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تحية

ديك اليرزة يصيح:
أنا أقوى رجل في العالم!

شكرًا شامل روكز
ميشال ألفتريادس
ُ َّ
ّ
الـيــوم تـ َـعــلــق الـبــزة املــرقــطــة امل ـغــوارة على
ال ـح ــائ ــط الـ ـ ـب ـ ــارد ،ويـ ـ ــدا ال ـق ــائ ــد وع ـي ـنــاه
الدافئتان ترفعانها بعناية األم بطفلها.
إنه الــوداع األصعب ،لـ  35عامًا من توأمة
ث ـي ــاب الـ ـح ــرب وال ـق ـل ــب ال ـش ـج ــاع وال ــزن ــد
الصلب وأخالق الفرسان .البزة العسكرية
للعميد الركن املغوار شامل روكز ،حفرت
عـلـيـهــا ال ـس ـنــن خ ـط ــوط الـ ـع ــرق وال ـت ـعــب
والـعـ ّـز والعنفوان ّ
ولونتها دمــاء مقدسة،
دم ــاء الــرفــاق الـشـهــداء الــذيــن سقطوا إلى
ج ــان ـب ــه ،وم ـن ـه ــم م ــن ك ـ ــان ق ــد رس ـ ــم اس ــم
شامل روكز وشمًا على زنده ،كاملالزم أول
الشهيد جورج بو صعب.
غـ ـدًا تـبـقــى ال ـب ــزة وح ـي ــدة .ل ــن تــذهــب إلــى
روم ـي ــة إل ــى ورشـ ــة ال ـف ــوج ال ــدائ ـم ــة ،فــوج
أعاد شامل إحياءه وبعض املالزمني منذ
 30عــامــا وأم ـضــى فـيــه سـنــن طــويـلــة قبل
أن يستلم قيادته عــام  2008ويجعل منه
أحد أهم أفواج القوات الخاصة في العالم.
غ ـدًا لــن ت ــزور الـبــزة أط ــراف لبنان بآليات
ّ
ّ
عسكرية ،برفقة زميالتها بزات الحزوري
وأمني وغيرهم .البزة على الحائط بينما
ش ــام ــل ف ــي ث ـي ــاب م ــدن ـي ــة ،ي ــرس ــم طــريـقــا
جديدًا ،ملسيرة ثابتة على العهد في ّ
حب
لبنان.
ً
سهال ّ
علي أن أكتب عــن شــامــل ،في
ليس
لـحـظــة وداع ـ ــه ل ـحـ ّـبــه األك ـب ــر (بـ ـ ــاإلذن من
ك ـلــوديــن) .أح ــار مــن أي ــن أب ــدأ ،وأي املــآثــر
عن القائد والصديق والوالد واألخ واالبن
ُ
َســأخـ ّـبــر .هــل أب ــدأ بما سمعته مــن أهالي
تـنــوريــن وشيتني والـلـقـلــوق ومــا سمعته
من سعاد وسركيس وغسان عن يوسف
الجد أو رشيد األب؟ هل أخبركم عن رجال
ترتجف الصخور إن مشوا عليها ،رحمهم
ّ
الـلــه ،و«يللي خــلــف متل شــامــل مــا مــات».
أو أخبركم عن أم شامل ،الست أليدا أطال
الله بعمرها ،مــدرســة فــي ال ــذوق والرفعة
وحـســن الـتــربـيــة؟ هــل أخـبــركــم عــن تلميذ
ضــابــط متميز بكل املعايير ،عــن قصص
أخ ـب ــرن ــي إي ــاه ــا «والد» دورت ـ ــه (،)1983
و«دي ِدي» ون ــزي ــه وال ـ َـب ـ َّـس ـ َـام ــن
ج ـ ــورج ِ
العيسى وال ـخــوري ،وغــابــي وحـيــدر ،وما
أخبرني إياه النقيب الشهيد عماد عبود،
عن شامل في ليلة ســوداء من ليالي قهر
الـ ،1991قبل أيام من استشهاده؟
رأيت من بعيد املالزم أول روكز يجول على
م ـحــور ال ـ ــدوار فــي  ،1989وك ــان الـضـبــاط
األعلى منه رتبًا يعاملونه كعميد ،ورأيت
العميد الركن روكز في عرسال ،وفي عينيه
شعلة انــدفــاع ونـخــوة م ــازم أول مـغــوار.
شــامــل روك ــز «ض ــاب ــط الـ ــرأس واألرج ـ ــل»،
أرجله أبقته في مقدمة الجنود والضباط
ّ
تحت الــرصــاص والقذائف في كــل معارك
الجيش اللبناني منذ  ،1983فنال أقدميات
قتالية ميدانية وهو برتبة عميد ،ورأسه
يـفـهــم الـسـيــاســة واالس ـتــرات ـي ـج ـيــا ،كقائد
ي ــرى ال ـج ـيــوش وس ـي ـلــة ل ـحــريــة األوطـ ــان
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ّ
وعزتها وقوتها وحافظة سلمها األهلي
ومواطنيها وحقوقهم.
ـري امل ـح ـب ــوب بــن
ـ
ك
ش ــام ــل ال ـق ـَـائ ــد ال ـع ـ ُس ـ ِّ
جـ ـن ــوده ،املـ ـ َـهـ ــاب وامل ـ َـح ــف ــز وال ـ ـقـ ــدوة فــي
الـشـجــاعــة .شــا ّمــل ،ي ـعــرف مـعـنــى األوام ــر
العسكرية ،فينفذها بحذافيرها ويــؤدي
م ـه ـمــاتــه ع ـل ــى أكـ ـم ــل وجـ ـ ــه ،وعـ ـل ــى ت ـمــام
ال ـ ــواج ـ ــب ،ح ـت ــى ل ــم ي ـن ــل ع ـق ــوب ــة واح ـ ــدة
ـرة خــدمـتــه .وشــامــل
فــي الـجـيــش ط ــوال فـتـ ّ
اإلن ـســان ،ال ــذي لــم تـلــوثــه أم ــراض العصر
ك ــالـ ـغ ــرور وال ـخ ـف ــة واالنـ ـصـ ـي ــاع األع ـم ــى
والتعصب الطائفي وانعدام القيم ،فبقي
متواضعًا متماسكًا مليئًا بالحق.
ّ
ي ـت ــرف ــع دائـ ـم ــا ع ــن ص ـغ ــائ ــر األمـ ـ ـ ــور ،وال
َ ََ
ّ
يتناول أحدًا في غيابه ،وال «يتكبر» على
أحد ،والناس عنده سواء من أبسط إنسان
ّ
ّ
إل ــى أرف ــع ش ــأن .فــي ب ـلـ ٍـد ،ال ـكــل فـيــه ينظر
ّ
ويدعي املعرفة في كل شيء ،ال يقول شامل
ما ال يمأل يده منه ،وال يعطي رأيًا من دون
داع ،وال يدعي معرفة ما يغيب عنه ،ألنه
ٍ
يـحـتــرف الـصـمــت .مــع أن ــه واس ــع الثقافة
واالط ــاع ،مجاز في التاريخ وحائز على
مــاج ـس ـت ـيــر ف ــي الـ ـعـ ـل ــوم ال ـس ـي ــاس ـي ــة مــن
الجامعة اللبنانية ،وخبر الحياة.
فـ ــي بـ ـل ـ ٍـد غـ ـ ــارق ب ــالـ ـف ــوض ــى والـ ـشـ ـت ــات،
ّ
ينظم شامل كل شــيء ،حياته عمله وقته
ق ــراءات ــه ط ـع ــام ــه ...ف ــي بـلــد املـحـســوبـيــات
و«الواسطة» ،ال أحد ،حتى أقرب املقربني،
ي ـجــرؤ ع ـلــى ن ـقــاش الـعـمـيــد ف ــي إمـكــانـيــة
اس ـت ـع ـم ــال ن ـ ـفـ ــوذه أو ع ـم ـل ــه فـ ــي سـبـيــل
«خدمة» من هنا ،أو «دفشة» من هناك.
في البلد الذي «يدبر حاله» الجميع فيه،
ُ
ويـ َّـجـ ِـم ـعــون م ـص ــادر الـ ــرزق ف ــي أك ـثــر من
مهنة و«تزبيطة» و«دعمة» ،أمضى شامل
روك ــز  35عــامــا ضـمــن ال ـح ــدود الـقـصــوى
ّ
ملهنته ،ضابطًا ال يعتاش إل على راتــب
املــؤسـســة العسكرية ،بــا وال «ن ـكــزة» من
زعيم أو متنفذ أو رجل أعمال.
كـنــت أس ـمــع بـكـلـمــات ك ــ«ربــاطــة ال ـجــأش»
واالنـ ـضـ ـب ــاط ...ول ــم أف ـه ـم ـهــا ح ـتــى رأي ــت

شــامــل ثــابـتــا واث ـق ــا ال يـتـخـبــط ف ــي أحـلــك
الظروف.
في املعارك ،حكايات شامل روكز تناقلها
ال ـج ـن ــود وال ـض ـب ــاط ع ـلــى األلـ ـس ــن بـفـخـ ٍـر
وغ ـ ـيـ ــرة الـ ــزمـ ــالـ ــة امل ـح ـب ــوك ــة بـ ــاإلق ـ ـتـ ــداء.
والسيرة ليست عــن الـقــوة والـشــراســة في
الـقـتــال والـشـجــاعــة فـحـســب .م ــرة ،فوجئ
ال ـع ـم ـيــد ش ــام ــل ب ـم ـج ـمــوعــة م ــن ال ـج ـنــود
الـغــاضـبــن ي ـضــربــون إرهــاب ـيــا م ــن «فـتــح
اإلس ـ ـ ـ ــام» ،وهـ ــم ال ــذي ــن فـ ـق ــدوا زم ــاء ه ــم
عـلــى أرض امل ـعــركــة ب ــرص ــاص ال ـغ ــدر من
الحاقدين اإلرهابيني .فما كان من العميد
ّ
إل أن أمــر بمعاقبة الجنود ،ألن الحقد ال
ّ
يبرر الحقد ،وضــرب السجني ال يتناسب
مع األخالق ومع قوانني الشرف العسكرية
وم ـب ــادئ االن ـســان ـيــة وال ـقــوانــن الــدول ـيــة.
هزم شامل املجرم باالنسانية.
قد تبدو سيرة شامل كاألساطير .لكنها
بــالـنـسـبــة لـعــارفـيــه ورفـ ــاق دربـ ــه ،حقيقة
ن ــاصـ ـع ــة مـ ـلـ ـم ــوس ــة مل ـ ــس ال ـ ـيـ ــد واألي ـ ـ ـ ــام
وال ـت ـج ــارب .أص ـيــب شــامــل خـمــس م ــرات،
فكان وسام الجرحى محفورًا على جسمه،
ونجا من املوت مرات كثيرة ،أحدها حني
ّ
دس الـحــاقــدون ســم الــزرنـيــخ فــي جسده،
ّ
بجرعة تقتل حصانًا ،إل أن العميد تحدى
الوهن ،وأكمل عالجه بالركض والتمرين
اليومي ،حتى تغلبت اإلرادة على السم.
غ ـدًا سـنـقــدم «ش ـك ـرًا» م ـتــواض ـعــة ،للرجل
ال ــذي ن ــرى فـيــه ص ــورة الـقــائــد الحقيقة ـ ـ
األس ـ ـطـ ــورة ،ف ــي وق ـف ــة رم ــزي ــة ف ــي ســاحــة
ً
مساء .إنــه تعبير
الشهداء عند السادسة
بـسـيــط ع ــن الــرغ ـبــة ف ــي م ـكــافــأة الـعـمـيــد،
لكونه القائد الذي نتعطش إليه ،النظيف
فــي زمــن «الــوسـخــن» ،والـشـجــاع فــي زمن
ال ـخ ــائ ـف ــن .س ـت ـب ـقــى الـ ـب ــزة امل ـع ـل ـقــة عـلــى
حائط شامل روكــز كتابًا ناصعًا بتاريخ
الجيش ولبنان ،لكن شامل لن يخرج من
ّ
الصورة إل ليعود إليها ،سياسيًا متألقًا
يكمل نضاله بالفكر والفعل.
شكرًا «سيدنا»...

يعاني أهــل الـيــرزة منذ أسابيع مــن رائـحــة نتنة تنبعث فــي منطقتهم.
مصدر الرائحة ليس أحد مكبات النفايات املحيطة بالطرقات ،بل بناية.
البناية شيدت فوق عقار .تكلفة شق الطريق إلى العقار وتعبيده تبلغ
نحو مليون دوالر .سعر العقار يتجاوز عشرة ماليني دوالر .تكلفة
بناء البناية تتجاوز أربعة ماليني دوالر .الديكور نصف مليون .الفرش
نـصــف م ـل ـيــون .س ـي ــارات املــرس ـيــدس املـصـفـحــة وال ـس ـي ــارات الخمس
ّ
الرباعية الدفع والـ»نيسان» والــ»فــورد» املتوقفة تحت البيت كلفت أكثر
من مليون .أما املرافقون و»الجماهير» واملستشارون والطباخ والخدم
فتقدر كلفتهم بمئتي ألف دوالر سنويًا ،وهو مبلغ يتجاوز بدل تقاعد
قاطن البناية عن كل سنوات عمله .إال أن سبب الرائحة ليس هذا كله،
فقد اعتادت اليرزة كغيرها من املناطق أن يفد إليها ثري جديد تسبق
جرافات الدولة واملتعهدين موكبه بالوصول ،فتشق له الطريق وتهديه
الحفر ثم الخرائط ثم الباطون ثم البويا ـ ـ وهو يحب البويا ـ ـ ثم الفرش
وأخيرًا الزهور .هدايا ،يمكن الهدية أن تكون ساعة أو مجموعة تعهدات
لألصهرة واألحباء أو مجموعة قروض مصرفية تعلم إدارات املصارف
أنها خرجت ولــن تعود .تأقلم أهــل املنطقة مع هــذه املظاهر ومــا عادت
تقلق راحتهم .ما يزعجهم هي األصــوات التي تخرج من هــذه البناية.
ظنوا أن مأساتهم ستنتهي خالل بضعة أشهر ،إال أن الكابوس لم ينته.
يــروي هــؤالء أن شاغل البناية يمشي ويصرخ وهو نائم .يخرج بعيد
منتصف الليل من كل مساء إلى شرفة مبناه ويبدأ الهتاف« :أعيدوني،
أخرجوني ،أعيدوني ،أعيدوني»ّ .
أعيدوني ،بالقوة َ
يقض صوته مضجع
أهالي املنطقة الهادئة .في الصيف كان يصلهم الصوت منخفضًا بحكم
إقفال النوافذ وتشغيل املكيفات ،أما اآلن فال شيء يحجب الصوت الذي
تزداد هستيريته« :أعيدوني أعيدوني ،أنا الخشب أنا ،حتى ابتسامتي
خشبية ،أنا غطاء  14آذار وتهريب شاكر العبسي ،أنا محطات البنزين
وعاشق الكازينو والفيلل وكتب اإلنجازات وتاجر الجنسيات».
«يتكرر األمر كل ليلة .وال نكاد ننام حتى يوقظنا من جديد قبل طلوع
ً
الضو ،متخيال نفسه ديك الحي» .يخرج إلى الشرفة نفسها بكامل قواه
العقلية هذه املــرة ،يشغل مكبرات الصوت ويلتقط مذياعًا ويبدأ تالوة
البيان« :أنــا أزقــزق إذًا أنا موجود .أنا أسمع صوتي إذًا أنا موجود .أنا
ال أمثل أكبر خرق فاضح للدستور ،أنا حارس الدستور .أنا لم أختبئ
تحت السرير العسكري في  13تشرين .أنا لم أهرب .أنا أرى نفسي على
التلفزيون .إذًا أنا موجود».
ّ
النفسي يـقــول إن الـحــالــة مـفــروغ منها .عائلته ومحبوه
طبيب الـحـ ّـي
يــواصـلــون رفــع معنوياته :يتوسطون لــدى بعض الصحف واملـجــات
الفنية والتلفزيونات لتشير إلى عظمة إنجازاته بني خبر وآخر .ينسبون
إليه قصصًا ال تخطر على بال .تارة يقولون إنه تصدى وحده للقرار
األممي – اإلقليمي – املحلي بترقية فالن وعدم التمديد لعلتان ،وطورًا
يشيرون إلى اتخاذ أحد ممثليه قرارًا من رأسه .يطبعون كتبًا خصيصًا
لــه تـسـتـعــرض إن ـج ــازات ــه ،ويـتـكـبــدون تكلفة إعـ ــداد وثــائ ـقـ ّـي تـلــو آخــر.
ويستعينون بممثلني مبتدئني يلبسونهم بذالت رسمية إليهامه بأنهم
مستشاروه .يطيب له القول إن لديه حركة سياسية ومؤيدين ووزراء،
فيطيبون له مطبطبني .يبرمجون التلفزيون والفيديو ليرى نفسه كيفما
ّ
تنقل بني املحطات ،عل مرض العظمة يعالج .يراعون أنه يكذب الكذبة
ويصدقها .ينادونه في البيت أقوى رجل في العالم .يقرصونه في وجهه
حــن يــرونــه يلعب طــاولــة مــع أحــد أصــدقــائــه ّ
العجز ويسعون جاهدين
ّ
مستدرين عطفهم أو شفقتهم.
لتبرير حالته للجيران،

«تاتش» و «زين» :قرار الوزارة في شأن مبنى قصابيان يتنافى مع المصلحة العامة
ّ
أصــدرت شركة «تــاتــش» و«مجموعة زيــن» املشغلة إلحــدى شبكتي الهاتف
الخلوي بيانًا ّ
ردت فيه على وزارة االتصاالت ،واضعة الــرد في إطــار "ما تم
تداوله مؤخرًا في الصحافة املحلية في شأن انتقال املركز الرئيسي لشركة
«تاتش» .وأبرز ما ورد في البيان أن شركة "تاتش" ومجموعة "زين" ترفضان
رفضًا مطلقًا اإلي ـحــاءات التي تــم تداولها فــي شــأن انتقال املــركــز الرئيسي
للشركة الــى مبنى قصابيان .وقـ ّـدمــت الشركة الــى وزارة االتـصــاالت فــي 7
ّ ً
مفصال حــول هــذا املــوضــوع ،يظهر
تشرين االول من العام الـجــاري تقريرًا
بوضوح دور الوزارة األساسي وتوجيهاتها لجهة استئجار املبنى عام 2012
طلب فسخ عقد االيجار عامني  2014و.2015
ثم بعد ذلك لجهة ّ
ً
وفي التفاصيل ،تولت الــوزارة مباشرة التفاوض مع مالك املبنى على كامل
أحكام وبنود العقد .علمًا ان استئجار املبنى كان وال يزال يشكل حاجة حيوية
ّ
للشركة .فاستئجار مبنى قصابيان وفــر للشركة مساحات إضافية تزيد
على  1200م.م .لقاء بدالت إيجار سنوية تقارب البدالت العائدة ملبنى املركز
ّ
الرئيسي الحالي ،ووفر للموظفني مساحات عمل أفضل ،كما انه يلغي أزمة
مواقف السيارات العائدة للمستخدمني والزوار واملشتركني وغيرهم .وانتقال
ّ
الشركة الى مبنى آخر ما زال يمثل حاجة تشغيلية حيوية للشركة ،ووزارة
ّ
االتصاالت على دراية بذلك منذ زمن بعيد وهي مقرة به .كما أنها كانت وال
تــزال على علم كامل بحالة املبنى وبـضــرورة توفير امليزانية إلجــراء أعمال
إلزامية لتأهيله لجهة أعمال عادية كهربائية وميكانيكية وفنية ومعمارية

تتوافق مع إشغال املبنى من قبل عدد كبير من املوظفني ،باالضافة الى مركز
بيانات ومركز لتشغيل الشبكة الخلوية وتركيب مـعـ ّـدات ثقيلة على سطح
املبنى ،وغير ذلك مما يرتبط بنشاطات تشغيل شبكة خلوية.
ً
بناء عليه طلبت الشركة من وزارة االتـصــاالت منحها ميزانية أولية بقيمة
خمسة ماليني دوالر ،بالتزامن مع توقيع عقد االيـجــار في أيلول من العام
 .2012وافقت الوزارة في كانون الثاني  2013على منح الشركة ميزانية بقيمة
 1,8مليون دوالر لتغطية اعمال الترميم فقط ،وذلك بعد توقيع عقد االيجار
بما يقارب الـ  15شهرًا .والوزارة تعلم تمامًا ان الشركة لن ّ
تتكبد فعليًا أية كلفة
ألعمال الترميم ،اذ ان مالك املبنى وافق على دفع  700الف دوالر ،كما وافق
على تمديد مدة العقد ستة أشهر إضافية مجانية .وبذلك ،يكون املالك قد قدم
تبلغ قيمته نحو  2,2مليون دوالر الى الشركة ،وهذا ما نصت عليه
فعليًا ما ّ
االتفاقية املوقعة مع املالك بتاريخ .2013/9/24
وفــي شباط  ،2014طلبت الشركة من ال ــوزارة منحها ميزانية بقيمة 10,9
مليون دوالر لتغطية كلفة االعمال الكهربائية وامليكانيكية والفنية واملعمارية
االلزامية واملرتبطة بانتقال الشركة الى املبنى الجديد .وهــذه الكلفة طبيعية
ومنطقية وواقـعـيــة ،فانتقال الـشــركــة الــى اي مبنى جــديــد س ــواء كــان مبنى
قصابيان او غيره يستوجب كلفة مماثلة بالنظر الى الحجم والطبيعة التقنية
والفنية لنشاط الشركة وعملياتها .وعند احتساب قيمة استهالك هذه الكلفة
وقيمة ما يتم توفيره من كلفة الصيانة للمبنى الرئيسي الحالي ،يكون تأثير

هذه األكالف على النتائج املالية للشركة في ّ
حده األدنى.
منذ اللحظة االول ــى الـتــي تــم فيها اختيار مبنى قصابيان ،لــم تـبــادر وزارة
االت ـصــاالت يــومــا الــى التحفظ على مسألة استئجار املبنى او على مسألة
قدمه او كونه غير مناسب الــخ ،ولــم تبد فــي أي وقــت رفضها ،بــل بالعكس
ً
وافقت على دفع بدالت االيجار عمال بهذا العقد .وقد أهملت الوزارة كل مطالب
ّ
الشركة بتزويدها بامليزانيات الالزمة واملناسبة التي تمكن الشركة من إشغال
بناية قصابيان فعليًا .وعلى هذا االســاس ،اضطرت الشركة الى دفع بدالت
ايجار مضاعفة خــال السنوات الثالث املاضية ،اي بــدالت االيـجــار للمبنى
الذي تشغله حاليًا وبدالت ايجار املبنى الجديد وهذا ما يمكن اعتباره منافيًا
للمصلحة العامة .والوزارة ،بفعل طلبها من الشركة أن تفسخ عقد االيجار وما
يلي ذلك من دفع تعويضات ملالك املبنى ،تكون قد تسببت في زيادة بصرف
االموال ،وهذا ما يمكن تفاديه في حال مضي الشركة في تنفيذ عقد االيجار
واالنتقال الى املأجور وإشغاله.
لقد أوعــزت وزارة االتـصــاالت الــى الشركة بــأن تبحث عن مبنى جديد ،مما
سيؤدي الى بذل وقت ومصاريف إضافية .وهذا أيضًا يتنافى مع مصلحة
الشركة ومصلحة موظفي «تاتش» واملصلحة العامة.
إن التحقيق في امللف من قبل النائب العام املالي في لبنان أمر جوهري لضمان
بيان الوقائع وطي هذا امللف بطريقة عادلة وشفافة بالنسبة لجميع املعنيني
فيه.

