من العمل .فقرر »تفريغ  250مقات ً
ال في الكتيبة« التي يقودھا في عين الحلوة .لكن توفير
األموال لھؤالء المقاتلين ،مباشرة من رام \ ،أثار حفيظة عدد كبير من قادة فتح في لبنان .ويشير مسؤولون مطلعون
إلى أن عباس زكي امتعض من حصول اللينو على المال من دون المرور عبره .ولّمح بعض الفتحاويين إلى أنه
مرتبط بالسفارة األميركية التي تدعمه لتنفيذ خطة تفجير مخيم عين الحلوة عبر خلق صدام مع إسالمييه تمھيدًا
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لتصفيتھم .لكن ھذه االتھامات خفتت بعدما تبنى المسؤول الفتحاوي إدوار كتورة أموال اللينو .ويقول األخير إن
األموال التي وصلت إليه ھي تبرعات من بعض قدامى فتح في الخارج ،الذين نظموا حملة لمناصرة القائد العسكري
الشاب بعد ھزيمة فتحاويي آل حل ّس في غزة عام .2008
إال أن بعض الفتحاويين ال يتوقفون عن التأكيد أن اللينو مرتبط بمحمد دحالن .أما اللينو ،فينفي ذلك نفيا ً قاطعا ً ،قائالً
إن الفتحاويين لن يغفروا »لمن عادى أبا عمار«.
)األخبار ـ تحقيق حسن عليق(
مواضيع تابعة للتحقيق :
ـ تحقيق أمني موسع عن مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين :
ـ المخّيم المتروك بال مرجعّية سياسّية أو أمنّية
ـ عوض ما زال في المخيم
ـ كأننا المشكلة الوحيدة في لبنان
ـ أبو محجن في بالد  Xالواسعة
ـ أموال من فتح إلى عصبة األنصار
ـ »أبو العبد« الفلسطيني  :لن أغفر
ـ تحّوالت عصبة األنصار
)صيدونيانيوز .نـت (18/3/2009
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