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سياسة

سياسة
على الغالف

كوابيس الحريري

بات سعدالحريري في الفترة األخيرة مسكونًابهاجس التفردبالزعامة السنية .لهذه الغاية ،استبعدكل الرموز «المستقبلية»
حقيقيًا ،فيما تمكنت شخصيات سنية من خارج التيار األزرق من ترسيخ حضورها في
التي تشكل بالنسبة إليه تهديدًا ّ
االنتخابات النيابية األخيرة .هي ال تشكل مصدر قلق للحريري وحسب ،بل إنها أقرب ما تكون إلى الكوابيس التي تالحقه.
ففيما هو يتراجع شعبيًا ،أظهرت االنتخابات االخيرة تقدم منافسيه ،أو على األقل ،ثبات شعبيتهم
ميسم رزق
بدافع الحاجة إلــى التفاف جمهوره
ح ـ ــول ـ ــه ،كـ ـ ــان سـ ـع ــد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ،فــي
مـ ــا مـ ـض ــى ،يـ ـ ّـصـ ــور ال ـ ـنـ ــواب ال ـ ّـس ـن ــة
الـ ـخ ــارج ــن ع ـن ــه ب ــأن ـه ــم ال ُي ـم ـث ـلــون
للوصول
«بيئتهم» ،وب ــأن رافعتهم
ّ
إل ــى مـجـلــس الـ ـن ــواب لـيـســت ســنـيــة،
ب ــل ي ـص ـل ــون م ــن خـ ــال تـحــالـفــاتـهــم
السياسية ،سواء معه أو مع خصومه.
قبل تكليفه ّ
مجددًا تشكيل الحكومة،
ك ـ ـ ّـرر ال ـح ــري ــري ال ـن ـغ ـمــة ذاتـ ـه ــا .قــال
إنـهــم «وصـلــوا على أكـتــاف غيرهم».
هــي نغمة ُيمكن تصديقها فــي زمن
فحسب .أما في ظل
القانون األكثري،
َ
القانون النسبي ،فال ينفع تجريدهم
مــن صفتهم التمثيلية ،ال ـتــي كانت
جسر عبورهم إلى النيابة.
اختلف مشهد الـيــوم عــن عــام .2009
فقد خاض هؤالء انتخابات السادس

هل تفوز الكتلة السنية
المعارضة بمقعدين في
الحكومة الجديدة؟
من أيار  2018ضمن لوائح هم كانوا
عـلــى رأس ـه ــا ،وفـ ــازوا بــاملـقــا ُعــد التي
كــان يستولي عليها تـيــار املستقبل
ب ـقــوة ب ـلــوكــات ال ـق ــان ــون االنـتـخــابــي
األكثري.
َ
َ
بيته وبــن جمهوره
حــن احتفل في ِ
بالنصر – بعد أيــام من االنتخابات
ـصــد ال ـح ــري ــري الـتـعـبـيــر عن
ـ ـ ـ ل ــم ي ـقـ ِ
ّ
الفرح بالفوزّ ،
بالحد من
إنما الفرح
َ
الخسارة .أكثر تواضعًا من الجميع
ّ
ك ــان ،ح ــن اع ـت ــرف ب ــأن ثــمــة خـســارة
في مكان ما (يــوم أعلن أسماء نوابه
ال ـن ــاج ـح ــن م ــن وادي أبـ ــو ج ـم ـيــل).
يحسبها
وأك ـث ــر واق ـع ـيــة ،أي ـض ــا ،ل ــم
ِ
كغيره بـعــدد املقاعد الـتــي فقدها أو
ـدد ال ـن ــواب ـ ـ ـ الخصوم
نــالـهــا .بــل بـعـ ّ
(تـ ـح ــديـ ـدًا الـ ـس ــن ــة) الـ ــذيـ ــن حــال ـف ـ ّهــم
ّ
ّ
الـ ـح ــظ .ي ـشــكــل ه ـ ــؤالء ُم ـثــل ـثــا ســنـيــا
ّ
يــربــط الـشـمــال بــالـبـقــاع ،ثــم الجنوب
وب ـي ــروت ،وي ـضـ ّـم زعــامــات مناطقية

نجح هؤالء في حصد أصوات تفضيلية من بيئتهم تفوق تلك التي نالها معظم نواب المستقبل (هيثم الموسوي)

الخسارة الموصوفة
ّ
ّ
ومرد ذلك إلى
تشير أرقام انتخابات عام  2009إلى أن التصويت السني كان ال يزال في أوجه،
ّ
جملة أسبابّ ،
أهمها التأييد الكبير الذي كان يتمتع به الرئيس سعد الحريري شخصيًا ومن ثم
ّ
تياره .وهذا الواقع بدأ يتبدل تدريجيًا منذ عام  ،2012وبلغ ذروته في السنوات األخيرة ،حتى
ُ
ّ
ترجم في صناديق االقتراع في االنتخابات األخيرة .ففي مقارنة بني أرقام  2009و ،2018يتضح
ّ
حجم التراجع في العاصمة .فقد نال مرشح تيار املستقبل آنذاك الوزير نهاد املشنوق في دائرة
بيروت الثانية 16.583صوتًا ،حيث بلغت نسبة االقتراع  27.3في املئة ،إذ كانت تسوية الدوحة
ُ
تشمل انتخابات هذه الدائرة التي لم تشهد معركة تذكر .أما في بيروت الثالثة فقد حصد الحريري
 78.382صوتًا من أصل  103.243مقترعني (الفائز األخير على الئحته نال نحو  76ألف صوت).
بحسبة بسيطة ،فإن الدائرتني الثانية والثالثة ،اللتني باتت غالبية أحيائهما تشكل دائرة بيروت
الثانية في انتخابات ّ ،2018
سجلتا أكثر من  92ألف صوت لالئحة تيار املستقبل وحلفائه عام
 ،2009في مقابل  62ألف صوت حصلت عليها الئحة «املستقبل» هذا العام .وبالتأكيد ،ال يمكن
إحالة التراجع بنحو  30ألف صوت في العاصمة إلى الجماعة اإلسالمية التي كانت متحالفة مع
الحريري قبل  9سنوات ،إذ لم ينل مرشحها ،عماد الحوت ،سوى  3938صوتًا في أيار  .2018هذه
ّ
الخسارة الحريرية املوصوفة ،قابلها ّ
تقدم خصومه السنة ،أو على األقل ،ثباتهم على ما كانوا عليه.
هنا تحديدًا يكمن شعور الحريري بالقلق.

ستسعى الــى تشكيل لــوبــي ضاغط
ع ـلــى رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ف ــي املــرح ـلــة
املـقـبـلــة .هـ ــؤالء سـيـشـكـلــون كــابــوســا
حقيقيًا بالنسبة إليه.
اإليـ ـج ــابـ ـي ــة ال ــوحـ ـي ــدة الـ ـت ــي ُي ـم ـكــن
تـسـجـيـلـهــا ،ه ــي ع ــدم اضـ ـط ــراره إلــى
ال ـت ـع ــاي ــش م ــع واقـ ـ ــع س ـي ــاس ــي عـلــى
َ
يـمـي ـنــه .ن ـجــح ق ـب ــل االن ـت ـخ ــاب ــات في
اسـ ـتـ ـبـ ـع ــاد ا ُلـ ـن ــائ ــب الـ ـس ــاب ــق خ ــال ــد
ال ـض ــاه ــر ،وأخـ ـ ـ ــرج ال ــوزي ــر ال ـســابــق
أشـ ـ ــرف ريـ ـف ــي م ــن ال ـتــرك ـي ـبــة بـحـكــم
ال ـن ـتــائــج .فـيـمــا بـقـيــت ع ـلــى ي ـس ــاره،
ّ
مجموعة سنية من  10نواب مستقلة
عن الحريرية السياسية.
ال يـنـضــوي أع ـض ــاء ه ــذه املـجـمــوعــة
ف ــي إطـ ـ ــار س ـي ــاس ــي مـ ـ ّ
ـوحـ ــد .ول ـيــس
بالضرورة أن يكون لهم موقف واحد
مــن مجمل الـقـضــايــا .حـتــى إن نسب
تــأث ـيــرهــم ع ـلــى ال ـح ــري ــري مـتـفــاوتــة.
ب ـع ـض ـهــم ي ـن ـض ــم ال ـ ــى ك ـت ــل ن ـيــاب ـيــة
كبيرة ،وبالتالي ،لن يكون قادرًا على
ّ
بـنــاء حيثية مستقلة .كما فــي حالة
الـنــائــب قــاســم هــاشــم (كـتـلــة التنمية

والتحرير) ،والنائب الوليد سكرية
(ك ـت ـلــة ال ــوف ــاء ل ـل ـم ـقــاومــة) ،وال ـنــائــب
بالل عبد الله (اللقاء الديموقراطي).
بعضهم اآلخ ــر ،قــد يسعى الحريري
ـاع
إلـ ــى اجـ ـت ــذاب ــه .أو ق ــد ت ــدخ ــل م ـ
سـ ٍ
خارجية (سعودية وإماراتية ّ
وربما
مصرية) لخفض منسوب معارضته.
فـبـ ُـحـكــم الـتـجــربــة ،ثـ ُـبــت أن فيهم من
ُي ــراع ــي ج ـي ـدًا مـصــالـحــه الـخــارجـيــة،
بعيدًا عن اعتبارات الداخل اللبناني،
وال ـحــديــث ه ـنــا ،يـعـنــي رئ ـيــس حــزب
ال ـح ــوار فـ ــؤاد م ـخــزومــي الـ ــذي جـ ِـهــد
ألن يـكــون عـلــى الئـحــة الـحــريــري في
بـ ـي ــروت دون جـ ـ ــدوى .بـيـنـمــا يمكن
أن يشكل الـنــائــب عـبــد الــرحـيــم مــراد
حــالــة فــريــدة مــن نــوعـهــا ،فـهــو كــرس
زعامته في البقاع الغربي ،من جهة،
ول ــه حـســابــاتــه الـلـبـنــانـيــة والـعــربـيــة
من جهة ثانية ،ويريد أن يتوازن في
صـيــاغــة ح ـضــور مــركــب ف ــي مـعــادلــة
البيت السني اللبناني.
ه ـن ــاك م ـس ـتــوى آخ ــر م ــن امل ـعــارضــة،
أكثر إزعــاجــا وقلقًا .نموذجه الفاقع

أس ـ ــام ـ ــة سـ ـع ــد ف ـ ــي ص ـ ـيـ ــدا وجـ ـه ــاد
الـ ـصـ ـم ــد ف ـ ــي الـ ـضـ ـنـ ـي ــة .ال ي ـت ـعــامــل
ال ـح ــري ــري م ــع «األح ـ ـبـ ــاش» (ع ــدن ــان
ط ــراب ـل ـس ــي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت) بـصـفـتـهــم
ظ ــاه ــرة م ـق ـل ـقــة ح ـت ــى اآلن ،ب ــل ق ــوة
ي ـس ـه ــل اس ـت ـي ـع ــاب ـه ــا .يـ ـس ــري األمـ ــر
نفسه على فيصل كرامي .أما نجيب
م ـي ـقــاتــي ،ف ـهــو م ـص ــدر ق ـلــق مـتـعــدد
األبعاد .نال الرجل أصواتًا تفضيلية
في طرابلس تضاهي أصــوات ثالثة
ّ
فتصدر الفائزين،
نواب من املستقبل،
ح ـتــى إن ال ـح ــري ــري نـفـســه ق ــال بعد
زي ــارت ــه ل ــه (ج ــول ــة رئ ـيــس الـحـكــومــة
املـ ـكـ ـل ــف عـ ـل ــى رؤسـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـحـ ـك ــوم ــات
ال ـســاب ـقــن) ب ــأن مـي ـقــاتــي «ه ــو خير
من يمثل طرابلس» .للرجل مشروع
سـيــاســي يتخطى عــاصـمــة الـشـمــال.
يملك شبكة عالقات أخطبوطية من
الخليج إلــى تركيا واألردن وأوروبــا
ً
وأمـيــركــا ،وص ــوال إلــى عــاقــة مميزة
م ــع ح ــرك ــة أم ــل وحـ ــزب ال ـل ــه ،وعـيـنــه
دوم ـ ـ ــا ع ـل ــى رئـ ــاسـ ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة .فــي
جيبه ورق ــة يرفعها دائ ـمــا فــي وجــه
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«انتحاريان» في الضنية وصيدا
الحريري ،عنوانها إنماء الشمال.
مـجــرد وج ــود هــذه الـكـتـلــة ،يعني أن
الحريري لم ُ
يعد قادرًا على ادعاء أنه
ّ
الزعيم السني األوحد .لهؤالء النواب
توجهات سياسية بعيدة كــل البعد
ع ــن امل ـس ـت ـق ـبــل ومـ ـش ــروع ــه .ل ــم يـ ُـعــد
الحريري قادرًا أيضًا على القول إنهم
يأتون برافعات شيعية أو مسيحية.
ّ
فـفــي وق ــت شــكــل فـيــه هــو راف ـعــة لكل
نوابه ،نجحوا هم في حصد أصوات
تفضيلية مــن بيئتهم فــاقــت أحيانًا
تلك التي نالها نواب املستقبل.
عـلــى سبيل امل ـثــال ،ن ــال الـنــائــب عبد
 15111صــوتــا ،مقابل
الــرحـيــم م ــراد ّ
 8767صــوتــا ملــرشــح تـيــار املستقبل
مـحـمــد ال ـق ــرع ــاوي .وق ــد ح ــل الـنــائــب
عدنان طرابلسي في املرتبة الثانية
(بالنسبة للمقاعد السنية) في دائرة
بيروت ،بعد الحريري بنيله ،13018
وفـ ـ ـ ــؤاد مـ ـخ ــزوم ــي الـ ـث ــال ــث (11346
صــوتــا) .أمــا فــي طــرابـلــس ،فقد ّ
تقدم
ميقاتي على الجميع بحصوله على
( 21300أكـثــر مما ناله الحريري في
بيروت).
ّ
كـ ـ ــان ال ـ ـحـ ــريـ ــري يـ ـت ــوق ــع مـ ـث ــل ه ــذه
ـطــع تـقــديــر
ال ـ ـخـ ــروق ،ل ـك ـنــه ل ــم ي ـس ـتـ ِ
حجمها .حتى إن جزءًا من ترشيحاته
ـاس .لذلك ذهب
هذا األسـ ّ
حصل على َّ
إل ــى ض ـ ّـم م ــرش ـ َـح ــن س ــن ــة ف ــي عـكــار
ك ـ ــان ـ ــا مـ ـحـ ـس ــوب ــن ع ـ ـلـ ــى خ ـص ــوم ــه
ت ـفــاديــا ألي خ ــرق (ول ـي ــد الـبـعــريـنــي
ومـ ـحـ ـم ــد سـ ـلـ ـيـ ـم ــان) .هـ ـن ــا ثـ ـم ــة مــن
يعتبر أن ضمانة وق ــوف ه ــؤالء إلى
جــانــب خ ـيــاراتــه االسـتــراتـيـجـيــة أمــر
غير ثــابــت .األمــر نفسه ينطبق على
البقاع الغربي ،لجهة ترشيح محمد
ال ـقــرعــاوي ،مـقــابــل خـســارتــه صديقه
املقرب زياد القادري.
َ
خلط املشهد األوراق السياسية ،كما
التوازنات القائمة .غداة خسارة تيار
املستقبل ثلث ال ـنــواب الـسـنــة ،وفــوز
ش ـخ ـص ـيــات أخـ ـ ــرى م ـح ـســوبــة عـلــى
فريق  ٨آذار ،أو هي في الوسط ،يعني
ذلك تقليص تمثيل التيار األزرق في
الحكومة الـجــديــدة ،ملصلحة هــؤالء.
فـفــي ظ ــل ال ـحــديــث ع ــن أن ك ــل أربـعــة
نـ ــواب ي ـحــق ل ـهــم الـتـمـثــل ب ــوزي ــر في
الحكومة ،معنى ذلك أن تكتلهم معًا
سيحجز مقعدين وزاريني على األقل،
وه ــو أم ــر صـعــب امل ـنــال ألن ــه يصعب
جمعهم في إطــار واحــد أو أكثر ،كما
كان يأمل بذلك عبد الرحيم مراد.
بعد االنتخاباتُ ،يمكن الحديث عن
تـعــدديــة فــي التمثيل الـسـنــي .هــؤالء
يجمعهم عنوان واحد وأساسي وهو
ال ـخ ـصــومــة ل ـل ـحــريــري ،ومــواج ـه ـتــه.
س ـي ـكــون هـ ــؤالء بـمـثــابــة ق ــوة ضغط
ّ
على تـيــار املستقبل .سـيــذكــرونــه كل
يوم ّبأنهم يقاسمونه صحن التمثيل
الـســنــي ،وخــاصــة عند أي استحقاق
مفصلي ،ول ــدى حـصــول أي انقسام
عمودي في لبنان.
ه ـ ـ ـ ــذا األم ـ ـ ـ ـ ــر س ـ ـي ـ ـفـ ــرض م ـ ـ ـعـ ـ ــادالت
جـ ـ ــديـ ـ ــدة ح ـ ــامل ـ ــا ت ـت ـغ ـي ــر األوض ـ ـ ـ ــاع
والـ ـ ـظ ـ ــروف اإلق ـل ـي ـم ـي ــة .ب ـم ـع ـنــى أن
حـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه س ـ ـي ـ ـكـ ــون قـ ـ ـ ـ ـ ــادرًا ع ـلــى
تسمية أي شخصية سنية يجتمع
ع ـل ــى ت ــأي ـي ــده ــا ه ـ ـ ــؤالء ،ول ـ ــن ي ـكــون
هـنــاك إمـكــانـيــة لـنــزع صـفــة التمثيل
الشعبي أو الشرعية السنية عنها.
صـحـيــح أن ّال ـحــريــري ال ي ــزال حتى
اآلن هو املرشح األوفــر حظًا لترؤس
حكومة ما بعد االنتخابات ،لكن في
حـ ــال س ـق ــوط ال ـت ـســويــة واس ـت ـب ـعــاد
الـ ـح ــري ــري ،وت ـغ ـ ّـي ــر امل ـع ـط ـي ــات ،فلن
يكون بإمكانه الخروج معلنًا أن من
ّ
األكثرية لتولي رئاسة
يسمى وفــق ّ
الحكومة ،ال يمثل البيئة السنية ،ألن
ه ــؤالء وص ـل ــوا إل ــى مـجـلــس ال ـنــواب
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى انـتـخــابــات وف ــق الـقــانــون
النسبي ،وه ــذا يعني أنـهــم يمثلون
بيئتهم.

جهاد الصمد وأسامة
سعد ،هما النائبان ُ
«السنيان»
الوحيدان اللذان لم
ُيسميا سعد الحريري رئيسًا
للحكومة .خاصما تيار
المستقبل ،قبل وبعد
االنتخابات النيابية ،وبقيا
ُمتجانسين مع خياراتهما
السياسية ،بعكس «زمالء»
يعودون
آخرين ّلهما،
ّ
في كل مرة إلى تبني خيار
الحريريّ ،
بحجة «وحدة
ّ
الصف»
ليا القزي
ّ
«ه ـي ــدا ال ــرج ــل ي ـلــلــي بـيـلـبــس قميص
نـ ـ ـ ّـص ك ـ ـ ـ ّـم ،وع ـ ـنـ ــدو ذق ـ ـ ــن .ع ــرفـ ـت ــو؟».
السؤالَ ،س َبق الدعوة «التحريضية»،
ل ـع ــدم االقـ ـت ــراع ل ـه ــذا «ال ــرج ــل» خــال
االنـتـخــابــات النيابيةُ .
الجملة لسعد
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،حـ ــن تـ ـ ّ
ـوجـ ــه إلـ ـ ــى أبـ ـن ــاء
ّ
الضنية ،في الــ ،2005داعيًا إياهم إلى
حجب أصواتهم عن جهاد الصمد .منذ
سنوات ،وتيار املستقبل ُي ّ
صوب على
ّ
«زعيم الضنية» ،الذي نال  11897من
أصوات منطقته في  6أيار  .2018هو،
بـلـغــة «املـسـتـقـبــل» ،س ــوري ّ الـخـيــارات
السياسية ،وج ـ ٌ
ـزء مــن «ســنــة  8آذار».
ُرب ــط ا ّس ـمــه بــالـحـقـبــة ال ـســوريــة ،على
رغ ــم أن ــه خ ــال االنـت ـخــابــات النيابية
في الــ ،2000واجه خيار غازي كنعان،
وت ــرش ــح ض ـ ّـد الــائ ـحــة ال ـتــي تــرأسـهــا
النائب السابق عصام فارس ...ونجح.
الصمد ليس وحيدًا« .الحرب» نفسها،
يـتـعـ ّـرض لها باستمرار أســامــة سعد
في صيداُ .ح ّجة ّآل الحريري لتجييش
ال ـنــاس ض ـ ّـده ،أن ــه ُيــريــد بتحالفه مع
ّ
تهويل
هوية صيدا.
املقاومة ،تغيير
َ َ
طائفي ّ
ضد ابن العائلة الوطنية .قبل
الــدكـتــور أســامــة ،ك ــان ً شقيقه الــراحــل
مصطفى سعد ،عرضة لسهام رئيس
الحكومة الــراحــل رفيق الحريريّ .في
َ
دورت ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــ 1992والـ ـ ـ ـ ــ ،1996ل ــم ُي ــوف ــر
ّ
ُ
رف ـيــق ال ـحــريــري ج ـه ـدًا إل وبــذلــه مع
«حلفائه» السوريني ،من أجل حرمان
ّمصطفى سـعــد مــن الـنـيــابــة ،بــذريـعــة
أن ـ ـ ــه «ع ـ ــرف ـ ــات ـ ــي» .سـ ـع ــد لـ ـي ــس األول
انتخابيًا فــي صـيــدا ،كما هــو الصمد
ف ــي ال ـض ـن ـي ــة ،ولـ ـك ــن ال ُي ـم ـك ــن ال ـق ـفــز
فــوق ال ــ 9880صوتًا التي نالها خالل
االنـتـخــابــات األخ ـيــرة ُ(م ـقــابــل 13739
لبهية ال ـحــريــري) ،والـحــالــة الشعبية
التي حافظ عليها ،على رغم التضييق
والتجييش اللذين يمارسان ّ
ضده.
أم ـ ٌ
ـور عــدة ،أخ ــرى ،تجمع بــن الصمد
وس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــد .ه ـ ـم ـ ــا س ـ ـل ـ ـيـ ــا عـ ــائ ـ ـل ـ ـتـ ــن،
وصـلـتــا إل ــى ال ـبــرملــان ع ــام  1957بعد
ّ
تغلبهما على الـبـكــوات واملــاكــن في
نجل
الـضـنـيــة وص ـي ــدا .أس ــام ــة سـعــد
ّ
«البستانجي» معروف سعد ،لم يشذ
ي ــوم ــا ع ــن ن ـص ــرة ا ًلـ ـفـ ـق ــراء ،ولـ ــم تـكــن
ال ـن ـيــابــة إال وس ـي ـل ــة ل ـخــدمــة «ب ـل ــده».
ج ـهــاد ال ـص ـمــد ،اب ــن «الـ ـف ــاح» مــرشــد
ال ـص ـمــد« ،ك ــاس ــر» إق ـط ــاع آل الـفــاضــل
في الضنية ،بالتعاون مع والد أحمد
فتفت .لم يرث جهاد النيابة فقط ،بل
ً
راكــم حـضــورًا خدماتيًا وتــواصــا مع
ّ
أبناء الضنية ،عــززا رصيده الشعبي.
ح ــاالت ــان مـنــاطـقـيـتــان ،ت ــؤرق ــان تـيــارًا
سـيــاسـيــا يـمـتــد ع ـلــى كــامــل األراضـ ــي
اللبنانية .صالبتهما وثباتهما على
ً
موقفيهما ،أبرز نقاط قوتهما .فضال
عن أخالقهما السياسية ،ومواقفهما
الوطنية الواضحة والصادقة.
الخالف بني الصمد وسعد من جهة،
وت ـي ــار املـسـتـقـبــل م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ال
يــرتـبــط فـقــط ب ــ«الــزعــامــة املـنــاطـقـيــة»،
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ورغ ـب ــة آل ال ـح ــري ــري ب ــ«االس ـت ـئ ـثــار»
بـتـمـثـيــل ال ـطــائ ـفــة ال ـس ـن ـيــة .ال ـعــروبــة،
س ـ ـبـ ــب «جـ ـ ـ ــوهـ ـ ـ ــري» أي ـ ـ ـضـ ـ ــا .ع ـ ـنـ ــوان
ال ـع ــروب ــة ،ك ـمــا ي ـ ــراه س ـعــد وال ـص ـمــد،
لـ ـي ــس إال ف ـل ـس ـط ــن واملـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة .فــي
ّ
ّ
حـ ُـن أن تـيــار املستقبل ،وحــتــى بقية
ُ«امل ـس ـت ـق ـلــن» داخ ــل الـطــائـفــة السنية
ّ
املعارضني للتيار األزرق ،يعتبرون أن
عروبتهم ّ
تمر مــن البوابة السعودية
الرياض
اإللزامية .بعد أن «سيطرت» ّ
ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــرار ال ـس ـي ــاس ــي «الـ ـس ــن ــي» -
ال ـع ــرب ــي ،خ ـل ـفــا مل ـصــر ع ـبــد ال ـنــاصــر،

انطلقت حملة ُمنظمة
من تيار المستقبل في
صيدا ،تتطاول على
معروف سعد

أصبحت مالذًا وسقفًا سياسيًا ،ملعظم
ال ـعــائــات واألحـ ـ ــزاب الـلـبـنــانـيــة ،ذات
ّ
السنية .قــد يكون آل كرامي
الغالبية
ً
وعـ ـب ــد ال ــرحـ ـي ــم م ـ ـ ــراد ،اس ـت ـث ـن ــاء فــي
ذلــك .فهما يعتبران سوريا واملقاومة
وفلسطني ،عنوانًا لهذه العروبة ،من
دون أن يـقـطـعــوا ش ـعــرة م ـعــاويــة مع
السعودية.
تكامل في املوقف
وجود
ذلك،
ال يعني
ٍ
السياسي بني سعد والصمد .األخير،
ّ
م ــؤم ــن بـ ــ«الـ ـخ ــط» م ــن خـ ــال ع ـنــوانــه
ال ـ ـعـ ــريـ ــضُ .ي ـع ـت ـب ــر ح ـل ـي ـّف ــا ل ـل ـق ـي ــادة
السورية ولحزب الله ،ولكنه ال يخوض
حــربــا «أيــديــولــوجـيــة» ضـ ّـد الحريرية
السياسيةّ .
همه األكبر أن ينال أبناء
الـضـنـيــة حـقــوقـهــم .وال مـشـكـلــة لــديــه،
فــي نـســج عــاقــة «طبيعية» مــع سعد
الحريري ،شرط أن تكون من ّ
الند إلى
الـ ـن ـ ّـد .ف ــا يـسـمــح لــرئ ـيــس الـحـكــومــة،
ُ ّ
وي ـق ــل ــل من
أن ي ـت ـعـ ّـدى ع ـلــى ك ــرام ـت ــه،
«قـيـمـتــه» .فــي امل ـقــابــل ،يــأخــذ الـخــاف
ب ــن أس ــام ــة س ـع ــد وتـ ـي ــار املـسـتـقـبــل،
ُبـعـدًا «عـقــائــديــا» .نجل مـعــروف سعد
ّ
ع ــزز زع ــام ــةُ ،ولـ ــدت مــن رح ــم قــومــي -
اجتماعيُ ،ملتصقة بمشروع الفقراء.
وهو ما يضع سعد ،حتمًا ،بمواجهة
رف ـي ــق الـ ـح ــري ــري ،وورث ـ ـتـ ــهِ .مـ ــن ال ـهـ ّـم
االجتماعي ينطلق سعد ،نحو الهدف
األس ـم ــى :ال ـعــروبــة وال ـف ـكــرة الــوطـنـيــة
ال ـج ــام ـع ــة .ه ــو ح ـل ـيــف املـ ـق ــاوم ــة ،مــن
دون أن يجعله ذل ــك ُملتصقًا بـهــا أو
بــال ـق ـيــادتــن ال ـس ــوري ــة أو اإلي ــران ـي ــة.
ّ
سعد ُمتفلت من أي إطار ديني ،ال بل
ّ
يـنـبــذ ك ــل م ـح ـ ّـاوالت الـتــأطـيــر الـسـنــي
أو جعل «السنة» ّكتلة مجموعة على
أسـ ـ ــاس ط ــائ ـف ــي .إنـ ـ ــه سـ ـب ـ ٌـب إض ــاف ــي
ليكون سعد «مؤدلجًا» ضـ ّـد مــا ،ومن

ُ ّ
ً
تمثله سياسة الحريري ،وصــوال إلى
املناداة بالتغيير الديموقراطي.
يوم الجمعة املاضي ،تقاربت مواقف
الصمد وسعدّ ،
حد التقائهما في نقطة
ُمـعـيـنــة .أح ـج ـمــا ،خ ــال االس ـت ـشــارات
الـنـيــابـيــة لـتـكـلـيــف رئ ـيــس الـحـكــومــة،
عـ ــن ت ـس ـم ـيــة س ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري .غ ـ ـ ّـردا
بعيدًا عــن الـنــواب الثمانية اآلخــريــن،
الــذيــن ُيـمـثـلــون الـطــائـفــة الـسـنـيــة ،من
خـ ـ ــارج ح ـ ّـص ــة تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل .ق ــرار
«انـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاري» ،فـ ـ ــي لـ ـحـ ـظ ــة «ت ـ ــواف ـ ــق
وطـ ـن ــي» .ن ــائ ــب ال ـض ـن ـيــة ،أدار األذن
ّ
لكل النصائح التي ُو ّجـهــت إليه ،بأن
ً
ُ
ال ي ـقــدم عـلــى خـطــو ٍة قــد تـكــون حــائــا
أمـ ـ ــام ت ـس ـم ـي ـتــه وزيـ ـ ـ ـرًا ف ــي ال ـح ـكــومــة
العتيدة .ولكن بالنسبة إلــى الصمد،
هو خاض معركة انتخابية ّ
ضد تيار
املـسـتـقـ ٌبــل ،أث ـبــت خــال ـهــا «ج ــدارت ــه».
ن ـت ـي ـجــة دف ـع ــت ف ـ ــؤاد ال ـس ـن ـي ــورة إلــى
االتـصــال بــه للتهنئة ،مثل سياسيني
آ ُخــريــن ...باستثناء الـحــريــري .فلماذا
ّ
نـســلــف رئـيــس تـيــار املستقبل موقفًا
إيجابيًا ،فيما هو يسعى إلى تغييبنا
وال يـعـتــرف بـحـجـمـنــا وال يـقــف على
خ ــاط ــرن ــا؟ ه ــذا ك ــان رأي ال ـص ـمــد من
تـسـمـيــة ال ـحــريــريّ .أم ــا أســامــة سـعــد،

ّ
ّ
فلم يترك ّ
مرة «املنطق السني» يتحكم
بـخـيــاراتــه وقـنــاعــاتــه الــوطـنـيــة .رفض
سابقًا االنتماء إلــى أي تكتل عنوانه
طائفي ،وبالتأكيد لن ُي ّ
سمي خصمه
ال ـس ـيــاســي ،رئ ـي ـســا ل ـل ـ ٌح ـكــومــة ،تحت
أي ّ
حجة طائفية .مـ ّـوقــف ينسجم مع
ت ــاري ــخ ال ــرج ــل ،إال أن ـ ــه ل ــم ي ـم ـ ّـر على
ســام .سريعًا ،انطلقت حملة ُمنظمة
مــن ت ـيــار املـسـتـقـبــل  -ص ـيــدا ضـ ـ ّـده ،ال
تـسـتـهــدف أس ــام ــة ف ـق ــط ،ب ــل تـتـطــاول
على الشهيد معروف سعد.
ّ
أهـمـيــة خـطــوة الـصـمــد وس ـعــد ،أنهما
ي ــواج ـه ــان خـ ـي ــارًا مـحـلـيــا  -إقـلـيـمـيــا.
فــي حــن ب ــرزت ازدواج ـي ــة فــي مواقف
ن ـج ـيــب م ـي ـقــاتــي ،ع ـبــد ال ــر ُح ـي ــم م ــراد
ّ
وف ـي ـ ّصــل كـ ــرامـ ــي ...وك ـ ــل «امل ـس ـت ـق ـلــن
ُ
ال ـس ــن ــة» اآلخ ــري ــنُ .ي ــري ــدون م ـحــاربــة
آل الـحــريــري ّوف ــرض «ال ـشــراكــة» على
الساحة «السنية» .يطرحون أنفسهم
طموحهم إلى مستوى
«زعماء» ،يصل
ّ
رئــاســة الـحـكــومــة .وّلـكــنـهــم ،عـنــد أول
اس ـت ـح ـق ــاق ،ال ي ـ ـشـ ــذون ع ــن «ال ـص ــف
ّ
ال ـس ـعــودي» ،ك ــل لـحـســابــاتــه الخاصة
ب ـ ـ ـ ــهُ ...ي ـ ـع ـ ـيـ ــدون ت ـس ـم ـي ــة الـ ـح ــري ــري،
ُمعززين دعائم «زعامته» عليهم ،إلى
حد إنكاره لهم وألصل وجودهم!

انتقلت إىل رحمته تعاىل

إلهام شحادة ربيز

زوجها عبدو سعد
(مدير مركز بريوت لألبحاث واملعلومات)
بنتاها :أمل وسلوى
أشقاؤها :إييل ،سمري ،إدوار ،ونخلة
ووريت يف الرثى يف روضة الشهيدين
أول أمس
تقبل التعازي بوفاتها اليوم ،الثالثاء،
يف جمعية التخصص والتوجيه العلمي،
الرملة البيضاء ،قرب مبنى أمن الدولة،
من الساعة الواحدة بعد الظهر
وحتى السادسة والنصف.

