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ابراهيم األمين

انتخابات بال معنى
يذهب اللبنانيون الى االنتخابات النيابية ،هذه الدورة ،وليس في
يدهم أي حيلة للتغيير .القانون االنتخابي الذي أقر ،لم يكن وصفة
تناسب تمامًا مرض الطائفية السياسية الفتاك في جسم لبنان.
صحيح أن الترهل فرض تغيير الدواء ،لكن ،كمن استبدل مسكنًا
للوجع بمسكن آخر .تمامًا كحالة جريدة «النهار» التي احتال
أهلها ـ وهم أهل النظام نفسه ـ على أنفسهم ،ال على الجمهور ،بأن
تم نقلها من سرير الى آخر ،متوهمني أنه عالج لغيبوبة تنتظر
إعالن املوت الرحيم.
النسبية والصوت التفضيلي كما حجم الدوائر ،كلها آليات عمل
ستفرض على الالعبني تصرفات مختلفة بعض الشيء عن
السابق .لكن األبواب لن تفتح أمام تغيير حقيقي .ولذلك ال ُيتوقع
تغيير سياسي حقيقي ،بل سينتهي األمر على شكل منح بعض
النواب تقاعدهم املبكر أو املتأخر ،مع تنويه بأن من سيخلفهم،
سيكون مضطرًا في أغلب األحيان الى مراعاة أشكال جديدة من

الصراع انتقل إلى داخل الجماعات
الحامية للنظام الطائفي ،لكن ليس
في األفق ما يشي بالتغيير
التواصل مع الناس .لكن في جوهر األمر ،لن يكون هناك أي تغيير.
وفي حالة الجماعات اللبنانية التي ّ
يصوت معظم املنتمني إليها الى
لوائح القوى النافذة ،فإن صورة الصراع اليوم تبدو عن بعد ،على
الشكل اآلتي:
ّ
في السنة :تبني أن جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري كافية
لدورتني انتخابيتني فقط .ال الدم يستقطب أصواتًا ،وال تبني
شعارات الخارج يفيد في تحريض الجمهور .وما يحصل اليوم،
هو حصاد الوراثة السياسية فقط .سعد الحريري نفسه ،ال
يريد إفالسًا شعبيًا يطابق اإلفالس املالي ،واآلخرون يعتقدون
أن بمقدورهم الفوز بحصة ،والقفز من املركب .وإذا ما استثينا
أقلية صغيرة ،مثل حالة أسامة سعد ،فإن جميع من يتنافس
على املقاعد السنية في لبنان ،اليوم ،لن يضيف جديدًا الى املشهد
السياسي ،ولن يرفع من مستوى عيش أبناء املدن واألطراف.
تكفي صورة املواطن العكاري الذي يندب حظه أمس ،شاتمًا تيار
املستقبل ،كأفضل تعبير عن الصورة الحقيقية للناس ،حتى إن
فعل النكاية الذي أقدم عليه هذا املواطن الفقير باالستجداء بالسيد
حسن نصرالله ،ال معنى سياسيًا له .قال املسكني ما يفكر فيه،
بما يتناسب وموسم االنتخابات ،معلنًا استعداد عائلة من 150

صلح» ،أي محايدين ،وليسوا طرفًا
في الصراع.
وأشـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ــري بـ ــاملـ ــوقـ ــف ال ــوط ـن ــي
الـجــامــع فــي مـقــاربــة املـلــف النفطي،
وخ ـصــوصــا األوام ـ ــر ال ـتــي أعـطــاهــا
رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة س ـعــد ال ـحــريــري
لقيادة الجيش في الجلسة األخيرة
للمجلس األعلى للدفاع في بعبدا.
يـ ــذكـ ــر أن قـ ــائـ ــد الـ ـجـ ـي ــش ال ـع ـم ــاد
جوزف عون كان قد سأل املشاركني
ف ــي االج ـت ـم ــاع ع ــن كـيـفـيــة تـصــرف
املؤسسة العسكرية فــي حــال خرق
اإلسرائيليني الخط األزرق ،فأجابه
الحريري حرفيًا :قوصوا عليهم.
في السياق ،أعلنت شركة «توتال»
ال ـفــرن ـس ـيــة ف ــي ب ـي ــان ص ـح ــاف ــي ،أن
أولوية كونسورتيوم شركات النفط
ال ــدولـ ـي ــة (ال ـف ــرن ـس ـي ــة ـ ـ ـ اإلي ـطــال ـيــة
ـ ـ ـ ـ ال ـ ــروس ـ ـي ـ ــة) ه ـ ــي ف ـ ــي حـ ـف ــر ب ـئــر
استكشاف أولــي في امتياز البلوك
( 4في شمال لبنان ،وتحديدًا قبالة
البترون) ،في عام  .2019أما في ما
يـخـ ّـص الـبـلــوك ( 9ال ـج ـنــوب) ،فقال
ال ـب ـيــان «ت ـ ــدرك ت ــوت ــال وشــركــاؤهــا
النزاع الحدودي في الجزء الجنوبي
ّ
مــن مــوقــع االم ـت ـيــاز ،والـ ــذي يغطي
مساحة محدودة جدًا ،هي أقل من 8
في املئة من سطح البلوك .وبما أن
املواقع الرئيسية تقع على بعد أكثر
من  25كيلومترًا من املنطقة املتنازع
ّ
عليها ،يؤكد الكونسورتيوم أن بئر
االستكشاف في البلوك  9لن يكون
ّ
لها أي تــدخــل على اإلط ــاق مــع أي
م ــن ال ـح ـق ــول أو امل ــواق ــع ال ـت ــي تقع
جنوب املنطقة الحدودية».

صوتًا (ال فردًا) ملبايعة السيد نصرالله ،طالبًا منه إرسال الصور
والالفتات.
في حالة املرشحني باسم الدفاع عن حقوق أهل السنة ،اليوم ،ليس
هناك من يجرؤ على وصف األشياء بحالتها الحقيقية .ليس
بينهم من يقبل النقد الذاتي ،واملراجعة التي تدفعه الى القول بأن
كل الشعارات والسياسات ،التي اتبعت خالل العقدين األخيرين،
هي أصل البالء .وليس بني املرشحني اليوم ،من يقبل بمصارحة
ناسه وأهله ،بأن السير عكس التاريخ والجغرافيا هو املوت بعينه.
وبالتالي ،فإن ما ستحمله االنتخابات من نتائج لن يعدو كونه
إعادة ترتيب املائدة ،بما يسمح بتغيير أسماء املدعوين الى الحفل.
الشيعة :قال السيد حسن نصرالله ،قبل يومني ،إن زمن
في
ّ
املحادل ولى .لكنه ،يا سيد ،ليس زمن االنتصارات الديموقراطية.
أولويات املقاومة تفرض مجددًا عدم الدخول في امللف الداخلي.
وهذا يعني ،وهو حق مشروع ،أن التسوية التي تفرضها
استراتيجية املقاومة على صعيد الوحدة السياسية للشيعة في
لبنان ال تزال صالحيتها مستمرة .وهذا يعني عمليًا ،أن ال قدرة
على اختراق التراص الشيعي .والنتيجة ستكون هي نفسها ،سواء
ّ
عبدت الطريق بمحدلة ،أو عمال طرق.
مشكلة الشيعة اليوم ،في كونهم ال يقبلون املراجعة الضرورية
حول ما حققوه من خالل انضمامهم الى هذا النظام الطائفي .وما
هي حال األمر ،بعد إطاحة زعامات اإلقطاع السابق .وهل فتحت
األبواب فعليًا أمام عالقة مختلفة مع الدولة وفكرتها ومؤسساتها
املشتركة مع بقية اللبنانيني .وما هو حصاد نضال أربعني سنة
من الركض خلف شعارات اإلمام السيد موسى الصدر ،الذي ما
كان ينشد سوى تحسني موقع الشيعة في التركيبة الطائفية
القائمة.
ال شيء .ها نحن عدنا الى املربع نفسه .قلة قليلة من املنتفعني،
وسيطرة ملافيات سياسية واقتصادية ودينية على مقدرات تخص
ربع أهل لبنان ،مقابل استمرار الجوع والفقر والتعب عند غالبية،
تكرر منذ سنوات ،لعبة املسيحيني نفسها في القرن املاضي،
عندما صارت الهجرة هي الوسيلة الوحيدة للترقي اجتماعيًا
واقتصاديًا وفرديًا.
في الدروز :قد تكون هذه االنتخابات هي املناسبة التي تشرح
كالم وليد جنبالط خالل العقد األخير عن زمن االنقراض .هو
ليس كالمًا عنصريًا عندما يشار الى انتهاء صالحية الصيغة
التي أدارت مصالح هذه الجماعة في لبنان .هو توصيف دقيق،
لحالة ميؤوس منها إذا لم يخرج أبناء هذه الجماعة إلعالن
تمردهم الكامل على زعامات لن تقدر على خدمتهم في شيء بعد
اليوم .ها هو القائد ،يعود الى نغمة عمرها مئة وخمسون سنة،
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فيها تعظيم لخطر الخصم املسيحي في معركة الزعامة على
جبل لبنان .لكن القائد يعلن استسالمه أمام الجماعات اللبنانية
األخرى .ال حول له وال قوة في مواجهة الشيعة ،وهو لم يعد ضيفًا
ّ
مرحبًا به عند السنة .حتى الخارج ،الذي لطاملا وجد عند هذه
الجماعة موطئ قدم ،صار يرى في األمر مضيعة وقت.
ً
في املسيحيني :يدب النشاط ،كأنهم فعال أمام لحظة تأسيس
جديدة للكيان اللبناني .مشكلة الناطقني باسم الغالبية منهم ،أنهم
يصدقون خرافة الكيان النهائي ،وينظرون الى فشل املسلمني في
إدارة الدولة على أنه انتصار لهم ،وال يقبلون بأنه فشل يعكس
انتهاء صالحية هذا النظام .والصراعات التي تدور بينهم ،اليوم،
ال تحدثنا عن جديد نوعي .الكتائب والقوات اللبنانية وبقايا
الجبهة اللبنانية ،يعيشون على مجد أن بديلهم لم ينجح في إعالن
تقاعدهم .لكن هذه القوى ّ
تصر على تكرار املكرر .عندما خطب
سامي الجميل أمام كوادره ملناسبة االنتخابات ،لم يكن يحمل
فكرة جديدة .املسرح وطريقة جلوس الناس ،وطبيعة الخطاب،
كلها نسخة مقلدة – كما هي العادة – عما يقوم به الغربيون .لعل
سامي ،يعتقد أن اإلنترنت موجود فقط في بكفيا .واألنكى ،أنه
ال يزال يقاتل في املكان نفسه .معركته الفعلية ضد «القوات» لم
تتوقف منذ ثالثة عقود ،والنتيجة أنها تواصل سحب البساط من
تحته ،يومًا بعد يوم .ومعركته األخرى ،داخل عائلة لم تعد تنفع
ً
كل العمليات في جعلها شيئًا جميال .أما معركته األكبر ،فتبقى
مع الذين يهملونه ،حيث ال يجد من يفاوضه أو يناقشه أو يعرض
عليه حصة في كعكة ،بقي منها الفتات ،ال أكثر.
خال من أي دسم .ال أحد
أما «القوات اللبنانية» ،فخطابها اليومٍ ،
يعرف ما هو الشعار الذي يستقطب جمهورًا .بينما ال تجد
قيادتها عالجًا لنقص املوارد على صعيد الوجوه االنتخابية.
ودعم الخارج ال يمنحها مقويات تفيدها في السباق .وكل ما
يهمها اليوم ،عدم الخروج من املولد بال حمص .معركة «القوات»
تنحصر في انتزاع مقاعد تثبت شرعيتها الشعبية ،وال تظهرها
ً
طرفًا محموال على أكف التسويات اإلقليمية الكبرى.
يبقى التيار الوطني الحر .وفي حالته اليوم ،هو ال يختلف مطلقًا
عن حالة الثالثي املسلم (الحريري – بري – جنبالط) الذي حصد
ما يقدر عليه من مواقع نفوذ داخل مؤسسات الدولة على أثر
انتهاء الحرب األهلية .وليس من بند آخر على جدول أعمال التيار
الوطني الحر .لكن االنتخابات مناسبة لتثبيت صورة الزعامة
داخل التيار نفسه ،وإنهاء الحروب الداخلية حول الرئيس ميشال
عون .والهدف الفعلي هو حصاد كتلة نيابية ،تتيح له البقاء
في موقع الناطق باسم املسيحيني ،واملفاوض لبقية الجماعات
اللبنانية.

علم
و خبر
بطاقات «فرع المعلومات»
أوقف فرع املعلومات في املديرية العامة لقوى األمن الداخلي ،منذ بداية العام
الجاري ،إصدار بطاقات «تسهيل مرور» للمخبرين واملتعاونني معه ،ألسباب
ع ــدة ،أبــرزهــا الـحـفــاظ عـلــى ســريــة املـخـبــريــن وامل ـت ـعــاونــن ،ومـنــع اسـتـخــدام
البطاقة لتسهيل مخالفة القانون.

حاصباني يسافر على حساب الدولة؟

السمعي البصري
مدرسة السينما واإلخراج ّ

اعترضت وزيــرة الدولة لشؤون التنمية اإلداريــة عناية عز الدين في جلسة
مجلس الوزراء األخيرة على َ
قراري سفر وزير الصحة غسان حاصباني ،ألنه
َ
طلب من املجلس تغطية رحلتي سفر إلى الخارج ال عالقة لهما بعمله في
وزارة الصحة .وعندما قال حاصباني إنه سيسافر على حسابه الشخصي،
ّ
يتضمنان تغطية مالية.
ّردت عليه بأن القرارين

معهد التّ نظيم املدني

لــم تــوافــق السلطات اإلمــارات ـيــة ،حتى الـســاعــة ،على اعـتـمــاد القنصل العام

قسم السينما
اإلخراج السمعي والبصري
اإلنتاج السمعي والبصري
قسم التلفزيون (باللغة اإلجنليزية)
التنظيم املدني
هندسة املناظر الطبيعية

مدرسة فن وتصميم األزياء
تُق َبل طلبات التسجيل يف أمانة سر األكادمي ّية ،دكوانة من  ١٢شباط إلى  ٩آذار ،٢٠١٨
من اإلثنني إلى اجلمعة بني التاسعة صباح ًا حتى الواحدة ظهر ًا وبني الثانية ظهر ًا
والرابعة ب.ظ.
مسابقة ّ
خط ّية اخلميس  ١٥آذار  ٢٠١٨والسبت  ١٧آذار ٢٠١٨
مواعيد املقابالت من  ١٩إلى  ٢٣آذار  ،٢٠١٨بني الرابعة والسابعة مساء ًا
املاستر
القبول :بعد دراسة ملف الطالب لغاية  ١٤متوز ٢٠١٨
األكادمي ّية اللّبنان ّية للفنون اجلميلة (ألبا)  -دكوانة،

استعالماتwww.alba.edu.lb - ext.115 - )01( 480 056 :

ّ
اإلمارات تؤخر المناقالت الدبلوماسية

عساف ضومط في القنصلية العامة في دبي .التأخر في قبول أوراق ضومط،
يؤخر التحاق القنصل العام الحالي في دبــي السفير سامي نمير بمركزه
الجديد على رأس الدبلوماسية اللبنانية في املكسيك ،إذ ال يمكنه أن يترك
قنصلية دبي قبل وصول ضومط .وينعكس التأخر أيضًا ،على الدبلوماسي
رودي القزي ،املوجود حاليًا في السفارة اللبنانية في مكسيكو ،والــذي من
املفترض أن ينتقل إلى مركزه الجديد في القنصلية العامة في ساو باولو،
ّ
لكنه ينتظر أن ُيسلم مركزه في مكسيكو لسامي نمير.

الحريري يشكر ساترفيلد

في اللقاء األول الذي جمعهما األسبوع املاضيّ ،
وجه الرئيس سعد الحريري
الشكر ملساعد وزير الخارجية األميركي ديفيد ساترفيلد ،على الــدور الذي
قــام بــه األخـيــر لحل األزم ــة الـتــي مــر بها رئـيــس الحكومة بعد إجـبــاره على
االستقالة في السعودية في تشرين الثاني الفائت.

