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تحليل إخباري

السوريين!
ّـنازحين ّ
ال � �ف � �ه ��م ال� � �ح � ��اص � ��ل» ،وج � � � ��دد ت ��أك� �ي ��ده
«رف��ض الحكومة فتح مخيم للنازحني
ال� �س ��وري�ي�ن ف ��ي ل� �ب� �ن ��ان» ،وه� ��و م��وق��ف
أوض �ح��ه األم�ي�ن ال �ع��ام للهيئة العميد
إبراهيم بشير ،عندما أشار لـ«األخبار»
إلى أن «ما نقوم به هو تنظيم إضبارة
ب��أس �م��اء ال� �ن ��ازح�ي�ن ،ل�ت�س�ه�ي��ل ع�م�ل�ن��ا
ف��ي مساعدتهم ،ب�ن� ً
�اء على ال�ق��رار ال��ذي
اتخذته الحكومة اللبنانية».
وع� � ��زا ب �ش �ي��ر ت �ن �ظ �ي��م ه � ��ذه اإلض � �ب ��ارة
ال��ى «م�ن��ع ع� ّ�م��ال س��وري�ين مقيمني في
لبنان منذ س�ن��وات ،م��ن االدع ��اء بأنهم
ن ��ازح ��ون ،ل�ل�إف��ادة م��ن ال �خ��دم��ات ال�ت��ي
تقدمها ال�ه�ي�ئ��ة» .وأوض ��ح أن «هدفنا
من وراء وضع اإلضبارة منع التالعب
من قبل البعض ،وكي تصل املساعدات
ً
إل��ى م��ن يحتاج إليها ف�ع�لا» ،الفتًا الى

موقف السنيورة
أحدث صدمة داخل
المستقبل وفرمل
اندفاعة نواب عكار

«أن �ن��ا إذا ل��م ن�ف�ع��ل ذل ��ك ،وب �ق��ي عملنا
بال تنظيم ،ف��إن ه��درًا كبيرًا سيحصل،
وعندها قد ال تكفي مخصصات الدولة
كلها هؤالء النازحني».
ع ��دد ال �ن��ازح�ي�ن ال �س��وري�ي�ن ب�ل��غ حسب
بشير ،حتى ي��وم أم��س 3508 ،نازحني
«ي�ق�ي�م��ون ف��ي م ��دارس أو ل��دى ع��ائ�لات
في املنطقة ،إم��ا من أقربائهم أو قاموا
ّ
«نهيئ أنفسنا
باستضافتهم» .وق��ال:
إذا زاد عدد النازحني الحقًا ،لتوزيعهم
على قرى ومدارس في املنطقة».
وعما ُيشاع عن وجود ّ
نية إلقامة مخيم

لهؤالء النازحني في عكار ،نفى بشير
ه ��ذا األم ��ر ن�ه��ائ�ي��ًا ،وأك ��د أن «ال �ك��ل في
ل�ب�ن��ان ،الحكومة وف��ري�ق��ي  8و 14آذار،
متفقون على رفضهم إقامة مخيم كهذا،
موضحًا أنه «بعدما عانينا من وجود
املخيمات الفلسطينية ،ف��إن «األج��دب»
وحده يفكر في إقامة مخيمات مماثلة
للنازحني السوريني».
وكشف بشير عن هدف آخر من تنظيم
عمل الهيئة عبر ه��ذه اإلض �ب��ارة ،وهو
«ض� �ب ��ط ه � ��ؤالء ال� �ن ��ازح�ي�ن وإب �ق ��اؤه ��م
ت �ح��ت ج �ن��اح ال� ��دول� ��ة ،وح �ت��ى ال ي��أت��ي
ّ
تصب
ط��رف م��ا ويستغلهم أله��داف ال
في مصلحة لبنان».
ويضيف بشير في هذا السياق« :نحن
ال ن �ع �م��ل وح� ��دن� ��ا ف� ��ي ع � �ك� ��ار ،ف �ه �ن��اك
وزارة ال � �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة إض��اف��ة
إل��ى منظمات دول�ي��ة أك��دت لنا رفضها
امل� �ط� �ل ��ق إق� ��ام� ��ة م �خ �ي �م ��ات ل �ل �ن��ازح�ي�ن
ال� �س ��وري�ي�ن ،وي � �ص� � ّ�رون ع �ل��ى وص�ف�ه��م
نازحني ال الجئني ،ألنهم بسبب األزمات
املالية ليسوا قادرين على ّ
تحمل أعباء
مخيمات إضافية في لبنان».
وال ُي�ب� ّ�رر بشير رف��ض إق��ام��ة مخيمات
للنازحني السوريني بهذا الجانب فقط،
ب��ل ي��وض��ح أن ��ه «خ�ل�ال ج��ول��ة ل��ي على
ال�ن��ازح�ين ال �س��وري�ين ،وج ��دت بعضهم
يقيم ل��دى ع��ائ�لات لبنانية ف��ي منطقة
عكار أكثر فقرًا من النازحني ،وأخشى
أن� �ن ��ا إذا أق �م �ن��ا م �خ �ي �م��ات ل� �ه ��ؤالء أن
تكون النتيجة ق��دوم عائالت من عكار
إل��ى ه��ذه املخيمات وال�ق��ول لنا :مل��اذا ال
تساعدوننا مثل هؤالء النازحني؟».
بشير الذي يوضح أن «الهيئة ّ
مؤسسة
ع� ّ
�ام��ة وأن ق��رارات �ه��ا تتخذ ف��ي مجلس
ال� ��وزراء ،وال تتصرف ف��ي أي موضوع
تلقائيًا» ،عزا هجوم فريقي  8و 14آذار
ع�ل��ى ال�ه�ي�ئ��ة إل ��ى «س �ب �ب�ين :األول ن��زع
ملف النازحني السوريني من يد فريق
 14آذار الذي حاول استغالله ملصالحه؛
وال �ث��ان��ي ألن ت�م��وي��ل امل�ح�ك�م��ة ال��دول�ي��ة
ج��اء عن طريق الهيئة ،ما أث��ار استياء
فريق  8آذار!».

ّ
ميقاتي يهزم نصر الله
فداء عيتاني
رب ��ح رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة نجيب م�ي�ق��ات��ي ج ��والت ع ��دة ضد
األمني العام لحزب الله ،وفي النهاية أعطي مليقاتي ما لم
ّ
يتمنه ولم يطلبه حتى .لقد كسر السيد حسن نصر الله
رغم كل الزخم الذي قدم الالعب اإلقليمي نفسه من خالله:
ال�ظ�ه��ور ال�ع�ل�ن��ي ب�ين ال�ج�م�ه��ور ،ال�خ�ط��اب ال �ع��اش��ورائ��ي،
ّ
التعهد بالوفاء للحليف األبرز.
سبق أن تمكن نجيب من التغلب على حزب الله في عدة
جوالت1 :ـــ حصل على رئاسة الحكومة مقابل عمر كرامي.
2ـ�ـ�ـ ان �ت��زع وزارة ال��داخ�ل�ي��ة بعد أش�ه��ر م��ن امل �س��اوم��ات مع
ميشال عون3 .ـــ حافظ على تحالفه مع رئيس الجمهورية.
تشكيلة حكومية كأمر واقع5 .ـــ رفض التنازل عن
4ـــ فرض
ّ
مقعد وزاري سني فأعطي فيصل كرامي مقعدًا شيعيًا6 .ـــ
رفض إمرار خطة الكهرباء فجرى تقطيعها إلى أجزاء7 .ـــ
حصل على تمويل املحكمة بعد تأكيد ع��ون وح��زب الله
استحالة تمويل الحكومة للمحكمة8 .ـ�ـ�ـ ل��م ُي � ِق��ل أي��ًا من
املديرين العامني املطلوب إقالتهم من حزب الله أو ميشال
عون9 .ـــ سحب بعض الوزراء املحسوبني على حزب الله أو
حلفائه (كما حصل مع فيصل كرامي ال��ذي أبلغ ميقاتي
أن��ه ي� ّ
�ؤي��ده ف��ي ملف تمويل املحكمة ف��ي ح��ال وص��ل إلى
التصويت).
ع��اش�رًا وليس أخ�ي�رًا ،أق� ّ�ر مجلس ال ��وزراء بتأييد وزي��ري
ح��زب ال�ل��ه م�ش��روع ميقاتي ل��زي��ادة األج ��ور ،ب��دل االل�ت��زام
بكالم األمني العام للحزب.
ال �ج��والت ال �ت��ي س�ب��ق ذك��ره��ا ط��رح��ت كلها أم ��ام اإلع�ل�ام،
وجرى التفاوض عليها في العلن والسر ،وأعلن كل طرف
موقفه منها صراحة ،ورغم ذلك خسر حزب الله وحلفاؤه
كل ال�ج��والت ،ول��م يربح من الحكومة ومشاركته فيها إال
اسم «حكومة حزب الله» الذي تطلقه قوى الرابع عشر من
آذار على الحكومة ،فكسب الغرم وخسر الغنم.
في املاضي القريب دفعت الواليات املتحدة (وحدها) نصف
مليار دوالر لشيطنة ح��زب ال�ل��ه ،وت�ش��وي��ه ص��ورة أمينه
العام ،والتقليل من صدقيته ،بحسب وثائق ويكيليكس.
واليوم ،ومجانًا (والعلم عند الله) ،نجح وزيران من الحزب،
وربما بتغطية أو بعدم تغطية من لجنة العمل ال��وزاري،
حيث فشلت الحملة األميركية .األم�ين العام يتحدث يوم
وبعد إع�ط��اء أكبر زخ��م لجمهوره
الثالثاء ال�ع��اش��ورائ��يّ ،
عن االلتزام باملطالب املحقة للتيار الوطني الحر ،يسقط
مطلب التيار في ّ
مطب التصويت على الورقة يوم األربعاء،
رغم أنه لم يكن هناك حاجة إلى صوتي وزيري حزب الله،
ولم يكن هناك من داع لالجتهاد ،إذ إنه في االستراحات
التي يأخذها ال��وزراء لشرب القهوة أو التدخني ،ع��ادة ما

ُ«يستأنس» بنصيحة من صديق على الجهة األخ��رى من
الخط الهاتفي ،فال داعي للتبرير بأن األمر محض اجتهاد
أو بعدم بحث احتمال طرح مشروع بديل خالل الجلسة.
كان خطاب األمني العام يوم عاشوراء يطرح كالعادة النقاط
االستراتيجية :إسرائيل ،األحداث في سوريا ،والتحالفات
وعلى رأسها ميشال ع��ون .وفي اليوم التالي أب��دى وزيرا
ّ ً
ّ
صوتا
الحزب الحديد ترهال فوق الطاقة على
االحتمالّ ،
ع�ك��س ك��ل ب��دي�ه�ي��ات ال �ح��زب ،وج ��رى التخلي ع� ّ�م��ن م��ث��ل،
منذ ع��ام  ،2006حاضنة سياسية واجتماعية ونيابية
وح�ك��وم�ي��ة ل�ل�م�ق��اوم��ة ،ف�ض��اع اإلص �ل�اح وذه ��ب التغيير،
وانتهى حلم مكافحة الفساد ،وربح املشروع الغربي مرة
أخرى ،ربح حتى في السياسة االقتصادية االجتماعية.
وه ��ا ه��م م � ّ
�ؤي��دو ال �ح��زب وال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي وأن�ص��اره�م��ا
ّ
يتحدثون على الفايسبووك ويسألون عما حدا بالوزيرين
وقيادة الحزب إلى اتخاذ هذا املوقف ،ومن التيار يخبرك
ً
البعض عن الخديعة ،ومن الحزب من يقول إن خلال كبيرًا
قد حصل ،أو «ثمة قرآن جديد نزل بني الثالثاء واألربعاء
ول��م ن�ع�ل��م؟» .ف�ص��ار ه�ن��اك ش��ق ب�ين ال�ق�ي��ادة وجمهورها
األوسع.
في مكان ما يمكن ّ
تخيل كيف وقع شق بني جناحي الحزب:
املقاوم والسياسي ،علمًا بأن الحزب كان إلى األمس القريب
واح�دًا في وجهه ووجهته ،وفي اليوم التالي زاد الوضع
إرب��اك��ا حيث ب��ات��ت النقابات واإلع�ل�ام الحزبيان ف��ي واد
وم��وق��ف ال��وزي��ري��ن ف��ي واد آخ ��ر ،ف�ل��م ت�ع��د امل �ق��اوم��ة تقف
ف��ي ص��ورة ناصعة لتقول إن صدقيتها عالية ّ ،وخطاب
ّ
سيدها هو فصل الخطاب .وفي مكان يمكن توقع الخلل
الذي أصاب آلية اتخاذ القرار في حزب صورته مبنية على
صالبته ووحدته وتماسكه واستحالة ضربه في مواطن
ضعفه.
«نخدمكم بأشفار عيوننا» يقول الشعار الذي رفعه األمني
ّ
وتحول عنوانًا
العام الراحل للحزب السيد عباس املوسوي
لعالقة ال�ح��زب ب��ال�ن��اس .ث��م ف�ج��أة ،ب��دا ك��أن ق�ي��ادة الحزب
تقف على التلة ،وتنظر إلى مشروع تصحيح األج��ور من
بعيد ،فقدت معه التركيز على ما إذا كان في األمر مصلحة
للجمهور الذي دفعت الدم من أجل تحرير أرضه وإعادته
إلى قراه وأرضه واستعادت له كرامة هدرت يومًا.
شيء كبير قد حصل ،أكبر من نصف مليار دوالر دفعتها
الواليات املتحدة لتشويه صورة الحزب وكسر صدقيته.
ش� ��يء م ��ا س� ّ�ي��ئ ي �ض��اف إل� ��ى ع �م�ل�اء ال� �ـ«س ��ي .آي .إي � ��ه»،
وقبله فضيحة رج��ل األع �م��ال ال�ق��ري��ب م��ن ال�ح��زب صالح
ع��ز ال��دي��ن .ش��يء ل��م يطلبه ميقاتي ول�ي��س ب��ال�ض��رورة أن
ّ
يسر بالحصول عليه ،ولكنه وق��ع .هل من آلية مصارحة
لإلصالح...والتغيير؟
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