السبت  5أيار 2018

العدد  3459السنة الثانية عشرة
samedi 5 Mai 2018 n o 3459 12ème année

 40صفحة
 1000ليرة

كلمات
● عنايات الزيات

بحثًا عن
«الكاتبة المنتحرة»
● عن تلك «الضحالة
الفكرية» التي أنجبت
«الرجعيين الجدد»

قاوم
ِ

(مروان بو حيدر)

2

السبت  5أيار  2018العدد 3459

السبت  5أيار  2018العدد 3459

سياسة

سياسة

انتخابات

2018

ابراهيم األمين

ُ
ُ
إلى الصناديق در ...هناك تحسم األحجام النيابية

ُ
عند الساعة السابعة من صباح غد األحد ،تفتح صناديق االقتراع النتخاب  128نائبًا .نواب لن يغيروا جوهريًا في خريطة
القوى المسيطرة حاليًا على المجلس النيابي ،ويمكن افتراض أن أغلبيتهم باتت أسماؤهم معروفة قبل السادس من
أيار .هي االنتخابات األولى التي تجرى وفق النظام النسبي ،ووفق تحالفات ال تراعي سوى المصالح االنتخابية
إيلي الفرزلي
س ـ ـ ــاع ـ ـ ــات قـ ـلـ ـيـ ـل ــة وتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدأ املـ ـع ــرك ــة
االن ـت ـخــاب ـيــة ،ال ـت ــي س ـت ـجــرى لـلـمــرة
األولــى في تاريخ لبنان وفــق قانون
نـ ـسـ ـب ــي مـ ـلـ ـبـ ـن ــن ،اخ ـ ـ ـ ُـت ـ ـ ـ َ
ـرع لـ ـي ــراع ــي
التوزيع الطائفي واملناطقي ملجلس
ال ـ ـنـ ــواب ،م ــن دون أن ت ـغ ـفــل «لـجـنــة
الـعـتــالــة» الـنـيــابـيــة ،مـصــالــح الـقــوى
السياسية الـتــي رجحته على غيره
م ــن الـ ـق ــوان ــن .بـ ــدا ذلـ ــك ف ــي ت ــوزي ــع
الـ ـ ـ ــدوائـ ـ ـ ــر االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة والـ ـ ـص ـ ــوت
ال ـت ـف ـض ـي ـل ــي ال ـ ــواح ـ ــد عـ ـل ــى أسـ ــاس
الدائرة الصغرى (القضاء).
وألنـ ــه ل ــم ي ـبــق م ــن ب ــن الـسـيــاسـيــن
من لم يرجم القانون االنتخابي ،فقد
صار جليًا أن املهمة األهم واألصعب
على ج ــدول أعـمــال املجلس الجديد
ستكون االتفاق على قانون انتخابي
ّ
ج ــدي ــد ،عــلــه ه ــذه املـ ــرة ي ـكــون ق ــادرًا
عـلــى تــأمــن ال ـعــدالــة واملـ ـس ــاواة بني
جميع اللبنانيني ويكون قــادرًا على
والثبات
تأمني االستقرار السياسي
َ
القانوني ،إذ لم يعد مسموحًا أن ُيق ّر
قانون لكل انتخابات.
بـ ـ ــدءًا م ــن م ـن ـت ـصــف ل ـي ــل ال ـج ـم ـعــة ـ ـ ـ
الـسـبــت ،تـتــوقــف حـمــات التجييش
ال ـطــائ ـفــي وامل ـن ــاط ـق ــي وال ـس ـيــاســي،
ف ـي ــرك ــن ال ـج ـم ـي ــع إل ـ ــى مـ ــا س ـت ـف ــرزه
الصناديق من نتائج ،ستعيد ،ولو
نسبيًا ،ترتيب األحـجــام السياسية
التي نفخت أو ّ
حجمت بفعل القانون
األكثري.
امل ـ ـعـ ــركـ ــة غـ ـي ــر مـ ـتـ ـك ــافـ ـئ ــة .ف ـ ـمـ ــوارد
ال ـس ـل ـط ــة امل ــوض ــوع ــة ب ـت ـص ــرف 16
وزيرًا مرشحًا ،واحزابهم وتياراتهم،
ألغت املـســاواة بــن املرشحني .هيئة
اإلشـ ـ ــراف ع ـلــى االن ـت ـخ ــاب ــات أعـلـنــت
بـنـفـسـهــا أن ـه ــا ع ــاج ــزة ع ــن مــراق ـبــة
املرشحني ،وخصوصًا أهل السلطة،
ألن القانون ال يسمح لها بذلك (.)...
وهــي بالتأكيد لن تكون قــادرة على
ض ـب ــط الـ ـت ــدخ ــل ال ـع ـل ـن ــي ل ــأج ـه ــزة
األمنية ملصلحة لوائح السلطة.
إذا ك ـ ــان إجـ ـم ــال ــي اإلنـ ـ ـف ـ ــاق امل ـم ـكــن
قانونًا في االنتخابات الحالية يصل
إل ـ ــى  700م ـل ـي ــون دوالر ،فـ ــإن ت ــال
األموال النقدية املوجودة في املكاتب
االنتخابية ،والـتــي تستعمل لشراء

ّ
المستقبل يحذر من
حصول حزب الله وحلفائه على
ثلث مجلس النواب
التيار يخوض معركة
الرئاسة على هامش
االنتخابات النيابية

الــذمــم ،بـعـيـدًا عــن ال ـق ــدرات الرقابية
لـهـيـئــة اإلشـ ـ ــراف عـلــى االن ـت ـخــابــات،
ت ــؤك ــد أن الـ ــرقـ ــم ال ـف ـع ـل ــي ل ــإن ـف ــاق
االنتخابي لن يقل عن مليار دوالر.
م ـل ـي ــار دوالر ت ـك ـل ـفــة االن ـت ـخ ــاب ــات
الـنـيــابـيــة فــي بـلــد مـفـلــس يستجدي
األمـ ـ ـ ـ ــوال فـ ــي املـ ــؤت ـ ـمـ ــرات ال ــدولـ ـي ــة،
ويعاني من شح التمويل الخارجي
ل ــأح ــزاب .لـكــن األخ ـي ــرة ك ــان لديها
الحل .رجال األعمال الطامحون إلى

سمة انتخابات  2018هي ما يسمى «المجتمع المدني» (مروان طحطح)

الـحـصــانــة الـنـيــابـيــة كـثــر .وه ــؤالء ال
مشكلة لديهم بالتضحية بالفتات
لتمويل الـلــوائــح أو ش ــراء الترشيح
من رئيس هذا الحزب أو ذاك.
الهدف أسمى من املال .هي انتخابات
رجــال األعـمــال واملتمولني ،الذين لو
تـمـكـنــوا جـمـيـعــا م ــن ال ـف ــوز باملقعد
ال ـن ـيــابــي ،فـسـيـشـكـلــون م ــع أقــران ـهــم
ال ـحــال ـيــن ،نـحــو  43بــاملـئــة م ــن عــدد
ن ــواب املـجـلــس الـجــديــد .ه ــذه السمة
سـتـكــون ه ــي الـطــاغـيــة عـلــى حـســاب
ال ـت ـش ــري ــع والـ ــرقـ ــابـ ــة ،م ــا س ـي ـفــرض
تغييرًا تدريجيًا في مجلس النواب،
م ــن م ـج ـلــس م ـش ـ ّـرع ــن الـ ــى مـجـلــس
رجال أعمال ومتمولني.
سـيــاسـيــا ،يــركــز ت ـيــار املـسـتـقـبــل في
خطاباته على التحذير من حصول
ح ــزب ال ـلــه وحـلـفــائــه عـلــى  43نائبًا
يشكلون ثلث مجلس النواب .حسبة
بسيطة تــؤكــد أن حــزب الـلــه وحركة
أمــل وامل ــردة والقومي الديموقراطي
وامل ـس ـت ـق ـلــن م ــن ح ـل ـفــائ ـهــم ،لـيـســوا
بعيدين عن ّتحقيق هذا الرقم .أحمد
الحريري حذر من السماح بذلك ،ألنه
بحسب قوله يشكل شرعنة لقرصنة
الحزب على مرافق الدولة ،وبالتالي
ال ـت ـح ــول م ــن ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى الـبـلــد
بالسالح غير الشرعي إلى السيطرة
عليه من ضمن املؤسسات.
أما حزب الله ،فيخوض االنتخابات
مستندًا إلى قدرته ،مع حليفته حركة
أم ــل ،على رفــع الـحــاصــل االنتخابي
ّ
يصعب
فــي ال ــدوائ ــر املـشـتــركــة ،بـمــا
م ـه ـم ــة املـ ـن ــافـ ـس ــن ،وال س ـي ـم ــا فــي
الجنوب .لكنه ،فــي املقابل ،يخوض

معارك شرسة للمرة األولى ،وخاصة
فــي عرينه بعلبك ـ ـ الـهــرمــل ،ساعيًا
إل ــى حـصــر ال ـخــرق بمقعد واح ــد أو
بمقعدين من عشرة ،مستعينًا بذلك
باتهام خصومه بأنهم حلفاء داعش
والـنـصــرة ،مقابل اتـهــامــه مــن هــؤالء
بــاسـتـغــال دم ــاء ال ـش ـهــداء وســاحــه
للسيطرة على املنطقة .أمــا املعركة
االستثنائية التي ال تــزال نتيجتها
غير واضحة ،فيخوضها الحزب في
دائرة كسروان جبيل بمرشح ملتزم،
ومـ ــن دون ح ـل ـي ـفــه ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
ال ـح ــر ،صــاحــب الـتـ ّمـثـيــل األك ـب ــر في
املـنـطـقــة ،وال ـ ــذي فــضــل الـتـخـلــي عن
حليفه بذريعة أنه ليس ّ
«ربيحًا» في
ً
منطقة تضم ثقالّ مارونيًا هو األكبر
ف ــي ل ـب ـن ــان وت ـم ــث ــل ب ـس ـب ـعــة مـقــاعــد
مارونية.
ً
ك ـم ــا ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،ف ـ ــإن ك ـ ــا مـ ــن أم ــل
واملـسـتـقـبــل وال ـت ـي ــار الــوط ـنــي الـحــر
ي ــواجـ ـه ــون ت ـح ــدي ــا جـ ــدي ـ ـدًا يـتـمـثــل
ب ـتــوزيــع األصـ ـ ــوات الـتـفـضـيـلـيــة في
اللوائح التي يشاركون فيها بأكثر
مـ ــن مـ ــرشـ ــح .ت ـل ــك م ـع ــرك ــة س ـت ــؤدي
ب ــالـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة إلـ ـ ـ ـ ــى كـ ـ ـش ـ ــف ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة
التجييرية لكل حــزب بشكل دقيق،
م ــا س ـيــؤشــر إل ــى األحـ ـج ــام الفعلية
لألحزاب.
فـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،يـ ـ ـخ ـ ــوض امل ـس ـت ـق ـب ــل
م ـع ــرك ــة ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ك ـت ـلــة كـبـيــرة
ف ــي م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب .وب ــال ــرغ ــم مــن
أن هـ ــذه االن ـت ـخ ــاب ــات سـتـبـقــي على
زع ــام ــة ال ـحــريــري لـلـطــائـفــة الـسـنـيــة،
إال أنها سـتــؤدي إلــى انتهاء مرحلة
احـ ـتـ ـك ــاره ل ـت ـم ـث ـيــل ال ـط ــائ ـف ــة ،حـيــث

يـتــوقــع أن ي ـكــون ملـنــافـسـيــه حـضــور
ب ــارز فــي امل ـج ـلــس ،وأب ــرزه ــم نجيب
ميقاتي وعبد الرحيم مــراد وأسامة
سعد وجهاد الصمد وأشــرف ريفي
وفيصل كرامي وجمعية املشاريع...
ك ــذل ــك س ـي ـكــون «امل ـس ـت ـق ـبــل» ،لـلـمــرة
ّ
متفرد
األولـ ــى مـنــذ ع ــام  ،2000غـيــر
بتمثيل بـيــروت أو طــرابـلــس ،وهما
اللتان تشكالن الثقل السني األكبر
في لبنان.
ّ
السنية،
نعم ،معركة زعامة الطائفة
ُ
ال تـ ـخ ــاض ف ـقــط ف ــي دائـ ـ ــرة ب ـيــروت
الثانية ،حتى لو تنافست فيها تسع
ل ــوائ ــح انـتـخــابـيــة .ســاحـتـهــا األب ــرز،
في دائــرة الشمال الثانية (طرابلس
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املـ ـنـ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـضـ ـنـ ـيـ ــة) ،ب ـ ــن ت ـي ــار
املستقبل من جهة ،وتيار العزم من
جـهــة أخ ــرىُ .يــريــد رئـيــس الحكومة
ال ـســابــق نـجـيــب مـيـقــاتــي أن ينطلق
من طرابلس ،بكتلة «وازنة»ُ ،لي ّ
كرس
ن ـف ـس ــه «م ــرجـ ـعـ ـي ــة» داخ ـ ـ ــل طــائ ـف ـتــه
وع ـ ـلـ ــى امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى الـ ــوط ـ ـنـ ــي .ي ــرف ــع
شعار «خصوصية قــرار طرابلس»،
فـ ــي وجـ ـ ــه رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة سـعــد
الحريري ،اآلتي من صيدا ،لـ«يكسر»
َ
ابني البلد :ميقاتي بالدرجة األولى،
وأشرف ريفي بالدرجة الثانية.
انـطــاقــا مــن ه ـنــا ،أصـبـحــت الـشـمــال
الثانية ،محطة أسبوعية في برنامج
ع ـمــل األمـ ــن ال ـع ــام ل ـت ـيــار املستقبل
أح ـم ــد ال ـح ــري ــري .ويـ ــزورهـ ــا رئـيــس
الحكومة أكثر من ّ
مرة ،ضمن جوالت
«ال ـس ـي ـل ـف ــي» .م ــا ي ـص ـ ّـح م ــن مـعــركــة
لـ«املستقبل»ّ ،
ضد عبد الرحيم مراد
ف ــي ال ـب ـقــاع ال ـغ ــرب ــي ،يـنـطـبــق تـمــامــا

على ميقاتي وجهاد الصمد وفيصل
ك ــرام ــي وك ـم ــال الـخـيــر ف ــي طــرابـلــس
ّ
والضنية.
واملنية
ُ
هـنــاك معركة زعــامــة أيـضــا ،تخاض
ف ــي دائ ـ ــرة ال ـش ـمــال ال ـثــال ـثــة .أقضية
البترون ـ ـ الـكــورة ـ ـ زغــرتــا ـ ـ ّ
بشري،
ستشهد ُمنازلة ُصعبة بني «رؤساء
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة» امل ـ ـف ـ ـتـ ــرضـ ــن ،ع ـلــى
م ــن م ـن ـهــم ُي ـث ـ ّـب ــت دع ــائ ــم «ال ــزع ــام ــة
امل ــارونـ ـي ــة» ف ــي ال ــدائ ــرة ال ـت ــي تضم
النسبة األكبر من الناخبني املوارنة.
ت ـي ــار املـ ـ ــردة ،ي ـخ ــوض امل ـعــركــة ضـ ّـد
«ال ـع ـه ــد» ،وم ــن ُيـ َـمـثـلــه ف ــي ال ــدائ ــرة،
الوزير جبران باسيل .رئيس التيار
ّ
الحر ،يريد أن يحصد الرقم
الوطني
األعـلــى فــي الشمال  ،3ورفــع حاصل
ّ
الالئحة ،ليقول إن طريقه إلى رئاسة
الجمهورية ُم ّ
عمدة بشرعية شعبية
وبشرعية «الكتلة املسيحية األقوى».
ه ـ ـ ــي «م ـ ـي ـ ـنـ ــي مـ ـ ـع ـ ــرك ـ ــة» وج ـ ــودي ـ ــة
بالنسبة إلى بطرس حرب .ولكن ،في
مــا خ ـ ّـص ال ـقــوات اللبنانية وسمير
جعجع ،الهدف واضح :الشمال قلعة
قواتية.
أم ـ ــا فـ ــي دائـ ـ ـ ــرة ك ـ ـسـ ــروان ـ ـ ـ ـ ـ ج ـب ـيــل،
فــواضـ ٌـح مــن خ ــال خـطــابــات جـبــران
ّ
باسيل أن «الـعـهــد» يخوض معركة
ضـ ـ ّـد ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق ف ــري ــد هـيـكــل
الـ ـ ـخ ـ ــازن ،وم ـ ــن خ ـل ـفــه تـ ـي ــار املـ ـ ــردة.
«وارث» مقعد ميشال عونُ ،يفترض
أن ي ـك ــون ال ـع ـم ـيــد امل ـت ـق ــاع ــد شــامــل
ّ
ولكن ،القوات اللبنانية ُت ّ
روكز.
عول
عـلــى الـقــانــون الـنـسـبــي ،لـتـ ِـلــج للمرة
ً
األول ــى إلــى هــذه ال ــدائ ــرةُ ،مستفيدة
من تحالفها مع رئيس بلدية جبيل
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ليست ليلة رأس السنة
ال ـســابــق زيـ ــاد ح ـ ــواط .أم ــا ال ـع ـنــوان
ّ
«األهم» ،فسيكون تشكيل درع وقاية
ف ــي ك ـس ــروان ـ ـ ـ ـ جـبـيــل ح ــول الـخـيــار
الـ ـسـ ـي ــاس ــي لـ ـلـ ـمـ ـق ــاوم ــة ،م ـ ــن خ ــال
ُمـســاعــدة الئـحــة التضامن على نيل
الحاصل االنتخابي والـفــوز بمقعد
حسني زعيتر.
ل ـل ـت ـيــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر ه ـ ــدف عـمــل
ل ــه طـ ـ ــوال ف ـت ــرة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات .كـتـلــة
مستقلة وسطية تكون سندًا نيابيًا
للعهد ،وتسمى كتلة لبنان الـقــوي.
لـكـنــه ف ــي سـبـيــل ذل ــك ،رس ــم خريطة
تـحــالـفــات ال تــركــب عـلــى ق ــوس قــزح
عنوانها ،على ما أعلن جبران باسيل
من كـســروان :إسقاط املتآمرين على
العهد .مع الجماعة اإلسالمية ومع
ج ـم ـع ـيــة امل ـ ـشـ ــاريـ ــع .مـ ــع ح ـ ــزب ال ـلــه
وم ــع املـسـتـقـبــل .مــع حــركــة أم ــل ومــع
«املـجـتـمــع امل ــدن ــي» ،مــن دون نسيان
املتمولني الحاضرين بقوة في لوائح
التيار.
ل ــم ي ـص ـمــد االت ـ ـفـ ــاق ب ــن ال ـعــون ـيــن
وال ـ ـ ـقـ ـ ــوات إلـ ـ ــى ح ـ ــن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
النيابية .بعد االنتخابات الرئاسية
ظـهــرت التشققات ،فكانت النتيجة
أن ت ـحــال ـفــات ال ـت ـيــار ال ـت ــي اتـسـعــت
لـلـجـمـيــع ،لــم تـسـتـثــن س ــوى ال ـقــوات
وامل ــردة .األ ّخـيــر يعود الـخــاف معه
إل ــى ي ــوم رشـ ــح ال ـحــري ــري سـلـيـمــان
فرنجية لرئاسة الجمهورية .هذان
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاء ان ال ي ـم ـك ــن رب ـط ـه ـمــا
سوى بمعادلة وحيدة :االنتخابات
الرئاسية املقبلة والتي يسعى إليها
سـلـيـمــان فــرنـجـيــة وس ـم ـيــر جعجع
وج ـ ـبـ ــران ب ــاس ـي ــل ،وح ـت ـم ــا غ ـيــرهــم
م ـ ــن امل ـ ـ ــوارن ـ ـ ــة ،وهـ ـ ــم ك ـ ـثـ ــر .ب ــاس ـي ــل
سيدخل إلى املجلس النيابي نائبًا
بعد محاولتني فاشلتني فــي 2005
و.2009
مع ذلك ،فإن جعجع قد يكون الرابح
األكـ ـ ـب ـ ــر م ـ ــن ال ـ ـقـ ــانـ ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي
ال ـج ــدي ــد ،ح ـيــث ي ـتــوقــع أن يـحـصــل
على كتلة أكـبــر مــن كتلته الحالية.
أم ـ ــا ح ـ ــزب الـ ـكـ ـت ــائ ــب ،ال ـ ـتـ ــائـ ــه بــن
امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي وال ـس ـل ـطــة ق ـبــل أن
يستسلم ملـصـلـحـتــه ،فـيـتـحــالــف مع
القوات في زحلة وفي دائرة الشمال
ال ـثــال ـثــة ،خــافــا إلع ــان ــه ســابـقــا أنــه
س ـي ـخ ــوض االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ف ــي وج ــه
أركان السلطة.
الحزب التقدمي االشتراكي ،سيعود
إلـ ــى م ـج ـلــس الـ ـن ــواب بـكـتـلــة أصـغــر
مـ ــن ك ـت ـلــة  ،2009ل ـك ــن م ـب ـت ـع ـدًا عــن
حليفه املستقبل ملصلحة االق ـتــراب
م ــن «حـ ـ ــزب الـ ـل ــه» و«أم ـ ـ ـ ــل» ،ال ـلــذيــن
أبــديــا حــرصــا استثنائيًا على دوره
وتـمـثـيـلــه أثـ ـن ــاء م ـف ــاوض ــات قــانــون
االنـ ـتـ ـخ ــاب ومـ ــن خـ ــال ال ـت ـحــال ـفــات
وخصوصًا في العاصمة.
سمة انتخابات  2018هي ما يسمى
«املـجـتـمــع امل ــدن ــي» .املـصـطـلــح ال ــذي
صـ ـ ــار صـ ـف ــة عـ ـق ــب أزم ـ ـ ــة ال ـن ـف ــاي ــات
ف ــي ع ـ ــام  2015ون ـ ـ ــزول اآلالف إل ــى
الـ ـش ــوارع رف ـض ــا لـخـطــط الـحـكــومــة،
تحول مع الوقت إلى هيكل سياسي
يـ ـه ــدف إلـ ـ ــى ال ـت ـغ ـي ـي ــر .ص ـح ـي ــح أن
هـ ــذا ال ـه ـي ـكــل ل ـيــس م ــوحـ ـدًا ،إال أنــه
اسـ ـتـ ـط ــاع أن يـ ـف ــرض ح ـ ـضـ ــوره فــي
كل الــدوائــر ،وبلوائح تضم أكثر من
 200مرشح فــي كــل لبنان 66 ،منهم
منضوون في لوائح «كلنا وطني»،
مع فرصة جدية باالنتقال من ساحة
ري ــاض الـصـلــح الـتــي شـهــدت معظم
الـتـظــاهــرات املــواجـهــة للحكومة إلى
ساحة النجمة ،حيث مجلس النواب.
تلك الساحة التي ظلت عصية على
املعتصمني ،الذين واجهتهم القوى
األمنية عندما أرادوا الدخول إليها
بالرصاص الحي.

الناس الخارجون من العاصمة باتجاه املناطق ،يذهبون
بغالبيتهم للمشاركة في االنتخابات النيابية .صحيح أن
هواة االستجمام لهم حصتهم .لكن الذين يريدون االقتراع أو
املقاطعة يعرفون أن غدًا هو يوم مهم.
يوم مهم ،ألن لبنان مقبل على تحديات غير مسبوقة .برضى
أو بغير رضى أهله ،وهي تحديات ،ال تتصل هذه املرة بحجم
الدين العام ،أو بمصير مشروع إنمائي أو تشكيالت إدارية.
بل هي ،متصلة هذه املرة ،وأكثر من أي مرة ،بموقع لبنان في
املعركة اإلقليمية ـ ـ الدولية القائمة في املنطقة ،والتي ترتفع فيها
األسقف إلى حيث ال شيء إال السماء!
األسئلة الكثيرة الخاصة بالعملية االنتخابية قد توحي بأن
الناس الهية عما يجري حولنا .وبرغم أن الشعارات االنتخابية
تستخدم ملفات املنطقة كأداة للتعبئة ،إال أن القوى السياسية،
كما جمهورها ،تتصرف فعليًا بأن الخيارات االنتخابية هي

الساعات المتبقية ليوم غد هي لالستعداد لوقائع
ستدهمنا جميعًا ،ومن دون استثناء ،ذات صباح قريب!
حكمًا جزء من الخيارات السياسية الكبرى .وهذا ما ّ
يسهل
فهم التدخالت الخارجية في هذه االنتخابات ،وما يجب فهمه
أن هذا البلد يقوم على قواعد عمل ليست كلها من بنات أفكار
اللبنانيني ،وال من عضالتهم وال من جيوبهم .وإذا بقي الجميع
ُ
في حالة إنكار ،فإن ما نقبل عليه قريبًا جدًا سوف يجعل
انتخابات الغد ،كأنها «صبحية» متأخرة في أول يوم من السنة
الجديدة.
غدًا ،الجميع سيشاركون في العملية السياسية .املقترع
واملمتنع على حد سواء .ولكل فعل نتيجته املباشرة .لكن
الحقيقة التي سيعيشها الناس بعد األحد الكبير ،هي أن األزمة
الداخلية لم تكن متصلة بهذا القدر مع أزمة املنطقة .تعقدت
األمور وتداخلت الى حدود صار معها باإلمكان القول ،ال
االدعاء أو الزعم ،بأن اقتصاد لبنان رهن خياراته السياسية في
املنطقة .وأن عيش الناس وأعمالهم رهن خياراتهم السياسية.
وأن أحالمهم بالبقاء هنا ،أو الهجرة والبحث عن فرص في بالد
األحالم ،هي أيضًا رهن خياراتهم السياسية .كما أن مستقبل
اآلباء قبل األبناء ،هو فعليًا رهن هذه الخيارات السياسية.
من قرر االقتراع ،سوف يدفع قريبًا جدًا ثمن ما اقترفت يداه.
فلن تنفعه أبدًا كل تبريرات تستند الى حكاية الزعبرة اللبنانية.
سيعرف الذين رفضوا مساءلة من ّ
صوتوا لهم قبل تسع
سنوات ،أنهم إذا أعادوا ّ
الكرة ،فسيحصدون املزيد .وهذا املزيد
ليس إيجابًا في كل األمكنة .سوف يحصل امللتصقون بالخيار
األميركي ـ ـ السعودي على نتائج قاسية تشمل اإلحباط والتعب
والنزف ،إن هم اعتقدوا أن باإلمكان االستمرار بهذه الحالة

لعقد إضافي .وفي املقابل ،سيحصل امللتصقون بخيار
املقاومة على فرصة لحياة أفضل ،لكنها تحتاج الى خوض
معركة قاسية جديدة ،فيها الكثير من الدم والدموع .واملشكلة
التي تزعج قسمًا غير قليل من اللبنانيني ،أن محاولة تبني
الحياد ،والقول بخيار ثالث ،هي محاولة خارج الواقع ،وهي
ال تتصل أبدًا بما يجري في لبنان ومن حوله ،وهي محاولة
سخيفة تفترض أن هذا البلد لديه فائض بشري ومادي
وسيادي يتيح له ّ
التنمر على العالم ،وهي محاولة مجنونة،
تصب في خدمة أحد الفريقني الواضحني في خياراتهما .ومتى
وقعت الواقعة ،لن يبقى لهؤالء حتى حائط للبكاء.
ما هو مهم غدًا ،أن غالبية كبيرة جدًا من اللبنانيني املقيمني
فعليًا في هذا البلد ستشارك في العملية االنتخابية .أما شعار
األغلبية الصامتة ،فهو شبيه بكذبة الفرادة اللبنانية .هو
شعار العاطلني من الفعل السياسي .وهو شعار الخاسرين
غير القادرين على إقناع أنفسهم قبل اآلخرين بقدرتهم على
التغيير .ونتائج األحد الكبير ،ستكشف أن غالبية تالمس 85
باملئة من العائالت اللبنانية املقيمة هنا ،من مقترعني وأفراد
عائالتهم املمنوعني من االقتراع بسبب القانون ،هي التي
وضعت أوراقها في صناديق االقتراع .وأن خانة «ال أعرف»
أو «ال أحد» التي ترد كثيرًا في استطالعات الرأي ،ستكون «ال
شيء» في حصيلة يوم االنتخاب.
صحيح أن من قرر االقتراع قرر التعبير علنًا عن موقفه ،وأن
من قرر املقاطعة قرر التعبير علنًا عن قرفه ،لكن ،ليس هناك
من لم يدل بصوته .الجميع سيكون مقترعًا غدًا .ونتيجة
االقتراع التي تظهرعلى شكل توزيع ملقاعد نيابية ،هي التي
تمسك بمقاليد حياة الجميع ،مقترعني ومقاطعني .ولذلك ،فإن
كل محاوالت التغابي واإلنكار ،والهروب من السؤال الكبير
حول موقع لبنان في الصراع الكبير من حولنا ،هي محاوالت ال
تنفع في منع الناس من ّ
تحمل النتيجة قريبًا ،وقريبًا جدًا...
ما قد يرفض البعض اإلقرار به ،هو أن اللبنانيني الذين تورطوا
جميعًا في كل صراعات املنطقة سيكونون جميعًا على موعد
قريب مع مواجهة ،قد تكون األخيرة من نوعها في املنطقة.
وسيكون الجميع متورطًا فيها ،وعندها لن تنفعهم كل قصائد
«النأي بالنفس» و«العيش املشترك» و«املسافة الوحيدة من
الجميع» .وما ّ
يعد للمنطقة من مواجهة شاملة ،تقع فجأة أو
نتدحرج صوبها سريعًا ،لن يعيد سؤال الناس عن رأيهم في
أي خيار يفضلون ،كما لن يكون بمقدور فريق منع الفريق
اآلخر من القيام بما يتوجب عليه من خطوات ّ
تعبر ساعتها
عن حقيقة التزامه السياسي...
الساعات املتبقية ليوم غد ،ليست ساعات االستعداد لسهرة
رأس السنة ،بل هي ساعات االستعداد لوقائع ستدهمنا
جميعًا ،ومن دون استثناء ،ذات صباح قريب!

«عطلة االنتخابات» في المصارف:
قرار سياسي أم تعميم عادي؟
تدور أحاديث بني مصرفيني عن أن قرار جمعية املصارف بعدم اإلقفال يومي الجمعة
واالثنني ،بمناسبة االنتخابات ،هو قرار سياسي ،بمعنى أنه صدر بعد مشاورات
بني ممثلي املصارف الكبرى ،ظهر في خاللها أن الجميع تقريبًا متفق على عدم
جدوى فتح أبواب املصارف في هذين اليومني نظرًا إلى إقفال مصرف لبنان أبوابه،
وبالتالي فإن أكثرية املعامالت املهمة التي تجريها املصارف مع زبائنها ستكون
مؤجلة الى حني فتح مصرف لبنان أبوابه ،وال سيما معامالت مقاصة الشيكات التي
يبلغ حجمها نحو  6مليارات دوالر في الشهر ،ومعامالت التحويل الى الدوالر التي
َ
موسمي توزيع األموال في االنتخابات وتوزيع أنصبة
تشهد طلبًا مدفوعًا بتزامن
األرباح في الشركات (يتم التوزيع بالليرة غالبًا ،ويقوم املتلقون بتحويل األموال الى
ودائع بالدوالر) .وبحسب مصدر مصرفي شارك في هذه املشاورات ،ظهرت مواقف
تدعو الى إظهار بعض السلبية للتعبير عن استياء املصرفيني من نكوث رؤساء
الجمهورية والنواب والــوزراء بوعدهم لهم بتضمني قانون موازنة عام ( 2018الذي

أقر منذ شهرين تقريبًا) مادة ترمي الى إعفاء املصارف من موجب تأدية الضريبة
ّ
على ربح الفوائد املحقق من توظيفاتها لدى مصرف لبنان التي باتت تشكل أكثر من
نصف موجوداتها اإلجمالية ّ
وتعد مصدر الربح الرئيسي للمصارف.
ينفي مصدر آخر أي أســاس لهذه األحاديث ،ويضعها في ّ إطــار الثرثرات املعتادة
بني املصرفيني وتحليالتهم ،ويقول هذا املصدر إن القصة كلها أن جمعية املصارف
تلقت استفسارات من إدارات املصارف ّ
عما إذا كانت املذكرة الصادرة عن رئاسة
مجلس الوزارء باإلقفال يومي الجمعة واالثنني تشمل املصارف ،وكان رد الجمعية
«أن هذه املذكرة موجهة لإلدارات واملؤسسات العامة فقط ،وبالتالي فإن هذين اليومني
هما يوما عمل عاديان ،وال يوجد أي مبرر لإلقفال ،طاملا أن هناك معامالت كثيرة
تجريها املصارف مع زبائنها أو مع الخارج ال تتوقف بتوقف مصرف لبنان عن
العمل».
(األخبار)
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خيارك غدًا ...بين األسوأ واألقل سوءًا
محمد زبيب
ّ
االنـتـخــابــات غ ـدًا مـحــطــة مـهـ ّـمــة ج ـدًا،
وأه ـم ـي ـت ـهــا ال تـنـحـصــر ف ــي تـجــديــد
ال ـس ـل ـطــة ب ــال ــوس ــائ ــل ال ـشــرع ـيــة هــذه
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرة ،بـ ـ ــل هـ ـ ــي م ـ ـهـ ـ ّـمـ ــة ايـ ـ ـض ـ ــا فــي
توقيتها .فهي تجري بعد  9سنوات
على آخر انتخابات نيابية ،حصلت
في خاللها أحــداث جسام وتحوالت
كثيرة في لبنان وخارجه ،وتحديدًا
في سوريا وعلى «جبهاتها» ،ولعل
أش ـ ّـده ــا تــأث ـي ـرًا ،ارت ـف ــاع ع ــدد سـكــان
لبنان من  4.3ماليني نسمة في عام
 2010الى نحو  6ماليني نسمة حاليًا.
عـلــى الــرغــم مــن أن التحليل الشائع
ّ
يــركــز فــي ق ــراء ت ــه لـلـنـتــائــج املتوقعة
عـ ـل ــى ارتـ ـ ـب ـ ــاط ال ـ ــداخ ـ ــل ب ــاملـ ـح ــاور
االقـلـيـمـيــة ،إال أن أكـثــر هــذه النتائج
وضـ ــوحـ ــا ي ـظ ـه ــر فـ ــي «االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد»،
فالنظام اللبناني يواجه مــرة اخرى

عندما تواجه مشكلة التمويل،
تلجأ الدولة الرأسمالية الى سياسات
«قص الشعر» ،أي خفض الدين
العام أو خفض كلفته (طواعية
أو جبرًا)
ّ
سوغ السياسيون التعامل مع
«االقتصاد» كشيء مستقل عن ً
«السياسة» او «الشأن العام» وصوال
الى اعتبار المصارف كيانات غير
خاضعة للسيادة
مشكلة تمويله ويفرضها كأولوية
م ـط ـل ـق ــة ،وه ـ ــو م ـض ـطــر ال ـ ــى ت ـعــديــل
ً
حــالـتــه قـلـيــا بـمــا يمنحه املــزيــد من
الوقت املكلف.
في سياق القراءة االقتصادية ،تظهر
اللحظة الــراهـنــة كأنها «مفصلية»،
ع ـل ــى غـ ـ ــرار ل ـح ـظــة ان ـت ـخ ــاب ــات ع ــام
 ،1992أو م ــا س ـ ّـم ــاه أل ـب ـيــر مـنـصــور
«االنـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاب ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــائ ـ ـ ــف» ،م ــع
االخ ـ ـ ـتـ ـ ــاف الـ ـكـ ـبـ ـي ــر جـ ـ ـ ـدًا ب ـي ـن ـه ـمــا
وظــروفـهـمــا طبعًا .ففي تسعينيات
ال ـقــرن امل ــاض ــي ،اح ـتــاج الـنـظــام بعد
الـحــرب الــى تمويل مــا سـ ّـمــاه رئيس
ال ـح ـكــومــة ال ــراح ــل رف ـي ــق ال ـحــريــري
عملية «شــراء السلم االهلي باملال»،

وج ــرى تـقــديــم ذل ــك ك ـشــرط لتجديد
ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ن ـف ـس ــه بـ ـع ــد ح ـ ـ ــرب أه ـل ـي ــة
طــويـلــة وم ــدم ــرة ومــوج ـعــة ،أوجـبــت
ّ
التكيف مع الحقائق الجديدة .يقول
سليم نصر (سوسيولوجيا الحرب
ف ــي ل ـب ـنــان) إن الـ ـح ــراك االجـتـمــاعــي
القسري في الحرب ّ
«أدى الى تراجع
وزن بـعــض الـطـبـقــات االجـتـمــاعـيــة،
ال ب ــل اض ـم ـحــال ـهــا بــال ـكــامــل ،وال ــى
استنزاف طبقات اجتماعية اخــرى،
والـ ـ ـ ـ ــى خ ـ ـلـ ــق شـ ـ ــرائـ ـ ــح اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
جديدة أحيانًا» .وبالتالي ،فــإن هذا
املـجـتـمــع امل ـت ـغـ ّـيــر ف ــي الـصـمـيــم كــان
القاعدة االجتماعية التي بني عليها
«النهوض السياسي واالقتصادي»
بعد الحرب ،والذي قاده جيل جديد
«أثرياء الخليج» و«أثرياء
صاعد من ّ
ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب» ،م ــث ـل ــه ال ـ ـحـ ــريـ ــري أف ـض ــل
تـمـثـيــل ،بــرعــايــة س ــوري ــة ـ ـ سـعــوديــة
مباشرة.

لحظة  1992أو اختراع «الحل
السحري»؟
ي ــوم ـه ــا ك ـم ــا ال ـ ـيـ ــوم ،واجـ ـ ــه ال ـن ـظــام
مشكلة تمويله .بعد احتالل العراق
لـلـكــويــت ( 1990ـ ـ ـ  ،)1991ط ــارت كل
الـ ــوعـ ــود ب ــإن ـش ــاء «ص ـ ـنـ ــدوق إعـ ــادة
إعـ ـم ــار ل ـب ـن ــان» ب ـت ـمــويــل م ــن الـ ــدول
ال ـعــرب ـيــة الـنـفـطـيــة وب ــدع ــم ام ـيــركــي
ـ ـ ـ ـ اوروب ـ ـ ـ ــي .وك ـ ــان ال ـب ــدي ــل املـنـطـقــي
ف ــي ظ ــروف م ــا بـعــد ال ـح ــرب ،يتمثل
بــالـتـمــويــل عـبــر ال ـضــرائــب املـبــاشــرة
عـ ـل ــى االرب ـ ـ ـ ـ ــاح والـ ـ ــريـ ـ ــوع وت ـغ ـل ـيــب
االستثمار على االستهالك وتفعيل
ال ــدول ــة ودورهـ ــا ووظــائ ـف ـهــا ...اال أن
هــذا الـبــديــل لــم يكن سيغري الجيل
الصاعد مــن املترسملني ،وال سيما
«أثـ ـ ــريـ ـ ــاء ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب» ،الـ ــذيـ ــن وجـ ـ ــدوا
انفسهم مهددين بخسارة مكاسبهم
السابقة وضمور سلطتهم« .أثرياء
الـنـفــط» وج ــدوا فــي ه ــذه «الـحــاجــة»
فـ ـ ــرصـ ـ ــة ذه ـ ـب ـ ـيـ ــة ل ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم «ال ـ ـحـ ــل
الـ ـسـ ـح ــري» ،ب ـح ـســب وصـ ــف شــربــل
نحاس (برنامج اقتصادي اجتماعي
من أجل لبنان) .ففي ظل الرهان على
تسوية وشيكة مــع اســرائـيــلّ ،
تمهد
لقيام «الشرق االوسط الجديد» الذي
ً
ّ
تعم فيه املنافع بــدال من القالقل ،تم
تسليم ادارة عملية التمويل املطلوبة
ال ـ ــى الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ،عـ ـب ــر «اسـ ـتـ ـج ــاب
ال ــرس ــامـ ـي ــل الـ ـخ ــاص ــة مـ ــن ال ـخ ـل ـيــج
بكثافة» ،فتم منح هذه الرساميل كل
االم ـت ـيــازات املمكنة بـحـ ّـجــة جذبها،
بما فيها تخفيض معدالت الضريبة

هل تريد ان تنقذ هذا النموذج؟
ارتفعت املديونية ّ
العامة للدولة (الحكومة ومصرف لبنان) من  3مليارات دوالر في مطلع
التسعينيات الى  138مليارًا حاليًا ،أي أكثر من  %260من مجمل الناتج املحلي ،وهو مستوى
تاريخي قياسي ،يستنزف نصف إيرادات الحكومة تقريبًا ،ويضع مصرف لبنان تحت عبء
خسائر متنامية في ميزانيته ّ
تقدر حاليًا بأكثر من
 12مليار دوالر.
لقد ّ
سدد املقيمون في لبنان طيلة السنوات الـ 25املاضية
( 1993ـ  )2017أكثر من  144مليار دوالر كضرائب
ورسوم وتعرفات واتاوات ،ولم تنفق الحكومة في هذه
الفترة خارج خدمة الدين العام سوى  139مليار دوالر،
أي إن ما ّ
تكبده املقيمون كان كافيًا لتمويل كل اإلنفاق
ّ
مع تحقيق فائض أولي بقيمة  5مليارات دوالر ،لوال
خدمة الدين الحكومي التي استأثرت وحدها بأكثر من
 77مليار دوالر من اإلنفاق العام ،وكانت هي املسؤولة
عن تنامي املديونية باطراد.

على الدخل ،وإعفاء الفوائد والربح
ال ـع ـقــاري م ــن أي ض ــرائ ــب ،وتثبيت
سـ ـع ــر ص ـ ـ ــرف ال ـ ـل ـ ـيـ ــرة ،ومـ ـ ـص ـ ــادرة
وسط بيروت لحساب شركة عقارية
ضـخـمــة تـتـمـتــع ب ــإع ـف ــاءات وحــوافــز
قـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة وفـ ـ ــريـ ـ ــدة،
وتسخير االم ــاك الـعــامــة فــي خدمة
ً
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات الـ ـخ ــاص ــة ب ـ ـ ــدال مــن
املـنـفـعــة الـ ـع ــام ــة ...اال أن «الـتـســويــة
االقليمية» لم تتحقق ،وانقلب «وعد
الــرب ـيــع» ال ــى «ك ــاب ــوس م ــال ــي» .ففي
مـقــابــل تــراجــع االي ـ ــرادات الضريبية
واعـتـمــاد سياسة توزيعية مسرفة،
ع ــززت ال ـفــورة االستهالكية ورفعت
اس ـعــار االراضـ ــي ،وب ــدأت تـتـكــون ما
س ـ ُـيـ ـع ــرف الحـ ـق ــا بـ ــأزمـ ــة امل ــدي ــون ـي ــة
ّ
العامة وارتفاع كلفة خدمتها.
شيئًا فشيئًا ،اشـتــدت سيطرة رأس
املــال املصرفي والـعـقــاري الــى جانب
امل ـصــالــح ال ـت ـجــاريــة عـلــى االقـتـصــاد
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ،وان ـ ـت ـ ـقـ ـلـ ــت
السلطة الفعلية فــي االق ـت ـصــاد الــى
م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ،ب ــوص ـف ــه امل ـس ــؤول
ع ــن ض ـم ــان ادارة ت ــدف ــق الــرســامـيــل
ال ـخ ــارج ـي ــة وتــوظ ـي ـف ـهــا ف ــي تـمــويــل
ال ـن ـظ ــام ودي ـم ــوم ـت ــه .وهـ ـك ــذا ،س ـ ّـوغ
السياسيون التعامل مع «االقتصاد»
ك ـشــيء مـسـتـقــل ع ــن «ال ـس ـيــاســة» او
«ال ـش ــأن ال ـع ــام» ،انـطــاقــا مــن مــزاعــم
اس ـت ـق ــال ـي ــة امل ـ ـصـ ــرف امل ـ ــرك ـ ــزي عــن
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة وع ـ ـ ـ ـ ــدم خ ـ ـضـ ــوعـ ــه ألي
ً
رقــابــة أو مـســاء لــة بــرملــانـيــة ،وصــوال
ال ــى اع ـت ـبــار امل ـص ــارف ك ـيــانــات غير
خاضعة للسيادة الوطنية ...وهكذا
ّ
محصنًا
اي ـض ــا ،ص ــار «االق ـت ـص ــاد»
ض ـ ــد «الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــة» املـ ــزعـ ــومـ ــة،
وال س ـي ـمــا ف ــي شـكـلـهــا امل ـت ـم ـثــل في
االنـتـخــابــات الـنـيــابـيــة ،الـتــي تـسـ ّـوق
كــأداة تضمن تمثيل مصالح أكثرية
الناخبني في الدولة.

ماذا يفعل البنك المركزي في
الواقع؟

توجد اسـبــاب عـ ّـدة كــي يكره الناس
االرق ــام ،فهي تصيبهم بامللل ،ألنها
تـبــدو لهم مثل الـطــاســم ،فــارغــة من
أي دالالت اجتماعية .إال أن االرق ــام
ضرورية لفهم ما حصل بعد ،1992
وم ـح ــاول ــة ف ـهــم م ــا ق ــد يـحـصــل بعد
.2018
يـصـنــف ل ـب ـنــان «ض ـمــن ال ـ ــدول الـتــي
تـ ـس ـ ّـج ــل أعـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوي ــات تـ ـف ــاوت
الدخل وانعدام املساواة في العالم»
(لـ ـي ــدي ــا أسـ ـ ـ ـ ــود) ،فـ ـهـ ـن ــاك  %10مــن
الـسـكــان يـسـتـحــوذون على  %55من
ال ــدخ ــل ال ــوط ـن ــي ،و %1م ـن ـهــم فقط
ي ـس ـت ـح ــوذون وح ــده ــم ع ـل ــى رب ـع ــه.
أكثر من ذلــك ،إن «فئة ال ــ %10األكثر
ً
ثراء تستحوذ على  %70من إجمالي
ّ
الثروة الوطنية ،فيما تستحوذ فئة
الــ %1األكثر ثـ ً
ـراء على  %40من هذه
الثروة».
فــي لعبة االرق ــام ايـضــا ،يـقـ ّـدم البنك
الدولي (برنامج مايلز) الشرح .فقد
بلغت التدفقات الخارجية التراكمية
الى لبنان نحو  147مليار دوالر بني
عامي  1993و .2010وسمح هذا القدر
املرتفع مــن التدفقات بتمويل عجز
كبير في تجارة السلعّ ،
يقدر بنحو
 121مليار دوالر .لفهم دالالت هذه
االرق ــام امل ـج ـ ّـردة ،لجأ البنك الــدولــي
ّ
الى املقارنة بخطة «مارشال» إلعمار
كـ ــل اوروب ـ ـ ـ ــا ال ـغ ــرب ـي ــة ب ـع ــد ال ـح ــرب
العاملية الثانية ،إذ بلغت قيمة حزمة
املساعدات الشاملة نحو  170مليار
دوالر (ب ــأسـ ـع ــار ع ـ ــام  ،)2005ول ــم
تتجاوز ّ
حصة املانيا منها أكثر من
 10مليارات دوالر (بأسعار ،)2005

تواجه مشكلة التمويل ،أي تخفيض
الـ ــديـ ــن ال ـ ـعـ ــام أو ت ـخ ـف ـي ــض كـلـفـتــه
(طواعية أو جبرًا) بما يخفف طلبها
ل ـل ـت ـمــويــل وي ـح ــاف ــظ ع ـل ــى مـسـتــوى
إن ـف ــاق ـه ــا الـ ـع ــام واسـ ـتـ ـه ــداف ــات ــه ،أو
ت ـل ـج ــأ ال ـ ـ ــى ت ـغ ـي ـي ــر سـ ـي ــاس ــة س ـعــر
ال ـصــرف واالع ـت ـمــاد عـلــى سـيــاســات
النمو املــدفــوع بالتصدير ،أو تلجأ
الــى حـلــول جــذريــة تــرمــي الــى تغيير
كــل الـنـمــوذج االق ـت ـصــادي وتخفيف
تـبـعـيـتــه ل ـل ـتــدف ـقــات ال ـخ ــارج ـي ــة من
خ ــال زي ــادة االن ـتــاج وتـطــويــر بنية
االقـ ـتـ ـص ــاد وج ـع ـل ـه ــا اكـ ـث ــر قــاب ـل ـيــة
الستثمار مـيــزات املجتمع وقــدراتــه
الكامنة ،أو تلجأ الدولة ،كما حصل
ف ــي ل ـب ـنــان ســاب ـقــا وي ـح ـصــل ال ـي ــوم،
الــى اسـتـخــدام مــزيــج مــن الهندسات
امل ــالـ ـي ــة وسـ ـي ــاس ــات س ـع ــر ال ـف ــائ ــدة
ل ـل ـم ـح ــاف ـظ ــة عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى م ـعــن
م ــن ال ـتــدف ـقــات ال ـخــارج ـيــة لـلـحــد من
االختالالت الكبرى ،ولو ّأدى ذلك الى
زي ــادة مستوى مديونية االقتصاد.
وهــذا اتـجــاه بالغ الـخـطــورة ،ويضع
املـجـتـمــع امـ ــام م ـخــاطــر هــائ ـلــة .فقد
ت ـجــاوزت مديونية الــدولــة والقطاع
الخاص واالســر مستوى  200مليار
دوالر حاليًا ،أي أكثر من  %375من
ّ
مجمل الـنــاتــج املـحـلــي ،وه ــذا يــرتــب
ّ
للتحمل ،وال سيما أن
عبئًا غير قابل
األســر باتت مديونة مباشرة بأكثر
مــن  21.5مـلـيــار دوالر ،أي أكـثــر من
نصف الدخل املتاح لها لالستهالك،
وأك ـث ــر م ــن  %40م ــن مـجـمــل الـنــاتــج
املحلي ...وباالستناد إلى إحصاءات
مـصــرف لبنان فــي  ،2017تضاعفت
الـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــون ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة مـ ـ ـن ـ ــذ آخ ـ ــر
انـتـخــابــات نـيــابـيــة (احـ ـص ــاءات عــام
 ،)2010وارتفع عدد املدينني في هذه
الفترة مــن نحو  500ألــف مدين إلى
اك ـثــر مــن مـلـيــون مــديــن %80 ،منهم
تقريبًا لجأوا إلى االستدانة لتمويل
اسـ ـتـ ـه ــاكـ ـه ــم وشـ ـ ـ ـ ـ ــراء م ـس ــاك ـن ـه ــم
وسياراتهم وتسديد أقساطهم.

ما العمل؟ كيف تشتري المزيد
من الوقت؟

حصل «انقالب» بعد عام  ،2010ولم يعد المصرف المركزي يمتلك
القدرة على مواصلة اآللية نفسها (بالل جاويش)

ً
لـيـطــرح ت ـســاؤال مـسـتـفـزًا :هــل وضــع
لبنان اليوم ُيقارن بوضع املانيا في
عام 1965؟
ك ـ ـيـ ــف عـ ـمـ ـل ــت اآللـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة؟ تـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـؤدي هـ ــذه
التدفقات الــى زيــادة ودائــع املصارف،
أي مـطـلــوبــات ـهــا ،وه ــي دي ــن ع ـلــى كل
االقتصاد ،ويتم توظيف هذه الودائع
ً
فــي زيـ ــادة الــديــن ال ــذي يـصـبــح بــديــا
م ــن االن ـ ـتـ ــاج ،م ــا دام ك ــاف ـي ــا لـتـمــويــل
االس ـت ـهــاك .ب ــدت ه ــذه اآلل ـيــة السهلة
واملــرب ـحــة ج ـدًا قــابـلــة لــاسـتـمــرار الــى
مــا ال نـهــايــة ،وحـتــى وق ــت قــريــب ،كــان
الجميع يعبرون عــن اطمئنانهم الى
ح ـس ــن س ـي ــر ال ـع ـم ـل ـيــة ب ـ ـ ـ ــإدارة حــاكــم
مصرف لبنان ،رياض سالمة ،الكفوءة
(ال ــذي يتولى منصبه منذ عــام 1992
وي ـ ـسـ ـ ّـجـ ــل رق ـ ـمـ ــا قـ ـي ــاسـ ـي ــا ت ــاري ـخ ـي ــا
ألط ـ ــول والي ـ ــة م ـس ـت ـمــرة ل ـح ــاك ــم بـنــك
مـ ـ ــركـ ـ ــزي) .ف ـب ـح ـســب بـ ـي ــان ص ـن ــدوق
ال ـن ـقــد ال ــدول ــي (ب ـع ـثــة امل ـ ــادة الــراب ـعــة
 ،)2018ك ــان امل ـص ــرف امل ــرك ــزي ق ــادرًا
على توظيف هذه التدفقات في تثبيت
س ـعــر الـ ـص ــرف ،وي ـســاعــد ف ــي تـمــويــل
الحكومة بطرح سندات طويلة األجل
لـلـبـنــوك ،ويـضــع أس ـعــار الـفــائــدة عند
مـسـتــويــات تـضـمــن تـغـطـيــة االكـتـتــاب
في األســواق األولية لسندات الخزانة
واليوروبوند ،ويقدم دفعات تنشيطية
لــاق ـت ـصــاد ع ــن ط ــري ــق م ـج ـمــوعــة من
ب ــرام ــج ال ــدع ــم ش ـبــه امل ــال ــي ،وي ـعــالــج
م ـش ـكــات ال ـب ـنــوك الـضـعـيـفــة ،ويــدعــم
أس ـعــار ال ـفــائــدة عـلــى ال ــودائ ــع إلطــالــة
أج ــل استحقاقها ،ويـنـفــذ الهندسات
املالية لتعزيز رساميل املصارف ودعم
نـمــو مــوجــودات ـهــا .و«بـيـنـمــا سمحت
ه ــذه الـطــائـفــة م ــن الـعـمـلـيــات ملـصــرف
لـبـنــان ب ــأداء دور حـيــوي فــي الحفاظ

ع ـلــى ال ـن ـم ــوذج االق ـت ـص ــادي الـحــالــي
وإدارة فترات األزمة بكفاءة ،فإن لهذه
السياسات تكاليف أيضًا ،حيث أدت
إل ــى خـلــق أم ـ ــوال احـتـيــاطـيــة جــديــدة،
وأضعفت امليزانية العمومية ملصرف
ل ـب ـن ــان ،وخ ـل ـق ــت م ـج ـمــوعــة مـخـتـلـفــة
م ــن امل ـخ ــاط ــر ع ـلــى االسـ ـتـ ـق ــرار املــالــي
ع ــن طــريــق ت ـعــريــض ال ـب ـنــوك ملـخــاطــر
س ـيــاديــة كـبـيــرة وت ـف ــاوت ــات فــي آجــال
االستحقاق».
وبحسب تقرير آخــر لـصـنــدوق النقد
الــدولــي (تـقــريــر تقييم الـقـطــاع املــالــي
ـ ـ ـ ـ ـ  ،)2016فـ ـ ــإن أك ـ ـثـ ــر مـ ــن  %60مــن
م ــوج ــودات املـ ـص ــارف مــوظ ـفــة حــالـيــا
في االدوات السيادية ،واكثر من %90
م ــن تــوظ ـي ـفــات امل ـص ــارف ف ــي الـقـطــاع
القطاع الخاص واألسر باتت مرتبطة
بــالـقـطــاع ال ـع ـقــاري م ـبــاشــرة (ق ــروض
سكنية وق ــروض عـقــاريــة) أو بطريقة
غـ ـي ــر م ـ ـبـ ــاشـ ــرة (ض ـ ـمـ ــانـ ــات وره ـ ــون
عقارية).

االنقالب :كيف ّ
نمول النظام
مجددًا؟

حصل «انقالب» بعد عام  ،2010ولم
يعد املصرف املــركــزي يمتلك القدرة
ع ـلــى م ــواص ـل ــة اآللـ ـي ــة ن ـف ـس ـهــا ،فقد
تراجع منسوب التدفقات الخارجية
ّ
بحدة ،ولم يبلغ مجموعها التراكمي
ب ــن ع ــام ــي  2011و 2016س ــوى 55
مليار دوالر ،في حني استمر تنامي
العجز الـتـجــاري ليبلغ أكـثــر مــن 85
مليار دوالر في الفترة نفسها.
يـ ـعـ ـك ــس م ـ ـ ـيـ ـ ــزان املـ ـ ــدفـ ـ ــوعـ ـ ــات هـ ــذا
االنقالب بشكل أوضــح؛ فمنذ نهاية
ال ـ ـحـ ــرب فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،سـ ـج ــل مـ ـي ــزان
املدفوعات فوائض سنوية متتالية،

ب ـل ــغ رصـ ـي ــده ــا الـ ـت ــراكـ ـم ــي (ف ـ ــي 20
س ـن ــة) ح ـتــى عـ ــام  2010ن ـحــو 28.6
مـلـيــار دوالر ،أي بـمـتــوســط سـنــوي
قـ ـ ــدره  1.4م ـل ـي ــار دوالر .وس ـج ـلــت
أعلى مستوياتها في عام ( 2009في
ذروة األزم ــة االقـتـصــاديــة الـعــاملـيــة)،
ع ـن ــدم ــا ب ـل ــغ ال ـف ــائ ــض امل ـس ـ ّـج ــل فــي
هــذا الـعــام وح ــده نحو  7.9مليارات
دوالر .إال أن هذا امليزان بدأ منذ عام
 2011بتسجيل عجوزات متواصلة،
ب ـل ــغ م ـج ـمــوع ـهــا الـ ـت ــراكـ ـم ــي (ف ـ ــي 7
سنوات) حتى نهاية عام  2017نحو
 8.3مـلـيــارات دوالر ،مــا عــدا فــي عام
 2016ع ـنــدمــا سـ ّـجــل فــائ ـضــا بقيمة
 1.2م ـل ـيــار دوالر ،مــدفــوعــا بــأربــاح
ال ـه ـن ــدس ــة امل ــال ـي ــة ال ـض ـخ ـم ــة ،ال ـتــي
أجراها مصرف لبنان مع املصارف،
وال ـت ــي كـلـفــت املـ ــال ال ـع ــام ن ـحــو 5.6
م ـل ـي ــارات دوالر ،جـنـتـهــا امل ـص ــارف
وكبار مودعيها كأرباح استثنائية
(ب ـن ـس ـب ــة  )%40ع ـل ــى تــوظ ـي ـفــات ـهــم
بالدوالر.
بـتـبـسـيــط ش ــدي ــد ،يـعـنــي الـعـجــز في
مـيــزان املــدفــوعــات أن حجم العمالت
ال ـص ـع ـبــة الـ ـخ ــارج ــة م ــن ل ـب ـن ــان هــو
اك ـ ـبـ ــر م ـ ــن ح ـج ـم ـه ــا الـ ـ ــداخـ ـ ــل الـ ـي ــه.
وعندما تتكرر هذه الظاهرة سنويًا،
ولسنوات عـ ّـدة متتالية ،فهذا يعني
ان النظام ال يستطيع االستمرار في
تمويل نفسه عبر اآلل ـيــات القائمة،
وه ـ ــو م ـض ـطــر ال ـ ــى إج ـ ـ ــراء «ت ـعــديــل
ذات ــي» ينطوي على إع ــادة هندسة،
ول ــو جــزئ ـيــة ،لــاقـتـصــاد واملـجـتـمــع،
وب ــال ـت ــال ــي ت ـح ــدي ــد م ــن ي ــرب ــح وم ــن
يخسر في هذا التعديل.
في العادة ،تلجأ الدولة الرأسمالية
الــى سياسات «قــص الشعر» عندما

قـ ـ ـ ّـدم الـ ـنـ ـظ ــام جـ ــوابـ ــه الـ ـص ــري ــح فــي
مــؤتـمــر بــاريــس  ،4قـبــل االنـتـخــابــات
النيابية بشهر واحد فقط ،وأعلن ّأنه
بـصــدد إع ــادة ترتيب واس ـعــة ،توفر
له استمرارية التمويل لفترة اطول،
بانتظار املنافع املوعودة من «إعادة
إع ـم ــار س ــوري ــا» ،ث ــم ب ــدء الـتــدفـقــات
امل ـ ــوع ـ ــودة م ــن اسـ ـتـ ـخ ــراج ال ـب ـت ــرول
م ـ ــن ال ـ ـب ـ ـحـ ــر ،ول ـ ـكـ ــن ه ـ ـ ــذا ال ـ ـجـ ــواب
يـ ـنـ ـط ــوي عـ ـل ــى تـ ـضـ ـحـ ـي ــات ك ـب ـي ــرة
وتـ ـن ــازالت اضــاف ـيــة امـ ــام رأس امل ــال
املـحـلــي واالج ـن ـبــي .ت ـقــول الـحـكــومــة
إن ـه ــا س ـت ـطــرح م ـشــاريــع ف ــي الـبـنـيــة
التحتية بقيمة تصل الــى  17مليار
دوالر في السنوات الثماني املقبلة،
وس ـي ـج ــري ت ـن ـف ـيــذهــا ّإم ـ ــا ب ـقــروض
خارجية ّ
وإما بواسطة الخصخصة
وعقود الشراكة مع القطاع الخاص،
مــا يعني ببساطة أن الــرابـحــن من
ّ
العامة سيربحون مجددًا.
املديونية
فـ ـكـ ـم ــا ه ـ ــم قـ ـ ـ ـ ـ ــادرون عـ ـل ــى إق ـ ـ ــراض
الدولة ،هم قــادرون ايضًا على شراء
م ــوج ــودات ـه ــا وأص ــول ـه ــا ومــراف ـق ـهــا
واحتكاراتها وامتيازاتها املعروضة
للبيع أو الـتــأجـيــرّ .أم ــا ال ـخــاســرون
الذين ّ
تحملوا حتى اآلن كلفة خدمة
ّ
امل ــدي ــونـ ـي ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،فـ ـه ــم وح ــده ــم
مدعوون الى بذل التضحيات ،ليس
عـبــر تحميلهم املــزيــد مــن الـضــرائــب
ع ـل ــى االسـ ـتـ ـه ــاك ف ـق ــط لــاس ـت ـمــرار
ّ
العامة (يوصي
في خدمة املديونية
صندوق النقد الدولي بزيادة الـTVA
وضريبة البنزين) ،بل عبر املزيد من
التقشف ،وال سيما إلغاء دعم أسعار
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء وت ـخ ـف ـي ــض ال ـت ـقــدي ـمــات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ومـ ـع ــاش ــات ال ـت ـقــاعــد
للموظفني فــي الـقـطــاع ال ـعــام ،ورفــع
اسعار الخدمات ،وال سيما الكهرباء

واملـ ـي ــاه والـ ـص ــرف ال ـص ـحــي وجـمــع
النفايات ومعالجتها ،وفرض رسوم
عبور على بعض الطرقات املزدحمة
وزيـ ـ ــادة ت ـعــرفــات ال ـن ـقــل ،إذ إن نقل
الخدمات واملــرافــق مــن عهدة الدولة
ال ــى عـهــدة املستثمرين ال ي ــؤدي اال
الى زيادة الكلفة ونقلها من ميزانية
الــدولــة الــى ميزانيات االســر وإخفاء
املستوى الفعلي للمديونية بواسطة
تسجيل الدين على الشركة امللتزمة
ً
بدال من تسجيله على الدولة ،مع أن
الدولة هي التي ستسدد في النهاية
هذا الدين وفوائده مع ربح الشريك
الخاص.
سرعان ما سيطر خطاب «االصالح»
وغـ ـ ـ ـ ـ ــاب خ ـ ـ ـطـ ـ ــاب «الـ ـ ـتـ ـ ـغـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــر» ف ــي
االن ـت ـخــابــات كـلـيــا .فـعـلــى ال ــرغ ــم من
فداحة النتائج املاثلة اليوم ومخاطر
ال ـن ـت ــائ ــج امل ـت ــوق ـع ــة الحـ ـق ــا ،ال ي ــزال
«االق ـت ـص ــاد» ي ـقـ ّـدم بــوصـفــه عــارضــا
سـ ّـي ـئــا نــات ـجــا م ــن «س ـ ــوء إدارة» أو
مــن «س ــوء أمــانــة» ،وه ــذا تحديدًا ما
يعنيه اشـتــراك جميع املرشحني في
ه ــذه االن ـت ـخــابــات ،ف ــي ال ـحــديــث عن
«ال ـف ـســاد» بــوصـفــه امل ـصــدر الوحيد
لكل العلل.
ولكن الفساد ،على الرغم من فداحته،
يـبـقــى ثــانــويــا ع ـلــى س ـلــم االس ـب ــاب،
وهو يبدو كنتيجة أكثر منه كسبب.
ي ـج ــدر ب ـك ــل ن ــاخ ــب م ـق ـيــم أن ي ـكــون
مــدركــا أنــه غ ـدًا ،عندما يضع صوته
في صندوق االقـتــراع ،سيقترع ،الى
جــانــب مـســائــل اخ ــرى مـهـمــة ،مــع أو
ضد الجواب الذي ّ
قدمه النظام لحل
مـشـكـلــة ت ـمــوي ـلــه ال ــداه ـم ــة وض ـمــان
اسـتـمــراره لفترة طــويـلــة .ال شــك في
أن مـ ــا قـ ـ ّـدمـ ــه املـ ــرش ـ ـحـ ــون فـ ــي ه ــذه
االن ـت ـخــابــات ال يـتـضـمــن أي أجــوبــة
بــديـلــة ج ـ ّـدي ــة ،يـمـكــن تصنيفها في
خ ــان ــة «الـ ـج ــذري ــة» أو ب ــداي ــة ظـهــور
«خطاب التغيير االجتماعي» .ولكن،
في هذه اللحظة ،التي يتجه النظام
ف ـي ـه ــا نـ ـح ــو امل ـ ــزي ـ ــد م ـ ــن س ـي ــاس ــات
ً
«القليل من الدولة» بدال من سياسات
اإلكـثــار منها ،توجد عناصر كثيرة
لتنامي الصراعات والتناقضات بني
«ال ـش ــرك ــاء» أنـفـسـهــم ،وبـيـنـهــم وبــن
م ــن يـ ـط ــرح ــون أن ـف ـس ـه ــم كـ ـب ــدالء أو
ّ
يتحمس
شركاء اضافيني .هناك من
للجواب ّ
املقدم ويريده ّ
بقوة ،وهناك
من هو أقل حماسة بدرجات متفاوتة
وبـ ـحـ ـس ــب الـ ـعـ ـن ــاوي ــن والـ ـقـ ـض ــاي ــا،
وهـنــاك مــن يـعــارض هــذا الـجــواب أو
يعترض على بعض عناصره ...وهذا
ّ
سيجسده املجلس النيابي الذي
ما
سينبثق عــن االنـتـخــابــات الحالية،
وعلى غــرار ما حصل في عام ،1992
ّ
وأدى الــى زيــادة سرعة تركز الثروة
وال ــدخ ــل وزي ـ ــادة ح ـ ّـدة الــوجــع الــذي
تـ ـح ــدث ــه ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوتـ ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة
ّ
مدعو
السحيقة ،فإن املجلس العتيد
الى مهمة شبيهة بمهمة مجلس عام
 ،1992أي تـهـيـئــة الـبـيـئــة الـحــاضـنــة
إلج ــراء الـتـعــديــل املـطـلــوب وكـبــح كل
عائق أو معارضة عبر إيـجــاد سبل
ج ــدي ــدة ل ـل ـم ـســاومــة وامل ـحــاص ـصــة،
وهـ ــذا م ــا يـعـنـيــه ال ـخ ــاف ب ــن قــوى
السلطة نفسها بني من يريد تمرير
كـ ــل املـ ـش ــاري ــع املـ ـط ــروح ــة مـ ــن دون
عــرضـهــا عـلــى مجلس ال ـن ــواب ،ومــن
يــريــد أن يتعامل مــع ه ــذه املـشــاريــع
ب ــامل ـف ـ ّـرق ،لـيـضـمــن حـصـتــه فـيـهــا أو
توزيعها «العادل» بني الرأسماليني
النافذين ...أو التحفيف من وطأتها
على قاعدته االجتماعية.
صحيح أن هذه الخيارات ضيقة وقد
ال تستحق الــدفــاع عنها أو الــدعــوة
إلـ ــى االق ـ ـتـ ــراع ل ـه ــا ،وال س ـي ـمــا أنـهــا
ّ
تتسم بالتعقيد ،في ظل تداخلها مع
املسائل السياسية والثقافية املهمة،
ولكنها تبقى الخيارات الوحيدة بني
األك ـثــر س ــوءًا واألق ــل س ــوءًا .ه ــذا هو
املطروح أمام الناخبني غدًا ،وهذا ما
سيقررونه.
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الساعات االنتخابية األخيرة:
«نوار  »1947أم «نوار »2018؟
األيام األخيرة قبل موعد
االنتخابات النيابية ،تحسم جديًا
اتجاهات المعارك االنتخابية،
في ضوء خمسة عوامل
ستظل نتيجتها غامضة حتى
فرز النتائج
هيام القصيفي
جميع الذين رافقوا دورات انتخابية سابقة،
ي ـعــرفــون أن األي ـ ــام ال ـثــاثــة األخـ ـي ــرة الـتــي
تسبق موعد االقتراع تكون هي الحاسمة.
أمـ ـ ـ ــا وقـ ـ ـ ــد انـ ـتـ ـه ــت ال ـ ـح ـ ـفـ ــات اإلع ــامـ ـي ــة
واإلطـ ـ ـ ـ ــاالت ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة وامل ـه ــرج ــان ــات
االنـتـخــابـيــة والـخـطــب الـحـمــاسـيــة ،وعـ ّـمــت
صــور املرشحني وشعاراتهم الرنانة طول
الـ ـب ــاد وع ــرضـ ـه ــا ،ف ـق ــد ح ـ ــان وق ـ ــت ال ـج ـ ّـد
الــذي مــن شأنه أن يحسم وضــع املرشحني
ولوائحهم .وهــذه األي ــام األخـيــرة هــي التي
س ـت ـكــون فــاص ـلــة لـتـحــديــد مـصـيــر ال ـحــرب
ال ـطــاح ـنــة ب ــن ال ـل ــوائ ــح امل ـت ـنــاف ـســة ،وبــن
أع ـض ــاء ك ــل الئ ـح ــة ،ب ـعــدمــا ح ــول ال ـقــانــون
ال ـحــالــي بـتـطـبـيـقــاتــه «الـلـبـنــانـيــة» الــزمــاء
املفترضني إلى متنافسني على املقعد نفسه.
ّ
ستخيم بظلها على
خمسة عوامل أساسية،
الفترة الفاصلة عن إقفال صناديق االقتراع
يوم األحد املقبل ،وعلى هذه العوامل يتوقف
مصير املرشحني ،ألنها عوامل مبهمة ،لن
يكون في اإلمكان معرفة تأثيراتها املباشرة
وفعاليتها إال عند عند فرز النتائج:

ّ
حول القانون
الحالي الزمالء المفترضين
إلى متنافسين على
المقعد نفسه

ً
أوال ،اق ـتــراع الـنــاخـبــن ال ـجــدد الــذيــن يبلغ
ع ــدده ــم ن ـحــو  20ف ــي امل ـئ ــة م ــن الـنــاخـبــن
بحسب قوائم الناخبني لعام  .2018وهؤالء
هــم الــذيــن بــات يحق لهم االق ـتــراع فــي هذه
الدورة يضاف إليهم من ُحرموا االقتراع منذ
تجر ،واعتمد
انتخابات عام  2013التي ًلم ِ
ال ـت ـمــديــد ث ــاث مـ ــرات بـ ــدال م ـن ـهــا .وتشكل
هذه الفئة العمرية خزانًا حقيقيًا ومؤشرًا
ً
فاعال على اتجاهات التصويت لدى الفئات
الـشـبــابـيــة وتـطـلـعــاتـهــا وكـيـفـيــة اقـتــراعـهــا
وإلــى أي فئات حزبية وسياسية ستقترع،
وال سيما فــي ضــوء املشكالت االجتماعية
واالقتصادية املتفاقمة .وهذه الفئة ال يمكن
التكهن مسبقًا بنتيجة اقتراعها ،خصوصًا
أن ـهــا امل ــرة األولـ ــى ال ـتــي ت ـمــارس فـيـهــا هــذا
الحق.
ثانيًا ،اقتراع املغتربني .إذ يفترض أن تشكل
نتائج االنتخابات األولى التي حصلت في
(مروان طحطح)

بالد االغتراب ،وفي الدول التي يقيم ويعمل
فـيـهــا ل ـب ـنــان ـيــون ،أي ـض ــا دالل ـ ــة م ـع ـبــرة عن
تأثير تصويت هؤالء على مجمل النتائج،
وال سيما أن معدالت التصويت كانت أقل
من عادية ،قياسًا إلــى حملة الترويج التي
جــرت ،وإلــى أن الناخبني هــم الــذيــن بــادروا
إلى تسجيل أسمائهم ،لكن فئة ال يستهان
بها منهم امتنعت عن االقـتــراع .وسيترتب
على القوى السياسية التعامل بجدية مع
فرز صناديق االغتراب الحقًا ألنها تعكس
اتـ ـج ــاه ــات االغ ـ ـت ـ ــراب ال ـح ـق ـي ـق ـيــة فـ ــي ظــل
التباهي بأهمية اقتراعهم.
ثالثًا ،اقتراع املغتربني في لبنان .فاألحزاب
والـتـيــارات السياسية لــم تكتف بتصويت
امل ـغ ـت ــرب ــن ح ـي ــث هـ ـ ــم ،وهـ ـ ــي تـ ـع ــول عـلــى
كـتـلــة م ــن امل ـغ ـتــربــن وغ ـي ــر امل ـق ـي ـمــن ممن
سيأتون إلــى لبنان لــاقـتــراع فــي السادس
من أيــار ،في ضوء معلومات تشي بارتفاع
أع ــداد الناخبني الــذيــن استقدمتهم القوى
ال ـس ـيــاس ـيــة م ــن ال ـ ـخـ ــارج ،ع ـل ـمــا أن الـكـتــل
ّ
تصب
الــرئـيـسـيــة عـلــى اخ ـتــاف طــوائـفـهــا،
جهدها لتزخيم اقتراع املغتربني في دوائر
م ـحــددة .ومــن شــأن هــذه الكتلة االغترابية
وأم ــاك ــن اقـتــراعـهــا ،أن تشكل عــامــل ضغط
حقيقي ،مــع األخ ــذ فــي الحسبان ،صعوبة
التكهن بحجمها ودورها املباشر في عملية
التصويت.
رابعًا ،عامل املــال االنتخابي .لن يكون هذا
ال ـعــامــل جــدي ـدًا فــي االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة.
ول ـطــاملــا ك ــان املـ ــال أح ــد عـنــاصــر الـحـمــات
االن ـت ـخــاب ـيــة ،وك ــان ــت ال ــرش ــوة االنـتـخــابـيــة
عنصرًا حــاضـرًا بـقــوة فــي كــل امل ـعــارك .ولن
ّ
تشذ انتخابات عــام  2018عــن هــذا اإلطــار،
ـت ال ـج ـهــات الــرسـمـيــة املعنية
مـهـمــا ح ــاول ـ ّ
التبرير أو غــض النظر عـ ّـمــا يحصل .ففي
ان ـت ـخ ــاب ــات ي ــرت ـف ــع ف ـي ـهــا عـ ــدد املــرش ـحــن
املتمولني ،ويتنافس فيها أعضاء الالئحة
الواحدة على الصوت التفضيلي ،ال يتوقع
أح ـ ــد أن ي ـغ ـي ــب ع ـن ـص ــر امل ـ ـ ــال ال ـ ـ ــذي لـعــب
أساسًا دورًا محوريًا في اختيار املرشحني
وف ــي ال ـح ـمــات االن ـت ـخــاب ـيــة .وي ـم ـكــن امل ــال
االن ـت ـخ ــاب ــي أن ي ـل ـعــب دوره امل ـب ــاش ــر ،في
األي ـ ــام األخـ ـي ــرة ،ف ــي ب ـعــض ال ــدوائ ــر حيث
املعارك محتدمة على مقاعد محددة ،نتيجة
الـكـبــاش الـسـيــاســي والـتـنــافــس ال ـحــاد بني
اللوائح ،ما قد ُيسهم في تغيير اتجاهات
التصويت في اللحظات األخيرة.
خامسًا ،تدخل السلطة .قبل  71عــامــا ،قال
الرئيس بشارة الخوري عن انتخابات «25
ن ــوار»  1947إنــه كــان يتمنى أال يتدخل في
تأليف اللوائح ،مكتفيًا بالتوجيه واإلشراف
«لكن ما العمل وعقلية بني قومنا تتطلب
مـ ــن ال ــرئـ ـي ــس كـ ــل شـ ـ ـ ـ ــيء؟» .وي ـض ـي ــف عــن
نتائجها التي أثــارت احتجاجات ،أنــه كان
يجب أن تــراعــى الشكليات «وأن يتحاشى
الـ ـ ــوزراء واملــوظ ـفــون وأغ ـلــب املــرشـحــن أي
عمل مــن شــأنــه أن ي ــزرع الـشــك والــريـبــة في
ن ـفــوس ال ـن ــاس» ،ول ــو أن الـنـتــائــج ستكون
نفسها!
صـحـيــح أن لـبـنــان لـيــس الـبـلــد األول الــذي
يـتــرشــح فـيــه وزراء وم ــن ه ــم ف ــي الـسـلـطــة،
وي ـح ـل ــو ل ـ ـهـ ــؤالء ال ـت ـش ـب ــه ب ـف ــرن ـس ــا ودول
أوروبـ ـي ــة إلع ـط ــاء أمـثـلــة ع ــن تــرشــح وزراء
إلى النيابة .لكن الفارق أن السلطة في هذه
الدول ال تتدخل في االنتخابات ،وهو األمر
الذي يتكرر في لبنان منذ االستقالل حتى
ال ـيــوم .وال يمكن التمثل ب ــدول تـقــوم فيها
هيئات مستقلة ب ــإدارة االنـتـخــابــات ،فيما
أجهزة رسمية سياسية وأمنية واقتصادية
تضغط منذ أسابيع على الناخبني ،بحسب
الدوائر .وال يمكن التقليل من أهمية األيام
الثالثة الباقية ،كــي ترتفع فيها الضغوط
الــرسـمـيــة ،وال سـيـمــا أن ك ــل ق ــوى السلطة
تخوض االنتخابات من موقعها الرسمي
والحزبي والسياسي .وإذا ارتفع منسوب
الضغط في كل االتجاهات ،فإن هذا العامل
ً
وح ــده سيكون فــاعــا فــي تحديد خـيــارات
ناخبني حيث السلطة حاضرة بكل بأدواتها.
فكيف إذا تضافرت عوامل املال واملغتربني
وك ــل مــا مــن شــأنــه أن يجعل «انـتـخــابــات 6
نــوار» لغزًا حتى الساعة األخيرة ،على أمل
أال تكون شبيهة بانتخابات .1947
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سياسة

سياسة

انتخابات

2018

ٌ
صمت انتخابي ال ينتظر أحدًا يكسره
الساعات الـ 36من الصمت االنتخابي ،منذ منتصف ليل َ أمس حتى إقفال صناديق االقتراع مساء غد ،هي
تكاد تكون
ً
َ
الوقت األكثر تعقال في الحمالت االنتخابية المستعرة منذ شهرين خلوا .ال المرشحون الكبار والصغار يصرخون ،وال الناخبون
يصفقون
نقوال ناصيف
ُ
الصمت االنتخابي
منذ استحدث بند ُ
 ،2008وأخـ ـ ـضـ ـ ـع ـ ــت لــه
ف ـ ــي ق ـ ــان ـ ــون
ُ
تكريسه في
ـد
ـ
ي
ـ
ع
وأ
،2009
انتخابات
ُ
القانون الحالي لالنتخاب ،نظر إليه
ب ـع ـن ــاي ــة خ ــاص ــة م ـ ـقـ ــدار مـ ــا هـ ــو بـنــد
قانوني ُملزم .لم يسبق قبل عام 2008
أن كـ ــان م ـث ـيــل ل ــه ف ــي ٍّ
أي م ــن قــوانــن
االن ـت ـخ ــاب امل ـت ـعــاق ـبــة ،م ــع أن قــانــون
 1951أعـطــى املـجـنـســن حــق االق ـتــراع
ب ــان ـق ـض ــاء خ ـم ــس س ـ ـنـ ــوات ،وق ــان ــون
 1953فرض غرامة مالية على الناخب
الذي يمتنع عن االقتراع وأجاز اقتراع
املرأة ،وقانون  1957أدرج تزكية املقعد
لـلـمــرة األول ـ ــى ،وق ــان ــون  1960أح ــدث
العازل.
ُع ـ ـ ّـد ب ـن ــد ال ـص ـم ــت االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي أك ـثــر
م ـ ــن إجـ ـ ـ ـ ــراء جـ ــديـ ــد يـ ــدخـ ــل ف ـ ــي ب ــاب
ّ
الحد الفاصل
إصــاحــات محدثة .هو

انتخابات  2018بعناوين
صغيرة وبال شركاء دوليين
وإقليميين
بعد كل ما قاله املرشحون ولوائحهم
واس ـت ـن ـف ــدوه ،م ــا يـقـتـضــي أن ي ـقــرره
عـ ـن ــدئ ــذ ال ـ ـنـ ــاخ ـ ـبـ ــون قـ ـب ــل الـ ــوصـ ــول
إلـ ــى ص ـن ــادي ــق االق ـ ـتـ ــراع ف ــي تـحــديــد
خياراتهم .قد يكون من الوهم االعتقاد
بإمكان فصل أولئك ّ عن هــؤالء ،سواء
عـلــى مـسـتــوى ال ـح ــض عـلــى االق ـت ــراع
بـكـثــافــة ،أو ش ـ ّـد الـعـصــب املــذهـبــي في
ٌّ
كــل ات ـجــاه ،كــل فــي مــواجـهــة اآلخ ــر ،أو
تــأكـيــد االل ـت ــزام الـسـيــاســي والـطــائـفــي
والتخويف الــذي يبثه زعماء اللوائح
فــي ناخبيهم بعضهم حـيــال البعض
اآلخـ ـ ــر ،أو اإلغ ـ ـ ــراء ب ــامل ــال الـسـيــاســي
كأحد عناصر عـ ّـدة شغل االنتخابات
النيابية تقليديًا وتاريخيًا في لبنان.
مــع كــل مــا قـيــل فــي حـمــات األســابـيــع
امل ـن ـص ــرم ــة ،تـ ـ ــدور ان ـت ـخ ــاب ــات 2018

على عناوين صغيرة مستهلكة غير
ذات ج ــدوى .ليس فيها فريقا  8و14
آذار كـ ــي يـ ـق ــال إن االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق هــو
استفتاء شعبي على أحــدهـمــا .ليس
فيها ص ــراع عـلــى الغالبية النيابية،
شـ ــأن ان ـت ـخ ــاب ــات  2005و ،2009كــي
يقال إن كال الفريقني يتسابقان إليها
م ــن أج ـ ــل أن ي ـح ـكــم أح ــده ـم ــا ال ـب ــاد
ب ـم ـف ــرده .ل ـيــس فـيـهــا ت ــواط ــؤ مـشــابــه
لـ ــ«االتـفــاق الــربــاعــي» عــام  2005ـ على
وفــرة انقسامهما آنــذاك ـ يقايض فيه
س ــاح ح ــزب الـلــه بمنح ق ــوى  14آذار
ال ـغ ــال ـب ـي ــة .ل ـي ــس ف ـي ـهــا طـ ــاق حــاســم
بني الفريقني على غــرار ما أوحيا في
انتخابات  .2009ليس فيها خصوصًا
ش ــرك ــاء دولـ ـي ــون أو إق ـل ـي ـم ـيــون على
ن ـحــو ان ـت ـخــابــات  2005ت ـحــت الـسـهــر
املـبــاشــر للسفيرين جـيـفــري فيلتمان
وبرنار إيمييه ،ونحو انتخابات 2009
بدعم مالي ال ينضب مــن السعودية.
ان ـت ـخــابــات لـبـنــانـيــة بـ ـ ــأدوات محلية
فـحـســب ،أبــاحــت لنفسها كــل وســائــل
التشهير واالتهامات والطعن املتبادل
بال ظهير خارجي ّ
يبررها ،كي تخرج
من االستحقاق في الغداة كــأن  6أيار
كان يومًا عاديًا كسواه.
لــم يـكــن اسـتـغــال اس ــم الــرئـيــس رفيق
ّ
الـحــريــري كافيًا كــي يحتم االستئثار
ب ــال ــزع ــام ــة .وال وهـ ــم ت ـكــويــن غــالـبـيــة
نـيــابـيــة م ــن ح ــول رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
يـ ـغ ــري ُ
وي ـ ـصـ ـ ّـدق أنـ ــه ي ـق ـلــب الـ ـت ــوازن
الــداخ ـلــي رأس ــا عـلــى ع ـقــب .وال شـعــار
ـرض إلغفال شكاوى
املقاومة بــدوره مـ ٍ
ال ـنــاخ ـبــن وت ــذم ــره ــم .ع ـنــاويــن كـهــذه
قـبـضــت ب ـقــوة عـلــى اسـتـحـقــاقــي 2005
و ،2009إال أنـهــا بــاتــت قليلة األهمية
اآلن.
صمت الـســاعــات القليلة املقبلة ليس
عرضة ملفاجأة تضع االنتخابات في
ّ
يتصرف األفرقاء
مسار غير محسوب.
ُ
عـلــى أنـهــم مـقـبـلــون عـلــى نـهــار منهك،
م ـح ـش ــو بـ ـم ــال سـ ـي ــاس ــي ،ل ـك ــن أي ـضــا
ت ـحــريــك الـ ـش ــارع ل ــرف ــع االق ـ ـتـ ــراع إلــى
نسب قياسية غير مسبوقة .وألن ال 8

حينما يتجرأ األفرقاء بعضهم على بعض في عقر ديارهم (مروان بوحيدر)

وال  14آذار في الخضم ،لن ُيكسر جدار
ه ــذا ال ـص ـمــت ،ش ــأن ان ـت ـخــابــات 2009
عندما باغتها البطريرك املاروني مار
نصرالله بطرس صفير آن ــذاك ،عشية
االقتراع ّ
املقرر في  7حزيران.
بعيد اختتام الخلوة السنوية ملجلس
األساقفة املوارنة ،ترأس صفير قداسًا
ع ـ ّـرج فـيــه عـلــى االن ـت ـخــابــات النيابية
فــي خاتمة العظة ،واتـخــذ موقفًا قلب
االس ـت ـح ـق ــاق رأسـ ـ ــا ع ـل ــى عـ ـق ــب ،أك ـثــر

ّ
تقدمًا وتسييسًا من بيانني صدرا عن
الخلوة في أيامها الخمسة ما بني 31
أي ــار و 6حــزيــران ( ،)2009بدعوتهما
إلـ ـ ــى امل ـ ـشـ ــاركـ ــة وط ــرحـ ـهـ ـم ــا م ـعــاي ـيــر
أخ ــاق ـي ــة ووط ـن ـي ــة ل ـل ـمــرشــح إظ ـه ــارًا
لبكركي على أنها على مسافة واحدة
من طرفي االشتباك.
ف ـ ــي عـ ـظ ــة الـ ـ ـي ـ ــوم األخـ ـ ـي ـ ــر لـ ـخـ ـل ــوة 6
ح ــزي ــران ،أطـلــق صفير مــوقـفــا صــادمــا
لالستحقاق ،بتحذيره من نتائج يمكن

أن ينتهي إليها في حال فوز املعارضة.
ق ــال« :نـحــن الـيــوم أم ــام تهديد للكيان
اللبناني وهويتنا العربية ،وهذا خطر
ّ
التنبه إليه .لهذا يقضي الواجب
يجب
ُ
ّ
علينا بأن نكون واعني ملا يدبر لنا من
مكائد ،ونحبط املساعي الحثيثة التي
ّ
ستغير ـ إذا نجحت ـ وجه بلدنا».
ع ـلــى أن الن ـت ـخ ــاب ــات  2018أك ـث ــر مــن
ُداللة:
أواله ـ ـ ـ ــا ،أن األفـ ــرقـ ــاء ج ـم ـي ـعــا يـتـجــرأ

«خط الفقر» ...يختفي!
واحـ ــدهـ ــم ع ـل ــى اآلخ ـ ــر ف ــي ع ـق ــر داره،
م ـ ــا أعـ ـ ـط ـ ــب ،إل ـ ــى ح ـ ــد« ،الـ ـغـ ـيـ ـت ــوات»
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة املـ ـ ــوصـ ـ ــدة تـ ـم ــام ــا م ـنــذ
ع ــام  .2005ذل ــك م ــا ي ـقــال ع ــن ب ـيــروت
وطــراب ـلــس وص ـيــدا وال ـب ـقــاع الـغــربــي،
إذ أصـبـحــت نـصـفــن .نـصــف للرئيس
س ـعــد ال ـح ــري ــري ،ون ـصــف لـخـصــومــه.
ّ
يصح أيضًا على دعم الثنائي الشيعي
لــوائــح فــي مناطق نـفــوذ خصومه في
معظم الدوائر ،واضطراره هو بالذات
إلى الدفاع عن لوائحه في مناطقه ،إذ
يــواجــه لــوائــح ه ــؤالء ،خـصــوم تـجــرأوا
عليه بدوره على أكثر من مقعد.
ثــان ـي ـهــا ،أن ان ـت ـخــابــات  2018تـجــري
لـلـمــرة األول ــى مـنــذ نـحــو عـقــد ونصف
ع ـ ـقـ ــد م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ــزمـ ـ ـ ــن ،ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل رئـ ـي ــس
ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة ل ـي ــس م ــوض ــع ش ـكــوى
أو تـجــاهــل .فــي اسـتـحـقــاق  2005كــان
الــرئـيــس إمـيــل لـحــود فــي أسـفــل السلم
ً
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،م ـ ـه ـ ـمـ ــا ،غـ ـي ــر م ـس ـم ــوع
الـ ـكـ ـلـ ـم ــة ،يـ ــديـ ــر ف ــريـ ـق ــا ال ـ ـ ـنـ ـ ــزاع ع ـلــى
األرض 8 ،و 14آذار ،االشـتـبــاك وجهًا
لــوجــه .فــي اسـتـحـقــاق  2009ك ــان ثمة
رئـ ـي ــس ل ـل ـج ـم ـهــوريــة م ـن ـت ـخــب لـسـنــة
خلت هو ميشال سليمان فاقد الــدور
ّ
املتفرج
ب ــإزاء الفريقني ،مكتفيًا ب ــدور
ع ـل ـي ـه ـم ــا يـ ــؤس ـ ـسـ ــان أم ـ ــام ـ ــه ل ـس ـل ـطــة
م ــا ب ـعــد االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي م ـع ــزل عـنــه.
ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات  2018ي ـب ــدو الــرئ ـيــس
مـيـشــال ع ــون ف ــي صـلــب االسـتـحـقــاق.
رئيس للجمهورية وفــي الوقت نفسه
املرجعية األصل لحزبه ،إال أنه صانع
تسوية سياسية أظهرت مقدرتها على
ال ـص ـمــود ف ــي س ـنــة ون ـص ــف س ـنــة من
واليته ،رغم صعاب ضخمة جبهتها.
ثــالـثـهــا ،أن انـتـخــابــات  ،2018أي ــا يكن
الـ ـحـ ـج ــم ال ـ ـ ــذي سـ ـتـ ـخ ــرج مـ ـن ــه ال ـك ـتــل
النيابية الكبرى واملـفــاجــآت املحتملة
ف ـي ــه ،ح ـ ــددت س ـل ـفــا خـ ـي ــارات املــرح ـلــة
الـجــديــدة ،وربـمــا قــراراتـهــا .كما أعــدت
ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات  2009لـ ـ ــوصـ ـ ــول س ـعــد
الـ ـح ــري ــري إلـ ــى الـ ـس ــراي ــا ،ك ــذل ــك ح ــال
االسـتـحـقــاق الـحــالــي يـعــرف بــاك ـرًا من
س ـي ـت ــرأس ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـج ــدي ــدة ال ـتــي
سـ ـتـ ـك ــون ف ـ ــي ك ـ ــل ح ـ ــال عـ ـل ــى ص ـ ــورة
أول ــى حـكــومــات الـعـهــد ،تــرجـمــة ملسار
ال ت ـ ــزال تـسـلـكــه ت ـســويــة  .2016األم ــر
الـ ـ ـ ــذي لـ ــم تـ ـخـ ـب ــره كـ ــذلـ ــك ان ـت ـخ ــاب ــات
 2009حينما ُسـ ّـمــي ال ـحــريــري مرتني
لرئاسة الحكومة ولــم يسعه تأليفها
إال ب ـش ــروط امل ـع ــارض ــة ال ـت ــي خـســرت
الغالبية النيابية.

تستعد دائرة «بيروت الثانية»
لالقتراع يوم غد .السياسة
في العاصمة ّ
تتقدم على
ما عداها .الوالء للزعامات
أهم من الوالء للقمة
العيش .المعركة مستعرة.
اليافطات المنتشرة في
طرقات بيروت بعضها
ُ
بك .لكنها
طريف واآلخر م ٍ
فاضحة في زمن االنتخابات
ميسم رزق
ّ
يلف (أبو رضا) سائق التاكسي شوارع
َ
بـيــروت يــومـيــا .قـُبــل ســاعــات مــن موعد
ّ
االنتخاباتُ ،يغلق نوافذ سيارته ،كلما
م ـ ـ ّـرت سـ ـي ــارة ت ـص ــدح ب ــأغ ــان حــزب ـيــة،
فتحها.
وم ــا إن تـ ـت ــوارى ،ح ـتــى يـعـيــد
ّ
بعد  9سنوات من عــدم ممارسته حقه
الــديـمـقــراطــي ،تغيب عـنــه الـحـمــاســة .ال
يجد فرقًا بني خيارين يضع نفسه في
ِ
بصوته أو يقاطع
مواجهتهما :أن ُيدلي
ِ
ً
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات« .أص ـ ــا ش ــو رح ت ـفــرق»
يـ ـ ّ
ـردد ،وعـنــدمــا أســالــه أي ــن ستنتخب؟
ُ
«كمان ما بتفرق» يجيب.
في مزاج «أبو رضا» شيء من العدمية
والالمباالة .مزاج ُمغاير ملناخات ناس
ّ
كجياع
ـرون يتصرفون
العاصمة .كـثـيـ ُ
لالنتخاب ،بعدما فرض عليهم الصيام
عـ ـن ــه ف ـ ـتـ ــرة ط ــويـ ـل ــة .س ـ ــاع ـ ــات ب ـي ـن ـهــم
وب ــن مــوعــد إف ـطــارهــم االنـتـخــابــي .هل
َ
سيحتفون بصوتهم الذي أصبح قادرًا
على التغيير ،أم أن «نـبــوءة» أبــو رضا
ستكون صادقة… «ما بتفرق»!؟
ه ــذه امل ـ ّـرة ،ال يـصــح ال ـقــول إن النتيجة
م ـح ـس ــوم ــة .ي ـح ـك ــي أه ـ ــل ب ـ ـيـ ــروت لـغــة
سياسية جديدة .صــارت املشاركة هنا
«واجـ ـب ــة» ..كـثـيــرون يـتـصــرفــون كأنهم
ي ـص ـ ّـوت ــون ل ـل ـم ـ ّـرة األولـ ـ ــى .تـجـتــاحـهــم
ُسـ ـ ـح ـ ــب مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــور والـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارات
والالفتات« .مش قادرين نشوف بعضنا
ّ
البعض» .بهذه الكلمات الساخرة يعلق
ش ــاب يـتــوســط مجموعة مــن مجايليه
ت ـج ـم ـهــروا ع ـنــد ب ــاب مـكـتــب انـتـخــابــي
ف ــي ال ـطــريــق ال ـج ــدي ــدة .الــاف ـتــات غــزت
كــل شـبــر .تـحـ ّـولــت ب ـيــروت إل ــى معرض
مــرشـ ّـحــن ومــرش ـحــات .ت ـكــاد مشهدية
االنـ ـتـ ـخ ــاب ت ـح ـج ــب ال ـش ـم ــس وت ـق ـطــع
الهواء وتحول الليل نهارًا .صحيح أن
ّ
ُ
بتغير ما ليس كبيرًا ،لكن شيئًا
األمــل
م ــا ي ـت ـحــرك .ل ــن ت ـع ــود ب ـي ــروت ل ـطــرف.
وال لزعيم .وال لجهة .سيتقاسمها هذا

وذاك .انـتـهــى مــوســم ولـ ـ ّـي الـ ــدم وول ـ ّـي
املـ ـ ــال .ال ـج ـم ـيــع س ـت ـكــون ل ــه ح ـ ّـص ــة في
انتخابات .2018
ُ
ـط أذن ـي ــه لـلـجــالـســن ف ــي بعض
م ــن ي ـع ـ ِ
األح ـ ـيـ ــاء ف ــي ب ـ ـيـ ــروت ،ي ـل ـت ـ ِقــط الـكـثـيــر
َ
ُ
مــن اإلشـ ــارات وال ـ ــدالالت .تـحـ ِـمــل ـ ـ على
بـســاطـتـهــا وعـفــويـتـهــا ـ ـ إدراك ـ ــا وفطنة
ب ـمــا يـ ــدور ف ــي ال ـك ــوال ـي ــس .خ ـب ــرة أهــل
الـشــارع فــي السياسة تفوق خبرة أهل
ال ـس ـي ــاس ــة .لـكـنـهــا خ ـب ــرة ال ت ـب ـلــغ حـ ّـد
الـتـفـ ّـوق عـلــى عــاطـفــة ال ـفــرح بـفــوز فــان
ّ
ّ
والـفــرح بسقوط عــان .خــط الفقر الذي
يحفر بــن الـنــاس والـطـبـقــة السياسية
يختفي لحظة االنتخابات .يقفز الفقراء
فوقه ،ليلتصقوا بالزعامات .الوالء لها
فوق كل اعتبار ،ولو أنها سبب فقرهم
و«تعتيرهم».
«املــرشـحــون يـمــأون رؤوس الناخبني
بــالــوعــود ثـ ّـم ي ـغ ــادرون» .بـهــذه العبارة
ُيحاول أحد الجالسني في أحد مقاهي
ال ـن ــرج ـي ـل ــة فـ ــي م ـن ـط ـقــة ع ــائ ـش ــة ب ـكــار
إقـ ـن ــاع ن ـف ـســه ب ـ ـ ــإدارة ظ ـه ــره لـلـجـمـيــع.
ي ـقــول وه ــو يـشـيــر إل ــى آخ ــري ــن حـ ّـولــوا
املقهى إلى مكتب انتخابي «هم ليسوا
مـقـتـنـعــن بـ ــأن االن ـت ـخ ــاب ــات ل ــن تــأتــي
بطبقة سياسية ملتزمة بقضاياهم».
األص ـ ـ ّـح أن ش ــاب ــا ثــان ـيــا يــواف ـقــه ال ــرأي
«لكن املعركة فــي بـيــروت سياسية بني
محورين وليست معركة غني وفقير».
هـكــذا ُيــؤتــى بــالـنــاس الــى االنـتـخــابــات.

ب ــال ـخ ـط ــاب والـ ـتـ ـح ــري ــض ال ـس ـي ــاس ــي.
الحرب بني محور الشر ومحور الخير.
ب ــن الـ ـس ــاح ال ـش ــرع ــي وال ـ ـسـ ــاح غـيــر
الشرعي« .فــي النهاية ،ما حــدا بيموت
ّ
م ــن الـ ـج ــوع» ،ي ـتــدخــل ث ــال ــث ع ـلــى خــط
ال ـن ـقــاش لـحـسـمــه« :ال ــرزق ــة عـلــى ال ـلــه»،
وماذا عن نجاح النواب أو رسوبهم؟ ال
جواب.
س ـن ــوات تـســع لـيــس م ــن م ـص ــادرة حق
ال ـن ــاس ف ــي االن ـت ـخ ــاب ،ب ــل ف ــي ازديـ ــاد
أرقـ ـ ـ ـ ــام الـ ـفـ ـق ــر وال ـ ـب ـ ـطـ ــالـ ــة وال ــاهـ ـث ــن
وراء ل ـجــوء ف ــي ه ــذه ال ـس ـفــارة أو تـلــك،
والنتيجة أن بعض الشباب ال يريدون
م ـ ـغـ ــادرة «امل ـ ـتـ ــاريـ ــس» الـ ـت ــي وض ـع ـهــم
فـيـهــا زع ـمــاؤهــم مـمــن ال يـقـيـمــون وزنــا
إال ملصالحهم .ممن غ ــادروا املتاريس
وأنتجوا تسويات ّ
وثبتوا مواقعهم في

خبرة أهل الشارع
بالسياسة تكاد
تفوق خبرة أهل
السياسة أنفسهم

ُجلب الناس الى االنتخابات بخطاب الحرب بين محور الشر ومحور الخير! (هيثم الموسوي)

السلطة ،أما ناسهم ،فال بد أن يستمروا
وق ـ ـ ـ ــودًا الحـ ـتـ ـم ــاالتـ ـه ــم .عـ ـل ــى رص ـي ــف
ش ــارع عفيف الـطـيـبــي ،اع ـتــاد ع ــدد من
الـشـبــان الـجـلــوس بصحبة الـنــرجـيـلــة.
ـصـلــون هـنــاك ليلهم بنهارهم.
كــانــوا يـ ِ
ّ
يتغير كثيرًا ،بل أصبح
املشهد اليوم لم
ّ
لهؤالء خيمة تظللهم من أشعة الشمس
ال ـ ـحـ ــارقـ ــة نـ ـ ـه ـ ــارًا ،ومـ ــراق ـ ـبـ ــة الـ ـجـ ـي ــران
ألح ــادي ـث ـه ــم املــرت ـف ـعــة مـ ـس ـ ً
ـاء .الـفـضــل،
كـ ــل الـ ـفـ ـض ــل ،ل ـل ـم ــواس ــم االن ـت ـخ ــاب ـي ــة.
هـ ـ ــؤالء لـ ــن يـ ـت ــرك ــوا «ال ـ ـت ـ ـيـ ــار» .مـثـلـهــم
ك ـث ــر ،ع ـلــى ب ــاق ــي أرص ـف ــة املـنـطـقــة ذات
الكثافة السكانية األعلى في العاصمة.
يـقــول محمد صـنــدقـلــي «ك ـتــار حــاولــوا
يـبـعــدونــا عــن ال ـت ـيــار ،شــي بــامل ـصــاري،
وشــي بالوظايف ،وشــي بالكذب .صح
فــي شباب عــايــزة ،بــس األكـيــد إنــو الكل
جانب
بـّ 6أيار حيصوتو للخرزة» .على
ٍ
آخر ،من الرصيف ،شاب ال يجد تفسيرًا
ملا يـ ّ
ـردده رفاقه إال من زاويــة «الخطاب

اإلع ـ ــام ـ ــي» ،فـكـلـمــا ح ـض ــرت مــؤسـســة
إعالمية تسأل الناس في الشارع رأيها،
يـسـتـنـفــر ش ـبــاب املـنـطـقــة مــداف ـعــن عن
خـيــارات ليسوا مقتنعني بها ،وعندما
ي ـج ـل ـســون وح ــده ــم ،ت ـنــدفــع ال ـش ـكــاوى
ّ
وتتبدى الحاجة إلى خدمات
واألسئلة
وت ـق ــدي ـم ــات أك ـب ــر لـلـمـنـطـقــة« :صــرل ـنــا
شهر منشوفهم ..بتخلص االنتخابات
ً
وبيفلوا .أصال صرلهم غايبني  9سنني»
ّ
يردد الشاب نفسه.
ال تـخـتـلــف األول ــوي ــات وال ـش ـك ــاوى في
أح ـيــاء أخـ ــرى ،لـكــن مــن ل ــون طــائـفــي أو
مــذه ـبــي آخ ــر ف ــي ال ـعــاص ـمــة .ف ــي زق ــاق
البالطّ ،
يتبدى موج من الرايات .ساحة
مـ ــن سـ ــاحـ ــات الـ ـقـ ـت ــال اإلق ـل ـي ـم ــي ح ــول
ّ
قضية املـقــاومــة حــطــت ه ـنــاك .ج ــزء من
الـسـكــان غ ــادر ال ــى مـنــاطــق الـجـنــوب أو
البقاع .وجــزء بقي في املنطقة ،يستعد
ل ـي ــوم األح ـ ــد .ال تـخـتـ ِـلــف الـلـهـجــة على
ل ـس ــان م ـن ــاص ــري املـ ـق ــاوم ــة .الـسـيــاســة
خ ـيـ ٌـر مــن اإلن ـم ــاء« .م ــا ج ــدوى امل ــال لو
ف ـقــد ه ــذا ال ـش ـعــب نـقـطــة ق ــوت ــه» ،يـقــول
أح ــد ال ـنــاخ ـبــن «ق ــوت ـن ــا بـمـقــاومـتـنــا».
ّ
يستفزه التجييش الطائفي واملذهبي
ّ
ضد فريقه السياسي «إلى حد وصفنا
ب ــاألوب ــاش… األوب ــاش هــم مــن ينزلون
إل ــى ال ـش ــارع وي ـع ـتــدون عـلــى ال ـنــاس…
ّ
يتحدث عن
رأيناهم أمس ماذا فعلوا».
حـمــاســة غـيــر مـسـبــوقــة ل ـيــوم االق ـت ــراع،
«ه ــي املـ ـ ّـرة األولـ ــى ال ـتــي سنكسر فيها
احتكار تيار واحد لنيابة بيروت» .على
جــانــب ال ـطــريــق ،يـسـتـعـ ّـد أح ــد الـسـكــان
ملـ ـغ ــادرة ال ـعــاص ـمــة إل ــى مـسـقــط رأس ــه.
«رايــح انتخب املـقــاومــة» .يوصي جاره
ّ
(م ـف ـتــاح ان ـت ـخــابــي ف ــي امل ـن ـط ـقــة) بـحــث
ال ـج ـم ـهــور ع ـلــى امل ـش ــارك ــة «الزم نـكــون
كتار ببيروت ،ونجيب أصوات كتيرة».

من يراقب المراقبين الدوليين؟
االنتخابات النيابية في لبنان مراقبة
من ثالث جهات دولية هي:
المعهد الديموقراطي الوطني
األميركي ،بعثة االتحاد األوروبي
لمراقبة االنتخابات والشبكة العربية
لديموقراطية االنتخابات ،باإلضافة
إلى جهتين محليتين هما :الجمعية
اللبنانية من أجل ديموقراطية
االنتخاب «الدي» ،والمركز اللبناني لتعزيز
الشفافية «ال فساد» .فمن هي هذه
الجهات وما هي آلية عملها؟

غادة حالوي
قـ ـب ــل أكـ ـث ــر مـ ــن شـ ـه ــر ،حـ ـض ــرت ال ــى
لبنان بعثة االتحاد األوروبــي ملراقبة
االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي ل ـب ـن ــان .ف ــري ــق عمل
مـكــون مــن  100خبير ومــراقــب دولــي
انـ ـتـ ـش ــروا فـ ــي م ـن ــاط ــق م ـخ ـت ـل ـفــة مــن
لـبـنــان «ب ـهــدف مــراقـبــة سـيــر العملية
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة ،وسـ ـ ـلـ ـ ــوك امل ــرشـ ـح ــن
وت ـعــاط ـي ـهــم م ــع ال ـن ــاخ ـب ــن ،وح ــري ــة
ً
التواصل والتعبير عن ال ــرأي ،فضال
ع ــن مـســألــة مـهـمــة وه ــي آل ـيــة تـمــويــل
الحملة االنتخابية للمرشحني» ،وفق
نــائــب مــديــر بعثة االت ـحــاد األوروب ــي
ملــراقـبــة االنـتـخــابــات النيابية جوزيه
أنطونيو دو غبريال.
ولـلـغــايــة نـفـسـهــا ،وص ـلــت ال ــى لبنان
أخـ ـيـ ـرًا ب ـع ـثــة امل ـع ـه ــد ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي
الوطني األميركي 31 .مراقبًا وخبيرًا

دولـ ـ ـي ـ ــا ي ـ ـتـ ــوزعـ ــون عـ ـل ــى  15دائ ـ ـ ــرة
ان ـت ـخــاب ـيــة ب ـه ــدف اس ـت ـط ــاع أجـ ــواء
االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي ل ـب ـن ــان« ،م ـيــدان ـيــا»
وت ـكــويــن «فـ ـك ــرة» ع ــن س ـيــر الـعـمـلـيــة
االنتخابية ليتم البناء عليها ورفــع
ت ــوصـ ـي ــات ب ـش ــأن ـه ــا ال ـ ــى «امل ـ ــراج ـ ــع
املختصة».
ي ـ ـشـ ــارك أيـ ـض ــا س ـب ـع ــة خ ـ ـبـ ــراء ع ــرب
أت ــوا مــن األردن والـسـعــوديــة وتونس
وامل ـ ـغـ ــرب والـ ـبـ ـح ــري ــن ،ي ـن ـت ـمــون إل ــى
الـ ـشـ ـبـ ـك ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ل ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة
االنـتـخــابــات .ه ــؤالء سـيـجــولــون على
عدد من الدوائر االنتخابية في البقاع
والـ ـشـ ـم ــال وجـ ـب ــل ل ـب ـن ــان وال ـج ـن ــوب
لينتهي عملهم بمؤتمر صحافي يوم
األربـ ـع ــاء ،وظـيـفـتــه «تـقــديــم تقويمنا
ل ـل ـم ـنــاخ ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـ ــذي س ـيــواكــب
العملية االنتخابية واإلطار القانوني
واالقتصادي واالجتماعي».

فــي اعـتـقــاد ه ــؤالء ،وبعضهم ينتمي
إل ـ ــى ب ـ ـلـ ــدان ع ــرب ـي ــة لـ ــم تـ ـع ــرف طـعــم
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ن ـه ــائ ـي ــا ،ول ـ ــو ب ـحــدهــا
األدنـ ـ ـ ــى (ال ـ ـن ـ ـمـ ــوذج ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي) ،أن
وجودهم كخبراء «كفيل بتقديم فكرة
شــاف ـيــة وواف ـي ــة ع ــن اس ـت ـح ـقــاق بـهــذا
الحجم» ،أي أن التقرير الذي سنرفعه
للمراجع الرسمية اللبنانية «سيكون
مبنيًا على فكرة يشترك في تكوينها
 7خـبــراء عــن  15دائ ــرة انتخابية يوم
غد األحد»!
امل ـمــر اإلل ــزام ــي لـكــل مــن يــريــد مــراقـبــة
االنـتـخــابــات هــو هيئة اإلش ــراف على
االنتخابات بوصفها الجهة املخولة
وف ــق ال ـق ــان ــون ق ـب ــول ودرس طـلـبــات
املراقبني املحليني والدوليني ومنحهم
ً
التصاريح الالزمة ،فضال عن تحديد
ش ـ ــروط م ــواك ـب ــة ال ـه ـي ـئــات األجـنـبـيــة
واملـحـلـيــة وإق ـ ــرار مـيـثــاق ش ــرف لـهــم.

تشترط الهيئة على البعثات الدولية
وج ــود مـتــرجـمــن ف ــوق ســن  21عامًا
لهم خـبــرة مسبقة فــي عمل البعثات
الــدول ـيــة ،وعـلــى ض ــوء ذل ــك ،تمنحهم
ال ـه ـي ـئ ــة ب ـط ــاق ــة مـ ــراقـ ــب دول ـ ـ ــي بـعــد
التدقيق بهوياتهم.
وع ـل ــى ق ــاع ــدة «ال ـف ــرن ـج ــي بــرن ـجــي»،
يتم استقبال أعضاء البعثة الدولية
ومنحهم التسهيالت الالزمة لعملهم.
لــم يـكــد يـمـضــي أس ـب ــوع عـلــى انـتـقــال
هـيـئــة اإلش ـ ــراف ال ــى مـقــرهــا الــرسـمــي
(أري ـس ـك ــو ب ـ ـ ــاالس) ،ح ـتــى اسـتـقـبـلــت
ب ـ ـع ـ ـثـ ــات امل ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــة الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ف ـي ـمــا
يــأخــذ عـلـيـهــا «امل ــراق ـب ــون املـحـلـيــون»
أنـ ـه ــا ت ــأخ ــرت ف ــي اس ـت ـق ـبــال ـهــم «ه ــم
ال يـ ـحـ ـب ــونـ ـن ــا ،وي ـ ـع ـ ـطـ ــون األول ـ ــوي ـ ــة
للمراقبني اآلتني من دول مانحة»!
يؤكد مصدر مقرب أن بعثة االتحاد
األوروب ـ ــي ملــراق ـبــة االن ـت ـخ ــاب ــات ،كما
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بعثة املعهد الديموقراطي األميركي
ل ـل ـم ــراق ـب ــة وال ـب ـع ـث ــة ال ـع ــرب ـي ــة نــالــت
كـ ــل ال ـت ـس ـه ـي ــات الـ ــازمـ ــة لـعـمـلـهـمــا
ب ــوص ـف ـه ـم ــا جـ ـه ــات دولـ ـ ـي ـ ــة ،وك ــذل ــك
األمـ ــر ف ــي م ــا يـتـعـلــق ب ـم ـنــدوبــي عــدد
م ــن الـ ـسـ ـف ــارات األج ـن ـب ـي ــة الـ ـت ــي ن ــال
مـ ـن ــدوب ــوه ــا بـ ـط ــاق ــة «زائـ ـ ـ ـ ــر م ـم ـي ــز»
تخولهم مراقبة العملية االنتخابية
حتى داخل أقالم االقتراع.
عمل رديــف لعمل املؤسسات املحلية
املـ ــول ـ ـجـ ــة مـ ـهـ ـم ــة مـ ــراق ـ ـبـ ــة ال ـع ـم ـل ـي ــة
االن ـت ـخــاب ـيــة ف ــي ل ـب ـن ــان ،ت ـصــر عليه
الحكومة اللبنانية صاحبة الــدعــوة
لبعثات املراقبة غير اللبنانية غايته
استصدار شهادة جدارة أمام املحافل
الدولية.
وإذا كـ ــانـ ــت مـ ـه ـم ــة ه ـ ـ ــذه ال ـب ـع ـث ــات
م ـج ـت ـم ـعــة م ــراقـ ـب ــة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات فــي
لـبـنــان ،فـمــن يــراقــب عملها إذًا؟ ومــن

يـ ـض ــع لـ ـه ــا خ ــريـ ـط ــة تـ ــوزع ـ ـهـ ــا ع ـلــى
ال ــدوائ ــر االنـتـخــابـيــة؟ وم ــا هــي اآللـيــة
الـتــي تتبعها فــي تــوزعـهــا على أقــام
االقـ ـت ــراع ف ــي امل ـنــاطــق؟ وه ــل تفاضل
ب ــن دائ ـ ـ ــرة وأخـ ـ ـ ــرى ،وخ ـص ــوص ــا أن
عــدد املــراقـبــن قــد ال يـكــون هــو الـعــدد
الكافي للمراقبة في  1800قلم اقتراع؟
ناهيك عن مستوى إملام هذه الهيئات
بطبيعة النظام السياسي والطائفي
ف ــي ل ـب ـنــان؟ وق ـب ــل ك ــل ه ــذا وذاك ،ما
ه ــي اإلض ــاف ــة ال ـت ــي ت ـقــدم ـهــا ت ـقــاريــر
ه ــذه الـبـعـثــات؟ وه ــل تـقــاريــرهــا التي
تقدمها الــى السلطات اللبنانية هي
ذاتـهــا الـتــي تقدمها الــى مرجعياتها
ال ـس ـيــاس ـيــة؟ أم أن هـ ــذه املــرج ـع ـيــات
ي ـكــون لـهــا ال ـيــد ال ـطــولــى فــي صياغة
هذه التقارير وتوجهها السياسي؟
يـجــزم دو غـبــريــال أن عملية املــراقـبــة
سـت ـكــون ع ـلــى ام ـت ــداد ال ــدوائ ــر ال ـ ـ 15

و«سـ ـنـ ـك ــون م ــوج ــودي ــن ف ــي أق ــاص ــي
الـ ـ ـب ـ ــاد م ـ ــن ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ال ـ ــى ال ـج ـن ــوب
وال ـب ـق ــاع .ال ـه ــدف امل ـه ــم ه ــو أن نـقــدم
صورة عامة عن االنتخابات في لبنان
وأجواء الحرية التي رافقتها».
املـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤول الـ ـ ـ ـ ـ ــذي اخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر تـ ـج ــرب ــة
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة ف ـ ــي ل ـب ـنــان
ل ــدورت ــن متتاليتني ( 2005و)2009
ع ـ ــاد ل ـي ـك ــون شـ ــاه ـ ـدًا وم ــراقـ ـب ــا عـلــى
ان ـت ـخــابــات ال ـس ــادس م ــن أيـ ــار .2018
ال ـ ـظـ ــروف ال ـس ـي ــاس ـي ــة اخ ـت ـل ـف ــت كـمــا
قــانــون االنـتـخــاب .ولـكــن الــى أي مدى
يمكن لهيئة مــراقـبــة دولـيــة أن تكون
ح ـيــاديــة ف ــي رص ــده ــا ل ـلــوقــائــع على
األرض؟
يقول دو غبريال إنه «يتفهم» مخاوف
الـلـبـنــانـيــن «وإنـ ـم ــا ن ـحــن ه ـنــا ب ـنـ ً
ـاء
على طلب الــدولــة اللبنانية ،ونتعهد
عدم التدخل في االنتخابات واحترام

السيادة اللبنانية».
ب ــاملـ ـق ــاب ــل ،ال ي ـ ـخـ ــرج عـ ـم ــل «امل ـع ـه ــد
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ال ــوط ـن ــي األم ـي ــرك ــي»
عــن إط ــار دعــم االنـتـخــابــات والـخــروج
بـ ـ ـت ـ ــوصـ ـ ـي ـ ــات «لـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــوي ـ ــة الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة» ،م ـ ــا ي ـع ـن ــي أن غ ــاي ــة
املركز هي «صون نزاهة االنتخابات،
وت ـش ـج ـيــع امل ــواط ـن ــن ع ـلــى امل ـشــاركــة
وتـعــزيــز الـشـفــافـيــة» .عـلــى أن كــل هــذا
يـمـكــن تـحـقـيـقــه م ــن خ ــال  31خـبـيـرًا
دول ـ ـيـ ــا ي ـن ـت ـش ــرون مـ ــن الـ ـشـ ـم ــال ال ــى
الجنوب ،فالبقاع وجبل لبنان!
أمــا البعثة الـعــربـيــة« ،فــاتـكــالـهــا على
مهنية الـخـبــراء الـتــي يكفل بالنسبة
إليها حـيــاديــة األع ـضــاء فــي التعامل
مـ ــع ال ــوق ــائ ــع ب ـع ـي ـدًا عـ ــن س ـي ــاس ــات
دولها».
ك ــل م ــاح ـظ ــات امل ــراقـ ـب ــن سـ ـت ــرد فــي
تـ ـق ــاري ــر ت ــرف ــع ال ـ ــى ه ـي ـئ ــة اإلش ـ ـ ــراف

ع ـل ــى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ل ــاس ـت ـع ــان ــة بـهــا
ف ــي ال ـط ـع ــون امل ـق ــدم ــة أمـ ـ ــام املـجـلــس
ال ـ ـ ــدسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوري ،ولـ ـ ـك ـ ــن ك ـ ـيـ ــف ل ـه ـي ـئــة
اإلشـ ــراف أن تـتــأكــد مــن حـيــاديــة هــذه
املالحظات؟ وهل بإمكانها أن ترصد
مـخــالـفــات املــراق ـبــن الــدول ـيــن مليثاق
الشرف املوقع معها؟
م ـقــارنــة م ــع إم ـكــان ـيــات الـهـيـئــة يـبــدو
ً
الـ ـ ـج ـ ــواب س ـل ـب ـي ــا ،فـ ـض ــا عـ ــن عــامــل
مـهــم ه ــو أن عـمــل الـبـعـثــات غــالـبــا ما
يتم بالتنسيق مع الجهات الرسمية
املــولـجــة إج ــراء العملية االنـتـخــابـيــة.
وب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ـي ــه ،ت ـخ ـلــو ت ـق ــاري ــره ــا مــن
ان ـت ـقــاد ه ــذه امل ــؤس ـس ــات ل ـتــركــز على
«مالحظات سطحية يمكن ألي شاهد
ع ـيــان رص ــده ــا ،ول ـكــن لـكـلـمــة مــراقــب
دولـ ــي اع ـت ـبــارات ـهــا ف ــي ل ـب ـنــان» ،على
ح ــد تــوص ـيــف أحـ ــد امل ـع ـن ـيــن ســابـقــا
باالستحقاق االنتخابي.
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ّ
الجميع على حجم اإلنفاق االنتخابي الضخم للمرشحين المتمولين في كل الدوائر االنتخابية .ماليين
يتفق ُ
الدوالرات تدفع لدرجة يعجز معها المرشح نفسه عن إحصاء نفقاته ،فكيف بمن يرغب في تتبعه .في ما
يأتي محاولة لرصد كلفة الحمالت االنتخابية ،من خالل ما هو ظاهر منها للعيان ،وما أمكن جمعه من مصاريف
غير مرئية ّ ،وهي محاولة تكشف أن حجم ّاإلنفاق سيتجاوز السقف القانوني الذي يقارب  680مليون دوالر،
والذي يتوزع على مختلف المرشحين في كل الدوائر االنتخابية

االنتخابات األغلى ...باألرقام!
غادة حالوي
هـ ــل ت ـم ـل ــك اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة امل ــرشـ ـح ــة فــي
بـ ـي ــروت ح ـجــم الـ ـث ــروة ال ـت ــي يملكها
رجل األعمال الكسرواني أو الزحلي أو
الشوفي أو الشمالي؟
اإلجــابــة هــي ال ،إال أن املقارنة تفرض
ن ـف ـس ـه ــا بـ ـع ــد االط ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى ح ـجــم
ال ـن ـف ـق ــات االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ل ـ ــدى ش ــرك ــات
اإلعالن ،التي تكشف أن تلك اإلعالمية
أنـفـقــت فــي شـهــر آذار املــاضــي ضعف
ما أنفقه رجل أعمال تصل ثروته إلى
حــدود املليار دوالر ،آن ــذاك ،ليتجاوز
م ـج ـمــوع م ــا دف ـع ـتــه س ـقــف  200ألــف
دوالر ،فيما كثف رجــل األعمال نفسه
حملته االنـتـخــابـيــة فــي شـهــر نيسان
ليسجل إنفاقًا يتجاوز  500ألف دوالر.
وتكشف األرقــام أيضًا ارتفاع اإلنفاق
اإلع ــان ــي مــن مـلـيــون دوالر فــي شهر
شباط إلى أربعة ماليني في شهر آذار،
ومــن املتوقع أن يكون الرقم مضاعفًا
في شهر نيسان ،وربما أكثر.
إل ــى ال ـلــوحــات اإلع ــان ـي ــة ،ت ـبــرز كلفة
اإلطـ ـ ــاالت الـتـلـفــزيــونـيــة ،ال ـتــي بــاتــت
لها تسعيرتها املوحدة .يوميًا يجول
املوظف (الجابي) في إحــدى محطات
ال ـت ـل ـفــزة ع ـلــى املــرش ـحــن م ـمــن وردت
ُأسـ ـم ــاؤه ــم فـ ــي ن ـ ـشـ ــرات االخـ ـ ـب ـ ــار أو
أجـ ـ َ
ـريـ ــت م ـع ـهــم م ـق ــاب ــات س ــري ـع ــة ال
تتعدى الثواني ،ويتولى جباية بدل
إطالالتهم اإلعالمية 2000 .دوالر من
ه ــذا و 10آالف مــن ذاك ،لـيـعــود بغلة
يومية مقدارها  50إلى  100ألف دوالر.
«مـ ـ ــا فـ ــي شـ ــي ب ـ ـبـ ــاش ،وكـ ـ ــل هـمـســة
ل ـه ــا ت ـس ـع ـي ــرة» ،ي ـق ــول م ــدي ــر مـحـطــة
تلفزيونية ،ملمحًا إلــى أن «التساهل
مـمـنــوع ،حـتــى لـلـمــرشـحــن مــن الخط
السياسي ذاته».

مستعدون لإلنفاق
اإلعالنات واإلطالالت اإلعالمية ليست
املكان الوحيد الذي ينفق فيه املرشح
أمواله لجذب الناخبني .وهنا تتعدد
األخـ ـب ــار االن ـت ـخــاب ـيــة امل ــال ـي ــة ،فـ ُـيـنـقــل
عـ ــن َم ــرش ــح ك ـ ـسـ ــروانـ ــي م ـت ـم ــول أن ــه
َص ـ ـ َـرف لـغــايــة نـهــايــة نـيـســان املــاضــي
 8ماليني دوالر ،فيما لم يعد خصمه
الـكـســروانــي ،وهــو متمول أقــل مــاءة،
ق ـ ـ ــادرًا ع ـل ــى اح ـت ـس ــاب امل ــاي ــن ال ـتــي
يـصــرفـهــا ،بــدلـيــل قــولــه أيـضــا بحسب
متابعني« :مستعد لـصــرف أي مبلغ،
كــي أفــوز بالنيابة هــذه امل ــرة» .وكذلك
نقل عــن شخصية متنية قولها إنها
مـسـتـعــدة ل ـصــرف « 25م ـل ـيــون دوالر
ّ
ً
كــي ال يخسر أبـ ــو .»...الــرقــم أق ــل قليال
بالنسبة إلى شقيق مرشح زحلي قال
في مجلس خاص ،وأمامه رزم مكدسة
بالعملة اللبنانية« :بــدي ّ
وصــل خيي
(ش ـق ـي ـق ــه) ولـ ــو ك ـل ـف ـت ـنــي امل ـع ــرك ــة 20
مليون دوالر» .أمــا املرشحة البقاعية
التي تتهم اآلخرين بــ«بيعها» ،فيتردد
أن ـ ـهـ ــا بـ ــاعـ ــت ق ـط ـع ــة أرض ب ـم ــاي ــن
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات لـ ـت ــأم ــن ك ـل ـف ــة حـم ـلـت ـهــا
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة وض ـ ـمـ ــان فـ ــوزهـ ــا بـكــل
ال ـط ــرق .كــذلــك يـسـ ّـجــل إن ـفــاق ملحوظ
للمال من قبل مرشح زحلي محسوب
على حزب يملك حضورًا تاريخيا في
املــدي ـنــة .فــي امل ــن ،ي ـبــدو سـبــب إنـفــاق

الطريق إلى الطفيل :نهاية  7عقود من العزلة
انطلقت أعمال تنفيذ
المرحلة األولى من طريق
الطفيلُ ،لتنهي عقودًا من
العزلة التي كان يعيشها
مرة
سكان البلدة .ألول ّ
منذ االستقالل سيكون
لديهم طريق إلى الوطن
بعد خيبات أمل متواصلة
امتدت على أكثر من
سبعة عقود ،غير أن هذه
الطريق لن تعبدها انتخابات
السادس من أيار بعدما قررت
وزارة الداخلية نقل قلمي
اقتراع البلدة إلى معربون
محمد وهبة

ال تختصر الحمالت اإلعالنية واإلطالالت التلفزيونية الباهظة الكلفة مجمل مصاريف الحمالت االنتخابية (مروان طحطح)

املال مختلفًا ،إذ يرغب متمول ،معظم
أع ـم ــال ــه ف ــي ال ـخ ـل ـيــج وال ـ ـخ ـ ــارج ،فــي
تسجيل معدل أصــوات يؤهله ليكون
األول فــي الــدائــرة ربطا بحسابات ما
بعد السادس من أيــار (املواقع األولى
في الدولة) ،وهذا يعني أنه ال بد وأن
يتقدم على رئيس الئحته (مــارونــي).
هذا الجهد ال يعني أنه سيتفوق على
زميله «كبير املتمولني» املوارنة الذي
ً
يحل أوال في اإلنفاق.
ال ي ـ ــرى مـ ـت ــابـ ـع ــون أي م ـب ــال ـغ ــة فــي
ّ
هـ ــذا ال ـ ـكـ ــام ،ل ـك ـن ـهــم يـ ــذكـ ــرون أي ـضــا
بـمـصــاريــف أه ــل الـسـطــة ،مـثــل رئيس
الحكومة سعد الـحــريــري ال ــذي يقول
العارفون إن غالبية نفقاته لم تسدد
بـ ـع ــد ،أو رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ال ـســابــق
نـجـيــب مـيـقــاتــي ال ــذي رص ــد مـيــزانـيــة
انتخابية ال تشبه كل حمالته السابقة،
ً
ف ـض ــا ع ــن م ـص ــاري ــف األحـ ـ ـ ــزاب مـثــل
القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر
وتيار املستقبل ،وال يغيب عنها حزب
الله الــذي يخوض معركتني قاسيتني
فــي بعلبك ـ ـ الـهــرمــل وف ــي ك ـســروان ـ ـ
جبيل ،وقد تولى تمويل حمالت عدد
من الحلفاء ،بما في ذلك تأمني املاكينة
االنتخابية بكل تفاصيلها.
إذا صــدقــت ك ــل ه ــذه األرق ـ ــام ،يصبح
سقف اإلن ـفــاق املــرتـفــع ال ــذي سمح به
ال ـقــانــون االنـتـخــابــي ،سـهــل الـتـجــاوز.
ال ـقــانــون يـسـمــح لـلـمــرشــح بــإن ـفــاق ما
يقارب  150مليون ليرة في حد أقصى،

ّ
متحرك هو عبارة عن خمسة
مع مبلغ
آالف ل ـيــرة عــن كــل نــاخــب مـسـجــل في
ً
ال ــدائ ــرة .ف ــإذا افـتــرضـنــا مـثــا أن عــدد
ال ـن ــاخ ـب ــن ف ــي دائـ ـ ــرة م ـث ــل كـ ـس ــروان
ـ ـ ـ ـ جـبـيــل ه ــو  176أل ــف ن ــاخ ــب ،يحق
عندها للمرشح أن ينفق 150 :مليونًا
 880 +مليونًا عــن الـنــاخـبــن ،فيصل
معدل إنفاقه القانوني إلى مليار و30
مليونًا ،أي ما يقارب  690ألف دوالر.

معدل اإلنفاق القانوني لمرشح
في جبيل ـــ كسروان يصل إلى
 700ألف دوالر فمن يلتزم به؟
مصرفي يقول إن عددًا من
المرشحين يسحبون مبالغ نقدية
ضخمة يعمل المصرف على
تهيئتها ً
بناء على طلب مسبق
فـمــن م ــن املــرش ـحــن ف ــي ه ــذه ال ــدائ ــرة
ي ـل ـتــزم ه ــذا ال ـس ـقــف م ــن اإلنـ ـف ــاق؟ هو
مبلغ ال يغطي ،بحسب أحــد املعنيني
ب ـع ـم ــل م ــاك ـي ـن ــة ح ــزبـ ـي ــة ان ـت ـخ ــاب ـي ــة،
«ن ـف ـقــات زاروب ف ــي دائـ ــرة انـتـخــابـيــة
تشهد منافسة حامية».
وب ـم ــا أن الـ ــدوائـ ــر االن ـت ـخــاب ـيــة الـتــي

تشهد منافسة حــامـيــة كـثـيــرة ،يمكن
رصد مجاالت أخرى لإلنفاق تتجاوز
اإلعـ ـ ــان االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ،م ــا ي ـج ـعــل مــن
االن ـت ـخ ــاب ــات «م ــوس ـم ــا» ت ـن ـشــط معه
قـ ـط ــاع ــات م ـه ـن ـي ــة عـ ـ ـ ــدة .يـ ـب ــدأ األمـ ــر
بـشــركــات اإلعــانــات وامل ـطــابــع ،مــرورًا
بـشــركــات تــأجـيــر ال ـس ـيــارات واملـطــاعــم
ومـ ـ ـح ـ ــال بـ ـي ــع ال ـ ـهـ ــواتـ ــف وبـ ـط ــاق ــات
الشحن ،وال ينتهي بتأمني املندوبني
وحجز السيارات الخاصة والفنادق أو
الشقق املفروشة ،أو دفع تكاليف سفر
ً
املغتربني ،وصوال إلى شراء األصوات
ُ
َ
مباشرة وغيرها من مصاريف تــدرج
فـ ــي إط ـ ـ ــار امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات االج ـت ـم ــاع ـي ــة
املختلفة.
ال يـ ـ ـت ـ ــردد م ـ ــوظ ـ ــف ف ـ ــي أح ـ ـ ـ ــد أكـ ـب ــر
املصارف اللبنانية في القول إن عددًا
م ــن امل ــرش ـح ــن امل ـت ـم ــول ــن يـسـحـبــون
مـبــالــغ نـقــديــة ضخمة يعمل املـصــرف
على تهيئتها ً
بناء على طلب مسبق.
وفيما تعتزم هيئة اإلش ــراف التعاقد
مع مدققي حسابات للتأكد من التزام
ك ــل الئ ـحــة س ـقــف اإلنـ ـف ــاق ال ـقــانــونــي،
ي ــؤك ــد م ـت ــاب ـع ــون أن امل ـه ـم ــة سـتـكــون
فــي منتهى الـصـعــوبــة ،وال سيما مع
ُ
وجــود مبالغ ضخمة تدفع نقدًا دون
أي مستند يشير إليها.

إعالنات بأسعار جنونية
كـ ـي ــف س ـت ـت ـم ـك ــن الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة م ـ ــن رص ــد
امل ـص ــاري ــف االن ـت ـخــاب ـيــة ال ـت ــي تظهر

ف ـ ــي أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن مـ ـ ـك ـ ــان ،وأب ـ ــرزه ـ ــا فــي
القطاع اإلعــانــي .االنقطاع عن إجــراء
ً
االنـتـخــابــات تسع سـنــوات كــان كفيال
بـ ــرفـ ــع األس ـ ـع ـ ــار إل ـ ــى ح ـ ــد الـ ـجـ ـن ــون،
بـحـســب م ــا يـفـيــد م ـس ــؤول ف ــي شــركــة
كبرى لإلعالنات ،كاشفًا عن أن اللوحة
اإلعــانـيــة الـتــي كــانــت كلفتها  30ألف
دوالر وصلت إلى  100ألف دوالر .أما
تسعيرة املقابالت التلفزيونية ،فتبدأ
مــن  100إل ــف دوالر ،وتـصــل إل ــى 500
ألــف دوالر ،فيما ت ــراوح كلفة املقابلة
عبر اإلنـتــرنــت مــن  10آالف دوالر إلى
 100ألــف دوالر ،وعبر الــراديــو من 15
ألــف دوالر إلــى  30ألــف دوالر .وتصل
كـلـفــة الـنـقــل امل ـبــاشــر إلعـ ــان الــائـحــة
إلى  100ألف دوالر .ويكشف املسؤول
أن أكـ ـث ــر ف ــري ــق س ـي ــاس ــي أنـ ـف ــق عـلــى
االنتخابات هو الـقــوات اللبنانية ،ثم
التيار الوطني الحر ،فتيار املستقبل.
ّ
ويقدر كلفة حملة القوات بما يعادل 9
ماليني دوالر بدل لوحات إعالنية و5
ماليني دوالر بدل إطالالت تلفزيونية.
أم ـ ــا الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ــر ،فـبـلـغــت
تكاليف حملته عبر لوحات اإلعالنات
والتلفزيونات  3ماليني دوالر .املبلغ
نفسه اقترب منه تيار املستقبل ،يليه
حـ ــزب ال ـك ـتــائــب ب ـم ـج ـمــوع ال يـتـعــدى
م ـل ـي ــون دوالر .ف ـي ـم ــا ب ـل ـغ ــت ال ـك ـل ـفــة
اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة لـ ــإن ـ ـفـ ــاق عـ ـل ــى اإلع ـ ــان
واإلعـ ـ ـ ــام االن ـت ـخ ــاب ــي م ــا يـ ـق ــارب 25
مليون دوالر.

منذ ُاالستقالل ،تعيش بلدة الطفيل
ف ــي «غ ـ ــرب ـ ــة» .ال ط ــري ــق م ــؤدي ــة إلــى
الـ ـبـ ـل ــدة ع ـب ــر األراض ـ ـ ـ ــي ال ـل ـب ـنــان ـيــة.
ال ـط ــري ــق ال ـف ـع ـل ـيــة إل ـي ـه ــا تـ ـم ـ ّـر عـبــر
األراض ــي الـســوريــة .سكانها عاشوا
س ـب ـع ــة عـ ـق ــود ون ـص ـف ــا مـ ــن ال ـع ــزل ــة
ينتظرون طريقًا تربطهم بالوطن.
ت ـق ـ ّـي ـت ـه ــم كـ ــانـ ــت وع ـ ـ ـ ــودًا س ـيــاس ـيــة
ُ
ترجمت بقرارات غير قابلة للتنفيذ.
آمــالـهــم الخائبة انتعشت الـيــوم مع
بدء تنفيذ الطريق.
لطريق الطفيل ّ
قصة طويلة يرتبط
معظمها بالتمويل .ليس هـنــاك ما
ّ
يوثق فترة ما بعد االستقالل حتى
ّ
نـهــايــة ال ـح ــرب األه ـل ـيــة ،لـكــن ي ـتــردد
أن الطريق مرسومة على الخرائط،
ُ
ولم ترصد اعتمادات لتنفيذها .أما
فــي فـتــرة مــا بـعــد ال ـحــرب ،وتـحــديـدًا
ُ ّ
ف ــي م ـط ـلــع ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات ،ف ـقــد لـ ــزم
تنفيذها لشركة يملكها املتعهد علي
إبراهيم املوسوي ،بمبلغ  1.8مليار
ّ
لـيــرة ،لكن «أحــد النافذين تمكن من
إلـغــاء املناقصة وإعــادتـهــا بعد نفخ
األسـعــار إلــى مبلغ  24مليار لـيــرة»،
وفق املوسوي .أهالي الطفيل دفعوا
الثمن ببقاء عملية ربطهم بالوطن
ّ
ّ
معلقة حتى عام  .2001يومها كلفت
وزارة األشغال العامة شركة كريدو
وضـ ـ ـ ــع مـ ـخـ ـط ــط وتـ ـصـ ـمـ ـي ــم ط ــري ــق
جـبـلـيــة ت ــرب ــط ق ــري ــة ال ـط ـف ـيــل بـقــريــة
ال ـن ـبــي س ـب ــاط .ان ـت ـهــت ال ــدراس ــة في
ك ــان ــون ال ـثــانــي  ،2002لـكــن التنفيذ
لــم يبصر الـنــور أيضًا بسبب غياب
التمويل.
ب ـع ــد ب ـض ـعــة أشـ ـه ــر ،ت ــداخ ــل م ـســار
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الـطــريــق مــع املــرســوم ّ
في  2002/10/4الــذي صنف منطقة
الطفيل صالحة إلنـشــاء مقالع« ،ما
جعل مــن ال ـضــروري إع ــادة الــدراســة
املنجزة للطريق على أسس مختلفة
وبـ ـم ــواصـ ـف ــات جـ ــديـ ــدة ل ـك ــي ت ـكــون
صــال ـحــة لـسـيــر ال ـشــاح ـنــات الثقيلة
التي يحتاج إليها الستثمار منطقة
امل ـق ــال ــع ف ــي ال ـط ـف ـي ــل» ك ـم ــا ورد فــي
الدراسة .أيضًا نام امللف في األدراج
لخمس سنوات.
وف ــي ع ــام  ،2007اب ـتــدع امل ـســؤولــون
فـكــرة تكليف م ـصــرف لـبـنــان تنفيذ
الـ ـط ــري ــق وفـ ـ ــق ط ــريـ ـق ــة  BOTعـلــى
أســاس أن هناك الكثير من األراضــي
الـ ـت ــي ي ـم ـل ـك ـهــا مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان فــي
م ـن ـط ـقــة ال ـط ـف ـيــل جـ ـ ــراء وض ـ ــع ال ـيــد
عـلــى أم ــاك بـنــك مـبـكــو .وب ـن ـ ً
ـاء على
مشاورات جرت بني رئاسة الحكومة
ووزارة األشـ ـغ ــال وم ـص ــرف لـبـنــان،

طلب املدير العام للطرق واملباني من
شــركــة كــريــدو اسـتـكـشــاف امل ـســارات
والـ ـحـ ـل ــول ال ـب ــدي ـل ــة مـ ــن ال ـت ـص ـم ـيــم
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،ف ـت ــوص ـل ــت الـ ـش ــرك ــة إل ــى
تحديد ثالثة مسارات:
ـ ـ تنفيذ الـطــريــق الجبلية بـطــول 24
كـيـلــومـتـرًا وبـكـلـفــة تـقــديــريــة ت ــراوح
بــن  12مـلـيــون دوالر و 14مـلـيــونــا،
لكن هــذه الطريق لــن تـكــون صالحة
لتأمني سير الشاحنات الثقيل.
ـ ـ ـ ـ ت ـن ـف ـي ــذ طـ ــريـ ــق ص ــالـ ـح ــة ل ـل ـس ـيــر
ال ـك ـث ـي ــف ل ـل ـش ــاح ـن ــات ب ـم ــواص ـف ــات
هندسية عالية وانحدارات محدودة
ومـ ـنـ ـعـ ـطـ ـف ــات واس ـ ـ ـطـ ـ ــة بـ ـ ـط ـ ــول 32
كيلومترًا وبكلفة تقديرية تراوح بني
 24مليون دوالر و 28مليون دوالر.
ـ ـ تنفيذ طريق مماثلة للحل الثاني
بـعــد اخ ـت ـصــار أع ـلــى نـقـطــة للمعبر
الـ ـجـ ـبـ ـل ــي بـ ــواس ـ ـطـ ــة نـ ـف ــق طـ ــولـ ــه 4
ك ـي ـل ــوم ـت ــرات ،لـتـصـبــح ال ـط ــري ــق مع
الـنـفــق بـطــول  28كـيـلــومـتـرًا ،وبكلفة
تقديرية تصل إلى  28مليون دوالر.
لـ ـك ــن الـ ـنـ ـف ــق يـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ـ ــى ص ـي ــان ــة
دوريــة وإدارة خاصة لناحية السير
والسالمة العامة.
أوصى االستشاري ومجلس اإلنماء
ّ
واإلع ـ ـمـ ــار بــاع ـت ـمــاد الـ ـح ــل ال ـثــانــي،
ع ـل ــى اع ـت ـب ــار أن األع ـ ـمـ ــال ال ـج ــاري ــة
فــي ه ــذه ال ـطــريــق سـتـخـفــض الكلفة
بنسبة  %20إذا سمح للمتعهد ببيع
ال ـك ـم ـيــات ال ـفــائ ـضــة ع ــن ال ـح ـفــريــات
ال ـص ـخــريــة ،ف ــواف ــق مـجـلــس ال ـ ــوزراء
بـ ـت ــاري ــخ  2007/11/10ع ـل ــى ه ــذه
الـتــوصـيــة ،وأق ـ ّـر الـتـمــويــل مــن خــال
م ـص ــرف ل ـب ـنــان ع ـبــر أس ـل ــوب .BOT
املـفــاجــأة أن ق ــرار مجلس الـ ــوزراء لم
ي ـطـ ّـبــق ،ب ــل ت ـبـ ّـن أن م ـصــرف لـبـنــان
طلب بتاريخ  2008/9/26من شركة
«كـ ــريـ ــدو» دراسـ ـ ــة ج ــدي ــدة تتضمن
مسارات بديلة للطرق وخفض نسبة
االنحدار فيها إلى نحو  %6ووضع
جدول مقارنة بني املسارات املختلفة
على أساس معايير فنية ومالية.
ّ
مـجــددًا ،أنـجــزت الــدراســة وسلمتها
«كـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــدو» ملـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرف ل ـ ـب ـ ـن ـ ــان ف ــي
 ،2008/12/22إال أن هـ ــذا األخ ـيــر
«لم يتخذ قرارًا نهائيًا بهذا الشأن»
كـمــا ورد ف ــي ك ـتــاب ال ـشــركــة لــوزيــر
األشـ ـغ ــال ف ــي ح ـي ـنــه غ ـ ــازي زع ـي ـتــر.
ال ـس ـب ــب ،ب ـح ـســب وزارة األشـ ـغ ــال،

طرق ترابية للتهريب
في مداوالت مجلس الــوزراء ،كانت هناك قناعة دائمة بأن قرية الطفيل
ومنطقة إصبع الطفيل التي تبلغ مساحتها  40كيلومترًا هــي معبر
للتهريب وأنها معزولة عن األراضي اللبنانية .ففي قرار مجلس الوزراء
رقم  70بتاريخ  ،2014/5/20ورد أن منطقة الطفيل ال تربطها بسهل
البقاع أي طريق ّ
معبدة ،بل هناك طرق ترابية تستعمل غالبًا للتهريب،
وأن أهالي املنطقة يعتمدون طريق رنكوس من سوريا للوصول إليها.

من حام إلى الطفيل وبعلبك
تبدأ طريق الطفيل من جنوب قرية حام عبر وادي املزرعة باتجاه نقطة عبور
سلسلة جبال لبنان الشرقية على ارتفاع  2105أمتار ،ثم تذهب نحو منطقة
ً
عني الجوزة ،وتنعطف شماال في اتجاه قرية الطفيل .طول هذه الطريق يصل
إلــى  20.7كيلومترًا باستثناء مــداخــل الثكنات العسكرية التي زي ـ َـدت على
املسار األخير للمشروع .أقــرب نقطة في هذه الطريق للحدود السورية هي
على مسافة  146مترًا ،ويمكن إجراء وصلة مع بعلبك عبر رياق تتطلب شق
طرقات مسافتها  13.6كليومترًا وتأهيل طرقات مسافتها  5.76كيلومترات.
كلفة إنشاء طريق الطفيل التقديرية تبلغ  31.64مليون دوالر وكلفة صيانتها
السنوية تبلغ  1.58مليون دوالر.

أن ه ــذا ال ـق ــرار «يـحـتــاج إل ــى قــانــون
ّ
يشرع طريقة الـ.»BOT
بعد أرب ــع سـنــوات ،أدرج تنفيذ جزء
مــن طــريــق الـطـفـيــل ضـمــن الئ ـحــة من

لطريق الطفيل ّ
قصة طويلة
يرتبط معظمها بالتمويل
املشاريع التي ّ
أقرها مجلس الــوزراء
ف ــي  .2012/9/5ال ـت ـل ــزي ــم أن ـج ــز فــي
آذار  2013بمبلغ  4.5مـلـيــارات ليرة
بطريقة استدراج العروض املحصور،
لكن اعتراضات بعض الــوزراء حالت
دون التنفيذ ،إذ كانت هناك مزايدات
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ترفض تنفيذ املشروع جزئيًا .وعندما
عـ ـ ّـن غ ـ ــازي زع ـي ـتــر وزي ـ ـ ـرًا لــاش ـغــال
ال ـعــامــة ،أع ـيــد ع ــرض امل ــوض ــوع على
مجلس ال ــوزراء فــي جلسته املنعقدة
ف ـ ــي الـ ـقـ ـص ــر ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري بـ ـت ــاري ــخ
 .2014/5/2يومهاّ ،
أقر تنفيذ الطريق
عبر تخصيص قانون برنامج لربط
ال ـط ـف ـيــل بــال ـب ـقــاع بـقـيـمــة  24مـلـيــون
ّ
دوالر ت ـ ـ ـتـ ـ ــوزع عـ ـل ــى عـ ــامـ ــي 2015
ُ
و ،2016على أن تعطى وزارة األشغال
سلفة خزينة بقيمة  4مــايــن دوالر
للمباشرة بــاألعـمــال املـطـلــوبــة .وزيــر
األشـ ـ ـغ ـ ــال أطـ ـل ــق ال ـت ـل ــزي ــم ب ــواس ـط ــة
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض م ـح ـصــور ّ
ووج ــه
دع ـ ـ ــوة إل ـ ــى أرب ـ ـ ــع شـ ــركـ ــات م ـخ ـت ــارة
م ـ ـنـ ــه ب ـ ـمـ ــوجـ ــب الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ــم 1/24

تــاريــخ  ،2015/1/15وه ــي« :الـشــركــة
العربية لــأعـمــال املــدنـيــة»« ،غلوبال
كـ ــون ـ ـتـ ــراك ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــغ»« ،م ـ ـك ـ ـتـ ــب ح ـم ـيــد
كـ ـي ــروز»« ،أس ـف ـلــت ح ــام ــات» .يومها
فازت «غلوبال كنتراكتينغ» اململوكة
مــن حـ ّـســان ب ـشــراوي وبشراكتها مع
علي إبراهيم املوسوي بمبلغ 4.616
مـلـيــارات لـيــرة .لكن التلزيم لــم يصل
إلى التنفيذ بسبب عدم حجز النفقة
الالزمة له.
ُعـ ـ ــرض املـ ـل ــف م ـ ـجـ ــددًا ع ـل ــى مـجـلــس
الوزراء في  2016/7/21بهدف تمكني
وزارة األشـ ـغ ــال م ــن ال ـح ـص ــول على
مـبـلــغ  4مــايــن دوالر ل ـبــدء األع ـمــال
من خــال نقل اعتمادات من احتياط
ً
امل ـ ــوازن ـ ــة بـ ـ ــدال م ــن س ـل ـفــة ال ـخــزي ـنــة!
اقتصر األمر على نقل االعتمادات من
ُدون تلزيم.
نـ ـفـ ـخ ــت الـ ـ ــوعـ ـ ــود ل ـل ـط ـف ـي ــل ،وب ـق ــي
املـ ـش ــروع ع ـلــى ال ـ ــورق ،إل ــى أن أع ــاد
وزي ــر األش ـغ ــال عــرضــه عـلــى مجلس
الـ ــوزراء فــي  2017/7/20بعد إجــراء
تعديالت على مسار الطريق وإضافة
طرق فرعية تصل إلى التالل القريبة.
ال ـ ــوزي ـ ــر ي ــوس ــف فـ ـنـ ـي ــان ــوس ،طـلــب
املوافقة على تلزيم األشغال بطريقة
اس ـ ـت ــدراج ع ـ ــروض م ـح ـصــور تــدعــى
إل ـيــه شــركــات مـخـتــارة م ـنــه ،ون ـقــل 9
مليارات ليرة من احتياطي املوازنة
ل ـت ـمــويــل ك ـل ـفــة ال ـت ـل ــزي ــم .وب ـمــوجــب
ق ــراره رقــم  1/2734املتعلق بتسمية
املـتـعـهــديــن املــدعــويــن لـلـمـشــاركــة في
م ـل ــف ت ـل ــزي ــم اشـ ـغ ــال ت ــأه ـي ــل طــريــق
ال ـط ـف ـيــل ،دع ــت وزارة األش ـغ ــال عــدة
شــركــات لــاشـتــراك فــي التلزيم ،هي:
«ج ـلــخ ل ـل ـم ـقــاوالت»« ،شــركــة غ ــزاوي
وط ــال ــب ل ـل ـت ـع ـهــدات»« ،ش ــرك ــة آراك ــو
لالسفلت اللبنانية»« ،مكتب حميد
كـ ـي ــروز» ،و«ش ــرك ــة ح ـمــود لـلـتـجــارة
واملقاوالت».
ّ
وبحسب محضر فض العروض ،فقد
ُرفض عرض «غزاوي وطالب» وقبلت
العروض األخرى ،فيما فازت «شركة
حـ ـم ــود» ب ـت ـنــزيــل م ـئ ــوي ي ـب ـلــغ %18
ورس ــا االل ـت ــزام عليها مــؤقـتــا بمبلغ
 8.89مليار ليرة.
أخيرًا ،بدأ التنفيذ لينهي عقودًا من
العزلة الـتــي شهدتها بـلــدة الطفيل.
ّ
إن ـش ــاء ال ـطــريــق إل ــى الـطـفـيــل تطلب
أكثر من سبعة عقود.
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«أولويات ّ
جيدًا مع ّ
النواب ال تتناسب ّ
ّ
أولويات المواطنين» .هذا ما خلص إليه المركز اللبناني للدراسات ،في إطار دراسته
ّ
الجهود التي بذلها البرلمان اللبناني لتلبية احتياجات المواطنين .فهل تتناسب أولويات البرامج االنتخابية الجديدة
مع أولويات اللبنانيين تلك؟ هذا ما حاولنا اإلجابة عنه من خالل مقارنة أولويات اللبنانيين ،وفق ّ
العينة التي درسها
ّ
المركز ،بالبرامج االنتخابية ألبرز األحزاب السياسية الممثلة في المجلس أو المرشحة إلعادة التمثل فيه

ّ
البرامج االنتخابية لألحزاب وأولويات اللبنانيين:

«كالم في كالم»!
إيلده الغصين
من خالل عمله في تقييم أداء مجلس
الـ ـ ـن ـ ـ ّـواب ال ـل ـب ـن ــان ــي وأعـ ـض ــائ ــه ،ق ـ ّـدم
امل ــرك ــز ال ـل ـب ـنــانــي لـ ـل ــدراس ــات دراسـ ــة
ّ
لـتـحــديــد حـجــم ال ـج ـهــود ال ـت ــي بذلها
أو يبذلها الـبــرملــان اللبناني لتلبية
احتياجات املواطنني .أجريت الدراسة
ّ
على ّ
تمثيلية من  2496مواطنًا
عينةٍ
ّ
لـبـنــانـيــا ،قــامــوا بترتيب أولــويــاتـهــم،
ومـ ـ ــن ثـ ـ ـ ّـم قـ ـ ـ ــارن املـ ــركـ ــز اح ـت ـي ــاج ــات
الـنــاس بــاألولــويــات الـتــي حـ ّـددهــا 65
نائبًا (عدد النواب الذين وافقوا على
التحاور مع املــركــز) .واستنتج املركز
ّ
أولويات ّ
النواب ال تتناسب ّ
ّ
جيدًا
«أن
ّ
ـات امل ــواطـ ـن ــن» .وبـحـســب
م ــع أولـ ــويـ ـ ً
مــوقــع «ن ـيــابــة ع ـنــي» ،ال ـخــاص بنشر
ّ
كل ما يتعلق بمراقبة املركز اللبناني
للدراسات للمجلس النيابي ،ظهرت
ّ
أساسية لدى
الئحة من سبعة هموم
ّ
امل ــواط ـن ــن ال ــذي ــن شـمـلـتـهــم ال ـعــي ـنــة،
وقـ ــد تـ ـص ـ ّـدرت الـ ــزيـ ــادات ف ــي أس ـعــار
السلع قائمة الشواغل لدى  21باملئة
م ــن امل ــواط ـن ــن ،تـلـتـهــا ال ـب ـطــالــة لــدى
ّ
الصحة
 11باملئة منهم ،ثــم تكاليف
وال ـت ـع ـلـ ّـيــم ل ــدى  8بــامل ـئــة ،وإم ـ ــدادات
ال ـك ـهــربــاء واملـ ـي ــاه ل ــدى  7ب ــامل ـئ ــة ،ثـ ّـم
اإلره ـ ـ ـ ــاب ل ـ ــدى  6ب ــاملـ ـئ ــة ،وم ـعــال ـجــة
النفايات الصلبة لدى  6باملئة ،وتزايد
الفقر لدى  5باملئة.
وفـيـمــا ش ـ ّـدد  58بــاملـئــة مــن املــواطـنــن
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـديـ ـ ــات االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ـ ّـيـ ــة
واالقـتـصـ ّ
ـاديــة (مـثــل الـبـطــالــة ،ارتـفــاع
ّ
األسعار ،الصحة ،التعليم ،الكهرباء،
املياه) ،فإن  30باملئة فقط من ّ
النواب
ش ــارك ــوه ــم ه ــذه ال ـه ـم ــوم .وف ــي إط ــار
مراقبة عمل املجلس النيابي وكيفية

ّ
تصدرت الزيادات في أسعار
السلع قائمة الشواغل لدى
المواطنين ( 21بالمئة) ،لكن
ذكرها كان نادرًا في البرامج
معالجته ألولويات اللبنانيني ،عرض
املــركــز اللبناني ل ـلــدراســات الـقــوانــن
الـ ــ 352الـتــي أق ــرت بــن حــزيــران 2009
ونـ ـيـ ـس ــان  ،2017وحـ ـص ــر أولـ ــويـ ــات
الـ ـن ــاس ب ـث ــاث ــة قـ ـط ــاع ــات أس ــاس ـي ــة:
ّ
الصحة والتعليم والكهرباء .وكانت
النتيجة أن واحدًا وثالثني قانونًا فقط
من أصــل  352عالجت هــذه الشواغل،
نسبة  9باملئة من إجمالي القوانني
أي ُ
التي أ َّقرت.
ـات السبع نفسها
وإذا أخذنا األولــويـ ّ
لدى املواطنني ،وقارناها مع البرامج
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة ل ـ ــدى مـعـظــم
األحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب املـ ـمـ ـثـ ـل ــة ف ـ ــي ال ـ ـبـ ــرملـ ــان أو
امل ــرش ـح ــة ل ـن ـيــل م ـقــاعــد ف ــي ال ـبــرملــان
ّ
الـ ـج ــدي ــد ،ي ــت ـض ــح أن ال ـ ـهـ ـ ّـوة ال ت ــزال
كـ ـبـ ـي ــرة ب ـ ــن أول ـ ـ ــوي ـ ـ ــات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن
وأول ـ ـ ــوي ـ ـ ــات ال ـ ـبـ ــرامـ ــج االن ـت ـخ ــاب ـي ــة.
عناوين كبيرة ووعــود فضفاضة وال
شيء قيد التحقيق ...وإذا كان الشعب
ال ي ـحــاســب ع ـلــى أس ـ ــاس ال ـبــرنــامــج،

أين «المحرومون»؟
لم تخرج فئات عديدة من الشارع منذ آخر انتخابات عام  ،2009وفي جولة بسيطة
على أولئك «املحرومني» من حقوقهم نذكر :ذوي االحتياجات الخاصة ،ضمان
ّ
ألوالدهن ،رفع ّ
ّ
سن الحضانة،
الشيخوخة ،النساء املحرومات حق منح الجنسية
تجريم زواج القاصرات ،الزواج املدني ،العمال األجانب ،عائالت املفقودين في لبنان،
متعاقدو الــدفــاع املــدنــي ،عائالت املوقوفني من غير محاكمات قضائية ،موظفو
ّ
املستشفيات الحكومية ،مياومو الكهرباء وجباة اإلكــراء… وتطول الالئحة .إال
أن تلك الفئات غــاب ذكرها عن برامج ّ
غالبية األح ــزاب ،ولــم يكن تناول حقوقها
ّ
صريحًا إال نادرًا ،فيما كانت اللوائح املستقلة أكثر جرأة في هذا السياق .وبينما
ّ
ذكر معظم األحزاب دعم املرأة وقضاياها ،إال أن منح الجنسية ورفع ّ
سن الحضانة
غابا عن الذكر.
وحــدهــا قضية املوقوفني اإلسالميني حضرت فــي برنامج تيار املستقبل ،لكن
فــي سـيــاق «حماية املجتمع اإلســامــي مــن تسلل التنظيمات اإلرهــابـيــة» ،وعلى
أساس «إصدار عفو عام يشمل املوقوفني اإلسالميني» ،ال التسريع في املحاكمات
العادلة لهم .أما الكتائب ،فدعا إلى «إلغاء املواد القانونية في قانون العقوبات التي
ّ
تجرم املثلية الجنسية» .كذلك طالب الكتائب في برنامجه بـ «تطبيق كامل للقانون
 220/2000الخاص بــذوي الحاجات الخاصة ،وال سيما في ما يتعلق بتجهيز
األماكن واملرافق العامة» .ودعا صراحة إلى «إقرار قانون مدني اختياري للزواج
املدني واألحوال الشخصية».

أم ــا ح ــزب الـكـتــائــب ،فـحـ ّـمــل برنامجه
«إق ــرار مشروع قانون إدارة النفايات
الصلبة بعد إجراء التعديالت الالزمة
(…) وإقـ ــرار االسـتــراتـيـجـيــة الوطنية
إلدارة النفايات الصلبة (…) وإق ــرار
اقـ ـت ــراح ال ـق ــان ــون املـ ـق ـ ّـدم م ــن الـكـتــائــب
الـلـبـنــانـيــة ،وال ـقــاضــي بــإلـغــاء الــديــون
املستحقة عـلــى الـبـلــديــات للصندوق
ال ـب ـل ــدي امل ـس ـت ـقــل ج ـ ــراء ع ـق ــود إدارة
الـ ـنـ ـف ــاي ــات ال ـص ـل ـب ــة ،وت ـع ـي ــن هـيـئــة
ناظمة لقطاع النفايات الصلبة تحت
وص ــاي ــة وزارة ال ـب ـي ـئــة» ،إض ــاف ــة إلــى
«تشجيع الـفــرز مــن املـصــدر ،وتحفيز
صناعات إعادة التدوير ،على أن تكون
هذه اإلدارة المركزية بإشراف الدولة».

مكافحة «المضاربة» بدل البطالة
ّ
الهوة ال تزال كبيرة بين أولويات اللبنانيين وأولويات البرامج االنتخابية (مروان طحطح)

ف ــا ّشـ ــيء ي ـ ــردع األح ـ ـ ــزاب وال ـل ــوائ ــح
واملــرش ـحــن مــن اس ـت ـعــادة الـعـنــاويــن
ن ـف ـس ـه ــا مـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــدورات االن ـت ـخ ــاب ـي ــة
السابقة ،حتى مــن دون ذكــر السبيل
إلى تحقيق عناوين البرامج.

ً
ّ
الصحية أوال
التكلفة

ف ـ ــي اإلعـ ـ ـ ـ ــان االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي ل ـ ـ ـ «تـ ـي ــار
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل»ُ ،ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـد َدت «الـ ـعـ ـن ــاوي ــن
الـ ـ ـع ـ ــريـ ـ ـض ـ ــة ل ـ ـ ـثـ ـ ــوابـ ـ ــت وأول ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــات
وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزامـ ـ ـ ــات م ـ ــرشـ ـ ـح ـ ــي ال ـ ـت ـ ـي ـ ــار»،
وذلـ ـ ـ ــك ت ـ ـجـ ــاه «الـ ـقـ ـض ــاي ــا ال ــوط ـن ـي ــة
واالقتصادية واالجتماعية والبيئية
واإلصــاح ـيــة» كـمــا ج ــاء فــي اإلع ــان.
ل ـكــن م ـق ــارن ــة ب ــأول ــوي ــات الـلـبـنــانـيــن
السبعة ،يبدو أن الشق االستشفائي
ه ــو الــوح ـيــد ال ــذي لـحـظــه الـبــرنــامــج،
واع ـ ـ ـدًا بــال ـع ـمــل ع ـلــى «ت ـط ــوي ــر نـظــام
ال ـت ـقــدي ـمــات الـصـحـيــة بــات ـجــاه إق ــرار
ال ـقــوانــن املتعلقة بــاعـتـمــاد البطاقة
ال ـص ـح ـي ــة» .واك ـت ـف ــى ال ـت ـي ــار األزرق
بــإل ـحــاق الـجـمـلــة اآلت ـي ــة ب ـمــا سبقها
«والتأكيد على إق ــرار مـشــروع قانون
حـ ـم ــاي ــة الـ ـشـ ـيـ ـخ ــوخ ــة» .أمـ ـ ــا ال ـت ـي ــار
ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ــر ،وف ـ ــي ب ـ ــاب ال ـص ـحــة
املـ ـن ــدرج ت ـحــت ع ـن ــوان «ت ــأم ــن حـيــاة
أف ـضــل» ،فـلــم يــذكــر نيته فــي مكافحة
غالء االستشفاء وارتفاع تكاليفه كما
جاء ضمن أولويات اللبنانيني.
في املقابل ،أولــى حزب الله التكاليف
ال ـص ـح ـي ــة شـ ـق ــا مـ ــن ب ــرن ــامـ ـج ــه عـبــر
«ت ــأم ــن الـتـغـطـيــة الـصـحـيــة الـشــامـلــة
ل ـل ـمــواط ـنــن ،إقـ ـ ــرار ق ــان ــون الـحـمــايــة
االج ـت ـمــاع ـيــة وضـ ـم ــان ال ـش ـي ـخــوخــة،
العمل على خفض الفاتورة الدوائية

ع ـب ــر ال ـح ــد م ــن االحـ ـتـ ـك ــار» .وفـ ــي مــا
يخص التكلفة الصحية ،أشــار بيان
«ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة» االنـتـخــابــي إلــى
«م ــواصـ ـل ــة مـ ـس ــار قـ ــانـ ــون ال ـتـغـطـيــة
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة الـ ـش ــامـ ـل ــة لـ ـ ــدى الـ ـلـ ـج ــان
ال ـن ـي ــاب ـي ــة إلـ ـ ــى حـ ــن إق ـ ـ ـ ـ ـ ــراره» .وف ــي
الصحة ،أفــرد حــزب الكتائب مساحة
ل ــرع ــاي ــة الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،وكـ ـ ـ ــان صــري ـحــا
لناحية «إقرار قانون الضمان الصحي
املجاني للذين تفوق أعمارهم  65سنة
بموازاة تعديل قانون العمل بما يفي
بمستلزمات التغطية الصحية لكافة
العاملني».

كلفة التعليم ليست أولوية
أمــا في تكاليف التعليم املرتفعة ،فقد
اكتفى بيان املستقبل االنتخابي بذكر
البند اآلتــي« :العمل على سد الفجوة
فـ ــي م ـس ـت ــوى ال ـت ـع ـل ـيــم بـ ــن امل ـ ــدارس
الرسمية والخاصة» ،من دون ذكر غالء
األقساط ومجانية التعليم .وانسحب
األمــر على برنامج التيار الوطني ،إذ
وعــد «بتعليم رسمي للجميع ،جــودة
ونوعية في البشر والحجر».
وجـ ــاء ف ــي م ــن ال ـبــرنــامــج االنـتـخــابــي
لحزب الله ،بند رفــع مستوى التعليم

ّ
المستقلون والمجتمع المدني
تـ ـع ـ ّـددت ل ــوائ ــح املـجـتـمــع امل ــدن ــي وال ـب ــرام ــج االن ـت ـخــاب ـيــة لـلـمــرشـحــن
املـسـتـقـلــن ،لـكــن مـعـظــم األه ـ ــداف هـنــا صـ ّـبــت فــي مــواج ـهــة الـفـســاد
والسلطة السياسية ،وأبــرز ما جــاء فيها كــان املكاشفة والشفافية
وتـعــزيــز الــرقــابــة ودور الـقـضــاء ومجلس ش ــورى الــدولــة وغيرها…
لكن في ما يتعلق حصرًا بالهموم السبعة األساسية للبنانيني ،ذكر
ً
برنامج ّ
تجمع «مواطنون ومواطنات في دولــة» مثال «توفير تغطية
صحية شاملة لجميع اللبنانيني املقيمني ممولة من الضرائب على
املداخيل الريعية» ،ولفت إلى «وضع نظام لضمان البطالة ولتحفيز
حصول الشباب على أول فرصة عمل» ،وذكــر كذلك «خفض كلفة
املعيشة وكلفة اإلنتاج املحلي ،من خالل االستثمار العام في شبكات
النقل واالتصاالت والكهرباء واملياه وغيرها».

ال ــرسـ ـم ــي ،ك ـم ــا ل ـ ــدى ب ــاق ــي األح ـ ــزاب
وال ـب ــرام ــج ،مــن دون اإلشـ ــارة صــراحــة
إلى آلية خفض األقساط .وفي التعليم
أشـ ــار ب ـي ــان «ال ـ ـقـ ــوات» إل ــى «أن كتلة
ال ـ ـقـ ــوات س ـت ـع ـمــل ع ـل ــى إق ـ ـ ــرار صـيـغــة
تؤمن لألهل الــدعــم والغطاء الالزمني
مـ ـق ــاب ــل ال ـ ـضـ ــرائـ ــب وال ـ ـ ــرس ـ ـ ــوم ال ـت ــي
يسددونها للدولة ملنحهم القدرة على
تعليم أبنائهم».

معالجة النفايات الصلبة

ّ
وف ـ ــي م ـ ــا ي ـت ـع ــل ــق ب ـ ــأزم ـ ــة ال ـن ـف ــاي ــات
ال ـت ــي ح ـص ــدت  6ب ــامل ـئ ــة م ــن ش ــواغ ــل
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن ،وعـ ـ ـ ــد بـ ــرنـ ــامـ ــج تـ ـي ــار
املستقبل «بــإنـهــاء أزم ــة الـنـفــايــات من
خالل خطة شاملة لكل لبنان ،ووضع
ال ـبــدائــل الـعـلـمـيــة والـبـيـئـيــة للمطامر
الـقــائـمــة ،ومــن ضمنها إنـشــاء معامل
حـ ّ
ـراريــة تنهي مشكلة مـئــات املـكـ ّـبــات
الـعـشــوائـيــة ومـخــاطــرهــا عـلــى البيئة
والصحة العامة».
أما التيار الوطني الحر ،فاكتفى ببند
«بيئة نظيفة وامل ـلــوث يــدفــع» إضافة
إلى «خطة ال مركزية للنفايات» .فيما
لـحــظ بــرنــامــج ح ــزب ال ـلــه االنـتـخــابــي
«وض ـ ــع م ـخ ـطــط ت ــوج ـي ـه ــي مـتـكــامــل
ألزم ـ ـ ــة الـ ـنـ ـف ــاي ــات ال ـص ـل ـب ــة يـتـضـمــن
ً
ح ـل ــوال آن ـيــة واس ـتــرات ـي ـج ـيــة» .بينما
وعد البيان االنتخابي لـ «القوات» بأن
«الـكـتـلــة ل ــن تــوفــر ج ـه ـدًا ف ــي معالجة
أزم ــة الـنـفــايــات ،مــع إي ـجــاد حــل بيئي
ل ـل ـن ـفــايــات امل ـن ــزل ـي ــة» .ب ـي ـن ـمــا وع ــدت
حركة أمــل «بتنفيذ املشاريع البيئية
الــازمــة املتصلة بحل أزم ــة النفايات
والصرف الصحي نهائيًا».

في الشق املتعلق بتوفير فرص العمل،
وهــو ما يتوافق مع «البطالة» كثاني
أب ـ ــرز ش ــاغ ــل ل ـل ـب ـنــان ـيــن ،ذكـ ــر ال ـت ـيــار
الــوط ـنــي ال ـحــر «إي ـ ــاء املـصـلـحــة لليد
ال ـعــام ـلــة الـلـبـنــانـيــة وتـفـضـيـلـهــا على
اليد العاملة األجنبية» ،ليس هذا فقط
ال ـحــل الـ ــذي يـ ــراه ال ـت ـيــار مـنــاسـبــا ،بل
«رعــايــة الطبقات املضطهدة والفقراء
واملهمشني في نظام عمل منفتح يتيح
الـ ـف ــرص ويـ ــواجـ ــه الـ ـتـ ـح ــدي ــات»… أي
ٌ
محدد.
فرص وأي تحديات؟ ال شيء
وفــي البطالة ،يبدو أن منع املضاربة
على الـيــد العاملة اللبنانية هــو ّ
الهم
األول لـ ــدى األحـ ـ ـ ــزاب امل ـس ـي ـح ـيــة ،مــن
دون الـحــديــث عــن زي ــادة فــرص العمل
وم ـك ــاف ـح ــة أسـ ـب ــاب ال ـب ـط ــال ــة األخـ ــرى
غير اليد العاملة األجنبية .ومكافحة
امل ـضــاربــة أم ــر ينسحب عـلــى بــرنــامــج
«ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة» ،فيما ب ــدا البعد
السياسي والكياني للدولة في صلب
أولــويــات ال ـقــوات ،إضــافــة إلــى ترسيم
الحدود والحريات العامة واستقاللية
ّ
القضاء والالمركزية ودعــم املــرأة .لكن
ح ــرك ــة أم ــل ذك ـ ــرت ص ــراح ــة م ــا يــأتــي:
«ت ــول ـي ــد فـ ــرص ال ـع ـمــل ف ــي الـقـطــاعــن
العام والخاص بما يــؤدي إلى خفض
م ـع ــدالت ال ـه ـج ــرة» .شــأنــه ش ــأن بــاقــي
األحزاب السياسية ،أفرد حزب الكتائب
مـ ـس ــاح ــة واس ـ ـعـ ــة ل ـت ــرس ـي ــم الـ ـح ــدود
ودع ــم الـجـيــش والـسـيــاســة الخارجية
والشفافية والالمركزية ،وهي أمور لم
تأت ضمن أولويات اللبنانيني إال في
ِ
مــا يخص اإلره ــاب .وفــي البطالة دعا
بيانه إلــى «اسـتـحــداث برنامج تأمني
ضــد الـبـطــالــة لحماية ال ـفــرد وعائلته
أثناء البطالة القسرية».
«نقص» في إمدادات الكهرباء واملياه
أم ـ ــا فـ ــي مـ ــا ي ـخ ــص ه ـ ـ ّـم ال ـل ـب ـنــان ـيــن
ّ
املـتـعــلــق ب ــإم ــدادات امل ـيــاه والـكـهــربــاء،

ُ
فذكر في برنامج التيار الوطني الحر
ض ـمــن ال ـع ـمــوم ـيــات «اع ـت ـم ــاد الـطــاقــة
البديلة ،وتــأمــن نوعي ملياه الشفة»،
وفي ما عدا ذلك كانت هموم البرنامج
بـشـعــار «م ـكـ ّـمـلــن» تـتـفــق عـلــى زي ــادة
تمثيل املرأة واالنفتاح على املغتربني.
أمــا حركة «أم ــل» التي منحت تطبيق
الدستور وإلغاء الطائفية السياسية
«ح ـص ــة األس ـ ــد» م ــن بــرنــام ـج ـهــا ،فلم
تتوافق أولويات برنامجها مع العدد
األكـبــر مــن مشاغل اللبنانيني ،لكنها
وع ــدت فــي الـبـنــود املتعلقة بــإمــدادات
املياه والكهرباء «باستكمال مشاريع
البنى التحتية األساسية من مشاريع
ّ
جر املياه ،وفي الطليعة إنهاء املراحل
املتصلة باستكمال مشروع الليطاني،
وت ـن ـف ـيــذ وإن ـ ـجـ ــاز ال ـخ ـط ــط ال ـحــدي ـثــة
إلن ـت ــاج ال ـك ـهــربــاء وتــوزي ـع ـهــا رسميًا
وت ـح ــري ــر امل ــواط ـن ــن م ــن االش ـ ـتـ ــراك».
كذلك انـفــردت الحركة بمنح مواجهة
اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ( 6ب ــاملـ ـئ ــة م ـ ــن أول ـ ــوي ـ ــات
الـلـبـنــانـيــن) ،وت ـحــدي ـدًا «الـتـكـفـيــري»،
مساحة من برنامجها.

تجاهل ارتفاع أسعار السلع
والفقر

وفـيـمــا ت ـصـ ّـدرت ال ــزي ــادات فــي أسـعــار
ال ـس ـلــع ،وف ــق دراسـ ــة امل ــرك ــز الـلـبـنــانــي
لـ ـ ـل ـ ــدراس ـ ــات ،ق ــائـ ـم ــة ال ـ ـشـ ــواغـ ــل ل ــدى
املواطنني ( 21باملئة) ،كان ذكرها نادرًا
ف ــي الـ ـب ــرام ــج .أول ـ ــى «ح ـ ــزب الـ ـل ــه» في
برنامجه االنتخابي شقًا للسياسات
ّ
أولويته تجاه «إصالح
املالية ،ذكر فيه
النظام الضريبي ومواجهة الضرائب
ال ـتــي ت ـط ــاول ذوي ال ــدخ ــل امل ـح ــدود».
ّ
أم ــا س ــن قــوانــن لـحـمــايــة امل ـ ــرأة ،ذوي
االحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاج ـ ــات ال ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،وإنـ ـ ـج ـ ــاز
املـحــاكـمــات وتـحـســن وض ــع السجون
وإق ـ ـ ـ ــرار ال ـع ـف ــو ال ـ ـعـ ــام ملـ ــن يـسـتـحـقــه،
وعـ ــودة ال ـنــازحــن ال ـس ــوري ــن… كلها
ن ـقــاط ذكــرهــا الـبــرنــامــج االنـتـخــابــي لـ
«ح ــزب ال ـل ــه» ،وه ــي مـطــالــب أســاسـيــة،
ل ـك ـن ـه ــا ل ـ ــم ت ـ ـن ـ ــدرج م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ض ـمــن
األولويات السبعة للمواطنني.
وف ــي ه ــذا ال ـش ــق ،ك ــان ح ــزب الـكـتــائــب
أكـثــر اهـتـمــامــا ،إذ أعـلــن فــي برنامجه
نـ ّـيـتــه «خ ـفــض الـضــريـبــة عـلــى القيمة
امل ـضــافــة إل ــى  10بــاملـئــة وال ـع ـمــل على
اإلص ـ ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـضـ ــرائ ـ ـبـ ــي بـ ـ ـه ـ ــدف رف ــع
نسبة الضرائب املباشرة في مجموع
اإلي ـ ــرادات الـضــريـبـيــة م ـقــارنــة بنسبة
الضرائب غير املباشرة» .ووعــد أيضًا
ّ
«بإنشاء مكتب خــاص مكلف مكافحة
ّ
التهرب الضريبي» و«تطبيق الضريبة
ال ـت ـص ــاع ــدي ــة امل ـ ــوح ـ ــدة ع ـل ــى ال ــدخ ــل
لضمان العدالة االجتماعية».

مقالة

ّ
السياسيون ...الجهلة
ّ
ّ
األحوال ّ
ّ
ّ
املضي قدمًا
بكيفية
سيد املوقف في ما يتصل
ومحمد دياب
سامي عطاالله
ّ
في موضوع الالمركزية.
ّ
خضم موسم االنتخابات النيابية ،أطلقت األحــزاب وبــاالنـتـقــال إلــى مجموعة أخ ــرى مــن الـسـيــاســاتّ ،
في
عبر
ّ
ّ
القوي لجهود الدولة الهادفة إلى الحدّ
ّ
ّ
ّالسياسية فــي لبنان ،سلسلة مــن الــوعــود السياساتية ،النواب عن دعمهم
ّ
التي تراوح بني الالمركزية واإلنماء املتوازن ،وبني توفير مــن أوج ــه الـتـفــاوت االجـتـمــاعــي وبـلــورة بــرامــج متكاملة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الصحية الشاملة وإص ــاح نظام التقاعد .وفي
الرعاية
مستعدين الستتباع ذلك
للحد من الفقر ،إال أنهم غير
ّ
ـن أن التعبير عــن مـثــل ه ــذه امل ّــواق ــف الـسـيــاســاتـيــة ال بــالـسـيــاســات املــائـمــة لـبـلــوغ ه ــذه ال ـغــايــات .عـلــى سبيل
حـ ّ
ّ
ّ
االجتماعية بطرق
يتطلب منهم الـجـهــد الـكـثـيــر ،ف ــإن مـهــمـ ّـة ش ــرح الطريقة املثال ،يمكن التعامل مع أوجه التفاوت
ّ
الفضلى لتحقيق هذه الوعود تختلف كل االختالف ،إذ شتى ،مثل خفض الضرائب على االستهالك ،أو زيادة
ّ
ّ
السياسيني أن
يحتم ذلك على
يتمتعوا بمستوى أدنى من الضرائب على الدخل أو األرباح ،أو بلورة برامج مكافحة
ّ
اإلملام بالسياسات باإلضافة ّ إلى اتساق مواقفهم بشأن الفقر ،أو تعديل قانون اإليجارات الصادر عام  ،2014أو
ّ
مما ّ
تقدم .ومن أصل ّ
صدقية .أي مزيج ّ
عدد من القضايا املترابطة حتى تكون لوعودهم
النواب الثالثة واألربعني
وبعبارة أخرىّ ،
ّ
ّ
الدعوة
عند
السياسية
يتعي على األحزاب
ال ــذي ــن يــدع ـمــون ال ـح ــد م ــن أوج ــه ال ـت ـفــاوت االجـتـمــاعــي،
ّ
إل ــى اع ـت ـمــاد سـيــاســة م ـح ــددة مــن قـبـيــل تــوفـيــر الــرعــايــة تـسـعــة وع ـش ــرون فـقــط م ـس ـت ـعـ ّـدون لـخـفــض الـضــرائــب
ّ
ّ
الصحية الشاملة أو مكافحة الفقر ،أن تقترح تدابير مالية على االستهالك ،ما من شأنه أن يساعد على تقليص
ّ
لبلوغ هذه األهداف.
تنازلية .أربعة
الفجوة ،لكون الضريبة على االستهالك
ّ
ّ
ضمن إطار عمل املركز اللبناني للدراسات الذي يتناول وعشرون منهم فقط مستعدون لزيادة الضرائب على
ّ
البرملان ،سعينا إلى تحديد مواقف النواب من ًالسياسات الــدخــل واألرب ـ ــاح[ ،]1وسبعة عشر فقط يــريــدون إلغاء
ّ
ّ
ّ
املتصلة بمجموعة مــن سبع وعشرين قضية تتضمن قانون اإليجارات الصادر عام .2014
ّ
الــامــركـ ّ
ـزيــة ،ال ـضــرائــب ،الـف ـقــر ،الــرعــايــة الـصـحــيــة ،دعــم وقـ ــد ت ـك ــون اآلراء ال ـس ـيــاســاتـ ّـيــة ل ـب ـعــض ال ـ ـنـ ـ ّـواب ذوي
القطاعات اإلنتاجية ،قانون اإليـجــارات ،الخدمات ّ
العامة ،االن ـت ـم ــاءات ال ـس ـيــاسـ ّـيــة املـخـتـلـفــة م ـت ـقــاربــة ف ــي ح ــاالت
ّ
امللكية ّ
العامة،
يجر البناء على هذا التالقي للتشريع.
حقوق املــرأة ،عقوبة اإلعــدام ،من بني جملة أخــرى ،ولكن لم
ً
ِ
ّ
الصحية .ففيما أعرب ّ
أمور أخرى ،إضافة إلى تحديد
النواب
مستوى التزام املدافعة عن ونسوق هنا مثال الرعاية
ّ
بأغلبيتهم الساحقة عن دعمهم لتوفير الرعاية الصحيةّ
ّ
هذه السياسات ،من خالل النظر في اتساقها مع مواقفهم
م ــن س ـيــاسـّـات أخـ ــرى ذات ص ـلــة .ول ـه ــذه ال ـغــايــة ،قابلنا لجميع املــواطـنــن ،لــم يـتـحـ ّـول هــذا الـتــوافــق إلــى سياسة
ّ
خمسة وستني نائبًا من مختلف ّ األحزاب
السياسية من ملموسة يستفيد منها املواطنون .في الوقت عينه ،يبدو
املشرعني الـ ،128وهم ّ
ّ
ّ
إجراء
على
وافقوا
النواب الذين
بني
أن قــانــون اإلي ـجــارات الــذي أقــره البرملان عــام  2014هو
ً
القضايا السبع والعشرين،
املقابلة ،وذلــك خــال عامي  2015و ،2016لنسألهم عن األكثر إثــارة للجدل من بني
ّ
ّ
ّ
السياساتية.
تفضيالتهم
إذ إن ــه قــد حــقــق أدن ـ ّـى مـسـتــوى من
للوهلة األولى ،يبدو ّ
ّ
ّ
يدعمون
اب
النو
أن
التوافق بني الـنــواب الــذيــن قابلناهم.
ّ
ّ
الصحية لجميع
بشدة توفير الرعاية
وقـ ـ ـ ــد دعـ ـ ـم ـ ــه ن ـ ـحـ ــو ث ـ ـلـ ــث الـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ّـواب،
املــواط ـنــن ،وتــوسـيــع الــامــركـ ّ
ـزيــة على
ف ـي ـمــا أعـ ــرب ال ـث ـل ـثــان ال ـب ــاق ـي ــان عن
م ـس ـتــوى ال ـق ـض ــاء ،والـ ـح ـ ّـد م ــن أوج ــه
معارضتهم له أو عن حيادهم .وما
ثلث
أي
نائبًا،
24
أن
بدا
ّ
ُ َ َ
امللكية
الـتـفــاوت االجـتـمــاعــي ،وحـمــايــة
يدعو إلى االستغرابّ ،أن القانون قد
ّ
ّ
العامة ،وخفض الضرائب على بعض النواب المستطلعين،
نجح بحصد ما يكفي من األصوات
ّ
ّ
إلمـ ــراره ،عـلــى الــرغــم مــن مـحــدوديــةّ
ال ـس ـلــع االس ـت ـهــاكــيــة األس ــاس ــي ــة ،أو
الحماسة
مفرطو
ّ
ّ
ّ
ّ
حتى إلغاءها ،ومنح املرأة الحق بإعطاء
الــدعــم ال ــذي يحظى بــه .كيف يمكن
إلى
ة
الالمركزي
بشأن
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
حد ّ
اللبنانية لزوجها وأوالده ــا.
الجنسية
لقضي ٍة ال تتمتع إال بالقليل من
إذًا
بالدولة
يضر
ّ
ّ
غ ـيــر ّأن تــأي ـيــدهــم ه ــذا ي ـتــاشــى عند
الفعلي أن تتحول إلى قانون،
الدعم
ّ
في حني ّأن مسألة الرعاية الصحيةّ
ال ـت ـم ـ ّـع ــن ف ــي ت ـف ـض ـيــات ـهــم املــت ـص ـلــة
بسياسات أخرى.
عال
الشاملة التي تحظى بمستوى ٍ
ّ
الالمركزية .فعلى الرغم من
لنأخذ مثل
مــن الـتــوافــق لــم تستحل بـعــد واقـعــا
تأييد الـنـ ّـواب الـقـ ّ
ـوي إلنشاء مجالس أقضية منتخبة ،ال مـلـمــوســا؟ ال شـ ّـك فــي ّأن ذلــك يلقي بـظــال قــاتـمــة على
ّ
تتسم مواقف الكتل النيابية حول صالحيات هذه املجالس ص ــدق امل ــواق ــف الـسـيــاســاتـ ّـيــة ال ـتــي أع ــرب عـنـهــا ال ـنـ ّـواب
بــاتـســاق ق ــوي .ويــدعــم
بعض ال ـنـ ّـو ّاب إعـطــاء صالحيات خالل املقابالت ،أو على قدرتهم على البناء على التوافق
ّ
واسعة ملجالس األقضية حتى تتمكن من بلورة املشاريع وتحويله إلى سياسة تعالج حاجات الناس.
ّ
الحاليون ـ بال ّ
ّ
وت ـن ـف ـيــذهــا ،فـيـمــا يـعـتـقــد آخ ـ ــرون ب ــوج ــوب ح ـصــر هــذه سيطلق ّ
شك ـ مجموعة
النواب واملرشحون
ّ
ّ
ّ
السياساتية ،لكنهم لن يتمعتعوا ّ
الـصــاحـيــات ببضع مـسـ
صدقية
بأي
ـؤولـ ّـيــات .ولـيــس تـضــارب اآلراء من املواقف
ّ
ّ
إشكالي ًةّ ،
ّ
االتساق الذي ّ
لكن عدم
بحد ذاته ما يطرح
تنم إن لــم يتقدموا بتفاصيل مـحــددة حــولـهــا .طبعًا ،يمكن
ّ
ّ
ّ
عنه أجــوبــة ال ـنــواب عند ســؤالـهــم عــن امل ــوارد املــالــيــة التي بعض النواب املشاركة في حوار ّ
فعلي بشأن السياسات
ّ
ّ
ّ
ّ
يتعي تزويد مجالس األقضية بها.
املشرعني زمالئهم .إال أن عددًا كبيرًا
مع الجمهور ،كما مع
ّ
عند مقارنة املواقف التي أعلنها ّ
النواب بشأن صالحيات منهم قد أثبتوا ،خــال واليتهم ،أنهم يفتقرون إلــى فهم
ّ
ّ
ّ
مجالس األقضية بمواقفهم من املوارد املالية التي يجب القضايا األساسية ،أو أنهم غير ّمستعدين للسعي إلى
تخصيصها لـهــذه األق ـض ـيــة ،ب ــرزت إشـكــالـيــات أخــرى تحقيق املصلحة الـعـ ّـامــة .وسيتطلب تحسني ذلــك على
عــديــدة .ذلــك ّأن ربــع ال ـنـ ّـواب الــذيــن قابلناهم أعــربــوا عن
على نحو تدريجي ،تحقيق نقلة لدى
األرج ــح ،وإن كــان ّ
آراء غـيــر متناسقة بـشــأن الــامــركـ ّ
ـزيــة .فـهــم يـحـ ّـبــذون الناخبني للمطالبة بتحل ّي قادة البالد املنتخبني بالكفاءة.
ّ
ّ
م ـنــح صــاح ـيــات مـ ـح ــدودة مل ـجــالــس األق ـض ـي ــة ،لـكــنـهــم وع ـنــدهــا ،يمكن أن نـتــوقــع مــن املــرش ـحــن واألح ـ ــزاب أن
ـؤيــدون تزويدها بـمــوارد ّ
يـ ّ
مالية كبيرة ،ال تتناسب مع ي ـع ـت ـمــدوا ب ــرام ــج س ـيــاســاتـ ّـيــة وت ـف ـض ـيــات سـيــاســاتـيــة
ّ
ّ
مـســؤولــيــاتـهــا .وب ــدا أن أرب ـعــة وعـشــريــن نــائـبــا ،أي ثلث واضحة ومحددة في حمالتهم االنتخابية.
ُ َ َ
ّ
ّ
الالمركزية
النواب املستطلعني ،مفرطو الحماسة بشأن
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
إلى حد
يضر بالدولة ،إذ إنهم يحبذون منح صالحيات [ ]1في الواقع 20 ،فقط من أصل  43نائبًا مستعدون
ّ
ّ
واسعة ملجالس األقضية ومدها بموارد مالية أكثر من لخفض الضريبة على االستهالك وزيادة الضريبة
ّ ّ
وفعليًا ،قلما يسهم ذلك في تقليص
الالزم ،تزيد على نسبة الـ %35املعتمدة معيارًا مرجعيًا على رأس املال.
دول ـ ّـي ــا .وم ــن ال ـج ـلـ ّـي أن ع ــدم ال ــوض ــوح ه ــو ف ــي أحـســن التفاوت في الدخل.
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ّ
ّ
اللبنانيون أنهم محور اهتمام الالعبين األساسيين على الساحة الدولية ،وقد
يظن
ّ
الوقت الذي
في
لكن
ًا.
د
غ
انتخاباتهم
إلى
تتجه
العالم
حول
الميديا
أنظار
أن
يعتقدون
ً
تجلس فيه المنطقة على فوهة بركان قد ينفجر قريبًا ،هل هذا هو الواقع فعال؟

كيف يواجه اإلعالم األجنبي استحقاقنا اإلنتخابي؟

عرض جانبي في انتظار «االنفجار الكبير»!
نادين كنعان
ت ـق ـت ــرب ص ـن ــادي ــق االق ـ ـتـ ــراع م ــن فتح
أبوابها أمــام جميع اللبنانيني في كل
أنحاء البالد ،غدًا األحــد ،فيما تستنفر
وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ـ ـ ــام ل ـت ـغ ـط ـيــة «ال ـ ـعـ ــرس
ّ
تسع
الديمقراطي» النيابي األول منذ ّ
سنوات .وفيما من الطبيعي أن تتجند
امليديا املحلية لنقل مجريات الحدث،
تتجه األنظار إلى تلك األجنبية ومدى
اهـتـمــامـهــا ب ـمــا ي ـجــري ف ــي ه ــذا ّالبلد
ّ
الصغير .ال ّ
شك في أن اللبنانيني يظنون
ّ
أنهم مالئو الدنيا وشاغلو الناس ،لكن
ّ
من الواضح أن عليهم إعادة التفكير في
ً
ذلك قليال .في مقابل بعض املؤسسات
التي ّ
خصت االنتخابات املرتقبة بفرق
عمل ومـســاحــات واف ــرة عبر منابرها،
ً
كمحطة «فــرانــس  »24الفرنسية مثال،
تتعامل أغلبية التلفزيونات والصحف
ّالغربية األخرى مع ما يحدث هنا على
أنه «عرض جانبي» ،مقارنة بما ينتظر
املنطقة من ّ
تطورات ،بدءًا باالنتخابات
ّ
الـعــراقـيــة فــي  12أي ــار (مــايــو) الحالي،
ً
انتهاء بأرجحية انهيار االتفاق
وليس
الـنــووي بني الــواليــات املتحدة وإيــران،
م ــع حـســم الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دونــالــد
تــرامــب قـ ــراره فــي ه ــذا الـخـصــوص في
ّ
بالتطورات املتعلقة
اليوم نفسه ،ناهيك
بنقل ال ـس ـفــارة األمـيــركـيــة رسـمـيــا إلــى
ال ـق ــدس املـحـتـلــة ف ــي ّ 14أيـ ـ ــار .ه ــذا ما
تشير إليه أج ــواء مراسلي املؤسسات
األجنبية املوجودين في بيروت ،وفي
مقارهم الرئيسية في بلدانهم ّ
ّ
األم.
لـ ـ ــن تـ ـتـ ـع ــام ــل صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «لـ ــومـ ــونـ ــد»
الـفــرنـسـيــة م ــع االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة
ّاللبنانية كحدث استثنائي ،خصوصًا
أنها ليست ذات أهمية كبيرة بالنسبة
إلـ ــى ال ـج ـم ـهــور ال ـف ــرن ـس ــي .هـ ـك ــذا ،من
املـ ـ ـ ّ
ـرجـ ـ ــح أن ي ـك ـت ـف ــي مـ ــراسـ ــاهـ ــا فــي
بيروت ،لور ستيفان وبنجامني بارت،
بتغطية «م ـع ـتــادة» للنتائج ،وف ــق ما
يؤكد بــارت فــي اتـصــال مــع «األخـبــار».
يأتي ذلك بعد سلسلة مقاالت نشرتها
الجريدة التي كانت توضع في املاضي
ف ــي خــانــة «ي ـســار ال ــوس ــط» ،وتـنـ ّـوعــت
بــن مقابلة حــول األج ــواء االنتخابية
م ــع م ــدي ــر «م ـع ـهــد ال ـع ــاق ــات الــدول ـيــة
واالستراتيجية» فــي بــاريــس وأستاذ
العالقات الدولية في «جامعة القديس
يوسف» في بيروت ،كريم إميل بيطار،
باإلضافة إلــى أخــرى عن وضــع «حزب
الله» في دائرة بعلبك ـ الهرمل ،وأخرى
عــن سعد الحريري وإمكانية رئاسته
الحكومة املقبلة ،على أن تليها رابعة
عن تيمور جنبالط ،في انتظار املقال
ال ـشــامــل الح ـقــا ع ــن ال ـن ـتــائــج ،وم ــن ثم
تـحـلـيـلـهــا .يـسـتـبـعــد ب ـ ــارت أن تـخــرج
تغطية «لــومــونــد» عــن هــذا اإلط ــار ،إال
«ف ــي ح ـ ّـال حـ ــدوث م ـف ــاج ــآت» ،مـشـيـرًا
إلـ ــى ت ــأث ــر ل ـب ـنــان ال ـس ــري ــع ب ـت ـط ـ ّـورات
ّ
ما بني إيران والواليات
املنطقة (وال سي ّ
امل ـت ـح ــدة) ،غـيــر أن ــه ال ي ــزال حـتــى اآلن
«مـ ـحـ ـمـ ـي ــا م ـ ــن تـ ــداع ـ ـيـ ــات ال ـت ـص ـع ـيــد
اإلقليمي».
ّ
ف ــي امل ـقــابــل ،ي ـبــدو أن لـ ـ «ف ــران ــس »24
أجـ ـن ــدة أخـ ـ ـ ــرى .ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ع ــدم

اهتمام الداخل الفرنسي بحدث لبناني
ّ
تتوجه الشبكة التابعة
محلي مماثل،
لإلعالم الخارجي الفرنسي إلى جمهور
عربي عريض ،و«تحرص على تغطية
كــل األح ــداث املشابهة حيث تستطيع
فــي الـشــرق األوس ــط والـعــالــم العربي»،
ك ـم ــا ت ـق ــول ل ـن ــا اإلع ــامـ ـي ــة الـلـبـنــانـيــة
العاملة فيها كــوزيــت إبــراهـيــم .قادمة
ّ
من باريس ،حطت األخيرة أمس برفقة
فريق عمل كامل في بيروت ،إلى حيث
سينقلون برنامج «النقاش» بالعربية
والفرنسية واإلنكليزية ،على أن ّ
تقدم
الـقـنــوات الناطقة باللغات الـثــاث مع
موفديها الخاصني وشبكة مراسليها،
ن ـشــرات خ ـ ّ
ـاص ــة .كــذلــك ستنقل بالبث
ّ
املباشر النتائج األولية وردود األفعال،
م ـص ـح ــوب ــة ب ــالـ ـع ــدي ــد مـ ــن املـ ـق ــاب ــات
وال ـت ـح ـق ـي ـقــات ال ـت ــي ت ـك ـ ّـم ــل ال ـبــرم ـجــة
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،ويـ ـمـ ـك ــن م ـتــاب ـع ـت ـهــا عـلــى
الشاشة الصغيرة واإلنترنت ومواقع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي .هـكــذا ،سنكون
غدًا األحد على موعد مع تغطية خاصة
مباشرة ( 16:00بتوقيت بيروت) على
ً
مساء
مدى ساعة ،تليها عند السابعة
نشرة إخبارية أطول من العادة ملتابعة
إقـفــال صناديق االق ـتــراع مـبــاشــرة ،مع
ض ـي ــوف ف ــي االسـ ـت ــودي ــو وم ــداخ ــات
م ـب ــاش ــرة مل ــوف ــدات ـه ــا الـ ـخ ــاص ــات إل ــى
ه ـن ــاك :ك ــوزي ــت إب ــراه ـي ــم (بــال ـعــرب ـيــة)،
وس ـت ـي ـفــانــي أن ـ ـطـ ــوان (بــال ـفــرن ـس ـيــة)،
وســانــام شــانـتـيــاي (بــاإلنـكـلـيــزيــة) ،ثم
نـشــرات خاصة ّ
تقدمها حسنية مليح
(بالعربية ـ ـ  20:00إلــى  ،)21:30وكلير
بــونـيـشــون (بالفرنسية ـ
 )21:00ونــاديــا شربيط
(باإلنكليزية ـ ـ )20:00
مـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــس وم ـ ــن
ب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــروت.
وفي اليوم
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال ـ ـ ــي،
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدم
إب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
وأنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان
وشانتياي برنامج
«ال ـن ـق ــاش» ()20:10
م ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة مـ ـ ـ ــن بـ ـ ـي ـ ــروت،
م ـ ــع م ـ ــروح ـ ــة م ـ ـنـ ـ ّـوعـ ــة مــن
ّ
ـوف .عـلـمــا ب ـ ــأن كــوزيــت
ال ـض ـي ـ ّ
ت ـ ــؤك ـ ــد أن ـ ـ ـهـ ـ ــا س ـ ـت ـ ـحـ ــاول إثـ ـ ـ ــارة
مواضيع ّ
منوعة ّ
تهم الجمهور مع
ضيوف من مختلف االتجاهات.
م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،س ـت ـق ـ ّـدم
إذاع ـ ـ ــة «م ــون ــت كــارلــو
الـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة» ت ـغ ـط ـي ــة
ش ــام ـل ــة ف ــي ن ـشــرات ـهــا
وبرامجها الخاصة مــن باريس

بـ ـمـ ـش ــارك ــة م ــوف ــدتـ ـه ــا الـ ـخ ــاص ــة إل ــى
لـبـنــان إي ـمــان الـحـمــود ،بــاإلضــافــة إلــى
ت ـخ ـص ـي ــص بـ ــرنـ ــامـ ــج «مـ ـعـ ـك ــم ح ــول
ال ـح ــدث» (ب ــن  17:00و 18:00ـ ـ تقديم
س ـع ــدة الـ ـص ــاب ــري) ،ب ـعــد غـ ـ ٍـد االث ـنــن
لـ ـه ــذا امل ـ ــوض ـ ــوع .أم ـ ــا م ــوق ــع الـشـبـكــة
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،ف ـس ـي ـع ــرض ال ـل ـح ـظـ َـات
املميزة لالنتخابات بواسطة مبعوث ْيه
مارك ضو وليال جاسنتو.
هـ ـن ــاك ب ـع ــض الـ ـتـ ـج ــارب امل ـش ــاب ـه ــة ل ـ
«فرانس  ،»24وإن ليست بالزخم نفسه.
عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،أرس ـل ــت ق ـن ــاةTRT
 Worldالتركية فريق عمل خاصًا إلى
الـعــاصـمــة الـلـبـنــانـيــة ،مـهـ ّـمـتــه مــواكـبــة
مجريات األمور على مدى أسبوع ،قبل

أرسلت «فرانس »24
فريق عمل
و TRT World
ّ
خاصًا لمتابعة التطورات
االنتخابات وأثناءها وبعدها.
من جهتها ،لم تـ ّ
ـزودنــا «هيئة اإلذاعــة
ّ
البريطانية» بمعلومات مفصلة عن
تعاملها مــع االستحقاق النيابي ،إال
ّ
أن رئيس قسم املــراسـلــن والتخطيط
فـ ــي «بـ ـ ـ ــي .بـ ـ ــي .سـ ــي ع ـ ــرب ـ ــي» ،ب ـس ــام
ال ـع ـن ــداري ،ش ـ ّـدد عـلــى «أن ـنــا نتعامل
مع هذا الحدث بذهنية مرنة .سنفعل

ك ــل م ــا ف ــي وس ـع ـن ــا ل ـتــوف ـيــر تـغـطـيــة
ّ
ّ
حية ميدانية من أماكن مختلفة ،لكن
ح ـج ـم ـهــا س ـي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى مـ ــا ي ـحــدث
على األرض :حجم اإلقبال ،والتنظيم،
األمـ ـن ــي ،إل ـ ـ ـ ــخ ،»...مــوضـحــا
وال ــوض ــع ّ
أن ـنــا «نـتـجــنــب أي ن ــوع م ــن التغطية
الناخبني
الـتــي يمكن أن تــؤثــر ب ـقــرار ّ
خالل العملية االنتخابية .وأتوقع أن
يكون الـجــزء األوف ــر مــن التحليل بعد
إغالق صناديق اإلقتراع» .ثم يضيف:
«سننظر إلــى االنتخابات من منظور
أشمل ّ
مما يمكن أن ّتركز عليه وسائل
اإلع ــام املـحـلـيــة ،ألن ـنــا نـبــث لجمهور
مـنـتـشــر ف ــي مـخـتـلــف ال ـ ــدول الـعــربـيــة
ق ــد ال ي ــرغ ــب ب ــالـ ـض ــرورة ف ــي ال ـغ ــرق
بالتفاصيل».
وعن أهمية الحدث اللبناني بالنسبة
اإلعالمية العريقة،
إلى هذه املؤسسة
ّ
ي ـل ـفــت الـ ـعـ ـن ــداري إل ـ ــى أنـ ـ ــه «ف ـ ــي ه ــذا
الـ ـشـ ـه ــر نـ ـت ــوق ــع أحـ ـ ــداثـ ـ ــا أك ـ ـبـ ــر ع ـلــى
امل ـس ـت ــوى اإلق ـل ـي ـم ــي وال ـ ــدول ـ ــي .عـلــى
السبيل املثال ال الحصر ،هناك موعد
نـقــل ال ـس ـفــارة األم ـيــرك ـيــة إل ــى الـقــدس
مـنـتـصــف الـشـهــر ال ـحــالــي ،وق ـبــل ذلــك
ن ـت ــوق ــع أن ي ـح ـس ــم ال ــرئـ ـي ــس ت ــرام ــب
ق ـ ـ ـ ــراره بـ ـش ــأن االت ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـن ـ ــووي مــع
إي ــران .لكل من هذين الحدثني تبعات
ع ـلــى امل ـس ـت ـ َ
ـوي ـ ْـن اإلق ـل ـي ـمــي وال ــدول ــي
تفوق ما لالنتخابات التشريعية في
لـبـنــان .لــذلــك ،ال نقلل مــن أهـمـيــة هــذه

االنتخابات بالنسبة إلى متابعي ّ،bbc
أو إلــى جــزء منهم على األقــل ،ولكنها
م ــن م ـن ـظــور ع ــرب ــي وإق ـل ـي ـمــي لـيـســت
القصة األهم حاليًا».
ال ي ـبــدو اإلعـ ــام األم ـيــركــي بـعـيـدًا عن
ه ـ ــذه األج ـ ـ ـ ـ ــواء .ع ـل ــى ج ـ ـ ــدول أع ـم ــال ــه
تـ ـط ـ ّـورات م ــن «ال ـع ـي ــار ال ـث ـق ـيــل» عليه
التعاطي معها في األيــام املقبلة ،تهم
ّ
وتمس حياتهم.
متابعيه بنحو أكبر
في هذا ّالسياق ،يمكن القول بضمير
مرتاح إنــه لم تطأ األراضــي اللبنانية
ف ــرق ع ـمــل تــاب ـعــة ل ـش ـب ـكــات إخ ـبــاريــة
ّ
أم ـي ــرك ـي ــة م ـح ـل ـي ــة ،ع ـل ــى األقـ ـ ـ ــل وف ــق
م ــا ي ــؤك ــد ص ــاح ــب إحـ ـ ــدى ال ـش ــرك ــات
اللبنانية املـعــروفــة الـتــي يلجأ إليها
ه ــؤالء ع ــادة السـتـئـجــار م ـع ـ ّـدات وفــي
عمليات اإلن ـت ــاج ،ومــراس ـلــون أجــانــب
تواصلنا معهم.
ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد مـ ـ ــوفـ ـ ــدي املـ ــؤس ـ ـسـ ــات
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــروت،
ف ـش ـل ـن ــا ف ـ ــي اس ـ ـت ـ ـصـ ــراح ع ـ ــدد مـنـهــم
(«سـ ــي .أن .أن» ،و«ن ـيــويــورك تــايـمــز»،
و«واش ـ ـن ـ ـط ـ ــن ب ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ــت» )...ألسـ ـب ــاب
مرتبطة ب ـ «التراتبية اإلداريـ ــة» حينًا
و«ال ـب ــروت ــوك ــوالت الــداخ ـل ـيــة» أحـيــانــا
ً
أخــرى ،فضال عن «األسباب الخاصة».
ّ
ّ
غير أن األجــواء العامة تدل على أن «ال
شيء غير اعتيادي» ضمن املخططات،
إال إذا خـ ــرجـ ــت األم ـ ـ ـ ـ ــور ع ـ ــن س ـي ــاق
التوقعات!

(عالء
رستم ــ
سوريا)

كان من المتوقع أن
ال يطول غياب مارسيل
غانم كثيرًا ،وأن تستثمره
 mtvليلة االنتخابات لحصد
نسب مشاهدة مرتفعة،
خصوصًا بعد ما أحدثه
غيابه عن الشاشة من
فراغ واضح في هذا
الموسم االنتخابي .لكن
إطاللة غانم ليلة غد،
الذي أحيا سهرة انتخابية
شهيرة في حزيران ،2009
ال يمكنها إال أن تستدعي
مفارقات كثيرة لما
يحمله العام  2009من
خصوصية على صعيد
إعادة رسم المشهد
التلفزيوني اللبناني

غانم في «دق الجرس» :اخترت  mtvألنها تشبه تطلعاتي

مارسيل غانم و :mtvعالقة شائكة
مهى زراقط

 :2009العام الحرج

يذكر ميشال حايك في توقعاته لعام
 2013أن «م ــارسـ ـي ــل غ ــان ــم س ـي ـكــون
كـ ــام ال ـ ـنـ ــاس» .كـ ــان ي ـم ـكــن تـصــديــق
األمـ ــر إذا تــذكــرنــا أن ــه ف ــي ذل ــك الـعــام
ان ـت ـشــرت أخ ـب ــار ع ــن خ ــاف وق ــع بني
غانم ورئيس مجلس إدارة  lbciبيار
ال ـضــاهــر ،عـلــى خـلـفـيــة تـغـيـيــر مــوعــد
بــرنــامــج «ك ــام ال ـنــاس» .لكن األم ــر لم
ُيـثــر ضـجــة ،مــا يعني أن تــوقــع حايك
س ــاب ــق ألوانـ ـ ـ ــه ،إذ ل ــم ي ـت ـح ـ ّـول غــانــم
فـعـلـيــا إل ــى «ك ــام ال ـن ــاس» إال اب ـتـ ً
ـداء
م ــن تـشــريــن ال ـثــانــي (نــوف ـم ـبــر) 2017
وح ـ ـتـ ــى ال ـ ـي ـ ــوم .رب ـ ـمـ ــا أخ ـ ـطـ ــأ ح ــاي ــك
يومها باالسم ،فذكر مارسيل عوضًا
عــن جــورج الــذي غــادر القناة يومها،
وربـ ـ ـم ـ ــا ك ـ ـ ــان يـ ـ ـح ـ ــاول ت ــذكـ ـي ــر غ ــان ــم
بمقابلة أجراها معه ،لكن األكيد أن ما
حصل مــع غانم فــي الشهور األخيرة
ك ــان يـحـتــاج إل ــى ع ـ ـ ّـراف :مــن مالحقة
قضائية ،مــرورًا بحركة يد غير الئقة
أثارت ضجة ،ثم استقالة من مؤسسة
ً
أمضى فيها نصف عمره ،وصوال ّإلى
انتقاله إلى مؤسسة منافسة لم توفره
هو نفسه من االنتقادات في أكثر من
مناسبة.
مــن ه ـنــا ،يـصـبــح ان ـت ـظــار حـلـقــة الـغــد
م ـبـ ّـررًا :ع ــودة اإلعــامــي املثير للجدل
ف ــي أم ـس ـي ــة ان ـت ـخ ــاب ـي ــة ،ب ـع ــد ش ـهــور
مــن الـضـجــة .واسـتـبـقـهــا بــإطــالــة في
ب ــرن ــام ــج «دق ال ـ ـجـ ــرس» أع ـل ــن فـيـهــا
اخ ـت ـي ــاره االن ـض ـم ــام إل ــى  mtvألنـهــا
«ف ـ ــي ب ـع ــض امل ـ ـحـ ــات ت ـش ـب ـه ـنــي فــي
تطلعاتي» .ال غــرابــة فــي انتقال غانم
إلــى  mtvبعدما تحولت األخـيــرة إلى
حــاضــن ملــن يمكن تسميتهم «قــدامــى
 ،»lbcوآخرهم اإلعالمية دوللي غانم،
ل ـكــن ال ـغــريــب ه ــو قــولــه إن ـهــا تشبهه
ف ــي ت ـط ـل ـعــاتــه ،خ ـص ــوص ــا إذا كــانــت
امل ـق ــارن ــة ال ـتــي ت ـفــرض نـفـسـهــا ال ـيــوم
هي بني السهرة املرتقبة غدًا والسهرة
االنتخابية الشهيرة التي أدارها غانم
ليل  7حزيران .2009

تـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــع سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــوات تـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـص ـ ـ ــل بـ ــن
االستحقاقني حصل الكثير خاللها
في عالم التلفزيون .ففي عام ،2009
عادت  mtvإلى الحياة ،بعدما كانت
قــد أقـفـلــت ب ـقــرار قـضــائــي فــي أيـلــول
(سبتمبر)  2002بحجة مخالفتها
القانون االنتخابي .عــادت  mtvقبل
أسابيع مــن االستحقاق االنتخابي
فــي  7حــزيــران (يــونـيــو) ،على الرغم
مــن أن ال ـقــرار الـقـضــائــي ال ــذي سمح
بـعــودتـهــا يـعــود إل ــى آب (أغـسـطــس)
 .2005ل ــم ي ـكــن خــاف ـيــا ع ـلــى أح ــد أن
ً
ق ـ ــرار الـ ـع ــودة هـ ــذا ارتـ ـب ــط م ـبــاشــرة
بــاالنـتـخــابــات الـنـيــابـيــة ال ـتــي يمكن
ـال ال ـ ـ ــازم لــان ـطــاقــة
أن ت ــأت ــي ب ــامل ـ ّ
م ــن ج ـهــة ،وت ــوف ــر ال ــدع ــم الـسـيــاســي
املطلوب لحزب «ال ـقــوات اللبنانية»
ّفي االنتخابات.
أثرت هذه العودة في  ،lbciالتي كانت
(وال تزال) تخوض نزاعًا قضائيًا مع
«ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة» ،وش ـهــدت أكثر
ّ
م ــن ه ـ ــزة ،مـنـهــا ان ـ ــدالع خــاف ـهــا مع
«روتانا» ،وخالفها مع «اإلمبراطور
اإلعالني» الراحل أنطوان الشويري
الذي خرج من شراكته معها وتوجه
لــدعــم  mtvإعــان ـيــا ،ي ـضــاف إليهما
اسـتـقــالــة مــي شــديــاق مـبــاشــرة على
ال ـ ـ ـهـ ـ ــواء مـ ـنـ ـه ــا .وال نـ ـنـ ـس ــى ط ـب ـعــا
اسـتـقــالــة ولـيــد ع ـبــود ،مـبــاشــرة بعد
إع ــان ان ـطــاقــة  ،mtvلـيـكــون واحـ ـدًا
مــن مؤسسيها .ه ــذه األحـ ــداث التي
سبقت االستحقاق االنتخابي ،تالها
صرف عدد من املوظفني نهاية العام
نـفـســه ،ثــم اسـتـقــالــة ش ــدا عـمــر (بعد
إي ـقــاف برنامجها ال ـح ــدث) ،والحـقــا
زوجها مروان متني الذي كان يشغل
م ـن ـصــب م ــدي ــر الـ ـب ــرام ــج واألخ ـ ـبـ ــار
السياسية.

األخوان غانم

ّ
الـ ـع ــودة إل ــى ك ــل ه ــذه األح ـ ـ ــداث ،في
إط ــار ال ـحــديــث عــن إطــالــة مــارسـيــل

ّ
غ ــان ــم غـ ـ ـدًا ،ت ــأت ــي ل ـت ـقــول إن كـ ــل ما
جــرى في املحطة ُح ّملت مسؤوليته
آنـ ـ ـ ــذاك ل ـ ـ «األخ ـ ــوُي ـ ـ ّـن غـ ــانـ ــم» .حـمـلــة
ق ــوات ـي ــة عـنـيـفــة ش ــن ــت ع ـلــى ج ــورج
ُّ
غ ــان ــم ،الـ ــذي ات ـه ــم ب ـصــرف موظفني
محسوبني عليها نـهــايــة ع ــام 2009
وتعيني موالني للتيار الوطني الحر
ف ــي م ــراك ــز امل ـس ــؤول ـي ــة .وف ـي ـمــا نفى
جـ ـ ــورج األم ـ ـ ــر ،ك ـ ــان م ــارس ـي ــل غــانــم
ّ
ُي ـت ـهــم ب ــإق ـص ــاء كـ ــل «م ـن ــاف ــس جــدي
لــه» بسبب «ن ـفــوذه الكبير» املتأتي

ُح ّمل األخوان غانم مسؤولية
الكثير من القرارات التي
اتخذتها  lbciبحق الموظفين
انتقادات قواتية بالجملة
طاولت سهرة الـ exit polls
في حزيران 2009
مــن عالقته الجيدة بــرنــدة الضاهر،
بحسب ما يقول متني في مقابلة مع
جريدة «البلد» في عــام  .2010اتهام
يرفضه مارسيل غانم الذي يقول في
مقابلة لــه مــع جــريــدة «الـحـيــاة» عام
 2009إنه لم ينظر يومًا إلى برنامج
آخر عند زمالئه ،فـ«أنا أعمل بجهد
ليكون برنامجي ناجحًا ومحترفًا
ّ
علي أن ّ
ـأن ّ
أقدم
ومهنيًا ،وال أشعر بـ
ه ــداي ــا م ـجــان ـيــة ألحـ ــد ،أو أن أذوب
ليظهر اآلخرون».
ف ــي امل ـقــاب ـلــة ن ـف ـس ـهــا ،ي ـصــف متني
األخ ــوي ــن غــانــم بـ ـ «ال ـس ــاح الثقيل»
الــذي كــان يستخدمه رئيس مجلس
إدارة  lbciب ـيــار ال ـضــاهــر ،فــي إطــار
الحديث عن السهرة االنتخابية التي
ّ
أط ــل فيها الشقيقان ليل  7حــزيــران
 2009ملــواك ـبــة ن ـتــائــج االن ـت ـخــابــات،
وال ـت ــي ّ
روج لـهــا بـكـثــافــة ،بوصفها
تعتمد التقنيات «الـحــديـثــة» ،ســواء

م ــن خ ـ ــال «ب ـ ــات ـ ــوه» ال ـت ـص ــوي ــر أو
تـقـنـيــة ال ـ ـ ـ ــ exit pollsال ـت ــي اعـتـمــدت
يومها ،وشكلت مادة أساسية للنقد
الحقًا.

انتقادات بالجملة
أبرز املنتقدين كانت مي شدياق ،من
خ ــال بــرنــامــج «عـلــى ال ـطــاولــة» عبر
شاشة  .mtvقالت شدياق ملحاورها
ن ـي ـش ــان حـ ــن س ــأل ـه ــا عـ ــن رأي ـ ـهـ ــا ب ـ
«ل ـق ــاء ال ـق ـمــة» الـ ــذي ج ـمــع األخ ــوي ــن
غــانــم« :أن ــت صــديــق ( intimeحميم)
ملارسيل ،ما رأيــك بشخص يستقبل
شـ ـقـ ـيـ ـق ــه ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــواء؟» ،م ـع ـل ـنــة
أن«ال ـص ــورة رائـعــة ،لكن مالحظاتي
على املضمون أحتفظ بها لنفسي».
لكن رأيـهــا فــي املضمون عـ ّـبــرت عنه
الحقًا في كتابها عن التلفزيون (la
 )télévision mise à nuالذي تذكر فيه
أن هــذه الـسـهــرة االنتخابية ّ
كرست
الطالق بني  lbciوالـقــوات اللبنانية،
بسبب انـحـيــازهــا إل ــى فــريــق  8آذار.
وت ـش ـيــر ش ــدي ــاق إل ــى م ـج ـمــوعــة من
األخـطــاء واكـبــت هــذه الـسـهــرة ،منها
«م ـم ــازح ــة مــارس ـيــل غــانــم للمرشح
ّ
الجميل :أتمنى أن ال أكــون قد
نديم
أيقظتك ،يـبــدو أنــك كنت نائمًا بعد
سـمــاعــك األخ ـب ــار الـسـيـئــة ،م ــا فــاجــأ
ّ
الجميل الــذي كــان يعرف أنــه يسبق
مـنــافـســه ب ــأش ــواط» .وتـنـقــل شــديــاق
عــن ج ــورج غــانــم قــولــه لـهــا (ف ــي عــام
 )2013إن «الضاهر أبلغ السعوديني
خالل لقاءات أجريت في كازابالنكا
أنه مستعد لدعم فريق  14آذار ،لكن
معترفًا لها
ليس القوات اللبنانية»،
ّ
بأن «نسبة مشاهدة القناة تدنت بعد
انتخابات ( »2009ص  .)304هذا ما
يقوله أيضًا مروان متني في املقابلة
نفسها« :انتخابات الـ  2009النيابية
ً
كــانــت مفصال أســاسـيــا ،حيث جرى
تهميشنا وإق ـص ــاؤن ــا ،وك ــان هـنــاك
إخفاق كبير في هذه التغطية حيث
ابـتـعــدت عــن املــوضــوعـيــة وأخــرجــت
املـحـطــة عــن ثــوابـتـهــا بنحو فــاضــح،

وجــرى الخلط بــن الـنــزاع القضائي
على امللكية وتوجهات املحطة».
ال ـت ـه ـم ـيــش واإلقـ ـ ـص ـ ــاء عـ ـ ّـبـ ــرت عـنــه
املــراس ـلــة دن ـيــز رح ـمــة ف ـخ ــري ،الـتــي
قالت بعد صرفها من عملها من lbci
في نهاية العام« :يبدو أن املؤسسة
اللبنانية ل ــإرس ــال تــريــد أن تمحو
أثــر القوات اللبنانية في أقسامها».
وف ـ ـ ــي م ـ ــا س ـي ـص ـب ــح ع ـ ـ ـ ــادة الحـ ـق ــا،
ّ
بالنسبة إل ــى «ق ــدام ــى  ،»lbciأطــلــت
رح ـمــة ف ــي بــرنــامــج «ح ــدي ــث الـبـلــد»
عـلــى وق ــع أغـنـيــة ال ـق ــوات اللبنانية
«نحن تحدينا األخطار» في تشرين
الثاني (نوفمبر)  ،2009لتؤكد غياب
املعايير املهنية عن قرار فصلها.

ً
ثقة الناس أوال

ه ــذه االنـ ـتـ ـق ــادات «ال ـق ــوات ـي ــة» الـتــي
ط ــاول ــت أداء  lbciاالن ـت ـخ ــاب ــي عــام
 ،2009وكان األخوان غانم مسؤولني
ع ـنــه ،يـفـتــرض أن ـهــا تـعـ ّـبــر بــوضــوح
عن سياسة  mtvالتي تخوض اليوم
معركتها االنتخابية بــوضــوح إلى
ج ــان ــب «ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة» .ف ــأي
أداء ننتظره غدًا من مارسيل غانم؟
ّ
وأي تطلعات يتوقع أن يجدها في
القناة؟
املشاهدون ينتظرونه .منهم محبوه
ال ــذي ــن ل ــم ي ـت ــوق ـف ــوا ي ــوم ــا ع ــن م ـ ّـده
ب ــالـ ـتـ ـغ ــري ــدات الـ ــداع ـ ـمـ ــة ،وي ـح ــرص
بـ ـ ــدوره ع ـلــى إعـ ـ ــادة ت ـغــريــدهــا على
صفحته الــرسـمـيــة .فنقرأ تعبيرهم
ع ــن اش ـت ـيــاق ـهــم ل ــه ب ـط ــرق مـخـتـلـفــة
وإعــان ـهــم انـتـظــار مــا سـيـقـ ّـدمــه لهم
ب ـع ــد فـ ـت ــرة ال ـغ ـي ــاب «ن ــاط ــري ــن بـعــد
الصوم يثور بركان اإلعالم» .ومنهم
مــن سـيــرصــد أداءه ليحكم عـلــى ما
ألزم به نفسه خالل إطاللته األخيرة
في «دق الجرس» ،عندما قال متهربًا
مــن اإلجــابــة عــن س ــؤال :أنــت خسرت
 lbciأم ه ــي خ ـس ــرت ــك« :األهـ ـ ــم أن ال
أخسر ثقة الناس ،وأن أبرهن أني لم
ّ
أتخل عن صورتي وال عن حقيقتي».
فلننتظر ونرَ.
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انتخابات

2018

أحمد محسن *
ما يلفت في عملية االنتخاب هو االحتفاء
بها كمنتج من منتجات الحرية .وما يلفت
فــي صيغها ،أنها نقيض الـحــريــة .انتخب.
تنتخب ،فسيحدث
عليك أن تنتخب .وإن لم
ِ
كذا وكذا .ال تنسحب .دائمًا ،ثمة شرط .ثمة
مــا يدفعك إلــى أن تفعل ،أو أن ال تفعل .ما
يلفت في لبنان ،هو َّ
«السلبطة» ،وهي مفردة
إذا ذهـبـنــا مــذهـبــا ألـسـنـيــا ،ف ــإن أول مــا قد
نفترضه ،أنها مشتقة من ُ
«سلطة» .أنت حر،
ولكن« ،إياك أن ال تنتخب» .بمعنى ما ،لست
ّ
تحصل
مجبرًا على االنـتـخــاب ،إال إن كنت
أقــل مــن مئة دوالر فــي الشهر ،وتعيش في
غرفة يمكن أن يسقط سقفها على رأسك في
أية لحظة ،أنت وأوالدك السبعة .وفي هذه
ال ـحــالــة ،سيبحث عـنــك مــراســل تلفزيوني
مـغـمــور ،وجــد نفسه فـجــأة خلف الكاميرا،
ّ
وقدم لنا نحن املشاهدين البسطاء تفاهته،
عـلــى أن ـهــا «ص ـحــافــة اسـتـقـصــائـيــة» .وكـمــا
ه ــو واضـ ـ ــح هـ ـن ــا ،ه ـ ــذا دفـ ـ ــاع ص ــري ــح ،عــن
الـشـخــص ال ــذي يـتـلـقــى رشـ ــوة ،ألن الــدولــة
والنظام ما انفكوا ّ
يكسرون عظامه ،ويريد
امل ــراس ــل الـتـلـفــزيــونــي ـ ـ وس ـت ـشــاهــدون هــذا
العفة.
غدًا بكثافة ـ أن يعطيه محاضرة في ِ
وك ـم ــا ن ـع ــرف ج ـم ـي ـعــا ،كـلـبـنــانـيــن ،ونـحــن
نـعــرف بعضنا جـيـدًا ،التلفزيونات ليست
م ـح ــاي ــدة .وال ـف ـق ــراء ال يـمـكـنـهــم الـتـصــويــت
ع ـل ــى ق ــواع ــد إب ـس ـت ـمــولــوج ـيــة وال تـهـ ّـمـهــم
التحليالت الجيوسياسية ،وإن كانوا رغم
م ـح ــاوالت ال ـن ـظــام الـحـثـيـثــة وال ـطــوي ـلــة ،ما
زالــوا يتحدثون أفضل بكثير مما يتحدث

فات األوان
مــرشـحــو ال ـكــرامــة وال ـب ـصــل ال ـب ـلــدي .وكـمــا
نعرف جميعًا ،ال يوجد محايدون في لبنان.
ّ
ّ
يتخيلون أنهم
يتخيلون.
يوجد أشخاص
م ـح ــاي ــدون .يـتـخـ ّـيـلــون أن ـهــم قـ ـ ــادرون على
ّ
يتخيلون أن التلفزيونات صادقة،
التغيير.
وأن املراسلني ال يعملون في محطات لديها
أجندات .ال يوجد محايدون ،سوى هذا الذي
يقيم مع أوالده السبعة ،في غرفة ،قد يهطل
سقفها على رأس ــه ورؤوس أوالده ،والــذي
يطلب منه النظام ،بإصرار ،أن ينتخب ،وأن
يمنح الشرعية للنظام ،الــذي ّ
كسر عظامه،
وإال فسيكون ...كذا وكذا وكذا.
ال أحــد مجبر ،ولـكــن ،لــم يعد األم ــر متعلقًا
ب ـ ـ ــإص ـ ـ ــدار األوامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،أو ب ـ ــاإلج ـ ـب ـ ــار ع ـلــى
االنتخاب .صار األمر متعلقًا ببناء سردية
جديدة ،بنيت ونشأت وارتفعت على جثث
ضحايا وشهداء وأبرياء .سردية عن أهمية
االنـتـخــاب ،عــن تسجيل مــوقــف ضـ ّـد اآلخــر،
من دون االنتباه إلى أنه موقف ّ
ضد الذات.
سردية هدفها املواءمة بني اإلكراه والتكريه
على أساس تقني ،وبني بناء ذات مستسلمة
ومنهارة طوعًا .وهذا ينتج نظامًا ،كالنظام
الـ ـ ــذي ن ـع ـيــش فـ ـي ــه ،ب ـح ـيــث ي ـت ـب ــدل ال ـع ـقــد
ً
االجـتـمــاعــي ،ليصير قـبــوال مــن املــواطــن ،أو
مــا يتفق على أنــه مــواطــن ،بالقبول بلعبة
مضحكة اسمها االنتخابات ،على أساس أن
ّ
هــذا هو الحل العقالني الوحيد للمشاركة
في النظام .مشاركة من القعر من أجل البقاء
فــي الـقـعــر ،فما هــو مـهــم ،أن تبقى مشاركة
املواطن (واملفردة في غاية السذاجة) مفرغة
تمامًا مــن أي إطــار معرفي .وكما اخترعت
األن ـظ ـمــة الـنـيــولـيـبــرالـيــة مـفــاهـيــم التعمية

صار األمر متعلقًا ببناء سردية جديدة عن أهمية االنتخاب ...عن تسجيل موقف ّ
ضد اآلخر (مروان طحطح)

خاصتها ،لتعميم هذه العالقة بني املواطن
والـفــرد ،مثل الحديث الطريف عن التنمية
ُ
وع ــن الـبـيـئــة وال ـط ــاق ــة الـشـمـسـيــة ،تـخـتــرع
فــي لبنان نيوليبرالية بإضافات أساسها
أن ـتــروبــولــوجــي ،فيصير س ــاح ح ــزب الله
ح ــدث ــا ،وي ـص ـي ــر ال ـت ـص ــوي ــت ضـ ـ ـ ّـده وم ـع ــه،
ُ
وتـخـتــرع حقوق املسيحيني ،فيصير مجد
لبنان أكثر من مزحة ،ومطروحًا كلوغوس
دمـ ــوي وع ـن ـص ــري .وامل ـش ـك ـلــة أن ــه ال يمكن

تفادي كل هذه الخرافات باالنتخابات ،قبل
تفادي خرافة االنتخابات نفسها.
قبل أعوام ،كان يمكن القول إن انتاج ُسلطة
ف ــي رق ـع ــة ج ـغــراف ـيــة م ـثــل ل ـب ـن ــان ،يـفـتــرض
لـهــا إدارة عــاقــات ال ـقــوة فــي املـجـتـمــع عبر
الــدولــة ،كــان ممكنًا ،أو بــدقــة ،كــان واضحًا.
كان العثور على مواقع القوة متاحًا ،بحيث
يمكن اإلش ــارة باإلصبع ،إلــى حيتان وإلــى
ّ
دي ـن ــاص ــورات وك ــائ ـن ــات أخ ـ ــرى ،ق ــد تـشــكــل

مـعــا أذرع ال ــدول ــة ،وه ــي أذرع تتقاتل ضـ ّـد
بعضها ،ولكنها تنفرد في لحظة الدفاع عن
جسد النظام الذي تنتمي إليه .هذا الجسد،
الذي ّ
يسميه اللبنانيون العاجزون :الدولة.
الدولة التي يشتمها سائق سيارة األجرة،
الحرفة املعطلة ،إنها الدولة،
ويقول صاحب ِ
س ـبــب ك ــل بـ ــاء .وصـ ــار يـنـتـمــي إل ــى ه ــؤالء
ّ
يسمون في األدبيات املتداولة «طالب
بمن
الطبقة الوسطى» في الجامعات الخاصة،
وأس ـ ــات ـ ــذة ال ـج ــام ـع ــات ن ـف ـس ـهــا ،وغ ـي ــره ــم.
حـتــى املـنـتـمــون إل ــى ال ـن ـظــام ،وإل ــى الــدولــة،
ينتقدون الدولة ،وينتقدون النظام ،عندما
ّ
يطلون عبر برنامج تلفزيوني ،يعمل بدوره
على تعويم النظام ،وتعويم أركــان الدولة.
النواب يجلسون في موقع متقدم ،ويمدون
أرجلهم على اآلخــريــن ،لكنهم ينتمون إلى
ال ـن ـظــام نـفـســه .إن ــه الـجـســد نـفـســه ،ال ــذي ال
يمكن اللبنانيني االنفصال عنه .إنهم أذرع
ال ـج ـس ــد ،وهـ ــم ال ي ـت ـقــات ـلــون إال ع ـلــى لحم
الجسد الــذي ينتمون إليه .غـدًا سيذهبون
إل ــى االن ـت ـخــابــات .غ ـدًا سـيــأكــل اللبنانيون
بعضهم .سيغادر الرجل غرفته مع أوالده
ال ـس ـب ـعــة .سـيـتــركـهــم ت ـحــت رح ـمــة الـسـقــف.
ُ
وغالبًا ،لن نفاجأ ،إذا صــار لحركة أمــل 14
ً
مـقـعـدًا ب ــدال مــن  12أو لـتـيــار املـسـتـقـبــل 20
ُ
ً
مـقـعـدًا بـ ــدال م ــن  .24ول ــن ن ـفــاجــأ إذا سقط
ُ
قتيالن أو ثالثة أو عشرة .ولــن نفاجأ بأي
ش ـ ــيء .س ـت ـشــرق ال ـش ـمــس ص ـب ــاح االث ـن ــن،
وسـنـنـتـبــه أن ــه ك ــان م ــن األجـ ــدر أن نـقــاطــع.
وكالعادة ،سنقول بيننا وبني أنفسنا :فات
األوان.
* من أسرة «األخبار»

رسالة مفتوحة إلى اللبنانيين لمناسبة االنتخابات
غسان ملحم *
م ــع ح ـلــول مــوعــد االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة يــوم
غ ــد ،وبـعــد م ــرور نـحــو  9س ـنــوات عـلــى إج ــراء
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات األخ ـ ـيـ ــرة فـ ــي حـ ــزيـ ــران ،2009
يـكـثــر ال ـحــديــث ع ــن ه ــذه امل ـح ـطــة الـسـيــاسـيــة
والدستورية ،ويتصاعد النقاش ،بل الجدال،
بشأن مختلف مــراحــل هــذه العملية والكثير
من مندرجاتها وتفاصيلها .بيد أن أســوأ ما
في هذا املوضوع ،أن هذا النقاش السياسي،
وكذلك إدارة الحوار واملنافسة ،والنقاش نفسه،
على مختلف املستويات أو الصعد السياسية
والشعبية والـنـخـبــويــة ،لــم يــرتـفــع إلــى درجــة
ال ــوع ــي الـسـيــاســي والــوط ـنــي ال ــذي تقتضيه
الحياة السياسية فــي زمــن االنـتـخــابــات ،كما
فــي مـجـمــل األوقـ ــات واألزم ـن ــة وامل ـح ـطــات ،أو
االستحقاقات الوطنية والدستورية.
مــن املــاحـظــات الـتــي ال بــد لنا مــن أن نتوقف
عندها ،عند مقاربة املشهد االنتخابي بكامله،
ظــاهــرة تغليب أو غلبة العصبيات الفئوية،
على اختالف تجلياتها ومظاهرها ،الطائفية
واملذهبية واإلقليمية ،أو املناطقية واملحلية،
وحتى العائلية ،والعشائرية والقبلية ،على
الـحـســابــات االنـتـخــابـيــة ،كما السياسية ذات
ال ـص ـلــة .وه ــي ل ـي ـســت ،ف ــي الـحـقـيـقــة ،ظــاهــرة
جـ ــدي ــدة ،أو ل ـن ـقــل م ـس ـت ـج ــدة ،ب ــل إن ـه ــا ح ــال
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ،ج ـم ـي ـع ـهــم ،أو م ـع ـظ ـم ـهــم ،مـنــذ
سـنــن طــوي ـلــة ،ب ــل مـنــذ ع ـقــود مـتـتــالـيــة .بكل
األحـ ـ ــوال ،إن اإلض ـ ــاءة عـلــى ه ــذه امل ـســألــة ،أال
وهــي رجـحــان كفة االعـتـبــارات أو االنـتـمــاءات
ال ـف ـئ ــوي ــة ،أو ال ـع ـص ـب ـيــة ،ومـ ــن بـيـنـهــا أيـضــا
ال ـحــزب ـيــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة ،غ ـيــر ال ـس ــوي ــة وغـيــر
الصحية ،يمكنها ،في مكان ما ،وإلى حد ما،
بطبيعة ال ـحــال ،تفسير ظــاهــرة أخ ــرى ،وهي
في غاية األهمية والخطورة ،أال وهي تصاعد
نبرة الخطاب السياسي واالنتخابي الفئوي،
وخاصة الطائفي واملذهبي ،وما ينطوي عليه
هــذا النمط من الخطاب من مـفــردات وأشكال
الـتـحــريــض والـتـعـبـئــة فــي زم ــن االنـتـخــابــات،
وفــي بلد يعيش ،فــي األس ــاس ،أزم ــة وطنية،
حادة ومزمنة ،في الحكم والهوية.
فمع موعد االنتخابات ،تبدأ حفلة املــزايــدات
والسجاالت واملناكفات في ما بني السياسيني
وال ـقــوى مــن قبيل تسجيل الـنـقــاط والـحـشــد،
أو «التحشيد» ،وش ـ ّـد العصب على الطريقة
الـلـبـنــانـيــة! وه ــو األمـ ــر الـ ــذي ي ـفـ ّـســر ،بـ ــدوره،

نوعية املفردات والعبارات واللغة املستخدمة،
وال ـت ــي ال ت ـم ـ ّـت ،ف ــي كـثـيــر م ــن األحـ ـي ــان ،إلــى
العقالنية والرؤية املسؤولة والوطنية بصلة،
بــل تـجــافــي ال ــواق ــع ،وتـحــاكــي الـغــرائــز مــن كل
حدب وصوب ...قد تكون بعض هذه املزايدات
أو «الـعــراضــات» مشروعة ومقبولة في غمرة
امل ـن ــاف ـس ــة ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـس ـل ـم ـيــة ،وفـ ــي إط ــار
الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة الــديـمـقــراطـيــة؛ ولكنها
ع ـن ــدم ــا ت ـب ـلــغ س ـق ــوف ــا مــرت ـف ـعــة وم ـس ـتــويــات
متقدمة مــن التصعيد وال ـتــأزيــم ،بما يتهدد
األمــن واالستقرار والوحدة الوطنية وسالمة
ولحمة النسيج الوطني واالجتماعي ،فإنها
ت ـغــدو فــاض ـحــة و«م ـم ـجــوجــة» وخ ـط ـيــرة ،بل
وربما قاتلة!
ّ
نسجلها ،وال ـتــي تتكرر،
ه ــذه املــاحـظــة الـتــي
بــالـطــريـقــة نـفـسـهــا ،فــي مختلف االنـتـخــابــات
الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة ،وف ـ ـ ــي غـ ـي ــره ــا م ـ ــن امل ـ ـح ـ ـطـ ــات أو
االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــات املـ ـهـ ـم ــة وال ـ ـعـ ــامـ ــة ،تـحـيـلـنــا
ّ
ب ــدوره ــا ع ـلــى مــاح ـظــة أخ ـ ــرى ،ال ت ـقــل عنها
لـجـهــة األه ـم ـيــة وال ـخ ـط ــورة ،أال وه ــي مسألة
غ ـيــاب ،أو بــاألحــرى تغييب ،لـغــة الـعـقــل التي
يفترض أن يتحلى بها الجميع ويلتزموها،
ّ
وال سيما بظل األجــواء السياسية املشحونة،
التي تـطــاول ،بشكل أو بــآخــر ،نجاح العملية
االنـتـخــابـيــة نفسها وت ـهــدد ســامـتـهــا أيـضــا.
فغياب لغة العقل أو تغييبها ،أو أقله تراجع
مـ ـنـ ـس ــوب االح ـ ـت ـ ـكـ ــام إلـ ـ ــى مـ ـث ــل هـ ـ ــذه ال ـل ـغ ــة،
وبالتالي االلتزام ،على هذا األساس ،بالقاعدة
املنطقية في مقاربة األمور ،سواء أكان من قبل
بعض القادة والزعماء السياسيني ،أم العديد
مــن املــرشـحــن ،أو حتى «املــواطـنــن» والـنــاس
الـعــاديــن فــي ال ـشــارع ،أي ال ــرأي ال ـعــام ،يــؤدي
إلى تعذر ،وربما انعدام ،املفاضلة واالختيار
عـلــى أس ــاس ال ـبــرامــج وال ـخ ـيــارات السياسية
بــن املرشحني واألح ــزاب والـقــوى السياسية.
وهـ ــي مـشـكـلــة ال يـمـكــن ال ـت ـغــاضــي ع ـن ـهــا ،أو
ً
التقليل من أثرها ومضاعفاتها .فبدال من أن
يكون التنافس واالق ـتــراع على أســاس الــرؤى
والـطــروحــات واالتـجــاهــات السياسية ،فــي كل
مــا لــه صـلــة بتطلعات ال ـنــاس واحتياجاتهم
وم ـ ـطـ ــال ـ ـب ـ ـهـ ــم ،وف ـ ـ ـ ــي مـ ـخـ ـتـ ـل ــف امل ـ ــواضـ ـ ـي ـ ــع،
وخ ــاص ــة األس ــاس ـي ــة ،ك ـم ـشــروع ب ـنــاء ال ــدول ــة،
ومكافحة الفساد السياسي واإلداري واملالي،
وتحديات التنمية الشاملة واإلنماء املتوازن،
وامل ـقــاومــة واسـتــراتـيـجـيــا ال ــدف ــاع الـعـسـكــري،
ب ــل االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــا ال ــوط ـن ـي ــة لـ ـل ــدف ــاع ،بـكــل

مندرجاتها ومضامينها وأبعادها ،والقضايا
االجتماعية واالقتصادية واملعيشية ،وغيرها
مــن التحديات واملـلـفــات املـلـ ّـحــة ،فــإن املشاركة
فــي االن ـت ـخــابــات ،أو االم ـت ـنــاع واإلح ـج ــام عن
املشاركة ،وكذلك التصويت لهذا املرشح أو ذاك،
ولهذه الالئحة أو تلك ،وبالتالي التموضعات
واالصطفافات السياسية ،كل ذلك ،إنما يجري
على أساس االنتماءات والــوالءات والتبعيات
الـ ـفـ ـئ ــوي ــة ،بـ ـم ــا ي ـع ـك ــس واقـ ـ ـ ــع االنـ ـقـ ـس ــام ــات
العمودية في البلد وعلى الساحة السياسية،
وفي أجواء من النكد والكيد السياسيني...
واألخطر واألسوأ من كل ذلك ،هو ظاهرة شيوع
املــال السياسي وانتشاره بني الناس ،في زمن
االنـتـخــابــات ،ب ـغــزارة ،ودون رقيب أو حسيب.
وهو األمر الذي يحيلنا على أحد أبرز وأفظع
وجــوه وأشـكــال الفساد السياسي واملــالــي في
ه ــذا الـبـلــد .فــاملــال الـسـيــاســي واالنـتـخــابــي هو
حقيقة قائمة على أرض الــواقــع؛ وهــي حقيقة
مـتـجــذرة ومـتـكــررة؛ وقــد ترسخت فــي العقول
واألذهـ ـ ـ ـ ــان ،والـ ــذاكـ ــرة ال ـس ـيــاس ـيــة الـجـمــاعـيــة
ل ـل ـب ـن ــان ـي ــن ،ن ـت ـي ـجــة الـ ـتـ ـك ــرار فـ ــي امل ـم ــارس ــة
الـسـيــاسـيــة ،إن ف ــي زم ــن االن ـت ـخ ــاب ــات ،أو في
مـجـمــل مــراحــل ومـحـطــات الـحـيــاة السياسية
والوطنية ،كما نتيجة انعدام أو غياب الرقابة
واملحاسبة .إن اإلشــارة إلى ظاهرة تسلل املال
ً
السياسي إلى العملية االنتخابية يضرب أوال
صدقية االنتخابات ،حيث يقودنا إلى التشكيك
ف ــي صــدق ـيــة ال ـن ـتــائــج ال ـت ــي تـتـمـخــض عنها
وصحتها ،ويطرح عالمات استفهام حول مدى
ديمقراطية االنتخابات التي ينادي بها العديد
من الجمعيات أو املنظمات املحلية والوطنية
واألجنبية؛ ويفتح ثانيًا الباب على مصراعيه
أم ــام الـتــدخــات السياسية ،وغـيــر السياسية
أيـ ـض ــا ،ف ـي ـهــا ،وم ـن ـهــا ال ـت ــدخ ــات ال ـخــارج ـيــة

مع موعد االنتخابات،
تبدأ حفلة المزايدات
والسجاالت والمناكفات

ال ـتــي تـفـقــدهــا املــزيــد مــن الـصــدقـيــة وال ـنــزاهــة.
فاملال السياسي الذي ُي َ
رصد إبان االنتخابات
ال ـن ـيــاب ـيــة ال ي ـق ـت ـصــر ،م ــن ح ـيــث املـ ـص ــدر ،أي
مصدر التمويل ،على املرشحني والسياسيني
اللبنانيني ،بــل يتعداهم إلــى بعض األط ــراف
أو الـ ـق ــوى ال ـخ ــارج ـي ــة ،ال ــدول ـي ــة واألج ـن ـب ـيــة،
وخــاصــة اإلقـلـيـمـيــة ،الـعــربـيــة وغ ـيــر الـعــربـيــة،
والـتــي تسعى ،مــن خــال ضــخ امل ــال السياسي
في السوق االنتخابي اللبناني ،إلى إعادة رسم
خريطة التحالفات وال ـتــوازنــات والحسابات
السياسية واالنتخابية وصوغهاً .
بناء عليه،
إن وجـ ــود املـ ــال ال ـس ـيــاســي ب ـه ــذا ال ـش ـكــل ،مع
اإلش ـ ــارة إل ــى أن ال ـقــانــون االنـتـخــابــي الجديد
ل ــم يـقـفــل ال ـب ــاب عـلــى ه ــذا الـصـعـيــد ،ب ــل يــزيــد
من الطني بلة ،يعني ،بشكل أو بآخر ،انتشار
ال ــرش ــاوى املــال ـيــة وع ـم ـل ـيــات شـ ــراء األصـ ــوات
وبـيـعـهــا ،كـمــا االرتـ ـه ــان واالسـ ـت ــزالم وضـيــاع
الفرصة فــي إمكانية املـســاء لــة واملحاسبة .إن
الحديث عن املال السياسي يقودنا ،في جميع
األحوال ،إلى التأكيد أن وجوده وشيوعه بهذه
الطريقة املتفلتة ،وبـهــذا الشكل الــواســع ،إنما
يعكسان حــالــة مــن الجهل والتخلف وضعف
الـحـ ّـس باملسؤولية الوطنية والسياسية ،في
مكان ما ،حيث يرتضي الناخبون واملقترعون،
ومــن قبلهم املرشحون والسياسيون ،حــدوث
مثل هــذه االرتـكــابــات ،وبالتالي تسجيل مثل
هذه الخروقات أو املخالفات ،أقله من الناحية
القانونية والنظرية.
ه ـكــذا ت ـتــراجــع ،بــل تـنـعــدم ،إمـكــانـيــة املـســاء لــة
واملـحــاسـبــة مــن خ ــال االق ـت ــراع وامل ـشــاركــة في
االنتخابات ،وتغدو مستحيلة .فالناس ،على
اخـتــاف انتماءاتهم الطائفية أو املذهبية أو
الحزبية أو املحلية ،وتحت وطأة الضغوطات
التي يحدثها التصعيد في الخطاب السياسي
الفئوي أو الـجـهــوي ،التعبوي والتحريضي،
الـطــائـفــي واملــذه ـبــي ،واالح ـت ـقــان فــي ال ـشــارع،
أو «الـشــوارع» ،ال يــرون في االنتخابات فرصة
أو مـنــاسـبــة مل ـســاء لــة امل ـســؤولــن السياسيني
ّ
نظريًا،
ومحاسبتهم ،كما كــان يفترض ،أقله
وذل ــك بـعــد إجـ ــراء مــراج ـعــة وتـقـيـيــم للتجربة
التي تـشــارف على االنـقـضــاء ،والصفحة التي
ستطوى عما قريب ،ومعها الكثير مما يمكن
أن يـ ـق ــال .هـ ــذه ه ــي ال ـح ـق ـي ـقــة .الـ ـن ــاس لـيـســوا
ب ـص ــدد الـتـقـيـيــم بـقـصــد ال ـت ـقــويــم ،واملــراج ـعــة
من أجــل الفصل ،واملساءلة كما املحاسبة؛ بل
هــم منشغلون بتصفية حـســابــاتـهــم البينية

الــوه ـم ـيــة ،امل ـتــراك ـمــة وامل ـت ـفــاق ـمــة! وه ــم أيـضــا
منغمسون في شبكة أو منظومة من العالقات
السياسية الزبائنية ،وهــو األم ــر ال ــذي يعطل
إمـكــانـيــة االس ـت ـفــادة مــن ه ــذه املـنــاسـبــة وهــذه
الفرصة ملراجعة الفترة املاضية وتقويم األداء
الحكومي والحكم على أهل الحكم من الساسة
وامل ـس ــؤول ــن .ف ــي ال ــواق ــع ،ال ـنــاس ال ي ـجــددون
ً
الـثـقــة مل ــن ك ــان أهـ ــا ل ـهــا ،ويـحـجـبــونـهــا عـ ّـمــن
ِّ
تخلف عنهم ،وثبت أنــه مقصر أو متخاذل أو
ربما مرتكب؛ بل إنهم يعيدون الكرة ،وكما في
كل مرة ،دونما إدراك أو وعي أو مسؤولية! فهم
يجددون الثقة املطلقة والعمياء بتلك الطبقة
ال ـس ـيــاس ـيــة ن ـف ـس ـهــا ،ب ــرم ــوزه ــا و«أع ــام ـه ــا»
وأركانها ،ويمنعون بذلك التجديد أو التحديث
أو ال ـت ـغ ـي ـيــر ال ـس ـي ــاس ــي ،ال ـ ــذي ل ـطــاملــا كــانــوا
يصبون إليه وينادون به! فعجبًا لهم وألمرهم!
بــل عجبًا لـنــا كـيــف أنـنــا ال نجيد استخالص
العبر ودراس ــة التجارب وعــدم تكرار األخطاء
والوقوع فيها؛ فترانا نجدد مرة أخرى البيعة
والـ ـ ـ ــوالء وال ـت ـب ـع ـيــة ع ـلــى ق ــاع ــدة غــاش ـمــة من
العصبية الرجعية والفئوية البائسة ،انتقامًا
ألحقادنا الدفينة وهواجسنا العفنة وغرائزنا
املحركة لسلوكنا وممارستنا السياسية...
فاملشكلة ليست فـقــط فــي الطبقة السياسية
وحدها ،التي اعتادت واستسهلت «استزالم»
الناس واستتباعهم ضمن إطــار شبكة مركبة
ومـ ـعـ ـق ــدة مـ ــن ال ــزب ــائ ـن ـي ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،حـيــث
ي ـت ـحــالــف اإلقـ ـط ــاع ال ـت ـق ـل ـيــدي وال ــرج ـع ــي مع
املــال السياسي ،كما أمــراء الطوائف واملذاهب
ال ــزم ـن ـي ــون وال ــروحـ ـي ــون ،ف ــي ظ ــاه ــرة غــريـبــة
ومفارقة فريدة من نوعها! كذلك ،ليست املشكلة
في قانون االنتخابات ،أو النصوص القانونية
الناظمة والــراعـيــة للعملية االنتخابية ،على
أهميتها فــي مــا يـخـ ّـص صحة ودق ــة التمثيل
الشعبي والتعبير عــن ال ــرأي السياسي! إنما
امل ـش ـك ـلــة ف ــي أن الـ ـن ــاس ارت ـ ـضـ ــوا ال ـخ ـضــوع
واالس ـت ـك ــان ــة واالن ـ ـخـ ــراط ف ــي هـ ــذه املـنـظــومــة
مــن الفساد والتبعية .هــذه هــي الحقيقة التي
ال يمكننا السكوت أو التغافل عنها .الناس،
جميعهم ،يتحملون مسؤولية سوء األوضــاع
واألح ـ ـ ـ ــوال وال ـ ـظـ ــروف ال ـس ـيــاس ـيــة وت ــردي ـه ــا،
واسـتـمــرار ذلــك أيـضــا؛ ذلــك أنـهــم ال يمارسون
ح ـق ـهــم ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ،ك ـمــا ي ـج ــب ،أو أن ـه ــم ال
يملكون الوعي السياسي ،بما يكفي؛ وكالهما
ّ
صحيح؛ فكما تكونون يولى عليكم...
* أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية
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َ
ُ
لماذا يحرم السجين غير المحكوم حق االنتخاب؟
هاني سليمان *
خـ ــال ش ـهــر ن ـي ـســان امل ــاض ــي س ـلـ ْـم ـنــا مـعــالــي
وزيــر الداخلية نهاد املشنوق ،مــذكــرة بمثابة
دراسة ،تؤكد حق السجني غير املحكوم بجرم
يحول دون ممارسة حقه باالنتخاب ،وقد وعد
معاليه بدراسة املوضوع.
بعد إجراء االنتخابات في الخارج ،وقد تكللت
بالنجاح ،مع ما رافق ذلك من شوائب وما رافق
ذلك من تحضيرات وأكالف مالية ،نتساءل؟
أال يـ ـج ــدر ب ـ ـ ـ ــوزارة ال ــداخ ـل ـي ــة اآلن االه ـت ـم ــام
بـهــذا امل ــوض ــوع ،خــاصــة أن إج ـ ــراءات تنخيب
امل ــوق ــوف ــن فـ ــي ل ـب ـن ــان /غـ ـي ــر امل ـم ـن ــوع ــن مــن
االن ـت ـخ ــاب /ه ــي أب ـس ــط بـكـثـيــر م ــن ت ـلــك الـتــي
اس ـت ــدع ـت ـه ــا االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات فـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج ،وأن
املوقوفني يتمركزون في سجن مركزي واحد
أو عدة سجون ،يسهل استفتاؤهم؟
ورد فــي امل ــادة الرابعة مــن قــانــون االنتخابات
الذي أقره املجلس النيابي ما يأتي:
«املادة  :4في َحرمان حق االقتراع
ُي َ
حرم ممارسة حق االقتراع:
 -1األشخاص الذين حكم بحرمانهم الحقوق
املدنية.
 -2األشخاص الذين حكم عليهم بجناية.
 -3األش ـ ـخـ ــاص ال ــذي ــن ح ـك ــم ع ـل ـي ـهــم ب ــإح ــدى
الجنح الشائنة اآلتية :السرقة ،االحتيال ،سوء
االئتمان ،االختالس ،الرشوة ،اليمني الكاذبة،
االغـ ـتـ ـص ــاب ،ال ـت ـه ــوي ــل ،الـ ـت ــزوي ــر ،اس ـت ـع ـمــال
ُ ّ
املزور ،شهادة الزور ،الجرائم املخلة باألخالق
الـعــامــة املـنـصــوص عليها فــي ال ـبــاب السابع
من قانون العقوبات ،الجرائم املتعلقة بزراعة
املواد املخدرة وصناعتها واالتجار بها.
 -4األشخاص املحجور عليهم قضائيًا طوال

مدة هذا الحجر».
يفهم من الفقرة الرابعة من املــادة الرابعة أن
األش ـخــاص املـعـنـيــن ،هــم أول ـئــك الــذيــن صــدر
ب ـح ـق ـهــم قـ ـ ــرار قـ ـض ــائ ــي ،أي اول ـ ـئـ ــك ال ـ ـ ــواردة
حاالتهم في املواد  232و 233و 234من قانون
ال ـع ـقــوبــات ،وه ــي حـ ــاالت «تـتـعـلــق بــالـجـنــون
والـ ـعـ ـت ــه وف ـ ـق ـ ــدان األه ـ ـل ـ ـيـ ــة» ،ب ـح ـي ــث ت ـك ــون
تـصــرفــاتـهــم م ـض ـ ّـرة بـهــم وب ـغ ـيــرهــم ،فـيـصــدر
بحقهم ق ــرار قـضــائــي يمنعهم مــن الـتـصــرف
ال ـقــانــونــي أو م ــن م ـمــارســة حـقــوقـهــم املــدنـيــة
األخرى.
بيت القصيد :هــل تطبق امل ــادة الــرابـعــة على
حالة السجني العادي الذي صدر قرار قضائي
بتوقيفه ،عن قاضي التحقيق أو عن محاكم
الدرجة األولى ،وهو ما زال قيد املحاكمة دون
صدور قرار نهائي بحقه؟
ال نعتقد ذلك.
 -1إن هذه املادة حددت األشخاص املحرومني
االقـ ـت ــراع ،وه ــم ال ــذي ــن ح ـكــم عـلـيـهــم بـجـنــايــة،
ولم تلحظ أية إشارة إلى وضع السجني غير
امل ـح ـك ــوم ،م ــا ي ـف ـضــي إل ــى جـ ــواز ال ـس ـم ــاح له
باالنتخاب.
 -2إن املادة الرابعة حددت حصرًا األشخاص
الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة.
ه ــذه املـ ــادة ح ــددت أشـخــاصــا ص ــدرت بحقهم
أحـ ـ ـك ـ ــام ن ـه ــائ ـي ــة وم ـ ـبـ ــرمـ ــة .أم ـ ـ ــا األش ـ ـخـ ــاص
امل ـح ــروم ــون االقـ ـت ــراع بـسـبــب ال ـح ـجــر وطـيـلــة
مدته ،فيندرجون كما ذكرنا في خانة املواد 231
و 233و 234من قانون العقوبات ،حيث يزول
الحجر بزوال أسبابه ،وعندها يحق للمحجور
عليه قضائيًا ممارسة حق االنتخاب.
إن ق ــان ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ي ـت ـض ـمــن ن ـصــوصــا
صــري ـحــة م ـلــزمــة وآمـ ـ ــرة ،ح ـيــث إن ت ـجــاوزهــا

يؤدي إلى الطعن بها!
تجدر اإلش ــارة إلــى أن املحاكم ملزمة قانونًا
ب ــإب ــاغ وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ،بـ ــأي ح ـكــم نـهــائــي
مبرم يصدر عن القضاء َ ،من أجل شطب اسم
املحكوم املحروم ممارسة حقوقه املدنية من
قوائم االنتخاب ،ومــا دام اســم السجني واردًا
ف ــي ق ــوائ ــم ال ـش ـطــب ،ف ــإن ح ـقــه ف ــي االن ـت ـخــاب
مصون قانونًا.
ف ـلــو أراد امل ـش ـت ــرع اس ـت ـث ـنــاء ال ـس ـج ـنــاء غـيــر
املحكومني بصورة صريحة من حق االقتراع،
لفعل.
إن ـن ــا نـهـيــب ب ــوزي ــر الــداخ ـل ـيــة أن ي ـب ــادر إلــى
م ـعــال ـجــة ه ــذا امل ــوض ــوع ب ـم ـســؤول ـيــة عــال ـيــة،
وب ــال ـج ــدي ــة وال ـس ــرع ــة م ــن أجـ ــل وضـ ــع املـ ــادة
الرابعة من القانون موضع التطبيق.
إن حرمان هذه الفئة من اللبنانيني يتناقض
مع نص املادة السابعة من الدستور اللبناني
ال ـت ــي ت ـنــص ع ـلــى م ــا ي ــأت ــي« :ك ــل الـلـبـنــانـيــن
ســواء لــدى الـقــانــون ،وهــم يتمتعون بالسواء
بــال ـح ـقــوق املــدن ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة ويـتـحـمـلــون
الـ ـف ــرائ ــض وال ــواجـ ـب ــات ال ـع ــام ــة دونـ ـم ــا ف ــرق
بينهم».
وإذا كانت الحكومات السابقة منذ االستقالل
قد تغاضت عن هــذا املــوضــوع ،فــإن الحكومة
الـحــالـيــة ليست ُمـعـفــاة مــن ول ــوج هــذا الـبــاب،
ً
عمال بالقانون وبالدستور وباإلعالن العاملي
ل ـح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان الـ ـت ــي ك ـ ــان ل ـل ـب ـن ــان ش ــرف
املشاركة في وضعه.
أما ما يمكن أن يرد من تبريرات أو صعوبات
عملية أو تقنية أو قانونية ،فيمكن االسترشاد
بتجاوب دول كثيرة في هذا املضمار.
* رئيس لجنة حقوق اإلنسان في املنتدى القومي
العربي

ّ
المسيحيون أمام تجربة االنتخابات
خريستو ّ
المر *
ّ
ّ
إن الـقـلــق عـلــى املـصـيــر  -ل ــو انـتـبـهـنــا حــقــا إلــى
الواقع  -ليس حكرًا على طائفة من دون أخرى،
فلبنان غارق في الديون ،واالقتصاد ينهار ،وال
تغطية ّ
ّ
ّ
اقتصادية
مجانية ،وال سياسات
صحية
ّ
لخلق فرص عمل داخلية ،وال كهرباء دائمة ،وال
ّ
م ــاء نـظـيــف ،وال ح ــل ملـعــالـجــة الـنـفــايــات يحمي
ّ
ّ
حقيقية حيث
البيئة ،وال حتى سياسة أمنية
ّ
ّ
ّ
التقليدية
يهتز األمــن كلما تنازعت الــزعــامــات
ّ
ّ
التقليدية .أمــام كــل هــذا ،يحدث من فترة
وغير
ألخرى أن تتعالى أصوات تدعو إلى الدفاع عن
ّ
ّ
املسيحي املمكن
املسيحيني .فما املوقف
حقوق
أمام هذا الواقع؟
ّ
ال يشير اإلنجيل في ّ
املسيحيني
أي مكان على
ّ
بــأن يطالبوا بحقوق خــاصــة بهم دون غيرهم،
ّ
ّ
املسيحيون على إطعام
بل يعلم يسوع أن يعمل
الجياع وتوفير املــاء للعطاش وزي ــارة املرضى
ّ
واملـســاجــن والـعـنــايــة بـكــل م ـتــروك ،دون تمييز
ّ
ّ
ديـنـ ّـي أو عــرقـ ّـي ،ألن الـنــاس كلهم أبـنــاء وبنات
الله ،مخلوقون على «صورته» :أي منحهم الله
مــوهـبــة الـفـكــر وال ـح ـ ّـري ــة والـ ـق ــدرة عـلــى املـحـ ّـبــة.
ويجعل يسوع من هذه األعمال من أجل جميع
ّ
املهمشني مقياسًا لدخول اإلنسان إلى امللكوت،
ّ
وأس ــاس ــا ل ـل ـقــرابــة واألخـ ـ ـ ــوة ب ــن ال ـب ـشــر (مـثــل
ّ
السامري الشفوق).
ّ
لكن األعمال هذه ال يمكن أن تكون مجرد أعمال
ّ
ّ
فردية ،ففي زماننا نحن نعلم أن لهذه األعمال
ّ
ّ
ّ
مـتــرتـبــات سـيــاســيــة ،ألن إزال ــة الـفـقــر والـحــاجــة
أو تقليصهما قــدر املستطاع يبقى هــو الهدف
ّ
مسيحيني
األسمى .ولهذا ينبغي للناس ليكونوا
ّ
ّ
ليتصرفوا بمقتضيات تعاليم املسيح
حقًا ،أي
دون ك ــذب ون ـفــاق ،أن يعملوا بــذكــاء وتصميم
ّ
اب إلى البرملان قادرين على
من أجل
إيصال نــو ٍ
ّ
بمسؤولياتهم ،وقادرين على العمل على
القيام
جـ ــدول األعـ ـم ــال ه ــذا الـ ــذي رس ــم ي ـس ــوع م ـبــدأه
فــي اإلن ـج ـيــل ،وه ــو ج ــدول أع ـمــال يــريــد إحـقــاق
ّ
ّ
ّ
واملعنوية للجميع .إن
املادية
العدالة والكرامة
ّ
مــن الـنـفــاق اإليـمــانـ ّـي أن يعمل املـسـيـحــيــون من
ّ
أج ــل املـسـيـحـ ّـيــن ف ـقــط ،ألن ذل ــك بــالـفـعــل عكس

ّ
اإليماني أن
من النفاق
ّ
يعمل ّالمسيحيون من أجل
المسيحيين فقط
ـوقـ ُـع اإلنـســان والجماعة في
وصايا املسيح ،ويـ ِ
ُ
ّ
بع ُد بالتالي
االزدواجــيــة بني القول والفعل ،وي ِ
ّ
ّ
املسيحيني عن ذاك الذي تسموا على اسمه ،أي
ّ
ّ
يفقدهم بالفعل هويتهم املسيحية على عكس
مــا يـ ّ
ـزيــن لـهــم بـعـ َـض الـسـيــاسـ ّـيــنَ .م ــن ينتخب
ّ
فـلـيـنـتـخــب ،ول ـي ـبــق أم ـي ـنــا ل ـي ـســوع ،وإل خسر
ّ
اللبنانية هو ليس
نفسه كمؤمن ،وفــي الحالة
ّ
فقط يخسر ّ
اإليمانية ،بل أيضًا مستقبله
هويته
ومستقبل أوالده.
ّ
ولكن يسوع يذهب أبعد من مجرد الطلب إلى
يخاطب
أتباعه بأن يعملوا من أجل الجميع ،بل
ّ
الــذيــن قــد ال يـعـمـلــون ش ـ ّـرًا بــاآلخــريــن ولكنهم
يمتنعون عن العمل الفاعل من أجــل اآلخرين،
ّ
ّ
ّ
مجرد امتناع اإلنـســان عن فعل
فيحذر من أن
ال ـخ ـيــر ه ــو خ ـيــانــة لـلـمـسـيــح وي ـض ــع اإلن ـس ــان
ّ
خارج امللكوت ،فيقول في العظة نفسها إن «كل
ما لم تفعلوه بأحد إخوتي هؤالء الصغار [أي
ّ
املحتاجني] فبي لم تفعلوه» .هذا يعني أن من
ّ
ّ
االنتخابية ،إن أتيحت
العملية
ينطوي ويترك
ّ
لــه ب ـكــرامــة ،وال يعمل مــن أج ــل انـتـخــاب ن ــواب
ّ
لديهم بالفعل برامج لحل املشاكل املتعاظمة،
نـ ّـواب لم يساهموا في دفع البالد إلى الخراب،
ّ
وصية يسوع بضرورة
فهو بالفعل ال يمارس
يذهب
ـل
ـ
ب
ال
ـن،
ـ
ي
ـر
ـ
خ
اآل
ـل
الـعـمــل الـفــاعــل مــن أج ـ
ّ
عكسها تـمــامــا ،وبــالـتــالــي ال يمكنه أن يتغنى
ب ـه ـ ّ
ـوي ــة «م ـس ـي ـح ـ ّـي ــة» ،ب ـي ـن ـمــا ه ــو ل ـي ــس فـقــط
ُ
يمتنع عن مساعدة الـنــاس ،بل يسهم بتدمير
مستقبلهم بانتخابه أناسًا أودوا بالبالد إلى

ح ــاف ــة اإلفـ ـ ــاس ،أو ه ــم م ـع ــروف ــون بـمــواقـفـهــم
ّ
ّ
العنصرية الـتــي تخالف تعاليم
الطائفية أو
يسوع.
ّ
إن م ــن يـنـتـخــب ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى الـتـقــوقــع الـعـصـبـ ّـي
ّ
ّ
ّ
ال ـطــائ ـفــي وامل ـنــاط ـقــي ي ـخــون اإلن ـج ـيــل وســيــد
اإلنـ ـجـ ـي ــل وال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ،وي ـخ ـس ــر ن ـف ـســه م ـ ّ
ـادي ــا
ّ
ومعنويًا« ،ومــاذا ينفع لو ربح اإلنسان العالم
وخسر نفسه أو فقدها» (مرقس  ،)٣٦ :٨وكيف
ّ
ّ
مسيحيًا وهو
يسمي نفسه
يمكن اإلنسان أن
ّ
يـخــون املسيح بتقوقعه على مطالب طائفية
لــن تنفع فــي النهاية ســوى خ ـ ّـدام سـ ّـيــد الكذب
ّ ً
والـخــداع الــذي كــان «قــتــاال للناس منذ الـ ِقـ َـدم»،
أي الشيطان ،هــؤالء الــذيــن ينهبون الـبــاد وال
ّ
يقدمون للمواطنني حقوقًا ،بل فتاتًا من حقوق،
ّ
م ـقــابــل خ ـض ــوع ذل ـي ــل ،خ ـض ــوع ي ـشــكــل إهــانــة
لصورة الله في اإلنسان.
ّإم ــا أن يـحـيــا اإلن ـس ــان حـســب تـعــالـيــم املسيح
ّ
ّ
عمليًا املسيح،
مسيحيًا ،أو هو يرفض
ليكون
ولو أعلن إخالصه له ليل نهار ومارس جميع
ال ـط ـق ــوس .االن ـت ـخــابــات املـقـبـلــة لـيـســت م ـجـ ّـرد
ت ـم ــري ــن م ــدن ــي وس ـ ـيـ ــاسـ ـ ّـي ،هـ ــي أيـ ـض ــا م ـحـ ّـك
لإليمانّ ،إمــا أن ّ
يعمق اإلنسان إيمانه ،فيعمل
ّ
ب ـمــوجــب ت ـعــال ـيـ َـم َم ــن ت ـســمــى بــاس ـمــه ،فينبذ
دعـ ـ ــوات الـ ـع ــداء ل ــآخ ــر ،وال ـت ـقــوقــع ال ـع ـص ـبـ ّـي،
وينبذ انتخاب من أوصلوا الجميع إلى البؤس
ّ
بفاعلية النتخاب نـ ّـواب جدد
الحالي ،ويعمل
ّ
لــديـهــم م ـش ــروع واضـ ــح يـمــكـنـهــم م ــن ال ـخــروج
الحالية؛ ّ
ّ
يخون
وإم ــا هــو إنـســان
مــن الضائقة
ّ
ّ
ّ
إي ـمــانــه ،وي ـخ ــون هــوي ـتــه ول ــو ظ ــن واه ـم ــا أن ــه
يربحها.
مصير اإلنسان املسيحي أن يتبع ّ
سيده فيسير
ّ
ّ
للحياة والـحــق والـحـ ّـريــة ،أو
في خــط الشهادة
ّ
هــو ليس بمسيحي ،وإن ـمــا يـعــود إلــى مرحلة
الــوث ـن ـيــة فـيـعـبــد إن ـســانــا آخـ ــر ،أو قـبـيـلـتــه ،أو
ّ
ّ
املسيحية أمر صعب ،ويسوع
الذاتية.
مصالحه
ً
ـف ذل ــك ،بــل دعــا أتـبــاعــه قــائــا« :ادخـلــوا
لــم يـخـ ِ
الضيق .واسـ ٌـع هو الباب املـ ّ
ّ
ـؤدي إلى
من الباب
الهالك ...وما أضيق الباب املـ ّ
ـؤدي إلى الحياة»
(متى .)١٤ :٧
* أستاذ جامعي
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«تسويات» دمشق وريف حمص :عين العالم على درعـــا وإدلب
يبدو التسليم بانتهاء اتفاقات التسوية
في كل من محيط دمشق وريف
حمص الشمالي ،من خالل ّ
تحول
التصريحات الدولية نحو الحديث عن
منطقتي درعا وإدلب ،والتركيز على
تجنيب تلك المناطق معارك متوقعة
تتواصل عمليات «تسوية األوض ــاع»
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـشـ ـه ــده ــا م ـن ـط ـق ـت ــا الـ ـغ ــوط ــة
الـشــرقـيــة والـقـلـمــون ال ـشــرقــي ،ملــن بقي
م ــن امل ـس ـل ـحــن وامل ــدنـ ـي ــن ،كـ ـج ــزء مــن
اتفاقات التسوية املوقعة ،فيما يتجه
ط ــوق دمـشــق الـجـنــوبــي ب ــدوره ليكون
م ـح ـطــة مل ـصــال ـحــات م ـمــاث ـلــة ،بـمـجــرد
ان ـت ـه ــاء ع ـم ـل ـيــات اإلجـ ـ ــاء م ــن ب ـل ــدات
ب ـب ـي ــا وي ـ ـلـ ــدا وبـ ـي ــت سـ ـح ــم ،وخـ ـت ــام
العمليات العسكرية ضد «داعــش» في
اليرموك والحجر األسود .ريف حمص
الشمالي سيكون بدوره على قائمة تلك
التسويات ،وقــد يبقى ـ وفــق املعطيات
ح ـتــى اآلن ـ ـ ـ ع ــدد كـبـيــر م ــن املسلحني
ضمنه ،مــن دون امل ـغــادرة إلــى الشمال
ال ـس ــوري .وم ــع اق ـتــراب نـهــايــة الــوجــود
امل ـس ـلــح ف ــي مـحـيــط ال ـعــاص ـمــة دمـشــق
ً
ومناطق وسط البالد وصوال إلى ريف
حماة الشمالي ،تتجه األنظار إلى كل من
درعا وإدلب (ومحيطهما) باعتبارهما
ّ
تضمان خطوط التماس الوحيدة بني
الجيش الـســوري والفصائل املسلحة،
ع ــدا ال ـخ ـطــوط املـشـتــركــة م ــع «داعـ ــش»
ومع مناطق الوجود األميركي والتركي.
الـتـصــريـحــات الــدولـيــة واألمـمـيــة بــدأت
ّ
مـنــذ أكـثــر مــن شـهــر تـ ّـركــز عـلــى منطقة
إدلـ ـ ــب ،وض ـ ـ ــرورة ت ـجــنــب ف ـتــح مـعــركــة
جــديــدة فيها ،فــي ض ــوء مــا قــد تفضي
إل ـ ـيـ ــه مـ ـع ــرك ــة ك ـ ـهـ ــذه عـ ـل ــى ال ـص ـع ـيــد
اإلن ـس ــان ــي .وب ــالـ ـت ــوازي ،تـعـمــل تــركـيــا
عـلــى هيكلة املنطقة بـمــا يتيح سحب
فتيل الـحــرب املفترضة هـنــاك ،بدعوى
ق ـتــال «هـيـئــة تـحــريــر ال ـش ــام» املـتــوافــق
على تصنيفها إرهابية .وفي الجنوب،
تبدو روسيا حريصة على ضبط إيقاع
الجبهات هـنــاك ضمن تـعــاون مشترك
مع الــواليــات املتحدة واألردن ،ولكنها
ّ
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه تـضـغــط ل ـح ــل ملف
الــوجــود األمـيــركــي فــي منطقة التنف،
قرب مثلث الحدود السورية ـ األردنية
ـ العراقية ،والترحيب بتنسيق سوري
ـ ـ أردن ـ ـ ــي حـ ــول م ـع ـبــر ن ـص ـيــب ـ ـ جــابــر
الـ ـ ـح ـ ــدودي .وبـ ـ ــدا الفـ ـت ــا ،خـ ــال األيـ ــام
القليلة املاضية ،تسجيل نشاط لسالح
ال ـج ــو ال ـ ـسـ ــوري ع ـل ــى أط ـ ـ ــراف منطقة
«ت ـخ ـف ـيــض ال ـت ـص ـع ـيــد» ف ــي ال ـج ـنــوب،
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مصر قد تنشر قوات
«في إطار آلية عربية»
القاهرة ــ األخبار

أكدت األمم المتحدة ضرورة منع المعارك في إدلب التي باتت «مكتظة بالنازحين» (أ ف ب)

حيث استهدفت غــارات جوية أمس تل
الحارة في ريف درعا الشمالي الغربي،
وقبل أيام قليلة بلدة الحراك في الريف
ال ـشــرقــي لـلـمـحــافـظــة ،رغ ــم أن خـطــوط
ال ـت ـمــاس عـلــى األرض م ــا زالـ ــت تشهد
ه ـ ــدوءًا م ـنــذ م ــدة طــوي ـلــة .وب ــال ـت ــوازي
مـ ــع ال ـ ـحـ ــرص ال ـ ــروس ـ ــي ع ـل ــى ص ـمــود
«الـتـهــدئــة» فــي الـجـنــوب ،مرحليًا ،كان
الفتًا رفض الجانب الحكومي ّ
أي ترحيل
للمسلحني نحو الجبهات الجنوبية.
وكان آخر الفصائل التي فاوضت على
هذا األمر ،هو «جيش األبابيل» الناشط
في بيت سحم وببيال ،والــذي سيخرج
بموجب االتفاق الـجــاري ،مع غيره من
الفصائل ،نحو الشمال .وخالل اليومني
املــاض ـيــن ،خــرجــت قــافـلـتــان مــؤلـفـتــان
م ــن ن ـحــو  45حــاف ـلــة ـ ـ بـشـكــل منفصل
ـ ـ م ــن ت ـلــك امل ـن ـط ـقــة ب ـمــواك ـبــة «ال ـه ــال
األحـمــر الـعــربــي ال ـس ــوري» .ومــن املقرر
أن يستمر إج ــاء املسلحني واملدنيني
خالل اليومني املقبلني (السبت واألحد).
وترافق نشاط عملية اإلجالء مع معارك
عـنـيـفــة ف ــي مـنـطـقـتــي ال ـح ـجــر األسـ ــود
وال ـي ــرم ــوك املـ ـج ــاورت ــن ،ح ـيــث يـتـقــدم
الجيش السوري على حساب «داعش».

وب ـع ــد ح ـص ــار مـسـلـحــي الـتـنـظـيــم في
ج ـي ـب ــن م ـن ـف ـص ـل ــنّ ،
وس ـ ـ ـ ــع ال ـج ـي ــش
سـيـطــرتــه ف ــي مـنـطـقــة الـحـجــر األس ــود
واسـتـعــاد مجمع ال ــدوائ ــر الحكومية.،
ووفق املعطيات امليدانية ،سوف يعمل
الجيش على استعادة ما تبقى من كتل
سكنية في قلب الحجر األسود ،ليتفرغ
بعدها لتكثيف الضغط على ما تبقى
فــي مخيم الـيــرمــوك .ورغ ــم أن عمليات
إجـ ــاء املـسـلـحــن ل ــم ت ـب ــدأ ح ـتــى أمــس
(الـجـمـعــة) فــي ري ــف حـمــص الشمالي،
ّ
ف ــإن تسليم املـســلـحــن ال ـســاح الثقيل

طائرات قتالية من
الحاملة «هاري
ترومان» نفذت
طلعات فوق سوريا

إلــى الجانب الحكومي ما زال مستمرًا
عبر معبر الــدار الكبيرة .وحتى انتهاء
تلك املــرحـلــة ،يفترض أن تـكــون لوائح
الراغبني فــي املـغــادرة نحو الشمال قد
اكتملت ،ليصار إلــى ترحيلهم والبدء
بإجراءات «تسوية األوضاع» للراغبني
فــي ال ـب ـقــاء ،وعـ ــودة مــؤس ـســات الــدولــة
إلــى املنطقة ،كما فتح الطريق الدولي
ح ـم ــص ـ ـ ـ حـ ـم ــاة .وف ـ ــي ض ـ ــوء وص ــول
أعداد جديدة من ّ
املرحلني إلى إدلب ،من
املسلحني واملــدنـيــن ،اعتبر املستشار
الخاص للمبعوث األممي ،يان إيغالند،
أنــه «ال يمكن أن تكون لدينا حــرب في
إدل ـ ــب .أواص ـ ــل ق ــول ذل ــك اآلن لــروسـيــا
وإلي ـ ــران ولـتــركـيــا ول ـلــواليــات املتحدة
وألي طرف قد يكون له تأثير» .وحول
االت ـفــاقــات األخ ـيــرة فــي محيط دمشق
وريـ ــف ح ـمــص ،رأى أن ــه «س ـي ـكــون من
األفـ ـض ــل ح ـمــاي ـت ـهــم (امل ــدنـ ـي ــن) حيث
يـ ــوجـ ــدون ،ن ـظ ـرًا إلـ ــى أن إدلـ ـ ــب بــاتــت
مكتظة بــالـنــازحــن الــذيــن يقيمون في
ال ـعــراء وف ــي مخيمات مــزدحـمــة أو في
مراكز تجميع».
تزامنًا مع ما سبق ،برز إعالن الجيش
األميركي أن مجموعة حاملة الطائرات

«ه ــاري تــرومــان» القتالية قــد انضمت
أول م ــن أم ـ ــس ،إلـ ــى ق ـ ــوات «ال ـت ـحــالــف
الــدولــي» الناشطة في العراق وسوريا
ضـمــن «عـمـلـيــة ال ـعــزم ال ـص ـلــب» .وأف ــاد
موقع «البحرية األميركية» بأن طائرات
حــرب ـيــة م ــن امل ـج ـمــوعــة امل ـ ّت ــواج ــدة في
شــرقــي البحر املـتــوســط نــفــذت طلعات
جــويــة ف ــوق س ــوري ــا ،م ــن دون تحديد
طبيعة تلك الطلعات أو موقعها.
وف ــي م ـ ـ ــوازاة م ــا س ـب ــق ،كـشـفــت وزارة
الدفاع الروسية ومصادر ديبلوماسية
غربية أن وفــد «منظمة حظر األسلحة
الكيميائية» قد أنهى عمله في مدينة
دومــا ،وهــو ما أكدته املنظمة في وقت
الحق .وقال املتحدث باسمها في بيان
نشر على موقعها الرسمي ،إن «مهمة
ج ـم ــع ال ـح ـق ــائ ــق ف ــي دومـ ـ ــا اك ـت ـم ـلــت»،
ً
ناقال شكر «املدير العام ألعضاء فريق
الـعـمــل عـلــى شـجــاعـتـهــم ومـهـنـيـتـهــم».
ولفت إلــى أنــه «ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻴﻨﺎت إﻟﻰ
ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻤﻟﻨﻈﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ
ﺛﻢ إرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻤﻟﺨﺘﺒﺮات اﻤﻟﺨﺘﺼﺔ...
وقد يستغرق تحليل العينات ما ال يقل
عن ثالثة إلى أربعة أسابيع».
(األخبار)

في موازاة التوضيح الذي خرج
عن وزارة الخارجية املصرية حول
تصريحات الوزير سامح شكري ،في
شأن احتمال انتشار قوات مصرية
في مناطق النفوذ األميركي شرق
سوريا ،أشارت مصادر في الوزارة
في حديث إلى «األخبار» إلى أن طرح
نشر القوات يهدف إلى وقف القتال
بشكل كامل ،على أن يكون القرار في
إطار آلية عربية ،وتشارك فيه مصر
بالنصيب األكبر من القوات على
األرض ،وكذلك بالتخطيط العسكري
واالستراتيجي ،مع وجود صيغة
دولية تضمن أن تكون القوات املوفدة
ّ
مرحبًا بها من جميع األطراف ،ويكون
عملها في إطار ضمان عدم تجدد
االشتباكات.
وأضاف املصدر أن اآللية ستكون
من خالل الجامعة العربية أو مجلس
األمن ،واستجابة لطلب أميركي،
مشيرًا إلى أن تشكيل هذه القوات
سيتم بالتنسيق بني وزارات الخارجية
ورؤساء أركان الجيوش ووزراء الدفاع
في الدول العربية ،على أن تكون نسب
املشاركة متفاوتة ،ويتم االتفاق الحقًا
على جميع البنود الخاصة بها.
وحول مدى توافق هذه الخطوة مع
الدستور املصري ،قال املصدر إن
مصر تشارك ضمن قوات حفظ
السالم التابعة لألمم املتحدة ،وفي
حال االستعانة بقوات حفظ سالم من
الجيوش العربية ،وهذا أمر مستبعد
في هذا املوقف ،لن تكون هناك
مشكلة .وأشار إلى أن اإلطار القانوني
املتوقع التوافق عليه سيتضمن عرض
الرئيس لهذه القضية على البرملان
للحصول على موافقته ،ليكون القرار
بإرسال قوات عسكرية في مهمات
خارج األراضي املصرية (في حال
ّ
املضي به) هو األول من نوعه منذ
ّتم
حرب الخليج الثانية.
(األخبار)

موقف المرجعية «االنتخابي»

ٌ
ٌ
قلق وهجوم وتهديد

حوى موقف المرجعية
الدينية العليا ،أمس ،ثالث
رسائل بارزة .في األولى ،أعربت
عن انزعاجها من الواقع
ّ
العراقي المعيش ،فيما
دعت ّالمواطن في الثانية
إلى التحل ًي بوعي االختيار،
ّ
ومحددة في الثالثة «معايير
المرشح الصالح» .وفي ما
بين سطور تلك الرسائل
«تهديد» مبطن بانتهاج
التعاطي
مسلك جديد في َ ْ
مع الشأن السياسي ،قابلته
القوى السياسية بالمسارعة
الخطاب وفق
إلى استثمار ُ ِّ ً
مصالحها ،مقدمة ًوالءها
وم ِّ
للمرجعيةُ ،
حيدة نفسها
عن أي اتهام
نور أيوب
قبل أسبوع من موعد إجــراء االنتخابات
النيابية في العراق ( 12أيار املقبل) ،قالت
املرجعية الدينية العليا كلمتها في خطبة
الجمعة أمــس .من مدينة كربالء ،جنوبي
ّ
ب ـ ـغـ ــداد ،ت ــول ــى األمـ ـ ــن الـ ـع ــام ل ــ«ال ـع ـت ـبــة
ّ
الكربالئي ،مهمة
الحسينية» ،عبد املهدي
ُ
إعـ ــان امل ــوق ـ َـف ،وشـ ــرح م ـقــولــة «املـ ـج ـ َّـرب
َ
ال ُي ـج ـ َّـرب» .غــلـ َـب على الـســاســة والـشــارع
ٌّ
ّ
ال ـع ــراق ــي ظـ ــن بـ ــأن املــرج ـع ـيــة «سـتـســمــي
األشياء بأسمائها» ،إال أن بيان األخيرة
ك ــان عـكــس ال ـتــوق ـعــات .ج ــاء عــامــا باعثًا
ِّ
ومتضمنًا
عـلــى الـكـثـيــر م ــن ال ـت ــأوي ــات،
هجومًا «ناعمًا» على املعنيني بالعملية
االن ـتـخــاب ـيــة .ول ـئــن ُوص ـف ــت االنـتـخــابــات
املنتظر إجراؤها بـ«انتخابات القلق» ً
بناء
على شكل التحالفات ،فإن خطاب املرجعية
أمس ُي ّ
عبر هو اآلخر عن «قلق» املرجعية
من العملية االنتخابية ،بالنظر إلى فشل
ال ـت ـج ــارب ال ـســاب ـقــة ف ــي تـحـقـيــق م ــا كــان
يصبو إليه العراقيون من «أمن واستقرار
وحياة كريمة» ،و«هو ما يالحظ ـ بصورة
أو بأخرى ـ في االنتخابات الحالية أيضًا»
بحسب مــا جــاء فــي كلمة املرجعية ،التي
أملت أن ُ«ي َّ
صحح مسار الحكم ومؤسسات
ِ
الدولة من خالل تضافر جهود أبناء البلد،

واستخدامهم سائر األساليب القانونية
املتاحة».
ّبينت املرجعية أوجــه «قلقها» ،من خالل
تناولها عــدة شــروط ،ال يمكن ـ بحسبها
ـ للمسار االنتخابي أن يؤدي إلى «نتائج
مرضية» من دونها:
« -1ال ـق ــان ــون االن ـت ـخــابــي ال ـ ـعـ ــادل ،ال ــذي
يرعى حرمة أصوات الناخبني ،وال يسمح
بااللتفاف عليها» .في هذا اإلطــار ،تعرب
امل ــرج ـع ـي ــة ع ــن ان ــزع ــاج ـه ــا م ــن ال ـق ــان ــون
الـحــالــي؛ إذ إنـهــا تــأمــل بــأكـبــر ق ــدر ممكن
مــن التمثيل الشعبي تحت قبة البرملان،
والقانون الداعم لـ«الكتل الكبيرة» ال يخدم
ّ
التوجه.
هذا
« -2أن يكون تنافس القوائم االنتخابية
عـ ـل ــى بـ ــرامـ ــج اقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،وت ـع ـل ـي ـم ـيــة،
وخدمية قابلة للتنفيذ» ،وهــو البرنامج
ال ـ ــذي ت ـف ـت ـقــده مـعـظــم ال ـت ـحــال ـفــات ،الـتــي
ارت ـكــزت خطاباتها وف ــق كلمة املرجعية
عـلــى «الـشـخـصـنــة ،وال ـش ـحــن ال ـقــومــي أو
الطائفي ،واملزايدات اإلعالمية».
« -3التدخل الخارجي في أمر االنتخابات،
سـ ً
ـواء بالدعم املــالــي أو غ ـي ــره .»...فــي هذا
املرجعية لحجم التدخالت
الصدد ،تأسف ً
الخارجية ،غربية كانت أو شرقية ،ليس
فقط على الصعيد املالي ،بل في ما يتصل
بشكل التحالفات وتركيبتها وما سينتج
منها.
« -4وع ـ ــي ال ـنــاخ ـبــن لـقـيـمــة أص ــوات ـه ــم،
ودورهـ ــا املـهــم فــي رســم مستقبل البلد»،
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى ال ـت ـجــارب الـســابـقــة ،وبالتالي
ـاس
ض ـ ـ ــرورة «عـ ـ ــدم م ـن ــح أص ــواتـ ـه ــم أل ّن ـ ـ ٍ
غير مؤهلني إزاء ثمن بخس ،وال اتباعًا
لــأهــواء والـعــواطــف ،أو رعــايــة للمصالح
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ،أو ال ـ ـنـ ــزعـ ــات ال ـق ـب ـل ـي ــة أو
نحوها».

«االنتخاب الواعي»
الــافــت أم ــس ك ــان «الـنـقـطــة الـثــانـيــة» من
تأكيد أن
خطبة املرجعية ،واملتمثلة فــي ٌّ
«املـشــاركــة فــي هــذه االنـتـخــابــات حــق لكل
مــواطــن تـتــوفــر فـيــه ال ـش ــروط الـقــانــونـيــة،
ول ـي ــس ه ـن ــاك م ــا ُي ـل ــزم ــه ب ـم ـمــارســة هــذا
ال ـ ّح ــق إال م ــا يـقـتـنــع ه ــو بـ ــه» .تــاريـخـيــا،
حــثــت املــرجـعـيــة عـلــى ض ـ ــرورة املـشــاركــة
استحقاق انتخابي ،أما اليوم فإن
في أي
ٍ
«التخيير» فــي املشاركة يشي بــأن نهجًا
جديدًا تتبعه املرجعية في تعاطيها مع
ال ـشــأن الـسـيــاســي ،األم ــر ال ــذي يـقــود إلــى
الـ ـس ــؤال اآلتـ ـ ــي :ه ــل سـتـكـتـفــي املــرجـعـيــة
ً
م ـسـت ـقـبــا ب ـمــراق ـبــة امل ـش ـهــد ال ـس ـيــاســي،
وتحصر دورها في الشأن الحوزوي؟
ف ــي إج ــاب ـت ـه ــا ع ــن ه ـ ــذا الـ ـ ـس ـ ــؤال ،تـلـفــت
مـصــادر مطلعة على أج ــواء النجف إلى

أن معظم القوى السياسية ّ
«مصرة على
عدم االكتراث ،ما دفع باملرجعية إلى صدّ
بابها أمــام الساسة واملسؤولني ألدائهم
الـسـ ّـيــئ ،وإص ــراره ــم عـلــى ذل ــك ،مــن دون
ّ
يصححوا أي سـلــوك بإمكانه إعــادة
أن
املـيــاه إلــى مجاريها» .لكن ،وعلى الرغم
م ــن ذل ـ ــك ،فـ ــإن املــرج ـع ـيــة نـ ّـب ـهــت إلـ ــى أن
ّ
ممارسة الحق االنتخابي
«التخلي عــن
ً
يمنح فرصة إضافية آلخرين قد يكونون
بـعـيــديــن ج ـدًا عــن تـطـلـعــات (الـعــراقـيــن)
لـلـفــوز بــاملـقــاعــد ال ـبــرملــان ـيــة» .وم ــن هنا،

ّ
المرجعية
ع
تتطل
وفقًا ّ
لمقربين منها
إلى «إرساء مفهوم
الدولة المدنية الساعية
لخدمة المواطن»

تــركــت ال ـخ ـيــار لـلـمــواطــن ف ــي «امل ـشــاركــة
ً
أو عدمها ،باعتباره وحــده مـســؤوال عن
كل تقدير» ،وهــي بذلك أعــادت الكرة إلى
ملعب املــواطــن ،امل ـســؤول األول واألخـيــر
عن بقاء الوجوه نفسها في الحكم .وتبرز
أهمية هــذه الخطوة فــي كــون املرجعية،
وفـقــا ملـقـ ّـربــن منها ،تتطلع إلــى «إرس ــاء
مـفـهــوم الــدولــة املــدنـيــة الـســاعـيــة لخدمة
املواطن ،بمعزل عن االنتماءات الدينية»،
ّ
بما يسمح تاليًا بتشكل «وع ــي جمعي
مرتكز على إرادة التغيير الشعبية ال على
إرادة الدعوة الدينية ،يتيح أمام الشعب
فرصة تغيير الطبقة الحاكمة ،من خالل

صناديق االقتراع واالختيار الصحيح».

جرب ال ّ
«الم َّ
ُ
يجرب»

ّ
فـ ــي ال ـن ـق ـط ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة ،أكـ ـ ـ ــدت املــرج ـع ـيــة
«وقــوفـهــا على مسافة واح ــدة مــن جميع
املرشحني ،ومن كافة اللوائح االنتخابية،
أو
بـمـعـنــى أن ـه ــا ال ت ـس ــان ــد أي ش ـخ ــص ً
ج ـه ــة أو الئ ـح ــة ع ـل ــى اإلطـ ـ ـ ـ ــاق» ،ت ــارك ــة
األمــر كله لـ«اقتناع الناخبني وما تستقر
عليه ٌآراؤهــم بعد الفحص والتمحيص».
م ــوق ــف كـ ــان م ـتــوق ـعــا ،إال أن دالالت ـ ـ ــه لم
تقتصر على طرف دون آخــر .فقد رفضت
امل ــرج ـع ـي ــة «اسـ ـتـ ـغ ــال ع ـن ــوان ـه ــا ،أو ّ
أي
ع ـن ــوان آخ ــر يـحـظــى بـمـكــانــة خــاصــة في
نفوس العراقيني للحصول على مكاسب
انتخابية» ،مشددة على أنها «لن تسمح
ألي ش ـخــص أو ج ـهــة بــاس ـت ـغــال ذل ــك»،
وهو ما أحاله البعض على الساسة الذين
«يـ ّ
ـزجــون» باسم املرجعية تحت عناوين
شتى مــن قبيل« :الـشـهــداء وتلبية فتوى
ال ـج ـهــاد ال ــدف ــاع ــي»« ،مـكــافـحــة ال ـف ـســاد»،
«النصر وإعادة اإلعمار».
كذلك ،وعلى الرغم من أن املرجعية لم تورد
في خطبتها الثانية (السياسية) ّ
«مقومات
ال ـق ـيــادة واإلص ـ ــاح» ،إال أن ـهــا حصرتها
(الدينية) بـ«األنبياء
في الخطبة األول ــى
ُ
واألئمة واملراجع» ،وهو ما ف ِّسر انزعاجًا
من بعض الخطابات والشعارات املرفوعة.
وفــي الختام ،دعــت املرجعية املــواطــن إلى
«االطالع على املسيرة العملية للمرشحني
ورؤساء قوائمهم» ،ال ّ
سيما َمن كان منهم
في مواقع املسؤولية في الدورات السابقة،
في إشارة إلى الطبقة الحاكمة منذ 2005
حتى الـيــوم ،لــ«تـفــادي الــوقــوع فــي ِشباك
املـ ـخ ــادع ــن م ــن ال ـفــاش ـلــن وال ـف ــاس ـ َـدي ــن،
َّ
غيرهم» ،في موقف أ َّولــه
املجربني أو
من
ٌ
الـبـعــض عـلــى أن ــه رفـ ــض ضـمـنــي لـعــودة
«حـ ــزب ال ــدع ــوة اإلس ــام ـي ــة» إل ــى الـحـكــم
بجناحيه.

«أكدت المرجعية «وقوفها على مسافة واحدة
من جميع المرشحين ومن كافة اللوائح االنتخابية (أ ف ب)

اليمن

ّ
«إشكال سقطرى» نحو التصعيد :اإلمارات تهدد ...والسعوديــة تحاول االحتواء
باستثناء اللقاء الذي جمع ،مساء أمس،
عبيد بن
رئيس حكومة «الشرعية» ،أحمد ُ
دغر ،بلجنة الوساطة السعودية التي أرسلت
إلى سقطرى ،ال شيء يشي بانتهاء اإلشكال
المندلع حديثًا بين حكومة بن دغر
واإلمارات ،والذي يمكن أن يتحول إلى أزمة
جديدة تضاف إلى «أزمة يناير» ،في ظل
تراشق االتهامات والتهديدات المتبادلة
ّ
تتهدد صفوف
يبدو أن أزمــة جــديــدة
تـحــالــف ال ـع ــدوان عـلــى الـيـمــن ،بعدما
ّ
تمكن مــن تطويق ذي ــول االشتباكات
ال ـت ــي انــدل ـعــت ب ــن حـلـفــائــه املـحـلـيــن
فــي مــديـنــة ع ــدن ،أواخـ ــر شـهــر كــانــون

ال ـ ـثـ ــانـ ــي /يـ ـن ــاي ــر املـ ـ ــاضـ ـ ــي .ه ـ ـ ــذا مــا
أوح ــى بــه ،أم ــس ،تصاعد الـتــوتــر بني
«ال ـش ــرع ـي ــة» واإلم ـ ـ ـ ــارات ع ـلــى خلفية
زيارة رئيس حكومة عبد ربه منصور
هادي ،أحمد عبيد بن دغر ،إلى جزيرة
س ـق ـط ــرى .ت ـص ــاع ـ ٌـد ق ــاب ـل ــه اس ـت ـم ــرار
ت ـح ــرك ــات امل ـب ـع ــوث األمـ ـم ــي ال ـجــديــد،
ّ
م ــارت ــن غــري ـف ـيــث ،ع ـلــى خـ ــط حـلـحـلــة
امل ـســار الـسـيــاســي ،فــي وق ــت أفـيــد فيه
عــن تأجيل زيــارتــه الـتــي كــانــت مـقـ َّـررة
اليوم إلى صنعاء.
واسـتــدعــت حــالــة الـتــوتــر الـتــي ســادت
سقطرى خالل الساعات املاضية عقب
قيام القوات اإلماراتية بالسيطرة على
مطار مدينة حديبو ،مركز األرخبيل،
وم ـي ـن ــائ ـه ــا ،ت ـش ـك ـيــل ل ـج ـن ــة وس ــاط ــة
س ـع ــودي ــة س ــرع ــان م ــا ت ـ ّ
ـوج ـه ــت إل ــى
ّ
املحافظة لحل اإلشـكــال .لكن املفاجأة

ّ
تركزت لقاءات تونس
على طبيعة المرحلة
االنتقالية المنتظرة

أن اإلماراتيني عمدوا إلى منع محافظ
امل ـح ــاف ـظ ــة ،رمـ ـ ــزي م ـ ـحـ ــروس ،وق ــائ ــد
«الـلــواء األول  -مشاة بـحــري» ،محمد
عـ ـل ــي ال ـ ـصـ ــوفـ ــي ،مـ ــن دخـ ـ ـ ــول املـ ـط ــار
الس ـت ـق ـب ــال ال ـل ـج ـنــة (ق ـب ــل أن ُيـسـمــح
الحقًا ملـحــروس بحضور اللقاء الــذي
ٌ
ج ـم ــع ب ــن دغـ ــر بـ ـه ــا) .خـ ـط ــوة أن ـب ــأت

بإصرار اإلمــارات على «طــرد» حكومة
ب ــن دغـ ــر ،الـ ــذي ُس ـ ّـج ــل آخ ــر ظ ـهــور له
أم ــس م ـ ّ
ـؤدي ــا ص ــاة الـجـمـعــة فــي أحــد
مساجد سقطرى.
ّ
وم ــا عـ ــزز ال ـحــديــث ع ــن ذل ــك اإلصـ ــرار
ال ـت ـصــري ـحــات ال ـت ــي أدل ـ ــى ب ـهــا وزي ــر
الدولة للشؤون الخارجية اإلماراتي،
أن ـ ـ ـ ـ ــور قـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــاش ،والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـض ـ ّـم ـن ــت
هـجــومــا مـبـطـنــا عـلــى «ال ـشــرع ـيــة»؛ إذ
ً
غـ ـ ّـرد ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر» ق ــائ ــا« :اكـتـشــف
البعض جزيرة سقطرى مؤخرًا ،ومن
ب ـ ــاب ال ـط ـع ــن فـ ــي ال ـت ـح ــال ــف ال ـعــربــي
واإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات» ،م ـ ـكـ ـ ّـررًا زعـ ـم ــه أن «ل ـنــا
عالقات تاريخية وأسرية مع سقطرى
وأهـلـهــا» ،مضيفًا «(أن ـنــا) سندعمهم
في استقرارهم وطبابتهم وتعليمهم
ومـعـيـشـتـهــم» .وتــراف ـقــت تـصــريـحــات
قرقاش مع انتقادات ّ
وجهتها وسائل

إع ـ ـ ــام إمـ ــارات ـ ـيـ ــة ش ـب ــه رس ـم ـي ــة إل ــى
«بعض أطــراف الحكومة الشرعية من
اإلخ ــوان (الــذيــن) انضموا مؤخرًا إلى
حـمــات تـشــويــه (صـ ــورة) الـتـحــالــف».
وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،ن ـق ــل م ــوق ــع «إرم
عما ّ
نيوز» اإلماراتي ّ
سماها «مصادر
حـكــومـيــة يـمـنـيــة» قــولـهــا إن «امل ــزاع ــم
والـحـمــات املـغــرضــة» الـتــي تستهدف
«ج ـه ــود اإلم ـ ـ ــارات ف ــي س ـق ـطــرى تقف
وراء ه ـ ـ ــا ب ــوض ــوح األذرع اإلعــام ـيــة
القطرية واإليرانية».
وإذا ك ــان ــت ردود ال ـف ـعــل اإلم ــارات ـي ــة،
السياسية واإلعــامـيــة والعملياتية،
ت ـشــي بــاع ـت ـبــار أبـ ــو ظ ـبــي األرخ ـب ـيــل
الــواقــع على املحيط الهندي جــزءًا من
«مـنـطـقـتـهــا ال ـخ ـض ــراء» ال ـت ــي ُيـحـظــر
االقتراب منها ،فإن ّ
شح األنباء الواردة
مــن سقطرى وتـضــارب املـتــوافــر منها

بن دغر أثناء حضوره مهرجانًا في محافظة
سقطرى (سبأ نيو)

ُي ِّ
صعبان التنبؤ بما سيؤول إليه اإلشكال
األخير .لكن املؤكد أن أشباح أزمــة جديدة
تـخـ ّـيــم بـظــالـهــا عـلــى جـبـهــة «ال ـت ـحــالــف»،
في ظل معلومات غير مؤكدة عن «حجز»
إماراتي على بن دغر ووزرائه في سقطرى،
ت ــوازي ــا مــع حــالــة اسـتـنـفــار ت ـســود ال ـقــوات
املــوالـيــة لــ«املـجـلــس االنـتـقــالــي الجنوبي»
املـحـســوب على اإلمـ ــارات .والــافــت أن تلك
امل ـع ـلــومــات تـ ـ ــواردت ف ــي وق ــت ارت ـف ــع فيه
سقف التراشق حــول مصير سقطرى بني
اإلم ـ ـ ــارات و«ال ـش ــرع ـي ــة» ،ال ـتــي لـ ـ ّـوح وزي ــر
الـشـبــاب والــريــاضــة فــي الحكومة التابعة
لـهــا ،نــايــف الـبـكــري ،أم ــس ،بــأن «اليمنيني
سيصونون أرضهم وجزرهم وسواحلهم،
ولن يفرطوا بذرة تراب واحدة».
هـ ــذا ال ـت ــراش ــق صــاح ـبــه س ـج ــال م ــن نــوع
آخــر بني وجــوه «املجلس االنتقالي» وبني
«االئـ ـ ـت ـ ــاف ال ــوطـ ـن ــي ال ـج ـن ــوب ــي» حــديــث

الوالدة ،والذي رأت فيه بعض قيادات األول
خطوة من باب «املناكفات» .واعتبر عضو
هيئة رئــاســة «االنـتـقــالــي» ،علي الكثيري،
أن تشكيل «االئتالف» يراد منه «النيل من
االنتقالي وتزوير إرادة أبناء الجنوب» .لكن
ً
أصداء لدى
هذه الرؤية ال يبدو أنها تلقى
ّ
يصر على االلتقاء
املبعوث األمـمــي ،الــذي
بـمـمـثـلــي م ـخ ـت ـلــف املـ ـك ــون ــات ال ـج ـنــوب ـيــة،
وآخرهم رئيس «املكتب السياسي للحراك
الثوري» ،فادي باعوم ،الذي اجتمع به في
الـعــاصـمــة الـعـمــانـيــة مـسـقــط ،حـيــث بحثا
«السبل الكفيلة بإعادة إطالق املفاوضات».
ٌ
م ـب ـحــث ك ــان ُغــريـفـيــث يــأمــل أن يـتـنــاولــه
فــي زي ــارة لــه ق ـ ِّـررت ال ـيــوم إلــى العاصمة
الـيـمـنـيــة إثـ ــر تــأجـيـلـهــا أس ـب ــوع ــا بسبب
مــراســم تشييع الــرئـيــس الشهيد صالح
الـصـمــاد السبت املــاضــي ،إال أن سلطات
ص ـن ـعــاء طـلـبــت م ـنــه إرج ـ ــاء زي ــارت ــه مــرة

ثانية بعدما بدا لها أنها ستتجاوز
حــدود التعزية بالصماد في وقت ال
تجده «أنصار الله» مناسبًا لتشغيل
جميع خطوط التفاوض ،بحسب ما
تفيد به مصادر الحركة .ومع ذلك ،لم
َي ُحل هذا التحفظ من دون االجتماع
بممثل «أنـصــار الـلــه» ،الناطق باسم
الـ ـح ــرك ــة ،م ـح ـم ــد ع ـب ــد ال ـ ـسـ ــام ،فــي
مسقط ،توازيًا مع استمرار املشاورات
التحضيرية في غير عاصمة ،والتي
كــانــت آخــرهــا الـجـلـســات الـتـشــاوريــة
التي انعقدت في تونس.
ووف ـ ـقـ ــا ل ــإع ــام ــي ال ـي ـم ـن ــي املـ ـق ــرب
مــن «أن ـص ــار ال ـل ــه» ،طــالــب الحسني،
وال ـ ــذي ح ـضــر ت ـلــك امل ـ ـشـ ــاورات ،فــإن
ل ـقــاءات تــونــس تــركــزت عـلــى طبيعة
امل ــرحـ ـل ــة االن ـت ـق ــال ـي ــة امل ـن ـت ـظ ــرة فــي
ال ـ ـي ـ ـمـ ــن ،ال سـ ـيـ ـم ــا فـ ـ ــي مـ ـ ــا ي ـت ـصــل

بالجانب العسكري الذي ُيفترض أن
«يستوعب املـتـغـيــرات الـتــي أفرزتها
ال ـ ـح ـ ــرب» ،ل ـك ــن الـ ـجـ ـم ــود فـ ــي امل ـلــف
ال ـس ـيــاســي ي ـع ــرق ــل ،ب ـح ـســب حــديــث
الـحـسـنــي إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» ،االن ـت ـقــال
إل ــى امل ـل ـفــن ال ـع ـس ـكــري واإلن ـس ــان ــي.
أم ـ ــا الـ ـب ــاح ــث املـ ـقـ ــرب مـ ــن «امل ـج ـلــس
االنتقالي» ،فضل الربيعي ،فاعتبر،
فــي تصريح إلــى «األخ ـبــار» ،أن «حل
ال ـت ـش ـك ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة امل ـت ــواج ــدة
فــي الجنوب ال يمكن أن يتحقق من
دون ت ـســويــة سـيــاسـيــة ع ــادل ــة» ،في
ح ــن ك ـش ــف ن ــائ ــب رئـ ـي ــس «مــؤت ـمــر
حضرموت الجامع» ،أبو بكر السري،
ّ
أن «املبعوث األممي يرتب لجلسات
أخــرى موضوعها وقــف إطــاق النار
ونزع األسلحة».
(األخبار)
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العالم

العالم

مصر

ومن بينها مشروع بقيمة  30مليون
دوالر ،وآخر بقيمة  15مليون دوالر،
م ـم ـ ّـوالن جــزئـيــا م ــن «هـيـئــة املـعــونــة
األميركية».
ووف ـ ـقـ ــا ل ـن ـت ــائ ــج ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ،فـقــد
استعانت الشركة الفرنسية بثالثة
مـسـتـشــاريــن ،أح ــده ــم كــانــت مهمته
ت ـق ــدي ــم رش ـ ــى ملـ ـس ــؤول ــن م ـصــريــن
للتأثير على فوز الشركة بالعطاءات،
وقد تم تسجيل الرشى في حسابات
الشركة باعتبارها أتعاب استشارات
وعموالت.
وق ــد أش ـ ــارت ال ــوث ــائ ــق إل ــى شخص
ُيــدعــى عــاصــم ال ـجــوهــري ،ال ــذي كــان
يـعـمــل فــي مـنـصــب املــديــر التنفيذي
ل ـش ــرك ــة «ب ـي ـج ـس ـك ــو» ،وإلـ ـ ــى تـلـقـيــه
رشـ ــى م ــن «ألـ ـسـ ـت ــوم» ،وح ـك ــم عليه
بالسجن  42ش ـه ـرًا ،وإعـ ــادة خمسة
ماليني دوالر من الرشى التي تلقاها.
والجوهري مصري يحمل الجنسية
األميركية ،وكان يشغل منصب املدير
التنفيذي للشركة الـتــي كــانــت تقدم
خدمات استشارية لوزارة الكهرباء،
وتمتلك شركة «بكتل» األميركية 40
فــي املئة مــن حصتها ،بينما تمتلك
وزارة الكهرباء  40في املئة ،في حني
كانت حصة  20في املئة مملوكة من
قـبــل «ال ـب ـنــك ال ـت ـجــاري ال ــدول ــي» ،ثم
اشترت شركتان مصريتان الحصة
األج ـن ـب ـيــة ف ــي ال ـش ــرك ــة ،ال ـت ــي أق ــرت
ب ـت ـلــك ال ـت ـهــم ووافـ ـق ــت ع ـلــى تـســديــد
 772مليون دوالر ،إلنهاء التحقيقات
بتسوية تـعـ ّـد أكـبــر غــرامــة تــدفــع في
تاريخ قانون الفساد األميركي.

شركة «ألستوم» الفرنسية

من التهويد إلى «عاصمة السيسي»

برغم تاريخها المليء
باألزمات والفضائح ،وتورطها
في مشروع قطار تهويد
القدس مع حكومة االحتالل،
ال تزال شركة «ألستوم»
الفرنسية تتوغل في االقتصاد
المصري يومًا تلو آخر
أحمد عابدين
«ألـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوم» تـ ـ ــرغـ ـ ــب ف ـ ـ ــي اق ـ ـت ـ ـحـ ــام
العاصمة اإلدارية الجديدة في مصر.
ن ــائ ــب ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ملـنـطـقــة
الشرق األوســط وشمال أفريقيا في
املجموعة الفرنسيةّ ،
صرح قبل مدة
بــذلــك ،خ ــال جــولــة أعـ ّـدت ـهــا الـشــركــة
ملجموعة من الصحافيني املصريني،
ً ّ
قــائــا إن الـشــركــة تسعى الــى تنفيذ
مشروعات خطوط املترو والترام في
املدينة الجديدة ،التي يريد الرئيس
امل ـ ـ ـصـ ـ ــري ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـف ـ ـتـ ــاح ال ـس ـي ـس ــي
إنـ ـش ــاء ه ــا ،ل ـت ـك ــون ع ــاص ـم ــة بــديـلــة
للقاهرة.
طـمــوح املجموعة الفرنسية مفهوم
بالطبع ،فهي ّ
تعد من بني الشركات
الــرائــدة فــي العالم فــي قطاع السكك
الحديد ،ولكن املشكلة تكمن في أن
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ال ـح ـكــومــة امل ـصــريــة سـتـتـجــاهــل ،إن
واف ـقــت عـلــى عملية الـتـلــزيــم ،ت ـ ّ
ـورط
«ألـ ـسـ ـت ــوم» ف ــي عـ ــدة م ـش ــاري ــع ذات
طـ ــابـ ــع «تـ ـ ـه ـ ــوي ـ ــدي» ف ـ ــي األراضـ ـ ـ ــي
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة امل ـ ـح ـ ـت ـ ـلـ ــة ،ع ـ ـ ــاوة
ع ـلــى ان ـخ ــراط ـه ــا ف ــي مـ ـش ــروع «ســد
ال ـن ـه ـض ــة» ال ـ ــذي ي ـش ـكــل واح ـ ـ ـدًا مــن
أخـطــر الـتـهــديــدات اإلقـلـيـمـيــة لألمن
القومي املصري.
وكانت الشركة قد أقدمت على تنفيذ
مشروع «ترام القدس» ،وسط تنديد
شـعـبــي ودع ـ ــوات ملـقــاطـعـتـهــا ،حيث
عمل املشروع على ربط املستوطنات
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة املـ ـت ــاخـ ـم ــة ل ـل ـش ـطــر
الشرقي من مدينة القدس ،بشطرها
الغربي ،ما ساهم في نمو تلك الكتل
االس ـت ـي ـط ــان ـي ــة ،وإح ـ ـكـ ــام ال ـح ـصــار
على الـقــدس الشرقية ،وفصلها عن
الضفة الغربية ،إضافة إلى مصادرة
م ـ ـسـ ــاحـ ــات ض ـخ ـم ــة م ـ ــن األراضـ ـ ـ ــي
الفلسطينية.
والجدير بالذكر ،في هذا اإلطــار ،أن
الـجــامـعــة الـعــربـيــة سـبــق أن ن ـ ّـددت،
خالل ّ
قمة الخرطوم (آذار عام )2006
بـ«البناء غير الشرعي لترام القدس»،
ودع ــت حـيـنـهــا ال ـشــركــات املـســاهـمــة
في هذا املشروع ،ومن بينها شركة
«ألـسـتــوم» إلــى االنـسـحــاب ف ــورًا ،مع
الـتـهــديــد بــاتـخــاذ إج ـ ــراءات ضــدهــا،
كما طالبت الحكومة الفرنسية ،التي
تـمـلــك أسـهـمــا ف ــي ال ـشــركــة ،بــاتـخــاذ
م ــوق ــف ي ـت ـنــاغــم م ــع م ـســؤول ـيــات ـهــا
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ومـ ــع أحـ ـك ــام ال ـق ــان ــون
الدولي.

ي ـ ـضـ ــاف إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،أن «الـ ـسـ ـت ــوم»
ن ـف ـس ـه ــا لـ ـه ــا دور ك ـب ـي ــر ف ـ ــي ب ـن ــاء
«سـ ـ ــد ال ـن ـه ـض ــة» اإلث ـ ـيـ ــوبـ ــي ،الـ ــذي
ي ـش ـكــل إحـ ـ ــدى أكـ ـب ــر األزمـ ـ ـ ــات ال ـتــي
تواجهها مصر حــالـيــا ،إذ سبق أن
ّ
وقعت مع الحكومة اإلثيوبية عقدًا
بـقـيـمــة  250م ـل ـيــون ي ـ ــورو ،لـتــزويــد
الـ ـس ـ ّـد ب ــ«ال ـت ــورب ـي ـن ــات» وامل ــول ــدات
ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة الـ ــازمـ ــة لـلـتـجـهـيــزات
الكهرومائية.
وكانت املجموعة الفرنسية قد أكدت،
ّ
ستورد وتشرف على
في بيان ،أنها
تركيب كل املعدات الكهروميكانيكية
ّ
ل ـل ـم ـش ــروع اإلث ـ ـيـ ــوبـ ــي ،وأن ال ـع ـقــد
ً
يشمل أيضًا أعـمــاال هندسية داخــل
الـســد ال ــذي سـيـحــرم مـصــر مــن جــزء
كبير من حصتها في ماء نهر النيل.
وع ـ ــاوة ع ـلــى م ــا س ـبــق ،ف ــإن تــاريــخ
«ألستوم» بالغ السوء في عملياتها
داخ ـ ــل مـ ـص ــر ،إذ س ـب ــق أن أش ـ ــارت
وســائــل إع ــام مـصــريــة إل ــى أن عــددًا
من املشاريع التي نفذتها املجموعة
الفرنسية شهدت «كــوارث ضخمة»،

تاريخ «ألستوم» بالغ
السوء في عملياتها
داخل مصر

مــن بينها تــوقــف ع ــدد مــن محطات
ّ
تنفيذها ،عن
الـكـهــربــاء الـتــي تــولــت ّ
ال ـع ـمــل ،بـسـبــب ع ـي ــوب فــن ـيــة ،وك ــان
أش ـه ــره ــا ان ـف ـج ــار «م ـح ـطــة ال ـت ـبــن»
بعد  26شـهـرًا مــن التشغيل ،والتي
ُوصفت بأنها كانت واحدة من أسوأ
كوارث «ألستوم» في مصر.
كما كــان للمجموعة الفرنسية دور
كبير فــي ح ــدوث ش ــروخ فــي جــدران
ال ـس ــد الـ ـع ــال ــي ،ح ــن ت ـع ــرض جـســم
الـســد لبعض االه ـت ــزازات األرضـيــة،
ال ـت ــي أع ــاده ــا ،أح ـم ــد ع ـبــد ال ـج ــواد،
ال ـخ ـب ـيــر ال ـه ـن ــدس ــي ورئـ ـي ــس فــريــق
األبحاث في معهد الكويت لألبحاث
العلمية ،إلى عمليات تطوير ألجهزة
التحكم الـتــي قــامــت بها «ألـسـتــوم»،
إلى جانب تغيير األريــاش الروسية
وتدميرها بشكل كامل حتى ال يعاد
اس ـت ـخــدام ـهــا .وق ــد ت ــم س ــد ج ــزء من
ف ـت ـح ــات ال ـس ــد (ت ـص ــل إلـ ــى ح ــوال ــى
 90سـنـتـيـمـتـرًا) بــاالسـمـنــت وامل ــواد
الـخــرســانـيــة املـسـلـحــة ،م ــا ّأدى إلــى
تقليل كـفــاءة املــولــدات الكهربائية،
وت ـغ ـي ـيــر ال ـش ـكــل الـتـصـمـيـمــي ال ــذي
ُبني السد العالي على أساسه.
وبرغم ذلك ،قامت الحكومة املصرية
بالتعاقد مــع الشركة الفرنسية في
ع ــدد كـبـيــر م ــن امل ـش ــاري ــع ،فـبـجــانــب
تنفيذها الخطني األول والثاني من
مـتــرو األن ـفــاق داخ ــل الـقــاهــرة ،جرى
التعاقد مع «ألستوم» لتنفيذ أعمال
صيانة البنية التحتية واإلش ــارات
للمرحلتني األول ــى والـثــانـيــة للخط
الثالث ملترو القاهرة ،واملشاركة في

تسعى الشركة إلى تنفيذ مشروعات خطوط المترو والترام في المدينة الجديدة (أسما وجيه)

األعمال الخاصة باملرحلتني الثالثة
والرابعة (ب) للخط الثالث ،وتجديد
السكك الحديد الرئيسية باملساهمة
مع هيئة سكك حديد مصر.
مــا سبق يثير ت ـســاؤالت ع ـ ّـدة ،ربما
ي ـم ـك ــن الـ ـعـ ـث ــور عـ ـل ــى طـ ـ ــرف خ ـي ــط،
ل ــإج ــاب ــة ع ـن ـه ــا ،مـ ــن خ ـ ــال ن ـتــائــج
تحقيقات أجراها القضاء األميركي
م ــع «أل ـس ـت ــوم» ،وان ـت ـهــت ف ــي كــانــون

األول ع ـ ــام  ،2014إذ خ ـل ـصــت إل ــى
الـكـشــف عــن رش ــى ُدف ـعــت ملـســؤولــن
مصريني لتسهيل حصول املجموعة
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ع ـل ــى عـ ـق ــود املـ ـش ــاري ــع.
ال ـ ـجـ ــديـ ــر بـ ــالـ ــذكـ ــر أن ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة أتـ ـ ــت فـ ــي سـ ـي ــاق سـعــي
«أل ـس ـتــوم» لـلـحـصــول عـلــى صفقات
لـشـبـكــة ن ـقــل وت ــوزي ــع ال ـك ـهــربــاء في
مصر ،تنافست فيها شركات عاملية،

فلسطين

ّ
«الشعبية» تشكك في نصاب «الوطني» ...و«حماس» تدعو إلى «مجلس» جديد

«مسيرات العودة» تتواصل بقوة

«الفساد أقوى
من كل االعتبارات»
في حديث إلى «األخبار» ،يقول املهندس
عمرو رؤوف ،وهو خبير دولي في األنفاق
ّ
والسكك الحديدية ،إنه قام برفع دعوى
لوقف إنشاء الخط الثالث من مترو أنفاق
القاهرة لعدة أسباب ،من بينها «مشاركة
شركة ألستوم في األعمال وإهدار املليارات
في املشروع ،وبسبب وجود أخطاء انشائية
فيه ،إال أن قانونًا أصدره املستشار عدلي
منصور ،رئيس الجمهورية السابق ،أوقف
ّ
ألنه ّ
نص على عدم أحقية
النظر في القضية
املواطنني في االعتراض على العقود املوقعة
بني الدولة والشركات».
ويضيف رؤوف ّأن من الغريب اإلصرار على
التعاقد مع «ألستوم» في كل تلك املشاريع
رغم تاريخها املليء بالفساد والكوارث في
ّ
مصر ،حتى إنها «أصبحت تمثل تهديدًا
على األمن القومي رغم وجود بدائل أفضل
بكثير ،مثل الشركات اليابانية أو الصينية أو
ً
الروسية ،فمثال شنغهاي فيها أكبر شبكة
مترو أنفاق في العالم ،والصني فيها أكبر
شبكة قطارات فائقة السرعة في العالم،
إال ّأن من الواضح أن الفساد أقوى من كل
االعتبارات في مصر».
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غزة ــــ هاني إبراهيم
عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن ضـ ـع ــف ال ـ ــدع ـ ــوات
ال ـج ـمــاه ـيــريــة داخ ـ ــل ق ـط ــاع غـ ــزة إلــى
املشاركة فــي «جمعة عمال فلسطني»
الــذي أعلنته «الهيئة العليا ملسيرات
ال ـع ــودة ال ـك ـبــرى» ،لــوحــظ تــزايــد عــدد
املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــن ،رغ ـ ـ ــم أن ي ـ ـ ــوم ال ـج ـم ـعــة
ال ـحــالــي يـعـتـبــر األسـ ــوأ واألشـ ــد على
املتظاهرين ،نظرًا إلى الظروف الجوية
التي ساعدت قوات االحتالل في إغراق
ّ
املخيمات بالغاز املسيل للدموع.
وفـ ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي أص ـي ــب ف ـيــه أكـثــر
م ــن  1143م ـت ـظــاه ـرًا ،بـيـنـهــم ع ـشــرات
ال ـ ـ ـحـ ـ ــاالت ال ـ ـخ ـ ـطـ ــرة بـ ـحـ ـس ــب وزارة
ال ـص ـح ــة ف ــي غـ ـ ــزة ،ن ــاش ــدت الـ ـ ـ ــوزارة
«املؤسسات الدولية واإلغاثية توفير
الدعم الفوري واملباشر للمستشفيات
وامل ـ ــراك ـ ــز ال ـص ـح ـيــة بـ ــأدويـ ــة ولـ ـ ــوازم
الـ ـط ــوارئ ال ـتــي أوش ـك ــت ع ـلــى الـنـفــاد
جراء تدفق مئات االصابات».
ّ
ميدانيًا ،تمكن شبان فلسطينيون من
إس ـقــاط طــائــرتــي تـصــويــر صغيرتني
ت ــابـ ـعـ ـت ــن لـ ـجـ ـي ــش االحـ ـ ـت ـ ــال ش ــرق
الـ ـقـ ـط ــاع ،ظ ـه ــر أم ـ ــس ،ب ـع ــد رم ـي ـه ـمــا
بالحجارة ،وهو ما اعترف به املتحدث
باسم الجيش اإلســرائـيـلــي ،مــؤكـدًا أن
«ال خ ــوف مــن ت ـســرب مـعـلــومــات بعد
سيطرة الفلسطينيني عليهما».
ّ
كـ ــذلـ ــك ،ع ـل ـم ــت «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن قـ ــوات
االح ـتــال أرس ـلــت ،أول مــن أم ــس ،عبر
م ـن ـظ ـمــة ال ـص ـل ـي ــب األح ـ ـمـ ــر الـ ــدولـ ــي،
ّ
رســائــل إل ــى حــركــة ح ـمــاس ومنظمي
م ـس ـيــرات ال ـع ــودة ت ـحــذرهــم فـيـهــا من

«إطالق الطائرات املشتعلة على حدود
ق ـطــاع غـ ــزة» ،م ـه ـ ّـددة بــالــرد «بــاطــاق
قذائف مدفعية على مخيمات العودة».
وهذا ما يتوافق مع تهديدات نشرتها
القناة العبرية الثانية بــأن «الجيش
اإلسرائيلي قـ ّـرر تصعيد الوضع ضد
مطلقي ال ـطــائــرات الــورقـيــة الـتــي أدت
إل ــى ح ــرق آالف الــدون ـمــات الــزراع ـيــة»
ف ــي ال ـح ـقــول ال ـتــاب ـعــة لـلـمـسـتــوطـنــات
املجاورة للقطاع ،حيث ألحقت خسائر
«بـمــايــن ال ـشــواكــل» ،كـمــا نـشــر «250
ق ـنــاصــا ع ـلــى ط ــول الـ ـح ــدود ملــواجـهــة
املتظاهرين».
ّ
وإلـ ــى ال ـج ـنــوب م ــن ال ـق ـط ــاع ،تـمــكـنــت
مجموعة من الشبان من اقتحام معبر
كــرم أبــو ســالــم ،وأشـعـلــوا الـنـيــران في
عدد من الغرف العسكرية ،وسط فرار
للجنود من املكان.

المجلس الوطني
ف ـ ـ ــي س ـ ـي ـ ــاق آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،أث ـ ـ ـ ـ ــار انـ ـتـ ـخ ــاب
«املجلس الوطني الفلسطيني» ،في
جلسته الختامية ،اللجنة التنفيذية
واملـجـلــس املــركــزي ملنظمة التحرير،
انـ ـتـ ـق ــادات واسـ ـع ــة وص ـل ــت إلـ ــى حـ ّـد
دع ــوة «ح ـمــاس» إلــى عقد «مجلس»
آخر ،في ضوء «عقده من دون توافق
ومن دون اتباع اإلجراءات القانونية
داخل املجلس» ،إذ إن عملية انتخاب
أع ـ ـضـ ــاء ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ج ــرت
ب ــإع ــان «قــائ ـمــة تــواف ـق ـيــة» م ــن دون
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي أدى إل ــى
ح ــال ــة م ــن ال ـفــوضــى أث ـن ــاء الـجـلـســة،
واع ـت ــراض عــدد مــن أعـضــاء املجلس
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ال ــوط ـن ــي ،وهـ ــو م ــا دفـ ــع ال ـتـلـفــزيــون
ّ
الرسمي إلى قطع بث الجلسات.
وانتخب «املجلس الوطني» الرئيس

رفض ليبرمان اعتذار
عباس ،ووصفه بأنه
«شخص حقير»

مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــود ع ـ ـ ـبـ ـ ــاس رئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــا ل ـ ــدول ـ ــة
فلسطني ،فيما أعلن أن أعضاءه هم:
م ـح ـم ــود عـ ـب ــاس ،ص ــائ ــب ع ــري ـق ــات،
ع ـ ـ ـ ــزام األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد ،ح ـ ـنـ ــان ع ـ ـ ـشـ ـ ــراوي،
تيسير خالد ،بسام الصالحي ،احمد
مـ ـج ــدالن ــي ،ف ـي ـص ــل ك ــام ــل ع ــرن ـك ــي،
صالح رأفت ،واصل أبو يوسف ،زياد
اب ــو ع ـمــرو ،عـلــي أب ــو زهـ ــري ،عــدنــان
الحسيني ،أحـمــد بـيــوض التميمي،
وأحمد ابو هولي .كذلك أعلن عباس
بقاء  3مقاعد شاغرة إلى حني عودة
«الجبهة الشعبية» ودخــول حركتي
«حماس» و«الجهاد اإلســامــي» إلى
املنظمة.

وأص ـ ـ ــدر امل ـج ـل ــس ،أيـ ـض ــا ،ع ـ ــددًا مــن
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات ،أبـ ــرزهـ ــا انـ ـتـ ـه ــاء ال ـف ـت ــرة
االن ـ ـت ـ ـقـ ــال ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ـ ّـي ن ـ ـ ّـص ـ ــت ع ـل ـي ـهــا
االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــات املـ ــوق ـ ـعـ ــة ف ـ ــي أوسـ ـل ــو
والـ ـق ــاه ــرة وواشـ ـنـ ـط ــن ب ـم ــا ان ـط ــوت
عـلـيــه م ــن ال ـت ــزام ــات ل ــم ت ـعــد قــائـمــة،
فيما جرى تكليف اللجنة التنفيذية
بتعليق االعتراف بإسرائيل إلى حني
اعترافها بدولة فلسطني على حدود
ال ــراب ــع م ــن ح ــزي ــران  ،1967وإل ـغ ــاء
ق ـ ــرار ض ــم الـ ـق ــدس ال ـش ــرق ـيــة ووق ــف
االستيطان.
وف ـ ــي اإلطـ ـ ـ ــار ذاتـ ـ ـ ــه ،ه ــاج ــم كـ ــل مــن
حــركــة ال ـج ـهــاد اإلس ــام ــي والـجـبـهــة

الشعبية وحركة حماس «املجلس».
وفـ ـ ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــان لـ ـ ـ ــ«حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس» ،أع ـل ـن ــت
ف ـي ــه س ـع ـي ـهــا «ب ـك ــل قـ ــوة م ــع ال ـق ــوى
وال ـف ـصــائــل جـمـيـعـهــا لـعـقــد مجلس
وطني حقيقي متفق عليه ويحضره
ال ـكــل ع ـلــى ق ــاع ــدة ال ـش ــراك ــة م ــن أجــل
حـمــايــة امل ـشــروع الــوطـنــي وتحصني
الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة م ـ ــن ع ـبــث
أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب األج ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدات الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة».
وأض ـ ــاف ـ ــت أن «مـ ـخ ــرج ــات امل ـج ـلــس
الذي عقد في مدينة رام الله ال تمثل
شعبنا الفلسطيني ،وال نعترف بها
كونها بعيدة كل البعد عن التوافق
وافتقرت إلى البعد القانوني وغابت
عـنـهــا أدنـ ــى مـعــانــي الــديـمـقــراطـيــة».
ّ
بــدورهــا ،شككت «الجبهة الشعبية
لـ ـتـ ـح ــري ــر فـ ـلـ ـسـ ـط ــن» فـ ـ ــي حـ ـص ــول
املـ ـجـ ـل ــس الـ ــوط ـ ـنـ ــي عـ ـل ــى ال ـن ـص ــاب
ً
السياسي لعقده ،مــؤكــدة أن «حركة
فتح تدرك أن النصاب لم يتحقق ،ألن
الجبهة الشعبية هي التي تمثل هذا
النصاب».
وعـ ـل ــى خ ـل ـف ـيــة خ ـط ــاب ــه ف ــي اف ـت ـتــاح
املـجـلــس الــوطـنــي األس ـبــوع املــاضــي،
وحديثه عن معاداة اليهود للسامية،
اعـ ـ ـت ـ ــذر ال ــرئـ ـي ــس مـ ـحـ ـم ــود عـ ـب ــاس،
أم ـ ــس ،ع ــن ت ـصــري ـحــاتــه ،م ــؤكـ ـدًا أنــه
«يـ ــديـ ــن م ـ ـعـ ــاداة ال ـس ــام ـي ــة ويـعـتـبــر
(ال ـه ــول ــوك ــوس ــت) أب ـش ــع جــري ـمــة في
التاريخ ويتعاطف مــع ضحاياها»،
إال أن وزير األمن اإلسرائيلي أفيغدور
ليبرمان رفض اعتذار عباس ،واصفًا
إياه بأنه «شخص حقير».
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أفقيا
 -1بلدة لبنانية في قضاء صــور –  -2من نباتات الزينة –  -3قبر ورمــس – جنس
ّ
حيات خبيث جدًا – فريق غناء سويدي معتزل –  -4عائلة فيزيائي سويسري راحل
نمساوي األصل حائزعلى جائزة نوبل عام  – 1945رفيق الطالب في املدرسة – -5
أستمع الى أغنية – سرب من الطيور – خصب –  -6نوافذ البيوت – ّ
لس الطعام – -7
نعم باألجنبية – متشابهان – مختص بالكلوة – ّ -8
عداء باألجنبية – مدينة ومرفأ
فرنسي هام –  -9موضع في تونس بالقرب من قابس على طريق القيروان أنزلت فيه
قبائل بني هالل ّوبني سليم الزاحفة من صعيد مصر هزيمة نكراء بقبائل صنهاجة
وعلى رأسها املعز بن باديس الزيري –  -10من أشهر الغزاة الفاتحني في العالم

عموديًا

 -1منطقة في بيروت –  -2العاصمة التاريخية لوادي التيم التي حكمها الشهابيون
–  -3بحيرة روسية – حشرات مجتهدة ومنتجة –  -4صات الضفدع – دولة أفريقية
عاصمتها منروفيا – ّ -5
أعد وأضبط السكان – متشابهان – وضع خلسة –  -6كالم
ّ
أو كل لفظ – ُ
ضعف ورق – أحواض ماء –  -7للندبة – راحة اليد – زاوية باألجنبية
ّ
ّ
–  -8أصوات هواتف خليوية – شجرة صغيرة طيبة الرائحة من فصيلة الغاريات
أزهــارهــا صغيرة بيضاء جعل منها األقــدمــون رم ـزًا للنصر –  -9شيفرة خيطية
تلصق على املنتج لتسهيل قراءة السعر في أماكن البيع –  -10أمبراطور فرنسي
وقائد تاريخي عظيم

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 2862

حلول الشبكة السابقة

1

 -1السلوقي – فج –  -2رضاب – مدح – ّ -3
دمر – يا – كال –  -4الجراميز – ّ -5
غبيات – ال –
 -6ايڤ – راما –  -7نتوه – مقالع – ّ -8
تمس – بدر –  -9هارلم – بيرو –  -10الخرمة – عدس

عموديًا

 -1اردوغان – ها –  -2لضم – بيت مال –  -3سارايڤو – رخ –  -4لب – ال – هتلر – -5
ّ
يجتر – م م م –  -6قمار – أمس –  -7يد – أحمق –  -8حكم – البيع –  -9ليل – أدرد
–  -10جهاز العروس

حل الشبكة 2861

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

سياسي وطبيب سوداني راحل وقائد حركة العدل واملساواة املتمردة
في إقليم دارفور غربي السودان .قتل عام  2011على يد القوات املسلحة
السودانية
 = 4+3+1+6+2+5خالف الكريم ■  = 10+7+8+7+9عاصمة زيمبابوي ■
 = 11+6أغلظ اوتار العود

حل الشبكة الماضية :جان لوك غودار
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العالم

العالم
◄ وفيات ►

ريبورتاج
ُ ّ
في األول من شهر أيار/ماي الجاري ،نظمت
في ّمونتريال ،ثانية كبرى مدن كنداّ ،تظاهرتان ّ
مركزيتان لمناسبة اليوم العالمي للعمال ،علمًا بأن
ّ
الرسمية
هذا التاريخ غير معترف به في الروزنامة
ّ
الكندية التي تتبع جارتها الكبرى ،الواليات المتحدة
األميركية ،في تخصيص عيد رسمي سنوي للعمل،
في األول من شهر أيلول/سبتمبر

ّ
اليوم ٌالعالمي للعمال

أحداث لم تعشها
مونتريال
مونتريال ــ مطاع أمين الواعر
كـ ـك ــل س ـ ـنـ ــة ،انـ ـقـ ـس ــم إح ـ ـي ـ ــاء ذك ـ ــرى
نضاالت ّ
العمال ،من أجل ظروف حياة
كــري ـمــة وع ـم ــل الئـ ــق ،ف ــي مــون ـتــريــال،
ّ
ديناميكيتني مـتــوازيـتــن .تــدور
إل ــى
األول ــى حــول فلك املنظمات النقابية
الـ ـبـ ـي ــروق ــراطـ ـي ــة اإلصـ ــاح ـ ـيـ ــة ،فـيـمــا
ّ
ّ
الراديكالية،
اليسارية
تكون املنظمات
ّ
بتنوعها ،مركز الديناميكية الثانية.

ّ
ّ
النقابية:
المركزيات
مسيرة
مناخ الوئام الطبقي

ك ـم ـه ــاج ــر ج ـ ــدي ـ ــد ،وع ـ ــام ـ ــل ف ـ ــي أح ــد
مـ ـص ــان ــع مـ ــون ـ ـتـ ــريـ ــال ،ش ـ ــارك ـ ــت فــي
التظاهرتني ،لكن ألسباب مختلفة في
كل منهما :كان ذلك بدافع الفضول في
ُاألولى ،وشعورًا باالنتماء في الثانية.
ِّ
ّ
ّ
للبيروقراطيات
مركزية
نظ َمت تظاهرة
ّ
النقابية في كل مقاطعة الكيبيك ،وهي
ّ
جماهيرية تضم مــا يقارب
منظمات
مليون عامل وعاملة (تقريبًا  %40من
الـقـ ّـوة العاملة) .وقــد اختار املنظمون
يوم السبت  28نيسان/أفريل ،تاريخًا
مل ـس ـيــرة أرادوهـ ـ ـ ــا «ض ـخ ـم ــة ،مــركـ ّ
ـزيــة
ّ
ولم يكن اختيار التاريخ
واحتفالية»ّ .
م ـصــادفــة ،إذ إن ــه ك ــان م ـبــررًا بسببني
عـلــى األق ـ ــل .ف ـيــوم الـسـبــت ي ــوم عطلة
في كندا ،وهــو ما ُيعفي املنظمني من
ح ــرج وض ــع الـنـقــابـيــن أم ــام ض ــرورة
الحصول على يــوم إجــازة ،وال يخفى
على املنظمني هنا أن أغلب ّ
العمال لن
ّ
يتحرجوا من تجاهل املسيرة في هذه
ال ـظ ــروف ،وه ــو مــا يعني الـحـكــم على
املسيرة بالفشل .وهــذا ليس من قبيل
التنجيم ،إذ ّإن املــركـ ّ
ـزيــات النضالية
تعرف حجمها وضعف قدرتها على
ّ
«احتفالية» كهذه.
الحشد في مسيرة
ومـ ــن املـ ـع ــروف ف ــي ال ـك ـي ـب ـيــك (وك ـن ــدا
عمومًا) ضعف الزخم النضالي لهذه
ّ
«التريدينيونية» ،التي تجد
النقابات
نفسها عــاجــزة عــن حشد منخرطيها
خ ـ ـ ـ ــارج ف ـ ـت ـ ــرات ال ـت ـع ـب ـئ ــة الـ ـقـ ـص ــوى
لتحقيق مطالب قطاعية مباشرة .وقد
سبق أن غامرت هذه النقابات بتنظيم
مسيرة «عيد ّ
العمال» ،كما يطلق عليه
ّ
ف ــي ال ــدوائ ــر ال ـن ـقــابــيــة ه ـن ــا ،ف ــي أي ــام
الـعـمــل وس ــط األس ـب ــوع ف ـكــان الحشد
ً
ه ــزي ــا ،وه ــو م ــا يـجـعـلـهــا ال تـخــاطــر
ّ
بخيار كهذا مــن جــديــد ،خصوصًا أن
قدرتها على الحشد هي أحد املعايير
املعتمدة في حصولها على التمويالت
والـقـبــول بـهــا عـلــى طــاولــة الـتـفــاوض.
ّأما السبب الثاني ،فهو عدم رغبة هذه
املـنـظـمــات فــي «تـعـطـيــل» الـعـمــل (ولــو
ّ
نسبيًا) وإزع ــاج أرب ــاب العمل بإفراغ
اإلدارات وامل ـص ــان ــع والـ ــورشـ ــات من
ّ
العمال (ولو بنسب قليلة).

دارت املـسـيــرة فــي أج ــواء هــادئــة ،حـ ّـد
ال ـ ـ ـبـ ـ ــرود .كـ ـ ــان االتـ ـ ـف ـ ــاق واالنـ ـسـ ـج ــام
الـ ـت ــام ــان ب ــادي ــن ب ــن ل ـج ـنــة تـنـظـيــم
امل ـ ـس ـ ـيـ ــرة وأعـ ـ ـ ـ ـ ــوان األمـ ـ ـ ــن ال ـ ــذي ـ ــن لــم
تتجاوز أعــدادهــم بضع عشرات .ومن
ّ
األدق ال ـق ــول إن ق ــوات الـبــولـيــس هي
التي كانت ّ
تسير املسيرة وتوجهها.
لم تشهد املسيرة تقريبًا أي خروج عما
ّ
كان مسطرًا لها من انضباط و«أجواء
ّ
احتفالية» مخطط لها وغـيــر عفوية
باملرة .قد يبدو هذا متناقضًا للقارئ

كانت مسيرة
 28نيسان/أفريل
«بيضاء» بامتياز

العربي البعيد عن كندا ومجتمعها،
إال أن تــاري ـخــا سـيــاسـ ّـيــا واجـتـمــاعـ ّـيــا
خ ـصــوصـ ّـيــا سـلـكــه الـ ـص ــراع الـطـبـقــي
هنا ،هو الذي حدد في جزء منه أشكال
إدارة الصراع املجتمعي ،ومن أشكاله
ّ
الثالثية بني النقابات وأجهزة
العالقة
الدولة وأرباب العمل .فاالنضباط من
سـمــات الـبـيــروقــراطـيــاتّ .أم ــا األج ــواء

ّ
االحتفالية فهي طابع مميز ملسيرات
ّ
احتفالية
«عيد العمال» .لكنها أجواء
ّ
على غاية من الركاكة والرتابة ،إذ إنها
تفتقر إلــى عنصر املفاجئة والبهجة
واالن ـ ـف ـ ـعـ ــال الـ ـت ــي ي ـع ـت ـبــر االرت ـ ـجـ ــال
أح ــد مــرادفــات ـهــا ،وه ــو س ـلــوك تمقته
ال ـب ـيــروقــراط ـيــات عـمــومــا وخـصــوصــا
البيروقراطيات النقابية في الكيبيك.
وه ــو م ــا ج ـعــل امل ـس ـيــرة ت ـبــدو بــاهــرة
األلوان من بعيد ،توجد فيها كل ألوان
الطيف املحتملة ،توحي لك بأنك أمام
تنوع رهيب وتعبيرات ّ
حية عن قوى
املـجـتـمــع الـكــامـنــة .لـكــن واق ــع املسيرة
عــن كثب كــان مختلفًا تمامًا .كــل هذه
األلوان التي ّ
تعبر عن نقابات قطاعية
مختلفة كانت في الحقيقة تمظهرات
م ـخ ـت ـل ـفــة لـ ـل ــواق ــع ن ـف ـس ــه .تـنـظـيـمــات
متشابهة ال ّ
يميز بينها ســوى قطاع
العمل واسمها ولونها ،أما ما خالف
ذلك ،فهو ليس إال ديكورًا ،أو يكاد.
سـ ــارت امل ـس ـيــرة ال ـتــي جـمـعــت م ــا بني
 3و 4آالف شـخــص ،إذًا فــي طمأنينة
ووئام كبيرين .لم يردد فيها أي شعار
ـال أو بـ ـن ــوع م ــن الـغـضــب
بـ ـص ــوت عـ ـ ـ ٍ
واالحـ ـتـ ـج ــاج .ك ــان ــت م ـس ـيــرة صــامـتــة
ت ـق ــري ـب ــا ل ـ ــوال ط ـن ــن ب ـع ــض امل ــزام ـي ــر
ّ
ال ـت ــي وزعـ ـه ــا امل ـن ـظ ـمــون ع ـلــى بعض
امل ـ ـشـ ــاركـ ــن ،ول ـ ـ ــوال ت ـف ـص ـيــل صـغـيــر
س ــأع ــود إل ـي ــه ف ــي ال ـف ـق ــرات الــاح ـقــة.
وحـ ـت ــى الـ ـشـ ـع ــارات الـ ـت ــي ُرفـ ـع ــت فــي
الفـ ـت ــات ف ـقــد ك ــان ــت ه ــادئ ــة ،رص ـي ـنــة،
و«عقالنية» .وقــد ّ
ّ
تقدمت املسيرة من
نـقـطــة االنـ ـط ــاق إل ــى نـقـطــة الــوصــول
بـبــطء ،ورغ ــم ذلــك فإنها لــم تــدم ألكثر
مــن ســاعــة بسبب قـصــر املـســافــة .وقــد
سلكت املسيرة شارعني كبيرين داخل
حـ ّـي سكني في مونتريال ،ما جعلها
بعيدة عــن وســط املــديـنــة ،غير مرئية
ّ
من عموم سكان املدينة .أما من ناحية
ّ
الخصائص االجتماعية للمشاركني،
ّ
فــإن ـهــم ك ــان ــوا مـتـســاويــن ب ــن الـنـســاء
ّ
والرجال ،كذلك كان التنوع في حضور
ّ
القطاعات بارزًا للعيان ،إال أن الغائب
األكـ ـب ــر ه ــم املـ ـه ــاج ــرون واملـ ـه ــاج ــرات.
فقد كانت املسيرة «بيضاء» بامتياز.
وانتهى السير باملشاركني أمام ساحة
ّ
الحي السكني حيث
صغيرة في نفس
اسـتـمــع امل ـش ــارك ــون وامل ـش ــارك ــات إلــى
ثـ ــاث خ ـطــب ق ـص ـيــرة مـلـيـئــة بــالـلـغــة
ال ـخ ـش ـب ـي ــة مل ـم ـث ـل ــن ع ـ ــن امل ـن ـظ ـم ــات
ال ـن ـق ــاب ـ ّـي ــة .ومـ ــن ال ــواض ــح أن حــرصــا
كبيرًا على «عــدم ازع ــاج نسق الحياة
ال ـعــادي» كــان مهيمنًا على املنظمني،
ل ــدرج ــة ج ـع ـلــت امل ـس ـي ــرة ت ـم ـ ّـر خـفـيــة.
وكــانــت مسيرة  28نـيـســان/أفــريــل «ال
حدثًا» بامتياز ،رغم كل البهرج الذي
رافقها.
ُر ِفـ َـعــت التظاهرة بتقديم فرقة «راب»
م ـك ـ ّـون ــة م ــن م ـهــاجــريــن م ــن هــايـيـتـ ّـي،
لبعض أغانيها .لكن سرعان ما انفض
ج ـم ــع امل ـت ـظ ــاه ــري ــن ب ـم ـج ـ ّـرد ان ـط ــاق
األولى ،ولم تنتهِ هذه األغنية
األغنية َ
حتى لم يبق في الساحة أكثر من بضع
ّ
ع ـش ــرات .ول ـع ــل امل ـســافــة االجـتـمــاعـيــة

البيروقراطيات،
ّاالنضباط من
سمات ُ
فت ّ
ّ
مسيرات «عيد ّ
العمال»
ميز
االحتفالية
أما األجواء

آل غـ ــدار يـنـعــون إلـيـكــم بـمــزيــد من
األسى والحزن
الدكتور علي الحاج محمد تامر غـدار

ّ
كانت المسيرة األولى غير مرئية من عموم سكان المدينة

والـثـقــافـيــة والـسـيــاسـ ّـيــة الـكـبــرى التي
تفصل النقابات وجمهورها عن هذه
الـفــرقــة وعــاملـهــا هــو أحــد م ـبــررات هذا
االنسحاب الفوري ،واملذهل.
الـنـشــاز الــوحـيــد فــي هــذه املـسـيــرة هو
مشاركة نقابة «أنــاركـيــة» (فوضوية)
َّ
وحـ َ
شيوعيني فــي آخــرهــا .ورغــم
ـزبــن
أن عــدد متظاهريهم كــان صغيرًا جدًاّ
ّ
مقارنة ببقية املـشــاركــن ،ف ــإن رفعهم
لشعارات جذرية معادية للرأسمالية
واالم ـبــريــال ـيــة ال ـك ـنــديــة ك ــان واض ـحــا
(خصوصًا النقابة األناركية) ،وجعل
آخـ ــر امل ـس ـي ــرة يـ ـع ــرف ب ـع ــض ال ـتــوتــر
مــع ق ــوات الـبــولـيــس الـتــي استهجنت
ال ـش ـع ــارات .وق ــد ب ــدا واض ـح ــا وج ــود
ّ
توتر بني الطرفني ،خصوصًا أن أكثر
من نصف قوات األمن املرافقة للمسيرة
كــانــت تحيط بـهــذا الـجــزء منها ،على
الــرغــم مــن أن عــدد ه ــؤالء املتظاهرين
كــان أقــل مــن  10/1مــن الـعــدد الجملي
للمتظاهرين.

ّ
الراديكالية:
التنظيمات
ّ
حبيسة «الهامشية»

فـ ــي مـ ـق ــاب ــل تـ ـظ ــاه ــرة يـ ـ ــوم ال ـج ـم ـعــة
 28ن ـ ـي ـ ـسـ ــان/أفـ ــريـ ــل الـ ـف ــولـ ـكـ ـل ــوري ــة،
دع ــت تنظيمات مختلفة مــن الـيـســار
ـرادي ـ ـكـ ــالـ ــي إل ـ ــى  3مـ ـسـ ـي ــرات غ ـيــر
الـ ـ ّ
مــرخــص لـهــا ،فــي ي ــوم ال ـثــاثــاء األول
ّ
تمك ُ
نت من املشاركة في
من أيار/ماي،
ّ
اثنتني منها بكل حماسة عوضتني
عن حالة القرف التي سيطرت ّ
علي منذ
نـهــايــة مـسـيــرة يــوم الـجـمـعــة .انطلقت
املـ ـسـ ـي ــرة األول ـ ـ ـ ــى الـ ـت ــي دعـ ـ ــت إل ـي ـهــا
الـنـقــابــة الـعـ ّـمــالـ ّـيــة «األن ــارك ـي ــة» (الـتــي
سـبــق ذك ــره ــا) عـنــد ال ـســاعــة الــراب ـعــة.
ّ
وق ــد سـبـقـهــا ت ـجـ ّـمــع صـغـيــر تـخــلـلـتــه
أنـشـطــة ثـقــافـ ّـيــة مـتـنـ ّـوعــة .حـضــر هــذه
املسيرة قرابة  300شخص أحاط بهم
بضع مئات مــن قــوات األمــن املدججة
بمختلف أنواع العتاد ُ .وكان الحضور
ش ـبــابـ ّـيــا ب ــاألس ــاس .خ ـ ّـي ــر املـنـظـمــون
السير في أحد أحياء مونتريال حيث
ّ
يتركز املهاجرون كتعبير لتضامنهم
مـعـهــم ض ــد الـهـجـمــات امل ـت ـكــررة الـتــي

ي ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـرض لـ ـه ــا ط ــالـ ـب ــو ال ـ ـل ـ ـجـ ــوء مــن
تنظيمات أقصى اليمني والخطابات
ّ
والعنصرية التي تتصاعد
الشوفينية
على اإلنترنت وفي وسائل اإلعالم من
قبل مسؤولني سياسيني .وقــد كانت
األج ـ ـ ــواء ح ـمــاسـ ّـيــة مـفـعـمــة بـمـشــاعــر
ّ
واملهمشني،
التضامن بني املضطهدين
ّ
وركزت الشعارات على الدعوة إلسقاط
الــرأسـمــالـيــة وم ـع ــاداة النيوليبرالية
وال ـس ـيــاســات االسـتـعـمــاريــة وم ـعــاداة
ال ــدول ــة ال ـك ـنــديــة ك ــدول ــة قـمـعـيــة رغــم
امل ـظ ـهــر ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ال ـ ــذي تسعى
إل ــى إس ـب ــاغ نـفـسـهــا ب ــه .ل ـكــن الــافــت
لالنتباه أن ج ــدارًا شفافًا كــان يفصل
املتظاهرين «األناركيني» وغيرهم من
ّ
أطياف اليسار الراديكالي عن سكان
الحي من املهاجرين .ففيما كان موكب
املتظاهرين يسير ،صاخبًا بشعارات
م ـثــل «مــرح ـبــا بــامل ـهــاجــريــن ،فـلـنـطــرد
ال ـع ـن ـص ـ ّ
ـري ــن» و«ض ـ ــد ال ــرأس ـم ــال ـ ّـي ــة،
ّ
ض ــد ال ـع ـن ـصــريــة ،ض ــد االس ـت ـع ـمــار»،
ّ
ب ـقــي س ــك ــان ال ـح ـ ّـي وامل ـ ــارون مكتفني
بـمـتــابـعـتـهــم م ــن رص ـي ــف املـ ـش ــاة مــن
ّ
دون االنـ ـضـ ـم ــام إل ـي ـه ــم .ص ـح ـيــح أن
البعض منهم رفــع أحيانًا يــده ّ
تحية
للمتظاهرين ،أو عبروا عن مساندتهم
بابتسامات ّ
ّ
يتحول
ودية ،لكن ذلك لم
ق ـ ــط إل ـ ــى مـ ـش ــارك ــة ف ـع ـل ـي ــة ،إذ ب ـقــي
ّ
حصريًا (إذا
املتظاهرون من «البيض»
استثنينا بعض األفراد من الناشطني
املهاجرين) .يطول شرح هذه املفارقة
ويتجاوز إطــار هذا النص ،ولن تفلح
القراءات السطحية واألخالقوية التي
تـلـقــي مـســؤولـيــة ه ــذه الـقـطـيـعــة على
ّ
ّ
«تخلف املهاجرين وقلة وعيهم» ،في
تقديم ّأي إضافة تذكر.
لم يتدخل البوليس ملنع هذه املسيرة
التي دامــت قرابة الساعتني .بعد ذلك
تـ ّ
ـوجــه ج ــزء مــن املـتـظــاهــريــن مباشرة
لاللتحاق باملسيرة الثانية التي دعا
ّ
النضالية
إليها ائـتــاف «التقاطعات
املـنــاهـضــة لـلــرأسـمــالـيــة» امل ـت ـكـ ّـون من
ت ـن ـظ ـي ـم ــات «أن ـ ــارك ـ ـي ـ ــة» وش ـي ــوع ـ ّـي ــة
ـاريـ ــة مـ ـتـ ـن ـ ّ
وي ـ ـسـ ـ ّ
ـوع ــة ،عـ ـن ــد ال ـس ــاع ــة
ال ـســادســة والـنـصــف فــي أح ــد ش ــوارع
وس ـ ـ ــط مـ ــون ـ ـتـ ــريـ ــال .عـ ـك ــس امل ـس ـي ــرة

فشلت تنظيمات اليسار
الراديكالي في أن
يكون لها حضور يذكر

األولـ ـ ــى ،ال ـت ــي رف ــع مـنـظـمــوهــا شـعــار
الـسـلـمـ ّـيــة ،اع ـتــاد االئ ـتــاف أن تتخلل
ت ـظــاهــراتــه مــواج ـهــات م ــع الـبــولـيــس،
تـ ـش ــرف ع ـل ـي ـهــا م ـج ـم ــوع ــات ّ«ال ـك ـت ــل
ال ـســوداء» ،وهــي قــاعــدة لــم تشذ عنها
مسيرة العام الجاري.
كان منظمو املسيرة الثانية قد ّ
نسقوا
مع منظمي املسيرة األولى كي تنطلق
م ـس ـي ــرة االئ ـ ـتـ ــاف ف ــي اتـ ـج ــاه نـقـطــة
وسـ ـط ــى ت ـل ـت ـقــي ف ـي ـه ــا امل ـج ـمــوع ـتــان
لـتـلـتـحـمــا ف ــي م ـس ـيــرة مـ ـ ّ
ـوحـ ــدة .لـكــن
قوات البوليس ّفرقت مسيرة االئتالف
بسرعة شــديــدة بعد بضع دقــائــق من
انـطــاقـهــا ،لـتـتـحــول بـعــدهــا ال ـشــوارع
املـ ـج ــاورة إل ــى م ـســرح ملــواج ـهــات بني
واملتظاهرين وســاحــات تالحق
األمــن
ّ
فيها فــرق الـتــدخــل املـحـتـ ّـجــن .لــم تدم
ّ
وعملية تفريقها أكثر من
هذه املسيرة
ّ
ســاعــة .وتـجــدر اإلش ــارة إلــى أن قــوات
البوليس لم تحتج إلى استعمال عنف
ّ
كبير حتى تسيطر على الوضع .وقد
ح ـســم ع ــدده ــا الـكـبـيــر وسـ ــوء تنظيم
املسيرة وضعف التنسيق بني مختلف
املـ ـجـ ـم ــوع ــات وال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات وغ ـي ــاب
مـيـكــانـيــزمــات نــاجـعــة لـقـيــادة املعركة
املـ ـي ــدان ـ ّـي ــة ،األم ـ ــر ل ـف ــائ ــدة األم ـ ـ ــن .ب ــدا
ّ
أيضًا واضحًا للعيان أن  300متظاهر
منقسمني عـلــى مـجـمــوعـتــن ،ينتمي
ك ــل ب ـضــع ع ـش ــرات مـنـهــم إل ــى تنظيم
مختلف ،غير قــادريــن فــي ظــل ضعف
التنسيق املسبق على خــوض معركة
جـ ّـديــة مــع طــرف مقابل على غــايــة في
التنظيم كبوليس مدينة مونتريال.
ّأم ــا امل ـس ـيــرة األخ ـي ــرة ف ــي ذاك ال ـيــوم،
ال ـتــي ل ــم أس ـت ـطــع بـلــوغـهــا ف ــي الــوقــت

املناسب ،فدعا إليها الحزب الشيوعي
ال ـث ــوري ذو الـتــوجــه املـ ــاوي ،بـمـفــرده.
وانطلقت عند الساعة السابعة قرب
الساحة ّ
املالية وسط مدينة مونتريال.
وق ــد ل ـبــى نـ ــداء ال ـح ــزب م ـئــة متظاهر
تقريبًا ،لم تجد قوات األمن ،التي كانت
تفوقهم عددًا بكثير ،صعوبة تذكر في
تفريقهم بعد  20دقيقة تقريبًا.
رغ ـ ــم ك ـ ــل مـ ـجـ ـه ــوداتـ ـه ــا ف ـ ــي ت ـن ـظ ـيــم
تظاهرات ذكرى اليوم العاملي للعمال
فـ ــي م ــونـ ـت ــري ــال ،ف ـش ـل ــت ت ـن ـظ ـي ـمــات
اليسار الراديكالي في املدينة ،في أن
ّ
يـكــون لـهــا حـضــور يــذكــر ل ــدى ســكــان
ّ
املدينة ،حيث إن سكان مونتريال لم
يبلغهم من األحداث غير بضع مقاالت
ّ
َ
تلخص التغطية املنحازة التي أولتها
وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام ل ـهــا والـ ـت ــي ص ــورت
ّ
ّ
همجيني ال هدف
املحتجني كعناصر
لهم ســوى الـتـخــريــب ،وال رســالــة لهم
ّ
يـبــلـغــونـهــا لـلـمـجـتـمــع .ف ـشــل الـيـســار
الراديكالي املونتريالي إذًا في التأثير
ّ
بالنسق العادي لحياة سكان املدينة
يـ ــوم « 1مـ ـ ــاي» ،وف ـش ــل ف ــي أن تـكــون
أحداث « 1ماي»  2018أحداثًا فارقة في
ّ
تــاريــخ املــديـنــة .والـغــريــب أن الـشــوارع
الـتــي شـهــدت املــواج ـهــات واإليـقــافــات
عادت بعد نحو  15دقيقة إلى رتابتها
ّ
ال ـي ــوم ـي ــة كـ ـ ــأن ش ـي ـئــا ل ــم ي ـك ــن ،وه ــي
ُ
نجاعة في القمع تحسب لقوات األمن
فــي مــونـتــريــال! وقــد دفـعــت تنظيمات
اليسار الراديكالي في « 1ماي» 2018
ّ
املجتمعية الشديدة
فــاتــورة عزلتها
ّ
السياسية ونخبويتها
وهامشيتها
وعدم قدرتها على الحشد .وقد بقيت
هذه التنظيمات طــوال عقود حبيسة
امل ـج ـم ــوع ــات ال ـض ـ ّـي ـق ــة وال ـح ـم ـي ـمـ ّـيــة،
ّ
عـ ــاجـ ــزة عـ ــن الـ ــوصـ ــول ح ــت ــى بـشـكــل
ظـ ــرفـ ــي إل ـ ـ ــى ال ـ ـف ـ ـئـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـب ـنــى
مـطــالـبـهــا بـكــل ح ـمــاســة .وبــاسـتـثـنــاء
ّ
املـ ـح ــط ــات الـ ـت ــاريـ ـخ ـ ّـي ــة الـ ـكـ ـب ــرى فــي
ت ــاري ــخ املــدي ـنــة وت ــاري ــخ ك ـنــدا (2012
ّ
و 2015خـ ـص ــوص ــا) ،ف ـ ـ ــإن هــام ـش ـيــة
ّ
الـيـســار الــراديـكــالــي هـنــا تـفــوق حتى
عــزلــة نـظـيــراتـهــا ف ــي ال ـ ــدول الـعــربـ ّـيــة
(وخ ــاص ــة فــي تــونــس ال ـتــي لــي عنها
ّ
نسبية).
دراية

والدته  :املرحومة نازك حسن رضا
خليفة
زوجته :هيلغا ّ
داسو
إبنتاه :نازك وأندريا
أشـ ـ ـق ـ ــاؤه :األس ـ ـتـ ــاذ زكـ ــريـ ــا (م ــدي ــر
مصلحة مياه نبع الطاسة سابقًا)
زوجـ ـت ــه م ــاج ــدة خ ـل ـي ـفــة ،الــدك ـتــور
ي ـح ـي ــى زوج ـ ـتـ ــه الـ ــدك ـ ـتـ ــورة ن ــادي ــا
زيناتي ،املهندس إسماعيل زوجته
مـ ــاريـ ــال س ـي ـك ــار واألس ـ ـتـ ــاذ أح ـمــد
زوجته زينب موسى
شقيقاته  :الــدكـتــورة سلوى زوجــة
امل ـح ــام ــي ع ـص ــام ي ــون ــس ،الـحــاجــة
فاديا زوجة الحاج سعيد الرز،
ال ـ ـس ـ ـيـ ــدة خـ ــدي ـ ـجـ ــة زوجـ ـ ـ ـ ــة ح ـســن
م ـ ــوس ـ ــى ،الـ ـسـ ـي ــدة ف ــاطـ ـم ــة أرمـ ـل ــة
املــرحــوم عــزت خليفة ،السيدة هنا
زوج ـ ــة ن ــاف ــذ ع ـص ــاف ـي ــري ،ال ـس ـيــدة
ليندا أرملة املــرحــوم محمود دلول
وامل ــرح ــوم ــة ال ـح ــاج ــة آم ـن ــة زوج ــة
املرحوم مصطفى غدار.
تقبل التعازي البوم السبت  5ايار
 ٢٠١٨طوال اليوم ،للرجال في منزل
شقيقه االستاذ زكريا ،وللنساء في
منزل شقيقته األديبة فاطمة غدار
أرملة املرحوم الحاج
عزت خليفة ،الغازية ،مفرق قناريت،
قرب الجسر.
وتصادف نهار السبت  5ايار ذكرى
الثالث على وفاته وبهذه املناسبة
س ـت ـت ـلــى ايـ ـ ــات م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم
ومجلس ع ــزاء عــن روح ــه الطاهرة
ال ـســاعــة الـخــامـســة م ـس ــاء ،لـلــرجــال
فــي حسينية ال ـب ـلــدة ولـلـنـســاء في
حسنية الزهراء الغازية.
للفقيد الــرحـمــة ولـكــم عظيم األجــر
والثواب
اآلس ـفــون آل غ ــدار ،خليفة ،يونس،
ال ـ ـ ــرز ،م ــوس ــى ،ع ـص ــاف ـي ــري ،دل ــول
وعموم أهالي بلدة الغازية.

زوجها املهندس موريس طانيوس
عبده
إب ـنــاهــا امل ـه ـنــدس إبــراه ـيــم زوجـتــه
سوزان ورديني وعائلتهما
املـهـنــدس ج ــورج زوجـتــه املهندسة
زينه الراعي وعائلتهما
إب ـ ـن ـ ـت ـ ــاه ـ ــا امل ـ ـه ـ ـن ـ ــدس ـ ــة روزيـ ـ ـ ـت ـ ـ ــا
زوجـ ـ ــة امل ـه ـن ــدس س ــام ــي شـلـهــوب
وعائلتهما
نور زوجة رجا ابي نادر وعائلتهما
ميراي عون ارملة شقيقها املرحوم
ّ
مصور واوالدها
فؤاد
ّ
وع ـم ــوم ع ــائ ــات م ــص ــور  ،ع ـب ــده ،
وردي ـنــي  ،الــراعــي  ،شـلـهــوب  ،ابــي
نــادر  ،عون وانسباؤهم في الوطن
واملـهـجــر يـنـعــون إلـيـكــم بـمــزيــد من
الـحــزن واألس ــى فقيدتهم املأسوف
عليها املرحومة
ناديا جرجي ّ
مصور
الراقدة على رجــاء القيامة املجيدة
ي ــوم ال ـثــاثــاء االول مــن اي ــار 2018
مزودة باألسرار املقدسة.
تقبل التعازي اليوم السبت  5ايار
 2018ف ــي ص ــال ــون كـنـيـســة سـيــدة
البشارة لـلــروم امللكيني الكاثوليك
ً
ابتداء من الساعة الحادية
 ،الربوة
عـشــرة قـبــل الـظـهــر ولـغــايــة الساعة
ً
مساء.
السادسة والنصف

بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بقضاء الله وقدره ننعى إليكم وفاة
فقيدتنا الغالية
املرحومة الحاجة
فاطمة محمد إبراهيم
«أم سليم»
زوج ــة املــربــي األس ـت ــاذ عـلــي سليم
عبده
أوالده ـ ـ ـ ــا :ال ـع ـق ـيــد ال ــدك ـت ــور سـلـيــم
 رئ ـيــس ق ـلــم مـحـكـمــة س ـيــر صـيــداغ ـ ــال ـ ــب  -رئ ـ ـي ـ ــس مـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرزة صـ ـي ــدا
الجمركية ايــاد  -القاضي الدكتور
محمد عبده.
أشقاؤها :األستاذ قاسم  -األستاذ
ع ـل ــي  -ال ــدكـ ـت ــور م ــوس ــى  -الـسـيــد
إبراهيم إبراهيم.
بناتها :فريال زوجــة السيد ناصر
عبده  -الدكتورة كوثر عبده.
ص ـ ـلـ ــي ع ـ ـلـ ــى جـ ـثـ ـم ــانـ ـه ــا الـ ـط ــاه ــر
وووري ال ـ ـث ـ ــرى بـ ـع ــد ظـ ـه ــر ي ــوم
الـخـمـيــس ال ــواق ــع فــي  3أي ــار 2018
في جبانة بلدتها الوردانية ،وتقبل
التعازي في منزل املرحومة الكائن
في بلدتها الوردانية.
اآلسـ ـ ـف ـ ــون :آل ع ـ ـبـ ــده ،آل إب ــراه ـي ــم
وعموم أهالي الوردانية

تنعي السفيرة االممية الدكتورة
سلوى غـدار يونس
وفاة شقيقها البرفسور الدكتور
علي الحاج محمد تامر غـدار
تقبل التعازي اليوم السبت  5ايار
 ٢٠١٨طوال اليوم  ،للرجال في منزل
شقيقه االستاذ زكريا ،وللنساء في
منزل شقيقته األديبة فاطمة غدار
أرملة املــرحــوم الحاج عــزت خليفة،
الغازية ،مفرق قناريت ،قرب الجسر.
وتصادف نهار السبت  5ايار ذكرى
الثالث على وفاته وبهذه املناسبة
س ـت ـت ـلــى ايـ ـ ــات م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم
ومجلس ع ــزاء عــن روح ــه الطاهرة
ال ـســاعــة الـخــامـســة م ـس ــاء ،لـلــرجــال
فــي حسينية ال ـب ـلــدة ولـلـنـســاء في
حسنية الزهراء الغازية.
تـغـمــد ال ـلــه الـفـقـيــد بــواســع رحمته
وأسكنه فسيح جنانه.
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تعلن كـهــربــاء لبنان بــأن مهلة تقديم
العروض العائد العــداد دفاتر شروط
النـشــاء محطات تحويل رئيسية 220
ك.ف .م ــن ض ـمــن امل ـخ ـطــط الـتــوجـيـهــي
لـلـنـقــل املــرح ـلــة االولـ ــى ،2023 - 2017
م ـ ــوض ـ ــوع اس ـ ـ ـتـ ـ ــدراج ال ـ ـع ـ ــروض رق ــم
ث4د 315/ت ــاري ــخ  ،2018/1/16قــد
م ــددت لغاية يــوم الجمعة 2018/6/1
ع ـنــد ن ـهــايــة الـ ـ ــدوام الــرس ـمــي الـســاعــة
 11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طريق
النهر ،وذلك لقاء مبلغ قدره /60 000/
ل.ل.
علمًا بــأن الـعــروض التي سبق وتقدم
ب ـهــا ب ـعــض املـ ــورديـ ــن ال ت ـ ــزال ســاريــة
املـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــول وم ـ ـ ـ ــن امل ـ ـم ـ ـكـ ــن ف ـ ـ ــي م ـط ـل ــق
االح ــوال تقديم عــروض جديدة افضل
للمؤسسة.
تـسـلــم ال ـع ــروض بــالـيــد ال ــى أمــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/4/30
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 957

◄خرج ولم يعد ►
غادر العامل البنغالدشي
SOHID NURU MIAH
مركز عمله لدى شركة
RBS GROUP
يرجى ممن يعرفه االتصال بالرقم
863150-03

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

◄ذكرى ثالث ►
يـصــادف الـيــوم السبت الــواقــع فيه
 ٢٠١٨/٥/٥ذكــرى مــرور ثالثة ايــام
على وفاة املرحوم

االستاذ حسني حسن بركات رئيس قلم
محكمة االستئناف الجزائية /بعبدا
في بلدته رب تالتني الساعة الرابعة
ع ـص ــرا ح ـي ــث ي ـت ـلــى اي م ــن ال ــذكــر
الحكيم عن روحه الطاهرة
زوجته :املربية هال فلحه
شقيقه :املرحوم املالزم اول علي
اوالده  :حسن وعلي .
ب ـ ـنـ ــاتـ ــه :زيـ ـ ـن ـ ــب ون ـ ـسـ ــريـ ــن زوجـ ـ ــة
الشهيد محمد جوني وجنى.
تقبل التعازي عن روح الفقيد يوم
الخميس الواقع فيه ٢٠١٨/٥/١٠في
مجمع املجتبى  /حي االمريكان من
الثالثة حتى السادسة عصرا.

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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رياضة

رياضة

دوري أبطال أوروبا

كلوب وزيزو ...ال خاســر بينهما

سيلعب في نهائي دوري أبطال أوروبا
في كييف النجوم :المصري محمد
صالح ،والبرازيلي روبرتو فيرمينو،
والبرتغالي كريستيانو رونالدو ،والكرواتي
لوكا مودريتش وغيرهم ،لكن سيكون
حاضرًا أيضًا زين الدين زيدان ويورغن
ّ
كلوب على خط الملعب .مدربان قدما
سنوات ،ويقفان أمام
الكثير في نحو ٌّ 3
فرصة كتابة تاريخ ،كل على طريقته
حسن زين الدين
كعادته عند انتهاء مباريات ليفربول،
ال يترك يورغن كلوب امللعب مباشرة
ك ـك ـث ـيــر م ــن املـ ــدربـ ــن .ع ـل ــى ال ـع ـكــس،
ّ
دومًا ،يتجه األملاني إلى أرض امللعب.
يـكــون فــي قمة فرحته وهــو يحتضن
العـبـيــه ب ـح ــرارة فــي حــالــة ال ـف ــوز .أمــا
ف ــي حــال ــة ال ـخ ـس ــارة ،فـيـبـتـســم أيـضــا
ويساعد بعضًا من العبيه املحبطني
ّ
ليشد
على النهوض من أرض امللعب
أزره ــم .منذ تلك اللحظة الـتــي وصل
فيها هــذا املــدرب إلــى مدينة ليفربول
قبل  3سنوات ،يــدأب كلوب على ذلك.
األمل ــان ــي غ ـ ّـي ــر ال ـك ـث ـيــر ف ــي ل ـي ـفــربــول.
ّ
أسلوبه هذا ،شكل إحدى نقاط القوة
ال ـتــي أعـ ــادت «ال ــري ــدز» إل ــى الــواجـهــة
بعد انكفاء طويل.
املعنويات .كلمة سحرية عند كلوب
ّ
غير زيدان الكثير في مدريد

ف ـع ـلــت ف ـع ـل ـهــا م ــع الع ـب ــي ل ـي ـفــربــول.
األملاني يعتمد بالدرجة األولــى على
العامل الذهني وتحفيز الالعبني .هو،
بــالـضـبــط ،امل ــدرب املـثــالــي لليفربول.
املدرب الذي ُيشبه ليفربول .كما حال
الصخب في مدرجات «أنفيلد رود»،
ف ــإن كـلــوب ال يـهــدأ عـلــى خــط امللعب.
ً
ال يستطيع املكوث طويال على مقعد
البدالء .يقوم من مكانه مرارًا .يصرخ
ع ـل ــى ه ـ ــذا الـ ــاعـ ــب وذاك .ي ـع ـتــرض
عـلــى تـلــك الـلـقـطــة .يــركــض فــرحــا عند
تسجيل الهدف .هو ،على خط امللعب،
مـثــل املـشـجـعــن فــي امل ــدرج ــات ،ال بل
أك ـثــر .ه ــذه ال ـص ــورة الـتـحـفـيــزيــة هي
ذاتها خارج امللعب ،األمر الذي ّ
يحول
العـبــي ليفربول إلــى أشـبــه بمقاتلني
داخـ ـل ــه .ت ـلــك ق ـ ّـوت ـه ــم .كـلـمــة سـحـ ّ
ـريــة
ثــانـيــة هــي ق ــرب كـلــوب مــن الــاعـبــن.
هــو أكثر مــن م ــدرب ،هــو صديق لهم.
ي ـش ــارك ـه ــم ف ــي ك ــل شـ ـ ــيء ،ح ـت ــى فــي
التفاصيل .يثقون به ،ويثق بهم.
ه ــذا جــانــب م ــن ك ـلــوب ف ــي لـيـفــربــول.
جانب آخر هو الفكر التدريبي العالي
لألملاني .معه ّ
تغير «الريدز» ،أو فلنقل
إن هــذا املــدرب قلب األمــور رأســا على
عقب .يصعب أن تجد فريقًا يضغط
ع ـلــى خـصـمــه بــالـطــريـقــة ال ـت ــي يـقــوم
بـهــا لـيـفــربــول .بـصـمــات كـلــوب كانت
واض ـحــة عـلــى ال ـفــريــق ،وت ـحــدي ـدًا في
خط الهجوم .بات اآلن ليفربول يمتلك
أقوى خطوط الهجوم في أوروبا .هو
األول ه ــذا امل ــوس ــم ف ــي دوري أبـطــال
أوروب ــا .ال أحــد يضاهيه ب ـ  38هدفًا.
كلوب تمكن من تكوين ثالثي مرعب

ف ــي امل ـق ــدم ــة ،ق ــوام ــه املـ ـص ــري محمد
صالح ،والبرازيلي روبرتو فيرمينو،
والسنغالي ساديو ماني .بات ثالثيًا
تاريخيًا في «التشامبيونز ليغ» بـ 29
هــدفــا ( 10لـكــل مــن صــاح وفيرمينو
و 9مل ـ ــان ـ ــي) ،م ـت ـخ ـط ـيــا ث ــاث ــي ريـ ــال
مدريد «بي بي سي» ( 28هدفًا موسم
 ،)2014-2013مع التذكير بأن الفريق
خسر أحد أهم العبيه ،وهو البرازيلي
فيليبي كوتينيو في الصيف املاضي،
ما حدا البعض إلى القول إن مشروع
ك ـلــوب ف ــي ل ـي ـفــربــول سـيـتــأثــر كـثـيـرًا.
ل ـك ـّنــه ،ف ــي الـحـقـيـقــة ،ب ــوج ــود ك ـلــوب،
تأثر إيجابيًا.
ً
فضال عن ذلــك« ،اكتشف» كلوب نجم
املوسم األول .معه أصبح صالح أحد
أف ـض ــل ال ــاع ـب ــن ف ــي الـ ـع ــال ــم .ت ـط ـ َّـور
امل ـ ـصـ ــري ع ـل ــى ن ـح ــو ه ــائ ــل فـ ــي ع ــام
واحد على املستويني الفني والبدني.
ص ــاح مــوه ـبــة ك ـب ـيــرة ط ـب ـعــا ،لكنها
كــانــت تـحـتــاج إل ــى م ــدرب مـثــل كلوب
لـ ــ«تـ ـج ــوه ــر» بـ ـه ــذه الـ ـس ــرع ــة .ك ـلــوب
اكـ ـتـ ـش ــف م ــان ــي أي ـ ـضـ ــا ،وجـ ـعـ ـل ــه مــن
أفضل األجنحة وأخطرها في أوروبا.
من اكتشافاته أيضًا مواطنه الحارس
ل ــوري ــس ك ــاري ــوس .ه ــذا ال ـش ــاب يعد
بالكثير .لكن يبقى الدفاع أبرز مشكلة
ّ
تحسنًا مع
في الفريق ،رغم أنه عرف
قدوم الهولندي فيرجيل فان دايك في
الشتاء ،إال أن كلوب يحتاج إلى مزيد
مــن الـعـمــل فــي ه ــذا ال ـخــط بـعــد تلقي
 6أه ــداف فــي مباراتني أمــام رومــا في
نـصــف نـهــائــي «الـتـشــامـبـيــونــز لـيــغ».
رق ــم كبير طبعًا لـفــريــق يـنــافــس على

اللقب .سيكون الــدفــاع ،ال شــك ،شغل
ك ـل ــوب ال ـش ــاغ ــل ح ـتــى م ــوع ــد نـهــائــي
ك ـي ـيــف ،وأس ـ ــاس ع ـم ـلــه ف ــي الـصـيــف
املقبل.
ي ـك ـفــي الـ ـق ــول إن كـ ـل ــوب تـ ـح ـ ّـول ه ــذا
املوسم إلى عقدة لإلسباني جوسيب
غ ــواردي ــوال م ــدرب مانشستر سيتي.
هزمه  3مرات .لم يفعل أحد غيره ذلك.
بات األملاني كابوسًا ُيطارد اإلسباني.
كـلــوب غـ ّـيــر الكثير فــي ليفربول .منذ
عامه األول أعطى مؤشرًا بأنه سيكون
امل ـ ــدرب امل ـث ــال ــي ل ـ ـ «ال ـ ــري ـ ــدز» .أوص ــل
الفريق إلــى نهائي «يــوروبــا ليغ» في
 .2016خسر أمام إشبيلية ،لكن مجرد
الوصول إلى النهائي في أشهر قليلة
كان إنجازًا.
هــا هــو اآلن بـعــد  3أعـ ــوام فـقــط يقود
ليفربول إلــى نهائي البطولة األهــم،
دوري األب ـطــال .أع ــاد الـفــريــق بعد 11
عامًا إلى النهائي .إنجاز ليس بقليل.
وأكـثــر فــإن األملــانــي يـخــوض النهائي
الثاني له في  6سنوات بعد خسارته
مــع بــوروسـيــا دورتـمــونــد أمــام بايرن
ميونيخ بصعوبة  2-1فــي  .2013لم
يــرفــع ك ـلــوب ح ـتــى اآلن أي ك ــأس مع
ل ـي ـف ــرب ــول .س ـي ـك ــون رائـ ـع ــا أن ت ـكــون
الـ ـك ــأس األولـ ـ ــى ه ــي دوري األبـ ـط ــال.
تــاريــخ سيكتبه كـلــوب فــي كييف في
هذه الحال.

زيدان التاريخي
فــي مــدريــد ،قصة خيالية أكـثــر روعــة
ال ي ــزال يكتبها الـفــرنـســي زيــن الــديــن
زيـ ــدان .عـلــى غ ــرار ك ـلــوب ،ال بــل أكـثــر،

غـ ّـيــر زي ــدان الكثير فــي مــدريــد .وصل
بـعــد فـتــرة مــن ان ـطــاق مــوســم -2015
 .2016ك ــان ال ــري ــال ف ــي أس ــوأ حــاالتــه
تحت قـيــادة رافــايــل بينيتيز .الفريق
مشرذم والخالفات تتصاعد والنتائج
من سيئ إلى أسوأ .بدا الفريق بحاجة
لشخص يمنحه أوكـسـيـجــن الـبـقــاء.
ً
كـ ــان زيـ ـ ـ ــدان .ح ـض ــر ح ــام ــا تــاري ـخــه
امل ـ ـلـ ــيء ب ـ ــاإلنـ ـ ـج ـ ــازات وب ـش ـخ ـص ـي ـتــه
التي تحظى باحترام الجميع كنجم
كبير .لــم يــأت مــن مكان بعيد ،بــل من
قلب مــدريــد .سريعًا انعكس وجــوده
ً
ت ـب ـ ّـدال فــي الـحــالــة املـعـنــويــة لــاعـبــن.
كـ ـ ــان املـ ــوعـ ــد ب ـع ــد أشـ ـه ــر ق ـل ـي ـلــة مــع
االنـتـصــار الكبير األول عندما أحــرز
الــريــال لقبه ال ـحــادي عشر فــي دوري
ـان فــي «الـلـيـغــا».
األب ـط ــال مــع مــركــز ث ـ
ٍ ً
ك ــان ه ــذا االن ـج ــاز كـفـيــا ب ــأن يكتفي
الرئيس فلورنتينو بيريز من رهانه
على «زيزو» ،وأن يصبح الطموح في
العام التالي لقب «الليغا» .لكن زيدان
أعـ ـ ــاد كـ ــأس الـ ـ ـ ــدوري اإلسـ ـب ــان ــي إل ــى
«سانتياغو برنابيو» ومعها الكأس
ال ـث ــان ـي ــة ع ـش ــرة ف ــي «ال ـت ـشــام ـب ـيــونــز
ليغ» .كان ذلك كثيرًا على املدريديني.
انـطـلــق املــوســم ال ـحــالــي .ب ــدا واضـحــا
أن ال ــري ــال غـيــر ال ــري ــال فــي املــوسـمــن
املــاض ـيــن .ت ــراج ــع ال ـفــريــق كـثـيـرًا في
«الليغا» ،وخسر أمام غريمه برشلونة
على أرضه  .3-0خرج كثيرون منقلبني
على زيدان ،رغم إنجازاته ،ومطالبني
بـ ــإق ـ ـصـ ــائـ ــه .لـ ـكـ ـن ــه ص ـ ـمـ ــد ،وواصـ ـ ـ ــل
الـ ـتـ ـح ـ ّـدي .ه ــا ه ــو اآلن ف ــي الـنـهــائــي
ال ـثــالــث ل ـلــريــال عـلــى ال ـتــوالــيُ ،
وح ـلـ ٌـم

بلقب ثــالــث عـشــر يـقـتــرب مــن مــدريــد.
هذا رهيبّ .
تحول ّاملنتقدون للفرنسي
ب ـســرعــة إل ــى م ـصــف ـقــن .صـحـيــح أنــه
ـس
يـجــدر ال ـقــول إن بـعــد تخطي بــاريـ ّ
سـ ــان ج ـي ــرم ــان ال ـفــرن ـســي املـسـتـحــق
ت ـم ــام ــا فـ ــي دور ال ـ ـ ـ  16ف ـ ــإن أخـ ـط ـ ً
ـاء
تحكيمية والكثير من التوفيق لعبا
إل ــى ج ــان ــب ال ــري ــال ف ــي رح ـل ـتــه نحو
ّ
نهائي كييف ،لكن هــذا ال يقلل على
اإلط ـ ــاق م ــن إن ـج ــاز زيـ ـ ــدان .ال ـتــاريــخ
سيكتب في النهاية أنه أوصل الريال
ً
إلى ثالث نهائي على التوالي ،معادال
الـكـبـيـ َـريــن اإليـطــالـيــن فــابـيــو كابيلو
م ــع مـ ـي ــان ( 1993و 1994و)1995
وم ــارت ـش ـي ـل ــو ل ـي ـبــي مـ ــع يــوف ـن ـتــوس
( 1996و 1997و )1998لكنه ،مسبقًا،
يـتـفـ ّـوق عليهما ،إذ إن ــه أح ــرز لقبني،
فيما اكـتـفــى كــل منهما بلقب واح ــد.
ً
فضال عن أن زيدان ،في حال تتويجه
ُ
فــي كييف ،ســيـعــادل اإليـطــالــي كارلو
أنشيلوتي وبوب بايزلي مع ليفربول
نفسه بالتتويج باللقب  3مرات ،لكنه
س ـي ـت ـفـ ّـوق عـلـيـهـمــا ب ـ ـ  3ألـ ـق ــاب عـلــى
التوالي ،إذ إن األول أحرزها في 2003
و 2007و ،2014وال ـث ــان ــي ف ــي 1977
و 1978و .1981إذًا الـتــاريــخ بانتظار
زيدان.
وعلى غرار كلوب ،ترك زيدان بصمته
ف ــي  3سـ ـن ــوات م ــن ال ـن ــاح ـي ــة الـفـنـيــة
التي يأتي فــي ّ
مقدمها تكوين أقــوى
خــط وســط فــي أوروب ــا عندما أضــاف
ال ـبــرازي ـلــي كــاسـيـمـيــرو إل ــى الـثـنــائــي
األمل ــان ــي ط ــون ــي ك ـ ــروس وال ـك ــروات ــي
ّ
ل ــوك ــا م ــودريـ ـت ــش ل ـي ـش ــك ـل ــوا ثــاث ـيــا

مرعبًا .أضف إلى أن زيدان أبقى نجمه
البرتغالي كريستيانو رونالدو ،رغم
ت ـقـ ّـدمــه ف ــي ال ـس ــن ،ف ــي ال ـفــورمــة أكـثــر
األوقات ،وتحديدًا في مسابقة األخير
ّ
املـفــضـلــة دوري األب ـط ــال (بــاسـتـثـنــاء
م ــواجـ ـه ــة اإلي ـ ـ ـ ــاب أمـ ـ ـ ــام ي ــوف ـن ـت ــوس
وم ــواجـ ـهـ ـت ــي بـ ــايـ ــرن م ـي ــون ـي ــخ ه ــذا
ّ
مصرًا على
املوسم) .كذلك ظل «زيزو»
خـيــار الكوستاريكي كــايـلــور نافاس
في الحراسة ،رغــم األحــاديــث الكثيرة
عــن ق ــدوم اإلسـبــانــي ديفيد دي خيا،

يكفي القول إن كلوب ّ
تحول
هذا الموسم إلى عقدة
غوارديوال مدرب مانشستر
سيتي فهزمه  3مرات
وال ـك ــل ش ــاه ــد م ــا فـعـلــه ن ــاف ــاس أم ــام
بايرن.
األهم ،وما بدا الفتًا ،في رحلة «زيزو»
األوروب ـي ــة مــع الــريــال منذ انطالقها،
أنـ ــه ح ــاف ــظ ع ـلــى تـشـكـيـلـتــه بــأغـلـبـهــا
دون ت ـبــديــات وت ـع ــاق ــدات ك ـبــرى في
الـسـنــوات ال ـثــاث .هــذا ُيـحـســب طبعًا
ل ـ ــزي ـ ــدان .فـ ــي ك ـي ـي ــف ،س ـي ـق ــف ك ـلــوب
وزي ـ ــدان وج ـهــا لــوجــه لـلـمــرة األولـ ــى.
ٌّ
االثـنــان أمــام فرصة كتابة تــاريــخ ،كل
عـلــى طــريـقـتــه .فــي الـنـهــايــة ،سيخرج
أحــدهـمــا منتصرًا رافـعــا ال ـكــأس ،لكن
اآلخ ــر ،وف ــق مــا ت ـقـ ّـدم ،ال يـجــدر بــه أن
يحزن.
األلماني يخوض النهائي الثاني له في  6سنوات
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انتخابات
2018

ُ
دليلك
إلى الصندوق
 77الئحة موزعة على  15دائرة ،ستخوض،
األحد في السادس من أيار  ،2018أول انتخابات
في تاريخ الجمهورية ُيعتمد فيها نظام
االقتراع النسبي ،برغم ما أصابه من ّ
تشوهات
كثيرة .كثيرون ممن بلغوا سن الرشد
االنتخابي يجهلون كيفية االنتخاب .تنشر
«األخبار» تفاصيل عن القانون ،وعن توزيع
الناخبني املناطقي واملذهبي والطائفي،
وكامل اللوائح املرشحة في كل املناطق.
صحيح أن هذه االنتخابات ،وهي السادسة في
تاريخ «الجمهورية الثانية» ،لن ّ
تغير الكثير
في خريطة التوازنات السياسية في البالد،
إال أنها ال شك فرصة لتعبير الجزء األكبر
من اللبنانيني عن توجهاتهم السياسية.
واملشاركة فيها ،وإن لم ّ
تؤد إلى كسر الكتل
الكبرى ،وال حتى اختراقها ،إال أنها تسمح
برسم صورة أولية للتمثيل السياسي ملعظم
القوى والشخصيات السياسية اللبنانية،
بصورة لم يوفرها أي من القوانني االنتخابية
األكثرية السابقة التي كانت تعتمد النظام
األكثري اإلقصائي .إن لم تكن املشاركة
طريقًا للتغيير الفوري ،فلتكن تمرينًا على
قانون مستقبلي ،عنوانه العلمنة ولبنان
دائرة انتخابية واحدة بال قيد طائفي

(هيثم الموسوي)
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أمن االنتخابات أبرز التحديات :استــخدام السلطة
مع اقتراب موعد االقتراع في لبنان يوم األحد المقبل ،وبعد وقوع حوادث أمنية متعلقة باالنتخابات في مختلف الدوائر
منذ انطالق الحمالت االنتخابية ،ال بد من التنبيه إلى أبرز التحديات أمام مؤسسات الدولة ،من خالل عرض ّ
أهم متطلبات
الحفاظ على األمن والسالمة خالل االنتخابات
عمر نشابة
إن م ـشــاركــة كــافــة الـكـتــل السياسية
املـكـ ّـونــة للسلطة التنفيذية (رئــاســة
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ومـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء)
ف ــي ال ـت ـن ــاف ــس ،مل ـضــاع ـفــة سـلـطـتـهــا
ف ـ ــي املـ ـجـ ـل ــس الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــي املـ ـقـ ـب ــل،
ُ
تـ ـع ـ ّـد ت ـح ــدي ــا ل ـح ـســن س ـي ــر ال ـن ـظــام
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ،وت ـس ـت ــدع ــي ال ـت ـن ـبــه
إلــى استخدام الصالحيات واملــوارد
خدمة للمرشحني .فالسبب األساسي
ل ـقــاعــدة ال ـف ـصــل ب ــن الـسـلـطـتــن في
ال ـن ـظ ّــام ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ه ــو ت ـحــدي ـدًا
لـتـجــنــب هيمنة الـسـلـطــة التنفيذية
ع ـل ــى م ـج ـلــس ال ـش ـع ــب الـ ـ ــذي مـنـحــه
الــدسـتــور سلطة الــرقــابــة على القوة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ،ب ـم ــا ف ـي ـهــا امل ــؤس ـس ــات
املعنية باألمن واالستخبارات وجمع
املعلومات.

أمن المعلومات
م ـ ــن الـ ـب ــديـ ـه ــي الـ ـتـ ّـسـ ـلـ ـي ــم ب ـ ـ ــأن مــن
مـ ـصـ ـلـ ـح ــة أي م ـ ـ ــرش ـ ـ ــح الـ ـحـ ـص ــول
ع ـل ــى م ـع ـل ــوم ــات بـ ـش ــأن ال ـن ــاخ ـب ــن
واملنافسني وتحركاتهم واتصاالتهم
وحـ ّمــاتـهــم .وال شــك فــي أن املـصــدر
ّ
التنصت على
األدق يكون من خالل
أجـهــزة الـتــواصــل السمعي (الهاتف
الـ ـث ــاب ــت وامل ـ ـن ـ ـقـ ــول) واإللـ ـكـ ـت ــرون ــي
(اإلنـ ـت ــرن ــت) والـ ـبـ ـص ــري (ك ــام ـي ــرات
املراقبة) .ويمكن االستعانة بالقطاع
الـ ـخ ــاص ،إذ إن ب ـعــض الـتـجـهـيــزات
والـخـبــرات الـتــي تتيح ذلــك متوافرة
فــي األس ـ ــواق غـيــر الـشــرعـيــة ،لـكــن ال
ش ــك ف ــي أن مل ــؤس ـس ــات الـ ــدولـ ــة فــي
لبنان أشمل وأوسع القدرات وأحدث
التجهيزات ،وذل ــك بحكم متطلبات
املـ ـهـ ـم ــات األمـ ـنـ ـي ــة ال ــواجـ ـب ــة عـلـيـهــا
قانونيًا.
م ــن صــاح ـيــة رئ ـي ـســي الـجـمـهــوريــة
وال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ووزي ـ ـ ـ ـ ـ ــري ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
والدفاع الترخيص لألجهزة األمنية
(مديرية املخابرات في الجيش وفرع
املـعـلــومــات فــي ق ــوى االم ــن الــداخـلــي
أو شعبة التحقيق فــي األم ــن الـعــام
أو أمــن الــدولــة) باعتراض مخابرات
أشـ ـ ـخ ـ ــاص م ـ ــن دون إذن ق ـض ــائ ــي
مـسـبــق .ال ـق ــان ــون  1999/140يمنح

الداخلية
في صندوق

انتخابات
مع السالمة

ألول مرة في تاريخ
ّ
االنتخابات النيابية يترشح
وزير الداخلية ومديران
عامان سابقان لقوى االمن
الداخلي وعدد من ضباطها
ومدير عام سابق لألمن العام
وعدد من ضباط املديرية
في آن واحد لتولي مقاعد
في املجلس النيابي .بعض
الضباط املكلفني بحماية
االنتخابات قد يجدون
أنفسهم محرجني .فكيف
يمكن أن يوجهوا تحية
عسكرية لوزيرهم أو مديرهم
السابق أو الضابط األرفع
منهم رتبة وأن يخضعوه
لتوجيهاتهم بشأن موجبات
تنظيم االنتخابات في الوقت
نفسه؟ وقد ال يجرؤ ضابط
على منع موكب الوزير من
إغالق الشارع املؤدي الى قلم
ً
االقتراع تسهيال لوصول
الناخبني .كذلك قد ال يجرؤ
ضابط على منع دخول
مرافق مدير عام سابق
بسالحه الى قلم االقتراع.
وقد ال يجرؤ ضابط على
تفتيش ضابط سابق قبل
إدالئه بصوته.

إن السالمة هي بأهمية
األمن في أقالم االقتراع،
حيث ينبغي التنبه إلى
حاالت الطوارئ ،مثل
الحريق والتدافع وسالمة
املبنى والكوارث الطبيعية.
ً
وال بد أوال من جاهزية
فرق اإلسعاف واالطفاء
يوم االحد ،وال بد كذلك
من تجهيز أقالم االقتراع
ومركز الفرز بمطافئ
حريق .كما ينبغي أن
تكون لألماكن التي
توضع فيها أقالم مخارج
طوارئ ملنع حشر الناس
ّ
شب حريق.
في حال
أما بشأن الكهرباء ،فال
بد من مصادر بديلة
فورية من خالل مولدات
الكهرباء أو االنارة
بواسطة البطاريات .وعلى
رئيس القلم التنبه إلى
هذه الحاجات األساسية
ّ
قبل يوم االحد ،لتجنب
الفوضى لحظة انقطاع
التيار الكهربائي ،وملنع أي
تالعب محتمل باألصوات
في العتمة.

ال بد من تفعيل رصد المخبرين ّ
ألي تحضيرات سرية لعمليات إرهابية خالل االنتخابات (مروان بو حيدر)

السلطة التنفيذية هــذا الـحــق ،علمًا
ب ــأن ــه يـ ـف ــرض الـ ــرقـ ــابـ ــة ال ـق ـضــائ ـيــة
الـ ــاح ـ ـقـ ــة .عـ ـل ــى أي حـ ـ ـ ــال ،إن ع ــدم
وج ــود حكم الـحــزب الـحــاكــم الــواحــد
ف ــي ل ـب ـن ــان وت ـ ـعـ ـ ّـدد ال ـت ــوج ـه ــات فــي
ً
السلطة التنفيذية ،قد يمنع أصال أي
استغالل للنفوذ خدمة لفريق على
حساب آخــر .لكن أيمنع ذلــك تساؤل
ّ
امل ـ ـشـ ــك ـ ـكـ ــن ،خـ ـص ــوص ــا امل ــرش ـح ــن
امل ـنــاف ـســن م ــن خ ـ ــارج ال ـس ـل ـطــة ،عن

العنف ضد المرأة أثناء االنتخابات
يدفع النظام الذكوري القائم في لبنان ّ
رب العائلة إلى حسم الخيارات االنتخابية لجميع أفرادها.
وفي معظم الحاالت ،ال يرى الزوج أي حاجة إلقناع زوجته بهذا الخيار ألنه يعتقد أنها «ال تفهم
بالسياسة» ،وبالتالي إن التبرير األكثر شيوعًا هو منح املرأة الثقة الكاملة لزوجها «الفهيم» في
تحديد الخيارات االنتخابية .لكن املفارقة هي أن بعض الزوجات الحائزات شهادات جامعية في
العلوم السياسية يخضعن لالعتبارات نفسها .وفي مجتمع يشكو عصبيات طائفية ومذهبية
ومناطقية ،يتفاقم القمع الذكوري بحجة ّ
شد العصبّ .
ويعول الذكوريون على األمهات والزوجات
واألخوات والبنات لتحريك العواطف وتعطيل العقل .وتدخل الوجدانيات من باب حماية الطائفة ،وكأن
االنتخابات تحدد وجودها من عدمه؛ ومن باب الترهيب بعناوين سياسية فضفاضة .والويل كل
الويل للمرأة التي تناقض خيارات زوجها أو والدها أو شقيقها علنًا .هي ّ
ّ
«متمردة» أو «ثورجية
تعد
ّ
متهورة» ،وقد تتهم في بعض الحاالت بالخيانةُ ،ويشاع أن حتى انقالبها على خيار ّ
رب األسرة
لم يكن بسبب قناعاتها املنطقية وفكرها املعترض وخيارها لبرنامج سياسي آخر ،بل ألسباب
عاطفية أو النفعاالت شخصية ووجدانية مضادة .وبالتالي تترسخ قناعة ذكورية بأن «عالجها» ال
ً
يمكن أن يكون خارج إطار القمع واإلكراه ،فضال عن الخلل األساسي الذي ُيلزم املرأة بنقل قيدها
إلى قيد زوجها ،فتصبح أيضًا ملزمة أحيانًا بخيارات ال تمت بصلة إلى بيئتها األصلية.

ال ـحــال إذا ت ـقــارب مــن يـشـغــان أرفــع
املـ ـن ــاص ــب ف ــي ال ـس ـل ـط ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
أحدهما من اآلخر ،إلى ّ
حد التحالف؟
أم ــن امل ـع ـلــومــات خ ــال االن ـت ـخــابــات
ي ـس ـت ــدع ــي مـ ـن ــح ال ـه ـي ـئ ــة امل ـس ـت ـق ـلــة
ملـ ــراق ـ ـبـ ــة االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ص ــاح ـي ــات
إضــاف ـيــة لـيـســت واردة ف ــي الـقــانــون
 ،2017/44إذ يـ ـفـ ـت ــرض أن ت ـب ـلــغ
ال ـه ـي ـئ ــة ب ـ ــأي إذن ي ـم ـنــح لــأج ـهــزة
االسـتـخـبــاريــة واألم ـن ـيــة خ ــال فترة
االنـتـخــابــات بــاعـتــراض أو التنصت
عـلــى االت ـص ــاالت واألس ـب ــاب امل ـبـ ّـررة
لذلك .وعلى هيئة مراقبة االنتخابات
واملجلس الــدسـتــوري انتظار تقرير
ّ
للتنصت
الهيئة القضائية الــاحــق
للحسم فيما إذا كان من حق املرشح
الطعن في نتائج االنتخابات.
وي ـ ـس ـ ـتـ ــدعـ ــي الـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــاظ ع ـ ـلـ ــى أمـ ــن
املعلومات تمكني وزارة االتـصــاالت
من رصد أي عملية تدخل أو تالعب
أو ت ـنـ ّـصــت غ ـيــر ش ــرع ــي ،خـصــوصــا
خالل فترة االنتخابات.

أمن المرشحين ومكاتبهم
وحمالتهم
لـيــس غــريـبــا أن املــرشـحــن الــذيــن تم
ال ـت ـع ـ ّـرض ل ـهــم أو ت ـهــديــدهــم أمـنـيــا
حـتــى اآلن ،وم ـنــذ ان ـطــاق الـحـمــات
االنـتـخــابـيــة ،هــم مــن خ ــارج السلطة.
ف ـ ـكـ ــل وزيـ ـ ـ ـ ــر أو ن ـ ــائ ـ ــب أو رئـ ـي ــس
ي ـح ـظــى ب ـح ـمــايــة أم ـن ـيــة ال ش ــك في
أنـ ــه يـسـتـخــدمـهــا ل ـتــوف ـيــر الـحـمــايــة
لـشـخـصــه ك ـمــرشــح وك ــذل ــك لحملته
االنـتـخــابـيــة .ح ـ ّـراس الــوزيــر املــرشــح

باتوا ّ
حراس صور الوزير ويافطات
الوزير وشعاراته ومناصريه أيضًا.
ويـ ـحـ ـض ــر ض ـ ـبـ ــاط وعـ ـن ــاص ــر ق ــوى
االم ــن املــراف ـقــن ل ـلــوزيــر أو الــرئـيــس
م ـهــرجــانــات انـتـخــابـيــة وسـيــاسـيــة،
وغ ــال ـب ــا م ــا يـ ـش ــارك ــون ف ــي الـحـشــد
وال ـت ـص ـف ـيــق والـ ـهـ ـت ــاف .ويـسـتـخــدم
ال ــوزي ــر أو الــرئـيــس املــرشــح اآللـيــات
وال ـ ـت ـ ـج ـ ـه ـ ـيـ ــزات األمـ ـ ـي ـ ــري ـ ــة وامل ـ ـقـ ــار
الرسمية خــال حملته االنتخابية،
ب ـي ـن ـم ــا ُي ـ ـحـ ــرم املـ ــرشـ ــح مـ ــن خـ ــارج
السلطة ذلك .وبالتالي ،فإن الحماية
األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ــوف ـ ــره ـ ــا ال ـ ــدول ـ ــة
ل ـل ـمــرش ـحــن ل ـي ـســت م ـت ـســاويــة كما
تـ ـف ــرض األص ـ ـ ـ ــول ،وه ـ ــي تـ ـق ــدم حــق
مرشحني باألمن والسالمة على حق
مرشحني آخرين باألمن والسالمة.
وال ب ــد م ــن اإلشـ ـ ـ ــارة الـ ــى أن بـعــض
املـ ـ ــرش ـ ـ ـحـ ـ ــن هـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ــن املـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن
ال ـس ـيــاس ـيــن ال ـس ــاب ـق ــن وامل ــدي ــري ــن
والضباط السابقني ،وبالتالي فهم
يحظون كذلك بحماية أمنية رسمية
يجري استخدامها في االنتخابات.
إن التسهيالت املتوافرة لكل مرشح
يـحـظــى بـحـمــايــة أمـنـيــة أو عسكرية
ت ـت ـض ـم ــن حـ ـم ــاي ــة مـ ـك ــات ــب امل ــرش ــح
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة ومـ ـ ـك ـ ــات ـ ــب ال ــائـ ـح ــة
ال ـتــي ان ـضــم ال ـي ـهــا؛ ح ـمــايــة اإلع ــان
االنتخابي مــن أي اعـتــداء أو تمزيق
ك ـم ــا ذكـ ــرنـ ــا آن ـ ـفـ ــا؛ ح ــري ــة ال ـت ـج ــوال
واالنتقال بأمان ،وأخيرًا االمن خالل
املهرجانات االنتخابية.

األمن الداخلي واألمن الخارجي
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة هـ ــي ح ــدث

مركزي في تكوين الدولة ،وبالتالي
فإن من يعادي الدولة يجد في موعد
االن ـت ـخــابــات مـنــاسـبــة السـتـهــدافـهــا.
وألعـ ــداء لـبـنــان أدوات كـثـيــرة ،منها
داخـلــي ومنها خــارجــي .وإلسرائيل
كما للمجموعات اإلرهابية األخــرى
ت ـجــارب كـثـيــرة فــي الـقـتــل والتفجير
واالغ ـت ـيــال والـتـخــريــب والـتـحــريــض
ونـشــر االش ــاع ــات واخ ـتــاق االخـبــار
الـ ـك ــاذب ــة ،ب ـه ــدف زع ــزع ــة االم ـ ــن فــي
م ـخ ـت ـلــف أنـ ـح ــاء ال ـ ـبـ ــاد .وال يـمـكــن
ال ـت ـع ــوي ــل ع ـل ــى الـ ــوضـ ــع اإلق ـل ـي ـمــي
وال ــدول ــي لـلـحـســم بـشـكــل قــاطــع بــأن
ال ـعــدو اإلســرائـيـلــي لــن يـعـتــدي على
أم ـ ــن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن ذل ــك
مـسـتـبـعـ ٌـد .وبــال ـتــالــي ،ف ــإن جــاهــزيــة
الجيش واملقاومة يــوم  6أيــار املقبل
ض ــروري ــة ،ك ـمــا ال ب ــد م ــن مـضــاعـفــة
جـهــود املــديــريــة الـعــامــة لــأمــن العام
فـ ــي م ــراقـ ـب ــة ح ــرك ــة الـ ــوافـ ــديـ ــن ال ــى
لبنان ورصــد املشتبه فيهم بالعمل
ملـصـلـحــة الـ ـع ــدو .أم ــا بــالـنـسـبــة الــى
الـ ـتـ ـه ــدي ــد الـ ـ ـ ــذي ي ـم ـك ــن أن تـشـكـلــه
الـتـنـظـيـمــات اإلره ــاب ـي ــة ،فيستدعي
م ـضــاع ـفــة امل ــراق ـب ــة ال ـت ــي ي ـق ــوم بها
بـ ـشـ ـك ــل أس ـ ــاس ـ ــي ف ـ ـ ــرع املـ ـعـ ـل ــوم ــات
ف ــي ق ــوى االمـ ــن ال ــداخ ـل ــي ومــديــريــة
املخابرات في الجيش ،وتفعيل رصد
امل ـخ ـب ــري ــن ألي ت ـح ـض ـي ــرات ســريــة
لعمليات إرهابية خالل االنتخابات.
في املحصلة ،هناك متطلبات أمنية
خ ــارجـ ـي ــة ت ـ ـضـ ــاف ال ـ ــى م ـت ـط ـل ـبــات
االمـ ــن ال ــداخ ـل ــي ،وال ب ــد م ــن الـتـنـبــه
واالستعداد للحماية ،ليس فقط من
قبل الجيش والـقــوى الرسمية ،لكن

للمقاومة أيضًا مسؤولية أساسية
ف ــي ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار .أم ـ ــن االن ـت ـخ ــاب ــات
مــن أمــن لبنان ،وبالتالي مــن واجــب
املـقــاومــة بـكــل أجـهــزتـهــا وأسلحتها
حـمــايــة االن ـت ـخــابــات م ــن أي ع ــدوان
خارجي واملساعدة في الحفاظ على
األمن الداخلي.

األمن والسالمة يوم االنتخاب
أمـ ـ ــام ال ـ ـقـ ــوى األمـ ـنـ ـي ــة وال ـع ـس ـكــريــة
م ـســؤول ـيــات تـتـطـلــب مـعــرفــة مهنية
وتـ ـ ــدري ـ ـ ـبـ ـ ــا وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارد ق ـ ـ ــد ال تـ ـك ــون
متوافرة بشكل كامل ،لكن مع االسف
ليست امل ــرة االول ــى الـتــي تـجــد قــوى
االمـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي ن ـف ـس ـهــا ف ــي وض ــع
ال تـحـســد عـلـيــه .ال ـض ـبــاط والــرت ـبــاء
والعناصر يبحثون دائـمــا عــن حيل
ألداء مـهـمــاتـهــم بــالـشـكــل الصحيح
وبواسطة اإلمكانيات املتاحة.
ي ــوم االحـ ــد امل ـق ـبــل سـيـحـجــز جميع

الحماية ّاألمنية
التي توفرها الدولة
للمرشحين ليست
متساوية كما
تفرض األصول

العسكريني فــي قــوى االم ــن ،وسيتم
ت ــوزي ــع ال ـض ـب ــاط وال ـع ـن ــاص ــر عـلــى
مـ ـ ـئ ـ ــات أقـ ـ ـ ـ ــام االق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراع فـ ـ ــي ك ــاف ــة
املـ ـح ــافـ ـظ ــات واالق ـ ـض ـ ـيـ ــة ،م ـن ــذ ي ــوم
الـسـبــت ف ــي ال ـخــامــس م ــن أيـ ــار .لكن
ال بـ ــد مـ ــن اإلش ـ ـ ـ ــارة ال ـ ــى أن ال ــدول ــة
ال ت ـخ ـصــص أم ــاك ــن ل ـن ــوم الـعـسـكــر
وقـ ـض ــاء ح ــاج ــات ـه ــم ،ب ــل ع ـل ـي ـهــم أن
ّ
يدبروا أمورهم بأنفسهم ليلة «ويك
أند» االنتخابات.
وفي اليوم التالي ،تشمل مسؤوليات
ضباط ورتباء وعناصر قــوى األمن
الداخلي األمور اآلتية:
 تسهيل وصول الناخبني الى أقالماالقتراع ،وبالتالي التأكد من سالمة
الطرق املؤدية الى عنوان القلم.
 ح ـم ــاي ــة ق ـل ــم االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع مـ ــن خ ــالتفتيش جميع األشخاص الداخلني
ال ـيــه ،ومـنــع الـتـعــرض للناخبني في
املكان ،وتنظيم طابور االنتظار على
مداخل األقالم.
 الـتــدخــل مـبــاشــرة إذا طـلــب رئيسّ
القلم ذل ــك ،للتعامل مــع وضــع مخل
ب ــاألم ــن وال ـن ـظ ــام ،أو إذا وق ــع جــرم
مشهود في املكان.
أمـ ـ ـ ــا ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إلـ ـ ـ ــى أمـ ـ ـ ــن املـ ـب ــان ــي
املـ ـخـ ـصـ ـص ــة ألقـ ـ ـ ـ ــام االق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراع مــن
الخارج ،فسيتولى الجيش اللبناني
مسؤولية حمايتها .كــذلــك سـيــؤازر
ال ـج ـيــش ال ـق ــوى األم ـن ـيــة ف ــي عملية
ت ـن ـظ ـي ــم الـ ـحـ ـش ــود ال ـ ـتـ ــي ي ـم ـك ــن أن
تتجمهر على مداخل األق ــام ،ومنع
ال ـ ـتـ ــدافـ ــع وح ـ ـمـ ــايـ ــة الـ ـن ــاخـ ـب ــن مــن
ال ـض ـغــوط غ ـيــر امل ـش ــروع ــة ،وم ــن أي
خلل أمني قد يقع في املكان.

وق ـ ــد يـ ـك ــون م ـن ــع ت ــدخ ــل ال ـض ـب ــاط
وعناصر االمــن واالسـتـخـبــارات في
كــل مــا ي ـجــري داخ ــل الـقـلــم مــن أبــرز
التحديات التي تواجه االنتخابات.
وف ـ ــي ه ـ ــذا االط ـ ـ ـ ــار ،ي ـن ـب ـغ ــي ت ـش ــدد
املديرية العامة لقوى االمن الداخلي
وقيادة الجيش ،حيث ال يخفى على
أحـ ــد ان ـح ـي ــاز ب ـعــض ال ـض ـب ــاط إلــى
جهات سياسية مـحــددة ،وال يمكن
ت ـج ــاه ــل ن ـظ ــام م ـحــاص ـصــة امل ــراك ــز
األمـ ـنـ ـي ــة الـ ـحـ ـس ــاس ــة بـ ــن مـخـتـلــف
الـ ـق ــوى ال ـطــائ ـف ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة فــي
لبنان.
وكما جرت العادة في كل استحقاق
ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي ،سـ ـي ـ ـجـ ــول املـ ــرش ـ ـحـ ــون
وامل ــرشـ ـح ــات ع ـل ــى أقـ ـ ــام االق ـ ـتـ ــراع،
وغــال ـبــا م ــا تـحـصــل ب ـعــض املـشــاكــل
خ ـ ــال ت ـل ــك الـ ـ ـج ـ ــوالت .والـ ــافـ ــت أن
معظم املشاكل تحصل مع مرشحني
أو مـ ــرش ـ ـحـ ــات مـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــارج ل ــوائ ــح
الـسـلـطــة ،حـيــث يـحـتــك مـنــاصــروهــم
ب ـ ـم ـ ـنـ ــاصـ ــري ال ـ ـ ـلـ ـ ــوائـ ـ ــح املـ ـن ــافـ ـس ــة
وي ـح ـصــل ت ــداف ــع وص ـ ــراخ وتـتــدخــل
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى األم ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة .هـ ـ ـ ــذه االحـ ـ ـ ـ ــداث
ب ـحــد ذات ـه ــا طـبـيـعـيــة وت ـح ـصــل في
االنـتـخــابــات فــي أي بـلــد ،على عكس
ال ـت ـج ــاوزات ال ـتــي يـمـكــن أن تحصل
خ ـ ــال جـ ـ ــوالت ال ـ ــرؤس ـ ــاء وال ـ ـ ـ ــوزراء
املرشحني على أقالم االقتراع .فأثناء
تـ ـل ــك ال ـ ـ ـجـ ـ ــوالت ق ـ ــد ت ـ ـجـ ــرى عـمـلـيــة
تــرهـيــب لـلـنــاخـبــن مــن قـبــل املــواكــب
األمنية الضخمة التي ترافق الرئيس
أو الوزير املرشح ،وقد يقوم مرافقون
ّ
مدججون بالسالح الحربي
أمنيون
بـ ــ«ت ــدفـ ـي ــش» ال ـن ــاخ ـب ــن واالع ـ ـتـ ــداء
عليهم بحجة ّ
«وسعوا إجا الرئيس»
أو «إجــا الــوزيــر» .أمــا آليات املرافقة،
ف ـقــد تـغـلــق ال ـط ــرق امل ــؤدي ــة ال ــى قلم
االقتراع ،ما يؤدي إلى عرقلة وصول
الناخبني.
وقد يدخل الرئيس والوزير مع كامل
ف ــري ــق مــراف ـق ـيــه امل ـس ـل ـحــن الـ ــى قلم
االقتراع ،ما قد ُيحدث فوضى ويفقد
سيطرة رئيس القلم ،الــذي يفترض
أن يكون الحاكم والـنــاهــي فــي القلم
أم ـ ــام ج ـم ـيــع ال ـن ــاخ ـب ــن ،ب ـمــن فيهم
الرؤساء والوزراء.

الفرز واإلعالن عن النتائج
ال تنتهي العملية األمـنـيــة لحماية
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ل ـي ــل يـ ـ ــوم االحـ ـ ـ ــد ،بــل
ّ
يستمر ضغط العمل الــذي يواجهه
آالف الـضـبــاط والــرت ـبــاء والعناصر
ل ـل ـي ــوم الـ ـت ــال ــي ،ورب ـ ـمـ ــا ح ـت ــى بـعــد
ذلــك ،الــى أن تعلن النتائج الرسمية
النهائية.
وقد تكون لحظة اغالق األقالم وبدء
عـ ـ ـ ّـد االصـ ـ ـ ـ ــوات مـ ــن أدق ال ـل ـح ـظــات
األمـ ـنـ ـي ــة ،ح ـي ــث ي ـف ـت ــرض أن ي ـقــوم
رئـيــس الـقـلــم بــإخــراج الـجـمـيــع ،بمن
فيهم العناصر األمنيون من الغرفة،
بــاس ـت ـث ـنــاء م ـســاعــديــه وامل ـن ــدوب ــن.
وبـعــد انـتـهــاء ال ـعـ ّـد وخـتــم املـحـضــر،
تعاد االوراق الى الصندوق ،وينقله
رئ ـيــس ال ـق ـلــم ب ـحــراســة م ـش ــددة الــى
وزارة الداخلية في بيروت حيث يتم
الفرز النهائي.
وتنقل كذلك صناديق االقتراع اآلتية
من الخارج واملحفوظة في املصرف
املركزي الى وزارة الداخلية.
وف ـ ــي ه ـ ــذه االث ـ ـن ـ ــاء ،س ـي ـب ــدأ إعـ ــان
املاكينات االنتخابية ملختلف القوى
ّ
املرجحة لالنتخابات ،ما قد
النتائج
ّ
يحفز املناصرين على التجمهر في
الـشــارع وأم ــام املــراكــز الحزبية وفي
م ــواك ــب سـ ـي ــارة .وت ـس ـت ـمــر الـعـمـلـيــة
األم ـن ـي ــة مل ـن ــع وقـ ـ ــوع صـ ــدامـ ــات بــن
املناصرين املتنافسني أو أي أعمال
شغب واعتداء على االمالك الخاصة
والعامة.
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األمن في الشارع
آالف العسكريين
في خدمة االنتخابات
حالة طوارئ أمنية
واستنفار عسكري وإجراءات
استثنائية تبدأ منذ اليوم
استعدادًا الستقبال اليوم
االنتخابي الذي يستعد آالف
العسكريين لحفظ األمن فيه.
من وقف أعمال البناء ومنع
سير الدراجات النارية والشاحنات
وإقفال المالهي الليلية إلى
دوريات استعالم واستقصاء
لضبط األمن االنتخابي ،فهل
ّ
يمر اليوم المنتظر بأقل األضرار
واألخطار؟
رضوان مرتضى
ّ
يتأهب آالف العناصر األمنيني ملواكبة اليوم
االنتخابي األحد .أمنيًا ،انتخابات عام ٢٠١٨
لن تختلف عن تلك التي جرت عام  ٢٠٠٩سوى
أنـهــا تحصل على إيـقــاع الـحــرب الــدائــرة في
ســوريــا .اليوم قد تكون التحالفات اختلفت،
لـكــن الـشـحــن الـطــائـفــي عـلــى ح ــال ــه .أســالـيــب
االستقطاب والتهديد والترغيب هي نفسها
م ــع فـ ـ ــارق ت ـك ـنــولــوجــي ع ـل ــى ص ـع ـيــد ت ـطــور
وسائل التواصل االجتماعي .في هذه األيام،
تكثر امللفات والفضائح التي يستخرجها كل
مرشح ضد خصمه .لكن رغم ذلك ،ال يزال األمن
مستتبًا .لم يخرق هــذا الـهــدوء ســوى بضعة
خــافــات انتخابية كــان أقساها جريمة قتل
وقعت أول من أمس في طرابلس ،إضافة إلى
معطيات أمنية عن تهديدات تطال شخصية
سياسية بـقــي اإلنـ ــذار بشأنها ضعيفًا .عــدا
ذلك ،حتى الساعة ،تسير األمور على ما يرام.
ّ
ّ
يشتدان كلما اقتربنا
غير أن العصب والشحن
م ــن مــوعــد االس ـت ـح ـقــاق االن ـت ـخــابــي .الخطة
التي رسمها وزيــر الداخلية والبلديات نهاد
املشنوق مع قادة األجهزة األمنية في اجتماع
مجلس األم ــن امل ــرك ــزي دخـلــت حـ ّـيــز التنفيذ
الفعلي منذ اليوم.
عـلــى صعيد األج ـه ــزة األمـنـيــة األرب ـع ــة التي
ُّ
تستنفر كافة أفــرادهــا ،تتخذ إجــراءات أمنية
اسـتـثـنــائـيــة ف ــي ه ــذا ال ـي ــوم لـ ُـيـحـتـجــز جميع
العسكر ،بحيث تـكــون املهمة الرئيسية فيه
ّ
ملقاة على كاهل كل من قوى األمن والجيش
بـشـكــل رئـيـســي .املــؤسـســة األمـنـيــة ستتولى
حماية مــداخــل مــراكــز االق ـت ــراع وتحضر في
داخلها لتضبط اإليقاع .كذلك سيرافق عنصر
مــن قــوى األم ــن كــل رئـيــس قـلــم .أمــا املؤسسة
العسكرية ُفيلقى على كاهلها متابعة جميع

االش ـكــاالت املحتملة الـحـصــول خ ــارج مراكز
ّ
االقـ ـت ــراع .وبـحـســب املـعـلــومــات ،ف ــإن  ١٩ألــف
عسكري من قوى األمن سيتوزعون بني أقالم
االقتراع ومرافقة رؤساء األقالم ودوريات في
املــراكــز االنـتـخــابـيــة .وتـكـشــف م ـصــادر أمنية
ّ
لــ«األخـبــار» أن كــل مركز رئيسي داخــل املــدن
ُ ّ
األســاسـيــة سـيـتــواله ضــابــط ،فيما تـســلــم كل
ث ــاث ق ــرى لـضــابــط .أم ــا ج ـهــازا األم ــن الـعــام
وأمن الدولة املشاركان في هذه الخطة ايضًا
فـيـكـلـفــان ب ـ ـمـ ــؤازرة قـ ــوى االم ـ ــن ف ــي مـهـمــات
االستعالم واالستطالع والرصد خارج املراكز.
ُ
وقد فــرز  1000عنصر من األمــن العام و1500
ُ
عنصر من أمن الدولة لهذه الغاية .وقد وضع
جميع هؤالء بتصرف قوى األمن لإلسهام في
ضبط االم ــن واالن ـت ـشــار على كــافــة االراض ــي
الـلـبـنــانـيــة .وبـحـســب امل ـع ـلــومــات ،ف ــإن هــؤالء
العناصر ال يسمح لهم باالقتراب أكثر من 60
مترًا من املراكز االنتخابيةً ،
بناء على تعليمات
واضحة وحاسمة بخصوص ضرورة التقيد
بعدم أن يكون أي عنصر أو ضابط طرفًا مع
أي مــرشــح خ ــال سـيــر العملية االنتخابية،
علمًا بأن هؤالء العناصر سيكونون باللباس
املدني مع ارتداء «جيليات» تشير الى الجهاز
الــذي يتبعون إليه .وجميع هــؤالء العناصر
سيكونون مرتبطني بغرفتي عمليات ،إحداها
مركزية والثانية ملتابعة املهمات املنفذة لحفظ
األم ـ ــن .وس ـت ـكــون األول ـ ــى ف ــي ق ـي ــادة الجيش
والـثــانـيــة فــي وزارة الــداخـلـيــة وفيها ضابط
م ــن ك ــل ج ـهــاز أم ـن ــي .أم ــا وق ــف ورش أعـمــال

 ١٩ألف دركي سيتوزعون
بين أقالم االقتراع ومرافقة
رؤساء األقالم والدوريات
البناء ومنع سير الدراجات النارية على كافة
االراضـ ــي اللبنانية ط ــوال ال ـيــوم االنتخابي
وإقفال املالهي الليلية ليل السبت واملطاعم
بعد منتصف اليوم نفسه ،فجميعها إجراءات
اتخذت في جلسة مجلس األمن املركزي التي
ع ـق ــدت ف ــي وزارة الــداخ ـل ـيــة ق ـبــل أسـبــوعــن
لالستعداد لالنتخابات .وبحسب املعلومات،
ف ــإن مـهـمــات االس ـت ـعــام واالس ـت ـق ـصــاء التي
سيتوالها كل من فرع املعلومات واالمن العام
وأمــن الدولة واستخبارات الجيش ،ستتركز
جميعها عـلــى رص ــد أي مخططات الفتعال
خ ــاف ــات داخـ ــل م ــراك ــز االقـ ـت ــراع أو أمــام ـهــا،
إضــافــة الــى جمع معلومات عــن دفــع الرشى
وشـ ـ ــراء األصـ ـ ــوات وح ـج ــز ب ـط ــاق ــات ال ـهــويــة
للناخبني التي ّ
تعد جرمًا جزائيًا ،والتي قد
يقوم بها مندوبو املرشحني.

األمن العام يختنق
ّ
آالف املواطنني يتحلقون حول مراكز األمن العام ،وتحديدًا في دائرتي العالقات
العامة ودائرة بيروت في األمن العام املكلفة إنجاز جوازات السفر بخدمة
سريعة .لذلك يعيش األمن العام ما يشبه حالة طوارئ واستنفار لتلبية جميع
الطلبات املقدمة .حتى إن العناصر يقضون حتى منتصف الليل إلنجاز
الجوازات وطباعتها تمهيدًا لتسليمها ألصحابها .وبحسب املعلومات ،تعتزم
دائرة الجوازات في األمن العام فتح أبوابها يوم السبت إلنجاز جوازات السفر
للمواطنني الذي يعدون باآلالف الذين تقدموا بطلبات الستصدار جوازات سفر
ّ
وتحدث املدير العام لألمن العام
بعد وقف وزارة الداخلية إصدار بطاقات الهوية.
اللواء عباس إبراهيم لـ«األخبار» عن «هستيريا جوازات السفر في األسبوع
األخير ما قبل يوم االنتخابات» ،كاشفًا أن األمن العام ُ«ينجز يوميًا ما بني
ً
 1500و 1600جواز سفر ،وهذا ُيعد رقمًا هائال».
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ّ
التوزع الجغرافي والديني والمذهبي لناخبي لبنان – 2018
اﻟﻤﺪور

اﻟﺼﻴﻔﻲ

ﺑﻴﺮوت اﻷوﻟﻰ

اﻟﺒﺎﺷﻮرة

اﻟﺮﻣﻴﻞ

زﻗﺎق
اﻟﺒﻼط

راس ﺑﻴﺮوت

ﺑﻴﺮوت اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﻷﺷﺮﻓﻴﺔ

 ٥ﻟﻮاﺋﺢ

 ٩ﻟﻮاﺋﺢ

اﻟﻤﺼﻴﻄﺒﺔ
اﻟﻤﺰرﻋﺔ

134,736
 ٨ﻣﻘﺎﻋﺪ
١
٣
١

353,414
 ١١ﻣﻘﻌﺪﴽ
ّ

ﻧﺎﺧﺒﴼ
١
١
١

ﻣﻮارﻧﺔ
أرﻣﻦ أرﺛﻮذوﻛﺲ
ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ

٦
١
١

أرﺛﻮذوﻛﺲ
أرﻣﻦ ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ
أﻗﻠﻴﺎت

ﻧﺎﺧﺒﴼ
٢
١

ﺳﻨﺔ
دروز
إﻧﺠﻴﻠﻲ

ﺷﻴﻌﺔ
أرﺛﻮذوﻛﺲ

اﻟﺸﻤﺎل  :١ﻋﻜﺎر
 ٦ﻟﻮاﺋﺢ
283,790
 ٧ﻣﻘﺎﻋﺪ
ّ
٣
٢

ﺳﻨﺔ
أرﺛﻮذوﻛﺲ

١

ﻧﺎﺧﺒﴼ

ﻣﻮارﻧﺔ

١

اﻟﺸﻤﺎل  :٢ﻃﺮاﺑﻠﺲ
واﻟﻤﻨﻴﺔ واﻟﻀﻨﻴﺔ

ﻋﻠﻮﻳﻴﻦ

 ٨ﻟﻮاﺋﺢ
350,144
 ١١ﻣﻘﻌﺪﴽ
ّ

ﻋﻜﺎر
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

٨
١

ﺳﻨﺔ
أرﺛﻮذوﻛﺲ

١

ﻧﺎﺧﺒﴼ
١

ﻣﻮارﻧﺔ

ّ
وﺑﺸﺮي
اﻟﺸﻤﺎل  :٣زﻏﺮﺗﺎ
واﻟﻜﻮرة واﻟﺒﺘﺮون

ﻋﻠﻮﻳﻴﻦ

 ٤ﻟﻮاﺋﺢ

اﻟﻤﻨﻴﺔ ـ اﻟﻀﻨﻴﺔ

اﻟﻬﺮﻣﻞ

زﻏﺮﺗﺎ

249,416
 ١٠ﻣﻘﺎﻋﺪ

اﻟﻜﻮرة

٧

ّ
ﺑﺸﺮي

اﻟﺒﻘﺎع  :٣ﺑﻌﻠﺒﻚ واﻟﻬﺮﻣﻞ

 ٥ﻟﻮاﺋﺢ

٦
٢

ﺷﻴﻌﺔ
ّ
ﺳﻨﺔ

١

أرﺛﻮذوﻛﺲ

 ٥ﻟﻮاﺋﺢ
ﻧﺎﺧﺒﴼ

ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ

١

ﺟﺒﻴﻞ

ﺑﻌﻠﺒﻚ

176,710
 ٨ﻣﻘﺎﻋﺪ

ﻣﻮارﻧﺔ

٧

ﻣﻮارﻧﺔ

١

ﻧﺎﺧﺒﴼ

ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن  :٢اﻟﻤﺘﻦ
 ٥ﻟﻮاﺋﺢ

ﺷﻴﻌﺔ

 179,919ﻧﺎﺧﺒﴼ

ﻛﺴﺮوان

 ٨ﻣﻘﺎﻋﺪ
٤
١

اﻟﻤﺘﻦ

ﻣﻮارﻧﺔ  ١ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ
أرﻣﻦ أرﺛﻮذوﻛﺲ

ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن  :٤ﻋﺎﻟﻴﻪ واﻟﺸﻮف

 5ﻟﻮاﺋﺢ

ّ ١ﻣﻮارﻧﺔ ٢
 ١ﺳﻨﺔ ١

ﻧﺎﺧﺒﴼ

ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ  ١أرﺛﻮذوﻛﺲ
ﺷﻴﻌﺔ  ١أرﻣﻦ أرﺛﻮذوﻛﺲ

329,870
 ١٣ﻣﻘﻌﺪﴽ

اﻟﺸﻮف

٥
٢

ﻣﻮارﻧﺔ
ّ
ﺳﻨﺔ

٤
١

ﻧﺎﺧﺒﴼ

دروز
ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ

١

٦

ﻣﻘﺎﻋﺪ

٣

٢

ﻣﻮارﻧﺔ

ﺷﻴﻌﺔ

راﺷﻴﺎ

 ٣ﻟﻮاﺋﺢ

اﻟﺰﻫﺮاﻧﻲ

 ٦ﻣﻘﺎﻋﺪ
٢
١

ّ
ﺳﻨﺔ
دروز

١
١

أرﺛﻮذوﻛﺲ
ﺷﻴﻌﺔ

١

 122,524ﻧﺎﺧﺒﴼ

٥

اﻟﻨﺒﻄﻴﺔ

٢

ﻣﻘﺎﻋﺪ

ّ
ﺳﻨﺔ

٢

ﻣﻮارﻧﺔ

١

ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ

ﻣﻮارﻧﺔ

77,846

3,584

4,827

1,586

777

266

1,304

1,071

91,261

566

1,735

29

8

2,338

3

608

94,210

55,149

3,723

1,569

980

124

169

336

340

62,390

2,813

16,864

13

9

19,699

411

82,500

132,995

7,307

6,396

2,566

901

435

1,640

1,411

153,651

3,379

18,599

42

17

22,037

3

1,019

176,710

78,719

26,413

18,032

25,359

6,348

2,733

5,264

4,098

166,966

3,893

5,493

2,389

193

11,968

22

963

179,919

جبل لبنان الثالثة  -بعبدا

56,696

12,805

8,821

1,606

765

705

1,380

1,769

84,547

11,137

41,087

28,629

21

80,874

2

712

166,135

54,864
28,921

3,223
14,678

12,772
4,786

250
847

162
192

775
994

492
578

507
666

73,045
51,662

59,260
2,682

6,097
4,374

63,050
68,131

9
6

128,416
75,193

12
41

1,016
485

202,489
127,381

83,785

17,901

17,558

1,097

354

1,769

1,070

1,173

124,707

61,942

10,471

131,181

15

203,609

53

1,501

329,870

20,222
8,679

23,733
16,086

13,186
6,713

37,681
6,076

6,734
1,426

3,914
2,977

5,412
6,841

5,619
3,075

116,501
51,873

13,298
213,640

3,278
76,604

345
5,014

51
104

16,972
295,362

50
4,453

1,213
1,726

134,736
353,414

28,841

16,893

30,363

8,711

1,819

1,411

6,387

1,157

95,582

50,073

28,333

929

16

79,351

74

606

175,613

10,886

9,894

9,717

112

60

426

265

183

31,543

69,774

21,199

20,913

111,886

1

382

143,812

1,195

315,643

460,565
 ١١ﻣﻘﻌﺪﴽ

تصميم سنان عيسى

٨
١

ﺷﻴﻌﺔ
دروز

١

أرﺛﻮذوﻛﺲ

١

ّ
ﺳﻨﺔ

ﻻﺋﺤﺘﺎن

ﻣﺮﺟﻌﻴﻮن

ﺻﻮر
ﺑﻨﺖ ﺟﺒﻴﻞ

ﻧﺎﺧﺒﴼ

60,647
60,981
49,605
78,183

245

59,775
62,749

22,977

2,775

15,559

216

49

114

225

182

42,097

44,501

227,699

38

113

272,351

33,630

1,509

8,661

149

92

170

335

301

44,847

1,469

12,621

586

6

14,682

1

1,333

306

1,584

214

33

154

48

140

3,812

51,820

6,778

37

4

58,639

6

292

34,963

1,815

10,245

363

125

324

383

441

48,659

53,289

19,399

623

10

73,321

7

537

122,524

صور

2,898

817

6,297

1,077

148

479

74

396

12,186

16,532

161,365

20

14

177,931

586

190,703

قرى صيدا (الزهراني)

11,633

783

12,025

101

51

486

138

167

25,384

4,851

82,786

52

5

87,694

411

113,489

14,531

1,600

18,322

1,178

199

965

212

563

37,570

21,383

244,151

72

19

265,625

997

304,192

الجنوب الثانية  -قرى صيدا
وصور
النبطية
بنت جبيل

4,077
12,750

245
330

1,096
3,175

17
71

17
44

54
79

30
69

96
114

5,632
16,632

3,286
2,122

138,380
130,398

17
16

20
11

141,703
132,547

حاصبيا ومرجعيون

7,625

9,904

3,967

104

55

1,194

123

396

23,368

28,286

94,226

16,598

8

139,118

الجنوب الثالثة  -النبطية وبنت
جبيل وحاصبيا ومرجعيون

0

2

١

304,192
 ٧ﻣﻘﺎﻋﺪ
٦

ﺷﻴﻌﺔ

١

ﻧﺎﺧﺒﴼ

ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ

565
468

147,900
149,647

530

163,018

24,452

10,479

8,238

192

116

1,327

222

606

45,632

33,694

363,004

16,631

39

413,368

2

1,563

460,565

725,535

257,713

172,450

87,679

19,566

19,016

30,681

21,870

1,334,510

1,085,146

1,068,274

206,894

31,629

2,391,943

4,704

15,326

3,746,483

%19.37

%6.88

%4.60

%2.34

%0.52

%0.51

%0.82

%0.58

%35.62

%28.96

%28.51

%5.52

%0.84

%63.85

%0.13

%0.41

%100.00

 77الئحة

دروز

جبل لبنان  - 2المتن

 ٦ﻟﻮاﺋﺢ

1,429

350,144

الشوف
عاليه
جبل لبنان الرابعة  -الشوف
وعاليه
بيروت األولى
بيروت الثانية
البقاع األولى  -زحلة
البقاع الثانية  -البقاع
الغربي وراشيا
البقاع الثالثة  -بعلبك
والهرمل
جزين
صيدا (مدينة)
الجنوب األولى  -صيدا وجزين

اﻟﺠﻨﻮب  :٢ﺻﻮر واﻟﺰﻫﺮاﻧﻲ
اﻟﺠﻨﻮب  :٣اﻟﻨﺒﻄﻴﺔ
وﺑﻨﺖ ﺟﺒﻴﻞ وﻣﺮﺟﻌﻴﻮن
وﺣﺎﺻﺒﻴﺎ

36

1,059
91
279

237,330
44,425
68,389

أرﺛﻮذوﻛﺲ

 ٤ﻟﻮاﺋﺢ

 143,812ﻧﺎﺧﺒﴼ

163,877

51,628

4,182

588

331

475

616

743

222,440

22,946

2,451

38

616

26,051

1

924

249,416

 166,135ﻧﺎﺧﺒﴼ

ﺟﺰﻳﻦ

ﺣﺎﺻﺒﻴﺎ

42,262
13,169
46,906
61,540

10,146
35,658
1,399
4,425

2,013
722
569
878

265
102
84
137

103
34
28
166

83
234
60
98

261
100
124
131

266
191
109
177

55,399
50,210
49,279
67,552

3,842
8,774
115
10,215

1,036
1,228
32
155

11
13
3
11

43
492
6
75

4,932
10,507
156
10,456

1

315
264
170
175

 ٤ﻟﻮاﺋﺢ

ﺻﻴﺪا
اﻟﺒﻘﺎع  :2اﻟﺒﻘﺎع اﻟﻐﺮﺑﻲ
وراﺷﻴﺎ

559

283,790

ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن  :٣ﺑﻌﺒﺪا
 ٦ﻟﻮاﺋﺢ

اﻟﺒﻘﺎع
اﻟﻐﺮﺑﻲ

12,856

20,391

1,657

1,759

271

622

551

571

38,678

290,630

3,111

34

16,226

310,001

36

ﺑﻴﺮوت

ﻋﺎﻟﻴﻪ

اﻟﺒﻘﺎع  :١زﺣﻠﺔ

5,252
571
7,033

12,114
3,048
5,229

1,477
49
131

1,744
7
8

265
1
5

583
9
30

525
15
11

530
16
25

22,490
3,716
12,472

194,697
40,477
55,456

2,819
122
170

31
1
2

16,198
18
10

213,745
40,618
55,638

المجموع
النسبة المئوية

ﺑﻌﺒﺪا

زﺣﻠﺔ

175,613
 ٧ﻣﻘﺎﻋﺪ

٢

أرﺛﻮذوﻛﺲ

31,056

37,993

3,461

175

68

819

213

279

74,064

191,567

3,395

16

14,189

209,167

جبل لبنان  - 1جبيل  -كسروان

315,643
 ١٠ﻣﻘﺎﻋﺪ

ﻣﻮارﻧﺔ

٣

ﻧﺎﺧﺒﴼ

ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن  :١ﻛﺴﺮوان
وﺟﺒﻴﻞ

اﻟﺒﺘﺮون

الشمال األولى  -عكار
طرابلس
المنية
الضنية
الشمال الثانية  -طرابلس
والمنية  -الضنية
البترون
الكورة
بشري
زغرتا
الشمال الثالثة  -البترون
والكورة وبشري وزغرتا
كسروان
جبيل
جبل لبنان األولى  -كسروان
وجبيل
جبل لبنان الثانية  -المتن
الشمالي

دار اﻟﻤﺮﻳﺴﺔ

ﻣﻴﻨﺎ
اﻟﺤﺼﻦ

اﻟﻤﺮﻓﺄ

الدائرة  -القضاء

موارنة

أرمن
أرمن
أرثوذكس كاثوليك
أرثوذكس كاثوليك

ّ
إنجيليون سريان

ّ
المسيحيون
األقليات

ّ
سنة

شيعة

دروز

ّ
علويون المسلمون إسرائيليون مختلف المجموع

التضامن الوطني

التغيير األكيد

عنا القرار

كلنا وطني

لبنان القوي

حسني محمد زعيتر
بسام اسد الهاشم
جان لوي لويس قرداحي
جوزاف طانيوس زغيب
جوزيف طانيوس الزايك
زينه جوزاف الكالب
كارلوس بطرس ابي ناضر
ميشال بشارة كيروز

محمود ابراهيم عواد
زياد حليم الحواط
فادي نجيب روحانا صقر
باتريسيا جان الياس
روك انطوان طانيوس مهنا
زياد حبيب خليفه هاشم
شوقي جرجي الدكاش
نعمان جوزيف مراد

مصطفى علي الحسيني
جان نسيب الحواط
فارس انطون سعيد
جلبرت موريس زوين
شاكر الياس سالمه
فريد هيكل الخازن
يوسف املعروف جوزف حنا خليل
يوالند سيمون خوري

محمد كرم املقداد
رانيا فيكتور باسيل
نديم شفيق سعيد
جوزفني انطوان زغيب
دوري نزيه ضو
يوسف الياس سالمه

ربيع خليل عواد
سيمون فريد ابي رميا
وليد نجيب الخوري
روجه جرجي عازار
زياد سليم بارود
شامل رشيد روكز
منصور فؤاد غانم البون
نعمه جورج افرام

المتن القوي

المتن قلب لبنان

الوفاء المتنية

كلنا وطني

نبض المتن

اغوب اوهانس اغوب باقرادونيان
الياس نقوال بو صعب
غسان اميل مخيبر
ادكار بولس معلوف
ابراهيم يوسف كنعان
سركيس الياس سركيس
غسان اسد االشقر
كورين قبالن االشقر

آرا مكرديج قيونيان
جسيكا جوزيف عازار
لينه سمير مخيبر
ميشال جورج مكتف
جيزيل ادوار عبدو نعمه هاشم
رازي وديع الحاج
شكري نسيب مكرزل
ماجد ادي فائق ابي اللمع

ميشال الياس املر
جورج جوزف عبود
شربل سمعان ابو جوده
ميالد فارس السبعلي
نجوى توفيق عازار

جورج نعيم الرحباني
شربل مارون نحاس
اديب يوسف طعمه
اميل جرجي كنعان
فكتوريا سبع الخوري
نادين فيكتور موسى

يغيشه قره بت اندونيان
فيوليت كركور غزال
مازن اسعد السكاف
مخايل الياس الرموز
الياس رائيف حنكش
جوزيف قزحيا كرم
سامي امني الجميل
ندى خطار غريب

الكتلة الشعبية

زحلة الخيار والقرار

زحلة قضيتنا

زحلة للكل

كلنا وطني

كورك املعروف بجورج هامازاسب بوشكيان
نقوال نجيب سابا
ميريم جبران طوق
نقوال ناصيف العموري املعلوف
احمد عبده العجمي
اسامة محسن سلهب
بول جان شربل

ادي بوغوس دمرجيان
ناصيف الياس التيني
نقوال ميشال فتوش
وجيه محمد عراجي
انور حسني جمعه
خليل جورج الهراوي

بوغوص هيرابت كورديان
قيصر نعيم رزق املعلوف
جورج ايلي عقيص
ميشال الياس فتوش
محمد علي احمد ميتا
عامر محمد الصبوري
ايلي ميشال ماروني

ماري جان كريكور مهران بيالزكجيان
اسعد شارل نكد
ميشال جورج ضاهر
ميشال ميشال السكاف
عاصم فايز عراجي
نزار محسن دلول
سليم جورج عون

ﭬاندا ادوار شديد
غسان جورج معلوف
هود نواف الطعيمة
محمد عباس حسن
حنا فوزي حبيب

الجنوب  - 3النبطية  -بنت جبيل -
مرجعيون وحاصبيا

الجنوب  - 1جزين -
صيدا

البقاع  3ــ بعلبك الهرمل

البقاع  - 2البقاع
الغربي وراشيا

البقاع  1ــ زحلة

جبل لبنان  - 4الشوف  -عاليه

جبل لبنان  - 3بعبدا

الحان وليد فرحات
سامي توفيق حماده
غسان نعيم مغبغب
رأفت احمد شعبان
مازن خلف شبو
جوزاف حسيب عيد
دعد ناصيف القزي
كميل ميشال دوري شمعون
سامي سلمان الرماح
انطوان نسيب بو ملهم
تيودورا طوني بجاني

تيمور وليد جنبالط
مروان محمد حماده
نعمة يوسف طعمة
بالل احمد عبدالله
محمد قاسم رشيد الحجار
جورج جميل عدوان
غطاس سمعان الخوري
ناجي نبيه البستاني
اكرم حسني شهيب
انيس وديع نصار
راجي نجيب السعد
هنري بيار الحلو

وئام ماهر نجيب وهاب
سليمان محفوظ ابورجيلي
الياس عبد السالم البراج
زاهر انور الخطيب
اسعد ادمون ابو جوده
زياد انطوان الشويري
خالد عارف خداج
شفيق سالمه رضوان
وليد انيس خيرالله
سهيل خليل بجاني

مازن عصمت بو درغم
مروان سلمان الصابري حالوي
غسان امال عطاالله
طارق محمد الخطيب
علي صالح الدين الحاج
سمير يوسف عون
فريد جورج فيليب البستاني
ماريو عزيز عون
االمير طالل االمير مجيد ارسالن
الياس شديد حنا
سيزار ريمون ابي خليل
عماد مارون الحاج امللقب باملعلم

رانيه عادل غيث
ماهر مأمون ابو شقرا
انطوان حبيب فواز
مازن محمد نصر الدين
محمد سامي الحجار
جورج اميل عون
غاده غازي ماروني
عالء انور الصايغ
عماد حسيب القاضي
زويا نجيب جريديني
كارل فريد بو ملهم

رامي نهاد حماده
شكري يوسف حداد
مايا وحيد ترو
الياس نجيب غريب
ايليان ميشال قزي
مروان عزيز املتني
مارك بهجات ضو
فادي فؤاد الخوري

الغد األفضل

المجتمع المدني

المستقبل للبقاع الغربي وراشيا

فيصل سليم داود
ايلي نجيب فرزلي
عبد الرحيم يوسف مراد
محمد ديب نصر الله
ناجي نبيه غانم

جوزف جرجس ايوب
عالء الدين عمر الشمالي
فيصل عمر رحال
علي صبحي صبح
ماكي بديع عون

وائل وهبي أبو فاعور
غسان سليمان السكاف
زياد ناظم القادري
محمد قاسم القرعاوي
امني محمد وهبي
هنري يوسف شديد

االنماء والتغيير

األرز الوطني

األمل والوفاء

الكرامة واإلنماء

المستقلة

سهام جورج انطون
سميح قاسم عز الدين
عبدالله محمد الشل
عباس محمد ياغي
علي حسني زعيتر
علي صبري بك حماده
شوقي طنوس الفخري

سعد الله هولو عردو
عادل محمد بيان
وعد حسني سكرية
حمد علي ديب
خلدون وجيه شريف
عباس يوسف عساف
فؤاد خليل املولى
محمد خليل رعد
محمد غسان مصطفى الشل
ليلى يوسف تنوري

البير سامي منصور
الوليد محمد سكرية
يونس زكريا الرفاعي
ابراهيم علي املوسوي
ايهاب عروه حماده
جميل محمد امني امني السيد
حسني علي الحاج حسن
علي محمد سلمان بشير املقداد
غازي محمد زعيتر
اميل جورج رحمه

سليم ميشال كالس
بكر محمود الحجيري
حسني محمد صلح
خضر حسني طليس
رفعت نايف املصري
غالب عباس ياغي
محمد حسن الحاج سليمان
محمد سلمان حميه
يحيى محمد شمص
انطوان البدوي حبشي

ميشال اميل ضاهر
احمد عبد الله بيان
محمد احمد فليطي
سعد فوزي حماده
غاده اسد عساف
فادي علي يونس
فايز شهاب شكر
فيصل علي الحسيني
مهدي نايف زغيب
سندريلال الياس مرهج

التكامل والكرامة

صيدا وجزين ً
معا

روبير الياس الخوري
امني ادمون رزق
انجال بشاره الخوند
بهية بهاء الدين الحريري
حسن محمد سليم شمس الدين

سليم انطوان خوري
امل حكمت ابو زيد
زياد ميشال اسود
بسام ابراهيم حمود
عبد الرحمن الدكتور نزيه البزري

قدرة التغيير

لكل الناس

عجاج جرجي حداد
جوزاف الياس نهرا
سمير محمد البزري

يوسف حنا بشاره حنا سعد السكاف
ابراهيم سمير عازار
اسامه معروف سعد املصري
عبد القادر نزيه البساط

كلنا وطني

األمل والوفاء

الجنوب يستحق

شبعنا حكي

صوت واحد للتغيير

فينا نغير

محمد حسن رعد
هاني حسن قبيسي
ياسني كامل جابر
ايوب فهد ّ
حميد
حسن نظام الدين فضل الله
علي احمد بزي
انور محمد الخليل
اسعد حليم حردان
قاسم عمر هاشم
علي حسن خليل
علي رشيد فياض

مصطفى علي بدر الدين
نديم سميح عسيران
هشام محمود مفيد جابر
حسني جهاد الشاعر
محمد مصطفى قدوح
وسام كمال شروف
شادي جرجس مسعد
عماد فؤاد الخطيب
عباس محمد شرف الدين
مرهف احمد رمضان

احمد سامي اسماعيل
رامي سلمان عليق
علي محمد حسن االمني
فادي كليم سالمه
عماد محمد قميحه

علي حسني حاج علي
احمد محمد مراد
حسني محمد امني بيضون
عباس علي سرور
غسان مهنا حديفه
هال فيليب ابوكسم
سعيد محمد عيسى

احمد محمد كامل االسعد جميل محمد علي بلوط
عبدالله محمود السلمان ريما علي حميد
صالح مهدي نور الدين
محمد فرج الله فرج
اكرم محمد قيس
كنج محمود علم الدين
فادي عصام ابو جمره
منح الياس صعب
عدنان حسن الخطيب
رباح كاظم ابي حيدر
عبير غالب رمضان

بيروت 2

القرار الحر

المصالحة

الوحدة الوطنية

ضمانة الجبل

كلنا وطني

مدنية

بيروت 1

هادي محمد رفيق ابو الحسن
رانية رفعت املصري
صالح محمود الحركة
علي حسن درويش
واصف حبيب الحركه بيار رشيد بو عاصي
جوزف انطوان وانيس جوزف ميشال عضيمي
سينتيا احمد رياض االسمر
زياد مخايل عقل
ماري كلود البر الحلو

الشمال  - 2الضنية  -المنية  -طرابلس

سهيل أسعد األعور
علي فضل عمار
فادي فخري عالمه
آالن جوزف عون
حكمت فرج ديب
ناجي كميل غاريوس

وحدة وانماء بعبدا

الشمال  - 1عكار

الوفاق الوطني سوا لبعبدا
اجود محمد العياش
الفت حمزه السبع
سعيد محمد عالمه
ايلي مخايل غاريوس
بول شفيق ابي راشد
رمزي جميل بو خالد

كلنا وطني

الجنوب  - 2صور  -قرى صيدا
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األمل والوفاء ً
معا نحو
التغيير

الشمال  - 3البترون  -الكورة -
بشري  -زغرتا
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احمد محمد سعيد مروه
حسني سعيد جشي
رائد جعفر عطايا
علي يوسف خريس
عناية محمد عز الدين عبدالناصر حسن فران
نواف محمود املوسوي لينا حسن الحسيني
وسام نبيه الحاج
ميشال حنا موسى
رياض سعيد االسعد
علي عادل عسيران
نبيه مصطفى بري

الشمال القوي

كلنا وطني

7

معا للشمال ولبنان نبض الجمهورية القوية

انطون حبيب الخوري حرب بطرس حرب
جبران جرجي باسيل
سليم سعاده
ليال سمعان بو موسى
نعمه ابراهيم ابراهيم
عبدالله الزاخم
بسام نديم غنطوس
جورج نعيم عطا الله
فايز غصن
فدوى فايز ناصيف
غريتا حبيب صعب
اسطفان الدويهي
نقوال بك فؤاد بك غصن غصن ادمون مخائيل طوق
موريس رومانوس الكوره سليم بك كرم
جورج بدوي بطرس
طوني فرنجية
انطوان يوسف يمني
سعيد يوسف طوق
روي عيسى الخوري
انطونيا رامز غمره
بيار جرجس رفول
ملحم جبران طوق
رياض سركيس غزاله
جواد سيمون بولس
ميشال رانه معوض

سامر جورج سعادة
فادي يوسف سعد
البر جميل اندراوس
جورج موسي منصور
فادي عبدالله كرم
جوزاف جرجس اسحق
ستريدا الياس طوق
قيصر فريد معوض
ماريوس بطرس البعيني
ميشال باخس الدويهي

القرار لعكار

المستقبل لعكار

عكار القوية

قرار عكار

لبنان السيادة

نساء عكار

اميل نعيم عبود
كريم عبدالله الراسي
حسني محمد ياسر املصري
عدنان محي الدين مرعب
وجيه محمد البعريني
حسني محي الدين السلوم
مخايل انطونيوس ضاهر

جان نقوال موسى
وهبي خليل خليل قاطيشه
محمد طارق طالل املرعبي
محمد مصطفى سليمان
وليد وجيه البعريني
خضر منيف حبيب
هادي فوزي حبيش

اسعد رامز درغام
رياض نقوال رحال
محمد عبد الفتاح شديد
محمد يحيه يحيه
محمود خضر حداره
مصطفى علي حسني
جيمي جورج جبور

باسم احمد الخالد
علي خضر عمر
كمال عبد الرحيم خزعل
جورج انطونيوس نادر

ايلي اسعد سعد
جوزيف وهبي وهبي
ابراهيم مرعب مرعب
احمد حسن جوهر
بدر علي اسماعيل
محمد ابراهيم رستم
زياد سعود بيطار

نضال كرم السكاف
رولى محمد املراد
سعاد حسن صالح
غوالي خالد األسعد
ماري سالم سالم الخوري

كلنا وطني لبنان السيادة

العزم

القرار
المستقل

الكرامة
الوطنية

المجتمع المدني
المستقل

المستقبل
للشمال

قرار
الشعب

جهاد علي يوسف
محمد احمد طالل
الفاضل
كاظم صالح خير
نقوال كميل نحاس
رشيد ابراهيم املقدم
محمد انس عبد الله
نديم الجسر
محمد توفيق محمد
راشد سلطان
محمد نجيب عزمي
ميقاتي
مرفت محمد فضل
الهوز
علي احمد درويش
جان بدوي عبيد

عبد السالم احمد طراد
علي فاروق الصمد
محمد محمود الحاج
احمد
محمد مصباح عوني
احدب
ناريمان هالل الجمل
وسيم علي علوان
هشام رياض ابراهيم
انطوان روفايل خليفه

جهاد مرشد الصمد
عادل محمد كاظم زريقة
رفلي انطون دياب
ايمن نور الدين عمر
طه عطفت ناجي
عبدالناصر عبد العزيز
املصري
فيصل عمر كرامي
محمد صفوح احمد
عصمت شريف يكن
احمد محمود عمران

ايمن عمر جمال
سماح يحي العرجه
عبدالله عبد القادر
الرفاعي
فادي بيكار الجمل
جمال نصر الدين حمرا
البدوي
هبه عصام نجا
حسان حسن خليل

سامي احمد شوقي
فتفت
قاسم علي عبد العزيز
عثمان محمد علم
الدين
نعمه جرجس
محفوض
ديما محمد رشيد
الجمالي
سمير عدنان الجسر
شادي غسان نشابه
محمد عبد اللطيف
كباره
وليد محمود
الصوالحي
ليلى حسن شحود
جورج طانيوس
البكاسيني

اسامة نديم امون
داني محمود
احمد محمد
راغب محمد فيصل رعد
عثمان
شندب
وليد محمد املصري
احمد مصطفى
علي مصطفى
جورج نقوال الجالد
الدهيبي
هرموش
فرح ابراهيم عيسى اشرف احمد ريفي
كمال محمد
مالك فيصل مولوي خالد عمر تدمري
صالح الخير
محمد منظر اشرف
علي عبدالحليم
نسطاس وليم
معاليقي
االيوبي
الكوشاري
خالد كامل روميه ناريمان عادل
محمد كمال الدين
محمود عبد الكريم الشمعه
سلهب
محمد وليد عبد القادر قمر
شحاده
واثق عبد الرزاق
طوني فريد
الدين
املقدم
بدر حسني عيد
ماروني
يحي كمال مولود
حليم نعيم زعني
زين الدين نور
الدين ديب

الوفاء لبيروت

بيروت األولى

بيروت األولى القوية

كلنا وطني

نحنا بيروت

انطوان جوزف قاليجيان
جينا جميل الشماس
روبير عبدو االبيض
روجه امال الشويري

اويديس بغوص داكسيان
ألينا نيشان كلونسيان
كارول نورا خاتشيك بابكيان
جان أرشاك طالوزيان
رياض امني عاقل
عماد نعيم واكيم
ميشال بيير فرعون
نديم بشير الجميل

الكسندر ابراهام ماطوسيان
سبوح اوهانس قالباكيان
هاكوب مارديروس همبارسوم ترزيان
سارج اغوب جوخاداريان
انطوان قسطنطني بانو
نقوال ايلي شماس
نقوال موريس صحناوي
مسعود جوزف األشقر

بوليت سيراكان ياغوبيان
لوري قره بت حيطايان
ليفون هوسب تلفزبان
يوركي موريس تيروز
جمانه عطاالله سلوم
زياد ريمون عبس
لوسيان جرجس بورجيلي
جيلبير جورج ضومط

سيبوه يغيا مخجيان
سيرج بارج طورسركيسيان
رفيق جبرائيل بازرجي
ميشيل جبران تويني
جورج ريمون صفير

البيارتة المستقلين

المستقبل لبيروت

المعارضة البيروتية

بيروت الوطن

صوت الناس

فادي بهنان زرازير
انديرا سمير الزهيري
ليون سورين سيوفي
خالد ابراهيم حنقير
خالد سعيد ممتاز
عبد الرحمن خضر الغاليني
عبد الكريم حسني عيتاني
وليد شفيق شاتيال
جهاد علي حمود
وسام سعيد عكوش

باسم الدكتور رمزي الشاب
فيصل عفيف الصايغ
نزيه نقوال نجم
تمام صائب بك سالم
ربيع محمد حسونه
روال نزار الطبش
زاهر وليد عيدو
سعد الدين رفيق الحريري
نهاد صالح املشنوق
علي كمال الشاعر
غازي علي يوسف

زينه شوقي منصور
بشاره نعيم خير الله
اكرم محمد سنو
زياد غازي عيتاني
صفيه معروف ظاظا
عامر احمد اسكندراني
ياسني معروف قدادو
لينا محمد علي حمدان

دالل حليم الرحباني
سعيد علي حلبي
جورج غسان شقير
بشار حسني قوتلي
سعد الدين نمر الوزان
صالح الدين يوسف سالم
عماد مدحت الحوت
محمد نبيل عثمان بدر
مصطفى بشير بنبوك
ابراهيم محمد مهدي شمس الدين
سلوى ايوب خليل

نبيل رياض السبعلي
هاني رامز فياض
عمر نجاح واكيم
ابراهيم محمد الحلبي الدالل
حنان احمد عثمان
ُرلى توفيق الحوري
فاتن فيصل زين
فراس عبد الرحمن منيمنه
يوسف عبد القادر الطبش
نعمت هاشم بدر الدين

كرامة بيروت

كلنا بيروت

لبنان حرزان

وحدة بيروت

رجا رفيق الزهيري
مخايل بهاء مخايل
جهاد حسن االحمد مطر
حنان عدنان الشعار
خالد محمود حمود
خلود موفق الوتار
محمد خير صالح القاضي
محمد نبيل شاتيال
علي حسني سبيتي

نهاد سليم يزبك
زينه نبيه مجدالني
ابراهيم حسن منيمنة
حسن فيصل سنو
فاطمه احمد مشرف
مروان وليد الطيبي
ندين محمود عيتاني
ناجي حسني قديح

نديم قزحيا قسطه
زينة كمال منذر
خليل اميل برمانه
رنا محمد سمير الشميطلي
سعد الدين حسن خالد
عصام بشير برغوت
فؤاد مصطفى مخزومي
محمود عبد القادر كريدية
معروف محمود عيتاني
يوسف محمد بيضون

ادكار جوزف طرابلسي
عدنان خضر طرابلسي
عمر عبد القادر غندور
محمد امني انور بعاصيري
امني محمد شري
محمد مصطفى خواجه
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الناخب
دليل
ّ
ّ

فيك «تأكس» وتصوت «صح»
َمن اقترع في آخر انتخابات ّ
نيابية ،قبل تسع سنوات ،سيجد في االنتخابات المقبلة آليات اقتراع مختلفة ّ
عما عهده سابقًا .ال يوجد شيء اسمه «تشطيب»
ً
ً
هذه ّ
المرة .مثال ،كما ُيمنع كتابة أسماء لغير المرشحين ،بل يمنع كتابة أي اسم أو حرف أصال ،فاألسماء مكتوبة سلفًا ،وبالتالي فالكتابة محصورة بوضع
إشارة « »xأو إشارة «✓» حصرًا ،وذلك تحت طائلة ّ
عد ورقة االقتراع ملغاةّ .
اإلشارة ،وعالقة المقترع بالورقة في تلك اللحظات خلف
توضع
وكيف
أين
ا
أم
ّ
العازل ،فال ّتقل شروطها ّ
أهمية لناحية احتساب الصوت من عدمه .لن يجد الناخب هذه ّ
المرة َمن يزوده بورقة االقتراع خارج المركز .لن يكون هناك َمن
ِ
ّ
ّ
ورقيًا .كثيرة هي التفاصيل الواردة في قانون االنتخابات ،إضافة إلى تعاميم وزارة الداخلية الملحقة ،والتي من دون ّ
أقله ّ
التقيد بها سيذهب
ُيضلله،
ِ
الصوت في الفراغ .هنا مجمل ألبرز الخطوات التي ينبغي على الناخب معرفتها قبل ّ
ّ
المسؤولية.
التوجه إلى مركز االقتراع ،تحت طائلة
محمد نزال
ُ
ـ ـ تفتح ُصناديق االقتراع يوم األحد في
 6أيــار املقبل ِمــن الساعة  7صباحًا إلى
ً
مساء-.
الساعة 7
ـ ـ ـ ـ ال َي ـقـتــرع مــن هــم دون ال ـ ــ 21عــامــا ِمــن
اللبنانيني.
ـ ـ عند دخــول الناخب إلى قلم االقتراع،
ّ
بالتثبت من هويته،
يقوم رئيس القلم
ّ
استنادًا إلى بطاقة هويته اللبنانية أو
جــواز سفره اللبناني العادي الصالح.
وع ـن ــد وج ـ ــود اخ ـت ــاف م ـ ــادي ف ــي بني
بطاقة الهوية أو جــواز السفر من جهة
ولوائح الشطب من جهة أخرى ،فعندها
يعتد برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز
السفر.
ـ ـ ال يحق للناخب أن يأتي بورقة اقتراع
من عنده ،بل يتسلم الورقة املخصصة
لذلك داخــل قلم االق ـتــراع ،وهــي نموذج
خاص ّ
حددته وزارة الداخلية.
ـ ـ ـ ـ تـتـضـمــن أوراق االق ـ ـتـ ــراع الــرسـمـيــة
أس ـ ـمـ ــاء ج ـم ـي ــع الـ ـل ــوائ ــح وأع ـض ــائ ـه ــا
فــي ال ــدائ ــرة االنـتـخــابـ ّـيــة ،كـمــا تتضمن
املـ ــواص ـ ـفـ ــات املـ ـ ـح ـ ــددة فـ ــي الـ ـنـ ـم ــوذج:
ل ــون الــائ ـحــة واس ـم ـهــا ومــرب ـعــا فــارغــا
م ـخ ـص ـصــا ل ـك ــل واح ـ ـ ــدة م ـن ـه ــا ،االس ــم
الثالثي لكل مرشح ومذهبه والــدائــرة
ال ـص ـغ ــرى ال ـ ــذي ي ـتــرشــح ع ـن ـهــا .كــذلــك
ت ــوض ــع إلـ ـ ــى ج ــان ــب اسـ ـ ــم كـ ــل م ــرش ــح
صــورة شمسية له وإلــى جانبها مربع
ف ــارغ يخصص ملـمــارســة الـنــاخــب حقه
فــي اإلدالء مــن ضمن الــائـحــة بصوته
التفضيلي.
ـ ـ ـ ـ ب ـع ــد ت ـث ـبــت ه ـي ـئــة ال ـق ـل ــم م ــن أن اســم
الناخب وارد في لوائح الشطب العائدة
للقلم ،يـ ّ
ـزود رئيس القلم ّالناخب بورقة
االقـتــراع ،وذلــك بعد أن يوقع مع الكاتب
على الجانب الخلفي من الورقة وبظرف
ممهور بالخاتم الــرسـمــي بعد توقيعه
عليه ،ويطلب إلـيــه الـتــوجــه إلــزامـيــا إلى
وراء ال ـع ــازل مل ـمــارســة حـقــه االنـتـخــابــي
ب ـح ــري ــة ،وذل ـ ــك ت ـحــت طــائ ـلــة م ـن ـعــه مــن
االقتراع.
ـ ـ توضع عالمة « »Xفي املربع املخصص
لــائـحــة امل ـخ ـتــارة ،كـمــا يـجــوز اسـتـخــدام
عالمة «✓» أيـضــا ،واألم ــر عينه ينطبق
على مربع املرشح التفضيلي.
ـ ـ لكل ناخب أن يقترع لالئحة واحدة من
بني اللوائح املتنافسة ،ويحق له االقتراع
ملرشح من دائرته
بصوت تفضيلي واحد
ٍ
ٍ
ٍ
االنتخابية الصغرى من ضمن الالئحة
التي يكون قد اختارها.
ـ ـ ـ ـ ف ــي ح ــال ل ــم ي ـق ـتــرع ال ـن ــاخ ــب بـصــوت
ت ـف ـض ـي ـل ــي ي ـب ـق ــى اق ـ ـتـ ــراعـ ــه ص ـح ـي ـحــا،
وتـحـتـســب فـقــط الــائ ـحــة .أم ــا إذا أدل ــى
بأكثر مــن صــوت تفضيلي واحــد ضمن
الالئحة ،فال يحتسب ّ
أي صوت تفضيلي
وتحتسب الالئحة وحدها.
ـ ـ في حــال اقترع الناخب لالئحة وأدلــى
ب ـصــوت تفضيلي ضـمــن الئ ـحــة أخ ــرى،
أو ضمن الئحة عن دائرة صغرى أخرى
غـيــر الـ ــذي يـنـتـمــي إل ـي ـهــا ،ف ــا ُيحتسب
أي صــوت تفضيلي وتحتسب الالئحة
وحدها.
ـ ـ فــي حــال لــم يقترع الناخب ألي الئحة

نموذج رسمي لالئحة المطبوعة سلفًا لناخبي قضاء جبيل في دائرة جبل لبنان األولى

ّ
أن
للناخب
يحق
ال
ّ
يضيف أو يشطب أي اسم
على الورقة الرسمية
تحت طائلة اإللغاء

ـوت تـفـضـيـلــي ضـمــن الئـحــة
وأدلـ ــى ب ـص ـ ٍ
واح ـ ـ ـ ــدة ،ت ـح ـت ـســب ال ــائـ ـح ــة والـ ـص ــوت
التفضيلي.
ـ ـ في حال اقترع الناخب لالئحة معينة
وأع ـطــى صــوتــا تفضيليًا ملــرشــح فيها،
كما أعطى صوتًا تفضيليًا ثانيًا ملرشح
على الئحة أخرى ،عندها ال يحتسب أي
صوت تفضيلي وتحتسب الالئحة فقط
(هذه الفقرة األخيرة هي بحسب تعميم
خ ــاص ص ــادر عــن وزار ة الــداخ ـل ـيــة في
نيسان املاضي).
ّ
ويبي
ـ ـ يتقدم الـنــاخــب مــن هيئة القلم
لرئيسها أنه ال يحمل سوى ورقة اقتراع
واحدة مختومة مطوية ،فيتحقق رئيس
القلم من ذلــك ،من دون أن يمس الورقة،
ويأذن له بأن يضعها بيده في صندوق
االقتراع.
ـ ـ ـ ـ ـ ع ـل ــى رئ ـي ــس ال ـق ـل ــم أن ي ـت ــأك ــد م ــن أن
الـنــاخــب قــد اخـتـلــى بنفسه فــي ال ـعــازل،
تحت طائلة منعه مــن االق ـتــراع .ويمنع
على الناخب إشهار ورقــة االقـتــراع عند
خروجه من العازل.
ـ ـ ـ ـ يـثـبــت اق ـت ــراع الـنــاخــب بتوقيعه على
لــوائــح الـشـطــب وبــوضــع إشـ ــارة خاصة
على إصبعه (حبر) ...على أن تكون هذه
االشــارة من النوع الــذي ال يــزول اال بعد
 24ســاعــة عـلــى األق ــل ،ويـمـنــع أي ناخب
ً
يكون حــامــا هــذه االش ــارة على إصبعه
من االقتراع مجددًا.

ـ ـ تـعـ ّـد باطلة كــل ورق ــة تشتمل على ّ
أي
عــامــة إضــافـيــة ،غـيــر تـلــك امل ـح ــددة ،كما
ّ
تعد باطلة كل ورقة اقتراع غير رسمية.
وعلى رئيس القلم ضم ّاألوراق الباطلة
إلــى املحضر بعد أن توقعها هيئة قلم
االقتراع وتذكر فيه األسباب الداعية إلى
الضم ،على أن يحسم عددها من مجموع
عدد املقترعني.
ـ ـ ـ ـ تـعـتـبــر األوراق ال ـتــي ل ــم تـتـضـمــن أي
اق ـتــراع لــائـحــة ول ــأص ــوات التفضيلية
أوراق ــا بـيـضــاء ،لكن تحتسب مــن ضمن
عدد أصوات املقترعني املحتسبني.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال يـ ـح ــق ل ـل ـن ــاخ ــب أن ي ـض ـي ــف أو
يشطب ّ
أي اسم على الورقة الرسمية

تحت طائلة اإللغاء.
ـ ـ وضع ورقة االقتراع في الظرف ،ويخرج
لوضعها في
الـنــاخــب مــن خـلــف ال ـعــازل
ّ
صـ ـن ــدوق شـ ـف ــاف ،وع ـن ــده ــا ي ــوق ــع إل ــى
ّ
ويلون
جانب اسمه على لوائح الشطب
اإلبهام باملادة امللونة (الحبر الخاص)...
بعدها ،يعيد رئيس القلم للناخب بطاقة
هويته أو جواز سفره.
ـ ـ يعتبر التصويت الغيًا :إذا كان الظرف
ي ـح ــوي ع ــام ــة ت ـع ــري ــف أو إس ـ ـ ــاءة إل ــى
الــائ ـحــة أو ّ
أي اس ــم م ــن املــرش ـحــن .إذا
لم يحمل الظرف الــذي توضع فيه ورقة
االق ـ ـتـ ــراع ال ـخ ـتــم ال ــرس ـم ــي .إذا ل ــم يكن
ال ـظــرف يحمل تــوقـيــع رئـيــس الـقـلــم .إذا

هيئة اإلشراف ّ
تشمر عن زنودها
ابتداء من صباح يوم السبت في الخامس من أيار وحتى موعد إقفال
صناديق االقتراع ،يوم األحد في السادس من أيار ،ستنصرف هيئة
االشراف على االنتخابات ،بالتعاون مع «الخط الساخن» في وزارة
الداخلية الى مراقبة التزام مؤسسات اإلعالم على اختالفها بفترة الصمت
االنتخابي التي تبدأ منتصف ليل الجمعة ـ ـ السبت وتستمر حتى موعد
إقفال صناديق االقتراع .ومن خالل شاشات تلفزة و«البتوبات» ،في مقرها
في «أريسكو باالس» ،تعتزم هيئة اإلشراف على االنتخابات مواكبة عمل
وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملواقع اإللكترونية ومواقع التواصل
االجتماعي وتغطيتها لليوم االنتخابي الطويل .وهي «لن تتردد في قطع بث
أي برنامج أو ًطلب وقف نشر أي مادة مخالفة للقانون حتى ولو كان على
الهواء مباشرة» ،كما يؤكد أحد أعضاء الهيئة لــ«األخبار» ّ
ملوحًا باتخاذ
ً
إجراءات جدية بحق املخالفني ،قائال «هذه املرة ناويني نقارع».
وحول ما إذا كانت الهيئة تمتلك اإلمكانيات التي تؤهلها القيام بدورها ،قال
عضو الهيئة «تم تزويد مكاتب الهيئة بشاشات تلفزة على عدد املحطات
ً
وبناء عليه،
املحلية ،وهناك فريق عمل مهمته مراقبة وتسجيل املخالفات.
سيتم اتخاذ اإلجراءات بحق الوسيلة املخالفة والتي تصل إلى حد التغريم
أو تحويلها الى محكمة املطبوعات أو وقف البرنامج املخالف فورًا».
(األخبار)

كــانــت ورقـ ــة االقـ ـت ــراع تـحـمــل أي عــامــة
إضافية غير تلك املـحــددة سابقًا .كذلك
يجب استخدام األقــام املوضوعة خلف
الـ ـع ــازل ح ـص ـرًا ل ــوض ــع اإلشـ ـ ـ ــارات على
أوراق االقتراع ،وال يجوز استخدام أقالم
أخرى تحت طائلة ّ
عد الصوت الغيًا.
ـ ـ ـ ـ ال يـحــق لـلـنــاخــب أن يــوكــل إل ــى أحــد
غ ـ ـيـ ــره مـ ـم ــارس ــة ح ـ ــق االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراع ،لـكــن
ي ـح ــق ل ـ ـ ــذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة
الــذي يحتاجون إلــى من يساعدهم في
االق ـت ــراع أن يستعينوا بشخص آخــر،
ولو ِمن بني الناخبني ،ملعاونتهم ،على
أن يتأكد رئيس القلم من أنهم اختاروا
بملء إرادتهم.
ّ
ـ ـ بما أن بعض من يحق لهم االقتراع لم
يعمدوا منذ سنوات إلى تجديد بطاقة
إضافة الصورة
الهوية ،ال سيما لجهة
ّ
على البطاقة أو تحديثها ،فإنه ُيسمح
ل ـهــم ب ــاالق ـت ــراع ب ـعــد ال ـتــأكــد م ــن أرق ــام
بطاقاتهم املــدونــة فــي الئـحــة الشطب،
كما يجب أن يـكــون فــي ح ــوزة الناخب
فــي ه ــذه الـحــالــة إخ ــراج قـيــد جــديــد في
حال عدم إدراج رقم بطاقة الهوية على
الئحة الشطب (بحسب تعميم من وزير
الداخلية صدر في نيسان املاضي).
ّ
ّ
انتخابية:
مشهديات
ـ ـ عند بــاب غرفة االق ـتــراع ،سيكون من
املـ ـ ّ
ـرجـ ــح وجـ ـ ــود صـ ــف مـ ــن ال ـن ــاخ ـب ــن،
الــذيــن ينتظرون دوره ــم لــاقـتــراع ،مع
وجود عناصر من قوى األمن الداخلي
ّ
ينظمون عملية الدخول تبعًا لتعليمات
رئيس القلم.
ـ ـ عند الباب سيتم التأكد من قبل عناصر
قـ ـ ــوى األم ـ ـ ــن الـ ــداخ ـ ـلـ ــي مـ ــن أن أص ــاب ــع
الناخبني غير مدموغة بالحبر ،وأنهم
يـحـمـلــون ب ـطــاقــات ال ـهــويــة أو جـ ــوازات
السفر اللبنانية الصالحة.
ـ ـ ـ ـ داخـ ــل ال ـغــرفــة ،س ـيــرى ال ـنــاخــب هيئة
القلم املؤلفة من رئيس القلم ومساعدين
اثنني ،ويكون أمامهم صندوق االقتراع
ولوائح الشطب.
ـ ـ سيكون رئيس القلم ،وهو في عمله هذا
يعتبر موظفًا حكوميًا (عادة هو أستاذ
تعليم رسمي) ،أعلى سلطة داخــل غرفة
االقـتــراع ...ويشرف على سالمة االقتراع
وف ــق ال ـق ــان ــون ،وال ي ـحــق لـعـنـصــر قــوى
األمن دخول القاعة إال بأمر منه.
ـ ـ سيجد الناخب في الغرفة ،في مقابل
هيئة القلم ،عددًا من مندوبي املرشحني
واملــراقـبــن ،وكــذلــك مراسلني مــن وسائل
اإلعالم.
ـ ـ ـ ـ سـيـكــون شـكــل ال ـع ــازل نـصـفـ ّـيــا ،حيث
ي ـضــع ال ـنــاخ ـبــون اإلش ـ ـ ــارات ع ـلــى ورق ــة
االقتراع ،فيظهر الجزء األعلى ِمن جسد
الناخب فيما ال تظهر يــداه ،وذلك عكس
ال ـ ـ ـ ــدورات ال ـس ــاب ـق ــة الـ ـ ــذي كـ ــان يـخـتـفــي
الناخب تمامًا خلف ستارة.
ـ ـ ليس على الـنــاخــب أن يشغل بــالــه في
مسألة انقطاع التيار الكهربائي داخــل
ّ
مركز االقتراع ،ألن ّكل مركز ّ
مزود بمولد
كهربائي ليعمل ف ــورًا فــي حــال حصول
انـقـطــاع للتيار عند التصويت (وكــذلــك
ً
أثناء عمليات فرز األصوات ليال ،على ما
ّ
ّ
الداخلية).
تؤكد وزارة
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كلمات

عنايات الزيات
بحثًا عن «الكاتبة المنتحرة»
أحمد شوكت

ً
في عام  ،1963ابتلعت عنايات الزيات علبة حبوب منومة كاملة معلنة احتجاجها على العالم باالنتحار.
ّ
لم يكن معروفًا عنها وقت انتحارها قبل أن تبلغ الثالثني ،سوى أنها الصديقة الحميمة للفنانة نادية
لطفي ،وأنها تكتب القصة القصيرة ،ونشرت بعض املحاوالت .لم يكن انتحارها يهم أحدًا وقتها ،ولم
يسأل أحد عن األسباب .بعد أربع سنوات ،تحديدًا عام  1967عادت عنايات إلى الضوء لبعض الوقت
بعدما أصدرت «دار الكاتب العربي للطباعة والنشر» روايتها الوحيدة «الحب والصمت» بمقدمة للدكتور
مصطفى محمود .قدمت الرواية «قصة نضال جسور من أجل الحرية» بحسب تعبير محمود أمني العالم،
واعتبرتها لطيفة الزيات «وثيقة اتهام للبشرية ،اتهام لإلنسان الذي يطوي يده بعد طول ابتهال ويتحسر
في سجن الصمت» .لم يتوقف النقاد كثيرًا أمام الرواية ،أو أمام تجربة صاحبتها ،إذ صدرت الرواية قبل

شهرين من هزيمة يونيو  .67منذ سنوات ،اكتشفت الشاعرة املصرية إيمان مرسال «الحب والصمت»
على سور األوزبكية للكتب املستعملة .صارت الزيات هاجسًا لدى صاحبة «ممر معتم يصلح لتعلم
الرقص» ،ليتحول الهاجس إلى رحلة بحث تقتفي فيه أثر الكاتبة املنتحرة بسبب «زواج فاشل» ،و«رفض
كل دور النشر روايتها لتشعر بصدمة أسكتتها تمامًا عن الكالم والقراءة والكتابة ،ثم تبدأ في االنعزال
وتغلق على نفسها األبواب».
وكما فعلت في كتابها «كيف تلتئم :عن األمومة وأشباحها» ،تتنقل مرسال بني أنواع أدبية مختلفة؛ من
الزيات في حياتها إلى البحث في أرشيف املرحلة ،ومن قراءات للرواية إلى ّ
حوارات مع َمن عرفوا ّ
تخيل
ّ
ّ
لشخصية ّ
الزيات لو كانت حية في زماننا .ال تكتب مرسال قصة حياة ،بقدر ما تطرح أسئلة عن
فانتازي
التاريخ األدبي ،والخطابات املهيمنة على كتابة املرأة في لحظتها التاريخية .يصدر الكتاب قريبًا عن «دار
الكتب خان» ،مصحوبًا بطبعة جديدة من رواية «الحب والصمت»( .الصورة من أرشيف إيمان مرسال)
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لوثة أصابت مثقفي فرنسا؟ في موطن إميل زوال ،وجان بول سارتر،
قضية أي ّ
ّ
الــذي لقن العالم مفهوم «سلطة المثقف» ،بوصفها ِصمام أمان
أخالقيفيمواجهةكلأشكالالظلمواالستبدادوالتفرقةالعنصرية؟لمتعدالقضايا
واإلشكاليات المجتمعية ،التي تؤرق الناس وتشغل الرأي العام ،تجند رجال ونساء الفكر

والثقافة والفن ،ليقفوا جميعًا ،على اختالف توجهاتهم ومشاربهم ،في صف
واحد :هوصف الضحاياوالمسحوقين والمستضعفين ،أيًا كانت أصولهم ودياناتهم
وألوان بشرتهم .خالفًاللتقليدالثقافي الباريسي العتيد ،الذي صقلته النضاالت الطليعية
والتجارب الثورية ،على مدى قرون ،منذ ثورة  1789إلى انتفاضة أيار /مايو  ،1968لم

رهاب اإلسالم وطيف إسرائيل في صلب النقاش المحتدم

كلمات
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يعدلدى مثقفي اليوم في فرنساالقدر ذاته من التجردوالتعالي عن المصالح الضيقة أو إشكالية من شأنها أن تشغل الرأي العام أو تثير اهتمامه ،من أجل تلميع صورتهم
والحسابات النفعية العابرة ،من أجل تغليب الموقف األخالقي على أي انتماءات أو والترويج ألطروحاتهم الفكرية المغرقة في الفردانية والتعالي والعداء لكل ما هو
ميول فكرية أوحزبية أودينية .فقدسيطرت على المشهدالثقافي الفرنسي نخبة من مغاير أومناوئ لنظرية «التفوق الحضاري» لـ «الرجل األبيض» الغربي.
«الرجعيين الجدد» ،الذين بات شغلهم الشاغل استغالل وتوظيف أي قضية أو ظاهرة
باريس ـ ـ عثمان تزغارت

عن تلك «الضحالة الفكرية» التي أنجــبت «الرجعيين الجدد»

فـ ــي ال ـ ــراب ـ ــع مـ ــن نـ ـيـ ـس ــان (أبـ ــريـ ــل)
ّ
ضج الرأي العام الفرنسي
املاضي،
بجريمة بشعة تمثلت فــي اغتيال
عـ ـ ـج ـ ــوز يـ ـ ـه ـ ــودي ـ ــة فـ ـ ــي الـ ـخ ــامـ ـس ــة
وال ـث ـم ــان ــن ،ت ــدع ــى مـ ـي ــراي ك ـن ــول،
ع ـلــى ي ــد ش ــاب فــرن ـســي م ــن أص ــول
ع ــرب ـي ــة ت ـع ــرض ل ـغ ـس ـيــل دم ـ ــاغ مــن
ق ـبــل ج ـمــاعــة إس ــام ــوي ــة مـتـطــرفــة،
واع ـ ـت ـ ــرف ف ـ ــي ال ـت ـح ـق ـي ــق أنـ ـ ــه ق ــام
بـ ـ ــاالع ـ ـ ـتـ ـ ــداء ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـلـ ــك ال ـ ـع ـ ـجـ ــوز،
ورم ـ ـي ـ ـهـ ــا م ـ ــن ن ـ ــاف ـ ــذة ش ـق ـت ـه ــا فــي
الطابق الخامس من عمارة شعبية
في الدائرة الثالثة عشر من باريس،
فقط لكونها يهودية ،وألن اليهود،
كما تم تلقينه ،هم «أعداء الله»!
شكلت تلك الجريمة ،التي ّ
جسدت
ره ـ ـ ــاب ع ـ ـ ــداء الـ ـس ــامـ ـي ــة فـ ــي أب ـش ــع
صـ ـ ــوره وأكـ ـث ــره ــا دمـ ــويـ ــة ،صــدمــة
كبيرة للمجتمع الفرنسي .سارعت
ج ـم ـع ـي ــات مـ ــن م ـخ ـت ـل ــف امل ـ ـشـ ــارب
وال ـت ــوج ـه ــات ،ب ـمــا فـيـهــا جـمـعـيــات
ث ـقــاف ـيــة ودي ـن ـي ــة ت ـم ـثــل ال ـجــال ـيــات
امل ـس ـل ـم ــة ف ــي ف ــرن ـس ــا ،إل ـ ــى تـنـظـيــم
«م ـس ـي ــرة ب ـي ـض ــاء» ع ــارم ــة ت ـنــدي ـدًا
بـمـثــل ه ــذه األع ـم ــال ال ـج ـبــانــة .لكن
ال ـن ـخ ــب ال ـث ـق ــاف ـي ــة ش ـ ــذت عـ ــن ذل ــك
اإلجماع .بدل اتخاذ موقف أخالقي
بـشـجــب ت ـلــك ال ـجــري ـمــة ،ع ـلــى غ ــرار
أي اعـ ـت ــداء ذي ط ــاب ــع ع ـن ـصــري أو
عرقي ،سعى كل فريق الستغاللها
من أجل ضرب خصومه ،مما ّ
حول
القضية إلــى مطية لتراشق التهم،
عبر العرائض والبيانات املضادة،
بــن «الــرجـعـيــن ال ـجــدد» و«مثقفي
ال ـ ـي ـ ـس ـ ــار» ،وب ـ ـ ــن «الـ ـعـ ـلـ ـم ــانـ ـي ــن»
وأنصار «التعايش الطائفي».
ِع ــوض تـثـمــن حــالــة اإلج ـم ــاع التي
حـقـقـتـهــا «امل ـس ـيــرة ال ـب ـي ـضــاء» ضد
جـ ــري ـ ـمـ ــة اغ ـ ـت ـ ـيـ ــال م ـ ـ ـيـ ـ ــراي ك ـ ـنـ ــول،
وقـ ـ ــد سـ ـ ــار خ ــالـ ـه ــا ع ـ ـشـ ــرات آالف
ال ـفــرن ـس ـيــن ،م ــن مـخـتـلــف األص ــول
واألع ـ ـ ـ ــراق والـ ــديـ ــانـ ــات ،ج ـن ـبــا إل ــى
جنب ،تنديدًا بالجرائم العنصرية
واملـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادي ـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـسـ ــام ـ ـيـ ــة ،ت ـف ـت ـق ــت
عبقرية «الرجعيني الـجــدد» ،الذين
بـ ـسـ ـط ــوا ه ـي ـم ـن ـت ـهــم عـ ـل ــى امل ـش ـهــد
الـثـقــافــي واإلع ــام ــي الـفــرنـســي ،عن
عــري ـضــة غــري ـبــة تـعـبــق بــاملـكــارثـيــة
واإلس ــام ــوف ــوبـ ـي ــا أط ـل ـق ــوا عـلـيـهــا
تـسـمـيــة «ب ـيــان ضــد ع ــداء الـســامـيــة
الجديد».
بـعــد ديـبــاجــة سـعــت لـتــدثــر بعباء ة
الـقـيــم الـج ـمـهــوريــة ،مــن مـنـطـلــق أن
«مـ ـح ــارب ــة ع ـ ـ ــداء ال ـس ــام ـي ــة لـيـســت
قضية اليهود وحدهم بل هي قضية
الجميع» ،سرعان ما انساق البيان
مـنــذ فـقــرتــه الـثــانـيــة نـحــو منزلقات
املـ ـك ــارثـ ـي ــة واإلس ــام ــوف ــوبـ ـي ــا ،مــن
خالل التشهير باليسار الراديكالي
املـعــادي للصهيونية ،والتحريض
ضد الجاليات املسلمة الفرنسية.
لم يتردد البيان ،الذي حمل تواقيع
 300شـ ـخـ ـصـ ـي ــة ثـ ـق ــافـ ـي ــة وف ـن ـي ــة
وسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،فـ ــي م ـق ــدم ـه ــا أق ـط ــاب
تـيــار «الرجعيني الـجــدد» (باسكال
بــروكـنـيــر ،بــرنــار هـنــري لـيـفــي ،أالن
ف ـي ـن ـك ـل ـكــروت ،فـيـلـيــب ف ـ ـ ــال…) ،فــي
وص ـ ــف االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداء ات ذات ال ـط ــاب ــع
املـ ـع ــادي ل ـل ـســام ـيــة ال ـت ــي تـشـهــدهــا
فرنسا بأنها «تطهير عرقي يجري
على نــار هــادئــة» ،واضعًا على قدم

امل ـســاواة «ع ــداء السامية التقليدي
ذي ال ـن ــزع ــة ال ـي ـم ـي ـن ـيــة امل ـت ـط ــرف ــة»
وما أسماه «عــداء السامية الجديد
ال ـ ــذي بـ ــرز لـ ــدى ق ـط ــاع م ــن ال ـي ـســار
الـ ــرادي ـ ـكـ ــالـ ــي ال ـ ـ ــذي ي ـت ـخ ـف ــى وراء
معاداة الصهيونية من أجل إظهار
قتلة اليهود على أنهم ضحايا»!
ثــم لــم تـلـبــث ه ــذه ال ـنـبــرة املـكــارثـيــة
أن أفـ ـسـ ـح ــت ف ـ ــي امل ـ ـج ـ ــال ل ـش ـطــط
اإلسالموفوبيا ،مــن خــال محاولة
إس ـقــاط مـســؤولـيــة جــريـمــة اغـتـيــال
م ـيــراي كـنــول عـلــى عـمــوم املسلمني
ف ــي ف ــرن ـس ــا ،ل ـي ـخ ـلــص ال ـب ـي ــان إلــى
الـقــول أن «عــداء السامية ذا النزعة
املسلمة هو أكبر تهديد يلقي بثقله
ع ـل ــى اإلس ـ ـ ــام ف ــي الـ ـق ــرن الـ ـح ــادي
والعشرين»!
لـتـحــريــر اإلس ــام مــن ه ــذا «الـثـقــل»،
اس ـت ـع ــان ال ـب ـي ــان ب ـع ــدد م ــن األئ ـمــة
واملـ ـثـ ـقـ ـف ــن املـ ـسـ ـلـ ـم ــن املـ ـع ــروف ــن
بمداهنتهم لــأوســاط الصهيونية
الفرنسية (اإلم ــام حسن شلغومي،
امل ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــرئ م ـ ـح ـ ـم ـ ــد عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي ق ـ ـ ــاس ـ ـ ــم،
الروائيان بوعالم صنصال ووليد
الحسيني…) ،ليطالب املرجعيات
الــديـنـيــة املـسـلـمــة بـ ـ «إب ـط ــال العمل
بالسور القرآنية التي تنادي بقتل
ومعاقبة اليهود واملسيحيني وغير
املؤمنني ،حتى ال يعود بإمكان أي
مــؤمــن أن يستند إل ــى نــص مقدس
الرتكاب جريمة»!
مــن خ ــال ه ــذا امل ـنــزلــق التعميمي،
ت ـع ـمــد الـ ـبـ ـي ــان إسـ ـق ــاط م ـســؤول ـيــة
ج ــريـ ـم ــة فـ ـ ــرديـ ـ ــة ،ارتـ ـكـ ـبـ ـه ــا ش ــاب
مـتـطــرف م ـحــدود الـثـقــافــة الــديـنـيــة،
عـ ـ ـل ـ ــى ع ـ ـ ـمـ ـ ــوم املـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــن ،وعـ ـل ــى
ال ـن ـص ــوص ال ـق ــرآن ـي ــة ب ـح ــد ذات ـه ــا،
م ــن خ ـ ــال ق ـ ــرن اإلي ـ ـمـ ــان بــال ـع ـنــف.
أمـ ــر وجـ ـ ــدت ف ـي ــه ال ـج ـم ـع ـي ــات ذات
التوجهات اإلســامــويــة الفرنسية،
ً
ف ـ ـ ــرص ـ ـ ــة س ـ ــانـ ـ ـح ـ ــة لـ ـلـ ـتـ ـنـ ـص ــل م ــن
املساء لة عن مسؤوليتها األخالقية
في الزج بقطاعات واسعة من أبناء
الجاليات املسلمة ـ ـ الذين يتطلعون
إلعــادة اكتشاف هويتهم الدينية ـ ـ
فــي بــراثــن الـتـطـ ّـرف ،وتأليبهم ضد
البيئة االجتماعية الفرنسية التي
ولدوا وتربوا في كنفها.
ارت ـ ـ ـف ـ ـ ـعـ ـ ــت أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد م ــن
الـشـخـصـيــات الــدي ـن ـيــة ،وبــاألخــص
تلك املنضوية في «جمعية مسلمي
فرنسا» ،وهــي التسمية الجديدة لـ
«ات ـحــاد الـجـمـعـيــات اإلســام ـيــة في
فــرن ـســا» ،ال ـتــابــع لـلـتـنـظـيــم الــدولــي
لــإ ّخــوان املسلمني ،لالحتجاج بأن
مــوقـعــي الـبـيــان ضــد ع ــداء السامية
الجديد يـنــادون بـ «تحريف القرآن
وحــذف بعض س ــوره» .كــام يفتقد
الدقة ،ألن البيان لم يطالب بحذف
ُس ـ َـور مــن ال ـق ــرآن ،بــل اق ـتــرح إعـمــال
مـ ـش ــرط االجـ ـتـ ـه ــاد ف ـي ـه ــا ،م ــن قـبــل
املرجعيات الدينية املسلمة ،إلبطال
ال ـع ـم ــل بـ ـه ــا ،ع ـل ــى غـ ـ ــرار ن ـصــوص
ً
قرآنية أخــرى لــم يعد معموال بها،
ً
كتلك التي تبيح العبودية مثال.
ال يخفى على أحد ،بالطبع ،أن هذا
املطلب ليس ســوى كلمة حــق يــراد
بها باطل ،إذ ال يهدف «الرجعيون
ال ـج ــدد» الـفــرنـسـيــون لــإس ـهــام في
إصـ ــاح ال ـف ـكــر ال ــدي ـن ــي اإلس ــام ــي،
ب ــل ل ـل ـتــرويــج بـ ــأن الـ ـق ــرآن يـحــرض

*

باألرقام
أشــارت إحصائيات أعدتها اللجنة الوزارية ملحاربة العنصرية ومعاداة السامية إلى أن
أعمال العنف الناجمة عن اإلسالموفوبيا تزايدت في فرنسا بمقدار ثالثة أضعاف ،منذ
هجمات باريس اإلرهابية في تشرين األول /أكتوبر  ،2015إذ ارتفعت أعداد االعتداءات
التي تستهدف املسلمني بمقدار  223في املئة ،بمعدل  429اعتداء سنويًا .بينما سجلت
االعتداءات العنصرية بشكل عام زيــادة مقدارها  17,6في املئة ،لتصل إلى  797اعتداء
سنويًا .أما العنف ذو الطابع املعادي للسامية ،فقد سجل ،خالل الفترة ذاتها ،تراجعًا
طفيفًا بمقدار  1,8في املئة .لكن االعتداءات املعادية للسامية تبقى األكثر عددًا في فرنسا،
بما معدله  806هجمات سنويًا.

ع ـلــى ال ـع ـنــف وع ـ ــداء ال ـســام ـيــة .وال
يخلو رد فعل الجمعيات اإلخوانية
ب ــدوره ــا مــن س ــوء الـنـيــة ،مــن خــال
ت ـع ـمــد ت ـح ــوي ــل ال ـن ـق ــاش إلـ ــى ج ــدل
ب ــن «غ ـ ــاة ال ـع ـل ـمــان ـيــن» وأن ـص ــار
«الـتـعــايــش الـسـلـمــي بــن الـطــوائــف
واألديان».
ف ــي خ ـض ــم هـ ــذا الـ ـت ــراش ــق ،بـ ــادرت
مجموعة من الشخصيات الثقافية،
ع ـ ـلـ ــى رأس ـ ـ ـهـ ـ ــا املـ ـ ـ ـ ـ ــؤرخ ب ـن ـج ــام ــن
سـ ـ ـت ـ ــورا ،وعـ ــالـ ــم االقـ ـتـ ـص ــاد تــومــا
بـ ـيـ ـكـ ـيـ ـت ــي ،والـ ـفـ ـيـ ـلـ ـس ــوف إيـ ـتـ ـي ــان
ب ــال ـي ـب ــار ،إلـ ــى ن ـش ــر ن ــص جـمــاعــي
ف ــي ص ـح ـي ـفــة «ل ــوم ــون ــد» ش ـج ـبــوا
ف ـي ــه «الـ ـبـ ـي ــان ض ــد ع ـ ــداء ال ـســام ـيــة
الـ ـج ــدي ــد» ،م ـع ـت ـبــريــن أن ـ ــه «ي ـش ـكــل
نـ ــداء إل ــى ال ـع ـنــف وت ـحــري ـضــا على
ح ـ ـ ــرب أهـ ـلـ ـي ــة ال تـ ــريـ ــد اإلف ـ ـصـ ــاح
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ع ـ ــن اسـ ـمـ ـه ــا ف ـ ــي شـ ـك ــل صـ ــريـ ــح».
وأع ــاب مــوقـعــو الـنــص عـلــى البيان
«ت ـجــاه ـلــه ال ـكــامــل ل ـع ــداء الـســامـيــة
ذي الـخـلـفـيــة الـيـمـيـنـيــة امل ـت ـطــرفــة،
وتعمده خلط املفاهيم بهدف زرع
اللبس بــن السلفية كأيديولوجيا
س ـيــاس ـيــة ودي ـنـ ـي ــة ،وبـ ــن اإلسـ ــام
الـ ـ ــذي يـ ـ ــراد ت ـص ــوي ــره ف ــي ع ـمــومــه
ك ــدي ــان ــة تـ ـن ــادي بــال ـع ـنــف ،وال ــرب ــط
بــن م ـع ــاداة الـصـهـيــونـيــة وم ـعــاداة
السامية ،لإليحاء بأن أي احتجاج
عـ ـل ــى الـ ـسـ ـي ــاس ــات االس ـت ـي ـط ــان ـي ــة
وال ـع ـن ـص ــري ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ت ـجــاه
الفلسطينيني ي ـنــدرج ضـمــن رغبة
مبيتة في تدمير اليهود».
من جهتها ،فتحت صحيفة «ميديا
بـ ـ ــارت» ص ـف ـحــات ـهــا ل ـب ـيــان م ـضــاد،
بـعـنــوان «ضــد العنصرية ومـعــاداة
ال ـس ــام ـي ــة و… اإلس ــام ــوف ــوبـ ـي ــا»،
حـ ـم ــل تـ ــواق ـ ـيـ ــع نـ ـخـ ـب ــة بـ ـ ـ ـ ــارزة مــن
الشخصيات العلمانية واليسارية،
م ــن أالن كــريـفــن إل ــى لـ ــوران لـيـفــي،
م ـ ـ ـ ـ ــرورًا ب ــأولـ ـيـ ـفـ ـيـ ـي ــه ب ــوزانـ ـسـ ـن ــو
وصوفي بن سعيد ،وميراي فانون
مانديز فرانس.
بعد التأكيد على ضرورة «التنديد
بـعــداء السامية ،ومـحــاربــة أي عمل
إجرامي أو اعتداء من هذا الصنف،

ع ـلــى غ ـ ــرار ك ــل أشـ ـك ــال الـعـنـصــريــة
األخــرى مــن دون استثناء» ،حملت
ه ـ ـ ــذه الـ ـع ــريـ ـض ــة امل ـ ـ ـضـ ـ ــادة ب ـش ــدة
ع ـلــى «ال ـب ـي ــان ض ــد عـ ــداء الـســامـيــة
ال ـج ــدي ــد» ،مـعـتـبــرة أن «املـغــالـطــات
ال ـت ــي تـضـمـنـهــا ،ت ـصــب ف ــي تـغــذيــة
عــداء السامية الــذي يزعم (البيان)
م ـح ــارب ـت ـه ــا» .وش ـ ـ ــددت ال ـعــري ـضــة
امل ـ ـضـ ــادة ع ـل ــى أن «أع ـ ـمـ ــال الـعـنــف
ذات الطابع املعادي للسامية التي
استعادت نشاطها حاليًا ،على رغم
بـشــاعـتـهــا ال ـتــي ال ت ـط ــاق ،ال يمكن
م ـق ــارن ـت ـه ــا ب ــامل ـح ــرق ــة أو وص ـف ـهــا
بالتطهير العرقي».
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت الـ ـع ــريـ ـض ــة أن «ات ـ ـهـ ــام
اليسار املعادي للصهيونية ،الذي
ك ـ ــان ع ـل ــى ال ـ ـ ـ ــدوام فـ ــي ط ـل ـي ـعــة كــل
املعارك ضد العنصرية ،بأنه يمثل
ً
شـكــا جــديـدًا مــن ع ــداء الـســامـيــة ،ال
ي ـعــدو أن ي ـكــون أك ــذوب ــة فــاضـحــة»،
مشددة على أن «وصم من ينتقدون
االستيطان اإلسرائيلي وحكومته
ذات الـ ـن ــزع ــة ال ـي ـم ـي ـن ـيــة امل ـت ـطــرفــة
ب ــأن ـه ــم م ـ ـعـ ــادون ل ـل ـســام ـيــة يـشـكــل
تلفيقًا ال يجوز السكوت عنه».
واعتبرت العريضة أنه «في الوقت
ال ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـتـ ــزايـ ــد االعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــداء ات ضــد
الفرنسيني ذوي األصــول املغاربية
واألفــري ـق ـيــة وض ــد الـ ــروم (ال ـغ ـجــر)،
وي ـش ـهــد ال ـن ـقــاش ال ـس ـيــاســي ال ـعــام
ُ
ت ـنــام ـيــا ل ـل ـخ ـطــابــات ال ـت ــي ت ـم ــارس
الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــرق ـ ــة بـ ـ ـح ـ ــق املـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــري ـ ــن أو
ال ــاجـ ـئ ــن ،وت ـ ـحـ ــررًا ل ــإنـ ـس ــان فــي
ال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن األف ـ ـكـ ــار ال ـع ـن ـصــريــة
ومعاداة األجانب واإلسالموفوبيا،
م ــن دون أي ع ـق ــدة ،م ــن ال ـض ــروري
ال ـ ـت ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــر ع ـ ـ ــن رفـ ـ ـضـ ـ ـن ـ ــا ملـ ـفـ ـه ــوم
املسؤولية الجماعية ،ســواء تعلق
األمـ ــر بـشـعــب أو جــال ـيــة أو طــائـفــة
دي ـن ـي ــة ،وال ـت ــذك ـي ــر بـ ــأن ال ـض ـحــايــا
األول لـ ــداعـ ــش وزب ــانـ ـيـ ـت ــه هـ ــم فــي
املـ ـص ــاف األول م ــن ش ـع ــوب الـ ــدول
العربية واألفريقية واملسلمة».
وختمت العريضة بــإدانــة صريحة
للبيان ضد عــداء السامية الجديد،
بــوصـفــه نـصــا «ي ــرى ف ــي ك ــل مسلم
ً
أصــولـيــا مـحـتـمــا ،وي ـحــرض ضــده
ال ـن ـق ـم ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة ،م ـش ـت ــرط ــا مـنــه
الــوالء الثقافي (للغرب) ،والتنصل
من معتقداته الدينية».

* العبارة مستعارة
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صفحات اإلبداع من تنسيق:
أحالم الطاهر

ميسترال
وخمينيث ،وغابرييال
ّ
بيت العائلة استضاف لوركاَ ،

دولسي ماريا لويناز ...أخذت معك المصباح ،لكن الضوء معي
ترجمة
وتقديم
الخضر
شودار

لم تعرف الشاعرة الكوبية دولسي ماريا ليوناز ()1997 - 1902
شـهــرتـهــا إال بـعــد تكريمها بـجــائــزة «ســرفـنـتــاس» اإلسـبــانـيــة
لــآداب عــام  1992وهــي في التسعني من العمر .الجائزة التي
كــانـ ّـت قــد مـنـحــت قـبـلـهــا لـلـكــاتــب ال ـكــوبــي ألـيـخــو كــاربــانـتـيــي،
ّ
فالتف حولها الفضوليون من صحافيني وكتاب وسنيمائيني
ومـتــرجـمــن بـعــد أكـثــر مــن ثــاثــن عــامــا فــي ال ـعــزلــة ،مـنــذ قيام
الـثــورة فــي  .1959كــانــت قــد ق ــررت البقاء فــي كــوبــا ،ولــم تغادر
بيتها في هافانا .أمــا زوجـهــا ،فقد تــرك كوبا عــام  1961وعاد

لك أجنحة ،وليس لي .ترفرف في الهواء
كفراشة ،فيما أرحل ألتعلم من كل مسالك
األرض معنى أن أكون حزينة.
■■■
م ـ ــرات ،ش ــيء م ــا ره ـي ــف وع ـم ـيــق يـحــدث
حني تلتفتني وتنظرين خلفك إلى طريق
الرحلة الذي قطعت.
ال ـ ـطـ ــريـ ــق الـ ـ ـ ــذي ل ـ ــم تـ ـت ــرك ــي ع ـل ـي ــه أثـ ـ ـرًا
لخطواتك ،حيث الحياة كلها وراءك.
■■■
أن ــت إذن ال تــريــد أن ت ــرى ال ـ ــوردات التي
تكبر ألنــك تنظر إليها ،أنثر على نفسي
الــرمــاد .فــأنــا ّمــن بعيد ،رمــاديــة وب ــاردة.
ّ
كلي رم ــاد .لكنك حــن تمر بقربي أرتبك
خوفًا من أن تخونني الحديقة ،في العطر
الفاغم...
■■■
ال أنادي على اسمك أبدًا ،لكنك في داخلي
ّ
حتى وهي
كأغنية في حنجرة سنونوة
صامتة ال تغني.
■■■
أنا منحنية على صورتك كتلك املرأة التي
رأيـتـهــا بعد الظهيرة تغسل ثيابها في
النهر...
■■■
ح ـتــى ف ــي طــري ـقــة ن ـس ـيــانــك ،ه ـنــاك شــيء
جميل .ظننت أن كــل نسيان مظلم ،لكن
نسيانك أنت مضيء ،كوهج عظيم .كفجر
يكنس النجوم كلها.
■■■
ال جـ ـ ـ ــدوى م ـ ــن أن أم ـ ـلـ ــي ت ـع ــال ـي ــم عـلــى
قلبي .فهو كالنهر الــذي يفيض من على
جــانـبـيــه ،ويـطـفــو عـلــى كــل ش ــيء .مياهه

ال ـصــاخ ـبــة ت ـســرع ت ـجــاه ال ـب ـحــر ،وتـبـقــى
املياه الشحيحة وراءه حيث ال أدري.
■■■
كــان لهبي أزرق لــوقــت طــويــل ،فكثير ما
كنت أخشى من نسائم الليل التي تأتي
من الغابة وتطفئه.
ّ
ثم في ما بعد ،اللهب نفسه أضرم حريقًا
في الغابة.
■■■
حتى السوسن ينحني إلى األرض ،لكنك
سوسنة تشرئب عاليًا بال جــذور ،تعبق
في الهواء ،وال تموت.
*
أخ ــذت معك املـصـبــاح ،لكن الـضــوء بقي
معي...
■■■
كان ذلك بعد منتصف الليل حني تركتك.
ك ـن ــت أش ـع ــر ب ــال ـب ــرد ألنـ ــي ك ـن ــت ال أزال
أحتفظ بدفء حياتك في جسدي.
تركتك .كــانــت سـمــاء الليل مــن الشساعة
بحيث أني أغمضت عيني .حينها شعرت
بألم في منابت جناحي.
■■■
ال أريد أن أقايض عزلتي بقليل من الحب.
بكثير من الحب ،نعم.
لكن الحب الكثير هو نفسه عزلة.
فقط ،اسأل أشجار الزيتون بجثسيماني*
!
■■■
بدأت تبدو أحالمي كطيور في أقفاص.
إن تركتها تذهب ،ستعود ،أو تموت…
■■■
يعاني شعري كلما كتبته ،كلما منحته

إليها بعد أحــد عشر عامًا .ولــدت دولسي ألب عسكري برتبة
جنرال حارب ألجل استقالل كوبا عن إسبانيا .كانت ّأمها ماريا
عازفة بيانو .ستكتب دولسي روايتها الوحيدة «حديقة» عن
حياتها في بيت العائلة الــذي سيزوره عام  1930ضيوف من
أمثال لوركا ،وخمينيث ،وغابرييال ميسترال.
تلقت معظم تعليمها في البيت ولم تدخل املــدارس الحكومية
حتى عــام  1927لــدراســة الـحـقــوق فــي جامعة هــافــانــا .وكانت
قد قامت برحالت مع العائلة في أميركا الجنوبية والواليات

ً
شكال ،كلما حاولت أن أجعله في خدمتي.
عـلــي أن أت ـعــارك مـعــه ط ــوال ال ــوقــت ،مثل
يعقوب مع مالكه.
أغــالـبــه مـ ـ ّـرات ،لكنه يصرعني فــي م ـ ّـرات
أخرى بخفقة واحدة من جناحيه.
■■■
ظللت أختزل شعري بشدة إلى أن وصلت
إلى النواة ولم أذق الثمرة.
■■■
عـ َ
ـدت إلـ َّـي بعد صمت طويل .بني شفتيك
الكلمة الــوحـيــدة الـتــي تحتفظ بنفسها،
الكلمة التي تغزو املوت.
لكن تلك الكلمة الوحيدة ،ستكون كافية
لتمأل العالم ّ
مسرة ،ونسيجًا حول الوقت،
وت ـن ـقــذ ،مـثــل قـفـيــر مــن الـنـحــل لــم يبتعد
كثيرًا ،كل تلك الساعات الضائعة.
■■■
كان في داخلك حزن محتشم ،ال أحد انتبه
ّ
ظلت تعكس ّ
السماء
مثل بركة مــاء
إليهّ ،
طوال النهار.
■■■
ّ
طاملا أني أعرف بأنك ستغادر الليلة ،فقد
أطفأت األنوار كي ال أراك وأنت تخرج.
بالرغم من هــدوئــي ،أنــا خائفة وسأبكي
حني ترحل.
مــن ي ــدري إن كـنـ َـت سـتـتـ ّ
ـريــث عـنــد الـبــاب
حني تسمع بكائي.
مـ ــن ي ـ ـ ــدري إن ك ـ ــان ن ـح ـي ـبــي سـيـجـعـلــك
تتردد ،إن كان سيجعلك تتقهقر بخطوة
متلكئة إلى األمام.
وس ـي ـكــون مـحــزنــا ب ــا ش ــك ،ل ــو ك ــان آخــر
شيء تمنحني إياه ،سيكون لحظة تعيد
فيها التفكير ثانية

املتحدة األميركية والشرق األوسط ،بخاصة رحلتها إلى تركيا
وسوريا وفلسطني وليبيا ومصر التي تركت فيها وفي شعرها
ّ
تضم
أثرًا عميقًا .دعيت لتحاضر في جامعة هارفرد عام .1952
أعمالها على مدار حياتها رواية واحدة ومقاالت ومحاضرات
مـتـفــرقــة وب ـعــض الـكـتــب ال ـش ـعــريــة« :أبـ ـي ــات» (،)1938 - 1920
«قصائد بال عناوين» ( ،)1953ومجموعة من  124قصيدة نثر.
وكانت قد سئلت بماذا تنصحني الشعراء الشباب فقالت« :إقرأ
أكثر واكتب أقل».

إذهـ ـ ــب ،إذهـ ـ ــب .ودع ـن ــي أب ـك ــي ك ـمــا كنت
دائمًا أبكي :وحيدة.
■■■
العشاق يعيشون قريبًا من املوت.
■■■
أنا سعيدة ،فقد نزل املطر للتو ،فاألرض
ّ
املبتلة ُ
تعبق لي وحدي.
■■■
غ ــرس ع ــاب ــر وردة ع ـلــى ج ــان ــب الـطــريــق
وذه ـ ــب ف ــي حـ ــال س ـب ـي ـلــه .ث ــم ب ـعــد وقــت
طويل ،راحت تبحث عنه رائحة الورد.
■■■
بــاإلخــاص وح ــده للعتمة ،وامـتـصــاص
مياهها العميقة قـطــرة قـطــرة ،يستطيع
ً
ال ــواح ــد أن يـنـجــز عـمــا مــرمــوقــا وأخـيـرًا
للفن.
رائ ــق هــو ال ـه ــواء ،رائ ــق هــو ال ـضــوء ،لكن
ليس في وســع كل شــيء أن يزهرّ ،
وأيما
أح ــد لــم يـسـلــم روح ــه للعتمة سيصيبه
الذبول.
■■■
لقد عــاشــت  -وكــانــت ق ــادرة على العيش
 بكلمة مزمومة بني شفتيها .ثم بكلمةمزمومة بني شفتيها ماتت.
ألقوا التراب على الكلمة.
وذابت شفتاها تحت األرض.
ّ
ومع ذلك ظلت الكلمة مزمومة حيث ال أدري.
■■■
منحني العالم أشياء كثيرة ،لكن الشيء
الــوح ـيــد الـ ــذي ل ــم أح ــاف ــظ عـلـيــه أب ـ ـدًا هو
عزلتي املطلقة.
■■■
دائما ،أراقب هبوط الشمس في الغروب،

ألنها تأخذ شيئًا ،ال أعرف ما هو ،بعيدًا
عني.
■■■
أسرعي! ّ
ربما لم يفت الوقت بعد.
ت ـع ــال ــي ه ـن ــا! اآلن! م ــن ي ـ ـ ــدري؟ رب ـم ــا لــم
تـخـســري كــل ش ــيء ،وم ــا زال مـعــك وقــت؟
ماذا لو أرادت الحياة أن تنتظر أطول ولو
لدقيقة؟
رجـ ـ ـ ـ ً
ـاء ،ت ـع ــال ــي ه ـن ــا! ال ت ـس ـم ـعــي ه ــؤالء
الــذيــن يـتـحــدثــون عــن املـ ــوت .ال تحطمي
اإلبريق الفارغ .ال تنظري إلى الظالم الذي
احتشد .أغمضي عينيك واركضي .فربما
قد تصلني قبل وصول الليل.
■■■
ال ي ــزال هـنــاك ف ــارق وحـيــد بيننا .لطفك
بدأ يأخذه الضجر ،وبدأ ضجري يصير
ألطف.
■■■
كيف لعزلتي أن تصبح أنت!
حـتــى أن لـهــا رائ ـح ـتــك ،كـمــا لــو أن ــك نمت
في داخلها ،كما لو كانت عزلتي وسادة
نام عليها رأسك ،واملالءات البيضاء التي
تمنحك الدفء طوال الليل.
كيف لعزلتي أن تكون أنت! كيف سأعثر
عـلـيــك! كـيــف ســأحـبــك! كـيــف ســأمــوت في
داخلك! يا عزلتي!
■■■
حبيبي ،أعطني وردة أمس ،أو غد .أما ما
بقي لنا من الربيع ،فلنحتفظ به إلى ما
بعد!
جثسيماني :بستان في جبل الزيتون في مدينة
القدس
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ّ
حـيـاة هـشـة

قصة

أحمد عبد المنعم رمضان *
-1فى السابعة بالضبط من كل صباح ،يرن
املنبه بصوت أشبه برنني التليفونات
العتيقة ،يفزعني صوته املزعج ،انتفض
وأق ـف ــز م ــن ف ــوق س ــري ــري مــرتـبـكــا .أدرك
خ ــال ثـ ــوان قـلـيـلــة أن ي ــوم ــا ج ــدي ـدًا قد
ب ــدأ ،وأن األح ــام الـتــي طــاردتـنــي حتى
انغمست فيها أضحت ماضيًا من دون
أثر ،ال يمكن العودة إليها أو استرجاعها.
أخطو نحو جهاز الكومبيوتر وأضغط
على زر الفتح قبل أن تتفتح عيني .منذ
س ـنــن ،قـبــل ان ـت ـشــار اإلن ـتــرنــت ووج ــود
الـفــايـسـبــوك ،كنت أب ــدأ أيــامــي فــي شكل
مختلف .أتجه نحو السفرة ،حيث توجد
صحف األيــام الفائتة ملقاة على جانب
املـنـضــدة .أسـحــب أي ــا منها وأق ــرأ خبرًا
بائتًا عن هجوم أميركي على العراق أو
أفغانستان ،عن توقعات ملباراة انتهت
بــال ـف ـعــل ،شــاهــدت ـهــا وع ــرف ــت ك ــذب تلك
التوقعات ،عن فيلم توم هانكس القادم
أو عــن أزم ــة الـسـيـنـمــا .أق ــرأ الـخـبــر بكل
تفاصيله ،أتبعه بآخر وآخر حتى أفيق.
بعد نهاية التسعينات ،بــاتــت األخـبــار
متكررة ومتشابهة ،وكأنني أقرأ صحف
الـعــام املــاضــي أو ال ــذي قبله ،فـقــررت أن
أبدأ أيامي في شكل جديد .صرت أسمع
مقطوعات مــن املوسيقى الكالسيكية،
تـ ـب ــدأ ن ـغ ـمــات ـهــا م ـت ــزام ـن ــة مـ ــع س ـطــوع
الشمس ،مقطوعات لتشيكوفسكي ،باخ،
بيتهوفن أو موتزارت .أختار مقطوعات
صاخبة ذات موسيقى مــوتــرة أو روح
احتفالية أو نـبــرة غــاضـبــة ،حتى أفيق
من سباتي وأنتقل من عالم األحالم إلى
عالم القسوة .ففي الصباح ،تستيقظ في
هــذه املدينة مــن حلم ســيء لتبدأ حلمًا
سـيـئــا آخ ــر كـمــا ي ـقــول ايـتــالــو كالفينو.
كــانــت الصحف ومــن بعدها املوسيقى
بمثابة مرحلة انتقالية بني العاملني ،أو
الحلمني السيئني.
ُ
إال أنه مع انتشار ما اتفق على تسميته
بوسائل التواصل االجتماعي ،اختلط
الـ ــواقـ ــع ب ــال ـخ ـي ــال ،ال ـح ـق ـي ـقــة بــال ـح ـلــم،
وتــاشــت الـحــدود بينهما ،أو أصبحت
هشة ضعيفة ،فبات كل منا قــادرًا على
صنع شخصيته املتخيلة على صفحته،

ربـمــا بــاســم مـغــايــر ،اسـمــه فــي األح ــام،
وم ــن حـقــه أن يـ ــروي أح ــام ــه كـحـقــائــق،
يسردها كوقائع ،ويتداولها أصدقاؤه
ف ــي م ــا ب ـي ـن ـهــم .ه ـك ــذا ي ـض ـطــرب الـخــط
ال ـفــاصــل بــن الـحـلــم والـحـقـيـقــة ،يتهدم
الـحــائــط بينهما أو يصبح شفافًا غير
مــرئــي ،فتختلط علينا الـحـيــاة ،وتـتــوه
الحقائق وسط األحالم.
إال أن ـن ــي ف ــي ص ـب ــاح ال ـ ـيـ ــوم ،وب ـع ــد أن
ضغطت على األزرار الــازمــة للوصول
إلـ ـ ـ ــى ح ـ ـسـ ــابـ ــي ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ــوقـ ـ ــع األزرق،
أخبرتني رسالة جافة قصيرة أنه قد تم
حظر حسابي بسبب اختراقي لقوانني
املوقع وسياساته.

-2تعرفت إلــى ريـهــام منذ أســابـيــع قليلة،
ف ــي شـكــل اف ـت ــراض ــي ،أرس ـل ــت لـهــا طلب
صــداقــة ،ربـمــا ال تـكــون كلمة «صــداقــة»
م ـنــاس ـبــة إال أن ـه ــا ك ـل ـمــة أن ـي ـقــة تصلح
ك ـغ ـط ــاء ل ــذل ــك الـ ـتـ ـع ــارف غ ـي ــر الـ ـب ــريء،
ويـبــدو أن مــا أنـشــره على صفحتي من
قصص وحكايات – أغلبها غير حقيقي
ُ
ظللت
– قد القى إعجابها ،فقبلت الطلب.
أتابعها أليــام ،أترقب خطاها ،فتعرفت
على اهتماماتها ،مطربيها املفضلني،
م ــوقـ ـفـ ـه ــا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ،حـ ـبـ ـه ــا ل ـب ــاس ــم
يوسف ،وكرهها للمسلسالت التركية،
وأخــذت أكـ ّـون عنها صورة أوضح يومًا
تلو اآلخ ــر ،حتى تحينت اللحظة التي
تصورتها مناسبة ملحادثتها .تبادلنا
بعض الجمل بترقب وحذر ،وتكرر األمر
ألسبوع أو اثنني.
ب ــاألم ــس ق ــررت أن ـنــي ف ــي ال ـي ــوم الـتــالــي
ســأطـلــب منها رق ــم هــاتـفـهــا .وبـعــد أيــام
سأسألها أن نلتقي ،نشرب القهوة في
مكان ال يقدم قهوة جيدة ،ولكنه يوفر
مناخًا هادئًا مناسبًا للقاء أول مع فتاة
جميلة ذات جسد مثير ومتناسق .بعد
ّ
سأقبلها
شهر سأدعوها إلى السينما،
قبل كلمة النهاية ،وفي الشارع سأعترف
لـهــا بـحـبــي وس ــط ج ـمــوع املـ ــارة ،بينما
يـسـيــر ال ـنــاس عـلــى جانبينا بـخـطــوات
واسـعــة مــن دون أن ينتبهوا لوجودنا.
تخيلتها فــي فـسـتــان ال ــزف ــاف ،تخيلت
جـســدهــا ال ـعــاري عـلــى الـســريــر ،سمعت
تــأوهــاتـهــا ،وأحـسـســت ملمس نهديها،
ورأيتنا على الشاطئ في شهر العسل،

وتأملت بطنها املكورة أمامها ،والعبت
خــالــد وم ــن بـعــده سلمى فــي مهديهما.
إال أن رســالــة الفايسبوك صـبــاح اليوم
عطلت كل شيء.

-3ل ــم أعـ ـل ــم م ــا األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي أغـ ـض ــب مـنــي
املؤسسة العاملية ،إدارة الكون الجديد،
ُ
م ــا الـ ـ ــذي نـ ـش ــرت ــه م ـخ ــال ـف ــا ل ـس ـيــاســات
الفايسبوك.
لــم أعــرض صــورًا عــاريــة ،لــم أدع للعنف
أو التمييز العنصري ،لم أزعج املنتجني
والناشرين وأصحاب املال الوفير بنشر
روابـ ـ ـ ــط ألف ـ ـ ــام أو رواي ـ ـ ـ ــات م ـقــرص ـنــة،
ل ـ ــم أسـ ـ ــب أو أقـ ـ ـ ــذف أيـ ـ ــا م ـ ــن م ــواط ـن ــي
ال ـ ـفـ ــاي ـ ـس ـ ـبـ ــوك ،ل ـ ــم أرس ـ ـ ـ ــل ألص ــدق ــائ ــي
الـ ـفـ ـي ــروس ــات ،ل ــم ُ
أدع إل ـ ــى ثـ ـ ــورة ضــد
ق ـيــادات املــوقــع ونـظــامــه ،لــم أنـشــر طاقة
سلبية ،ولــم ُ
أدع إلــى الـتـفــاؤل ،لــم أخــدع
الناس بأمل كاذب أو أخبار وردية ،ولم
أواج ـه ـهــم بحقيقة واقـعـنــا ال ـبــائــس ،لم
أفعل أيًا من ذلك.
أرسلت العديد من اإليميالت إلى طاقم
الدعم الفني الخاص باملوقع ،ولم أتلق
إال رســائــل جافة أخ ــرى ،وهــو مــا زادنــي
غ ـض ـب ــا وأجـ ـ ـ ــج ع ـص ـب ـي ـت ــي ،عـ ـل ــى رغ ــم
وعدهم بالبحث في أمري خالل أسبوع.
في نهاية اليوم ،سجلت بريدًا الكترونيًا
ج ــدي ـدًا ك ــي أن ـش ــئ صـفـحــة بــدي ـلــة على
املوقع األزرق ،أعيد بناء عاملي املنهار.
اخ ـتــرت لنفسي ص ــورة جــديــدة ،تخفي
شعيراتي البيضاء املـتـنــاثــرة ،مختلفة
عن صوري في الحساب السابق ،ودفعت
بتاريخ ميالدي عامني إلى األمام ،كتبت
اسمي ثالثيًا في هذه املــرة ،لم أشر إلى
دراستي للطب واكتفيت بكلمة «قاص»
في خانة املهنة .جلست لساعتني أختار
كل التفاصيل ،أدقق فيها ،أدشن كياني
من جديد ،ثم نظرت إلى الصفحة بعدما
أضفت إليها صورًا أللبير كامو وألبير
ق ـص ـيــري وس ـع ــاد حـسـنــي ومـ ــارادونـ ــا،
وقلت «هذا أنا» ،ثم صمت للحظة وقلت
«هذا ما أحب أن أكونه».

-4كـ ـن ــت أنـ ـتـ ـظ ــره ــا أث ـ ـنـ ــاء مـ ـك ــوث ــي أمـ ــام
ش ــاش ــة ال ـفــاي ـس ـبــوك ،ق ــد تـظـهــر ف ــي أي
وقــت بني قائمة األسماء الطويلة .تبرز

صورتها وهي ترتدي جيبتها القصيرة
وبلوزتها املزركشة .سأصبر لدقيقة أو
ً
بضع دقائق .قد تتحدث هي أوال ،سأظل
فاتحًا لشباك محادثتها متتبعًا تطوره،
متمنيًا أن يتحول إلى وضع الكتابة.
ســأبـحــث عــن أغـنـيــة مـنــاسـبــة ،قــد تكون
لـفـيــروز إن كـنــا فــي الـصـبــاح أو لعمرو
دياب في منتصف اليوم ومحمد فوزي
ً
ل ـيــا ،ورب ـمــا نكتفي بقطعة موسيقية
رائقة ومجهولة النسب.
قبل أن نبدأ محادثتنا ،أقلب بني صورها
بحثًا عــن صــورتـهــا بــالـبـلــوزة البيضاء
الـهـفـهــافــة الــام ـعــة ف ــى ض ــوء الـشـمــس،
أتأملها وأتـســاءل ،هل تفعل مثلي؟ هل
ت ـف ـتــح ال ـش ـب ــاك وت ـت ــرق ــب ه ــي األخ ـ ــرى؟
تــروق لي تسمية صندوق املراسلة هذا
ً
بالشباك ،فهو فعال أقــرب ما يكون إلى
ذلــك ،شباك يملك صاحبه فتحه وغلقه
بوجه الزعابيب ،لكنه ال يستطيع منع
الرياح من االصطدام به ليل نهار.
ول ـك ـنــى اآلن ل ــم أعـ ــد قـ ـ ــادرًا ع ـلــى تتبع
حركتها كما اعتدت أن أفعل ،هل تفتح
شباكها اآلن؟ أم أن شباكها مشغول مع
شخص آخر؟ وماذا يقولون؟ هل تستند
إلـ ــى طـ ــرف ش ـبــاك ـهــا وي ـت ــدل ــى جـســدهــا
الـصـغـيــر م ــن ف ــوق س ـ ــوره؟ وه ــل تنظر
إليه بعينيها البنيتني؟ هل هما بنيتان
ً
فعال؟

-5الخطوة التالية هي البحث عن األصدقاء،
ولـ ـ ّـم شـمـلـهــم م ــن ج ــدي ــد .ك ــان ل ــي ثــاثــة
آالف ص ــدي ــق اف ـت ــراض ــي ف ــي صفحتي
امل ـغ ـل ـقــة .أمـ ــا ف ــى ال ـح ـي ــاة ف ــا يمكنني
أن أع ــد ثــاثــة أصــدقــاء حقيقيني .رحلة
البحث عن ثالثة آالف رجل وفتاة ،منهم
املئات ممن ال يربطني بهم أي شيء على
اإلطالق ،هو أمر شبه مستحيل ،لكنني
سأبحث عن املعارف الحقيقيني ،زمالء
العمل ،أصدقاء الطفولة ،صحبة املقهى،
الحسناوات اللواتي ال أنساهن ،الفتاة
ذات الجسد امللفوف ،والسمراء املكتنزة،
وأبـحــث فــي صفحة كــل منهم عــن املزيد
من األصــدقــاء .وهكذا ّ
أشيد حياتي من
ج ــدي ــد ،س ــأك ــون قـ ـ ــادرًا هـ ــذه امل ـ ــرة على
أن أستبعد كــل مــن منعني الـحـيــاء من
حذفهم فــي املــاضــي ،وكــذلــك ستستبعد
ذاكرتي كل من ال يروق لها.

صـفـحـتــي ب ـي ـضــاء اآلن ك ـمــولــود جــديــد
وأستطيع أن أخطها بما أشاء.
كانت ريـهــام أول مــن بحثت عــن اسمها
فــى تـلــك املـ ــرة ،سـيـكــون إغ ــاق حسابي
ال ـس ــاب ــق وعـ ــودتـ ــي ل ـح ـيــات ـهــا ب ـص ــورة
جــديــدة مــادة خصبة للحكي والحديث
ُ
حتى أكمل خطتي املعطلة.

-6مر أسبوع ،لم يرد املوقع على رسائلي
وشكواي ،إال أنني فقدت األمل ولم أعاود
املراسلة ،ولم أصل إال إلى أربعمائة من
األصــدقــاء .تــاه الـبــاقــون مــن دون سبيل
للوصول إليهم ،كما أن ريـهــام لــم تقبل
طلب اإلضافة .ال أعرف السبب ،أال يروق
لـهــا حـســابــي ال ـجــديــد؟ أال تعتقد أنني
الـشـخــص نفسه ال ــذي حــدثـتــه مــن قبل؟
أال تحب صورتي التي أبدو فيها أصغر
سنًا؟ هل تفضل شعري األبيض؟ أم أنها
أرادت التخلص مني منذ البداية وما أن
واتتها الفرصة حتى تحينتها؟
أرسلت رسالة غاضبة إلى إدارة املوقع
ملا أفسدوه في حياتي بسبب خطأ غير
مـفـهــوم ق ــام بــه مــوظــف أح ـمــق .بعثتها
وان ـت ـظ ــرت ردًا ع ـلــى ق ــدر م ــا بـثـثـتــه من
غـ ـض ــب ف ـ ــي رس ــالـ ـت ــي األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة .ع ــدت
للبحث عن أصدقائي القدامى في أثناء
انتظاري .صادفت حسابًا لفتاة شقراء
ب ـش ـعــر ذهـ ـب ــي وبـ ـش ــرة المـ ـع ــة ،ت ــرت ــدي
ف ـس ـت ــان ــا ي ـك ـش ــف عـ ــن س ــاق ـي ـه ــا وي ـب ــرز
كـتـفـيـهــا امل ــرم ــري ــن .ل ــم ت ـكــن ف ــي قــائـمــة
أصدقائي الحالية أو السابقة ،وللغرابة
وافقت على طلب صداقتي فــورًا .نسيت
أم ــر رســالـتــي الـغــاضـبــة ،انشغلت بأمر
ال ـش ـقــراء ،تخيلتها مـعــي فــي السينما،
تخيلت القبلة في نهاية الفيلم ،فستان
الفرح ،جسدها العاري على السرير ،ثم
خالد وسلمى.
ظللت أتقلب في صفحتها حتى صباح
الـ ـي ــوم الـ ـت ــال ــي ،ومـ ــع شـ ـ ــروق ال ـش ـمــس،
وصلتني رســالــة جافة أخــرى تخبرني
بــأســف املــوقـ ُـع ملــا ح ــدث ،إال أن حسابى
ال ـس ــاب ــق ق ــد أغـ ـل ــق إلـ ــى األبـ ـ ــد ،ع ـل ـ ّـي أن
أعامله كميت ُدفن وواراه التراب ،وأبحث
لنفسي عــن ح ـيــاة ج ــدي ــدة ،مــع تحيات
إدارة املوقع واملوظف املسؤول.
* قاص مصري

قصائد

قمر ضائع
سامي سعد *
قمر ضائع
في تراب ُسماء بعيدة..
ّ
وقظك اآلن
وعلي أن أ
ٍ
ل ـ ـنـ ــرقـ ــص ع ـ ـلـ ــى ظـ ـ ــل ض ــوئ ــه
الباهت...
تقول أنجلينا:
إنهم في شوارع الهند
يبيعون آلهة للسيطرة...
بينما في بالي
يعلمونك حرفة التوازن...
يعوزني عشرون إلهًا من هذا
النوع
فضياعي شاسع،
وروحي تتأرجح في فراغ.....
أتبع تعاليم الوقت:
أوقف املحركات برأسك ..
حدق في الداخل
أو ال تحدق في شيء البتة ..
البسمة علي شفاهك..
ابتسم من قلبك
من كبدك
من عظامك ابتسم..

س ـ ـت ـ ـجـ ــري األمـ ـ ـ ـ ـ ــور ك ـ ـمـ ــا فــي
الكتاب
دعها تجري...
وكلما حاول أحدهم
أن يجذبك لألمام ،أو للخلف
قاومه...
وإذا طاب لك البكاء
....ابك...
ابك
ِ
ِ
فكثيرًا ما تفعل اآللهة ذلك....
من آن آلخر
زين مائدتك بوردة..
بلل عظام ركبتيك
بريق امرأة سخية....
فقليل من الحب
هو نوع من التوازن ...
أذكرك:
واصل االبتسام ..
آنـ ـ ــت ال تـ ـت ــذك ــر كـ ـي ــف نـبـتــت
أسنانك
لكن عند اقتالع أحدها
تعرف معنى األلم.....
من اآلن وصاعدًا
ال تزرع شيئًا...
الفضاء،

جسدي مركبتي
ال يسرق من الفضاء شيئًا
والعاري
ال تعوزه خزينة مالبس....
جرب أن تصمت...
سترتاح حنجرتك ،وتصفو...
سيغادرك الذباب...
تذبل الحروف...
واصل الصمت بصبر
ح ـت ــى تـ ـش ــرق فـ ــي ق ـل ـب ــك لـغــة
أخرى
حينها فقط
س ـت ـجــد ل ــك رف ــاق ــا م ــن الـطـيــر
والشجر
يفهمون ما تقول....
تتألم؟
ألنك هنا...
لكنهم هناك أيضًا
يتأملون...
هذه األرض دائرة من أسى
اجلس بهدوء
وتناول حصتك….......
* شاعر مصري

منى كريم *
جسدي مركبتي
أقوده مثل مراهق مستهتر
يصطدم باآلخرين ،باألرصفة
يجتاز اإلش ــارة الـحـمــراء فــي الثانية
األخيرة
فيهز شرطي املوت رأسه
أح ـي ــان ــا أف ـق ــد م ــام ــح أو خ ـص ـلــة أو
عضوًا
وال أجد قطع غيار في السكراب
خسرت شفاهي الفضية
وقلبي املغطى بالشحوم

وخسرت قبعتي املتحركة
ثم يدي اليسرى
التي أرى من خاللها اآلخرين
ّمثل رجل كندي في أيام االثنني
أشغله بهدوء وأجرف الثلج من حوله
أدعه يسخن ويصحصح
يستعيد حواسه
فال سيارة تنهض من السرير
مستعدة ملواجهة الشارع
في الغرفة أدعها تحوم
كلما اختنقت الفكرة
تخدش أظافرها املهملة
خشب األرض بانتظار

ّ
االبداعية في ملحق «كلمات»
المساهمات

اللغة تخرج والغصة تزول
ما الذي ّ
علي فعله بمركبتي هذي؟
ال يـمـكـنـنــي ركـنـهــا وه ـجــرهــا ف ــي أي
مكان!
حني أذهب للتسوق تحطم عجالتي
السيراميك الالمع
وحني أنزل إلى البحر
تنغرس في الرمال!
صغيرة وسمراء ومحطمة
زجاجها سجل الريح
وصوتها يتداعى
في ساعة الزحام!
* شاعرة كويتية

حرة وترجمات وصور ّ
ّ
اإلبداعية (من قصص وقصائد ونصوص ّ
فنية ورسوم) إلى
يمكن إرسال المساهمات
ملحق «كلمات» في جريدة «األخبار» ،على العنوان اإللكتروني اآلتي:
KALIMAT@al-akhbar.com
على أن يرفق كل ارسال باإلسم الكامل لصاحبه أو صاحبته ،وعنوان اإلقامة ،ورقم هاتفي ألي تواصل محتمل.
بالنسبة إلى الترجمات ّ
ّ
األولوية لنصوص خضعت التفاق مسبق مع التحرير ،ويستحسن أن يكون
األدبية ،تعطى
ّ
األصلية التي كتب فيها النص .مع تعريف واف بالكاتب (ة) والمترجم (ة).
التعريب عن اللغة
تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو عدمه ،من دون أي شرح أر تبرير أو مراجعة.
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فكر

محمد مهدي عيسى
«مل ـ ــاذا ي ـكــرهــون ـنــا؟» س ــأل جـ ــورج بــوش
أع ـقــاب أح ــداث ال ـح ــادي عـشــر مــن أيـلــول.
وألن األسـ ـط ــورة ج ــاه ــزة دائ ـم ــا لـتـقــديــم
إج ــاب ــات يـصـعــب تـفـنـيــدهــا وإخـضــاعـهــا
للمساءلة ،وبالتالي قادرة على التملص
مــن مــراجـعــة تــاريــخ السياسة الخارجية
للنظام األميركي ،فقد وجد بوش الجواب
ف ــورًا« :إنـهــم يـكــرهــون حــريــاتـنــا؛ حريتنا
الدينية وحريتنا في التعبير عن آرائنا».
تـبــريــر ب ــوش يـجــد مرجعيته فــي واح ــدة
م ــن أك ـثــر األســاط ـيــر شـيــوعــا ف ــي ال ـغــرب،
هي« :أسطورة العنف الديني» التي تقول
إن الــديــن ذو نــزعــة أصيلة مشجعة على
العنف ،ينبغي الحد من تبعاتها وآثارها
املدمرة بالحؤول دون وصــول الدين إلى
الـسـلـطــة ال ـعــامــة .أم ــا إن لــم نـفـعــل ـ ـ أو لم
يفعلوا ـ فإن حرياتنا بل وجودنا سيظل
ً
مهددًا وآيال إلى التالشي في أي لحظة.
عليه ،يمكن عــد كـتــاب ولـيــام ت .كافانو،
أستاذ الدراسات الكاثوليكية في «جامعة
دو بـ ـ ـ ــول»« :أسـ ـ ـط ـ ــورة ال ـع ـن ــف ال ــدي ـن ــي:
األيديولوجيا العلمانية وجذور الصراع
ال ـحــديــث» ( )2009ال ــذي نقلته «الشبكة
الـعــربـيــة لــأب ـحــاث وال ـن ـشــر» أخ ـي ـرًا إلــى
املكتبة العربية (ترجمة أسامة غاوجي)،
ن ــوع ــا م ــن ال ـف ـضــح ال ـع ـل ـمــي الل ـت ـبــاســات
ه ـ ــذه األسـ ـ ـط ـ ــورة وه ـش ــاش ـت ـه ــا ان ـطــاقــا
مـ ــن مـ ـس ــاء ل ــة ادع ـ ــاءاتـ ـ ـه ـ ــا ال ـت ـف ـس ـي ــري ــة.
خــافــا لـتــوجـهــات بــاحـثــن آخــريــن سعوا
إل ــى ت ـب ـيــان خ ـط ــورة ال ـع ـنــف امل ـتــولــد عن
املؤسسات العلمانية في محاولة إلعادة
ت ــوزي ــع الـ ـل ــوم ب ــن ال ـع ـل ـمــانــي وال ــدي ـن ــي،
أو إلــى نــزع الصفة الدينية عــن صانعي
العنف باسم الدين ،يتخذ كافانو طريقًا
ً
آخــر أكثر جدية .يطرح إشـكــاال تجاوزته
الـ ـبـ ـح ــوث امل ـغ ـل ـف ــة ب ــالـ ـب ــداه ــة :ك ـي ــف تــم
تأسيس ثنائية الديني والعلماني؟
ف ــي م ـقــدم ك ـتــابــه ،أي ب ـعــد تـحـلـيـلــه آلراء
عــدد مــن األكاديميني حــول منشأ العنف
الــدي ـنــي ،يـخـلــص كــافــانــو إل ــى أن اللبس
الحاصل عند هــؤالء فــي التمييز بــن ما
ه ــو دي ـن ــي وم ــا ه ــو ع ـل ـمــانــي ،راجـ ـ ـ ٌـع في
أســاســه إلــى تـشــوش ظــاهــر فــي مسعاهم

إلــى تعريف الدين تعريفًا مقنعًا وقــادرًا،
ومن َّ
ثم الفصل بني العنف الديني والعنف
العلماني .فالتناقض الــداخـلــي والـتــردد
بني توسيع دائــرة تعريف الدين ،لتشمل
أديانًا ال تؤمن باملفارق كالكونفشيوسية
أو الـبــوذيــة مــع مــا يــؤديــه ذلــك مــن إدخــال
لظواهر علمانية كالشيوعية والقومية
ف ــي ال ــدائ ــرة نـفـسـهــا ،أو تـضـيـيـقـهــا ومــا
يعنيه ذلك من إبعاد لعدد كبير مما يمكن
أن ي ـكــون دي ـنــا ،هــو الـعـقـبــة األولـ ــى التي
عـجــز ه ــؤالء األكــادي ـم ـيــون عــن تخطيها.
أمــا الثانية ،فتقع فــي الفهم الجوهراني
للدين حيث ُيــدرس الدين بوصفه مكونًا
عــابـرًا للتاريخ وللثقافة ،وهــو مــا يثبت
كــافــانــو ب ـطــانــه .إذ يـحــاجــج ب ــأن مقولة
الــديــن هــي مقولة اخترعها الـغــرب كجزء
م ــن أيــديــولــوجـيـتــه الـنــاشـئــة إبـ ــان عصر
ال ـحــداثــة وت ـحــت تــأثـيــر ت ــوزي ــع وتــرتـيــب
جديد للسلطة انعكس في إقامة ثنائيات:
الـ ـ ـع ـ ــام /الـ ـ ـخ ـ ــاص ،ال ـك ـن ـي ـس ــة /الـ ــدولـ ــة،
الـ ــديـ ــن /الـ ـسـ ـي ــاس ــة ...واحـ ـتـ ـك ــار ال ــدول ــة
ل ـل ـع ـنــف ال ــداخـ ـل ــي وت ــدش ــن م ـشــروع ـهــا
االس ـت ـع ـم ــاري .إن تــأس ـيــس ه ــذه املـقــولــة
هــو ال ــذي سـمــح بــالـفـصــل بــن العلماني
والديني؛ فما دام الديني محددًا ومتميزًا،
ف ــإن عـمـلـيــة ال ـف ـصــل م ـم ـك ـنــة .وب ـم ــا أنـهــا
ممكنة ،فــإن الخلط بــن املـجــالــن ،مــا هو
إال تعصب وطائفية وعنف غير مبررين.
لقد أسهم اختراع هــذه املقولة كذلك في
تسهيل عملية نقل ال ــوالء العمومي من
املسيحية إلــى الــدولــة القومية .من خالل
قــدرتـهــا على الفصل والتخصيص ،فقد
جـنـبــت امل ــواط ــن املـسـيـحــي ع ـيــش ص ــراع
الـ ــوالء ب ــن ال ــدول ــة والـكـنـيـســة .ول ـهــذا لم
تكن مقولة الدين «وصفًا لواقع اجتماعي
ج ــدي ــد ،ب ــل إن ـهــا ســاهـمــت ف ــي جـلـبــه إلــى
ال ــوج ــود وتــدع ـي ـمــه» .أم ــا م ـف ـهــوم الــديــن
خارج الغرب ،فلم يتأسس إال تحت تأثير
االسـتـعـمــار ال ـغــربــي .عـلــى سـبـيــل امل ـثــال،
ل ــم ي ـك ــن ف ــي ال ـه ـن ــد م ــا ق ـب ــل االس ـت ـع ـمــار
مصطلح مكافئ ملصطلح الدين؛ حتى إن
مصطلح «هندوسي» لم يكن معروفًا في
الهند الكالسيكية .أما البوذية ،فلم تكن
ـ حسب فيليب أملوند ـ إال ابتكارًا غربيًا
ظهر في مكتبات االستشراق وفي املعاهد

يحاجج بأن مقولة
الدين اخترعها
الغرب كجزء من
أيديولوجيته
الناشئة
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«األرض الخراب» :ترجمة توفيق صايغ ولو بعد عقود

وليام ت .كافانو مفككًا «أسطورة العنف الديني»
الـ ـغ ــربـ ـي ــة ،واألم ـ ـ ـ ــر ن ـف ـس ــه ي ـن ـط ـبــق عـلــى
الكونفشيوسية والشنتو .لكن ما الهدف
من تأسيس مقولة الدين خارج الغرب؟ إن
هذه املقولة التي تولدت بهدف التغريب
وال ـت ـحــديــث ،تـشـكــل بـحـســب كــافــانــو أداة
ل ـل ـع ـل ـم ـنــة وتـ ـط ــوي ــق الـ ـعـ ـن ــاص ــر امل ـه ـمــة
فــي ال ـث ـقــافــات غـيــر ال ـغــرب ـيــة ،وتحويلها
إل ــى شـ ــؤون ف ــردي ــة مـنـفـصـلــة ع ــن ال ـشــأن
السياسي العام .وهذا ما يضمن تطويع
َ
املستعمر
املستعمر وإحكام سيطرة
إرادة
ِ
عليه.
يصف كافانو أكثر القصص استحضارًا
عـ ـن ــد الـ ـح ــدي ــث عـ ــن عـ ـن ــف الـ ــديـ ــن وه ــي
قصة الـحــروب الدينية بــن الكاثوليكية
والـبــروتـسـتــانـتـيــة فــي الـقــرنــن ال ـســادس
ع ـش ــر والـ ـس ــاب ــع ع ـش ــر ،ب ــأن ـه ــا أس ـط ــورة
الـخـلــق الـخــاصــة بــال ـحــداثــة .وص ــف هــذه
ال ـح ــروب بــال ـحــروب الــديـنـيــة هــو أول ما
يستوقف كــافــانــو .فــالـحــروب ـ ـ كما يبني
أك ـث ــر م ــن م ــرج ــع تــاري ـخــي ـ ـ ـ ل ــم ت ـكــن بني
الـبــروتـسـتــانــت والـكــاثــولـيــك ح ـص ـرًا كما
ي ـشــاع .إذ نشبت ح ــروب بــن الكاثوليك
بـعـضـهــم بـعـضــا وأخـ ــرى ب ــن الـلــوثــريــن
أن ـف ـس ـهــم ،ف ــي ح ــن ت ـحــالــف ال ـلــوثــريــون
وال ـكــاثــول ـيــك ف ــي أك ـث ــر م ــن م ــوض ــع .فــإن
قلنا مستنتجني بــأن عــوامــل غير دينية
كــانــت م ــؤث ــرة ف ــي تـسـعـيــر ه ــذه ال ـحــروب
وال ـ ـنـ ــزاعـ ــات ،ف ــإل ــى أي ح ــد ي ـم ـكــن فـصــل
الـ ـ ـع ـ ــوام ـ ــل الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
وغـيــرهــا عــن الـعــامــل الــديـنــي لنقيس أثر
ك ــل عــامــل ف ــي إش ـع ــال ه ــذه الـ ـح ــروب؟ إن
عـ ــزل األسـ ـب ــاب وقـ ـي ــاس ح ـجــم تــأثـيــرهــا
أمر متعذر كما يعتقد كافانو ،وبالتالي
فـ ــإن ت ـحــديــد امل ـس ـبــب امل ــوض ــوع ــي ل ـهــذه
الـ ـح ــروب ل ـيــس بــالـسـهــولــة ال ـتــي يظنها
بـعـضـهــم .أم ــا ب ـخ ـصــوص ال ـج ــزء املـكـ ّـمــل
لــأسـطــورة ـ ـ الـقـصــة ،ال ــذي أق ــره فالسفة
الحداثة األوائــل كسبينوزا وهوبز ولوك
ثم تبناه الفالسفة واملفكرون الليبراليون
امل ـعــاصــرون كــرولــز وفــوكــويــامــا والـقــائــل
ب ــأن ال ــدول ــة الـحــديـثــة ه ــي ال ـتــي وضـعــت
ح ـدًا لـهــذه الـحــروب الدينية ،فــإن كافانو
يتبنى رأيــا راديكاليًا مخالفًا يقول بأن
ً
نشوء الــدولــة الحديثة لم يكن حــا لهذه
الـحــروب كما يصور ه ــؤالء ،وإنـمــا كانت
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ن ـف ـس ـهــا س ـب ـبــا إلذك ــائـ ـه ــا ف ــي صـ ـي ــرورة
ان ـت ـق ــال ال ـس ـل ـطــة م ــن الـكـنـيـســة إل ـي ـهــا أو
بمعنى آخر «هجرة املقدس» من الكنيسة
«ال ــى ال ــدول ــة املــدن ـيــة» إل ــه هــوبــز الـفــانــي.
إن الدولة الصاعدة في القرنني السادس
عشر والسابع عشر ،والساعية إلى حصر
السلطة فــي يــدهــا مــع مــا يعنيه ذلــك من
مــواج ـهــات داخـلـيــة مــن أج ــل دم ــج سلطة
اإلكليروس واملدن واإلقطاعيات املستقلة
تحت سلطتها ،ومواجهات خارجية من
أجل تعديل حدود أراضي هذه الدولة ،لم
تكن الخالص من دوامة العنف وإنما هي
متورطة في تسعيره وإطالة أمده.
ه ــذه األسـ ـط ــورة الـخــاضـعــة ف ــي نشأتها
وازدهارها وشيوعها لترتيبات السلطة
ومحدداتها بحسب كافانو ،هي خاضعة
للمنطق نفسه في استعماالتها .فهي إذ
تمنح الشرعية املطلقة للدولة العلمانية
ف ــي ض ـبــط امل ـك ــون الــدي ـنــي وف ــي تـحــديــد
مــا هــو ديـنــي وم ــا هــو غـيــر دي ـنــي ،تعمل
فــي الــوقــت عينه عـلــى ن ــزع الـشــرعـيــة عن
بعض العنف املسمى دينيًا ،وعلى منح
الشرعية للعنف الــذي تنتجه العلمانية.
هكذا يصبح عنف الدين عنفًا غير مبرر
ألن ــه يـنـشــأ ع ــن أس ـب ــاب غـيــر مــوضــوعـيــة
وألهـ ـ ـ ـ ــداف ت ـق ــع فـ ــي الـ ـع ــال ــم اآلخ ـ ـ ـ ــر .أم ــا
ع ـنــف امل ــؤس ـس ــات الـعـلـمــانـيــة املـحـســوب
والـعـقــانــي ال ــذي ال يحمل طــابـعــا رمــزيــا
ومقدسًا ،فيصبح عنفًا مطلوبًا ،وخاصة
إن كــان فــي مــواجـهــة شـعــوب الـبــاد التي
ل ــم تـتـعـلــم بـعــد كـيــف تـتـخـلــص م ــن عنف
الدين .وفق ترتيبات هذا املنطق ،يصبح
ال ـت ـخ ـل ــص مـ ــن املـ ـتـ ـش ــددي ــن واملـ ـع ــادي ــن
للنموذج العلماني خيارًا مشروعًا ،فما
دام ه ــؤالء مـصــريــن عـلــى املـحــافـظــة على
عـقــائــدهــم الــاعـقــانـيــة وال ـخ ـطــرة ،فــإنــه ـ
وال حرج ـ من «املبرر للبشر املتسامحني
أن يـقـتـلــوهــم» كـمــا ي ـص ـ ّـرح س ــام ه ــارس.
إن تـ ـحـ ـيـ ـي ــد دراسـ ـ ـ ـ ـ ــة س ـ ـيـ ــاسـ ــة ال ـ ـغـ ــرب
االستعمارية تجاه العالم غير العلماني
والبحث عــن أسـبــاب «أكـثــر عمقًا» كامنة
في املكون الديني والثقافي لهذا العالم،
هــو واح ــدة مــن االستراتيجيات الكثيرة
الهادفة إلى تبرئة الذات الغربية وتأبيد
العنف الشرعي للدولة العلمانية.

دعد ديب
ليس هـنــاك فــي الترجمات األدب ـيــة ،ما
ه ــو أصـ ـع ــب م ــن ن ـق ــل ال ـش ـع ــر م ــن لـغــة
إلـ ــى أخـ ـ ــرى .ال شـ ــيء أص ـع ــب م ــن نـقــل
ت ـش ـك ـيــل لـ ـغ ــوي ل ـش ــاع ــر مـ ــا عـ ــن حــالــة
شـعــوريــة مـعـيـنــة ،خـصــوصــا إذا تعذر
إي ـج ــاد م ــرادف ــات ل ـغــويــة شـبـيـهــة لـهــا،
أو إذا ل ــم ت ـس ـع ـف ـهــا م ـع ــاج ــم امل ـع ــان ــي
امل ـن ـق ــول ــة إلـ ـيـ ـه ــا .ت ـ ـعـ ــددت ال ـت ــرج ـم ــات
ال ـعــرب ـيــة ل ـق ـص ـيــدة «األرض الـ ـخ ــراب»
ل ــت .س .إل ـي ــوت .وق ــد احـتــاجــت ت ـكــرارًا
ـرات ع ــدة ،إذ لــم يسبق
فــي امل ـحــاولــة مـ ـ ِ
لشاعر أن ترجمها باستثناء الترجمة
األول ـ ـ ـ ــى عـ ـل ــى يـ ــد أدونـ ـ ـي ـ ــس وي ــوس ــف
ال ـخــال ع ــام  .1958لـعــل تــرجـمــة توفيق
صــايــغ ك ــان يـمـكــن أن تـكــون األول ــى لو
تـيـســر ن ـشــرهــا وق ـت ـه ــا ،أي ق ـبــل عـقــود
م ــن أن ت ـصــدرهــا «م ـن ـش ــورات الـجـمــل»
عام  2016في نسخة «األرض الخراب/
م ــع ال ـت ـف ـس ـي ــرات ال ـن ـق ــدي ــة الـ ـج ــدي ــدة»،
ّ
نقدية للشاعر
مرفقة بمقدمة ودراســة
والـبــاحــث الـعــراقــي محمد مـظـلــوم .لقد
حــال مــوت الـشــاعــر الفلسطيني املبكر
دون الكشف عــن أولــى الترجمات غير
ً
املنشورة وأكثرها جماال ألنه ال يمكن
إال لشاعر أن يبلغ روح النص املترجم.
ّ
لـعــل الـظـهــور املـتــأخــر لـتــرجـمــة توفيق
صـ ــايـ ــغ يـ ـ ـ ـ ــوازي ف ـ ــي أهـ ـمـ ـيـ ـت ــه ظ ـه ــور
الـنـسـخــة األص ـل ـيــة مــن قـصـيــدة إلـيــوت
التي ضاعت بدورها لفترة
طويلة.
وذلك ملا في الترجمة من قراء ة جديدة
ل ـع ــوال ــم ال ـق ـص ـيــدة ال ـغ ــام ـض ــة .م ــا كــان
لـتـغـيــرات امل ـنــاهــج الـنـقــديــة ف ــي الـغــرب
واالب ـت ـك ــارات الـتـحــديـثـيــة فــي التفكيك
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ب ـع ــد ع ــام ــن ع ـل ــى ف ـ ــوز «الـ ـخ ــائ ــن»
لـبــول بيتي بـ ـ «م ــان بــوكــر» ،انتقلت
ال ــرواي ــة إل ــى ل ـغــة ال ـض ــاد أخ ـي ـرًا عن
«م ـن ـشــورات الـجـمــل» (تــرج ـمــة :عهد
صـبـيـحــة) .يتخذ الـكــاتــب األمـيــركــي
من السخرية والبذاءة أسلوبًا لخرق
تــابــوهــات العنصرية والسياسة في
املجتمع األميركي املعاصر .تجري
أحـ ــداث «ال ـخــائــن» فــي غـيـتــو زراع ــي
خيالي يــدعــى «ديـكـيـنــز» فــي جنوب
ل ــوس أن ـج ـلــوس ،سيظهر مــع الــوقــت
كاستعارة عن املمارسات العنصرية
تـجــاه ال ـســود حـيــث يكتشف البطل
بون بون أن هذا الغيتو قد محي عن
الخريطة ألنــه يسبب إحــراجــا لوالية
كليفورنيا.

ّ
يقلب جــاد دري ــدا ( 1930ـ ـ )2004
ال ـ ـجـ ــذور وال ـت ـج ـل ـي ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
واألخ ــاق ـي ــة وال ــدي ـن ـي ــة وال ـقــانــون ـيــة
َّ ْ
«الصفح،
ملفهوم الصفح في كتاب
ما ال يقبل الصفح ومــا ال يتقادم»
ال ــذي ص ــدرت ترجمته العربية عن
«مـ ـنـ ـش ــورت املـ ـت ــوس ــط» (ت ــرج ـم ــة:
مصطفى العارف وعبد الرحيم نور
الــديــن)ّ .
يقدم الفيلسوف الفرنسي
الراحل نقاشًا نقديًا ألفكار املفكر
جانكليفيتش
الفرنسي فالديمير
ّ
حـ ـ ــول مـ ـس ــأل ــة الـ ـصـ ـف ــح امل ـت ـع ــل ـق ــة
بمقترفي املحرقة النازية التي كانت
ق ــد ن ـش ــرت ف ــي ك ـتــاب ـيــه «ال ـص ـفــح»
( )1967و«م ـ ــا ال ي ـق ـبــل ال ـت ـق ــادم»
(.)1986

بعد ترجماته ألشهر الــروايــات من
بينها «الشيخ والـبـحــر» ،و«بــاريــس
عـ ـي ــد» ل ـه ـم ـن ـغ ــواي ،يـ ــواصـ ــل عـلــي
القاسمي بحثه في األدب األميركي.
تحت عنوان «مشاعل على الطريق
ـ ـ أب ــدع وأروع الـقـصــص األمـيــركـيــة
الحديثة» (املركز الثقافي العربي)،
ج ـمــع امل ـت ــرج ــم والـ ــروائـ ــي ال ـعــراقــي
عـ ـ ـ ــددًا م ـ ــن الـ ـقـ ـص ــص األمـ ـي ــركـ ـي ــة
ونقلها إلــى اللغة العربية.
الحديثة ّ
ي ـع ـط ــي املـ ــؤلـ ــف مل ـح ــة ش ــام ـل ــة عــن
ال ـح ـك ــاي ــة األم ـي ــرك ـي ــة م ـن ــذ ب ــداي ــات
ً
القرن العشرين وصــوال إلــى الوقت
الحالي ،إلى جانب تعريف بالكتاب،
واملـ ـ ـ ـ ــدارس األدب ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي يـنـتـمــون
إليها.

«رجل شارع روما» (نوفل ـ هاشيت
أنـ ـط ــوان) ه ــو ع ـن ــوان ال ــرواي ــة الـتــي
وقعها محمد حباشة قبل أيــام في
«م ـعــرض تــونــس ال ــدول ــي لـلـكـتــاب».
تـسـيـطــر األج ـ ــواء الـكــابــوسـيــة على
الرواية وتقود أحداثها ،حيث ّ
يحمل
ال ــروائ ــي الـتــونـســي أبـطــالــه هــواجــس
كـ ـثـ ـي ــرة .ش ـخ ـص ـي ــات ــه ع ــالـ ـق ــة فــي
املاضي ،أو الخوف من املــوت ،فيما
تـسـعــى أخـ ــرى إل ــى االن ـت ـق ــام ،لكن
الرابط األساسي بينها هو الصدفة
ّ
أو ال ـع ـبــث الـ ــذي ي ـت ـحــكــم بـمـصــائــر
اإلخوة واألصدقاء وحيوات آخرين
م ـمــن ت ـ ــدور حــول ـهــم «رج ـ ــل ش ــارع
روما».

يستكمل مـحـمــد ش ـحــرور أبـحــاثــه
فـ ــي الـ ـعـ ـل ــوم الـ ـق ــرآنـ ـي ــة فـ ــي أحـ ــدث
إصـ ـ ـ ــداراتـ ـ ـ ــه «ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة واملـ ـجـ ـتـ ـم ــع،
ه ــاك ال ـقــرى وازده ـ ــار امل ــدن» (دار
ال ـس ــاق ــي) .ي ـق ـ ّـدم ال ـبــاحــث واملـفـكــر
الـســوري ،ملحة تاريخية عن قوانني
ّ
وتطور املجتمعات كما
سير الــدول
ً
وردت في الـقــرآن ،متوصال إلــى أن
الكتاب ال يدعو إلــى ّإلغاء التعددية
وامللكية الخاصة .يتوقف شحرور
أي ـضــا عـنــد مــراحــل مـسـيــرة تطور
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة مـ ـن ــذ عـ ـص ــر األم ــوم ــة
ً
وصوال إلى األبوة ثم عصر املساواة
والتعددية ،ويتناول بالشرح بــذور
الـ ـهـ ــاك الـ ـت ــي ت ـح ـم ـل ـهــا ف ــي ذات ـه ــا
املجتمعات األحادية.

تـ ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان «الـ ـتـ ـشـ ـك ــل ال ـن ـق ــاب ــي
ألســاتــذة الجامعة اللبنانية ـ ـ حــدود
ال ــرب ــط وال ـ ـحـ ــل» (راب ـ ـطـ ــة األس ــات ــذة
املـتـفــرغــن ـ ـ تــوزيــع مكتبة بـيـســان)،
ي ـس ـت ـع ـي ــد األس ـ ـت ـ ــاذ املـ ـتـ ـق ــاع ــد مــن
ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة فـ ـ ــارس ح ـمــود
اشـتــي ،دور األســاتــذة األســاســي في
ال ـجــام ـعــة ون ـه ـض ـت ـهــا ،م ـنــذ أن كــان
طالبًا وناشطًا في حراكها الطالبي
ثــم فــي أطــرهــا الـنـقــابـيــة .ه ـكــذا ،يبدأ
بــإرهــاصــات الـتـشـكــل الـنـقــابــي الــذي
مضى على تشكله خمسون عامًا.
ي ـت ــوق ــف الـ ـب ــاح ــث فـ ــي اإلخـ ـف ــاق ــات
والنجاحات على الـســواء ،عبر بحث
فــي «الــراهــن مــن األمــور بقدر مــا هو
بحث في التاريخ».

القصيدة مرفقة
بمقدمة ودراسة
ّ
نقدية لمحمد
مظلوم
والـغـمــوض الــذي يميز ثنائيات الذكر
ُ
واألنثى املتعارضة ،والتي تنسجم مع
فكره بهوية متعددة أو جمعية إلى حد
ما.
ربـمــا تـكــون ه ــذه املـســألــة الـتــي أغفلها
غــال ـب ـيــة ال ـن ـقــاد ن ــاف ــذة إلع ـ ــادة ق ــراء ت ــه
بــاحـتـمــال جــديــد ،يـلـقــي بــال ـضــوء على
الجذور النفسية للقصيدة .إذ إن هذه
النزعة تشير إلى قلق الهوية الجنسية
عنده ،وربما كانت هذه مرحلة فاصلة
في حياته غير موسومة بها.
إذا ك ـ ـ ـ ــان بـ ــاخ ـ ـتـ ــن ق ـ ـ ــد ف ـ ـتـ ــح ال ـ ـبـ ــاب
ل ـت ـق ـن ـي ــة األصـ ـ ـ ـ ــوات امل ـ ـت ـ ـعـ ــددة ،أو مــا

رواية

ُ
محمد حياوي :السلطة كما تمثلها األنثى
كه يالن ُمحمد

لمحات

والتحليل والغوص في معانيها التي
تـ ـن ــاول ــت «األرض الـ ـ ـخ ـ ــراب» أن تـجــد
صداها في الـقــراء ات العربية .من هنا
تــأتــي أهـمـيــة ه ــذه الـتــرجـمــة املـجـهــولــة
ودورها في الحفاظ على البناء الخاص
لجملة إليوت ،واإلمساك بكثافتها من
دون تمدد زائد أو استفاضة تخرج عن
السياق في الجملة األصلية.
يدرس محمد مظلوم في «الزمن التائه
واملكان األعمى» قدرة نص إليوت على
م ـجــاراة املـعــاصــرة والـعـصــور القديمة
كأول إرهاصات الحداثة ،حيث الكثافة
الزمنية تجمع بــن الـتــداخــل اآلنــي مع
اللحظة املمتدة عبر املاضي باشتباك
زمـنــي مـتـنــاوب الـتــأثـيــر .وعـبــر تناص
مع عوالم أوفيد إلــى أجــواء دانتي إلى
ن ـص ــوص م ــن ال ـك ـت ــاب املـ ـق ــدس نـفـســه،
يـنـعـكــس ع ــال ــم ال ـفــوضــى الـ ــذي يحيط
بــاإلن ـســان ،وامل ــوت ال ــروح ــي وتجسيد
خـ ــراب ال ـع ــال ــم ال ـق ــدي ــم .وف ــي «خــري ـطــة
األرض املقفرة» يتقصى معالم الخراب
في القصيدة التي تصور أوروبــا بعد
ال ـح ــرب الـعــاملـيــة األولـ ــى مـتـمــاهـيــة مع
واقـعــه الشخصي .لــذا جــاء ت متداخلة
ب ـ ــن األسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوري الـ ــوث ـ ـنـ ــي وال ــديـ ـن ــي
الالهوتي واليومي الحياتي ،وتناوب
ال ـج ـفــاف وال ـع ـقــم ف ــي م ــزاوج ــة ألح ــوال
اإلنسان والطبيعة.
فـ ــي م ـق ـط ــع «دف ـ ـ ــن امل ـ ــوت ـ ــى» ،يـسـتـلـهــم
إل ـيــوت الـطـقــوس الـجـنــائــزيــة والـصــاة
الـ ـكـ ـنـ ـسـ ـي ــة ،إذ ي ـع ـي ــد صـ ـي ــاغ ــة ف ـه ـمــه
ل ـل ـف ـص ــول عـ ـب ــر هـ ـج ــاء ل ـل ــرب ـي ــع الـ ــذي
ي ـح ـ ّـم ـل ــه م ـع ــان ــي مـ ــزدوجـ ــة ب ــن امل ــوت
واالنبعاث ،كما ينتقل إلى مشهد أوراق
التاروت ملا فيه من انتقال إلى القدرية
التي تنتعش إبــان الحروب والكوارث،

معبرة عن حيرة اإلنـســان وقلقه تجاه
م ـ ـص ـ ـيـ ــره .ثـ ـم ــة اس ـ ـتـ ــدعـ ــاء ألس ـ ـطـ ــورة
ال ـغ ــري ــق الـفـيـنـيـقــي ف ــي م ـق ـطــع «املـ ــوت
ع ــن طــريــق املـ ــاء» ال ـتــي ه ــي ف ــي الــوقــت
نفسه مرثية لصديقه الغريق ،وتبدو
معاكسة للقص القرآني «وجعلنا من
املاء كل شيء حي» ولإلنجيل« :لو كنت
تعلمني عطية الله ،ومن هو الذي يقول
لــك أعـطـيـنــي ألش ــرب ،لطلبت أن ــت منه
فأعطاك ً
ماء حيًا» .هنا تناظر معكوس
ح ـي ــث املـ ـ ــاء م ــدف ــن م ــائ ــي ل ــآلـ ـه ــة ،هــو
م ـصــدر مل ــوت رفـيـقــه وحـبـيـبــه كـصــورة
معاكسة لالنبعاث.
ك ـش ـف ــت ع ــاق ـت ــه ب ـص ــدي ـق ــه عـ ــن م ـي ــول
مـ ـثـ ـلـ ـي ــة ت ـ ـظ ـ ـهـ ــر ف ـ ـ ــي ت ـ ـض ـ ـمـ ــن رم ـ ـ ــزي
ألسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورة ال ـ ـسـ ــوسـ ــن الـ ـ ـت ـ ــي ت ــرت ـب ــط
زهرتها أسطوريًا بقصة الحب املثلي.
ت ـ ـقـ ــول األس ـ ـ ـطـ ـ ــورة إن «أب ـ ــول ـ ــو ع ـشــق
فتى وسـيـمــا ،ونــازعــه زف ـيــروس ،ولكن
الفتى لــم يـعــره اهـتـمــامــا ،وعـنــدمــا كان
أبـ ــولـ ــو ي ـل ـع ــب مـ ــع الـ ـفـ ـت ــى ل ـع ـب ــة رم ــي
القرص ،تدخل زفيروس إلــه الريح في
اتجاه الريح وانقلب القرص إلــى رأس
ال ـف ـتــى ف ـق ـت ـلــه ،فـحـلــف أب ــول ــو ليمنحه
ً
الخلود قــائــا :مــن دمــك ستخرج زهــرة
ال ـســوســن»ُ .ي ـعــرف عــن غ ــادة السوسن
أنها صوت املذكر ،نزعة اشتهاء املثيل
ك ـنــزعــة م ـش ـفــرة ،ت ـتــوجــب ج ـه ـدًا بــالـغــا
ف ــي ال ـك ـشــف ع ــن مـضــامـيـنـهــا .م ــن هنا
تأتي أهمية اإلش ــارة إلــى حياة إليوت
الشخصية ،بما فيها هويته الجنسية
ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت ظ ــالـ ـه ــا ت ـن ـع ـك ــس ع ـلــى
أع ـمــالــه ال ـحــاف ـلــة بــال ـق ـضــايــا ال ـك ـب ـيــرة،
وذل ــك ل ـضــرورة لـحــظ الشخصي منها
وال ـن ـف ـســي ال ــدق ـي ــق ،ومــاح ـظــة الـنــزعــة
«الـ ـك ــوي ــري ــة» الـ ـت ــي ت ـح ـطــم ال ـت ـنــاقــض

س ـم ــي بــال ـبــول ـي ـفــون ـيــة ف ــي ال ـن ـصــوص
الـ ــروائ ـ ـيـ ــة ،فـ ــإن األمـ ـ ــر ي ـن ـس ـحــب كــذلــك
ع ـل ــى الـ ـنـ ـص ــوص الـ ـشـ ـع ــري ــة« .األرض
الخراب» هي كرنفال احتفالي ألصوات
املوتى في كون يعيش خرابه الروحي
واملــادي .وإن كانت برمتها إدانــة لزمن
م ــا ب ـعــد ال ـح ــرب ،إال أن ـهــا ال تـعـبــر عن
تــذمــر شخصي أو مـنــاجــاة لــآخــر ،بل
هــي نــوع مــن تعدد األص ــوات ،تتأرجح
م ــا ب ــن ش ـخــوص أس ـط ــوري ــة؛ وأب ـطــال
أع ـ ـمـ ــال أدبـ ـ ـي ـ ــة؛ وال ي ـخ ـل ــو األم ـ ـ ــر مــن
أش ـ ـخـ ــاص واق ـ ـع ـ ـيـ ــن .األصـ ـ ـ ـ ــوات غ ـيــر
البشرية في قصيدة إليوت مثل صوت
الـ ــريـ ــح وامل ـ ـ ــاء مـ ــع ج ـل ـج ـلــة األج ـ ـ ــراس،
تتداخل مع الزمن وامتداداته املجازية
ال ـب ـع ـي ــدة ب ــاع ـت ـب ــاره ــا إشـ ـ ـ ــارة م ـب ـكــرة
لـلــزمــن الـفـنــي داخ ــل الــزمــن الـفـيــزيــائــي
ضـمــن ت ـن ــاوب ل ــأس ـط ــورة ،وال ـتــاريــخ،
والـ ـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـ ــع ،وال ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــوص الـ ــدي ـ ـن ـ ـيـ ــة،
واألعـ ـم ــال األدب ـي ــة األخـ ــرى وتـفــاصـيــل
الحياة اليومية للبشر ما بعد الحرب
العاملية األولــى .يقول إليوت إن العمل
ال ـف ـنــي ال ي ـم ـكــن ت ـف ـس ـيــره ،إن ـم ــا يمكن
توضيح الحقائق التاريخية املتعلقة
ب ــامل ــوض ــوع .ل ـع ــل أب ـ ــرز م ــا ي ـم ـيــز ه ــذه
الـ ـت ــرجـ ـم ــة ه ـ ــو ت ــوث ـي ـق ـه ــا ل ـن ـصــوصــه
كـشــواهــد عـلــى زمــانـهــا ،واالط ــاع على
ـواح نفسية فــي شخصيته مــن خالل
نـ ٍ
لحظ التدفق الشعوري الدقيق واملعقد
فــي جــل أعـمــالــه ،لتبقى ج ــذوة الكشف
واالك ـت ـش ــاف دائ ـم ــة ال ـت ــوق ــد ع ـلــى رغــم
عبثية الوصول لننتهي عند قوله« :ال
يمكننا أن نوقف استكشافاتنا /وفي
نـهــايــة بحثنا كـلــه /سـيـكــون الــوصــول
إل ــى حـيــث بــدأنــا /ون ـعــرف امل ـكــان ألول
مرة».

ت ـك ـت ـســب ال ـب ـن ـي ــة امل ـك ــان ـي ــة فـ ــي روايـ ـ ــة
«بـيــت ال ـس ــودان» (دار اآلداب) للكاتب
ُ
العراقي محمد حياوي وظيفة املحرك
ل ــدف ــة ال ـس ــرد م ــن خ ــال ثـنــائـيــة الـعــالــم
ُ
بــن م ـحــوريــن .األول يـتـجـسـ ُـد فــي بيت
السودان الذي ُيعد مالذًا للنساء اللواتي
َ
ي ـهــربــن م ــن األه ـ ــل وي ـح ـت ـمــن بــالـبـيــت
الــواقــع فــي ال ـطــرف الـقـصــي مــن املدينة
ُ
ـث ت ـقـ ُ
ـام لـيــالــى الـجـمـعــات ،وحـفــات
حـيـ
ُ
يتوافد إليها الكسبة والكادحون
رقص
كأنهم يجدون في ذلك عـ ً
ـزاء من قساوة
ُ
الحياة .وما املحور املقابل سوى عبارة
عن كل ما يقع خارج أسوار البيت .ومن
َّ
امل ـع ـل ــوم أن األم ـك ـن ــة ت ـعـ ّـبــر ع ــن طـبــائــع
أصحابها ،وتنعكس في مناخها ظالل
س ـلــوك ـيــات ـهــم وط ـق ــوس ـه ــم .ك ـمــا يشكل
امل ـك ــان خـلـفـيــة لـلـشـخـصـيــات الــروائ ـيــة،
ُ
تتحرك
وي ـح ـ ّـدد رؤاه ــا وامل ــدي ــات الـتــي
فيهاٌ .
أمر تراه بوضوح في عالقة ياقوت
ّ
بالبيت الذي سنت قوانينه من جانب،
ودور بيت السودان في نشأة شخصية
عـلــي ومـسـتــويــاتــه الـنـفـسـيــة مــن جانب
آخر .إذ ال ينفصل البعد املكاني املتمثل
بالبيت عن شخصية املربية في ذهنية
الطفل اللقيط بحيث ُيصبح شخصية
ُ
إن ـ ـطـ ــوائ ـ ـيـ ــة وال مـ ـب ــالـ ـي ــة ت ـ ـع ـ ـجـ ــز عــن
التواصل مع األوساط املختلفة عن بيئة
ُ
الـبـيــت .وال يـنـســل عـلــي فــي كــل أط ــواره
مــن عــالــم يــاقــوت امل ــرأة الـنــاضـجــة التي
ُ
تنضح بفتنة األنثى ،كما تطارده روح
تقية الفتاة التي انتحرت بعدما خاب
أملها بحبه وطردتها ياقوت من البيت
عندما تنبهت ملحاوالتها لغواية علي.
فال يجوز القيام بما يدنس املكان وفقًا

ُ
ألوامـ ــر صــاحـبــة الـبـيــت .وه ــذا الـجــانــب
َ
مــن شخصيتها ُيحيلك إلــى شخصية
جبالوي في رواية «أوالد حارتنا» .كما
َّ
أن العنوان «بيت السودان» ُيذكرك بما
ُ
صــف بالبيت الكبير في روايــة نجيب
و ِ
ُ
ُ
مـحـفــوظ ح ـيــث ال يـتـمـتــع بــاإلقــامــة في
كنفه إال من رهن نفسه بإرادة جبالوي.
َّ
ُ
ينحت
غير أن مؤلف «خــان الشابندر»
ش ـخ ـص ـيــة ي ــاق ــوت ال ـت ــي كـ ــان الـجـمـيــع
يعشقها ويخاف منها وفقًا ملواصفات
إنانا السومرية.
َّ
أشــرنــا فــي مــا سبق إلــى أن شخصيات
محمد حياوي الوافدة إلى البيت ،لجأت
إل ــى ه ــذه الـبـقـعــة خــوفــا مــن الفضيحة.
وب ــذل ــك ،ف ـتــاريــخ ه ــؤالء ال ـن ـســوة خــارج
ُ
مـســاحــة «ب ـيــت الـ ـس ــودان» ي ـظــل غائمًا
ً
وم ـ ـج ـ ـهـ ــوال ،مـ ــا ي ـع ـنــي أن الـ ـه ــوي ــة فــي
صـيــرورة دائمة بفعل تحوالت األمكنة
وشبكة العالقات التي تتباين بتباين
ُ
تتحرك
البيئةُ .يذكر أن الشخصيات التي
على مـســرح الــروايــة تـتـفـ ُ
ُ
ـاوت أدوارهـ ــا.
ِ
يدفع املؤلف بعدد من شخصياته نحو
الواجهة ،ويصف تكوينها االجتماعي
على لسان علي الــذي ُيسند إليه مهمة
ت ـقــديــم ال ــرج ــال ال ــذي ــن ي ــرت ــادون «بـيــت
ال ـ ـسـ ــودان» .ف ــي امل ـق ــابــل ،يـتــأخــر ظـهــور
بعضها اآلخـ ــر ،وه ــذا مــا ي ـخــدم الـبـنــاء
ُ
الدرامي للعمل .تحتل شخصية ياقوت
وعلي حيزًا واسـعــا مــن املشهد ،إضافة
إل ــى ع ـفــاف وه ــي شـخـصـيــة فــاعـلــة إلــى
ُ
جانب ما تمثله من اتجاه فكري معني
ُ
بحيث تـتـصــرف بــوحــي امل ـبــدأ .بخالف
شـخـصـيــة الـسـيــد مـحـســن املـعـمــم ال ــذي
َّ
ت ـت ـق ـل ـ ُـب انـ ـتـ ـم ــاءات ــه ،ف ـ ــإن ابـ ـن ــة زي ـ ــدان
ُ
الـ ـح ــوذي ت ـت ـك ـفــل ب ــرع ــاي ــة ع ـلــي عـنــدمــا
تـغـيـ ُـب يــاقــوت .فــاألخـيــرة راق ـبــت تطور

ال ـع ــاق ــة ب ــن االث ـ ـنـ ــن .وح ـ ــن يـ ـت ــوارى
ال ـف ـتــى ع ــن أن ـظ ــاره ــا ،تـسـتـجــوبــه حــول
تـفــاصـيــل دقـيـقــة وطـبـيـعــة تــواصـلــه مع
عـفــاف الـتــي تتصف بــال ـجــرأة ،وتأنيب
صــديـقـهــا كــونــه ب ـع ـي ـدًا م ــن الـنـشــاطــات
السياسية فــي الــوســط الـجــامـعــي ،ومــا
َ
برحت تسعى ِلعرفة مشاعره املكتومة
تجاهها .وال تحجب هذه الشخصيات
الثالث األساسية في دعم قوام الرواية،
َّ ُ
األضــواء عن غيرها .فــإن ضمد ،حارس
اآلثـ ــار ف ــي مـنـطـقــة أور الـغـنـيــة بالقطع
الـ ـثـ ـمـ ـيـ ـن ــة حـ ـي ــث تـ ــرقـ ــد رف ـ ـ ـ ــات املـ ـل ــوك
السومرينيُ ،ي ّ
بدل هدوء البيت وحالته
السكونية إلى أجواء مشحونة بالترقب
ُ َ
َ ُ
والتوتر بتكهناته امل ْعت ِمدة على قراءة
َ
ُ
الرقم السومرية .وبينما احتفل بتراخي
س ـل ـط ــة الـ ـنـ ـظ ــام وح ـ ـمـ ــات إزال ـ ـ ـ ــة آثـ ــار
ُ
تنفذ عقب كارثة الحرب ،أسر
ُالحزب امل ِ
َّ
ض َمد للراوي بــأن الجيش سيعود إلى
املدينة وأخبره بنزول العماليق في أور.
ُ
ُ
ويضيف الدكتور ريــاض بــدوره مزيدًا
مــن الـتـشــويــق إل ــى سلسلة ال ـســرد حني
ُ
يسرد قصة حبه للراقصة منيرة .إذ هام
بها وتبعها فــي امل ــدن الـتــي حلت فيها
قبل أن تغادر العراق من ميناء البصرة
عــائــدة إلــى االسـكـنــدريــة .وهنا ال يمكن
َ
ت ـج ــاه ــل ش ـخ ـص ـيــة نــان ـس ــي ال ـت ــي تـقــع
ُ
أسـيــرة بيد املـنــاهـضــن لــاحـتــال .وما
ُ
ُ
ُ
تنطق به هذه املجندة األميركية يكشف
وقــوعـهــا فــي ش ــرك الـخـطــاب السياسي
ّ
ال ـت ـج ـه ـي ـلــي ،وت ــدخ ـل ـه ــا إلط ـ ــاق س ــراح
ُ
عفاف ُيـ َـمـ ِـثــل وجهًا إنسانيًا ُمتضامنًا
َّ
مــع الرافضني لالحتاللُ .يــذكــر أن رؤيــة
م ـ ـش ـ ــروع االح ـ ـ ـتـ ـ ــال م ـ ــن وج ـ ـهـ ــة ن ـظــر
ُ
ً
ال ـطــرف املـحـتــل لــم تـعــالـ ْـج إال قـلـيــا في
ُ
األعـمــال الـســرديــة ،ومــا يلفت النظر في

استحضار شخصيات
أنثوية ذات بعد
أسطوري مثل
أنخيدوانا
َّ
هــذا السياق أن مقاربة محمد حياوي
لهذا املوضوع جاءت من خالل الصوت
ُ
األنثوي املهيمن على الرواية.
الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــة اإلشـ ـ ـك ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــة ب ــن
ال ـش ـخ ـص ـي ـت ــن األس ــاسـ ـيـ ـت ــن ي ــاق ــوت
وعلي تشحن جسد النص على امتداد
ُ
ال ـ ــرواي ـ ــة ب ــال ـت ــوت ــر ،وتـ ـضـ ـم ـ ُـر إشـ ـ ــارات
ُ
إل ــى ال ـحــب امل ـح ــرم .إذ تنقلب العاطفة
الجياشة إلى ورطة بالنسبة للجانبني.
َّ
وعليه ،فإن روايــات متعددة حول أصل
البيضاء عن
الفتى املغاير بلون
بشرته ً
ُ
تثير أسئلة عن دور
النساء الغامقات،
ً
شخصية تبدو متأزمة وتعاني العطب

ب ـع ـي ـدًا عـ ــن سـ ـي ــدة «بـ ـي ــت ال ـ ـس ـ ــودان».
ف ــاألخـ ـي ــرة أيـ ـض ــا ت ـف ـت ـق ـ ُـد إل ـ ــى صـيـغــة
ل ـت ــوص ـي ــف الـ ـع ــاق ــة مـ ــع عـ ـل ــي .ت ـن ـهــره
عندما يصارحها برغبته في التواصل
ال ـح ـســي .ك ـمــا ال تــريــد أن يـعـقــد عــاقــة
ج ـســديــة م ــع اإلن ـ ــاث األخ ــري ــات .لـ ــذا ،ال
ُمفاجأة في اعتراف علي أمام صديقته
َّ
ب ــأن ــه مـعـطــوب م ــن دون ي ــاق ــوت .وه ــذه
ال ـحــالــة قــري ـبــة م ـمــا ت ـم ـ ُـر ب ــه شخصية
ك ــام ــل فـ ــي روايـ ـ ـ ــة «ال ـ ـ ـسـ ـ ــراب» لـنـجـيــب
ُ
َّ
محفوظ .يــذكــر أن املــؤلــف يـتـنــاول هذه
ّ
الثيمة الحساسة مــن دون تــدنــي اللغة
إلــى مستويات ُمبتذلة ومتهتكة على
ً
رغم اإلسهاب في وصف الجسد .فضال
َّ
ـإن م ـح ـم ــد ح ـ ـيـ ــاوي ُيـ ـم ـ ُ
ـرر
عـ ــن ذلـ ـ ــك ،فـ ـ ـ
عبارات ُمكثفة على لسان شخصياته.
م ــا تـقــولــه ي ــاق ــوت ع ــن وق ــع ال ـحــب لــدى
ُ
األنـثــى ،يسمو إلــى مرتبة كــام من نذر
نـفـســه لـلـعـشــق« :أع ـ ــرف أرواح الـنـســاء
عندما يتعلقن برجل ما يبقى عالقًا في
َّ
َ
شـغــاف أرواح ـهــن حتى بعد أن َيـ ُـمــن».
ُ
ُ
الكاتب في تضاعيف السرد
يستحضر
شخصيات أنثوية ذات بعد أسطوري
ً
مثل أنخيدوانا التي تعد مثاال ألدوار
امل ــرأة املـتـعــددة فــي ال ـتــاريــخ ،الـشــاعــرة،
ابـ ـن ــة امل ـ ـلـ ــك ،الـ ـك ــاهـ ـن ــة .ضـ ــف إل ـ ــى ذل ــك
مـ ــا ي ــوح ــي بـ ــوجـ ــود ت ـن ــاس ــخ لـ ـ ــأرواح
وتقاليد الكهنة السومريني في امللبس.
أم ــا بالنسبة للمستوى الــزم ـنــي ،فإنه
ت ــم ت ـحــديــده عـبــر اإلش ـ ــارة إل ــى الـحــرب
الـخـلـيــج األول ـ ــى واالحـ ـت ــال األم ـيــركــي
للعراق .إذ يحترق بيت الـســودان إبــان
مد التدين الزائف .ما يجب اإلشارة إليه
ُ
أن السرد يتميز بانسيابية ورشاقة في
التنقل بني فقرات الرواية من دون حشو
وإسراف في الوصف.
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خروف امرئ القيس
زكريا محمد *
ّ
كلنا يعرف املثل الشهير املنسوب المرئ
ال ـق ـيــس« :ال ـي ــوم خ ـمــر ،وغـ ـدًا أمـ ــر» ،فهو
عالمة في الوعي العربي املثقف.
ٌ
وقد فهم تاريخيًا هكذا« :اليوم استرسال
ٌ
ولهو ،وغدًا الجد والتشمير» (العسكري،
األمـ ـث ــال) ،أي إن ــه ق ــول لـلـحــزم ف ــي وقــت
ال ـح ــزم .وقـ ــول الك ـت ـمــال أزم ـن ــة األش ـي ــاء.
فلكل أمر وقت؛ للهو وقت ،وللجد وقت.
وعلى األمور أن تتم ما دام حائنًا وقتها،
إذ ال يمكن العبور من زمن إلى زمن قبل
أن يستنفد الزمن القديم وقته ،وقبل أن
يـنـضــج الــزمــن الـجــديــد شــرطــه .وحسب
الــروايــة الشائعة ،فــإن امــرأ القيس نطق
ب ـه ــذا الـ ـق ــول ح ــن س ـم ــع ب ـم ـق ـتــل والـ ــده
حجر :فلما سمع أبناؤه الخبر عند مقتل
أبيهم جزعوا كلهم ،إال امرأ القيس ،الذي
يروى أنه كان في مجلس شرب مع نديم
له يالعبه النرد .وقال له الناعي :يا امرأ
القيس :قتل أبــوك .فلم يلتفت إلــى قوله،
وأمـســك نديمه عــن اللعب .فقال لــه امــرؤ
ال ـق ـيــس :اض ـ ــرب .ف ـضــرب نــدي ـمــه ال ـنــرد،
حـتــى إذا ف ــرغ ،ق ــال لــه ام ــرؤ الـقـيــس :ما
كـنــت ألفـســد عليك لـعـبــك .ثــم الـتـفــت إلــى
ال ـنــاعــي ،وس ــأل ــه ع ــن أم ــر أب ـي ــه ،فــأخـبــره
ال ـخ ـبــر ،ف ـقــال ام ــرؤ ال ـق ـيــس :ال ـيــوم خمر
وغـدًا أمــر ،ال صحو اليوم وال سكر غدًا،
ً
ً
فأرسلها مثال يضرب ملــن كــان مشغوال
بشيء وأتــاه أمــر جلل ،فــا يستجيب له
حتى يكمل ما في يده.
وثمة صيغة أخرى للمثل لفظها مختلف
تمامًا ،لكنها تحمل املعنى ذاته ،إذ ُيزعم
أن ام ـ ــرأ ال ـق ـي ــس قـ ــال ع ـ ٌن ــد س ـم ــاع خٌـبــر
مقتل أبيه« :الـيــوم ِقـحــاف ،وغــدا ِنقاف»
(ال ـج ــوه ــري ،ال ـص ـح ــاح) .وي ـق ــال ل ـنــا إن
الشرب الشديد:
َ
القحاف هو الـشــرب ،أو ُّ
«الق ْحف وال ِقحاف :شدة الش ْرب» (لسان
ال ـ ـع ـ ــرب) .أم ـ ــا الـ ـنـ ـق ــاف ف ـه ــو امل ـض ــارب ــة
بــالـسـيــف عـلــى ال ـ ــرؤوس بــالـسـيــوف في
الـ ـح ــرب .ب ــال ـت ــال ــي ،ف ــأم ــر ام ـ ــرئ الـقـيــس
مقسوم إلى خمر وأمر ،هزل وجد ،شرب
وحرب.
هكذا فهم قول امرئ القيس ،وهكذا رسخ
في الوعي.

الدهر يومان
لـكـنـنــي راغ ـ ــب ه ـنــا ف ــي أن اق ـت ــرح فهمًا
مختلفًا لـهــذا ال ـقــول ـ ـ امل ـثــل .وي ـقــوم هــذا
امل ـق ـتــرح عـلــى أن الـفـهــم ال ـســائــد منبثق
ع ــن تـصـحـيــف م ـح ــدد ف ــي كـلـمــة «أمـ ــر»،
ســأتـحــدث عـنــه تــالـيــا .ويـضـيــف املقترح
أن هــذا الـقــول يجب أن ي ــدرج فــي سياق
أسطورة اليومني الشهيرين :يوم السعد
ويـ ـ ــوم ال ـ ـبـ ــؤس ،أو ي ـ ــوم ال ـن ـع ـي ــم وي ــوم
ال ـن ـحــس .وه ــي أس ـط ــورة ت ـعـ ّـم الـجــزيــرة
العربية كلها ،وتنسب بطولتها للعديد
مــن األب ـط ــال األس ـط ــوري ــن .فـهــي تنسب
ل ــ :النعمان بــن امل ـنــذر ،أو لــوالــده املـنــذر،
كـمــا تـنـســب لـعـمــرو بــن ه ـنــد ،ولجذيمة
األبـ ــرش ،ولـلـمـنــذر بــن ام ــرئ الـقـيــس بن
ال ـن ـع ـمــان أي ـض ــا .فـلـكــل واح ـ ــدة م ــن هــذه
الـشـخـصـيــات ي ــوم ــان :ي ــوم س ـعــد وي ــوم
نحس .كما أن الشعر العربي كله متورط
ف ــي ه ــذه األسـ ـط ــورة تـقــريـبــا .فـهــي على
عــاقــة مــا ب ــ :عـبـيــد األب ـ ــرص ،والـنــابـغــة،
وطــرفــة ،واملـتـلـمــس ،وام ــرئ الـقـيــس كما
سـنــرى .كــل واحــد مــن هــؤالء لــه شــأن مع
األس ـطــورة ومــع صاحبها ،أيــا كــان اسم
هذا الصاحب.
وال ـف ــارق بــن يــومــي األس ـط ــورة ويــومــي
امــرئ القيس يتعلق باللفظ ال باملعنى.
فبدل يــوم السعد ويــوم البؤس ،نحصل
ع ـن ــد ام ـ ـ ــرئ ال ـق ـي ــس ع ـل ــى يـ ـ ــوم ال ـخ ـمــر
ويــوم األم ــر .واخـتــاف اللفظ هــذا أسهم
فــي ع ــزل ق ــول ام ــرئ الـقـيــس عــن سياقه،
سـيــاق أس ـطــورة الـيــومــن ،وأدى إل ــى أن
يبدو كقول فريد ،ومختلف جذريًا .بذا،
ف ــاق ـت ــراح ـن ــا يـ ـس ــاوي ب ــن ي ــوم ــي ام ــرئ

القيس واليومني األسطوريني:
يوم سعد يوم بؤس
يوم نعيم يوم نحس
يوم خمر يوم أمر
يوم قحاف يوم نقاف
وهــذا يعني أن يــوم النعيم والسعد هو
ي ــوم الـخـمــر ،وأن ي ــوم الـنـحــس والـبــؤس
هو يــوم األمــر .بــذا ،فكلمة «األم ــر» يجب
أن تكون على عالقة بالنحس والبؤس
بـشـكــل م ــا ،مــع أن ال أح ــد فـســرهــا هـكــذا.
وس ـ ــوف ن ـع ــود إلـ ــى هـ ــذه ال ـك ـل ـمــة تــالـيــا
لنكشف ارتباطها بالبؤس والنحس.
ولعل قصة عبيد بن األبــرص مع يومي
الـنـعـمــان هــي األف ـضــل لـعــرض أسـطــورة
ال ـ ـيـ ــومـ ــن ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى أن ـ ـهـ ــا األشـ ـه ــر
واألمتع .وهي قصة تتطور عبر األمثال،
ً
م ـش ـك ـلــة ك ـت ـلــة م ــن األمـ ـث ــال ال ـع ـن ـقــوديــة.
وت ـق ــول ل ـنــا ال ـق ـصــة إن« :املـ ـن ــذر ب ــن مــاء
السماء ،أو النعمان ،على خالف بينهم،
كــان ّ
قسم دهــره يومني :يــوم نعيم ويوم
بــؤس .فكان كل من لقيه في يــوم النعيم
أجزل صلته ،ومن لقيه يوم البؤس قتله.
فبينما هو في أيام بؤسه ،إذ طلع عليه
عبيد بن األبــرص .فقال له امللك :أال كان
بحائن
الــذبــح لغيرك؟ فقال عبيد :أتتك
ٍ
ٌ
رجاله .قال امللك :أو أجل بلغ أناه .ثم قال
لــه :أنشدني يــا عبيد ،فقد كــان يعجبنا
ش ـ ـعـ ــرك .فـ ـق ــال ع ـب ـي ــد :ح ـ ــال ال ـج ــري ــض،
دون ال ـق ــري ــض ،وب ـلــغ ال ـح ــزام الـطـبـيــن.
ق ــال :أن ـشــدنــي :أق ـفــر مــن أه ـلــه مـلـحــوب/
فالقطبيات فالذنوب ...فقال عبيد :أقفر
م ــن أه ـل ــه عـ ـبـ ـيــد /فــال ـيــوم ال ي ـب ــدي وال
ي ـع ـيــد ...ف ـقــال ل ــه امل ـل ــك :ال ب ــد م ــن امل ــوت،
ولو لقيني أبي في هذا اليوم لم أجد بدًا
من أن أذبحه» (اليوسي ،زهر األكــم) .ثم
ذبحه.
إذن ،فـعــالــم امل ـن ــذر مـقـســوم إل ــى يــومــن:
يوم نعيم ويوم بؤس .ويوم البؤس هو
ي ــوم الـقـتــل وال ــذب ــح .وق ــد أت ــى عبيد إلــى

املنذر ،أو النعمان ،في يوم البؤس ،فقتل.
ويبدو أن الثيمة املركزية في األسطورة
أن يأتي الذبيح برجليه إلى موته«:أتتك
بحائن رجاله» .عليه ،فاليوم الثاني بني
ال ـيــومــن ه ــو دومـ ــا ي ــوم الـقـتــل وال ــذب ــح.
«وسمى أحــد اليومني يــوم البؤس وهو
الـ ـي ــوم ال ـ ــذي َي ـق ـتــل ف ـيــه م ــا ظ ـهــر ل ــه من
إنسان وغيره ،وسمى اآلخر يوم النعيم
ْ
ُيحسن فيه إلى كل َمن يلقى من الناس»
(ياقوت الحموي ،معجم البلدان) .وثمة
نـسـخــة لـلـقـصــة ي ـكــون جــذي ـمــة األبـ ــرش،
نديم الفرقدين ،بطلها.
أمـ ــا «مـ ـض ــرط الـ ـحـ ـج ــارة» ال ـش ـه ـي ــر ،أي
عمرو بن هند بن املنذر ،فكان له يوماه
أيضًا« :زعموا أنه كان له يوم بؤس ويوم
نعيم ،فـيــوم يــركــب فــي صـيــده يقتل أول
مــن ل ـقــي ،وي ــوم يـقــف ال ـنــاس بـبــابــه فــإن
اشـتـهــى حــديــث رج ــل أذن ل ــه ،فـكــان هــذا
ده ــره» (ج ــواد عـلــي ،املـفـصــل فــي تــاريــخ
علق طرفة بن العبد ،مثله
الـعــرب) .وقــد ِ
مثل عبيد األب ــرص ،مــع هذين اليومني.
لكن بطل قصته كان قابوس بن مضرط
ال ـح ـج ــارة .وق ــد أشـ ــار طــرفــة إل ــى هــذيــن
الـيــومــن فــي ش ـعــره :لـنــا ي ــوم ولـلـكــروان
ي ــوم /تطير الـبــائـســات وال نطير /فأما
يومهن فيوم ســوء /يطاردهن بالحدب
الكروان هو يوم البائسات،
الصقور .يوم ِ
ويومهن يوم سوء .أما اليوم اآلخر فهو
الشراب واملنادمة .لكن األبيات ال تحدثنا
مباشرة عن مصير طرفة .بيد أن يومه
ك ــان ي ــوم ال ـس ــوء ف ــي م ــا ي ـب ــدو ،إذ نعلم
أن ــه ذه ــب بــرجـلـيــه إل ــى ع ــام ــل الـنـعـمــان
على البحرين (أتتك بحائن رجــاه) .أما
خاله املتلمس ،فلم يذهب برجليه فنجا.
ومصير طرفة واملتلمس ،يشبه مصير
سعد وسعيد في املثل« :أنــج سعد ،فقد
هـلــك سـعـيــد» .سعيد هــو طــرفــة ،أي هو
يوم البؤس ،وسعد هو املتلمس ،أي يوم
السعد والنعيم.

الخروف أم الحرب؟
وإذا كان االمر كذلك ،أي إذا كنا دومًا مع
يــوم خمر وبهجة ويــوم قتل ويــوم ذبح،
فلماذا جرى تخفيف الصيغة عند امرئ
القيس من البؤس إلى «األمر» ،أي الجد؟
أو ملــاذا استبدل القتل بالحرب إذا كان
«األمــر» يعني الحرب؟ ملاذا جرى تجنب
ال ــذب ــح امل ـح ـتــوم ف ــي ال ـي ــوم ال ـثــانــي ،يــوم
البؤس؟ فالحرب قضية احتماالت .وقد
تنتهي بالهزيمة والقتل أو باالنتصار
وال ـن ـجــاة ،بينما الـنـمــاذج األخ ــرى التي
ب ــن أي ــديـ ـن ــا ت ـت ـح ــدث ع ــن ي ـ ــوم ل ـل ـمــوت
والقتل ال مفر منه؟
ن ـظ ــن أن هـ ــذا ن ــات ــج م ــن ق ـ ـ ــراءة خــاطـئــة
ّ
ومصحفة لكلمة «أم ــر» فــي جملة امــرئ
القيس ،إذ يبدو أن علينا قراءتها على
أنـهــا َ
«إمـ ـ ّـر» ،بكسر الـهـمــزة ،وفـتــح امليم،
وت ـش ــدي ــد ال ـ ـ ــراء ،أي إن امل ـث ــل ه ـك ــذا في
َ
َ
اليوم ٌ
واإلمـ ّـر هو
خمر وغدا ِإ َمـ ّـر.
األصل:
َّ
ُ
«اإلمــر :الصغير من
الجدي:
أو
الخروف
ْ ِ
ُ
ٌ
َْ
الد ال ـض ــأ ِن ،واألن ـث ــى ِإ َّمـ ـ َـرة.
الـحـمــان أو ِ
َ
والد املـعــز..
وق ـيــل :هـمــا الـصـغـيــران مــن أ ِ
واإل َّم ـ ـ ُـر ال ـخ ــروف» (ل ـســان ال ـع ــرب) .وإذا
ِ
ص ـحــت ه ــذه ال ـ ـقـ ــراءة ،ف ــإن ال ـل ـغــز يـحــل،
ويصبح القول متماسكًا .فامرؤ القيس
يتحدث فــي القسم الـثــانــي مــن قــولــه عن
ال ـخ ــروف ،أي عــن األض ـح ـيــة ،عــن القتل،
ويــوم البؤس والنحس .بالتالي ،فهناك
ي ــوم للخمر وال ـط ــرب وال ـل ـهــو والـنـعـيــم،
ويــوم آخــر للبؤس والـنـحــس ،يكون فيه
ً
امل ـ ــرء ذب ـي ـحــا ق ـت ـيــا ك ــالـ ـخ ــروف -اإلم ـ ـ ّـر.
وبـ ـه ــذا ي ـت ــواف ــق قـ ــول ام ـ ــرئ ال ـق ـيــس مع
الـسـيــاق ال ـعــام ألس ـطــورة يــومــي النعيم
والبؤس.
يؤيد فرضنا أن مضرط الحجارة أرسل
م ــرة خــروفــا وحـ ّـمـلــه سكينًا وزن ـ ــادًا ،أي
حمله أداة ذبحه ،وأداة حرقه كأضحية،
وذه ــب الكبش إلــى حتفه برجليه .وفي

هــذا الكبش يقول املثل :كالكبش يحمل
ش ـف ــرة وزن ـ ـ ـ ــادًا« :س ـ ّـم ــن ع ـم ــرو ب ــن هـنــد
امللك كبشًا وعلق في عنقه شفرة وزنادًا
ثــم ســرحــه لينظر هــل يجترئ أحــد على
ذبـ ـح ــه» (ال ــزم ـخ ـش ــري ،امل ـس ـت ـق ـصــى في
أمثال العرب) .وفي نهاية القصة ،يذبحه
أحد ما فيذبح به .بذا يتضح أن الكبش
يساوي في الواقع الرجل الذبيح.
إذا صح هذا ،نصل إلى أنه يصعب جدًا
رب ــط ال ـق ــول بـمـقـتــل والـ ــد امـ ــرئ الـقـيــس.
فقول امرئ القيس قول عمومي ،ذو طابع
كوني ،يقال في قصص تكرر األسطورة،
أس ـط ــورة ال ـيــومــن املـتـعــاكـســن ،ولـيــس
ً
ق ـ ــوال ي ـت ـع ـلــق ب ـح ــادث ــة م ـق ـتــل األب كـمــا
تقول القصة .بذا ،يمكن افتراض أن قصة
مقتل والد امرئ القيس موضوعة ،وأنها
وضعت ً
بناء على القراءة املصحفة.
وإذا مــا كــان قــول ام ــرئ القيس يتحدث
ً
فعال عن َإمـ ّـر ،أي خــروف ،فهذا يعني أن
قوله يأخذ شكل شطر بيت شعري .فهو
م ــوزون تمامًا« :الـيــوم ٌ
خمر وغــدا َإم ـ ُّـر».
وه ــذا مــا يـتــوافــق مــع الــوضــع .فالشاعر
يزن كالمه.
وثمة بيت شعري يلعب فيه صاحبه على
قول امرئ القيس يدعم استخالصنا:
اليوم خمر ،ويبدو في غد خبر
والدهر ما بني إنعام وإبئاس
وهـ ـك ــذا فــال ـخ ـمــر يـ ـس ــاوي اإلنـ ـ ـع ـ ــام ،أي
يــوم النعيم ،والـخـبــر ،أي األم ــر ،يساوي
اإليئاس ،أي يوم اليأس والبؤس.
لـكــن ع ـلـ ّـي أن أق ــول فــي الـنـهــايــة ،إن هــذا
التصحيح لقول امــرئ القيس لن يؤدي
إلى تغيير معنى املثل .سيظل املثل يملك
املعنى ذاتــه ،كما أنــه سيظل يضرب في
الوضع ذاتــه .لكنه سيؤدي إلى أن ندرك
أن س ــوء الـفـهــم يمكن لــه أيـضــا أن ينتج
أكثف املعاني ،وأشدها أصالة ،في ثقافة
ما.
* شاعر فلسطيني
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