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عباس بيضون يخون الكسالى
حسان الزين

مذهلة هي ق��درة عباس بيضون على التعافي من «الغيبوبة»
التي أدخلته بها سيارة مسرعة ،في أحد شوارع بيروت.
ّ
كأنه ،فجأة ،نسي أنه جريح ونهض من سريره مستأنفًا حياته.
حذف مقطعًا من حياته ،شهرين على األقل ،وعاد بحماسة إلى
مكتبه وأصدقائه وأوراقه .مفاجئ هذا .من أين له حب الحياة؟
من أين له القدرة على استئنافها؟ من أين له الرغبة في العيش
في هذا البلد؟ أسأل ذلك وأعرف أن الحياة أسهل شيء في هذه
ال�ح�ي��اة .كما ل��و أن ع�ب��اس بيضون ق� ّ�رر ع��دم إزع��اج أصدقائه
ّ
امل�ت�ح��ل�ق�ين ح��ول��ه م��ري�ض��ًا .ق � ّ�رر أن ي�ط�ل��ب م��ن س��ائ��ق السيارة
نسيان تلك الليلة وارتداداتها .كما لو أنه يريد احتكار املأساة
لنفسه وحده .ما حصل في تلك الليلة وما تالها ،فوق السرير
ّ
في غرفتي العمليات والعناية امل��رك��زة ...وف��ي أروق��ة االنتظار،
فكرة يطاردها عباس وحده .ما حصل تلك الليلة مسودة ،وإذ
يعود عباس إلى حياته يحاول إيجادها حيث أضاعها ،يحاول
إعادة صوغها من حيث أفلتت وطارت.
لعل املذهل في هذا ،ليس قدرة عباس بيضون على الحياة ،فقد
بدت مالمح ذلك واضحة أثناء مقاومته الجراح .الجميع استغرب
ّقوة بنيته وكأنه كان ُيخفي هذا َّ
السر ،وهو الذي جعل اآلخرين
يغفلون عنه مأخوذين بعباس بيضون الشاعر والكاتب من
طينة املوهبة الخالصة والنادرة .وليس املذهل أن يفاجئ عباس
ّ
الكتابية باتت ع��ادة ،وكثيرة هي القصص
بيضون ،مفاجآته
املفاجئة عنه .املذهل هو رغبته في الحياة .األكيد أنه ال يسعى
إلى إعطاء درس في هذا .هذا آخر همومه .لكن حماسته للحياة،
مفاجئة .أحسب أنها رغبة في تخفيف وطأة الحياة أكثر مما
ه��ي رغ�ب��ة ف��ي ال�ح�ي��اة .ال �خ��روج م��ن امل��رض وال�س��ري��ر ترويض
للحياة ،هو مواصلة أمر ما بدأ سابقًا ،منذ زم��ن ،لعله الحياة
نفسها ،أو الصداقة أو العمل أو الكتابة .الكتابة التي خطا بها
خطواته األولى خارج السرير ،حتى قبل أن يخرج بجسده منه.
الكتابة التي طمأن بها أصدقاءه قبل أن يسمعوا األطباء ،وقبل
أن يروه يخرج من السرير ويمشي في الغرفة كطفل.
عباس بيضون ال يعطي درسًا بحب الحياة.
ه��ذا أك�ي��د ،لكنه يستفز األس�ئ�ل��ة :أه��و درس ف��ي ع�ل��وم الحياة،
ف��ي الحياة نفسها ،ف��ي ال�ق��درة على الحياة ،ف��ي غ��راب��ة الحياة،
ف��ي ال�ض�ح��ك م��ن ال �ح �ي��اة ،ف��ي ل ��زوم ال �ح �ي��اة ،ف��ي ال �ص��داق��ة ،في
الكتابة؟
ّ
ال يعطي درس��ًا في الحياة وحبها ،لكنه يستفز أسئلة العيش
في هذه املدينة التي تشبه سيارة مستعجلة تزاحم العابر على
الرصيف ،أو في تلك «املدينة» التي ال تشبه قصيدتها .وال مكان
نذهب إليه ،حتى القصيدة باتت مثلنا مضجرة ،حتى السخرية
باتت تبحث عن وظيفة ،في الهوامش التي يهملها السياسيون
واملرتزقة .لم نترك ألنفسنا حلمًا ،فيما نطرق أبواب الكوابيس.
ل��م ن �ت��رك ألن�ف�س�ن��ا ش�ه�ي�دًا ف�ي�م��ا ن�ب�ح��ث ع��ن أس�ل�ح��ة وشوارع
وجدران تتسع للصور .لم نترك ماضيًا كي ال نبدو «تافهني»
ّ
نتعلم .ولم ننب مدينة لندمرها ،ولم ّ
ندمر أنفسنا لنبني مدينة.
ِ
عملنا ذلك كله ولم نفهم معنى الدمار.
ّ
يحرجني أن يكون عباس الجريح املريض أنشط منا ،أن يكون
ق��ادرًا على مخالطة األص��دق��اء .ه��ذه ه��ي امل�ف��اج��أة التي تقارب
خيانته الكسالى.
ّ
مرة أخرى نشتم عباس بيضون لفعله شيئًا ال نقدر عليه .وال
يعزينا القول إن الحياة تحتاج إلى عبقرية أو قدرة بدنية تجعل
أجسادنا هنودًا حمرًا ،فيما نحن نهرول في شبهة املدن لنغدو
ّ
مدنيني .نعيش في العلب مع أوهام صغيرة تداعب الضجر تارة
وتفاقمه ت��ارات ،ونحسب أننا نقتل أمرًا ما ،الوقت على سبيل
املثال.
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كما كان متوقعًا ،استقال مستشار األمن القومي الجنرال جيم جونز األسبوع
االستقالة أتت مبكرة بضعة أسابيع ،ويقال في أروقة
املاضي من مهماتهّ .
السياسة في واشنطن إن ما نقله كتاب بوب ودوورد الجديد «حروب أوباما»

تغيير مستشار األمن
وداعًا سيد جونز
ديفيد روثكوف*
س �ي ��ذك ��ر ال� �ت ��اري ��خ ال� �ج� �ن ��رال ج �ي ��م ج ��ون ��ز بأنه
م�س�ت�ش��ار األم ��ن ال�ق��وم��ي األق ��ل ن�ج��اح��ًا م�ن��ذ أيام
ال �ج �ن��رال ج ��ون ب��وي�ن�ت��دك�س�ت��ر ال� ��ذي أج �ب��ر على
االس�ت�ق��ال��ة خ�ل�ال إدارة ال��رئ�ي��س األس �ب��ق رونالد
واحدة
ريغان .هذه الحقيقة وحدها
ُ
تضيء على ُ نّ
ّ
من أخطاء ع��دة في ً الحسابات ُّارتكبت حني عي
عسكريًا ،فاتكل على الحكمة
جونز .هو كان رجال ّ
التقليدية التي تقول بأن رجال الجيش ّيبرعون
ف��ي وظ��ائ��ف مماثلة .فيجب أال ننسى أن أفضل
م�س�ت�ش��ار أم ��ن ق��وم��ي ف��ي ال �ت��اري��خ ك ��ان الجنرال
برينت سكاوكروفت [مستشار األمن القومي مع
الرئيسني ّجيرالد فورد وجورج بوش األب] .ومن
الواضح أن سكاوكروفت كان املثال املترسخ في
عقل الرئيس أوباما حني اختار جونز.
ّ
املشكلة ك��ان��ت ،ك�م��ا رأي �ن��ا م��ع بوينتدكستر ،أن
ال �خ �ب��رة ال�ع�س�ك��ري��ة ل�ي�س��ت ض�م��ان��ة ل�ل�ن�ج��اح في
الوظيفة .سلف بوينتدكستر ،روب��رت مكفارالين
[مستشار األمن القومي للرئيس رونالد ّريغان]
ك ��ان ي�ت�م�ت��ع ب�خ�ب��رة ع�س�ك��ري��ة ك �ب �ي��رة ،ل�ك��ن��ه كان
كارثة أخرى.
ّ
ل �ك��ن ج��ون��ز ل ��م ي �ك��ن س �ك��اوك��روف��ت ب ��أي طريقة
ممكنة .أت��ى سكاوكروفت إل��ى ه��ذا املنصب بعد
وشخصية مع رئيس الجمهورية.
عالقة وطيدة ّ
بعد تجاوز التحفظ بينهما ،لم يستطع أوباما
وجونز الوصول إلى هذه املرحلة في عالقتهما.
ّ
تسلم سكاوكروفت منصبه ولديه نظرة واضحة
امل �ع��ال��م ل�ل�ع��ال��م ،ط � ّ�وره ��ا ع�ل��ى م ��دى س �ن��وات من
ال��دراس��ات املعمقة والرصينة للشؤون الدولية.
ق��ال أح��د الدبلوماسيني ال��ذي��ن عملوا م��ع ّجونز
حني كان قائدًا للقوات الحليفة في أوروبا إنه «لم
يكن ل��دي��ه أدن��ى اه�ت�م��ام بالسياسة الخارجية».
كان مهتمًا فقط بالشؤون العسكرية ،وحتى في
هذا املجال لم يكن مبدعًا أو يتمتع بفضول فكري.
سكاوكروفت كان متمكنًا من وظيفته مستشارًا

قلة خبرة الرئيس أوباما
أي
ّأثرت على جونز أكثر من ّ
عجز لدى الجنرال
يتحدث
لألمن القومي ،فهو طوعًا وبإخالص
كان ّ ً
عن ريغان كرئيسه في العمل وكان ّ
منسقًا فعاال
للسياسات ،احترمه ووث��ق ب��ه الجميع كوسيط
نزيه .أما جونز ،فبدأ يتكلم بالسوء عن أوباما في
ّ
الحفالت التي دعي إليها منذ أشهر ،ولم يعد نفسه
موظفًا عند أح��د .كذلك فإنه لم يستطع أن يكون
قائدًا بكل ما للكملة من معنى ،فترأس اجتماعات
دون أن يستطيع قيادة سير العمليات.
وبالطبع ،حتى مع اعتباره املثال ّالذي يجب على
ّ
كل مستشاري األمن القومي التطلع إليه ،أحيانًا
ُ ّ
معسول اللسان
يقلل من قدر سكاوكروفت .كان ّ
ول�ط�ي�ف��ًا ج �دًا ل� ّ�درج��ة ك ��ان ي �ب��دو أن ع�م�ل��ه شديد
السهولة .رغم أن جزءًا من نجاحه يعود ّإلى هذه
الصفات وكون فريقه كان متجانسًا ،لكن برينت
سكاوكروفت رجل استثنائي .لم يعمل أي شخص
حصل على ه��ذه الوظيفة أكثر منه .لم يكن أحد
أذكى منه .لم يكن أي شخص يمتلك رؤية للعالم
أف�ض��ل وأك �ث��ر دق��ة م�ن��ه ،وم��ن ض�م��ن ه ��ؤالء حتى
رئ �ي��س س �ك��اوك��روف��ت ح�ي�ن ك ��ان ن��ائ�ب��ًا ملستشار
األمن القومي ،أي هنري كيسينجر ،ثاني أفضل
هذا املنصب على اإلطالق.
شخص شغل ّ
اختير جونز ألن��ه ب��دا ،بشكل سطحي ،من طينة
وبدا
ّس�ك��اوك��روف��ت نفسها ،أو يحاكيه ف��ي ذل��كّ .
أن ذلك كان الشيء املنطقي ليفعله الرئيس .لكنه
اخ�ت��ار ال��رج��ل ال�خ�ط��أ .م��ن أ ّك�ث��ر األس �ب��اب الخفية
لنجاح س�ك��اوك��روف��ت ه��و أن رئيسه ك��ان جورج
ب��وش األب .رئ�ي��س ّ ذو ب��اع ط��وي��ل ف��ي السياسة
الخارجية حني تسلم منصبه ،وك��ان يعرف ماذا
ي��ري��د بالضبط م��ن أي عملية سياسية .وباراك
أوباما ليس جورج بوش األب.

ّ
ّ
قلة خبرة الرئيس أث��رت على جونز أكثر من كل
عجز لدى الجنرال .لم يكن يعرف ماذا يريد .تردد
أميركا املتكررة
عن مشاكل ً
في أمور مهمة .برهن ّ
ال �ت��ي ت�ح�ص��ل ح�ي�ن ت ��وظ ��ف رج � ��اال ال يمتلكون
خ�ل�ف�ي��ة ف ��ي ال �س �ي��اس��ات ال��دول �ي��ة ل�ي�ش�غ�ل��وا أهم
وظيفة دولية في العالم .إضافة إلى ذلك ،لم يكن
يعرف حقيقة عمل الرئاسة ليقضي في املهد على
خلق أي مجموعات داخلية كتلك التي ّ
شوشت
الرسمية .شجع أوب��ام��ا (أو
على عمل السياسة
ّ
سمح لوقت طويل ما بدا كأنه تشجيع) مساعديه
ف��ي ال �ش��ؤون ال�خ��ارج�ي��ة ف��ي حملته االنتخابية
على االس�ت�م��رار بتسليم التقارير مباشرة إليه.
ّ
والسري
وأدى ذلك إلى بعض التجاهل الرسمي
ل �ج��ون��ز ،م��ا ق � ّ�وض م��ن س�ل�ط�ت��ه ب�ن�ح��و ك�ب�ي��ر .لم
ي� ّ ًس��اع��د أوب��ام��ا ف��ي ت�ق��وي��ة ج��ون��ز ،وزادت الطني
بالجنرال ،إضافة إلى
بلة أوجه القصور الخاصة
ً
ع��دم وج��ود انسجام بينهما ،فضال عن التعاون
ّ
غير الفعال الذي انتقده مسؤولو البيت األبيض
والسياسة الخارجية الكبار منذ األشهر األولى
لوصول أوباما إلى الرئاسة.
ّ
في الحقيقة ،ازداد الوضع سوءًا لدرجة أن جونز
ّ
تعرض للنقد أكثر من مرة من قبل دنيس مكدونو،
كاتم أسرار أوباما .ومن املدهش كيف استمر في
عمله كل هذه املدة .وقال لي مستشار أمن قومي
املواقف املعروفة
سابق حني كنا نتناقش في أحد
ّ
مل �ك��دون��و ال �ت��ي ان�ت�ق��د ف�ي�ه��ا ج��ون��ز إن «ذل ��ك كان
ّ
سأخيرهم بيني
سيحصل مرة واحدة معي .كنت
وب�ي�ن��ه» .ط��رح ذل��ك ال �س��ؤال اآلت ��ي :كيف سيعمل
تحت إم��رة ت��وم دونيلون،
مجلس األم��ن القومي ّ
خليفة جونز؟ ال شك في أن دونيلون يبدأ بعالقة
أفضل بكثير م��ع أوب��ام��ا (وم�ك��دون��و) ّ
مما حظي
ّ
ّ
ب �ه��ا ج ��ون ��ز .وال ش ��ك ف ��ي أن � ��ه م�س�ت�ع��د ألن يعد
نفسه موظفًا عند ال��رئ�ي��س ،ك��ذل��ك فهو موهوب
في العمليات السياسية .السؤال هو هل سيترك
دمغته الخاصة أو سيكون توظيفه فقط لتنفيذ
ال�س�ي��اس��ات ف��ي وق�ت�ه��ا ،وتخفيف ال �ج��دل القائم

