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سياسة
تقرير

(هيثم الومسوي)

واكيم :لن أترشح واالنتخابات
ُ
لن تجرى وفق القانون
حسمت حركة الشعب قرار خوض
المعركة االنتخابية تحت عنوان
«مواجهة الطبقة السياسية» ،إما
«عبر المقاطعة أو الترشح أو التحركات
الشعبية» .الثابت حتى اآلن أن رئيسها
يترشح لالنتخابات
السابق ،نجاح واكيم ،لن ّ
ميسم رزق
ال ي ـت ـغـ ّـيــر نـ ـج ــاح واك ـ ـيـ ــم .ه ــو نـفـســه
ك ــرئ ـي ــس ل ـح ــرك ــة ال ـش ـع ــب أو عـضــو
فيها .عنوانه «فلسطني» .يبدأ به أي
حــديــث ،ويـنـهـيــه بــه أي ـضــا« .انـتـصــار
م ـح ــور امل ـق ــاوم ــة ه ــو املـ ـه ـ ّـم ،وال ـه ــدف
األول واألخير» .أما الباقي؟ وتحديدًا
ف ــي الـ ـ ــزواريـ ـ ــب ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،فـ ُـيـعـتـبــر
ً
تفصيال .والتفصيل هــذه الفترة هو
االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة «امل ـش ـكــوك في
إمكانية إجــرائـهــا» يـقــول واك ـيــم .وإن
حـصـلــت «ف ـل ـيــس وفـ ــق هـ ــذا ال ـقــانــون
الـطــائـفــي»ُ .ربـمــا «يـكــون هـنــاك أفضل

مـ ـن ــه أو أس ـ ـ ـ ـ ــوأ» ،لـ ـك ــن «ل ـ ـيـ ــس ب ـه ــذا
القانون» الذي ال يعدو كونه «إخراجًا
للتمديد» .مع ذلــك «ستخوض حركة
الشعب االنتخابات» ،وفق قرار مبدئي
هو «املواجهة مع الطبقة السياسية».
ّ
متعددةُ .يمكن أن
وللمواجهة أشكال
ت ـكــون «مـقــاطـعــة أو ورق ــة بـيـضــاء أو
قطع طرقات أو … تشكيل لوائح في
عــدد مــن املـنــاطــق» .ال أسـمــاء مـحـ ّـددة
حتى اآلن ،وال تحالفات واضحة وال
لوائح مكتملة .الثابتتان الوحيدتان
ه ـم ــا أن «رئ ـ ـيـ ــس الـ ـح ــرك ــة اب ــراه ـي ــم
الـحـلـبــي سـيـكــون عـلــى رأس الــائـحــة
فــي ب ـيــروت» ،و«مــرشـحــو حــركــة بدنا
نحاسب هم مرشحونا».
دائـمــا مــا يسخر واكـيــم مــن السياسة
الداخلية ،ويقرأ األح ــداث من منظور
ّ
أوس ـ ــع .م ـن ـظــور املـنـطـقــة ك ـك ــل .ومـمــا
ال شـ ّـك فيه أن مــا يحصل فــي سوريا
والعراق والــدول العربية والخليجية
«يـ ـحـ ـتـ ـم ــل الـ ـتـ ـشـ ـكـ ـي ــك» فـ ـ ــي إجـ ـ ـ ــراء
االنـتـخــابــات فــي أي ــار املـقـبــل .بحسب
واك ـي ــم «ل ــم يـتـخــذ قـ ــرار إج ــرائ ـه ــا في
ه ــذا ال ـتــاريــخ عــن ع ـبــث» .املـنـطـقــة في
ح ــال ــة ص ـ ـ ـ ــراع ،وأي ت ـ ـحـ ــوالت فـيـهــا

الحلبي :التأجيل سياسي ال تقني
يؤكد رئيس حركة الشعب ابراهيم الحلبي أن الحديث عن الترشح وخوض االنتخابات «ال يزال
ُ
سابقًا ألوانه» .من وجهة نظر «الحركة» ،لم يكن التأجيل تقنيًا ،بل كان سياسيًا «حيث تنتظر
كل القوى السياسية املشهد السياسي وامليداني
في املنطقة» .وفي حال حصول اشتباك كبير ،فإن
«السيناريو األقرب إلى التحقق هو إما التأجيل مرة
أخرى أو تعديل القانون الذي اتفق عليه» .مع ذلك ،يرى
الحلبي أن هناك «حظوظًا للفوز» ،وخصوصًا أن «املزاج
الشعبي ّ
تغير ،ونتيجة االنتخابات البلدية والحراك
املدني عكسا انزعاجًا واضحًا من الطبقة السياسية،
وهذا مؤشر جيد» .وأشار إلى اجتماعات تعقدها
عشرة أحزاب وطنية لخلق أرضية سياسية ،ودرس
خيارات املواجهة في االنتخابات».

«سـيـكــون لـهــا انـعـكــاس عـلــى الــداخــل
اللبناني» .وه ــذه الـتـحــوالت متوقفة
ع ـلــى ح ــدث ــن .األول «إعـ ـ ــان الـحـلــف
العربي ـ اإلسرائيلي الذي سيعلن عنه
األمـيــركــي خ ــال الـقـمــة الـعــربـيــة التي
ستعقد في آذار في الرياض» .والثاني
«التطورات التي ستحصل في سوريا

رئيس الحركة
ابراهيم الحلبي
سيكون على رأس
الالئحة في بيروت

والـعــراق خــال األشهر املقبلة ،والتي
ستحسم انتصار محور وهزيمة آخر،
علمًا بأنه على الرغم من كل التهديدات
ف ــإن م ـحــور امل ـقــاومــة أك ـثــر ارت ـيــاحــا».
يضاف إليهما «هــدف ضرب القضية
الفلسطينية ،الـتــي ال يمكن القضاء
عليها إال عبر ضرب املقاومة ،ما يزيد
ّ
احـت ّـمــاالت ش ــن ع ــدوان إســرائـيـلــي ،ال
يــؤخــره س ــوى ع ــدم ضـمــان نـجــاحــه».
وعـ ـطـ ـف ــا عـ ـل ــى م ـ ــا ذكـ ـ ـ ــر ،وض ـ ـ ــع ه ــذا
القانون كيفما كان «لتمرير التمديد،
ومعرفة ما ستؤول إليه املنطقة طيلة
ّ
األشـهــر املقبلة ،وال ــذي مــن املــؤكــد أنه
سيخضع لتعديالت كثيرةُ ،يمكن أن
تكون أفضل أو أسوأ».
وماذا في حال إجراء هذه االنتخابات
في موعدها ،هل هناك حظوظ لخرق
الطبقة السياسية؟ واكيم مقتنع بأن
«انهيار النظام القائم وفشله سيكون
ف ـظ ـي ـعــا» .وب ـم ــا أن «امل ــرح ـل ــة املـقـبـلــة
مفتوحة عـلــى ت ـحــوالت درامــاتـيـكـيــة،
سـ ـيـ ـك ــون س ـ ـقـ ــوط ه ـ ـ ــذا ال ـ ـن ـ ـظـ ــام مــن
ضـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا» .كـ ـ ـم ـ ــا سـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــون ه ـ ـنـ ــاك
«انتفاضات شعبية نتيجة التدهور
الذي سيحصل على الصعيدين املالي
واالقـتـصــادي» .وربـمــا يقود ذلــك إلى

«تـطـيـيــر» االن ـت ـخــابــات .أم ــا ف ــي حــال
إجرائها ،فإن الحركة «ال تــزال تدرس
مــع حلفائها مــن األح ــزاب والـتـيــارات
ال ــوط ـن ـي ــة ش ـك ــل امل ــواجـ ـه ــة ،إمـ ــا عـبــر
املقاطعة ّ أو التصويت بورقة بيضاء
أو الـ ـت ــرش ــح فـ ــي ع ـ ــدد مـ ــن األمـ ــاكـ ــن،
منها جبل لبنان والبقاع والجنوب،
بشعارات ّ
موحدة في مواجهة الطبقة
السياسية».
ي ـع ـ ّـول واك ـي ــم ع ـلــى ج ــزء م ــن حــركــات
املجتمع املدني ،وخصوصًا أن الحراك
ال ـ ــذي ن ـ ــزل إل ـ ــى ال ـ ـشـ ــارع «رغ ـ ــم ع ــدم
تـحـقـيـقــه الـ ـه ــدف ،لـكـنــه أث ـب ــت نـتــائــج
جـ ـي ــدة ،أخ ــاف ــت ال ـط ـب ـقــة ال ـس ـيــاس ـيــة،
بسبب فـكــاك ال ـنــاس عــن عصبياتهم
الـطــائـفـيــة والـتـفــافـهــم خـلــف شـعــارات
معيشية» .كما أن «شعبية التيارات
السياسية ،مــن املستقبل إلــى التيار
ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر وآخ ـ ــري ـ ــن ،ت ــراج ـع ــت
ب ـش ـك ــل مـ ـلـ ـح ــوظ ،وب ــالـ ـت ــال ــي ُي ـم ـكــن
أن ي ـس ــاع ــد ذل ـ ــك فـ ــي خ ـ ــرق املـ ـح ــادل
والبلوكات السياسية».
وم ـ ـ ـ ــاذا عـ ــن الـ ـتـ ـح ــالـ ـف ــات؟ «ال ش ــيء
واضـ ـح ــا» ،بــاسـتـثـنــاء أن ـنــا «سـنـكــون
ف ــي ح ـ ــال خ ـ ــوض ه ـ ــذه االن ـت ـخ ــاب ــات
على لــوائــح واح ــدة مــع املرشحني من
مـجـمــوعــة بــدنــا ن ـحــاســب» ،م ـكــررًا ما
قــالــه الحلبي عــن «م ـشــاورات تحصل
مع األحزاب الوطنية ملعرفة املرشحني
والتوجهات».
ماذا عن حزب الله ودعمه للوائحكم؟
حتى اآلن «ال كــام مع الحزب ،لكن ال
يعني ذلك أننا لن نتشاور» .هل هناك
ع ـت ــب ع ـل ــى عـ ــدم دع ـم ـك ــم وإش ــراك ـك ــم
فـ ــي ال ـس ـل ـط ــة؟ ي ـع ـي ــد واك ـ ـيـ ــم مــوق ـفــه
الـ ـث ــاب ــت« .أن ـ ـ ــا مـ ــع ح ـ ــزب الـ ـل ــه حـتــى
املوت .ولوال وجوده النطفأت القضية
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،وفـ ـتـ ـك ــت إس ــرائـ ـي ــل
باملنطقة ككل» .يضيف «عندما أنظر
إلــى تحالفنا من هــذه الــزاويــة ،تصير
كـ ــل الـ ـنـ ـق ــاط األخـ ـ ـ ــرى تـ ـف ــاصـ ـي ــل» .ال
شـ ّـك أن «هـنــاك تقصيرًا فــي حــق هذه
األح ـ ـ ـ ــزاب ،ل ـك ــن ال ـع ـت ــب ل ـي ــس بـسـبــب
م ـق ـعــد أو ح ـ ّـص ــة ف ــي الـ ـب ــرمل ــان .نحن
نعتب ألن التعاطي السلبي يضعفنا
ويضعفهم في صراعنا ضد أعدائنا.
ون ـ ـحـ ــن نـ ـسـ ـع ــى لـ ـك ــل خ ـ ـطـ ــوة ت ــدع ــم

قضيتنا العربية».
أنـتــم فــي الحركة تقولون إن القانون
طائفي ،وقد كانت لكم تجربة ماضية
ح ــن قــاطـعـتــم ان ـت ـخــابــات ع ــام 2000
اع ـتــراضــا عـلــى قــانــون غ ــازي كـنـعــان.
كـ ـي ــف تـ ـخ ــوض ــون انـ ـتـ ـخ ــاب ــات وف ــق
قــانــون غير دس ـتــوري إذًا؟ «املقاطعة
هي واحــدة من أشكال املواجهة التي
ُيمكن أن نقررها .لكن املقاطعة ليست
خيارًا وحيدًا ،ألننا نعتبر أن الهدف
ل ـيــس الـتـغـيـيــر ع ـبــر مـجـلــس ال ـن ــواب
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مأساة النازحين السوريين مستمرة :الحكومة ترفض مواجهة األزمة اإلنسـ
أسامة القادري
تستمر املآسي في ُمالحقة السوريني
أينما حلوا .غــرق خيم النازحني في
الشتاء ،ومــوت البعض في الصقيع،
ال يـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــان عـ ـ ــن ف ـ ـصـ ــل ال ـص ـي ــف
وم ــوج ــة ارت ـ ـفـ ــاع درج ـ ـ ــات ال ـ ـحـ ــرارة،
ال ـتــي تـسـ ّـبـبــت بــاح ـتــراق مـئــة خيمة
وخيمتني في مخيم رائــد في منطقة
م ـنــدرة الـعـقــاريــة ،الـتــابـعــة لـبـلــدة قب
الـ ـي ــاس ف ــي ال ـب ـق ــاع األوس ـ ـ ــط .تــوفــي
ط ـف ــان ح ــرق ــا وأصـ ـي ــب  15شخصًا
ـروق ،إضافة إلــى آخرين أصيبوا
بـحـ ٍ
ّ
وتسبب الحريق بتشريد
باالختناق.
نحو  1500نسمة ،فتداعت الهيئات
اإلنسانية واإلغاثية ،ووزارة الشؤون
االجـتـمــاعـيــة إل ــى ُ التفتيش عــن آلـيــةٍ
إليواء النازحني امل ّ
شردين.

ُي ـ ـضـ ــاف إلـ ـ ــى الـ ـخـ ـس ــائ ــر ال ـب ـش ــري ــة،
خـســائــر مــاديــة جسيمة بـعــدمــا أتــت
النيران على جميع ممتلكات سكان
املخيم .كما طــاولــت الـنـيــران األوراق
الـثـبــوتـيــة لـلـبـعــض .وام ـت ــدت ألسنة
شحن وسيارة ،فأتت
النار إلى عربة
ٍ
عـلـيـهـمــا ب ـ ُـال ـك ــام ــل .واح ـ ـتـ ــرق أي ـضــا
قمح ،قـ ّـدرت مساحته بنحو 50
حقل
ٍ
دونمًا.
ورغـ ـ ـ ـ ـ ــم ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،تـ ـسـ ـتـ ـم ــر الـ ـحـ ـك ــوم ــة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ب ـس ـي ــاس ــة دفـ ـ ــن رأسـ ـه ــا
فـ ــي ال ـ ــرم ـ ــال ،م ـت ـع ـ ّـم ــدة إب ـ ـقـ ــاء مـلــف
الـنــازحــن الـســوريــن قنبلة موقوتة،
ي ـت ـضــرر مـنـهــا ال ـن ــازح ــون بــالــدرجــة
األولـ ـ ـ ــى .ورغ ـ ــم ت ــوف ــر ظ ـ ــروف ع ــودة
عدد كبير منهم إلى بالدهم (أعلنت
األمـ ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ال ـف ــائ ــت
عـ ــودة ن ـحــو  500أل ــف نـ ــازح س ــوري

رفض المستقبل عبر
وسائل إعالمه طلب
حزب الله جعل ملف
عودة النازحين أولوية
إل ــى م ـنــازل ـهــم ،غــالـبـيـتـهــم م ــن داخ ــل
س ــوري ــا) ،ت ــرف ــض ال ـح ـكــومــة الـبـحــث
في أي خطة لتشجيعهم على العودة
إلـ ــى ديـ ــارهـ ــم ،ع ـل ـمــا بـ ــأن ال ـح ـكــومــة
نفسها ال تـمــل مــن الـشـكــوى مــن قلة
املساعدات التي تصلها من «املجتمع

ال ـ ــدول ـ ــي» إلعـ ــانـ ــة الـ ـن ــازح ــن ال ــذي ــن
يعانون من ظــروف إنسانية كارثية.
وفيما طــالــب حــزب الـلــه ،أم ــس ،على
لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم
قــاســم ،بــوضــع ملف ع ــودة النازحني
على رأس أولــويــات الحكومة ،سارع
تيار املستقبل ،عبر وســائــل إعالمه،
إل ــى رف ــض ه ــذا الـطـلــب ،ليبقى ملف
النازحني شأنًا سياسيًا وأمنيًا ،بدل
النظر إليه كملف إنساني يستدعي
إخـ ـ ــراج م ـئ ــات اآلالف م ــن األوض ـ ــاع
املزرية التي يعيشون فيها.
محاولة إطفاء حريق املخيم استمرت
نـحــو ث ــاث س ــاع ــات ،فــي ظــل خشية
مــن ت ـمـ ّـدده إلــى مــؤسـســات صناعية
ق ــريـ ـب ــة .وع ـم ـل ــت ال ـ ـ ِـف ـ ـ َـرق ع ـل ــى نـقــل
املـصــابــن إلــى مستشفيات املنطقة.
كما حضرت القوى األمنية وباشرت

التحقيق عن أسباب الحريق.
ول ـفــت م ـصــدر أم ـنــي ف ــي ات ـص ــال مع
ّ
املعلومات عن سبب
«األخبار» إلى أن
ّ
ُ
ٌ
ال ـحــريــق ،تـشـيــر ال ــى «أنـ ــه نــاجــم عن
ّ
احتكاك كهربائي لخط املولد ،ما أدى
إلى اشتعال إحدى الخيم الواقعة في
الـجـهــة الـجـنــوبـيــة» .ارت ـف ــاع درج ــات
ال ـ ـ ـحـ ـ ــرارة زاد مـ ــن س ــرع ــة الـ ـنـ ـي ــران.
ّ
وأوضح املصدر أن «استعار النيران
هو نتيجة انفجار قوارير الغاز التي
ّأدت إلــى إصابة بعض األشـخــاص»،
كـمــا أن جـمـيــع الـخـيــم مـصـنــوعــة من
ال ـنــاي ـلــون والـبــاسـتـيــك واألخ ـش ــاب،
وهي مواد سريعة االشتعال ،في ظل
غـيــاب مطافئ الستعمالها فــي مثل
ّ
هذه الحوادث ،التي تتكرر كل صيف.
ويـ ـ ـس ـ ــأل س ـ ـكـ ــان املـ ـخـ ـي ــم ب ـق ـل ــق عــن
مصيرهم ،وما إذا كان ُ
سيسمح لهم

