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تجريبي

نجاة مسؤول في «حماس» من محاولة الغتياله في جنوب لبنان

اإلثنین، ١٥ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٨ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

بیروت - «الحیاة» 

نجا أمس المسؤول في الكادر الفلسطیني لحركة «حماس» في صیدا (جنوب لبنان)
محمد عمر حمدان من محاولة اغتیال بتفجیر سیارته قبل دخوله إلیھا في موقف المبنى

الذي يقطن فیه بمحلة البستان الكبیر. وأدى االنفجار إلى إصابته في قدمه وتدمیر سیارته
وإلحاق أضرار بالمبنى الذي يبعد عشرات األمتار عن حي البراد حیث اغتیل األخوان

مجذوب المنتمیان إلى حركة «الجھاد اإلسالمي» قبل العدوان اإلسرائیلي على لبنان في
حرب تموز (يولیو) 2006.

وھز االنفجار مدينة صیدا، وقالت «حماس» في بیان إن «المؤشرات األولیة ترجح وجود
أصابع صھیونیة خلف ھذا العمل اإلجرامي الذي يأتي في سیاق االعتداءات اإلسرائیلیة

المتواصلة على قطاع غزة في فلسطین المحتلة».
وتجنب أكثر من مسؤول في «حماس» في صیدا وبیروت الدخول في تفاصیل االنفجار،
ألن التحقیق في عھدة األجھزة األمنیة اللبنانیة، وھو بدأ بحضور خبیر عسكري تولى

الكشف على سیارة حمدان مع أنھا احترقت كلیاً، إضافة إلى قیام رجال األدلة الجنائیة
برفع البصمات عن السیارة.

وانتقل رجال األدلة الجنائیة من مكان االنفجار الذي عاينه أيضاً مسؤول فرع استخبارات
الجیش اللبناني في الجنوب العمید فوزي حمادة، إلى مستشفى غسان حمود في صیدا

واستمعوا إلى أقوال حمدان في حضور حمادة.
وتبین أن حمدان بصحة جیدة وأن أصابته اقتصرت على أسفل قدمه وخضع لعملیة لتضمید

جروحه، خصوصاً أنه ظل في كامل وعیه وتحدث إلى المسعفین الذين نقلوه إلى
المستشفى، وأيضاً إلى مسؤولین في «حماس».

شھود أن االنفجار حصل أثناء تحلیق طائرات حربیة إسرائیلیة في سماء الجنوب، وتحديداًوقدر الخبیر العسكري زنة العبوة بـ500 غرام من المواد الشديدة االنفجار، فیما نقل عن
صیدا، في مقابل تأكید مصدر أمني لبناني لـ «الحیاة» أن االنفجار أحدث صوتاً قوياً، وأن

التفجیر تم على دفعتین.
وبالنسبة إلى كیفیة حصول االنفجار، علمت «الحیاة» أن التحقیق الذي قام به الخبیر
العسكري يستند إلى معطیات فنیة وتقنیة، إضافة إلى التأكد من «الرادارات» التابعة

ف ف ف ً
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للجیش اللبناني، وتحديدا تلك الموضوعة في مطار رفیق الحريري الدولي في بیروت،
للتأكد من على شاشاتھا ھل تزامن االنفجار مع وجود إشارات إلى تحلیق الطیران

اإلسرائیلي، حربیاً كان أو لالستطالع، ألن مجرد إثبات ذلك يدفع إلى احتمال أن التفجیر
حصل بواسطة إحدى ھذه الطائرات من الجو لحظة اقتراب حمدان من سیارته.

لكن المؤكد حتى اآلن أن العبوة، كما قالت مصادر صیداوية لـ «الحیاة»، وضعت في مكان
ما أسفل السیارة وتحت المقعد المخصص للسائق، وأن احتمال تفجیرھا بواسطة جھاز
تحكم من بعد في ضوء وجود من فجرھا في مكان يتیح له السیطرة على البقعة التي

ركنت فیھا السیارة، يبقى ھو األرجح.
وعزت المصادر نفسھا احتمال تفجیرھا من بعد إلى أن العبوة انفجرت عمودياً أي أن

شظاياھا اخترقت سقف السیارة ولم ُتحدث حفرة، ما يعني أن قوة دفعھا جاءت من تحت
المقعد إلى سقفھا.

ولفتت ھذه المصادر إلى أن حمدان كان يعمل مدرساً في السابق، وقالت إنه على صلة
وثیقة بمسؤول «حماس» السابق في لبنان أسامة حمدان، وإن السیارة لیست مسجلة

باسمه وإنما باسم زوجته.

 
 


