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المشهد السياسي

«المستقبل» يكمل مشواره مع جنبالط
ّ
باسيل يطرح «ثالثية» جديدة
مقامهم بداية من تنفيذيني وأصحاب
ق ـ ـ ــرار (فـ ـ ــي زمـ ـ ــن األب) ،إلـ ـ ــى مـ ـج ـ ّـرد
مستشارين بالشكل (في زمن االبــن)،
مــن سليم ديــاب وصــالــح فــروخ وعبد
اللطيف الشماع وآخرين ،قبل أن ّ
يتم
ّ
تجاهلهم باملطلق في ما بعد ،ويحل
م ـكــان ـهــم ج ـي ــل األمـ ـ ــن الـ ـع ــام لـلـتـيــار
أحمد الحريري ،الذي يضم مجموعة
ّ
شباب كان «الحرس القديم» يتهمهم
بأنهم «غير ّ
مجربني» و»غير مؤهلني
التخاذ ّقرارات كبيرة» ،رغم اإلنجازات
الـتــي حققوها سياسيًا وتنظيميًا...
وحتى انتخابيًا.
يقتصر على بيئته
ما فقده التيار لم
ِ
الحاضنة ،بل شمل جمهورًا عريضًا
تحلق حول الوريث السياسي الجديد
فــي  14آذار  .2005بالنسبة إلــى هــذا
ال ـج ـم ـه ــور ،ل ــم ت ـ ُـع ــد س ـي ــاس ــات سعد
ّ
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ت ـت ـن ــاس ــب مـ ــع ت ـطــل ـعــاتــه
وم ـت ـط ـل ـبــاتــه .زاد ال ـط ــن ب ـلــة ضعف
ُ
املـ ـ ـ ـ ــوارد امل ــالـ ـي ــة الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـم ـنــح
لـتـحـشـيــد الـجـمـهــور الـ ــذي ك ــان ج ــزءًا
كبيرًا منه يتفاعل مع الحريري وفق
م ــا ك ــان ي ـق ــدم ل ــه م ــن م ـكــاســب مــالـيــة
وخــدمــاتـيــة مـبــاشــرة ،مــن دون إغـفــال
ت ــأث ـي ــر االنـ ـتـ ـك ــاس ــة الـ ـت ــي ُمـ ـن ــي بـهــا
املشروع الدولي واإلقليمي الحاضن
للحريرية السياسية في لبنان.
وف ـ ـ ــي خـ ـض ــم الـ ـبـ ـح ــث ع ـ ــن األخ ـ ـطـ ــاء
وم ــواط ــن ال ـض ـعــف ،ال ب ـ ّـد م ــن امل ــرور
على العناوين السياسة التي حملها
الـ ـتـ ـي ــار م ـن ــذ ع ـ ــام 2005؛ ف ــأي ــن هــي
امل ـح ـك ـم ــة ال ــدولـ ـي ــة وال ـح ـق ـي ـق ــة ال ـتــي
يـنـتـظــرهــا جـمـهــور رف ـيــق ال ـحــريــري؟
ً
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن م ـ ـس ـ ــارات ل ـ ــم تـهـضـمـهــا
ّ
معدة جمهور املستقبل ،ليس أولها
التشكيل الحكومي الذي جمعه بحزب
ال ـل ــه ،واالس ـت ـس ــام لــوقــائــع إقـلـيـمـيــة
ج ـع ـلــت م ــن س ـ ــاح ح ـ ــزب الـ ـل ــه «غ ـيــر
الـشــرعــي» قضية ليست فــي متناول
اللبنانيني ،بل خالفًا ارتأى الحريري
وض ـع ـه ــا ج ــان ـب ــا ،م ـق ــاب ــل االح ـت ـف ــاظ
ّ
بـمــوقــع الــرئــاســة الـثــالـثــة .ول ـعــل أبــرز
م ــا ي ــواج ــه ال ـت ـيــار ف ــي ه ــذه ال ــذك ــرى،
ّ
أنها تحل للمرة األولــى بعد احتجاز
الحريري فــي الــريــاض وإجـبــاره على
ت ـقــديــم اس ـت ـقــال ـتــه .وع ـل ـي ــه ،ال ُيـمـكــن
تفادي الحديث عن هذه اللحظة التي
جعلت املستقبليني يـشـعــرون بأنهم
«أيتام» يفتقدون الحاضنة اإلقليمية،
حيث لم يعد الحريري خيارًا وحيدًا
بالنسبة إلى الرياض ،رغم كل الدعم
الدولي واإلقليمي الذي يلقاه.

الـنــائــب سمير الـجـســر مــن مناصريه
إزالــة صــور له ُرفعت في أماكن عامة،
م ــا أث ـ ــار اس ـت ـي ـ ً
ـاء إض ــاف ـي ــا ألنـ ــه ُي ـ َـع ـ ّـد
ّ
تجاوزًا لقرار بلدية املدينة ،الذي أيده
ت ـيــار املـسـتـقـبــل ،ال ـقــاضــي بـمـنــع رفــع
صور وشعارات سياسية في األماكن
العامة.
غـ ـي ــر أن م ـ ـصـ ــادر مـ ـق ــرب ــة مـ ــن ري ـف ــي
أشــارت إلــى أن ّ
تيار املستقبل «حــاول
قـ ــدر امل ـس ـت ـط ــاع أن ي ـح ـشــد ج ـم ـهــورًا
ب ــاملـ ـن ــاسـ ـب ــة» .واسـ ـتـ ـغ ــرب ــت مـ ـص ــادر
ريفي إطــاق النار في الهواء ،مطالبة
القوى األمنية «التي لم ّ
تحرك ساكنًا،
ّ
بمالحقة مطلقي النار فورًا وتسليمهم
للقضاء ّاملختص» .وأضافت« :لو كان
مطلق النار مناصرًا أو ّ
مقربًا من ريفي
ّ
لتحركت بسرعة فائقة إللقاء القبض
ّ ّ
عـلـيــه ،وه ــذا مــا يــؤكــد ات ـبــاع األجـهــزة
األمنية لسياسة الكيل بمكيالني».

أراد الرئيس سعد الحريري أن تكون
إطــال ـتــه ف ــي ذك ــرى اغ ـت ـيــال الــرئـيــس
رفيق الحريري ال ّـ 13هذا العام منبرًا
إلعالن أسماء مرشحيه لالنتخابات
ّ
ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ـ ّـيـ ــة امل ـ ـق ـ ـب ـ ـلـ ــة .إل أن أزم ـ ـ ــة
التحالفات السياسية ،والحسابات
الـ ـت ــي ي ـف ــرض ـه ــا ال ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـن ـس ـبــي
الجديد ،والضغوط الخارجية التي
ّ
يتعرض لـ ّهــا ،لــم تساعده فــي إنجاز
أسماء مرشحيه ولوائحه.
وفـ ـيـ ـم ــا ل ـ ــم ي ـع ـل ــن رئ ـ ـيـ ــس «الـ ـ ـق ـ ــوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة» س ـم ـيــر ج ـع ـجــع ع ـ ّـم ــا إذا
كـ ــان س ـي ـش ــارك ف ــي اح ـت ـف ــال ال ـب ـيــال،
ال ـي ــوم ،ب ــدا مـعـظــم م ـكـ ّـونــات  14آذار
ّ
متحمس للمشاركة ،خصوصًا
غير
أنها املناسبة السياسية األبرز التي
يطل فيها الـحــريــري بعد االنتكاسة
التي أصابت عالقته بالسعودية ،في
ضوء أزمة االحتجاز األخيرة.
وم ـ ــن الـ ـع ــاق ــة الـ ـت ــي «م ـ ـ ـ ّـرت بـبـعــض
ال ـت ـم ـ ّـوج ــات» ،إل ــى «إك ـم ــال امل ـش ــوار»
م ــع ال ـن ــائ ــب ول ـي ــد ج ـن ـب ــاط و«أخـ ــي
تـ ـيـ ـم ــور» ،أع ـ ـ ــاد الـ ـلـ ـق ــاء ال ـ ـ ــذي ج ـمــع
الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ب ـ ـج ـ ـن ـ ـبـ ــاط ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،ف ــي
م ـنــزلــه ف ــي وس ــط بـ ـي ــروت ،بـحـضــور
ت ـ ـي ـ ـمـ ــور ج ـ ـن ـ ـبـ ــاط والـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب وائـ ـ ــل
أب ــو ف ــاع ــور ،الـ ـح ــرارة إل ــى «ال ـعــاقــة
الـسـيــاسـيــة والـعــائـلـ ّـيــة» ال ـتــي تجمع
ال ـطــرفــن .وب ــا ش ـ ّـك ،ف ــإن ل ـقــاء أمــس
س ـي ـتــرك ان ـع ـكــاســاتــه ع ـلــى الـتـحــالــف
االن ـت ـخ ــاب ــي ب ــن ال ـط ــرف ــن ،ف ــي أك ـثــر
م ــن دائـ ـ ــرة م ــن الـ ـش ــوف إلـ ــى ب ـي ــروت
إلى البقاع ،ال ّ
سيما أن هذا التحالف
ك ــان ي ـعــانــي ف ــي األس ــاب ـي ــع املــاض ـيــة
ّ
م ــن ع ـقــد ك ـث ـي ــرة ،خ ـصــوصــا ف ــي ظــل
رغـ ـب ــة الـ ـح ــري ــري فـ ــي ال ـت ـح ــال ــف مــع
ّ
الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحـ ّـر فــي كــل لـبـنــان،
وت ـع ــارض املـصـلـحــة االنـتـخــابـيــة في
أكثر مــن دائــرة بــن جنبالط والتيار
ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ـ ّـر ،وعـ ـج ــز الـ ـح ــري ــري،
ح ـ ـتـ ــى اآلن ،ع ـ ـ ــن إيـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاد مـ ـس ــاح ــة
مـ ـشـ ـت ــرك ــة بـ ـ ــن حـ ـلـ ـيـ ـفـ ـي ــه ،الـ ـج ــدي ــد
والـ ـق ــدي ــم .غ ـي ــر أن أب ـ ــرز ان ـع ـكــاســات
هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف سـ ـتـ ـصـ ـي ــب امل ـق ـع ــد
ال ـ ــدرزي ف ــي ّب ـي ــروت ،ب ـعــد أن حـجــزه
ج ـن ـب ــاط مل ــرش ـح ــه ال ـن ــائ ــب ال ـســابــق
ف ـي ـصــل الـ ـص ــاي ــغ ،والـ ـ ــذي يـسـتـشـعــر
شـ ـه ـ ّـي ــة الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـ ـقـ ــوى ل ـل ـف ــوز
بـ ــه ،خ ـص ــوص ــا ب ـع ــد إع ـ ــان تــرش ـيــح
اإلع ــام ـي ــة راغ ـ ــدة ض ــرغ ــام ،ووص ــف
املقعد بالحلقة األضعف على الئحة
تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل فـ ــي دائ ـ ـ ــرة ب ـي ــروت
ّ
يتمسك به جنبالط ملا
الثانية ،فيما
ّ
لــأمــر مــن داللــة سياسية على حجز
ال ـح ــزب الـتـقــدمــي االش ـت ــراك ــي مـقـعــدًا
في العاصمة ،وتعويضًا عن خسائر
ال ّ
بد منها فرضها القانون النسبي
في الشوف وعاليه على كتلة اللقاء
الديموقراطي.
ّ
وت ـح ــدث ج ـن ـبــاط م ــؤك ــدًا أن «ال ـيــوم
هو عشية النهار املشؤوم  14شباط،
الذي اغتيل فيه الشهيد الكبير رفيق
الحريري .والحقًا ،كانت دوامة الدم.
لكن صمدنا عندما نرى حجم القوى
املعادية ،والشعار الذي رفعه الشيخ
س ـعــد ،وه ــو االس ـت ـق ــرار ،تـغـلــب على
الشعارات الثانية» .وتابع «صحيح
كـ ـن ــا أحـ ـي ــان ــا ن ـخ ـت ـل ــف ،وكـ ــانـ ــت ل ـنــا
وجـ ـهـ ــات ن ـظ ــر م ـخ ـت ـل ـفــة وم ـت ـن ــوع ــة،
ول ـك ــن ف ــي ال ـن ـهــايــة ه ــذا ه ــو الـشـعــار
ال ـ ـ ــذي يـ ـج ــب أن يـ ـبـ ـق ــى :االسـ ـتـ ـق ــرار
وم ـ ـحـ ــاربـ ــة اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب» ،م ـض ـي ـف ــا أن
«الـ ـع ــاق ــة م ــع ال ـش ـي ــخ سـ ـع ــد ،م ــع آل
ال ـح ــري ــري ،م ــع امل ـس ـت ـق ـبــل ،وإن مــرت
ب ـب ـع ــض الـ ـتـ ـم ــوج ــات ،ل ـك ـن ـه ــا تـبـقــى
عـ ــاقـ ــة ث ــابـ ـت ــة بـ ــأسـ ــاس ـ ـهـ ــا ،م ـب ـن ـيــة
عـ ـل ــى أرض صـ ـلـ ـب ــة ،أرض ال ـح ــري ــة
وال ـت ـنــوع واالس ـت ـق ــرار ،وف ــي ي ــوم ما
ال ب ــد أن ي ـصــل ل ـب ـنــان إل ــى ال ـس ـيــادة
الكاملة واالستقالل الكامل» .بدوره،

ّ
أك ـ ــد الـ ـح ــري ــري أن «تـ ـي ــار املـسـتـقـبــل
س ـي ـك ـمــل املـ ـش ــوار م ــع رئ ـي ــس ال ـل ـقــاء
الديموقراطي النائب وليد جنبالط،
ألن ال ـ ـعـ ــاقـ ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،واأله ـ ـ ــم
ال ـعــائ ـل ـيــة ،بـيـنـنــا وب ـي ـنــه ،ه ــي عــاقــة
ت ــاريـ ـخـ ـي ــة ،بـ ــدأهـ ــا رفـ ـي ــق ال ـح ــري ــري
وسـيـكـمـلـهــا سـعــد ال ـحــريــري إن شــاء
الله مع وليد بك ومع أخي تيمور».
من جهة ثانية ،ورغم املأزق السياسي
ـ ـ ـ االن ـت ـخ ــاب ــي الـ ــذي ي ــواج ـه ــه ال ـت ـيــار
الوطني الحر ،في ظل الضغط الذي
يتعرض له من أجل إعادة التموضع
سياسيًا عشية االنتخابات النيابية،
توقف املراقبون عند الكلمة املكتوبة
التي ألقاها وزيــر الخارجية جبران
ب ــاس ـي ــل ،أمـ ــس ،خ ــال م ـشــارك ـتــه فــي
االجتماع الــوزاري للتحالف الدولي
ضد اإلرهاب الذي انعقد في الكويت،

الدرزي
المرشح
ّ
ّ
هو الحلقة األضعف
على الئحة المستقبل
في بيروت

وأع ـل ــن ف ـيــه م ـعــادلــة دفــاع ـيــة ثــاثـيــة
جــديــدة ،إذ قــال إن هزيمة داعــش في
لبنان ارتكزت على اآلتي:
ً
أوال :ج ـيــش وط ـن ــي ،ف ـق ـيــر بـمـعــداتــه
وغ ـنــي ب ـعــزائ ـمــه ،اس ـت ـطــاع أن يـحــرر
األرض بمساعدة شعب مقاوم اعتاد
أن ي ــدح ــر ك ــل م ـع ـت ــد ،ج ـي ــش صـغـيــر
ان ـت ـصــر ب ــدب ــاب ــة م ــن الـخـمـسـيـنـيــات،
بينما هزمت جيوش جــرارة بأحدث
املـ ـ ـع ـ ــد2ات ،ج ـي ــش ت ـط ــور ب ـم ـســاعــدة
ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـ ـ ـ ــدول م ـ ـن ـ ـكـ ــم ،وهـ ـ ـ ــو يـ ـق ــدم
ن ـمــوذج الـجـيــش الــوطـنــي ال ــذي يقف
على حــدود بــاده ليدافع عن سيادة
دولته وعن أمن دولكم ،ما يسمح لنا
بـمـنــاشــدتـكــم لـلـمـشــاركــة وامل ـســاعــدة
ف ــي م ــؤت ـم ــر رومـ ـ ــا  2ي ـ ــوم ال ـخ ــام ــس
عـشــر مــن آذار ،وهــو مـخـ ّـصــص لدعم
جيشنا وقــوانــا األمنية ،لكي تتمكن

مــن الـقـضــاء عـلــى إره ــاب ال يـلـبــث أن
ي ـن ـشــأ ف ــي دول ـن ــا ح ـتــى يـتـغـلـغــل فــي
دولكم.
ثـ ــان ـ ـيـ ــا :م ـج ـت ـم ــع مـ ـتـ ـن ــوع ومـ ـعـ ـت ــدل
يرفض طبيعيًا األحــاديــة والتطرف،
يقضي على جرثومة اإلره ــاب كونه
يشكل النموذج املضاد لداعش ،وهو
حــاضــن ل ـكــل قـيـمــة إن ـســان ـيــة وط ــارد
لكل تنظيم تكفيري.
ثـ ــال ـ ـثـ ــا :سـ ـي ــاس ــة عـ ــامـ ــة اس ـت ـب ــاق ـي ــة
ناجحة في تفكيك الخاليا اإلرهابية
واجـ ـتـ ـث ــاثـ ـه ــا ،تـ ـق ــوم عـ ـل ــى ال ـت ـك ــام ــل
ب ــن م ـك ــون ــات ب ـلــدنــا وال ـت ـع ــاون بــن
أج ـهــزت ـنــا وأج ـهــزت ـكــم .ع ــوام ــل ثــاثــة
ل ــم ت ـكــن ل ـت ـجــدي وح ــده ــا ل ــو ل ــم يكن
لبنان بعلة وجوده وطبيعة تكوينه
بـلــد الــرســالــة فــي الـتـنــوع والـتـعــايــش
والتحاور والتسامح.
ويطل األمني العام لحزب الله السيد
حـســن نـصــرالـلــه ي ــوم الـجـمـعــة املقبل
م ـ ــن عـ ـل ــى مـ ـنـ ـب ــر ال ـ ـ ـقـ ـ ــادة ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء،
ف ــي اح ـت ـف ــال يـ ـق ــام ف ــي م ـج ـمــع سـيــد
ال ـش ـه ــداء ف ــي ال ـضــاح ـيــة الـجـنــوبـيــة،
إلط ـ ـ ــاق س ـل ـس ـل ــة مـ ــواقـ ــف ت ـت ـم ـحــور
حـ ـ ــول ط ـب ـي ـع ــة امل ــرحـ ـل ــة امل ـق ـب ـل ــة مــن
امل ــواجـ ـه ــة مـ ــع ال ـ ـعـ ــدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي،
فــي ظــل رســائـلــه وتـهــديــداتــه األخـيــرة
ً
لـ ـلـ ـبـ ـن ــان ،فـ ـض ــا عـ ــن الـ ـت ــأكـ ـي ــد ع ـلــى
ثــاثـيــة الـجـيــش والـشـعــب واملـقــاومــة.
ومــن املتوقع أن يسبق هــذه اإلطاللة
إعــان أسماء مرشحي حزب الله في
جميع الدوائر االنتخابية (الجنوب
والبقاع وبعبدا وجبيل وبيروت).
وف ـي ـمــا بـ ــدأت ال ـح ـم ــاوة االن ـت ـخــاب ـيــة
ـان ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى
تـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر مـ ـ ـ ــع ق ـ ـ ـ ـ ــرب إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة أسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء م ــرشـ ـحـ ـيـ ـه ــا
ّ
ول ــوائ ـح ـه ــا ،ي ـح ــط وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ري ـ ـكـ ــس ت ـ ـي ـ ـلـ ــرسـ ــون فــي
بـ ـي ــروت غ ـ ــدًا ،وع ـل ــى ج ـ ــدول أع ـمــالــه
لقاء ات مع ّالرؤساء الثالثة وباسيل.
ومــن املـتــوقــع أن يستكمل تيلرسون
مـ ــا بـ ـ ــدأه ن ــائ ـب ــه دي ـف ـي ــد ســاتــرف ـي ـلــد
ح ــول ال ـن ـقــاط ال ـعــال ـقــة ع ـلــى ال ـحــدود
ـريــة بــن لبنان والـعـ ّ
البحرية والـبـ ّ
ـدو
اإلس ــرائ ـيّ ـل ــي ،ك ــذل ــك األمـ ــر بــالـنـسـبــة
إلـ ـ ــى م ـ ـلـ ــف االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة
واملــؤت ـمــرات الــدول ـيــة املـنـتـظــرة حــول
لبنان.
(األخبار)

ّ
جنبالط :عالقتي بالحريري ّ
التموجات» (مروان طحطح)
«مرت ببعض

بري يدعو
الداخلية
إلى مراقبة
اقتراع
المغتربين
ّأك ــد الــرئـيــس نبيه ب ـ ّـري أمــام
ّ
ّ
زواره ،م ـســاء أم ــس ،أن من
األفـ ـ ـض ـ ــل أن ت ـ ـقـ ــوم وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة ب ــإرس ــال ممثلني
عـنـهــا ملــراق ـبــة أقـ ــام اق ـت ــراع
املغتربني فــي ال ـخــارج .وقــال
ّبري إن «دور وزارة الداخلية
مـهــم ف ــي ه ــذا ال ـش ــأن ،منعًا
ألي ضـ ـغ ــوط قـ ــد ي ـت ـعـ ّـرض
ل ـه ــا ال ـج ـس ــم ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي
والـ ـسـ ـف ــراء وال ـق ـن ــاص ــل مــن
ك ــل ال ـق ــوى الـسـيــاس ـيــة ،ولــو
ك ــان م ــن ح ــرك ــة أمـ ــل ،فـهــذه
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات مـ ـصـ ـي ــري ــة
بالنسبة إلــى لبنان» .وأشــار
بـ ـ ـ ّـري إل ـ ــى أن ه ـ ــذه امل ـســألــة
مــن األف ـضــل أن تـنــاقــش في
مجلس ال ـ ــوزراء .مــن جهته،
ق ـ ــال وزيـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ن ـهــاد
املشنوق إن «هـنــاك صعوبة
ـوظ ـف ــن
ت ـق ـن ـي ــة إلرسـ ـ ـ ـ ــال م ـ ّ
مؤهلني من الداخلية للقيام
ّ
بـ ـه ــذا الـ ـ ـ ـ ــدور» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى
أن «ه ـ ــذا األم ـ ــر ي ـح ـتــاج إلــى
تحضير ،وكان من املفترض
مؤكدًا أنه
أن يطرح سابقًا»ّ ،
«ي ـجــب أن ي ـكــون ه ـنــاك ثقة
بالجسم الدبلوماسي».

