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في الواجهة

 14آذار:
صرنا نشبه حزب الله!
ال تزال مفاتيح االمانة
العامة لقوى  14آذار بين
ايدي امينها العام «السابق»
النائب السابق فارس سعيد،
لكن ال بال امانة عامة مذ
التقى الحلفاء على دفن
جثة تناوبوا على تسميمها
حتى الموت ،قبل ان
يتركوها في العراء
وقتا طويال
نقوال ناصيف
ّ
تذرع ّ
المر
بأن شركته
تقوم بإجراء
احصاءات لكن
القاضي لم
يقتنع
(تصميم رشأ
الشوفي)

وب ـ ـ ــدء ض ـغ ــط ال ـل ـج ـن ــة واإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات
القانونية ضد عمليات التخابر غير
الشرعي.
وفي مجموعة من الجداول التحليلية
التي ّ
أعدها قطاع الفواتير في مديرية
ُ
االسـتـثـمــار فــي «أوج ـي ــرو» ،وعــرضــت
عـ ـل ــى لـ ـجـ ـن ــة االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت وم ـج ـل ــس
ـق ،ي ـظ ـهــر أن
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ف ــي وق ـ ــت الحـ ـ ـ ّ
ً
عــدد املـشـتــركــن الــذيــن تـلــقــوا اتـصــاال
ّ
م ــن ال ـخ ــط الــرق ـمــي  04526000خــال
ال ـع ــام  ،2014بـلــغ  274429مـشـتــركــا،
وخالل العام  268715 ،2015مشتركًا،
اي م ــا م ـج ـمــوعــه  389490مـشـتــركــا
وم ـ ــا ن ـس ـب ـتــه  %45م ــن أص ـ ــل جـمـيــع
املـ ـشـ ـت ــرك ــن ف ـ ــي الـ ـشـ ـبـ ـك ــة الـ ـث ــابـ ـت ــة.
وب ــامل ـق ــارن ــة ب ــن اتـ ـص ــاالت «س ـتــديــو
فيجن» وات ـصــاالت مؤسسات كبيرة
أخ ـ ـ ـ ــرى ،كـ ــ«بـ ـن ــك لـ ـبـ ـن ــان واملـ ـهـ ـج ــر»،
ً
ً
مـثــا ،الــذي يليها مـبــاشــرة ،يظهر أن
املـ ـص ــرف خـ ــال ال ـع ــام ــن نـفـسـيـهـمــا،
اتـ ـص ــل ب ـ ـ ـ ـ ـ ــ 111615م ـش ـت ــرك ــا ،أي مــا
نسبته  %12.81من نسبة املشتركني،
تليه قيادة الجيش اللبناني وطيران
الـشــرق األوس ــط ومــؤسـســات ضخمة
أخــرى ،بالكاد وصلت معدالتها ربع
م ـعــدالت ات ـصــاالت «سـتــديــو فيجن».
ّ
وتدحض الحركة املستمرة للخط في
أوق ــات الـنـهــار والـلـيــل وفــي اإلج ــازات

والعطل الرسمية ،على مدى العامني
املنصرمني واألشهر األولى من ،2016
ما حــاول املـ ّـر اإلدالء به أمــام القاضي
إبــراهـيــم ،بــأن عمليات اإلح ـصــاء هي
ال ـت ــي ت ــرف ــع ق ـي ـمــة ال ـف ــوات ـي ــر ب ـم ـعـ ّـدل
وسطي يبلغ حــوالــي  30مليون ليرة
شـهــريــا .إذ مــن غير املمكن أن تجري
ال ـشــركــة إح ـصــاءات ـهــا خ ــال ســاعــات
ال ـ ـل ـ ـيـ ــل ،وسـ ـ ــاعـ ـ ــات الـ ـفـ ـج ــر األول ـ ـ ـ ــى،
خصوصًا أن مــراقـبــة حــركــة االتـصــال
ت ـظ ـه ــر م ـ ـعـ ــدالت م ــرت ـف ـع ــة ل ــات ـص ــال
بـمـشـتــركــن م ـحـ ّـدديــن أك ـثــر مــن عشر
مـ ـ ــرات ب ـش ـكــل ي ــوم ــي ،م ـث ــل ال ـس ـف ــارة
الـفــرنـسـيــة وال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة في
بيروت ،ومؤسسات أخرى.
ه ــل ي ـص ــل ال ـت ـح ـق ـيــق إلـ ــى خــوات ـي ـمــه
ّ
وتحصل
«السعيدة» بالنسبة للدولة،
حقوقها املهدورة من «ستديو فيجن»
خـ ــال ع ـه ــد ال ــرئ ـي ــس م ّـي ـش ــال ع ــون؟
قاض
خصوصًا أن إحالة امللف على
ٍ
ً
منفرد في املــن بــدال من تــرك القضية
ّ
ّ
فــي ب ـيــروتّ ،تثير الـشــكــوك فــي ّجدية
م ـتــاب ـعــة املـ ـل ــف ،وح ـ ــرص ال ـت ــدخ ــات
السياسية التي اضطلع بها الرئيس
سعد الحريري على عــدم توقيف ّ
املر
أو أي م ــن املـ ـت ـ ّ
ـورط ــن الـ ـج ــدد الــذيــن
ق ــد ي ٍـظـهــرهــم ال ـت ـ ّ
ـوس ــع ف ــي التحقيق
القضائي.

امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي واح ـ ـ ــدة م ــن الـثـغــر
التي حصلت في االنتخابات الداخلية،
ألن بــاب ـهــا ف ـتــح م ــن دون ض ــواب ــط أو
ش ـ ــروط ،م ــا سـمــح بـتــرشــح ع ــدد كبير
من أصحاب الخطاب الشعبوي .وكان
ذل ــك بـ ــارزًا م ــن خ ــال م ــداخ ــات ه ــؤالء
ُ
وت ّ
عد هذه
داخــل املؤتمر العام للتيار.
الـتـجــربــة م ـغــامــرة بــاملـعـنــى الحقيقي،
ان ـض ـم ــت إلـ ـ ــى «م ـ ـغـ ــامـ ــرات» ال ــرئ ـي ــس
ُ
الحريري من دون أن تحسب نهايتها.
يعتبرها املستقبليون «متعبة ،لكنها
لــن تـحـمــل أضـ ـ ــرارًا .ف ـهــذه االنـتـخــابــات
حـمـلــت الـكـثـيــر مــن اإلي ـجــاب ـيــات لجهة
تجديد دماء التيار ،وكانت نقلة ّ
مهمة
ونوعية ال يمكن الحكم عليها ،وتبقى

رهـ ـ ــن مـ ــا س ـت ـح ـ ِـم ـل ــه األي ـ ـ ـ ــام امل ـق ـب ـل ــة».
واحــدة من هذه اإليجابيات ،أن املكتب
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ل ـ ــن ي ـ ـكـ ــون «ش ـك ـل ـي ــا ول ــن
ُيـعــانــي مــن بطالة مقنعة» .وبالتأكيد
«ل ــن يـتــوقــف ع ــن االج ـت ـم ــاع ،عـكــس ما
ّ
الست املاضية».
حصل طيلة السنوات
ُ
يعود ذلــك إلــى أن قــرار انعقاده لم يعد
محصورًا بيد الرئيس الحريري وحده،
بل «يمكن لنائب الرئيس أن يدعو إلى
اجـتـمــاع واح ــد كــل شـهــر ،أو أن يتولى
قــرار االنعقاد خمسة أعضاء من داخل
املكتب».
ُ
ف ــي االجـ ـتـ ـم ــاع األول ،ل ــم ي ــك ــن ه ـنــاك
جــدول أعمال ّ
محدد .كان ّ
مجرد نقاش
مفتوح حول عمل الحكومة والتحالف

لم يعد احد بني الحلفاء االربعة الباقني
في قوى  14آذار ،تيار املستقبل وحزبي
الـكـتــائــب وال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة وال ـنــواب
املـسـتـقـلــن ،يـتـحــدث ع ــن ه ــذا التنظيم
بــانـقـضــاء  11سـنــة عـلــى اع ــان ــه ،وهــو
يوشك على دخول السنة  12بعد ثالثة
اش ـهــر ك ــذك ــرى .كــذلــك ح ــال اق ـت ــراب 14
ش ـبــاط  2017لــن ي ـعــدو كــونــه مناسبة
ش ـخ ـص ـيــة ل ـت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ورئ ـي ــس
الحكومة سعد الحريري يشاركه اياها
حلفاؤه السابقون في قوى  14آذار على
نحو هذا املغزى .اتى انتخاب الرئيس
ميشال عون وتأليف حكومة الحريري
كي يضعا حجرًا كبيرًا على مكان دفن
داخله الحلفاء الجثة.
فــي مــراجـعــة ملــا آلــت الـيــه قــوى  14آذار،
يالحظ امينها العام «السابق» النائب
ف ــارس سعيد ان مــا اضـحــت عليه اآلن
ه ــو م ــا ق ــاوم ــت حـ ـيـ ـن ــذاك ،عـ ــام ،2005
ال ــوص ــول ال ـيــه :لـيــس ان ال تكتفي بــأن
ال تـشـبــه ح ــزب ال ـلــه ،بــل ان تجعله هو
يـشـبـهـهــا .الـ ـي ــوم ،ي ـب ـصــرهــا وصــديـقــه
النائب السابق سمير فرنجيه ـ ـ وكانا
ّ
والدة مبادراتها وافكارها ومسوداتها
وجسر عبور االئتالف العريض تدريجًا
من «لقاء قرنة شهوان» الى «اجتماعات
البريستول» الى ظاهرة «ساحة الحرية»
في ساحة الشهداء ـ ـ في صــورة مؤملة:
«عـنــدمــا بــدأنــا االنـتـفــاضــة ك ــان امامنا
خصمان .خارجي هو نظام (الرئيس)
ب ـشــار االسـ ــد ،وداخ ـل ــي هــو ح ــزب الـلــه.
ك ــان م ــن امل ـت ـعــذر مــواج ـهــة االث ـن ــن في
آن .اخترنا ارغام الجيش السوري على
املـغــادرة انسجامًا مع ّمناخني اقليمي
ودولــي مؤاتيني ،وهــادنــا حــزب الله بل
طمأناه .كان االهم بالنسبة الينا اجراء
االنتخابات النيابية في موعدها ،بما
يسمح بــانـتـقــال االكـثــريــة النيابية من
فــريــق جـمــاعــة ال ـســوريــن ال ــى فــريـقـنــا،

ً
فربحنا نحن الغالبية النيابية .وصوال
ال ــى ه ــذا الـ ـه ــدف ،زار سـمـيــر فــرنـجـيــه
وسمير عبدامللك االمني العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله ،بينما احجمت
ان ــا ،لتكريس فـكــرتــي وسـمـيــر فرنجيه
ف ــي ال ـت ـح ــال ــف ال ــرب ــاع ــي .كـ ــان يـنـقــص
هــذه الفكرة اقتناع وليد جنبالط بها،
فاقتنع بعدما تــأكــد انــه سيربح نــواب
دائ ــرت ــي ب ـع ـبــدا ـ ـ ـ عــال ـيــه والـ ـش ــوف في
قــانــون انـتـخــاب  .2000فــي حصيلة ما
فعله ائـتــاف  14آذار ال ــذي انـضــم اليه
مـتــأخـرًا سعد الـحــريــري منذ منتصف
ن ـي ـســان  ،2005حـيـنـمــا اس ـت ـقــر ات ـفــاق
الـعــائـلــة عـلــى خــافـتــه وال ـ ــده ،واصـبــح
في عدادنا مع الفريق املسيحي ووليد
جنبالط .كان سمير جعجع ال يزال في
الـسـجــن ،وبــال ـكــاد ع ــاد الـعـمــاد ميشال
عون الى بيروت في ايار .فاذا انتخابات
ح ــزي ــران ّ 2005ع ـلــى ق ــاع ــدة الـتـحــالــف
الرباعي الــذي بشرنا تفضي الــى سلة
حــرزانــة مــن املـكــاســب ،بــل االنـتـصــارات
تــاحـقــت عـلــى طــريـقــة تــدحــرج حـجــارة
الدومينو:
 1ـ ـ ـ ـ تـ ــرؤس ال ــرئ ـي ــس فـ ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة
حكومة الغالبية النيابية ،رغــم وجود
الفريق اآلخــر الــذي لم يعطل انسحابه
مـنـهــا فــي مــا بـعــد دورهـ ــا ،وال الثقتني
االق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدولـ ـي ــة ب ـهــا وت ـق ــدي ــر ما
فعلت.
 2ـ ـ اجبرنا حزب الله على املشاركة في
الحكومة التي كان يتعالى عليها ابان
ّ
ويعول على
الوجود السوري في لبنان،
ال ـس ــوري ــن لـحـمــايــة دوره .كــانــت امل ــرة
ّ
االول ــى ي ــوزر بــوزيــر واكـثــر مــن صفوفه
ال بقريب منه ،كما في حكومة الرئيس
نجيب ميقاتي.
 3ـ ـ ـ ـ اخـ ــراج سـمـيــر جـعـجــع مــن السجن
بقانون عفو عــام وليس بمرسوم عفو
ً
خاص استند اوال الى عريضة وطنية.
 4ـ ـ اتينا باملحكمة الدولية في اغتيال
ال ــرئـ ـي ــس رفـ ـي ــق الـ ـح ــري ــري ،وفــرض ـنــا
ال ـع ــاق ــات الــديـبـلــومــاسـيــة م ــع ســوريــا
وتــرسـيــم ال ـحــدود بــن الـبـلــديــن بعدما
كان محظورًا الخوض فيها .في ما بعد
ص ــارت الـعــاقــات الديبلوماسية التي
خلفت العالقات املميزة حقيقة واقعة لم
يعد في االمكان تجاهلها».
تحقق ذلك في ما مضى .فكيف انهارت
قوى  14آذار وتفتتت؟
«ن ـح ــن اآلن ف ــي ت ـحــالــف رب ــاع ــي آخ ــر.
االول ذهبنا اليه بقوتنا ،وهذا الحالي
الذي اوجد التسوية االخيرة بانتخاب
الرئيس وتأليف الحكومة ذهبنا اليه
مهزومني .في التحالف الرباعي االول
ذه ـب ـنــا ال ــى ح ــزب ال ـل ــه الـضـعـيــف بعد
خروج سوريا من لبنان وعبء سالحه
عليه في ظل القرار  1559وعملنا على

فوضى الترشيحات واحدة من
الثغر التي حصلت في االنتخابات
الداخلية (مروان طحطح)

مـ ــع الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ،والـ ـتـ ـع ــام ــل مــع
ّ
ح ــزب الـلــه فــي مجلس ال ـ ــوزراء .وتــركــز
الحديث على «وجود مشكلة مع الحزب
ودوره فــي ســوريــا ،وســاحــه» ،مــا دفع
الـ ـح ــري ــري ال ـ ــى ال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى «ف ـصــل
امللفات الخارجية عن امللفات الداخلية،
قبل االنـتـقــال إل ــى الخطة االقتصادية
االجـتـمــاعـيــة الـتــي ت ــؤدي ال ــى التغيير
ً
وبناء على هذه الخطة ،فإن
السياسي».
املطلوب من املكتب «تأليف لجان عمل
خاصة ومنهجية عمل تحدد عناوين
ً
لكل مرحلة» .يطرح هذا النقاش سؤاال
ّ
عما إذا كانت «الضوابط» التي يضعها
ّ
الحريري ستشكل خيبة عند الشباب
الـ ــذي دخ ــل امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي بسقف

تــوقـعّــات ع ــال .أم ــا إجــابــة املستقبليني
فتتلخص باآلتي« :لــن يقمع الحريري
وال القدامى داخــل املكتب هــذه األفكار،
ّ
ستتم عقلنتها وتنظيمها .فليس
لكن
ً
ب ــاإلمـ ـك ــان م ـث ــا ال ـت ـظ ــاه ــر ض ــد ح ــزب
الـلــه فــي ال ـش ــارع ،ونـحــن نـتـشــارك معه
ال ـح ـكــومــة وال ـ ـحـ ــوار ب ــرع ــاي ــة الــرئـيــس
ن ـب ـيــه بـ ـ ـ ـ ـ ّـري»! ال ـ ـيـ ــوم س ـي ـع ـقــد امل ـك ـتــب
السياسي االجتماع الرسمي األول له،
كما في أول خميس من كل شهر ،وعلى
جــدول أعماله بندان1 :ـ ـ تأكيد مواعيد
االنتخابات داخل املنسقيات 2 .ـ درس
اقتراح خلوة للمكتب السياسي لوضع
ّ
تصور مشترك حول املهمات املطلوبة
منه في الفترة املقبلة.

تـطـمـيـنــه ،بـيـنـمــا ذه ـب ـنــا ف ــي الـتـحــالــف
الرباعي الحالي الى حزب الله ضعفاء
ك ــون ــه ي ـت ـص ــرف ع ـل ــى انـ ــه ان ـت ـص ــر فــي
ســوريــا ولــم يعد احــد يسأله عــن قتاله
في سوريا وال عن سالحه في لبنان .لم
يعد احــد يتحدث عنه ويطالب بسالح
ال ــدول ــة ف ـقــط .ان ـهــا الـطــريـقــة املـثـلــى كي
نشبهه نحن عوض ان يشبهنا .توفيت
 14آذار فــي  7اي ــار  ،2008ولـحـقــت بها
االم ــان ــة ال ـعــامــة ي ــوم تــرش ـيــح الــرئـيــس
الحريري النائب سليمان فرنجيه عام
 .2014م ــات ــت قـ ــوى  14آذار ب ـعــد آخــر
انـتـصــار اح ــرزت ــه هــو انـتـخــابــات 2009
ومـحــافـظـتـهــا عـلــى االك ـثــريــة الـنـيــابـيــة،
ق ـب ــل ان تـ ـتـ ـس ــارع م ـح ـط ــات االن ـه ـي ــار
واولـهــا خــروج وليد جنبالط منها في
 2آب  .2009ثم اتت مع حكومة الرئيس
الحريري معادلة س.س بني السعودية
وسـ ــوريـ ــا ،وذه ــاب ــه الـ ــى س ــوري ــا الـتــي
ل ــم نـبـلـعـهــا وال بـلـعـهــا سـمـيــر جعجع،
وعملنا على تبليعه اياها كما بلعناها
النفسنا المرار املرحلة ،ثم مشينا كلنا
ف ــي هـ ــذا االنـ ـق ــاب ع ـلــى الـ ـ ــذات بـعــدمــا
قــال الرئيس الـحــريــري ان املــوت وحــده
ي ـف ـ ّـرق ــه ع ـن ــا .م ـشــي سـمـيــر جـعـجــع في
املـشــروع االرثــوذك ـسـ ّـي ،سقطت الـثــورة
السورية ـ ـ وكنا راهنا عليها وتوقعنا
نجاحها وسقوط النظام ـ ـ في االسلمة.
ت ـب ـعــا ل ــذل ــك ذهـ ــب ج ـع ـجــع وال ـح ــري ــري
الــى مــا رف ـضــاه ،غير الـقــابــل للمناقشة
واملـســاومــة ،هــو تأييد مرشح فــي قوى
 8آذار لرئاسة الجمهورية .بذلك انتهى
امل ـط ــاف ب ـق ــوى  14آذار ال ــى ان يــذهــب
ك ــل راع الـ ــى ق ـط ـي ـعــه ،وكـ ــل حـ ــزب ال ــى
طائفته .انهار فريقنا بينما حزب الله
ال يـ ــزال م ــوج ــودًا ،وه ــو س ـي ـقــودنــا من
انـتـخــابــات الــرئــاســة وتــألـيــف الحكومة
الى االنتخابات النيابية وفق القانون
الذي يريده».
آخ ــر  14ش ـب ــاط ،الـسـنــة املــاض ـيــة ،بعد
ث ــاث ــة اش ـه ــر ع ـلــى تــرش ـيــح ال ـحــريــري
فــرن ـج ـيــه ف ــي ب ــاري ــس ف ــي  19تـشــريــن
ال ـث ــان ــي  ،2014وشـ ـه ــر ع ـل ــى اج ـت ـمــاع
مـ ـ ـع ـ ــراب ب ـ ــن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس مـ ـيـ ـش ــال ع ــون
وجعجع الــذي اعلن فيه ترشيحه اياه
ل ــرئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة ف ــي  18ك ــان ــون
الـثــانــي ُ ،2015سـ ّـجــل اول اشـتـبــاك بني
الحليفني اللذين ال ّ
يفرق بينهما سوى
امل ــوت ،الـحــريــري وجعجع ،حينما قال
االول للثاني :اللي عملتو يا حكيم كان
الزم تـعـمـلــو م ــن زمـ ــان .ك ــان ي ــرد بــذلــك
على مصالحة معراب .بعدئذ صار عون
مرشح الحريري بعد جعجع.
اليوم الجميع تقريبًا ،باستثناء حزب
ال ـك ـتــائــب ب ـعــد اس ـت ـب ـعــاده ،ال ــى طــاولــة
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء .لـكــن لـيــس فـيـهــا احــد
بالتأكيد في قوى  14آذار.

