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في عرض عسكري ـ 1986

قائدًا للجيش

سياسة

3

مع الشاعر سعيد عقل في قصر الشعب ـ 1989

تصوير هيثم الموسوي
يـخـفــض كـلـفــة ال ـطــاقــة م ــن الــدخــل
من  15في املئة الــى ما بني سبعة
وثمانية في املئة ،لكنه ُج ّمد أيضًا
ف ــي ال ـل ـج ــان امل ـش ـت ــرك ــة .اق ـتــرح ـنــا
ق ــان ــون ــا مل ـح ـك ـمــة م ـت ـخ ـص ـصــة فــي
الـجــرائــم املــالـيــة ،فـنــام فــي األدراج،
وكــذلــك األم ــر بالنسبة الــى قانون
فـصــل الـنـيــابــة عــن الـ ــوزارة وخطة
ضبط النفقات وإع ــادة النظر في
نـظــام الـضــرائــب بما يــوقــف سرقة
ال ــدول ــة .ه ــذه كـلـهــا لـيـســت اف ـكــارًا،
وانما مشاريع قوانني .لكنها كلها
عرقلت .ماذا يمكنني أن أفعل؟
¶ لـ ـكـ ـن ــك ل ـ ــن تـ ـحـ ـك ــم وحـ ـ ـ ـ ــدك ،وإنـ ـم ــا
نفسها
باملشاركة مع الطبقة السياسية
ّ
ّ
التي ّ
التسيب .هل تتوقع
سببت كل هذا
ً
ّ
فعال أن تنفذ ما تعد به؟
ـ ـ ـ ـ أنـ ــا ل ـس ــت ك ـغ ـي ــري .ل ـ ـ ّ
ـدي سـلـطــة
تـمـثـيـلـيــة و 25نــائ ـبــا أفـ ّـع ـل ـهــم في

تنازلت مرة واحدة
لميشال سليمان وانظروا ماذا
كانت النتيجة
بين الشرق والخط اإلسرائيلي
األميركي اخترت جذوري
مجلس النواب .عندما أكون رئيسًا
لــن يـكــون أحــد ق ــادرًا على العرقلة.
الكل في حاجة الى توقيعي.
¶ هـ ـ ــل حـ ـ ـ ــان وقـ ـ ـ ــت تـ ـغـ ـيـ ـي ــر الـ ـنـ ـظ ــام
السياسي؟
ـ ـ في النظام علل كثيرة ،ولكن عند
املطالبة تقوم القيامة ،كما يحدث
عندما ّ
يهب الجميع مع كل اشارة
الى تعديل ،ولو فاصلة ،في اتفاق
الطائف.
¶ هل يحفظ النظام الطائفي للمسيحيني
ثباتهم واستقرارهم أم أننا بحاجة الى
شيء آخر؟
ـ ـ جـ ّـربـنــا كــل األنـظـمــة .فــي النظام
ال ـط ــائ ـف ــي ،م ــا «فـ ــي طــائ ـفــة مـشــي
حالها» .نعم نحن في حاجة الى
ش ــيء آخ ــر ،ولـكــن هــل نـمـ ّـهــد لـهــذا
الشيء اآلخر بالتمديد؟ أي نظام
جــديــد يـجــب أن نمهد لــه انطالقًا
مــن الـنـظــام الـطــائـفــي ،ول ـكــن وفــق
مـ ـب ــدأ الـ ـكـ ـف ــاء ة ،أي أن ت ــأت ــي كــل
ط ــائ ـف ــة ب ــاألكـ ـف ــاء ،ال وفـ ــق الـ ــوالء
ال ـس ـي ــاس ــي .ع ـن ــدم ــا ُي ـط ـب ــق م ـبــدأ
الـكـفــاء ة ،نصل الــى اطمئنان إلى
أن الـكـفــاء ة هــي املـعـيــار ،وعـنــدهــا
يـ ـصـ ـب ــح ال ـ ـ ـخـ ـ ــروج م ـ ــن ال ـط ــائ ـف ــة
ً
سـ ـ ـه ـ ــا .الـ ـ ـي ـ ــوم ه ـ ـ ــذا ال ي ـح ـص ــل.
مـ ــا ي ـح ـص ــل ه ـ ــو ،ع ـل ــى مـ ــا ي ـق ــول
الــرئـيــس نـبـيــه ب ــري :عــالـسـكــن يا
ّ
بطيخ .كل يأخذ حصته.

