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صولة األسد
جعفر البكلي *
اب ـت ـس ــم ح ــاف ــظ األس ـ ـ ــد اب ـت ـس ــام ــة راضـ ـي ــة،
وه ــو يـسـتـمــع إل ــى امل ـتــرجــم ال ــروس ــي ينقل
ل ــه ك ـل ـم ــات يـ ـ ــوري أنـ ـ ــدروبـ ـ ــوف ال ـح ــاس ـم ــة:
«تــأكــد ،يــا سـيــادة الرئيس ،أننا لــن نخذلك.
ولــن نتركك تجابه أع ــداءك وح ـي ـدًا» .صمت
ً
الــزعـيــم السوفياتي قـلـيــا ،قبل أن يضيف،
بنبرة ودودة ،وهو يتطلع من خلف نظارته
الطبية في وجه ضيفه السوري ،ومرافقيه:
«سيادة الرئيس ،يسعدنا أن نخبركم بأننا
نوافق على مطلبكم .وسنعمل على تزويد
القوات املسلحة السورية بكل ما ينقصها،
ويـلــزمـهــا مــن املـنـظــومــات الــدفــاعـيــة» .سكت
أن ـ ــدروب ـ ــوف ،م ــن ج ــدي ــد ،ل ـي ـتــرك لـلـمـتــرجــم
فرصة نقل عباراته إلى الضيوف السوريني،
ً
ث ــم أردف ق ــائ ــا« :وكـ ــذلـ ــك ،فــإن ـنــا سنعمل
على تجهيز الجيش ال ـســوري ،فــي القريب
ال ـعــاجــل ،بـهــذه امل ـع ــدات الـقـتــالـيــة الـحــديـثــة،
وبــالـخـبــرات الــازمــة لتشغيلها ،وإدارت ـهــا،
وصـ ـي ــانـ ـتـ ـه ــا» .فـ ـ ـج ـ ــأة ،ارتـ ـ ـس ـ ــم ش ـ ـ ــيء مــن
الضيق على وجــه وزيــر الدفاع السوفياتي
دي ـم ـت ــري أوس ـت ـي ـن ــوف ،وب ـ ــدا عـلـيــه تململ
م ــن انـ ــدفـ ــاع زع ـي ـم ــه ال ـج ــدي ــد أن ـ ــدروب ـ ــوف.
وقــال أوستينوف ،وهــو يرسم على شفتيه
ابتسامة بــاردة« :أعتقد أن تزويد األصدقاء
ال ـســوريــن بـمــا طـلـبــوه ،يـحـتــاج إل ــى مـقــدار
ّ
واف من الوقت .وأنا أعرف أن الرئيس األسد
ٍ
ّ
والتفهم ملا يحتاج إليه نقل
ال يعوزه الصبر
هذه املعدات الجديدة إلى سوريا من عوائق
فنية ولــوجـسـتـيــة» .ظـهــر تـجـ ّـهــم عـلــى وجــه
الــرئـيــس حــافــظ األس ــد ،وق ــال لــوزيــر الــدفــاع
الـســوفـيــاتــي« :م ــن س ــوء ال ـحــظ ،يــا مــارشــال
ّ
أوسـ ـتـ ـيـ ـن ــوف ،أن جـ ـن ــود ال ـج ـي ــش ال ـعــربــي
ال ـس ــوري وض ـبــاطــه ل ــم يـعــد باستطاعتهم
االنتظار أو التحلي بفضيلة الصبر ،بعد كل
ما ّ
تعرضوا له من عــدوان إسرائيلي غاشم
استهدف أرواحهم ،وسالحهم ،وكرامتهم».
أجــاب أوستينوف بفتور« :لـكــن ،يــا سيادة
ّ
ال ــرئ ـي ــس ،ي ـجــب أن تـتـفـهـمــوا أن ك ـث ـي ـرًا من
منظومات الــدفــاع الـجــوي الـتــي تطلبونها
ليست مـتــوافــرة حــالـيــا ،ونـحــن نـحـتــاج إلــى
وق ــت ك ــاف مــن أج ــل صناعتها وإرســال ـهــا».
حسم أندروبوف الجدل الدائر بني الرئيس
ال ـس ــوري ووزيـ ــر ال ــدف ــاع الـســوفـيــاتــي ،فقال
لــأخ ـيــر ب ـن ـبــرة حـ ـ ــادة« :إذا ل ــم ي ـكــن هـنــاك
ـاف م ـ ــن الـ ـ ـس ـ ــاح الـ ـ ـ ــذي ت ـط ـل ـبــه
فـ ــائـ ــض كـ ـ ـ ـ ٍ
ســوريــا ،فــاذهــب وخ ــذه مــن مـخــازن الجيش
األحمر ،وأرسله ،إلى دمشق ،فورًا» .وأضاف
أندروبوف ،وسط دهشة كل من استمع إلى
كلماته القاطعة ،فــي مساء يــوم  15تشرين
الثاني /نوفمبر  ،1982في قاعة االجتماعات
اللجنة املــركــزيــة للحزب
الـكـبــرى ،فــي مبنى
ّ
ألحد
الشيوعي السوفياتي« :إننا لن نسمح
ٍ
بأن يهدد سوريا» .كان هذا املوقف العظيم
امل ـســانــد ل ـســوريــا ب ـق ـ ّـوة ،أف ـضــل كـثـيـرًا مما
ّ
وتخيله .شعر األســد
حلم بــه حاكم دمشق
ّ
ال ـجــريــح أن األوان َآن لـكــي يـتـنـفــس بعض
َ
ـت ال ـس ـن ــوات ال ـع ـجــاف
الـ ـصـ ـع ــداء ،ب ـعــد ع ــن ـ ِ
الخوالي ،ومهانتها ،ومراراتها.

ّ
«ضربة المعلم»

اع ـت ـبــر الــرئ ـيــس الـ ـس ــوري حـصـيـلــة زي ــارت ــه
لــات ـحــاد الـســوفـيــاتــي م ـم ـتــازة ج ـ ـدًا ،فـقــادة
الكرملن ق ـ ّـرروا ،أخـيـرًا ،أن ينجدوه بأفضل
م ــا ف ــي تــرســانـتـهــم م ــن ال ـس ــاح .ول ـقــد جــاء
األســد إلى موسكو ،في  14تشرين الثاني/
نــوف ـم ـبــر  ،1982م ــن أجـ ــل حـ ـض ــور م ــراس ــم
جـنــازة الــزعـيــم ليونيد بريجنيف ،وتقديم
واجــب الـعــزاء لخليفته .وكــان حافظ األســد
يـعــرف ي ــوري أن ــدروب ــوف جـيـدًا ،فقد التقاه
ً
قـبــل خـمـســة ش ـهــور ل ـق ـ ً
ـاء مـ ـط ـ ّـوال ،ي ــوم طــار
ُ ّ
إلــى العاصمة السوفياتية سـ ّـرًا ،لكي يحث
ق ــادتـ ـه ــا عـ ـل ــى إعـ ــانـ ــة سـ ــوريـ ــا فـ ــي امل ـح ـنــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ب ـعــد أن ق ـصــف اإلســرائ ـي ـل ـيــون
منظومات دفاعها الـجــوي ،وأب ــادوا معظم
بـطــاريــات صــواريــخ «س ــام  »6الـتــي نشرها
ال ـســوريــون فــي منطقة الـبـقــاع ( .)1ووصــل
األم ـ ــر بــالــرئ ـيــس الـ ـس ــوري إلـ ــى حـ ـ ٍّـد جـعـلــه
يرجو القادة السوفيات أن يستخدموا الخط
ال ـس ــاخ ــن (م ــا ُي ـس ـمــى «ال ـه ــات ــف األحـ ـم ــر»)،
ألج ــل الـضـغــط عـلــى األم ـيــرك ـيــن .ويــومـهــا،
ّ
وجـ ــد األسـ ـ ــد أن أن ـ ــدروب ـ ــوف رجـ ــل مـتـفـهــم
ّ
لطروحاته ومطالباته ،لكن يده بدت أقصر،
فــي ذل ــك الـصـيــف ،مــن أن ت ـبــادر إل ــى تدخل

من لقاء األسد مع
بريجنيف في موسكو
عام ( 1972أ ف ب)

عسكري أو دبلوماسي ،فــي قضايا الشرق
ّ
األوسط الحارقة .وسريعًا ما فهم األسد أن
أن ــدروب ــوف غير جــاهــز ،فــي ذلــك الـحــنّ ،
ملد
يــد الـعــون إلـيــه ،مــن دون تكليف أو توجيه
من بريجنيف الذي كان يغرق في احتضار
ّ
طويل .بيد أن الظروف ـ ـ لحسن حظ الرئيس
تغيرت ّ
السوري ـ ـ ما لبثت أن ّ
تغيرًا جذريًا،
في الخريف.
وحـيـنـمــا ع ــاد األسـ ــد إل ــى دم ـش ــق ،ك ــان في
جعبته كثير من الغنائم .لقد حصل أخيرًا
ع ـل ــى بـ ـط ــاري ــات صـ ــواريـ ــخ «س ـ ــام  »5ال ـتــي
ُّ
لــم يسبق لـهــا ،ق ــط ،أن نـشــرت خ ــارج نطاق
دول حـلــف وارسـ ـ ــو .وك ــان ــت تـلــك املـنـظــومــة
ّ
ّ
وفعالة
الجديدة تتميز بأنها بعيدة املــدىّ ،
ضد األهــداف الشديدة االرتفاع ( .)2ومثلت
صواريخ «سام» ،وقتئذ ،بأنواعها املتنوعة،
ورادارات ـهــا ،وأجـهــزة تشويشها ،ومعداتها
امل ـع ـق ــدة ل ـلــرقــابــة وال ـس ـي ـط ــرة ،ع ـم ـ َ
ـاد نـظــام
الدفاع الجوي في االتحاد السوفياتي كله.
يكتف حافظ األسد بصواريخ «سام »5
ولم
ِ
التي تنقصه ،فقد حصل أيضًا على قذائف
 ،1B Sepal-SS-Cوك ــان ــت هـ ــذه ص ــواري ــخ
مضادة للسفن ،ذات رؤوس حربية ضخمة
ّ
ّ
مــدمــرة .ثــم إن األســد زاد غلته ،فاستحصل
من السوفيات على قذائف ،Tochka 21-OTR
وكــانــت ،يــومـهــا ،النسخة األكـثــر تـطــورًا من
صــواريــخ أرض ـ ـ أرض ( .)3وأكمل الرئيس
السوري مساعيه من أجل ترميم قوات بالده
الجويةّ ،
فزودها بمقاتالت «ميغ  .»23وأما
ّ
القوات البرية السورية ،فقد دعمها بدبابات
«ت ــي  .»72وب ــذل ــك اس ـت ـطــاع أن ي ـع ـ ّـوض كل
خسائر جيشه املادية في حرب لبنان ،بل إنه
أعــاد تسليح قواته بأفضل مما كــان لديها.
ّ
ّ
على أن «ضــربــة املـعــلــم» تمثلت فــي مسألة
أهـ ّـم مــن جميع أنظمة الـســاح ،فلقد حصل
األسـ ــد عـلــى تـعـهــد واضـ ــح م ــن أن ــدروب ــوف،
بأن الجيش األحمر بنفسه سيحمي سوريا
إذا ما تعرضت لخطر غزو خارجي .وبذلك
أدخـ ــل األسـ ــد ف ــي م ـعــادلــة ت ــوازن ــات الـشــرق
األوس ــط العـبــا مـبــاشـرًا مــن الـحـجــم الثقيل،
وأصبح للجيش العربي السوري قوة عاملية
عظمى تسند ظهره.

«وسوى الروم ،خلف ظهرك ٌ
روم»
ِ

وكــان على األســد ،بعد أن عالج في موسكو
بعض جراحه النازفة ،أن يتأهب للوثوب على
ّ
أعدائه الذين احتلوا أرض لبنانّ ،
ثم ظنوا أن
باستطاعتهم ،كذلك ،أن يخنقوا سوريا .ولم
ّ
يكن خافيًا على األســد أن أوزان القوة ـ ـ رغم
التعديالت األخيرة ـ ـ ما زالت في غير صالحه.
فقد كانت جبهته الداخلية غير ّ
مؤمنة تمامًا،
بسبب الصراع املرير والدامي مع الجماعات
اإلســام ـيــة املـسـلـحــة ال ــذي ام ـتــد ط ــوال سبع
سنوات كاملة .وعلى الرغم من إجهاز األسد
على جماعات «اإلخ ــوان» ،في موقعة حماة،
ّ
فإن ذلك لم يكن كافيًا لتأليف القلوبّ ،
ورص

أندروبوف لوزير دفاعه:
إذا لم يكن هناك فائض من
السالح فاذهب وخذه من
المخازن وارسله إلى دمشق

الصف الداخلي .وأمــا في لبنان ،حيث أرض
ال ـص ــراع مــع اإلســرائ ـي ـل ـيــن ،فـقــد ك ــان عمالء
ال ـ ـعـ ــدو ي ـق ـب ـض ــون عـ ـل ــى م ـق ــال ـي ــد ال ـس ـل ـط ــة،
ّ
ّ
عمليًا .وصحيح أن األسد
ويحتلون الساحة
ّ
ّ ّ
تخلص من كبيرهم ،قبل شهرين ،إال أن أعوانه
ما زالــوا في كل مكان .وهــم يستقوون عليه،
بالقوات املتعددة الجنسيات التي تؤازرهم،
وبالعدو اإلسرائيلي الــذي جلبهم إلــى ّ
سدة
الحكم ،في حمى دباباته .وعلى املقلب اآلخر،
كان األسد يرى ّ
عدوه مناحيم بيغن مرتاحًا
تمامًا ،فهو قد ّ
حيد مصر ،واستراح من خطر
الـعــراق ،وابتلع لبنان ،وطــرد الفلسطينيني،
وأدم ـ ـ ــى أن ـ ــوف الـ ـس ــوري ــن .وف ـ ــوق ك ــل ذل ــك،
ّ
ـأت
فـ ــإن بـيـغــن وج ــد ف ــي ري ـغ ــان حـلـيـفــا ل ــم ت ـ ِ

يبال ريغان،
أميركا بشبيه لــه ،من قبل! ولــم
ِ
مـنــذ انـتـخــابــه ،قـبــل عــامــن ،بــالـعــرب عمومًا،
وبالقضية الفلسطينية خـصــوصــا ،بــل إنــه
عـمــد إل ــى إرث سلفه ك ــارت ــر ،فــأطــاحــه .وكــان
ّ
ّ
مسألة
أول ما صنعه ريغان وإدارته ،هو طي ّ
ال ـح ـك ــم الـ ــذاتـ ــي الـفـلـسـطـيـنــي ال ـ ــذي «ب ــش ــر»
كــارتــر الـعــرب بــه .واستولى على فكر ريغان
هاجسان ال ثالث لهما :القضاء على الخطر
السوفياتي ووكالئه ،والقضاء على ما ّ
سماه
«اإلرهاب العاملي» .ولقد كان األسد ،بالنسبة
إل ــى األم ـيــرك ـيــن ،يـجـمــع «الـ ُـحـسـنـيــن» معًا،
فهو «وكيل السوفيات» في الشرق األوســط،
وهو «ناصر اإلرهــاب» في العالم .وبالتالي،
لم يكن أمـرًا مفاجئًا لألسد أن يسمع ريغان
وهــو يعلن ،في  1أيلول /سبتمبر  ،1982ما
ّ
سماه «خطته للحل في الشرق األوسط» ،فال
ي ــورد فيها اس ــم ســوريــا بــاملـطـلــق ،وال يذكر
كلمة واحدة عن قضية الجوالن املحتل!
ولم تكن مشاكل األسد مقتصرة على أعدائه
الصريحني ،وال على ضرباتهم املباشرة له.
ْ
حسيَنًا َ ،وإذا
فهو إذا تطلع نحو الجنوب رأى
َ
التفت شــرقــا وجــد صـ ّـدامــا ،وإن هــو شــخــص
ببصره نحو الشمال يواجهه الجنرال كنعان
إيفرين.
ً
وكل أولئك ْأولى أن ُي ّ
أعداء ال أصدقاء!
يهم
سم
ْ
َ
ولقد كان ه ْمز هؤالء الرهط وملزهم ،يبلغان
أح ـي ــان ــا درك ـ ــا م ــن ال ـس ـفــالــة والـ ـحـ ـق ــارة غير
ّ
فصدام ّ
ّ
يدعي أن السوريني تحالفوا
مسبوق.
مع شارون ضد الفلسطينيني ،ومبارك يزعم
ّ
أن السوريني اتفقوا مع بيغن القتسام لبنان.
ّ
وحـســن ـ ـ ـ األردن يـقــول إن ه ــدف الـســوريــن
الحقيقي هــو تصفية القضية الفلسطينية.
وحتى القذافي ـ ـ وهــو صديق قديم ـ ـ أصبح
م ـس ـت ـ ً
ـاء م ــن الـ ـس ــوري ــن ألنـ ـه ــم ال ي ـقــات ـلــون
ّ
اإلســرائـيـلـيــن حـتــى آخ ــر جـنــدي مـنـهــم! لكن
أكثر من كان يغيظ األســد هو ياسر عرفات،
فقد ظل هذا األخير يتشدق بأنه قاتل شارون
وح ــدهّ ،
وأم ــا ال ـســوريــون فـقــد ف ـ ّـروا وتــركــوه،

فــي امل ـي ــدان ،وح ـي ـدًا .وكــانــت تـلــك ّ
االدع ـ ــاءات
العرفاتية ـ ـ بالنسبة إلى األســد ـ ـ خليطًا من
الـتـبـ ّـجــح ،وال ـك ــذب ،وال ـج ـحــود .فــالـســوريــون
حـ ــاربـ ــوا ب ـش ـج ــاع ــة ،ف ــي ل ـب ـن ــان بـ ـ ـ ّـرًا وجـ ـ ـ ًـوًا.
ب ــل ّإن لـ ـ ً
ـواء م ــن ال ـج ـنــود ال ـس ــوري ــن ،يـقــوده
ال ـع ـم ـيــد مـحـمــد ح ـ ــال ،ح ــوص ــر ف ــي ب ـيــروت
ّ
الغربية وتقطعت بــه السبل .وح ــارب أولئك
الـ ـس ــوري ــون ج ـن ـبــا إلـ ــى ج ـنــب م ــع إخــوان ـهــم
الـفـلـسـطـيـنـيــن ،ح ـتــى ن ـهــايــة املـ ـط ــاف .ولـقــد
ك ــان أش ـ ّـد مــا يغيظ األس ــد مــن ّ ظـلــم ال ـعــرب ـ ـ
«ذوي القربى» ـ ـ ومزايداتهم ،أنهم يجحدون
حتى دم ــاء الـســوريــن الـتــي ســالــت فــي أرض
امل ـعــركــة .ول ــم يـكــن م ــا بــذلــه ال ـس ــوري ــون ،في
ً
حرب لبنان ،قليال ،فقد سقط لهم ألف ومئتا
ِّ
شهيد ،وثالثة آالف جريح .ودمر لهم أكثر من
ثالثمئة دبابة ،ونصف ذلك العدد من ناقالت
ال ـج ـن ــود املـ ــدرعـ ــة .وخـ ـس ــروا س ـتــا وسـبـعــن
ط ــائ ــرة حــرب ـيــة ،وسـ ـ ّـت م ــروح ـي ــات ،وف ـق ــدوا
ستني ّ
طيارًا في املعارك الجوية مع العدو.

«فتية آمنوا بربهم»

ّ
بيد أن خيارات الرئيس السوري وتحالفاته،
وإن ك ــان ــت مـ ـح ــدودة ومـ ـحـ ـص ــورة ،ف ـهــي لم
ً ّ
تعدم بعض األصدقاء الحقيقيني .ومثال ،فإن
تقاربه مــع إي ــران أخــذ يثمر بعض النتائج.
ّ
ول ـقــد ظ ــل ه ــذا ال ـت ـق ــارب يـجـلــب ع ـلــى األس ــد
ً
س ـي ــوال ال تـنـتـهــي م ــن الـتـشـنـيــع والـتـشــويــه
ّ
واملــذمــة واالزدراء .لـكــن ال ـقــادة الـعــرب الذين
كانوا يستقبحون ّ
تقرب األسد من الخميني،
لم ينجدوه يوم احتاج إلى الدعم في معارك
البقاع ضد اإلسرائيليني ،بـ ّ
ـأي من كتائبهم.
وح ـ َـد ُه «ال ـحــرس ال ـثــوري اإلي ــران ــي» مــن فعل
ذل ـ ـ ــك؛ فـ ـج ــاء إلـ ـي ــه ب ـ ــأف ـ ــواج مـ ــن امل ـت ـطــوعــن
ال ـق ــادم ــن م ــن ج ـب ـهــات ال ـق ـت ــال ف ــي األهـ ـ ــواز.
ويومها ،سخر الكثيرون ـ ـ ومن بينهم بعض
قادة الجيش السوري نفسه ـ ـ من أولئك الفتية
األعــاجــم الــذيــن عصبوا رؤوس ـهــم بعصائب
حمراء كتب عليها «يا حسني» ،و«يا زهراء»،

وأخ ـ ـ ــذوا ي ـح ــاول ــون تـنـظـيــم ب ـعــض ال ـش ـبــان
فــي بعلبك ،وتــدريـبـهــم .وقـيــل لــأســد« :م ــاذا
يمكن لهؤالء الشيعة اإليرانيني واللبنانيني
ّ
أن يــزيــدوا أو ُيـنـقـصــوا؟!» .على أن «الفتية»
سريعًا ما بان بأسهم .وكانت أولى ضرباتهم
م ــدوي ــة ح ـق ــا! ف ـقــد ف ـ ّـج ــر شـ ــاب ي ــدع ــى أحـمــد
قصير ،لم يبلغ من العمر تسعة عشر عامًا،
فــي صباح يــوم  11تشرين الثاني /نوفمبر
 ،1982مقر الحاكم العسكري اإلسرائيلي ،في
مدينة صور ،فأوقع مئة وخمسني صهيونيًا،

لم تكن مشاكل األسد
مقتصرة على أعدائه
الصريحين وال على
ضرباتهم المباشرة له

من ضباط العدو وجنوده ،بني قتيل وجريح.
وفتح ذلك الشاب عهد االستشهاديني .كانت
ض ــرب ــة أح ـم ــد قـصـيــر أق ـس ــى ض ــرب ــة يـنــالـهــا
الجيش الصهيوني ،منذ أن اجـتــاح لبنان.
وب ـع ــد خ ـم ـســة ش ـه ــور ف ـق ــطُ ،نـ ــال «ال ـف ـت ـيــة»
مــن األمـيــركـيــن أنفسهم .فقد فـ ِّـجـ َـر ،فــي يوم
 18ن ـي ـس ــان /أب ــري ــل  ،1983مـب ـنــى ال ـس ـفــارة
األميركية فــي بـيــروت .وكــان مــن بــن القتلى
الثالثة والستني مدير فرع املخابرات املركزية،
ّ
ونائبه ،وثلة من كبار ضباط الـ«سي آي إيه»،
بينهم روب ــرت آمـيــس كبير محللي الوكالة
لشؤون الشرق األوسط .ولم تكن تلك العملية
آخــر مصائب األميركيني في لبنان .ففي 23
تشرين األول /أكتوبر  ،1983تم تفجير مقر

وحــدات املارينز في بيروت ،وسقط  241من
ال ـج ـن ــود األم ـيــرك ـيــن ص ــرع ــى .وه ـ ــذه كــانــت
أكـبــر ضــربــة ينالها «الـيــانـكــي» مـنــذ موقعة
«بيرل هــاربــور» .بعد ذلــك مباشرة ،انسحب
األميركيون من بـيــروت ،وهــم ال يلوون على
ش ــيء .يــومـهــا ،قــال وزي ــر خارجيتهم جــورج
ّ
شولتز« :إن بيروت هي الطاعون».
ّ
ظ ــل ح ــاف ــظ األسـ ــد ي ــراق ــب مـلـيــا م ــا يصنعه
ح ـل ـف ــاؤه ال ـط ـي ـب ــون .ل ــم ًي ـك ــن بــاس ـت ـطــاع ـتــه،
بالطبع ،أن يؤيد صراحة أفعالهم ،لكنها لم
ّ
تسؤه على اإلطالق .وبدا واضحًا أن الخروج
امل ـبــاشــر لــأمـيــركـيــن م ــن امل ـش ـهــد الـلـبـنــانــي
ّ
يصب في مصلحة دمشق ،ويضعف من قدرة
ّ
أعدائها .على أن األسد ـ ـ وهو من هو في إتقان
ّ
فن االنتظار ـ ـ لم يكن بمقدوره أن يقف محله
الطرائد الشاردة التي انتابها
ساكنًا يراقب
ّ
الفزع من دون أن ينقض على بعضها ،فيفتك
بها ،أو يستدرج أخــرى إلــى شراكه .لقد كان
ّ
همه ،اآلن ،أن يقلب الطاولة على كل أعدائه.
وك ــذل ــك أن ـش ــأ األس ـ ــد ح ــروب ــا م ـت ـنــوعــة على
خصومه ،فــي كافة أرج ــاء لبنان .لقد
جميع
ّ
أراد أن يصفي حساباته معهم دفعة واحدة.
وكان األسد يعرف نقطة ضعف اإلسرائيليني
جـيـدًا :ليس لهم طاقة على ّ
تحمل الخسائر
البشرية الفادحة .لذا فإنه أسهم في انبثاق
م ـق ــاوم ــة مـسـلـحــة أخ ـ ــذت ت ـط ــارده ــم ف ــي كل
مـكــانّ .
وأم ــا «الـقــوات اللبنانية» وحلفاؤها،
فقد أطلق عليهم حليفه جنبالط ،فلم يلبثوا
كثيرًا حتى انهزموا في «حرب الجبل».
ّ
وأطل عرفات برأسه في البقاع ،فأطبق عليه
ب ـق ــادة م ــن حــركــة «ف ـت ــح» نـفـسـهــا ،ف ـط ــردوه.
وعاد عرفات من جديد للظهور في طرابلس،
فقذفه األسد خارجها .وحاول الشيخ سعيد
شعبان ـ ـ حليف جماعة «اإلخــوان املسلمني»
ال ـقــديــم ـ ـ ـ أن ي ـت ـمــرد ،ف ـنــال ال ـع ـقــاب .عـنــدهــا،
دانــت الساحة كلها لألسد الصائل .وحــاول
اإلســرائ ـي ـل ـيــون أن يـسـتـمـسـكــوا ب ـش ــيء مما
ب ــذل ــوه ف ــي ل ـب ـن ــان ،ف ـض ـغ ـطــوا ع ـ ّلــى حـكــومــة
أم ــن الـجـمـ ّـيــل الـضـعـيـفــة ك ــي ت ــوقــع اتـفــاقـيــة
سالم معهم .وبالفعل ّ
تم إلسرائيل ما أرادته،
ّ
فــي  17أيـ ــار /مــايــو  .1983بـيــد أن األس ــد لم
يـخـضــع ل ـهــذا االت ـف ــاق ال ـكــريــه الـ ــذي اش ـتــرك
فيه عرب وصهاينة وأميركيون .ضغط على
األميركيني ،فأمكنه أن يخرجهم من امليدان
اللبناني .وطارد اإلسرائيليني فأجبرهم على
االنزواء في رقعة صغيرة من الجنوب.
ّ
الجميل،
ثم ما لبث أن قصقص سلطة أمــن
ف ــأط ــاح ــت ان ـت ـفــاضــة م ـس ـل ـحــة ،ف ــي  6شـبــاط
 ،1984ب ــآخ ــر م ــا ت ـب ـقــى ل ــه م ــن ال ـن ـف ــوذ ،في
ب ـ ـيـ ــروت .وك ــذل ــك ان ـت ـه ــى ك ــل شـ ـ ــيء! ف ــي 29
ّ
الجميل إلى
شباط /فبراير  ،1984جاء أمني
دمشق ّ
يجر خيباته ،معلنًا أنه مستعد فورًا
إللغاء اتفاقه الذليل مع اإلسرائيليني .وبعد
خمسة أيــام ،تـ ّـم اإللـغــاء بشكل رسـمــي .وكــان
ذلــك إعــانــا ساطعًا بـفــوز األس ــد فــي الجولة
كلها.

الهوامش
( )1مـنــح االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي مـنـظــومــة صــواريــخ
«ســام» للدفاع الجوي ،إلــى دول عربية عديدة ،منذ
أوائــل عقد السبعينيات من القرن املــاضــي .ومنها
تـ ـك ـ ّـون ،م ــا ُس ـ ّـم ــي ،ف ــي اإلع ـ ــام املـ ـص ــري« ،حــائــط
الـصــواريــخ» ال ــذي ّدم ــر عـشــرات الـطــائــرات الحربية
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ف ــي حـ ــرب ت ـشــريــن األول /أك ـتــوبــر
 .1973غير ّأن السوفيات ســرعــان مــا نالهم جــزاء
سنمار .فقد بلغ العهر بنظام الـســادات حـ ّـدًا جعله
يبيع إلــى األميركيني أح ــدث مــا ّزودت ــه بــه موسكو
لـيـقــاتــل «عـ ـ ــدوه» .وك ــان ــت ب ـطــاريــات «س ــام  »6هي
أح ــدث مــا منح لـلـســادات فــي مـجــال الــدفــاع الـجــوي.
ّ
وتمكن الفنيون األميركيون (واإلسرائيليون) من
ّ
أن يفحصوا كل مكوناتها :القذيفة ،والرادار ،ووحدة
التوجيه ،ثــم ابـتـكــروا أساليب للتشويش على تلك
الـبـطــاريــات .وبعد هــذه الخيانة ،كــان مــن الطبيعي،
أثناء حرب لبنان سنة  ،1982أن تستهدف إسرائيل
بسهولة فــائـقــة منظومة صــواريــخ «س ــام  »6التي
نشرها الجيش العربي السوري في البقاع اللبناني،
ما ّأدى إلى إبادتها.
ّ
( )2مــن حـســن الـحــظ أن صــواريــخ «س ــام ّ »5التي
حافظ األسد ،قبل خمسة وثالثني عاما ،لم
َاقتناها ّ
وظلت ّ
فعالة .وفــي  10شباط  ،2018انطلق
تـ ِـشــخ،
صــاروخ ســوري من تلك املنظومة ،فأسقط طائرة
«أف  »16إسرائيلية ّ
مطورة ،فوق هضبة الجوالن،
وسط ذهول العالم كله.
(ّ )3أمـ ــا ع ــن ص ــواري ــخ «ت ــوش ـك ــا» ،ف ـح ـ ّـدث! عــرف
املـعـتــدون بأسها ،وشــدة تنكيلها بـهــم .ولـقــد أطلق
«أن ـصــار ال ـلــه» أحــدهــا عـلــى معسكر «صــافــر» في
محافظة م ــأرب ال ــذي تـمــركــزت فـيــه ق ــوات ال ـعــدوان
عـلــى الـيـمــن ،فـقـضــت عـلــى سـتــن مــن ه ــؤالء دفعة
واحدة :خمسة وأربعني إماراتيًا ،وعشرة سعوديني،
وخمسة بحرينيني.
* كاتب عربي
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سجال

«بيروت مدينتي» لعيتاني:
هذه أسباب التقصير
تعقيبًا على الحديث الذي أجرته «األخبار» مع رئيس بلدية بيروت املهندس جمال عيتاني في  28أيلول ،2018
يهم «بيروت مدينتي» توضيح بعض النقاط التي ّ
سجلها هذا األخير إزاء ملف معالجة النفايات ومفهومه
للمساحات العامة والخضراء في بيروت .ومن أجل نقاش حقيقي وعلمي بعيد عن العموميات واالجتزاءات
كما الحظنا في أكثر من نقطة في املقال ،يهمنا إيضاح النقاط اآلتية:
والتخفيف من املصدر ،وهي مسألة جوهرية تسبق عملية معالجة النفايات ،ذكر
في ما يخص مسألة الفرز
ّ
ّ
املهندس عيتاني ّأن البلدية لم تتسلم ملف النفايات إال منذ  6أشهر ...وأنها بــدأت تتعاون أخيرًا مع بعض
ّ
نذكر رئيس البلدية في هذا الصدد ّ
بأن القانون أوكل إلى
الجهات غير الحكومية في منطقة رأس بيروت...
البلديات في لبنان مهمة ضمان النظافة العامة والصحة العامة منذ السبعينيات (مرسوم املحافظة على النظافة
التنصل من هذه املسؤولية ّ
العامة وقانون البلديات نفسه) ،ولم يعد من املقبول ّ
بحجة تكليف جهات أخرى
ّ
بأن الوعود والتعهدات التي ّ
نذكره ّ
تصدرت برنامجه االنتخابي ّ
مر عليها
ملف النفايات خالفًا للقانون .وكما
ّ
أكثر من سنتني ،ولم تشهد العاصمة أي مبادرة جدية وعلمية وشاملة ترتكز على مبادئ الفرز من املصدر،
والتقليل ،وإعــادة االستخدام ،والتدوير؛ وهي آليات وتقنيات كما هو معلوم ال غنى عنها بمعزل عن مسألة
املـحــارق ...في حني نجحت مــدن وقــرى أخــرى حيث ال يمكن حتى مقارنة حجم ومــوارد بلدياتها مع بلدية
بيروت في تحقيق ذلك.
فما الــذي منع البلدية منذ عــام  2016من نشر وتعميم ثقافة تخفيف النفايات من املصدر بالتنسيق مع
الروابط والجمعيات واألهالي في مختلف أحياء العاصمة؟ هل كانت تنتظر إذًا مجلس اإلنماء واإلعمار للقيام
بواجباتها؟
ما هي الخطوات التي قامت بها البلدية لحث الناس وتحفيزهم على الفرز؟ فبعد مرور عقود من االستهتار
وعدم دراية مدى مخاطر غياب سياسة شاملة تعالج ملف ّالنفايات ،هل من املعقول أن يراهن رئيس البلدية
ّ
ـوان لتغيير سلوك مئات اآلالف من
على فيديو تــم نشره على امللصقات اإلعالنية ملــدة ال تتخطى بضع ث ـ ٍ
القاطنني في العاصمة؟
وكما أشار في جوابه بشأن شركة «رامكو» ،نسائل رئيس البلدية ملاذا لم يتخذ التدابير الالزمة ،والتي هي في
صلب صالحياته ،ملواجهة الرمي العشوائي والتخفيف منه؟ ملاذا لم تبادر البلدية حتى اليوم إلى جمع النفايات
ً
ّ
العضوية مباشرة من املطاعم والسوبر
الكبيرة الحجم والنفايات الورقية من املؤسسات الكبيرة والنفايات
ماركت ،كما وعد رئيسها في مؤتمره الصحافي في كانون الثاني 2017؟
ويهم «بيروت مدينتي» ،التي تضم مجموعة كبيرة من االختصاصيني البيئيني وتتعاون معهم ،وتتجاوز
تجاربهم قراءة حفنة من الدراسات ،أن تلفت نظر رئيس البلدية الى ّأن الشاحنات التي تكبس النفايات خالل
نقلها ،كما هي الحال اآلن ،تمنع عملية فرزها وتقلل من فعالية إعادة تدويرها ...ونتعجب حقيقة األمر من
ّ
ّ
ونتأمل من رئيس البلدية االستفادة
لوم هؤالء عبر اإليحاء بأنهم يواجهون «التقنيات» بـ«مشاعر إنسانية»،
ً
ّ ّ
ّ
من املعرفة والخبرات املتوفرة بدال من صدها ،ونحن نكرر أننا ال نزال على أتم استعداد لوضعها في متناول
البلدية ،شرط التعاون والتنسيق الجديني.
ّأما بالنسبة الى مسألة املحارق ،فال يزال املهندس عيتاني ولألسف يجتزئ اإلشكاليات الجوهرية من السياق
الفعلي .االعتراض األساسي الذي ّ
نسجله على نموذج ما يسميه «التفكك الحراري» الذي تعتزم بلدية بيروت
اعـتـمــاده هــو بسبب عــدم مالءمته لنوعية النفايات فــي بـيــروت وان ـعــدام أي مــن الـشــروط الـضــروريــة لكيفية
ّ
ستؤدي ال محال إلى
استخدامها واملقومات التقنية والسياسيات البيئية املتطورة وآليات املحاسبة الالزمة التي
نتائج كارثية في حال إقامة املحارق .باختصار ،هي ال توافق املعايير البيئية العاملية التي تشترط اعتمادها.
ال ن ــزال حـتــى ال ـيــوم ننتظر نـتــائــج دراس ــة تقييم األث ــر البيئي االسـتــراتـيـجــي ّال ـتــي ،بحسب املــرســوم الــرقــم
 ،2012/8213من املفترض أن ّ
تبي باألدلة واألرقــام والبراهني العلمية مدى أحقية اعتماد هذه التقنية ومدى
وهو أمر جوهري ومفصلي
آثارها على البيئة .كما من املفترض أن تتم صياغة دفتر الشروط على أساسهاّ ،
في هذا السياق .ونحن نراهن على شفافية البلدية ومهنيتها في هذا املجال ،ففي ظل التعتيم على املعلومات
وصدور تقارير ومواقف دولية واضحة مثال استشاريني أوروبيني وتقارير االتحاد األوروبي والبنك الدولي،
ّ
تحذر من مخاطر اعتماد تقنية املحارق في لبنان ،بات من ّ
امللح تزويد الرأي العام باملعلومات الالزمة والوافية
والكف عن اجتزاء جوانب جوهرية وحاسمة في مسار إدارة النفايات في املدينة.
ال نزال حتى اليوم ننتظر ّ
املسوغات االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،بحسب املعايير املعتمدة دوليًا ،تجاوب
على االعتبارات املشروعة والعلمية التي أبرزتها «بيروت مدينتي» في كتاب ّ
وجهته إلى البلدية في آب املاضي.
وبالرغم من ّأن املحارق معتمدة في بعض البلدان املتقدمة صناعيًا ،فهي ال تزال مصدرًا لتلويث الهواء ببعض
وكذلك ببعض أنواع الجزيئات املتناهية الصغر ونانوية القياس
أنواع االنبعاثات الخطيرة على الصحة العامة،
ًَ
التي ال تــزال تتفلت مــن أكثر أكـيــاس الفالتر تقدما ومــن أغشيتها فــي العالم الصناعي الـيــوم .وتتجه هذه
البلدان بحسب توجيهات االتحاد األوروبي الحالية إلى االبتعاد عن هذه التقنية األخطر واالتجاه نحو التقنيات
األقــل خطورة التي ال ترتكز على الحرق .ونعلم أيضًا بأن إدارة النفايات الخطرة املتولدة عن املحارق التي
تلتقطها تجهيزات مكافحة التلوث تتم معالجتها والتخلص السليم بيئيًا منها في منشآت خاصة متخصصة
مشروعكم آلية املعالجة
باستقبال النفايات الخطرة ،فما هي خططكم ملواجهة هذه املخاطر؟ وملاذا ال يتضمن
ّ
ّ
والتي تثبت التجارب والدراسة أنها أكثر فعالية وأقل ضررًا في حال
البيولوجية والحيوية للنفايات
الصلبة ّ
تنفيذها بموازاة تدابير صارمة ّ
تطبق خطة التقليل ،وإعادة االستخدام ،والتدوير ()3Rs؟
أمــا ما ّ
تضمنه املقال بشأن األسئلة حــول املشاريع األخــرى التي تتعلق بالفسحات العامة وشبكات النقل
وغيرها في املدينة ،فلن نطيل التعليق باعتبار أن معظم األجوبة جاءت مقتضبة وغير وافية ،تلقي اللوم على
ّ
اآلخرين أو تعترف بالتقصير من دون أي تبرير .إنما يهم «بيروت مدينتي» في هذا الصدد تذكير أهالي
بيروت وسكانها بـ ّ
ـأن بلدية  Région Île-de-Franceوضعت في متناول بلدية بيروت دراستني شاملتني
قابلتني للتنفيذ اليوم (مشروع النقل السلس  plan de deplacement douxودراسة املخطط األخضر plan
 vertترصدان وتربطان جميع الفسحات بما فيها الفضالت ،لتثيبت شبكة خضراء مترابطة ومتناهية مع
ّ
محيطها في كامل أنحاء املدينة ،تخفف جذريًا من أزمات السير وتتيح للمشاة التنقل بسالسة وأمان .كما
وضعت دراسة املخطط األخضر تصورًا واضحًا لحرج بيروت يعالج مخلفات الحرب األهلية ويعيد تأهيله
ً
بحجة استعمال أرضه ملنشآت وأغراض ّ
بدال من قضمه وتقليص مساحتهّ ،
تشوه موقعه وتمنع التمتع به.
حتى اليوم ،استعملت هاتان الدراستان كـ  blue printsلتزيني جدران البلدية ومكاتبها فقط ،ولم نر أو نقرأ في
قرارات مجلس البلدية أو تصريحات رئيسها أي إشارة إلى نية أو آلية ّلتنفيذها.
ً
مثال ،ومع إدراكنا الكامل ّ
بأن تنفيذ خطة عامة تتطلب التعاون والتنسيق مع
وبالنسبة الى إشكالية النقل
بلديات وجهات معنية أخرى ،ماذا تتنظر البلدية لتنفيذ مشروع الـ ( Liaison Douceوهو جزء من املشروع
التجريبي ملـشــروع النقل الـسـلــس) ال ــذي يــربــط حــرج بـيــروت بــوســط املــديـنــة ويجعل مــن طــريــق الـشــام ممرًا
ّ
مالئمًا للمشاة ويوفر زحمات سير خانقة ،واألهم من ذلك يساهم في تعزيز الروابط االجتماعية والثقافية
ً
واالقتصادية بدال من الفرز الطائفي والفئوي املتفشي في العاصمة؟
ّ
أخيرًا ،نستغرب الخفة في أجوبة رئيس البلدية حني يلقي اللوم على املحافظ في قضايا مثل «اإليــدن باي»
وغيرها .فمع تحفظنا الكامل على السياسة املتبعة من قبل هــذا األخير بشأن عــدد من القضايا ،سبق أن
واجهناه فيها بالعلن ،نسائل املهندس عيتاني ملاذا لم يتخذ مواقف وتدابير صارمة وعلنية كما فعل غيره
من املسؤولني املنتخبني املؤتمنني على مصلحة املدينة ،كما فعل نقيب املهندسني في أكثر من مناسبة؟ ما
ً
هي املبادرات العملية التي اتخذها للتنسيق والتعاون مع املحافظ بدال من ترديد أسطوانة أن لبلدية بيروت
وضعية خاصة؟
ّ
في انتظار الجواب عن بعض األسئلة ،نأمل أن يكون النقاش واقعيًا وشفافًا ودقيقًا يصب في مصلحة املدينة
وأهلها وسكانها.

