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كالم في السياسة

أم ال؟

أجره الكبير أنه فضحهم!
جان عزيز
ً
ليس تفصيال أن يتم ضرب حنا غريب ،في
انتخابات رابطة التعليم الثانوي .الرجل يقول
إن جــريـمـتــه الـسـلـسـلــة .خـصــومــه يـتــذرعــون
بالديمقراطية .املراقبون من بعيد ،كلما كانوا
أكـثــريــة ك ــان بـعــدهــم عــن ال ـحــدث والـفـعــل فيه
أك ـبــر ،يكتفون بكلمة «حـ ــرام»! لـكــن املسألة
أكثر عمقًا وداللة وبنيوية.
في بيئة «القومية اللبنانية» ،في وسط الطبقة
الوسطى املرتاحة ،واملريحة للطبقة السلطوية
الـعـلـيــا ،فــي زم ــن ال ـحــرب األهـلـيــة ـ ـ الخارجية
املتهرب من مسؤولياتها تحت ذريعة «حرب
اآلخرين على أرضنا» ...في تلك األجواء ينشأ
الشاب على أفكار كثيرة مسبقة معلبة جاهزة
للبلع والـهـضــم .مــن أب ــرز تـلــك ،أن الـكــام عن
مؤامرة القوى السياسية مجتمعة على الناس،
هي في ذاتها «نظرية مــؤامــرة َم َرضية» .في
تلك البيئة ،لم يكن ُيسمح للشاب الباحث عن
حقائق واقعه بأن يصدق بأن الزعيم املسيحي
ً
مـثــا ،حليف موضوعي للزعيم ال ــدرزي ،أيًا
كان الرجالن .ولم يكن يعقل القبول بمنطق
أن اإلقطاع الشيعي ،عائليًا كــان أو «وطنيًا»،
هو الــرديــف الفعلي الكامن والكامل لإلقطاع
املاروني ،جبليًا جرديًا كان أو ثوريًا.
ف ــي ت ـلــك الـبـيـئــة وف ــي ذل ــك ال ــزم ــن ،ح ــن كــان
ال ـي ـســار الـلـبـنــانــي ي ـت ـحــدث ع ــن أن الـطــائـفـيــة
ذريـ ـع ــة ،أو لـعـبــة مـصـطـنـعــة مـفـتـعـلــة ملفقة
األسـبــاب مركبة األدوار ،كنا نـثــور على هذا
«املـنـطــق التضليلي» .كـنــا نــرفــض التصديق
بأن الشيخ بيار هو نظير صائب بيك ،أو أن
كميل شمعون هو الوجه اآلخر مليدالية كمال
جنبالط في الجبل والوطن .كنا نطرد مجرد
الفكرة بأنهم كلهم حلفاء موضوعيون ،في
سيناريو سلطة ،في توزيعة كومبارسية ،أمام
جمهور غفور ،وفق مفردة فيلمون الرحبانية.
كنا نتوهم ونحلم ونتمسك ونتعنت ،بأن ثمة

ال ــوق ــت ع ـلــى عـ ــون .ف ــي ب ــداي ــة ج ــوالت
كنعان وريــاشــي رسمت الرابية سقفا
ملهلة الحوار ال يتجاوز االشهر الستة
االول ـ ــى م ــن ال ـس ـنــة الـ ـج ــدي ــدة .لـيـســت
الحال نفسها الـيــوم .البعض يــردد ان
عون يتحدث عن الحاجة الى تقليص
املهلة بغية تحديد سقف جديد لها هو
نهاية شباط .في اختصار ال يستطيع
الرجل االنتظار الى ما شاء الله.
 4ـ ـ فــي الـجــوالت االخـيــرة مــن الـحــوار،
اس ـت ـع ـج ــل ك ـن ـع ــان ق ـ ـ ــرار ج ـع ـج ــع مــن
انـتـخــاب ع ــون ،ف ــرد ريــاشــي بالحاجة
الى مزيد من الوقت بحجة ان ترسيخ
ال ـث ـقــة ب ــن ال ـطــرفــن يـتـطـلـبــه .ك ــان رد
عون الذي حمله كنعان الى محاوره ان
الثقة هي في اتخاذ القرار .ثمة تعبير
آخــر فــي الــرابـيــة يـقــول ان جعجع كان
«ي ـل ـفــي» ،وبـ ــات عـلـيــه ال ـي ــوم ان يـقــرر:
يريد عون رئيسا ام ال؟
 5ـ ي ـت ـحــدث عـ ــون بــاس ـت ـم ــرار ع ــن انــه
ج ــاه ــز ل ـت ـقــديــم ك ــل ال ـض ـم ــان ــات الـتــي
يـطـلـبـهــا م ـنــه جـعـجــع ل ـقــاء انـضـمــامــه
الى تأييد انتخابه ،حكوميًا ونيابيًا.
وه ـ ــو ج ــاه ــز ايـ ـض ــا الرسـ ـ ـ ــاء ت ـحــالــف
معه في العهد الجديد يجعله الزعيم
املسيحي االقــوى في الـشــارع ،ما داما
الـتـقـيــا ع ـلــى حـتـمـيــة ان ـت ـخــاب رئـيــس
ق ــوي لـلـجـمـهــوريــة .ال يخفي ارتـيــاحــه
ال ــى م ـســار ال ـح ــوار مــع نـ ـ ّـده ،وواثـ ــق ـ ـ
في العلن على االقــل ـ ـ بنياته في طي
صفحة املاضي من دون ازالــة التباين
في املواقف بالضرورة .بيد ان املقاربة
االيجابية هذه تصطدم بسؤال غامض
ل ــدى ب ـعــض املـحـيـطــن بــرئ ـيــس تكتل
التغيير واالصالح :هل يقرأ حواره مع
جعجع بايجابية اكثر مما تحتمل ،ام
ان طموحه اكبر من الحقيقة؟
بــل لـعــل امل ـعــادلــة امل ـث ـيــرة حـقــا للجدل
واالس ـت ـع ـصــاء تـكـمــن فــي اآلتـ ــي :يــريــد
عــون اقـنــاع جعجع بانتخابه رئيسا،
فيما يريد جعجع اقناع عون بمرشح
ثالث.

فــي األردن ،وأرس ــل إلينا ،على اعتبار
أن ال ــوض ــع عـلــى ال ـح ــدود يـحـتــاج إلــى
م ـس ــاع ــدات س ــري ـع ــة» ،عـلـمــا ب ــأن «ه ــذا
ُ
النوع لم تكن الواليات املتحدة تسمح
ب ــإرس ــال ــه ق ـبــل س ـن ـت ــن» .وي ـض ـيــف أن
«م ـ ـحـ ــاولـ ــة اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف بـ ـ ــرج امل ــراقـ ـب ــة
ال ـ ـعـ ــاشـ ــر ف ـ ــي امل ـ ـعـ ــركـ ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة فــي
جـ ــرود راس بـعـلـبــك ،أث ـبــت أن الــوضــع
ال يحتمل التأخير ،رغــم ذلــك فــإن أكثر
الـســاح ال ــذي يحتاج إليه الجيش في
يصل» .أكثر من ذلــك ،يبدو
معركته لم ِ
عـ ــزم واش ـن ـط ــن ع ـلــى ت ـطــويــر بــرنــامــج
مساعداتها العسكرية للجيش لـ«غاية
في نفس يعقوب» ،إذ «ال يتالءم السالح
األميركي مع ما سيحصل عليه الجيش
مــن أسلحة وعـتــاد فرنسي عبر شركة

سياسة

5

ّ
املتخصصة بتصدير
أوداس الفرنسية
األسـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــة» .وي ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـدث املـ ـ ـص ـ ــدر عــن
«تنافس فرنسي ـ أميركي على التسليح
واالسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ال ـه ـب ــات ال ـس ـعــوديــة
الـتــي تـنــزل وع ــودًا ال عـمـلــة» .أمــا سبب
«استعجال األميركيني بإرسال طائرات
االس ـ ـت ـ ـطـ ــاع ،وص ـ ــواري ـ ــخ ال ـه ـي ـل ـفــايــر
واآللـ ـ ـي ـ ــات امل ـخ ـص ـص ــة ل ـل ـت ـض ــاري ــس
الـجـغــرافـيــة ال ــوع ــرة» بـحـســب امل ـصــدر،
فـكــان «لــإثـبــات بــأن الـســاح األميركي
ه ــو األف ـض ــل ف ــي مـعــركــة الـجـيــش ضد
املجموعات اإلرهابية».
حتى اآلن« ،تنجح واشنطن في الترويج
لسالحها» بحسب املصدر ،وما ُيساعد
الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـدة أن «امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات
التسليحية الفاعلة التي يحتاج إليها

قضايا كبرى ،اسمها الطوائف .وثمة حقوق
ك ـب ــرى اس ـم ـهــا ال ـج ـم ــاع ــات .وث ـم ــة ن ـضــاالت
وتــاريــخ وهــويــات ـ ـ قاتلة أو محيية ال فــرق ـ
وثمة شخصيات قاعدية ومتخيالت جماعية
وأب ـعــاد سوسيولوجية وأخ ــرى مــا ورائ ـيــة...
وثمة وثمة ،وكلها تستحق ،ال بل توجب هذا
االنقسام العمودي حتى القتال ،حتى االقتتال،
وحتى القتل.
بعدما انتهت الحرب ،أو الحروب ،يقف الشاب
الناجي من تلك املطاحن البشرية ،ينظر وراءه
وأمــامــه ،ويصدم ،ويذهل .عــام كانت الحرب
الداخلية؟ كيف كنا لعبة ولعبًا ومسرح أالعيب
وأبطال من صنف واحد :ألعبان.
كل ذلــك يقفز إلــى ذهنك وأنــت تسمع نتيجة
الضربة التي تلقاها حنا غريب .ليس الشخص
املقصود .وال االسم .بل الدور النموذج الصفة
املوقع الجانبية والجاذبية .املقصود هو هذا
الـفــرد اإلن ـســان ،هــذا الشخص الـبـشــري ،هذا
املواطن الذي يناضل من أجل حق مواطن آخر،
مــن دون تبعية .مــن دون مرجعية .مــن دون
قدرة على تحديد حزبيته ومذهبيته ومنطقته
وغرضيته ورسنه وعليقه .املقصود هو هذا
املـفـهــوم للرجل املـتـحــرر مــن كــل خــوف ومن
كل حاجة .هذا هو املستهدف بالذات .هذا هو
املمنوع واملحظور .هذا هو املطلوب ضربه بأي
ثمن.
ففي األســاس واألص ــل ،ممنوع أن يكون ثمة
مـشـتـ ٌ
ـرك مــا بــن اللبنانيني .كما حنا غريب
م ـم ـنــوع ،ك ــذل ــك م ـم ـنــوع أن ي ـك ــون ل ــك قــانــون
مشترك تسجل بموجبه زواجك مدنيًا ،دولتيًا
عصريًا .ألن قانونًا كهذا يولد شيئًا مشتركًا
بني لبنانيني اثنني ،من دون مقاطعجي سلطة
أو جابي سلطنة .ولو كان ثمة قانون لبناني
واضح يفرض ذلك .ولو كان ثمة قانون أسمى،
اسـمــه ال ـحــب ،يـفــرض نفسه عـلــى كــل قــانــون
ومـشـتــرع و»م ـشــرعــب» .رغــم ذلــك كـلــه ،ال بل
بسبب وجود كل هذه ،ممنوعة مساحة الزواج

الجيش ال ّ
تؤمنها فــرنـســا» .فبحسب
م ـ ـصـ ــادر أخـ ـ ــرى م ـط ـل ـعــة ع ـل ــى ع ـقــود
الصناعة العسكرية الفرنسية «تنوي
فرنسا إرس ــال ثالثة زوارق دوري ــة من
ط ــراز إدروات مــن ضمن الهبة ،مــع أنه
ال قـ ـ ــدرة ل ـب ـنــان ـيــة ع ـل ــى اس ـت ـخــدام ـهــا.
فهناك زورق واحــد يملكه الجيش في
البحر بطول  22مترًا بالكاد نستطيع
ت ـحــري ـكــه ،إض ــاف ــة إلـ ــى زورق أرسـلـتــه
الــواليــات املـتـ ّـحــدة بـطــول  43مـتـرًا غير
ّ
مجهز والـنـظــام اإللـكـتــرونــي فيه حتى
اآلن ال يـعـمــل .فـكـيــف ن ـقــوم بــاسـتـيــراد
ً
زوارق فرنسية بطول  56مترًا؟» ،فضال
عن أن «وجــود هــذه ال ــزوارق في البحر
لــن يـســاعــدنــا فــي مــواجـهــة الــوضــع في
منطقة القلمون».

املدني املشتركة .ممنوع أن يكون حيز لحب
نضال وخلود .ال كمجرد شخصني وحسب.
ب ــل ألن ــه م ـم ـنــوع ال ـن ـضــال م ــن أج ــل امل ــواط ــن،
ومحظور الخلود إال لشلمسطيي الروحيني.
وكما حنا غريب ممنوع والزواج املدني ممنوع،
كذلك ممنوع أن يكون ثمة نقل مشترك في
البلد .ممنوع أن يكون عندنا قطار .وممنوع
امل ـت ــرو .ومـمـنــوع أن يـتــاقــى أهـلـنــا فــي قافلة
واحـ ـ ــدة أو يـلـتـقــي شـعـبـنــا ع ـنــد ف ــي مـحـطــة.
فلألمر رمزية كبيرة ونتائج نفسية وشعورية
وذهنية جذرية .ممنوع ذلك ،اعتبارًا ربما من
الحلم الــرحـبــانــي أيـضــا ،بــأن «االنـتـظــار خلق
املحطة وشوق السفر جاب التران» .ممنوع أن
نسافر حتى في الحلم .ألن ُبعد الحلم نفسه
ٌ
خطر على طبقات السلطة.
وكما حنا غريب وال ــزواج والنقل ممنوعون،
كــذلــك ممنوع أن تـكــون بـيــروت ـ ـ البلد مكانًا
لـلـسـكــن .مـمـنــوع أن ت ـعــود ســاحــة مشتركة.
مـمـنــوع أن تـعــود طــاحــونــة لــزؤان ـنــا .ممنوعة
تلك الخلطة النيويوركية التي تشذب األرياف
وتـمــدن شـعــوبــا .مسموح لها فقط أن تكون
ملهى ليليًا ،ومكتبًا ماليًا ،وســوق مضاربة
عـ ـق ــاري ــة ،ب ـم ــا ي ـض ـمــن ت ــري ـي ــف ك ــل ال ــوط ــن،
وتسييله سندات بأيدي سنديك تفليسة.
فكيف إذا كان نموذج حنا غريب املمنوع هذا،
فــي قلب جـهــاز السلطة .فــي صلب التركيبة
اليعقوبية السلطوية األحادية االسمها دولة.
هــو هـنــا ،ليس معلمًا .وال مــواطـنــا .وال حتى
إنـســانــا .هــو هنا أجـيــر .ومـفـهــوم األجـيــر في
ع ــرف سلطويينا ودول ـت ـهــم ،لـيــس الشخص
الذي يتقاضى أجرًا لقاء عمل .بل هو الكائن
ُ
حسبه في حياته أن له أجرًا عند السلطة
الذي
التي تكرمت بتركه يعيش ،وأن له نجرًا ،إذا ما
نسي لحظة هذا املفهوم لكونه أجيرها.
لم نكن نصدق أنهم فريق واحد .حتى ضربوا
حنا غريب .أجره الكبير أنه فضحهم.
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شبهات حول مقتل رتيب في «فرع المعلومات»
ُّ
دوي الرصاصات التي أردت إحداها املؤهل أول غسان عجاج،
أحد رتباء فرع املعلومات ،أمام منزله في بلدة مرياطة (زغرتا)
منتصف ليل أول من أمس ،استوقفت املحققني .فإن كان األمر
ً
اغـتـيــاال ،فلماذا لــم يستخدم القاتل/القتلة كاتم صــوت لتنفيذ
الجريمة.
للوهلة األولىُ ،و ِّجهت أصابع االتهام إلى مجموعات إرهابية ،وال
سيما أن فرع املعلومات بات في اآلونة األخيرة عرضة للهجوم
والتحريض من قبل بعض أئمة املساجد في طرابلس والشمال،
على خلفية دوره في توقيف شبكات متورطة في أعمال إرهابية
واقتحام مبنى املوقوفني اإلسالميني في سجن رومية .وقالت
م ـصــادر أمـنـيــة إن عـجــاج «ت ـعـ ّـرض لعملية اغـتـيــال مــوصــوفــة،
اإلرهابيني
والجريمة رسالة واضحة إلى الفرع لثنيه عن مواجهة ُ
والتصدي لهم» ،مشيرة إلى أن «سيارة املغدور كانت قد أحرقت
قبل نحو سنة من قبل مجهولني»« .األخبار» علمت أن نطاق عمل

عجاج كــان ضمن قضاء زغــرتــاّ ،
وأن مهماته لــم تكن مرتبطة
ـدور ما في هذا
بالخاليا اإلرهابية ،مستبعدة
فرضية اغتياله لـ ٍ
الخصوص .ونفت املـصــادر مــا ت ـ ّ
ـردد عــن ربــط مقتله بتوقيف
عال العقيلي ،زوجــة القيادي في «داعــش» أبــو علي الشيشاني،
التي أوقفتها استخبارات الجيش في منطقة زغرتا .ولفتت إلى
ّ
أن الفاعل يعرف املغدور جيدًا ،أو أنه كان يرصده لفترة معينة
قبل تنفيذ الجريمة ،لكونه أطلق النار عليه من مسافة قريبة في
املكان الــذي اعتاد املغدور ركــن سيارته فيه .وفــي هــذا السياق،
استوقف كثيرين نعي «الـشــرفــاء فــي آل عجاج وعـمــوم أهالي
مرياطة» للمغدور ،ما أثار تساؤالت كثيرة عن هذه العبارة غير
املعهودة في أوراق النعي ،وحول ما إذا كان هناك خالف عائلي
وراء الجريمة .أما على صعيد التحقيقات ،فكشفت املعلومات ّأن
مسار التحقيق يحتمل أكثر من فرضية ،لتحديد إذا ما كان دافع
الجريمة شخصيًا أو عملية اغتيال دوافعها من نوع آخر.
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