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سياسة
تقرير

األجهزة األمنية لفصائل عين الحلوة:
ِّ

ُ َسلموا المطلوبين
يزل الجدار

ّ
استفز منظر الجدار اإلسمنتي الذي
ُ َّ
حول مخيم عين الحلوة كثيرين.
يشيد ّ
وال سيما أن تجربة جدران الفصل عالميًا
كان لها مفعول عكسيُ .لماذا اختير
«عين الحلوة» ُلي َّ
سور ،فيما ت ِرك مخيما
المية ّ
ّ
ومية والرشيدية على حالهما؟
وكيف أسهمت فصائل أكبر مخيمات
الشتات في بناء الجدار اإلسمنتي؟
رضوان مرتضى
ُ
تق جدران ّالفصل التي ش ِّيدت بني
لم ِ
مـنــاطــق الـ ُـســنــة والـشـيـعــة الـعــراقـيــن
م ـ ــن الـ ـهـ ـجـ ـم ــات االنـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــاري ـ ــة ،ول ــم
يــوقــف جـ ــدار الـفـصــل الـعـنـصــري في
أراضـ ـ ــي فـلـسـطــن امل ـح ـت ـلــة امل ـقــاومــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،بـ ــل زادهـ ـ ـ ــا إصـ ـ ـ ــرارًا.
ّ
تحل الجدران التي ّ
شيدتها
كذلك لم
بــريـطــانـيــا ف ــي إي ــرل ـن ــدا ،لـلـفـصــل بني
الكاثوليك والبروتستانت ،النزاع بني
ُ
املـتـحــاربــن .لــم تثبت ج ــدران الفصل
ّ
في العالم كله جدواها في الفصل أو
العزل الحقيقي ،بل كانت تزيد الشرخ
ُ
وت ّ
عمق ِّالهوة بني الفئات املتناحرة.
ُ
مل ـ ـ ـ ــاذا زنـ ـ ـ ـ ــر م ـخ ـي ــم «ع ـ ـ ــن الـ ـحـ ـل ــوة»
ّ
بجدار إسمنتي ُمسلح؟ وملــاذا تلجأ
ثبت
الحكومة ُ
اللبنانية إلــى خـطــوة ّ
فشلها؟ هل ش ِّيد الجدار حديثًا أم أنه
ً
ك ــان م ــوج ــودًا أص ــا وج ــرى ترميمه
وتحديثه؟ ما الغاية من بناء الجدار:
هــل هــو للفصل أم لـلـحـمــايــة؟ وم ــاذا
ُاختلف على أهل املخيم قبله وبعده:
ّ
ض ِّيق الخناق عليهم أم أن أثره نفسي
فـحـســب؟ ومل ـ ــاذا ل ــم ي ـصــدر اسـ ُتـنـكــار
رسمي واضــح من الفصائل ونسبت
امل ــواق ــف املـعـتــرضــة إل ــى م ـص ــادر في
عصبة األنصار أو غيرها ،باستثناء

ح ــرك ــة ح ـم ــاس ال ـت ــي أع ـل ــن عـ ــدد مــن
مسؤوليها مـعــارضــة إقــامــة الـجــدار؟
أكـ ـث ــر م ــن ذلـ ـ ــك ،م ــا ه ــو ال ـ ـ ــدور ال ــذي
لعبته هذه الفصائل في بناء الجدار؟
ّ
ملــاذا ارتفعت الصرخة اآلن ،علمًا أن
عملية بـنـ ُـاء ال ـج ــدار ب ــدأت مـنــذ أكثر
م ــن ع ــام وأن ـج ــز ال ـق ـســم األك ـب ــر مـنــه؟
ومن املتضرر من بنائه :أهل املخيم أم
الفصائل أم املطلوبون؟ وهل صحيح
ّ
أن ال ـج ـيــش ُيـ ـع ـ ّـد لـعـمـلـيــة عـسـكــريــة
تستهدف عمق املخيم؟
اإلجابة عن هذه التساؤالت قد ّ
تقدم
صــورة أوض ــح ،بالتزامن مــع الحملة
التي ُانطلقت للتنديد ببناء الجدار
الــذي ش ِّبه بالجدار اإلسرائيلي .فما
هي الحقيقة؟
ّ
ال ش ـ ـ ـ ّـك ف ـ ــي أن املـ ـطـ ـل ــب ال ــرئ ـي ـس ــي
ّ
للجميع يركز على ضــرورة التعامل
مـ ـ ــع املـ ـخـ ـيـ ـم ــات ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة مــن
مـنـظــار اجـتـمــاعــي وت ـن ـمــوي ،ويـنــدد
ب ــال ـخ ـي ــار األمـ ـن ــي ف ــي ال ـت ـع ــاط ــي مــع
الج ـئ ــي مـخـيـمــات ال ـش ـت ــات .وال شـ ّـك
ّ
ّ
تتحمل
ف ــي أن الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة
امل ـســؤول ـيــة األك ـب ــر ع ــن تـ ـ ّ
ـردي أح ــوال
الــاج ـئــن الـفـلـسـطـيـنــن ،لـكــونـهــا لم
تـ ـب ــذل جـ ـهـ ـدًا ُي ــذك ــر ل ــاس ـت ـف ــادة مــن
ّ
طاقات شبابهم .وال ّ
شك في أن غياب
ّ
العدالة االجتماعية والقضائية عزز
ُ
ظـلــم وقـهــر شـبــاب كـثــر داخ ــل املخيم
وخ ـ ـ ــارج ـ ـ ــه .لـ ـك ــن ك ـ ــل ذل ـ ـ ــك ال ي ـن ـفــي
ّ
تتحملها الفصائل
املـســؤولـيــة الـتــي
الفلسطينية ،بعدما أسهم هؤالء في
ت ـحــويــل مـخـ ّـيـمـهــم إل ــى بـ ــؤرة أمـنـيــة.
ومن هنا ،كانت البداية ،بحسب رؤية
األجهزة األمنية اللبنانية.
«جــدار عني الحلوة ّ
شيدته الفصائل
ٌ
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة بـ ـت ـخ ــاذلـ ـه ــا» .عـ ـب ــارة
ت ــرد عـلــى لـســان م ـســؤول أمـنــي رفيع
ف ــي م ـعــرض اإلج ــاب ــة ع ــن سـبــب بـنــاء
ال ـجــدار ،ال ــذي تـعــددت تسمياته :من
«ج ــدار الـفـصــل» و«جـ ــدار ال ـعــار» إلــى
«جدار العنصرية» و«جدار ّالحماية».
والتسمية األخيرة هي املفضلة لدى

ّ
األجـهــزة األمـنـيــة ،باعتبار أن الغاية
مــن بـنــائــه «حـمــايــة املـخـيــم مــن تسلل
اإلرهابيني» .ويخلص املسؤول نفسه
ّ
إلــى أن األوضــاع األمنية املتردية في
املخيم أدت إلــى املضي في قــرار بناء
ال ـس ــور ،وبــالـتــالــي ي ـكــون املـطـلــوبــون
ه ــم ال ــداف ــع الــرئ ـي ـســي  .ي ـقــول مــرجــع
أم ـنــي لـ ــ«األخـ ـب ــار»« :امل ـع ــادل ــة سهلة
ِّ
أم ــام الفصائل الفلسطينية :سلموا
َ
اإلرهــاب ـيــنُ ،ي ــزل ال ـس ــور» .ويضيف:
ـن ســورًا لتسييج مخيمي
«ملــاذا لم نـ ِ

ال يعبأ ممثلو الفصائل
إال ببطاقات تسهيل
المرور والرعاية األمنية
التي يحظون بها
ّ
املـيــة ومـ ّـيــة والــرشـيــديــة؟ ألن اللجان
ُ ّ
األمـنـيــة تسلمنا أي مطلوب يتورط
في عمل أمني» .وسأل« :هل القيادات
الفلسطينية فــي عــن الـحـلــوة ق ــادرة
ّعـلــى ضـبــط امل ـخ ـيــم؟ ُالـتـجــربــة تـقــول
إن ـ ـهـ ــم ع ـ ــاج ـ ــزون إن أح ـ ـ ِـس ـ ــن الـ ـظ ــن،
ومتواطئون في أســوأ األحــوال .بل ال
ّ
شــك فــي أن مـعـظــم ممثلي الفصائل
ال ي ـع ـب ــأون بـ ـح ــال أهـ ــل امل ـخ ـي ــم .وال
يكترثون ،ربما ،إال ببطاقات تسهيل
امل ــرور أو التسهيالت الـتــي يحظون
بها جراء تعاطيهم مع ضباط األمن.
ول ــو كــانــوا صــادقــن فــي اعـتــراضـهــم،
وحـ ــرصـ ــاء ع ـل ــى عـ ــدم خ ـن ــق امل ـخ ـيــم،
ً
فـلـمــاذا رض ــوا أص ــا بــإقــامـتــه ،ومل ــاذا
ّ
يتملصون الـيــوم مــن املـســؤولـيــة عن
املوافقة .ألم يكن هناك خيار آخر قبل
بناء الجدار؟».
وتكشف املصادر ّأن املشروع ُأ ّ
قر منذ

هل ُيعقل أن يؤخذ مئة ألف إنسان بجريرة عشرات المطلوبين فقط؟ (هيثم الموسوي)

عــام  ،٢٠١٠لكنه بقي حبرًا على ورق
حتى العام املــاضــي ،تاريخ املباشرة
ّ
ب ـب ـنــاء الـ ـس ــور .وت ـض ـيــف أن ال ـج ــدار
ً
موجود أصــا ،ليس بشكله الحالي،

بل على هيئة جــدران تقابلها شباك
ُ
مـتــآكـلــة كــانــت ت ـسـ ِّـيــج امل ـخ ـيــم .وع ــزز
ّ
امل ـض ــي ف ــي ت ـش ـي ـيــده ت ـ ـ ــردي ال ـحــالــة
األمنية في املخيم على وقع األحداث

تقرير

ُ ّ
ّ
طرابلس :كيف يسلم البلد للقوات وخصمها ربح؟
عبد الكافي الصمد
ت ــراجـ ـع ــت «طـ ـحـ ـش ــة» ال ـ ـتـ ــوزيـ ــر فــي
طرابلس إلــى النقطة الصفر تقريبًا،
وأط ـ ـفـ ــأ الـ ـط ــامـ ـح ــون فـ ــي ح ـم ــل لـقــب
ص ــاح ــب امل ـع ــال ــي م ـح ــرك ــات ـه ــم ،ول ــو
م ــؤق ـت ــا ،ب ـعــد ال ـت ـع ـق ـيــدات ال ـك ـث ـيــرات
التي طرأت ،والتجاذبات والسجاالت
السياسية الـتــي تـقـ ّـدمــت معالجتها
على تأليف الحكومة.
ف ـب ـعــد ان ـف ـج ــار ال ـق ـل ــوب امل ــآن ــة بــن
الــرئـيـســن مـيـشــال ع ــون ونـبـيــه بــري
األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،وم ـ ــا راف ـ ـقـ ــه مــن
س ـجــال غ ـيــر م ـبــاشــر ب ــن الـبـطــريــرك
املـ ـ ــارونـ ـ ــي ب ـ ـشـ ــارة ال ـ ــراع ـ ــي ون ــائ ــب
رئ ـيــس املـجـلــس اإلس ــام ــي الشيعي
األعـ ـل ــى ال ـش ـيــخ ع ـبــد األمـ ـي ــر ق ـبــان،
أيقن كثيرون في عاصمة الشمال أن

«الحكومة قد أصبحت فعليًا في خبر
ك ـ ــان» ،ك ـمــا قــالــت م ـص ــادر سياسية
مطلعة.
هــذه األج ــواء املتشائمة تسود أغلب
األوساط السياسية في طرابلس بال
استثناء ،إذ يؤكد أغلبها أن «العقبات
التي تعترض سبيل تأليف الحكومة
فعلية ّ
وجدية ،وستؤخر والدتها».
ف ــي أوسـ ـ ــاط ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل تـســود
أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء يـ ـخـ ـتـ ـل ــط ف ـ ـي ـ ـهـ ــا ال ـ ـت ـ ـفـ ــاؤل
ب ــال ـت ـش ــاؤم .ف ـب ـعــد تـكـلـيــف الــرئ ـيــس
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ت ــأل ـي ــف ال ـح ـكــومــة،
بـ ـم ــا ُي ـ ـمـ ـ ّـهـ ــد ع ـ ــودت ـ ــه إل ـ ـ ــى الـ ـس ــراي ــا
الـحـكــومـيــة ،ويـعـيــد م ــن جــديــد ضخ
الــدم فــي شــرايــن التيار األزرق ،ترى
أوساط فيه أن الحريري «وجد نفسه
مـحــاصـرًا ب ـشــروط وش ــروط مـضــادة
مـ ــن ال ـح ـل ـف ــاء والـ ـخـ ـص ــوم ع ـل ــى حــد

كيف ستحكم
الحكومة من دون
فرنجية وحركة أمل
وحزب الله؟
سواء ،وبمطالبهم التي تفوق قدرته
وق ـ ــدرة ال ــواق ــع ال ـس ـيــاســي ف ــي الـبـلــد
على تلبيتها».
فـ ــي مـ ـق ــاب ــل ذلـ ـ ـ ــك ،ت ــوقـ ـف ــت مـ ـص ــادر
س ـيــاس ـيــة م ـق ــرب ــة م ــن ف ــري ــق  8آذار
عند مــا وصفته ب ــ»م ـحــاوالت بعض

ال ـ ـقـ ــوى إلثـ ـ ـ ــارة ح ـس ــاس ـي ــة طــائ ـف ـيــة
ب ــال ـغ ــة الـ ـخـ ـط ــورة ،بـ ـ ــرزت م ــن خ ــال
سعيها إلــى احتكار تمثيل الطائفة
املـسـيـحـيــة ملـصـلـحــة فــري ـقــن ف ـقــط ال
غـيــر ،فــي مسعى منها ،وفــق قولها،
السـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة م ـ ــا أم ـ ـكـ ــن م ـ ــن الـ ـنـ ـف ــوذ
السياسي للمسيحيني الذي كان قبل
الحرب األهلية ،وبهدف ّ
شد العصب
املسيحي حولها».
وتــوضــح ه ــذه امل ـصــادر أن «املشكلة
ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـعـ ـت ــرض تــأل ـيــف
ال ـح ـكــومــة تـكـمــن ف ــي أن فــري ـقــا يــرى
نـفـســه أن ــه ان ـت ـصــر ،أو ه ـك ــذا ُيـخـ ّـيــل
إلـيــه ،وأن ــه ق ــادم ليأخذ كــل ش ــيء ،أو
كما يـقــول ليستعيد كــل مــا يــرى أنه
كـ ــان ح ـقــا ل ــه وج ـ ــرى س ـل ـبــه م ـنــه في
ظرف تاريخي معني ،وهــذا أمر بالغ
الخطورة».

وف ـي ـم ــا ت ـ ــرى امل ـ ـصـ ــادر أن «فــري ـق ـنــا
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ان ـ ـت ـ ـصـ ــر فـ ـ ــي ال ـ ــداخ ـ ــل
بانتخاب املــرشــح االستراتيجي له،
وه ــو ال ـع ـمــاد م ـي ـشــال عـ ــون ،رئـيـســا
للجمهورية ،ومحورنا يحقق تقدمًا
ويـ ـحـ ـص ــن م ــواقـ ـع ــه فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة»،
فــإنـهــا ت ـت ـســاءل« :أي ــن خـســر فريقنا
الـسـيــاســي حـتــى نضطر إل ــى إعـطــاء
ال ـ ـق ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة أربـ ـ ـ ــع ح ـقــائــب
وزاريـ ـ ــة ،ورب ـمــا أك ـثــر ،ونـسـلــم البلد
ل ـهــا ت ـحــت ش ـع ــار اس ـت ـع ــادة حـقــوق
املسيحيني؟».
وأكدت املصادر أن «وقوف حزب الله
وحركة أمل خلف رئيس تيار املردة
النائب سليمان فرنجية ،ودعمهما
له في الحصول على حقيبة وزاريــة
وازنـ ــة ،هــو مــوقــف ثــابــت ،ونــابــع من
قناعات سياسية ،ولــن يتغير مهما

