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لنا
ب ــإج ــراء االن ـت ـخــابــات ع ـلــى مــرحـلـتــن:
مرحلة تأهيلية على مستوى الطوائف
في األقضية ُيعتمد فيها نظام االقتراع
األكـثــري ،فيما يتنافس املتأهلون من
املــرحـلــة االولـ ــى وف ــق الـنـظــام النسبي
على مستوى املحافظات.
وع ـش ـي ــة انـ ـعـ ـق ــاد ال ـج ـل ـس ــة ال ـ ـ ـ ــ 21مــن
ه ـي ـئــة ال ـ ـحـ ــوار ال ــوطـ ـن ــي ،ربـ ــط ح ــزب
الـ ـ ـل ـ ــه «ت ـ ـع ـ ـق ـ ـيـ ــدات الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــد» ب ـم ـل ـفــن
أساسيني :رئاسة الجمهورية وقانون
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات .ف ــي املـ ـل ــف األول ،دع ــا
ن ــائ ــب االمـ ـ ــن الـ ـع ــام ل ـل ـح ــزب الـشـيــخ
نعيم قــاســم الــى تحديد اســم شخص
ال ــرئـ ـي ــس «ب ـ ــدل ت ـض ـي ـيــع الـ ــوقـ ــت فــي
امل ــواص ـف ــات وامل ـع ـط ـيــات وال ـن ـظــريــات
املختلفة» ،موضحًا أن «االتـفــاق على
ش ـخــص الــرئ ـيــس يـفـتــح ل ـنــا الـطــريــق
لــات ـفــاق ع ـلــى أمـ ــور أخـ ــرى أو ننجز
هذا االستحقاق بالطريقة املناسبة».
وذكر طريقتني لحل األزمة ،إما «السلة
املتكاملة التي يتم االتـفــاق على عدد
مــن ال ـن ـقــاط مـنـهــا مــن أج ــل إن ـجــازهــا،
وإم ـ ــا أن ت ـك ــون ه ـن ــاك ح ـل ــول جــزئـيــة
كل حل يتبعه حل آخــر» .ووفقًا لكالم
قاسم ،الذي جاء خالل احتفال أقامته
ب ـل ــدي ــة ك ــوث ــري ــة ال ـس ـي ــاد ف ــي مـنـطـقــة
الـ ــزهـ ــرانـ ــي لـ ـلـ ـط ــاب الـ ـن ــاجـ ـح ــن فــي
ال ـش ـه ــادات الــرس ـم ـيــة ،ي ـجــدر االت ـفــاق
ً
أوال ع ـلــى ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــذي
ً
ي ـص ـل ــح ل ـل ـب ـن ــان وي ـ ـكـ ــون عـ ـ ـ ـ ــادال ،ثــم
ت ـحــديــد إذا كـ ــان ج ـ ــزءًا م ــن ال ـس ـلــة أو
وحده .وسأل «ما فائدة النقاش العام
إذا لــم يكن هناك اتـفــاق على الرئيس
وال على قانون لالنتخابات وال على
فتح املجلس النيابي» .وتوجه الشيخ
قــاســم ال ــى املعنيني بــالـقــول« :ب ــدل أن
تلعنوا الفساد أنجزوا ملف اإلنترنت
غـيــر ال ـشــرعــي وحــاس ـبــوا امل ـتــورطــن،
وه ـ ـ ــم م ـ ـعـ ــروفـ ــون ب ـ ــاالس ـ ــم والـ ــرسـ ــم
والجهة واملكانة ،من أجــل أن تدخلوا
الى ملفات أخرى».
امل ـل ـفــات نـفـسـهــا طــرحـهــا رئ ـيــس كتلة
«الـ ــوفـ ــاء ل ـل ـم ـق ــاوم ــة» ال ـن ــائ ــب مـحـمــد
ّ ً
محمال تيار املستقبل مسؤولية
رعــد،
التعطيل من دون أن يسميه ،ومشيرًا
ال ــى أن «الـ ـق ــوى الـسـيــاسـيــة املختلفة
م ــع بـعـضـهــا ف ــي ل ـب ـنــان ح ــول رئــاســة
الجمهورية ،كــادت تتوصل الى اتفاق
فــي هــذا ال ـشــأن ،لكن املـعــانــدة أتــت من
السعودية ومن فريق معطل لبناني ال
يريد أن يتم التفاهم».
(األخبار)

اقتالع  4500شجرة
وشق طريق وتعبيده
بعرض  14مترًا

له حجم الكره والـقــرف اللذين لم ّ
تعبر
عنهما بما يكفي صناديق االنتخابات
البلدية األخيرة .فالنائب هادي حبيش
لـ ــم ي ـف ـه ــم الـ ــرسـ ــالـ ــة؛ اع ـت ـق ــد أنـ ـ ــه رب ــح
ويتصرف على هذا األساس .لم يدقق في
مغزى نيله مع النائب مخايل الضاهر
وملياردير يــرأس البلدية منذ أكثر من
عشر س ـنــوات وح ــزب الكتائب ووزارة
الداخلية وإدارة السير واملركبات وقيادة
ال ـج ـي ــش وم ــدي ــري ــة املـ ـخ ــاب ــرات وع ــدة
عائالت قبياتية كبيرة وحشد من رجال

سياسة

ابراهيم األمين

قليل من الوفاء
لندع السياسة جانبًا.
ّ
لندع الشماتة والتشفي جانبًا.
لندع الكيدية جانبًا.
ولنغادر مربع االنكار واملكابرة ،ملرة واحدة فقط!
سعد الحريري اليوم في مشكلة .آل الحريري اليوم في مشكلة.
«تيار املستقبل» اليوم في مشكلة .وعناوين املشكلة كبيرة .لكن،
هناك عنوان رئيسي ،له ّ
مسببات ليست موضوع نقاشنا اآلن .أال
وهو االزمة املالية.
صحيح ،أن الناس العاديني ،أو غير العاديني ،ليسوا معنيني اليوم
بحياة آل الحريري الخاصة .ال كيف يصرفون وال كيف يأكلون وال
أين يسهرون وإلى أين يسافرون وماذا يشترون.
وصحيح ايضًا ،أن قلة قليلة جدًا ،تهتم بمحافظة هذه العائلة على
ً
مستوى عيشها الرغيد .وهذا ليس من شأن أحد قبوال أو رفضًا.
وصحيح أكثر ،أن أحدًا لن يعمل اليوم مستشارًا عند آل الحريري،
لفض املشكالت العالقة بينهم ،أو مشكالت شراكاتهم على أنواعها.
وال العالق من تركة الراحل رفيق الحريري.

يسمعون
من استفادوا من امبراطورية الحريري
ّ
اليوم صراخ المهددين في رزقهم وال يتحركون
لكن ،هناك ملف ،بات مسؤولية عامة ،ومسؤولية خاصة أيضًا،
وهو يتعلق بمصير آالف العائالت التي انعكست وتنعكس
عليها اليوم سلبًا نتيجة األزمة املالية لعائلة الحريري .وهذه
العائالت ،تشبهنا جميعًا .آباء أو أمهات تركوا كل شيء ،والتحقوا
بمؤسسات الحريري في البالد وخارجها .أبناء كبروا وتخرجوا
والتحقوا أيضًا بشركات الحريري داخل البالد وخارجها .وهذه
العائالت تجد نفسها اليوم تحت وطأة الحاجة ّ
امللحة :ال نقصد
حاجة املحافظة على املستوى املعيشي الذي أ ِلفته واعتادت عليه.
بل لدى غالبية كبيرة من هذه العائالت حاجة املحافظة على الحد
األدنى من العيش الكريم .الحاجة إلى أن يبقى أوالدها في املدارس
والجامعات .الحاجة إلى االحتفاظ باملنازل التي تقطنها وقد
ّ
حصلتها بعرق الجبني ،بعدما باتت مهددة أن يصادرها مصرف
او مقرض او مقاول .الحاجة إلى االحتفاظ بالتأمني الصحي لئال
يتبهدل أفرادها أو يموتوا على أبواب املستشفيات .الحاجة ،بل
الحق ،في أن يبقى أفراد تلك العائالت يعيشون بكرامة ،ال تتطلب
منهم التسول عند هذا الزعيم او ذاك .وان يبقى القسم االكبر منهم،
على هدوئه االجتماعي ،وحتى على ثباته في االفكار والعقائد
والسياسة ،فال ينتقلوا ،تحت ضغط الحاجة ،من والء إلى ّ آخر ،وأن
نمنحهم فرصة البقاء أحرارًاّ ،
أعزاء ،ال يكبلهم الفقر أو يذلهم العوز.
ً
لكن ماذا نفعل؟ ومن بيده الفعل أصال؟
يجب أن تقال عبارات بسيطة لحسم جدل لن ينتهي .وفيها
اآلتي :بمعزل عن املشروع السياسي الذي حمله رفيق الحريري
أو ورثته ،أو من يقف خلفه إقليميًا ودوليًا ...وبمعزل عما وصلت
إليه أمور هذا الفريق أو ذاك الجمهور أو تلك الدول ..وبمعزل عن
كل نقاش حول شكل املساعدة املطلوبة وخلفيتها وأهدافها

األع ـمــال واملصرفيني وغالبية وسائل
اإلع ــام خمسني فــي املئة مــن األصــوات
مقابل حصول محام شــاب مدعوم من
التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية
على خمسني في املئة .وهــذا في بلدته
القبيات ،أما خارجها فحدثوا عن «نائب
األم ــة» دون ح ــرج .ال تسألوا العونيني
عنه فهم يهادنونه هــذه األي ــام .اسألوا
جمهور املستقبل .ففي لبنان كله ،ال في
عـكــار فـقــط ،ال يــوجــد طــريــق فــرعـ ّـي إلى
منزل بعرض  14مترًا .أصحاب القصور
األوروبية الخيالية التي تعود إلى القرن
التاسع عشر لم يفعلوا ما فعله حبيش،
علمًا بأن «مرصد أهالي القبيات» الذي
تــديــره مجموعات أهلية قبياتية ذكر
أم ــس أن امل ـســاحــة اإلج ـمــال ـيــة للطريق
املنفذة تؤكد أن عدد األشجار املقطوعة
يقدر بنحو  4500شجرة حرجية ،أي ما
يعادل خمسة أضعاف العدد املسموح

بقطعه وف ـقــا لــرخـصــة وزارة ال ــزراع ــة.
وك ــان ــت م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
قــد ضـ ّـجــت بخبر اق ـتــاع حبيش نحو
 1000شجرة ،فيما العدد وفــق املرصد
ن ـحــو  .4500ودعـ ـ ــا امل ــرص ــد ف ــي بـيــان
وزارة األشغال العامة إلى االلتفات إلى
حاجات «القبيات» الطارئة وعدم اعتبار
صرف اعتمادات املرسوم املتعلق بمنزل
حبيش الخاص من حصة القبيات لدى
ال ــوزارة ،وحرمانها بالتالي من تزفيت
الطرقات ّوصيانتها .فالنائب القبياتي
إنـمــا يـشــق طــريـقــا إل ــى مـنــزلــه الـخــاص
ع ـلــى ح ـس ــاب ال ــدول ــة ون ـف ـق ـت ـهــا ،فيما
حالة الطريق متردية جدًا بني القبيات
والهرمل على نحو يحول دون وصول
املزارعني إلى أراضيهم ويعطل الحركة
السياحية الكثيفة بني محافظتي عكار
وبعلبك ـ ـ الهرمل.
وكـ ــانـ ــت قـ ــد س ـب ـقــت ف ـض ـي ـحــة ال ـق ـصــر

وطريقتها ...بغض النظر عن كل ما سبق ،علينا القول إن عشرات
آالف اللبنانيني ،من طوائف مختلفة ،ومناطق مختلفة ،استفادوا
على مر ثالثة عقود من امبراطورية الحريري .بني هؤالء ،حفنة
من الجاحدين يسمعون اليوم صراخ املوظفني املهددين في رزقهم
يتحركون .وال ّ
ّ
يعبرون عن أدنى استعداد لرد بعض
وحياتهم ،وال
الجميل آلل الحريري ،وفتح الخزنات التي مألها لهم رفيق الحريري
وورثته إلنفاق جزء يسير منها ،بهدف وقف الكارثة االنسانية
واالجتماعية املقبلة على لبنان .ولإلشارة ،فإن بعض هؤالء أركان
في ماكينة الحريري الوزارية والنيابية والسياسية واالعالمية.
وبينهم أيضًا ،مصرفيون واقتصاديون ورجال أعمال «لحم
اكتافهم من خير الحريري».
هذه الفئة ،ليس متوقعًا منها أي مبادرة تساعد ،ولو جزئيًا ،على
مواجهة االزمة التي تعصف اليوم بمؤسسات الحريري على
اختالفها .وإذا فعلت ،فسيكون ذلك من عجائب الدنيا .فلنتركها،
وليصطفل الله به في الدنيا واآلخرة ،بلغة املؤمنني!
لكن ،يوجد اليوم في لبنان ،أكثر من خمسة وعشرين ألف رجل
وامرأة ،صاروا في عمر املنتج واملحصل للمال .وهؤالء ّ
حصلوا
علمهم في جامعات رفيعة ،في لبنان والعالم ،بفضل املنح التي
قدمتها «مؤسسة الحريري» للتعليم .وهؤالء ،ربما يعيشون اليوم
ً
في حدود املتوسط او االدنى من شروط العيش .لكنهم أفضل حاال
من املوظفني واملوظفات الذين ستطردهم مؤسسات الحريري في
األيام القليلة املقبلة .فهم يعيشون استقرارًا اجتماعيًاْ ،أو لنقل إن
غالبيتهم ،ليسوا مضطرين إلى طرق األبواب من أجل ملبس أو
طعام.
أليس من البديهي أن يبادر هؤالء اآلن ،إلى رد بعض الجميل الذي
يدينون به إلى رفيق الحريري وعائلته؟ ليس مطلوبا منهم الكثير،
بل املطلوب االلتزام طوعًا ،بنص العقد الذي وقعوه يوم اخذوا املنحة
من «مؤسسة الحريري» ،وان يعيدوا املبالغ التي انفقت عليهم
خالل مراحل التعليم! ليست مهمة مستحيلة .ومن ال يقدر على
سداد القرض كله ،ليدفع ما يقدر عليه .ليس الهدف شراء سيارة
جديدة لسعد أو نادر أو أحمد ،بل تغذية صندوق تضامني تصرف
منه تعويضات الذين يتعرضون اليوم ألقسى اختبارات الحياة
ً
وأكثرها اذالال ،أال وهو العوز ومد اليد.
من جانبي ،وفي عائلتي الصغيرة ،فإن نسرين زوجتي ،هي ممن
استفادوا من منح «مؤسسة الحريري» مطلع تسعينيات القرن
املاضي ،ما مكنها من انجاز تعليمها في الجامعة االميركية في
بيروت ،االمر الذي لم يكن ممكنًا بجهد العائلة فقط .اقترحت عليها
ّ
وتحمست لها .وهي ستبادر إلى إعادة املبلغ الذي تدين به
الفكرة
إلى «مؤسسة الحريري» ،على أمل أن يستخدم طبعًا في تغطية
تعويض ولو موظف واحد اضطرت احدى مؤسسات الحريري إلى
صرفه من الخدمة.
ليس في االمر شطارة ،او بطولة! وليس فيه غزل سياسي او
خالفه .بل فقط ،قليل من الوفاء لرجل ساهم في منح أبناء وبنات
ّ
املتوسطة والفقيرة ،فرصة الحصول على مستويات
الطبقات
تعليمية عالية ،مكنتهم من االرتقاء في السلم االجتماعي ،وتحقيق
النجاح والعيش الرغيد.

األخ ـي ــرة فـضـيـحــة امل ـه ــرج ــان ــات .فـبــدل
أن ي ـب ـح ــث «ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ» مـ ــع امل ـت ـم ــول ــن
ال ــذي ــن ي ـس ـ ّـيــر ش ــؤون ـه ــم لـ ــدى إدارات
ال ــدول ــة وامل ـج ــال ــس الـبـلــديــة ومختلف
الوزارات التي يمون عليها عن املشروع
االقـتـصــادي – السياحي ال ــذي ينعش
ً
املنطقة قليال ويوفر بضع فرص عمل،
آثــر استحداث مهرجان لزوجته أسوة
بـســائــر ن ـســاء الـسـيــاسـيــن تتسلى به
بضعة أشهر.
حبيش ال يعلم بطبيعة الدعوات التي
انهالت عليه بعد رؤية بقايا األشجار
املـعـمــرة فــي موقعته البيئية .ال يعلم
أن الـ ــرأي ال ـع ــام ي ـق ــارن ب ــن الــوظــائــف
ال ـت ــي يــؤم ـن ـهــا ألق ــرب ــائ ــه وال ــوظ ــائ ــف
ال ـتــي يــؤمـنـهــا ل ـســائــر امل ــواط ـن ــن كما
يـ ـق ــارن ب ــن س ـع ـيــه ل ـتــأمــن امل ـشــاريــع
اإلنمائية ملنطقته وسعيه لشق طريق
خـ ــاص إلـ ــى قـ ـص ــره الـ ـج ــدي ــد .الـشـيــخ

نـســي أن «اخ ـت ــراع والـ ــده» فــي أواس ــط
التسعينيات قام على أســاس محاربة
اإلق ـط ــاع الـقـبـيــاتــي ال ــذي بـنــى لنفسه
ً
فيال فخمة فــي بـيــروت وم ـنــزال عاديًا
ف ــي ال ـق ـب ـيــات .ال يـعـلــم بـحـجــم الـنـقـمــة
م ــن ت ـج ـي ـيــره عــاق ـتــه ب ـقــائــد الـجـيــش
ً
م ـثــا لـتــأمــن مـصــالـحــه الـخــاصــة بــدل
مصالح العكاريني .ال يعلم بما يمكن
ّ
الطبقي أن يوصل إليه وكيف
التفاوت
أحرقت شعوب كثيرة قصور ممثليها
انـ ـتـ ـق ــام ــا مـ ــن ف ـ ـكـ ــرة الـ ـقـ ـص ــر .ول ــذل ــك
يواصل استعراض ابتسامته معتقدًا
أنــه أذك ــى مــن ســائــر الـخـلــق ،ويــواصــل
ّ
التبجح بعالقاته ونفوذه هنا وهناك
كأنه اكتسبها بعرق جبينه ال بفضل
الناخبني .وهو باملناسبة ليس مجرد
نائب ،هو نموذج متقدم يختزل حقيقة
الـسـلـطــة الـسـيــاسـيــة – االق ـت ـصــاديــة –
األمنية – الدينية وقلة حيائها.
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