4

السبت  26تشرين الثاني  2016العدد 3043

سياسة
على الغالف

الحريري لمسيحيي  14آذار:

هل يخوض
الحريري االنتخابات
إلى جانب حلفائه؟
(هيثم
الموسوي)

هاجروا إلى معراب
ِ

ّركزت مفاوضات تأليف الحكومة
األضواء على حلفاء حزب الله .لكن
التدقيق ُيظهر أن هؤالء بخير .أما
من يجب االطمئنان عليهم فهم
مسيحيو تيار المستقبل ،ومن
يوصفون بالمستقلين والكتائب
واألحرار وغيرهم؛ هؤالء يتعرضون
لـ«اإلبادة» في سبيل تعزيز تمثيل
القوات اللبنانية
غسان سعود
ع ــام  2009ك ــان رئ ـي ــس ح ــزب ال ـق ــوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة س ـم ـيــر ج ـع ـجــع ي ـتــوقــع أن
ي ـش ـيــر رئـ ـي ــس تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل سـعــد
ال ـحــريــري إل ــى كــل مــن مـيـشــال فــرعــون
ونايلة تويني وهادي حبيش وعاطف
م ـج ــدالنــي وس ـي ــرج طــورســركـيـسـيــان
وجـ ـ ـ ــان أوغـ ـسـ ـبـ ـي ــان وريـ ـ ـ ـ ــاض رحـ ــال
وغـيــرهــم بإصبعه لينتقلوا مــن كتلة
امل ـس ـت ـق ـبــل إلـ ــى ك ـت ـلــة ال ـ ـقـ ــوات .فـقــائــد
ال ـق ــوات ك ــان يـنـتـظــر م ــن ال ـحــريــري أن
ي ـعــام ـلــه م ـعــام ـلــة حـ ــزب ال ـل ــه لـلـعـمــاد
م ـي ـشــال عـ ــون ،فـيـسـلـمــه أم ــر الـتـمـثـيــل
ً
املسيحي كامال ،بما في ذلك أهل بيته
وي ـق ــدم ل ــه ال ـقــرابــن لـيـسـتــأثــر بحصة
 14آذار املسيحية كـمــا يـسـتــأثــر عــون
بحصة  8آذار .إال أن الحريري لم يحرك
إص ـب ـعــه ،وقـ ــال م ــا مـعـنــاه إن عـطــايــاه
النيابية لجعجع فــي زحـلــة والـشــوف
والـ ـك ــورة يـفـتــرض أن تـكـفـيــه .وعشية
تشكيل الحكومات لم يكن أمام جعجع
مرة تلو األخرى سوى االعتكاف هربًا
من ظهور حزبه وزاريــا بحجم بطرس
حـ ـ ــرب أو مـ ـيـ ـش ــال فـ ــرعـ ــون أو ح ــزب
ال ـك ـتــائــب .أم ــا رئ ـيــس كـتـلــة املستقبل
فؤاد السنيورة ،فاستغل كل استحقاق
ّ
مسيحيي
سـيــاسـ ّـي مهم لــإيـعــاز إلــى
املستقبل أو ما يعرف باملستقلني من
أج ــل االج ـت ـم ــاع .ف ـغ ــداة تـبـنــي جعجع
الـظــرفــي لـلـقــانــون األرثــوذك ـســي وعــدة
م ـنــاس ـبــات أخـ ــرى حـ ــاول ال ـحــريــريــون
ال ـقــول إن جـعـجــع ال يـمـثــل غـيــر حزبه

فيما فعاليات  14آذار املسيحية معهم.
وف ــي وق ــت ك ــان ال ـع ـمــاد م ـي ـشــال عــون
ً
يجمع في اللقاء املسيحي مثال العدد
األك ـبــر مــن الـفـعــالـيــات املسيحية ،كــان
تيار املستقبل يبقي القوات اللبنانية
في زاوية التمثيل دون عراضات.
ً
لكن فجأة ،قرر سمير جعجع الخروج
مــن الـقـفــص املـسـتـقـبـلـ ّـي بــالـتـفــاهــم مع
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر .ح ـصــة الـتـيــار
وال ــرئـ ـي ــس وق ـ ــوى  8آذار ث ــاب ـت ــة فــي
ال ـح ـك ــوم ــة لـ ــم ول ـ ــن تـ ـم ــس ،أم ـ ــا ت ـيــار
امل ـس ـت ـق ـبــل ف ـك ــان ي ـح ـصــل ف ــي غــالـبـيــة
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات ع ـ ـلـ ــى مـ ـعـ ـظ ــم ال ـح ـص ــة
ال ـس ـن ـيــة ون ـص ــف ال ـح ـصــة املـسـيـحـيــة
الـتــي يــوزعـهــا عـلــى :نــائــب أو أكـثــر من
نــوابــه املسيحيني (نبيل دو فريج في
الـحـكــومــة الـحــالـيــة) ،ونــائـبــن أو أكثر
على ما يوصف باملسيحيني املستقلني
(مـ ـيـ ـش ــال فـ ــرعـ ــون وب ـ ـطـ ــرس ح ـ ــرب)،
واثنني أو أكثر لحزب الكتائب ،واثنني
أو أكثر لرئيس الجمهورية الــذي كان
يدور في فلكه .إال أن حصة الرئيس لم
يعد يمكن وضعها في خانة املستقبل،
والجديد كان انتفاضة القوات في وجه
الحريري ـ وليس أي أحد آخر ـ للقول
إن الـقــوات ال املسيحيني املستقلني أو
كتلة املستقبل أو الكتائب أو أي أحد
آخ ــر يـمـثــل مـسـيـحـ ّـيــي  14آذار .حتى
تـسـمـيــة م ـي ـشــال ف ــرع ــون وزي ـ ـرًا بــاتــت
تخرج مــن مـعــراب ال مــن بيت الوسط.
للمستقبل:
«نحن حلفاء» تقول القوات ّ
«لكن ،أنت تسمي الوزراء السنة ونحن
نسمي املسيحيني» .وب ــدل أن يرفض
الحريري أو يقول إن لحرب وأصدقائه
دي ـن ــا عـلـيــه م ـنــذ وقــوف ـهــم إل ــى جــانــب
ّ
والــده منذ اتفاق الطائف ،ها هو يهز
رأس ــه مــوافـقــا على التضحية بـهــؤالء.
يـ ـق ــوم حـ ـ ــزب الـ ـل ــه بـ ـك ــل مـ ــا يـ ـل ــزم مــع
الرئيس العماد ميشال عــون والوزير
جبران باسيل وغيرهما من أجل إبقاء
ب ـيــوت حـلـفــائــه الـسـيــاسـيــة مـفـتــوحــة،
فيما ي ـبــارك الـحــريــري إق ـفــال بيوتات
التويني واملر والبون ومكاري وحرب
وكل من اتكلوا عليه.
ال شك في أن مقاربة تقاسم التمثيل
املـسـيـحــي ب ــن ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر
مــن جهة  8آذار والـقــوات مــن جهة 14
آذار خـطـيــرة بــاعـتـبــار ال ـق ــوات حــزبــا
معارضًا بشدة لحلفاء التيار ،إال أن

املشكلة ليست مشكلة  8آذار .فسواء
ك ــان ال ـي ــاس امل ــر أو ب ـطــرس ح ــرب أو
أي قــواتــي هــو ال ــوزي ــر ،الـنـتـيـجــة هي
نفسها بالنسبة إلى حزب الله .ال بل
إن مـلـحــم ريــاشــي أق ــل خ ـطــورة بألف
مرة ومرة من طارق متري ،وشتان ما
بني أنطوان زهرا والياس املر .املشكلة
الرئيسية عند حلفاء تيار املستقبل
وأزالمه .البالون الذي نفخه العونيون
ق ــد يـنـفـجــر الح ـقــا ف ــي وج ـه ـهــم ،لكنه
اآلن يقف فــي وجــه الـحــريــري ،يمنعه
من التنفس ويناوله الخنجر آمـرًا أن
ّ
علمهم ّ
وعمر قصورهم
يتخلص ممن
وك ـ ّـب ــره ــم .امل ـش ـك ـلــة ه ـن ــاك ول ـي ــس في
أي م ـكــان آخـ ــر .اس ــأل ــوا املـسـتـشــاريــن
األربعة أو الخمسة في غرف الحريري
املغلقة عــن الـقــوات اللبنانية قبل أي
أح ــد آخـ ــر .ف ـمــا فـعـلــه ح ــزب ال ـلــه منذ
س ـن ــوات ل ــم ي ـه ــدد ال ـن ـفــوذ ال ـحــريـ ّ
ـري
مباشرة ،لكن معراب تقول للحريري
ّ
املسيحي في يدي وأنت
اليوم« :القرار
ت ـم ـثــل ال ـط ــائ ـف ــة ال ـس ـن ـيــة ف ــي أح ـســن
تقدير فـقــط» .فــي قـيــادة  14آذار ،كان
ثـمــة سـعــد الـحــريــري وول ـيــد جنبالط
وص ــف طــويــل مــن املسيحيني حــرص
الـ ـح ــري ــري دائـ ـم ــا ع ـل ــى أن ال ي ـت ـقــدم
أحــد منهم اآلخ ــر ،فيما جعجع يقول
اليوم« :أنا الصف كله» .يبدو املوقف
العوني موجهًا في الشكل إلــى حزب
الـلــه باعتبار الـقــوات يـعــادي الـحــزب،
لكن مــن يــدفــع عمليًا الثمن هــو تيار
ّ
الحريري كبير،
املستقبل فقط .واملأزق
ّ
فرئيس املستقبل رفض مرارًا أي مس
بـقــانــون االنـتـخــاب يمكن أن يخسره
الـهـيـمـنــة املستقبلية مـنــذ ع ــام 1992
على غالبية املـقــاعــد السنية ونصف

ُيمكن الحريري أن
يسهم في إقرار قانون
انتخابي يحفظ من
وقفوا إلى جانبه

املقاعد املسيحية ،لكن جعجع يطرق
ب ــاب املـحـظــور ال ـيــوم ويـقـتـحــم املــربــع
ال ـح ــري ــري .وص ـح ـيــح أن ـه ـمــا وج ـهــان
ملرجعية سياسية سعودية ـ أميركية
واح ــدة ،إال أن قبول الحريري باألمر
الواقع الجعجعي مفاجئ و»خطير».
فمن يضمن أن ال تتعارض مواقفهما
م ـج ــددًا كـمــا حـصــل ع ــدة م ــرات خــال
العامني املاضيني؟ ومــن يضمن أن ال
تتضارب التوجيهات كما حصل مع
الـحــريــري والــوزيــر أش ــرف ريـفــي؟ وال
شــك أن الـحــريــري ال ـيــوم منهك ماليًا
وسـيــاسـيــا وال تنقصه ف ــوق معاركه
الكثيرة معركة مع جعجع ،إال أن رفعه
ً
الــرايــات البيضاء يمثل تـحــوال كبيرًا
فــي الحياة السياسية :عــودة الـقــوات
اللبنانية بقوة معطى يجب التعامل
بجدية معه ،إال أن املعطى األهــم هو
ع ــودة الـحــريــري لـيـكــون زعـيـمــا سنيًا
فقط .وكما يفترض أن يعامل جعجع
ك ــرئ ـي ــس ك ـت ـلــة وزاريـ ـ ـ ــة ت ـض ــم أرب ـع ــة
وزراء بطريقة مختلفة عــن التعامل
معه كرئيس كتلة وزاريــة تضم وزيرًا
أو وزي ـ ـرًا ون ـصــف ال ــوزي ــر ،ال ش ــك أن
الحريري الذي تضم كتلته
التعامل مع
ّ
خمسة وزراء ســنــة ووزيـ ـرًا مسيحيًا
سيختلف عــن التعامل الـســابــق معه
حني كانت كتلته الــوزاريــة تتألف من
خمسة وزراء مسيحيني وخمسة سنة.
واإلص ـبــع ال ـحــريـ ّ
ـري ال ــذي لــم يتحرك
عــام  ،2009هــا هــو يشير إلــى تويني
وح ــرب وحبيش وم ـكــاري ودو فريج
وم ـج ــدالن ــي وري ـ ــاض رحـ ــال ون ـضــال
ط ـع ـم ــة وك ـ ـ ــل اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن أن ي ـل ـح ـقــوا
بفرعون في إخالء ديوانيته والذهاب
مـتـضــرعــن إل ــى م ـع ــراب لـتـقـبــل بـهــم.
هــو يفعل ذل ــك ،إال إذا ق ــرر الـحــريــري
استخدام رقعة الشطرنج التي تظهر
في صور استقباله للسياسيني ،وقام
بـنـقـلــة نــوع ـيــة ل ــم يـعـتــد الـلـبـنــانـيــون
قـيــامــه بمثلها مـنــذ مـبــاشــرتــه العمل
السياسي :أن يتبنى قانونًا انتخابيًا
يضمن صحة التمثيل ،أو أن يخوض
االنتخابات املقبلة في كل املناطق إلى
جانب الذين يقفون إلى جانبه طوال
 11عامًا ،وكانوا قــرب والــده منذ عام
 .1992ل ـكــن ح ـتــى ال ـل ـح ـظــة ،أداؤه ال
يشير إال إلى أنه ملتزم الحدود التي
رسمها له جعجع.

تقرير

بطرس حرب :أنا مواطن عادي يواجه «رئيس الظل»
الثقة بالنفس وبالتأييد
الشعبي التيي يملكها وزير االتصاالت
بطرس حرب توحي وكأن في حوزته
معطيات ال يعلم بها أحد غيره،
بشأن عدم تمكن اإلتفاق القواتي
ـ العوني من اختراق سوره في
قضاء البترون .ينتمي حرب إلى نادي
«المستقلين» الذي يتعرض إلى «حرب
إلغاء» من تحالف الـ» .»%86لم يبدأ بعد
اإلعداد لإلنتخابات النيابية بانتظار تبيان
معطيات ّ
عدة ،ولكن «يللي بيشتغل
بأرضو ما بيتعب»

ليا القزي
يجلس وزير اإلتصاالت في حكومة
تصريف األعمال بطرس حرب خلف
مـكـتـبــه ف ــي ال ـ ـ ــوزارة ،شــابـكــا أصــابــع
يــديــه .ترتسم على شفتيه ابتسامة
خـفـيـفــة وه ــو ي ـتــذكــر ح ــادث ــة قــديـمــة
حصلت في تنورين بطلها «ختيار».
كانت فترة اإلنتخابات النيابية ،في
ّ
الحارة ،يوم لم يكن
أحد أيام الصيف
تنتشر املركبات في القرى فكان أبناء
الضيعة يتوجهون إلى مركز االقتراع
س ـي ـرًا ع ـل ــى األق ـ ـ ـ ــدام .أع ـي ــا بـعـضـهــم
ال ـت ـعــب ،فـجـلـســوا يـسـتــريـحــون حني
صــودف مــرور النائب السابق كميل
عـقــل (ك ــان يـتــرشــح فــي وج ــه النائب
الراحل جان حرب ـ عم النائب حرب
ـ ـ قـبــل أن يتحالفا ع ــام ّ .)1964
حيا
ً
عقل الرجال قائال« :يعطيكم العافية،
ع ــم ت ـت ـع ـب ــوا» .ف ـم ــا كـ ــان م ــن ال ــرج ــل

حرب لجعجع :عوض
جذب المعارضين لكم،
تحاولون خرق شارعنا

املتقدم بالعمر إال أن ّ
رد عليه« ،يللي
بيشتغل بــأرضــو مــا بيتعب» .بهذه
الروايةّ ،
يرد حرب على السؤال الذي
ُ
حول إمكانية تطويق الحالة
يطرح ّ
الـ ـت ــي ك ــون ـه ــا ف ــي قـ ـض ــاء ال ـب ـت ــرون،
وخ ــاص ــة بـعــد الـتـحــالــف ب ــن الـتـيــار
الوطني الحر والقوات اللبنانية.
يـعــود الــوجــود السياسي آلل حرب

ف ــي ال ـب ـت ــرون إل ــى أيـ ــام املـتـصــرفـيــة.
عائلة تقليدية كسبت لقب املشيخة
فباتت مرجعًا في املنطقة .تعاقبت
على تمثيلها فــي املجلس النيابي
أس ـم ــاء عـ ـ ّـدة ،آخ ــره ــم ب ـطــرس حــرب
الـ ـ ــذي ورث امل ـق ـع ــد ع ــن ع ـ ّـم ــه ج ــان.
ح ــاف ــظ ح ـ ــرب ع ـل ــى ال ـح ـي ـث ـيــة ال ـتــي
تملكها عائلته وعـمــل على تثبيت
ن ـف ـســه نــائ ـبــا خــدمــات ـيــا م ــن الـجـيــل
األول ،فلم يواجه عمليًا أي مزاحمة
س ـي ــاس ـي ــة ف ــي ع ـق ــر داره ت ـن ــوري ــن.
ســاعــده عـلــى ذل ــك حـلـفــه الـقــديــم مع
حزب القوات اللبنانية .ولكن ،لم يدم
ُ
األمر قبل أن تقرر القوات و»التيار»
حـصــر «الـتـمـثـيــل املـسـيـحــي» بهما،
وب ــالـ ـت ــال ــي «إق ـ ـ ـصـ ـ ــاء» امل ـس ـت ـق ـل ــن.
فكانت معركة اإلنـتـخــابــات البلدية
في تنورين ،ذات الطابع السياسي.
ت ـح ــال ــف حـ ــرب م ــع ت ـي ــار املـسـتـقـبــل
وحزب الكتائب وتيار املردة ،ونجح

ّ
ف ــي ع ــدم «كـ ـس ــره» .إال أن حـســابــات
الـ ـبـ ـل ــدي ــة ت ـخ ـت ـل ــف ع ـ ــن حـ ـس ــاب ــات
ً
اإلنتخابات النيابية .أوال املنافسة
لــن تـكــون مـحـصــورة بنطاق بلدية،
ّ
ب ــل سـتـشـمــل ال ـق ـض ــاء كـ ـك ــل .ثــان ـيــا،
قــانــون اإلن ـت ـخــابــات الـنــافــذ ـ ـ إذا لم
ُيـقــر قــانــون جــديــد ـ ـ ال يحفظ مكانًا
مل ــن ي ـن ــال  %49م ــن األص ـ ـ ـ ــوات ،ل ــذا
ستكون منافسة حزبني قويني أمرًا
صعبًا .ثالثًا ،حتى لو لم تكن وزارة
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ح ـق ـي ـب ــة ّ«خ ــدم ــاتـ ـي ــة»
بــالــدرجــة األول ــى ،إال إن ـهــا ساهمت
في تعزيز موقعه على هذا الصعيد.
لـ ــن تـ ـك ــون م ـع ــرك ــة ح ـ ــرب ال ـن ـيــاب ـيــة
س ـه ـل ــة وخـ ــاصـ ــة أنـ ـ ــه ي ـن ـت ـم ــي إل ــى
ال ـ ــ %20الــذيــن ت ـحـ ّـدث عـنـهــم رئـيــس
الـجـمـهــوريــة مـيـشــال ع ــون (بحسب
م ــا ن ـق ـلــت ع ـنــه صـحـيـفــة «ال ـس ـف ـيــر»
أم ــس) ،كمعارضني لحكمه ،واصفًا
إياهم بـ»شبكة مافيوية سنحاربها

