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مقالة

ّ
حرب ّ
تموز ...وكأنها أمس
محمد نزال

اخ ـت ـيــاريــة بـحـســب رغ ـبــة ك ــل وزي ــر»،
ف ــردت عــز ال ــدي ــن« :صـحـيــح أن هناك
طائفية ومحاصصة .ولسنا ضد أن
ّ
يعي أحد من فريقه السياسي ،بشرط
مراعاة الكفاءة .الكل هنا يمثل أحزابًا
وازنــة .ونحن مثلنا مثل غيرنا نعني
مــن املـحـســوبــن علينا ،وط ــرح إلـغــاء
اآلل ـيــة ال يـضـ ّـرنــا ،لكنه يـخـ ّـســر البلد
وط ـن ـيــا» .وفـيـمــا رأى ال ــوزي ــران علي
قانصو ومحمد فنيش أن هذه «اآللية
أفضل من غيرها ،وال يمكن أن يكون
ّ
هناك إصالح من دونها» ،أكد الوزير
ع ـلــي ح ـســن خـلـيــل ض ـ ــرورة الـتـشــدد
بتطبيق اآلل ـيــة ،ال تخفيفها .بينما
أكد وزراء القوات أنهم في الوقت الذي
«ال يتهمون أحـدًا بحمل خلفيات من
وراء املطالبة بــإلـغــاء اآلل ـيــة» ،لكنهم
يــرفـضــون بـشــدة إلـغــاء هــا ،معتبرين
أنـ ـه ــا «ت ـ ـحـ ــدد املـ ـع ــايـ ـي ــر وال ـ ـشـ ــروط
ال ــوظـ ـيـ ـفـ ـي ــة» .وعـ ـقـ ـب ــوا ب ــأنـ ـه ــم «م ــع
تـســريــع الـعـمــل اإلداري ،بـشــرط بقاء
ّ
اآللية وتقليص املهل الطويلة ،ألن من
الواجب معرفة كفاءات الذين يعينون
ومــا إذا كانوا مستوفني للشروط أو
ال».
ُيذكر أن آلية التعيني أقرتها حكومة
الرئيس الحريري األولــى عــام ،2010
وتـمـنــح الـهـيـئــات الــرقــابـيــة ومجلس
ال ـخ ــدم ــة امل ــدن ـي ــة دورًا ف ــي تــرش ـيــح
أصحاب االختصاصات للتعيني في
ال ــوظ ــائ ــف ال ـع ــام ــة ،م ــن داخ ـ ــل امل ــاك
وم ـ ــن خ ـ ــارج ـ ــه .وه ـ ــي ت ـم ـن ــح فــرصــة
شغل الوظائف العامة ملن هم خارج
االنتماءات السياسية.
وبـ ـعـ ـيـ ـدًا عـ ــن آلـ ـي ــة ال ـت ـع ـي ـي ـن ــات ،أق ــر
امل ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـب ـ ـنـ ــد املـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ــإنـ ـت ــاج
الكهرباء بطاقة الــريــاح ،فمنح وزيــر
الـطــاقــة تفويضًا ملـفــاوضــة الـشــركــات
الثالث التي قدمت عرضها للحصول
على السعر األرخص.
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق آخـ ـ ـ ــر ،م ـ ــا زالـ ـ ـ ــت ق ـض ـيــة
ال ـن ــازح ــن ال ـس ــوري ــن ت ـت ـفــاعــل ،وقــد
ع ـقــدت الـلـجـنــة املـكـلـفــة مـتــابـعــة أمــور
النازحني اجتماعًا أمــس في السرايا
الحكومية ،تركز على شقني ،بحسب
ً
م ـ ـصـ ــادر امل ـج ـت ـم ـع ــن :أوال م ـق ــارب ــة
ال ــوض ــع ال ـحــالــي ل ـل ـنــازحــن وكـيـفـيــة
إدارت ــه ،والثاني وضــع تصور للحل.
في الشق األول كان وصف املجتمعني
ال ـ ـ ــوض ـ ـ ــع ب ـ ــ«ال ـ ـض ـ ــاغ ـ ــط وال ـ ـس ـ ـيـ ــئ،
فالتوتر يتفاقم بني املجتمع املضيف
والنازحني نتيجة عوامل عــدة ،منها
ف ـ ــرص ال ـع ـم ــل وشـ ـ ـ ــؤون اج ـت ـمــاع ـيــة
واقـتـصــاديــة مختلفة» .وك ــان تــوافــق
على ضــرورة تطبيق القانون فــي ما
يتعلق بالعمل ،وعلى أهمية تسجيل
الـ ـ ـ ــوالدات ال ـس ــوري ــة ل ـل ـح ـصــول على
بطاقات هوية سورية ،وعدم السماح
للنازحني الذين يعودون إلى سوريا
ب ــأن يــدخ ـلــوا لـبـنــان م ـج ــددًا .أم ــا عن
تصور الحل النهائي لــأزمــة ،فحتى
اآلن ال رؤي ـ ــة واضـ ـح ــة ،ف ــي ظ ــل رأي
يــدعــو إل ــى مـنــح األم ــم امل ـت ـحــدة دورًا
فــي تــأمــن ال ـعــودة ،ورأي آخــر يعتبر
أن املـنـظـمــة ال ــدول ـي ــة غ ـيــر متحمسة
ل ـع ــودت ـه ــم وب ــالـ ـت ــال ــي ي ـج ــب إي ـج ــاد
مـ ـخ ــارج أخـ ـ ـ ــرى .وق ـ ــد ش ـك ـلــت لـجـنــة
ت ـق ـن ـيــة ت ــاب ـع ــة ل ـ ـ ـلـ ـ ــوزارات املـخـتـصــة
لوضع نص يتناول الجوانب اإلدارية
التي اتفق عليها ،وكذلك عن التصور
ل ـل ـح ــل ،ع ـل ــى أن تـ ـع ــود ال ـل ـج ـنــة إل ــى
االجتماع في وقت قريب .وكــان الفتًا
ف ــي اج ـت ـمــاع أم ــس غ ـيــاب وزيـ ــر امل ــال
علي حسن خليل عنه.

َ
فــتــح ال ـنــازحــون أبـ ــواب حــديـقــة الـصـنــائــع .افـتــرشــوا
أرض ـ ـهـ ــا .س ـت ـف ـيــض ب ـه ــم س ــري ـع ــا .رجـ ـ ــال ون ـس ــاء
وأط ـف ــال ،بينهم عـ َـجــزة ،هـنــاك فــي ال ـع ــراء .لــم تصل
ُ َ
ّ
الخيم بعد .ستصل الحقًا .ستشاهد امــرأة ُمسنة،
فـ ــي ذروة غ ـض ـب ـه ــا ،تـ ـص ــرخ ب ــأح ــده ــم لـيـعـطـيـهــا
ّ
«بــطــانـ ّـيــة» أخـ ــرى .نـحــن فــي الـصـيــف ،لـيــس موسم
دراسة ،ومع ذلك لن تفتح بعض املدارس أبوابها أمام
ََ
ُ
الـنــازحــن .بعضها فــتــح ،وبعضها فـ ِـتــح عـنــوة ،على
أيــدي ّ
شبان هالهم وجــع كبارهم ،خــوف صغارهم،
ّ
ّ
عصية
تأكلهم محاولة إذاللهم .بعض املدارس ظلت
ّ
اللبنانيون ُي ّ
حبون بعضهم بعضًا ،طبعًا،
على الفتح.
ّ
جـ ّـدًا جـ ّـدًا! أبنية قديمة ،مهجورة ،مهددة بالسقوط،
َ
فــتــح ال ـنــازحــون أبــوابـهــا وسـكـنــوهــا .امل ـكــان املـنــزوح
عـنــه ال يـبـعــد إال بـضـعــة أم ـي ــال ع ــن امل ـك ــان امل ـنــزوح
ّ
الجنوبية لـبـيــروت إلــى بـيــروت.
إلـيــهِ .مــن الضاحية
ّ
إلى العاصمة .إلى بيروت «الغربية» تحديدًا .أما تلك
ً
ّ
ُ
ّ
بالتوجه إليها أصال.
جازف نــازح
ُ«الشرقية» فلن ي ِ
يمكنه أن يذهب إلى هناك ،إن شــاء ،شرط أن يكون
ّ
صــاحــب جـيــب ممتلئ .عـنــدهــا ُيمكنه إي ـجــاد شقة
باإليجار ،بصعوبة ،مع شرط إضافي (ضمنًا) :أن
ّ
يـكــون صــاحــب َمـظـ َـهــرّ ،
ورب ـمــا لـســان ،ال يشي بأنه
َ
ّ
ِمــن «اآلخ ــري ــن» .هــذا أســلــم وأض ـمــن .إنـهــا مغامرة.
ّ
إنه إرث الحرب القديمة .هكذا كانت روح هذه البالد
ّ
قبل  11عامًا .إنها حرب تموز .القصف اإلسرائيلي
ّ
الذي َيطال كل َمن لديه مشكلة مع إسرائيل .مشكلة
حقيقيةّ ،
ّ
فعلية ،على شكل مقاومة.

ّ
ما كــان النازحون ليخرجوا ِمــن منازلهم لــوال أنهم
رأوا األشــاء تختلط بالركام .لم تعد املسألة خيارًا.
فــي الـيــوم الثاني ِمــن ّأي ــام الـحــرب ( 13تـمــوز 2006
ـ ـ ـ مثل اليوم تحديدًا) قصفت الطائرات اإلسرائيلية
ً
ّ
الجنوبية .عائلة ِمن  12فردًا
منزال في قرية الدوير
أبيدت .األب واألم وأوالدهما العشرة .أصغرهم كانت
ّ
صـفــاء ابـنــة الشهور الـســتــة .تلك كــانــت عائلة عــادل
ّ
َ
عــكــاش .عائلة لــم يـبــق ِمنها يتيم واح ــد .ومــع ذلــك،
وبـعــد طــوفــان امل ـجــازر ،كــان الـنــازحــون ،فــي الساعة
ّ
ّ
الحربية ،صباحًا ،قد
العمليات
التي ُح ـ ّـددت لوقف
عادوا إلى منازلهم ،أو ما بقي منهاَ .من لم يجد منزله
َ
نص َب خيمة قرب ُ
الركام.
ف ــي ذروة ت ـلــك الـ ـح ــرب ،ون ــزي ــف ال ـ ــدم ،ك ــان «وزي ــر
الدفاع» اللبناني (آنذاك) إلياس ّ
املر يجتمع بالسفير
األميركي .األخير كان قلقًا ِمن اتساع رقعة انطالق
ص ــواري ــخ ح ــزب ال ـل ــه .سـ ُـيـطـمـ ِئـنــه املـ ـ ّـر بــاس ـت ـهــزاء،
ً
ّ
ق ــائ ــا« :ل ــن يـتـمــكــن ح ــزب ال ـلــه ِم ــن إط ــاق ص ــاروخ
ِمــن سوليدير ،لـ ّ
ـدي الكثير ِمــن الجنود هـنــاك» .هذا
ّ
ّ
مما جــاء فــي وثــائــق «ويكيليكس» .املــر نفسه الــذي
ّ
ّ
فــاخــر أم ــام السفير األمـيــركــي أن ــه ،فــي أي ــام الـحــرب،
منع وصــول شاحنة ّ
محملة بالصواريخ إلــى حزب
ّ
الله ،وأنــه احتجزها وأرسلها إلــى وزارة الــدفــاع .في
ً ّ ّ
ظن أنه بذلك
هذه كان صادقًا .لقد حصل هذا فعال.
سـ َـيـ َ
ـربــح ،مــع اإلســرائ ـي ـلــي واألم ـي ــرك ــي ،تـلــك الـحــرب
ّ
(باملناسبة ،أين أصبح املر هذا تبع اإلنتربول؟).
َ
ّ
في تلك ّ
األيــام ،وهي كأنها أمس ملن عاشها كحياة
ُ
أو مــوت ،كانت ربطة الخبز تباع بأضعاف سعرها
للنازحني اللبنانيني في مناطق اللبنانيني «اآلخرين».

كذلك ق ــارورة الـغــاز .املــاء أيـضــا .كـ ّـل شــيءّ .
ربـمــا لم
ّ
ّ
يحصل هذا في كل منطقة ،لكنه حصل ،قطعًا ،في
مناطق كثيرةَ .من نزحوا إلى «جبل لبنان» َيعرفون
ّ
ه ــذا ج ـ ّـيـ ـدًا .ول ـي ــد ج ـن ـبــاط ي ـع ــرف ه ــذا أي ـض ــا .كــل
ّ
ّ
األميركية آنذاك،
الخارجية
الذين جلسوا مع وزيــرة
كوندوليزا رايس ،يعرفون هذا .أولئك الوزراء والنواب
ّ
والشخصيات ،الــذيــن كــانــوا ،وبـصــدق ،خائفني ِمن
مآالت الحرب .كانوا ،تحديدًا ،بحسب ّ
النص الحرفي:
«خائفني من أن ّ
يؤدي النزاع الحالي إلى جعل حزب
ّ
وضعية أقــوى في لبنان مما كــان عليه في
الله في
ّ
ّ
البداية» .وتضيف الوثيقة األميركية أن تلك الزمرة
دعمت فكرة مواصلة القصف اإلسرائيلي ألسبوع
ً
أو اثـنــن «إذا كــان ذلــك كفيال بــإضـعــاف قــوة حزب
ّ
الجميل
الله على األرض» (كان ِمن الحاضرين أمني
وج ــورج ع ــدوان وبـطــرس ح ــرب) .لــم يفت ه ــؤالء أن
ّ
ي ـخ ـبــروا راي ــس أن ـه ــم يــؤم ـنــون بــالـسـنـيــورة (ف ــؤاد)
ويدعمونه في موقعه كرئيس حكومة .حصل ذلك
االج ـت ـمــاع فــي ع ـ ّـز ّأي ــام ال ـح ــرب .لـيــس س ـ ّـرًا ُيكشف
ّ
ّ
للمرة األولى .بات ِمن املعلوم ،إنما يحتاج إلى التذكير
ّ
ّ
ّ
ّ
بــه ،أقله في كــل ذكــرى سنوية ،ليظل معلومًا .هكذا
ّ
اللبنانية تختلف فــي السياسة
كانت تلك الجماعة
ّ
ّ
مع الجماعات اللبنانية أخرى .كانت تسعى ألن تظل
ّ
اإلسرائيلية تسحق عظام األطـفــالّ ،
تدمر
الطائرات
املـنــازل ،تحرق األرض بمن عليها .هــؤالء ال يزالون
بيننا ،كزعماء .كــوزراء ونــواب وأصحاب نفوذ .هذا
هو لبنان ...هذه العبارة القاتلة ،اللعينة ،األكثر فتكًا
بالروح ِمن ّأي حرب.

رحيل

عبد المجيد الرافعي ...طرابلس تدفن روحها

(أرشيف)

غسان سعود
تحمل طــرابـلــس ال ـيــوم زمـنـهــا الجميل
وت ـس ـي ــر ب ـص ـم ــت .ت ـح ـمــل ك ــل ال ــراي ــات
ال ـح ـم ــراء وأع ـ ــام فـلـسـطــن والّ ـج ــزائ ــر
وال ـع ــراق وليبيا والـيـمــن وت ـعــض على
ح ــاض ــره ــا وت ـم ـش ــي ص ـ ــوب ال ـج ـبــانــة.
تـ ـحـ ـم ــل ك ــوفـ ـي ــة أبـ ـ ـ ــو عـ ـ ـم ـ ــار وت ـم ـش ــي
م ـك ـســورة .هــو لـيــس وداع عـبــد املجيد
الـ ــراف ـ ـعـ ــي ،بـ ــل هـ ــو اإلع ـ ـ ـ ــان ال ــرس ـم ــي
النتهاء مرحلة .إنه وداع نصف قرن من
حياة املدينة السياسية .تأخر اإلعــان
الرسمي عــدة سـنــوات ،لكنه أذيــع أمس
عند إع ــان وف ــاة طبيب ال ـنــاس .تحمل
املــدي ـنــة أحـ ــام جـيــل وتـمـشــي مـطــأطــأة
الـ ـ ـ ـ ــرأس .هـ ـ ــزم هـ ـ ــذا الـ ـجـ ـي ــل .هـ ـ ــزم قـبــل
س ـنــوات .سقطت ص ــور ص ــدام وحــافــظ
األس ــد وك ـتــب مـيـشــال عـفـلــق والـكــوفـيــة
والعلمانية عن الجدران ،ولم يعد أحد
يـحـلــم .الـحـلــم فــي عــالــم ال ـيــوم مـمـنــوع،
ي ـقــايــض ال ــزم ــن ال ـح ــال ــي أحـ ــام الــزمــن
ال ـج ـم ـي ــل بـ ـك ــرات ــن اإلع ـ ــاش ـ ــة« .ال تـقــل

بـمــاذا تحلم حتى ننتخبك ،إنـمــا حدد
ك ــم ت ــدف ــع» .ق ـبــل ك ــرات ــن اإلع ــاش ــة كــان
س ـي ــاس ـي ــون ك ـث ــر ي ــرس ـل ــون ل ـل ـعــائــات
ف ـ ــي املـ ـن ــاسـ ـب ــات ب ــوصـ ـل ــة ت ـش ـي ــر إل ــى
ف ـل ـس ـطــن وأنـ ــاش ـ ـيـ ــد .ك ـ ــان س ـيــاس ـيــن
أط ـبــاء ،ال ت ـجــارًا ،وك ــان األط ـبــاء زعـمــاء
ال رج ــال أعـمــال .تحمل طــرابـلــس اليوم

آخــر قاماتها فــي صـنــدوق مــن الكرامة
وتسير بخجل صــوب الجبانة .الرجل
الذي هزم أسطورة آل كرامي عام ١٩٧٢
بـفـضــل س ـمــاعــة ال ـط ـب ـيــب؛ ع ـبــد املـجـيــد
الرافعي ،صديق الرئيس ميشال عون،
الذي ترأس حزب البعث في لبنان وبقي
اسمه مرتبطًا بالرئيس العراقي صدام

حسني رغم اختياره املنفى الطوعي منذ
عام  ،١٩٩١ورغم حل حزبه والترخيص
للبعث اآلخر كان شبه منعزل في حياة
اجـتـمــاعـيــة تشبهه فــي أنــاقـتـهــا بعيدًا
عــن كــل الـصـخــب ،وم ــع ذل ــك ف ــإن إعــان
وفـ ــاتـ ــه أم ـ ــس أح ـ ــدث مـ ــا ي ـش ـب ــه ال ـه ــزة
فــي طــرابـلــس ،وكــأنــه نـبــه ال ـنــاس فجأة
أيــن كــانــوا وأي ــن ص ــاروا .كــانــوا يغنون
«بالد العرب أوطاني» ،صــاروا ينادون
هــذا الــزقــاق مــوطـنــي .كــانــوا يساجلون
إن كــانــت القومية العربية أو القومية
السورية هي الحل ،فصاروا يناقشون
إن كان ريفي أو الحريري هو الحل.
تـحـمــل ط ــراب ـل ــس ال ـه ــوة ال ـشــاه ـقــة بني
ماضيها وحــاضــرهــا ،وتـسـيــر بصمت
الـيــوم خلف الطبيب الـصــادق النظيف
الشفاف ،املـثــال األعـلــى لجيل كامل من
أطباء املدينة ومفكريها ومهندسيها.
س ـي ـكــون ي ــوم حــزيــن الـ ـي ــوم ،لـكـنــه يــوم
ج ـم ـيــل أيـ ـض ــا :م ــن ان ـش ـغ ـلــوا ع ــن رث ــاء
عرفات وشغلتهم امللهاة اإلعالمية عن
االح ـت ــال األم ـيــركــي ل ـل ـعــراق وتـخــريــب
س ــوري ــا ول ـي ـب ـيــا وال ـي ـم ــن سـيـلـتـفـتــون
إلــى أنفسهم ويفكرون أيــن كانوا وأين
ّ
أصبحوا وسيلوحون للرجل ذي البزة
البيضاء بالورود البيضاء .وفي زوايا
الشوارع حني سيلمح األطفال الجنازة
املهيبة سيسألون آبــاء هــم عمن يكون
هــذا الــرجــل ال ــذي تبكيه املــديـنــة ليعلق
إل ــى األبـ ــد ال ـج ــواب ف ــي رؤوسـ ـه ــم :هــذا
ال ــرج ــل أح ــب فـلـسـطــن وأح ـب ـتــه ،سمى
االحـ ـ ـت ـ ــال األم ـ ـيـ ــركـ ــي ب ــاسـ ـم ــه ،رف ــض
االن ـخــراط فــي موجة الجنون املذهبي،
وب ـق ــي عـلـمــانـيــا ع ـل ـمــان ـيــا ،ول ــه ف ــي كل
م ـن ــزل طــراب ـل ـســي ذكـ ــرى جـمـيـلــة .وهــو
ينتمي إلــى زمــن يبقى بكل انكساراته
أفضل بألف مرة ومرة من زمنكم...
(يـصـلــى عـلــى جـثـمــان ال ـنــائــب الـســابــق
عبد املجيد الطيب الرافعي بعد صالة
عـ ـص ــر ال ـ ـيـ ــوم ال ـخ ـم ـي ــس فـ ــي امل ـس ـجــد
املنصوري الكبير ،ثم يــوارى الثرى في
مدافن باب الرمل).

