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سياسة

األربعاء  26أيلول  2012العدد 1818

قضية اليوم
زياد الرحباني
إنه سوري ملاذا ينتظرني؟!! ــ 1
¶ كان ُيفترض أن يكون مقال اليوم من قطعتني ،لكنه تعدى
ع��دد الكلمات امل�س�م��وح ب�ه��ا .ل��ذا سيتم نشر امل�ق��ال الثاني
التابع لهذا العنوان غدًا الخميس.

¶¶¶

ستالينني ـ Stalinine
ّ
ّ
ـ��ـ (م��ح��ك��ي) خ ّ��ي��ي أن���ا م��ا ع��م ق��ل��ك م��ارك��س ،ع��م ق��ل��ك لينني ل��ي��ن�ين ،ما
بتعرفو للينني؟
ََ
ــ أنا بعرف ستالينني مش لينني ،أكبر ديكتاتور بالبشرية ،لك ْن.
ــ صحيح ّكتير صحيح بس لينني غير واحد.
ّ
هيدا َمني سامع فيه ،أساسًا بس تقول ستالني يعني :كل الباقيني
ــ إي ّ
شي.
وال
(بازدراء)
ي؟
هن
مني
ّ
ًا).
د
(مقل
لستالينني
قبلو
هيدا
لينني،
هيدا
بس
مزبوط
ــ
ّ
اّ
وليك كلن هيك
بعدو،
وال
قبلو
ال
حدا
خل
ما
ستالينني
يمكن،
وال
ــ
ّ
هتلر ،عمر ّالبشير ،القذافي ،وبشار األسد بعزاهم ،هول كلن عا نفس
ّ
بستالينني.
لوا
بيتمت
ة،
السك
ّ
ّ
ــ يعني ...إذا ّبدك ...بس هتلر بما أنك ذكرتو تمتل فيه صاحبك بوش.
ذاك��ر ّلاّأدي��ه رسموه األميركان .قبل ،األوروب��ي��ي شو كانوا يرسموه؟
ستالينني؟
هتلر و
لاّ
ــ إن كان هتلر و ستالينني أخرا من بعضن.
ــ ما هيدا اللي عم ّ
جرب قولو بس لينني من غير طينة.
ّ
ــ شو بيعمل هيدا؟ مع مني هوي؟
لينني إذا (قاطعه)
ــ ّ
ــ بيكفيني إنو ستالينني مع حافظ األسد.
ــ بشار قصدك.
ــ وبشار طبعًا ،هول مدعومني مباشرة من ستالينني.
ــ بس ستالينني مات.
ــ ستالينني ما مات ،أيمتى مات؟
ــ سنة الـ .١٩٥٣
األسد.
بيت
داعم
اللي
إبنه
ــ إي َبيكون
ّ
ّ
ــ إي له ،إبنه لستالني شو ّبدك هلق ،بعدين ما حدا بيعرف عنو شي.
ماركس؟
ــ ما عندك ماركس ،شو بيشكي ّ
منو.
ــ ما بيشكي أبدًا الباقيني بيشكوا َ َ
بتعرفو ملاركس.
ما
هيئتك
م،
ك
ــ طبعًا ألنو كان طاغية وقت اللي ح
َ
َ
ــ ماركس ّ
خيي ما َح َكم ..ما َح َكم ّ
باملرة ،إذا َحكم َحكم عالرأسمالية
وإنو الرأسمالية (قاطعه)
َ
عمال العالم ّ
ــ أعوذ بالله ،ماركس َح َكم عالشيوعية« ،يا ّ
إتحدوا»َ ،ولو؟
«إتحدوا» ّ
ّ
ضد مني؟
ــ إيه
ّ
ّ
ّ
ــ ّ
ّ
إتحدوا ضد الشبيحة وشوكت مخلوف وضد العلوية كلن لتوصل
شعبان.
لبثينة
ّ
ــ ضعت أنا هلق ،عن مني عم تحكي؟
ــ عن الجيش ال��س��وري ّ
الحر وعندك املجلس الوطني! ه��ول اللي رح
ينتصروا.
ــ والعرعور شو؟ هيئتك مش راضي عن العرعور.
ــ العرعور؟؟ يا عني!! ما هيدا مخلق منطق ّ
مفصلتو املخابرات.
ّ
ــ كل شي مخابرات هلق؟
ّ
ــ بسوريا َ
أنت يا حبيبي ،كل شي ،كلهن.
ــ يعني برهان غليون كمان (تأكيد).
ــ فشر! إنت عارف كم سنة حبسوه للغليون؟
ــ ما على علمي الغليون انحبس.
كيف ما انحبس؟ حبسوه بباريس ،بهيدي القلعة.
ــ ّ
ــ هني حبسوه من سوريا بباريس؟!
ــ طبعًا ،ألنو هرب ّ
مرة وقدر ّ
هوي ّأول ّ
وصل عباريس ،رجعوا حبسوه.
ــ إي وبرأيك بينعمل ثورة من باريس؟ إنو فكرك هتلر بيرضى؟
ــ ّأيا هتلر؟
هيدا اللي بتكرهو انت.
ــ في ّ
هتلر واحدَ َ ،
ــ ولك خلصني َ(و َوقف) خرا عا هتلر ليلحق بوش.
ــ أيووووووووا هيك لينني بيقول.
بنطاله).
قصدك؟ (ويرفع
ــ ستالينني
ّ
ّ
ستالينني من كل ّبد ،ألنه لينني حطو عا حكي.
ــ
ّ
ــ ما عم قلك من األول ،ما حدا سامع فيه.
ــ يعني مش هلقد ،جورج صبرا مش سامع إال فيه.
ــ ومني بيكون جورج صبرا بلال؟
ــ شو ّ
فيه.
طالعني
بيعرفني ما انتو اللي
ّ
ــ بيكون العرعور اللي طالع فيه ،يعني شو؟ يعني مخابرات ،ما كل
ّ
املسيحيي مخابرات.
ــ والبطرك هزيم مخابرات؟
ــ هزيم وعودة ونصر الله صفير وشو إسمه هيدا ...جورج خضر.
ــ إنت يمكن قصدك بشارة الراعي.
ــ َ
إنت قصدك بشارة الراعي (ومشى متمتمًا وحده) ...لينني؟ أروح
لينني آه!

أميركا لمحامي بدر الدين:
هي «الحرب على اإلرهاب».
حرب ال قانون فيها وال
محاكمات عادلة وال إحقاق
للحق وال من يحزنون .حرب
الواليات املتحدة
تشنها
ّ
ّ
للقضاء على كل من يهدد
حرب ّأدت
أمن اسرائيلّ .
مفاعيلها الى شل عمل
املحكمة الدولية الخاصة
بجريمة اغتيال الرئيس رفيق
الحريري بعدما بادرت الى
فرض شروط تنتهك أدنى
معايير العدالة على محامي
مصطفى بدر الدين

عمر نشابة
سارعت واشنطن في  20أيلول الجاري
إل� ��ى اص � � ��دار رخ� �ص ��ة ت �ت �ي��ح ل�ل�م�ح��ام��ي
األم � �ي � ��رك � ��ي ج � � ��ون ج � ��ون � ��ز ،وه � � ��و أح ��د
امل�ح��ام�ين املكلفني ال��دف��اع ع��ن مصطفى
بدر الدين في املحكمة الدولية الخاصة
بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري،
القيام بمهماته ،بعدما كانت قد أصدرت
ّ
قرارًا بمعاقبة كل من يمكن أن يأتي بأي
منفعة لبدر الدين ،بما في ذل��ك تبرئته
من جريمة اغتيال الحريري.
ول �ك��ن ت �ب�ين ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» أم ��س أن ه��ذه
ال ��رخ� �ص ��ة ت �خ �ض��ع ل � �ش� ��روط ف��رض �ت �ه��ا
اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة ع�ل��ى امل�ح��ام��ي ،حيث
ي �ج��ب ع �ل �ي��ه إع �ل ��ام واش� �ن� �ط ��ن ب �ك��ل م��ا
ب�ح��وزت��ه م��ن م�ع�ل��وم��ات ع��ن ب��در ال��دي��ن.
وب��ال �ت��ال��ي ،ي�ج��ب ع�ل��ى ج��ون��ز م�س��اع��دة
ال�س�ل�ط��ات األم �ي��رك �ي��ة ف��ي ال�ق�ب��ض على
رج� ��ل ق� � � ّ�ررت امل �ح �ك �م��ة ال ��دول� �ي �ّ�ة ال�س�ي��ر
بمحاكمته غيابيًا ،بعدما تعذر تنفيذ
م ��ذك ��رة ال �ت��وق �ي��ف ال � �ص� ��ادرة ف ��ي ح �ق��ه.
بكلمات أكثر وضوحًا ،فرضت واشنطن
على جونز ،خالفًا لكل األصول واألعراف
املتعلقة بحقوق امل�ح��ام�ين ومهنيتهم،
أن ي �ك ��ون م �خ �ب �رًا أو ج��اس��وس��ًا ي�ع�م��ل
ملصلحتها .وكانت واشنطن قد وضعت
ّ
ح ��زب ال �ل��ه وك� ��ل م��ن ي�ن�ت�س��ب إل �ي��ه على

الئحة التنظيمات اإلره��اب�ي��ة ،وأدرج��ت
اس ��م ب ��در ال��دي��ن ع�ل��ى الئ �ح��ة املطلوبني
ل ��وزارة ال�خ��زان��ة األم�ي��رك�ي��ة ،ك��ذل��ك أورد
اإلنتربول (الشرطة الدولية) اسمه على
القائمة الحمراء للمطلوبني دوليًا.
ج��اء ف��ي ن� ّ�ص ال��رخ�ص��ة ال�ت��ي منحتها
السلطات األميركية ملحامي بدر الدين
ّ
أن «على امل��رخ��ص ل��ه (املحامي جونز)
ّ
أن يزود وزارة الخزانة األميركية أو أي
جهاز أو وكالة أخرىً ،
بناء على طلبها،
ال� �ت� �ق ��اري ��ر وامل � �ع � �ل ��وم ��ات ذات ال �ص �ل��ة
ب �ط �ل �ب �ه��ا» .وب ��ال� �ت ��ال ��ي ف � ��إن ال �س �ل �ط��ات
األميركية تفرض على املحامي جونز
ان �ت �ه��اك أم ��ان ��ة ال �س��ري��ة امل �ه �ن �ي��ة ،ع�ل�م��ًا
ب��أن��ه ك ��ان ق��د أدل ��ى ب��ال�ي�م�ين ال��رس�م�ي��ة
ال� �ت ��ال� �ي ��ة أم� � � ��ام رئ � �ي� ��س ق� �ل ��م امل �ح �ك �م��ة
ً
الدولية لدى تعيينه ،عمال بأنظمتها:
«أت �ع �ه��د رس �م �ي��ًا أن أق � ��وم ب��واج �ب��ات��ي
وأمارس مهنتي أمام املحكمة الخاصة
بلبنان ب�ك��ل ن��زاه��ة وم �ث��اب��رة ،وب�ش��رف
وح� ��ري� ��ة وم � ��ن دون إب � �ط� ��اء ووف � �ق� ��ًا مل��ا
يمليه ضميري ،وأن أحترم بكل أمانة
ال �س��ري��ة امل �ه �ن �ي��ة وال ��واج� �ب ��ات األخ ��رى
التي تفرضها م�ب��ادئ سلوك املحامني
أم � � ��ام امل� �ح� �ك� �م ��ة» .ووق � � ��ع ع� �ل ��ى ن�س�خ��ة
خ �ط �ي��ة م� ��ن ه � ��ذا ال �ق �س ��م ُح �ف �ظ ��ت ل ��دى
ق�ل��م امل�ح�ك�م��ة .وج ��اء ف��ي ن � ّ�ص «م �ب��ادئ
سلوك املحامني» الصادر في  28شباط

وجهة نظر

كل يريده له وحده
أبناء عونٌّ :
ّ
«عوني»
تغني كلمة
عن اسم األب واألم غالبًا،
والعائلة ورأس املال السياسي
املزعوم ومساحة أراضيه.
تتيح الكلمة تعزيز ّثقة
حاملها بنفسه ،وتحثه على
العمل أكثر فأكثر ًليثبت
نفسه أمام عون أوال .بلغ
بعض «أبناء» العماد ميشال
عون السياسيني املجلس
النيابي ،ويأمل بعضهم اآلخر،
فيما ال يزال آخرون صغارًا
يكتفون باملشاغبة

غسان سعود
تبدأ القصة األسبوع املاضي باتصال
النائب زياد أسود .ال غضب هذه املرة،
وال وعيد يفصل بني تهديداته ،كالعادة.
عاتبًا ي�ق��ول« :أيعقل أن ي��زور الجنرال
ج� ّ�زي��ن وال ي�ش��رب ق�ه��وة ف��ي م�ن��زل��ي!؟».
يمثل توقف الجنرال في منزله اعترافًا
رسميًا به ،بالنسبة إليه .قبل  15عامًا،
ح�ي��ن ك � ��ان اب � ��ن م� �ي� �ش ��ال ش � � ��ارل أس� ��ود
األس �ت��اذ امل�ه�ن��ي وال ��وال ��دة ال�صّ�ح��اف�ي��ة
ي� �ق ��ول ل �س��ائ �ق��ي األج� � � ��رة امل� �س ��ن�ي�ن ف��ي
ساحة جزين إن عون سيعود ،وسيضع
(أس� � ��ود) ب�ن�ف�س��ه ال �ش �م��ع األح� �م ��ر ع�ل��ى
التقليدية ،كانوا
أب��واب زعامات جزين
ّ
يضحكون .السائقون املسنون أنفسهم،
امل� �ت� �ق ��اع ��دون ال � �ي� ��وم ،وج� � ��دوا أن�ف�س� ّه��م
نهاية األسبوع املاضي بني املصطفني
ف��ي م�ن��زل «س �ع��ادة ال�ص�ب� ّ�ي ال�ج��زي�ن� ّ�ي»
ّ
يرحبون ب�ع��ون .أم��ا أس��ود فكان سبته
أه ��م ب��ال�ن�س�ب��ة إل �ي��ه م ��ن ي ��وم ان�ت�خ��اب��ه
ن ��ائ� �ب ��ًا« .س� �ي� �ت ��ذك ��ر ه � ��ذا امل � �ن� ��زل م� ��رور

م �ي �ش��ال ع� ��ون أك �ث��ر ب �ك �ث �ي��ر م ��ن ت��ذك��ره
مرور النائب زياد أسود به».
األه� � � ��م م � ��ن ال� �ث� �ق ��ة ال� �ش� �ع� �ب� �ي ��ة ب ��أس ��ود
وب� ��آخ� ��ري� ��ن ،ث� �ق ��ة ال � �ج � �ن ��رال ب� �ه ��م .ت�ل��ك
ك� �ي� �م� �ي ��اء ال ي� �ف� �ه� �م� �ه ��ا ك� � �ث� � �ي � ��رون .ه��م
ي � ��ري � ��دون إث � �ب� ��ات اس �ت �ح �ق��اق �ه��م ث �ق �ت��ه
ب �ه��م .ب �ع �ي �دًا ع �م��ا ي �ث��رث��ره زي� ��اد ع�ب��س
وأن� �ط ��وان ن �ص��رال �ل��ه ف ��ي اإلع� �ل��ام ،حني
ي �ق �ف��ل ال� ��رج�ل��ان ب �ع��د م �ن �ت �ص��ف ال �ل �ي��ل
ع��ائ��دي��ن إل ��ى م�ن��زل�ي�ه�م��ا ،ال يشغلهما
أك � �ث� ��ر م � ��ن ال � � �س� � ��ؤال ع� � ّ�م� ��ا ي �ن �ق �ص �ه �م��ا
الستحقاق الثقة الجنرالية بهما« .لم
ال ي� �ت ��رك ال� �ج� �ن ��رال اس� �م ��ًا أرث��وذك �س �ي��ًا
ي� �م� �ك ��ن ت ��رش� �ي� �ح ��ه ف � ��ي األش � ��رف � �ي � ��ة إال
ويستحضره ،فيما أنا أمامه!» ،يسائل
ع �ب��س ن �ف �س��ه ط � ��وال ال �ط ��ري ��ق .وي �ت��اب��ع
م � �ح � ��اورًا ن� �ف� �س ��ه« :ف � ��ي ال � �س ��اب ��ق ،ح�ين
ّ
كلفني بمفاوضة النائب وليد جنبالط
قبل انعقاد لقاء البريستول وبعده ،ثم
في اجتماعات البريستول ،وعند إعداد
ورقة التفاهم واختراع اللقاء املسيحي،
ّأدي��ت مهماتي بنجاح» .فعليًا ،تنتهي
م �ع��رك��ة ع �ب��س ح�ي�ن ي �ب �ل �غ��ه ع� ��ون أن ��ه،
وليس أحد آخر من خارج التيار ،رجل
ّ
فتضيعه
املهمة الصعبة .أما نصرالله
امل �ق��ارن��ة :أن��ا أو ال�ن��ائ��ب م�ي�ش��ال امل��ر أو
ف�لان أو غيرهما؟ ه��ذا م��ا ي��دف��ع بعض
العونيني إلى الجنون ،أحيانًا.
مقابل اعتقادهم ب��أن ال�ج�ن��رال ن��ادرًا ما
يخطئ ،يسعى هؤالء إلى إقناعه بأنهم،
أيضًا ،نادرًا ما يخطئون ،وكما هو رجل
املهمات الصعبة بالنسبة إليهم ،يمكنهم
أن يكونوا رج��ال املهمات الصعبةّ .حني
ي�ص��ل وف��د ش�ع�ب� ّ�ي إل��ى ال��راب �ي��ة ،يفضل
ال�ج�ن��رال االس�ت�م��اع ف��ي الثلث األول من
اللقاء .يتركهم يخبرونه ّ
عما يفعلونه،
وال ي�م�ك�ن��ه أس ��اس ��ًا ،إذا رغ ��ب ف ��ي ذل ��ك،
م�ق��اط�ع��ة م�ن� ّ�س��ق ال�ت�ي��ار ف��ي امل�ت�ن هشام
ك �ن��ج أو م� �س ��ؤول م �ك �ت �ب��ه ف ��ي ك �س ��روان
جورج دغفل أو منسق التيار في الشوف
غ �س��ان ع �ط��ا ال �ل��ه أو م��رش��ح ال �ت �ي��ار في
ع��ال �ي��ه س �ي ��زار أب ��ي خ �ل �ي��ل ،ق�ب�ي��ل إف ��راغ
كل ما في جعبتهم من أخبار .يكونون،
غالبًا ،كاألطفال العائدين من مدرستهم
الذين «يطوشون» أهلهم بما صادفهم.

ف��ي ج��زي��ن ،ب�ين م��راق�ب�ت��ه ال�ح�ش��د بعني
والجنرال املفاجأ بالعني األخ��رى ،كان
أسود يتمتم :هوذا حضوري في منزلك
(ال العكس) .ومن ترحيب فتياته الثالث
بـ ّ
«جدو عون» إلى حديثه في كلمته عن
«ج�ن��ود ج��دع��ون» ،ك��ان��ت رس��ال��ة أس��ود
واض� �ح ��ة :ه ��ذاّ ال �ج �ن��رال ل ��ي .ي�ت�ح��ال��ف
م� �ع� �ك ��م ،ي� �ت� �ب ��ن ��اك ��م دورة ان �ت �خ ��اب �ي ��ة،
«ي��أخ��ذك��م ويجيبكم» أل��ف م��رة ،ول�ك��ن،
ً
أوال وأخيرًا ،هو لي.
ت �ب��دو ف��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ق��ائ �م��ة األب �ن��اء
ال �س �ي ��اس �ي�ي�ن ال� �ع ��ون� �ي ��ة ط ��وي� �ل ��ة ج � �دًا.
وال �ع�لاق��ة ب�ين أع�ض��ائ�ه��ا وب�ي�ن ال�ع�م��اد

