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سياسة
في الواجهة
أجينكور:
رمية القوس
عامر محسن
تصادف هــذه األيــام ذكــرى مــرور ستة قــرون بالتمام على احــدى أشهر
معارك التاريخ :موقعة أجينكور التي احتدمت بني الجيشني االنكليزي
والفرنسي في  25اكتوبر  ،1415وانتهت بإبادة أفــواج الخيالة الفرنسية
الثقيلة ،وزه ــرة االرسـتـقــراطـ ًيــة املـلـكـيــة ،عـلــى يــد رم ــاة األس ـهــم االنكليز
والويلزيني ـ ـ ّ
يتقدمهم ،راجــا ،ملكهم هنري الخامس الــذي رفعته حملة
اجينكور الى مصاف األسطورة في املخيال القومي البريطاني.
فــي الـتــاريــخ العسكري ،تــرمــز أجينكور الــى انـتـصــار السهم على ال ـ ّـدرع
والحديد ،وهي جزء من سباق عسكري قديم يضع ،تكرارًاّ ،
القوة الصلدة
ٍ
ً
(الـسـيــف م ـثــا) فــي وج ــه امل ـقــاع الـخـفـيــف ،والـتـحـصـيـنــات فــي مواجهة
املدفعية ،والدبابة ضد الصاروخ ّ
املوجه الــخ… في أجينكور ،مال امليزان
ّ
معلنًا نهاية أربعة قرون من هيمنة الخيالة املدرعة على مسرح الحروب.
لم يثبت ّ
القواس املاهر ،املزارع ابن الطبقات الفقيرة ،بأنه ٌ
قادر على هزيمة
ّ
فحسب ،بل أن هجمة ُالخيالة األسطورية صارت انتحارًا
الفارس النبيل
ّ
تشكيالت منظمة من الرماة (قتل أكثر من  8000فرنسي مقابل
في وجه
ٍ
مئات الضحايا االنكليز).
بشرح لصعود نظام الخيالة
باركر كتابها املمتع عن املعركة
ٍ
تبدأ جولييت ّ
الفاتح» اثــر معركة
ـم
ـ
ي
ـ
ل
«و
ـع
ـ
م
انكلترا،
النورمانديون
ـل
الثقيلة .حــن احـتـ
ً
هاستينغ ،دشنوا نمطًا جديدًا في استخدام الخيالة :بــدال من استغالل
ـي الــرمــاح القصيرة عليه ثم
ســرعــة األحـصـنــة لــاقـتــراب مــن الـعــدو ورم ـ ً
االنـسـحــاب ،صــار الـفــارس يضع رمـحــا ثقيال تحت ابـطــه ،ويعتمد على
وزن الحصان وطاقته الحركية الختراق خطوط املشاة وتروسهم .وحني
تضع آالف الفرسان ّ
املدرعني جنبًا الى جنب ،ويتسارعون سوية صوب
خطوط العدو ،تصير الهجمة كالسيل الذي يستحيل ايقافه (تنقل باركر
«خرق
شهادة نبيلة معاصرة ،وصفت صولة الخيالة بأنها قــادرة على
ّ
أسوار بابل») .من هنا ولدت ثقافة املبارزة بالرمح ومسابقاتها ،التيّ تعلم
الفرسان االنضباط الفائق ،وكيفية توجيه حصانهم وسالحهم بدقة؛ ّثم
ّزود النظام االقطاعي الجيوش امللكية بآالف النبالء القادرين على احتراف
ّ
ّ
والتدرب منذ الصغر على الخيل والقناة.
(وتحمل أكالفها)
الفروسية
في الثلث األول من القرن الرابع عشر ،أعلن امللك االنكليزي ادوارد الثالث
انــه يملك الحق الــوراثــي في حكم مناطق واسعة من شمال فرنسا ،وأن
ابتدأت حرب املئة عام،
نحو شرعي .هكذا
يجر على ٍ
انتقال العرش فيها لم ِ
ّ
حيث جعل ادوارد شعاره الرسمي «(من أجل) الله ،وحقي» ،وأرسل الى
ّ
برجاء لتجنب
غريمه ،امللك فيليب السادس ،رسالة تهديد مقتضبة ينهيها
ٍ
ّ
«بحق جسد يسوع املسيح ،أعد (لي) ما تدين به»ّ ،ثم ّ
شن الحملة
الحرب
االنكليزية األولى في فرنسا.
ّ
يتحضر ّ
لشن
بعدها بنصف قــرن ،كــان حفيد ادوارد ،هنري الخامس،
أشـهــر ال ـغــزوات االنكليزية فــي ال ـحــرب ،وك ــان رم ــاة الـسـهــام هــم سالحه
هنري الرابع
«الـســري» .ع ّــام  ،1410قبل املعركة بخمس سنوات ،أصــدر ّ
أم ـرًا يلزم كــل الرعايا بني سن السادسة عشرة والستني بتعلم الرماية
على القوس الطويل .كــان عليهم أن يذهبوا ،كل يــوم أحــد وأيــام األعياد،
ّ
للتدرب على رمي السهام في ميادين خصصت لذلك .االعتماد على مهارة
ّ
العامة (وانـتــاج االف الــرمــاة املحترفني) كانت الوسيلة الوحيدة ملواجهة
ارستقراطية فرنسية ضخمة ،بإمكانها أن ترسل الى امليدان أعــدادًا من
الفرسان واملشاة النبالء ّ
املدرعني ًال يقدر العرش االنكليزي على مجاراتها.
القوس أمرًا سهال ،وتلزمه سنوات من التدريب ،غالبًا منذ
لم يكن استخدام ّ
يتمكن الفتى من استخدام القوس الطويل بحجمه الكامل.
الصغر ،قبل أن ً
القوس هنا ليس أداة للصيد ،بل سالح حربي طوله يقارب املترين ،وتلزمه
ضغط تفوق الخمسني كيلوغرامًا إلطــاق السهم الــواحــد .والــرامــي
قـ ّـوة
ٍ
ٌ
درع معدني من
املاهر قادر على اصابة ٍ
هدف به من ثالثمئة متر ،وخرق ٍ
كرام محترف في الجيش ،كان يفترض به
بالجندي
مئة متر .حتى ُيقبل
ٍ
ّ
أسهم موجهة خالل دقيقة من الزمن؛ والرامي
أن يطلق ،على األقل ،عشرة
ٍ
املاهر كــان يطلق عشرين ،واملـعـ ّـدل في معركة أجينكور كــان  15سهمًا
رزم مــن  24سهمًا ،والــرامــي يحمل
فــي الدقيقة .كانت السهام تباع ًفــي ٍ
محموم
»
«قصف
في
جميعها
يطلقها
في املعركة ما بني  60و 70رمية،
ٍ
ّ ٍ
ّ
يقرر
تنسيق معق ٍد مــع نظرائه
ـن
ـ
م
ـ
ض
(و
يستغرق أقــل مــن ســت دقــائــق
ٍ
وتيرة االطالق واملدى).
تكشف بــاركــر فــي كتابها عــن تـحـضـيــرات ال ـعــرش االنـكـلـيــزي للحملة،
وسبل استقدام األخشاب وريش األوز لصنع كميات ضخمة من السهام
(كانت كلفة السهم الواحد تعادل دوالرين بأسعار اليوم ،والحملة بأكملها
استلزمت مئة مليون دوالر) .حني وجد هنري الخامس نفسه أمام الجيش
أضعاف على األقــل ،كان
امللكي الفرنسي ،وهو أكبر من جيشه بخمسة
ٍ
االمتياز الوحيد الــذي حرص عليه هو في أن يموضع قواته بني غابتني،
حتى ال يتمكن الخيالة الفرنسيون من االلتفاف على رماته واجبارهم على
عبور الوادي الضيق في مواجهة صلياتهم.
حني انطلق هجوم الخيالة الفرنسية ،وخلفهم االف املشاة املدرعني (بينهم،
ايضًا ،عـ ٌ
ـدد كبير من النبالء) ،في الحقل املوحل قــرب أجينكور ،انهمر
ّ
عليهم ما معدله خمسة وسبعون الف سهم في الدقيقة ،بحسب تقديرات
باركر .وحني انكسرت املوجة األولى من الفرسان وعلق املشاة في الوحول
الهائجة وسهام االنكليز ،كانت املعركة ً قد انتهت فعليًا وما
بني األحصنة َ
تبعها محض مقتلة .قبيل املعركة ،تعاهد  18نبيال فرنسيًا على أنهم
سيشقون طريقهم الى امللك هنري شخصيًا ،ويضربوا عن رأسه التاج
ّ
املـ ّ
ٌ
مستفز يرمز الــى ادعــاء امللك األحقية
شعار
ـزيــن بزهر الزنبق (وهــو
بعرش فرنسا) .الشبان الـ  18تمكنوا بالفعل من الوصول الى موكب امللك،
وقد قتل آخرهم وهو يسدد ضربة أطاحت احدى األزهار عن تاج هنري.
(تقول خرافة شعبية أن شعار النصر  - V ّ -نشأ اثــر أجينكورُ .اذ أمر
امللك الفرنسي الحانق بعد املعركة بأن كل انكليزي يقع في األسر تقطع
سبابته والــوسـطــى ،حتى ال يتمكن مــن الــرمــي بالقوس مـجــددًا .فصار
الجنود االنكليز ،حني يشاهدون خصومهم عبر خطوط الجبهة ،يرفعون
االصبعني لهم استفزازًا).

حكومة سالم
تنتظر اإلنضمام
إلى مائدة الفراغ
الى ان يتخذ الرئيس
تمام سالم قرارًا يحدد
مصير حكومته باالبقاء
عليها او استقالتها ،ال يقل
الجدل الدستوري حيال مآل
خطوة التنحي اهمية عن
السجال السياسي .كالهما
يدقان سلفا ناقوس
فوضى وشيكة ما ان تقع
االستقالة هذه
نقوال ناصيف
ق ــد ي ـك ــون ف ــي مـحـلــه اع ـت ـقــاد رئـيــس
الـحـكــومــة ت ـمــام س ــام ب ــأن اسـتـقــالــة
الحكومة اقل ضررًا من بقائها عاجزة
ع ــن ال ـح ـكــم وم ـم ــارس ــة الـصــاحـيــات
واتـخــاذ ال ـقــرارات ،واالجـتـمــاع حتى.
وقـ ــد ي ـك ــون ف ــي م ـح ـلــه اي ـض ــا يقينه
مــن ان االجـتـهــاد فــي ق ــراءة نصوص
دسـ ـت ــوري ــة ي ـس ـ ّـه ــل ايـ ـج ــاد املـ ـخ ــارج
عـنــدمــا تـتــوافــر الـتـســويــة .وق ــد جـ ّـرب
بعض ذلك االجتهاد عند وضع املادة
 62م ــن ال ــدس ـت ــور م ــوض ــع التطبيق
فـ ــي ح ـك ــوم ـت ــه فـ ـ ــور شـ ـغ ــور رئ ــاس ــة
ال ـج ـم ـه ــوري ــة وت ــول ـي ـه ــا صــاح ـيــات
الــرئـيــس عـبــر آل ـيــة ـ ـ ـ ـ يسميها ســام
مقاربة ـ ـ ممارسة الصالحيات تلك
س ــواء فــي اتـخــاذ ال ـقــرارات او اصــدار
املراسيم.
اال ان املشكلة تصبح جسيمة تمامًا
اذ تــوصــد اب ــواب التفاهم السياسي
داخــل الحكومة وتوقعها في العجز
وتعطيل اجتماعات مجلس الــوزراء
ومنعه من اتخاذ القرارات.
ت ـ ـح ـ ــت وط ـ ـ ـ ـ ـ ــأة تـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــزه الـ ـحـ ـج ــج
الدستورية والقانونية عن املبررات
ال ـس ـيــاس ـيــة ،يـعـبــر رئ ـيــس الـحـكــومــة

مــرحـلــة قــاتـمــة تـضـعــه ام ــام خ ـيــارات
شتى ليس بينها اي استثناء من اي
نوع.
لم يقل بعد انه سيستقيل او يوشك
على االسـتـقــالــة .لكن اح ــدا لــم يسمع
منه انــه قــادر على االستمرار طويال
على نحو كهذا.
مع ذلك ،فان استقالة محتملة لسالم،
في ظل الشغور ،تضع البالد في واقع
غــامــض ،فــي الـنـصــوص وامل ـمــارســة،
حـيــال سـبــل اي ـجــاد امل ـخــارج التالية.
وقــد يتعذر العثور على طريقة ملء
شـغــور حـكــومــة نـيــط بـهــا بـعــد ثالثة
اشهر من تأليفها ملء شغور رئاسة
الجمهورية.
من دون رئيس للجمهورية ال مرجع
ّ
دسـتــوريــا صالحًا لتسلم االستقالة
من رئيسها .من دونــه ليس ألحــد ان
يقبل االستقالة او يرفضها .من دون
موافقته ال يسع الحكومة املستقيلة
مباشرة تصريف االعـمــال .من دونه
ايـ ـض ــا ال ي ـم ـكــن اج ـ ـ ــراء اسـ ـتـ ـش ــارات
نـ ـي ــابـ ـي ــة مـ ـل ــزم ــة وتـ ــأل ـ ـيـ ــف ح ـك ــوم ــة
تـخـلـفـهــا .ب ــذل ــك تـحـمــل اي اسـتـقــالــة
مـحـتـمـلــة ل ـس ــام الـ ـب ــاد الـ ــى مــائــدة
الفراغ الشامل.
اذا اس ـت ـقــال س ــام حـقــا ـ ـ ـ ـ وه ــو ق ــرار
يظل مستبعدًا موقتًا على االق ــل ما
دام ثمة شركاء اقليميون اساسيون
للرجل فيه ـ ـ تكون قد تكررت تجربة

لم يقل سالم بعد
انه سيستقيل ،لكنه لم
يقل انه سيستمر طويال
على نحو كهذا

الفراغ الشامل التي عرفها لبنان ملرة
اولــى ،ال سابقة لها في تاريخه منذ
االسـتـقــال ،هــي تــوالــي االح ــداث عام
 1988على اثــر انتهاء واليــة الرئيس
امـ ــن ال ـج ـم ـي ــل ،ث ــم اس ـت ـك ـم ـلــت عـلــى
امتداد  13شهرًا و 13يومًا تمامًا.
ب ـع ــد ال ـش ـغ ــور ال ــرئ ــاس ــي ف ــي اي ـل ــول
 ،1988انقسمت البالد الى حكومتني
احداهما دستورية برئاسة الرئيس
ميشال عون واالخرى واقعية برئاسة
الرئيس سليم الحص ،شغرت رئاسة
مجلس الـنــواب في تشرين االول مع
تعذر تجديد انتخاب الرئيس حسني
الـحـسـيـنــي لـهــا وك ــذل ــك هـيـئــة مكتب
امل ـج ـل ــس ف ــأض ـح ــى الـ ـب ــرمل ــان بـ ــدوره
ب ــا رأس اض ــف تـشـتـتــه ب ــن «قـصــر
النجمة من دون ان
منصور» وساحة
ُ ّ
يلتئم في اي منهما فشل .في الشهر
ال ـ ــذي تـ ــا ،ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي ،انـقـســم
الجيش بني الوية يقودها من اليرزة
عون والوية املناطق الغربية يقودها
م ــن الــرم ـلــة ال ـب ـي ـضــاء الـ ـل ــواء ســامــي
الـخـطـيــب .ال ــى ان اكـتـمـلــت الـفــوضــى
بمرسوم عون فجر  5تشرين الثاني
 1989بحل مجلس النواب.
ه ـك ــذا اسـتـسـلـمــت الـ ـب ــاد لـلـفــوضــى
الـكــامـلــة ف ــي ظ ــل ح ــرب مشتعلة في
ط ــول ال ـب ــاد وعــرض ـهــا ،ب ــن فريقي
ال ـن ــزاع ال ــدس ـت ــوري م ـق ــدار م ــا كــانــت
ب ــن ال ــوي ــة ال ـج ـي ــش الـ ــواحـ ــد ،وب ــن
املسيحيني والجيش السوري.
مـ ــن دون ات ـ ـفـ ــاق الـ ـط ــائ ــف لـ ــم يـكــن
ف ــي االمـ ـك ــان اع ـ ــادة ان ـب ـثــاق شــرعـيــة
دستورية لبلد منقسم على نحو غير
مسبوق في كل االتجاه :في الرئاسة
والـ ـحـ ـك ــوم ــة وال ـ ـبـ ــرملـ ــان وامل ــؤس ـس ــة
العسكرية .اع ــادت تسوية الطائف،
مـعـ ّـولــة عـلــى دع ـمــن عــربــي وغــربــي،
تشريع املؤسسات :اهمال قرار الحل
وانتخاب الحسيني رئيسًا للمجلس
ً
اوال كــي تـتـكـ ّـون الـسـلـطــة املـشـتــرعــة،
ثــم الـتـصــويــت سياسيًا عـلــى وثيقة
التسوية ،ثم انتخاب الرئيس توطئة
لتأليف حكومة جديدة.

تقرير

ّ
قادة محاور التبانة وجبل محسن في «العـ
رضوان مرتضى
جـنـبــا إل ــى ج ـنــب ،وق ــف قـ ــادة امل ـحــاور
فــي جبل محسن وبــاب الـتـ ّـبــانــة .سعد
امل ـص ــري وزي ـ ــاد ال ـص ــال ــح املـ ـع ــروف بـ
ّ
«زي ـ ــاد ع ــل ــوك ــي» إلـ ــى ج ــان ــب «ك ـ ــوادر
ال ـج ـبــل» ج ـ ّـس ــدوا م ـش ـه ـدًا كــوم ـيــديــا لـ
الوطنية» .في قفص املحكمة
«الوحدة
ُ ّ
«ســنــة وع ـلــويــون» ،رفـعــوا
الـعـسـكــريــة،
أص ــواتـ ـه ــم ب ـ ـ «أن ـ ـنـ ــا م ـ ـ ّ
ـوح ـ ــدون ل ــوال
السياسيون الذين يخلفوننا»! وفيما
خاطب أحدهم رئيس املحكمة العميد
خليل ابــراهـيــم« :س ـيــادة العميد فوت
باملصالحة»ّ ،
رد آخر« :نحن تصالحنا
ّ
خـ ـل ــص» ،ف ـي ـمــا دخـ ــل «ع ــل ــوك ــي» على
ً
الـخــط قــائــا« :الـسـيــاسـيــن هـنــي اللي
خــارب ـي ـنــا وأكـ ـب ــر دل ـي ــل إن ـن ــا م ــش عم
نتقاتل بالسجن».
استمع رئـيــس املحكمة إلــى أحــد عشر

مــوقــوفــا ف ــي أح ـ ــداث ط ــراب ـل ــس ،ك ــادوا
أن يـكــونــوا مناصفة بــن جبل محسن
وب ــاب ّ
التبانة ،جميعهم أع ــادوا روايــة
ج ــوالت االشـتـبــاكــات الـتــي انتهت منذ
مــا يـقــارب السنتني .ت ــردد مـجــددًا اسم
الضابط املتقاعد عميد حمود املعروف
ب ـ «بـيــع ال ـســاح فــي ال ـش ــارع» ،بحسب
إفــادة املوقوف محمد رعــد ،الــذي أجاب
ّردًا ع ـلــى سـ ــؤال الـعـمـيــد اب ــراه ـي ــم عن
سبب اختياره حمود بالقول« :سامع
ّ
بالشارع إنو العميد حمود بوزع سالح
ومكتبو فوق محل للشاورما».
كــان بني من مثلوا أمــام املحكمة أمس،
أح ـم ــد سـلـيــم امل ـي ـقــاتــي امل ـل ـقــب ب ـ ـ «أب ــو
ال ـهــدى» ،أمير «الــدولــة اإلســامـيــة» في
ال ـش ـم ــال .بـلـحـيــة خـفـيـفــة ،ب ـعــدمــا كــان
قــد ادعــى أن الشرطة العسكرية حلقت
ل ـح ـي ـت ــه ،وقـ ـ ــف امل ـي ـق ــات ــي أم ـ ـ ــام ق ــوس
امل ـح ـك ـم ــة ،وعـ ـل ــى م ـق ــرب ــة مـ ـن ــه ،خـلــف

ال ـق ـض ـبــان ،ك ــان ي ـقــف اب ـن ــه ع ـم ــر ،أحــد
«ذابـ ـح ــي» ال ـع ـس ـكــري ع ـلــي ال ـس ـيــد في
جــرود عرسال .امليقاتي األب كان رابط
الـ ـج ــأش ،وخ ــاط ــب ال ـقــاضــي ب ـكــل ثـقــة:
ُ
«حـ ـ ّـدد أي مـلــف تــريــد أن تستجوبني
فيه حتى أعرف وجهتي… في شغالت
كتيرة أنا بريء منها» .استعاد املوقوف
رحلة توقيفه منذ أحداث الضنية مرورًا
بما ُع ــرف بـ«قضية املــاكــدونــالــدز» في
ً
طرابلس وصوال إلى اليوم .ومن جملة
ّ
ما بدأ امليقاتي كالمه به ردًا على سؤال
عن سبب عدائه للمؤسسة العسكرية:
«املــؤس ـســة الـعـسـكــريــة ه ــي م ــن بــدأ ّنــي
ال ـعــداوة .أبـنــاء منطقتي يشهدون أنــي
أول م ــن أدخـ ــل الـجـيــش إل ــى املـنـطـقــة».
ت ـحــدث «أبـ ــو ال ـه ــدى» ع ــن ب ــدء تــورطــه
ً
قــائــاّ « :كــان الهدف جماعة من الحزب
علمنا أن ـهــم أت ــوا إل ــى الـ ـج ــرود» .وعــن
أف ــراد مجموعته التي ُعـ ِـرفــت ب ـ «خلية

