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تقـرير
رسائل إلى المحرر
هل صحيح
«كلنا محمد الشعار»
ف��ي ح�ض��رة امل ��وت يتغير لوننا
والبعض يطأطئ رأسه إحترامًا
ً
و إجالال .أما في هذا الزمن حيث
ص��ور امل��وت��ى ف��ي ك��ل م�ك��ان على
ال � �ج � ��دران ورؤوس � �ه � ��م م��رف��وع��ة
بأيادي البعض ،لم يعد يعنينا
امل ��وض ��وع وامل �ش �ه��د ،ب��ل نكتفي
بقول «ح��رام» .كلما ذكرنا موت
او إستشهاد أحد ،نعزي بعضنا
ل �س��اع��ات ون �ك �م��ل ح �ي��ات �ن��ا ك��أن
شيئًا لم يحدث .تغيرت الحياة
ام تغيرنا؟ غادرت قلوبنا املحبة
وروحنا األخ��وةّ ،
ندعي الشراكة
واليد املمدودة وأيادينا مغلولة
ال� ��ى أع �ن��اق �ن��ا ق ��د ق �ت �ل �ن��ا ال�ح�ق��د
وال� �ج� �ه ��ل .ن �ع �ت ��رف ن �ح ��ن ه�م��ج
رع � ��اع ،ن�ص�ف��ق ف ��ي ك ��ل ح�ي�ن ملن
سرق أحالمنا ودمر أمالنا.
أم ��ا أن ��ت ي��ا م�ح�م��د ف�ل�ا زل ��ت في
رب� �ي ��ع ع� �م ��رك ل� ��م ت �ب �ل��غ ال �ح �ل��م.
ن�ق��اء قلبك ل��م ي�ص��ل ال��ى خباثة
ق� �ل ��وب� �ه ��م .ل� ��م ت �ه �ت��م ي ��وم ��ا ل�ه��م
ولكالمهم وح�ق��ده��م البعيد عن
ط �م��وح��ات��ك .ك ��ان ي ��وم ال�ج�م�ع��ة،
ً
ي ��وم ��ًا ج �م �ي�ل�ا وداف � �ئ � ��ًا .خ��رج��ت
أن��ت وأص �ح��اب��ك ك�م��ا الكثيرين.
ج �ل �س ��ت ف � ��ي م � �ك� ��ان ك� � ��ان ي �ج��ب
أن ي�ك��ون آم �ن��ا .ل��م ت�ك��ن تعلم أن
امل��وت ينظر ال�ي��ك ،ليخطف تلك
اإلب�ت�س��ام��ة .ول�ك��ن ش�ك�رًا للموت
ال� ��ذي س �م��ح ل��ك أن ت �ت��رك ذك��رى
أله�ل��ك وألص�ح��اب��ك و ان��ت تقول
وداع � ��ًا .اخ �ت��ارك امل ��وت ع��ن بقية
أصحابك .سقط جسدك وبقيت
روح � � � ��ك ح � � ّ�ي � ��ة وم � � ��وج � � ��ودة ف��ي
قلوب املاليني .إنتشرت صورتك
األخ �ي ��رة ع�ل��ى م��واق��ع ال�ت��واص��ل
اإلجتماعي وتضامن الكثيرون
من حول العالم ،ليس ألنك سني
ك�م��ا ي �ح��اول ال�ب�ع��ض أن يصور
امل �ش �ه��د ،ب��ل ألن ��ك ش ��اب لبناني
ش�ه�ي��د وم �ظ �ل��وم ت�م�ث��ل ال�ش�ب��اب
اللبناني بمختلف أط�ي��اف��ه .كنا
ن�ن�ت�ظ��ر ي ��وم ت�ش�ي�ي�ع��ك ل�ن�ب��ره��ن
ل�ل�م�ج��رم�ين أن �ن��ا ي��د واح � ��دة في
وج ��ه ال �غ��در .ك�ن��ا ن��ري��د أن نرفع
العلم اللبناني فقط ونقف صفًا
واحدًا فوق جسدك لنشكرك ألنك
وح��دت�ن��ا وأيقظتنا م��ن غفلتنا.
ول�ك��ن ع ��ذرًا .قتلناك م��رة ثانية.
ل ��م ن � ��ذرف ال ��دم ��وع اال إلل �ت �ق��اط
ب �ع��ض ال� �ص ��ور ،ش �ع��ار ال��وح��دة
ت �ح��ول ش �ع��ارًا ط��ائ�ف�ي��ًا .وك ��ل ما
قيل ك��ان مجرد ش�ع��ارات كاذبة.
صورتك الجميلة والشعر والنثر
ال��ذي قيل بحقك ،أحرقته لحظة
م �ع �ص �ي��ة ح �ي��ث ي �ع �ب��د ال � �ل ��ه .ل��م
يستطع أب��وك أن يبكيك بصمت
وأن يضمك الى صدره في الوداع
األخ�ي��ر ،كأني به أراد أن يأخذك
ب �ع �ي �دًا ال� ��ى م �ك ��ان ي�س�ت�ط�ي��ع أن
يتكلم معك بهدوء ويخبرك عن
ش ��وق ��ه وح� �ب ��ه .ل ��م ي �ت �س��ن ل�ل�أب
املفجوع أن يودع ولده البكر ولم
يستطع أن يصرخ بأعلى صوته
ُ
في وجوههم الكاذبة .لم تحترم
الكرامات واألموات واآلهات ولم
ُي�ح�ت��رم امل �ك��ان وال �ق��رآن واألذان.
فعال صراخ البعض بالشعارات
امل�ه�ي�ن��ة .ل��م ي�ع��د امل �ك��ان مسجدًا،
ب ��ل أص� �ب ��ح م �ك��ان��ًا ل �ب��ث ال�ف�ت�ن��ة
ال�ت��ي ق��ال��وا عنها ن��ائ�م��ة ب��ل هي
مستيقظة وه��م غ��اف�ل��ون .إبتعد
أص� � ��دق� � ��اؤك و أح � �ب� ��اب� ��ك وب �ق��ي
ب �ع��ض ال��ذي��ن إدع � ��وا ح �ب��ك وه��م
ك � � ��اذب � � ��ون .ي � ��ا م� �ح� �م ��د ف � ��ي ه ��ذا
البلد حتى املوت يقتل وينتهك.
أخ � ��رج � ��وك س ��ري� �ع ��ًا م � ��ن ه� �ن ��اك.
ه��رب��ت منهم وك��أن��ه طلبك أن��ت،
ل�ت��رق��د ف��ي م �ث��واك األخ �ي��ر تحت
التراب بعيدًا عنهم.
عالء بشير

عز عوكر
إلى
الحنين
زمن
آذار:
14
ّ

لهجرة الرئيس سعد
الحريري أثرها السلبي على
قوى  14آذار ،وكذلك الغتيال
شخصياتها الرئيسية .إال
أن الضرر األكبر بهذا الفريق
تلحقه ال مباالة السفارة
األميركية بما يتخبطون به،
بعدما كانت ّ
عرابة أحالمهم
الكبيرة
غسان سعود

ق �ب ��ل ب �ض �ع��ة أش � �ه� ��ر ،ك � ��ان ف� ��ي ص �ف��وف
س� �ي ��اس� �ي ��ي  14آذار م � ��ن ي � �ع� � ّ�د األي � � ��ام
لتعيني سفير أميركي جديد محل مورا
كونيللي .ليس لحاجة ه��ذا الفريق إلى
ّ
ّ
أساسي،
وصي ،ولكن الفتقاده ،في شكل
ّ
ال ��ى م��ن ي �ق��ول ل��ه أق��ل��ه م ��اذا ي�ح�ص��ل في
ال�ع��ال��م .ال�ت��زم��ت كونيللي استراتيجية
السفيرة التي سبقتها ،ميشيل سيسون،
ب �ح �ص ��ر االه � �ت � �م� ��ام األم � �ي� ��رك� ��ي امل �ع �ل��ن
ف��ي ال �ج��وان��ب ال�ث�ق��اف�ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،رغ��م
ّ
التغييرات اإلقليمية التي ظللت واليتها.
ّ
أحبت كونيللي ضيافة م�ع��رابُ ،
وس� ّ�رت
بطموح النائبة السابقة نايلة معوض،
لكنها لم تسع وراء أي دور قيادي على
ً
غ� ��رار ال�س�ف�ي��ر ج �ي �ف��ري ف�ي�ل�ت�م��ان ،م �ث�لا.
ب�ق�ي��ت امل �ه �م��ة ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ،بالنسبة
إليها ،مجرد وظيفة تنتهي عند انتهاء
ّ
ال � ��دوام .ع��ل��ق ال��رئ �ي��س ف ��ؤاد ال�س�ن�ي��ورة،
ً
بحسب م�ق��رب�ين م�ن��ه ،آم ��اال ك�ب�ي��رة على
ع ��ودة األم�ي��رك�ي�ين ع�ب��ر السفير الجديد
إل� ��ى إدارة امل �ل��ف ال �ل �ب �ن��ان��ي ،خ�ص��وص��ًا
بعد اغتيال اللواء وسام الحسن وإقفال
ال�س�ف��ارة األميركية ف��ي دم�ش��ق وابتعاد
ع��وك��ر ع��ن امل �ل��ف ال �س��وري ال ��ذي ي�ت��واله
الدبلوماسيون األم�ي��رك�ي��ون ف��ي تركيا.
يتخيل من ّ
ّ
يودعون سفيرًا بالصفير
لم
الس�ت�ق�ب��ال آخ��ر بالتطبيل وال�ت��زم�ي��ر أن
ّ
تسلم اإلدارة األميركية السفارة مجددًا
ّ
الى من ودعوه بالصفير سابقًا .السفير

األم�ي��رك��ي ال�ج��دي��د دي�ف�ي��د ه�ي��ل يعرفهم
ج �ي �دًا وي �ع��رف��ون��ه .وف ��ي أك �ث��ر م��ن م�ك��ان
ت �ت��ردد الزم� ��ة أخ � ��رى« :ال ي�ع�ج�ب�ه��م وال
يعجبونه» .يروي أحد ّ
طباخي لقاء قرنة
شهوان أن هيل ،الرجل الثاني في السفارة
األميركية أيام السفير ديفيد ساترفيلد
( ،)2001 – 1998ك ��ان ي �س��أل باستعالء
ع� ّ�م��ا يفعلونه ،موحيًا باستحالة حكم
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ألن�ف�س�ه��م ب��أن�ف�س�ه��م .وك ��ان،
الح �ق��ًا ،أح��د أع�م��دة ال�ف��ري��ق ال ��ذي س� ّ�وق،
ب�ع��د اغ �ت �ي��ال ال��رئ �ي��س رف �ي��ق ال �ح��ري��ري،
لنظرية االنسحاب ال�س� ّ
�وري إل��ى البقاع
فقط .ف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ،ينتمي هيل إلى
دب �ل��وم��اس �ي��ة ال�ت�س�ع�ي�ن�ي��ات األم �ي��رك �ي��ة
ف��ي م��ا يخص امل�ل��ف اللبناني :تفويض
س��وري��ا ح �ك��م ل �ب �ن��ان .ال ي�س�م��ح ال��رج��ل،
كما يبدو ،ألحد بلعب دور النائب وليد
ج �ن �ب�لاط ع �ل��ى ي �م�ين ف�ي�ل�ت�م��ان .ي�ت�ح� ّ�رك
ب �ح��ذر دب �ل��وم��اس��ي ش ��دي ��د ،ي �ق��ول أح��د
املطلعني ،وال يثق بأحد من السياسيني.
ّ
لبناني متقاعد« :على
ويضيف سفير
عكس غالبية السفراء ،يعرف هيل وظيفة
ال��رئ�ي��س ف��ؤاد ال�س�ن�ي��ورة ط��وال سنوات
ح �ك��م ال ��رئ �ي ��س رف� �ي ��ق ال� �ح ��ري ��ري ،وه��و
غ�ي��ر معجب ب�ق�ي��ادة ج�ن�ب�لاط املتعرجة
ل �ل �ط��ائ �ف��ة ال � � ��درزي � � ��ة» .وي �ش �ي ��ر امل �ص ��در
ن�ف�س��ه إل ��ى ت �ج��اه��ل ب �ع��ض ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين،
ح�ي��ن ي� �ت� �ح ��دث ��ون م� ��ع األم � �ي ��رك � �ي �ي�ن ،أن
هؤالء بنوا امبراطوريتهم فوق جماجم
ال �ه �ن��ود ال �ح �م��ر وع��ادات �ه��م وت�ق��ال�ي��ده��م
وخصوصياتهم ،وأن التكتالت املذهبية
املغلقة التي تتقدم مصلحتها املصلحة
ال �ع��ام��ة ت�ت�ن��اق��ض م��ع ك��ل «ن �ظ��ام ال�ق�ي��م
األميركية» املعلن .لن ترى دمعة على خد
سفير أم�ي��رك��ي ح�ين ت�ح� ّ�دث��ه ع��ن الخطر
املحدق بالعلويني أو امل��وارن��ة أو السنة
أو الدروز؛ منطق الحديث ال يعنيه ،وإن
ك��ان هيل يحرص على االجتماع دوري��ًا
ً
مع اللقاء املسيحي ،مثال ،مبديًا في كل
مرة تفهمه ملخاوفهم.
ع�ّي�نّ ه �ي��ل س �ف �ي �رًا ف��ي ب �ي��روت ف��ي  1آب
ّ
امل ��اض ��ي .ح��ط��ت ط��ائ��رت��ه ،ب �ع��د أي� ��ام من
ت �ف �ج �ي��ري ب �ئ��ر ال �ع �ب��د وال� ��روي� ��س وق�ب��ل
تفجير السفارة اإليرانية ،في املطار الذي
ّ
يذكره طريقه بـ «الصورة األيقونية» ألحد
ج �ن��ود م �ش��اة ال�ب�ح��ري��ة األم �ي��رك �ي��ة وه��و

ُينقل على ّ
حمالة من تحت أنقاض مقر
ّ
املارينز ال��ذي دم��ر ف��ي تفجير انتحاري
شهير عام  .1983يقول مدير أحد املراكز
ال�ث�ق��اف�ي��ة ،م�م��ن تجمعهم ع�لاق��ة وط�ي��دة
بالسفارة ،إن م��ن ض��رب األميركيني في
تلك املرحلة كان بالنسبة إليهم من دون
ع� �ن ��وان ،ال ي�ف�ه�م��ون ع�ل�ي��ه وال يمكنهم
بالتالي التفاهم معه .و«حتى لو لم يقل
أحد من الدبلوماسيني األميركيني ذلك،
ل��م ت�ك��ن ال �س �ف��ارة األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ب�ي��روت
قادرة يوم تفجير السفارة اإليرانية على

ً
تجاوز املقارنة ،أوال ،بني ما يتعرض له
خصمها املفترض اليوم وما تعرضت له
في السابق ،وثانيًا حجم التغيير الذي
ط��رأ على من تعتقد أن��ه استهدفها قبل
ثالثني عامًا م��ن تحديده ع�ن��وان إقامته
إلى فهمهما (من دون ّ
تفهم) لبعضهما
بعضًا» .لم تصب السفارة النشوة التي
غمرت أصدقاءها املفترضنيّ ،
وعبر نائب
سابق أمام زمالئه عن خيبته من تجهم
السفير ومقاطعته تعليقاته بصرامة.
وت�ح��ت ع�ن��وان الحفاظ على االس�ت�ق��رار،

فريق  14آذار كان يطمح بفيلتمان جديد في عوكر (أرشيف)
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ماذا لو انفجر لغم التسويات باللواء؟
رغم الحيثية السياسية
والشعبية التي بات يمتلكها
اللواء أشرف ريفي داخل تيار
«املستقبل» في طرابلس ،على
حساب نواب التيار ،إال أنه
«ضعيف الخبرة السياسية»،
يخوض حربًا شرسة ضد
الرئيس «املخضرم» نجيب
ميقاتي ُيخشى معها أن ينفجر
لغم التسويات السياسية
باللواء املتقاعد املعروف
بدعساته الناقصة
عبد الكافي الصمد
ل ��م ت �ن �ت��ه ت ��داع� �ي ��ات ي � ��وم ال � �ع� ��زاء األول
بالوزير الراحل محمد شطح ،الذي أقيم
ف��ي ف �ن��دق «ك��وال �ي �ت��ي إن» ف��ي ط��راب�ل��س
ف ��ي  30ك ��ان ��ون األول ال �ف��ائ��ت .ف �م��ا زال
هذا اليوم محور نقاش أغلب الجلسات
الطرابلسية ،نظرًا إلى ما رافقه وأعقبه
من تفسيرات وردود فعل.

ت�س�ل�ي��ط األض � ��واء ع�ل��ى ذل ��ك ال �ي��وم نبع
م ��ن ح� �ض ��ور رئ� �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة ن�ج�ي��ب
ميقاتي م��ع وف��د كبير م��ن ك��وادر «تيار
ال�ع��زم» إل��ى الفندق لتعزية أه��ل الفقيد
وزوج� �ت ��ه ن�ي�ن��ا م�ي�ق��ات��ي ال �ت��ي ت��رب�ط�ه��ا
صلة ق��راب��ة برئيس الحكومة ،وإقامته
مأدبة غ��داء للمناسبة ،حضرها بعض
نواب املستقبل .وقد ّ
فسر هذا األمر بأنه
�اق اج �ت �م��اع��ي ط�ب�ي�ع��ي بني
ت �ج ��اوز ل �ت�ل ٍ
م�ي�ق��ات��ي وال �ت �ي��ار امل��ذك��ور ،إل��ى احتمال
أن ي�ش�ك��ل م�ح�ط��ة ت �ق��ارب س �ي��اس��ي بني
ال�ط��رف�ين ،وه��و م��ا نفته أوس ��اط التيار
األزرق ،ول��زم��ت الصمت حياله أوس��اط
ميقاتي.
لكن ما كان الفتًا ذلك اليوم هو انقسام
التيار ف��ي طرابلس ف��ي ق��راء ت��ه لخطوة
ميقاتي التي أربكت أوساط املستقبليني.
وم � � ��ن م� � ��ؤش� � ��رات ذل � � ��ك ال� � �ي � ��وم ج �ل ��وس
النائبني سمير الجسر ومحمد كبارة
وم �ن �س��ق ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل ف ��ي ط��راب�ل��س
مصطفى علوش ،وبعض النواب الزرق
في الشمال ،إلى جانب ميقاتي يتقبلون
ال �ع��زاء ،ك�م��ا أن أغلبهم ش ��ارك ف��ي حفل
الغداء.
ل �ك��ن أب � ��رز امل� ��ؤش� ��رات ت �م �ث��ل ف ��ي غ �ي��اب
اللواء أشرف ريفي عن الغداء ،وحضوره
ل�ت�ق��دي��م ال� �ع ��زاء ب �ع��د م� �غ ��ادرة م�ي�ق��ات��ي.
هذا التصرف أكد أمرين :األول أن هناك
ق � ��راءة م ��زدوج ��ة داخ� ��ل ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل

لطريقة تعاطيه مع ميقاتي ،والثاني أن
«خ�ص��وم��ة» ميقاتي وري�ف��ي السياسية
ب ��ات ��ت ع� �ن ��وان ��ًا رئ �ي �س �ي��ًا ل �ل �ع�ل�اق��ة ب�ين
م�ي�ق��ات��ي وال �ت �ي��ار األزرق .ف�م�ن��ذ إح��ال��ة
ريفي على التقاعد العام املاضي ،سعى
إلى أن يكون رأس حربة لتيار املستقبل
ف��ي وج��ه ال �خ �ص��وم ،وم�ي�ق��ات��ي أب��رزه��م.
وقد استطاع اللواء املتقاعد جذب قسم
كبير من قواعد التيار إلى جانبه ،وهو
ما ظهر في أكثر من محطة ،كان آخرها
بعد اغتيال شطح.

فقد أكدت الالفتات العديدة التي ُرفعت
ب��اس��م «أن� �ص ��ار ال� �ل ��واء أش � ��رف ري �ف��ي»،
وت��أم �ي �ن��ه م�ج�م��وع��ة م��ن امل �ش��ارك�ي�ن في
م��راس��م ت�ش�ي�ي��ع ش �ط��ح ،أن ��ه ب ��ات ال��رق��م
الصعب في التيار .فتيار املستقبل في
ً
املقابل ّأمن حضورًا خجوال في املناسبة
«ألس� �ب ��اب ت �ق �ن �ي��ة» ،ك �م��ا ق��ال��ت أوس� ��اط
في التيار .وي��درك مرشحو «املستقبل»
ف��ي ط��راب�ل��س أن ري�ف��ي أض�ح��ى «راف�ع��ة»
شعبية لهم ملواجهة خصومهم ،وأنهم
سيعانون من دون��ه من صعوبات جمة
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