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كالم في السياسة

الرهان على حكمة نبيه بري
جان عزيز

طالب نواب
«الوفاء
للمقاومة»
بإحالة
اقتراحات
القوانين
المالية
على اللجان
النيابية
(هيثم
الموسوي)

ُص ـ ِّـدق اقـتــراح الـقــانــون املعجل املكرر
الــرامــي إلــى إلغاء «األسـهــم لحاملها»
و»األسهم ألمر».
كــذلــك َص ـ َّـدق املـجـلــس عـلــى الـقــوانــن
اآلتية :قانون السير الجديد ،إنشاء
ال ـه ـي ـئــة الــوط ـن ـيــة ل ـح ـقــوق اإلن ـس ــان
امل ـت ـض ـم ـنــة ال ــوق ــاي ــة م ــن ال ـت ـعــذيــب،
قانون إعفاء ورثــة اللبنانيني الذين
قضوا في كارثة الطائرة الجزائرية
مــن رســوم التقاضي ورس ــوم الفراغ
واالن ـت ـقــال ،قــانــون خـفــض الـغــرامــات
ع ـل ــى مـ ـت ــأخ ــرات الـ ــرسـ ــوم ال ـب ـلــديــة،
ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون خ ـ ـفـ ــض الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرام ـ ـ ــات ع ـل ــى
م ـتــأخــرات رس ــوم املـيـكــانـيــك ،قــانــون
ت ـج ــري ــم إطـ ـ ــاق ع ـ ـيـ ــارات ن ــاري ــة فــي
ال ـ ـهـ ــواء ،ق ــان ــون اإلج ـ ـ ــازة لـلـحـكــومــة
إصـ ـ ــدار سـ ـن ــدات خــزي ـنــة بــالـعـمــات
األجنبية .أمــا أهمها ،فكان االقتراح

ال ــرام ــي إلـ ــى تـخـصـيــص اع ـت ـم ــادات
لـتـنـفـيــذ ب ـعــض امل ـش ــاري ــع ف ــي قـطــاع
امل ـي ــاه امل ـب ـتــذلــة وأعـ ـم ــال االس ـت ـمــاك
ال ـ ـعـ ــائـ ــدة لـ ـه ــا ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ح ــوض
الليطاني.
غ ـ ـيـ ــر أن ال ـ ـج ـ ـل ـ ـسـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي اتـ ـسـ ـم ــت
بالتحفظات ،كانت أبــرزهــا تلك التي
سـجـلـهــا ك ــل م ــن ح ــزب ال ـلــه وال ـق ــوات
والـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ــر ،لـ ــم يـكـتــب
لخاتمتها الخير .فبعد طرح االقتراح
املتعلق بــأصــول التعيني فــي وظيفة
أسـ ـت ــاذ ت ـع ـل ـيــم ث ــان ــوي ف ــي املـ ـ ــدارس
الــرسـمـيــة وتـعـيــن جـمـيــع الناجحني
فــي امل ـبــاراة عــام  ،٢٠٠٨طــار النصاب
الـ ـق ــان ــون ــي وانـ ـخـ ـف ــض ع ـ ــدد الـ ـن ــواب
الحاضرين إلى  ٥٩نائبًا .ولم يتمكن
املجلس من مناقشة اقتراحات قوانني
االنتخابات النيابية.

بلى هي غالبية مسيحية .وغالبية غالبة .تثق بنبيه
بري .وال تصدق كل ما يقال هذه األيام ،باسم الرجل،
ومن محيطه ،أو ضد الرجل ،أو من أعدائه.
ً
ال يـصــدق املسيحيون م ـثــا ،أن األم ــن عـلــى حركة
السيد موسى الـصــدر« ،يـقـ ّـول» كالمًا فيه استعادة
ً
ولــو لذكر الحرب األهلية .ولــو عرضًا ،ال تهويال وال
تهديدًا .وال يصدق املسيحيون أن حامل إرث «الوطن
النهائي لجميع أبنائه»ُ ،ينسب إليه اتهام عن ثنائيات
طائفية أو «جـمـهــوريــة أول ــى» أو صيغة ال ميثاقية.
وال ي ـص ــدق امل ـس ـي ـح ـيــون أن م ـم ـثــل ال ـط ــائ ـف ــة ال ـتــي
قاتل أبـنــاؤهــا كــل املحتلني مــن دون استثناء ،ودفــع
مقاوموها أغلى األثـمــان وأقــدسـهــا ،صونًا للسيادة
في مواجهة كل األع ــداء ،هو نفسه من ّ
يحمل زورًا،
موقفًا يرفض إرادة اللبنانيني في اختيار رئيسهم ،أو
يجهض قرار مواطنيه في سيادة رئاستهم .وال ولن
يصدق املسيحيون ،أن الطالع من معاناة املحرومني،
يـمـكــن أن ي ـكــون لـحـظــة فــي مــوقــع مــن يـحــرمـهــم من
آم ــال ـه ــم وتـطـلـعــاتـهــم ف ــي وط ــن يـتـســع لـلـجـمـيــع وال
يستثني أحدًا .وال يصدق املسيحيون ،أن الذي ناضل
ما يقارب نصف قرن ،كي يكون هو هو ،يرفض أن
يكونوا اليوم هم هم ،ال كما يريد لهم آخر أو يفرض
غاز أن يتكيفوا أو يروضوا أو يدجنوا...
عليهم ٍ
ال بل أكثر من ذلك ،نعم ثمة غالبية مسيحية غالبة،
تــرفــض أن تـصــدق االت ـهــامــات ال ـتــي يـســوقـهــا أع ــداء
الرئيس نبيه بري .ال بل يرفضونها باملطلق وحسب.
يــرف ـضــون م ـجــرد الـتـلـمـيــح إل ــى أن م ــا يـحـصــل هو
ً
نتاج مؤامرة كبرى تستهدف املقاومة أوال وأخيرًا.
بحيث يذهب املسار النزاعي املستجد رئاسيًا ،إلى
لـحـظــة يـصـيــر فـيـهــا إم ــا ال ـطــاق وإم ــا ال ـص ــدام أم ـرًا
حتميًا .إمــا طــاق املـقــاومــة مــع شــارع ميشال عــون،
وإما الصدام في بيئتها وبيتها .وفي الحالتني تكون
تلك القوة الوطنية الضرورية قد أصيبت في حصانة
أساسية من حصاناتها الوطنية .في لحظة حصارها
من قبل أكثر من عدو معلن أو مضمر .وال يصدق
املسيحيون مجرد الهمس أو اإلشــارة أو املزح حتى،
بأن لبنانيًا واحدًا يقبل إضعاف مقاومتهم في وجه
اسرائيل وفي وجه اإلرهاب.
وألنـهــم كــذلــك ،يؤمن املسيحيون ،بغالبيتهم الغالبة
هـ ــذه ،أن ـهــم م ــع ك ــل مــواطـنـيـهــم أب ـن ــاء جـبـلــة واحـ ــدة.
م ـت ـســاويــة ف ــي األصـ ــل وال ـف ـصــل وال ـن ـســغ والـنـســب
وال ــدول ــة والـسـلـطــة وال ـحــق وال ــواج ــب .وألن ـهــم كــذلــك،
يــؤمــن املـسـيـحـيــون ب ــأن اللبنانيني كـلـهــم ،قــد تعبوا

من االحتفال بــأحــزان بعضهم .ومــن االبتهاج بآالم
قسم منهم .وأنهم قد كفروا بعقود من الرقص على
قبور بعضهم ،واالنتصار بهزائم فئة منهم ،والفوز
ع ـلــى ح ـســاب ف ـئــة أو ج ـمــاعــة أو طــائ ـفــة .ل ـقــد تعلم
املسيحيون ،بثمن الهزيمة والشهادة والدماء واملنفى
واملعتقل ،أنهم ال ينتصرون إال بانتصار كل لبناني،
وك ــل اللبنانيني ،حـتــى آخ ــر لبناني مـنـهــم .وأن ـهــم ال
يحيون حريتهم وكرامتهم ،إال بحرية كل مواطنيهم،
وبكرامة كل شركائهم في الوطن واملواطنة .لقد خبر
املسيحيون ،الغالبية الغالبة منهم ،حفرًا في الوجدان
وعلى ما تبقى من أجسادهم ،أن احتفالهم بانتخاب
بشير الجميل ،فيما وليد جنبالط يبلغ سالمه إلى
تيمور مهاجرًا ،ليس نصرًا وال فوزًا وال فرحًا .بل أول
الطريق صوب الهزيمة .تمامًا كما خبر املسيحيون،
أن احتفاالت شركائهم بالوطن بأي دولة ووطن ،فيما
ً
ميشال عــون منفيًا أو سمير جعجع معتقال ،ليس
استقرارًا وال سالمًا وال وفاقًا وال ميثاقًا .بل الخطوة
األولى نحو انكسار الوطن والجنوح صوب الكارثة.
ولقد شاهد املسيحيون وشهدوا طيلة ربع قرن ،كيف
أن وطنهم ال يعيش بنصف وطن .وال بثلث شعب .وال
بربع سيادة .وال بمرابعني وال بثنائيات أو مثالثات
وال بأنصاف قادة .حتى صاروا يحترفون الحلم .ال
بل يرتكبون الرجاء .حلمهم هذا كان يومًا منذ أحد
عشر عامًا ،أن يوحدوا شهادات شهداء الوطن .وأن
يجمعوا تضحيات كل جماعاته على مذبح سيادة
وشراكة وحرية وكرامة خبز وعمل ومنزل وغد .وأن
يصالحوا دمــاء الذين سقطوا كلهم ،مع رجــاء الذين
صمدوا كلهم .فال يسقط لهم شهيد من بعد إال على
الجبهة الصحيحة .وال يترك لبناني منهم أرضه إلى
أرض غريبة.
ً
لـقــد حـلــم املسيحيون طــويــا ،حـتــى ج ــاءت اللحظة.
لـحـظــة أنـضـجـتـهــا ال ـتــراك ـمــات .وســاعــدتـهــا أولــويــات
الخارج املرتد عنا .وفرضتها ضرورات الوطن املترنح
امل ـتــداعــي عـلــى رؤوس ـن ــا جـمـيـعــا .لـحـظــة ،نسجتها
عــوامــل داخـلـيــة بـحـتــة :مـنـهــا ص ـمــود مـيـشــال عــون.
ووفاء حسن نصرالله سيد الوفاء .ومصالحة سمير
جعجع وتـطـ ّـهــر ذاك ــرة مسيحية كاملة مــن لحظات
التدمير الذاتي .وشجاعة سعد الحريري في اإلقدام
على ما فاتنا لحظة استعادة السيادة .وعقلنة وليد
جـنـبــاط ،وح ـتــى قـنــاعــة سـلـيـمــان فــرنـجـيــه واقـتـنــاع
الغالبية الغالبة مــن اللبنانيني ...لــم يعد ينقص هذه
اللحظة إال حكمة نبيه بري .وغالبية املسيحيني ،كما
اللبنانيني الغالبة ،تدرك كم أن حكمته وافــرة وقادرة
وحاضرة .وأنه وأنها لن يخيباهم!

تقرير

الكتائب :لسنا معارضة مع رئيس المجلس
ق ـط ــع أشـ ــواطـ ــا ب ـع ـي ــدة» ب ــن ال ـنــائــب
قاسم عبد العزيز وريفي .أما النائب
كاظم الخير فإنه يدقق حساباته ولم
يحسم موقفه بعد.
ك ـ ـ ــل ذل ـ ـ ـ ــك ي ـ ـح ـ ـصـ ــل ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع
فـ ــي ط ــرابـ ـل ــس ي ـغ ـل ــي رفـ ـض ــا مل ــوق ــف
ال ـح ــري ــري .وت ـت ـح ــدث م ـع ـلــومــات عن
ت ـح ـض ـي ــرات تـ ـج ــري ل ــرف ــع ي ــاف ـط ــات
ً
رافضة في املدينة ،فضال عن تحركات
شعبية على األرض قد تشمل مؤيدي
الحريري الذين يلزم حاليًا أكثريتهم
الصمت لـعــدم قــدرتـهــم على مواجهة
موجة االعتراض الكبيرة في املدينة.
وت ـب ــرز م ــوج ــة االعـ ـت ــراض ه ــذه على
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،الـتــي
ت ـت ـ ّ
ـوع ــد «ص ــاح ـب ـن ــا» ،أي ال ـح ــري ــري،
في االنتخابات النيابية املقبلة ،بأن
«يحصد فيها ما يحاول زرعه اآلن».

ليا القزي
عند الرابعة من بعد ظهر اليوم تبدأ
الخلوات املفتوحة للمكتب السياسي
ال ـك ـت ــائ ـب ــي مل ـت ــاب ـع ــة ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات فــي
املـلــف الــرئــاســي وإع ــان الـنــائــب سعد
الحريري تبني ترشيح النائب ميشال
عون إلى رئاسة الجمهورية .وكان قد
سبق ذلك ،زيارة رئيس الحزب النائب
ّ
الجميل للحريري الذي «أعرب
سامي
عن تقديره واحترامه للحزب وتفهمه
ألي موقف سيتخذه الكتائب من دون
أن ُيـ ـم ــارس أي ض ـغــط ألن ــه س ـبــق أن
جربنا» ،استنادًا إلى مصادر كتائبية.
الـتـســويــة الــرئــاسـيــة دخ ـلــت مراحلها
األخ ـي ــرة ،وح ــزب الـكـتــائــب ُي ـصـ ّـر على
عــدم االلـتـحــاق بـهــا ،تمامًا كما رفض
سابقًا أن ينضم إلى التفاهم بني التيار

ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر وال ـ ـقـ ــوات الـلـبـنــانـيــة،
ً
مـفـضــا االل ـت ـحــاق بـلـقــاء الجمهورية
مع الرئيس السابق ميشال سليمان،
وكأنه بذلك ُيخرج نفسه نهائيًا خارج
كادر الصورة ليحصر نفسه في مربع
صغير .ال ينظر الكتائب إلى األمر من
هذا املنظار« ،التجار ُيفكرون من هذا
املنطلق ،ولكن نحن موقفنا مبدئي»،
مذكرين بأنه «نحن الذين تخلينا عن
ثالثة وزراء داخل الحكومة» ،الحقيقة
أنـ ــه ت ـبــن أنـ ــه كـ ــان تـخـلـيــا ع ــن وزارة
االق ـت ـصــاد وال ــوزي ــر آالن حـكـيــم فـقــط!
حـتــى الـســاعــة «ال تـبــديــل فــي املــوقــف.
ن ـح ــن م ـع ــارض ــة م ــع أن ـف ـس ـنــا ول ـيــس
مــع نبيه ب ــري» .و ُتـســأل امل ـصــادر« :ما
الذي تبدل حتى نغير نحن؟» ،وتعيد
ّ
التذكير بأن معارضتها انتخاب عون
رئيسًا للجمهورية ناتجة من «وجود

م ـش ــروع ــن س ـيــاس ـيــن م ـت ـنــاق ـضــن.
هـنــاك املــوقــف مــن ح ــزب الـلــه ورفــض
تسليم البلد له وطبيعة العالقة التي
ستكون مع املجتمع الدولي» .إضافة
إلــى ذل ــك ،هـنــاك اعـتــراض على «مبدأ
االتـفــاقــات الثنائية التي تــركــب» .هل
مـشـكـلـتـكــم أن ـك ــم ل ـسـتــم ج ـ ــزءًا مـنـهــا؟
«ع ـي ــب هـ ــذا ال ـ ـكـ ــام» ،ت ـ ـ ّ
ـرد املـ ـص ــادر.
وتضيف« :حني زارنــا وفد من التيار
الوطني الحر وتحدث الوزير الياس
بو صعب عن أن التفاهمات يجب أن
تشمل كــل اللبنانيني ،خصوصًا من
ً
يمتلكون تمثيال أساسيًا ،فكان ذلك
م ــن مـنـطـلــق أن ـن ــا أقـ ــويـ ــاء» .وتـكـشــف
املـ ـص ــادر الـكـتــائـبـيــة ع ــن «م ـح ــاوالت
تقوم بها كل القوى لنكون جــزءًا من
التفاهمات ،ولكن نحن ليس بسهولة
نتراجع ولن نتراجع».

)مروان طحطح(

