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سياسة
قضية اليوم

ّ
أكد رئيس المجلس النيابي
نبيه بري أنه «ملتزم
ضبط النفس ،ولن أدخل
في اشتباك سياسي مع
أحد ،مهما حاول البعض
استفزازي» ،و«لن يوقع أحد
بيني وبين الرئيس ميشال
عون» .وشدد على أن أحدًا
«ال يمكنه أن يفرض قانون
الستين علينا» .في غضون
ذلك ،يتوقع أن تعود
محركات تأليف الحكومة
الى العمل مع عودة وزير
الخارجية جبران باسيل من
جولته الخارجية

ّ
بري :ضبط النفس هو «الجهاد األكبر»
ولن يوقع أحد بيني وبين الرئيس
ميسم رزق
حــن جـهــر الــرئـيــس نبيه ب ـ ّـري ،بعد
إنتخاب العماد ميشال عون رئيسًا
للجمهورية ،باالنتقال الى «الجهاد
األكبر» ،ذهب معظم التفسيرات الى
أن رئيس املجلس النيابي انتقل من
مـعــارضــة انـتـخــاب ع ــون رئـيـســا الــى
مرحلة «اختالق املشاكل أمام العهد
الجديد عبر عرقلة تأليف الحكومة».
وبــات هذا املصطلح ،الــذي «التبس»
ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،مـنـطـلـقــا
لتحميل ّ
بري مسؤولية عرقلة تأليف
الحكومة وتأخير اإلعالن عنها.
ف ـ ــي دردشـ ـ ـ ـ ــة م ـ ــع «األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» ،رأى
رئـيــس املـجـلــس أن «الـجـهــل بمصدر
التسمية هــو مــا يــدفــع األغـلـبـيــة إلــى
سـ ــوء ت ـف ـس ـيــرهــا واس ـت ـخ ــدام ـه ــا فــي

غير موضعها» .ويوضح أن «الجهاد
األكبر» عبارة وردت على لسان النبي
محمد ،بعد عودته من إحدى الغزوات
ال ـتــي ع ـ ّـده ــا «ج ـه ــادًا أص ـغ ــر» ،وق ــال:
«عدنا إلى الجهاد األكبر وهو جهاد
النفس ،وهو أعظم أنواع الجهاد».
م ــن هـ ــذا ال ـت ـف ـس ـيــر ،ي ــؤك ــد الــرئ ـيــس
بـ ـ ّـري «عـ ــدم االن ـ ــزالق ال ــى أي مشكل
سـيــاســي نتيجة الـعــرقـلــة الحاصلة
ف ــي ال ـح ـكــومــة» ،ال ـتــي يــربـطـهــا ب ـ ّـري
«ب ـ ـعـ ــدم رغـ ـب ــة الـ ـبـ ـع ــض فـ ــي إجـ ـ ــراء
انتخابات نيابية وفق قانون حديث
ّ
وعـصــري» .ويــؤكــد رئيس املجلس لـ
«األخـبــار» أنــه «ملتزم ضبط النفس
تـ ـج ــاه م ــا ي ـح ـص ــل ،ول ـ ــن أدخـ ـ ــل فــي
اش ـت ـب ــاك س ـي ــاس ــي م ــع أحـ ـ ــد ،مـهـمــا
حاول البعض استفزازي» ،وأضاف:
«ل ــن ي ـجـ ّـرنــي أح ــد إل ــى ح ـيــث يــريــد،

ولــن يوقع أحــد بيني وبــن الرئيس
ميشال عون».
وف ــي م ــوض ــوع ق ــان ــون اإلن ـت ـخــابــات
ّ
يؤكد بـ ّـري «رفضه الستني» ،مشيرًا
إلـ ـ ــى «عـ ـ ـ ــدم قـ ـ ـ ــدرة بـ ـع ــض األطـ ـ ـ ــراف
عـ ـل ــى ف ــرض ــه ك ــأم ــر واق ـ ـ ــع ع ـل ـي ـن ــا»،
وخـصــوصــا أنـنــا «لـسـنــا وحــدنــا من
نعارضه .نحن متفقون مع حزب الله
على ض ــرورة اعـتـمــاد قــانــون جديد،
ومتفاهمون مع التيار الوطني الحر
والرئيس عون قبل انتخابه حول هذا
األمـ ــر» .هــل تضمنون الـتـيــار؟ «الـلــه
الضامن» يقول الرئيس ّ
بري ،مؤكدًا
أن «ال ـع ــون ـي ــن ال ي ـم ـكــن أن يـقـبـلــوا
هذا القانون ،وهم من أكثر األطــراف
املشجعني على بدأ النسبية».
كـيــف ُيـمـكــن إذًا إس ـق ــاط «ال ـس ـتــن»؟
ال يـمــانــع رئ ـيــس املـجـلــس «الـتـمــديــد

التقني ملجلس النواب إذا ُأ ّ
قر قانون
جــديــد» ،شــرط أن «تـضــاف إلــى نص
ال ـق ــان ــون مـ ــادة ت ـح ـ ّـدد مــوعــد إج ــراء
اإلنتخابات وفق هذا القانون» .وهو

معلومات عن
رئيس
استعداد
ّ
الجمهورية لحل
العقدة المتعلقة
بحقيبة المردة

يراهن «على النواب املستقلني الذين
سيتضررون من خوض اإلنتخابات
ع ـ ـل ـ ــى أس ـ ـ ـ ـ ـ ــاس قـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــون ال ـ ـس ـ ـتـ ــن،
وخصوصًا في ظل التحالف العوني
– ال ـق ــوات ــي ،ال ــذي بــإمـكــانــه أن يــؤثــر
فيهم سـلـبــا» ،وبــالـتــالــي «سيتمسك
هؤالء بالنسبية ألنها الحل الوحيد
بالنسبة إليهم ،وكذلك األمر ينطبق
على حزب الكتائب».
حكوميًا ،يفترض أن تعود محركات
التأليف إلــى عملها بعد تجميدها
نتيجة سفر وزيــر الخارجية جبران
ب ــاس ـي ــل ،وانـ ـشـ ـغ ــال ال ــرئ ـي ــس سـعــد
الـ ـح ــري ــري وف ــري ــق ع ـم ـلــه بــاملــؤت ـمــر
ال ـع ــام لـتـيــار املـسـتـقـبــل .وفـيـمــا عــاد
باسيل فجر أمس إلى البالد ،توقعت
ُ
أوس ـ ـ ـ ــاط س ـي ــاس ـي ــة أن «ت ـس ـت ــأن ــف
االتـ ـ ـص ـ ــاالت ل ـل ــدف ــع ب ــات ـج ــاه إع ــان

تقرير

لبنان الرسمي ومعركة حلب :الحياد أهون الشرين
بعيدا عن االنقسام التقليدي
بين المؤيدين والمعارضين لما يجري
في حلبّ ،
يحيد لبنان الرسمي نفسه
عن هذه التطورات .لكن يمكنه
االفادة من الزخم الديبلوماسي
الدولي ،لتجنيبه مزيدا من االنعكاسات
السورية عليه
هيام القصيفي
كيف يواكب لبنان الرسمي تطورات
معركة حلب االخيرة واحتماالتها؟
ما كــادت تنتهي ازمــة انتخاب رئيس

ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة ،ح ـت ــى ان ـش ـغ ــل ل ـب ـنــان
بــأزمــة التأليف الحكومي واستعادة
ال ـكــام عــن قــانــون االن ـت ـخــاب ،لتعود
ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة الـ ــى الـ ـ ـ ــدوران في
حلقة مـفــرغــة مــن نـقــاش ب ــات عقيمًا،
ً
وممال ،حول توزع املغانم الحكومية،
او اس ـت ـعــادة قــانــون الـسـتــن تكريسًا
مل ـصــالــح ف ـئ ــات س ـيــاس ـيــة .وسـ ــط كل
ذلـ ـ ـ ــك ،ي ـن ـش ـغ ــل ال ـ ـعـ ــالـ ــم بـ ـم ــا ي ـج ــري
ف ـ ــي ح ـ ـلـ ــب ،وت ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــات ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات
السورية على كافة الجبهات التركية
وااليــرانـيــة والعراقية والــروسـيــة ،من
دون ان يـظـهــر لـبـنــان عـلــى اسـتـعــداد
فعلي ملواكبة مسار من املبكر التكهن
بنتائجه الحتمية.
ال شـ ــك ان ع ــام ــن ونـ ـص ــف ع ـ ــام مــن
الشغور الــرئــاســي ،تــركــت اث ـرًا فادحا
ف ــي م ـس ـتــوى م ــواك ـب ــة ل ـب ـنــان ملـلـفــات

اس ــاسـ ـي ــة ت ـ ـنـ ــدرج فـ ــي اط ـ ـ ــار ال ـح ــرب
ال ـس ــوري ــة وت ـب ـعــات ـهــا امل ـب ــاش ــرة على
الـ ـ ــواقـ ـ ــع امل ـ ـح ـ ـلـ ــي .ق ـ ــد ت ـ ـكـ ــون ق ـض ـيــة
النازحني السوريني اول امللفات التي
غرقت في بازار املتضامنني عشوائيا،
مع اآلالف من السوريني الوافدين الى
لبنان لـيـتــوزعــوا فــي جميع مناطقه،
ت ـح ــت شـ ـع ــار ال ـح ـم ــات االن ـس ــان ـي ــة،
مــن دون االلـتـفــات الــى معايير امنية
وس ـي ــاس ـي ــة واجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،وت ــداب ـي ــر
اح ـ ـتـ ــرازيـ ــة ط ـب ـق ـت ـهــا دول مـ ـج ــاورة
لـســوريــا .فــي مقابل دع ــوات سياسية
مكثفة الحتواء املوجات املتتالية التي
ال ق ــدرة للبنان على تحمل اعبائها،
بامكاناته القليلة قياسا الــى قــدرات
دول عربية لم تقدم للنازحني ما يذكر
الستيعابهم وتقديم املعونة لهم.
واذا كــانــت قـضـيــة ال ـنــازحــن عـنــوانــا

اســاسـيــا فــي ادب ـيــات الـتـيــار الوطني
ال ـح ــر ق ـبــل ان ي ـصــل ال ـع ـم ــاد مـيـشــال
عون رئيسا الى قصر بعبدا ،وتحول
بسببها رئيس التيار الــوزيــر جبران
بــاس ـيــل مـكـســر ع ـصــا وم ـحــط هـجــوم
متكرر عليه كلما تحدث عن النازحني
الـســوريــن ،فــان هــذا الـعـنــوان يصبح
ال ـي ــوم م ــن امل ـل ـفــات امل ـل ـحــة وال ـطــارئــة
املــوضــوعــة ام ــام رئـيــس الـجـمـهــوريــة،
ليس من باب تكرار الزمة سياسية ،بل
من باب الضرورة القصوى ،وال سيما
في ضوء العوامل االمنية التي بدأت
تخيم على اكثر من منطقة حدودية،
بعد تطورات سوريا االخيرة.
وه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات س ـت ـض ــع ل ـب ـن ــان
الـ ــرس ـ ـمـ ــي ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا ،ال املـ ـع ــارض ــن
واملــوالــن لالسد ومعركة حلب الذين
اصبحت مواقفهم معروفة ،امام محك

جديد ،في اختبار قدرة العهد الجديد
على التعامل مع التطورات السورية،
ال ـت ــي يـسـتـعـجــل ب ـعــض الـسـيــاسـيــن
رسـ ــم س ـي ـنــاريــوهــات م ـب ـكــرة ل ـه ــا .اذ
ت ــراوح ال ـق ــراءات بــن الــذيــن يجزمون
بـ ـب ــداي ــة ال ـن ـص ــر ال ـن ـه ــائ ــي ل ـلــرئ ـيــس
السوري بشار االسد ،وانسحاب حزب
ال ـل ــه م ــن س ــوري ــا ،وال ــذي ــن يــرس ـمــون
م ـس ـت ـق ـب ــا ت ـق ـس ـي ـم ـيــا لـ ـس ــوري ــا بــن
املجموعات التي فرضت نفسها على
ّ
وتمدد
رقع جغرافية صارت معروفة،
ح ـ ــزب الـ ـل ــه وب ـق ــائ ــه ف ــي ال ـب ـق ــع ال ـتــي
انتشر فيها ،وصــوال الــى حد مقاربة
دوره لبنانيا واعطائه دورا يشبه ما
اعـطــي للحشد الـشـعـبــي فــي الـقــانــون
الذي اقره البرملان العراقي اخيرًا.
في كلتا الحالتني ،تتعدى التطورات
االخـ ـي ــرة مــرح ـلــة ال ـت ـك ـه ـنــات ،ف ــي ظل

