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سياسة

رمية القوس:
ّ
معركة حران []1
عامر محسن
ّ
ـدر
املسألة األس ــاس فــي تصميم قـ ٍ
ـوس حــربـ ّـي تتمثل فــي توليد أ ّكـبــر قـ ٍ
ممكن مــن الـضـغــط لــدى شـ ّـد الـ ّـسـهــم قـبــل اطــاقــه ،وه ــو مــا ي ـقــرر املــدى
وقدرة االختراق .بهذا املعنى ،كان الجنود االنكليز في معركة «أجينكور»
يستخدمون ّالنسخة األمـثــل مــن «ال ـقــوس الـطــويــل» األوروبـ ــي :أخـشـ ٌ
ـاب
اختيرت خصيصًا لليونتها وصالبتها ،وطول القوس يسمح بنقل كمية
كبيرة من الطاقة الى السهم لدى ّ
شده (كان الرماة االنكليز يواظبون على
ّ
دهن أقواسهم بالزيت حتى تبقى لينة ورطبة ،وال تجف وتنكسر تحت
الضغط؛ وكانوا يحفظون األوتار تحت خوذهم لحمايتها من البلل).
اال أن القوس الطويل كانت له نواقص وحدود :فائدته العملية في املعركة
تقتصر على دقائق قليلة ،تنفد بعدها ذخيرة الرماة؛ ّ
والنبالون بطيئون
ّ
يصبحون معرضني
وال يمكنهم حماية أنفسهم ،ان وضعتهم في املقدمة ّ
لهجمات الخيالة السريعة ،وان وضعتهم في الخلف يتقلص املدى الفعال
ّ
لصلياتهم .غير أن ّ
أهم مشاكل القوس الطويل كانت في أنه ال يمكن أن
يستعمل من على ظهور الخيل.
منذ القرن الثالث عشر في انكلترا ،كانت هناك وحدات ّ
تسمى بـ «الخيالة
الــرمــاة» ،اال انهم كانوا فعليًا يستغلون سرعة الخيل لنقلهم من مكان
ّ
الترجل واستخدام القوس بشكل اعتيادي ،والفرار مجددًا.
الى آخر ،ثم
حصان أثناء اطالق
على
التوازن
تجعالن
الرمي
وطريقة
القوس
حجم
ٍ
السهام من املستحيالت (تقتبس املؤرخة جولييت بايكر من مذكرات
قس انكليزي ّ
ٍّ
وصف عملية ّ
التدرب على رماية القوس الطويل ،وكيف أن
التقنية تقوم على استخدام وزن الجسد وعضالت الكتفني لضغط الوتر،
ممكن على منت جواد مسرع).
وليس حركة الذراع ،وهذا غير
ٍ
ّأما في سهوب آسيا الوسطى ،حيث ّروض االنسان الحصان واستخدمه
ّ
املركب» ّ
سرًا
في الحرب والصيد قبل أي حضارة أخرى ،فقد كان «القوس
ّ
ّ
ّ
حقيقيًا ،ال نعرف الى اليوم كل أسرار صناعته ،وكان مصممًا
عسكريًا
لــاسـتـخــدام مــن عـلــى ص ـهــوات ال ـج ـيــاد .بـهــذا ال ـســاح ت ـحــدي ـدًا ،تمكنت
جيوش
ســاالت آسيوية متعاقبة (من البارثيني الى املغول) من هزيمة
ٍ
أضـخــم منها بكثير وتــأسـيــس امـبــراطــوريــات شاسعة (فــي مــا يشابه
الدور الذي لعبه البارود في مراحل الحقة ،مع التذكير ّ
بأن الحرب ليست

«السر العسكري» األساس للجيوش البدوية يكمن
تكنولوجيا فحسب:
في مجتمع يجعل من ّكل ذكوره محترفي فروسية وقتال منذ ّ
الصغر).
ٍّ
امللتوي،
في «أجينكور» بالقوس اآلسيوي
اذا ما قارنا القوس االنكليزي
ٌ
ً
األول ال يعدو أن يكون خشبة ّ
فإن ّ
مقوسة ُربطت بحبل ،فيما الثاني بدعة
ّ
ّ
ّ
قلب خشبي (عولج بتقنية
هندسية معقدة.
«القوس املركب» مكون من ٍ
خاصة حتى يلوى ّ
بعدة طيات ،ويكون حجمه صغيرًا في يد الفارس)
ٌّ
مغلف ،من جه ٍة الرامي ،بدعام ٍة منحوت ٍة من قرون الغزالن ،ومن الجهة
ُ
الثانية ببطان ٍة ّ
الياف مشدودة ومتراصة تستخرج من عضالت
مكونة من ٍ
الحيوانات .القوس ،هنا ،يعمل كالذراع البشرية :األلياف ،كالعضالت ،تشدّ
وتنقبض ،فيما قرن الغزال (كالعظام) ّ
يؤمن الدعم واملتانة .هذا القوس،
ّ
ّ
يتقلص ويلتوي مع ّالرميةّ ،
يقدر خبراء معاصرون أنه يحتمل طنًا
الذي
من الضغط ،ويصل مداه الى أربعمئة متر ،وكانت رميته تقدر على خرق
درع في العالم القديم من أكثر من مئة متر.
أي ٍ
اللقاء األقدم ،واألشهر ،للغربيني مع هذا القوس كان في الجزيرة الفراتية،
ٌ
قبل «أجينكور» بـ  15قرنًا ،حني اصطدم جيش روماني من سبعة فيالق
بجيش االمبراطورية البارثية قرب حـ ّـران (كــارهــاي) ،شمالي مدينة تل
ابـيــض الـســوريــة ببضعة كـيـلــومـتــرات .الـبــارثـيــون (يسميهم املــؤرخــون
العرب «األشكانيون») هم من األقوام االيرانية القديمة ،أتوا من صحارى
خــراســان فــي وســط آسـيــا ،وكــانــت لـهــم فــي الـقــرن األول امل ـيــادي ،حني
اصطدموا بالرومان ،امبراطورية تبدأ في افغانستان املعاصرة وتالمس
ّ
املتوسط.
سواحل
أما السيناتور الروماني كراسوس ،حاكم سوريا الرومانية ،فاملشهور
ّ
عنه أنــه أحــد أكثر الرجال ثـ ً
ـراء على مر التاريخ .وهــو ـ ـ في سير ٍة تذكر
ّ
ُ
بسياسي لبناني راحل ـ ـ كان «مطورًا للعقارات» في روما ،يقال انه كان
ّ
منزل ما حتى يتوجه اليه مع فريق اطفاء،
حريق في
يشب
ينتظر أن
ٍ
ٍ
وي ـف ــاوض أصـحــابــه عـلــى بـيـعــه بـثـمـ ٍـن بـخــس ،ثــم يـقــوم بــاطـفــاء الـنـيــران
واصالح البيت وبيعه .وقد دخل مسرح السياسة الرومانية عبر سحق
ثورة العبيد التي قادها «سبارتاكوس».
كراسوس ،مثلما اشترى مناصبه ونفوذه ،اشترى لنفسه جيشًا جرارًا،
ّ
مقاتل بني الفيالق الرومانية والوحدات امللحقة
يعد أكثر من أربعني ألف
ٍ
ّ
ٌ
ّ
(وه ــذا جـمــع هــائــل بمقاييس الـعــالــم ال ـقــديــم) .وقـ ــرر ،حــن ع ــن حاكمًا
َ
عسكري ّ
ّ
يبز به شريكيه في حكم الجمهورية،
مجد
لسوريا ،تحقيق ٍ
بومبي ويــولـيــوس قيصر ،واالث ـنــان كــانــا «أسـطــورتــن» عسكريتني في
ٌ
رومــا ،بينما هو ّ
تاجر ثــري .كــان لــدى كراسوس
مجرد
مشروع طموح
ٍ
ً
لتوسيع االمبراطورية شرقًا ،وصوال الى الهند والصني ،وكان البارثيون
في طريقه ،فجعل دولتهم هدفه األول ،ووقع الصدام في سوريا.
ّ َ
يوجد ّ
ملؤرخني رومانيني ،هما بلوتارك وديو؛
نصان عن معركة حـ ّـران
ّ
ّ
يتفقان على أن الخطأ األول لكراسوس تمثل في انــه لم يعبر
واالثـنــان ّ
بفيالقه (وجلها من املشاة) جبال ارمينيا الحليفة ،لينزل على عواصم
البارثيني مباشرة من نينوى أو ساحل قزوين ،بل اتخذ خطًا مباشرًا
عبر الصحراء ،وهي امليدان املثالي لجيوش البارثيني التي كانت ،كأكثر
الجيوش البدوية اآلسيويةّ ،
مكونة بالكامل من الخيالة.
الرواية إنه ،بعد أن عبر كراسوس نهر الفرات وقبل أيام من املعركة،
تقول ٌ
ـرض بــأن يرجع بسالم الــى مقاطعته،
جــاءه رســل من ملك بارثيا مع عـ ٍ
وأن ال تكون هناك عداوة .فأعلن لهم ،ببساطة ،أنه ينوي عبور الصحراء
بجيشه ،واحتالل امبراطوريتهم ،واخضاعهم لروما؛ فضحك السفراء
وغادروا املجلس...

في الواجهة

مفتاح عون:

جلسة النفايات
يتيمة إال إذا
ّ
تقدم الرئيس ميشال
عون خطوة الى االمام
بالموافقة على جلسة
للبرلمان ،ونصف خطوة
بالموافقة على جلسة
لمجلس الوزراء .اولى مع
القوات اللبنانية على اقتراح
استعادة الجنسية ،وثانية
مع حزب الله على ملف
النفايات فحسب
نقوال ناصيف
ب ــاع ــان ت ـك ـتــل ال ـت ـغ ـي ـيــر واالص ـ ــاح
اسـ ـتـ ـع ــداده املـ ـش ــارك ــة ف ــي جـلـسـتــن
مل ـج ـل ـســي ال ـ ـنـ ــواب والـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،اث ـبــت
ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس م ـ ـي ـ ـشـ ــال ع ـ ـ ـ ــون م ـ ـجـ ــددًا
امتالكه مفتاحي ابــواب املؤسستني
الدستوريتني .ناهيك بمفتاح ثالث
ال يقل اهمية ،هو مقاطعته جلسات
انتخاب رئيس الجمهورية ،تجعله
ف ـ ــي الـ ـظ ــاه ــر عـ ـل ــى االقـ ـ ـ ــل مـ ـس ــؤوال
اساسيا عن عرقلة انتخاب الرئيس.
ال تـ ــوحـ ــي امل ـ ــرون ـ ــة ال ـ ـطـ ــارئـ ــة ال ـت ــي
ابـ ــداهـ ــا عـ ـ ــون ،ف ــي االي ـ ـ ــام االخـ ـي ــرة،
ب ــاخ ــراج مجلسي ال ـ ــوزراء وال ـنــواب
من مــأزق التعطيل نهائيا .بل يبدو
جــازمــا اك ـثــر مــن ذي قـبــل بــاالصــرار
على ربــط احياء دوريهما وااللئتام
الدوري باستجابة شروطه ،وتأكيد
موقف سلكه منذ بدء شغور رئاسة
الجمهورية :ال رابط بني االستحقاق
واجتماع مجلسي الــوزراء والنواب.
لكل من اقفال املؤسسات الدستورية
الثالث مفتاحه الخاص.
هكذا ،حسابات الرئاسة لديه تختلف
ع ــن اق ـت ـنــاعــه ب ــ»ت ـشــريــع الـ ـض ــرورة»
فــي ال ـبــرملــان ،كـمــا عــن تمسكه بآلية

ممارسة مجلس ال ــوزراء صالحيات
رئـيــس الـجـمـهــوريــة ال ــى ان ُينتخب
الرئيس ،وتاليا اصراره على تعليق
امل ـ ـ ـ ــادة  65فـ ــي الـ ــدس ـ ـتـ ــور امل ـن ـظ ـمــة
الجتماعات مجلس الــوزراء وطريقة
ات ـ ـخـ ــاذه الـ ـ ـق ـ ــرارات م ــا دام ال ـش ـغــور
مستمرا.
واذ تبدو اآلم ــال املعلقة على التئام
ال ـبــرملــان اك ـثــر ت ـف ــاؤال ،لـيــس ثـمــة ما
يـشـيــر ال ــى ت ـقـ ّـدم ج ـ ّـدي ف ــي مساعي
استعادة حكومة الرئيس تمام سالم
اجتماعاتها الدورية تقريبا .بدوره
رئـيـسـهــا ال يــريــد امل ـجــازفــة بتوجيه
دع ــوة الــى جلسة فــي الـســرايــا مــا لم
يـكــن متيقنا مــن انـعـقــادهــا اوال .بل
يـتـصــرف تـكـتــل الـتـغـيـيــر واالص ــاح
حيال قبوله بحضور جلسة بت ملف
النفايات حصرا ـ ـ اذا انعقدت ـ ـ على
انه استثناء حتمي الستيعاب تفاقم
اخطار هذه املشكلة بيئيا وصحيا،
بال اي نوع من التداعيات السياسية
ت ـش ـب ــه الـ ـ ـخ ـ ــاف عـ ـل ــى ال ـت ـع ـي ـي ـنــات
العسكرية واالمنية.
ب ــال ـت ــأك ـي ــد لـ ــم ي ـه ـض ــم ع ـ ــون ت ـمــامــا
الـضــربــة املــؤجـعــة الـتــي ُوج ـهــت اليه
حـ ـت ــى  15تـ ـش ــري ــن االول ،ب ــرف ــض
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء اجـ ـ ـ ــراء تـعـيـيـنــات
عسكرية وامنية ال تقتصر على قائد
جــديــد لـلـجـيــش ،ب ــل تـشـمــل املجلس
العسكري بمقاعده الشاغرة واملدير

ال رابط بين االستحقاق
واجتماع مجلسي
الوزراء والنواب .لكل
قفل مفتاحه الخاص

العام لقوى االمــن الداخلي ومجلس
قيادة قــوى االمــن الداخلي .نظر الى
تعيني العميد شامل روكــز على انه
«الـ ـخـ ـي ــار االم ـ ـثـ ــل» ل ـق ـي ــادة الـجـيــش
وك ـ ـ ــان م ــرشـ ـح ــه ،وه ـ ــو مـ ــا أس ـ ـ ـ ّـر بــه
اك ـث ــر م ــن مـ ــرة ف ــي ل ـ ـقـ ــاءات خ ــاص ــة،
اذ اعـتـبــر الــرجــل يحمل مـعــه «خطة
مـتـكــامـلــة لـتــرشـيــق» الـجـيــش ُوجـبــه
تحدياته فــي املرحلة املقبلة .أسقط
بذهاب روكــز الى التقاعد ،فأضحت
الحكومة برمتها هــدفــا تاليا لــه :ال
ج ـل ـســة ب ـعــد الـ ـي ــوم سـ ــوى بــال ـعــودة
ال ــى اص ــل املـطـلــب ،وه ــو التعيينات
العسكرية واالمـنـيــة ،فــي اول جلسة
ملجلس الوزراء.
لـيــس هــو املـطـلــب الــوحـيــد ل ـعــون ،اذ
اقــرنــه بــآخــر م ــازم لــه هــو آل ـيــة عقد
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء جـلـســاتــه وات ـخ ــاذه
الـ ـ ـق ـ ــرارات ،ت ـب ـعــا مل ــا ات ـف ــق ع ـل ـيــه في
املرحلة االولى من الشغور الرئاسي:
ـ ـ ـ ـ يـسـقــط م ــن جـ ــدول اع ـم ــال مجلس
ال ــوزراء ،قبل انعقاد الجلسة ،البند
الذي يتحفظ عنه ّ
مكونان رئيسيان
في الحكومة.
ـ ـ يسقط مــن ق ــرارات مجلس ال ــوزراء
ال ـب ـنــد ال ـ ــذي يـتـحـفــظ ع ـنــه م ـكـ ّـونــان
رئيسيان في الحكومة.
ـ ـ تــوقـيــع الـ ــوزراء الـ ــ 24جميعا على
امل ـ ــراسـ ـ ـي ـ ــم الـ ـ ـع ـ ــادي ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ال ت ـمــر
بمجلس الوزراء.
ـ ـ ـ ـ ـ س ــري ــان االت ـ ـفـ ــاق ال ـض ـم ـن ــي عـلــى
تعريف ّ
املكون الرئيسي ،وهو الكتلة
ال ـ ــوزاري ـ ــة الـ ــوازنـ ــة ذات الـتـمـثـيـلــن
الـنـيــابــي والـشـعـبــي ال ــوازن ــن .بذلك
ال ُي ـ ـع ـ ـ ّـد وزراء الـ ــرئ ـ ـيـ ــس م ـي ـش ــال
سليمان مـكـ ّـونــا رئيسيا الفتقارهم
ال ــى تمثيل نـيــابــي وشـعـبــي ،ناهيك
ب ـ ــأن اسـ ـتـ ـم ــراره ــم ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة ال
ي ـ ـعـ ــدو تـ ــركـ ــة عـ ـه ــد انـ ـقـ ـض ــى ي ـب ــرر
اسـ ـتـ ـم ــراره ــم ال ـع ـج ــز عـ ــن ان ـت ـخ ــاب
رئ ـ ـيـ ــس ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة .سـ ــرعـ ــان مــا
اضحى «اللقاء التشاوري» مجتمعا
م ـك ـ ّـون ــا رئ ـي ـس ـيــا ب ــان ـض ـم ــام وزراء
حــزب الكتائب ووزيــريــن مسيحيني

تقرير

توتر وصراخ في «العسكرية» :ست سنوات
رضوان مرتضى
ّ
ضربتان على الــرأس تلقاهما الشيخ
عمر بكري فستق أمس :حكم املحكمة
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ب ـس ـج ـن ــه س ـ ــت سـ ـن ــوات
بجرم تأليف تنظيم إرهــابــي وإنشاء
م ـع ـس ـك ــرات ت ــدريـ ـبـ ـي ــة ،وخـ ـب ــر مـقـتــل
صفوف
ابنه «محمد البريطاني» في ُ
ت ـن ـظ ـيــم «ال ـ ــدول ـ ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة» .أب ـل ــغ
فستق الـحـكــم مـســاء أم ــس ،أم ــا «خبر
استشهاد» نجله ،فلم يعلم به إال بعد
خروجه من قاعة املحكمة ،بعدما نزل
رئيس املحكمة العميد خليل ابراهيم
عـ ـن ــد رج ـ ـ ـ ــاء وك ـ ــائ ـ ــه ب ـ ـعـ ــدم إع ــام ــه
بالخبر.
نقل فستق ،وحده دون غيره ،معصوب
ّ
ومقيدًا من نظارة املوقوفني
العينني،
ّ
في ّاملحكمة العسكرية ،يجره عنصر
م ـق ــن ــع مـ ــن «ف ـ ـ ــرع امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات» .ك ــان

خارجًا ّ
لتوه من جلسة املرافعة التي
تـسـبــق ال ـن ـطــق بــالـحـكــم ع ـل ـيــه .حضر
الـ ـجـ ـلـ ـس ــة بـ ـسـ ـت ــرة خ ـ ـض ـ ــراء وح ـ ـ ــذاء
ريـ ــاضـ ــي .ك ـ ـ ّـرر رف ـ ــع ن ـظ ــارت ـي ــه ملـســح
عينيه مرات عدة قبل أن يسأله رئيس
امل ـح ـك ـمــة م ــا إذا كـ ــان ل ــدي ــه م ــا ُي ــري ــد
ّ
إض ــاف ـت ــه .ه ــز ب ــرأس ــه وأجـ ـ ــاب« :ب ـ ّـدي
ّ
ذكـ ــر أن ـنــي أوق ـف ــت قـبــل إق ــام ــة الــدولــة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة فـ ــي عـ ـ ــرسـ ـ ــال» ،ف ـقــاط ـعــه
اب ــراه ـي ــم« :ل ــم تـقــم ال ــدول ــة اإلســامـيــة
ً
فأوضح فستق« :أقصد أحداث
أصال».
ُ ّ
عــرســال .لــم أخــطــط لـشــيء ول ــم أسمع
عــن (أس ــام ــة) الـشـهــابــي إال هـنــا .ليس
لــي أح ـ ٌـد فــي هــذه ال ـبــاد ومــا مــن أحــد
قطع الطريق ألجلي .ال أحد يعرفني».
ّ
عقب القاضي« :الكل يعرفك في لبنان.
ّ
أن ــت م ـش ـه ــور» .فـ ــرد ف ـس ـتــق« :رأونـ ــي
فــي كــل الـبــرامــج التلفزيونية ،وليس
م ــع هـيـفــاء وه ـب ــي .م ــن وي ــن جــابــولــي

اإلرهاب؟ ال إرهاب وال كباب يا ّ
عمي».
ُ
ُســألــه العميد مـمــازحــا« :ه ــل تــريــد أن
نـحـضــر ل ــك هـيـفــاء وه ـب ــي» ،فضحك.
ثم سأله ابراهيم« :ما اسم ابنك وماذا
يفعل؟» .فوجئ فستق بالسؤال ّ
ورد:
ّ
متزوج
«ابني البكر اسمه محمد وهو
ف ــي بــريـطــانـيــا ول ــم أس ـمــع عـنــه شيئًا
م ـنــذ ن ـحــو س ـن ــة» .ل ــم يـبـلـغــه ابــراه ـيــم
خـبــر مقتل ابـنــه فــي صـفــوف «الــدولــة
ً
اإلسالمية» ،نزوال عند طلب املحامني
ّ
ّ
الــذيــن ب ــادره أحــدهــم« :بـتــرجــاك ريــس
ب ــاه ــا» .ل ــم ي ـت ـنـ ّـبــه ف ـس ـتــق مل ــا ج ــرى،
ف ــأكـ ـم ــل كـ ــامـ ــه ط ــالـ ـب ــا مـ ــن امل ـح ـك ـمــة
الرحمة .سأله رئيس املحكمة إن كان
يـتــابــع األخ ـب ــار فـ ـ ّ
ـرد« :أن ــا ف ــي رومـيــة
ّ
منعزل تمامًا .ال أرى أحدًا إال السجان».
طلعت
وأردف ضاحكًا« :تابعت هيدي
ّ
ريحتكم حـتــى طلعت ريـحـتـنــا» .وملــا
سأله القاضي عما يطلب ،أجاب« :أنا

