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سياسة
تقرير

خيوط اللعبة

ذكرى  13تشرين

واقعية أكثر...
دونكيشوتية أقل
في ظل الجنازات اليومية والضربات الجوية وصراع
الوجود في المنطقة ،تبدو ذكرى  13تشرين األول 1990
مجرد ورقة في هذه الروزنامة الكئيبة .يحفر الجنرال
طريق بعبدا بإبرة ،منفتحًا على الجميع ،بعيدا عن المعارك
الدونكيشوتية التي يحب بعض نوابه خوضها
غسان سعود
ال يـ ـشـ ـع ــر رئـ ـ ـي ـ ــس تـ ـكـ ـت ــل ال ـت ـغ ـي ـي ــر
واإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـع ـ ـمـ ــاد م ـ ـي ـ ـشـ ــال عـ ــون
بـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــوط ت ـ ــذك ـ ــر فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق
بــاالسـتـحـقــاق ال ــرئ ــاس ـ ّـي .ب ــدل الــدفــاع
ع ــن نـفـســه فــي وج ــه ات ـهــامــه بتعطيل
ان ـت ـخــاب رئ ـي ــس ج ــدي ــد ،ح ــرص على
أن يـحـ ّـمـلــه الـجـمـيــع ه ــذه املـســؤولـيــة
لـ ـيـ ـنـ ـت ــزع ،بـ ـط ــريـ ـق ــة غـ ـي ــر مـ ـب ــاش ــرة،
االعتراف بأنه الناخب واملرشح األول
واأل ّخ ـي ــر ف ــي ه ــذا االس ـت ـح ـقــاق .وه ــذا
ً
تحقق فـعــا :يمكن بكركي التصريح
بما تريد .لن يتغير شيء ما لم يطرق
ال ـب ـطــريــرك ب ـش ــارة ال ــراع ــي ب ــاب عــون
للتفاهم معه ،بحسب أحد نــواب املنت
العونيني .أما القوات ،فيمكنها ،وفقًا
لـلـنــائــب ن ـف ـســه ،مــواص ـلــة تصعيدها
ّ
القضائي بعدما ولت أيام تصعيدها
ال ـع ـس ـكــري إثـ ــر ب ـيــع ق ــائ ــده ــا «س ــاح
حماية املجتمع املسيحي» .لــن ّ
يغير
هــذا في واقــع جعجع املرشح لرئاسة

يبدي عون جدية كبيرة في
التوصل إلى نظام داخلي يرضي
الجميع في التيار
الجمهورية عــاجــز عــن الـفــوز بكرسي
ن ـي ــاب ــي ف ــي م ـن ـط ـق ـتــه .وفـ ــي ال ـس ـي ــاق،
يتعني عـلــى الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري
االسـتـمــرار فــي الـهــروب مــن ع ــون ،كما
فعل غــداة انتخاب مفتي الجمهورية،
ريـثـمــا يـجــد ت ـبــري ـرًا مـقـنـعــا لـتــراجـعــه
عــن وع ــده ال ـبــاري ـسـ ّـي .يــومـهــا ،تـ ّ
ـوجــه
الـجـنــرال إلــى دار االفـتــاء متطلعًا إلى
وضــع عينه فــي عــن الـحــريــري ،إال أن
األخـ ـي ــر غ ـ ــادر ب ـس ــرع ــة ،ب ـع ــدم ــا رم ــت
الرابية كــرة التفاهم على االستحقاق
الــرئــاسـ ّـي فــي ملعبه .أم ــا الـعــاقــة مع
ـودهــا اطـمـئـنــان كامل
ح ــزب الـلــه فـيـسـ ّ
الى أن للحزب مرشحًا رئاسيًا واحدًا
هو :ميشال عون.
ي ــواص ــل ع ــون ح ـصــد ال ـن ـق ــاط .تــرتـفــع
م ـع ـنــويــاتــه أو تـنـخـفــض تـبـعــا ملـســار
الـتـســويــات اإلقـلـيـمـيــة .لـكـنــه يفترض
أن م ــا ت ـح ـقــق ح ـت ــى اآلن ،خـصــوصــا
مـ ــع الـ ـن ــائ ــب ول ـ ـيـ ــد جـ ـنـ ـب ــاط ،أش ـب ــه
ب ـق ـط ــع ث ـل ـث ــي الـ ـط ــري ــق إل ـ ــى ب ـع ـب ــدا.
ول ـ ـعـ ــل م ـ ـشـ ــروعـ ــه ال ــرئـ ـيـ ـس ــي الـ ـي ــوم
ه ــو ت ـع ـم ـيــق ال ـت ـف ــاه ــم ال ـس ـط ـحــي مــع
الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ــري ،مــع مــا يقتضيه
ذلــك مــن تسليم الجنرال بمهارة بري
فــي طـبــخ الـتـســويــات ،ووق ــف مساعي
نــوابــه للعب فــي ملعب بــري النيابي.
وليست املوافقة العونية على تحويل
سلسلة الرتب والرواتب من لجنة املال
وامل ــوازن ــة إلــى الـلـجــان املـشـتــركــة ،بعد
ك ــل ب ـط ــوالت ال ـنــائــب ابــراه ـيــم كنعان
اإلعــامـيــة ،ســوى خطوة أول ــى ،تليها
مــواف ـقــة الـعــونـيــن عـلــى االسـتـعــاضــة
عن استعراضات لجنة املال واملوازنة
ح ــول امل ــوازن ــة بـسـطــر صـغـيــر يكتبه
وزيــر املــال علي حسن الخليل .واضح
ّ
أن الجنرال مل املعارك الدونكيشوتية

ّ
مع النائب ميشال املر ،وكتاب الكتب،
وافتعال املشاكل مع رئيس املجلس.
الـتــوق الـعــونـ ّـي إلــى املصالحة يشمل
األق ــرب ــن واألب ـعــديــن .س ــرب الـجـنــرال،
قبل نحو عــام ،خبرًا عن نيته توريث
ال ــوزي ــر ج ـب ــران بــاسـيــل ق ـي ــادة الـتـيــار
ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ــر .وج ـ ـلـ ــس بـ ـع ــد ط ــرد
املسربني يرصد ردود الفعل :سرعان
مــا تبني أن الـهــدف الرئيسي لغالبية
النواب (باستثناء آالن عون وسيمون
أبي رميا) هو الحفاظ على كراسيهم
س ــواء ك ــان بــاسـيــل رئـيــس تـيــارهــم أو
ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق ش ــام ــل م ــوزاي ــا .أمــا
الـنـشـطــاء امل ـعــروفــون فــي اإلع ــام فلن
يفكروا مرتني إذا خـيــروا بــن كراسي
التنظيم الحزبي ّ والوظائف الرسمية:
يكفيهم أن يـعـيــنـهــم بــاسـيــل قناصل
ف ـخــريــن ف ــي إح ـ ــدى الـ ـج ــزر الـبـعـيــدة
ل ـيــؤيــدوه م ــدى ال ـح ـيــاة .ليبقى هناك
نعيم عــون (إبــن شقيق الـجـنــرال) بما
يمثله من حاضنة لكثير من الشباب،
وهــو استبق إعــان التيار عــن نظامه
ال ــداخـ ـل ــي ق ـب ــل ث ــاث ــة أش ـه ــر بــال ـقــول
بصوت عال أنه لن يوقع على تسليم
ال ـت ـي ــار أيـ ــا كـ ــان ال ـث ـم ــن .ف ـمــا كـ ــان من
«ال ـع ــون ــن» إال أن ش ــرع ــا م ـج ــددًا في
نقاش صريح عما يضمن تحقيق كل
منهما ألهــدافــه مــن التنظيم الحزبي،
في ظل إبــداء عــون األول جدية كبيرة
في التوصل إلى نظام يرضي الجميع.
وهـ ــو م ــا ت ـق ــدم ك ـث ـي ـرًا ف ــي األس ــاب ـي ــع
القليلة املــاضـيــة ،وأدى إلــى تعديالت
بنيوية فــي النظام الــداخـلــي املـتــداول
ت ـض ـمــن هــام ـشــا أك ـب ــر لـلــديـمـقــراطـيــة
ال ـح ــزب ـي ــة ،ف ـي ـمــا ي ـق ــف إق ـ ـ ــرار ال ـن ـظــام
الجديد عند بندين فقط :آلية تعيني
املكتب السياسي ،وآلية اتخاذ القرار
السياسي.
ف ـع ـل ـيــا ،ت ـ ــدرك ال ــرابـ ـي ــة ،ب ـح ـســب أحــد
الـنــواب الكسروانيني ،أن الخشية من
الـ ـف ــراغ األمـ ـن ــي ال ـق ــائ ــم أع ـظ ــم م ــن كل
شــيء آخــر .مقارنة باملخاوف األمنية
هـنــاك ال مـبــاالة شعبية باالستحقاق
الــرئــاســي وال مـبــاالة حزبية بالنظام
الداخلي وهوية الرئيس وصالحيات
امل ـســؤولــن وغ ـي ــره .م ــع ذل ــك ،يعترف
ال ـنــائــب ،ثـمــة مــواك ـبــة عــونـيــة للحالة
األمنية لكن ال مبادرة .أنهكت الحرب
األه ـل ـي ــة ال ـس ــاب ـق ــة عـ ــون وم ـج ـت ـم ـعــه؛
انتقل عون من االفتراض بأن التفاهم
مع حــزب الله أشبه ببناء حائط دعم
للمجتمع املسيحي إلى اإليمان الراسخ
ب ــأن ال ـح ــزب ه ــو حــائــط ال ــدف ــاع األول
واألخير عن التعددية اللبنانية .وهو
يفترض اليوم أن التفاهمات الجانبية
املـ ـ ـح ـ ــدودة م ــع ج ـن ـب ــاط وال ـح ــري ــري
تدعم هذا الحائط بعدما شارف على
الـ ـي ــأس م ــن دور م ـت ـق ــدم لـلـمــؤسـســة
العسكرية على هــذا الصعيد فــي ظل
ّ
الحالي .مع العلم أن قهوجي
قائدها
انتقل أخيرًا من محاولته حصار نفوذ
قائد فوج املغاوير العميد شامل روكز
إل ــى ال ـت ــودد ل ــه وم ـحــاولــة اسـتـيـعــابــه
مـ ـج ــددًا ،م ـع ـي ـدًا ق ـ ــرار ف ـصــل م ـغــاويــر
القتال الجبلي عــن فــوج املغاوير إلى
الجارور مجددًا.

زياد رحباني ...سنفهمك يومًا
سامي كليب
ق ـبــل أي ـ ــام ،اغ ـت ـيــل ف ــي مـخـيــم ع ــن ال ـح ـلــوة ال ـق ـيــادي
الفتحاوي وليد يــاســن .فوجئ مــن شاهد الجثة ان
الرصاصة التي اخترقت جسده هــي مــن نــوع ثقيل
أحدثت فجوة كبيرة بني الضلوع .ثمة من اعتقد بأن
الهدف هو اثارة الهلع في قلوب الفتحاويني وغيرهم.
ُ
لم تعرف حتى اآلن أسباب هذه الجريمة رغم تشابه
الـتــوقـيــع والـشـكــل مــع جــرائــم كـثـيــرة تـحــدث اآلن في
الوطن العربي.
ي ـق ـلــق ال ــدك ـت ــور اس ــام ــة س ـعــد ال ـق ـي ــادي ال ـنــاصــري
الـعــروبــي ،كما كــل أولـئــك الخائفني مــن أصــابــع تريد
تفجير ّ
املخيمات او تسهيل مــرور واقــامــة «داعــش»
ّ
فيها .يتحلق الــزوار في مكتبه الصيداوي .يتبادلون
الحديث .ليسوا كلهم مــن صـيــدا .فيرا يـ ِّـمــن ،عضو
املكتب السياسي في تيار «املــردة» ،جاءت من اهدن.
ّ
ال يؤثر طول الطريق بني الشمال والجنوب على تدفق
كــامـهــا ودق ــة التحليل واالبـتـســامــة الــدائـمــة .قـيــادي
ناصري شاب جاء من القاهرة .ضيوف آخرون نزلوا
من الجبل والبقاع ...هدفهم في القاعة املجاورة.
يتشابك الحديث .يدخل شاب يدعو الجميع الى القاعة
املجاورة .هي قاعة املناضل العمالي الصادق الشهيد
ّ
تضج
معروف سعد .فيها الليلة حــدث كبير .فجأة
القاعة بالتصفيق .ترتفع املوسيقى .يبتسم أسامة
سعد وصحبه .بني املوسيقيني واملغنني فتاة طويلة
ّ
الـقــامــة .عيناها الفرحتان تلمعان تحت نظارتيها.
ّ
تحت النظارات تلمع شفتان بلون حمرة فاقع يناقض
قميصها االصفر .تغني .تتراقص .تتمايل .ينتفض
شعرها الجعدي فوق الرأس ،ويستقر تحت الكتفني،
ث ــم يـنـتـفــض .ال ــى جــانـبـهــا ،س ـيــدة اك ـبــر مـنـهــا سـنــا.
تناقضها فــي الشعر القصير وامللبوس الرهباني.
تـكـ ّـرر اي ـمــاءات الــوجــه والعينني .تــوحــي بأنها احــدى
مـمـثــات االف ــام الـصــامـتــة االيـمــائـيــة الـضــاحـكــة من
عصر تـشــارلــي شابلن واالخــويــن لوميير .تغمض
عينيها الصغيرتني حني تسلطن بالغناء .تنثر مع
رفيقتها والكورس أصواتهم الرائعة على الجمهور.
ثم تفتح عينيها لتشاهد انفعال الجمهور .يبادلها
ال ـج ـم ـهــور ال ـحــب تـصـفـيـقــا وان ـت ـعــاشــا وف ــرح ــا منذ
الـلـحـظــات االولـ ــى .يـتــاشــى الـقـلــق شيئًا فشيئًا من
رأس الدكتور اسامة .يبدأ ،كما فيرا ِّيمني وكل الصف
االمامي ،بالتصفيق تارة او بالنقر على الركبة تارة
أخرى.
ليس غير زياد رحباني يعرف كيف يغلق الباب ،ولو
ً
قليال ،على هذه الصحراء العربية الغارقة في جرائم
التكفير واالرهــاب واملذهبية .ليس غيره يستطيع أن
يفتح بابًا أوسع وأرحب وأجمل وأعمق صوب الحلم
والفن املحترف واملحترم والراقي والنبيل.
ت ـت ـق ـ ّـدم م ـن ــال س ـم ـعــان بـفـسـتــانـهــا االسـ ـ ــود صــوب
ً
ّ
املــايـكــروفــون .تخفضه قليال ألن كوميديي برنامج
«إربت تنحل» سبقاها اليه فرفعاه .يعطي املايستور
املـتـعــدد الــوظــائــف واملــواهــب هــانــي السبليني إشــارة
االنـ ـط ــاق .م ــا ان تـنـثــر ه ــذه امل ـبــدعــة ال ـســوريــة أول ــى
جملها الصوتية على الجمهور حتى تصدح اآلهات

عون انتزع
االعتراف بأنه
الناخب والمرشح
األول
(هيثم
الموسوي)

في كل القاعة .فيروزية الصوت هي .مشرقة االطاللة
على بساطة .يسكنها الفن في كل جوارحها فتبدع.
ً
لعلها الوحيدة التي تستحق فعال لقب فيروز الثانية
(أطال الله بعمر االولى ألنها عصية على التكرار).
ّ
يصفق لها الجمهور من اولى جملها .يرتفع التصفيق
فجأة أكثر .ثمة من دخل امــام الجمهور من دون ان
ّ
منحن بنظارتيه« .جيليه»
ينظر الى الجمهور .رأس
ٍ
َّ
بنية فوق قميص مقلم .يداه ملفوفتان بقماش طبي
أس ــود .أشـيــاء كثيرة اخ ــرى على تلك الـيــديــن اللتني
ُ
سيكتشف العالم يومًا ،ربما ،أنهما لم تعطيا سوى
لـعـظـمــاء مـثــل شــوبــان وب ــاخ وم ـ ــوزار وارمـسـتــرونــغ
وغيرهم .مشاغب منذ دخوله .لو لم يشاغب ملا كان
هو .وألنه هو ،فكل مشاغبة منه تثير ضجة .يفهمها
قليلون جدًاُّ ،
ويعز ُ
فهمها على كثيرين ،فينتقدون او
يمدحون دون ان يعوا كنه ما قيل.
حني ينتقد زياد رحباني حزب الله ،هذا يخدم الحزب.
من ال يقبل االنتقاد هو حزب شمولي .وألن الحزب
ليس شموليًا ،فهو فهم ان نوايا هذا العبقري بيضاء
كتاريخه ،نضالية حيث ّ
يعز النضال ،صادقة كجملة
موسيقية صــافـيــة رغ ــم تعقيدها تـخــرج مــن تحت
أنامل زياد رحباني.
هذا في كل االحــوال أمر عابر .األهــم ،والــذي ربما لن
يفهمه كثيرون ال اآلن وال غدًا وال بعد عقود ،هو ان
موسيقى زياد رحباني تخرج من اطار التصنيفات
املـعـهــود .حــن يغيب ه ــذا االس ـط ــورة فــي عــاملــه وهــو
منحن فوق البيانو ،يرى في املوسيقى ما يشبه رؤى
الصوفي في ايمانه .لم ينظر الى الجمهور أبدًا ،نظر
ّ
الى داخله او الى فرقته .وحني يؤلف ،فهو يؤلف ،ال
ّ
يسرق وال يتأثر وال يتفنن فــي أخــذ جملة مــن هنا
وأخرى من هناك كما يفعل غيره من ّ
مدعي التأليف.
ّ
ال ،هو يؤلف ،ويتعب ،ويسهر ُويتعب من معه ،ومن
يــؤلــف ه ــذا الـنـمــط مــن املــوسـيـقــى فــإنـمــا يستند الــى
ثقافة هائلة ومعرفة واسـعــة غريبة عــن العالم الــذي
يعيش فيه زي ــاد رحـبــانــي .وحــدهــا عبقريته عرفت
كـيــف تـبـ ِّـســط وتـسـ ِّـهــل ه ــذه الـغــرابــة لتصبح نغمات
مألوفة على آذان سامعيه.
واألهم أيضًا ،ان زياد رحباني السياسي ليس مجرد
كاتب او قائل جمل مثيرة للضحك .هو منذ ريعان
شبابه حتى اليوم لم يخطئ مرة في الطريق .قال ما
حصل قبل ان يحصل بسنوات .ال يزال يقول ما قد
يحصل قبل ان يحصل بسنوات .ضحك الجمهور
في صيدا على ما كتب للممثلني الذين قــرأوا كالمه،
لكن ال شك ان ندرة بينهم فهموا حجم الرسائل التي
ّ
بثها في كلمات بسيطة .حني رنــت جملة «يــا عمال
العالم اتـحــدوا» ،وحــن أبــدى اعجابًا بالسيد املسيح
ألن ــه صـفــع ي ـهــودًا وت ـج ــارًا ،وح ــن أش ــار ال ــى الـقــرآن
الـكــريــم مــن زاوي ــة كــرمــه ،وحــن اسـتــرجــع شيئًا من
االمام علي وربطه بما كتبه ماركس ...وحني اختصر
عبقرية الصني بجمل قصيرة مثيرة لقلق واشنطن،
لــم يكن زيــاد رحباني يقول هــذا فقط لكي يضحك
الجمهور ...انه يعيش في عامله ،ولعله في ذاك العالم ال
يزال يحتفظ بما هو أجمل وأنقى وأعمق وأصفى مما
يحيط به ....فكيف ال يفكر بالرحيل.

