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سياسة
على الغالف

تيار المستقبل يتحول إلى تيارات

الحريري الجديد ...أكثر تواضعًا وواقعية

ثالثة عشر عامًا على اغتيال الرئيس ّ
رفيق الحريري ،حملت الكثير من التقلبات
التي جعلت «المستقبل» بيتًا بمنازل
كثيرةّ ،
وحولته من تيار عابر للطوائف
متقوقعة داخل
إلى تيارات مستقبلية
ِ
البيئة ّ
السنية
ميسم رزق
ب ـع ـ َـد ث ــاث ــة ع ـشــر ع ــام ــا ع ـلــى اغـتـيــال
ال ــرئ ـي ــس رف ـي ــق الـ ـح ــري ــريُ ُ ،ي ـف ـتــرض
ب ــ»امل ـت ـنـ ّـوريــن» فــي «ت ـيــار املستقبل»،
قـيــادة وقــاعــدة وجـمـهــورًا ،أن يسألوا
خلفه
أنفسهم أين أصبح التيار ومن ِ
«الحريرية السياسية» ،بعد كل هذه
السنوات؟ُ
ُ
لــم يــكــن املـسـتـقـبـ ِـلـيــون ُي ــدرك ــون أنهم
سيكونون في الرابع عشر من شباط
ـوع ـ ــد م ـ ــع اس ـت ـح ـق ــاق
 2018عـ ـل ــى م ـ ـ ِ
م ـف ـص ـلــي (االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة)،
ُ
سينقلهم مــن مــوقــع زعــامــة الطائفة
ّ
السنية إلى مجرد شركاء في قيادتها.
ُ
وضعتهم
ت ـحــوالت الــداخــل واإلقـلـيــم
أم ـ ـ ــام اخـ ـتـ ـب ــار ال ـت ـك ـ ّـي ــف مـ ــع مــرح ـلــة
جــديــدة ،وربـمــا جعلتهم على تماس
م ــع م ـس ـت ـجــدات س ـيــاس ـيــة ل ــم يــألـفــوا
التعامل معها منذ أعوام طويلة ،لعل
أبــرزهــا أزمــة االستقالة القسرية وما
ّ
خلفته مــن ن ــدوب فــي بـنـيــان العالقة
الـسـعــوديــة ـ ـ الـحــريــريــة .يـبــدو التيار
ك ـمــن يـعـيــش حــالــة م ـخ ــاض ،ب ـعــد أن
ك ـش ـفــت امل ــرح ـل ــة ال ـس ــاب ـق ــة ع ــن ن ـقــاط
ض ـعــف ف ــي ب ـن ـيـ ِـتــه ،وأظـ ـه ــرت ال ـهــوة
ـصــل ب ــن قـيــادتــه
الـسـحـيـقــة ال ـت ــي ت ـفـ ِ
العليا وقاعدته التنظيمية والشعبية،
ّ
وحولته من تيار عابر للطوائف إلى
ـوقـعــة داخ ــل
ت ـي ــارات مستقبلية مـتـقـ ِ
ال ـب ـي ـئــة ال ـس ـن ـيــة .ك ــل هـ ــذه املـعـطـيــات
تـجـعــل سـعــد ال ـح ــري ــري ،ال ـي ــوم ،أكـثــر
تــواضـعــا وواق ـع ـيــة ،أكـثــر مــن أي يــوم
مضى.
ع ـلــى مـ ــدى ث ــاث ــة ع ـشــر ع ــام ــا ،واج ــه
ّ
س ـ ـعـ ــد ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــري ث ـ ـ ـ ــاث مـ ـح ــط ـ ّـات
م ـف ـص ـل ـيــة؛ وراث ـ ـتـ ــه ال ـ ـشـ ــارع ال ـســنــي
م ــن ب ــواب ــة ال ـ ـ ّ
ـدم املـ ـه ــدور ف ــي ش ـ ّـوارع
العاصمة في  14شباط  ،2005ترؤسه
أول حـ ـك ــوم ــة بـ ـع ــد انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ع ــام
 ،2009وس ـي ــره بــالـتـســويــة الـسـيــاســة
التي أبرمها مع الرئيس ميشال عون
ّ
الحر في نهاية عام
والتيار الوطني

ّ
 .2016ومع كل محطة ،كان هناك ربح
وخسارة .في موسم الدم ،تحلق تيار
املستقبل حول رمزية الحريري االبن،
مـسـتـقـطـبــا ج ـم ـهــورًا عــري ـضــا ونـخـبــا
سياسية واجتماعية وثقافية ،لكن لم
تمض سنوات قليلة حتى بدأ الرجل
ي ـس ـت ـن ـفــد رص ـ ـيـ ــده ال ـس ـي ــاس ــي حـتــى
أصبح فاقدًا إلــى حـ ّـد ما ثقة شريحة
من جمهور اتهمه ّبالذهاب بعيدًا في
معاكسة املزاج السني العام في البلد
واملنطقة .ترافق ذلك مع ضمور الدعم
السعودي له سياسيًا وماديًا ،بدءًا من
عام  ،2012فيما كان لبنان ينتقل من
أزمـتــه الــوطـنـيــة املـفـتــوحــة إلــى رحــاب
أزم ــة أك ـب ــر ،م ــع ال ــزل ــزال الـكـبـيــر ال ــذي
ضرب املنطقة ،وخصوصًا سوريا.
ك ـ ـيـ ــف يـ ـنـ ـظ ــر املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـلـ ـي ــون إلـ ــى

أحوالهم اليوم؟
ب ــن عــامــي  2005و 2018تـغـ ّـيــر تـيــار
امل ـس ـت ـق ـب ــل .ذك ـ ـ ــرى رفـ ـي ــق ال ـح ــري ــري
ُي ـ ـح ـ ـي ـ ـي ـ ـهـ ــا امل ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـب ـ ـل ـ ـيـ ــون الـ ـ ـي ـ ــوم
بــاح ـت ـفــال ـي ـتــن :األولـ ـ ـ ــى ،ف ــي مـسـجــد

يشعر ُ
المستقبليون
بأنهم «أيتام»
يفتقدون الحاضنة
اإلقليمية

مـحـمــد األمـ ـ ــن ،يـلـقــي فـيـهــا الــرئـيــس
ف ـ ــؤاد ال ـس ـن ـي ــورة ك ـل ـم ــة ،وث ــان ـي ــة فــي
ّ
يتحدث فيها سعد الحريري،
البيال،
ّ
ً
فضال عن منابر أخرى سيطل عبرها
ّ
آخرون يدعون أنهم «األوفياء» وليس
«ال ـخ ــوارج» .مــاذا يعني هــذا املشهد؟
يعني أن عصب التيار بات ضعيفًا مع
كل هذا التفاوت في اآلراء والتوجهات
ف ـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـيـ ــت ال ـ ـ ــداخـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي ،سـ ـي ــاسـ ـي ــا
وتنظيميًا وإداريًا.
فــي السياسة ،انتقل سعد الحريري
إلـ ـ ــى مـ ــركـ ــب آخـ ـ ـ ــر ،ال يـ ـج ــد كـ ـث ــر مــن
املـسـتـقـبـلـيــن م ـكــانــا ل ـهــم ف ـي ــه .وضــع
زع ـي ـم ـهــم يـ ــده ب ـيــد أحـ ــد أل ـ ـ ّـد أع ــدائ ــه،
أي ّ ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ـ ّـر ،ال ـ ــذي لــم
ّ
يوفر محطة إال واتهم فيها زعيمهم
بــالـفـســاد ودع ــم اإلره ـ ــاب .أس ـهــم هــذا

األمر في انشقاق عدد من أركان التيار
األزرق ممن نجحوا في خلق حيثيات
س ـي ــاس ـي ــة وش ـع ـب ـي ــة مـ ــن ش ــأن ـه ــا أن
تزاحم الحريري سياسيًا وانتخابيًا
في عــدد من املناطق ،كالوزير أشرف
ريـفــي فــي طــرابـلــس ،وخــالــد الضاهر
فــي عـكــار ،وأحـمــد فتفت فــي الضنية،
وفؤاد السنيورة في صيدا.
على املستوى التنظيمي ،نجح التيار
فـ ــي خـ ـل ــق ه ـي ـك ـل ـيــة ورق ـ ـيـ ــة ج ـم ـي ـلــة،
ل ـك ـن ــه لـ ــم ي ـف ـل ــح فـ ــي تــرج ـم ـت ـهــا عـلــى
أرض ال ــواق ــع .ف ــي ال ـف ـتــرة األولـ ــى من
ّ
ت ـســل ـمــه ال ــزع ــام ــة ،حـ ــرص ال ـحــريــري
عـلــى احـتـضــان شـخـصـيــات ،بعضها
ورث ـ ـهـ ــا عـ ــن والـ ـ ـ ــده وأخـ ـ ـ ــرى ح ــاول ــت
ّادع ــاء أبـ ّـوتــه سياسيًا ...لكنه سرعان
م ــا ت ـ ّـم تـهـمـيــش «ال ـق ــدام ــى» ،فـتــراجــع

خصوم الحريري اليوم ليسوا من فريق يختلف معه في الرؤية والموقف بل هم أنفسهم ممن كانوا معه في مركب مستقبلي واحد (هيثم الموسوي)

ريفي يسابق «المستقبل» على ذكرى الحريري في طرابلس
عبد الكافي الصمد

(هيثم الموسوي)

استبق الــوزيــر السابق أشــرف ريفي،
إحـيــاء تـيــار املستقبل لــذكــرى اغتيال
الرئيس رفيق الحريري ،رافعًا الفتات
وصورًا في شوارع طرابلس ،للرئيس
ال ــراح ــل رف ـيــق ال ـح ــري ــري ف ــي الــذكــرى
السنوية الــ 13الغتياله ،تحمل عبارة
«وحـ ـي ــاة ي ـلــي راحـ ـ ــوا م ـك ـ ّـم ـل ــن» .هــذا
«التسابق» أتــى مــؤشـرًا إضافيًا على
مــا يمكن أن تحمله األي ــام املقبلة من
تـنــافــس بــن ال ـطــرفــن ،قـبــل أق ــل مــن 3
أشهر من االنتخابات النيابية املرتقبة
في  6أيار املقبل.
فـ ـم ــا إن رف ـ ــع أنـ ـ ـص ـ ــار ري ـ ـفـ ــي ص ـ ــورًا
والفـتــات ضخمة في عاصمة الشمال
ب ــامل ـن ــاس ـب ــة ،ح ـت ــى س ـ ــاد شـ ـع ــور فــي
أوس ـ ــاط ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ف ــي املــدي ـنــة
أن ري ـفــي «ي ـح ــاول أن ي ـســرق الــذكــرى

شهدت مسيرة
أنصار المستقبل
السيارة إطالق نار في
ً
استياء
الهواء ،ما أثار
في المدينة
ّ
مــنــا ويـجـ ّـيــرهــا لنفسه سـيــاسـيــا ،وأن
يستغلها انتخابيًا» ،وفق ما وصفت
لـ«األخبار» مصادر في منسقية التيار
األزرق في طرابلس.
ودف ـ ـ ــع ذل ـ ــك م ـن ــاص ــري ــن ل ـل ـت ـي ــار ،مــن

ال ــذي ــن هــالـهــم أن ي ــروا ري ـفــي يسحب
السجادة من تحت أرجلهم ،إلى تنظيم
مسيرة بالسيارات رفعوا فيها صور
الـ ـح ــري ــري ون ـج ـل ــه رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
سعد الـحــريــري ،أطـلـقــوا فيها العنان
ألبواقها ،قبل أن يخرجوا عن طورهم
ويستخدموا األلعاب النارية ويطلق
بعضهم الرصاص من أسلحة حربية
فـ ــرديـ ــة فـ ــي الـ ـ ـه ـ ــواء ،مـ ــا س ـ ّـب ــب هـلـعــا
ً
واستياء كبيرًا في املدينة.
وخوفًا
مـنـسـقـيــة ت ـيــار املـسـتـقـبــل ف ــي املــديـنــة
ل ــم ت ــرف ــع ص ــور ال ـح ــري ــري وش ـع ــارات
بــاملـنــاسـبــة ،ب ـخــاف م ــا ج ــرت ال ـعــادة
كــل سنة .وقــد اقتصر ذلــك على صور
والفتات قليلة موقعة باسم أشخاص
م ـ ــن مـ ـن ــاص ــري ال ـ ـت ـ ـيـ ــار ،وأوض ـ ـحـ ــت
مصادر املنسقية الزرقاء في طرابلس
أن «االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدادات كـ ــانـ ــت ج ــاري ــة
بـهــدوء إلحـيــاء الــذكــرى ،فــي الساعات

الـ ــ 48الـتــي تـسـبــق ال ــذك ــرى ،وأن نقيم
حــواجــز محبة ن ــوزع فيها منشورات
باملناسبة» ،معتبرة أن استباق ريفي
لهم هو «استغالل رخيص وشعبوي
يحاول من خالله تصوير نفسه على
أنه حامل قضية الرئيس الشهيد».
لـ ـك ــن إطـ ـ ـ ــاق ال ـ ــرص ـ ــاص فـ ــي الـ ـه ــواء
ف ــي مـسـيــرة م ـنــاصــري ال ـت ـيــار األزرق
ف ــي م ـح ـلــة ال ــزاه ــري ــة الـ ـت ــي ان ـت ـشــرت
صورها وأشرطة الفيديو على مواقع
التواصل االجتماعي ،جعل املنسقية
محرجة أمــام ال ــرأي الـعــام فــي املدينة،
ودف ـع ـه ــا إلـ ــى ت ـبــريــر م ــا ح ـصــل بــأنــه
«عـفــوي» ،الفتة إلــى أن تيار املستقبل
«إذ ي ـع ـلــن رف ـض ــه امل ـط ـلــق مل ــا حـصــل،
يــدعــو مـنــاصــريــه إل ــى ال ـت ــزام الـقــانــون
واالب ـت ـع ــاد ع ــن ه ــذه امل ـظــاهــر ال ـتــي ال
تمثل ثقافة التيار خالل أي احتفال أو
مسيرة» .وزاد على كالم املنسقية طلب

