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سياسة

رسائل
إلى المحرر
أبًا وأخًا ومعلمًا
(إلى املربي األستاذ علي نمر بزي)
ثالث من الروابط ّ
شدتني إليك،
كـ ـن ــت ل ـ ــي أب ـ ـ ــا وأخ ـ ـ ـ ــا وم ـع ـل ـم ــا،
روابطت امتزجت لتختلط ّ
علي
األمـ ـ ـ ــور ...وع ـنــدمــا الع ــب الــزمــن
االح ـل ــى ذاك ـ ــرة األي ـ ــام والـتـقـيـنــا
ومـ ــررنـ ــا ع ـل ــى ال ـب ـي ــت ال ـع ـت ـيــق،
سألتني م ــاذا ّ
تغير هـنــا ،ومــاذا
رأيـ ـ ـ ـ ــت؟ ك ـ ــل ش ـ ــيء عـ ـل ــى ح ــال ــه،
أجبتك ،أكــاد أرى طيف ّأمنا في
زاويـ ـ ــة الـ ـش ــارع ت ــراق ــص رغـيــف
الـ ـعـ ـج ــن عـ ـل ــى ك ـ ـ ـ ــارة األي ـ ـ ـ ـ ـ ــام...
ذكريات حفرت ثلمًا عميقًا رغم
ّ
أن ف ــراش ال ــذاك ــرة غ ـطــاه لـحــاف
ً
ال ـع ـتــم .تــابـعــت قــائــا ل ــك :وأك ــاد
أرى الوالد مبتسمًا على كرسيه،
إنــه األب الــرضــي املــرضــي ،الــذي
رغ ـ ــم اغ ـت ـس ــال ــه بـ ــرغـ ــوة ال ـت ـ ّعــب
وال ـه ــم ،أتـحـسـســه وه ــو يصفف
لحيته ويـقــول :ولسوف يعطيك
ربك فترضى .أعطاه ورحل .رحل
بـعــد أن أع ـطــاك ص ـنــارة الـحـيــاة.
وعـ ـ ــاد إلـ ــى ص ـم ـتــه ف ــي م ـح ــراب
الـ ـحـ ـي ــاة ...ك ــان ــت ال ـص ـن ــارة هــذه
ق ـل ـمــا ودف ـ ـت ـ ـرًا .ق ـل ــم :خ ـش ـبــه مــن
عصا معوله ،حبره عرق الجبني
ً
مجبوال بدم.
ص ـ ـنـ ــارتـ ــك هـ ـ ـ ــذه فـ ـ ـ ّـرخـ ـ ــت آالف
ال ـ ـص ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــر ال ـ ـت ـ ــي أع ـط ـي ـت ـه ــا
ألجيال عــديــدة .هنا اكتشفت أن
عالقتي بك كمعلم كانت األقوى.
يـ ــوم أع ـط ـي ـت ـنــي صـ ـن ــارة كــالـتــي
اعطيتها لالجيال التي تعاقبت
ع ـل ـي ــك .وهـ ـن ــا أح ـب ـب ــت أن أق ــول
ّ
ملـعـلـمــي :إن بــن املـعـلــم والـ ّـرســل
ص ـ ـلـ ــة رح ـ ـ ـ ـ ــم ،وب ـ ـ ـ ــن ال ـ ـتـ ــامـ ــذة
واملالئكة قواسم مشتركة ،وبني
ال ــرس ــل وامل ــائ ـك ــة نـسـيــج عــاقــة
حاكها إله.
أن ــت امل ـع ـلــم ،ذل ــك ال ـخ ـلــوق ال ــذي
إقترب من خالقه ،وسمع النداء،
فحمل الكتاب والقلم مرددًا معه:
إقرأ...
معلمي لــم تــزل عصافير الكالم
تــأكــل م ــن أغ ـص ــان ال ــذاك ــرة .ولــم
تبرح تبني أعشاشها من يابس
العشب ال ــذي نبت على لسانك.
معلمي أنت الــذي زرع القصيدة
الحرة في تربة خصبة .أنت من
كتبت عـلــى ل ــوح الـقـمــر لتبتسم
الـ ـنـ ـج ــوم .أنـ ــت م ــن م ـس ــح غ ـطــاء
الـ ـلـ ـي ــل ،أن ـ ــت مـ ــن أزح ـ ــت ن ـعــاس
صبح جميل.
الغسق من أجل
ِ
ابـ ـ ـ ــي ،أخـ ـ ـ ــي ،مـ ـعـ ـلـ ـم ــي ...ي ـ ــا مــن
حـ ـ ـ ـ ّـول تـ ـ ـ ــراب ج ـ ـسـ ــده ت ـ ـب ـ ـرًا بــن
يـ ّ
ـدي تالميذه .ال أزال أراك واقفًا
ً
وبـ ـش ــرف م ـل ــوح ــا قـ ــائـ ــا :الـعـلــم
كـ ـن ــز ...أري ــدك ــم ح ـم ــاة وطـ ـ ــن ...ال
حـ ــراس م ــواك ــب وقـ ـص ــور .ســام
عليك يوم ولدت ،فأنت ٌّ
حي فينا.
حسن المير بزي

تقرير

العد العكسي للتـ ـ
االنتخابات النيابيةّ :
بدأ العد العكسي لصياغة
التحالفات االنتخابية التي
يفرضها قانون االنتخاب
الجديد .الصراع اإلقليمي،
السعودي ـ ـ اإليراني ،سيحدد
شكل هذه التحالفات في
لبنان كما في العراق
هيام القصيفي
ُ
لفتت أحـ َـد السياسيني املصادفة بني
االنتخابات النيابية في لبنان في 6
أيــار من السنة الجارية واالنتخابات
النيابية في العراق في  15من الشهر
نـفـســه .املـصــادفــة ال تتعلق بحصول
االسـتـحـقــاقــن فــي الـشـهــر ذات ــه ،علمًا
ً
بـ ــأن ال ـ ـعـ ــراق ال ي ـ ــزال ي ـش ـهــد س ـج ــاال
داخـلـيــا ح ــول إجــرائ ـهــا فــي مــوعــدهــا.
إال أن اإلطـ ــار الـسـيــاســي ال ـع ــام ال ــذي
يحيط باالستحقاقني ،وارتباطهما
بــال ـتــدخــات اإلقـلـيـمـيــة ،يـفـتــح الـبــاب
أمـ ــام ق ـ ــراءة ال ـحــدثــن م ـعــا م ــن زاوي ــة
تأثير هذه التدخالت على التحالفات
السياسية في البلدين.
ال ش ـ ـ ــك أن م ـ ـ ــا ح ـ ـصـ ــل ب ـ ـعـ ــد أزم ـ ـ ــة
رئـيــس الـحـكــومــة سـعــد الـحــريــري مع
الـسـعــوديــة لــم ينته بـطـ ّـي االسـتـقــالــة،
وال بتقديم السفير الـسـعــودي وليد
الـيـعـقــوب أوراق اعـتـمــاده ال ــى رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـع ـم ــاد م ـي ـش ــال ع ــون.
ال ـق ـض ـي ــة الـ ـع ــالـ ـق ــة ب ـ ــن ال ـس ـع ــودي ــة
وخصومها في لبنان ال تزال نفسها،
وحلها متعلق باالنتخابات النيابة
امل ـق ـب ـل ــة ،وم ـص ـي ــر ال ـت ـح ــال ـف ــات ال ـتــي
يبنيها الـحــريــري نفسه ،انطالقًا من
ضـ ــرورة م ــراع ــاة مـصــالــح الـسـعــوديــة
ف ــي ل ـب ـنــان ،أو ال ــذه ــاب عـكــس الـتـيــار
السعودي.
فــالــريــاض ال ـتــي تـعـيــش ه ــذه األي ــام
اس ـت ـح ـقــاق مــراج ـعــة سـيــاسـتـهــا في
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،م ـ ــن الـ ـيـ ـم ــن الـ ـ ــى س ــوري ــا
ولـ ـبـ ـن ــان وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ،ت ـض ــع أم ــام ـه ــا،
مــن جملة ع ــدة الـشـغــل ،االستحقاق
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي فـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ك ـ ـمـ ــا فــي
ال ـعــراق ،إلع ــادة تحقيق ال ـتــوازن مع
إيــران .واالستحقاقان مهمان ،لجهة
إع ــادة تركيب السلطة فــي البلدين،
بمشاركة القوى الحليفة للسعودية
أو ت ـلــك ال ـت ــي تــربـطـهــا ب ـهــا عــاقــات
تطورت تدريجًا في اآلونــة األخيرة،

تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

الجانب األساسي الذي ال
يزال يشغل بال معظم
القوى السياسية يبقى
التمويل المالي

بطي االستقالة وال بتقديم السفير السعودي أوراق اعتماده (داالتي ونهرا)
ما أدى الى أزمة الحريري مع الرياض لم ينته ّ

تقرير

كاظم الخير :المرشح الثابت للمستقبل
محمد خالد ملص

من المحرر

في مقابل الحضور اإليراني الطاغي
في البلدين ،إضافة الى سوريا.
ه ـ ــذا االهـ ـتـ ـم ــام الـ ـسـ ـع ــودي ب ــال ـع ــراق
ي ـح ـض ــر ب ـ ـقـ ــوة ،فـ ــي ه ـ ــذه األي ـ ـ ـ ــام ،فــي
ك ــل الـ ــدوائـ ــر ال ـس ـيــاس ـيــة واإلع ــام ـي ــة
ال ـغ ــرب ـي ــة ن ـت ـي ـجــة م ـت ــاب ـع ــة تـ ـط ــورات
املـ ـشـ ـه ــد ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ،ل ــرص ــد ت ــأثـ ـي ــرات
ترتيب العالقة بني الرياض والعبادي
وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
مــن ج ـهــة ،وال ـح ـفــاظ عـلــى دور املـكــون
السني واألك ــراد فــي أي سلطة مقبلة.
وم ــن جـهــة ثــانـيــة ال ـك ــام ع ــن مـحــاولــة
الـحـشــد الـشـعـبــي االل ـت ـفــاف عـلــى قــرار
مـنـعــه م ــن امل ـشــاركــة ف ــي االن ـت ـخــابــات،
بما يماثل تجربة دخول حزب الله الى
السلطة السياسية في لبنان ،من خالل
ائ ـت ــاف ــات ان ـت ـخــاب ـيــة ي ـحــق ل ـهــا وفــق
القانون املشاركة في هذا االستحقاق.
وفـ ـ ـ ــي كـ ـ ــل ذلـ ـ ـ ـ ــك ،يـ ـمـ ـك ــن ف ـ ـهـ ــم الـ ـ ـ ــدور

ال ـس ـع ــودي االس ـت ـب ــاق ــي ف ــي مــواج ـهــة
االحـتـمــاالت الـتــي تضعها طـهــران في
املقدمة للحفاظ ،من خالل االنتخابات
أي ـض ــا ،ع ـلــى مــوقـعـهــا ف ــي الـ ـع ــراق وال
س ـي ـم ــا ب ـع ــد ن ـج ــاح ـه ــا مـ ــع ح ـل ـفــائـهــا
العراقيني وحــزب الله في كسر تنظيم
«داعش» ،وبقاء العراق ساحة مفتوحة
لها مع سوريا ولبنان.
ك ــذل ــك األم ـ ــر ف ــي ل ـب ـن ــان ،ح ـي ــث يـمـكــن
ل ــاس ـت ـح ـق ــاق االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي أن ي ـك ــون
ساحة املواجهة اإليرانية ـ ـ السعودية،
ع ـل ـم ــا بـ ـ ــأن لـ ـطـ ـه ــران ال ـ ـيـ ــوم أس ـب ـق ـيــة
ً
عـلــى ال ــري ــاض ،تـتـعـلــق أوال بتركيبة
حــزب الله داخــل السلطة منذ سنوات
طويلة ،وثانيًا بأن ّ
املكونني الشيعيني
متحالفان معًا ،وأض ــاف تفاهم حزب
ال ـ ـلـ ــه مـ ــع رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة لـبـنــة
أس ــاس ـي ــة الـ ــى ال ـت ـح ــال ــف االن ـت ـخــابــي
ال ــذي ي ـع ـ ّـول عـلـيــه ال ـح ــزب ف ــي معركة

تحقيق األكثرية في املجلس الجديد.
ل ـكــن أزم ـ ــة ال ـح ــري ــري م ــع ال ـس ـعــوديــة،
وان ـح ـيــازه ال ــى ع ــون ،ب ـقــدر مــا شكلت
عنصرًا مساعدًا في تغليب فوز الحزب
وحـلـفــائــه بــانـتـخــابــات ع ــام  ،2018إال
أنها قد تتحول إلى عنصر استفزازي

ه ـ ـ ـ ــو «اب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــت الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي
املحظوظ» .هكذا يطلق أهالي املنية
عـلــى نــائــب منطقتهم كــاظــم الخير،
بعدما خلف وال ــده النائب السابق
ص ــال ــح ال ـخ ـي ــر ال ـ ــذي ش ـغ ــل كــرســي
املنطقة الـنـيــابــي الــوحـيــد ألكـثــر من
 ٣٣عامًا.
لم تنتظر عائلة الخير أكثر من خمس
س ـنــوات ون ـيــف ل ــ«اس ـت ـعــادة» مقعد
ال ــوال ــد عـبــر نـجـلــه ،ف ــي االنـتـخــابــات
الفرعية عــام  2010إثــر وفــاة النائب
هاشم علم الدين .ربطت كاظم الخير
لتيار
زمــالــة دراس ــة مــع األمــن الـعــام ّ
املـسـتـقـبــل أح ـمــد ال ـح ــري ــري ،فـتـبــنــاه
الرئيس سعد الحريري مرشحًا عن
تـيــار املستقبل ،مــا تسبب باستياء

سـ ـي ــاس ــي وشـ ـعـ ـب ــي ي ــومـ ـه ــا ،إذ إن
والـ ــده ،صــالــح الـخـيــر ،كــانــت تربطه
ع ــاق ــات وطـ ـي ــدة م ــع س ــوري ــا أث ـن ــاء
وجـ ـ ــود ج ـي ـش ـهــا فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان .وأدى
هــذا االسـتـيــاء الــى تـشــرذم العائالت
ال ـك ـب ـيــرة ،م ــا اس ـت ـفــاد م ـنــه مـنــافـســه
كمال الخير الذي نال  14ألف صوت
في مقابل  20ألفًا للخير االبن.
أعطى التمديد النيابي الخير مزيدًا
مـ ــن الـ ــوقـ ــت إلث ـ ـبـ ــات نـ ـفـ ـس ــه ،فـبـقــي
ن ــائ ـب ــا ع ــن امل ـن ـي ــة ث ـم ــان ــي س ـن ــوات،
اس ـت ـث ـم ــره ــا جـ ـيـ ـدًا ل ـي ـض ـمــن إع ـ ــادة
تـسـمـيـتــه ل ــان ـت ـخ ــاب ــات امل ـق ـب ـل ــة .إذ
ّ
يعد ،الـيــوم ،بني الـنــواب «الثابتني»
ّ
ل ــدى الــرئـيــس ال ـحــريــري ال ــذي كلفه
أخيرًا السفر الى القارة األوسترالية
ل ــدع ــوة أبـ ـن ــاء ال ـش ـم ــال وم ـنــاصــري
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل لـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل أسـ ـم ــائـ ـه ــم

وامل ـشــاركــة فــي االن ـت ـخــابــات .وطــرح
ذل ـ ــك ت ـ ـ ـسـ ـ ــاؤالت ع ـ ـ ــدة ف ـ ــي أوس ـ ـ ــاط
التيار عن عدم تكليف النائب أحمد
ف ـت ـف ــت ،وكـ ــف يـ ــده ع ــن ال ـع ــدي ــد مــن
النشاطات ،بعدما كــان سابقًا اليد
اليمنى للرئيس الحريري في املنية
والضنية.
ث ـب ــات ال ـخ ـيــر ك ـخ ـيــار أس ــاس ــي لــدى
امل ـس ـت ـق ـبــل ه ــو ن ـت ـي ـجــة ن ـج ــاح ــه فــي
شـ ــرذمـ ــة ال ـ ـعـ ــائـ ــات الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة إبـ ــان
االنـتـخــابــات البلدية ملصلحته .فقد
عـمــل عـلــى تــألـيــف الئ ـحــة انتخابية
ضـ ـ ـم ـ ــت أب ـ ـ ـ ـ ــرز الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــائ ـ ـ ــات ،وقـ ـس ــم
الحصص في ما بينها ،ليحظى هو
بـحـصــة األسـ ــد م ــن أع ـض ــاء املجلس
الـبـلــدي ،فـبــات املــرشــح الوحيد على
الساحة النيابية .ورغم أن املرشحني
الطامحني لخالفة الخير فــي املنية

ّثبت الخير موقعه
بعد بقائه في الخط
الداعم للحريري
داخل المستقبل

كـثــر ،وقــد يتخطى عــددهــم العشرة،
يصنفون أنفسهم تحت عباءة التيار
األزرق ،إال أن أح ـدًا منهم لــن يجرؤ،
بحسب مـعـلــومــات «األخـ ـب ــار» ،على
إن ـشــاء تـحــالـفــات ضــد املستقبل في

