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�أني�س حم�سن
�أمن خميمات لبنان� :إدارة التوتر

مقاتالن �أحدهما ميار�س القن�ص خالل اال�شتباك الأخري يف عني احللوة

ي�سعى

هذا التحقيق للإ�ضاءة على
واقع الأمن في المخيمات
الفل�سطينية في لبنان ،وفي مقدمها عين
الحلوة الذي �شهد في ني�سان�/أبريل 2017
اقتتا ًال دموي ًا داخلي ًا ،وعلى �أ�سباب التوتر
ويبقي
الم�ستمر الذي يبدو �أن ثمة َمن يديره ُ
المخيم على حافة االنفجار ،وعلى م�ستقبل
المخيم كحيز ،وكرمز لل�شتات الفل�سطيني،
وكوجود اجتماعي و�سيا�سي ومدني ،بعد تدمير

مخيمي تل الزعتر وج�سر البا�شا في �سنة ،1976
َ
ومخيم نهر البارد �سنة  ،2007ومخيم اليرموك
في �سورية خالل الحرب الأهلية/الإقليمية/
الدولية ،الدائرة هناك ،ليكون عين الحلوة �آخر
رموز ال�شتات الفل�سطيني.
لي�س م�ستجداً الحديث عن �أمن المخيمات في
لبنان ،بل يمكن القول �إن هذا التعبير الذي
ُيتداول كثيراً منذ ما بعد تطبيق اتفاق الطائف
الذي ُيفتر�ض �أنه �أنهى الحرب الأهلية في لبنان،

* تعبير ''�إدارة التوتر'' ورد في �سياق ''ورقة تقدير وتحليل موقف'' للمنظمة الفل�سطينية لحقوق الإن�سان (حقوق) ،و ُتعتبر هذه
الورقة الأجر�أ في مقاربة ما جرى في عين الحلوة ،وفي عر�ض بع�ض الحلول كما ترتئيها المنظمة .لمزيد عنها انظر الرابط
الإلكتروني التاليhttps://tinyurl.com/y9annnep :
وجميع ال�صور المرفقة مع هذا التحقيق ،ما عدا �صورة الجدار الأمني حول مخيم عين الحلوة ،زودنا بها �أحد �سكان حي الطيرة،
طالب ًا عدم ذكر ا�سمه.
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تكون بعد النكبة ،ذلك ب�أن
مالزم للمخيم منذ �أن ّ
المخيمات في لبنان ،بل الوجود الفل�سطيني كله،
ُنظر �إليهما كملف �أمني مع الحد الأدنى من
الحقوق االجتماعية والثقافية والقانونية ،وكثيراً
ما ا�س ُتخدما ف ّزاعة بين �أطراف المجتمع اللبناني
وطوائفه ،وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق بم�س�ألة
التوطين.
و�إذا كانت ال�سلطة اللبنانية نظرت �إلى
الوجود الفل�سطيني هكذا ،ف�إن الف�صائل
الفل�سطينية� ،سواء المجتمعة �ضمن �إطار منظمة
التحرير �أو خارجها ،تعاملت مع المخيمات
الفل�سطينية على �أنها قواعد ''ثورية'' ،فع�سكرتها
في �سبعينيات القرن الما�ضي ،من دون �أن تلتفت
كثيراً �إلى الحقوق المدنية ل�سكانها الذين ُتركوا
وه�شمتهم الخالفات
فه ّم�شوا ّ
لم�صائرهمُ ،
الفل�سطينية ــ الفل�سطينية ذات الأبعاد الداخلية
والإقليمية.
واليوم ،تقف مخيمات لبنان ،وعلى ر�أ�سها
مخيم عين الحلوة ،على حافة هاوية� ،إذ تتداخل
العوامل الداخلية والمحلية والإقليمية والدولية،
جاعلة من المخيمات ورقة لال�ستخدام ،بينما
يعي�ش �سكانها تحت وط�أة االقتتال الداخلي
والح�صار الخارجي المبا�شر ،وال�ضائقة
االقت�صادية ،وال�شعور بالتهمي�ش والعزل ،و�سط
تعبئة �إعالمية منفلتة العقال ،ت�سعى لت�صوير
المخيمات الفل�سطينية في لبنان على �أنها قواعد
لتنظيمات متطرفة مثل ''داع�ش'' و''جبهة
الن�صرة''.
ميداني ًا� ،شهد الن�صف الأول من �سنة 2017
ثالثة ا�شتباكات دموية جديدة ،تختلف في
الأ�سباب ،لكنها تتفق في بع�ض نتائجها:
ففي �آذار/مار�س  ،2017عا�ش مخيم برج
البراجنة ا�شتباك ًا عنيف ًا في حي الجورة ،بين
عائلتين �إحداهما لبنانية والأُخرى فل�سطينية،
�أ�سا�سه النفوذ في هذا الحي الذي ُيعتبر ملج�أ
للخارجين على القانون من تجار مخدرات
و�سالح ،وقد �أف�ضى اال�شتباك �إلى خ�سائر ب�شرية
فل�سطينية ومادية داخل المخيم وعلى �أطرافه.

وفي �أيار/مايو� ،شهد مخيم البداوي ا�شتباك ًا
بين القوة الأمنية وع�صابة ترويج مخدرات،
�أرعبت الالجئين الفل�سطينيين وهزت �أمن المخيم.
و�إذا كان هذان اال�شتباكان يحمالن طابع ًا
�إجرامي ًا ،ف�إن ما حدث في عين الحلوة ،حمل
طابع ًا مختلف ًا تمام ًا.
ففي ني�سان�/أبريل � ،2017شهد المخيم
اقتتا ًال دموي ًا بين مجموعة متطرفة بقيادة
المدعو بالل بدر ،والقوة الأمنية الفل�سطينية
بقيادة حركة ''فتح''� ،أظهرت مقدماته وما دار
خالله من تف�صيالت وما لحقه ،خيوط ًا ت�شير �إلى
تم�سك بنفوذ ف�صائلي فل�سطيني ،وا�ستخدام محلي
ّ
لورقة المخيم ،وتداخل �إقليمي بين هذا وذاك.
يتفق الم�س�ؤولون الفل�سطينيون على �أ�سباب
وطرق عالج الخروقات الأمنية الجنائية في
المخيمات ،لكن عندما ُيطرح مو�ضوع عين
الحلوة ،تظهر خالفات في تحديد الأ�سباب
واقتراح الحلول� .إن النموذجين� ،أي ما حدث في
برج البراجنة والبداوي في بعده الجنائي ،وما
حدث في عين الحلوة وما يحمله من بعد
�سيا�سي ،يمثالن لب �أزمة �أمن المخيمات
الفل�سطينية في لبنان.
�إن ما و�صلت �إليه مخيمات لبنان من �أزمات،
لي�س �سوى مقدمات �أف�ضت �إلى تهمي�ش ق�ضية
الالجئين الفل�سطينيين .فقد ع�صفت �سل�سلة من
التطورات ال�سيا�سية بالبيئة الفل�سطينية والعربية،
�أحالت ما كان مقاومة �إلى تنازع داخلي على
�سلطة �أو نفوذ؛ في الداخل الفل�سطيني الذي �شهد
في �سنة  1985انتفا�ضة الحجارة ،وفي الخارج
الفل�سطيني المقاوم الذي تحدى االحتالل
جراء التدخالت العربية التي
الإ�سرائيلي ،وعانى ّ
عملت على �شق ال�صف ،وخ�صو�ص ًا حركة ''فتح''.
لقد ا�ستخدمت القيادة الفل�سطينية االنتفا�ضة
في حل �سيا�سي �أجه�ضها ،وخا�ضت مفاو�ضات
في �أو�سلو �أف�ضت في � 13أيلول�/سبتمبر 1993
�إلى توقيع الرئي�س يا�سر عرفات ورئي�س الحكومة
الإ�سرائيلية يت�سحاق رابين اتفاق ''�إعالن المبادئ
حول ترتيبات الحكم الذاتي االنتقالي'' (اتفاق
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�أو�سلو) برعاية وح�ضور الرئي�س الأميركي بيل
كلينتون؛ وكان هذا االتفاق ثمرة محادثات �سرية
بين �شخ�صيات فل�سطينية بعلم وتوجيه من قيادة
المنظمة �أو ًال في ال�سويد في الربع الأخير من
ثمانينيات القرن الما�ضي ،ثم في مطلع
الت�سعينيات في النروج ،و�ضعت اللبنة الأ�سا�سية
لــ ''�سالم'' �أف�ضى �إلى ما ي�شبه اال�ست�سالم ،حين
تم �إجها�ض ثمار انتفا�ضة الحجارة ،و�أهمل
جوهر الق�ضية الفل�سطينية ،وهي ق�ضية الالجئين.
وفي الوقت نف�سه ،كانت القيادة الفل�سطينية
تح�صد �شوك خطيئتها اال�ستراتيجية بالوقوف
�إلى جانب �صدام ح�سين الذي اجتاح الكويت ،عبر
مفاو�ضات مدريد في نهاية �سنة  ،1991والتي
تعاملت مع ق�ضية الالجئين كم�س�ألة لجوء
عادية ،و�أحالتها �إلى لجنة برئا�سة كندا ،م�ضمون
عملها ت�صفية الق�ضية ولي�س حلها.
اكتمل عقد التخلي عن ق�ضية الالجئين
الفل�سطينيين� ،إذاً ،بتوقيع اتفاق �أو�سلو ،وجرت
عملية تهمي�شهم بعدما بد�أ تطبيق االتفاق
بت�أ�سي�س المجل�س المركزي لل�سلطة الفل�سطينية

في ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،1993والتي بد�أت
تمار�س مهماتها في المناطق التي ُحددت لها
في ال�ضفة والقطاع في �سنة  ،1996وهي �سلطة
ه�شمت عملي ًا منظمة التحرير الفل�سطينية ــ
ّ
الكيان ال�شرعي والممثل الوحيد لكل
الفل�سطينيين ــ و�أ�صبحت م�س�ؤولة عن �إدارة
�ش�ؤون الأمن في �أجزاء من ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة ،وقد ُخ�ص�ص الجزء الأكبر من الدعم
و�شحت الم�ساعدات
المالي لتلك المناطق،
ّ
المقدمة �إلى ال�شتات �إلى الحد الأدنى ،مف�سحة
في المجال �أمام بروز قوى متطرفة ،وخ�صو�ص ًا
في مخيمات لبنان.
وعلى الرغم من �أن اتفاق �أو�سلو �أرخى
بم�ساوئه على مجمل الق�ضية الفل�سطينية
وجوهرها� ،أي م�س�ألة الالجئين ،ف�إن �أكثر الذين
ت�أثروا �سلب ًا هم الالجئون الفل�سطينيون في
لبنان ،وذلك لعدة �أ�سباب� ،أهمها:
ــ بخالف الفل�سطينيين في الأردن الذين هم
من ن�سيج المجتمع اقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا
واجتماعي ًا ،وفي �سورية حيث كانوا يمتلكون
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معظم الحقوق ،ف�إنهم في لبنان يفتقدون �أغلبية
الحقوق المن�صو�ص عليها في �شرعة حقوق
ال خارج ن�صو�ص
الإن�سان ،بل �إنهم عا�شوا طوي ً
القانون اللبناني1.
ــ في الوقت الذي كان الفل�سطينيون في لبنان
والأردن هم ال�سلطة الواقعية على الأر�ض ب�سبب
�ضعف حكوم َتي البلدين ،و�أنهم في البلدين اختبروا
انك�سار منظمة التحرير والف�صائل ،ف�إنهم في
وه ّم�شوا ،قبل
لبنان اختبروا اعتبارهم عدو الدولة ُ
دخول منظمة التحرير وبعد خروجها ،بينما كانوا
في الأردن مواطنين قبل ذلك ،وعادوا مواطنين
بعد هزيمة الف�صائل في �أيلول�/سبتمبر .1971
وما كان للعوامل الخارجية �أن تفعل فعلها
لوال الو�ضع المزري الذي بلغته الحالة
الفل�سطينية ،بعد اتفاق �أو�سلو ،ثم االنق�سام
الفل�سطيني ال�سيا�سي والجغرافي بين ''فتح''
و''حما�س'' اعتباراً من �صيف �سنة  ،2007وهو
انق�سام عك�س نف�سه على ال�شتات الفل�سطيني �أي�ض ًا.

املخيمات ''ملف �أمني''
على الرغم من �أن و�ضع الالجئين
الفل�سطينيين في لبنان كان م�أ�سوي ًا منذ طردهم
من بلدهم على يد القوات ال�صهيونية ،ف�إن
التعامل الأمني الوا�ضح معهم ،بد�أ عندما �أ�سند
الرئي�س ف�ؤاد �شهاب �إلى ا�ستخبارات الجي�ش التي
ُعرفت في حينه بــ ''المكتب الثاني'' ،مهمة مراقبة
الفل�سطينيين ،وقد حر�ص ''المكتب الثاني'' على
الإمعان في انتهاك الحقوق الإن�سانية لالجئين
ِ
يكتف هذا الجهاز الذي كان
الفل�سطينيين ،فلم
ال على الأمن
يعتبر الفل�سطينيين تهديداً محتم ً
اللبناني ،بمنع الفل�سطينيين من القيام ب�أي
ن�شاطات �سيا�سية فح�سب ،بل اتخذ �أي�ض ًا �إجراءات
ي�صح و�صفها بالعقاب
تقييدية وتع�سفية
ّ
الجماعي .ومن هذه ا إلجراءات تقييد حركة
الفل�سطينيين بين المناطق اللبنانية ،بحيث كان
انتقالهم يتطلب موافقة وت�صريح ًا م�سب َقين،
ضال عن منع البناء داخل المخيمات وتقييد
ف� ً

�إمكان ولوجهم �سوق العمل اللبنانية.
والحق ًا قال الرئي�س �شهاب �صراحة �إن
الإجراءات اللبنانية القا�سية �ضد الفل�سطينيين،
في عهده ،وعهد خلفه الرئي�س �شارل حلو ،كانت
نتيجة �سيا�سات مخططة م�سبق ًا وجاهزة،
و�ضعت هذه ال�سيا�سة،
و�أ�ضاف ]....['' :لقد
ُ
أعطيت �أوامر م�شددة �إلى �ضباط الأمن،
و�
ُ
وخ�صو�ص ًا في الجنوب ،وفي المخيمات ،وفي
البلدات الحدودية [2''.]....
خف التعامل الأمني اللبناني مع
وبينما ّ
المخيمات الفل�سطينية بعد توقيع اتفاق القاهرة
بين منظمة التحرير الفل�سطينية ولبنان في �سنة
 3،1969وتوقف بين �سن َتي  1973و1982
لم�صلحة فو�ضى ال�سالح ،بعد هيمنة الف�صائل
الفل�سطينية على مناطق وا�سعة في لبنان ،ف�إن
المخيمات رزحت مجدداً تحت وط�أة �أمنية ر�سمية
في �إثر ان�سحاب منظمة التحرير الفل�سطينية من
لبنان ،فاختبرت ما ُ�سمي حرب المخيمات في
�سنة  ،1985والتي ُدمر خاللها مخيم �شاتيال ،ثم
مخيمي تل الزعتر
�أُعيد بنا�ؤه الحق ًا ،بعد �أن كان
َ
وج�سر البا�شا قد ُدمرا على يد الميلي�شيات
الم�سيحية في �سنة  1976ولم ُيعد بنا�ؤهما قط،
و�سبق ذلك تدمير مخيم النبطية عبر غارات
�إ�سرائيلية متالحقة في �سنة .1974
ولم ُي�شمل الفل�سطينيون في اتفاق الطائف
ل�سنة  ،1989الذي �أنهى الحرب الأهلية اللبنانية،
والذي ُبدىء في تطبيقه فعلي ًا في �سنة 1990
بعد ق�صف الطيران ال�سوري ق�صر بعبدا و�إزاحة
رئي�س الحكومة الع�سكرية مي�شال عون (رئي�س
الجمهورية اللبنانية حالي ًا)� ،إذ �إن العفو العام
عن الجرائم المرتكبة خالل الحرب الأهلية،
وال�صادر عن مجل�س النواب بالقانون رقم
 91/84في تاريخ  ،1991/8/26ا�ستثنى
الفل�سطينيين ،في حين �أن ال�شق المتعلق ب�سيادة
الدولة اللبنانية على كامل �أرا�ضيها في وثيقة
الوفاق الوطني ــ اتفاق الطائف 4جرى تطبيقه
خارج المخيمات على ف�صائل منظمة التحرير
فقطّ � ،أما داخل المخيمات فاع ُتبر ال�سالح
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الموجود �سالح ًا فردي ًا يتم التعامل معه على
غرار ال�سالح الفردي مع اللبنانيين.
والالفت في م�س�ألة ال�سالح� ،أن وفداً مركزي ًا
فل�سطيني ًا من منظمة التحرير وتحالف القوى
الوطنية �شارك فيه �صالح �صالح وف�ضل �شرورو،
زار مح�سن دلول وزير الدفاع في حكومة الرئي�س
رفيق الحريري في �سنة  ،1992وعر�ض عليه
تنظيم ال�سالح داخل المخيمات ،لكن دلول رف�ض
ذلك ،و�أو�ضح �أنه لي�س هناك قرار بهذا ال�ش�أن5.
كما �أن وفداً محلي ًا من الف�صائل في لبنان في
�سنة � ،1991شارك فيه ع�ضو اللجنة المركزية
للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطين في حينه �أبو
وزيري
فادي راجي ،التقى في �سراي �صيدا،
َ
الدولة عبد اللــه الأمين و�شوقي فاخوري في
حكومة الرئي�س عمر كرامي ،وعر�ض تنظيم �سالح
فب ّلغ �أن تنظيم �سالح المخيمات يتم
المخيماتُ ،
عند تنظيم ال�سالح في لبنان كافة6.
تقابل هذه الإيجابية الفل�سطينية التي
ولم َ
تجاوزت المطالب اللبنانية كلها ب�إيجابية
لبنانية ،وخ�صو�ص ًا �أن القرار ب�ش�أن المخيمات
كان مرتبط ًا في حينه ب�سورية التي كانت ت�سيطر
على القرار اللبناني ،ف ُفر�ض طوق �أمني على
المخيمات في �سنة  1997عقب تفجيرات
وا�شتباكات في عدة مناطق لبنانية وفي محيط
المخيمات وداخلها ،كما بات الطوق الأمني �أكثر
ت�شدداً بعد الأحداث الأمنية بين الجي�ش اللبناني
ومجموعة ''فتح الإ�سالم'' المت�شددة التي �شهدها
مخيم نهر البارد في �سنة  ،2007والتي ت�سببت
بتدمير كامل للمخيم.
ومنذ اندالع الحرب الأهلية في �سورية التي
�شن بع�ض
تتدخل فيها قوى �إقليمية ودوليةّ ،
و�سائل الإعالم اللبنانية وبع�ض ال�سيا�سيين
حمالت �إعالمية جعلت من المخيمات عامة،
وعين الحلوة خا�صة ،وكراً لإرهابيين ومركزاً
مما
إلر�سال المقاتلين �إلى �سورية ،وحذرت ّ
زعمت �أنه مخاطر �أمنية تحتويها المخيمات
وت�ستهدف الأمن الوطني اللبناني ،بل �إن و�سائل
�إعالم كانت تبادر عند كل عملية �إرهابية �إلى
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ربطها بمخيم ما ،وهي معلومات لم تكن تدوم
ليكت�شف زيفها.
طوي ً
ال ُ
لكن ذلك ال يعني براءة الفل�سطينيين من دم
المخيمات ،فالفراغ الذي تركته منظمة التحرير
بعدما باتت جزءاً من �سلطة الحكم الذاتي بد ًال
من �أن تكون الأخيرة جزءاً منها ،عبر التركيز
على الداخل وتهمي�ش ال�شتات ،ف�سح في المجال
�أمام �أفكار متطرفة لغزو �أفراد �شكلوا حاالت،
وخ�صو�ص ًا في مخيم عين الحلوة ،تحولت �إلى
مجموعات متطرفة تم ا�ستخدامها ــ بوعي من
قادة تلك المجموعات �أو بجهل منهم ــ من جانب
�أكثر من طرف محلي و�إقلمي ،بل من الف�صائل
الفل�سطينية نف�سها.
ومع �أن حالة ''فتح الإ�سالم'' ــ وهي من
خارج ن�سيج المخيم االجتماعي ــ تختلف عن
حالة المجموعات المتطرفة التي معظم
عنا�صرها من �سكان مخيم عين الحلوة� ،إ ّال �إن
م�س�ؤول الجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطين في
لبنان مروان عبد العال ،يلفت �إلى �أن �أكثر من
طرف �سعى ال�ستخدم ''فتح الإ�سالم'''' ،و�أن
ف�صائل رئي�سية ت�سابقت ال�ستيعاب هذا التنظيم،
ال كبيراً عر�ض على قائده �شاكر
حتى �إن ف�صي ً
العب�سي �أن ي�ؤ�س�س له كتيبة ويمولها على �أن
يعود �إلى االلتحاق بهذا الف�صيل؛ وم�س�ألة
ا�ستيعاب الخطر بد ًال من الق�ضاء عليه فكر �سائد
فل�سطيني ًا ،وهو في الغالب يف�شل وتكون نتائجه
خطرة ،بينما المطلوب الق�ضاء على الظواهر التي
ت�شكل خطراً على المخيم والق�ضية الفل�سطينية،
ولي�س ا�ستيعابها بمعنى �ضمها كما هي �ضمن
مجموعة �أُخرى ،و�إنما بمعنى �إنهاء الحالة
ال�شاذة �أيديولوجي ًا و�سيا�سي ًا وهيكلي ًا7''.

حرمان من احلقوق
الأمر الخطر في م�س�ألة الوجود الفل�سطيني
في لبنان ،هو �أن الم�س�ألة لم تقت�صر فقط على
كحيز ،بل مع الالجئ
التعامل الأمني مع المخيم ّ
الفل�سطيني نف�سه ،الذي ُحرم من كثير من الحقوق
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التي تن�ص عليها القوانين الدولية والقوانين
واالتفاقات الخا�صة بحقوق الإن�سان :فهو ممنوع
من العمل في كثير من المهن ،على الرغم من
تعديل قانو َني العمل وال�ضمان االجتماعي في
�سنة  ،2010علم ًا ب�أنه كان ممنوع ًا من �أكثر من
 70مهنة قبل �صدور هذا التعديل؛ وهو محروم
ال بتعديل قانون التملك
من حق التملك عم ً
للأجانب ل�سنة 8.2001
في هذا ال�سياق ،يرى ممثل حركة ''حما�س''
في لبنان علي بركة� ،أنه ''في ظل الحرمان
ال�شامل ين�ش�أ التطرف وتنت�شر الآفات والجريمة''،
ويدعو ''�إلى معالجة �شاملة �سيا�سية واقت�صادية
و�أمنية عبر عمل م�شترك بين الدولة اللبنانية وكل
ممثلي الفل�سطينيين في لبنان الذين تجمعهم
القيادة ال�سيا�سية الموحدة .ويجب في هذا ال�سياق
الو�صول �إلى حلول ت� ّؤمن حقوق الفل�سطينيين،
وترف�ض التهجير والتوطين ،وبما ي�ضمن �سيادة
الدولة اللبنانية ب�شكل كاملّ � .أما الأمن فهو جزء
من كل ،والمخيمات الفل�سطينية يجب �أ ّال يتم
التعامل معها على �أ�سا�س �أنها ملف �أمني فقط،
بل على �أنها حالة �سيا�سية ون�ضالية و�إن�سانية9''.
وفي ال�سياق ذاته ،يرى �أمين �سر حركة ''فتح''
وف�صائل منظمة التحرير في لبنان فتحي �أبو
العردات� ،أن ال�سبب الرئي�سي لن�شوء المجموعات
المتطرفة في المخيمات ''التي باتت م�سلحة ،هو
الو�ضع االقت�صادي ــ االجتماعي المزري ،من
بطالة وفقر وعدم وجود فر�ص عمل لل�شباب،
فينخرط ه�ؤالء في �أعمال غير قانونية10''.

برج الرباجنة والبداوي
منذ فترة ،ت�شهد المخيمات الفل�سطينية في
لبنان ،تمام ًا مثل محيطها اللبناني ،ازدياداً في
تعاطي المخدرات بين ال�شباب؛ ون�شوء تجارة
ترويج لها؛ وازدياد عدد الأفراد الذي يرتكبون
جراء الأو�ضاع االقت�صادية
�أعما ًال جنائيةّ ،
المزرية وزيادة معدالت الفقر؛ وفقدان ال�شباب
للأمل ب�إيجاد فر�ص عمل.

اال�شتباكين في
من هذا المنطلق ُتفهم �أ�سباب
َ
برج البراجنة 11والبداوي 12،و�إن اختلفت
تف�صيالتهما.
عن ق�ضية برج البراجنة يقول بركة�'' ،إن
الو�ضع القائم بجوار مخيم برج البراجنة وعلى
�أطرافه يمثل خطراً لي�س على المخيم فقط ،بل
على محيطه اللبناني �أي�ض ًا .الم�شكلة التي حدثت
في البرج كانت بين عائلة لبنانية و�أُخرى
فل�سطينية و�أفراد العائلتين المتجاورتين في
ال�سكن ،يعملون في التهريب .انتهت الم�شكلة في
المخيم بعد �سقوط جرحى وقتلى وتخريب في
الممتلكات ،من دون �ضمانات بعدم تكرار
اال�شتباكات ،لأن حي الجورة ومحيطه اللبناني
موبوءان بع�صابات التهريب .وبعيداً عن المخيم،
ف�إن الأحياء الفقيرة المحيطة به تعاني وجود
ع�صابات تهريب و�سرقة وخارجين على القانون،
وهناك ا�شتباكات يومية يت�أثر بها اللبنانيون
ولي�س �سكان المخيم فقط ،و�شهدنا �أخيراً
تظاهرات في ال�شارع واعت�صامات تطالب
بالق�ضاء على هذه الحالة ،وقد تبر�أت العائالت
اللبنانية التي ت�سكن تلك الأحياء من كل َمن
ي�شارك في الأعمال الإجرامية .والأحزاب مثل
حزب اللــه و�أمل وكذلك �أجهزة �أمن الدولة
اللبنانية لم تتمكن من الق�ضاء على هذه الحالة،
لأن افراد الع�صابات ينتمون �إلى عائالت قوية
ونافذة وم�سلحة ربما تكون �أقوى من الأحزاب
ومن �أجهزة �أمن الدولة الر�سمية''.
وفي ال�ش�أن ذاته ،يقول �أبو العردات'' :الم�شكلة
هي بين لبنانيين وفل�سطينيين هم جيران
و�أ�صدقاء و�أقارب ي�شتغلون في الممنوعات:
مخدرات وتجارة �سالح ،وتجارة مواد بناء يجري
تهريبها �إلى المخيم ب�سبب منع دخول مواد
الإعمار �إلى المخيمات ،الأمر الذي �أوجد ثغرة
ي�ستغلها ه�ؤالء الذين ُيدخلون مواد البناء �إلى
المخيمات في مقابل بدل مالي ،وقد يختلف
ه�ؤالء بع�ضهم مع البع�ض الآخر''.
وي�ضيف '' :الذي حا�صر اال�شتباك الذي جرى
�أخيراً في برج البراجنة ،هو وعي الف�صائل
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الفل�سطينية والأحزاب اللبنانية والأجهزة
الر�سمية اللبنانية ،وخ�صو�ص ًا الجي�ش اللبناني،
�إذ �إن التن�سيق بين ه�ؤالء قاد �إلى معالجة �سريعة
للم�شكلة''.
''من
وال�س�ؤال الأهم ،وفق �أمين �سر ''فتح'' هوَ :
يدفع في اتجاه ن�شر المخدرات في المخيمات؟''،
ويجيب �أنه ''ا�ستهداف لتدمير ال�شباب الذين هم
عماد الم�ستقبل ،مرة عبر الفكر المتطرف ،ومرة
عبر المخدرات ،وكال الأمرين يمزق الن�سيج
االجتماعي للمخيمات''.
� ّأما في البداوي ،ف�إن اال�شتباك كان بين القوة
الأمنية الم�شتركة ،وتجار مخدرات فل�سطينيين
ولبنانيين .ويقول بركة'' :في مخيم البداوي،
الم�شكلة هي في وجود تجار ومروجي مخدرات
لبنانيين وفل�سطينيين ،في المخيم وخارجه،
مدعومين من �شخ�صيات وجهات ،وربما مع
عمالء لإ�سرائيل''.
ويقول �أبو العردات'' :في مخيمات ال�شمال،
ت�أخذ الم�شكالت �أحيان ًا طابع ًا �سيا�سي ًا من خالل
وجود مت�شددين ،و�أحد ه�ؤالء وهو من عائلة
الخطيب ،كان قد عاد من �سورية ،وطلب الجي�ش
اللبناني ت�سليمه ،ف�أوقفته القوة الأمنية و�سلمته
�إلى الجي�شّ � .أما اال�شتباك الأخير فحدث ب�سبب
تفاقم م�شكلة تجارة المخدرات ووجود ع�صابة
م�سلحة تروج وتتاجر بها وتتحدى الف�صائل.
وبناء على ذلك ا ُّتخذ قرار �سيا�سي با إلجماع
بالق�ضاء على هذه الحالة ،وتوقيف �أفراد
الع�صابة مهما يكلف الأمر ،وتم تكليف القوة
الأمنية بالتنفيذ :اثنان من الع�صابة �س ّلما
نف�سيهما� 6 ،آخرون �أوقفوا بعد مداهمة �أماكن
وجودهم ،و 4فروا وال تزال القوة الأمنية تبحث
عنهم .وقد تم ت�سليم الموقوفين جميعهم �إلى
الجي�ش اللبناني .وخالل عمليات الدهم في
البداوي ،عثرت القوة الأمنية على �آلة ل�صنع
حبوب الكبتاغون المخدرة ...هذا �أمر خطر للغاية.
ال�س�ؤال هو كيف تم �إدخال هذه الآلة التي يفوق
ثمنها  150,000دوالر؟ ...الو�ضع الآن في
البداوي �أف�ضل كثيراً بعد اعتقال ه�ؤالء''.
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ويقول ع�ضو في اللجنة ال�شعبية التابعة
لف�صائل منظمة التحرير ،13،في درد�شة خا�صة
مع الكاتب� ،إن ''ا�ستخبارات الجي�ش اللبناني
طلبت غير مرة ت�سليم متهمين بجرائم مخدرات،
فعملت اللجنة الأمنية على ت�سليمهم ،لكن هذه
الأخيرة كانت تتفاج�أ بعودتهم بعد فترة ق�صيرة
�إلى المخيم .وعندما كان ي�س�أل المعنيون
اللبنانيون عن �سبب عودة ه�ؤالء ،كان الجواب �أن
الق�ضاء هو الذي يقرر حب�سهم �أو �إطالقهم �إذا لم
يتم االدعاء عليهم .وحين جرى التدقيق �أكثر،
اك ُت�شف �أن َمن يجب �أن يقدم االدعاء هو االدعاء
يد ِع وال مرة على �أحد
العام الع�سكري الذي لم َّ
منهم!!''
وب�ش�أن وجود لجنتين �شعبيتين في كل
مخيم ،يقول مدير عام المنظمة الفل�سطينية
لحقوق الإن�سان غ�سان عبد اللــه� ،إن ذلك يعوق
العمل االجتماعي المدني المنوط باللجنة
ال�شعبية ،ومن �ضمنه مجابهة الجريمة والفكر
المتطرف ،وي�شير �إلى �أنه قبل عدة �أعوام �ساهمت
المنظمة وهيئات �أُخرى من المجتمع المدني
والأهلي ،في انتخاب لجنة موحدة في مخيم
�شاتيال ،لكن الف�صائل �أجه�ضتها ،و�أبقت على
االنق�سام مترافق ًا مع ندرة الخدمات التي تقدمها
اللجنتان.

عني احللوة �آخر رموز ال�شتات
مخيمي
يختلف و�ضع عين الحلوة عنه في
َ
عما كان عليه الحال
البرج والبداوي ،بل يختلف ّ
في مخيم نهر البارد 14في �سنة  ،2007على
الرغم من المخاوف من �أن يالقي الجئوه الم�صير
نف�سه ،دماراً وت�شريداً.
فمخيم عين الحلوة الذي كان �أمثولة
فل�سطينية ب�صموده خالل االجتياح الإ�سرائيلي
في �سنة  ،1982و�أمثولة في المقاومة التي
قادها �ضد الوجود الإ�سرائيلي في �صيدا
وجوارها ،بد�أ يتحول منذ مطلع ت�سعينيات القرن
حيز تتوالد فيه
الما�ضي ،من �أيقونة ثورية� ،إلى ّ
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المجموعات المتطرفة التي تتدثر بالإ�سالم،
وتعتنق فكر ''القاعدة'' والحق ًا ''داع�ش''
و''الن�صرة'' ،وتتداخل فيه االنق�سامات الفل�سطينية
والح�سابات ال�ضيقة ،باال�ستخدام المحلي
وا إلقليمي له كورقة تفاو�ض �أو �ضغط .،وتن�سج
و�سائل �إعالم لبنانية روايات �أقرب �إلى الخيال
''غير العلمي'' ،في�ستحيل المخيم الذي ال تتجاوز
م�ساحته كيلومتر مربع واحد ،والذي هو معزول
عن محيطه بجدار كونكريتي وبوابات فرعية
ُتفتح و ُتقفل ومداخل �شديدة المراقبة من قبل
الجي�ش اللبناني� ،إلى مدينة كبرى تختفي فيها
جحافل التطرف ،و ُتن�سج منه الم�ؤامرات على
الأمن في لبنان وفي �سورية!!
لقد �سمح غياب منظمة التحرير الفل�سطينية
عن ال�شتات في ت�سعينيات القرن الما�ضي ،بن�شوء
حالة �إ�سالمية متطرفة فر�ضت على المخيم نمط ًا
اجتماعي ًا محافظ ًا ،و�سادت خاللها عمليات

اغتيال طالت قادة �سيا�سيين وع�سكريين من
''فتح'' ب�صورة خا�صة ،وخرجت منه ب�ضع
عمليات �ضربت في �صيدا وفي بيروت؛ لكن هذه
الحالة ما لبثت �أن انق�سمت على نف�سها وت�شكلت
منها مجموعات �صغيرة تحمل فكراً متطرف ًا ،لكن
من دون قدرة على عمل ميداني �سوى في �أزقة
المخيم� ،إلى جانب �شقيقة كبرى ،هي ''ع�صبة
عد
الأن�صار'' التي باتت مع الوقت �أقل تطرف ًا و ُت ّ
من �ضامني الأمن في عين الحلوة ،على الرغم
من بدايتها المتطرفة وال�صاخبة.
تلك المجموعات ما كان لها �أي�ض ًا� ،أن تن�ش�أ
ثم تنق�سم على ذاتها وتتكاثر لو �أن الحكومة
اللبنانية قبلت بعر�ض الف�صائل في مطلع
ت�سعينيات القرن الما�ضي ،بتنظيم ال�سالح داخل
المخيمات وتو ّلي �أمنها ،وما كان لها �أن ت�أخذ
طابع ًا غير فل�سطيني لوال نفي متطرفين �إليه ،بعد
ا�شتباكات في مناطق لبنانية مع الجي�ش

ع ّمال يبنون �أحد
مقاطع اجلدار الأمني
حول عني احللوة
الم�صدر :موقع ''المدن''
الإلكتروني
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اللبناني ،كما حدث بعد ا�شتباك ال�ضنية في �سنة
 ،1999ومعركة نهر البارد في �سنة  ،2007ثم
معارك عبرا في �سنة  ،2013وباب التبانة ــ جبل
مح�سن في طرابل�س بين �سن َتي  2012و.2015
ولكتابة هذا التحقيق  ،كان ال بد مجدداً من
زيارة لجدار و�أ�سوار عين الحلوة في �أيار/مايو؛
لت�أكيد الم�ؤكد �أن ال �أحد يمكنه الدخول �إلى
غ�ض نظر.
المخيم من دون �إذن �أو ّ
و�سط هذه التعقيدات كلها ،اندلعت واحدة من
�أخطر اال�شتباكات بين مجموعة تابعة للمتطرف
بالل بدر من جانب ،والقوة الأمنية الم�شتركة
وحركة ''فتح'' من جانب �آخر.
وخطورة المعركة ال تت�أتى من عنفها فقط،
والخراب الذي تركته في حي الطيرة وبع�ض
الأبنية في حي ال�صحون ،بل بما �أحاط بها من
تداخالت وتعقيدات تخ�ص تركيبة المخيم،
و�أُخرى ف�صائلية على �صلة باالنق�سام
الفل�سطيني ،وثالثة على �صلة بخيارات ''فتح''
ال�سيا�سية ،ورابعة ب�ضعف الي�سار كقوة ثالثة
ضال عن التداخالت اللبنانية
وعدم فاعليته ،ف� ً
وا إلقليمية.
والخطورة الق�صوى ت�أتي من احتماالت
تقوي�ض المخيم كرمز لل�شتات ،وبالتالي تقوي�ض
ال�شتات الذي م ّثل ،وال يزال ،جوهر الق�ضية
الفل�سطينية ،بوعي عبر ا�ستخدامه كورقة م�ساومة
زجه في
في مقابل ثمن �سيا�سي بخ�س� ،أو عبر ّ
االنق�سام الفل�سطيني على الرغم من نجاح
الف�صائل في لبنان في تجاوز االنق�سام هذا
ال� ،أو بغير وعي من جانب معتنقي فكر
طوي ً
متطرف ي�شبه الغباء بتف�صيالته كافة.
تلطف الم�أ�ساة،
الروايات الر�سمية للمعركة ّ
� ّأما الروايات غير الر�سمية ،فتفتح على م�صائب
واحتماالت خطرة.
ي�شير علي بركة �إلى تدخالت لبنانية
و�إقليمية فيما يجري في المخيمات؛ ويقول �إن
الخالفات المذهبية والطائفية في لبنان تعك�س
نف�سها على المخيمات ،كما �أن ما يجري في
�سورية يعك�س نف�سه عليها (المخيمات) ،فهي
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لي�ست جزراً معزولة عن محيطها المبا�شر وعن
المحيط الإقليمي.
و�إذ يرى �أن عين الحلوة هو �أكبر المخيمات
الباقية ،وهو رمز ال�شتات الفل�سطينية ورمز
الق�ضية الفل�سطينية ،يقول �إن �أي محاولة
لتقوي�ض �أمن المخيم هو بمثابة ت�آمر على ق�ضية
اللجوء الفل�سطيني برمته.
ويو�ضح بركة �أنه منذ حزيران/يونيو ،2013
بعد �أحداث عبرا بين الجي�ش اللبناني وجماعة
�أحمد الأ�سير� ،أدركت القيادة الفل�سطينية في
بجره
لبنان �ضرورة تحييد المخيم وعدم ال�سماح ّ
�إلى �أتون الخالفات اللبنانية ،ويقول'' :نجحنا في
الن�أي بالمخيم عن ذلك كله ،على الرغم من
جميع المحاوالت ،ومن التعبئة الإعالمية الكثيفة
�ضد المخيم التي �شهدناها في بع�ض و�سائل
الإعالم اللبنانية ،ومن طرف بع�ض ال�سيا�سيين
في لبنان �أي�ض ًا''.
وفي هذا ال�سياق ،يتابع بركة'' :في � 28آذار/
مار�س � ،2014أطلقنا مبادرة وطنية �أف�ضت �إلى
�إن�شاء اللجنة الأمنية العليا وقوة �أمنية م�شتركة
نحد من
للمخيمات ،ا�ستطعنا عبرهما �أن ّ
المخاطر الأمنية ذات ال�صلة بما يجري �إقليمي ًا،
ونجحنا �أي�ض ًا في منع انطالق �أي عمل �أمني من
داخل المخيمات على الأرا�ضي اللبنانية؛ � ّأما
الحوادث القليلة التي تورط بها فل�سطينيون ،ف�إن
ه�ؤالء كانوا يقاتلون في �سورية مع مجموعات
متطرفة ،لكنهم لم يكونوا �أ�سا�س ًا من �سكان
المخيمات''.
ويرى ممثل ''حما�س'' في لبنان �أن هناك
م�شاريع تت�صارع للإم�ساك بــ ''ورقة المخيمات''،
من �أجل ا�ستخدامها محلي ًا و�إقليمي ًا'' ،وفل�سطيني ًا
عبر اال�ستفادة منها كورقة في المفاو�ضات� ،إذ
�إن ال�سلطة الفل�سطينية تقدم نف�سها للواليات
المتحدة على �أنها الجهة الفل�سطينية التي تحارب
ا إلرهاب في فل�سطين وفي ال�شتات .وما يجري
من ا�شتباكات في عين الحلوة هو على �صلة
بنظرة ال�سلطة في رام اللــه التي تحرك رموز
�أجهزة �أمنية تت�سبب ب�إ�شكاالت مع المتطرفين،
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الأمر الذي ي�ؤدي ب�صورة متكررة �إلى خ�سائر
ب�شرية ومادية .وهناك مجموعات تكفيرية لها
ارتباطات خارجية وتتخندق في المخيم للدعاية
لنف�سها عبر الت�سبب با�شتباكات .الجهتان
(الأمنية في رام اللــه ،والتكفيريون) هما �سبب
تكرار اال�شتباكات''.
ويطالب بركة القيادة المركزية الفل�سطينية
ب�أن تترك لقيادة الف�صائل في لبنان معالجة
الو�ضع من دون تدخالت تمنع عادة التو�صل �إلى
حلول م�ستدامة ،م�شيراً �إلى �أن القيادات ال�سيا�سية
الفل�سطينية في لبنان متفقة وقادرة على �ضبط
الأمن.
ويرى مروان عبد العال �أن اال�ستهداف
لمخيمي نهر البارد وعين
الأ�سا�سي �أمني ًا هو
َ
الحلوة بما يمثالنه من رمزية لجهة دورهما
ال�سيا�سي فل�سطيني ًا ،ونظراً �إلى حجمهما ،فهما
الأكبر .ويعتبر �أن ''الو�ضع في باقي المخيمات ال
يقا�س بعين الحلوة ونهر البارد ،و�إذا انتهى عين
الحلوة الآن لن يكون هناك �سوى تجمعات
متفرقة فل�سطينية غير م�ؤثرة وال رمزية لها� .إن
الو�ضع م�شابه لمخيمات �سورية ،فجميع
المخيمات عبارة عن تجمعات ال رمزية حقيقية
لها ،ومخيم اليرموك هو المخيم الرمز في
�سورية ،وكان �أكبر من مجرد مخيم عادي ...كان
ي�سكنه �سوريون من مختلف المناطق� ،أ�صبحوا
جزءاً من ن�سيجه الفل�سطيني ...وفي اليرموك كما
في عين الحلوة ونهر البارد ،ف�إن الأحياء ت�أخذ
ت�سميتها من القرى التي ُه ّجر منها الفل�سطينيون:
لوبية؛ الغاب�سية؛ طيطبا؛ حطين؛ الطيرة؛
ال�صف�صاف؛ �إلخ''.
ويلفت عبدالعال �إلى تداخل فل�سطيني ــ
فل�سطيني ولبناني ــ فل�سطيني ولبناني�/إقليمي ــ
فل�سطيني في مخيم عين الحلوة.
ويعترف م�س�ؤول الجبهة ال�شعبية ب�أنه
''فل�سطيني ًا ،في عين الحلوة ،ال يوجد توافق تام
على �إنهاء ظاهرة المجموعات المتطرفة ،فهناك
�أطراف عديدة �سعت وت�سعى لال�ستفادة من وجود
تلك المجموعاتّ � :إما �ضمن ف�صيل واحد لتبرير

الإبقاء على �صرف الأموال له ،و� ّإما من طرف
ف�صيل كي ال ي�سمح لف�صيل �آخر ب�أن يكون هو
الم�سيطر الأكبر على �أمن المخيم؛ و�أيديولوجي ًا
�أي�ض ًا عند المجموعات والف�صائل الإ�سالمية التي
تقول �إنه ال يمكن لم�سلم �أن يقتل م�سلم ًا �آخر ،لكن
هناك �إ�سالميون وازنون ي�ؤكدون في الغرف
المغلقة �أن قاعدتهم ال تلتزم بقرارات القيادة
عندما يتعلق الأمر بقتال المجموعات الإ�سالمية
المتطرفة .لقد �أظهرت �أزمة عين الحلوة فارق ًا
بين المعلن والم�ضمر ،وبين متطلبات ال�سيا�سة
وقيود الأيديولوجياّ � .أما الح�سم فيكون بوقف
اال�ستخدام ..و�أ ّال يكون الأمن مطية للم�صالح
الفئوية �أو النظرة القا�صرة''.
وبالن�سبة �إلى الم�ستوى اللبناني ،يقول عبد
العال'' :هناك الطرف الر�سمي الذي يريد الإبقاء
على �أمن المخيم من دون تغيير وتحت ال�سيطرة،
بمعنى �أن ُيظهر للمجتمع الدولي �أو الإقليمي �أن
هناك م�شكلة ا�سمها المخيمات ال يمكن ال�سيطرة
عليها ،وذلك من �أجل تخفيف �أي �ضغط ب�ش�أن
ت�سوية م�شكلة الالجئين الفل�سطينيين في لبنان
اقت�صادي ًا و�أمني ًا و�سيا�سي ًا .بل �إن هناك �أي�ض ًا
ا�ستخدام ًا لأمن المخيم للتغطية على م�سارات
ال هل هناك رابط بين انفجار
�سيا�سية معينة :مث ً
المعارك الأخيرة في عين الحلوة و�أزمة
االنتخابات النيابية؟؟''
وي�ؤكد عبد العال �أن ''�أجهزة الأمن اللبنانية
تعرف تمام ًا كل ما يجري في المخيم ،ولها
مخبرين في عين الحلوة وفي جميع المخيمات...
وثمة اتهامات لها ب�أنها تغطي �أ�شخا�ص ًا لديهم
ضال
�سجالت �إجرامية وتجار مخدرات ،وه�ؤالء ،ف� ً
عن �أنهم ي�ؤ�س�سون لبيئة غير م�ستقرة اجتماعي ًا
داخل المخيم ،ف�إنهم ُي�ستخدمون من جانب
�أطراف حزبية لبنانية لإظهار المخيم كفزاعة
يمول
ُي�شهرها كل في وجه الآخر ...هناك َمن ّ
ب�شكل دائم �أو مو�سمي ًا مجموعات متطرفة
وم�سلحة من خارج الف�صائل الوطنية والإ�سالمية،
وي�س ّلحها ويحركها عندما يقت�ضي الأمر؛ بل
ومخيمي برج
هناك عنا�صر داخل عين الحلوة
َ

أمن خميمات لبنان :إدارة التوتر

البراجنة و�شاتيال في بيروت ،مرتبطة تنظيمي ًا
ومالي ًا طبع ًا بمجموعات م�سلحة تمولها وت�سلحها
وتدربها جهة حزبية وازنة''.
ضال
ال'' :ف� ً
ويختم م�س�ؤول اللجبهة ال�شعبية قائ ً
عن هذه الم�س�ألة الأمنية المبا�شرة ،ف�إن عدم
اال�ستقرار في المخيمات تفاقمه ال�سيا�سات
الر�سمية اللبنانية المتبعة تجاه الفل�سطينيين،
لجهة تقييد حق العمل ومنع حق التملك وح�صار
المخيمات غير المبرر في كثير من الأحوال� ،إلخ''.
في رواية ''فتح'' الر�سمية على ل�سان �أمين
�سرها� ،شعور دائم بالقلق على الرغم من وجود
القوة الأمنية الم�شتركة الم�ؤلفة من مختلف
الف�صائل الوطنية والإ�سالمية .ويقول �أبو العردات
�إن ''الأحداث الأمنية الأخيرة بد�أت ب�إطالق
جماعة المجرم بالل بدر النار على القوة الأمنية
الم�شتركة التي تم االتفاق على ن�شرها في
مختلف �أرجاء المخيم ،بهدف منع انت�شارها في
حي الطيرة ،لكن القرار بالت�صدي لجماعة بالل
بدر منع �أزمة كبرى كانت �ستن�ش�أ ،فتلك الجماعة
كانت ت�ستهدف فيما قامت به ،المخيم والجوار،
وتفجير الو�ضع برمته .غير �أن الموقف الموحد
لجميع الف�صائل في المخيم وللقيادة ال�سيا�سية
الفل�سطينية في لبنان ،بمواجهة هذا الو�ضع ،م ّثل
نقطة تحول''.
ويو�ضح �أبو العردات� ،أنه ميداني ًا'' :بعد �ساعة
ون�صف �ساعة كانت مواقع بالل بدر كلها قد
�سقطت بيد القوة الأمنية الم�شتركة� ،إ ّال �إن عوامل
جديدة دخلت على �أر�ض الميدان� ،أ ّثرت �سلب ًا في
مجريات العمليات .ونحن في 'فتح' وفي منظمة
معمق ًا لما جرى
التحرير نجري تقويم ًا داخلي ًا ّ
وللنتائج التي تحققت ،وقد ا ُّتخذت �إجراءات
داخلية و�س ُتتخذ �إجراءات �أُخرى �أي�ض ًا ،بما يكفل
تحقيق الهدف الم�شترك لمختلف الف�صائل ،وهو
�إنهاء ظاهرة المربعات الأمنية داخل المخيم،
وتخلي�صه من م�صيبة التطرف''.
ويعتبر الم�س�ؤول في ''فتح'' �أن ''جزءاً كبيراً
من المهمة تحقق الآن :فمعظم م�ساحة حي
ال�صحون الذي كانت جماعة بالل بدر ت�ستخدمه
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لتعكير �أمن المخيم ،بات بيد القوة الأمنية
الم�شتركة ،وكذلك الأمر في حي الطيرة الذي كان
يتمركز فيه بدر ومجموعته .ويجب النظر �إلى
الأمر على �أن مربع بالل بدر هو �أول مربع �أمني
يتم �إ�سقاطه ،كبداية لإ�سقاط باقي المربعات
الأمنية ،وقد تحقق هذا الأمر لأن جميع الف�صائل
و ّقعت وثيقة ت�ؤكد رف�ضها للمربعات الأمنية
و�ضرورة �أن يكون المخيم �آمن ًا .والآن ُيعتبر بالل
بدر ،من طرف مختلف الجهات ،خارج ًا على
الن�سيج الوطني ،و�أنه يجب �أن ُي�س ّلم �إلى الدولة
اللبنانية ،ويمكن هنا ت�سجيل النجاح في تفكيك
حالة بالل بدر .والقوى ا إل�سالمية في المخيم
ت�صف بالل بدر ب�أنه بندقية للإيجار؛ وقد بات
منبوذاً .و�أبعد من ق�ضية بالل بدر ،نحن ندعو
ونريد تنظيم �سالح المخيمات ،ونحن م�ستعدون
للعمل مع الدولة اللبنانية لتحقيق ذلك� .إن
الم�صلحة الفل�سطينية واللبنانية هي بعدم
ال�سماح بتدمير مخيم عين الحلوة وتهجير
�سكانه .نحن ال نريد �أن يكون المخيم ،ال ممراً وال
م�ستقراً لمطلوبين ،ولن ن�سمح لأي فرد �أو
مجموعة ب�أخذ المخيم في اتجاه التع�صب
والتطرف والإجرام .هذه المواقف متفق عليها من
الجميع ،والمطلوب تنظيم تنفيذها عبر تعزيز
القوة الأمنية �أمني ًا و�سيا�سي ًا .هكذا نحمي عين
الحلوة و ُنبعد الأذى عن المخيم وعن �سكانه''.
ويقول �أبو العردات�'' :إن تعليمات القيادة
ال�سيا�سية الفل�سطينية التي كانت تتابع الأحداث
عن كثب ،هي الحفاظ على �أهلنا ومنع ا�ستقرار
الع�صابات وتعزيز العالقة مع الجوار اللبناني''.
ويتطرق م�س�ؤول ''فتح'' �إلى بناء الجدار حول
مخيم عين الحلوة ،ويعتبر �أن ت�أثيره �سلبي في
ال�سكان'' ،ونحن حاورنا ونوا�صل الحوار مع
الجانب اللبناني ،و�سبق �أن قدمنا ورقة بهذا
ال�ش�أن''.
وي�شدد �أخيراً على �أن ''المعالجة الأمنية
مهمة ،لكن المعالجة الأهم تكون عبر �إعطاء
الحقوق التي تنهي الثغرات التي يدخل من
خاللها الفكر المتطرف والإجرامي؛ العالج هو
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عالج اقت�صادي واجتماعي و�سيا�سي''.
وبموازاة الرواية الر�سمية للف�صائل وفيها
كثير من مراجعة الذات والجر�أة في تو�صيف
الأ�سباب والحلول ،ثمة رواية �أُخرى تك�شف عن
زوايا �أُخرى� ،إذا كانت �صحيحة ،ف�إنها �ستودي
بالمخيم وبال�شتات على حد �سواء .ومن دون
الخو�ض في تف�صيالت هذه الرواية ،نلفت �إلى
�شهادة �أحد �سكان حي الطيرة ،ب�أنه بخالف
مزاعم الف�صائل ،ف�إن بالل بدر ال يزال يتجول في
حي الطيرة ،و�أنه ر�آه ب�أم عينيه في منزل كان
ا�ستولى عليه من �أحد عنا�صر ''فتح'' في فترة
�سابقة.
الرواية الأخطر هي تلك التي تتحدث عن
تح�ضيرات جرت للمعركة قبل زيارة الرئي�س
محمود عبا�س للبنان ،وخاللها ،وذلك بم�سعى
لربط �أمن المخيمات مبا�شرة برام اللـه ،و�سحبه
لي�س من يد الف�صائل مجتمعة فح�سب ،بل حتى
من تنظيم الحركة في لبنان �أي�ض ًا ،و�سط رف�ض
مطلق من الأطراف الفل�سطينية الأُخرى؛ والأمر
الخطر �أي�ض ًا هو ما ُ�س ّرب من �أن الأطراف
اللبنانية غير متوافقة ،ف�أطراف توافق على هذا
التوجه ،و�أُخرى ترف�ضه.
من الوا�ضح �أن الرواية ال�سابقة هي من
م�صادر ال ترتاح �إلى ''فتح'' ،لكن في المقابل،
هناك م�صادر �أُخرى ت�ؤكد تورط ''حما�س'' في
دعم مجموعة بالل بدر ،الأمر الذي تنفي
�صحته.
''حما�س'' ّ
هذه الروايات التي تت�سرب ويتم الحديث عنها
في الغرف المغلقة ،و�أحيان ًا ُتقر�أ بين الأ�سطر
�صحت ،ف�إنها قد ت�ضرب جميع
المعلنة� ،إن ّ
الم�ساعي الناجحة حتى الآن لمنع ابتالء
الفل�سطينيين في لبنان ــ �أمني ًا ــ ببلوى االنق�سام
''الفتحاوي ــ الحم�ساوي'' ،والمتمثلة في �إن�شاء

القيادة ال�سيا�سية الموحدة واللجنة الأمنية
الم�شتركة التي ُح ّلت مع القوة الأمنية الم�شتركة
قبل بدء معركة بالل بدر.
يب�شر بها الجميع
جولة مقبلة من االقتتال ّ
ُ
تقريب ًا ،فم�صادر ''فتح'' والف�صائل الأخرى ت�ؤكد
يدربون قوة من ''فتح''
وجود �ضباط من رام اللـه ّ
لخو�ض معركة �أخيرة �ضد المتطرفين
الإ�سالميين؛ وال ُيخفي �ساكنون في مخيم عين
الحلوة خ�شيتهم من �أن تكون المعركة المقبلة
�أكثر دموية ودماراً.
بوادر تلك المعركة بد�أت لي�س فقط من خالل
تدريب مجموعات لـ ''فتح'' ،و�إنما عبر ا�ستمرار
بع�ض المح�سوبين على بالل بدر في توتير الأمن
في المخيم ،وخ�صو�ص ًا مجموعة بالل العرقوب
التي تتجول بحرية في حي الطيرة ،وتتعر�ض
لبع�ض المواطنين ،وقد ا�شتبكت نهار الأحد
الموافق فيه  4حزيران/يونيو مع القوة
الم�شتركة ،لفترة ق�صيرة.
� ّأما م�س�ألة �إعمار المنازل المت�ضررة في
الطيرة ،ف�إن الأونروا ربطتها ب�ضمانة عدم تجدد
تتلق �أي �ضمانات ،ولذلك
اال�شتباكات ،لكنها لم ّ
ف�إن عملية �إعادة الإعمار لن تتم في المدى
المنظور ،علم ًا ب�أن مئات المنازل ت�ضررت جزئي ًا
جراء اال�شتباك الأخير.
�أو كلي ًا ّ
وبعيداً عن الروايات والروايات الم�ضادة
والت�سريبات ،ف�إن الثابت هو �أن الف�صائل
الفل�سطينية باتت فاقدة البو�صلة ،وكثيراً ما
تدخل في رهانات قاتلة ،لمجرد �أن طرف ًا لن
يتنازل لآخر� ،أو �أن طرف ًا يريد تقوية �أوراقه
فيحرقها بد ًال من تقويتها ،وخ�صو�ص ًا ال�شتات
الذي كان وقوداً في زمن كانت الثورة فيه قوية،
ويخطط له �أن يكون �ضحية في زمن الت�سويات
والتنازالت وال�صراعات على زعامة وهمية.
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امر�أتان تتفقدان الدمار واخلراب الذي حلق
باملنازل يف �أحد �أزقة حي الطرية

منزل نخره الر�صا�ص

املصادر
	1انظر� :أني�س مح�سن'' ،الفل�سطينيون في لبنان :حالة التمييز وتداعياتها'''' ،تطوير.نت'' ،في الرابط
الإلكتروني التاليhttp://tatwir.net/?p=1577 :
 2نقال عن وثائق مجل�س النواب اللبناني �ضمن درا�سة قانونية بالإنجليزية غير من�شورة ،للمنظمة
الفل�سطينية لحقوق الإن�سان بعنوان:
�“Isolation & Despondency: the Cyclone of the Lebanese Legislation Against Pales
tinians”, p. 21.

الجميل قانون ًا يلغي اتفاق القاهرة الذي �صدر عن
 3في حزيران/يونيو  ،1987و ّقع الرئي�س اللبناني �أمين
ّ
مجل�س النواب اللبناني في �أيار/مايو  ،1987كما و ّقعه الحق ًا رئي�س الحكومة �سليم الح�ص.
	4انظر ن�ص وثيقة الوفاق الوطني في موقع مجل�س النواب اللبناني في الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.lp.gov.lb/CustomPage.aspx?id=27&masterId=1

5

قال �صالح �صالح هذا الأمر للكاتب خالل مقابلة �أجراها معه هذا الأخير في �آذار/مار�س  ،2012و ُن�شرت على
حلقات في جريدة ''الم�ستقبل'' �ضمن ملف بعنوان ''الفل�سطينيون يراجعون تجربتهم في لبنان'' في ذكرى
الحرب الأهلية اللبنانية في ني�سان�/أبريل من ال�سنة ذاتها ،لكن هذه المعلومة لم ُتن�شر في ذلك الملف.
ولالطالع على الملف كامالً ،انظر الموقع الإلكتروني للمنظمة الفل�سطينية لحقوق الإن�سان في الرابط
التاليhttp://www.palhumanrights.org/article.html :
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�أخبر �أبو فادي راجي الكاتب بهذه المعلومة خالل لقاء خا�ص ،و�سمح بن�شرها ،و�أكدها �أي�ض ًا �أمين �سر
حركة ''فتح'' وف�صائل منظمة التحرير في لبنان ،فتحي �أبو العردات.
مقابلة خا�صة مع مروان عبد العال .وجميع االقتبا�سات العائدة �إليه ،والتي ترد في الن�ص ،م�أخوذة من
هذه المقابلة.
للمزيد عن تعديل قوانين العمل وال�ضمان االجتماعي والتملك ،انظر :مح�سن'' ،الفل�سطينيون في لبنان:
حالة التمييز وتداعياتها'' ،م�صدر �سبق ذكره.
مقابلة خا�صة مع علي بركة .وجميع االقتبا�سات العائدة �إليه ،والتي ترد في الن�ص ،م�أخوذة من هذه
المقابلة.
مقابلة خا�صة مع فتحي �أبو العردات .وجميع االقتبا�سات العائدة �إليه ،والتي ترد في الن�ص ،م�أخوذة
من هذه المقابلة.
و�صف محمد نزال في ''الأخبار'' اللبنانية ،في مقالة بعنوان ''موات مخيم البرج ومحيطه :نراكم في حلقة
مقبلة'' ،الو�ضع بدقة في برج البراجنة وكيفية بث بع�ض و�سائل الإعالم معلومات مغلوط فيها ،والمقالة
موجودة في الرابط الإلكتروني التاليhttp://www.al-akhbar.com/node/273984 :
عن ا�شتباك مخيم البداوي ،كتب �إبراهيم بيرم مقالة في ''النهار'' اللبنانية تفي بتو�ضيح الم�س�ألة،
ومن يقف وراء اال�شتباكات المتكررة؟'' ،ويمكن الو�صول �إليها عبر
عنوانها'' :ماذا يجري في مخيم البداوي َ
الرابط الإلكتروني التاليhttps://tinyurl.com/y87kc2rj :
توجد لجنتان �شعبيتان في كل مخيم ،واحدة تابعة لف�صائل منظمة التحرير ،وثانية تابعة لف�صائل
التحالف الوطني ،كمثال لالنق�سام العميق بين الف�صائل.
إلحاطة وافية بق�ضية نهر البارد من منطلق حقوقي ،انظر:
Palestinian Human Rights Organization (PHRO), “Camp in Fear, Camp in Want:
Human Security Assessment for Nahr El-Bared Camp”, https://tinyurl.com/y8f9dgw2
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اليد ترى والقلب يرسم
سيرة تمام األكحل وإسماعيل شموط
تمام األكحل
تحرير غانم بيبي
 284صفحة

تقديم الياس خوري
 12دوالراً
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