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مقويات
ّ
حسان الزين
ّ
التجميلية التي ّ
ّ
ّ
لبنانيني
غيرت أشكال
للعمليات
بعد موجة الدعاية
كثيرين ّ
ممن يظهرون على الشاشة ،أو يعيشون تحت وطأة الصورة،
ّ
ّ
ّ
تتكثف هذه ّ
الجنسية.
للمقويات
األيام الدعاية
ّ
بمعزل ّ
عما إذا ك��ان مواطنو أرض شلش ال��زل��وع ،املنافس الطبيعي
َّ
للفياغرا وأخواتها ،يستعملون هذه ّ
املقويات أم ال ،فإن األرض خصبة
فاللبنانيون ،في ما يبدو ،يعيشون أزمة جنسيةّ
ّ
لهاّ .ثمة حاجة إليها.
ّ
التوتر ،في العنف ،في ّ
ّ
الحدة
تتبدى في السلوك العام والخاص :في
ّ
واملشاكل املفتعلة التي تحرق الوقت ّ
والشفافية،
وتدمر لغة التواصل
ُ
وتخفي الشعور بالضعف وتوهم بالسلطة أو التعالي ،في الشعور
العميق بالالاستقرار والالسيطرة على الحياة والعيش ...إلخ.
ّ
ّ
واس �ت �م��رار ال� ��والدات ال�ت��ي ّ
اللبنانية
تتغير م��ؤش��رات�ه��ا ف��ي ال�ب�ي�ئ��ات
ً
ّ
ّ
دليال على ّ
جنسية .الوالدات ،إلى كونها نتيجة
صحة
املتنوعة ،ليس
واع ،حصل
ال سببًا ،هي في لبنان أمر
تلقائي بديهي وأحيانًا غير ٍ
ّ
ّإب��ان العيش في املالجئ ولم يتأثر بالحرب وويالتها واأله��وال التي
ّ
يتعرض لها اإلن�س��ان .وه��ي ليست دائمًا من حب الحياة .قد تكون
ّ
من ّ
عادياتها أو أخطائها أو الرهان على ّ
تحسنها ،بغض النظر عن
الظروف.
ّ لاّ
ّ
ّ
ال أحسب أن اللبنانيني في أفضل أحوالهم الجنسية ،وإ لكانوا بال
ّ
ّ
ّ
ّ
السياسية
للبنانيني متأثرة ب��األوض��اع
الجنسية
إح�س��اس .الحياة
ّ
ّ
ّ
ّ
واألمنية واالجتماعية واالقتصادية العامة وبالبنية التحتية .قديمًا،
ّ
اللبنانية،
قبل الكهرباء والتلفزيون ووصولهما إلى كامل األراض��ي
كان ُيقال ،ولو على سبيل امل��زاح ،إن العتمة سبب في ارتفاع نسبة
ّ
ومنتجة.
الجنسية كانت نشيطة
ال��والدات .واملقصود هو أن الحياة
ِ
ّ
ّ
أم��ا ال�ي��وم ،ف� ّ
ّ
�إن الكهرباء والتلفزيون عكرا ذل��ك وأث��را سلبًا .فالتيار
الكهربائي متأرجح ويصعب الجزم بمواعيد غيابه أو حضوره ،وإذا ما
ّ
جرت االستعانة باشتراك في مولد فإن الفاتورة تتسبب ،بالنسبة إلى
ّ
ويتسبب
كثيرين ،بخمول وقرف من الدنيا عمومًا .ليأتي التلفزيون،
ّ
املتزوجني وغيرهم ،بإحباط جنسي ،س��واء أشاهدوا
لكثيرين ،من
ّ
نشرات األخبار أم الكليبات واملسلسالت والبرامج «املثيرة».
عديدة هي «الدالئل» على ذلك ،إحداها برنامج «لول» الفكاهي ،الذي
ّ
اللبنانيون حوله بني ّ
مؤيد ومعارض.
لقي انتشارًا واسعًا وانقسم
ُ
ف �ك �ث��رة ال �ك�ل�ام ف��ي ال �ج �ن��س ،ك �م��ا ي� �ق ��ال ،ت�ع�ن��ي أن ال �ف �ع��ل ف��ي أدنى
ّ
ّ
اللبنانيني ،كثرة الكالم دليل على قلة
مستوياته .ففي الثقافة والوعي
الفعل ،وهي توحي بطريقة اللبناني في الهروب من واقعه وإخفائه
مأساته أو الشعور بالعجز أو امللل أو اإلح�ب��اط م��ن ت��واض��ع قدراته
وتراجع حماسته.
ّ
الجنسية أفضل من الحياة االجتماعيةّ
ّ
ال يمكن توقع أن تكون الحياة
ً
�لا ّ
وإما
وال�س�ي��اس� ّ�ي��ة .غير ذل��ك ك��ذب أو م ��داراة ل�ل�م��وض��وع ،إم��ا خ�ج
تحريمًا .ورف��ض اإلق��رار بهذا ،أو املصارحة به ،ال يعدم األسباب أو
ّ
ّ
والسلطوية التي تحكم
الذكورية
يزيلها .كأنه ،أي الرفض ،من الدفاعات
ّ
اللبنانية ،وتجعل نسبة ال بأس بها من الذكور
الثقافة االجتماعية
ّ
ّ
يلجأون الى تلك املقويات ،على أنواعها ،سرًا حتى عن الشريك ...أو
ّ
الشخصية
يغرقون ف��ي أزم��ات ومشاكل آث��اره��ا باتت واض�ح��ة ف��ي
ّ
اللبنانية اآلخذة بالتعقيد املرضي.
ّ
ّ
اللبنانيني تلك ّ
املقويات ،كأنها
مجددًا ،وبمعزل عن نسبة استعمال
ت�ن��اس��ب ث�ق��اف��ة ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي�ين ،ف�ه��ي ل�ي�س��ت ذك ��وري ��ة ت�خ�ف��ي ال�ع�ج��ز أو
ال�ت��واض��ع وح�س��ب ،وإن�م��ا اإلف ��ادة منها تجري ف��ي ال�خ�ف��اء ،أو يمكن
الرهان عليها لتوفير توازن للبناني في الغابة التي يعيش فيها .ومن
فوائد هذه ّ
املقويات أيضًا ،أنها تمنح مستعملها شعورًا بالواسطة.
ه��ذه الواسطة التي ال يمكن أن يعيش اللبناني أو يرتاح من دونها.
فمن دون الواسطة ،أي ّ
املقوي ،ال يشعر اللبناني باألمان .ومن خالل
ال��واس�ط��ة ي� ّ
�ؤم��ن اللبناني وظيفته ،أو منافعه ،أو حتى ان�ت�م��اءه إلى
ّ
«الدولة» والطائفة والزعيم .وهذه ّ
الجنسية تشبه الواسطة،
املقويات
أو ربما الواسطة تشبهها.
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من املتوقع أن يعقد في الفترة املقبلة ،اجتماع لطرفي
الصراع في امللف النووي اإلي��ران��ي :طهران من جهة،
والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس األمن الدولي
مع أملانيا ،من جهة أخرى .يتوقع بعض املحللني الفشل

الملف النووي اإليراني مــ
تريتا بارشي ورضا مرعشي*
في األسابيع القليلة املقبلة ،إذا اتفقت األطراف
ّ
ك��ل��ه��ا ع��ل��ى م���ك���ان وت���اري���خ م��ن��اس��ب�ين للجميع،
ستجتمع إيران وأعضاء مجلس األمن الدائمون
م�����ع أمل����ان����ي����ا ،أي دول« ،"1+5ألول م������رة منذ
تشرين ّ
 .2009الهدف هو إحياء
األول /أكتوبر
ّ
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ف���ي م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ب��رن��ام��ج إيران
��ار ج��ي��دة للرئيس األميركي
ال���ن���ووي .ه���ذه أخ��ب ّ
قاس ،بعد سنتني
بنحو
م
تعل
ٍ
باراك اوباما الذي ّ
ع��ل��ى ب���دء رئ��اس��ت��ه ،أن ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة م��ع إيران
سهلة.
ليست سريعة وال
ً
االصطفافات بدأت أصال .وإليجاد مجال مناورة
أ ّك��ب��ر داخ����ل ب��ل��دان��ه��م ،أب��ل��غ امل��ف��اوض��ون اإلعالم
أن��ه��م سيقدمون إل��ى اإلي��ران��ي�ين اق��ت��راح��ًا جديدًا
ق��اس��ي��ًا .س��ت��ف��اوض ال���والي���ات امل��ت��ح��دة م��ن مركز
ق����وة ،ي��ق��ول ال��ب��ي��ت األب���ي���ض ،وذل����ك ُ ان��ط�لاق��ًا من
العقوبات القاسية املفاجئة التي ف��رض��ت على
إي���ران م��ن مجلس األم���ن ف��ي األم���م امل��ت��ح��دة على
نحو جماعي ،وأحادي من الدول.
أنفسهم
من
واثقني
يبدوا
ّ
يحاول اإليرانيون أن ّ
بنحو مماثلّ .يقولون إن العقوبات ،رغ��م أنها
م��زع��ج��ة ،ل��م ت��ؤث��ر ع��ل��ى ال��ب��ر ّن��ام��ج ال���ن���ووي .في
ّ
تتصرف طهران كأنها في مركز أقوى
الحقيقة،
ال��ي��وم بسبب مخزونها م��ن ال��ي ّ��وران��ي��وم القليل
ُّ
التخصيب ،وتقدمها في ما يتعلق باليورانيوم

الضغط على النظام
السياسي اإليراني المأزوم
يقدم إجابة «نعم»
كي ّ
يؤدي عادة
سريعةّ ،
إلى «ال»
ّ
ّ
املخصب بنسبة  20في املئة .وتضيف أن تشغيل
مفاعل بوشهر ق��ري��ب ج���دًا ،وسيصبح مرتبطًا
إلكترونيًا مع مراكز أخرى في غضون أسابيع.
ّ
ال��واق��ع أن��ه لم يكن أي من األط���راف متقدمًا على
اآلخ���ر منذ  13ش��ه��رًا ،م��وع��د ب��دء آخ��ر ج��ول��ة من
امل��ف��اوض��ات .ربما ك��ان الضغط ال��دول��ي املتزايد
قد جعل خيارات إي ّ��ران أكثر ح��دة ،لكن ال أوهام
لدى إدارة أوباما بأن العقوبات وحدها ستجعل
الجمهورية اإلس�لام��ي��ة تخفف م��ن طموحاتها
ّ
ال���ن���ووي���ة .ال ت��م��ل��ك أي م���ن واش��ن��ط��ن أو طهران
الوقت إلى جانبها.
ف��ب��ع��دم��ا اس���ت���ع���ادت ال��ح��ك��وم��ة اإلي���ران���ي���ة زمام
األم��ور بعد القمع العنيف للتظاهرات املطالبة
بالديموقراطية ،تواجه عزلة متزايدة وحقائق
ّ
اقتصادية قاسية .وف��ي ال��وق��ت ال���ذي أدى فشل
محادثات تشرين ّ
األولً /أكتوبر  2009إلى جعل
البيت األب��ي��ض أك��ث��ر ق���درة على ف��رض ًعقوبات
قاسية على إيران ،لم يعد الوضع مماثال اليوم.
ب��ات��ت ق��ي��م��ة ال���وح���دة ال��دول��ي��ة ب��ش��أن العقوبات
هامشية مقارنة بقيمة السير بالخطوة األولى
ن��ح��و ح���ل دب��ل��وم��اس��ي ل��ل��ق��ض��اي��ا ال��ق��دي��م��ة التي
اإليراني .اليوم ،يجب
تسبب العداء األميركي ـــــ
ّ
ع��ل��ى ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة أن تنجح ل��ح��ل ال��خ�لاف ،ال
إلي��ج��اد زخ���م ل��ع��ق��وب��ات أخ����رى .إذًا ،م����اذا يمكن
فعله بطريقة مختلفة هذه املرة؟ يجب على إدارة
أوباما أن تدرس بحذر املفاوضات الفاشلة منذ
ّ
وتحسن مقاربتها
تشرين األول /أكتوبر ،2009
التي تعلمتها من
الدروس
كي تأخذ في االعتبار
ّ
ّهذه الجولة من املحادثات .رغم أن من الواضح
أن إي���ران تتحمل ج��زءًا كبيرًا م��ن رك��ود الشهور
ال��ـ 13األخ��ي��رة ،هناك مجال لتحسن في املقاربة
األميركية .ه��ذه الئحة بخمسة دروس يجب أن
يبقيها امل��ف��اوض��ون ن��ص��ب أعينهم ق��ب��ل دخول
الغرفة مع املفاوضني اإليرانيني.

ً
أوال :ال تسمحوا لعملية مقايضة الوقود أن
تبقي مسيرة املفاوضات رهينة

في تشرين األول /أكتوبر ّ ،2009
عبرت الواليات

ّ
امل��ت��ح��دة ع��ن اس��ت��ع��داده��ا مل��ن��اق��ش��ة ق��ض��اي��ا عدة
م����ع اي��������ران .ل���ك���ن ك�����ان ه���ن���اك ش�����رط م��س��ب��ق هو
موافقة الجمهورية اإلسالمية على شحن 1200
كيلوغرام من اليورانيوم القليل التخصيب إلى
وقود
ال���خ���ارج م��ق��اب��ل ح��ص��ول��ه��ا ع��ل��ى ق��ض��ب��ان
ّ
البحثي .اعتقدت إدارة أوباما أن
ملفاعل طهران
ّ
ه���ذه الصفقة ستمثل خ��ط��وة ع��ل��ى ط��ري��ق بناء
ال��ث��ق��ة وض�������رورة إلس���ك���ات أص������وات االنتقادات
امل��ح��ل��ي��ة ل��ل��دب��ل��وم��اس��ي��ة ،وخ��ف��ض ق�����درات إيران
النووية ،وخلق وقت أكبر للحوار.
اإليرانيون
�����ق
ت���ع���ث���رت ال���خ���ط���ة ح��ي��ن ل�����م ي�����واف
ّ
(ل�����م ي��س��ت��ط��ي��ع��وا امل����واف����ق����ة) .ل���ك���ن ال��ح��ق��ي��ق��ة أن
الدبلوماسية الشاملة والشروط املسبقة في ما
يتعلق بتبادل الوقود تعني مزيدًا من املماطلة
كالعراق،
ف���ي امل���ح���ادث���ات ب���ش���أن ق��ض��اي��ا ه���ام���ة
ّ
أف��غ��ان��س��ت��ان وح���ق���وق اإلن����س����ان ،م���ا ي��ج��ع��ل كل
األطراف في موقف أسوأ.
ف��ي امل��س��ت��ق��ب��ل ،ي��ج��ب م��ع��ام��ل��ة أي ت��ك��رار لصفقة
املفاعل كإجراء لبناء الثقة ،ال كشرط استراتيجي
ال غنى عنه .الفشل في التوصل إل��ى صفقة في
ه��ذا امل��وض��وع يجب أال يعني توقف ك��ل أجندة
املفاوضات بني الواليات املتحدة وإيران.

ثانيًا :قبول مساعدة األصدقاء

ّ
ت��س��ي��ر ع�ل�اق���ة إي������ران م���ع ك����ل م���ن دول«»1+5من
سيئ إلى أسوأ .ومن الصعب كسر العادات التي

