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النواب ّ
يتحدون الملل ...بالتمديد
} هتاف دهام
دخلت المنطقة في إع��ادة رسم جديدة
للخريطة االستراتيجية م��ع االنتخابات
الرئاسية السورية التي أوصلت الرئيس
بشار األسد الى رئاسة الجمهورية لوالية
ثالثة ،األم��ر ال��ذي ن��زع ال��ورق��ة السورية
نهائيا ً م��ن ال��س��ع��ودي��ة ،ال��دول��ة اإلقليمية
األكثر عدائية لسورية بعد «إسرائيل» كما
يقول الرئيس بشار األسد.
لم ينت ِه األم��ر عند المملكة .لجأت الى
ال��ع��راق ،فحركت المجموعات اإلرهابية
أو ما ب��ات ُيعرف بتنظيم ما ُيس ّمى دولة
اإلسالم في العراق والشام «داعش» على
عدد من المناطق العراقية.
ت����درك إي����ران أنّ م��ا ج���رى ه��و تواطؤ
س���ع���ودي ض���� ّد ال��ج��م��ه��وري��ة االسالمية
االيرانية على األرض العراقية لكبح جماح
التمدّد االي��ران��ي ،ال سيما أن ال��ع��راق يعد
الخاصرة للجمهورية االيرانية.
ل���ن ت��ت��خ��ل��ى اي�����ران ع���ن ال���ع���راق .أعلن
الرئيس االي��ران��ي الشيخ حسن روحاني
أن ب�لاده ستكافح العنف واالره���اب في
العراق .ما من شأن ذلك ان يعقد االمور
أك��ث��ر ب��ي��ن ال��س��ع��ودي��ي��ن واالي��ران��ي��ي��ن غير
المستعجلين للقاء االيراني – السعودي
المنتظر في المنطقة لما له من ارتدادات
م��ن شأنها أن ت��رخ��ي بظاللها االيجابية
على لبنان ال��ذي دخ��ل الشغور الرئاسي
في  25أيار الماضي.
يؤكد مصدر مطلع أن انتخاب رئيس
ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ص��ع��ب ال��م��ن��ال ،ورب��م��ا من
المستحيل ق��ب��ل ال��خ��ري��ف ال��م��ق��ب��ل ،حيث
المنطقة في حاجة إلى كامل فصل الصيف
لبلورة معركة الصراع الحاصل.
يب ّرر المصدر سريان الشغور الرئاسي
وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية إلى
غياب التوافق االقليمي وال��دول��ي ،فضالً
ع��ن التوافق الداخلي المعدوم ح��ول هذا
االستحقاق ،ما يجعل منه استحقاقا ً بعيد
المنال قبل انتهاء والي��ة المجلس النيابي
في  20تشرين الثاني المقبل.
ال انتخابات رئ��اس��ي��ة قبل االنتخابات
النيابية .يع ّول العماد ميشال ع��ون على
تاريخ  20آب موعد دعوة الهيئات الناخبة
التي تسبق نهاية والي��ة المجلس ،إال انّ
تح ّوالً واحدا ً لن يحصل كما يقول المصدر،
ال على صعيد االنتخابات الرئاسية وال
ع��ل��ى ص��ع��ي��د االن��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة التي
يستبعد أن ت��ج��ري ف��ي م��وع��ده��ا ال وفق
قانون جديد وال وفق قانون الستين الذي
يضمن للعماد عون ما فوق  27نائباً.
معضلة عدم إجراء االنتخابات النيابية
ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة ف���ي ظ���� ّل ان���ع���دام ال��وف��اق
السياسي ستولد تمديدا ً جديدا ً للمجلس

ال��ن��ي��اب��ي ال��م��م��دّد ل��ه ف��ي ح��زي��ران 2013
بذرائع أمنية.
حسمت ال��ق��وى السياسية المسيحية
أم���ره���ا ب����أن ال ان���ت���خ���اب���ات ن��ي��اب��ي��ة قبل
االنتخابات الرئاسية ،قطعت الطريق على
انتخابات أقله بقانون الستين ،فوجهت
االصابع إلى التمديد الذي حانت ساعته.
ال تؤيد كافة القوى السياسية التمديد
لكنها ف��ي ال��وق��ت عينه ال ت��ع��ارض��ه .وإذا
كان رئيس جبهة النضال الوطني النائب
وليد جنبالط هو رأس الحربة في الدفع
باتجاه التمديد للمجلس الحالي ،فهو قلق
من المستقبل ألن أية إعادة نظر في النظام
ل���ن ت��ع��ط��ي رئ��ي��س ال��ت��ق��دم��ي االشتراكي
فرصة التحكم بالبلد مثل ما هو حاصل
اليوم.
لن يعارض تيار المستقبل التمديد .ال
يجد فيه أي ضرر ،فهو في وضع مترهّل،
وأي انتخابات ستجرى ستخسره على
األق ّل سبعة مقاعد من أصل المقاعد التي
يشغلها حالياً.
وإذا كانت الضرورة فرضت على حزب
الله السير بالتمديد في حزيران الماضي
فإنه ورئيس المجلس النيابي نبيه بري لن
يقفا حجر عقبة أمام التمديد في ظ ّل العجز
في التوافق على إج��راء االنتخابات وفق
الستين .وإذا كان المستقبل قادرا ً على أن
يأتي بحليفيه حزب الكتائب وحزب القوات
للتمديد للمجلس النيابي ،فإنّ العثرة تبقى
في موافقة التيار الوطني الحر الذي طعن
بالتمديد الحالي ،فكيف به يقبل بالتمديد
الجديد.
وإذا كان الواقع ال يتطابق مع تطلعات
ال��ج��ن��رال االن��ت��خ��اب��ي��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة ،لجهة ان
المجلس النيابي معطل ولن يلتئم بالتأكيد
للبحث ف��ي إق���رار ق��ان��ون انتخابي جديد
ف��ي ظ�� ّل االخ��ت�لاف السياسي الحاصل،
ف��إنّ التمديد لمدة أقصاها سنة سيكون
سيد الموقف في المرحلة المقبلة ،إلى ان
تدقّ الساعة إلعادة النظر في شكل الحكم
ون��س��ف ال��ط��ائ��ف م��ن أس��اس��ه ،ك��م��ا يقول
مصدر مقرب من التيار الوطني الحر ،إذ
ال ح ّل اال بتغيير شكل الحكم والتوجه الى
عقد اجتماعي جديد ،باعتباره انّ أسوأ ما
حصل للبنان هو اتفاق الطائف وم��ا نتج
منه من تحويل لبنان من نظام رئاسي الى
برلماني.
ي��ت��رق��ب ال��ن��واب س��اع��ة س��اح��ة النجمة
لتدق إيذانا ً بإعالن التمديد لنكون مجددا ً
على موعد جديد مع سعادة النواب الذين
يتحدون الملل في الحضور الى المجلس
ال��ن��ي��اب��ي ال����ذي ي��ص��ي��ب ال��ص��ح��اف��ي��ي��ن من
تكرارهم للسنفونية نفسها منذ التمديد
في العام الماضي.

الأحزاب :االنتخابات النيابية وفق الن�سبية
تخرج البلد من الم�أزق وتفعّل الم�ؤ�س�سات
رأى لقاء األحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية «أنّ سياسة التعطيل التي ينتهجها فريق 14
آذار في رفض التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وعدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب ،باتت تهدد
بدفع البالد إلى منزلق خطر تشل فيه مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية مما يلحق أخطر األضرار
بمصالح المواطنين».
وفي بيان أصدره بعد اجتماعه الدوري برئاسة المنسق العام للتيار بيار رفول ،في مقر التيار الوطني
الحر ،اعتبر اللقاء «أنّ تذرع الرئيس فؤاد السنيورة بالحرص على الخزينة العامة وعدم حصول خلل في
النظام المالي لرفض حضور جلسة إقرار السلسلة ،يحمل في جوهره رفضا ً لفرض الضرائب على أرباح
المصارف واألمالك العامة البحرية لتمويل السلسلة ،وإصرارا ً على زيادة ضريبة القيمة المضافة التي
تطاول جميع اللبنانيين من دون تمييز» .وسأل« :هل يحق لمن صرف  11مليار دوالر من خزينة الدولة من
دون قيود توضح أوجه إنفاقها ،أن يدعي اليوم الحرص على الخزينة العامة؟».
ودعا جميع األفرقاء السياسيين في البالد إلى «الحيلولة دون شل مؤسسات الدولة من خالل العمل على
التوصل إلى قانون جديد وعادل لالنتخابات النيابية يعتمد النسبية ،فتجرى على أساسه االنتخابات ،ويتم
تجنب شلل المؤسسة التشريعية الممدد لها أصالً» .وأكد« :أنّ هذا المخرج هو السبيل الذي يخرج البالد من
المأزق الحالي ويعيد إنتاج مؤسسات السلطة لتعمل بفاعلية وإنتاجية لمصلحة الوطن والشعب».
وأضاف البيان« :إنّ ما جرى في العراق من اتساع قوة تنظيم «داعش» التكفيري اإلرهابي ،ونفوذه
وسيطرته ،ما كان ليحصل لوال مؤامرة الدعم الذي تلقاه من دول أجنبية وعربية ،بعدما نما وترعرع وكبر
في أحضان االحتالل األميركي للعراق».

االمتحانات الر�سمية تنطلق اليوم بطريقة «م�سبوقة»
والنتائج «رهينة» الجل�سة المقبلة لل�سل�سلة

اعتصام أساتذة الجامعة أمام وزارة التربية
ب��ع��د أي����ام ص��ع��ب��ة ع��اش��ه��ا ط�لاب
ل��ب��ن��ان ،اك��ت��ن��ف ال��غ��م��وض خاللها
مصير االمتحانات الرسمية ،وبعد
أن توصلت وزارة التربية إلى اتفاق
ج��زئ��ي م��ع هيئة التنسيق النقابية
يقضي بإجراء االمتحانات ،ومقاطعة
أسس التصحيح والتصحيح في حال
لم يتم إق��رار السلسلة في جلسة 19
الجاري ،تنطلق اليوم المرحلة األولى
من االمتحانات الرسمية بطريقة عادية
وليست «غير مسبوقة» ،في شهادة
البريفيه في كافة المحافظات.
وق���د أع��ل��ن ال��م��دي��ر ال��ع��ام ل���وزارة
التربية ورئيس اللجان الفاحصة في
االمتحانات الرسمية ف��ادي ي��رق أنّ
«األسئلة لن تكون تعجيزية ،ولكن في
الوقت عينه ليست أقل من المستوى
المعتاد ،حفاظا ً على سمعة الشهادة
اللبنانية ،وال مجال للمساومة» ،مؤكدا ً
«إع��ط��اءَه توجيهات خاصة للّجان
الفاحصة».
أ ّما بالنسبة إلى المرشحين األجانب،
وخصوصا ً السوريّين ،لفت يرق إلى أنّ
«مجلس الوزراء سمح لهم بالمشاركة،
والمرشحون على تنسيق مع المناطق
التربوية ،على أن تبقى النتائج معلّقة
بانتظار استكمالهم مستنداتهم».

معلمو األساسي

وف��ي سياق متصل ،أف��ادت رابطة
معلمي التعليم األساسي الرسمي في
بيان ،أنّ «وف��دا ً مشتركا ً من هيئتها
اإلدارية ومن رؤساء الفروع في الرابطة
التقى وزي��ر التربية والتعليم الياس
ب��و ص��ع��ب ،وب��ح��ث م��ع��ه ف��ي قضايا
تعنى بصناديق ال��م��دارس الرسمية
ومستحقات المعلمين المتعاقدين
وسلسلة الرتب والرواتب».
وأكد بو صعب ،حسب البيان ،للوفد
«حرصه على هيئة التنسيق النقابية
وحقوق المعلمين» ،داعيا ً إلى «إعطاء
جميع المعنيين حقوقهم ف��ي إط��ار
ال��ت��وازن بين ال����واردات والنفقات».
كما أك��د «ال��ت��زام��ه مضمون االت��ف��اق
ال��ذي تم مع هيئة التنسيق النقابية
والقاضي بإجراء االمتحانات الرسمية
واالمتناع عن وضع أسس التصحيح
والتصحيح» ،داعيا ً إلى «تشكيل وفد
موحد من هيئة التنسيق للتفاوض مع
جميع المسؤولين».
وأوضحت الرابطة أنها رفعت إليه
مذكرة أك��دت فيها «التمسك بإعطاء
نسبة زيادة واحدة لجميع المعلمين.
وإذا أقرت درجات لهم فيجب أن تكون
واحدة لجميع المعلمين واألساتذة من
دون استثناء».
كما أعلنت «رفض أي تعديل للقانون
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النواب ال�سابقون:
النتخاب رئي�س
في �أ�سرع وقت
دعت رابطة النواب السابقين
إلى «انتخاب رئيس للجمهورية
في أسرع وقت ،إذ ال يجوز أن تبقى
سدة الرئاسة شاغرة في الظروف
الخطرة الداخلية واإلقليمية ،وح ّل
مسألة سلسلة الرتب والرواتب
في أس��رع وق��ت ممكن مما يعطي
الموظفين والعمال حقوقهم من
دون إلحاق أية مخاطر بالوضع
المالي».
وتوقفت الرابطة ،حسب بيان
أصدرته بعد اجتماعها ال��دوري
أم��س« ،عند األوض��اع السياسية
واألم��ن��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي
تمر بها البالد وأب��دى أعضاؤها
قلقهم العميق لما قد تسبب هذه
األوضاع من أخطار على االستقرار
والنظام الديمقراطي البرلماني».
ون��اش��دت« :السلطات الرسمية
اإلسراع في تنفيذ هذه اإلجراءات
المصيرية».
ودع������ا ال��م��ج��ت��م��ع��ون إل���ى
«المباشرة بتطبيق مخطط يعيد
النازحين السوريين إلى بالدهم
بعد تأمين السالم واألمن والعيش
الكريم لهم».
وش��دّدت الرابطة على ضرورة
«إق��رار قانون جديد لالنتخابات
وإج��رائ��ه��ا ف��ي أس���رع م��ا يمكن،
ب��ن��زاه��ة وح��ري��ة ت��أت��ي ب��ن��واب
يمثلون الشعب».

(ت ّموز)
سنة .ونحن نعول عليه جدا ً للنهوض
بالمدرسة الرسمية في مرحلة التعليم
االس��اس��ي .وبالتالي نطالب بحذف
المادة  34من مشروع اللجنة النيابية
برئاسة النائب جورج عدوان ،وبحذف
التوصية المتعلقة بهذا الموضوع
من مشروع اللجنة النيابية برئاسة
النائب ابرهيم كنعان» .كما دعت إلى
«األخذ بمذكرة هيئة التنسيق النقابية
التي قدمت للنواب».
أما في موضوع صناديق المدارس،
ف��ق��د ط��ال��ب��ت ال���راب���ط���ة ب��ـ«ت��أم��ي��ن
االع��ت��م��ادات ال��م��ال��ي��ة ال�لازم��ة لدفع
مستحقات صناديق المدارس ،والتي
تبلغ نسبتها  56في المئة من قيمة
هذه المستحقات عن العام الدراسي
المنصرم .2014»2013-
وفي موضوع المعلمين المتعاقدين،
طالبت الرابطة في مذكرتها ،حسب
البيان بـ«تأمين االعتمادات المالية
لدفع مستحقات المتعاقدين جميعا ً
ع��ن الفصل الثاني قبل ح��ل��ول شهر
رمضان المبارك» ،إضافة إلى «تأمين
االعتمادات المالية لدفع مستحقات
ال��ف��ص��ل ال��ث��ال��ث ل��ل��ع��ام ال���دراس���ي
الحالي».
كما دعت إلى إق��رار رفع أجر ساعة
ال��ت��ع��اق��د ف���ي أول ج��ل��س��ة لمجلس
ال������وزراء ،وب���دف���ع ب���دل ن��ق��ل ي��وم��ي
للمتعاقدين وضمهم إل��ى الضمان
الصحي واالجتماعي ،واعتبار ساعة
المراقبة في االمتحانات بمثابة ساعة
عمل فعلية.
وطالب موظفو االدارة العامة بإقرار
سلسلة الرتب والرواتب وعدم اخذها
الى الصراعات السياسية.

اعتصام موظفي
اإلدارة العامة

والتزاما ً بتوصيات هيئة التنسيق،
بمواصلة اإلض��راب واالعتصامات في
اإلدارات العامة ،نظمت رابطة موظفي
اإلدارة العامة قبل ظهر أمس ،اعتصاما ً
أمام مديرية الواردات في وزارة المال
في بشارة ال��خ��وري ،مطالبة بإقرار
سلسلة الرتب والرواتب.
ورفع المشاركون الفتات تدعو إلى
إق��رار السلسلة ،معلنة رف��ض زي��ادة
ساعات العمل الوظيفية .وألقى عضو
الهيئة اإلدارية لرابطة موظفي اإلدارة
العامة نضال العاكوم كلمة أكد فيها
«رفع الغطاء عن القلة القليلة من الذين
أس���اؤوا إل��ى اإلدارة العامة وأمعنوا
فيها ف��س��ادا ً وأن��ه سيتم العمل على
محاسبة الفاسد والمفسد» ،كما طالب
«الموظفين بالتعاون م��ع الرابطة
وال��ع��ودة إل��ى أعضائها في أي إدارة

يتعرضون فيها لالبتزاز».
وش��دّد على «أنّ اإلص�لاح اإلداري
هو أهم هدف من أهداف الرابطة وأنه
سيتم العمل على بناء إدارة حديثة
شفافة منتجة بعيدة عن المحسوبيات
والتبعيات» ،م��ؤك��داً« :على العدالة
والمساواة مع كافة القطاعات أسوة
بأساتذة الجامعة اللبنانية والقضاة،
ولن يتم القبول بأقل من  121في المئة
وال بتعديل الدوام مهما كانت الظروف
وب��ال��م��س ب��ال��ت��ع��وي��ض��ات واألع��م��ال
اإلضافية إضافة إل��ى التعيين وملء
ال��م��راك��ز ال��ش��اغ��رة م��ن داخ���ل اإلدارة
وتفعيل أجهزة الرقابة».
كما توجه إلى النواب والمسؤولين
ب��ال��ق��ول« :فلتتحملوا مسؤوليتكم،
ف��إنّ إق���رار السلسلة ه��و عمل وطني
والسلسلة مرتبطة بالسيادة الوطنية
ولقمة عيش المواطن واألمن االجتماعي
واألم��ن السياسي واألم��ن العسكري،
فعليكم إقرار السلسلة وعدم أخذها إلى
صراعاتكم السياسية».

متعاقدو اللبنانية

كما نفذ األس��ات��ذة المتعاقدون في
الجامعة اللبنانية اعتصاما ً أم��ام
السراي الحكومية أمس ،بالتزامن مع
انعقاد جلسة مجلس الوزراء .وتحدثت
الدكتورة سمر أدهم باسم المعتصمين،
وق��ال��ت« :أيها المسؤولون ،من قلب
اإلضراب المفتوح منذ أسبوعين إلنقاذ
الجامعة اللبنانية جئناكم ،من عدم
إق��رار ملف التفرغ ونتائجه المعطلة
لنهضة الجامعة جئناكم مجددا ً من
كافة فروع الجامعة اللبنانية جئناكم،
وسنحضر ف��ي ك��ل ي��وم تعقدون فيه
جلسة لمجلس ال��وزراء من دون كلل
أو ملل .لن نفارقكم بعد اليوم طالما
لم نحصل على حقنا في التفرغ .ربما
قد سئمتم من وجودنا ومن صرختنا،
أما نحن فلم ولن نسأم من المطالبة
واإلص��رار حتى الوصول إلى خواتيم
سعيدة بما خص ملفي التفرغ والعمداء.
فهذا حق لنا وعليكم» .وأضافت« :إنّ
إنقاذ الجامعة الوطنية ،إل��ى جانب
الحال التي يعيشها األستاذ المتعاقد،
من القلق والظلم والقهر والمعاناة ،من
التراجع واالنهيار ،هو األهم واألسمى
لنا ولوطننا .يا أهل السياسة ،إنّ وضع
الجامعة المأسوي المزمن لم يعد خفيا ً
على أحد ،فأنتم أول العارفين بأنّ الحل
األول للنهوض بالجامعة الوطنية يبدأ
بإقرار ملفي التفرغ والعمداء».
وق��د حضر وزي���ر التربية الياس
بو صعب إل��ى مكان االعتصام ووعد
المعتصمين أن ي��ق�� ّر ملفهم ف��ي أول
جلسة لمجلس الوزراء.

الوفاء للمقاومة :هناك من ي�سعى
�إلى تعطيل ّ
كل الم�ؤ�س�سات
دعت كتلة الوفاء للمقاومة إلى إنجاز االستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ممكن ،الفتة
إلى أنّ تعطيل المؤسسات يتناقض مع مصلحة الدولة والمواطنين.
واعتبر عضو الكتلة النائب علي فياض «أنّ البعض يسعى إلى تحويل شغور سدة
الرئاسة إلى أزمة تعطل كل مؤسسات الدولة ،فهم اآلن يعطلون مجلس النواب ،وقد
تنزلق األمور إلى تعطيل أو إعاقة مجلس الوزراء ،وهذا يتناقض مع مصلحتي الدولة
والمواطنين».
وخ�لال رعايته احتفال نهاية العام الدراسي ال��ذي أقامه معهد المسار في قاعة
رساالت ،قال فياض« :ما نشهده هو تعطيل للدستور واحتضار للجمهورية ،ونحن مع
استمرار المؤسسات بدورها في التشريع من خالل مجلس النواب ،والتنفيذ من خالل
مجلس الوزراء ،والعمل على إنجاز االستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ممكن».
ورأى أنّ ما يجري في العراق «يجب أن يدفع اللبنانيين إلى مزيد من اللحمة بهدف
تحصين الوضع اللبناني من أي تداعيات ،كما أنّ ما يحصل يؤكد بما ال يقبل الشك،
صحة الدور الذي قام به حزب الله لحماية الحدود واألراضي اللبنانية من سيناريو
شبيه للسيناريو العراقي».
كما أثنى فياض على «التفاهم الذي حصل بين وزير التربية وهيئة التنسيق إلجراء
االمتحانات ،مع التمسك بحقوق القطاعات المختلفة إلقرار السلسلة ،التي يخضع إقرارها
لتهويل كبير يختلط فيه السياسي بالمالي ألنّ توفير اإليرادات الالزمة لتمويل السلسلة
ممكن ،في حين يتخذه البعض ذريعة لعدم إعطاء الناس حقوقهم» .وأض��اف« :هذا
االنقسام حول السلسلة ليس جديداً ،ألنّ ثمة خالفا ً قديما ً بين رؤيتين :رؤيتنا التي تفهم
الدولة على أنها دولة رعاية اجتماعية معنية بقضايا المواطنين الحياتية والمعيشية
ولمنطق الضمانات االجتماعية ،ورؤية الفريق اآلخر التي هي نيوليبرالية ال يعنيها من
الموضوع سوى معدالت النمو التي هي معايير مضللة حول صحة الواقعين االقتصادي
واالجتماعي ،وهذه الرؤية ال تكترث بجوع الفقراء ،وال بتدني القدرة الشرائية للمواطنين،
وال بعجزهم عن تأمين حاجاتهم األساسية في الطبابة والتعليم والمأكل والمسكن».
من جهته ،رأى النائب حسين الموسوي في تصريح «أنّ ما تقوم به فيالق التكفير
اإلجرامية في العراق وسورية ،يضع دول المنطقة كلها والعالم أمام المسؤولية الكبيرة
في مواجهة هذا الخطر الداهم» .وقال« :إنّ مقاومة هذا اإلرهاب التكفيري تستلزم وبسرعة
ومسؤولية عالية ،وضع استراتيجية عراقية وطنية تشمل كل الشيعة والسنة وكل أبناء
العراق المخلصين ،ألنّ االستهداف لم يميز في سورية ولن يميز في العراق بين إنسان
وآخر ،بل يطاول وحدة العراق ومصير كل العراقيين ،ومن يتخلف عن ذلك سيستحق
لعنة الله والتاريخ» .ودعا« :القيادات والفاعليات في لبنان إلى مقاربة المشهد العراقي
بكثير من الجدية والعقالنية ،بعيدا ً من كل الشبهات والعصبيات والمصالح الشخصية
الضيقة».
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نكبة العراق
} جاد الحاج
م��ا ال����ذي ح��ص��ل ف��ي ال���ع���راق ف��ي األي����ام األخ���ي���رة؟ بين
حكايات التواطؤ التي تطاول القادة العسكريين في المناطق
المنكوبة ،والتوجه نحو تشكيل لجان شعبية تغطي عجز
الجيش؛ بين صمت حكام الخليج (أو م��ا ي���وازي الصمت
من خطاب فارغ) واستنكار سورية وإيران ،وبين استنفار
تركيا لألطلسي وتململ السياسة األميركية بعد التثبت،
دوي أص����وات ال��م��ع��ارك ،م��ن أض��ح��وك��ة «الهزيمة
ب��دل��ي��ل
ّ
االستراتيجية» التي ألحقتها واشنطن باإلرهاب في العراق،
أم ٌر واحد يجمع العالم بشرقه وغربه عليه :تنظيم «الدولة
اإلس�لام��ي��ة ف��ي ال��ع��راق وال��ش��ام» يخطو خ��ط��وة ج��دي��دة في
مسعى التح ّول إلى «دول��ة» بالفعل… فص ٌل جدي ٌد من بالء
العراق والشام.
تاريخ ال��ع��راق (الحديث ج��داً) يتكرر .في العام ،2003
شاهدنا أحد أقوى جيوش المنطقة يتلقى الهزيمة تلو األخرى
ٌ
جيش سبق له أنّ تلقى ضربات شديدة
في بالد الرافدين،
ّ
في الثمانينات من دون أن يتفتت ،ومن دون أن تختفي ألوية
كاملة م��ن ميادين القتال بعديدها وع��ت��اده��ا .بعد عقد من
الزمن ،نشاهد بضعة آالف من مسلّحي «داع��ش» يحتلّون
الموصل ،المدينة التي كانت تحميها ق��وة عسكرية يناهز
عديدها الخمسين ألف جندي مدججين بأحدث األسلحة.
والنتيجة ،أنّ تلك المدينة ،وغيرها الكثير من المدن المه ّمشة
سياسياً ،سقطت في أي��دي ظالميي «داع��ش» ،بفعل خيانة
أو تواطؤ أو ق��وة خ��ارق��ة .وم��ا سيتبع ه��ذه النكبة الجديدة
يذ ّكرنا أيضا ً بتبعات حرب العام  ،2003عندما تح ّول جيش
البالد إلى فرق مسلّحة ،مذهبية وعشائرية ،موالية للشرق
قسمت المدن والمحافظات وأغرقت العراق في
أو للغربّ ،
د ّوامة من العنف ل ّما يخرج منها بعد .وما من نتيجة لمسعى
القيادة العراقية اليوم في القيام باألمر عينه ،أي تسليح
مجموعات لمساندة الجيش ،إذا استم ّر على المدى البعيد،
سوى المزيد من التقسيم ،وخلق المزيد من المرجعيات،
وذل���ك ف��ي ظ��� ّل ال��ش��ك��وك ال��ت��ي ت��ط��ول والءات المرجعيات
القائمة أساساً.
بين ال��ش��ام وال��ع��راق ال��ي��وم ،دوي��ل��ة ،أو دول��ة إسالمية ال
ينقصها س��وى اع��ت��راف دول��ي ،تمت ّد ح��دوده��ا من الفلوجة
ومشارف بغداد شرقاً ،إلى تخوم حلب غرباً ،ومن األنبار
جنوبا ً إلى اليعربية شماالً ،وفي الداخل مدن كبرى وآبار
نفط وحقول زراع��ي��ة وث���روات مائية ،وشعب مقهور .بين
ال��ع��راق وال��ش��ام تنظيم ت��ح�� ّول ،بين والي��ت��ي أب��و عمر وأبو
بكر البغداد ّييْن ،إل��ى دويلة بسرعة مرعبة ،وذل��ك في ظ ّل
خالفه مع التنظيم العالمي األم« ،القاعدة» ،والحرب األهلية
الجهادية التي يخوضها ضد توأمه «جبهة النصرة» والجبهة
اإلسالمية ،وباقي الفصائل الجهادية في سورية ،بغية بسط
النفوذ على مناطق أوسع من الميدان واحتكار التمثيل.
ما الذي يحصل بين الشام والعراق اليوم؟ انهيار جديد
التفاقية سايكس-بيكو ،ف��ي س��ي��اق مختلف ه��ذه المرة،
جلي خالل معركة القصير والقرى
بعد أن انهارت بشكل
ّ
الحدودية الشمالية بين لبنان وسورية ،وك�� ّل ما نجم عن
تلك المعركة« .داع���ش» ال��ي��وم يجرف ال��ح��دود بين نينوى
والحسكة ،ويستغ ّل تالحم الميدانين السوري والعراقي،
مدى حيويا ً يحمي مناطق سيطرته الكاملة في الرقة
ليصنع
ً
وري��ف دير ال��زور السوريتين واألنبار العراقية ،يستطيع
م��ن خ�لال��ه نقل ال��ق��ي��ادات والمقاتلين واألس��ل��ح��ة واألم���وال
بحرية وأمان.
رب��م��ا ال��وق��ت ت��أخ��ر لتحميل ال��م��س��ؤول��ي��ة وال��ب��ح��ث عن
األس��ب��اب .ولكن أي منطقة تتع ّرض للحرمان والتهميش
السياسي ،وتفقد مق ّومات اقتصادها الحقيقية من زراعة
وصناعة لصالح النفط وال��س��وق النيوليبرالية ،وم��ا ينتج
عن ذلك من إفقار ،وأي منطقة تخرج من حسابات الدولة
أي س��ع��ي ث��وري
ال��م��رك��زي��ة ل��ف��ت��رات ط��وي��ل��ة ،وف���ي غ��ي��اب ّ
يتخطى ال��ن��زع��ات ال��م��ت��ط��رف��ة ف��ي��ه��ا ،تصبح أرض����ا ً خصبة
للتطرف الديني ،صالحة في هذه الحالة لزرع بذور السلفية
أي
الوهابية ،واإلره��اب ،الذي هو بمعنى آخر انحراف عن ّ
قيم قد يحملها الدين في الحالة الطبيعية.
إذا نظرنا إلى التطورات األخيرة من هذا المنطلق ،نرى أنّ
«داعش» وصل إلى مداه الجغرافي األوسع في المشرق ،وال
طريق آخر له بعد اآلن سوى التراجع أو محاولة االستماتة
في الدفاع عن هذه المكتسبات .فدولة «داع��ش» باتت على
تماس مباشر مع بيئة ال يمكن أن تحتضنها ،ال طائفيا ً وال
مجتمعياً ،وينحصر نفوذها اآلن في المنطقة التي احتلّتها
من الشام والعراق .ال بل إ ّنها على تماس مباشر مع بعض
المناطق التي تسيطر عليها تنظيمات جهادية أخ��رى تك ّن
لها العداء ،أكان ذلك ألسباب إيديولوجية أو لخالفات على
السلطة.
واألم����ل ال��وح��ي��د ،إن ج���از ال��ح��دي��ث ع��ن األم���ل ف��ي جملة
واح��دة مع تنظيم الوحوش ه��ذا ،يكمن هنا ،في أنّ أح��دا ً ال
يريد العيش في ال��دول��ة التي يبنيها «داع���ش» ،بالرغم مما
نراه من اتحاد ظرفي لبعض العشائر ولبقايا نظام معها في
شمال غرب العراق ،نظام كان السبب في خلق ع��داوة بين
أبناء العراق سببها القمع والحرمان .هي تج ّمع أشخاص
ب��ات��وا ب�لا أرض وال ه��وي��ة ،يتملّكهم ت��ط��رف دي��ن��ي وتوق
إل��ى «االستشهاد» ،أشخاص بال أم��ل في العالم وال رادع،
ينشرون ال��م��وت ف��ي ه��ذه ال��دول��ة أو تلك .يف ّر السكان من
ك ّل حاضرة وريف يح ّل فيهما «داعش» ،ويستوطن الموت
والخراب والبؤس والمظاهر القروسطية 500 .ألف نازح
ف ّروا في األيام األخيرة من «الدولة» في الموصل ،وقبلهم
كثيرون في مدن عراقية وسورية أخرى .ال مستقبل واقعيا ً
لدولة كتلك ،تستأصل الثقافات األصلية من المجتمعات
التي تح ّل فيها ،وتذبح كل من يجرؤ أال «يبايعها» ،وتأتي
بمرتزقة ت��ر ّب��وا على تعاليمها ف��ي دول العالم المنكوبة،
وبمجرمين تطلق سراحهم م��ن السجون لبث ال��رع��ب في
ال��م��دن .ال مستقبل ل��دول��ة أشبه بثقب أس��ود يجذب ك�� ّل ما
في األرض من شر وجنون إليه ،ولكنّها ،في زم��ن الوقت
الضائع الذي نعيش فيه ،تنشر الموت والحزن بيننا.
األول��وي��ة اليوم هي للبحث عن ح��ل ،وال حل في نزوات
جنونية تحلو للبعض ،في استجداء التدخل الغربي وفي
تسليم المصير إل��ى حلف شمالي األطلسي ال��ذي يساوي
«داعش» إرهاباً .الحل الواقعي الوحيد هو في تعاون العراق
وسورية ،وربما إيران ولبنان ،وتضافر جهودها لمحاربة
اإلرهاب ،وذلك ال يت ّم إال بمنع التمويل السعودي-القطري
له أوالً ،وبضغط دولي يجعل من مكافحة اإلرهاب أولوية،
وخ��ص��وص��ا ً ف��ي ال����دول ال��غ��رب��ي��ة ال��ت��ي ب����دأت ت��ج��ن��ي ثمار
م��ا زرع��ت��ه م��ن إره���اب ف��ي مجتمعاتها نفسها .ال ح�� ّل في
مجموعات مسلّحة منفصلة ع��ن الجيش تهاجم الموصل
وال��ش��م��ال ال��ع��راق��ي ،ب��ل بالتفات ن���وري المالكي والنظام
العراقي إليها وإلى المعتدلين فيها للقضاء على التطرف.
م��ا ال���ذي يحصل ب��ي��ن ال��ش��ام وال��ع��راق ال��ي��وم؟ ال جديد،
ب��ل استعادة للتاريخ المتج ّهم تحت رم��اد اإلن��ك��ار؛ صمت
لإلنسانية أمام ك ّل هذا اإلج��رام والتعطش للدم ،ومنظمات
دول��ي��ة «ق��ل��ق��ة ج����داً» ودول م��ت��واط��ئ��ة وان��ك��ف��اء ع��ن محاربة
اإلرهاب حتى اآلن .ال أحد يشعر بالرعب المتفشي في تلك
المناطق البعيدة ،وال أحد يسمع أنين البؤس فيها والواقع
المؤلم« .داعش» بات مرادفا ً للموت والخراب ،واإلنسان هو
الضد.

