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مخيم عين الحلوة  ...إلى أين؟
ملخص
اندلعت جولة جديدة من االشتباكات في مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان أواخر شهر شباط/فبراير
 ،7102أسفرت عن مقتل شخصين وجرح ما يزيد عن عشرة وتخريب في الممتلكات.
وجاءت هذه الجولة من العنف إثر انسحاب فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من اللجنة األمنية
العليا والقوة األمنية المشتركة .ووقع االشتباك بين مجموعات من حركة فتح ومجموعات إسالمية لكنها
لم تؤد إلى نتائج حاسمة ألي من الطرفين.
ترتبط األزمة في مخيم عين الحلوة باألوضاع السياسية المحلية واإلقليمية ،وخصوصية قضية حق
العودة وموقع المخيم في جنوب لبنان .كما ترتبط بالصراعات القديمة الدائمة بين حركة فتح ومجموعات
إسالمية ،ووجود مطلوبين فلسطينيين ولبنانيين داخل المخيم ،واألوضاع اإلنسانية الصعبة ،واالهتمام
الدولي بمكافحة اإلرهاب .وبذلت جهود كثيرة لوقف العنف كانت تنجح أحيانا وتفشل أحيانا .وهناك
عدة سيناريوهات لألزمة أهمها سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على المخيم ،أو سيطرة قوة فلسطينية
مشتركة .لكن أمام التعقيدات السياسية واألمنية المحلية واإلقليمية ،من المرجح بقاء األزمة وأن يراوح
الوضع بين التوتر والهدوء ،مع رغبة أهم األطراف الفاعلة في محاصرة النيران ،تحت سقف "المبادرة"
التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية سنة  7102لحماية المخيمات.

التقدير االستراتيجي
هو تقدير دوري يتميز بكثافة مادته وتركيزها ،ويحاول دراسة حدث أو قضية معينة ،والنظر في
مساراتها المستقبلية ،مع ترجيح السيناريو األقوى ،ثم تقديم االقتراحات للتعامل معه بالشكل األفضل.
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.
رئيس التحرير :د .محسن محمد صالح

مدير التحرير :وائل أحمد سعد
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مقدمة:
تجددت االشتباكات في مخيم عين الحلوة أواخر شهر شباط /فبراير  ،7102وشهد المخيم جولة
جديدة من الص ر رراع المسر ررلح هي األعنف ربما منذ فترة طويلة ،وسر ررقط فيها قتيالن ،هما الفتى
ماهر دهشة ( 01عاما) وأحمد خليل (أبو عائشة) ،وأصيب عدد بجروح ،ووقعت خسائر مادية
كبيرة في المباني السرركنية ،والمحالت التجارية ،والسرريارات ،وأنابيب المياه ،والكهرباء وأدت إلى
توقف المدارس والمراكز الصرحية ،خصروصرا أعمال وكالة األونروا الدولية .لكن الخسرارة األكبر
كانت على المسر ر ررتويات السر ر ررياسر ر ررية واألمنية بين الفلسر ر ررطينيين أنفسر ر ررهم ،أو بين الفلسر ر ررطينيين
واللبنانيين ،إذ أضر ر رربت مدينة ص ر رريدا احتجاجا على االقتتال بين الفلس ر ررطينيين ،الذي وص ر ررلت
شظاياه من الرصاص والقذائف الصاروخية إلى المدينة.
الموقع والمحطات:
يقع مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسر ررطينيين شر رررق مدينة ص رريدا ،في محور بين مناطق لبنانية
سرر ررنية وشرر رريعية ومسرر رريحية ،على األوتوسرر ررتراد المؤدي إلى جنوب لبنان ،ترتاده القوات الدولية
المنتشرة في لبنان منذ سنة  ،0721وعلى مقربة من االكتشافات البترولية في البحر المتوسط.
يضررم المخيم مع األحياء المجاورة قرابة  21ألف نسررمة ،وشررهد في الماضرري أحداثا كثيرة أهمها
االجتياح اإلسر ر ررائيلي للبنان س ر ررنة  0717والمعارك بين الفلس ر ررطينيين وأحزاب لبنانية ،ثم ش ر ررهد
صراعا مسلحا بين جماعة فتح عرفات والمجلس الثوري (أبو نضال) .وفي أعقاب اتفاق الطائف
الذي أنهى الحرب في لبنان سرنة  0717تم تسرليم األسرلحة الثقيلة من داخل المخيم إلى الجيش
اللبناني.
ويتَّهم أفراد من المخيم بأعمال تفجير داخل مناطق لبنانية ،وبقتل أربعة من القض رراة في ص رريدا
ُ
س ر ررنة  ،0777وبإيواء عناص ر ررر "إرهابية" من خارج لبنان (تابعة للقاعدة) ،وش ر رراركت عناص ر ررر
فلس ررطينية من المخيم في المعارك في العراق وس ررورية .وحين توقفت الحرب الداخلية في لبنان
س ررنة  ،0771هدأت األحداث في مخيم عين الحلوة ،وعاش المخيم مثل باقي المناطق اللبنانية
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فترة من الهدوء إلى س ر ررنة  ،0772حين عادت أعمال االش ر ررتباكات والتفجير ،وض ر رررب الجيش
اللبناني طوقا على المخيم وظلت األمور متوترة إلى وقتنا هذا.
عوامل أساسية:
هناك مجموعة من العوامل التي تلعب دو ار أساسيا في أزمة مخيم عين الحلوة أهمها:
 .1البعد السياسي:
مخيم عين الحلوة هو من أكبر المخيمات الفلسر ر ررطينية في لبنان ودول اللجوء ،وهذا له عالقة
مباشر ررة بقض ررية عودة الالجئين الفلس ررطينيين إلى وطنهم وديارهم األص ررلية ،ومرتبط بمفاوضررات
التسوية السياسية للقضية الفلسطينية ومصير الالجئين الفلسطينيين .فاألحداث األمنية في مخيم
عين الحلوة انطلقت س ررنة  ،0772بعد هدوء دام س ررنوات ،وذلك بعد مؤتمر مدريد للس ررالم س ررنة
 ،0770واتفاق أوسلو سنة  ،0771وتأسيس السلطة الفلسطينية سنة  ،0772وبروز توجه دولي
واقليمي لتصفية القضية الفلسطينية واسقاط حق العودة وفرض التوطين في لبنان.
 .2البعد األمني:
من المالحظ أن هناك جهات دولية واقليمية ومحلية أرادت أن يبقى مخيم عين الحلوة مسر رراحة
لتصفية الحسابات ،وصندوقا لتبادل الرسائل ،ومكانا تأوي إليه العناصر المطلوبة .إذ ليس من
المنطق أن تشر ررهد جميع األ ارضر رري اللبنانية هدوءا أمنيا ال مثيل له من سر ررنة  0771إلى سر ررنة
تم اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري ،ويبقى مخيم عين الحلوة وحده
 7112عندما َّ
يعيش توترات أمنية من عمليات تفجير واغتيال في بقعة ال تزيد عن  7كم.7
 .3البعد اللبناني:
رفض الدولة اللبنانية بسر ررط سر ررلطتها األمنية على مخيم عين الحلوة وباقي المخيمات األخرى،
فالدولة اللبنانية ترفض إدخال الجيش اللبناني إلى داخل المخيمات مع العلم أنها تحتفظ بوجود
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قوي في محيطها خصوصا عين الحلوة .وهذا يترك المخيم في فوضى أمنية ويعزز الخالف مع
الجهات الرسمية في لبنان ،ويظهر مخيم عين الحلوة أنه منطقة تعيش خارج القانون.
 .4البعد اإلنساني واالجتماعي:
يعاني مخيم عين الحلوة —مثل باقي الوجود الفلس ر ر ررطيني في لبنان— من أزمات اقتص ر ر ررادية
وانسر ر ررانية واجتماعية ،فالسر ر ررلطة اللبنانية تمنع الالجئين من العمل والتملك ،والتعليم ض ر ر رعيف،
والرعاية الصحية سيئة ،والبنية التحتية (ماء ،وكهرباء ،وصرف صحي) سيئة للغاية ،وال تتوفر
في السرركن أي مواصررفات صررحية أو بيئية ،حيث يقل عدد الش روارع ،وال توجد سرراحات عامة أو
أماكن ترفيه أو ممارسررة هوايات ،وتنتشررر األزقة ،وتتراجع فرص التعليم واالنضررمام للجامعات،
وترتفع معدالت الفقر والبطالة واألمية.
ويوجد في المخيم أكثر من خمسررة آالف مطلوب للدولة اللبنانية بتهم معظمها باطلة أو مضررى
عليها الزمن ،ويفرض الجيش اللبناني طوقا أمنيا قاسر ر ر ر ر رريا حول المخيمات ،ويفتش الداخلين
والخارجين ويحصر ررر الدخول والخروج بمناطق محددة ،ويقيم س ر رواتر ودشر ررم وحواجز في محيط
المخيم ،ويمنع اإلعمار ،وهناك قيود على عمل وتحرك وكالة األونروا الدولية.
عناصر مؤثرة:
هناك مجموعة من العناصر تؤثر في الصراع في مخيم عين الحلوة:
 .1غياب المرجعية السررياسررية والعسرركرية واألمنية الفلسررطينية الواحدة القادرة على فرض األمن،
فهناك حالة من الصر ر رراع بين الفص ر ررائل الفلس ر ررطينية ،وبين حركة فتح والمجموعات اإلس ر ررالمية
بسبب محاوالت فتح ضرب هذه الجماعات.
 .2عدم وجود اهتمام رسمي لبناني بأوضاع الالجئين الفلسطينيين عموما وأوضاع المخيم ،مثل
تحس ر ررين األوض ر رراع االقتص ر ررادية واالجتماعية ووقف اإلجراءات األمنية ،وانهاء هذه األزمة من
خالل ق اررات سياسية وأمنية وتنموية فاعلة.
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 .3وجود فكر متش ر ر ر رردد داخل مخيم عين الحلوة ،له ارتباطات خارج المخيم ،ويتأثر بأحداث
المنطقة وص ر ر رراعاتها وانقسر ر رراماتها ،ويدخل أحيانا عنص ر ر ر ار للمشر ر رراركة فيها ،ويقبل منطق إيواء
مطلوبين.
 .4وجود ارتباط وثيق بين مجموعات عاملة في المخيم مع أجهزة أمنية محلية واقليمية ،تتأثر
بق ارراتها وتنفذ توجهاتها.
 .5دخول عدد من المطلوبين إلى مخيم عين الحلوة ،مثل بديع حمادة الذي قتل ثالثة جنود من
الجيش اللبناني سنة  ،7117وتم تسليمه للسلطات اللبنانية وأعدم؛ وفضل شاكر الذي دخل إلى
المخيم بعد أحداث منطقة عب ار س ر ر ررنة  ،7101وش ر ر ررادي المولوي الذي دخل إلى المخيم س ر ر ررنة
 ،7102وتص ررر الدولة اللبنانية على تس ررلم هؤالء في المخيم ،في حين ال يوجد أي س رربب لبقاء
هؤالء في المخيم ،وتعجز الفص ررائل الفلس ررطينية عن اعتقالهم ،ويحظون بدعم مجموعات داخل
المخيم.
 .6اكتشرراف النفط في البحر المتوسررط قبالة السرواحل اللبنانية ،ووجود القوات الدولية في جنوب
لبنان وخشر ررية القوات الدولية من اسر ررتخدام مخيم عين الحلوة ضر رردها في أعمال عنف ،وخشرررية
شركات النفط من السبب نفسه.
 .7إن وجود عدد من المطلوبين اإلس ر ررالميين في المخيم يجعل المخيم مرتبطا بالملف الدولي
المس ر ر ر ررمى "مكافحة اإلرهاب" .وهناك محاوالت كثيرة خص ر ر ر رروص ر ر ر ررا من جهات مرتبطة باألمن
الفلسطيني في رام هللا بمالحقة هؤالء وقتلهم أو اعتقالهم.
 .8رغبة حركة فتح في استعادة نفوذها في المخيم واستعادة السيطرة على جميع أحيائه ،بصفته
أهم المخيمات وأهم مناطق نفوذها سر ر ررابقا .وهنا تدخل في ص ر ر رراع مع جميع المجموعات التي
تتناقض فكريا وسر ررياسر رريا واجتماعيا مع حركة فتح ،وترفض سر ررياسر ررات وبرامج منظمة التحرير
الفلسطينية.
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السيناريوهات المتوقعة:
أوالا :بسط سيطرة الجيش اللبناني على المخيم:
وهذا يعني أن يقوم الجيش اللبناني بالحصر ر ررول على موافقة فلسر ر ررطينية واقليمية ودولية بدخول
المخيم وبسط سلطته داخله ،سواء بالتفاهم أم بالقوة.
إن هذا السرر رريناريو مسرر ررتبعد ،على األقل في المسرر ررتقبل القريب ،بس ر رربب غياب اإلرادة الداخلية
اللبنانية ،وص ر ررعوبة الحص ر ررول على تأييد إقليمي ودولي نظ ار لحس ر رراس ر ررية القض ر ررية الفلس ر ررطينية
ومسررتقبل ملف الالجئين وحق العودة .فالدولة اللبنانية تخشررى مشرراريع التوطين ،وال تريد تحمل
المسؤولية االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية لجميع الالجئين.
ثم إن هناك خش ررية من ص رردام عس رركري لبناني فلس ررطيني يعيد الحرب بين الطرفين ،وهي فكرة
مرفوضررة ،وتكاليفها البش ررية عالية وغير مضررمونة ،وآثارها ليسررت بسرريطة .لذلك سرريبقي الجيش
اللبناني على إجراءاته األمنية حول المخيم ،ويعمل على معالجة ملف المطلوبين ،ويحارب
"اإلرهاب" وقائيا ،ويمنع تمدد األحداث واالش ر ر ر ررتباكات ،دون أن تتحمل الدولة اللبنانية العبء
السياسي واالقتصادي لملف الالجئين.
ثاني ا :موقف فلسطيني قوي ينهي األزمة:
وهذا يعني بروز موقف س ررياس رري فلس ررطيني قوي يؤدي إلى توافق على إنهاء الصر رراع بالقوة أو
بالتفاهم.
حاولت جهات فلس ررطينية وض ررع حد للصر رراع داخل عين الحلوة ،وأطلقت الفص ررائل الفلسر رطينية
مبادرة موحدة في آذار /مارس  7102لمنع العنف ،وشكلت لجنة أمنية خاصة من  721عنص ار
في عين الحلوة .لكن ذلك لم َيحل دون اس ر ررتمرار العنف ،فش ر ررهد المخيم أعمال تفجير واغتيال
واطالق نار ،كان أشر رردها في صر رريف سر ررنة  ،7102كما شر ررهد المخيم عمليات تصر ررفية طالت
عناصر محسوبة على "سرايا المقاومة" المتهمة باستهداف إسالميين.
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وحصلت عمليات اغتيال ومحاوالت اغتيال بين عناصر من فتح وعناصر إسالمية.
وبالرغم من محاوالت فلسر ر ررطينية كثيرة لمنع العنف إال أنها لم تصر ر ررل للنجاح المطلوب ،وذلك
بسبب تعقيدات األوضاع السياسية واألمنية في عين الحلوة ،وتعدد الالعبين ،واتساع نفوذ القوى
المؤثرة ،واسررتمرار الخالفات الفلسررطينية ،وتردد المسررؤولين القائمين على اللجنة األمنية ،واتسرراع
الخالف داخل حركة فتح ،ما أدى النسر ررحابها من اللجنة األمنية المشر ررتركة في شر ررباط /فبراير
الماض رري .وال يبدو أن هناك قدرة فلس ررطينية على حس ررم األوض رراع داخليا في عين الحلوة ،على
الرغم من محاولة جهات فلسطينية كثيرة معالجة الصراع المسلح وانهاء ظاهرة المطلوبين.
ثالث ا :استمرار األزمة:
وهذا يعني بقاء الوضر ر ررع في مخيم عين الحلوة على ما هو عليه ،من انقسر ر ررامات وص ر ر رراعات
وعنف مسررلح .هذا السرريناريو هو المرجح في المسررتقبل القريب ،بسرربب ارتباط قضررية مخيم عين
الحلوة بعدد من الملفات السياسية المحلية واإلقليمية والدولية ،ومستقبل القضية الفلسطينية وحق
العودة ،والصراعات في المنطقة ،وملف مكافحة اإلرهاب .وبسبب عدم قدرة الفصائل الفلسطينية
على حس ر ر ررم الواقع العس ر ر رركري داخل المخيم وتس ر ر ررليم المطلوبين ،وعدم وجود إرادة لبنانية قوية
لمعالجة أسر ررباب األزمة ،وتحمل المسر ررؤوليات السر ررياسر ررية والقانونية واالجتماعية ،مع بقاء رغبة
حركة فتح في السرريطرة الكاملة على المخيم ومحاربة اإلسررالميين ضررمن ملف مكافحة اإلرهاب،
وخشية اإلسالميين من دور حركة فتح األمني في مالحقتهم.
إن بقاء األزمة يعني استمرار المعاناة اإلنسانية في المخيم واإلساءة للقضية الفلسطينية وللوجود
الفلسر ررطيني ،وهذا يعني وجود برميل من البارود يهدد باالنفجار ،وربما يهدد باإلطاحة بالمخيم
بالكامل .ويرى الفلسر ررطينيون أنه وبغض النظر عن اإلشر رركاالت األمنية في مخيم عين الحلوة،
ومدى خطرها ،أن الفلسطينيين نجحوا في تحييد المخيم عن الصراعات اإلقليمية والفتن الطائفية
واالنقس ررامات المحلية والخارجية ،منذ اندالع أزمات المنطقة واألزمة في س ررورية ،ولم تخرج من
مخيم عين الحلوة أي عملية اعتداء خارجه.
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التوصيات:
 .1السعي لتعاون فلسطيني لبناني جاد ومشترك للوصول إلى حل جذري لألزمة واطالق حوار
لبناني فلسطيني مشترك حول جميع نقاط العالقة الفلسطينية اللبنانية والتوصل لحلول فاعلة.
 .2فصل ملف مخيم عين الحلوة عن جميع الملفات السياسية وتعقيدات المنطقة.
 .3التعامل مع موضرروع المطلوبين بالحكمة والحزم الالزمين ،وايجاد تسررويات سررياسررية وقانونية
لمعالجة قضر رراياهم كلما أمكن ذلك .وتطبيق سرررياسر ررات تؤكد على احترام القانون ،وعدم تحميل
المخيم مسؤوليات خارجة عن طاقته وامكاناته.
 .4وضع خطة تنموية لعين الحلوة.
 .5تشكيل قوة أمنية فلسطينية مشتركة ضاربة ،تضع حدا للعنف وتحفظ النظام في المخيم.
 .6تخفيف اإلجراءات األمنية في محيط عين الحلوة.

* يتقدم مركز الزيتونة لألسررتاذ رأفت مرة بخالص الشرركر على اإلسررهام في إعداد المسررودة التي
اعتمد عليها هذا التقدير.
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