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ّ
فــي ســوريــا .وتكشف املـصــادر أن كل
ُ
ال ـف ـصــائــل الـفـلـسـطـيـنـيــة اســت ـش ـيــرت
قبل الشروع في بناء السور ،مشيرة
ّ
إل ــى أن اس ـت ـخ ـبــارات الـجـيــش أخــذت

هـ ــواجـ ــس ال ـف ـص ــائ ــل فـ ــي االعـ ـتـ ـب ــار،
وأجـ ــرت تـعــديــات ع ــدة أث ـنــاء عملية
ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء ل ـ ـتـ ــراعـ ــي خـ ـص ــوصـ ـي ــة أه ــل
املـ ـخـ ـي ــم .وتـ ــوضـ ــح« :ل ـ ــم ن ـق ـت ــرب مــن
امل ـخ ـي ــم .ل ــم ي ـت ـغـ ّـيــر شـ ــيء ع ـل ــى أه ــل
املـخـيــم ،فاملخيم كــان ُّ َمـطـ ّـوقــا سابقًا،
إنـمــا الـجــديــد س ـ ّـد الــثــغــر الـتــي كانت
ُ
تـسـتـخــدم لـلـُتـهــريــب ف ــي الـبـســاتــن».
وت ـض ـي ــف« :أن ـ ـجـ ــز بـ ـن ــاء الـ ـس ــور فــي
ً
ال ـجــانــب ال ـشــرقــي للمخيم ك ــام ــا ثم
ُبـ ـ ـ ِـدئ بــال ـج ـهــة ال ـغــرب ـيــة امل ـط ـلــة على
أوتــوس ـتــراد الــزهــرانــي .لكن فوجئنا
ّ
بــالـحـمـلــة ،رغ ــم أن جـمـيــع الـفـصــائــل
ك ــان ــت ع ـلــى دراي ـ ــة كــام ـلــة بـتـفــاصـيــل
املـشــروع» .وتضيف« :كافة الفصائل
الـفـلـسـطـيـنـيــة اجـتـمـعــت ب ـمــديــر فــرع
اسـتـخـبــارات الجنوب العميد خضر
حـ ـم ــود ،وال س ـي ـمــا امل ـت ـح ــدث بــاســم
ع ـص ـب ــة األن ـ ـصـ ــار أب ـ ــو ش ــري ــف عـقــل
ورئيس الحركة اإلسالمية املجاهدة
ال ـش ـي ــخ جـ ـم ــال خـ ـط ــاب وأبـ ـ ــو ط ــارق
السعدي ومنير املقدح وآخــرون .وقد
ُع ـ ِـرض ــت عـلـيـهــم خ ــرائ ــط ع ــن ال ـجــدار
ّ
واألب ـ ـ ـ ـ ــراج ،ف ـل ــم ي ـع ـت ــرض ــوا إال عـلــى
ق ــرب مــوقــع أح ــد األبـ ــراج مــن البيوت
ّ
السكنية .واعتبروا أن بعض األبراج
تكشف بعض البيوت وتعرقل حركة
ســاكـنـيـهــا ،فـجــرى إب ـعــادهــا وتعديل
أمــاك ـن ـهــا ب ــرض ــى قـ ـي ــادات الـفـصــائــل
وإشرافهم» .لكن ،هل ُيعقل أن يؤخذ
م ـئ ــة أل ـ ــف إنـ ـس ــان ب ـج ــري ــرة ع ـش ــرات
املـ ـطـ ـل ــوب ــن فـ ـق ـ ّـط؟ ت ـج ـي ــب املـ ـص ــادر
بــال ـقــول« :ل ــم يــؤثــر ال ـج ــدار عـلــى أهــل
املخيم .لم يكن املخيم يومًا من دون
سياج».
ّ
ّ
وتــذكــر امل ـصــادر األمـنـيــة ب ــأن الـجــدار
ج ـ ــزء م ــن مـ ـش ــروع م ـت ـك ــام ــل لـضـبــط
الوضع ُ األمني في املخيم ،كاشفة عن
اقتراح ق ِّدم إلى وزارة الداخلية لوقف
العمل ببطاقة التعريف الزرقاء التي
يـمـكــن ت ــزوي ــره ــا ب ـس ـهــولــة ،وإصـ ــدار
بطاقات ممغنطة بديلة منها .ورأت
ّ
ّ
امل ـ ـصـ ــادر األمـ ـنـ ـي ــة أن «سـ ــكـ ــة ال ـحــل
تـبــدأ بتسليم املـطـلــوبــن» .وأضــافــت:
«امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب م ـ ــن الـ ـفـ ـص ــائ ــل وال ـ ـقـ ــوة
األمـنـيــة حـمــايــة املـخـيــم بالعمل على
ف ـك ـف ـكــة املـ ـلـ ـف ــات األم ـ ـن ـ ـيـ ــة» ،م ـش ـيــرة
ّ
إلــى أن «العمليات األمـنـيــة الخاصة
ال ـش ـب ـي ـه ــة ب ـع ـم ـل ـي ــة ت ــوقـ ـي ــف ع ـم ــاد
يــاســن واردة فــي كــل لحظة لحماية
أهل املخيم والسيادة اللبنانية متى
ّ
ّ
ت ـطــلــب األمـ ـ ــر» .وخ ـت ـمــت بـ ــأن «امل ـلــف
ُ
االجـتـمــاعــي وامل ـلــف اإلن ـمــائــي يعمل
عليهما بعد إنهاء امللف األمني».
وعلمت «األخبار» ّأن اجتماعًا ُ
سيعقد
ال ـي ــوم وغـ ـ ـدًا .األول ب ــن مـمـثـلــن عن
حـمــاس مــع رئـيــس ف ــرع اسـتـخـبــارات
ال ـج ـن ــوب ال ـع ـم ـيــد حـ ـم ــود ،وال ـث ــان ــي
ف ــي ال ـس ـفــارة الفلسطينية بحضور
مـمـثـلــن ع ــن الـفـصــائــل الفلسطينية
واسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــارات الـ ـجـ ـي ــش مل ـن ــاق ـش ــة
األوضاع األمنية في املخيم.
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«مستقبليو» ّالبقاع:
توزير الجراح ال يحل أزمتنا!
أسامة القادري

ارتفاع أسهم توزير النائب املستقبلي جمال الجراح،
في الحكومة املقبلة ،لم ينعكس ارتياحًا لدى جزء
كبير من قاعدة تيار املستقبل في البقاعني الغربي
واألوســط ،ممن يــرون أن الجراح بعيد عن القاعدة
الشعبية البقاعية ،و»تسميته وزيـرًا عن البقاع لن
تخدم التيار املأزوم».
«إذا بـقـيـنــا نـعـمــل بــالــذهـنـيــة نـفـسـهــا الـبـعـيــدة عن
مــراج ـعــة أس ـب ــاب إخ ـفــاقــات ـنــا ،ف ـهــذا يـعـنــي أن ـنــا لم
نتعلم من كل أخطاء املرحلة السابقة» ،يقول أحد
ق ــادة املستقبل فــي املـنـطـقــة .ويـضـيــف« :أب ـنــاء كل
منطقة أدرى بشعابها .كــان يفترض بالقيادة أن
تناقش األسماء املطروحة مع الحزبيني وتشركهم
في اتخاذ القرار ،ال اإلمالء عليهم بما يشبه األمر
العسكري».
في رأي مصادر مستقبلية بقاعية ،أن معالجة أزمة
تيار املستقبل وترهل شعبيته «تحتاج الى أكثر من
الديمقراطية الشكلية» التي عرفها محازبو التيار
وم ـنــاصــروه ،لـلـمــرة األولـ ــى ،فــي انـتـخــاب مندوبني
لهم الــى املؤتمر الـعــام« .وض ــع االصـبــع على جرح
املستقبل» ّيلزمه أكثر من إعــادة هيكلة تنظيمية،
وإن ـم ــا يـتـطــلــب تـفـعـيــل امل ـحــاس ـبــة ع ــن ك ــل الـفـتــرة
املاضية وما شابها من إخفاقات ،وإفساح املجال
أمام املحازبني إلبداء آرائهم.
وبـحـســب أح ــد ق ــادة ال ـت ـيــار الـســابـقــن فــي الـبـقــاع،
فإن إعادة الهيكلة التنظيمية توازيها أهمية نقاش
املواقف السياسية مع املحازبني ،الفتًا ،على سبيل
املـثــال ،إلــى أنــه «فيما كنا فــي خضم معالجة ازمــة

الـتـيــار والـتـهـيــؤ للمؤتمر ال ـعــام وان ـجــاز انتخابات
املندوبني ،قــررت قيادة التيار ،بمعزل عن قاعدته
الـشـعـبـيــة ،تــرشـيــح ال ـع ـمــاد مـيـشــال ع ــون لــرئــاســة
الـجـمـهــوريــة قـبــل أي مصالحة مــع الـتـيــار الوطني
الحر .وهذا ما جرى سابقًا لدى قرار الرئيس سعد
ال ـحــريــري زيـ ــارة س ــوري ــا ،ول ــدى تــرشـيـحــه الـنــائــب
سليمان فرنجية للرئاسة» .فيما «خلق حالة من
الحوار والنقاش الداخلي ،قبل اتخاذ خطوات كهذه،
ستكون له بالتأكيد ارتدادات ايجابية على الشارع،
ويعزز عمل الخاليا الحزبية التي يكاد يكون عملها
اليوم ّمحصورًا برفع االعالم والصور».
ً
ال يـعــلــق املـتـشــائـمــون آمـ ــاال كـبـيــرة عـلــى «ال ـحــراك
االنتخابي» للخروج من أزمة املستقبل ،رغم ورود
أنباء من «بيت الوسط» تفيد بأن الرئيس الحريري
قــرر تعيني  10أعـضــاء فــي املكتب السياسي من
حصته ،غالبيتهم مــن عنصر الـشـبــاب ممن لهم
نفوذ في املناطق .وبحسب هــؤالء ،فإن الهدف من
هــذا التعيني ليس فقط ضــخ دم جــديــد فــي املكتب
السياسي ،وإنما االعتماد على القدرات االستقطابية
ّ
للمعينني القفال الباب أمام أي نقاش يطاول قرارات
غير شعبية يتخذها الرئيس».
ومن بني االسماء التي قـ ّـرر الحريري تعيينها في
املكتب السياسي رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد
يــاســن ،إلرض ــاء بلدته مجدل عنجر ملــا تمثل من
ثـقــل شعبي وانـتـخــابــي لـلـتـيــار .كـمــا ج ــرى اقـتــراح
اسمني في البقاع الغربي ،أحدهما من بلدة كامد
اللوز وآخــر من بلدة القرعون ،سيختار الحريري
أحدهما لتعييينه عضو مكتب سياسي.
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السيد :البعض يريد تفصيل الميثاقية على هواه
كـلــف األم ــر ،وألن الــرجــل مستهدف،
وه ـ ـن ـ ــاك مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاوالت ع ـ ـ ــدة إللـ ـغ ــائ ــه
وشطبه من املعادلة السياسية».
ورأت امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن ـ ـ ــه «وسـ ـ ـ ــط ه ــذه
األجـ ــواء مــن األف ـضــل تــأخـيــر تأليف
ال ـح ـك ــوم ــة ب ـع ـض ــا مـ ــن ال ـ ــوق ـ ــت ،ألن
تــألـيـفـهــا ،ول ــو م ـتــأخــرة ،عـلــى أســس
سليمة ،أفضل من تشكيلها سريعًا،
وأن ي ــؤدي ذلــك ُإلــى انـقـســام وتــوتــر،
خ ـص ــوص ــا إذا أب ـ ـعـ ــد ف ــرن ـج ـي ــة عــن
الـحـكــومــة ،وتـضــامــن معه بالخروج
مـنـهــا حــركــة أم ــل وتــال ـيــا ح ــزب الـلــه
وبـقـيــة الـحـلـفــاء أي ـضــا ،عـنــدهــا كيف
ستحكم الـحـكــومــة ،وكـيــف ستجري
انتخابات نيابية ،وكيف ستحتوي
ال ـ ـ ـتـ ـ ــوتـ ـ ــر والـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـن ـ ــج ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي
والطائفي الــذي سيخيم فــوق البلد
في أولى أيام العهد؟».

رأى املــديــر ال ـعــام الـســابــق لــأمــن الـعــام،
ّ
ال ـلــواء جميل الـسـيــد ،أن ال ـنــزاع الحالي
ّ
ح ــول تــألـيــف الـحـكــومــة يختلف عــن كــل
سابقاته منذ اتفاق الطائف إلــى اليوم،
ل ـج ـهــة ك ــون ــه ال ي ـق ـت ـصــر ع ـل ــى ال ـخ ــاف
حــول الحصص الــوزاريــة بقدر مــا ّ
يعبر
ع ــن إعـ ــادة رس ــم ل ـل ـتــوازنــات ب ــن الـقــوى
ال ـس ـيــاسـ ّـيــة والـ ـط ــوائ ــف واملـ ــذاهـ ــب ،في
ض ـ ـ ــوء ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة امل ـح ـي ـطــة
بلبنان واالنـقـســامــات الــداخـلـيــة الـحــادة
ف ـي ــه ،وف ــي ض ــوء ال ــدع ــوة ال ـت ــي أطـلـقـهــا
الــرئ ـيــس مـيـشــال ع ــون ت ـك ــرارًا بــالـعــودة
إلــى امليثاقية ،بمعنى املـشــاركــة العادلة
فــي الـسـلـطــة ،بـمــا فـيـهــا إعـ ــادة االعـتـبــار
للتمثيل املسيحي املـنـقــوص فـيـهــا ،وال
سـ ّـيـمــا بـعــد الـتـفــاهــم املـعـقــود أخ ـي ـرًا بني
التيار الوطني ّ
الحر والقوات اللبنانية.
ّ
وأوضح السيد أن ما يدعو إلى هذا الكالم

عون والحريري
في منصبيهما بناءً
على قاعدة ال غالب
وال مغلوب

عن التوازنات هو أن لبنان االستراتيجي
ال ـ ـيـ ــوم هـ ــو لـ ـبـ ـن ــان ــان ،أح ــدهـ ـم ــا ي ــوال ــي
محور املقاومة واملمانعة ،واآلخــر يوالي
ّ
ال ـس ـعــوديــة وح ـل ـف ــاء ه ــا ،وأن الــرئـيـســن
عــون والحريري أصبحا في مناصبهما
ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى زواج سـ ـي ــاس ـ ّـي بـ ــن هــذيــن

ْ
املحورين على قاعدة ال غالب وال مغلوب
ّ
ب ــن ال ـف ــرق ــاء ال ـل ـب ـنــان ـيــن .وبــال ـت ــال ــي إن
ّ
السياسية
مسألة امليثاقية والـتــوازنــات
ّ
املتنوعة ينبغي أن تقوم على
والطائفية
ه ــذه الـقــاعــدة نفسها ّفــي حـكــومــة العهد
األولــى بما ال ّ
يرجح كفة فريق على آخر،
وبما يتناسب مع حجم التمثيل الطائفي
والسياسي الحالي للكتل النيابية الكبرى
والصغرى في املجلس النيابي بإعتباره
هو وحده فقط الذي يعكس ّ
حاليًا صورة
ّ
دستوريًا.
ذلك النسيج
ول ـف ــت ال ـس ـيــد إل ــى أن م ــن يـطـمــح ال ـيــوم
إلــى تفصيل تلك امليثاقية على هــواه أو
عـلــى أك ـبــر م ــن ق ـيــاســه ،عـلـيــه أن ينتظر
االنتخابات النيابية املقبلة وأن يحصل
كاف من املقاعد النيابية
عدد ٍ
فيها على ٍ
الـتــي تـخـ ّـولــه ف ــرض سـيــاسـتــه أو تكبير
حجمه في حكومة ما بعد االنتخابات.

ّ
مؤكدًا باملقابل أنه بمقدار ما أن التوازن
ال ـط ــائ ـف ــي وال ـس ـي ــاس ــي ف ــي أي حـكــومــة
ه ـ ــو ضـ ـ ـ ـ ــرورة وطـ ـن ـ ّـي ــة لـ ـقـ ـي ــام ال ـ ــدول ـ ــة،
ّ
ف ـ ــإن ال ـ ـتـ ــوازن ال ـق ــائ ــم ع ـلــى املـحــاصـصــة
الطائفية والسياسية هــو ضــرر وطني
يـلـغــي ال ــدول ــة وامل ــؤس ـس ــات ،بـمـعـنــى أن
الشراكة يجب أن تقوم على مبدأ الكفاءة
والنظافة ،وبحيث يجب أن ترتكز على
قيام الفرقاء بتسمية األشـخــاص األكفأ
واألص ـلــح لـلــدولــة ،ال األش ـخــاص األســوأ
لتمثيل سياستهم وطــوائـفـهــم ،هــذا مع
أفضلية أن تكون وزارات الـعــدل واألمــن
ف ــي ع ـه ــدة رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة وخ ــارج
املـحــاصـصــة ب ــن ّمـخـتـلــف األف ــرق ــاء بما
يحميها من التدخالت واالنـحــراف لهذا
الفريق أو ذاك في هــذه الظروف البالغة
ّ
ّ
والحساسية في البلد.
الدقة
(األخبار)

