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سياسة
تقرير

وقف للنار بال حسم:
«رام الله» تدير معارك عين الحلوة؟
كالعادة في معارك عين الحلوة ،انتهى «العرض» قبل الحسم .رغم تسجيله تقدمًا عسكريًا في الطيرة وإصابات في
صفوف المتشددين ،وافق العميد الفتحاوي أبو أشرف العرموشي على وقف إطالق النار وسحب المسلحين ،بانتظار
جولة جديدة
آمال خليل
عـلــى وق ــع اش ـتــداد االشـتـبــاكــات في
مخيم عــن الـحـلــوة بــن حــركــة فتح
وم ـج ـم ــوع ــات امل ـت ـش ــددي ــن الـتــابـعــة
لبالل العرقوب وبالل بدر وتسجيل
الـ ـح ــرك ــة إن ـ ـ ـجـ ـ ــازات مـ ـي ــدانـ ـي ــة لـيــل
أم ــس ،اجتمع بعض ممثلي القوى
اإلســامـيــة والفصائل الفلسطينية
فــي مـنــزل م ـســؤول عصبة األنـصــار
الشيخ أبــو طــارق الـسـعــدي ،بغياب
ممثل لـفـتــح ،وأعـلـنــوا االت ـفــاق على
م ــوع ــد ج ــدي ــد ل ــوق ــف إطـ ـ ــاق ال ـن ــار
وسـ ـ ـح ـ ــب فـ ـ ـ ـ ــوري ل ـل ـم ـس ـل ـح ــن فــي
ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع ،ع ـل ـم ــا بـ ـ ــأن عـ ـن ــاص ــر مــن
العصبة انتشروا ليل األحد في حي
ال ـص ـف ـصــاف ف ــي م ـح ــاول ــة لتثبيت
وقف إطالق النار ،قبل أن ينهار مع
ساعات الليل األولى.

تريد «فتح» تقديم «إنجاز»
للدولة اللبنانية وتوجيه رسالة
إلى «المفصولين» وحماس
أصـ ـ ـ ـ ــداء االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق األخـ ـ ـي ـ ــر وج ـ ــدت
طريقها إلى محاور القتال في حي
الطيرة وتلة الصحون والصفصاف
والرأس األحمر وعرب زبيد وسوق
الـخـضــر ،حـيــث عنفت االشـتـبــاكــات
بدءًا من ظهر أمس.
بحسب مصادر مواكبةّ ،
عمم العميد
ال ـف ـت ـحــاوي أب ــو أش ــرف الـعــرمــوشــي
على عناصره التوجه نحو االلتزام
ب ــاالت ـف ــاق م ــن دون ت ـحــديــد امل ــوع ــد،
مــا ب ـ ّـرر اسـتـمــرار إط ــاق ال ـنــار الــذي
اسـتـمــر بــوت ـيــرة أخ ــف مــع منتصف
الليل.
مــواف ـقــة ال ـعــرمــوشــي ع ـلــى االت ـف ــاق
كانت الفتة بعد اإلنجازات امليدانية
التي حققها طوال نهار أمس ،منها
رف ــع راي ــة فـتــح عـلــى بـعــض امل ـنــازل

ّ
كرر العرموشي تجربة اللينو لجهة عدم االلتزام بوقف إطالق النار (علي حشيشو)

والسيطرة على زاورب ناصيف في
حــي ال ـط ـيــرة .وك ــان الـعــرمــوشــي قد
نفذ هجومًا على الطيرة ،استطاع
مــن خــالــه الـسـيـطــرة عـلــى ع ــدد من
املنازل التي استخدمها املتشددون
للقنص باتجاه مكاتبه .بالتزامن،
بادر عناصر تابعون لقائد «التيار

اإلصـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــي ف ـ ــي ف ـ ـت ـ ــح» ال ـع ـم ـي ــد
م ـح ـم ــود ع ـي ـس ــى« ،الـ ـلـ ـيـ ـن ــو» ،إل ــى
تشكيل طــوق على املــداخــل املــؤديــة
ملـعـقــل ب ــدر ملـنــع وصـ ــول اإلم ـ ــدادات
مـ ــن م ـع ــاق ــل املـ ـتـ ـش ــددي ــن األخ ـ ـ ــرى،
وذلك بعد رصد استنفار في أحياء
الطوارئ واملنشية ومحيط مسجد

الـ ـن ــور وال ـص ـف ـص ــاف ب ــن ص ـفــوف
املجموعات التابعة لشادي املولوي
والـشـبــاب املـسـلــم ،وتـلــك املحسوبة
على تنظيم «داعش».
الـلـيـنــو ت ـح ـ ّـدث إل ــى «األخـ ـب ــار» عن
توارد معلومات عن «تكليف داعش
ل ـل ـمــولــوي وع ـن ــاص ــره بــاس ـت ـهــداف

مواقع الجيش املحيطة باملخيم ّ
كرد
فعل على معركة جرود رأس بعلبك
من جهة ،ولتشتيت تركيز فتح في
املعركة من جهة أخرى».
طــوال نهار أمــسّ ،
تمسك العرموشي
ب ــإص ــراره عـلــى تحقيق ال ـهــدف الــذي
لم يتحقق في اشتباك نيسان الفائت

مقال

عن الناشط والناشطة ...والكامخ بينهما
محمد نزال
ّ
عما قريب لن يبقى «ناشط» إال وهو
يخجل بهذه الصفة .لقد أصبحت
مدعاة ُ
للسخرية .الناس مفطورون،
إن ت ـح ـ ّـدث ـن ــا عـ ــن ف ـ ـطـ ــرة ،ع ـل ــى مــا
ي ـج ـلــب ال ـن ـفــع إلـ ـيـ ـه ــمّ ...أم ـ ــا ال ـ َ
ـزب ـ ُـد
ُ
جفاءّ .أولئك «الناشطون»
فيذهب ّ
َ
َ
َ
زب ـ ٌـد مـصــفــى .إن ـهــم يـلــمـعــون ّ ،ناعم
ّ
ـون م ـت ــأن ـق ــون
م ـظ ـه ــر ّه ــمّ ،مـ ـتـ ـح ـَـدث ـ ّ
زبــد .إنهم «رغــوة»
لبقون ،إل أنهم
ال تلبث أن تذوب .لم ينفعوا الناس،
منذ
على مــدى العقدين املاضينيّ ،
«م ــن أعـلــى» .أقله
أن هبطوا علينا ِ

لم يفوا بما وعدوا به ،بما دغدغوا
آمال الناس به ،فما كان أمام الناس
ف ـّـي ال ـن ـ ّهــايــة إال ال ـس ـخــريــة ِم ـن ـهــم.
إن ـهــا ُســنــة أزل ـ ّـي ــة .ال مـكــان للنوايا
ّ
هناُ .
سيقال إن بعضهم كانوا ِمن
أص ـح ــاب ال ـن ــواي ــا ال ـح ـس ـنــة ،وه ــذا
ّ
املحصلة الناس
صحيح ،لكن فــي
ّال يــأكـلـ ّـون نــوايــاِ .م ـ ّـن الـظـلــم الـقــول
إنـهــم ،كلهم ،لم ُيحققوا شيئًا .لقد
أنجز بعضهم .لكن م ــاذا؟ يرقعون
ّالثوب ِمن هنا فإذا به يزداد انفتاقًا.
ّ
ّ
إنهم ليسوا الحل .هذا املؤكد .ماذا
عــن الطالحني ِمـنـهــم؟ ه ــؤالء الذين
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــروا ف ـ ــي أوجـ ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـنـ ــاس،

فمألوا جيبوهم ،قبل أن ُ
«ي ّ
شمعوا
الخيط» وال يعود َمن يسمع عنهم.
ّ
الجمعيات،
ُيمكننا أن نراجع سجل
ّ
الحقوقية تحديدًا ،التي ملع اسمها
ّ
خــال العقد املــاضــي ،ثــم ،ومــع عدم
ت ـح ـق ـيــق الـ ـه ّــدف ال ـ ــذي «ن ــاض ـل ــت»
ألج ـل ــه ...تـبــخــرت .هــل ُي ـســأل أمـثــال
ذاتي؟
عن نقد َ
هؤالء َ
َيزداد َسنة بعد َسنة مزاج السخرية
ِمـ ــن «ال ـن ــاش ـط ــن» و«ال ـن ــاش ـط ــات»
فـ ــي بـ ــادنـ ــا .ي ـع ـي ــش هـ ـ ـ ــؤالء ،ه ــذه
ّ
األي ـ ـ ــام ،أع ـلــى م ـس ـتــويــات ال ـتــراجــع
«النضالي» بعد أن باتوا يشعرون
ب ــاس ـت ـخ ـف ــاف ـه ــم ِمـ ـ ــن قـ ـب ــل الـ ـن ــاس.

ف ــي م ـصــر ب ـ ــدأت ال ـس ـخــريــة مـنـهــم،
ّ
شعبيًا ،تظهر قبل مرحلة «الربيع
ّ
سنوات،
العربي» .قبل أكثر ِمن ست
ّ
فــي ال ـقــاهــرة ،ش ــاع فـيــديــو ُيسخف
ّ
هؤالء بعنوان« :إزاي تبقى مناضل
بسبع خـطــوات فــي أقــل ِمــن خمسة
ّأيام» .حالة «الناشط» و«الناشطة»
تـ ـش ــابـ ـه ــت كـ ـثـ ـيـ ـرًا فـ ـ ــي نـ ـم ــوذ ّج ــي
م ـص ــر ولـ ـبـ ـن ــان .فـ ــي م ـص ــر ُس ــن ــت
القوانني ّ
ضدهم ،بصرف النظر ّعن
ّ
ّ
أهدافها السياسية املرحلية ،إنما
حـمـلــت ع ـنــوان مـكــافـحــة «الـتـمــويــل
ال ـخ ــارج ــي» اآلتـ ــي ع ـبــر ال ـس ـفــارات
ضمن أجندات عمل .روسيا فعلتها

ّ
أيـ ـ ـض ـ ــا .أك ـ ـثـ ــر ِم ـ ـ ــن « 100م ـن ــظ ـم ــة
غـيــر حـكــومـ ّـيـ ّـة» ُمـ ِـنـعــت ِم ــن الـعـمــل،
وبعضها ُصــنــف ،رسـمـ ّـيــا ،كجهات
«عميلة لألجنبي» .هذا األجنبي ال
ّيكون الهند أو النيبال أو مدغشقر،
إنـ ــه أم ـيــركــا غــال ـبــا ،وب ـعــض ال ــدول
األوروبـ ّـيــة ،عبر ما ُيعرف بـ«منح»
ال ـس ـفــارات وأذرعـ ـه ــا .فــي لـبـنــان لم
يـحـصــل ذلـ ــك .ل ـه ــذا ُع ــد ه ــذا الـبـلــد
أحد حصونهم املنيعة .مرتعًا لهم.
عمارة من غير ّ
بواب.
ِ
َم ــن هــو ال ـنــاشــط؟ مــا ه ــذه الـصـفــة!
ب ـلــغ ال ـه ــزل ب ـه ــذه ال ـك ـلـمــة إل ــى حـ ّـد
ُ
أن ضيف إح ــدى الفضائيات ك ِتب

