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تقرير

 14شباط :الذكرى ال تصنع حلفاء

ميشال سليمان
يسعى لشراء مصرف
ت ــداول ــت االوسـ ـ ــاط املـصــرفـيــة
مـ ـعـ ـل ــوم ــات ع ـ ــن نـ ـي ــة رئ ـي ــس
الـجـمـهــوريــة ال ـســابــق ميشال
س ـل ـي ـم ــان ش ـ ــراء ح ـ ّـص ــة مــن
اسـ ـه ــم اح ـ ــد ال ـب ـن ــوك املـحـلـيــة
املـعــروضــة للبيع مــن مالكيها
االجــانــب .وتفيد املعلومات ان
نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء
س ـم ـيــر م ـق ـبــل ي ـت ــول ــى مـهـ ّـمــة
الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوض ،وه ـ ــو سـيـلـتـقــي
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس ادارة الـبـنــك
ال ـيــوم لـتـقــديــم ع ــرض فــي هــذا
الشأن.

ضرورة عدم اقتراح أي بند من خارج
الجدول .وبالفعل ،لم يناقش املجلس
أي بند مــن خــارج الـجــدول ،علمًا بأن
بعض ال ــوزراء كــانــوا ينتظرون إقــرار
بـنــود متصلة باالنتخابات البلدية.
ّ
وفي هذا اإلطار ،أكدت مصادر وزارية
أن أي فريق سياسي لم يطلب تأجيل
ً
وبناء على ذلك،
االنتخابات البلدية.
ُ
«من املنطقي أن تجرى في موعدها».
ّ
وأكدت املصادر أن السلطة قادرة ـ من
الـنــاحـيـتــن األم ـن ـيــة واإلداري ـ ــة ـ ـ على
إجراء هذه االنتخابات.
وع ـل ــى ط ــاول ــة مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء الـتــي
أقـ ّـرت أمــس بنودًا عادية ،حضر ملف
ّ
ال ـن ـف ــاي ــات ،إذ أك ـ ــد رئ ـي ــس الـحـكــومــة
تمام سالم أن عملية الترحيل ستبدأ
قــري ـبــا ج ـ ـدًا .وق ــال ــت م ـص ــادر وزاريـ ــة
لـ»األخبار» إن العقد مع ّالشركة التي
ستتولى التصدير سيوقع في األيام
القليلة املقبلة ،على أن يبدأ الترحيل
ّ
فــي غضون أسابيع .وأك ــدت املصادر
أن الشركة لن تعلن وجهة الترحيل إال
بعد توقيع العقد.
(األخبار)

حسين مهدي
ف ـ ــي ك ـ ــل ت ـ ـحـ ــرك ت ـ ـقـ ــوم ب ـ ــه ا ُح ـ ــدى
مجموعات الحراك الشعبي ،تظهر
السلطة ما في جعبتها من أدوات
قمع .هذه املرة اعتقلت اجهزة األمن
املحامي واصف الحركة ،غير آبهة
بـحـصــانـتــه الـنـقــابـيــة ،فـيـمــا رفــض
امل ــدع ــي ال ـع ــام الـتـمـيـيــزي الـقــاضــي
سمير حمود التكليف الذي حصل
ع ـل ـيــه م ـح ــام ــو ال ـ ـحـ ــراك م ــن نـقـيــب
املـحــامــن ملتابعة ملف املــوقــوفــن،
أمـ ـ ــس ،ال ــذي ــن اقـ ـتـ ـي ــدوا ال ـ ــى ثـكـنــة
الحلو بواسطة سـيــارة مخصصة
لنقل السجناء.
ت ـ ـكـ ــرر ،أم ـ ـ ــس ،س ـي ـن ــاري ــو اق ـت ـح ــام
وزارة البيئة ومـحــاولــة االعتصام
داخ ـل ــه .ف ـقــد نـجـحــت حـمـلــة «بــدنــا
ن ـ ـحـ ــاسـ ــب» ون ـ ــاشـ ـ ـط ـ ــون آخـ ـ ـ ــرون

بعد شهر ،تحتفل
قوى  14آذار بذكرى اغتيال
الرئيس رفيق الحريري.
مشهد هذه القوى اليوم
يجعل من الصعب الكالم
عليها ،من دون التحدث عن
محاولة المستقبل القبض
على قرار المسيحيين ،من
حلفائه وخصومه على
السواء
هيام القصيفي
لــن يكفي الشهر الـفــاصــل عــن احتفال
قــوى  14آذار بــذكــرى اغـتـيــال الرئيس
رفـ ـي ــق الـ ـح ــري ــري ل ـ ـ ــرأب ال ـ ـصـ ــدع بــن
ّ
مكونات هذه القوى التي كانت ّ
تعرف
ع ــن ن ـف ـس ـهــا ،ب ـع ــد عـ ــام  ،2005بــأنـهــا
«ثــورة األرز واالستقالل» ،وبعد 2009
بــأن ـهــا «األكـ ـث ــري ــة ال ـن ـي ــاب ـي ــة» .وقـ ــد ال
تـكـفــي األي ـ ــام املـقـبـلــة إلع ـ ــادة جـمــع ما
تفرق أخـيـرًا ،حتى لو تراجع الرئيس
سعد الحريري عن ترشيح رئيس تيار
املردة النائب سليمان فرنجية ،ولو لم
يعلن رئـيــس ح ــزب ال ـقــوات اللبنانية
الدكتور سمير جعجع ترشيح رئيس
ت ـك ـت ــل ال ـت ـغ ـي ـي ــر واإلصـ ـ ـ ـ ــاح ال ـع ـم ــاد
م ـي ـش ــال عـ ـ ــون .وال ي ـك ـفــي أن ي ـش ــارك
ج ـع ـج ــع فـ ــي ذك ـ ـ ــرى اغـ ـتـ ـي ــال ال ــوزي ــر
محمد شطح لتعود قــوى  14آذار الى
ما كانت عليه قبل عشرة أعــوام .فردة
الفعل التي حصلت أمــس على إطالق
ال ــوزي ــر الـســابــق مـيـشــال سـمــاحــة ،من
جــانــب شخصيات مــن هــذه األكـثــريــة،
تـعـبــر ع ــن ح ــال ان ـف ـصــام ت ــام ب ــن ردة
الفعل «العاطفية» استذكارًا لعمليات
االغتيال التي أودت بحياة مجموعة
مـ ــن ش ـخ ـص ـي ــات هـ ـ ــذه الـ ـ ـق ـ ــوى ،وب ــن
االزدواجـ ـي ــة فــي ال ــواق ــع ال ــذي تعيشه
والتخبط في اتخاذ مواقف سياسية
واضحة.
ذهــاب الحريري الى ترشيح فرنجية،
والتقارب بني جعجع وعون حول ملف
رئــاســة الـجـمـهــوريــة ،بــاتــا يختصران
حـ ـ ــال االنـ ـشـ ـق ــاق ال ــداخـ ـل ــي بـ ــن ه ــذه
املكونات .لكن الحدثني هما النتيجة
ولـيـســا الـسـبــب فــي مــا نـشـهــده حاليًا
م ــن ت ـمــزق داخ ـل ــي ،وم ــن ردود الفعل
ّ
الحادة املتبادلة بني أركان هذه القوى
وشخصياتها حول واقــع يتردى منذ
شهور ،ال بل منذ أعوام .ما يحصل هو
«ت ــراك ــم» األخ ـط ــاء وامل ــواق ــف والـنـظــرة
الـ ــى ال ــواق ــع ال ــداخ ـل ــي وال ـق ـب ــض على

بــالــوصــول الــى الطابق الثامن في
مبنى العازارية في وســط بيروت،
ب ـه ــدف ت ـن ـف ـيــذ اع ـت ـص ــام م ـفــاجــئ،
بالتزامن مع االعتصام الذي دعت
الـيــه الحملة اثـنــاء انـعـقــاد مجلس
الـ ــوزراء .بحسب ناشطي الحملة،
ج ــاء اسـتـهــداف وزارة البيئة بعد
مـ ــواقـ ــف أط ـل ـق ـه ــا ال ـ ــوزي ـ ــر مـحـمــد
املشنوق حــول ملف النفايات ،وأن
ه ــذا الـتـحــرك يــأتــي ضـمــن سلسلة
التحركات التي تقوم بها الحملة
و»لن تكون وزارة البيئة آخرها».
أج ـ ـ ّهـ ــزة االم ـ ـ ــن لـ ـج ــأت الـ ـ ــى الـ ـق ــوة
لـ ـ ـف ـ ــض االع ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــام .اسـ ـتـ ـخ ــدم ــت
الـعـنــف ض ــد امل ـت ـظــاهــريــن ،م ــا ّادى
ال ــى س ـقــوط جــرحــى ،واعـتـقـلــت 18
شخصًا منهم ،بينهم أحد محامي
ال ـ ـح ـ ــراك واصـ ـ ـ ــف ال ـ ـحـ ــركـ ــة ،الـ ــذي
ي ـت ـط ـلــب ت ــوق ـي ـف ــه الـ ـحـ ـص ــول عـلــى

القرار السياسي في التشريع وقانون
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب وال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة والـ ـحـ ـك ــوم ــة
وال ـ ـَقـ ــرار االقـ ـتـ ـص ــادي ،واإلب ـ ـقـ ــاء على
الثغر قائمة بحجة االتفاق في النظرة
االستراتيجية الــى القضايا الداخلية
واإلقـلـيـمـيــة .وم ــا يـحـصــل هــو نتيجة
طـبـيـعـيــة ومـنـطـقـيــة مل ـس ــار م ــن األداء
الذي لم يرد أي من املعنيني أن يحاول
إصالحه قبل فوات األوان.
ليس بسيطًا أن يـقــدم الـحــريــري على
مـغــامــرة مــن ن ــوع إطــاحــة كــل فـكــرة 14
آذار من أجل ترشيح فرنجية ويسعى
الــى إقناع شخصيات هــذه القوى به،
وأن يعود جعجع الى اإلطار املسيحي
البحت في احتمال ترشيح عــون .لكن
يكون تبسيطًا أن نقول إن جعجع يقوم
بردة فعل ففط على تصرف الحريري،
ألن الخالفات بني املكونني األساسيني
صارت كبيرة ومتنوعة ،وكان يفترض
أن تحل على مــدى الـشـهــور الطويلة،
ّ
بــدل أن تزكيها شخصيات سياسية
م ـع ــروف ــة ،أح ـي ــان ــا ل ـغ ــاي ــات شخصية
بحتة ال تتعدى اإلطار املحلي الضيق.
وما حصل هو أن الحريري اختار دائمًا
املنحى اآلخر ،وذهب بعيدًا في التقليل
من االعتراضات املسيحية العامة في
تهميش الــدور املسيحي ،فــأراد تكرار
ت ـجــربــة وال ـ ــده ف ــي ال ـح ـكــم وح ـي ـدًا مع
الرئيس الياس الهراوي ،والعودة من
بــاب املــال الــى الساحة السياسية ،من
دون األخذ في الحسبان كل املتغيرات
الـلـبـنــانـيــة واملـسـيـحـيــة ال ـتــي حصلت
خالل  25عامًا.
وامل ـش ـك ـل ــة أن تـ ـص ــرف الـ ـح ــري ــري لــم
يـبــق م ـح ـصــورًا ،ب ــدالالت ــه وتــأثـيــراتــه
املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،ف ـ ــي اإلطـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـض ـ ـيـ ــق ،بــل
صــار بمثابة شــد كـبــاش مــع جعجع،
بعدما توسعت حلقة املعترضني في
األوســاط املستقبلية على أداء رئيس
الـ ـق ــوات ف ــي م ـلــف ال ـت ـشــريــع وق ــان ــون
االن ـت ـخــاب ورئ ــاس ــة الـجـمـهــوريــة الــى
حـ ــد الـ ـتـ ـج ــري ــح .ث ـم ــة ك ـ ــام يـ ـق ــال فــي
ح ــق ج ـع ـج ــع ،ي ـك ــاد يـ ـق ــارن ب ـم ــا ك ــان
يقوله خصومه الـلــدودون في قوى 8
آذار ،وال تلغيه محاوالت «التطمني»
ال ـق ــوات ـي ــة والـ ـح ــري ــري ــة ب ـ ــأن ال ش ــيء
يـفــك «لـحـمــة  14آذار» .بــالـنـسـبــة الــى
امل ـس ـت ـق ـب ــل ،ارتـ ـك ــب ج ـع ـجــع «ال ـخ ـطــأ
ال ـق ــات ــل» ،ت ـمــامــا ك ـمــا س ـبــق ل ـعــون أن
ارتكبه أيضًا ،الن كليهما يريد صنع
سياسة خارج إطار يرسمه الحريري
واملـسـتـقـبــل كـمــا اع ـت ــادا أن يـفـعــا هم
وورث ـ ــة ال ـح ــري ــري األب طـ ــوال أعـ ــوام.
لذا يصبح السؤال املتداول في الكالم
الـسـيــاســي داخ ــل ال ـح ــوارات الثنائية
واملــوس ـعــة« :مل ــاذا يـحــق لـلـحــريــري ما
ال يحق لجعجع» تعبيرًا حقيقيًا عن
أزمــة ال يعيشها املستقبل مع القوات

ناشطو الحملة:
تحرك أمس ضمن
سلسلة تحركات
لن تكون وزارة
البيئة آخرها

اذن م ـسـ ّـبــق م ــن ن ـقــابــة امل ـحــامــن.
ه ــذا ال ـت ـطــور دف ــع نـقـيــب املـحــامــن
أنـ ـط ــونـ ـي ــو الـ ـه ــاش ــم الـ ـ ــى تـكـلـيــف
عـ ــدد م ــن امل ـح ــام ــن تـمـثـيــل جميع
موقوفي الحراك وهدد بالتصعيد
اذا لــم ُي ـفــرج عــن الـحــركــة فـ ــورا ،اال
أن املــدعــي ال ـعــام الـتـمـيـيــزي رفــض
ّ
بحجة
تكليف الـنـقــابــة للمحامني
ت ـس ـل ـس ــل االج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـق ـض ــائ ـي ــة

فـحـســب ،ب ــل م ــع امل ـكــونــات املسيحية
ك ــاف ــة داخـ ــل  14آذار وخ ــارج ـه ــا ،وال
سيما مــع التيار الوطني الـحــر ،على
غ ــرار مــا حـصــل بــالـنـسـبــة ال ــى موقف

يريد الحريري تكرار
تجربة والده من
دون أخذ المتغيرات
اللبنانية والمسيحية
في الحسبان

لـبـنــان فــي اجـتـمــاع وزراء الـخــارجـيــة
الـ ـع ــرب ،إذ إن امل ـس ـت ـق ـبــل ش ــن حـمـلــة
سـ ـي ــاسـ ـي ــة م ـ ــرك ـ ــزة عـ ـل ــى أداء وزي ـ ــر
الخارجية جبران باسيل في املؤتمر

ً
األخير حول دور حزب الله ،متجاهال
أن رئ ـيــس الـحـكــومــة ت ـمــام س ــام أكــد
تنسيق باسيل معه في موقف لبنان،
وم ـتــاب ـعــا ح ـ ــواره ال ـث ـنــائــي م ــع حــزب
الله ،وكأن شيئًا لم يكن .وكما يحاول
أيـضــا أن يفعل بالنسبة الــى تجاهل
م ـط ــال ــب الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر فــي
الحكومة ،أو حتى في حملة سياسية
وإعالمية إلبراز مخاطر اإلتيان بعون
رئ ـي ـســا ل ـل ـج ـم ـهــوريــة ،م ـقــابــل إظ ـهــار
إيجابيات اإلتيان بفرنجية.
في األيــام األخيرة ،باتت حدة املواقف
بــن تـيــار املستقبل وال ـق ــوات والـتـيــار
الوطني الحر ،املخفية واملعلنة ،تشير
الــى أن القضية ال تتعلق بحالة آنية
وبـ ـمـ ـش ــروع رئـ ــاسـ ــي ،ب ــل ه ــي قـضـيــة
اإلمـ ـس ــاك ب ـق ــرار وب ـم ـفــاصــل أســاسـيــة
فــي السلطة واالقـتـصــاد وامل ــال ،مهما
كــان ثمن الــوصــول الــى ذلــك .على هذا
اإليقاع ،تتهيأ قوى  14آذار لالحتفال
بــذكــرى  14شـبــاط .وحـتــى اآلن ،باتت
ال تـجـمـعـهــا إال ال ــذك ــرى .وال ــذك ــرى ال
تصنع حلفاء كما صار جليًا.

قوى  14آذار ال تجمعها إال الذكرى (مروان بوحيدر)

وواف ــق عـلــى اط ــاق الـحــركــة .اال ان
االخ ـي ــر رف ــض الـ ـخ ــروج م ــن مـكــان
اعتقاله ما لم ُيفرج عن الناشطني
كــافــة ،فجرى الحقا االف ــراج عــن 15
موقوفا دخلوا وزارة البيئة ،وأبقي
 3استنادا الشــارة القضاء ،بتهمة
عرقلة سير آلية عسكرية.
ل ــم ي ـكــن ه ـن ــاك أي م ــؤش ــر ع ـلــى أن
األمور متجهة نحو التصعيد .فبعد
االعتصام في ساحة رياض الصلح،
قــررت مجموعة صغيرة أن تتوجه
ال ــى أم ــام مــداخــل املـجـلــس النيابي
ومدخل بلدية بيروت تاركني على
ال ـح ـي ـطــان ب ـعــض الـ ـشـ ـع ــارات ،مثل
«بـ ــدنـ ــا م ـط ـم ــر ع ـم ــوم ــي ب ــال ـس ــراي
الحكومي» ،فيما وصلت مجموعة
ال ــى مـبـنــى الـ ـع ــازاري ــة ،ح ـيــث نجح
البعض بالصعود الى املبنى ،فيما
ب ـقــي ال ـب ـعــض ع ـلــى امل ــدخ ــل .لحقت

ب ـهــم مـجـمــوعــة م ــن قـ ــوات مـكــافـحــة
ال ـش ـغــب واق ـف ـلــت امل ــداخ ــل .حينها،
ب ــدأ ال ـتــدافــع ب ــن عـنــاصــر مكافحة
الـشـغــب واملـعـتـصـمــن ال ــذي علموا
أن رف ــاق ـه ــم أص ـب ـح ــوا م ـحــاصــريــن
داخــل مقر وزارة البيئة .لــم تنتظر
ال ـق ــوى األم ـن ـيــة وع ـنــاصــر مكافحة
الـ ـشـ ـغ ــب كـ ـثـ ـي ــرا لـ ـف ــض االعـ ـتـ ـص ــام
داخـ ــل الـ ـ ــوزارة بــال ـقــوة وب ـن ــاء على
اشـ ــارة ال ـق ـضــاء .ف ــور وصـ ــول ُ قــائــد
شرطة بيروت محمد األيوبي أخرج
موظفو الوزارة من املبنى ،وصعدت
ق ـ ــوات م ـكــاف ـحــة ال ـش ـغــب واخ ــرج ــت
الناشطني بالقوة واعتقلتهم .حاول
امل ـ ـ ــوج ـ ـ ــودون عـ ـل ــى م ــدخ ــل امل ـب ـنــى
منع نقل املــوقــوفــن ،اال أن عناصر
مكافحة الشغب استخدمت العنف،
واعتقلت  3من املتظاهرين حاولو
اعتراض اآللية التي نقلت املعتقلني.

