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سياسة

ٌ
ُ
وقت ُيعمل
فيه للرب!
ملحم الرياشي*
جهيد فــريــد ،نجح سمير
جهد
ٍ
بعد ٍ
ج ـع ـج ــع وم ـ ـي ـ ـشـ ــال ع ـ ـ ــون ف ـ ــي ط ـ ّـي
صفحة املاضي البغيض ،ولو كان قد
احـتــوى ومـضــات قليالت مضيئات
بــن الـحـكـيــم وال ـج ـنــرال وب ــن الـقــوات
ّ
والتيار وبني املتأثرين واملؤثرين من
حولهما.
م ـ ـنـ ــذ أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن ألـ ـ ـف ـ ــي سـ ـ ـن ـ ــة ،ب ـنــى
الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــون سـ ـ ـ ــورًا ع ـظ ـي ـم ــا س ـ ّـي ــج
حـ ــدودهـ ــم م ــن األع ـ ـ ـ ــداء ،ل ـك ـنــه ـ عـلــى
عظمته ـ لم يمنع اجتياح الصني ّملرات
ّ
قياسي
عدة ،أبرزها ثالث ،وفي وقت
ق ـص ـي ــر ،وك ـ ـ ــان ال ـس ـب ــب اخـ ـت ــراق ــات
الـ ـ ـح ـ ـ ّـراس ال ــذي ــن ال ق ـض ـيــة ل ـه ــم وال
قناعة ،وبالطبع ال إيمان .فكان ّ
حراس
السور العظيم يسقطون بالرشوة أو
بــالـخــوف ،أو بــالــرشــوة وال ـخــوف معًا.
بنى الصينيون الـســور ،لكنهم نسوا
أن يبنوا الـحــارس! أمــا نحن وكــل من
ـرف أو عايش األلــم واملــوت
عــاش أو عـ ّ
والهجرة والذل ورحيق املقاومة من ّأي
موقع وفي ّأي موقع أو أسلوب اختاره
لنفسه أو اختاره مع أترابه ورفاقه ،فما
علينا اليوم إال أن نبني الحارس معًا،
لنربح الدار فنمنع ونربح الجار.
نحن تصالحنا مع ذاتنا عند مصالحة
القوات اللبنانية والتيار الوطني ّ
الحر،
وال ع ـي ــب أن ن ـك ــون مـخـتـلـفــن وف ــي
محطات سياسية متعددة ،لكن العار
أن ّ
يحولنا االختالف ـ أي اختالف ـ من
مؤمنني بالحرية التي من أجلها نحن
في هذا املشرق ،إلى متضادين (بفتح
ال ــدال) ال يلتقيان أو خطني متوازيني
ي ـح ـت ــاج ــان دومـ ـ ــا إلـ ــى ث ــال ـ ٍـث لـيـجـمــع
بينهما.
نحن تصالحنا مع املاضي ،ألن رؤيانا
أضحت أمام مولودتنا الجديدة «وثيقة
ن ـي ــات» ،كـمــا رؤي ــة ه ــؤالء البرلينيني
األملـ ــان أم ــام ج ــدار ال ـعــار ال ــذي فصل
بينهم ،إلى أن أسقطوه بأيديهم.
نـ ـح ــن ربـ ـحـ ـن ــا الـ ـ ــوصـ ـ ــول ،ي ـب ـق ــى أن
نسهم جميعًا مسيحيني ومسلمني،
وكـ ٌّـل على ّ
همته وبقدر إيمانه بلبنان
ّ
وق ـض ـيــة ل ـب ـن ــان ،ل ـي ـس ـت ـقــر ال ــوص ــول
فنربح البقاء.
نحن تصالحنا لخدمة «اليوم التالي»،
ألن قلب العالم العربي من سوريا إلى
العراق إلى الجزيرة ينادينا ًلنبني معًا
هــذا الـيــوم ،بــل لنحيي نهضة بدأناها
منذ قــرن ونـ ّـيــف ،وهــي تنتظر بخفر
أن تـعــود إلــى حضنها املـشــرقــي بعد
سكون العاصفة وجالء الليل األسود
ال ـ ــذي س ـي ـح ـمــل م ـع ــه ح ـت ـمــا وحـكـمــا
إسالمًا جديدًا ويومًا جديدًا.
إن لـ ـبـ ـن ــان املـ ـح ـ ّـص ــن ب ــ»امل ـس ـي ـح ـي ــة
ال ـ ـقـ ــويـ ــة» ،هـ ــو ل ـب ـن ــان ع ـل ــى ح ـصــان
ّ
األخـ ّـوة الحضارية التعددية والخالقة
ـامـيــة واملـسـيـحـيــة .ه ــذا اللبنان،
اإلسـ ّ
هو الولدة الطبيعية والوحيدة للعصر
ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد اآلتـ ـ ــي ،ول ــإن ـس ــان
الجديد األكيد مسلمًا كان أو مسيحيًا
أو غير ذلك.
وأخـ ـت ــم ،إن غــرف ـت ـنــا ف ــي هـ ــذا الـبـيــت
اللبناني واملشرقي تحتاج إلى ترتيب،
ووث ـي ـق ــة إع ـ ــان ال ـن ـي ــات ه ــي املــدخــل
الطبيعي إلى ترتيبها ،ومتى انتهينا،
ُ
استطعنا نـحــن ساكنيها أن نسهم
ب ـف ـعــال ـيــة أق ـ ـ ــوى وأن ـ ـقـ ــى فـ ــي تــرت ـيــب
البيت اللبناني فالبيت املشرقي .هذه
ه ــي رســال ـت ـنــا ،ب ــل ه ــذه ه ــي مهمتنا
الـتــي ألجلها ولــدنــا ومــن أجلها أتينا
مسيحيني في هــذه البقعة من العالم،
ه ــذه هــي الـحـكـمــة فــي وثـيـقــة الـنـيــات،
ومنها عمق فلسفتها بالذات.
م ــع ش ـك ــري إلدارة ال ـص ـح ـي ـفــة عـلــى
رغبتها مشاركتي «سالم املسيحيني»
فــي ه ــذه ال ـس ـطــور ،أج ــزم بــأنــي ُ
لست
ألســرف في الــوجــدان السياسي ،لكن
في السياسة والواقعية السياسية ما
في الوجدان.
* رئيس جهاز التواصل
واإلعالم في القوات اللبنانية

تقرير

بين «القوات» و«التيار»:
مشروع قانون انتخابي ...وأغنية
لم يعد من ُ
المستغرب أن
تنتشر صورة من مناسبات
اجتماعية تضم ممثلين عن
القوات اللبنانية والتيار الوطني
ّ
الحر في «كادر» واحد« .ورقة
النوايا» انعكست إيجابًا على
ُمعظم قطاعات الحزبين،
فبات مسؤولو الفريقين
ُينسقون ويلتقون دوريًا
ُمتباهين باألمر« .اإلنجاز»
الجديد الذي ُيعول عليه
الطرفان هو التوصل إلى
اتفاق على مشروع قانون
لالنتخابات النيابية

إنـجــاز ُمشترك حتى اآلن ،حتى أهم
مــن ورقــة الـنــوايــا» .كذلك إن «مرحلة
جــديــدة ت ـشــارك فــي إع ــداده ــا جميع
القطاعات ستبدأ مالمحها بالظهور
فــي شـهــر أي ـلــول ،وسـتـكــون ملصلحة
املسيحيني».
االت ـ ـصـ ــاالت األنـ ـش ــط ه ــي ع ـل ــى خــط
َ
قطاعي الطالب والشباب في «القوات
وال ـت ـيــار» ،خــاصــة بعد الـخـلــوة التي
ن ـظ ـمــاهــا ف ــي ب ـي ــت ع ـن ـيــا ـ ـ ـ حــريـصــا
أواخــر حزيران املاضي« ،وإذا تمكنا

ليا القزي
رج ــال قــوات ـيــون وعــون ـيــون فــي بلدة
الـ ـق ــاع ـ ـ ـ ال ـب ـق ــاع ال ـش ـمــالــي جمعتهم
ال ـب ـيــرة والـنــرجـيـلــة بـعــد أن فرقتهم
ال ـس ـيــاســة ل ـس ـن ــوات ط ــوي ـل ــة .الـتـقــوا
ل ـ ــ«إن ـ ـمـ ــاء ال ـ ـقـ ــاع بـ ـع ــد بـ ـ ــدء س ــري ــان
«ورقــة النوايا» بني الحزبني ،ودائمًا
ع ـل ــى ق ــاع ــدة الـ ـق ــاع ل ـل ـج ـم ـيــع» ،كـمــا
ك ـت ــب م ـ ـسـ ــؤول الـ ـتـ ـي ــار فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
ج ــورج مـطــر عـلــى «فــايـسـبــوك» .هــذه
ل ـي ـســت املـ ـ ــرة األولـ ـ ـ ــى الـ ـت ــي يـجـتـمــع
ف ـي ـهــا م ـم ـث ـلــون ع ــن ال ـط ــرف ــن ،فمنذ
تــوق ـيــع «ورق ـ ــة ال ـن ــواي ــا» وال ـل ـق ــاءات
ب ــن ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ـ ّـر وال ـق ــوات
اللبنانية تـتــوالــى .مرحلة ثانية من
الـ ـت ــواص ــل ت ــرس ـخ ــت ب ــن اثـ ـن ــن مــن
أبــرز «أع ــداء» الحرب األهلية .األمــور
لن تنحصر بصورة ولحمة مشوية
و«كــاس عــرق» يجمع بينهما .فوفقًا
ملعلومات «قواتية ـ عونية» ،يستعد
االث ـ ـنـ ــان ل ـ ـ ــ«إعـ ـ ــداد م ـ ـشـ ــروع ق ــان ــون
لــانـتـخــابــات الـنـيــابـيــة سـيـكــون أهــم

شيء ُيعكر التنسيق،
ال
ّ
فطي صفحة الماضي
أصبح من المسلمات

من تطويره ،فال ُمشكلة لدينا» ،يقول
مـ ـس ــؤول الـ ـط ــاب ف ــي ال ـ ـقـ ــوات ج ــاد
دميان.
القصة بالنسبة إلى «الشباب» ليست
قصة ورقة« ،هناك مبادئ نؤمن بها،
ولكن في النهاية ال ّ
بد أن يحكم منطق
الــدولــة وأن ينتصر ال ـح ــوار .الـنــاس
ي ـت ـط ـل ـعــون إلـ ــى األم ـ ـ ـ ــام» .االخ ـت ــاف
م ــوجــود «ول ـكــن نـحــن نـنـقــل الـعــاقــة
من الصراع إلى التنافس اإليجابي».
أهمية هذه اللقاءات« ،رغــم أننا غير
ُمـعـتــاديــن هــذه ال ـصــورة والـطــريـقــة»،
هـ ــي فـ ــي أنـ ـه ــا «تـ ــريـ ــح األرضـ ـيـ ـت ــن،
خاصة أنــه في محطات كثيرة هناك
تداخل بني القوات والتيار» ،يضيف
دميان.
مــوائــد الـغــداء والعشاء بــن الفريقني
أصـ ـبـ ـح ــت «دائـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة» .مـ ــا إن ُيـ ـغ ــادر
مـ ـس ــؤول ج ـه ــاز اإلعـ ـ ــام وال ـت ــواص ــل
ً
عشاء ألحد القطاعات،
ملحم رياشي
ح ـتــى ي ـت ـصــل ب ــه «ش ــري ـك ــه» ال ـنــائــب
إبــراه ـيــم كـنـعــانُ ،مــذك ـرًا إي ــاه بعشاء
ُينظمه قطاع ُمشترك آخر.

ّ
ً
عشاء ألحد القطاعات ،حتى يتصل به كنعان ُمذكرًا بعشاء لقطاع آخر (هيثم الموسوي)
ما إن ُيغادر رياشي

رد

بلدية المعيصرة :لم نقبل إقامة مطمر
ً
عمال بقانون املطبوعات ،نرجو من حضرتكم
نشر هذا الرد على ما جاء من معلومات غير
صحيحة في مقال الزميلة ليا القزي (يوم 17
آب  ،)2015حول قبول رئيس بلدية املعيصرة
زهير عمرو إقامة مطمر للنفايات في البلدة.
إننا إذ ننفي نفيًا قاطعًا ما ورد من معلومات
في مقال الزميلة القزي بقبول رئيس بلدية
املعيصرة إقــامــة مطمر للنفايات فــي البلدة،
وتــراج ـعــه عــن امل ــوض ــوع بـضـغــوط مــن دولــة
ال ــرئ ـي ــس ن ـب ـيــه ب ـ ــري ،ال ـ ــذي ن ـش ـكــره ون ـقــدر

مواقفه الوطنية ،وال سيما وقوفه إلى جانب
املعيصرة ،برفضه إقامة أي مطمر للنفايات
فـيـهــا ،نلفت عـنــايــة كــاتـبــة امل ـقــال إل ــى أن من
اقترح هذا األمر ليس البلدية ،بل وزير التيار
الــوط ـنــي ال ـحــر ف ــي الـلـجـنــة ال ــوزاري ــة املكلفة
معالجة قضية النفايات ،وهذا األمر استدعى
م ــن الـبـلــديــة إصـ ــدار ب ـيــان تـعـلــن فـيــه رفــض
هــذا املقترح ،وال سيما أن املعيصرة منطقة
سـيــاحـيــة تـمـتــاز ب ــروع ــة جـمــالـهــا وربــوعـهــا
الخضراء .وقد نشر البيان في أكثر من موقع

ووسيلة إعالمية ،وفي موقع الوكالة الوطنية،
بتاريخ  3آب .2015
وقد أوضحت البلدية في بيانها ،أن رئيسها
أكد في اجتماع اتحاد رؤساء بلدية كسروان
الفتوح ،رفضه القاطع استقبال أو إقامة مطمر
للنفايات في البلدة .ومن هنا ،كنا نتمنى على
الــزمـيـلــة الـتــأكــد مــن صـحــة مـعـلــومــاتـهــا قبل
نشرها».
املستشار اإلعالمي لبلدية املعيصرة،
محمد عبد الوهاب عمرو

