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سياسة
تقرير

ال يستبشر أكثر من طرف
في الفصائل خيرًا بما
تحمله المرحلة المقبلة
(مروان طحطح)

«حرب» عين الحلوة

رسائل ما بعد حلب؟
ّ
لم تكن الحرب المصغرة في عين
عن معارك
الحلوة سوى نسخة ّ
سابقة في المخيم ،لكنها تأتي في
ظرف دقيق ،يحاول فيه المحور
الداعم للجماعات اإلرهابية في سوريا
والعراق توجيه رسائل بالجملة ،في
ّ
مسبوق على المسألة
غير
تآمر
ظل
ّ
الفلسطينية وحق العودة
فراس الشوفي
اغـ ـتـ ـي ـ ٌـال ،فـ ـح ـ ٌ
ـرب ص ـغ ـي ــرة ع ـلــى مــدى
ّ
يــومــن مـتـتــالـيــن ،أعـ ــادت مـخــيــم عني
ال ـح ـلــوة لـلـنــازحــن الفلسطينيني في
مــديـنــة ص ـيــدا الـجـنــوبـيــة إل ــى واجـهــة
األح ـ ــداث األم ـن ـيــة الـلـبـنــانـيــة .وم ــع أن
سامر
اشتباك أمــس ،الــذي تال تشييع ُ
نـجـمــة وم ـح ـمــود صــالــح ال ـلــذيــن قـتــا
ّ
املخيم (بــإطــاق
فــي وضــح النهار فــي
ُ َ َّ
َ
ـار م ـب ــاش ــر ع ـل ـي ـه ـمــا م ــن م ــس ــل ــح ــن
نـ ـ ـ ٍ
أخفيا وجهيهما عن كاميرات املراقبة
ّ
امل ــوزع ــة ف ــي أرج ـ ــاء عــاص ـمــة الـشـ ّتــات
ـف «مــؤقــت»
الفلسطيني) ،انتهى بــوقـ ٍ
إلطــاق الـنــار ،بعد مفاوضات عسيرة
أجرتها الفصائل الفلسطينية والسفير
الفلسطيني أشرف ّ
دبور واستخبارات
ّ
الجيش اللبناني ،إل أن أحــداث األيــام
املاضية ال تبدو كسابقاتها ،من حيث
الـتــوقـيــت واالس ـت ـهــداف ل ــدور «عصبة
األنـصــار» كحالة إسالمية تلعب دور
ّ
التهدئة ،فــي وقــت يتناغم فيه التوتر
املـتـصــاعــد مــع إي ـقــاع ع ــام فــي املنطقة
وفـلـسـطــن ،خـصــوصــا ف ــي مــرحـلــة ّ ما
بعد االنتخابات األميركية ،وما تؤشر
إليه سياسة الرئيس األميركي الجديد
دونالد ترامب تجاه فلسطني واملسألة
الفلسطينية.
فــي عــن الحلوة ألــف لـغــم ولـغــم ّ
معدة
ٍ
ٍ
لـ ــان ـ ـف ـ ـجـ ــار ،وح ـ ـ ـ ـ ــادث االغـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــال قــد
ـادث أم ـن ــي آخ ــر.
ي ـك ــون م ـك ــان ــه أي ح ـ ـ ٍ
ف ــوض ــى ال ـ ـسـ ــاح تـ ـب ــدو مـسـتـعـصـيــة
ع ـلــى امل ـع ــال ـج ــة ،وان ـت ـش ــار املـطـلــوبــن
األم ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــن وذوي االرت ـ ـ ـب ـ ـ ــاط ـ ـ ــات

بــال ـج ـمــاعــات الـتـكـفـيــريــة مـعـضـلــة من
ّ
ٍّ
ً
دون ح ـ ــل ال ي ـك ــل ــف دم ـ ــا ،فـ ـض ــا عــن
ّ
الفقر والعوز اللذين يسلطان ظلمهما
فـ ــوق رق ـ ــاب الـفـلـسـطـيـنـيــن املـتـعـبــن،
والـنـظــرة األمـنـيــة الـتــي ال تجد الــدولــة
اللبنانية ب ـ ّـدًا منها فــي الـتـعــاطــي مع
الفلسطينيني ،وعــن الحلوة تحديدًا،
ً
ّ
العصبيات
فضال عن ارتفاع منسوب
واإلقليم.
املذهبية والطائفية في لبنان
ّ
َ َ
ومــن أنـ َـســب من الفلسطيني ،ومؤخرًا
الـ ـ ـن ـ ــازح ـ ــن ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــن ،التـ ـخ ــاذه ــم
«ع ـ ـ ّ
ـدوًا» أو «بـعـبـعــا» ل ــزي ــادة منسوب
العصبيات؟
وليس خافيًا أن إقامة جدار عازل ً حول
ً
عني الحلوة كانت فكرة جنونية غير
قــابـلــة للتطبيق مــن دون ح ــرب أهلية
ّ
ـزل ع ـ ّـم ــن ف ــك ــر فـيـهــا أو
ل ـب ـنــان ـيــة ،ب ـم ـعـ
حــاول تنفيذهاٍ ،فيما تـ ّ
ـردد أنها فكرة
قــديـمــة ت ـعــود إل ــى مــا بـعــد االنـسـحــاب
السوري من لبنان في  .2005حتى إن
الــرئـيــس نبيه ب ـ ّـري ً ال ــذي سمع بفكرة
الجدار العازل بداية من رئيس املكتب
السياسي ً لحركة حماس خالد مشعل،
بقي بــرهــة مــن الــوقــت غير مـصـ ّـدق ّأن
ً
هناك من يطرح هذه الفكرة فعال ،لكنه
الحقًا أبلغ املعنيني أن هــذا األمــر «من
سابع املستحيالت».
ب ـعــد ال ـض ـ ّـجــة ال ـت ــي أث ــاره ــا مــوضــوع
الـجــدار الـعــازل (تقول مصادر متابعة
إن الجيش لــم يكن يـنــوي إقــامــة جــدار
كامل ،بل شبه جــدار لتطويق األماكن
الـ ـ ـت ـ ــي ي ـس ـي ـط ــر ع ـل ـي ـه ــا إسـ ــام ـ ـي ــون
م ـت ـشـ ّـددون فــي غ ــرب املـخـ ّـيــم وجنوبه
وف ـص ـل ـه ــا عـ ــن مـ ـن ــاط ــق الـ ـبـ ـس ــات ــن)،
ات ـف ـق ــت ال ـف ـص ــائ ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة مــع
ّ
استخبارات الجيش على إعــداد خطة
أم ـن ـي ــة ـ ـ ـ ع ـس ـكــريــة ـ ـ ـ س ـيــاس ـيــة ت ـكــون
ً
ب ــدي ــا م ــن ال ـح ـلــول األم ـن ـيــة ال ـصــرفــة،
مل ـع ــال ـج ــة أزمـ ـ ـ ــة الـ ـف ــوض ــى وانـ ـتـ ـش ــار
ال ـ ـ ـسـ ـ ــاح فـ ـ ــي املـ ـ ـخ ـ ـ ّـي ـ ــم ،وع ـ ـلـ ــى رأس
ّ
أولــويــات الخطة السعي لتسليم كافة
اللبنانية.
املطلوبني الخطرين للدولة
ّ
ومـنــذ اإلثـنــن املــاضــي ،انهمك ممثلو
ّ
الفصائل للوصول إلى صيغة للخطة،
وك ـ ــان م ــن املـ ـق ـ ّـرر أن تـجـتـمــع الـلـجـنــة
فــي مـقـ ّـر ال ـس ـفــارة الفلسطينية أمــس،
ّ
ّ
لبحث الخطة وتحويلها إلــى مــذكــرة،
ث ـ ّـم عــرضـهــا عـلــى ال ـق ـيــادة السياسية

الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ق ـبــل أن ي ـت ـ ّـم تـقــديـمـهــا
إلــى الجيش اللبناني .غير أن اللهيب
ال ــذي أحــدثــه ح ــادث االغـتـيــال أول من
أم ــس ،ف ــرض عـلــى اج ـت ـمــاع الخميس
في السفارة الفلسطينية أن يكون ً
لقاء
لتطويق األزمــة الحالية ووقــف إطالق
ِّ ً
ّ
مؤجال ّبحث الخطة الشاملة في
النار،
ّ
ّ
انتظار أن تخف حدة التوتر.
ومــع أن أكثر من طــرف يضع االغتيال
ب ــداي ــة ف ــي إطـ ــار ّ االن ـت ـق ــام ق ـبــل ت ـطـ ّـور
ردود الـفـعــل ،لكنه بالنسبة إلــى أكثر
ٌ
م ــن طـ ــرف ،مـحـلــي ودولـ ـ ــي ،اسـتـكـمــال
للمشهد الــذي ظهر مــع «االحـتـفــاالت»
وإط ـ ـ ــاق الـ ــرصـ ــاص والـ ـق ــذائ ــف ال ـتــي
ّ
املخيمُ ،بعيد اغتيال السفير
اجتاحت
ال ــروس ــي ف ــي ت ــرك ـي ــا .ويـ ـق ــول م ـصــدر
دبلوماسي «شــرقــي» إن «االحـتـفــاالت

المعارك
بدت ً
استمكاال لرصاص
االبتهاج باغتيال السفير
الروسي في تركيا

ولـ ــو ك ــان ــت ع ـش ــوائ ـي ــة ،لـكـنـهــا إشـ ــارة
مــن اإلش ـ ــارات عــن الــرســائــل املعاكسة
الـتــي يــريــد امل ـحــور الــداعــم للجماعات
اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا والـ ـ ـع ـ ــراق
ت ــوجـ ـيـ ـهـ ـه ــا لـ ـلـ ـمـ ـح ــور الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـق ــات ــل
الجماعات التكفيرية ،عــن املــدى الــذي
م ــن امل ـم ـكــن أن ت ـت ـط ـ ّـور ع ـب ــره األمـ ــور،
فــي ال ـ ّـرد عـلــى ال ـت ـطـ ّـورات ال ـســوريــة ،ال
سـ ّـيـمــا بـعــد مـعــركــة ح ـلــب ،بــاسـتـخــدام
مـخـ ّـيــم عــن الـحـلــوة كـصـنــدوق بــريــد».
ويربط املصدر بني أحداث عني الحلوة
و«طـ ـف ــرة» الـعـمـلـيــات اإلره ــاب ـي ــة الـتــي
تـ ّ
ـوس ـع ــت ب ـع ــد م ـع ــركــة ح ـل ــب ،لـتـطــال
األردن ومصر وأوروبا.
على املستوى الفلسطيني ،ال يستبشر
أكثر من طــرف في الفصائل خيرًا بما
تـحـمـلــه امل ــرح ـل ــة امل ـق ـب ـلــة م ــن ضـغــوط

أك ـبــر ع ـلــى امل ـســألــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،في
ّ
ظ ــل ال ـت ـحـ ّـول الـتــدريـجــي فــي الـخـطــاب
األميركي ،الذي اعتمد في مرحلة باراك
أوبــامــا على سياسة رفــض استكمال
االس ـت ـي ـطــان االس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي الـضـفــة
الـغــربـيــة ،فــي الـعـلــن طـبـعــا ،وب ــات اآلن
يجاهر بدعم االستيطان مع الرئيس
الـ ـج ــدي ــد .وي ـم ـك ــن الـ ـق ــول إن ال ـطــريــق
لـلــوصــول إل ــى أي تـســويــة فلسطينية
ّ
ـ ـ ـ إســرائـيـلـيــة «م ــذل ــة» ،تـمـ ّـر بـنــزع آخــر
ّ
أوراق قـ ـ ّـوة الـفـلـسـ ّطـيـنـيــن ،ال ســيـمــا
ّ
ملفات الشتات وحق العودة ،التي كان
تهجير الـجـمــاعــات الـتـكـفـيــريــة ّ
ملخيم
اليرموك جنوب دمشق أبرز فصولها،
قلق كبير من أن يكون عني الحلوة
مع ٍ
على الطريق نفسه.
حــل مــن حـلــول؟ يقول مصدر بــارز في
الفصائل الفلسطينية« :نستغرب ملاذا
ل ــم يـنـفـجــر امل ـخ ـ ّـي ــم ح ـتــى اآلن م ــع كل
عــوامــل الضغط امل ــوج ــودة» ،ويضيف
أن «الـ ـع ــاج ــات ب ـت ـبــويــس ال ـل ـح ــى لــم
ّ
تعد تجدي نفعًا؛ في كــل مــرة اجتماع
ّ
ّ
ّ
ث ـ ّـم ب ـيــان ث ـ ّـم خــطــة مــؤجــلــة ،ث ــم دوام ــة
دم مــن جــديــد» .لـكــن هــل يمكن إخ ــراج
املـطـلــوبــن مــن دون دم؟ ي ـ ّ
ـرد امل ـصــدر:
ً
ً
«ع ــاج ــا أو آج ــا سـيـسـقــط الـ ــدم ،لكن
ّ
الكلفة هي التي ستتغير».
وبـحـســب امل ـصــدر ،ف ــإن انـفـجــار ّ
مخيم
ّ
ع ــن ال ـح ـل ــوة ي ـح ــق ــق أك ـث ــر م ــن ه ــدف
إلس ــرائـ ـي ــل وح ـل ـف ــائ ـه ــا« :ال ـ ـحـ ــرب ّفــي
املـخـ ّـيــم ال تنحصر فــي املـخـ ّـيــم ،لكنها
سـتـتـ ّ
ـوســع إل ــى مــديـنــة ص ـي ــدا ،وتثير
ّ
ّ
ف ـت ـنــة س ـنــيــة ـ ـ ـ ش ـي ـعــيــة ،وت ـق ـطــع أحــد
شرايني املقاومة اللبنانية إلى الجنوب.
ثانيًا الحرب ّ
تهجر الفلسطينيني من
امل ـخـ ّـيــم وتـخـلــق مـشـكـلــة ديـمــوغــرافـيــة
ّ
لـبـنــانـيــة ،ف ــي ظ ــل ال ـحــديــث ال ـي ــوم عن
قلق مسيحي ،واألصوات التي ّ
تحرض
على الفلسطينيني والسوريني .وثالثًا
ت ـق ـض ــي عـ ـل ــى آخ ـ ــر مـ ـع ــال ــم ال ـش ـت ــات
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،ت ـم ـه ـي ـدًا مل ـ ــا ت ـط ــرح ـ ّـه
إس ــرائـ ـي ــل مـ ــن حـ ـل ــول ل ـت ـص ـف ـيــة ح ــق
ال ـع ــودةّ ،إم ــا عـبــر تـعــويـضــات أو عبر
ت ــرح ـي ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن إل ـ ــى أوروبـ ـ ــا
وكندا وأستراليا ،وهو ما تعمل عليه
أكثر من سفارة غربية» .ويختم املصدر
بالقول إنه «بدا الفتًا في األيام املاضية
ّ
املخيم».
االهتمام الخليجي بأحداث

أخبار

فرعون محتار :ماذا أفعل؟

باق «إلى األبد»
فنيانوس ٍ

رياشي «آخر» وزير إعالم

جريصاتي ال يدفع أثمانًا

حمادة يحمي حقوق الدروز

¶ قال وزير الدولة لشؤون التخطيط
مـيـشــال فــرعــون إن «احـ ـدًا لــم يتصل
ب ــي ح ـتــى اآلن لـيـعـلـمـنــي ع ــن سبب
اسـ ـتـ ـح ــداث وزارة الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
التخطيط وم ــا هــو املـطـلــوب مـنــي»!
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح فـ ـ ــي ح ـ ــدي ـ ــث ت ـل ـف ــزي ــون ــي
ان ــه ال يستطيع م ـمــارســة عـمـلــه في
ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة «اذا لـ ــم ي ـك ــن هـ ـن ــاك قـ ــرار
س ـيــاســي واض ـ ــح او رؤي ـ ــة حـ ــول ما
هــو املـطـلــوب» .واعتبر أنــه «ال يمكن
التقدم فــي بلد ليس لــه مــوازنــة ،وال
رؤية سياسية موحدة أو رقابة فيه»!

¶ قال وزير األشغال يوسف فنيانوس
إنه سيعمل في الوزارة «وكأنها باقية
الى االبد ولو كانت واليتها قصيرة».
وش ـك ــر سـلـفــه وزيـ ــر ال ــزراع ــة الـحــالــي
غ ـ ـ ــازي زع ـي ـت ــر ع ـل ــى «ان ـ ـجـ ــازاتـ ــه فــي
مختلف املناطق» ،الفتًا الى أن األخير
«عانى ونحن سنعاني من عــدم اقــرار
املــوازنــة منذ  11عــامــا» .وشكر زعيتر
الــرئـيــس نـبـيــه ب ــري «ع ـلــى ثـقـتــه التي
اوالني اياها لتولي وزارة الزراعة رغم
الـهـجـمــات ال ـتــي طــاولـتــه وطــاولـتـنــي،
والتاريخ سيشهد من كان على حق».

¶ ّ
تعهد وزيــر االعــام ملحم رياشي
بــأنــه سـيـكــون «آخ ــر وزي ــر لــاعــام»
في لبنان .وأكد خالل تسلمه الوزارة
من سلفه رمزي جريج أنه «لن تكون
هناك وزارة اعــام بعد وصولي ،بل
سترون بداية نهاية الوزارة» ،مشيرًا
الى نيته تغيير وجهة عملها لتكون
«وزارة ال ـح ــوار وال ـت ــواص ــل» .ووعــد
بأن «أدوات العمل في وزارة االعالم
س ـت ـع ـمــل ك ـل ـه ــا اكـ ـث ــر مـ ــن ذي ق ـبــل،
م ــن ال ــدراس ــات ال ــى تـلـفــزيــون لبنان
واالذاعة والوكالة الوطنية لالعالم».

¶ نفى وزيــر العدل سليم جريصاتي
ح ـ ـص ـ ــول رئ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة س ـعــد
الحريري على ضمانات من الرئيس
مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ــون حـ ـ ــول عـ ـم ــل امل ـح ـك ـمــة
ال ــدولـ ـي ــة ال ـخ ــاص ــة ب ـل ـب ـن ــان .وأك ـ ــدأن
«فريقنا السياسي ال يدفع أثمانًا في
املسائل املتعلقة بممارسة قناعاتنا
الــوط ـن ـيــة» ،مـشـيــرا ال ــى «ان مصلحة
لبنان هي بالتزام املواثيق والقرارات
ال ــدول ـي ــة وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى روافـ ـ ــد قــوة
لبنان ومنعته ووحــدتــه الـتــي تسمو
على كل اعتبار آخر».

¶ ّ
شدد وزير التربية مروان حمادة على
ان ــه سيسعى «للعمل لحماية حقوق
ال ــدروز ،هــذه الشريحة االســاسـيــة في
اقــامــة لبنان وحمايته والـحـفــاظ على
اس ـت ـقــالــه وع ــروب ـت ــه ودي ـم ـقــراط ـي ـتــه،
والتي لم تقبل ان تكون مهمشة او ان
تقتطع بعض القوى في مرحلة ما من
تاريخنا الـجــذور واالم ـت ــدادات» .وزار
حمادة مع وزير الدولة لشؤون حقوق
اإلنسان أيمن شقير شيخ العقل نعيم
حسن الذي قال حمادة إنه «استمع الى
توجيهاته».

