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سياسة
تقرير

ترفض التحالف االنتخابي مع الحريري:
حركة أمل ُ
ال ثقة بناكث العهود!
أصبحت العالقة بين الرئيسين نبيه ّبري وسعد الحريري أشبه بـ«العداوة» .فتراجع رئيس الحكومة أكثر من مرة عن وعود
قطعها لرئيس مجلس النواب أفقد عين التينة ثقتها «بحليف قديم» ،تحديدًا ما جرى في مرسوم منح األقدمية لضباط
تؤكد مصادر مقربة من ّبري أن «ال إمكانية للتحالف مع
«دورة عون» الذي «رسم مبدئيًا صورة التحالفات االنتخابية» ،إذ ّ
المستقبل في الدوائر المشتركة»
ميسم رزق
لم ُ
يعد ّ
سرًا أن العالقة بني الرئيسني
ن ـب ـيــه بـ ـ ـ ّـري وس ـع ــد الـ ـح ــري ــري ت ـ ُـم ــرّ
ّ
بـ ـم ــرحـ ـل ــة مـ ـ ـت ـ ــوت ـ ــرة ن ـس ـب ـي ــا ت ـك ــاد
ّ
تتحول إلى قطيعة ،إذا ما استمرت
األم ـ ـ ــور ع ـل ــى ه ـ ــذا املـ ـ ـن ـ ــوال ،نـتـيـجــة
تعاطي رئيس الحكومة مع األزمات
الـ ـت ــي اش ـت ـع ـل ــت ب ــن بـ ـ ـ ّـري ورئ ـي ــس
ال ـج ـم ـهــوريــة م ـي ـشــال ع ــون ووقــوفــه
إلـ ــى ي ـمــن األخـ ـي ــر ف ــي ك ــل امل ـل ـفــات،
ك ــان آخــرهــا مــرســوم مـنــح األقــدمـيــة
ل ـض ـبــاط «دورة ع ـ ــون» .ول ــم ُي ـعــرف
ح ـتــى ال ـســاعــة م ــا إذا كــانــت الـفـتــرة
الفاصلة عن االنتخابات النيابية ـ
ُ
في أيار املقبل ـ ستساعد على تبديد
أجــواء الخالف أو تسعيرها .لكنها
فترة استطالع ملا سيكون عليه شكل
الدوائر املشتركة بني
التحالفات في
ُ
حــركــة أمــل وتياراملستقبل .مصادر
ّ
«ال ـحــركــة» تــؤكــد ع ــدم الـتـحــالــف مع
ت ـيــار ال ـح ــري ــري ،ألس ـب ــاب سياسية
وانـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ،ف ـي ـم ــا ت ــأم ــل م ـص ــادر
مستقبلية حصول العكسّ ،
مروجة
ك ـ ــام ـ ــا عـ ـ ــن «ح ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــة» الـ ـتـ ـح ــال ــف
ف ـ ــي ع ـ ـ ــدد م ـ ــن الـ ـ ـ ــدوائـ ـ ـ ــر .وي ـس ـت ـن ــد
«املستقبليون» إلــى تــاريــخ العالقة
ّ
التي لطاملا شكلت صمام أمــان ضد
الـفـتـنــة الـسـنـيــة ـ ـ الـشـيـعـيــة ،وبقيت
ّ
صـ ـل ــة الـ ــوصـ ــل األسـ ــاس ـ ـيـ ــة فـ ــي ع ــز
االنقسام العمودي بني فريقي  8و14
آذار .وفيما يختلف الـطــرفــان حول
الكثير من امللفات اليومية ،يتفقان

ع ـلــى ن ـق ـطــة واح ـ ـ ــدة ،ه ــي «ال ـت ـفــاهــم
ع ـلــى عـ ـن ــوان ع ــري ــض :االسـ ـتـ ـق ــرار»،
ّ
وهــو تفاهم «هــزتــه الـخــافــات ،لكنه
لم يسقط بعد».
مل ــاذا وص ـلــت األمـ ــور إل ــى ه ــذا الـحـ ّـد
بني ّ
بري والحريري؟ يروي مقربون
من رئيس املجلس أن «أصل املشكلة
بـ ـ ــدأت م ـن ــذ ان ـت ـخ ــاب ع ـ ــون رئ ـي ـســا،
ح ـي ــث ان ـط ـل ـقــت ال ـت ــرج ـم ــة الـعـمـلـيــة
ل ـل ـت ـحــالــف امل ـس ـت ـتــر ب ــن ال ـعــون ـيــن
واملـ ـسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـلـ ـي ــن» .وبـ ـقـ ـي ــت األم ـ ـ ــور
ف ــي إطـ ــار م ـق ـبــول إل ــى أن «ت ـب ـ ّـن أن
ال ـح ــري ــري غ ـيــر قـ ــادر ع ـلــى ال ـخــروج
ع ــن طـ ــوع ب ـع ـب ــدا ف ــي أي م ـل ــف ،مــن
دون أن ي ـح ـفــظ ل ـلــرئ ـيــس بـ ـ ـ ّـري أي
جـ ـ ّمـ ـي ــل ،خـ ـص ــوص ــا أن األخـ ـ ـي ـ ــر لــم
يــوفــر فرصة الحتضانه ودعـمــه في
أشـ ــد ل ـح ـظــات ال ـت ــوت ــر ال ـس ـيــاســي».
ّ
هذه النقطة بالذات شكلت بداية ما
يشبه الـصــدمــة فــي عــن الـتـيـنــة ،من
دون مـعــرفــة الـخـلـفـيــة ال ـتــي ينطلق
مـنـهــا رئ ـيــس الـحـكــومــة ف ــي تعامله
مــع أي أزم ــة ،وم ـ ّـرة تلو امل ــرة أصبح
الحريري في نظر عني التينة «ناكثًا
للعهود».
فـمـسـلـســل ال ــوع ــود ال ـحــريــريــة الـتــي
لــم تبصر الـنــور تـعــود إلــى التمديد
الثالث ،حني وعد الحريري الرئيس
بـ ّـري بــأن يكون معه ،تفاديًا للفراغ.
وه ــو الـ ــذي اض ـط ــر رئ ـي ــس املـجـلــس
آنــذاك إلــى أن يعلن أن عــدم التوصل
إلى قانون انتخابات يعني التمديد
ّ
ل ـل ـم ـج ـلــس .وقـ ــد ش ــك ــل هـ ــذا املــوقــف
عين التينة :ما فعله رئيس الحكومة في ملف مرسوم األقدمية أقرب إلى الغدر (مروان طحطح)

ف ــي امل ــاض ــي ت ـب ــاع ـدًا ب ــن الــرج ـلــن
«لم ُيفسد للود قضية ،إال أن إمعان
رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ف ــي ال ـت ــراج ــع عن
التزاماته مع عني التينة ّ
أجج النار،
كما حصل فــي ملف التعيينات في
قـ ــوى األم ـ ــن ال ــداخ ـل ــي ال ـت ــي شملت
تعيني الرائد ربيع فقيه رئيسًا لفرع
األمــن العسكري في فرع املعلومات،
والعقيد علي سكيني قــائـدًا ملنطقة
الـشـمــال فــي وح ــدة ال ــدرك اإلقليمي،
مــن دون الــرجــوع إلــى الــرئـيــس بري
ك ـم ــا هـ ــي ال ـ ـعـ ــادة فـ ــي ال ـت ـع ـي ـي ـنــات،

في بيروت ستكون
الئحة أمل ــ حزب
اهلل وحلفائهما في
مواجهة «المستقبل»

خصوصًا أن الـحــريــري كــان قــد قـ ّـدم
وعدًا بعدم إقرارها قبل التوافق على
األسماء».
كـ ــان ُي ـم ـك ــن االس ـت ـق ــال ــة ال ـت ــي أج ـبــر
عليها الحريري من الرياض أن تكون
بمثابة فــرصــة لـطـ ّـي هــذه الصفحة،
وأن ي ـكــون االل ـت ـفــاف الــوط ـنــي الــذي
كان ّ
بري عنصرًا أساسيًا فيه ،حافزًا
ّ
ل ـل ـحــريــري ع ـلــى أن ي ـع ــود إل ــى خــط
الوسط بني عون ّ
وبري« ،إال أنه أثبت
ّ
تحيزه األعمى لبعبدا ،والــذي دفعه
أخيرًا إلــى الغدر» بعني التينة ،كما
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ضابط طيار و«جندي مجهول» في
أوقــف فــرع املعلومات فــي قــوى األمــن
ال ــداخـ ـل ــي أم ـ ـ ــس ،أح ـ ــد أب ـ ـ ــرز «ت ـج ــار
املـ ـ ـخ ـ ــدرات ب ــال ـج ـم ـل ــة» امل ـش ـت ـب ــه فـيــه
ع.ع.م ،.امل ـط ـل ــوب ب ـم ــوج ــب ع ـش ــرات
م ــذك ــرات ال ـتــوق ـيــف ب ـج ــرائ ــم تــرويــج
املخدرات واالتجار بها .الحدث ليس
عــاديــا ،فعملية التوقيف جــرت فيما
كـ ــان امل ـش ـت ـبــه ف ـي ــه ع ـل ــى م ــن س ـي ــارة
ع ـس ـك ــري ــة يـ ـق ــوده ــا م ـس ــاع ــد رئ ـيــس
مكتب مكافحة امل ـخــدرات فــي ُالبقاع،
وق ــف
امل ــازم أول الـطـيــار م.م ،.ال ّــذي أ ِ
أيضًا .وعلمت «األخبار» أن املعطيات
ال ـت ــي ت ــواف ــرت لـ ــدى فـ ــرع امل ـع ـلــومــات
ُ
ّ
كانت تفيد بأن الضابط يعمل سائقًا

المعني
الضابط،
ّ
بمكافحة المخدرات،
كان يعمل سائقًا لدى
تاجر المخدرات!

ل ــدى تــاجــر املـ ـخ ــدرات ،ل ـل ـحــؤول دون
توقيفه على الحواجز األمنية بحيث
يعمد إل ــى نقله بـسـيــارتــه العسكرية
التابعة لقوى األمــن الــداخـلــي ،مقابل
دفـ ـ ـع ـ ــات ت ـ ـ ـ ـ ـ ــراوح ب ـ ــن أل ـ ـف ـ ــي دوالر
وأربـ ـع ــة آالف دوالر أم ـيــركــي ع ــن كل
«توصيلة» .وبـنـ ً
ـاء عليه ،جــرى رصد
الـضــابـ ّـط لتوقيفه بــالـجــرم املـشـهــود،
ع ـل ـم ــا أنـ ـ ـ ــه سـ ـب ــق أن أوقـ ـ ـ ــف امل ـ ـ ــازم
أول ن ـف ـس ــه ،ت ــأدي ـب ـي ــا ،مل ـ ــدة ع ـشــريــن
ي ــوم ــا ،ال ـع ــام ال ـف ــائ ــت ،بـسـبــب وج ــود
ع ــاق ــة ب ـي ـنــه وب ـ ــن ت ــاج ــر املـ ـخ ــدرات
حسني م .الشهير بــ«حـســن الغبي».
ووص ـف ــت امل ـص ــادر األم ـن ـيــة املــوقــوف

