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سياسة

ُ ْ
ّ
«المنظومة األمنية لعين الحلوة» ال تق ِنع الجيش
تقرير

ال تبدو ورقة «المنظومة األمنية
مقنعة للجيش اللبناني.
لعين الحلوة»
ّ
ّ
الورقة لم تتضمن خطة واضحة لتسليم
المطلوبين الخطرين أو إخراجهم،
وبالتالي ،تقديم البديل للجيش لوقف
ّ
المخيم .األزمة في عين
حول
بناء سور ّ
الحلوة مرشحة للتصعيد ،ما يعني
تحميل أهالي المخيم المزيد من األثمان
والمآسي
فراس الشوفي
لـ ــم ي ـع ــد يـ ـم ـ ّـر ي ـ ــوم ع ـل ــى م ـخ ـ ّـي ــم عــن
الـحـلــوة لـلـنــازحــن الفلسطينيني في
الـجـنــوب ا ّلـلـبـنــانــي ،مــن دون تسجيل
ـادث أمــنــي «غـيــر عــابــر» .و ُك ــأن هذه
حـ ٍ
الـبـقـعــة الـحــزيـنــة مــن ال ـعــالــم قـ ـ ِّـدر لها
أن تحمل جلجلة الفلسطينيني على
ّ
أكتاف سكانها ،الهائمني فقرًا وقهرًا
وموتًاَّ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ .
ْ
ومن غض الطرف
َمن َس َّهل ،ومن وجه،
ّ
ّ
ـاذ «آمـ ــن»
ع ــن ت ّـ ـح ــول امل ـخ ــي ــم إلـ ــى م ـ ـ ٍ
ل ــ«شــلــة» مــن  40ـ ـ  50مطلوبًا خطيرًا
ع ـلــى م ــدى ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة ،ليس
آخرهم اإلرهابي شادي املولوي الفار
ّ
املخيم؟ لم يعد ّ
مهمًا.
من طرابلس إلى
املـ ـه ـ ّـم ،أن حـ ــال ع ــن ال ـح ـل ــوة ال تـســرّ
عـ ّ
ـدوًا :إرهابيون يستعملون فلسطني

الفصائل ّإما عاجزة وإما
«متذاكية» وإما منغمسة في
مشروع ضرب حق العودة
«قـمـيــص ع ـث ـمــان» وي ـت ـخــذون املـخـ ّـيــم
حصنًا لـهــم لــزعــزعــة األم ــن اللبناني.
الـ ـجـ ـي ــش ال ـل ـب ـن ــان ــي واسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ــه
يـضـيـقــان ذرع ــا بـعــدم ق ــدرة الفصائل
على ضبط حركة اإلرهابيني ،وبعض
الـلـبـنــانـيــن يـنـتـظــرون الفلسطينيني
«على الكوع»ّ .أما الفصائل فأصناف،
منها العاجزة واملنقسمة على ذاتها،
ومـنـهــا «امل ـتــذاك ـيــة» ال ـتــي تـلـعــب على
أك ـثــر م ــن وتـ ــر ،وم ـن ـهــا املـنـغـمـســة في
تصفية مسألة الالجئني ،كما تنغمس
ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ومـنــافـســوهــا
ّ
بالتسوية املذلة.
ّ
ت ـب ـقــى ال ـح ـس ــرة ع ـلــى امل ـخ ــي ــم وأه ـل ــه:
ّ
عينة فلسطينية من  70ألف «عكاوي»
و«جـلـيـلــي» فــي صـيــدا ،أو قــل  70ألف
ّ
ضحية ،تتراوح خياراتهم بني الرحيل

ّ
يحذر مسؤولون أمنيون وقادة فصائل من سيناريو قضم اإلرهابيين للتنظيمات الفلسطينية (وائل الالذقي )

نصائح ّ
لعباس حول سالح «القيادة العامة»
على جدول أعمال الرئيس الفلسطيني محمود ّ
عباس زيارة بيروت لتهنئة
الرئيس ميشال عون والبحث مع الدولة اللبنانية بشؤون ّ
املخيمات الفلسطينية.
ّ
وبحسب املعلومات ،فإن هناك ثالثة مواعيد ُحددت للزيارة ،على أن يتم االتفاق
على أحدها بني الرئيسني ،حاملا يكون الرئيس عون جاهزًا .في األيام املاضية،
ّ
ّ
كالم عن ّنية ّ
ٌ
ّ
املخيمات
عباس طرح ملف السالح الفلسطيني في
تسرب
وخارجها في زيارته الرسمية .غير أن مصادر
ّ
فلسطينية بارزة أكدت لـ«األخبار» أن «هناك نصائح
(عباس) بعدم ّ
ُوجهت ألبو مازن ّ
التعهد بما ال يمكن
االلتزام به ،وخصوصًا لناحية الحديث عن السالح
املخيمات» ،وال ّ
خارج ّ
سيما قواعد «الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطني ـ ـ القيادة العامة» في البقاع والناعمة.
ّ
وتقول املصادر إنه على الرغم من وضع هذا امللف على
ّطاولة الحوار اللبناني ـ اللبناني واللبناني ـ الفلسطيني،
بشكل كبير بمنظومة املقاومة في لبنان،
إل أنه يرتبط
ٍ
وبما ّ
يسمى «وحدة املسار واملصير» بني سوريا ولبنان في مسألة الصراع
مع العدو اإلسرائيلي .وتقول املصادر إنه «ما من سبب يجعلنا كفلسطينيني
ولبنانيني ّ
نقدم ورقة مجانية إلسرائيل ،والقول إن هؤالء الفلسطينيني الالجئني
في لبنان لم يعودوا معنيني بقتالك».

ّ
في أول مركب مرشح للغرق في البحر
على طريق أوروبا ،أو املوت العشوائي
ف ــي الـ ـح ــروب ال ـيــوم ـيــة ال ـص ـغ ـيــرة أو
الحرب الكبيرة ...بني بيوت «الزنكو»
ّ
واألزقة التي ال تراها الشمس!
ـور
قبل أشـهـ ّـر ،شــرع الجيش ببناء سـ ٍ
مخيم عني الحلوة ُ َبهدف ضبط
حول
املناطق التي يعتبرها ثغرًا جغرافية
ّ
تسمح بتسلل اإلرهابيني ،وخصوصًا
في غربه .ليس من السهل على الجيش
ـور يـ َعــزل املـخـ ّـيــم عــن محيطه،
بـنــاء س ـ ٍ
وإســرائـيــل َبــنــت ج ــدارًا عنصريًا (مــن
ُ
األك ـب ــر ف ــي ال ـت ــاري ــخ) ت ـحــاصــر خلفه
ً
الفلسطينيني .لـكــن لـيــس سـهــا على
الـجـيــش أيـضــا أن يبقى املـخـ ّـيــم مــاذًا
إلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن ،وسـ ـ ــط ع ـج ــز ال ـف ـصــائ ــل
واعتقاد بعضها بأن إبقاء «ريق حلو»
مع اإلرهابيني أو حتى دعمهم ماليًا،
بـحـ ّـجــة ردع ـهــم عــن اس ـت ـهــداف لـبـنــان،
يساعدها كي تبقى «بيضة ّقبان».
اع ـ ـتـ ــرض ال ــرئـ ـي ــس ن ـب ـي ــه ب ـ ـ ـ ّـري عـلــى
السور ،ومعه حزب الله ،وطلب اإلقالع
عــن «الـ ـج ــدران ال ـعــازلــة» والـبـحــث عن
ب ــدائ ــل لـضـبــط امل ـخ ـ ّـي ــم ،بـ ــدل الـتـشـ ّـبــه
ب ـ ــ«إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل» وإع ـ ـطـ ــاء اإلره ــابـ ـي ــن

واملـ ـح ـ ّـرض ــن ذريـ ـع ــة الـ ـس ــور م ـجــانــا،
لـلـتـحــريــض ع ـلــى ال ـج ـيــش الـلـبـنــانــي.
ـاسَ ،ع ـ ـ ـ َّـدل الـجـيــش
وع ـل ـ ّـى هـ ــذا األسـ ـ ـ ـ ّ
بـخــطــة ال ـس ــور ،وت ــوق ــف ب ـنــاء األب ــراج
وال ـ ـ ـجـ ـ ــدران ل ـب ـع ــض ال ـ ــوق ـ ــت ،وجـ ــرى
االتـ ـ ـف ـ ــاق بـ ــن اسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـج ـيــش
ّ
والفصائل على وضــع األخـيــرة خطة
ّ
املخيم ،وتسليم
عمل لضبط األمن في
املطلوبني للدولة اللبنانية.
غير أن االجتماعات املتكررة للفصائل
واللجان األمنية والقيادة السياسية
الفلسطينية ،أفضت إلى رفع الفصائل
«ورقـ ـ ـ ـ ــة» ت ـح ـم ــل ع ـ ـنـ ــوان «امل ـن ـظ ــوم ــة
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة ال ـ ـخـ ــاصـ ــة بـ ـع ــن الـ ـحـ ـل ــوة»
إل ــى رئ ـي ــس ف ــرع م ـخ ــاب ــرات الـجـنــوب
ال ـع ـم ـيــد خ ـضــر ح ـم ــود ،ال ـ ــذي رفـعـهــا
بـ ــدوره إل ــى ق ـيــادة الـجـيــش .بالنسبة
إلى الجيش ،لم ّ
تقدم الورقة املذكورة
ّ
ال ـبــديــل املــرت ـجــى لــوقــف ب ـنــاء الــســور.
حـتــى إن اس ــم «املـنـظــومـ ّـة األمـنـيــة» لم
ُ
ّ
مشجعًا .ومع أن ملفات املطلوبني
يبد
غ ـ ـيـ ــر ال ـ ـخ ـ ـطـ ــريـ ــن ي ـ ـ ـجـ ـ ــري ع ــاجـ ـه ــا
ّ
بشكل مستمر ،إل أن الــورقــة لم تذكر
ّ ٍ
ّ
خــطــة مـفـ ّـصـلــة لـكـيـفـيــة الـتـخــلــص من
اإلرهــابـيــن الخطرين عبر تسليمهم

ل ـل ــدول ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة أو إخ ــراج ـه ــم من
ّ
املخيم إلى مكان آخر ،وال مهلة زمنية
لـتـنـفـيــذ ذل ـ ــك ،أو ك ـي ـف ـيــة م ـن ـع ـهــم مــن
استعمال املـخـ ّـيــم السـتـهــداف اآلمنني
داخله وزعزعة األمن اللبناني .أكثر من
ّ
ذلك ،في الخطة نقاط ال يمكن أن يوافق
عليها الجيش ّ
لعدة اعتبارات .فالقول
بتنظيم دوريات مشتركة بني الجيش
والفصائل «غير قابل للتطبيق» ،إذ إن
ّ
املخيم ليشارك
الجيش ال يدخل إلــى
الفلسطينيني دوريــات ـهــم ،و«ال يمكن
أن ي ـس ـم ــح ب ـ ـخـ ــروج ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن
ب ـســاح ـهــم إلـ ــى م ـح ـيــط املـ ـخ ـ ّـي ــم ،ألن
املحيط من مسؤولية الجيش وحده».
كذلك ال إمكانية لتبادل املعلومات مع
الفصائل ،وهــذان البندان في الورقة،
َ ِّ
ُيــذكــران بـ«اتفاقية قاهرة جديدة» ،أو
ّ
بالعودة إلى «ما قبل الـ  .»1982ثم لم
يستسغ الجيش اقتراح تعزيز النقاط
ِ
األمنية الفلسطينية املجاورة ملواقعه
ومــراصــده ،بل املطلوب بالنسبة إليه
تعزيز مواقع الفصائل وانتشارها في
ّ
يتمدد فيها اإلرهابيون
األحياء التي
ويقضمونها شيئًا فشيئًا.
َ
وحتى اآلن ،لــم ت ْح ُسم قـيــادة الجيش

