عرض أدايئ

إحراج مع وقف التنفيذ
مداخلة يف قضية ميشال سامحة

شذا رشف الدين وروجيه عوطة
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توطئة
يف  ٩آب  ،٢٠١٢ألقي القبض عىل املدعو ميشال سامحة بتهمة التحضري
لعمل إرهايب يف شامل لبنان .وانطالقاً من األدلة الدامغة عىل تو ّرطه،
اعرتف بنقل املتفجرات بسيارته من دمشق إىل منزله يف األرشفية،
حيث س ّلمها إىل ميالد كفوري (عميل مزدوج) ،الذي كان من املفرتض
أن يتوىل بدوره زرع العبوات يف أماكن مح ّددة من مدينة طرابلس
ومنطقة عكار بالتعاون مع مجموعة إرهابية.
خالل التحقيق معه ،أق ّر املوقوف بأنه ارتكب جنايته بفعل “اإلحراج”
من اللواء عيل اململوك (رئيس مكتب األمن القومي السوري) ،الذي
طلب منه التحضري لتلك العملية ونقل املتفجرات شخصياً .كام أ ّكد
تعامله مع العميل املزدوج كفوري من منطلق “املسايرة” .ورغم
إقدامه عىل الفعل اإلرهايب ،أعلن أن عم ًال كهذا ليس “من تفكريه”.
وعليه ،نسعى يف “إحراج مع وقف التنفيذ :مداخلة يف قضية ميشال
سامحة” إىل املساءلة النظرية ،وليس القانونية ،للعالقة بني الجرمية
وخطاب مرتكبها ،والتي تستقيم ،يف قضية سامحة ،بني فعل اإلرهاب
والكالم عن اإلحراج .بالتايل ،كان ال ب ّد من االعتامد عىل طريقة إلبانة
هذه العالقة ،حسبام جاءت يف إفادة املوقوف ،ولهذا السبب ،اعتمدنا
الرسد ،واملقاربة ،ومن ثم النقاش ،وذلك من أجل البحث يف إشكال ّية
موضوع ّية الجرمية ،أي يف مقولة أن املجرم ارتكب فعلته مست َلباً
بظروف خارجة عنه .ويف حال األخذ بهذه املقولة ،ينتفي التجريم ،وال
يعود املقرتف مذنباً.
فهل إحراج سامحة يلغي مسؤول ّيته عن الجرمية ،خصوصاً أن اإلحراج
ّ
يعطل الذات وإراداتها وعاتقها ،الذي من املمكن أن تقع املسؤول ّية
الشخص ّية عليه؟ وباستفهام آخر :هل اإلحراج ينفي ذنب ارتكاب الرشّ ،
أم أنه هو الجرمية بحد ذاتها؟
يف سياق هذه األسئلة وغريها ،نحاول أن نبلغ ح ًال مناسباً لإلشكالية
املطروحة حول جرمية “اإلحراج” ،وربطه بـ“املسايرة” والـ“ال تفكري”،
التي ك ّرر سامحة ذكرهام يف التحقيق معه.
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مقدمة

نص متخ ّيل جزئ ّياً ،يروي قصة
النص الذي ستسمعونه يف بداية هذا العرضّ ،
ميشال سامحة كام يريدنا هو أن نراها .أي أن السيناريو ُكتب استناداً اىل
اعرتافاته املتناقضة املتع ّلقة بقض ّية التفجريات التي كان رّ
يحض لها بالتعاون
مع ميالد كفوري ،بهدف “رضب” مس ّلحني سور ّيني وسياسيني لبنان ّيني يف شامل
لبنان خالل اإلفطارات الرمضان ّية يف  .2012يف بحثنا اعتمدنا عىل املحارض
والتسجيالت الصوت ّية التي تتض ّمن حوارات سامحة مع كفوري ،والتي نُرشت
يف الصحف اللبنانية.
يف املحرض األول يعرتف سامحة بضلوع مسؤولني من النظام السوري يف التخطيط
لتنفيذ التفجريات بهدف رضب السوريني املسلحني يف لبنان“ :أفيدكم رصاحة أن
العقيد عدنان سألني عماّ اذا كان بإمكان هذا الشخص الذي يريد االستطالع [أي
ميالد كفوري] أن ين ّفذ عمليات تفجري تؤ ّدي إىل قطع الطرقات ،فأخربته أين سوف
أتأ ّكد من الشخص صاحب العالقة عماّ إذا كان بإمكانه التنفيذ أيضاً”( .املحرض
األول بتاريخ .)2012/8/9
ثم خالل التحقيق االستنطاقي يع ّدل سامحة إفادته لجهة اللواء اململوك والعقيد
عدنان (مجهول الكنية) ،مشرياً إىل أنه نقل إىل العقيد عدنان استعداد كفوري
للقيام بعمليات تلغيم طرق ومهاجمة مخ ّيامت مس ّلحني وغريها من العمل ّيات
عىل مسالك الحدود“ ،فتحفظ وكان حذرا ،وبعد طول تفكري عرضت املوضوع
عىل اللواء اململوك الذي أجاب بأن سوريا ال تريد القيام بأعامل عسكرية أو أمنية
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يف لبنان ،وأن قمع التهريب من مهماّ ت السلطة اللبنانية” .ثم ،و“بسبب تكرار
زيارات كفوري وعرضه الدائم للقيام بعمليات ،تداولت مجددا مع اللواء اململوك
والعقيد عدنان وأخذت موافقتيهام عىل التعامل مع كفوري”...

السؤال األول“ :ملاذا قبل التعامل مع كفوري؟” ير ّد سامحة حرفياً“ :أنا مشيت
معه ووافقت [عىل القيام بالعمليات] من ضمن املسايرة”( .من نص القرار
االتهامي .)٢٠١٣/٢/١١

ونفى سامحة يف التحقيق األو ّيل تورط اللواء اململوك واملدعو العقيد عدنان يف
تحديد األهداف كخالد الضاهر واملفتي الخ ...قائ ًال إنها كانت فكرة ميالد وإن
هذه “األهداف” مل تكن ضمن اهتامماته وال اهتاممات النظام السوري“ :أفيدكم
رصاحة أن الطرف السوري مل يدخل يف تحديد أهداف ،وإين أعترب قيامي بذكر
هذه االهداف ،كالنائب الضاهر ،وشقيقه واملفتي غلطة مني ارتكبتها ليك انتهي
يهم النظام
من هذا املوضوع معه [أي مع كفوري] وأؤكد أن الهدف الذي كان ّ
السوري ويه ّمني شخصيا من عمل ّيات التفجري قطع طرقات التهريب ورضب
السوريني املسلحني” (جواب سامحة ،صفحة  ٦٥من التحقيق األويل).

السؤال الثاين“ :عندما قال لك السور ّيون إنهم بحاجة إىل َمن يقوم بعمليات
التفجري وليس فقط بجمع معلومات ملاذا مل ترفض ...؟”

وجواباً عن السؤال الثالث ،ملاذا ِق ِبل نقل املبلغ املايل واملتفجرات بسيارته ،يقول
سامحة“ :مل يتم ّكن اللواء اململوك من إرسالهم إىل لبنان وقد ك ّلفني شخص ّياً بهذه
امله ّمةُ ،فأحرجت وقبلت ذلك”( .املحرض الثاين.)2012/8/10 ،

كذلك ،يذكر سامحة يف تسجيالت الحوارات بينه وبني ميالد كفوري ،معرفة
“الكبري” ّأي الرئيس السوري باألمر وموافقته عليه ،لكنه يف محارض التحقيق
ينفي معرفة األخري بذلك.

خالل التحقيقات ،يضع سامحة اللوم عىل ميالد كفوري وي ّتهمه بن ّيته توريطه
هو “باملسألة” ،ويعرتف بأنه ّ
شك به يف لحظة ما ،لكنه لسبب مجهول“ ،ك ّمل
املرشوع معه”.

بعد االطالع عىل مجموع ما نُرش من محارض وتسجيالت ،نجد أن هناك تضارباً
بني أقوال سامحة (املتناقضة) خالل التحقيقات وبني التسجيالت الصوت ّية.
فاألخرية تيش بأن سامحة هو َمن طلب من ميالد تنفيذ تلك العمليات بإيعاز من
النظام السوري ،فيام ،يف اعرتافاته ،ي ّتهم سامحة كفوري باملبادرة بقيام العمليات
بحجة حاجته للامل.
ّ

يقول سامحة ...“ :خالل ذلك ،كنت عىل يقني بأن ميالد كفوري هو مخرب ألحد
االجهزة األمنية ،وهو لن ين ّفذ أ ّية عمل ّية ينتج منها أرضار مادية او برشية ،وكان
يريد توريطي”( .من نص القرار االتهامي .)٢٠١٣/٢/١١

من غري املعروف ملاذا تراجع الوزير السابق واملوقوف الحايل عن أقواله األ ّولية
التي تو ّرط اللواء اململوك ومعاونه مبارشة يف التخطيط للقيام بالعملية ،والرئيس
السوري بشكل غري مبارش ،وبها يو ّرط نفسه وميالد كفوري بذلك عوضاً عنهم.
ّ
الحجة التي استند اليها لي ّربر جرميته فنجدها يف أجوبته عن األسئلة الثالثة
أما ّ
التي طرحها عليه املحقق.
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الجواب كان“ :لقد ُأحرجت فأخطأت”( .املحرض الثاين.)2012/8/10 ،

عندها سأله املح ّقق“:طاملا كنت عىل يقني بأن ميالد كفوري هو مخرب يريد
توريطك ،ملاذا تابعت التعاطي معه لدرجة جلبك املتفجرات وتسليمه اياها؟”.
جاوبه سامحة“ :الصدمة .كنت أنوي القيام بصدمة ،لوقف التسيب األمني يف
منطقة عكار ،والتخاذ اجراءات ميدانية ج ّدية عىل الحدود ،تخرجنا من التدخل
عام يجري يف سوريا”( .من نص القرار االتهامي .)٢٠١٣/٢/١١
يبقى الالفت يف قضية سامحة أن “الوزير والنائب السابق واملح ّلل االسرتاتيجي
واملسؤول اإلعالمي” “ميش” مع ميالد كفوري من باب “املسايرة” ،و َق ِبل تنسيق
العمل ّيات اإلرهاب ّية معه ومن ثم نقل املتفجرات بسيارته بسبب “اإلحراج”.
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الالفت أكرث أنه ،باستثناء شخص واحد ،مل ينتبه أحد من الصحافيني أو السياسيني
للحجتني اللتني استعملهام بهدف
الذين تابعوا قض ّية سامحة أو ع ّلقوا عليهاّ ،
تخفيف الجرم الذي ارتكبه .الشخص هذا هو أحد املح ّققني الذي كتب يف املحرض
بشكل ساخر تعليقاً عىل تربير سامحة “امليش” مع كفوري من باب املسايرة:
“ ...حيث ...سألنا الوزير سامحة ،من باب املسايرة ،ملاذا مل يخرب جهازاً أمنياً يثق
به ،عام يدور بينه وبني ميالد كفوري ،فيلقى القبض عىل هذا االخري متلبساً؟”،
فأجابه سامحة“ :إن عدم خربيت األمنية كانت وراء عدم التفكري بذلك” (من نص
القرار االتهامي .)٢٠١٣/٢/١١

قصة لبناين مح َرج مل مي ّر عليها الزمن

ذكرنا هذه الفقرة من املحرض ليس فقط ليك نقول إن أحدهم انتبه لفكرة
“املسايرة” ،إمنا أيضاً لنلفت النظر إىل جواب سامحة الذي استخدم فيه عبارة
“عدم التفكري” ،والتي ك ّررها سامحة مرات ع ّدة خالل التحقيقات .و“عدم التفكري
واإلحراج” موضوعتان (ثيمتان) أساسيتان يف شخصية ميشال سامحة نجدهام يف
أماكن ع ّدة يف أقواله.

بهيداك اليوم ،كنت نازل عدرج األمن القومي ،مستعجل بدي آخد سياريت ألرجع
عبريوت قبل ما تع ّتم .فجأة بالقي العقيد عدنان واقف بكعب الدرج وحاطط
إيدو عىل خ ّدو .قلتلو خري ،شو فيه يا عقيد؟ ّ
بيطلع فيني مهموم وبقول“ :ولك
يا ميشال ،شو بدنا نعمل مع هاإلرهابيني ايل عم يجيبوا السالح عن طريق بلدك
ليقتلونا؟ لك مبارح قتلوا ابن ابراهيم صايف ،الط ّيار الحر ّيب ايل كانوا ْم َوكلينو
يقصف الجامعات املس ّلحة بحلب ...لك هيك ب ّدون يضلون يفوتوا ويطلعوا
ويهربوا سالح وإرهابيني من عندكون؟”...
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فجأة بسمع صوت اللواء اململوك اليل ما كنت
منتبه إنو واقف ورانا و ِبق ّله“ :ما تخاف يا عدنان،
ميشال ما بيرتكنا لو بيقدر .بس كيف بدو يضبط
الحدود اليل ر ّبك ما فيه يضبطها؟”
وطيت رايس ...تطلعت بصباطي ألخفي خجيل
منن ...خجلت ...خجلت بالنيابة عن كل لبناين عل
األعامل غري الرشع ّية اليل عم يعملوها.
ك ّملت نزلتي عالدرج وض ّليتني ساكت ...شو بدي
قول؟ بس ضمناً قررت إين رح أعمل ّ
كل يش فيني
لر ّيح العقيد واللواء من معاناتُن وخَ ْو ُفن عىل
بلدهم من هاملجرمني.
عيون العقيد وكالم اللواء ما راحوا عن بايل
لحظة أنا وراجع عبريوت ...هالجامعة ِبه ّموين،
وبك ِّن ُلن ّ
وخاصة اللواء اململوك ،عيل،
كل املو ّدة...
ّ
فباإلضافة لرابطنا السيايس واألمني برتبطني فيه
صداقة متينة من الـ .٢٠٠٦حتى ِع َيلنا صاروا
أصحاب كثري مع بعضن.
أنا وقاعد بالسيارة ،وتحديداً باللحظة ايل ّ
تخطيت
فيها الحدود عىل غنية فريوز “سوا ربينا” ،تذكرت
ميالد ...ميالد كفوري ،رفيق الدرب من  ٣٠سنة
ويليل طول عمرو بيتولىّ مهماّ ت أمن ّية .تذ ّكرت
إنو إجا لعندي قبل فرتة وكان عم ينق عىل وضعو
يهم
وإنو أحواله املاد ّية صعبة .سألني وقتها إذا ِب ّ
السوريني يحصلوا عىل معلومات عن عمل ّيات
تهريب األسلحة عسوريا وعن املقاتلني بعكار،
وهيك بيط ّلعلو قرشني من هالشغلة .يومتها ما
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عطيتو وجه ...كيف بيجي لعندي وبيطلب مني فوت بهيك قصص ،نيس إنو أنا
مح ّلل اسرتاتيجي ووزير ونائب سابق؟...
بس هلق فكرت انو والله فكرتو ممكن تكون مفيدة بهاألوضاع .فقمت أ ّول ما
وصلت ع بريوت طلبت من غالديس (بقصد سكريترييت مش مريت ،ألنو مريت اسمها
كامن غالديس) ،تتصل مبيالد وتح ِّدد معو موعد ليالقيني ببيتي بالجوار .وفع ًال إجا
ميالد وح ّدثني عن اليل بيعرفو عن هيديك املناطق وقال إنو كامن مستعد يقوم
بعمل ّيات عسكر ّية بحال طلب اللواء ...عمل ّيات عسك ّرية !اله يا ميالد ،اله .قلتلو.
إليل بيه ّمني ه ّلق هو استقصاء معلومات عن مه ّريب األسلحة ،مش أكرت.
يرص عىل موضوع التفجريات ويحيك عن حاجتو للمصاري،
بس ميالد ض ّلو ّ
عأساس إنو أجرة تنفيذ عمل ّيات أعىل من أجرة جمع معلومات.
صحتو:
حاولت غيرّ املوضوع فسألتو عن ّ
•كيف صحتك يا ميالد؟
•عم تعمل وجع راس هالرشموطة ،عرفتا ،هاي اليل برتخّ ي العضل؟ (قصدو
األركوكسيا) ليه عم تاخد هيك أمور أص ًال؟
•لك ما بدي أعمل عمل ّية
•بس يف أمور تانية...

•إي ،إي ،عم باخذ “فوردان” ،بس متل قلتو.
•قمت نصحته بـ“إيرتال”...
•طلع كامن بيعرفو
•طيب ،يف يش اسمه “ديكلو نوروبيون”.
•إي إي “نوربيون” قاطع ع ّ
يل فصححتلو“ :ديكلو نوروبيون يا ميالد ،مش
نوروبيون .هيدا بيوقف التهاب األعصاب وبخففلك وجع راسك.”...
قال بيعرفون كلن ،وكلن متل بعضن ...ورجع يسألني رأيي بعمليات التفجري.
صفنت ...عملت حايل مش عم بسمع ...ض ّيفتو ص ّبري ورصت ارشحلو عن فوائدها
للمعدة ...بيقوم شو بيقليّ ؟ قال بيعرف تالت أو خمس أشخاص مستع ّدين يقوموا
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بالعملية ،وإنو فيه إفطارات مبنطقة الشامل بيجو
عليها نواب من ع ّكار ورجال دين وغريون ،وإنو
القصة سهلة والشباب قدا وقدود ...ضلو يحيك
ّ
غب عقلبي من هالحديث وحسيت
ويرغي حتى ّ
بوجع مبفاصيل .قمت مشيت معه ووعدتو إين
رح فاتح اللواء باملوضوع بس أنا ما كنت ناوي
فاتحو وال يش ،وتجاوبت معو عأساس فكرة جمع
معلومات وبس ،أما تفجريات فتلك األمور ليست
من تكفريي وأنا قلت له إين رح بحكيون من ضمن
املسايرة مش أكرث.
بس ميالد ما كان يه ّدي يل بايل ...كل يوم والتاين
يجي لعندي ويعرض ع ّ
يل استعداده ليعمل
هالعمليات ...شفقت عليه ،وقلت لحايل ،مايش
الحال ،هيدا باألخري ابن طائفتي ،خليني شوف إذا
اللواء بيظبطو بيش شغلة .فقمت بعد فرتة طلعت
بسياريت “األودي  ”A6ورحت عىل الشام .وصلت
مبارشة عند العقيد عدنان وسألتو ،بال مق ّدمات،
إذا مهتم بأشخاص قادرين يجمعو معلومات عن
مهربني األسلحة واملسلحني بلبنان ...صفن العقيد
وقايل إنو رح يطرح املوضوع عىل اململوك .بظن
إنو صفن ألنو ما بيعرف مني هو ميالد كفوري،
بس اللواء بيعرفو منيح مليالد وكنت متأكد إنو
تقص املعلومات حتعجبو ...فلشو االنتظار؟!
فكرة يّ
يش إين رجعت علبنان ،اتصلت مبيالد لقلو يبارش
بالتحضري .قاليّ إنو رح رِّ
يحض ليستة مكتوبة بكل
متطلباتو ،وش ّدد كثري عىل موضوع املصاري .قلت ّله
يال ،اتكل عا الله...
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بعد ثالثة أيام إجا ميالد ومعه الليستة مكتوب فيها إشيا مثل :متفجرات ،صواعق،
فتيل ،ت .ن .تفجري وغريو ،باإلضافة ملس ّدسني مع كواتم للصوت ومبلغ  ٢٠٠ألف
دوالر ألعضاء املجموعة“ ...لك شو هيدا يا ميالد؟؟ ف ّكرت إنو املسألة جمع
مسجلة ...هيك
معلومات ،يعني ممكن يكون ب ّدك موتوسيكل ،تليفون ،سيارةّ ،
أشيا يعني ”...فر ّد ميالد قاليّ “ :بس يط ِّول عمرك ،جمع املعلومات ما بكفي ّ
لنشل
هن أكيد ما ب ّدن بس جمع معلومات! إنت اعطيون الليستة،
نُ
حركت؟ وبعدين ّ
واذا كانوا ج ّديني بيعرفوا قيمتها الف ّنية” ...ساعتا قلتلو إين ما فاتحتون باملوضوع،
واين حكيت بس ع يليل اتفقنا عليه.
“طيب ،طيب ...إنت خود الليستة للمع ّلم وخلينا نشوف شو ِبقول”...
أخذت الليستة منو وانطلقت تاين يوم من بيتي مبارشة ع مكتب العقيد عدنان
وأعطيتو ياها .مسكها العقيد وصار يقراها ،كنت عم بطلع فيه منيح لشوف
ردة فعله ...ر ّكزت عتفاصيل وجه ،زمة متّو ،عبسة جبينو ،فتحة مناخريو ...إذا
فيه رجفة بإيدو ...وال يش ...شكلو كان كأنو عم يقرا جريدة ...وملن خلصّ ،
حط
الورقة بجيبة قميصه وقال إنو ّ
كل يشء ح يكون جاهز قريباً ،بس املبلغ ح يكون
 ١٧٠ألف بدل الـ  ٢٠٠ألف اليل كان ذا ِك ُرن ميالد بالليستة ،وإنو حصة ميالد
بتتأمن بعدين.
ضهرت من عند العقيد محيرّ  ...ليه ما استغرب مضمون الليستة؟ أنا أساساً حكيتو
عن إمكانية جمع معلومات مش عن حاجتنا لصواعق ومس ّدسات! طلعت
بـ“األودي” ورصت ف ّكر :ما يكون ميالد م ّتفق َم ُعن وأنا ما معي خرب؟ طيب كيف
بفسرِّ لَ َك ْن موافقة العقيد عىل تأمني “األغراض” من دون ما يقليّ إنو الزم يناقش
املوضوع مع اللواء اململوك باألول؟ بس يا ع ّمي مستحيل ي ّتصل اللواء من ورا
ظهري مبيالد .ليش ليعمل هيك وأنا أص ًال ما رفضت وال مرة لعب دور الوسيط؟
طيب معقول يكون ميالد عم يشتغل لصالح جهاز أمني لبناين وبدو يو ّرطني ،بس
كيف هيك؟؟؟ “له ،له ،يا ميشال” ،قلت لحايل .صحيح إنو خربيت األمن ّية محدودة،
بس مش معناتها إنو الزم ّ
بكل اليل حويل ...ع ّ
شك ّ
كل حال ،ما حدا بيتج ّرأ يدق
فيني ،ألن “الكبري” بيحميني لو شو ما صار“ .الكبري” بح ّبني كتري وبق ّدر جهودي
االعالمي املفضّ ل وبيسمع آلرايئ وأحياناً بيعمل مبوجبا! ال،
وبقول إين مستشاره
ّ
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ط ِّمن بالك يا ميشال ،ما تخاف يا صديقي ،قلت
لحايل يش إين وصلت عبريوت...
تاين يوم الصبح بيتصل فيني العقيد عدنان
وبيطلب مني القيه باألمن القومي .بطلع
بالسيارة وبروح عالشام .كان اللواء اململوك
قاعد ورا مكتبو والعقيد عدنان واقف قدامو،
وبعد السالم والتبويس قاليّ اللواء قعود .قعدت.
حس ّيتو مضايق .قام بلش يحيك بغضب عن
تهريب السالح من لبنان عسوريا ،وانو الحدود
فلتانة وانو اإلرهابيني عم يفوتو ويطلعو متل
معصب ومتضايق ...وصار يخ ّبط
ما ب ّدن ...كان ّ
بإيدو عالطاولة مش عارف شو بدو يعمل فيها...
ّاطلعت فيها لشوف إذا عم ترجف .كانت مرخ ّية
بس ...ضافريو ...ضافريو كانوا كتري قصار! ّاطلعت
باألرض ،عملت حايل مش شايف ...معقول اللواء
بياكل ضافريو؟ عجيب ...شو يف خبايا باالنسان!
قمت لر ّوقو قلت هات أنصحو بهيدا الدوا بس
استحيت ،فقلتلو انو ميالد مستعد يعمل شو ما
ُّبدن ليوقف هالفلتان .إنت ُأمر وبس! فبسمعو
عم يقول بصوت واطي ،بس واضح ،إنّو عرقلة
التهريب ع سوريا ،وتنفيذ عمل ّيات ض ّد املهر ّبني
واملس ّلحني أمر مفيد للنظام! ...قال حرف ّياً “تنفيذ
عمل ّيات”! معناتها عدنان سبق وخبرّ و عن ليستة
ميالد ...منيح ،قلت لحايل ،جوابو ر ّيحني ألنو أثبت
يل أنو فكرة ميالد مانا عاطلة .بس لألمانة ،اللواء
ما قال “عمل ّيات تفجري” ،إمنا قال “عمل ّيات” فقط،
وهيدي كلمة فضفاضة وبتحمل معاين كترية .وأنا
ما كنت ناوي أبداً أطرح موضوع التفجريات لو
ما ملست حاجة عندو بتتعدى جمع املعلومات.
172

فرجعت أ ّكدتلو إنو ميالد بيعمل اليّ ب ّدن اياه :تقيص معلومات ،تفجريات،
اغتياالت ...إليّ بريده ...وقف اللواء وأخذ نفس عميق وق ّرب صويب .وقفت له...
قام ل ْقطني من كتفي وشد عليه وقال“ :منيح يا ميشال ،هيدا اقرتاح منيح”.
وظهرت عىل وجهه ابتسامة رِضا كان صاريل زمان ما شفتها منو ...فانبسطت من
حايل وحسيت إين هلق ارتحت ...طلب من العقيد عدنان انو يتابع األمور معي
ويعطيني اليّ بدي اياهّ ،
وفل...
باملناسبة ،ال اللواء اململوك وال العقيد عدنان تدخلو بتحديد األهداف.
هد ُفن ه ّني ،وهديف شخصياً ،كان قطع طرقات التهريب ورضب السور ّيني
املس ّلحني فقط.
أما فكرة تفجري أماكن اإلفطارات واغتيال النائب الضاهر وخ ّيو ،واملفتي السني،
فكانت فكرة ميالد أساساً ،وأنا قبلت معو ق ّد ما كان هو محمس للعمل ّية ولكرتة
األسايس ومشيت
ما ك ّرر هاألسامي ق ّدامي! صحيح إين بهيك ح ّيدت عن هديف
ّ
معو من باب املسايرة باألول ،بس بعدين ما شفت حايل إال اين أنا كامن اقتنعت
بالفكرة ،عل ًام بأن هذه األمور ليست من تفكريي ،فض ًال عن يقيني أن التفجريات
لن تحصل .إي ...كنت متأكد إنو التفجريات ما رح تصري ...وتذ ّكرت إنو الجامعات
أهم شيخ فقه بحلب ،فشو املانع إنو ينقتل املفتي السني بعكار؟
املس ّلحة قتلت ّ
إي ،شو املانع؟ وبعدين ،قليلة شو عملو بزعامء عشاير بيت ب ّري؟ إي مش
معقول كامن! واملسيحيي ،شو؟ مانون بخطر؟ أكيد ،املسيح ّيي بخطر! شو باك يا
ميشال ،شو قصتك مرت ّدد هيك؟...
عش ّيي رجعت عبريوت .أنا وعالطريق كل الوقت كنت عم ف ّكر باملوضوع ...ملا
وصلت عىل بيتي بالجوار شفت غالديس ،مريت ،قاعدة عل البلكون عم ترشب
فنجان زهورات وتتأ ّمل بالشجر .كانت مبسوطة ورايقة .شعرت بارتياح كبري
وقلت لحايل إين عم بعمل ّ
كل هاليش منشان لبنان ومواطنيه ...منشان يصريوا
ك ّلن متل مريت :يقعدوا عالبلكون يرشبو زهورات ويتأ ّملو بالشجر...
يوم االتنني بـ  ٦آب  ،٢٠١٢رحت بسياريت األودي  6 Aالرماد ّية ع الشام...
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عىل فكرة ،أنا كثري بفضّ ل األودي عاملرسيدس.
يعني عندي كامن مرسيدس بس ما بحب سوقا،
بحسها
بخليها لفارس الشوفور ...أنا بفضّ ل األوديّ .
بتشبهني أكرث ...يعني كيف بدي قول ،هي بني
املرسيدس والبي إم .عم بحيك جاملياً ...مش عىل
صعيد املتانة .مع إنو الناس بتف ّكر إنو املرسيدس
أحسن يش بس مش صحيح ...التالتة مناح من
أهم من االتنني...
بحسها ّ
هالناحية ...بس جاملياًّ ...
وبعدين بهالبلد فيك دغري تعرف مني ه ّني
صحاب املرسيدس ومني صحاب البي إم ...أما اليل
عندون أودي ،ما حدا بيعرف عنن يش...
صح؟...
ّ
عكل حال :وصلت عالشرياتون محل ما بنزل عادة،
وبعدين رحت ع مكتب العقيد عدنان إلسأله إذا
كان كل يش جاهز .طلب مني ارجع تاين يوم.
فقضيت نهاري واجبات اجتامعية أنهيتها بإفطار
عائ ّ
يل ببيت اململوك.
كانت مرتو للواء عاملة سفرة ...وال أطيب ...مش
معقول األكل الشامي شو طيب ...هلق فيه ناس
بفضّ لوا األكل الحلبي ...إي ال! أنا مش منن...
الشامي ما فيه متلو...
املهم ...بعد االفطار بقليّ اللواء إجي تاين يوم بعد
ّ
الضهر عمكتبو .رحت لهونيك ...أنا وفايت لعنده
واجهني العقيد عدنان وأخد مني مفاتيح األودي.
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“خري ،شو فيه؟” قلتلو“ .بدنا نحط فيا األغراض ،”...وبرم ضهرو وراح .تج ّمدت
محيل ...رصت إعرق ...إنو أكيد أنا مستعد ساعدون بشو ما كان ،بس انقل
بكلفوهن بهيك أمور؟...
متفجرات بسياريت؟ ليش ،شو وين الناس اليّ عادة
ُ
فت ركض لعند اللواء وقلتلو إنو العقيد عدنان أخد مني مفاتيح السيارة
ّ
ّ
ليحط فيها “األغراض”!
كان اللواء عميقرا الجريدة ،رفع راسه وقال“ :الزم نحافظ عىل الرس ّية يا ميشال”.
فهمت ساعتها إنو ما قدر يبعت األغراض ع لبنان مع حدا تاين وإنو برييد يك ّلفني
شخصياً بهاملهمة“...ما فينا نو ّكل حدا غريك يا ميشال باللحظة الراهنة .هيدي
حساسة ج ّدا”.
مه ّمة ّ
يا ربيّ شو كانت لحظة مح ِر ِجةُ ...أحرجت ُأحرجت كتري .هلق ما بعرف متاماً
ليه .ميكن من إنو شو بدي قول ملريت غالديس إذا عرفت إين عم ان ُقل متفجرات
باألودي؟ أو لبنايت إذا انكشفت؟؟
طيب ،أنا متأ ّكد إين ما رح انكشف بس مش هون القصة .معقول أنا ميشال
سامحة املستشار االعالمي والوزير والنايب السابق يعمل هيك أمور؟ شو
هالورطة يا ريب! بس كيف بدي أرفض له خدمة عم يطلبها مني؟ ما هو كامن
مي ...خفت
خادمني كتري من قبل ...رصت إعرق ...حسيت قمييص صار كلو ّ
يترسب عرق تحت باطي عىل ك ِّم الجاكيت ويقوم يشوفو اللواء اليّ كان بعدو
ّ
عم يحيك عن أهم ّية العملية االسرتاتيجية ...وق ّد ما حيك قلت لحايل إنو ْ
لك معو
حقّ “ :العمل ّية كثري مهمة اسرتاتيج ّياً!!” وتذ ّكرت إين عم قوم بهاليش ألجل لبنان.
فأنا كنت دامئاً أعمل ملصلحة بلدي وأشتغل مفاوضاً ووسيطاً لتقريب وجهات
النظر مبا يخدم تلك املصلحة.
وفجأة إجتني فكرة :الصدمة! أجل ،هذا ما يحتاجه لبنان وطبقته السياس ّية
مؤسسة
ليك تقوم بواجبها يف حامية السلم األهيل ،وضبط الحدود من خالل ّ
الجيش .أشعر أن بلدي ينزلق أكرث وأكرث إىل نوع من املواجهات التي ستدخله يف
وطني ،ع ّ
األمني ٌ
يل
فالت من عقال الدولة وإنّني ،كشخص
الفوىض ...إن الوضع
ّ
ّ
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املبادرة بتحريض الدولة عىل القيام بواجباتها.
نعم! ال ب ّد من إحداث صدمة للحكومة اللبنان ّية
يك تستفيق...
ض ّليت عند اللواء يش  ٥٠دقيقة تح ّدثنا خاللها
عن األوضاع بسوريا واملؤامرة الكون ّية عليها بس
ما جبت سرية “الصدمة” ،فهيدا شأن لبنا ّين رصف
بيهم اللواء بالوقت الحارض ،إىل أن رجع
وأكيد ما ّ
العقيد عدنان مبفاتيح األودي املح ّملة باملتفجرات.
عش ّية وصلت ع بريوت ودغري رحت ع مكتبي...
طلبت من غالديس ،سكريترييت ،تتلفن مليالد
وتق ّلو يالقيني بعد نص ساعة ببيت األرشف ّية .ما
هم وب ّدي بقا أخلص
تتخ ّيلو قديش كنت عتالن ّ
من هالحمولة .وصل ميالد الساعة تسعة إال ربع،
كنت أنا عم بتمىش رايح جاي باملكتب .قلتلو
إنو األغراض صاروا تحت ،بصندوق السيارة،
وأعطيته كيس املصاري وسألتو إذا بدو قهوة .قال:
“ال ،بالها ،خليني شوف شو يف نواقص .بعتويل
القنابل؟” ،جاوبتو إين ما بعرف شو فيه ،وإذا مش
باعتني منجينب املرة الجاي ...بس يف صواعق أنا
شفنت ...قاليّ إي الصواعق وساعات التوقيت تبع
التفجري أهم يش.
ْ
“لك هني كانوا محرضين شغلة ب ّدا فان يا ميالد!”
قلتلو“ .لك فان شو؟ شو فان ،شوي شوي ،شو
منقدر ،مناخد” ...ما كان عم يفهم ع ّ
يل ميالد،
إنو املقصود كان إنو الفان هو املكان األسايس:
بيتنزل منو ،وبيتحرض فيه ،منجيبو مليان ومرنجعو
فايض ...يعني ...ملن بدنا نعمل غري عمليات...
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بس مدري ليش كنت حاسس إنو ميالد مضطرب شوي فسألت“ :شو باك؟” قاليّ
إنو مش عارف ليش وقعت القرعة عليه لينفذ هالعمليات“ ،ليش أنا بالذات؟”
بظن إين تفاجأت ملا سألني هالسؤال ،ميكن ألنو ثقتي فيه وق ّلة خربيت األمنية
قاليّ ّ .
خ ّلوين إنىس إنو هو اليّ أص ًال إجا لعندي وعرض عيل فكرة التفجري .قمت قلتلو:
برسيتو ،بقدرتو ،بحسن إدارتو،
“هيدي قرعة ثقة يا ميالد ،ثقة بالشخص ،بعقلوّ ،
بخربتو بالناس وتقدير الظروف ...الثقة هيي األساس مش إنو والله عنا شبكة
هيك وروحو شغلوها ،ال ...الثقة يا ميالد ،الجامعة بيوثقو فيك كثري” .تأ ّثر ميالد
بجوايب وقاليّ “ :حبيب قلبي إنت” .قلتلو“ :إنت حبيب قلبي!” .وسألني إذا كان
اللواء اململوك والعقيد عدنان موافقني عىل األهداف ،فهزيت ّلو برايس ،بس لشو
الكذب هلق ،أنا ما فاتحنت بهاملوضوع ألن اللواء اململوك ك ّرر ع ّدة م ّرات ق ّدامي
متس بأمن لبنان .ومبا إين كنت مقتنع إنو التفجري لن يحصل،
إنو سوريا ما ب ّدا ّ
نزلت أنا وميالد عالباركينغ .ما تسألوين من وين إجاين هاإلميان إنو التفجريات ما
رح تصري .ما حدا بيعرف مصدر هالنوع من التن ّبؤات ،فهي بتنتج عن شعور دفني
بالنفس ما إلو تفسري .كنت عارف وبس .ف ّرغنا الحمولة من سياريت ونقلناها ع
سيارة ميالد األودي ...ميالد عندو كامن أودي بس غري موديل .كان ميالد خيفان
إنو تنفجر فيه “الحمولة” عالحاموة ألن طريقو طويل ،بس أنا ط ّمنتو وقلت ّلو انو
سألت عن املوضوع وقالوا انو ما بتأ ّثر .بس أنا ال سألت وال يش ،ما
ما يخاف ألين نُ
أص ًال كيف بدي إسأل عن تأثري الحرارة عىل املتفجرات وأنا ما بفهم باملتفجرات؟
بس قلت ّلو إين سألت عشان ّ
يط ّمن ...وبعدين أنا كنت متأكد إنو لن يحصل أي
تفجري ،فام فيه لزوم للقلق .ساعدته برتتيب املتفجرات بسيارتو ،حطيناهن علبة
علبة وبتأنيّ  .تباوسنا ومت ّنيت ّلو التوفيق ،وافرتقنا...
أخدت نفس عميق وطلعت بسياريت الفاضية ورحت عبيتي بالجوار .هونيك
كانت مريت عم تسهر عند ناس قرايبي ّنا قمت لحقتها لعندن ...كانت سهرة لطيفة،
نستني شوي خويف عميالد ما تقوم تنفجر فيه السيارة من ورا الحاموة ...ملن
ّ
رجعنا ع البيت حسيت إين تعبان كثري ...رحت دغري عأوضة النوم ،شلحت
تيايب .ومنت.

177

طوع هيجورو نيدلا فرش اذش

محرض اإلحراج

أنهى ميشال سامحة ،بحسب وقائع سريته املتخيلة جزئياً ،سريته بالنوم ،الذي
مثلام سببه التعب أو الخور ،عىل أثر االنتقال بني بريوت ودمشق ،فقد أوجده
إحراج متفاقم ،وقع فيه املتهم ،بوصفه سبي ًال مسلكياً ،يختلف عن الحرج اليومي،
يف كونه حاالً دامئة ،وليس شعورا عابرا .إذ ألف ذاك اإلحراج لغة سامحة ،وخالفها
بأفعاله ،كام أمسك بجسده ،وحدد العالقة بني املتهم وآخر ْيه ،أي ميالد كفوري
من جهة ،والعقيد عدنان واللواء اململوك من جهة أخرى ،باإلضافة إىل زوجته
غالديس .فقد كان سامحة محرجاً خالل مشاركته يف التحضري للعملية اإلرهابية،
وظل عىل هذا السلوك إىل حني توقيفه ،ورمبا ال يزال عليه حتى اآلن .هذا ما
تشري إليه قصته ،وما ميظهره األغلب من أحداثها ومحركاتها ،بدءاً من “املسايرة”،
وصوالً إىل “هذه األفعال ليست من تفكريي” ،ومروراً بالكالم عن “صدمةٍ” ،أراد
املحرج أن “يوقظ” بها الدولة اللبنانية ،ومؤسساتها ،قبل أن ينزع ثيابه ،ويذهب
إىل الرسير ،ويغفو.

رأس ،يد ،تعرق

حمل اإلحراج سامحة يف جس ٍد مبعرثٍ ،تكلم عنه املتهم كأنه عبارة عن أعضاء
متفرقة“ ،رأس” و“يد” و“كتف” و“وجه” ،ال تتصور سوى بعني الغري ،وال تتحرك
سوى مع تحركه .فحني التقى املحرج بالعقيد عدنان ،واقفاً عىل درج األمن
القومي ،وسمع صوت اللواء اململوك ،من دون أن ينتبه إىل حضوره يف الخلف،
خفض رأسه بعد أن شعر بضيق اإلثنني ،وانزعاجهام من تهريب األسلحة من لبنان
إىل سوريا“ .خجل” سامحة ،وأنزل رأسه ،مثبتاً نظراته عىل الحذاء ،ومن دون

أن تصدر أي كلمة عنه .وإذ سيطرت عليه “عيون العقيد وكالم اللواء” ،قرر يف
تلك اللحظة أن يخفف من “متلمل” املسؤولني ،عرب أدائه دوره املعتاد ،أي دور
الوسيط ،الذي يحوله من “خجول” إىل “محرج” ،من رأس منخفض إىل يدٍ ،تجمع
بني طرفني ،النظام السوري وميالد كفوري.
يف البداية ،مل “يعطِ ” ميشال سامحة “وجهاً” لكفوري ،عىل رغم إرصار األخري،
وترداده أنه يحتاج إىل املال .وقد يكون سبب ذلك ،أن سامحة ال وجه له ،أو أن
لديه وجهاً لكنه غري قادر عىل “إعطائه” ألحد ،نظراً لكونه ملحقاً بعالقة صاحبه
بالنظام البعثي .لكن ،عندما تحول سامحة إىل “وسيط” ،بدأ بتحريك أعضاء
إحراجه تجاه كفوري ،بحيث أنه “مىش” معه عىل رجيل “املسايرة” ،التي أصابها
وجع يف مفاصلها ،كام استخدم يده ليأخذ منه “ليستة” األغراض املطلوبة للقيام
بالعلمية يف شامل لبنان .أما بالنسبة للرأس ،فتحول من “منخفض” أمام اللواء
والعقيد ،إىل “مهزوز” أمام كفوري ،الذي سأل املحرج إن كان املسؤوالن البعثيان
قد وافقا عىل أهداف العملية ،فأجابه بـ“ه ّزة رأس” ،تفيد أنهام قبال بها.
إال أن اإلحراج مل يغري سامحة من رأس ساكت إىل يد مولفة فحسب ،بل حوله إىل
وسيط بني اآلخرين وأجسادهم أيضاً .فمن الالفت أنه يصف لهذا أو ذاك عدداً
من األدوية ،كأن ينصح كفوري بـ“إيرتال” ،أو “ديكلو نريوبيون” ،أو يرشح له عن
فوائد نبتة الصبار .ويف الجهة عينها ،يرتدد يف نُصح اللواء اململوك أن يستعمل أحد
األدوية ،الذي يبعده عن أكل أظافره ،لكنه ،رسعان ما يستبدل الدواء بالخدمة
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اإلرهابية .بالتايل ،صار املحرج “دوا ًء” ،يتوسط بني اآلخرين وأجسادهم ،للتخفيف
من أوجاعها .وقد يرد ذلك إىل أنه يريدهم معافني ،يك تقدر أعضاؤه عىل الظهور،
أو التشكل ،عند نظره إىل حركاته الجسمية.
وهنا ،ال بد من التذكري بأن عالقة املحرج مع الجسد األقوى يف سريته ،أي النظام
البعثي ،م ّرت يف ثالث مراحل .األوىل ،مثلها العقيد عدنان بأعضاء جسمه الساكنة،
التي تتحرك بهدوء“ ،كأنه عم يقرا الجريدة” ،فلم يستطع سامحة أن يستنتج
منها أي قرار متعلق باملوافقة عىل العمليات أو رفضها .الثانية ،متثلت بيد اللواء
اململوك ،الذي كان “يخبط” بها عىل الطاولة ،من دون أن تكون متشنجة ،بل
“مرخية” ،ما دفع املحرج إىل االستنتاج أن اللواء غاضب ،وعليه التدخل برسعة
يك يوقف عمليات تهريب األسلحة إىل سوريا عرب لبنان“ ،إنت أؤمر وبس” .أما
املرحلة الثالثة فرتتبط بظهور “كتف” املحرج ،الذي أمسكه اململوك ،كإشارة إىل
رضاه عىل سري األمور .فحركته هذه ،أي إظهار الكتف ،مكافأة عىل تحول املحرج
إىل يد وسيطة.

ليصبح كام ًال ،بعد أن ينظر صاحبه يف جسد اآلخرين ،بل يخترص بعضو واحد ،هو
إما رأس ،أو يد ،أو كتف ،وأحياناً يكاد يصري سائ ًال مترسباً من تحت الثياب ،قبل
أن يعود إىل تجمده ،ويستمر يف ظهوره اإلحراجي .كيف عاد السائل وتجمد؟ أو
ما هي العالقة الثانية ،التي استوت فوق عالقة الجسد املحرج بأجساد اآلخرين،
ودفعت بسامحة إىل االستمرار يف وساطته ،وقبوله نقل املتفجرات؟

لكن رسعان ما يتبدد هذا الرضا البعثي تجاه املحرج ،الذي “ارتاح” بظهور كتفه
املمسوك .ذلك أنه ،ومع دخوله إىل مكتب اللواء اململوك ،يف املرة األخرية ،وبعدما
قرر املسؤول البعثي نقل متفجرات يف سيارة سامحة إىل لبنان ،وجده جسداً غري
متحرك“ ،كان عم يقرا الجريدة” ،ما يؤدي إىل انهيار جسم سامحة ،وإصابته
بالح ّمى التي غريته وجعلته يتعرق ،وكادت تذيب أعضاءه .إذ أنه ،يف تلك اللحظة
اإلحراجية ،بدا كأنه خرس كل أعضائه .فقد بدأ املاء يترسب من كل أنحائها،
وكادت تذوب لوال اقتناع املحرج بكالم اململوك حول أهمية العملية“ :ق ّد ما حيك
قلت لحايل إنو معو حق :العمل ّية كثري مهمة اسرتاتيج ّياً!”.

نافل القول إن حال سامحة اإلحراجية ال تظهر بالتشكل الجسدي أمام اآلخرين
فقط .إذ أنها تنطوي عىل كالم ،وسلوك ،يصدران عن إحراجه الذي أخذ شكل اليد
الوسيطة ،واملو ّلفة .فمثلام ينتظر املحرج من أجساد اآلخرين أن تصور أعضاءه
ذات هالمية ،ال
املتفرقة ،ينتظر من غريه ،أن يحدد آراءه .فداخل الجسد املبعرث ٌ
تحسم موقفها ،بل تستبطن موقف اآلخرين ،أو تتامهى معهم ،خصوصاً متى
كانوا سلط ًة ،كام هو الواقع بالنسبة مليشال سامحة ومسؤويل النظام يف سوريا.

يف النتيجة ،وإيجازاً لعالقة الجسد املحرج بأجساد اآلخرين ،من املمكن تعيني
مسارين من مساراتها ،بحسب ما جاء يف سرية سامحة املتخ ّيلة جزئياً .إذ ال
يتوقف تبعرث جسد املحرج بسوى النظر إىل جسد الغري ،أو لنقل إىل جسد
السلطة تحديداً ،التي تظ ّهر أعضاءه الواحد تلو اآلخر ،ال سيام اليد ،ألنه يؤدي
دور الوسيط بينها وبني كفوري .ويف بعض األوقات ،يتحول املحرج إىل وسيط بني
اآلخرين وأجسادهم ،عرب النُصح بتناول األدوية .عل ًام بأن الجسد املبعرث ال ينتقل

والحق أن سامحة ،خالله سريته الجرمية ،يقف دامئاً يف الوسط السلبي ،بني النظام
والعميل املزدوج .ووقوفه هذا سلوك استبطاين يشري إليه الكثري من مواقفه،
أكان تجاه ارصار ميالد كفوري عىل القيام بالعملية ،أو متلمل مسؤويل البعث
من “الحالة األمنية املتدهورة” .فعندما قرر املحرج املساهمة يف التخفيف من
ضيق العقيد عدنان واللواء اململوك ،فعل ذلك “ضمناً” ،من دون أن يطلبوا منه
مبارش ًة ذلك ،بحيث استنتج طلبهم من انزعاجهم .وهذا التضمني مرده إىل نوع
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من الغموض الذي يسرت به املسؤولون النظاميون دورهم أو قرارهم القاطع
حيال القيام بعمليات إرهابية يف شامل لبنان ،إذ يبدو كأنهم يرتكون للمحرج
إيضاح ما يرغبون فيه .وهو أمر يدل عليه عنرص حارض يف العالقة بني سامحة
واململوك ،أي الصوت املنخفض .فاللواء مل يحدد ما يريده من كفوري ،بل قال
“تنفيذ عمليات” ،تاركاً للوسيط املحرج أن يفرس هذه العبارة عىل منواله ،وأن
يعترب اللفظ “واضحاً” ،عىل رغم انخفاض الصوت .ويتضاعف االستبطان حني
يكرر اللواء حديثه عن األهمية االسرتاتيجية للعملية“ ،قد ما حيك ،قلت لحايل،
إنو معو حق” ،وبالتايلَ ،
نقل املتفجرات يف سيارته.
غري أن االستبطان ،الذي يسببه التكرار ،يظهر بوضوح مبارش يف عالقة سامحة
بكفوري ،التي تبدأ بـ“املسايرة” ،وتنتهي مبا يشبه تحول املحرج إىل كفوري آخر.
ذلك أن إرصار “العميل املزدوج” عىل القيام بالعملية أدى إىل قبول سامحة
املشاركة فيها كوسيط “من ضمن املسايرة” ،ال سيام بعد أن “ق ّرر ضمناً” مساعدة
النظام يف دمشق .ثم إنه ،يف ما بعد“ ،سيساير” كفوري ،ويقتنع باستهداف املفتي
السني يف الشامل وخالد الضاهر وأخيه إلخ .نظراً إىل أن “العميل املزدوج” يكرر
تلك األسامء أمامه .لكن الرابط االستبطاين بني املحرج وكفوري يصل إىل ذروته
حني يسأل األخري سامحة عن سبب اختياره هو بالذات للقيام بهذه العملية،
وذلك رغم معرفة املحرج بأن كفوري هو الذي بادر وعرض خدمته اإلرهابية.
هذه املفارقة تتبدد بقراءتها عىل ضوء اإلحراج ،بحيث نيس سامحة ،يف تلك
اللحظة ،أن األمر جرى بالعكس ،لكنه ،ألنه محرج ،استبطن كفوري ،وجاراه يف
استفهامه ،باحثاً عن إجابة مل يجدها سوى كالمه عن “الثقة”.
بعد ذلك ،بدا سامحة متحمساً للعملية أكرث من كفوري نفسه ،ال سيام حني
يتحدث عن “الڤان” ،الذي كان من املفرتض أن تنقل فيه الحمولة ،أو حني
فاجأ كفوري بنقل سامحة للمتفجرات يف صندوق سيارته“ ،يخز العني عنك،
ُي َ
جايني بسيارتك؟ شو كان بدك فيها هالشغلة يطول عمرك” (كام جاءت حرفياً يف
التسجيالت) .هذا ،ويظهر إحراج سامحة االستبطاين يف نهاية سريته ،حني يسأله
كفوري إن كانت املتفجرات تتأثر “عالحاموة” ،فيجيبه سامحة بأنه سأل املسؤولينَ
رجح ،هنا ،أن سامحة مل يسألهام ،ألنه
البعث َّيني عن ذلك ،وقاال إنها ال تتأثر .و ُي ّ
ليس يف حاجة إىل هذا االستفهام ،فهو نقل املتفجرات من دمشق إىل بريوت ،ومل
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يؤ ِد ذلك إىل أي حادث خطري يف الطريق .لكنه ،وألن ذاته هالمية ،ارتكز عىل كالم
املسؤولني يك يسند حجته ،دون أن ينطلق من تجربته الشخصية التي تستقر عىل
سلوك استبطاين ،يصدر عن اإلحراج ،ويمُ ارس يف وسطية سلبية وثابتة ،ظهرت،
وبطريقة رسدية أخرى ،يف سيارة األودي ،التي اقتناها سامحة ألنها “وسط” بني
املرسيدس والبي .أم .وهي نفسها السيارة التي يتامثل بها مع كفوري“ :ونقلناها
ع سيارة ميالد األودي ...ميالد عندو كامن أودي بس غري موديل”.

بطولة ناقصة

يف كل األحوال ،ال يكفي السلوك االستبطاين يك يجمد املترسب من جسم املحرج.
ذلك أن الحمى التي أصابت األعضاء املبعرثة ،يف لحظة إحراج صاحبها ،مل تهدأ
سوى باقتناع سامحة بأهمية العملية اإلرهابية اسرتاتيجياً ،باإلضافة إىل تحويله
خطاب انطوى عىل ط ّيات إديولوجيات عدة،
حديث اللواء اململوك عنها إىل
ٍ
طائفية ،وعائلية ،ووطنية ،ودفعه إىل التضحية والبطولة التي رسعان ما تحكم بها
اإلحراج ،وصيرّ ها ناقصة .ذلك أن سامحة ،وعىل أثر متلمل املسؤولني البعثيني من
تهريب األسلحة إىل سوريا عرب لبنان“ ،خجل عن كل لبناين” ،ويف تلك اللحظة أراد
التحول إىل بطل يضحي من أجل “أبناء” بلده .لكن البطولة هذه خففها االحراج
من ميالد كفوري ،ومسايرته ،فأصبحت وساطة من خاللها يرغب املحرج بإفادة
“ابن طائفته” ،والحفاظ عىل جامعته املسيحية ،التي مل يخرج منها بالكامل ،ومل
يذب فيها بشكل تام ،بل ظل يف “وسط” الطريق بني اإلذعان لسلطتها واالنشقاق
عنها“ :واملسيحيي ،شو؟ مانون بخطر؟ أكيد ،املسيح ّيي بخطر! شو باك يا ميشال،
شو قصتك مرت ّدد هيك؟”.
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وتتمظهر اللغة اإليديولوجية أكرث حني يتحدث سامحة عن أسباب مشاركته
االرهابية ،فيقارن ،يف إفادته الرسمية ،بني شامل لبنان من جهة ،وجنوبه خالل
عامي  1974و ،1975أي خالل تواجد منظمة التحرير الفلسطينية عىل أرضه:
“وجدت أن السالح يهرب من لبنان إىل سوريا ،وتحديداً من منطقة الشامل ،ومن
بينها الباخرة “لطف الله  ،”2مام يجعل املنطقة شبيهة مبنطقة الجنوب خالل
عامي  1974و ،1975حينها سقط النظام العام ،وعطل الجيش ،ووقعت حرب
أهلية” (من إفادة سامحة أمام قايض التحقيق ،الجلسة الثالثة .)2012/9/11
ُيضاف إىل ذلك أن الخطاب التضحوي ينطوي عىل صلة عائلية أيضاً ،وسعها
املحرج لتشمل جميع اللبنانيني الذين متنى لهم أن يصبحوا مثل زوجته“ ،يقعدوا
عالبلكون يرشبوا زهورات ويتأ ّملوا بالشجر” .وال يخلو هذا الخطاب من طبقة
ذاتية ،عبرّ عنها سامحة ،يف ذروة إحراجه ،عندما تفاجأ باختياره ناق ًال للمتفجرات:
“معقول أنا ميشال سامحة املستشار االعالمي والوزير والنايب السابق يعمل
هيك أمور؟ شو هالورطة يا ريب! بس كيف بدي ارفض له خدمة عم يطلبها مني؟
ما هو كامن خادمني كتري من قبل”.
لكن املح َرج خرج برسعة من هذه الورطة ،أي انهيار صورته يف حال انكشافه،
باالنتقال إىل كالم عن “الصدمة” التي أوقفت ترسب عرقه وه ّدأت خوفه:
“الصدمة! أجل ،هذا ما يحتاجه لبنان وطبقته السياس ّية ليك تقوم بواجبها
مؤسسة الجيش .أشعر أن
يف حامية السلم األهيل ،وضبط الحدود من خالل ّ
بلدي ينزلق أكرث وأكرث إىل نوع من املواجهات التي ستدخله يف الفوىض ...إن
وطني ،ع ّ
يل املبادرة
فالت من عقال الدولة وإنّني ،كشخص
الوضع
األمني ٌ
ّ
ّ
بتحريض الدولة عىل القيام بواجباتها .نعم! ال ب ّد من إحداث صدمة للحكومة
اللبنان ّية يك تستفيق” (من إفادة سامحة أمام قايض التحقيق العسكري ،الجلسة
الثالثة .)2012/9/11
إذاً ،أدخل اإلحراج سامحة يف خطاب مرصوص“ ،يساير” فيه كل السلطات ،من
النظام يف سوريا ،إىل الطائفة ،فضال عن العائلة ،والدولة ومؤسساتها ،باإلضافة إىل
صورته العامة ،وذاك كله يك يصبح “بط ًال” ناقصاً“ ،يحدث صدمة” يقول م ّر ٍ
ات
كثرية يف التحقيق معه إنه كان متأكداً من عدم حصولها.
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يف هذا السياق ،ال بد من الوقوف عىل هذه التضحية غري املكتملة التي يريد
سامحة مامرستها ،ويف الوقت نفسه ينفي حصولها ،كام لو أنه يقول “أريد
إحداث صدمة لن تحصل” ،وهذه العبارة متعارضة للغاية .غري أن قراءتها يف
ضوء اإلحراج تبني أنها تؤلف بني شقني :األول ،متعلق بخطاب البطولة ،والثاين،
برفض كامن داخل املحرج موضوعه املشاركة يف العملية .وبالجمع بني هذين
الشقني ،بدا سامحة كأنه غري قادر عىل مامرسة بطولته إىل حد التضحية ،كام
أنه ال يستطيع معارضة مسؤويل النظام السوري ،أو عدم اإلذعان لقرارهم .لذا،
وبطريقة احراجية ،جمع بني البطولة ونفيها يف عبارتني منفصلتني“ :إحداث
صدمة” و“لن تحدث”.
من هذه الناحية ،يصح اإلفرتاض أنه لو كان سامحة خاضعا بشكل تام للنظام يف
سوريا ،لكان مارس خطاب بطولته عىل أكمل وجه ،وقال “أريد إحداث صدمة”
فقط .ويف املقابل ،لو أنه منشق عن هذا النظام ،وال يجد مهرباً سوى املوت يك
ال يكون رشيكاً يف اإلرهاب ،لكان يفضل االنتحار عىل نقل املتفجرات .غري أن
سامحة املحرج مل يتمم بطولته ،ومل ينتحر ،بل إنه “نام” .والفعل هذا إحراجي،
يقع يف الوسط بني التضحية واالنتحار ،بني “إحداث صدمة” إليقاظ الدولة
و“نفي” حصولها من أجل إنقاذ الذات ،وعدم توريطها يف مجزرة ممكنة.
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إشكالية الصادق يف كذبه

عىل هذا األساس ،تحكم اإلحراج بجسد سامحة املبعرث ،وبسلوكه االستبطاين،
مثلام أدخله يف خطاب بطويل ناقص ،كام لو أنه ظرف تشتد وطأته عىل املوقوف،
مانعاً إياه من التفكري ،ال سيام حني يقع يف حرية من أمره ،أو يف شكٍ  ،يسرته
باستمداد الثقة من “حب الكبري” ،أي بشار األسد“ :طلعت بـاألودي ورصت ف ّكر،
ما يكون ميالد م ّتفق َم ُعن وأنا ما معي خرب؟ ...ع ّ
كل حال ،ما حدا بيتج ّرأ يدق
فيني ،ألن الكبري بيحميني لو شو ما صار”.
لقد س ّكن اإلحراج تفكري سامحة ،الذي بات مفصوالً عن أفعال صاحبه ،وهذا
ما تشري إليه عبارة املح َرج“ :هذه األمور ليست من تفكريي” ،والتي بها ينفي
مسؤوليته التفكرية عن ارتكاباته .إذ أن املح َرج غري قادر عىل القول “إن هذه
األفعال من تفكريي” ،أو أن يكذب قائ ًال“ :مل أقم بهذه األمور أص ًال”.
تالياً ،وباالنطالق من اإلحراج ،ال بد من طرح إشكالية مؤلفة من ثالثة أسئلة
متداخلة :أولها ،هل يف مقدور سامحة أن يعرتف؟ وثانيها ،هل تقع عليه مسؤولية
األعامل التي قام بها ،ال سيام أنه خاضع لظرف رمبا يصح وصفه باملوضوعي؟
وثالثها ،كيف ميكن محاكمة املحرج؟
بالنسبة للسؤال األول ،قد يصح االفرتاض أن سامحة يف محارض التحقيق الرسمي
معه“ ،اعرتف” بجرميته .ففي املحرض األول يقول“ :أخطأت يف املوافقة عىل تفجري
أهداف لبنانية ...أخطأت وأسأت التقدير” ،ويف املحرض الثاين“ :نعم إين نادم عىل
لكل ما يفرضه ع ّ
ما فعلته ومستع ّد ّ
يل القانون ،وأشكر الله أنْ تدخّ لت عنايته يف
بأي إنسان أو ممتلكات وخاصة إىل جانب
الوقت املناسب لوقف إمكانية الرضر ّ
ذلك االستقرار العام” .لكن ،من ناحية أخرى ،رمبا أحرج سامحة يف “اعرتافاته”
هذه ،إذ “ساير” املحقق ،وأذعن لطلبه ،أي “اإلقرار بالخطأ” ،فاعرتف وبالغ يف
اإلعرتاف إىل درجة الندم ،والتوجه بالشكر إىل الله ألنه منع حدوث العملية.
إذاً ،ال نستطيع التحقق إن كانت هذه االعرتافات صادرة عن إحراج ،أم ال ،غري
أنه ،وبعيداً عنها ،هل ميكن للمحرج ،عىل العموم ،أن يعرتف؟
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هذه املسألة ترتبط بعالقة املحرج بالخري والرش ،أي بقدرته عىل تعيني وجهة
فعله األخالقية ،إن كانت خرياً أم رشاً .فعندما يرتكب املحرج جرمية ،ال ينظر إليها
كعمل رش خالص ،أو خري محض ،بل إنها تجمع اإلثنني يف الوقت عينه .إذ أنها
خري يف سياق عالقته املذعنة لسلطة الغري ،وهي رش ،بالنسبة لذاته التي ترفض،
يف األساس ،ارتكاب هذه الجرمية .ويف النتيجة ،ال يتمكن من معرفة إن كانت
جرميته خطأ أم صحاً ،ولذلك ،فهو ال يستطيع االعرتاف بها ألن الرشط الرئيس
لفعل اإلعرتاف هو حضور خطأ سابق عىل مامرسته .مبعنى آخر ،ال ميكن للمحرج
أن يعرتف ألن محرك فعله هذا غائب ،أو باألحرى غري ُمدرك.
وعليه ،ال يكذب املحرج ،وال يقول الحقيقة ،هو يؤلف بني اإلثنني ،الكذب
والحقيقة ،يقف يف الوسط السلبي بينهام ،من دون أن يتجاوزهام .يف الجهة
عينها ،واستناداً إىل هذه الوساطة بني الخري والرش ،ال يعود املحرج ،وهنا معالجة
استفهام االشكالية الثانية ،مسؤوالً عن جرميته التي ارتكبها بدون أن يفتكرها
كخطأ ،ولكن ،عىل مستوى آخر ،من البديهي القول إن سامحة مسؤول عن
املشاركة يف التحضري للعملية اإلرهابية ،خاص ًة أنه مستفيد منها ،ويرغب ،من
خاللها ،يف تعزيز مركزه وموقعه لدى النظام يف سوريا .وبالتايل ،من املستحيل
تدارك الوقوع يف مفارقة مفادها أن املحرج مسؤول وغري مسؤول يف الوقت
نفسه ،وقد سبقتها واحدة أخرى مضمونها أنه يعرتف وال يعرتف...

189

طوع هيجورو نيدلا فرش اذش

ذيفنتلا فقو عم جارحإ

ُحكم مؤخر وآخر مقرب

بعد ذلك ،كيف من املمكن محاكمة املحرج ميشال سامحة؟

لنفرتض أن ميشال سامحة فكر ،قبل أن يقع يف اإلحراج ،يف استخدام إحراجه
سلبياً كذريعة ،إلسداء خدمة لسلطة األسد من خالل تأدية دور الوسيط .فحتى
لو كان محكوماً باالحراج ،يستطيع أن يستعمل هذا األخري ،ومكانه الوسطي،
لتخطي الطرفني ،ميالد كفوري ونظام البعث يف سوريا .لكنه ال يرغب يف ذلك ،ما
دام هو ،يف النهاية ،يستفيد من هذا النظام ،الذي غيرَّ ه بوصفه صور ًة من صوره
اإلعالمية أو السياسية .فالجرمية ال ترتبط باالحراج ،كموقف سلويك ،بل بالتفكري
فيه ،وانتهاجه سلطوياً ،من أجل إسداء خدمة للنظام ،وليس من أجل تجاوزه،
وهذا موضوع آخر.
إذاً ،من املمكن محاكمة ميشال سامحة الذي فكر يف اإلحراج ،بوصفه حجة
الرتكاب جرميته .وهو فكر يف احراجه من خالل تعميمه هذا اإلحراج عىل كل
اللبنانيني ،معتقداً أنهم يقبلونه كحال مسليك شائع يف مجتمعهم ،كام لو أنه
يقول لهم“ :جميعنا مسؤول عن جرميتي الصادرة عن اإلحراج” ،وبالتايل ،ال أحد
مسؤول عنها.
وسامحة ،الذي فكر يف إحراجه ،أصاب يف تعميمه ،إذ أن اإلحراج موقف سلويك
عام عند اللبنانيني ،مي ّتنه عيشهم يف ظل سيستام إجتامعي ،ودولتي ،وسيايس،
مح َرج بتوليفه السلبي بني الجامعات واألفراد ،وبني الكتل املتنافرة إلخ .وهذا
ما يدفع إىل القول إن ميشال سامحة ،يف جانب من جوانب سريته الجرمية،
يبدو كأنه منوذج املجرم الذي يفرزه املجتمع اللبناين ،مثلام تشارك مؤسساته يف
فرزه .ورمبا لهذا السبب بالذات ،مل تقدر هذه األخرية عىل محاكمته ،ألنها هي
أيضاً محرجة ،أو باألحرى مؤسسات إحراج .وللسبب نفسه رمبا ،مل ينتبه أحد
من السياسيني ،أو الصحافيني ،الذين تابعوا قضية ميشال سامحة ،اىل أن جرمية
فظيعة كادت أن تقع بحق املئات من البرش بسبب اإلحراج ومن باب املسايرة.

* تصوير طالل خوري
*عرضت هذه املداخلة للم ّرة األوىل يف بريوت يف  ٤كانون الثاين  ٢٠١٤يف  .98Weeksتلتها
عروض ثالثة يف ّ
كل من “زيكو هاوس” (١٥شباط) ،ستوديو “زقاق” (١٤آذار) ،وأخرياً يف
“مانشن” بتاريخ  28آذار .٢٠١٤
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