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سياسة

ّ
جلسة الثقة حب ال يخفي االنكسار الحريري
تقرير

يؤذي المشهد النظر حين يقررون حب بعضهم البعض علنًا طوال يوم كامل من البث المباشر ،وال يخرج صوت واحد ينتقد
ّ
الحريري المفضوح
األيادي السود .إال أن التظاهر بعدم وجود رابح ومهزوم هذه المرة أيضًا ال يعكس حقيقة االنكسار
الذي تتردد أصداؤه سواء في مقاعد الوزراء أو النواب
غسان سعود
عـبـثــا ت ـم ـ ّـر ب ـهــم ال ـك ــام ـي ــرات م ــرة تلو
أخرى؛ وجوه كأنها صفراء تضحك من
دون سـبــب .تـكــرار النكات عــن الـنــواب
غ ـي ــر املـ ـع ــروف ــن ج ـع ـل ـهــم م ـع ــروف ــن:
يعرفون بأنهم غير املعروفني .يبتسم
الـ ـن ــائ ــب عـ ـق ــاب ص ـق ــر ك ــأن ــه يـضـحــك
ملعرفته أنه يحكم البلد ،يراقب مطرقة
الرئيس نبيه بري ويقول لنفسه :جزء
مــن البلد .النائب محمد كـبــارة وزيــر.
«م ـع ــال ــي ال ـ ــوزي ـ ــر» ،ي ـق ــول ل ــه عـنـصــر
األمن والصحافيون عند باب املجلس.
مــن ق ــال إن ال ـفــرص ّمـعــدومــة فــي هــذا
ال ـب ـلــد ،وال يـمـكــن «ون ـي ــش امل ــرف ــأ» أن
يصبح وزيــر عمل إذا أصعده ضابط
اس ـت ـخ ـبــارات درجـ ــة ،وغ ـيــره درج ــات؟
«مـ ـع ــال ــي الـ ـ ــوزيـ ـ ــر مـ ـع ــن امل ــرعـ ـب ــي».
أكـثــر الـنــواب حماسة فــي تأييد ثــورة
التكفيريني وزيـ ـرًا ل ـشــؤون الـنــازحــن
الـســوريــن .تــوزيــع ال ـنــواب فــي القاعة
العامة يوحي بتوجه قوي صوب دمج
كتلتي املستقبل والتغيير واإلصــاح
بكتلة واحــدة ،يتناوب الــوزيــر جبران
باسيل والرئيس فؤاد السنيورة على
ت ــرؤس ـه ــا .ج ــائ ــزة ال ـتــرض ـيــة لـلـنــائــب
س ـم ـي ــر ال ـج ـس ــر هـ ــي إف ـ ـسـ ــاح امل ـج ــال
أم ــام ــه إلل ـق ــاء كـلـمــة املـسـتـقـبــل ومـنــح
الثقة بالنيابة عن السنيورة وكتلته.
ملحم رياشي وزير ،وإبراهيم كنعان...

كان لغياب النائب سليم كرم وقع
قاس على الحياة التشريعية التي
لم تعتد االنتظام من دونه!
يلقي كلمة التكتل .النائب سيمون أبي
رميا استبشر خيرًا مما رآه وسمعه،
ف ـخ ــرج ل ـي ـقــول بــوص ـفــه رئ ـي ــس لجنة
الشباب والرياضة إن إعادة الثقة تبدأ
بإعادة ثقة الشباب اللبناني بوطنه.
ل ــم ي ـق ـل ـهــا صـ ــراحـ ــة ،ل ـك ـنــه ي ـع ـت ـقــد أن
انتقال الوزير محمد فنيش إلى وزارة
الشباب والــريــاضــة خـطــوة كبيرة في
هــذا االتـجــاه .غياب النائب سليم كرم
يــرخــي بـثـقـلــه عـلــى الـجـلـســة .م ــن كــان
يكتب الخطابات العونية عن «قانون

ان ـت ـخ ــاب ـ ّـي عـ ـ ــادل ي ـح ـقــق امل ـن ــاص ـف ــة»
يكتب الخطابات الحريرية هذه األيام،
ومــن كــان يكتب الخطابات الحريرية
يكتب للعونيني .تكاد تسيل الدموع
م ــن عـيـنــي ال ــوزي ــر سـلـيــم جــريـصــاتــي
وهو ينظر بحب وعطف إلى الرئيس
ّ
وينكب على صياغة
سعد الحريري،
لقب لرئيس حكومته أســوة باأللقاب
الـتــي يــوزعـهــا على مــن يحبهم .طالل
أرس ــان فــي مـقــاعـّـد الـ ــوزراء غـيــره في
مقاعد النواب؛ يؤثر األمر في نفسيته،
وب ــالـ ـت ــال ــي نـ ـ ـض ـ ــارة بـ ـش ــرت ــه ب ـش ـكــل
واضـ ــح .تـسـجــل جـيـلـبــرت زوي ــن على
ورقـ ــة ص ـغ ـيــرة وزراء ال ــرئ ـي ــس سعد
الحريري ووزراء الوزير جبران باسيل
ووزراء النائب السابق منصور البون؛
كـ ــان ل ــدي ــه الـ ــوزيـ ــر وائـ ـ ــل أبـ ــو ف ــاع ــور
صار لديها عشرة على األقل .من أكثر
تأثيرًا في كسروان :وزارة األشغال أم
الـثـنــائـيــة املـسـيـحـيــة؟ ف ـجــأة يضطرب
ال ـنــواب ،إذ يكتشفون ّ
تغيب الرئيس
نجيب ميقاتي وزميله أحمد كرامي،
فال يمكن الحياة البرملانية أن تنتظم
م ـ ــن دون ح ـ ـضـ ــوره ـ ـمـ ــا ،وال س ـي ـمــا
ك ــرام ــي .ل ـكــن س ــرع ــان م ــا ي ـت ـبــن لهم
أن كـتـلــة ال ـت ـضــامــن ،وه ــي غ ـيــر حــزب
التضامن ،أصــدرت بيانًا اعتبرت فيه
انتخاب العماد عون رئيسًا هو صفقة
سـيــاسـيــة ،فيما الــرئـيــس ميقاتي من
أنصار «التسويات الوطنية الجامعة»
املماثلة لتلك التي أوصلته إلى رئاسة
ال ـح ـك ــوم ــة ،س ـ ــواء عـ ــام  2005أو عــام
 .2011املرشح الجدي من اآلن وصاعدًا
إل ــى رئــاســة الـجـمـهــوريــة إم ـيــل رحمة
كان غائبًا باملناسبة أيضًا.
فــي التسعينيات ك ــان ثـمــة أكـثــر من
نائب ينتظرون دورهم للصعود إلى
املـنـبــر الـنـيــابــي ُليسمعوا الحريرية
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ب ـع ـضــا م ـم ــا تـسـتـحـقــه،
أم ــا ال ـيــوم فيبلغ ال ـفــراغ حــد انتظار
النائب خالد ضاهر ليحجب الثقة.
ال ـث ـقــة مـطـلـقــة ـ ـ ـ ه ــذه األي ـ ــام ـ ـ ـ بسعد
ال ـح ــري ــري .يـمـكــن الـعــونـيــن واملـ ــردة
ً
ً
مثال أن يختلفوا قليال ،يمكن القوات
والـقــومـيــن أن يـتـمــايــز أحــده ـمــا عن
ً
اآلخـ ـ ــر ق ـل ـي ــا أيـ ـض ــا .ل ـك ــن األسـ ـ ــاس:
ال ـ ـحـ ــريـ ــري خ ـ ــط أحـ ـ ـم ـ ــر .الـ ـح ــري ــري
ه ــذا اإلن ـســانـ ّـي املـجـتـهــد فــي ال ـقــراءة

يتحدث نواب المستقبل عن زميلين عونيين لهما كما كان المراهقون يتحدثون في التسعينات عن نينا وريدا بطرس (مروان بوحيدر)

واإلمـ ـ ـ ــاء ،ال ـط ـب ــاخ امل ــاه ــر الـلـبـنــانــي
األصيل ،األبيض الكفني .يمكن العودة
إلى حلف  2005الرباعي وما قبله من
أحالف دون رمشة عني :ال يوجد ولو
صــوتــا خــافـتــا ي ـقــول لـلـحــاضــريــن إن
أيــاديـهــم س ــود .يمكن إب ــراء الجميع،
وه ــا ه ــم يـنـبـهــر بـعـضـهــم بــالـبـعــض
اآلخر أمام الكاميرات .يتحدث نواب
املستقبل عن النائبني عباس الهاشم
ونـ ـبـ ـي ــل ن ـ ـقـ ــوال كـ ـم ــا ك ـ ـ ــان ي ـت ـح ــدث
املراهقون في التسعينيات عن نينا
ّ
وريدا بطرس ،فيما يفترض أن يحل
عمار حوري محل جورج ياسمني في
إجراء املقابالت السياسية على قناة
أو ت ــي ف ــي .ال ــدم ــار ش ــام ــل؛ يسميها
مـ ـيـ ـق ــات ــي صـ ـفـ ـق ــة وه ـ ـ ــم ي ـس ـم ــون ـهــا
تسوية ،فيما هي في الشكل مصيبة
حـقـيـقـيــة .ح ـتــى الــرئ ـيــس نـبـيــه بــري

الــذي كــان يـعـ ّـول البعض على حــرده
للحؤول دون اصطفافهم جميعًا في
الخندق نفسه قــرر كسر الـشـ ّـر ونــزل
إلـ ــى ال ـخ ـن ــدق ن ـف ـســه .ل ـكــن ال بـ ـ ّـد من
ً
التروي قليال ،فاملشهد يبني تناغمًا
ً
كامال بني األفــرقــاء السياسيني ،لكن
ال شـ ــيء ي ــؤك ــد ،ح ـتــى اآلن أقـ ـل ــه ،أن
ه ــذا ي ـخــدم امل ـش ــروع ال ـحــريـ ّ
ـري ومــن
شأنه توسيع نفوذ الفساد .فصحيح
ّ
ـوزاري ل ــم ي ـت ـطــرق إلــى
أن ال ـب ـيــان الـ ـ ـ ـ
اسـتـعــادة وســط بـيــروت مــن سارقيه
ً
مثال وتحرير الـســوق الـحــرة وقطاع
امل ـق ــاوالت والـنـقــل الـبـحــري والـجــوي
وف ـت ــح تـحـقـيـقــات ج ــدي ــة ف ــي مـلـفــات
ال ـف ـس ــاد امل ـع ــروف ــة ،إال أن ال ـحــريــري
انتخب مبتسمًا العماد عون رئيسًا،
وأسند مبتسمًا أيضًا حقيبة العدل
للمحامي األجرأ في وقوفه إلى جانب

حزب الله في وجه املحكمة الدولية،
ويــردد مبتسمًا أيضًا البند املتعلق
ب ـحــق ال ـل ـب ـنــانـيــن ب ـت ـحــريــر أرض ـهــم
ومـطــاردة التكفيريني حيثما كانوا،
وثمة معلومات أولية لكنها جدية عن
توجهه صوب تنازالت إضافية أكبر
في قانون االنتخاب .األساسات التي
قــامــت عـلـيـهــا ال ـحــريــريــة الـسـيــاسـيــة
تـ ـت ــرن ــح ه ـ ـ ــذه األيـ ـ ـ ـ ـ ــام .وب ـ ـع ـ ـي ـ ـدًا عــن
مداخالت النواب بات واضحًا وشبه
أك ـي ــد أن ع ـن ــوان امل ــرح ـل ــة ه ــو إع ــادة
العمل باملناصفة مــع كــل مــا يتطلبه
ذلــك مــن تـنــازالت حــريــريــة .واملقابل؟
تقول األوسـ ُـاط السياسية إنه تأمني
م ـق ــوم ــات األح ـ ــادي ـ ــة ال ـح ــري ــري ــة فــي
السنية .التلويح بالنسبية
الطائفة
ُ
يهدد هذه األحادية ،وضع فيتو على
توزير معني املرعبي الــذي من شأنه

تقرير

ّ
رتابة وملل كسرهما الضاهر واستأنفهما الجميل
ميسم رزق
ُ
ل ـل ـمـ ّـرة األولـ ــى مـنــذ س ـن ــوات ،ل ــم تـثــر
ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوة إلـ ـ ـ ــى جـ ـلـ ـس ــات الـ ـثـ ـق ــة فــي
امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي شـهـيــة أحـ ــد .على
عكس السائد ،بدا الهدوء في مجلس
ّ
النواب ومحيطه ّ
مدويًا .حتى مثول
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس سـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري بـ ـع ــد 7
سـنــوات أمــام الهيئة العامة كرئيس
ُ
لـلـحـكــومــة لــم يــكــن حــدثــا ب ـحـ ّـد ذات ــه.
فهو دخــل إلــى القاعة العامة والثقة
فــي جـيـبــه .لـيــس ع ــدد ال ـن ــواب الــذيــن
سيمنحونه إياها مهمًا ،ما دام القرار
السياسي الصادر من خارج املجلس
ق ــد ُ
«ص ـ ـ ـ ّـدق» ،وبــال ـتــالــي لـيــس مهمًا
أيضًا مضمون كل الكلمات التي أدلى

بها ال ـنــواب ،مــا دامــت النتيجة التي
ستقفل عليها جلسات الثقة معروفة
سلفًا.
لم ُيــدرك الحريري ملــاذا أتعب بعض
ال ـ ـنـ ــواب أن ـف ـس ـهــم ب ــإل ـق ــاء خ ـطــابــات
«النقد» الشكلي لبيان حكومته ،فلم
يـتــركــوا ش ــاردة وواردة إال وأش ــاروا
إل ـي ـهــا ق ـبــل أن يـنـتـهــوا إل ــى إعـطــائــه
الـ ـثـ ـق ــة .وهـ ـ ـ ــو ،أك ـ ـثـ ــر مـ ــن مـ ـ ـ ــرة ،ف ــرك
جفنيه بكسل بـعــدمــا ك ــاد أن يغفو.
ُّ
والــنـعــاس لــم يكن حـكـرًا على رئيس
ال ـح ـك ــوم ــة وح ـ ـ ــده ،ف ــي ضـ ــوء رت ــاب ــة
املداخالت وتكرار النقاشات .وعليه،
لم ُ
يعد ضبط نواب نصف نيام على
مقاعدهم أو يخربشون على األوراق
أمــامـهــم أو يـلـهــون بـهــواتـفـهــم جرمًا

مـشـهــودًا .جلستا الـيــوم األول كادتا
أن تكونا بال طعم أو لــون أو رائحة،
لــوال سـجــال النائبني خــالــد الضاهر
ورياض رحال.
ق ـل ــة ال ـح ـي ــوي ــة ع ـن ــد ال ـ ـنـ ــواب وعـ ــدم
االهـ ـتـ ـم ــام ب ــال ـب ـي ــان الـ ـ ـ ـ ــوزاري كــانــا
ب ــارزي ــن .وم ــع ت ـقـ ّـدم الــوقــت ب ــدأ عــدد
الـ ـن ــواب بــال ـتــراجــع ،ب ـعــد أن تـعــاقــب
مـمـثـلــو األم ـ ــة ع ـلــى ك ـل ـمــات ال ت ـقـ ّـدم
وال ت ــؤخ ــر .ت ـع ــاط ــوا م ــع ال ـح ـكــومــة
وكــأنـهــا «تـعـيــش أب ـ ـدًا» .مــن معضلة
ال ـنــازحــن ال ـســوريــن ،إل ــى االن ـفــات
ً
األمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي ،وصـ ـ ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ـ ــى االن ـ ـه ـ ـيـ ــار
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي وامل ـ ـل ـ ـفـ ــات امل ـع ـي ـش ـيــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،جـ ـ ــاءت ال ـخ ـطــابــات
النيابية باهتة وتقليدية ،تـكــرر ما

ق ـيــل ف ــي ج ـل ـســات س ــاب ـق ــة ،ولـيـســت
أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاوالت اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض
لــأف ـكــار الـشـخـصـيــة ،وهـ ــدر لـلــوقــت
في كالم إنشائي .وختام الجلستني
ُ
لــم يــكــن ِم ـس ـكــا ،بــل «مــرج ـلــة» اعـتــاد
ّ
الـنــائــب ســامــي الجميل ممارستها،
ي ـس ـ ّـم ـي ـه ــا مـ ـع ــارض ــة ،وه ـ ــي لـيـســت
أك ـثــر م ــن سـخــط عـلــى ال ـب ـقــاء خ ــارج
القطار الحكومي .في الظاهر ،تبدو
ال ـع ـن ــاوي ــن ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي يـطــرحـهــا
«ال ـفّ ـتــى» ف ــي إط ــاالت ــه «الـصــاخـبــة»
محقة ،إذا ما نظرنا إليها من وجهة
نظر الفريق «السيادي» الذي انسلخ
بعض مكوناته عــن بعضها اآلخــر.
أم ــا م ــن وج ـهــة ن ـظــر اآلخ ــري ــن ،فهي
ليست ســوى «ع ــاك م ـصــدي» ،يقيم

ِّ
الجميل « املوتى من القبور» .مع
به
ذلك ،لم يفلح رئيس حزب الكتائب في
ّ
جر زمالئه إلى النقاش السياسي ،ال
بل كانوا ينتظرون بفارغ الصبر أن
ينهي التلميذ «ال ـشــاطــر» مداخلته
لرفع الجلسة ومـغــادرة القاعة .عند
التاسعة والـنـصــف ،كــان لـلـنــواب ما
أرادوه .انتهى الـيــوم األول مــع كالم
 22نــائـبــا ،عـلــى أن ي ـكــون االسـتـمــاع
ال ـيــوم إل ــى أجــوبــة رئ ـيــس الحكومة
والـتـصــويــت على الـثـقــة .وك ــان الفتًا
ُّ
أن النواب والكتل لم يلتزموا ما اتفق
عـلـيــه ق ـبــل دخـ ــول ال ـق ــاع ــة .فـبـعــد أن
ُّ
كــان عــدد طالبي الـكــام كبيرًا ،ات ِفق
ع ـلــى االك ـت ـف ــاء ب ـنــائــب واح ـ ــد ممثل
ع ــن كـتـلـتــه ،لـكــن بـعــدمــا خ ــرج ن ــواب

