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سياسة

التيار
ّ
تمسك التيار العوني به ،باتت النسبية
الـكــامـلــة ه ــي ال ـخ ـيــار الــوح ـيــد ف ــي أي
ق ــان ــون ج ــدي ــد وال ـن ـق ــاش ــات تـتـمـحــور
حــول حجم الــدوائــر .ويجري الحديث
ع ــن الـنـسـبـيــة ال ـكــام ـلــة ف ــي  13دائـ ــرة
مــع ال ـصــوت التفضيلي فــي الـقـضــاء.
ّ
م ـصــادر سـيــاسـ ّـيــة أك ــدت ل ــ«األخ ـبــار»
أنه «ال يوجد سوى النسبية .والنقاش
ّ
تـخــطــى الـصـيــغ األخ ـ ــرى ،وم ــا يحكى
عــن التأهيلي ال يــزال حاليًا فــي إطــار
امل ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات» .وقـ ــالـ ــت املـ ـ ـص ـ ــادر إن
«ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي ال ـح ـ ّـر ه ــو ال ــراف ــض
ال ــوحـ ـي ــد ال ـ ـيـ ــوم ل ـل ـن ـس ـب ـيــة ،ل ـك ــن فــي
ال ـن ـهــايــة ال ح ــل أم ــام ــه س ــوى الـقـبــول
بها ،واالتصاالت قد تتابع خالل قمة
ّ
الرياض ،ولكن حتى الساعة ال حل في
ّ
األفق» .وأكدت املصادر أن «تفاؤل تيار
املـسـتـقـبــل نــابــع م ــن ض ـ ــرورة االت ـفــاق
على قــانــون جــديــد ،وألن االنتخابات
وف ــق الـسـتــن تـعـنــي ال ـف ــراغ قـبــل ذلــك،
وهو ما ال يقبل به بري ،وما يؤدي إلى
تعقيد األزم ــة» .غير أن مصادر بــارزة
ّ
في حركة أمل أكدت أنه «في حال وافق
ّ
التيار الوطني الحر على النسبية في
 13دائ ــرة مــع الـصــوت التفضيلي في
القضاء ،فإن هذا األمر ّ
تطور إيجابي
كبير ،وحتى اآلن لم يطرح معنا أحد
بشكل رسـمــي ه ــذا ال ـط ــرح» .بــدورهــا،
قالت مصادر ّ
تيار املستقبل إن «كالم
نـ ــواب املـسـتـقـبــل ع ــن ال ـت ـمــديــد سببه
أن ّ
أي عــاقــل لــن يـقـبــل بــال ـفــراغ ،ولكن
موقف التيار ال يــزال رافضًا للتمديد
ّ
ون ـع ـت ـق ــد أنـ ـن ــا تـ ـخ ــطـ ـيـ ـن ــاه» ،بـيـنـمــا
تستبعد مصادر التيار الوطني الحرّ
أن «يشارك املستقبل في جلسة تمديد،
ّ
ألنه لن يوتر عالقته معنا».
وك ـ ـ ــان رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـع ـم ــاد
ّ
ميشال عــون قــد أكــد أمــس أنــه «مهما
ج ـ ـ ــرى ،فـ ـ ــإن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة
حــاص ـلــة ،وال يـ ــزال ه ـن ــاك مـتـســع من
الوقت للتوصل الى اتفاق».
وقال عون إن ثالثة أمور حالت حتى
اآلن دون التوصل الى قانون انتخاب،
ً
وه ـ ـ ــي« :أوال ،ت ـم ـس ــك الـ ـبـ ـع ــض بـمــا
اكـتـسـبــه ،وه ــو ال يــرغــب فــي أن يكون
هـنــاك مــن تغيير فــي املـسـلــك الحالي
كــي يبقى زعـيــم طائفته ،فيخاف من
خـســارة بعض املقاعد ،مــا يــؤدي الى
تـغـيـيــر ال ــواق ــع االن ـت ـخ ــاب ــي ،ذل ــك أنــه
أمضى نحوًا مــن  30الــى  35سنة في
م ــوقـ ـع ــه ،ف ـي ـج ــد ع ـن ــده ــا أن سـلـطـتــه
تــآك ـلــت وأص ـب ـحــت ع ــرض ــة للتغيير.
األمــر الثاني ،هــو الخشية مــن تغيير
مــوازيــن الـقــوى ،مــا يــؤدي الــى إحــداث
تـبــدل فــي نـهــج الـحـكــم ،وه ـنــاك مـ ّـن ال
يــرغــب فــي ت ــداول السلطة ،بــل يفضل
عليه االحتفاظ بمواقعه .يبقى االمر
الثالث وهو رغبة البعض في أن تبقى
ي ــده م ـم ــدودة ال ــى حـصــة جـ ــاره .هــذه
االس ـب ــاب أوص ـل ــت ال ــى ع ــدم ال ـعــدالــة،
وما من أحد يرغب في االصالح».
أضاف عون« :إننا مجتمع مركب من
ط ــوائ ــف ع ــدة ،بـعـضـهــا م ــوزع بـطــرق
مـتـكــافـئــة ع ــددي ــا أو ش ـبــه مـتـكــافـئــة،
ً
حـيــث إن إح ــداه ــا م ـثــا م ــوزع ــة على
ن ـح ــو  12ق ـ ـضـ ـ ً
ـاء ،وث ــان ـي ــة ع ـل ــى ،11
والثالثة في قضاءين ،...بينما يتوزع
املسيحيون الــذيــن يشكلون اللحمة
ب ــن ال ـج ـم ـيــع ع ـل ــى  22ق ـ ـضـ ـ ً
ـاء .وه ــم
أينما وجــدوا مع اآلخرين سيكونون
االق ـل ـي ــة .وب ـه ــذه ال ـص ـفــة ،عـلـيـهــم كي
ي ـفــوزوا فــي االنـتـخــابــات النيابية أن
يكونوا خاضعني لنهج الكتل الكبرى
ال ـث ــاب ـت ــة .وهـ ـ ــذا م ــا يـ ـ ــؤدي الـ ــى ع ــدم
إحقاق العدالة ،وليس من املستطاع
إح ــداث تغيير فــي هــذا الــواقــع ،حيث
ّ
نــت ـهــم بــالـطــائـفـيــة تـ ــارة وبــاملــذهـبـيــة
طـ ـ ــورًا ،عـلـمــا ب ــأن االمـ ــر ل ـيــس كــذلــك.
وهـ ـ ـ ـ ــذه ص ـ ـفـ ــة سـ ـي ــاسـ ـي ــة ت ـع ـط ـي ـهــا
لخصمك للدفاع عن ذاتك».
ّ
مــن جـهـتــه ،أك ــد وزي ــر الــداخـلـيــة نهاد
امل ـش ـن ــوق أن االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة
ُ
ستجرى قبل نهاية العام الجاري.
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تقرير

هكذا أنهت «يديعوت أحرونوت» حزب الله!
يحيى دبوق
ال شيء أسوأ وأسخف من الجهل ،إال
الجهل املركب .األول ظاهرة مفهومة،
ت ــرت ـب ــط فـ ــي م ـع ـظ ـم ـهــا ب ـن ـق ــص فــي
املعلومات ،أو نقص في الـقــدرة على
ّ
الــربــط والتحليل .أمــا الجهل املــركــب،
فصاحبه يجهل الشيء ،ويجهل أنه
جاهل به.
ال ـج ـم ــع ب ــن األول والـ ـث ــان ــي يـصـنــع
منتجًا هجينًا مــن الجهلني :محللو
ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ف ـ ــي اإلع ـ ـ ـ ــام
اإلســرائ ـي ـلــي .هـ ــؤالء ،ف ــي معظمهم،
َّ
يــدركــون جهلهم املــركــب ،لكنهم في
الوقت نفسه ،يتماهون معه ّ
وينمونه
ّ
ويــركـبــون عليه تحليالت وتعليقات
مبنية عـلــى الــرغـبــة والـتـمـنــي .تمامًا
ّ
كما هم كتاب السفارة األميركية في
بيروت .الهدف مشترك :كل ما يتعلق
بحزب الله واملقاومة.
مصاديق الجمع بني الجهلني كثيرة
في اإلعالم العبري .من بينهم ،وربما
فــي مقدمتهم ،الكاتبة فــي صحيفة
يــديـعــوت أح ــرون ــوت ،س ـمــدار بـيــري،
ُ
التي تـ َـعـ ّـد «الخبيرة اإلسرائيلية في
ال ـشــؤون ال ـعــرب ـيــة» ...وال ـتــي ال يضر
م ـع ـهــا ال ـج ـه ــل وال ـت ـج ـه ـي ــل والـ ـك ــذب
وال ـت ـحــريــف ،مــا دام يـحـقــق النتيجة
َّ
املرجوة :شيطنة حزب الله.
في العادة املتبعة لدى متابعي الشأن
اإلســرائ ـي ـلــي ،يكتفون ب ـقــراءة جملة
أو اثنتني من كتابات سمدار بيري،
يبتسمون ،ثم ينتقلون لقراءة ما هو
مفيد .لكن مــن حــق الـقــارئ العربي،
والـلـبـنــانــي ت ـحــدي ـدًا ،أن ي ـش ــارك في
االبتسامة ،وأن يحيط بجهالة القوم،
وتجهيلهم.
ف ـ ــي م ـل ـح ــق يـ ــدي ـ ـعـ ــوت أحـ ـ ــرونـ ـ ــوت،
أم ـ ــس ،ن ـش ــرت ب ـي ــري م ـق ــال ــة مـلـيـئــة
بالتحريف عن الضاحية وحزب الله
والسيد حسن نصر الله .جــاءت إلى
جانب تقرير نقوال مـطــران لحساب
وك ــال ــة رويـ ـت ــرز .وه ــو الـتـقــريــر ال ــذي
أراد إيـ ـض ــاح ح ـقــائــق م ـغ ـلــوطــة عن
الضاحية الجنوبية لبيروت ،ودحض
جملة مغالطات حولها .لكن الكاتبة،
«الخبيرة بالشأن اللبناني والعربي»،
لم تفهم من تقرير رويترز إال نتيجة
واحـ ــدة م ـعــدة مـسـبـقــا :نـصــر ال ـلــه لم
ي ـع ــد هـ ـن ــاك .ف ــي إش ـ ـ ــارة م ـن ـهــا إل ــى
الضعف والتراجع وفقدان الشعبية،
مع سلسلة تحريفات ،سنورد جزءًا
منها.
ك ـي ــف ت ــوص ـل ــت ال ـك ــات ـب ــة إلـ ـ ــى ه ــذه
ال ـن ـت ـي ـجــة؟ ن ـق ــوال مـ ـط ــران جـ ــال فــي
الـضــاحـيــة ،وتـبــن لــه واق ــع مـغــايــر ملا
كـ ــان ي ـن ـت ـظــره ،ويـ ـق ــول ف ــي ت ـقــريــره
بأسلوب ِّ
يعبر عن املفاجأة والصدمة:
ف ــي ال ـضــاح ـيــة أغ ـل ــب ال ـف ـت ـيــات غير
محجبات ،بل يلبسن بنطال جينز،
بــل وأيـضــا «تــي ش ـيــرت» ،كــذلــك فإن
رجال األمن يتجولون في زي مدني
ب ــا أسـلـحــة ظ ــاه ــرة ،وت ــوج ــد زحـمــة
س ـي ــر ،واملـ ـح ــال ال ـت ـجــاريــة م ــوج ــودة
بكثرة ،بل يوجد ـ للمفارقة ـ محالت
ذات ماركات عاملية ،مثل بيتزا هوت
ونايكي وأدي ــداس ،بل تصوروا ،كما

يرد في التقرير ،أن هناك شققًا تزيد
مـســاحـتـهــا عـلــى  150م ـت ـرًا مـ ّ
ـربـعــا،
ومنها ما يبلغ سعرها أكثر من 400
ألف دوالر.
معطيات «صادمة» لبيري ،ولقرائها.
فمعقل حزب الله ،الذي يجب أن يكون ـ
بحسب الصورة النمطية املرادة لحزب
الله ـ شبيه بمناطق سيطرة «داعش»
ومــدن مــا قبل الجاهلية :رجــال بزي
عسكري يحملون السالح يرسلون
ذقونهم حتى الرقبة ،يعنفون املــارة
ويؤنبونهم ،فيما النساء متواريات أو
يرتدين البرقع بال وجــوه ،واملحالت
تبيع حصرًا الكتب الدينية واملالبس
ال ـ ـسـ ــوداء .أم ــا وس ــائ ــل ال ـن ـقــل ،فهي
ال ـب ـغــال والـحـمـيــر ول ـيــس ال ـس ـيــارات،
ً
الـتــي تــوقــف عـنــدهــا الـتـقــريــر طــويــا،
متفاجئًا من هذه الظاهرة ،املوجودة،
للمفارقة ،في معقل حزب الله.
لكن ذلك ال يعني ،من منظور بيري ،أن
الصورة النمطية عن حزب الله وبيئته
هي خاطئة ومشوهة ،بل يعني مزيدًا
م ــن الـتـجـهـيــل واملـ ـك ــاب ــرة .م ــن جهة
الكاتبة ،هــذه الـظــواهــر فــي الضاحية
تعني أن ح ــزب الـلــه قــد انـتـهــى .فتاة
غـيــر محجبة فــي الـضــاحـيــة ،وشــاب
ً
يـلـبــس ب ـن ـطــال ج ـي ـنــز ،ب ــل إن مـحــا
تجاريًا بماركة نايكي ،تصوروا ذلك!
هذا يعني فقط أن حزب الله قد انتهى.
الجهل والتجهيل ،ليسا مقتصرين
على الكاتبة .قبل سنوات قليلة ،صدر
ع ــن رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة،
بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،تـصــريــح يصف
فـيــه واق ــع اإليــران ـيــن املـ ــأزوم فــي ظل
الحكومة اإلسالمية «الظالمية» ،التي
وصــل بها الـحــال إلــى حــد منع لبس
ال ـج ـي ـنــز! ف ــي ح ـي ـنــه ،الق ــت مــاحـظــة
نتنياهو السخرية واالزدراء من قبل

عامة اإليرانيني ،وكانت محل تعليقهم
عــن جـهــل وتـجـهـيــل رأس ال ـهــرم في
إسرائيل .لــذا ،ال ريــب ،أو مشكل ،إن
كــان هــذا الجهل مرتبطًا بكاتبة في
صحيفة عبرية ،رغم ادعائها الخبرة
في الشأن العربي.
ِّ
لنشرك الـقــارئ الـعــربــي بعينات من
ال ـت ـقــريــر ،ول ـن ـسـ ِّـبــب اب ـت ـســامــة .قبل
أشـهــر ،أو أسابيع ،يطل األمــن العام
لحزب الـلــه ،السيد حسن نصر الله،
مساء كل اثنني ،في مجمع املجتبى
في الضاحية الجنوبية ،ويلقي كلمة
مــن عـلــى شــاشــة ،عـلــى الـحــاضــريــن.
ال ـك ـل ـم ــة ،ك ـم ــا ه ــو م ـ ـعـ ــروف ،دي ـن ـيــة
سلوكية ،ونادرًا ما يتعرض لشؤون
سياسية أو غيرها .لكن ،في تقرير
يديعوت أحرونوت ،يرد اآلتي:
«منذ ثالث سنوات! يطل نصر الله
كــل صـبــاح اث ـنــن! الـســاعــة الثامنة
وال ــرب ــع ص ـبــاحــا! ،لـيـعـطــي دروس ــا
ل ـتــام ـيــذ م ــن ص ــف الـ ـس ــادس إلــى
ال ـصــف الـ ـت ــاس ــع!! ..مـحــل ذل ــك في
ساحة الشهداء في الضاحية ،حيث
ي ـص ـطــف ال ـتــام ـيــذ جــال ـســن عبر
ال ـش ــارع عـلــى كــراســي بالستيكية
ب ـي ـضــاء ،لـيـخـطــب فـيـهــم نـصــر الـلــه
مـ ــدة س ــاع ــة ك ــام ـل ــة ،وي ـت ـح ــدث عن
أخبار لبنان خالل األسبوع الفائت،
والـ ـقـ ـت ــال فـ ــي س ـ ــوري ـ ــا ،وال ـ ـصـ ــراع
فـ ــي ف ـل ـس ـط ــن ،وي ـش ـج ـع ـه ــم عـلــى
االن ـض ـم ــام إلـ ــى ص ـف ــوف مـقــاتـلــي
حزب الله!! لكن املهم ،في خطابات
نصر الله (كما يرد في الصحيفة)
أنه يعمد أمام هؤالء املراهقني ،على
تبديد مخاوفهم ،واع ـدًا إيــاهــم بأن
ال أحـ ــد سـيـنـتــزعـهــم م ــن الـ ـش ــارع،
ويـفــرض عليهم بــالـقــوة االنضمام
إلى حزب الله وإرسالهم للقتال في
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سوريا ضد إرادتهم»!!!
ي ــرد فــي املـقــالــة أي ـضــا« :ع ـلــى عكس
التوقعات( ،ت ـصــوروا هــذه املفاجأة)
الـ ـش ــوارع الــرئ ـي ـس ـيــة ف ــي الـضــاحـيــة
ن ـظ ـي ـفــة ،ب ــل زرعـ ـ ــت ع ـل ــى جــوان ـب ـهــا
أشـ ـج ــار ،وهـ ـن ــاك طـ ــرق واسـ ـع ــة ،بل
وأيـضــا إش ــارات م ــرور .أيـضــا هناك
أربع إشــارات مرور في شارع واحد،
وهو شــارع مركزي :الطريق السريع
في الضاحية ،املسمى بهادي نصر
الله».
كذلك يرد أيضًا« :تتناثر الشاشات
في شوارع الضاحية ،التي تنقل بني
الحني واآلخــر إطــاالت األمــن العام
لحزب الله ،حسن نصر الله! (وهي
ك ـمــا ه ــو م ـع ــروف غ ـيــر م ــوج ــودة)
لكن فــي املـقــابــل ،الـشــاشــات األكثر
شعبية هــي شــاشــات املقاهي التي
خصصت لنقل النشرات اإلخبارية،
ل ـك ــن فـ ــي الـ ـغ ــال ــب يـ ـش ــاه ــدون مــن
خاللها مباريات كرة القدم ،وفي هذه
األيام ،الحشد األكبر يكون ملشاهدة
مباريات الدوري اإلسباني».
في مقطع آخرُ ،يسأل أحد السكان
عــن ت ـعــداد املقيمني فــي الضاحية،
فيجيب« :ال توجد بيانات دقيقة عن
عدد سكان الضاحية .ويختلف ذلك
باختالف األخبار .وفقًا للمعلومات،
ح ـتــى ق ـبــل ع ـ ــام ،كـ ــان ي ـع ـيــش هنا
ً 800ألف ،وهو عدد يتغير صعودًا
ونزوال ،ربطًا بالخوف من املواجهة
العسكرية مع إسرائيل ،وكذلك من
تدفق الالجئني من سوريا»!
كما هو معروف ،تعد الضاحية من
أكـبــر األسـ ــواق الـتـجــاريــة فــي لبنان،
بال جدال .تسارع الشركات اللبنانية
م ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات الفـ ـتـ ـت ــاح ف ـ ـ ــروع لـهــا
فــي شــوارع ـهــا ،كــذلــك تكثفت فــروع
املـ ـص ــارف ع ـلــى اخ ـتــاف ـهــا ،نتيجة
لـلـحــركــة ال ـت ـجــاريــة املـتـنــامـيــة فـيـهــا.
مــع ذل ــك ،مــن جهة التقرير املنشور
ف ــي ي ــدي ـع ــوت أح ـ ــرون ـ ــوت« ،ال ــوض ــع
االقتصادي سيئ جدًا في الضاحية،
بــا زبــائــن وب ــا ع ـمــاء ،ومـنـهــم من
ح ـ ّـول ت ـجــارتــه ال ـتــي كــانــت مــزدهــرة
سابقًا ،إلى محل لبيع منتجات «وان
دوالر»» ...وكل ذلك ،بسبب حزب الله،
والحواجز املحيطة بالضاحية…
أي ـض ــا يـ ــرد ف ــي ال ـت ـق ــري ــر« :م ــاب ــس
الـ ـنـ ـس ــاء ت ـخ ـت ـلــف ت ـب ـع ــا ل ـل ـشــري ـحــة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة فــي
الـضــاحـيــة .فــي مـخـيــم الــاجـئــن في
ب ــرج ال ـب ــراج ـن ــةُ ،ي ـغ ـطــى ال ـج ـســد من
الرأس حتى أخمص القدمني ،لكن في
منطقة الغبيري ،ترى الوجوه والشعر
الذي يتمايل مع الريح ،وكذلك الجينز
ال ـض ـي ــق وال ـق ـم ـص ــان ال ـض ـي ـق ــة ،بــل
وأيضًا أحذية نسائية مع كعب عال
(!) وأخيرًا دارت معركة مستعرة في
لبنان ،وافـقــت فــي أعقابها الحكومة
اللبنانية على إعـفــاء املغتصبني من
الـسـجــن ،شــرط أن يتعهدوا بــالــزواج
بضحاياهم».
بحسب سمدار بيري ،هذه املعطيات
تـعـنــي نتيجة واحـ ــدة ،وه ــي الـعـنــوان
الذي عنونت به مقالتها« :نصرالله لم
يعد هنا»!

