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سليمان :الوزير يجب
مناقشته ،أما رئيس
مجلس الوزراء فال تجوز
مناقشته( .أرشيف
ـ هيثم املوسوي)

قرطباوي ّزود
ميقاتي بأسماء القضاة
الذين اقترح تعيينهم
في الهيئة العليا للتأديب

وحقوق اإلنسان وترقي الشعوب».
وح��ذر املطارنة من «خطر املراوحة
ال� �ت ��ي ت �ش��ل ال �ح �ك��م وال �ن ��ات �ج ��ة م��ن
ل �ج��وء امل �س��ؤول�ين إل ��ى ش��د ال�ح�ب��ال
ح �ت��ى ب��ات��ت ال ��دول ��ة أش �ب��ه ب�ع�ج�ل��ة
تشدها قوتان متعاكستان».

مجلس الوزراء إلى االنعقاد قبل ّ
بت هذه
التعيينات .أنا ال أهدد باالستقالة ،لكني
لن أدعو إلى عقد جلسة».
سريعًا ،ساد الهرج واملرج داخل الجلسة،
إذ أراد ميقاتي الخروج لإلدالء بتصريح
إعالمي ،بتدخل الوزراء علي حسن خليل
وم�ح�م��د فنيش وف�ي�ص��ل ك��رام��ي وم ��روان
خ�ي��ر ال��دي��ن ل�ث�ن�ي��ه ع��ن ذل ��ك ،ع�ل��ى ق��اع��دة
أن ن�ق ّ��ل امل�ل��ف إل��ى اإلع�ل�ام ب�ه��ذه الطريقة
سيعقد املشكلة .وهنا تدخل أيضًا رئيس
الجمهورية لثني ميقاتي عن التصريح،
فيما كان بعض الوزراء العونيني يقولون
ل�ب�ع��ض زم�لائ �ه��م :دع ��وه ي�ف�ع��ل ذل ��ك .لكن

من جهتها ،خصصت لجنة اإلدارة
والعدل اجتماعها أمس للبحث في
ملفات السجون .فبحثت في أحقية
ثمانية عشر رتيبًا في األم��ن العام
ل ��م ي ��رق ��وا م �ن��ذ ع �ش��ر س� �ن ��وات إل��ى
ال��رت �ب��ة ال �ت��ي ك��ان��وا ي�س�ت�ح�ق��ون�ه��ا،
م��ن دون امل��س ب��ال�ت��رات�ب�ي��ة .ووع��دت
ً
ال �ل �ج �ن ��ة ب � ��أن ت � �ق ��دم ح �ل��ا ف� ��ي ه ��ذا
ال�ش��أن ال�ي��وم .وف��ي م��وض��وع السنة
ال� �س� �ج� �ن� �ي ��ة ،رأى رئ � �ي� ��س ال �ل �ج �ن��ة
النائب روبير غانم أن هناك مشكلة
في عدم املساواة «بني السجني الذي
يأخذ تسعة أشهر والسجني املكرر
ال � ��ذي س �ن �ع �ط �ي��ه زي � ��ادة أو ن�ج�ع�ل��ه
يبقى في السجن أكثر من السجني
ال� � �ع � ��ادي» .م ��ع ذل� � ��ك ،أك � ��د غ ��ان ��م أن
اللجنة «ستسير في هذا املوضوع.

ميقاتي ل��م ي �ص� ّ�رح ،فيما أك��دت أوس��اط��ه
أن��ه «ل��ن يستقيل ول��ن يعتكف ،ولكنه لن
يعقد جلسة غير مثمرة ملجلس ال��وزراء،
ول� ��ن ي ��رض ��ى ب �ع �ق��د أي ج �ل �س��ة ق �ب��ل ب� ّ�ت
التعيينات التي اقترحها».
وف� �ي� �م ��ا أك � �ث� ��ر م � ��ن وزي � � � ��ر ل� �خ� �ص ��وا ج��و
الجلسة باآلتي :منذ البداية ،أبدى رئيس
الحكومة نجيب ميقاتي امتعاضه مما
ورد ف ��ي ب �ع��ض وس ��ائ ��ل اإلع �ل��ام ص�ب��اح
أم ��س ع��ن أن ال �ح �ك��وم��ة أص � ��درت ق� ��رارات
الكهرباء والخلوي أول من أم��س ،خشية
ت�ح��رك شعبي ك��ان ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي الحر
ّ
يعد للقيام ب��ه خ�لال أي��ام ،تجاه السرايا
ّ
ً
ال�ح�ك��وم�ي��ة .وع��ل��ق م�ي�ق��ات��ي ق��ائ�ل�ا« :ب��دي
أع � ��رف إذا ك ��ان ح ��دا ب ��دو ي �ت �ظ��اه��ر ،مني
ه � ��وي؟ وض� ��د م �ي�ن؟ ف � � ّ
�رد ال ��وزي ��ر ج �ب��ران
ب��اس �ي��ل ب��ال �ق��ول :ن �ح��ن ل ��م ن �ق��ل إن �ن��ا كنا
سنتظاهر ،لكن ه��ذا حقنا .وليس ك��ل ما
يرد في اإلعالم صحيحًا».
وذكر أكثر من وزير لـ«األخبار» أن رئيس
الجمهورية ميشال سليمان ،ك��ان أم��س،
ول�ل�ي��وم ال�ث��ان��ي ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،ي��ري��د ال��رد
ف ��ي ك ��ل ص �غ �ي��رة وك �ب �ي��رة ع �ل��ى ال �ه �ج��وم
ال�ع��ون��ي ال ��ذي ت�ع��رض ل��ه خ�ل�ال األس�ب��وع
امل� ��اض� ��ي .وب � �ن� � ً
�اء ع �ل ��ى ذل� � ��ك ،ت ��دخ ��ل ف��ي
النقاش إلى جانب ميقاتي« ،مانحًا إياه
ص�ل�اح �ي��ات ل ��م ي �ع �ط��ه إي ��اه ��ا ال��دس �ت��ور،
وه ��و ال� ��ذي ي �ط��ال��ب ب �ت �ع��زي��ز ص�لاح�ي��ات
رئيس الجمهورية ،فإذا به يحاول إرساء
ع��رف يمنح ص�لاح�ي��ات إض��اف�ي��ة لرئيس
ال �ح �ك��وم��ة» .ك��ذل��ك أك ��د أك �ث��ر م��ن وزي ��ر أن
سليمان ك��ان «عدائيًا تجاه وزراء التيار
َ
ال��وط�ن��ي ال �ح��ر ،وق��اط��ع غ�ي��ر واح ��د منهم
أكثر من مرة ،ووقف عند بعض العبارات
ُ
التي قالوها رغم كونها تقال بشكل عادي
خ�لال ال�ج�ل�س��ات .كتعليق ال��وزي��ر جبران
باسيل على إح��دى امل��داخ�لات بالقول «أل
أل أل» ،فالتفت رئيس الجمهورية صوبه
ً
بغضب ق��ائ�لا :إن� َ�ت كيف بتقول أل أل أل».
وع �ل��ق أح ��د ال� � ��وزراء ال��وس�ط�ي�ين ع�ل��ى ما
ج��رى ف��ي الجلسة ب��ال�ق��ول« :إن العونيني
ال ُيحتملون ،وعلى ح��زب الله أن يتدخل
إلعادة ضبط األمور ،وإال فإن العودة إلى
مجلس ال��وزراء ستكون صعبة ج �دًا .كنا
نتوقع أن يتساهلوا مع ميقاتي في ملف
ال��دات��ا ب�ع��دم��ا ح�ص�ل��وا ع�ل��ى م��ا ي��ري��دون��ه
في جلسة (أول من) أمس ،لكنهم اندفعوا
نحو الهجوم أكثر».
بدوره ،قال وزير من قوى الثامن من آذار إن
الوزراء العونيني أرادوا توجيه رسالة إلى
رئيس الجمهورية ف��ي ملف التعيينات،
فتلقفها رئيس الحكومة ليحاول القول
إن العونيني يعرقلون التعيينات ،فدخل
رئيس الجمهورية على الخط ّ
ليرد على
ك �ل�ام ع ��ون ب �ح �ق��ه« .إن �ه ��ا ح�ف�ل��ة م ��زاي ��دة،
ّ
وخالصتها أن مجلس الوزراء معطل».

وط�ل�ب�ن��ا م��ن ال��رئ�ي��س ح��ات��م ماضي
إي � �ج� ��اد ص �ي �غ��ة مل� ��وض� ��وع ال� �ت �ك ��رار
ّ
تمكننا م��ن ول��وج ه��ذا ال�ب��اب ،ومن
امل��واف�ق��ة على االق�ت��راح حتى نرفعه
إلى الهيئة العامة».
وف� � ��ي م � ��وض � ��وع ال � �س � �ج ��ون أي� �ض ��ًا،
ً
ّ
وج � ��ه ال �ن��ائ��ب إي �ل��ي ك� �ي ��روز س� ��ؤاال
إلى الحكومة بشأن «شغل الجيش
ال �ل �ب �ن��ان��ي ق�س�م��ًا م��ن س �ج��ن روم �ي��ة
�زي» ف ��ي ح�ي�ن أن ه� ��ذا ال�ق�س��م
ا ُمل� ��رك� � ُ
ً
ش� ّ�ي��د وأع� � ّ�د أص�ل�ا وف �ق��ًا مل��واص�ف��ات
هندسية وم�ع�م��اري��ة ل�ي�ك��ون سجنًا
م��رك��زي��ًا .وس� ��أل ك �ي ��روز ع ��ن إم �ك��ان
«إع��ادة القسم املشغول من الجيش
إل� ��ى إدارة س �ج��ن روم� �ي ��ة امل ��رك ��زي
ت �ف��ادي��ًا الس �ت �م��رار أزم� ��ة االك �ت �ظ��اظ
ومنعًا النفجار السجن».

ابراهيم األمين

عوارض العزلة
عند اليساري ـ الليبرالي
يبدو أن من ينسب إلى نفسه ،وهذا ما لم أفعله ،صفة اليساري،
ق��د رس ��م ل�ن�ف�س��ه أي �ض��ًا ص� ��ورة ن�م�ط�ي��ة .ق �س��م ك�ب�ي��ر م��ن ال��ذي��ن
قصدتهم في مقالتي األخيرة «كيف تكون يساريًا ــــ ليبراليًا»
َ
بدوا منفعلني .كنت أظن أن اهتماماتهم العامة أكبر بكثير من
ه��ذا النقاش ،وأنهم أم��ام ج��دول أعمال يتعلق بكيفية التفاعل
مع الثورات العربية القائمة اآلن ،وما هو نصيبهم منها .لكن
يبدو ،مرة جديدة ،أنهم ظلوا حيث هم ،على هامش املشهد .وفي
ً
أحسن األحوال يتلبسون دور املراقب .يبدون تعاطفًا أو تحامال
أو أي ش��يء ،لكنهم ي�م�ت��ازون بفوقية أخالقية عجيبة املصدر
تصيبهم ب��ال��دوار ،فيعتقدون للحظات أنهم أس��ات��ذة ف��ي منح
العالمات لهذا أو ذاك من البشر أو املجموعات على حد سواء.
بائسون ،ال يريدون اإلقرار بأنهم باتوا من املاضي .وأن الطليعة
الحقيقية والواقعية للناس ال�ي��وم ليست م��ن بيئتهم ،وال من
�ارات�ه��م ،ول�ي��س فيهم
ب�ن��ات أف �ك��اره��م ،وال تشبه شيئًا م��ن ش�ع� ُ
عنصر جذب حتى ملراهق .اليباس يصيب أطرهم على ندرتها،
والعقم يصيب ما بقي في عقولهم ،ولعبة االستغراب هي األقرب
إلى عقولهم .ي��ؤدون دور الليبرالي املؤيد لكل حقوق الفرد في
الندوات ،لكنه يدافع عن النظرية األميركية ــــ الغربية في اقتصاد
السوق القائم على سرقة موارد البالد والعباد.
ف��ي س �ن��وات التنظيم اللينيني ،ك��ان��ت ال�ج�م��اع��ة تسيطر على
األف� ��راد .ك��ان ال��ذوب��ان ش��رط��ًا حقيقيًا ل�لان �ض��واء .لكنه ل��م يكن
ً
عمال فرديًا ،كان خليطًا رائعًا من القيم واألفكار والحساسيات
اإلنسانية ،التي تدفع الفرد إلى نكران ذاته ،ليس حتى مستوى
ال ��ذوب ��ان ف��ي ال �ج �م��اع��ة ،ب��ل ح �ت��ى ح� ��دود ال �ع ��دم ،أي امل� ��وت في
سبيل س�ع��ادة اآلخ��ري��ن .لكن جيل األوالد م��ن ه ��ؤالء ،ال يعرف
م��ن ال�ح�ك��اي��ة س ��وى ه��وام �ش �ه��ا .هو
ي �ض �ي��ق ذرع� � ��ًا ب��ال �ع �م��ل ال �ج �م��اع��ي؛
ألن � � � ��ه ي � � �ح� � ��رم ال� � � �ف � � ��رد خ� �ص ��ائ� �ص ��ه
الذاتية .يمنع عنه التمايز في الحد
اإلي �ج��اب��ي ،وي�ض�ي��ع ع�ل�ي��ه ح�ق��ه في
ال�خ��روج ع��ن ص��ف العسكر م��ن دون
إذن ال�ق��ائ��د .ل�ك�ن��ه ،ه��و ن�ف�س��ه ،ال��ول��د
اليساري ـــــ الليبرالي البائس ،يفتقر
إل ��ى ف �ك��رة ال �ع �م��ل ال �ج �م��اع��ي .ت �ع� َّ�ود
َ
فكرة أن هناك من يفكر ،وهناك من
يقرر ،وهناك من يقود ،وأن البقية مجرد جنود عليهم مبايعته
أميرًا ،له الطاعة وعليهم التنفيذ .لكن الصورة الفارغة من أي
شيء ،تجعل هؤالء يقبلون استبدال اإلطار العام بأطر صغيرة،
إل��ى مجموعات أصغر ،تجمع ما هو أق��ل من ع��دد أصابع اليد
الواحدة ،أو االثنتني إن كان بارعًا.
ه��م ي�ح�ت�ج��ون ع�ل��ى ال �ق��وان�ين ال �ع��ام��ة ال �ت��ي ت ��دار ب�ه��ا ال�ع��ائ�ل��ة،
واملدرسة ،والقبيلة ،والطائفة ،واملنطقة ،والدولة ،واألمة والعالم
أيضًا .ليس بينهم اآلن من يقدر على ادعاء ملكية فكرة جامعة.
منذ عقود وهم يعيشون في دائرة ّ
رد الفعل .وكل الغضب الذي
يسكنهم ،بسبب املآسي التي يواجهونها أفرادًا أو شعوبًا ،إنما
ت�ع��ود لتختفي آخ��ر امل �س��اء ،خلف ك��أس مصحوبة بموسيقى
مخصصة ألحالم اليقظة .وعند الصباح ،يعاودون اصطفافهم
براغ في ماكينة كبيرة .ال يقوون على شيء بحجة البحث
مثل
ٍ
عن لقمة العيش .ال يملكون الجرأة على اختبار قام به ثائرون
حقيقيون ،قرروا تحمل تبعة موقف إنساني خالص ،فتخلوا عن
أمكنة ،وعن عادات ،وعن أعمال ،وعن امتيازات ،ألنهم باتوا على
اقتناع ب��أن ال ش��يء يعالج قلقهم وأرق�ه��م اليومي .وقلة منهم،
تلجأ إلى العنف العدمي ،على شاكلة املتطرفني املنتشرين اآلن
ف��ي ك��ل ال�ع��ال��م ،باسم األدي ��ان أو م��ن دون�ه��ا ،يقومون باألعمال
االن�ت�ق��ام�ي��ة ع�ل��ى خلفية ال �ي��أس ،وال�ش�ع��ور ب�لا ج��دوى ال�ح�ي��اة.
ف�ي�ت�ح��ول��ون ف��ي ل�ح�ظ��ات إل ��ى أدوات ل�ق�ه��ر ذوات �ه ��م ،يستغلهم
خصمهم املنتشر في كل مكان ،ويترك لهم العيش بوهم أنهم
أصحاب الفعل.
م��ا ي��رف�ض��ه ه� ��ؤالء ،ل�ي��س ص� ��ورة ن�م�ط�ي��ة ت�ق�ل�ي��دي��ة وج ��ب على
البشر تلبسها ،بل ما يرفضه هؤالء ،هو اإلقرار بأن سعيهم إلى
االخ �ت�لاف ،إنما انتهى إل��ى اختالفهم ع��ن أنفسهم فقط .ه��م ال
يعرفون أنهم يشبهون كل خصومهم ،بل هم صورة مطابقة عن
الفوضويني ،الذين ال يأبهون ألي شيء من حولهم مقابل حقهم
في التعبير عن ذوات�ه��م .وه��م ص��ورة مطابقة عن االستغاللي،
ُالذي ال يهتم لصراخ الفقراء ،ويلجأ إلى زيادة ربحه ،بأي وسيلة
أتيحت له .ثم هم في آخر املطاف ،أقلويون ،ينقصهم الكثير من
املعرفة الحقيقية .كأنهم ل��م يعرفوا امل ��دارس ،وال املناهج ،وال
حتى الساحة حيث يعيشون .وكل ما يعرفونه ،هو أنهم باتوا
أسرى عوارضهم املقيتة .تلك التي تجعل الناس تدل عليهم عن
بعد ،وترذلهم ،وحتى تتجنب اإلشارة إليهم بالحسن واإليجاب.
وهكذا ينتهي بهم األمر ،في حالة عزل ذاتي ،وساعتها ،يعتقدون
باالنتصار على القوانني ،فيذهبون إلى ممارسة طقوس خاصة،
ّ
متلصصًا ال يحق لهم
بهم ،وإذا أش��ار إليهم أح��د بذلك ،ع� ّ�دوه
مراقبتهم أو حتى االقتراب منهم ،ما لم يعلن الوالء .وفعل الوالء
هنا ،أساسه قطع الصلة بالذات ،والبحث عن ذات أخرى ،يبدو
أن في الغرب املتوحش من فتح دكانًا ليبيع من هذه البضاعة.
وم��رات يعطي ال��زب��ون ح��ق التجربة ،مثل ح��ال تجار امل�خ��درات
الذين يرشون الزبائن بعروض سخية ،فقط ألنهم يضمنون أن
هؤالء سيعودون إليهم ومعهم غلة األهل كلها.
ً
التشخيص،
يقبل
اليساري ــــ الليبرالي ،رجل مريض فعال .لكنه ال
ُ
وال يقبل الذهاب طوعًا إلى من يعالجه .وإذا ما اقتنع أو أجبر
ً
على ذلك ،فالله أعلم إن كان هناك من يجيد عالجه أصال!

بائسون ال يريدون
اإلقرار بأنهم باتوا
ماضيًا وأن الطليعة
الحقيقية اليوم
ليست من بيئتهم
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