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سياسة
تقرير

«الكتائب» وحيدًا« :ثورة»  14آذار أكلت أبناءها

ّ
يجلس النائب سليمان فرنجية في بنشعي مطمئن البال إلى أنه سلم أمره إلى حليف (حركة أمل) لن يقبل إال بحصوله على
ّ
يعتد «البيك» بنفسهُ ،ألنه يعلم أن رفضه المشاركة في الحكومة سيدفع حلفاءه إلى التضامن
حقيبة وزارية ترضيه.
معه .في المقابل ،يبدو حزب الكتائب كمن ترك وحيدًا ،يتعرض لمحاولة إلغاء سياسية .األزمة ليست محصورة بالكتائب،
بل بمشروع فريق  14آذار الذي خسر رهاناته ،فكانت الصيفي الحلقة األضعف
ليا القزي
ال ـخ ـط ــوات ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي راف ـقــت
ال ـت ـســويــة الــرئــاس ـيــة خـلـطــت أوراق
التحالفاتُ .حكي الكثير عن اندثار
َ
صـيـغــتــي  8و 14آذار الـتـقـلـيــديـتــن،
َ
وأن ــه لــم ي ـبــق منهما س ــوى ش ــذرات
مـ ــن ال ـح ـن ــن ت ـج ـت ــاح األن ـ ـفـ ــس عـنــد
ك ــل م ـنــاس ـبــة ،خ ــاص ــة ل ــدى  14آذار
وأم ــانـ ـتـ ـه ــا الـ ـع ــام ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـحــولــت
إلـ ــى الع ـ ـ ٍـب ه ــام ـش ــي ب ـف ـضــل ج ـهــود
أعضائها.
كــان الــوضــع على هــذه الـحــال ،حتى
أتــى موعد تشكيل حكومة الرئيس
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري .أعـ ـل ــن ح ـ ــزب ال ـلــه
على لسان أمينه العام السيد حسن
ّ
ن ـص ــر الـ ـل ــه أنـ ـ ــه فـ ـ ـ ّـوض إلـ ــى رئ ـيــس
مجلس النواب نبيه بري ،التفاوض
باسم الحزب وحركة أمل .كذلك ربط
مشاركة حزبه في الحكومة العتيدة
بـ ـمـ ـش ــارك ــة «أمـ ـ ـ ـ ـ ــل» .ب ـ ـ ـ ـ ّـري ي ـت ــول ــى
أي ـض ــا ق ـي ــادة ح ــرك ــة «امل ـح ــروم ــن»،

الطريقة التي ُيعامل بها
الكتائب دليل على أن التسويات
تلو سوى ذراع  14آذار
لم ِ
ف ـي ـس ـع ــى إلـ ـ ــى االسـ ـتـ ـحـ ـص ــال ع ـلــى
حـصــة تــرضــي تـيــار امل ــردة والـحــزب
الـ ـ ـس ـ ــوري الـ ـق ــوم ــي االجـ ـتـ ـم ــاع ــي...
وحــزب الكتائب! ال إيمانًا بمشروع
«الله ،الوطن والعائلة» ،بل التزامًا
َ
لـبــري ب ـض ــرورة أن تـكــون الحكومة
جــام ـعــة .أع ـيــد إح ـيــاء فــريــق  8آذار،
بـصـيـغـتــه الـتـقـلـيــديــة ال ـتــي تشكلت
ُ
ي ــوم  8آذار  ،2005وشـ ـ ّـدت الــروابــط
بــن أعضائه (لـيــس التيار الوطني
ال ـح ــر واحـ ـ ـدًا م ـن ـهــا ،ب ــل ه ــو حليف
ّ
تلو
لـهــا) .ظهر وك ــأن التسويات لــم ِ
سوى ذراع فريق  14آذار .أبلغ دليل
على ذلــك ،الطريقة التي ُيعامل بها
حــزب الكتائب في ما خـ ّـص تشكيل
الحكومة من قبل حلفائه.
ل ــم ي ـكــن ج ــدي ـدًا م ــا أدلـ ــى ب ــه رئـيــس

المفاوضات مع الكتائب تجري حول حقائب غير أساسية كالصناعة أو الرياضة أو الشؤون االجتماعية (مروان بو حيدر)

ال ـك ـت ــائ ــب الـ ـن ــائ ــب س ــام ــي ال ـج ـمـ ّـيــل
ّ
عن أن القوات اللبنانية تسعى إلى
إق ـ ـصـ ــاء ح ــزب ــه وعـ ــزلـ ــه .امل ـس ـت ـغــرب
َ
ّ
الجميل قفازيه للمرة
كان أن يخلع
األول ـ ــى وهـ ــو ي ـت ـح ــدث ع ــن م ـع ــراب.
ُيـمـكــن امل ـقــارنــة ب ــن وض ــع الـكـتــائــب
داخل فريقه الذي يسعى إلى إبقائه

خــارج الحكم وبني تيار املــردة الذي
ي ـجــد ن ـف ـســه م ـس ـت ـن ـدًا إل ــى ج ـبــل في
م ـع ــرك ـت ــه الـ ـ ــوزاريـ ـ ــة ،وم ـس ـت ـع ــد ألن
ُ
كرمى لعيني فرنجية.
يعطل البلد ّ
ق ـب ــل فـ ـت ــرة ،ت ـل ــق ــى س ــام ــي ال ـج ـمـ ّـيــل
ن ـص ـي ـح ــة م ـ ــن أح ـ ـ ــد الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن،
م ـ ـف ـ ــاده ـ ــا« :أنـ ـ ـ ـ ــت ل ـ ـسـ ــت س ـل ـي ـم ــان

فــرن ـج ـيــة .ال ت ــرف ــع ال ـس ـقــف عــال ـيــا».
ّ
املقصود أن نائب زغرتا ينتمي إلى
ـف ص ـلــب ب ــات ال ـي ــوم املــرجـعـيــة
ح ـل ـ ٍ
السياسية األولى في البلد ،إن كان
فــي االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة (ت ـشـ ّـدد
حزب الله) أو في فرض إيقاعه على
ت ــأل ـي ــف ال ـح ـك ــوم ــة (ش ـ ـ ــروط ب ـ ـ ّـري).

ّ
ُ
فــي حــن أن ال ـج ـمـ ّـيــل ،ال ــذي «ه ــزم»
ِّ
شعبيًا في معركة النفايات وطــوق
سـ ـي ــاسـ ـي ــا بـ ـع ــد اسـ ـتـ ـبـ ـع ــاد ن ـف ـســه
م ــن ال ـت ـف ــاه ــم الـ ـق ــوات ــي ـ ـ ـ ال ـع ــون ــي،
واستقالته من حكومة ّ
تمام سالم،
ي ـب ــدو ك ـمــن يــدف ــع ث ـمــن ت ـمــايــزه عــن
الـفــريــق ال ــذي انـتـمــى إلـيــه وق ـ ّـدم في

ّ
حكومة الظل« :نزل التيار عاألرض»!
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رئيس تكتل التغيير واإلصالح
النائب ميشال عون رئيسًا
للجمهورية يعني أمرًا واحدًا:
التيار الوطني الحر أصبح في قلب
السلطة ،واالستمرار في الدوران
حول الفساد من دون خرقه
يهدد العهد الرئاسي .لذلك كان
ال بد من «حكومة ظل» تسير
في موازاة الرئيس ،ليعمال معًا
على تحقيق أهدافه

رلى إبراهيم
تـكـتــل الـتـغـيـيــر واإلصـ ـ ــاح بصيغته
الـقــديـمــة انـتـهــى؛ ال التكتل هــو تكتل
ب ـع ــد خ ـ ـ ــروج تـ ـي ــار امل ـ ـ ـ ــردة مـ ـن ــه ،وال
ّ
يعبر بعد الـيــوم عــن مــوقــف سياسي
لرئيسه الـســابــق رئـيــس الجمهورية
ميشال عــون بعد أن انتقل الــى قصر
ب ـع ـبــدا .إب ـق ــاؤه ك ـمــا ه ــو عـلـيــه يعني
السير بــه نحو مــوت سياسي بطيء
والـ ــذهـ ــاب بــأع ـضــائــه ن ـحــو ال ـت ـقــاعــد
امل ـب ـكــر .فــالـتـكـتــل الـ ــذي ك ــان يـنـتـظــره
ال ـس ـي ــاس ـي ــون وال ـل ـب ـن ــان ـي ــون لـجــس
نبض مسألة سياسية ملحة ،لم يعد
قـ ــادرًا عـلــى لـعــب الـ ــدور ذاتـ ــه ،كـمــا لم
يعد بمقدوره االكتفاء بالدوران حول
الفساد االداري والسياسي والــوزاري

من دون محاولة القفز فــوق الكلمات
للبدء بعملية االص ــاح .عــون رئيسًا
يعني أمرًا وحيدًا :التيار الوطني الحر
ب ــات ف ــي ق ـلــب الـسـلـطــة ومـســؤولـيـتــه
الرئيسية اليوم هي تطبيق شعاراته
وفــق خطة عمل جدية إلنجاح العهد
الــرئــاســي ،لـيــس فــي ال ـس ـنــوات الست
املـقـبـلــة ،بــل مـبــاشــرة فــي الـفـتــرة التي
تعقب تشكيل الحكومة .ففي العادة،
فـتــرة الـسـمــاح الــرئــاسـيــة تـحــدد بمئة
يوم قبل أن يبدأ املواطنون بمحاسبة
رئـيـسـهــم عـلــى أول إنـ ـج ــازات الـعـهــد،
ف ـك ـيــف إذا كـ ــان رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
ال ــذي انـتـظــره ت ـيــاره وجـمـهــوره نحو
 27سنة؟
ً
م ــا س ـب ــق اس ـت ــدع ــى ن ـق ــاش ــا مـفـصــا
حول انطالقة قوية للتكتل بالتوازي

مـ ــع انـ ـط ــاق ــة بـ ـعـ ـب ــدا .وأول ال ـغ ـيــث
تغيير في آلية العمل وهيكلة التكتل
ومهماته لتشكيل مــا يشبه حكومة
ظل عونية في الوزارات التي يتوالها
وزراء الـتـيــار وال ــدائ ــرون فــي فلكهم.
املـشــروع هو عبارة عن مشروع عمل
ً
ينبغي أن يـكــون متكامال بــن مثلث
التكتل ـ ـ الــرئـيــس ـ ـ الـتـيــار لتحقيق
ً
األه ــداف الـتــي طرحها عــون أوال ،ثم
الخروج الى االطار االوسع للتواصل
مــع الحلفاء وغيرهم مــن أجــل إنجاز
املـشــاريــع الـكـبـيــرة .وستضم حكومة
الظل وزراء ونوابًا ومستشارين ،وفي
بعض االحيان نوابًا ووزراء سابقني،
يقسمون جميعًا ضمن لجان .ويقول
أح ـ ـ ــد املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــن ف ـ ــي املـ ـ ـش ـ ــروع إن
ع ــدد ال ـل ـجــان سـيـكــون مـطــابـقــا لـعــدد

اللجان النيابية واالدارات االساسية
املــوجــودة في الــدولــة ،على أن تتولى
إدارة امل ـشــروع بشكل رئـيـســي أمــانــة
سر التكتل .وستتوحد أهداف اللجان
جماعيًا ،بعيدًا عن الخدمات الفردية
التي «اعتاش منها» نواب ووزراء في
الفترة السابقة ،إذ ال يمكن بعدها أن
يـكــون تعاطي ن ــواب التيار مــع وزيــر
الــداخ ـل ـيــة ع ـلــى سـبـيــل امل ـث ــال بحكم
عالقة شخصية أو يكون طلب تزفيت
هذا الطريق أو ذاك من وزارة االشغال
شخصيًا« :كــل املـشــاريــع والـخــدمــات
س ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــون مـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة بـ ــال ـ ـل ـ ـجـ ــان
الـ ـت ــي ت ـت ــاب ــع ع ـم ـل ـهــا مـ ــع ال ـ ـ ـ ــوزارات
وامل ــؤسـ ـس ــات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة» .وال ـل ـج ــان
سـتـحـمــل وزر ك ــل امل ـل ـف ــات ال ـك ـب ـيــرة،
م ـ ــن مـ ـلـ ـف ــات اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،ك ـض ـم ــان

