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 ملخص

 فبراير/اطشب شهر أواخر لبنان جنوب في الحلوة عين مخيم في االشتباكات من جديدة جولة اندلعت
 .الممتلكات في وتخريب عشرة عن يزيد ما وجرح شخصين مقتل عن أسفرت ،7102

 األمنية اللجنة من الفلسطينية التحرير منظمة فصائل انسحاب إثر العنف من الجولة هذه وجاءت
 لكنها ميةإسال ومجموعات فتح حركة من مجموعات بين االشتباك ووقع. المشتركة األمنية والقوة العليا

 .الطرفين من ألي حاسمة نتائج إلى تؤد لم

 حق   ضيةق وخصوصية واإلقليمية، المحلية السياسية باألوضاع الحلوة عين مخيم في األزمة ترتبط
 ومجموعات تحف حركة بين الدائمة القديمة بالصراعات ترتبط كما. لبنان جنوب في المخيم وموقع العودة

 واالهتمام بة،الصع اإلنسانية واألوضاع المخيم، داخل ولبنانيين فلسطينيين مطلوبين ووجود إسالمية،
 وهناك. يانا  أح وتفشل أحيانا   تنجح كانت العنف لوقف كثيرة جهود وبذلت. اإلرهاب بمكافحة الدولي
 لسطينيةف قوة سيطرة أو المخيم، على بالكامل اللبناني الجيش سيطرة أهمها لألزمة سيناريوهات عدة

 يراوح أنو  األزمة بقاء المرجح من واإلقليمية، المحلية واألمنية السياسية التعقيدات أمام لكن. مشتركة
" المبادرة" سقف تحت النيران، محاصرة في الفاعلة األطراف أهم رغبة مع والهدوء، التوتر بين الوضع
 .المخيمات لحماية 7102 سنة الفلسطينية الفصائل أطلقتها التي





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 التقدير االستراتيجي

هو تقدير دوري يتميز بكثافة مادته وتركيزها، ويحاول دراسة حدث أو قضية معينة، والنظر في 

 األفضل. االقتراحات للتعامل معه بالشكلمساراتها المستقبلية، مع ترجيح السيناريو األقوى، ثم تقديم 

وعادة ما تتناول مواضيع التقدير الشأن الفلسطيني وما يتعلق بذلك من أبعاد عربية وإسالمية ودولية، 

 باإلضافة إلى اهتمامه بالخطوط األخرى التي تدخل ضمن عمل المركز.
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 أين؟ إلى...  الحلوة عين مخيم
 

 :مقدمة

  جولة المخيم وشهد ،7102 فبراير/ شباط شهر أواخر الحلوة عين مخيم في االشتباكات تجددت
  لفتىا هما قتيالن، فيها وسرررررقط طويلة، فترة منذ ربما األعنف هي المسرررررلح الصرررررراع من جديدة
 مادية خسائر ووقعت بجروح، عدد وأصيب ،(عائشة أبو) خليل وأحمد( عاما   01) دهشة ماهر
 إلى وأدت اءوالكهرب المياه، وأنابيب والسررريارات، التجارية، والمحالت السررركنية، المباني في كبيرة
  كبراأل الخسرارة لكن. الدولية األونروا وكالة أعمال خصروصرا   الصرحية، والمراكز المدارس توقف
  سررررررطينيينالفل بين أو أنفسررررررهم، الفلسررررررطينيين بين واألمنية السررررررياسررررررية المسررررررتويات على كانت

  وصرررررلت ذيال الفلسرررررطينيين، بين االقتتال على احتجاجا   صررررريدا مدينة أضرررررربت إذ واللبنانيين،
 .المدينة إلى الصاروخية والقذائف الرصاص من شظاياه

 

 :والمحطات الموقع

 

  لبنانية قمناط بين محور في صرررريدا، مدينة شرررررق الفلسررررطينيين لالجئين الحلوة عين مخيم يقع
  لدوليةا القوات ترتاده لبنان، جنوب إلى المؤدي األوتوسررررررتراد على ومسرررررريحية، وشرررررريعية سررررررنية

 .طالمتوس البحر في البترولية االكتشافات من مقربة وعلى ،0721 سنة منذ لبنان في المنتشرة

 

 أهمها كثيرة أحداثا   الماضرري في وشررهد نسررمة، ألف 21 قرابة المجاورة األحياء مع المخيم يضررم
 دشررررره ثم لبنانية، وأحزاب الفلسرررررطينيين بين والمعارك 0717 سرررررنة للبنان اإلسررررررائيلي االجتياح
 الطائف اتفاق أعقاب وفي(. نضال أبو) الثوري والمجلس عرفات فتح جماعة بين مسلحا   صراعا  
 الجيش إلى المخيم داخل من الثقيلة األسرلحة تسرليم تم   0717 سرنة لبنان في الحرب أنهى الذي

 .اللبناني

 

 صررريدا يف القضررراة من أربعة وبقتل لبنانية، مناطق داخل تفجير بأعمال المخيم من أفراد وُيتَّهم
  عناصرررررر وشرررررراركت ،(للقاعدة تابعة) لبنان خارج من" إرهابية" عناصررررررر وبإيواء ،0777 سررررررنة

  لبنان يف الداخلية الحرب توقفت وحين. وسررررورية العراق في المعارك في المخيم من فلسررررطينية
  ةاللبناني المناطق باقي مثل المخيم وعاش الحلوة، عين مخيم في األحداث هدأت ،0771 سرررنة
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 الجيش وضرررررررب والتفجير، االشررررررتباكات أعمال عادت حين ،0772 سررررررنة إلى الهدوء من فترة
 .هذا وقتنا إلى متوترة األمور وظلت المخيم على طوقا   اللبناني

 

 :أساسية عوامل

 

 :أهمها الحلوة عين مخيم أزمة في أساسيا   دورا   تلعب التي العوامل من مجموعة هناك

 

 :السياسي البعد. 1

 

 القةع له وهذا اللجوء، ودول لبنان في الفلسررررررطينية المخيمات أكبر من هو الحلوة عين مخيم
  مفاوضررراتب ومرتبط األصرررلية، وديارهم وطنهم إلى الفلسرررطينيين الالجئين عودة بقضرررية مباشررررة
  مخيم في األمنية اثفاألحد. الفلسطينيين الالجئين ومصير الفلسطينية للقضية السياسية التسوية
  سرررنة للسرررالم مدريد مؤتمر بعد وذلك سرررنوات، دام هدوء بعد ،0772 سرررنة انطلقت الحلوة عين

 دولي توجه وبروز ،0772 سنة الفلسطينية السلطة وتأسيس ،0771 سنة أوسلو واتفاق ،0770
قليمي سقاط الفلسطينية القضية لتصفية وا   .نانلب في التوطين وفرض العودة حق   وا 

 

 :األمني البعد. 2

 

قليمية دولية جهات هناك أن المالحظ من  مسرررراحة الحلوة عين مخيم يبقى أن أرادت ومحلية وا 
 من ليس إذ .المطلوبة العناصر إليه تأوي ومكانا   الرسائل، لتبادل وصندوقا   الحسابات، لتصفية
  سررررنة إلى 0771 سررررنة من له مثيل ال أمنيا   هدوءا   اللبنانية األراضرررري جميع تشررررهد أن المنطق
 وحده لحلوةا عين مخيم ويبقى الحريري، رفيق اللبنانية الحكومة رئيس اغتيال تمَّ  عندما 7112
 .7كم 7 عن تزيد ال بقعة في واغتيال تفجير عمليات من أمنية توترات يعيش

 

 :اللبناني البعد. 3

 

  ألخرى،ا المخيمات وباقي الحلوة عين مخيم على األمنية سرررررلطتها بسرررررط اللبنانية الدولة رفض
  بوجود فظتحت أنها العلم مع المخيمات داخل إلى اللبناني الجيش إدخال ترفض اللبنانية فالدولة
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 مع الفالخ ويعزز أمنية فوضى في المخيم يترك وهذا. الحلوة عين خصوصا   محيطها في قوي
 .القانون خارج تعيش منطقة أنه الحلوة عين مخيم ويظهر لبنان، في الرسمية الجهات

 

 :واالجتماعي اإلنساني البعد. 4

 

  ديةاقتصرررررررا أزمات من —لبنان في الفلسرررررررطيني الوجود باقي مثل— الحلوة عين مخيم يعاني
نسررررررانية   عيف،ضرررررر والتعليم والتملك، العمل من الالجئين تمنع اللبنانية فالسررررررلطة واجتماعية، وا 
  تتوفر وال ة،يللغا سيئة( صحي وصرف وكهرباء، ماء،) التحتية والبنية سيئة، الصحية والرعاية

 أو ةعام سرراحات توجد وال الشرروارع، عدد يقل حيث بيئية، أو صررحية مواصررفات أي السرركن في
 لجامعات،ل واالنضرررمام التعليم فرص وتتراجع األزقة، وتنتشرررر هوايات، ممارسرررة أو ترفيه أماكن
 .واألمية والبطالة الفقر معدالت وترتفع

 

 ضررىم أو باطلة معظمها بتهم اللبنانية للدولة مطلوب آالف خمسررة من أكثر المخيم في ويوجد
 اخلينالد ويفتش المخيمات، حول قاسرررررررررررريا   أمنيا   طوقا   اللبناني الجيش ويفرض الزمن، عليها

  محيط في وحواجز ودشررررم سررررواتر ويقيم محددة، بمناطق والخروج الدخول ويحصررررر والخارجين
 .الدولية األونروا وكالة وتحرك عمل على قيود وهناك اإلعمار، ويمنع المخيم،

 

 :مؤثرة عناصر

 

 :الحلوة عين مخيم في الصراع في تؤثر العناصر من مجموعة هناك

 

  األمن، ضفر  على القادرة الواحدة الفلسررطينية واألمنية والعسرركرية السررياسررية المرجعية غياب .1
  سرررررالميةاإل والمجموعات فتح حركة وبين الفلسرررررطينية، الفصرررررائل بين الصرررررراع من حالة فهناك
 .الجماعات هذه ضرب فتح محاوالت بسبب

 

 مثل يم،المخ وأوضاع عموما   الفلسطينيين الالجئين بأوضاع لبناني رسمي اهتمام وجود عدم .2
نهاء األمنية، اإلجراءات ووقف واالجتماعية االقتصرررررادية األوضررررراع تحسرررررين  من األزمة هذه وا 
 .فاعلة وتنموية وأمنية سياسية قرارات خالل
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 بأحداث ويتأثر المخيم، خارج ارتباطات له الحلوة، عين مخيم داخل متشرررررررررردد فكر وجود .3
 يواءإ منطق ويقبل فيها، للمشرررررراركة عنصرررررررا   أحيانا   ويدخل وانقسرررررراماتها، وصررررررراعاتها المنطقة
 .مطلوبين

 

قليمية، محلية أمنية أجهزة مع المخيم في عاملة مجموعات بين وثيق ارتباط وجود .4   تأثرت وا 
 .توجهاتها وتنفذ بقراراتها

 

 من جنود ثالثة قتل الذي حمادة بديع مثل الحلوة، عين مخيم إلى المطلوبين من عدد دخول .5
 إلى لدخ الذي شاكر وفضل وأعدم؛ اللبنانية للسلطات تسليمه وتم   ،7117 سنة اللبناني الجيش
  سرررررررنة المخيم إلى دخل الذي المولوي وشرررررررادي ،7101 سرررررررنة عبرا منطقة أحداث بعد المخيم
  لبقاء سررربب أي يوجد ال حين في المخيم، في هؤالء تسرررلم على اللبنانية الدولة وتصرررر ،7102
 داخل مجموعات بدعم ويحظون اعتقالهم، عن الفلسررررطينية الفصررررائل وتعجز المخيم، في هؤالء
 .المخيم

 

  جنوب في ةالدولي القوات ووجود اللبنانية، السررواحل قبالة المتوسررط البحر في النفط اكتشرراف .6
  ةوخشرررري عنف، أعمال في ضرررردها الحلوة عين مخيم اسررررتخدام من الدولية القوات وخشررررية لبنان

 .نفسه السبب من النفط شركات

 

 وليالد بالملف مرتبطا   المخيم يجعل المخيم في اإلسررررررالميين المطلوبين من عدد وجود إن .7
  باألمن مرتبطة جهات من خصررررررررروصرررررررررا   كثيرة محاوالت وهناك". اإلرهاب مكافحة" المسرررررررررمى
 .اعتقالهم أو وقتلهم هؤالء بمالحقة هللا رام في الفلسطيني

 

  بصفته ئه،أحيا جميع على السيطرة واستعادة المخيم في نفوذها استعادة في فتح حركة رغبة .8
 التي المجموعات جميع مع صررررررراع في تدخل وهنا. سررررررابقا   نفوذها مناطق وأهم المخيمات أهم

 لتحريرا منظمة وبرامج سرررررياسرررررات وترفض فتح، حركة مع واجتماعيا   وسرررررياسررررريا   فكريا   تتناقض
 .الفلسطينية
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 :المتوقعة السيناريوهات

 

 :المخيم على اللبناني الجيش سيطرة بسط: أوالا 

 

قليمية فلسررررررطينية موافقة على بالحصررررررول اللبناني الجيش يقوم أن يعني وهذا   بدخول يةودول وا 
 .بالقوة أم بالتفاهم سواء داخله، سلطته وبسط المخيم

 

 داخليةال اإلرادة غياب بسرررررربب القريب، المسررررررتقبل في األقل على مسررررررتبعد، السرررررريناريو هذا إن
  سرررررطينيةالفل القضرررررية لحسررررراسرررررية نظرا   ودولي إقليمي تأييد على الحصرررررول وصرررررعوبة اللبنانية،
 تحمل تريد وال التوطين، مشررراريع تخشرررى اللبنانية فالدولة. العودة وحق   الالجئين ملف ومسرررتقبل
 .الالجئين لجميع واإلنسانية واالجتماعية االقتصادية المسؤولية

 

  فكرة هيو  الطرفين، بين الحرب يعيد فلسرررطيني لبناني عسررركري صررردام من خشرررية هناك إن ثم
 الجيش بقيسرري لذلك. بسرريطة ليسررت وآثارها مضررمونة، وغير عالية البشرررية وتكاليفها مرفوضررة،
  ويحارب المطلوبين، ملف معالجة على ويعمل المخيم، حول األمنية إجراءاته على اللبناني

  عبءال اللبنانية الدولة تتحمل أن دون واالشرررررررررتباكات، األحداث تمدد ويمنع وقائيا ،" اإلرهاب"
 .الالجئين لملف واالقتصادي السياسي

 

 :األزمة ينهي قوي فلسطيني موقف: ثانياا 

 

 أو القوةب الصررررراع إنهاء على توافق إلى يؤدي قوي فلسررررطيني سررررياسرررري موقف بروز يعني وهذا
 .بالتفاهم

 

  طينيةالفلسرررر الفصررررائل وأطلقت الحلوة، عين داخل للصررررراع حد   وضررررع فلسررررطينية جهات حاولت
 عنصرا   721 من خاصة أمنية لجنة وشكلت العنف، لمنع 7102 مارس/ آذار في موحدة مبادرة
  غتيالوا  تفجير أعمال المخيم فشررررررهد العنف، اسررررررتمرار دون َيحل   لم ذلك لكن. الحلوة عين في

طالق  طالت تصرررررفية عمليات المخيم شرررررهد كما ،7102 سرررررنة صررررريف في أشررررردها كان نار، وا 
 .إسالميين باستهداف المتهمة" المقاومة سرايا" على محسوبة عناصر
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 .إسالمية وعناصر فتح من عناصر بين اغتيال ومحاوالت اغتيال عمليات وحصلت

 

 ذلكو  المطلوب، للنجاح تصررررررل لم أنها إال العنف لمنع كثيرة فلسررررررطينية محاوالت من وبالرغم
  القوى نفوذ اعواتس الالعبين، وتعدد الحلوة، عين في واألمنية السياسية األوضاع تعقيدات بسبب

  واتسرراع منية،األ للجنةا على القائمين المسررؤولين وتردد الفلسررطينية، الخالفات واسررتمرار المؤثرة،
 ايرفبر / شرررررباط في المشرررررتركة األمنية اللجنة من النسرررررحابها أدى ما فتح، حركة داخل الخالف
  لىع الحلوة، عين في داخليا   األوضررراع حسرررم على فلسرررطينية قدرة هناك أن يبدو وال. الماضررري

نهاء المسلح الصراع معالجة كثيرة فلسطينية جهات محاولة من الرغم  .المطلوبين ظاهرة وا 

 

 :األزمة استمرار: ثالثاا 

 

 وصررررررراعات انقسررررررامات من عليه، هو ما على الحلوة عين مخيم في الوضررررررع بقاء يعني وهذا
  عين مخيم ةقضرري ارتباط بسرربب القريب، المسررتقبل في المرجح هو السرريناريو هذا. مسررلح وعنف
  وحق   لفلسطينيةا القضية ومستقبل والدولية، واإلقليمية المحلية السياسية الملفات من بعدد الحلوة
  لسطينيةالف الفصائل قدرة عدم وبسبب. اإلرهاب مكافحة وملف المنطقة، في والصراعات العودة،
  ويةق لبنانية إرادة وجود وعدم المطلوبين، وتسرررررررليم المخيم داخل العسررررررركري الواقع حسرررررررم على

  غبةر  بقاء مع واالجتماعية، والقانونية السررررياسررررية المسررررؤوليات وتحمل األزمة، أسررررباب لمعالجة
 هاب،اإلر  مكافحة ملف ضررمن اإلسررالميين ومحاربة المخيم على الكاملة السرريطرة في فتح حركة
 .مالحقتهم في األمني فتح حركة دور من اإلسالميين وخشية

 

  وللوجود يةالفلسطين للقضية واإلساءة المخيم في اإلنسانية المعاناة استمرار يعني األزمة بقاء إن
  المخيمب باإلطاحة يهدد وربما باالنفجار، يهدد البارود من برميل وجود يعني وهذا الفلسررررطيني،

 لحلوة،ا عين مخيم في األمنية اإلشرررركاالت عن النظر وبغض أنه الفلسررررطينيون ويرى. بالكامل
  الطائفية تنوالف اإلقليمية الصراعات عن المخيم تحييد في نجحوا الفلسطينيين أن خطرها، ومدى

 نم تخرج ولم سرررورية، في واألزمة المنطقة أزمات اندالع منذ والخارجية، المحلية واالنقسرررامات
 .خارجه اعتداء عملية أي الحلوة عين مخيم
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 :التوصيات

 

طالق لألزمة جذري حل   إلى للوصول ومشترك جاد لبناني فلسطيني لتعاون السعي .1  حوار وا 
 .فاعلة حلولل والتوصل اللبنانية الفلسطينية العالقة نقاط جميع حول مشترك فلسطيني لبناني

 

 .المنطقة وتعقيدات السياسية الملفات جميع عن الحلوة عين مخيم ملف فصل .2

 

يجاد الالزمين، والحزم بالحكمة المطلوبين موضرروع مع التعامل .3   قانونيةو  سررياسررية تسررويات وا 
  ميلتح وعدم القانون، احترام على تؤكد سررررياسررررات وتطبيق. ذلك أمكن كلما قضرررراياهم لمعالجة
مكاناته طاقته عن خارجة مسؤوليات المخيم  .وا 

 

 .الحلوة لعين تنموية خطة وضع .4

 

 .المخيم يف النظام وتحفظ للعنف حدا   تضع ضاربة، مشتركة فلسطينية أمنية قوة تشكيل .5

 

 .الحلوة عين محيط في األمنية اإلجراءات تخفيف .6
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 .التقدير هذا عليها اعتمد

   


