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تحليل إخباري

ّ
فلسطينية
هواجس
فداء عيتاني
امل�ج��ال��س ال�ب�ل��دي��ة ب ��أن ال �ح��زب ال ي��رى
ّ
الشيعيتني.
من ّعكار كلها إال البلدتني
ي�ح��ق للعكاريني س ��ؤال وزي ��ر ال��زراع��ة
عما ّ
ال��ذي ينتمي إل��ى ح��زب الله ّ
قدمه
مل �ن �ط �ق��ة ي �ع �ي��ش غ��ال �ب �ي��ة أب �ن��ائ �ه��ا م��ن
ال ��زارع ��ة ،ت�م��ام��ًا ك�م��ا ي�ح��ق ل�ه��م س��ؤال
وزراء الطاقة واالت �ص��االت والسياحة
ال �ع��ون� ّ�ي�ي�ن ع � ّ�م ��ا ق � ّ�دم ��وه ل �ع �ك��ار .وه��م
ي�ع�ل�م��ون ج �ي �دًا أن ال وزراء ح ��زب الله
وال وزراء عون يقيمون لعكار اعتبارًا.
ومن عون والحزب إلى الرئيس نجيب
م �ي �ق��ات��ي ،ي �ك �ف��ي ال �ع �ك��ار ّي�ي�ن أن ي�ع�ل��م
رئيس الحكومة أنهم يمثلون شريحة
ك�ب�ي��رة م��ن س �ك��ان م��دي�ن�ت��ه ،وأن ال ��رأي
ال � �ع� ��ام وال� ��زع� ��ام� ��ة ي �ص �ن �ع �ه �م��ا س �ك��ان
املدينة ال ناخبوها وحسب.
امل �ش �ك �ل ��ة ب��ال �ن �س �ب��ة إل� � ��ى ال �ع �ك ��اري�ي�ن
أن ال � �ح ��ري ��ري ي �ق �ه��ره��م م� ��رت�ي��ن .م ��رة
بسببه وم��رة معه .فاألكثرية الجديدة
تسقط ع�ك��ار م��ن حساباتها ال��وزاري��ة،
وبالتالي اإلنمائية فاالنتخابية ،على
اع �ت �ب��ار أن ك�س��ر ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل فيها
م �س �ت �ح �ي��ل .وت � �ي ��ار امل �س �ت �ق �ب��ل ي�س�ق��ط
عكار من حساباته الوزارية ،وبالتالي
اإلنمائية فاالنتخابية ،على اعتبار أن
فوزه محسوم بمقاعد الدائرة السبعة.

نحو  %24من
اللبنانيين المصنفين
في وزارة الشؤون
االجتماعية «فقراء جدًا»
هم عكاريون

ن �ح��و  %24م��ن ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين امل�ص�ن�ف�ين
في وزارة الشؤون االجتماعية «فقراء
جدًا» هم عكاريون ،أما نواب املستقبل
فمشغولون بإسقاط النظام السوري.
تبلغ «نسبة الحرمان العامة» ،بحسب
ت �ع��اب �ي��ر ب ��رن ��ام ��ج ال �ت �ن �م �ي��ة ف ��ي األم ��م
امل �ت �ح��دة %63.3 ،م ��ن م �ج �م��وع س�ك��ان
ع � �ك� ��ار ،م� �ق ��اب ��ل  %32.1م� ��ن م �ج �م��وع
اللبنانيني .الشعب يهتف« :سعد سعد
بعد الله بنعبده» .نسبة الذين يعانون
م��ن «ال�ف�ق��ر ال�ش��دي��د»  %23.3م��ن نسبة
املقيمني في عكار .يعلو الهتاف أكثر:
«بالروح بالدم نفديك يا هادي (النائب
ه � � ��ادي ح� �ب� �ي ��ش)» .ت ��ؤك ��د ال � ��دراس � ��ات
الرسمية أن  %50من منازل عكار غير
م��وص��ول��ة بشبكة امل �ي��اه ،و %72.9من
امل�ن��ازل غير موصولة بشبكة الصرف
ال� �ص� �ح ��ي .خ �ي��ر ل �ع �ك��ار أن ت� �ك ��ون ب�لا
وزي � � ��ر م� ��ن أن ي� �ك ��ون وزي � ��ره � ��ا ط� ��ارق
متري .التقرير األخير ل��وزارة الشؤون
االجتماعية عن أوضاع األسر يقول إن
 %62.7من األس��ر العكارية ال تستفيد
م� ��ن ح �ق��وق �ه��ا ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة .ف �ل �ت��رت �ف��ع
أص ��وات التكبير أك �ث��ر :م�ع�ين املرعبي
وخ��ال��د ض��اه��ر وخ�ض��ر حبيب وخ��ال��د
زه��رم��ان ه��م امل�ش� ّ�رع��ون وه��م املراقبون
واملحاسبون للسلطة التنفيذية.
ل�ك��ن ال م�ش�ك�ل��ة :ال �ح��ري� ّ
�ري وامل �ي �ق��ات� ّ�ي،
وت � �ي ��ار ع � ��ون وح� � ��زب ال � �ل ��ه ،ج�م�ي�ع�ه��م
ي�ع�ل�م��ون أن ال �ع �ك� ّ
�اري ال ي �ب��ال��ي .ي�ك��اد
ي�ك��ون تمثيله ف��ي الحكومة آخ��ر ّ
همه.
ّ
تتفرج عكار بصمت على السياسيني
يرمونها مرة على يخت عصام فارس
ومرة على يخت الحريري .يعود فارس
أو الحريري فتعود عكار إلى الحكومة،
أو ي �ب �ق �ي��ان م �ع �ت �ك �ف�ين ف �ي �ب �ق��ى ل�ع�ك��ار
االع � �ت� ��زاز ب� ��أن ف � ��ارس ال ي �ن��ام ق �ب��ل أن
ّ
يأكل بعض الشنكليش العكاري ،وأن
الحريري ال ّيجيب ه��ذه األي��ام إال على
اتصاالت ممثلهم في املجلس النيابي
رياض رحال.

غالبًا م��ا يجد الفلسطينيون أنفسهم ف��ي لبنان وفي
ال��دول املحيطة وس��ط ه��واج��س م�ت�ع��ددة ،بعضها كان
حلمًا ثم ّ
تحول كابوسًا ،وبعضها اآلخر يتعلق بالحياة
اليومية التي تحددها لهم منظمات دولية ،وتحتكرها
عادة األونروا.
ال �ح �ل��م ك ��ان اع �ت �م��اد اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال� �ح ��دود وال �ع ��ودة
عبر اخ�ت��راق ال�ب��واب��ات أو املعابر أو األس�ل�اك الشائكة
يقني بأن هذه الخطوة
على ّ
الحدودية .وإن كان الجميع ّ
لن تؤدي إلى عودة سريعة ،فإنها مثلت أسلوبًا جديدًا
ّ
ف��ي م�ح��اول��ة ه��ز ال �ح��دود اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،وإي �ق��اظ العالم
مجددًا على واق��ع الفلسطينيني في الشتات ،وخاصة
ف��ي دول ال �ط��وق ،وع�ل��ى ض ��رورة إي �ج��اد ح�ل��ول ج��ذري��ة
ملعاناتهم ب�ع��د  63ع��ام��ًا م��ن ال�ه�ج��رة ال�ق�س��ري��ة وامل��وت
اليومي .فكان أن استغل البعض اندفاعة الفلسطيني
ف��ي مخيمات س��وري��ا مل�ش��اه��دة أرض��ه وامل ��وت أق��رب ما
يمكن إليها ،فأخذ بضع مئات منهم ليكونوا قربانًا
على الحدود لطموحات سياسية خاصة ومتواضعة.
أم��ا ف��ي ل�ب�ن��ان ،ف�لا ت ��زال امل�خ� ّ�ي�م��ات تعيش أل��ف ّ
غصة
ّ
وغصة .فهي تعاني ما تعانيه مع السلطات السياسية
اللبنانية التي ال تجد فيها إال بؤرًا لإلرهاب ،تعمد إلى
إشعالها حني يمكن ذل��ك أن يفيد في تبييض صفحة
رجال السياسة واألمن والعسكر أمام الواليات املتحدة،
ثم تغلق كل األوس��اط آذانها أم��ام وضع الفلسطينيني
في املخيمات.
األون � � � ��روا ه ��ي ال �ش ��اه ��د ال� ��دول� ��ي األخ� �ي ��ر ع �ل��ى ق�ض�ي��ة
الالجئني الفلسطينيني في لبنان والعالم ،وهي مدخل
ح �ق �ي �ق� ّ�ي ل�ت�ص�ف�ي��ة ق�ض�ي��ة ال�ل�اج �ئ�ي�ن ن �ه��ائ �ي��ًا ،بصمت
وبهدوء .ومن هذا الباب ،فإن أغلبية الالجئني يحملون
الهاجس بأن قضيتهم ستنتهي على أيدي من يديرون
األون��روا حاليًا ،أو الحقًا ،ولديهم من أسباب الشك ما
يقنع.
ال�ص��راع ال�ج� ّ�دي ال�ي��وم ه��و على أرق ��ام ال�لاج�ئ�ين ،إذ إن
كل الدبلوماسيني اإلسرائيليني يقولون إن في لبنان
ب��ال �ك��اد  40أل ��ف الج ��ئ (أي ال��رق��م ال� ��ذي ش � � ّ�رده رئ�ي��س
ج�م�ه��وري�ت�ن��ا وال��رئ �ي��س األس �ب��ق ف� ��ؤاد ال �س �ن �ي��ورة من
مخيم نهر البارد) والباقي قد أصبح في أملانيا بحسب
ّ
املصادر اإلسرائيلية .ولكن في واقع األمر ،فإن في لبنان
ّ
أربعمئة ألف الجئ في املخيمات ،يتوزعون أساسًا على
 12مخيمًا حول البالد.
ومنذ أسابيع قليلة ،تحدث السفير الفرنسي أمام عدد

م��ن الشخصيات اللبنانية ع��ن ّ
نية ب�لاده ترحيل عدد
كبير م��ن الالجئني ف��ي لبنان إل��ى ع��دد م��ن ال��دول التي
توافق على استيعابهم ،والعدد هو بحجم ق��درة هذه
الدول على االستيعاب.
ّ
وك��ال��ة التنمية األم�ي��رك�ي��ة نفسها وق �ع��ت ق�ب��ل ثمانية
أش�ه��ر ات�ف��اق��ًا م��ع منظمة فلسطينية تعمل ف��ي مجال
حقوق اإلنسان ،ودفعت لها ثالثة ماليني دوالر لجمع
م�ع�ل��وم��ات ع��ن الفلسطينيني ف��ي ل�ب�ن��ان ،بغية دراس��ة
أوضاعهم وتركيبتهم االجتماعية.
وتقول مصادر فلسطينية إن مدير األون��روا سلفاتور
ّ
متورط في خطوات حقيقية ومشروع يؤدي إلى
ملباردو
توطني الالجئني الفلسطينيني في لبنان ،وهو يجري
اتصاالت مع دول أوروبية في هذا املجال .وتضيف أن
مل �ب��اردو حصل ب��اس��م األون� ��روا على تمويل م��ن وكالة
ال �ت �ن �م �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة ل �ج �م��ع م �ع �ل��وم��ات ع ��ن ال�لاج �ئ�ين
ّ
الفلسطينيني في لبنان ،ووظف خمسة مديرين (مدير
ف��ي ك��ل منطقة) أج��ان��ب إلدارة ه��ذا امل �ش��روع وتنفيذه،
وذل � ��ك خ �ل�اف األن �ظ �م��ة وال� �ق ��وان�ي�ن ال �ت��ي ت �ف��رض على
ّ
لبنانيني في اإلدارات ،ما يزيد من قلق
املنظمة توظيف
ّ
الفلسطينيني بشأن ما يعد لهم.
وتشير ه��ذه امل �ص��ادر إل��ى أن ه�ن��اك لغطًا كبيرًا بشأن
ق� ��رار األون � � ��روا ت�غ�ي�ي��ر اس �م �ه��ا م ��ن «امل �ن �ظ �م��ة ال��دول �ي��ة
إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني» إلى «منظمة
الج�ئ��ي فلسطني» .وال �ف��رق ب�ين االس�م�ين ش��اس��ع ،علمًا
بأن األونروا أعلنت أن التغيير في االسم هو لضرورات
فنية ولتغيير ش�ك��ل صفحة امل��وق��ع اإلل �ك �ت��رون��ي ،كما
إلعالن هوية األون��روا بصفتها متخصصة في الجئي
فلسطني ،ولتمييزها عن منظمات دولية أخرى.
وتضيف هذه املصادر أنه أثناء انتخابات حركة فتح
الجارية اآلن في لبنان ،حضر مندوب عن األون��روا كل
ه��ذه االن�ت�خ��اب��ات بتوجيه م��ن مل �ب��اردو .ول�ك��ن م�ص��ادر
ً
ف��ي ف�ت��ح أع�ل�ن��ت أن م�م�ث�لا ع��ن األون � ��روا ح�ض��ر جلسة
اف�ت�ت��اح�ي��ة ل�لان�ت�خ��اب��ات ف��ي ب �ي��روت ،ث��م غ ��ادر م��ع ب��دء
العملية االن�ت�خ��اب�ي��ة .وت�ض�ي��ف امل �ص��ادر الفلسطينية
أن من إش��ارات ما يخطط له ملباردو التأخر في إنشاء
منازل الالجئني وتسليمها في مخيم نهر ال�ب��ارد ،من
دون أي مبرر ،إذ ال ي��زال هناك  5600وح��دة سكنية لم
َّ
تسلم ،علمًا بأن ملباردو ال ي��زال يملك مبلغًا يصل إلى
ُ
ّ
 120مليون دوالر لم يتصرف به في اإلعمار بعد.
ه��ذه امل�ص��ادر تقول إن تحركات في املخيم قد تحصل
قريبًا ،بعد ت��راك��م ال�ه��واج��س والقلق واملعلومات لدى
الالجئني.

علم
و خبر
الجبهة بقيت بال رأس
منذ وفاة مؤسسها
الشيخ فتحي يكن
يكن نفسه لم
يستطع أن يجعل
الجبهة كتلة واحدة

ح �ي��ث امل� �ب ��ادئ واأله � � ��داف وال �ت��وج �ه��ات
السياسية ،على حد قول مصادر مطلعة
على أوض��اع�ه��ا .وم��ا ي�ح��ول دون ذوب��ان
تنظيماتهم داخ ��ل الجبهة ه��و ال�ص��راع
على القيادة والسلطة ،وهو السبب نفسه
ال� ��ذي ي �ح��ول دون ان �ف ��راط ع�ق��د الجبهة
ألنهم داخ��ل الجبهة أق��وى مما لو كانوا
خارجها ،وفق املصدر الذي يرى ان خطأ
ال�ج�ب�ه��ة األس��اس��ي أن�ه��ا ل�ي�س��ت تنظيمًا
واحدًا ،بل إن «بعضهم دخل الى الجبهة
ف ��ردًا ث��م أس��س تنظيمًا خ��اص��ًا ب��ه ،وه��و
ال ي��زال داخ��ل الجبهة معتقدًا أن الشيخ
فتحي نفسه لم يرد لها أن تكون تنظيمًا
واح �دًا ألن��ه الوحيد ال��ذي ك��ان ق��ادرًا على
ذلك ولم يفعل وال أدري ملاذا».
وإذا ك��ان امل�ن�س��ق ال �ع��ام للجبهة الشيخ
هاشم منقارة يتفق مع املصدر السابق
في أن الجبهة هي دون ما كانت عليه أيام
الشيخ فتحي ،فهو يؤكد أن الداعية يكن

ما قل
ودل
نفسه لم يستطع أن يجعل الجبهة كتلة
واح��دة ،لوجود ثغر في البنية والتطلع.
«ف�ب�ع��ض ق� ��ادة ال�ج�ب�ه��ة ال ي ��ري ��دون ذل��ك
ألس �ب ��اب م��رت�ب�ط��ة ب��ال�ع�ق�ل�ي��ة وال��ذه�ن�ي��ة
التي يفكرون فيها ،كما يعود الرتباطات
ً
داخلية وخارجية ل��دى ه��ؤالء فضال عن
نقص الوعي السياسي عند البعض».
وال ينفي م�ن�ق��ارة أن الجبهة كما يشاع
ت�م��ر ف��ي ض��ائ�ق��ة م��ال�ي��ة ك�ب�ي��رة ي�ع��زوه��ا
لرحيل الداعية يكن الذي كانت له عالقات
ّ
يحصل
م�ت�ش�ع�ب��ة ول��دي��ه أب� ��واب ع��دي��دة
منها األم ��وال للجبهة« .وب� َ�وف��اة الشيخ
ضاقت ه��ذه األب ��واب ول��م يبق لنا سوى
ب��اب او اث �ن�ين» ،راف�ض��ًا تسمية الجهات
التي تفتح لهم ه��ذه األب ��واب« ،ف�ه��ذا أمر
يخصنا» .ويرى منقارة ان الجبهة ثبتت
ع�ل��ى م��واق�ف�ه��ا ال �ت��ي م��ن اج�ل�ه��ا أن�ش�ئ��ت،
مثل دعم املقاومة وحق األمة في الجهاد
في سبيل تحريرها ،رافضًا صحة القول
إن الجبهة ليس لها استراتيجية أو ليس
لها استقاللية ،متابعًا« :نحن لسنا ّإمعة.
ن�ح��ن أص �ح��اب ق ��رار ون �ع��رف م ��اذا ن��ري��د،
ول��دي�ن��ا استراتيجية ه��ي حمل اإلس�لام
دينًا ودولة ،وأن نحقق ّمصالح األمة من
خ�لال دع��م املقاومة وتبني خط الجهاد،
وكل ما يخدم هذا الخط».
وبني هذا املوقف وذاك ،يرى الشيخ ماهر
ح�م��ود أن ال�ج�ب�ه��ة بقيت ب��ال�ح��د األدن��ى
الذي يسمح لها باالستمرار ،وهي لعبت
دورًا ال ب��أس ب��ه ف��ي التعبير ع��ن املوقف
اإلسالمي البعيد عن الفنت املذهبية.

َج َمع وزير الداخلية
والبلديات مروان شربل
َ
النائب عن تكتل التغيير
واإلصالح وليد خوري
ورئيس بلدية جبيل زياد
حواط املحسوب على رئيس
وي ّ
الجمهوريةُ .
عد اجتماع
خوري وحواط اللقاء

«الرسمي» األول بني التيار
الوطني الحر ورئيس بلدية
جبيل منذ انتخاب األخير
ّ
معنيون
عام  .2010ونظر
باللقاء إليه كبداية ملمارسة
وزير الداخلية دوره
كشخصية محسوبة على
رئيس الجمهورية ورئيس
تكتل التغيير واإلصالح في
اآلن نفسه.

ّ
شكوى بحق املحافظ
ب ��دأ وزي� ��ر ال �ط��اق��ة ج �ب��ران ب��اس �ي��ل إع � ��داد م �ل��ف ل�ت�ق��دي�م��ه إل ��ى ال�س�ل�ط��ات
ّ
ّ
ّ
يتضمن تفاصيل متعلقة ب��أداء
املختصة
القضائية والهيئات الرقابية
محافظ جبل لبنان أن�ط��وان سليمان ف��ي م�ج��ال ت��وزي��ع رخ��ص محطات
البنزين املخالفة للقانون ولشروط السالمة العامة.

واشنطن تطمئن  14آذار
ّ
طمأن مسؤولون أميركيون شخصيات في ق��وى  14آذار إل��ى أن اإلدارة
ّ
األميركية لن تتساهل مع الحكومة الجديدة ،مؤكدين أن قانون مكافحة
اإلره ��اب ال�خ��اص بحزب الله ه��و أول��ى خ�ط��وات الضغط على الحكومة.
ّ
وأش ��ار األم�ي��رك�ي��ون إل��ى أن إدارت �ه��م ك��ان��ت ت��دع��م ث��ورة األرز ف��ي املرحلة
امل��اض�ي��ة وت �ح��اول إق�ن��اع ال�ك��ون�غ��رس بدعمها ،أم��ا ال�ي��وم ف�لا اإلدارة وال
ال�ك��ون�غ��رس مقتنع ب��دع��م ل�ب�ن��ان ،م�ش�ي��ري��ن إل��ى م�ت��اب�ع��ة ال�ض�غ��وط على
حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من الباب املالي واالقتصادي ،وذلك عبر
فتح ملفات عدد من املصارف.

«األخبار» محجوبة
ت �ب� نّّي� أن إدارة ش��رك��ة ط �ي��ران ال �ش��رق األوس � ��ط ( )MEAح�ج�ب��ت امل��وق��ع
اإلل �ك �ت��رون��ي ل�ص�ح�ي�ف��ة «األخ � �ب� ��ار» ع ��ن ال �ح��واس �ي��ب امل��وص��ول��ة بشبكة
َ
اإلنترنت داخ��ل مباني الشركةُ .ي��ذك��ر أن «امل�ي��دل إيست» تستمر بحجب
«األخبار» عن ركاب الطائرات الخاصة بها.

ُّ
ُّ
تحفظ على التحفظ
طالب أح��د ن��واب األكثرية ب��إع��داد ّ
رد عنيف على موقف النائب ميشال
ّ
ّ
عون املتحفظ على خطوة الرئيس نبيه بري بالتخلي عن مقعد وزاري من
ّ
«حصة الطائفة الشيعية» .وقال النائب إن على عون أن ينظر إلى ما قام
به بري من زاوية أن التحالف السياسي له األولوية على توزيع الحصص
الطائفية واملذهبية.

