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سياسة
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كالم في السياسة

ونحن ننفذ
للجمهورية من  8آذار».
يـعــرب درب ــاس عــن أسـفــه للسجال
الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ـق ــائ ــم ال ـ ـ ــذي يـلـبــس
ل ـب ــوس ــا طــائ ـف ـيــا وم ــذه ـب ـي ــا .وف ــي
رأيـ ـ ـ ـ ــه« ،ال ـ ـ ــوج ـ ـ ــود املـ ـسـ ـيـ ـح ــي فــي
لبنان ضمانة للمسلمني فيه بكل
مــذاه ـب ـهــم ،سـنــة وشـيـعــة ودروزًا،
ألن ه ـ ـ ــذا الـ ـ ــوجـ ـ ــود ه ـ ــو م ـ ــا م ـنــع
لبنان أن يصبح دولــة استبدادية
كما هي حــال غالبية دول الجوار
واملنطقة».
ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة ،ي ـ ّ
ـوص ــف درب ـ ــاس
نـفـســه «وس ـط ـيــا» خ ــارج كـتـلـتــي 8
ّ
ويؤكد« :لست من ّ
حصة
و 14آذار.
مسبقًا من أحد
إذنًا
آخذ
أحد ،وال
ألقول ما أقتنع به ،وال ُأ ّ
قدم تقريرًا
بـعــد انـتـهــاء كــل جلسة للحكومة،
ألن ال م ــرج ـع ـي ــة س ـي ــاس ـي ــة لـ ــي».
لـكـنــه يـشـيــر ال ــى «أن ـنــي أتــواصــل»
مــع الــرئـيــس ف ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة .أمــا
قـ ّـصــة ت ــوزي ــره ف ــ»قــدي ـمــة» وتـعــود
الـ ــى أي ـ ــام ال ــرئ ـي ــس ال ــراح ــل رفـيــق
الحريري الــذي اتصل به يــوم كان
نقيبًا للمحامني« ،وقال لي :عندما
تـنـتـهــي والي ـتــك اس ـتـعـ ّـد لـلـتــوزيــر،
ّ
ألن ـن ــي أوزر ال ـن ـق ـبــاء ال ـســاب ـقــن»!
ّ
لذلك ،يؤكد «لم آخذ مكان أحد في
الحكومة ،ال مصباح األح ــدب وال
محمد كـبــارة وال سمير الجسر».
ويـلـفــت ال ــى أن الــرئـيــس الـحــريــري
اتـ ـ ـص ـ ــل بـ ـ ــه مـ ـ ــع تـ ــأل ـ ـيـ ــف ح ـك ــوم ــة
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس تـ ـ ـم ـ ــام سـ ـ ـ ــام ل ـي ـب ـل ـغ ــه
تسميته لوزارة الداخلية قبل ّ
تبدل
املشنوق لها.
الوضع وتسلم نهاد
ّ
بعدها كان مقررًا أن يتسلم وزارة
الـ ـع ــدل ،ل ـكــن رف ــض الـ ـل ــواء أش ــرف
ريفي لوزارة الشؤون االجتماعية
جعل األخيرة ترسو عليه.
ورغـ ــم أن ت ــوزي ــره أثـ ــار حـســاسـيــة
مـ ـسـ ـت ــوزري ــن ك ـث ــر فـ ــي ط ــراب ـل ــس،
ّ
يشدد على أن «عالقتي مع جميع
س ـيــاس ـيــي ط ــراب ـل ــس جـ ـي ــدة ،بـمــن
ف ـي ـهــم ال ــرئ ـي ــس ن ـج ـيــب م ـي ـقــاتــي،
ّ
وهو صديق وأكن له احترامًا».
الــوضــع الـعــام فــي طرابلس حاليًا
م ـحــل ارتـ ـي ــاح ل ــدى درب ـ ــاس «ألن ــه
ال ج ـ ـ ــوالت ع ـن ــف ف ـي ـه ــا وال أزمـ ــة
ن ـف ــاي ــات ك ـم ــا ف ــي ب ـ ـيـ ــروت» .لـكـنــه
ي ـبــدي انــزعــاجــه مــن االع ـتــراضــات
على بعض املشاريع« :قاتلت حتى
ً
ّ
أؤم ـ ــن ت ـمــويــا لـبـعــض امل ـشــاريــع،
وت ـح ــدي ـدًا مـ ــرأب سـ ـي ــارات ســاحــة

أعوام الجنون :من مذكرة أوباما إلى مسرحية فيينا
جان عزيز

الـ ـت ــل وت ــأهـ ـي ــل ك ــورنـ ـي ــش امل ـي ـنــاء
وتـنـفـيــذ خ ــط س ـكــة ال ـحــديــد ال ــذي
ي ــرب ــط م ــرف ــأ ط ــراب ـل ــس ب ــال ـح ــدود
ال ـس ــوري ــة» .وي ـش ـيــر ال ــى أن قيمة
ه ـ ــذه املـ ـش ــاري ــع ت ـب ـلــغ  64م ـل ـيــون
دوالر« ،ول ــو أتـيـنــا ب ـهــذه األم ــوال
ورم ـي ـن ــاه ــا ف ــي شـ ـ ــوارع طــراب ـلــس
لـ ـك ــان ذل ـ ــك أفـ ـض ــل مـ ــن ال ش ـ ــيء»،
علمًا بــأن انـتـقــادات كـثـيــرة طالته
ل ـت ـم ـس ـكــه بـ ـمـ ـش ــروع امل ـ ـ ــرأب ال ــذي
تفوح منه رائحة سمسرات ،وألن
وزارت ـ ـ ـ ــه لـ ــم ت ـت ـح ــرك ك ـم ــا يـنـبـغــي
ملعالجة مشكلة الفقر فــي املدينة
الـ ـت ــي ت ـش ـه ــد م ــوج ــة واس ـ ـعـ ــة مــن
الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.
وعن موضوع النازحني السوريني
ف ــي ل ـب ـن ــان ،ي ـ ــرى أن «ق ـ ـ ــرار وق ــف
ال ـل ـج ــوء ل ـل ـســوريــن ح ـقــق م ــآرب ــه.
ومـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـع ـ ـل ـ ـنـ ــاه أن ـ ـ ـنـ ـ ــا لـ ـ ـ ــم ن ـغ ـل ــق

رئيس الجمهورية
القوي يكسر الكرسي،
والرؤساء الناجحون لم
يكونوا أقوياء

أب ـ ـ ــواب ل ـب ـن ــان أم ــامـ ـه ــم ،بـ ــل فـقــط
رفضناهم كــاجـئــن» .لكنه يغمز
م ــن أن ب ـع ــض الـ ـ ـ ـ ــوزراء والـ ـن ــواب
املسيحيني الــذيــن هـ ّـولــوا ملخاطر
ال ـنــزوح ال ـس ــوري ،ومـنـهــم أعـضــاء
ف ــي ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ،كــانــوا
«ي ـت ـص ـل ــون بـ ــي ل ـت ـس ـه ـيــل دخـ ــول
سوريني لالستعانة بهم كعمال».
ويضيف» «نتعاطى مع النازحني
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن الح ـ ـ ـتـ ـ ــواء ت ــداعـ ـي ــات
ومضاعفات وجــودهــم فــي لبنان،
ومنعها مــن الـتـفــاقــم» ،معتبرًا أن
«ك ــرم أخ ــاق الـنــازحــن الـســوريــن
ه ــو م ــا ي ـم ـنــع م ــن تــوت ـيــر الــوضــع
فــي لبنان على كــل الـصـعــد ،وألنــه
أي ـضــا لــم يـقــم أح ــد بــاسـتـخــدامـهــم
فــي ال ـصــراع الــداخ ـلــي ،أو فــي نقل
ال ـصــراع ال ـســوري الــى لـبـنــان ،ألنه
ّ
لو حصل ذلك لكنا تخطينا أبواب
الجحيم».

كــأن الــذي نفخ الفوضى في منطقتنا ،قد تعب منها
بـعــدمــا أنـهــك املنطقة وأتـعـبـتــه فــوضــاهــا واستنفدت
تــوازن العالم طيلة خمسة أعــوام .هكذا ،بدا أن نصف
عقد من عواصف الربيع كانت كافية ليقتنع املغامرون
وامل ـقــامــرون ب ــأن ال ـشــرق هــو ال ـشــرق .وأن نــاســه هم
نــاســه .وأن تــاريـخــه هــو ال ــدم وأن جغرافيته هــي الله
وملحقاته ،فال ثورة تنفع وال انقالب يجدي وال حول
وال قوة ...مع انقضاء النصف األول من العقد الثاني
أللفية البشر الثالثة ،يبدو أن مقارنة أولـيــة ستكون
ممكنة ،بــن ه ــذا الـنـصـفــن .بــن  2011و .2016بني
سنة االنهيارات وتهافت الجنون .وبني سنة التسويات
امل ـت ـل ـم ـســة وفـ ـن ــون ال ـت ـش ــاط ــر ع ـل ــى إخـ ـف ــاء ال ـه ــزائ ــم
وانكسارات األوهام واألطماع .سنة  2011جاءنا حلم
الربيع األميركي على صهوة الحراكات امللونة ونموذج
تالمذة نجم الدين أربكان ومشروع «أخونة» املنطقة
بالتآلف املمكن واملــرجــو مع صهينتها .يومها كتب
أوباما مذكرته السرية تلك .قال ألركان حربه وصناع
قرار العالم ،أن تعبنا من شرق الحاكم املستبد .تعبنا
مــن أن نحمل عـلــى أكـتــافـنــا اســرائـيــل واح ــدة معلنة،
وإلــى جانبها نصف دزينة من االســرائـيــات املقنعة
وامل ـس ـت ـتــرة .فـلـنــرفــع أيــدي ـنــا ع ــن ت ـلــك ال ـ ــدول الــدمــى.
ولنتركها تتخبط في مكوناتها الحقيقية .ولننتظر
ما يمكن أن يولد منها .على أن نبقي ضابطني اثنني
لتلك اللعبة :أمــن اســرائـيــل وخـطــوط النفط .مــا تبقى
فليدخل برمته دوائر الطرد املركزي لساحات الناس
هناك ،أو أجهزة الجذب ملكبوتات عقود من الالمجتمع
والالدولة وبؤس الشعوب واستبداد أنصاف اآللهة.
خمسة أع ــوام مــن تـجــارب الـثــورات وال ـحــروب ،خلفت
أكثر من  350ألف قتيل .مع ما يماثلها من جرحى.
مــع نحو ستة مــايــن مهجر مــن أوط ــان املنطقة إلى
ً
خارجها .فضال عن تغيير في خرائط الجغرافيات
ً
والــديـمـغــرافـيــات الــداخـلـيــة .وص ــوال إل ــى والدة مسخ
إرهــابــي منبثق مــن تـشــوهــات ق ــرون سحيقة ،كانت
مــدفــونــة تـحــت قـمــع الــدي ـك ـتــاتــوريــات وت ـحــت تسويغ
التيوقراطيات العائلية وتحت فحش الثروات النفطية
وتحت عباءات وعمامات.
ب ـعــد خـمـســة أعـ ـ ــوام ،م ــن ي ـق ــدر ع ـلــى وض ــع ال ـج ــردة
الختامية واملحصلة النهائية؟ مصر ،ال تزال هي هي.
دولــة من التاريخ العريق العميق ،تبحث عن فرعون
يحكمها ،تحت طائلة الجوع .تونس ،مجتمع مشدود
صوب أوروبا ،يتفكر في علمانيته الجنينية على نار
األصولية والصوفية .ليبيا ،صحراء تحترق بشمسها
ومـجـتـمـعــات مــا قـبــل الــدولــة فـيـهــا ،وال يـتــأثــر برميل
النفط امل ــورد إلــى حيث يجب أن يـصــل ،مــن دون أن
تصل عائداته إلى إنسان تلك األرض .العراق كربالء
مستمرة .باسم يزيد أو حجاج أو صدام أو بغدادي.

بــاد مــا بــن نهرين ونـهــر دم .وبــن الثالثة حضارة
تدفن كل يوم .تبقى سوريا ،بوصلة العاصفة وسهم
ات ـجــاه ريـحـهــا .هـنــا اسـتـمــرت ال ـحــرب خـمـســة أع ــوام
كاملة ،بال هدنة وال انهيار .بال أفق وال شفقة .حتى
تعب العالم ولم تتعب الحرب وال أهلها .تعب الجالد
ول ــم تتعب الـضـحـيــة .ذه ــب أه ــل ال ـقــرار بــالـحــرب إلــى
الـبـحــث عــن ح ـلــول .فيما حـطــب ال ـحــرب مستمر في
االستعار بال هوادة.
الــذي قــدر لــه أن يشاهد نــاظــري سياسات العالم في
فيينا يبحثون عن أفــق ما خلفوه من نــار دمشقية،
يدرك أي عبثية ومجانية تدار بها سياسات كوكبنا.
كــان املشهد السوريالي تحت مسمى ســوريــا ،لكنه
كان في العمق حول مضمون كل منطقتنا البائسة.
األميركي كان كمن يدير حلقة نقاش تلفزيونية حول
خالفات عائلية أو فضائح جنسية .يبتسم ،يضحك.
ي ـح ــاور ي ـن ــاور ي ـســايــر ،ب ــا ال ـت ــزام وال ع ـنــايــة .كــأنــه
مجرد وسيط ينتظر عمولته عــن صفقة تبرم وفق
قانون تجارته ،أيًا كان مؤداها .الروسي ،ثقل عظيم
يضغط بـكــل إي ـمــاءة وكـلـمــة .ال يـمــزح وال يـتــزحــزح.
صــاحــب مــوقــف ورؤي ــة وم ـش ــروع .وصــاحــب تــاريــخ
يرى املستقبل من خالله .األوروبي مجرد ظل ملاضيه
ولحاضر األميركي .تنسى أنه هناك .حتى هو نسي
نفسه وحضوره مرارًا ،إلى حد االستغراق في غفوة
فــي حـمــأة ال ـس ـجــال .األم ــم امل ـت ـحــدة ،مــوظــف ،يكتفي
بضبط املحضر« .شيء» ما كما سماها ديغول قبل
نصف قرن .التركي آت من السلطنة وذاهب إليها في
الوقت نفسه .متوتر على غير عمق وال ّ
ترو .يخاطب
الـغــرب كحليف ســابــق ،ويخطب ود الـشــرق كشريك
م ــن طـ ــرف واحـ ـ ــد .يـتـخـبــط ف ــي خ ـطــابــه ك ـمــن نسي
مشية ولــم يتعلم أخــرى .الخليجي ،بعاموده الفقري
وملحقاته املشيخية ،أرعن ال يملك غير صفة املكابرة
واالستعالء .أرصدة كبيرة بعقول صغيرة وخيارات
متكلسة ،أن يكملوا القتال حتى آخر نقطة من دماء
اآلخــريــن ومــن ثــروات شعوبهم .يبقى اإليــرانــي ،كان
هناك كمن يحتفل بانتصار أنــه كــان هناك .يسجل
النقاط ،يراكم الحوارات واالنفتاحات والتفاهمات ،وال
يقدم أي تنازالت.
على هذه املشهدية املعبرة اختتم العام  .2015ال بل
انتهى نصف العقد وعصر الثورات املجربة والتجارب
املخربة .وعلى استنتاجات تلك املشهدية يقرأ الزمن
اآلتي ،بدءًا من العام  :2016تسويات تعيد الشرق إلى
نصابه .بــا أحــام وال تغيير .على قــاعــدة إن الله ال
يغير مــا بقوم حتى يغيروا مــا بأنفسهم .أو قاعدة
ما كتبه أحد املحافظني الجدد بعد ثورات ما بعد 11
أيلول ،من أن األفكار التي ذهبنا بها إلى الشرق ،يحب
حفظها فــي خــزنــة تحت ع ـنــوان« :أف ـكــار مفيدة غير
قابلة للتطبيق» ...كل سنة وعقد وأكثر ،وشرقنا بألف
خير وال خبر!

بتسليم بقضاء الله وقدره ننعى إليكم وفاة املغفور لها بإذن الله فقيدتنا الغالية

املرحومة الحاجة خديجة حسني عواضة
(أرملة املرحوم الحاج علي حسني زبيب)

(مروان طحطح)

أوالدها :املحامي حسني زبيب (عضو املجلس االستشاري في حركة أمل) زوجته سناء وهبي
الصحافية هدى
حسن زوجته سامية برو
سلوى زوجها نزيه أبو عجرم
رحال
الصحافي الزميل محمد زوجته الصحافية مايا َ
الشهيد املرحوم عادل (خلدون)
فاطمة زوجها حسن طباجا
املحامي هادي زوجته الكاتب بالعدل منال عطية
اآلنسة ميساء
أحفادها :املحامي علي زبيب زوجته الدكتورة دانه سليمان ،املهندس عادل زبيب ،رزان أبو عجرم ،عادل زبيب،
جاد طباجا ،لني زبيب ،ربال أبو عجرم ،نور وسما وعلي وسالم وروان زبيب
أشقاؤها :الحاج محمد ،واملرحوم علي ،وعبد الرحمن عواضة
شقيقاتها :املرحومة زينب زوجة املرحوم مصطفى نور الدين ،املرحومة زهرة زوجة الحاج رضا دايخ ،الحاجة
سهام زوجة الحاج صالح نعمة ،املفتشة اإلدارية فاطمة عواضة
صلي على جثمانها الطاهر أمــس في بلدتها تفاحتا .تقبل التعازي طيلة أيــام هــذا األسـبــوع في منزلها في
تفاحتا ،وتقام ذكرى مرور الثالث األحد في  03كانون الثاني  2016في حسينية تفاحتا الثانية والنصف بعد
الظهر .وتقبل التعازي في بيروت اإلثنني في  04كانون الثاني  2016في جمعية التخصص والتوجيه العلمي
مساء.
الرملة البيضاء ،قرب أمن الدولة من الثالثة حتى السادسة
ً
اآلسفون آل زبيب وآل عواضة وعموم أهالي بلدتي تفاحتا ومحرونة.

