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سياسة
على الغالف

طائرة سيناء:
« 11ايلول» روسية؟
عامر محسن
ً
كــانــت « 11اي ـل ــول» ،بــرمـ ّ
ـزيـتـهــا وسـيــاقـهــا ،م ــرآة ملـبــدأيــن أســاسـيــن في
ً
ّ
ّ
السياسة والثقافةّ .اوال ،هناك املعادلة التي تميز بني أثمان البشر وتسعر
«قيمة حياتهم» حــول العالم؛ ففي كــوكـ ٍـب تطحن فيه الـحــروب شعوبًا
بأكملها ،ويــأخــذ سياسيون فــي العواصم «الـكـبــرى» ،بشكل روتيني،
ّ
ق ــرارات ّ
تدمر حياة املــايــن ،على التاريخ أن يتوقف ويـعـ ّـدل سيره ألن
ُ
غربيني بيضًا قد أصيبوا بــأذى .عليك أن تعرف أسماءهم ـ ـ كأفراد ـ ـ
َ
وتشعر بألهم ،وأن تشاركهم فجيعتهم .هذه السردية االعالمية التي
ً
ّ
ُ
بنيت حول مأساة نيويورك وضحاياها ،ال ُيمكن أن تفهم ال مترافقة
مع خطاب جورج بوش الى ّ
األمة اثر الهجوم ،الذي أعلن فيه الحرب .كان
ّ
بوش يقول ،بوضوح ،لشعبه وللعالم« :اياكم أن تعتقدوا أننا من الشعوب
التي يموت املئات منها في «حادثة مؤسفة» ّ
ويمر األمــر هكذا .سوف
ً
نمطر وب ــاال يـفــوق عنف الهجوم آالف امل ــرات ،ولــو على الـهــدف الخطأ،
فهناك ٌ
ثمن يجب أن ُيدفع».
ّ
انت ،اذًا ،ستعرف بضحايا نيويورك وسيحكي اإلعــام قصتهم ألنهم
ينتمون الى قلب الرأسمالية العاملية ،ونخبها ومصالحها ومستهلكيها،
وليس باإلمكان تجاهلهم (فيما من املحتمل أن تختفي قرية من  4آالف
ّ
وستتكرس هذه املعادلة ـ ـ
انسان في ليبيريا بال أن يشعر العالم بذلك)،
ّ
باملعنى املادي ـ ـ عبر العنف الفائق الذي يسلطه جورج بوش ،أو «الثمن»
الذي يفرضه مقابل دماء األميركيني (االسرائيليون فهموا العالم ،منذ
مرحلة مبكرة ،على هــذا املـنــوال ايـضــا ،وكــان اإلص ــرار الــدائــم مــن قــادة
ّ
تكلف ّكل غارة عربية ،أو عملية عسكرية ،ثمنًا ّ
بالدم
عسكريني كبار أن
عائد عسكري ،في ارساء
دون
من
ولو
كان
كيفما
بأضعاف،
يفوق أذاها
ٍ
ملعادلة مشابهة).
املبدأ الثاني الذي تبلور على مسرح « 11ايلول» كان امكانية استخراج أي
فعل (االستهداف املقصود للمدنيني في  11ايلول)
نتيجة سياسية من ٍ
ّ
تتم أسطرته وتحويله الــى «استثناء» ووضعه خــارج السياق الطبيعي
ّ
للتاريخ .في املبدأ ،وحتى باملقاييس االمبرياليةّ ،
فإن أقصى ما كان يحق
للرئيس األميركي املكلوم املطالبة به هو اإلقتصاص ،تحديدًا وحصرًا،
من األفراد املسؤولني عن هذا الفعل ،وخططوا له وأمروا بهّ .
ولكن جورج
بوش استخدم « 11ايلول» لكي يفرض ،على العالم أجمع ،قوانني جديدة
دول ال عالقة لها بملف
للمرحلة ،لم تتوقف عند اعطائه «اذنًا» باجتياح ٍ
 11ايلول أو «القاعدة» ،بل أشعرت الجميع أنهم في دائرة االنتقام املحتملة
(«اما معنا أو ّ
ّ
ضدنا»).
ّ
ّ
مع تزايد األدلــة والتصريحات التي ترجح أن سقوط الطائرة الروسية
ً
عمال ّ
مدبرًا تقف خلفه «داعش»،
فوق سيناء لم يكن حادثًا عرضيًا ،بل
مجال جديد ،وصارت موسكو
الى
ستكون املواجهة مع روسيا قد ذهبت
ٍ
ضغط ـ ـ يشابه لحظة  11ايلول ـ ـ إلثبات «قيمة» حياة مواطنيها
تحت
ٍ
وسالمتهم .منذ البداية ،حامت الشكوك حول سقوط الطائرة الروسية،
حرق على
وقد قال بعض الخبراء إن صورًا أولية للحطام أظهرت اثار
ٍ
ٌ
انفجار ال عطل .تراوحت النظريات بني احتمال
الهيكل ،وهو ما يحدثه
ال ـصــاروخ (وهــو ضعيف بالنظر الــى ارتـفــاع الـطــائــرة ،الــذي يحتاج الى
أنظم ٍة معقدة ورادار لتغطيته؛ والصواريخ املحمولة على الكتف ال يمكن
أن تطال الطائرات املدنية اال في مراحل اقالعها أو هبوطها) واحتمال أن
يكون قد ُزرع على منت الطائرة عبوة أو انتحاري.
ُ
هناك صـ ٌ
ـور جــديــدة للحطام تظهر خــروقــا ،تشبه آثــار الشظايا ،على
سيل
الهيكل الداخلي للطائرة ،ما يعزز نظرية التفجير .وهو ما ترافق مع ٍ
من التسريبات في وكاالت األنباء والصحف العاملية تقول بأن الطائرة
ٌ
عمل ارهابي .هذا ّ
يعزز من ّالت ّ
حدي بالنسبة الى روسيا .فأغلب
أسقطها
املصادر التي تزود الصحف العاملية بهذه التسريبات ،تقول «نيويورك
ّ
تايمز» ،هي من االستخبارات الغربية ،في ما يشبه التشفي بالقتلى
الروس املدنيني ،واشارة الى روسيا بأن خسائرها في سوريا قد ابتدأت
ً
(أو ،كما نقلت الصحيفة األميركية« ،أهــا بكم في الشرق األوس ــط»).
ُيفهم ايضًا من هذه «الرسالة» ّأن السكوت على هكذا عمل أو تركه ّ
يمر
بيسر ،وهنا بيت القصيد ،قد يعني ان ّ
يتكرر في املستقبل.
ّ
يبقى موضوع «صمت بوتني» ،كأن الرئيس الروسي ينتظر التيقن من
تدل الحكومة الروسية
سبب الكارثة قبل اتخاذ
ٍ
موقف رسمي منها .لم ِ
بتصريحات وافية حول الحادثة ،عدا اعالن الحداد؛ واكتفى الرئيس في
ّأول ظهور له ،بعد أيــام من الواقعة ،بتصريح مقتضب ّ
يعزي بضحايا
ٍ
ٍ
الطائرة ويطالب بتكوين «صورة موضوعية» عن ما جرى .هذا ما دعا
ـوان يقول «ال ــروس يسألون:
صحيفة «موسكو تايمز» الــى اختيار عـنـ
اين بوتني؟» .وفي تفسير هذا الصمت ،يقول ٍأحد الخبراء للصحيفة انّ
ّ
بشكل
الرئيس الروسي يفضل التعامل مع الكوارث الطبيعية والحوادث
ٍ
هادىء وعدم تحويلها الى قضايا سياسيةّ .
ولكن اشاعات ـ ـ من الصعب
ٌ
التأكد من ّ
صحتها ـ ـ تقول بــأن الصمت سيتلوه موقف عاصف ،وأن
الرئيس الروسي سيلقي قريبًا خطابًا ّ
حادًا ،يؤكد فيه أن الطائرة كانت
ضحية عمل ارهابيُ ،ويعلن عن ٍّ
رد عنيف واجــراءات تتجاوز «داعش»
ٍ
نفسها .فهل تكون طائرة سيناء « 11ايلول» روسيا؟

موسم الهجرة من عي ـ
لم تكن المعركة
األخيرة بين حركة فتح
والقوى المتشددة في عين
الحلوة سوى فاتحة الزدياد
حركة النزوح من المخيم
ومخيمات لبنان إلى أوروبا ،عبر
طرق جديدة؛ أبرزها إلى روسيا
ثم النرويج .الفلسطينيون
يخشون ّ
تجدد الحرب
ومساعدات االونروا تتالشى
والواقع اللبناني يتفاقم .هل
يبقى عين الحلوة رمزًا للشتات
الفلسطيني؟
فراس الشوفي
َّ
«الــطـ ُّـبــون ـيــه» ف ــي س ـي ــارة املــرس ـيــدس
َّ
«الــلــف» ذات اللوحة الحمراء ،تحتاج
ٌ
إلـ ــى ج ـه ــد ك ــي ت ـف ـت ــح .فــال ـع ـمــر ب ــائ ــن
ع ـلــى ال ـس ـي ــارة أك ـث ــر م ــن الـشـيـخــوخــة
التي أنهكت السائق ،وجندي الجيش
اللبناني على حاجز «الحسبة» عند
املــدخــل الشمالي ملخيم عــن الحلوة،
يـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم قـ ـ ــوة زن ـ ــدي ـ ــه ،والـ ـس ــائ ــق
الـكـهــل يـنـتـظــر قــربــه بـخـجــل« .الـحـمــد
لـ ـل ــه ...ال ـح ـمــد ل ـل ـ ُـه» ي ـك ـ ّـرره ــا الـجـنــدي
وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي امل ـ ـت ـ ـعـ ــب ،وي ـن ـص ــرف
ـوم ،لــم يــرد فيه اسم
كالهما ملتابعة يـ ٍ
عني الحلوة في وسائل اإلعالم ...ربما.
الساعة تشير إلــى الــواحــدة والنصف
ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر ،ورذاذ املـ ـط ــر الـخـفـيــف
يكاد يمأل الحفر التي تغطي الشوارع
عوضًا عن االسفلت .الرجال والنساء
في حي صفورية يلتزمون السير على
ضفاف األزقة وأشباه الشوارع ،خشية
املاء القذر املتطاير من مرور الدراجات
النارية املسرعة ،واألوالد ال يكترثون
لـكــل ه ــذه ال ـط ـقــوس .بـعــد امل ـطــر ،تجد
بلدة صفورية مرسومة على حيطان
ب ـي ــوت ال ـح ــي امل ـتــاص ـقــة الـعـشــوائـيــة
بطالء ّبراق ،بيوتًا وأشجارًا وذكريات
ٍ
حـمـلـهــا ال ـخ ــارج ــون إل ــى ال ـش ـتــات في
تغريبة  1948وق ـيــام دول ــة إســرائـيــل،
مــن قضاء الناصرة الفلسطيني ،إلى
جنوب لبنان« .التمشاية» األولــى مع
عــاهــد اب ــن صـفــوريــة (اس ــم مستعار ـ ـ
ّ
حركة
أح ــد امل ـقــربــن مــن ال ـق ـيــادي فــي ّ
ف ـتــح الـعـقـيــد م ـح ـمــود عـيـســى املـلــقــب
باللينو) ،وإلـقــاء الـســام على شابني

قـ ـ ــرب م ـس ـج ــد الـ ـصـ ـح ــاب ــي خ ــال ــد بــن
ً
الــولـيــد يـبــدو مــدخــا عـلــى حديثهما،
ع ــن ال ــرح ـي ــل إلـ ــى بـ ــاد ال ـل ــه الـ ـب ــاردة،
النرويج والسويد والدنمارك وأملانيا،
في قوافل الشتات الجديد.
ْ ُ
ـ ـ «شو َمالكم؟ ،بعد ما رحتوش ،ما كل
املخيم َبيمشي» ،يقول عاهد.
ّ
ُ
ـ ـ «يل ق َّر ِبت ،كنا ماشيني مبارح بس
ّ
ما ضل محل ،مستعجل علينا؟!» ،يرد
أحد الشابني.
ـ ـ ال ،بس بسأل ،دخلكوا إنتو رايحني
عن طريق سوريا أو البحر؟
َ
َ
ـ ـ ال ه ْي وال ه ْي ،عن طريق روسيا.
«س ـم ـع ــت؟! م ــا قـلـتـلــك امل ـخ ـيــم فـضــي»
ُي ـ ـسـ ــائـ ــل عـ ــاهـ ــد ضـ ـيـ ـف ــه ،ويـ ـ ـ ّ
ـودعـ ـ ــان
الشابني ويكمالن املسير.
يشعل محمد سيجارة «سيدرز» ،قبل
أن ي ـبــدأ ال ـس ـيــرة الــذات ـيــة املـخـتـصــرة.
اب ـ ــن صـ ـف ــوري ــة ،وقـ ــاطـ ــن حـ ــي ع ـم ـقــا،
ي ـق ـضــي وقـ ـت ــه ب ــن «ن ــوب ــة الـ ـح ــرس»
و«اإلن ـتــرنــت»« ،بـحــب فلسطني وكنت
ب ــدي ــش هـ ــاجـ ــر ،بـ ــس شـ ــو ب ـ ــدي ضــل

أعـمــل ه ــون ،مــا تــركــولـنــاش خــرم إبــرة
نتنفس منه .يا أخي بدي أروح وآجي
ً
على كيفي ،أنا أصال بطلت إنزل على
الروشة» .هي املرة الثالثة التي يخفق
فيها املــراهــق بــالـهــرب ،مــرة عبر مرفأ
طرابلس ،ومــرة عند املصنع السوري
ـ ـ اللبنانيّ ،
ومرة ألن «النقلة» اكتملت،
ول ــم يـعــد لــه م ـكــان .أكـثــر مــن  30شابًا
فلسطينيًا يخرجون يوميًا من ّ
مخيم
عني الحلوة ،إلى ...غير رجعة .يستيقظ
الصدوق
أحدهم ليكتشف أن صديقه
َْ ُ
رحــل سـ ّـرًا من دون أن يبلغه«َ ،بلقطه
على واتــس أب بعد كم يــوم» ،يضحك
محمد« .يهربون» هو أقرب وصف ،من
الفقر والبطالة وانعدام األمل والنظرة
األمـنـيــة تـجــاه الفلسطيني ورصــاص
الصدفة ،ومن بيوت الزينكو واألحالم
التي تولد وتـمــوت على زواي ــا األزقــة.
فموجة اللجوء الـســوري األخـيــرة إلى
أوروبـ ـ ـ ــا ،ال ـت ــي ي ـض ـ ّـج ب ـهــا ال ـع ــال ــم ،ال
تطال السوريني وحدهم ،إنها تقضم
ّ
ومخيمات الفلسطينيني
عني الحلوة

نقل الفلسطينيون السوريون روح مخيم اليرموك إلى عين الحلوة (هيثم الموسوي)

تقرير

انتخابات محامي طرابلس :هزيـ
عبد الكافي الصمد
أك ـ ـثـ ــر مـ ـ ــن م ـ ـفـ ــاجـ ــأة خـ ــرجـ ــت ب ـهــا
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـف ــرع ـي ــة فـ ــي ن ـقــابــة
مـحــامــي طــرابـلــس ،وكـشـفــت مالمح
خ ــري ـط ــة ق ـ ــوى جـ ــديـ ــدة داخ ـ ـ ــل ّ
«أم
النقابات» الشمالية ستترك معاملها
وتأثيرها في أي انتخابات مقبلة.
أبـ ـ ـ ــرز نـ ـت ــائ ــج االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات أم ــس
الن ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاب عـ ـ ـ ـض ـ ـ ــوي ـ ـ ــن (م ـ ـس ـ ـلـ ــم
ومـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـح ـ ــي) مل ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـن ـ ـقـ ــابـ ــة،
كــانــت الـهــزيـمــة امل ـ ّ
ـدوي ــة الـتــي نزلت
بـتـيــار املستقبل ،بسبب الـخــافــات

الداخلية التي عصفت بــه ،وظهرت
بوضوح في وجود أكثر من ّ
«طباخ»
مستقبلي لالنتخابات ،ما أدى الى
احتراق «الطبخة».
فـ ـ ـق ـ ــد ك ـ ـش ـ ـفـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر مـ ـت ــابـ ـع ــة
ل ـ ــ»األخ ـ ـبـ ــار» أن خ ــاف ــا ن ـش ــب بــن
وزي ــر الـعــدل أش ــرف ريـفــي والنائب
سمير الجسر ونقيب املحامني فهد
املقدم ،لحسابات سياسية وخاصة،
ح ــول إدارة االن ـت ـ ُخــابــات واخـتـيــار
املـ ــرش ـ ـحـ ــن ،ل ـ ــم تـ ـ ـج ـ ـ ِـد مـ ـع ــه ن ـف ـعــا
ال ــوس ــاط ــات ال ـتــي ج ــرت الح ـتــوائــه،
رغ ـ ـ ـ ــم ح ـ ـض ـ ــور مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــي قـ ـط ــاع

الـنـقــابــات فــي املستقبل مــن بيروت
ملعالجة املشكلة .وأوضحت أن «ما
فاقم األمــور ســوءًا كــان أداء النقيب
املقدم ومجلس النقابة الذي يهيمن
عليه الـتـيــار ،إضــافــة إلــى تــداعـيــات
التشكيالت التي قــام بها ريفي ّفي
قصر عدل طرابلس ،وأثارت تحفظ
كثيرين واستياءهم».
ب ـن ـت ـي ـجــة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات يـ ـتـ ـب ـ ّـن أن
هيمنة تيار املستقبل على مجلس
النقابة باتت من املاضي ،بعد فوز
عـبــد ال ـســام الـخـيــر ( 406أص ــوات)
املدعوم من فريق  8آذار على محمد

