
2

النوم« في  قبل »صّح  ¶ في مقابلة، مباشرة 
العمل؟  بيال عام 2006، ورّدًا على سؤال: ما 
أجبت »العمل الدؤوب واليومي، نوع من التمرين 
ل«. لكن،  الذهني والجسدي لزيادة طاقة التحمُّ
يبدو أن طاقتك على التحّمل، تحّمل البلد طبعًا، 

 بنحو ملحوظ.
ّ

تخف
إيه...  )م����ق����اط����ع����ًا(  ال����رح����ب����ان����ي  زي��������اد   -

صحيح.

¶ منذ »الهروب الخليجي« األول لستة أشهر، 
إلى إلغاء بيت الدين، إلى االختفاء عن الشاشة 
العامة بكل فروعك. واليوم، مجددًا إلى الخليج؟ 

ما هذا؟ لن تتحمل حربًا جديدة؟
- ال أبدًا. ال عالقة للقصة بحرب جديدة، 
وعالقات  س��ي��ئ��ات��ه��ا،  ع��ل��ى  ال���ح���رب  ألن 
ال����ن����اس ف���ي���ه���ا، أوض������ح م����ن ه�����ذه األيام 
التي اسمها »سلم«. ففي الحرب تتحدد 
ليست  املشاريع... ال  النشاطات، تتحدد 
ح������رب جديدة«  ت���ح���ّم���ل  »ع�������دم  ال���ق���ص���ة 
ب���ق���در م���ا ه���ي ع����دم ت��ح��ّم��ل ل���ه���ذا النمط 
م���ن ال���ع���الق���ات ال���ت���ي ن��ع��ي��ش��ه��ا بعضنا 

م��ع بعض ك��ن��اس. ل��م تعد املشكلة »مني 
نايب«، هذه  بالحكومة، ومني طلع  إجا 
م��ش��ك��ل��ة أك���ي���د، ل��ك��ن امل��ش��ك��ل��ة أن����ك حتى 
ت وزراء ون���واب���ًا، م��ن البلد 

ْ
ل��و اس���ت���وَرد

ال���ذي ت��ري��دي��ن، اخ��ت��اري��ه م��ن الناجحني 
)يضحك( و»شغيلة وعندهم شفافية«... 
كيف تريدين أن يتجاوب الناس معهم؟ 
الناس لم يعودوا معتادين على القاعدة، 
و 

ّ
وال على القانون، رغم املطالبة به. »إن

القاعدة؟ )شخصية  الدولة؟ وين  وينّية 
ت��رم��ز إل���ى ال��ق��وان��ني ف���ي م��س��رح��ي��ة لوال 
فسحة األم��ل( وين بوليس السير؟ وين 
اإلش��ارات؟ وين الكهربا؟ وين امل��اي؟ كل 
هذا صحيح، لكن، أين كنت أنت، كل هذا 
؟ منذ متى وأن��ت تقول هذا 

ً
الوقت، مثال

الكالم؟ »أفظع شيء أن تسمعي أحدهم 
��ل«. وأنت  يقول ل��ك: م��ا بقى فيني إت��ح��مَّ
ت��راه منذ 15 سنة يقول ذل��ك وباللهجة 
نفسها. إذًا، كيف مّرت السنوات الخمس 
ع��ش��رة األخ���ي���رة؟ ك���ان »م���ش ع��م يتحّمل 

والله كان عم يتحّمل؟«.

ال تستطيع
المقاومة أن تكون 
أقوى من اللبنانيين

أخيرًا فقط
بدأت المحكمة الدولية 

تصير شأنًا عامًا

ربما أخذت المحكمة 
الدولية انطالقة جديدة 

بقصة العيادة

ربما تحّججوا 
بقصة العيادة إلصدار

قرار دولي جديد

الرحباني زياد 
حاورته

ضحى شمس

 الناس ينتظرون منه أكثر من أغنية، ألنه طبع وعينا ببصمته غير العادية، فإن زياد الرحباني بدا ملحّبيه شديد 
ّ

ألن
الغياب أخيرًا. وما زاد اإلحساس بفراغ مكانه في حياتنا العامة، مناخ التوتر املشغول عليه بعناية، ليبقى على حافة 
االنفجار. مع ذلك، واظب املواطن زياد الرحباني، على االختفاء. تعب مثلنا؟ مرهق من هذا التكرار الحزين لتاريخنا 
املشترك؟ أين زياد؟ تكاد مقطوعة »طيران الشرق األوسط« من ألبومه »إيه في أمل« أن تكون املوسيقى التصويرية 
لحركته: مصر، أبو ظبي، مشاريع للشام، كأنه يدور حولنا، يماطل في العودة إلينا. أما حني عاد إلى حفل بيت الدين، 

فقد اعتذر قبل أسبوع، بتقرير طبي، بسبب إرهاق آٍت من »هنا«، كما يضيف في هذه املقابلة، مشيرًا إلى رأسه

أزمـة منتصـف العمـر؟ هيـدي بعملهـا كل يوميـن تالتـة
¶ هذا يجعلك تهرب إلى الخليج؟

- ليس ه��روب��ًا إل��ى الخليج، م��ج��رد... كيف 
���ْس؟ »إن���و ب��ِي��ْس��وا واح���د يعطوه 

َ
���ف

َ
أق����ول؟ ن

أن تأخذي  ����� 35 س��ن��ة؟«،  ك��ل 30  م��أذون��ي��ة 
��س��ًا م��ن ه��ذه الكمية م��ن ال��ك��ذب اليومي 

َ
��ف

َ
ن

ي حالنا. هناك 
ّ

نا لنمش
ّ
الذي دخلنا فيه كل

نسبة قصص عليك قولها، ليمشي الحال. 
ر عليكي« بسيارته، 

ّ
إذا كان أحدهم »مسك

وك 
ّ
 لشراء ش��يء م��ا، إذا دل

ً
وق��د دخ��ل محال

عليه فدخلت وراءه املحل، يجب أن تقولي 
له إنك مستعجلة ولو لم تكوني مستعجلة. 
ال ي��م��ك��ن أن ت��ن��ت��ظ��ري��ه »ت��ت��ش��وف��ي ش��و عم 
بينفعو...  ال�������دوا  إذا  )ي���ض���ح���ك(  ي��ش��ت��ري 
بمعنى أنه عندما ينتهي سيخرج ويزيح 
ع���م���وم���ًا، تريدين  ط���ري���ق���ك.  م����ن  س���ي���ارت���ه 
ِل��َم؟ ألنه  ال��خ��روج، فطبيعي إذًا أن تكذبي. 
باألساس هو املخطئ. يعني بتطلع واحدة 

بواحدة. يعني: عني بعني.

وتفاؤل  فوران  بحالة  كنت  تموز  حرب  بعد   ¶
مرحلة  إلى  بهدوء  انزلقَت  تدريجًا  وإذا  عارم، 
بعسر  األحداث  تسارُع  أصابك  هل  سكوت. 

هضم، فنيًا خاصة؟
رت فنيًا في الوضع. 

ّ
- بتعرفي، وال مرة فك

ال��وض��ع عندما كنا  ف��ي  أكثر م��رة فكرت 
 من غير الضروري 

َّ
بالجريدة. تحّسني أن

التعاطي فوريًا مع أي شيء يحصل، إال 
م��ث��ل »ش���و عم  ت���ري ش��ي��ئ��ًا  أن  أردت  إذا 
��ب��وا ت��ب��ع ال��ل��ي ب��ي��ص��ي��ر اس��م��ن كلن: 

ّ
ي��رك

مدرسة الساعة العاشرة«. يتحول األمر 
سياسية،  شخصيات  تقليد  حفلة  إل��ى 
مع إمرار اسم القرار 1559 والقرار 1701، 
بإطار »فوفاشي«. وانتبهي: أخيرًا فقط 
ب������دأت امل��ح��ك��م��ة ال���دول���ي���ة ت��ص��ي��ر شأنًا 
عامًا. كانت شأنًا خاصًا اسمها املحكمة 
الحريري،  رف���ي���ق  ب���ال���رئ���ي���س  ال���خ���اص���ة 
ال�������ي�������وم... رب����م����ا أخ�������ذت ب���ق���ص���ة األمس 

)العيادة( انطالقة جديدة. 

¶ كيف؟
« حتى 

ّ
 وع������ل

ّ
ي���ق���ول���ون إن ه���ن���اك »م�����د  -

األمن  مجلس  ي��ص��در  ل��م  إذا  ه���ذا  آذار... 
ق��رارًا إلدان��ة ما حصل هنا. هناك سؤال 
 
ً
حشري، ليت املواطن يسأله لنفسه: أوال

أن����ا ال أص����دق أن ح����زب ال��ل��ه ق��ت��ل رفيق 
الحريري، فال غاية لديه من قتله إطالقًا. 
وح���زب ال��ل��ه م��ن��ذ ع���ام 2000 وأن���ا أحّس 
أن���ه ي��ري��د »ال��س��ت��رة ب��امل��ج��ت��م��ع«. وأثبت 
ب��س��ي��اس��ت��ه أن ه���ن���اك ح��ك��م��ة. ف��م��ؤك��د ال 
ي��رت��ك��ب��ون أغ��الط��ًا ب��ه��ذا ال��ح��ج��م. واحد، 
عدا عن ذلك: بَم سيستفيدون من قتله؟ 
ل��ك��ن ال���س���ؤال ال����ذي ي��ل��ي��ه ف����ورًا ه���و: ملاذا 
ي��ص��ّر ب��ل��د م��ث��ل أم��ي��رك��ا، ل��ه��ذه الدرجة، 
على أن تستمر املحكمة؟ بلد تعاطى مع 
اغ��ت��ي��ال ال��ح��ري��ري ب��ش��وّي��ة ب���رود؟ ل��َم هم 
مصّرون على أنه ال أحد يوقف املحكمة. 
وِل���َم؟ وه��م من أكثر الناس ضد املحاكم 
 إنو: 

ّ
الدولية؟ »إنو ليش مصّرين هالقد

أوعا حدا يعرقلها أو أوعا حدا يوقفها؟ 
اللبنانّيني؟  م��ن  م��ن ج��زء  أك��ث��ر  مصّرين 
أل. ه��ذا يقول إنهم يريدون شيئًا منها، 
ول���ي���س إن���ه���م ي����ري����دون م��ع��رف��ة م���ن قتل 
األم����ي����رك����ان غير  أن  م����ؤك����د  ال����ح����ري����ري. 

مهتمني بمعرفة من قتل رفيق الحريري. 
لكن، هناك شيء »يخّصهم« باملوضوع. 
بيخّصن،  ش��ي  ف��ي  يعني.  البساطة  »ع 
إن���و ت��ك��م��ل امل��ح��ك��م��ة ال��دول��ي��ة وتتسارع 

ف لها أعمالها«. 
ّ
وما حدا يوق

¶ بعد حرب تموز كنت دقيقًا بتوصيفك إلنجاز 
املقاومة قلت: هذا اسمه صمود غير متوقع.

��رن��ي بشعور أول الحرب 
ّ
ل��ك ذك - وق��ل��ت 

كنا  ال��ذي  باالندفاع  الشعور  اللبنانية. 
نشعر به باألول، قبل حرب السنتني.

¶  اليوم عندما نراجع أداء الحزب داخليًا، ما 
هو تقويمك للمقاومة؟ ال يزال هو نفسه؟

- مهما كان حزب الله حذرًا في خطواته، 
وحكيمًا في قراراته، ومهما كان يجّرب 
»يفوت بالحكومة وباملجلس النيابي«، 
ت��ح��ص��ل ح������وادث ص��غ��ي��رة ي���ق���ول���ون لك 
 ����� املقاومة  وليس  املقاومة  جمهور  ه��ذا 
وجمهورًا،  مسؤولني  كلهم:  ال��وق��ت،  م��ع 
���ون ب���ب���اق���ي ال���ل���ب���ن���ان���ي���ني. وال 

ّ
س���ي���ح���ت���ك

من  أق���������وى  ي����ك����ون����وا  أن  ي���س���ت���ط���ي���ع���ون 
اللبنانيون مجموعون على  اللبنانيني. 
ومؤصلة،  ت���اري���خ���ي���ة  ح���م���ي���دة،  ع�������ادات 
تفاديها.  يستطيعون  ال  ك��ي��ف؟  ع��رف��ت 
الصغيرة،  ال���ف���ي���س���ب���اي���ات  م����ن  اب������ت������داًء 
السيارة«...  أزاز  إلى »منكّسرلو   

ً
وص��وال

والوقت يفضح.  

¶ قصدك ما داموا »بارمني« إلى الداخل فهم 
يخسرون؟

الجنوب  ك��ان هّمهم  إي��ه طبعًا. عندما   -
����� وال يعني هذا أننا نتمنى لهم كل يوم 
����� لكن حني كانوا  عدوانًا كعدوان تموز 
ع سيكارة، 

ّ
هناك، كانوا »بغير وارد« )يول

��ب��ًا( ه���ن���اك ك��م��ي��ة أشياء 
ّ

ث���م ي��ت��اب��ع م��ق��ط
تبدأ بكلمة »اللعبة«: اللعبة السياسية، 
اللعبة البرملانية، اللعبة الديموقراطية... 
خلص، بمجرد أن توافقي بعنصر واحد 
ع��ل��ى ش����يء ف��ي��ه ل���ع���ب، ش���ط���ارة ولعب، 
الشطارة  إل�����ى  م���ض���ط���ّري���ن  ي���ص���ب���ح���ون 
الرديء.  ال��ل��ب��ن��ان��ي  ب��امل��ع��ن��ى  وال���ل���ع���ب، 
ق فيّي. 

ّ
قت فيه قبل ما يتوف

ّ
بمعنى: توف

��ق��ت ف��ي��ه« ف��ي��ه��ا ج���زء ب��ال أخالق، 
ّ
و»ت��وف

وه�����م ع���ن���وان���ه���م األخ���������الق. ل��ك��ن��ي أقول 
إن���ه���م ب��اح��ت��ك��اك��ه��م ب��ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني، ومع 
ت��راك��م ال��وق��ت، ال أع����رف. ف��ي ال��ن��ه��اي��ة لن 
يستطيعوا أن يحجروا على الناس لئال 

يختلطوا بها املجتمع...

¶ نحكي عن  اثنني: املقاومة وجمهورها؟ 
ا »مميزينهم«. كذا مرة 

ّ
- نحكي ألننا كن

س��أل��ت أسئلة م��ن ن���وع: أي��ن ُرّب���ي هؤالء 
أن  أتمنى  كنت  يعني،  إيجابيًا  ال��ن��اس، 
تبقى ه��ذه ال��ص��ورة ع��ن��دي ع��ن الكوادر 

وعن املقاومني، بس...

¶ تحولت هذه الصورة؟ 
- تحولت بقصص داخلية كما قلِت. لم 

يكن الحزب يستطيع أال يدخل فيها.

¶ وال يستطيع إال أن يأخذ هذه القرارات...
يدخل  أن  إال  ي���س���ت���ط���ي���ع  ي����ك����ن  ول�������م   -
حزب  مزبوط  »بيصير  وإال  بالحكومة، 
إره��اب��ي«! ال ش��ك أن وج���وده بالحكومة 
الذين  ال���س���ي���اس���ي���ني  م����ن  ل��ك��ث��ي��ر  م����رب����ك 
ي��أت��ون إل���ى ال��ب��ل��د، م��ن ح��ي��ث يضطرهم 
 سياسي يجب 

ً
التعاطي معه، مثال إل��ى 

أن يجتمع م��ع وزي���ر ال���زراع���ة، وه���و من 
ب��ه��ذا املقياس.  ي��ق��ي��س��ون��ه��ا  ال���ل���ه.  ح����زب 
ب��ق��ي��ت امل��ق��اوم��ة ل��ف��ت��رة ال ت��ري��د الدخول 

إلى الحكومة. 

اللبننة  إل��ى مزيد من  ذاهبون  إنهم  وبرأيك   ¶
باملعنى السّيئ للكلمة؟

العام،  األمني  - كل ش��يء يعود للوضع 
ال��وض��ع اإلس��رائ��ي��ل��ي... إذا استقر وضع 
املناكفات، وعلى  البلد فقط على بعض 
ي شيعي«، 

ّ
أن ينقلب »سن »ج��و« ممكن 

الناس؟  ه�������ؤالء  ب���ك���ل  س���ي���ذه���ب���ون  أي������ن 
صعبة  أن��ه��ا  نجد  شيعيًا،  نفكر  عندما 
ك��ت��ي��ر. ألن ه���ذا ال��ج��م��ه��ور أي��ض��ًا يحّس 
ودعمه  انتمائه  بسبب  مستهدف  ب��أن��ه 
ل��ل��م��ق��اوم��ة. ه���ذه أص��ب��ح��ت راس��خ��ة عند 
ال��ن��اس، عند جمهور ح��زب ال��ل��ه. فعندو 
اس��ت��ع��داد إن���و : إي���ه، ف��ي ش��ي ض���دي عم 

ر. ضدي يعني ضد الشيعة. 
ّ

يتحض

¶ عودتك إلى الخليج نوع من تقويم ملستقبل 
الوضع الداخلي؟

- أل. أب��دًا. صدقيني األش��غ��ال هنا »مش 
لة بعضها«. قلت لنفسي عندي عقد 

ّ
مقت

عمل لشهر، عزف في أحد املحالت بالليل، 
ليس حفلة أو مشروع على مسرح... كان 
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