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لبنان

لبنان
على الغالف

مقال

التغريبة الفلسطينية:

واد آخر
حزب الله في واد والتيار والقوات في ٍ

 40ألف مهاجر في  4سنوات
لم تعد الهجرة من مخيمات الشتاتُ ،وصمة يخجل الفلسطيني بها .في السنوات األخيرة ،صارت إعادة التوطين في أوروبا
أو كندا وأميركا ،حلمًا سهل المنال تسهم في تحقيقه عوامل عدة .وأصبح بعض من كان يتظاهر في عين الحلوة
والبداوي وشاتيال واليرموك من أجل حق العودة ،يعتصم أمام السفارة الكندية في بيروت لفتح باب الهجرة ،كما حصل
أول من أمس ،للمرة الثانية خالل شهر
آمال خليل
ّ
عدة عوامل تجعل ّ
مخيم البداوي في
الشمال يحتل املرتبة األولــى في عدد
املهاجرين من الالجئني الفلسطينيني،
ً
ّ
املخيم
مقارنة بباقي املخيمات .هنا،
ُمــدقــع الـفـقــر ،مـثــل ضــواحــي طرابلس
املالصقة له ،وحوصر مثلها لسنوات
ت ـحــت رص ـ ــاص املـ ـع ــارك م ــن الـتـبــانــة
وج ـب ــل م ـح ـســن .ح ـص ـ ٌـار أض ـي ــف إلــى
«الـ ـتـ ـعـ ـتـ ـي ــر»ُ ،
وم ـ ــزج ـ ــت مـ ـع ــه ه ـم ــوم
النازحني من مخيم البارد ،وتقليص
خ ــدم ــات األونـ ـ ـ ــروا .يـسـعــى كـثـيــر من
ش ـب ــان ال ـ ـبـ ــداوي ل ـل ـه ـجــرة بـ ــأي ثـمــن،
ّ
فيما شكلت الحرب السورية موسمًا
مــزده ـرًا للهجرة غير الـشــرعـيــة ،على
الرغم من أن تجربة املخيم مع الهروب

عبد الهادي :حماس وضعت
استراتيجية لمواجهة الهجرة بناءً
على التفاهم مع لبنان
في البحر والبر مريرة .رزان املغربي
( 20عامًا) عــادت جثة بعد غرقها في
ال ـب ـحــر إث ــر م ـحــاول ـت ـهــا االن ـت ـق ــال من
تركيا إلى اليونان مع مهاجرين على
منت قــارب .قبلها ،توفي محمد عودة
في صحراء ليبيا من الحر والعطش،
ل ــدى مـحــاولـتــه الـعـبــور إل ــى إيـطــالـيــا،
آت ـي ــا م ــن س ــوري ــا وال ـ ـعـ ــراق ،ول ــم تعد
جثته.
فــي أح ــد املـقــاهــي الـكـثـيــرة فــي املخيم
الصغير ،يتحلق شبان لدى كل منهم
تجربة مــع الحلم األوروبـ ــي ،وأق ــارب
وأصدقاء سبقوه ...ومنهم من ينتظر!
شقيق أحدهم اشترى تأشيرة روسية
للعبور مــن روسـيــا وبيالروسيا إلى
الـ ـ ـن ـ ــروج ،ت ـح ــت غـ ـط ــاء ط ــال ــب .فـيـمــا

الدولة تمارس شبه حصار على المخيمات ،ما أدى إلى خنق سكانها (هيثم الموسوي)

دورة حول العالم على طريق السماسرة
الهجرة غير الشرعية ليست رائجة كثيرًا في مخيمات بيروت والجنوب (عدا عن عني الحلوة) ،حيث
تزدهر الهجرة عبر املطار تحت غطاء السياحة .مخيم الرشيدية يأتي في املرتبة الثانية بعد البداوي
في عدد املهاجرين .في الرشيدية كما في معظم املخيمات ،يوجد مندوبون ألحد مكاتب السفريات،
لصاحبه سمسار هجرة الفلسطينيني ،ج .غ .الذي يوفر لهم تأشيرات سفر سياحية للوصول إلى
البالد التي تقبل اللجوء .عزت (اسم مستعار) دفع للمندوب  12ألف دوالر ليصل إلى إسبانيا .العامل
تدبر األموال بعد أن باع «صيغة» والدته وجزءًا من أثاث املنزل .يشمل املبلغ استصدار التأشيرة وحجز
تذكرة السفر والفندق وتكاليف اإلقامة في البلد املقصود .خط سفر ّ
عزت وسواه ،يبدأ بتأشيرة
ً
سياحية من املطار إلى اإلمارات كترانزيت ،ومنها إلى إثيوبيا أو جنوب إفريقيا ،وصوال إلى اإلكوادور
أو بلد آخر في أميركا الالتينية .وفي جميع املطارات ،يجد عزت من ينتظره ليقوده إلى الوجهة التالية.
يمضي في أميركا الالتينية مدة محددة تحت إشراف مندوب من قبل مكتب السفريات قبل أن يحني
موعد سفره إلى إسبانيا ،بحجة أنه عائد إلى لبنان.
ً
في مطار مدريد ،يجد عزت من ينتظره أيضًا ويدله على آلية طلب اللجوء .لكن الكثيرين انتظروا طويال
في اإلكوادور ريثما يحدد لهم املندوب مسار العودة عبر البلد الذي سيوافق على لجوئه ،منها إسبانيا
وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا.

شقيق آخ ــرُ ،يــدعــى رم ــزي ( 33عــامــا)
امل ـط ـلــوب لـلـقـضــاء ،تـسـلــل عـبــر وادي
ً
خالد إلــى ســوريــا ،ثــم تركيا ،وصــوال
إل ــى ال ـي ــون ــان بـطــريـقــة غ ـيــر شــرعـيــة.
ي ـق ــول ش ـق ـي ـقــه إن املـ ـه ــرب ق ـب ــض مــن
«استدانها
شقيقه  6آالف و 200دوالر ّ
وال نزال نسددها» .مسار شاق قطعه
رم ـ ـ ــزي« ،ع ـب ــر سـ ـي ــارة إج ـ ـ ــرة ،اج ـت ــاز
ح ــواج ــز الـجـيــش ال ـس ــوري والـجـيــش
الحر وداعــش ونقطة غــازي عينتاب.
في إسطنبول ،قبضت عليه الشرطة
أثـ ـن ــاء م ـب ـي ـتــه ف ــي ال ـ ـشـ ــارع بــان ـت ـظــار
إش ــارة امل ـهـ ّـرب لــانـتـقــال عـبــر الـقــارب
إل ــى الـ ـي ــون ــان» .اض ـط ــر امل ـه ــاج ــر إلــى
إنكار هويته حتى ،قال إنه فلسطيني
من مخيمات سوريا تحسبًا لترحيله
لــو كـشــف أنــه مــن فلسطينيي لبنان،
ثــم أف ــرج عـنــه وتــابــع رحـلـتــه معتمدًا
ع ـل ــى تـ ـح ــوي ــات م ــال ـي ــة مـ ــن عــائـلـتــه
الكادحة في نهر البارد .عند الحدود
الـيــونــانـيــة ،تـعــرض إلط ــاق الـنــار من
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ق ـبــل ال ـش ــرط ــة ،ق ـبــل أن ي ـم ـشــي ألي ــام
ويـصــل إلــى أثـيـنــا ،ثــم ينتقل مــن بلد
إلى آخر ،مهتديًا بسكة القطار ،حتى
وصل إلى أقاربه في الدانمارك ،وهو
ينتظر منذ نحو عام موافقة السلطات
على منحه اللجوء .يشير أحد الشبان
إلى أن الكثير ممن سافروا «تورطوا
في أعمال غير مشروعة لتأمني املال
للعيش ،ألن عائالتهم غير قادرة على
دعمهم».
يـقــول م ــازن (اس ــم مستعار ،مــن أبناء
الـ ـ ـب ـ ــص) إن الـ ـهـ ـج ــرة «هـ ـ ـ ـ ــروب غ ـيــر
م ـض ـمــون إل ــى امل ـج ـه ــول .ب ـعــت بيتي
وأقفلت محلي وغــادرت أنــا وعائلتي
لنحط فــي بلجيكا .لكننا لــم نتحمل
ع ـي ــش ال ـ ــذل فـ ــي (ال ـ ـهـ ــايـ ــم) أو مــركــز
اإلي ـ ـ ـ ــواء ال ـ ــذي ي ـض ــم م ـه ــاج ــري ــن مــن
حول العالم ينتظرون الحصول على
اللجوء .الطعام والخدمة رديئان» ،ما
اضـطــره إلــى ال ـعــودة إلــى الـبــص ،لكن
ّ
عزت ّ
وكرر
صديقه رفض العودة .عاد

طلب اللجوء مــرة جــديــدة ،لكنه حرق
إص ـب ـعــه هـ ــذه املـ ـ ـ ّـرة ل ـط ـمــس بصمته
واستخدام هوية جديدة للجوء.
في تجمع املعشوق (البرج الشمالي)
تـ ـتـ ـح ــدث الـ ـن ــاشـ ـط ــة نـ ــزهـ ــة الـ ــروبـ ــي
ع ــن عـ ـش ــرات ال ـش ـب ــان ال ــذي ــن غ ـ ــادروا
مخيمات صــور فــي الـسـنــوات الثالث
األخـ ـ ـي ـ ــرة 90 ،م ـن ـه ــم مـ ــن ال ــرش ـي ــدي ــة
وحـ ـ ــده« .الـ ـن ــاس ي ــائ ـس ــة .إذا أصـيــب
مستعص ،نعتمد على
أحدهم بمرض
ٍ
ّ
لم التبرعات لعالجه .في الوقت الذي
يـع ـمــل ف ـيــه م ـع ـظــم ش ـب ــان الــرش ـيــديــة
والبرج الشمالي سائقي تاكسي على
سيارات غير مسجلة .ال يستطيعون
تـ ــأس ـ ـيـ ــس عـ ــائ ـ ـلـ ــة بـ ـسـ ـب ــب ال ـض ـي ــق
االقـ ـتـ ـص ــادي ،وف ــي ح ــال َج ـم ــع مبلغ
نـعــانــي م ــن مـنــع إدخـ ــال م ــواد الـبـنــاء
إل ــى امل ـخ ـي ـمــات .الـفـلـسـطـيـنــي عـنــدمــا
يستفيق ال يفكر في حق الـعــودة ،بل
بــال ـخ ـبــز والـ ـ ـ ــدواء وامل ـ ــدرس ـ ــة» ،تـقــول
الــروبــي .الـيــأس دفــع مــؤيــدي الهجرة

هيام القصيفي

إل ــى إي ـج ــاد إي ـجــاب ـيــات ل ـهــا ف ــي دعــم
ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة« :ال ـه ـج ــرة ال
تمنع حق العودة ،وفي حال حصولي
عـلــى ج ــواز سـفــر أج ـن ـبــي ،أتـمـكــن من
زي ــارة فلسطني املـحـتـلــة» ،يـقــول أحــد
الشبان الحاملني بأوروبا!
ّ
يــؤكــد ممثل حــركــة حـمــاس فــي لبنان
أح ـمــد ع ـبــد الـ ـه ــادي لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،إن
«نـ ـح ــو  40أل ـ ــف ف ـل ـس ـط ـي ـنــي غـ ـ ــادروا
لبنان في السنوات األربع األخيرة من
طــريــق الـهـجــرة الشرعية عبر املـطــار،
م ــن دون اح ـت ـس ــاب م ــن س ـلــك ال ـطــرق
ً
غير الشرعية برًا .الرقم ليس تفصيال
ق ـيــاســا إل ــى ع ــدد فـلـسـطـيـنـيــي لـبـنــان
املقدر بـ  250إلى  300ألف فلسطيني.
ويشير عبد الهادي إلى أن «املشروع
األميركي املرتبط بصفقة القرن يهدف
إل ــى تــوطــن مــا بــن  75إل ــى  100ألــف
فلسطيني في لبنان وتهجير الباقي
إل ــى أك ـثــر م ــن ب ـل ــد» .يـضـيــف أن «مــن
هاجر حتى اآلن وقع ضحية الضغوط
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة والـ ـحـ ـي ــاتـ ـي ــة وت ـق ـل ـيــص
األون ـ ــروا واف ـت ـعــال األحـ ــداث األمـنـيــة،
ً
ف ـض ــا ع ــن ال ـش ـب ـك ــات امل ـن ـظ ـمــة ال ـتــي
تؤثر في الشباب والعائالت إلقناعهم
بــال ـه ـجــرة وغ ـســل دمــاغ ـهــم كـلـمــا زاد
ال ـض ـغ ــط األمـ ـي ــرك ــي ل ـت ـن ـف ـيــذ صـفـقــة
ال ـ ـقـ ــرن» .أمـ ــا ال ـق ـي ــادي ف ــي الـتـحــالــف
الوطني الفلسطيني أبو بالل مرعي،
فـ ـ ــرأى أن «م ـ ـشـ ــروع ال ـت ـس ــوي ــة ال ــذي
وافقت عليه السلطة الفلسطينية كان
له أثر سلبي في فلسطينيي الشتات
ال ــذي ــن شـ ـع ــروا بـ ــأن ال ـس ـل ـطــة تـخـلــت
عــن حقوقهم .أمــا فــي لبنان ،فالدولة
تـمــارس شبه حصار على املخيمات،
م ــا أدى إل ــى خ ـنــق س ـكــان ـهــا وإن ـت ــاج
ح ـ ـ ــاالت انـ ـ ـح ـ ــراف وت ـ ـط ـ ــرف» .مــرعــي
املقيم في املعشوق ،ال يرى في الهجرة
إق ــاع ــا ع ــن الـتـمـســك بــالـقـضـيــة وحــق
العودة« :فلسطينيو أوروبا ينظمون
ً
احتفاالت تضامنية أكثر منا .فضال
عن التغيير االجتماعي واالقتصادي
ال ـ ــذي ي ـحــدثــه امل ـس ــاف ــر ف ــي عــائ ـل ـتــه».
ي ـ ـ ـ ــدرك عـ ـب ــد ال ـ ـ ـهـ ـ ــادي أن امل ـن ـظ ــوم ــة
الـتـشـجـيـعـيــة ع ـلــى ال ـه ـجــرة الـنــاعـمــة
ُ
مـتـكــامـلــة تـسـهــم الـ ــدول ف ــي التغطية
عليها .وفــي هــذا اإلط ــار ،لفت إلــى أن
«األمن العام اللبناني شدد اإلجراءات
ع ـل ــى م ـك ــات ــب ال ـس ـف ــري ــات امل ـش ـه ــورة
بـتـسـفـيــر الـفـلـسـطـيـنـيــن ،ل ـكـنــه القــى
م ـعــارضــة م ــن زبــائ ـنــه الفلسطينيني
ال ــذي ــن اش ـت ـكــوا م ــن الـتـضـيـيــق بــرغــم
ش ــرع ـي ــة اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات» .مـ ـ ـ ّـد ال ـه ـج ــرة
مستمر ،فما البديل؟ يقول عبد الهادي
إن «حـ ـم ــاس وضـ ـع ــت اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
ملــواجـهــة الـهـجــرة ب ـنـ ً
ـاء عـلــى التفاهم
مــع لـبـنــان مــن أج ــل تخفيف الضغط
حتى يشعر الفلسطيني بأنه يعيش
حـيــاة كــريـمــة ،وتحقيق إن ـجــازات في
مـجــال الـحـقــوق اإلنـســانـيــة والضغط
ع ـل ــى األونـ ـ ـ ـ ــروا ل ـت ـح ـســن ال ـخ ــدم ــات
وم ـس ــاه ـم ــة ال ـف ـص ــائ ـ ّـل الـفـلـسـطـيـنـيــة
بتنفيذ مـشــاريــع تــوفــر ف ــرص العمل
ل ـل ـش ـبــاب» .م ـصــدر م ـس ــؤول ف ــي أحــد
الفصائل كشف عــن «تـفــاهــم أميركي
مع كندا الستقبال  100ألف فلسطيني
( 40ألـفــا مــن فلسطينيي لـبـنــان و60
ألفًا من فلسطينيي سوريا) ،وتفاهم
أم ـي ــرك ــي م ــع إس ـبــان ـيــا لـتـسـتـقـبــل 16
ألف فلسطيني من لبنان ،إضافة إلى
تفاهمات مماثلة مع بلجيكا وفرنسا.
التفاهمات الدولية تالقيها تسهيالت
تقدمها شبكات التسفير عبر خفض
تكلفة الهجرة من  12ألف دوالر إلى 7
آالف دوالر عن الشخص الواحد».

ف ــي أس ـب ــوع واحـ ــد ،ش ـهــدت ال ـســاحــة السياسية
فـصـلــن مـتـنــاقـضــن ال ــى ال ـحــد األق ـص ــى .واح ــد
ّ
ّ
مثله حزب الله ،واآلخــر مثله التيار الوطني الحر
والقوات اللبنانية معًا.
من دون الدخول في العملية التي قــام بها حزب
ال ـلــه ض ــد إســرائ ـيــل وهــدف ـهــا وتـبـعــاتـهــا ،وكـيــف
انتهت مفاعيلها حتى اآلن والتدخالت الروسية
وال ـغــرب ـيــة ال ـتــي أعـقـبــت أس ـبــوعــا م ــن الـتـهــديــدات
والتبليغات ،بات بديهيًا أن حزب الله أعاد إظهار
نفسه في أيام قليلة العبًا سياسيًا وحيدًا ،بعدما
كان متفردًا بالقوة العسكرية .فهو حصد تأييدًا
سياسيًا ،على املستويات الرسمية كــافــة ،وشـ ّـد
الـعـصــب الــداخـلــي وزخ ــم ح ــرارة عــاقـتــه بحركة
أمل على خلفية الجاهزية ضد إسرائيل ،وأثبت
م ـج ــددًا أن ــه قـ ــادر ع ـلــى أن يـمـلــك م ـف ـتــاح ال ـحــرب
والسلم .تخطى القرار الدولي  ،1701ودفع رئيس
الـحـكــومــة سـعــد ال ـحــريــري ال ــى الـسـيــر وراءه في
عملية تجميع األوراق الدولية ملنع ان ــزالق لبنان
نحو ال ـحــرب .كــل ذلــك فــي وقــت عــرف فيه كيف
يـطــوع كــل األدوات الـتــي يمتلكها واس ـت ـفــاد من
توقيت مناسب إقليميًا ودوليًا من واشنطن الى
طهران والعراق وسوريا ولبنان ،كي يعيد التأكيد
أنــه ال يــزال القوة األبــرز واألفعل لبنانيًا من دون
منازع .خالل أيام قليلة ،أطل األمني العام للحزب
السيد حسن نصر الله مرات عدةّ ،
ووجه رسائل
في االتجاهات كافة ،واستفاد من وقوف املجتمع
الدولي وأوروبا تحديدًا وراء االتفاق النووي ومنع
ّ
االنهيار اللبناني ،ليطرح معادلة جديدة ،تبنتها
الحكومة من دون أي التباس.
في هــذا الوقت الــذي كــرس فيه مجددًا حــزب الله
دوره األبعد من الحدود اللبنانية ،وربط ساحات

العراق وسوريا ولبنان في خط تنسيقي واحد،
برز مشهد مناقض تمامًا لدى القوتني األبرز عند
املسيحيني ،وهما تتصارعان على املنابر وعلى
كــل وســائــل التواصل االجتماعي التي باتت في
زمن السلم ،بخالف التسعينيات ،سالحهما في
وجه بعضهما البعض.
منذ  7آب الى األول من أيلول والثاني منه ،أظهرت
ه ــات ــان ال ـق ــوت ــان املـسـيـحـيـتــان أن ـه ـمــا ال ت ــزاالن
غارقتني في أحقاد املاضي ،وفــي نبش القبور،
وفــي تأكيد أن كل استراتيجيتهما تــدور حول
نقطة واحدة ،تتعلق بالصراع الداخلي املسيحي
كمشروع سياسي وحيد من دون التقدم خطوة
واحدة الى األمام .ثمة وقائع سياسية في خطاب
رئ ـيــس ح ــزب ال ـق ــوات الــدك ـتــور سـمـيــر جـعـجــع،
صحيحة مئة فــي املـئــة ،كما فــي خـطــاب رئيس
حــزب التيار الوطني الحر جـبــران باسيل .لكن
كليهما يتحدثان ،وكأنهما ال يزاالن في «املنطقة
الشرقية» وحدها ،بمعنى ّ
توجههما الى جمهور
مسيحية
مسيحي صرف وبناء على إحداثيات
ّ
ووقائع مسيحية ال غير ،ولو أن خطابهما مغلف
بمفهوم الدولة والحقوق والشراكة في الحكومة
وعـ ـن ــاوي ــن اق ـت ـص ــادي ــة ع ــام ــة .خ ـط ــاب ــا جـعـجــع
وباسيل في هذه املرحلة ،ال يمكن النظر إليهما،
من زاوية من هو صاحب الحق بينهما ،وال من
زاوية جوقة الزجالني ،نوابًا ووزراء ومناصرين
ومنتفعني ،الـتــي ت ــرد وراءه ـم ــا وتـنـحــدر باللغة
والكالم الى أدنى مستوى بعدم احترام األدبيات
واألخ ــاق ـي ــات .فــالـتـيــار هــو ح ــزب الـعـهــد ،وبــات
يمتلك حضورًا أقوى من ذي قبل ،بفعل وجوده
فــي السلطة ،وفــي أداء رئيسه الجامع فــي يديه
مـنــاصــب وسـلـطــات وحــركــة داخـلـيــة وخــارجـيــة
ال تـهــدأ .وال ـقــوات تثبت كــل يــوم حـضــورهــا في
القاعدة الشابة ،وتـفــرض أداءه ــا السياسي من

تقرير

ُ
جعجع يقصي سركيس؟
منذ فترة ،واألمينة العامة للقوات
الـلـبـنــانـيــة شــانـتــال ســركـيــس ،ال
تحضر إلــى مكتبها فــي معراب.
س ــؤال بـعــض األش ـخ ــاص عنها،
من إعالميني وغـيــرهّ ،
ممن زاروا
املـ ـق ـ ّـر ال ــرس ـم ــي ل ـ ــ«ال ـ ـقـ ــوات» فــي
اآلونـ ــة األخ ـي ــرة ،ك ــان الـ ـ ّ
ـرد عليه
ّ
أن ســرك ـيــس ُمـنـشـغـلــة بـمـلـفــات
ُّ
جديدة كلفت بها ،تتعلق بشكل
خ ـ ــاص ب ــالـ ـع ــاق ــات ال ـخ ــارج ـي ــة
مع الــواليــات املتحدة األميركية،
وت ـف ـع ـي ــل م ـج ـم ــوع ــات ال ـض ـغــط
ّ
ه ـن ــاك .إال أن م ـســؤولــن آخــريــن
ّ
ف ــي «ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات» يـ ــؤكـ ــدون أن مــا
ّ
تقدم ُمـجـ ّـرد ُ
«حـجــج» ،والحقيقة
ّ
أن رئيس الحزب سمير جعجع،
َ
«أبعد» األمينة العامة عن دائرة
الـقــرار .أكثر مــن مـســؤول قواتي،
ّ
أكـ ــد لـ ــ«األخـ ـب ــار» ن ـقــل ســركـيــس
ملكتبها مــن م ـع ــراب ،إل ــى مكتب
)مروان طحطح(

األمـ ــانـ ــة الـ ـع ــام ــة ال ــرئ ـي ـس ــي فــي
منطقة ضبية« ،بعد أن ارتفعت
النقمة عليها داخل الحزب ،أكان
مــن ن ــواب ووزراءّ ،أم مـســؤولــن
ت ـ ـن ـ ـظ ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــن» .خـ ـ ــفـ ـ ــت وتـ ـ ـي ـ ــرة
ُ
لقاءاتها مع جعجع ،وطلب منها
عــدم متابعة األم ــور التنظيمية،
«على أن تبقى معنية فقط بملف
م ـك ــات ــب الـ ـ ـن ـ ــواب وال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء فــي
ّ
الـحــزب» .إال أن املعلومات داخل
«ال ـق ــوات» تختلف ح ــول السبب
ال ـف ـع ـلــي إلبـ ـع ــاد س ــرك ـي ــس ،بــن
مــن ُيـعـيــد الـسـبــب إل ــى «اتهامها
بتسريب أخبار لوسيلة إعالمية
عــن لقاء بــن الـقــوات ومسؤولني
أم ـي ــرك ـي ــن أث ـ ـنـ ــاء حـ ـص ــول ــه ،مــا
أدى إل ـ ــى ب ـل ـب ـلــة أمـ ـنـ ـي ــة» ،وب ــن
ّ
م ــن ي ـقــول إن «ال ـن ـق ـمــة الـقــواتـيــة
الــداخ ـل ـيــة عـلـيـهــا ه ــي ال ـس ـبــب»،
فيما ال يستبعد آخرون أن يكون
ّ
«ك ــل ه ــدف سـمـيــر جـعـجــع خلف
إبـعــادهــا عــن مـعــراب ،امتصاص
اعتراض القواتيني عليها ،ولكن
من دون تغييرها».
«ق ــان ــونـ ـي ــا» ،ال ت ـ ـ ــزال ســرك ـيــس
ُ
تمارس مهمات األمني العام« ،مع
ب ــدء ال ـت ــداول داخ ـل ـيــا ،بإمكانية
تعيني بديل لها».
في املقابل ،تنفي مصادر معراب
الرسمية ّكل ما ّ
تقدم.
(األخبار)

الزاوية التي حددتها لنفسها ،بصرف النظر عن
أخطاء سياسية تقع فيها والتيار .وهــذا يعني
أنهما ال يحتاجان الــى كل هــذا الــوقــود الكالمي
مــن أجــل حشد املـنــاصــريــن وتثبيت قواعدهما
وانتماءاتهما السياسية ،اإلقليمية والدولية .وكال
رئيسي الحزبني مرشحان لرئاسة الجمهورية،
وهذا يضعهما أمام تحدي االنتقال الى النقاش
السياسي والحركة السياسية البحت من دون
االسـتـمــرار فــي النفخ بـنــار الـخــافــات الداخلية.
ألن ذلك له معنى وحيد أنهما غير قادرين على
الــدخــول فــي مـشــروع حقيقي مــن دون عصبية
حزبية مسيحية قائمة على تهشيم اآلخر ،فيما
ّ
الطرفان يتغنيان بثقافة الـحــوار وعــدم تخوين
اآلخر واحترام االختالف في الرأي وما الى ذلك
مــن مـفــردات حفلت بها ورق ــة التفاهم بينهما.
ويعني أيضًا أن أي خطاب مــن دون ذكــر كلمة
قوات أو تيار لن يكون له املردود نفسه.
توقيت السجال املفتوح منذ أشهر واملتصاعدة
ّ
حدته ،يومًا بعد آخر ،ال يمكن دائما تجاهله ،وال
سيما حني يبرز في املقلب اآلخر حدث في مثل
الـتـطــور األخـيــر املتعلق ب ــأداء حــزب الـلــه إقليميًا
ودول ـيــا .وكــذلــك ألنــه يــأتــي أيـضــا بعد أي ــام قليلة
عـلــى إع ــادة رئـيــس ال ـحــزب الـتـقــدمــي االشـتــراكــي
ّ
وليد جنبالط فرض نفسه قوة سياسية يتعذر
املس بها بسهولة .حتى الحريري حدد إطار عمله
الـسـيــاســي ،وارت ـضــى لنفسه دورًا  -اقتصاديًا
بـحــت ،ومــن حــن الــى آخــر يـمــارس دوره رئيسًا
لـلـحـكــومــة .وحــده ـمــا الـ ـق ــوات وال ـت ـي ــار ال ي ــزاالن
ي ـب ـح ـثــان ع ــن هــويـتـهـمــا الـحـقـيـقـيــة ف ــي تــركـيـبــة
قائمة ،فال يجدان سوى ساحة مسيحية مهترئة
يستخدمانها م ـجــددًا ،وكــأنــه لــم تكفها حــروب
داخلية طويلة األم ــد ،ليبنيا عليها مشروعهما
الخالفي ،ال السياسي.

