4
سياسة

األربعاء  31كانون الثاني  2018العدد 3384

تقرير

الحريري خارج المعمعة :حارس االستقرار األوحد!
التوتر الناتج من الفيديو
وسط كل ّ
سرب لوزير الخارجية جبران باسيل
ُ
الم ّ
وتصاعد األزمة مع عين التينة ،يقف
رئيس الحكومة على الحياد في العلن.
يعد سعد الحريري نفسه أبرز
لكن ،ضمنًاّ ،
المستفيدين من هذا الصراع الذي ُيمكن
ُ
أن ينسحب على عالقة التيار الوطني
ويمكن االستفادة منه في
بحزب اهللُ ،
الداخل والخارج
ميسم رزق
ّ
ّ
فــي ظــل اال ُنـقـســام الـحــاد ال ــذي خلفه
الـفـيــديــو املـ ـس ـ ّـرب ل ــوزي ــر الـخــارجـيــة
ج ـ ـ ـبـ ـ ــران ب ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــل ،اع ـ ـت ـ ـمـ ــد رئـ ـي ــس
ال ـح ـكــومــة س ـعــد ال ـح ــري ــري أس ـلــوب
«الحياد اإليجابي» ،من وجهة نظره،
َ
سيطرح له ثمارًا سياسية
إذ يرى أنه
في الداخل والخارج.
تـعـلـيـقــا ع ـلــى م ــا ج ــرى ف ــي الـيــومــن
امل ــاض ـي ــن ،غ ـ ـ ّـرد ال ـح ــري ــري ُمـعـتـبـرًا
أن «ك ــرام ــة الــرئ ـي ـســن م ـي ـشــال عــون
ع ــون ونـبـيــه بـ ـ ّـري م ــن ك ــرام ــة جميع
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ،أفـ ـ ـ ـ ــرادًا وم ـج ـم ــوع ــات
وط ـ ـ ـ ــوائ ـ ـ ـ ــف» .بـ ـ ـه ـ ــذا يـ ـ ـك ـ ــون رئـ ـي ــس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ق ـ ـ ـ ّـد قـ ـ ـ ـ ّـدم ن ـف ـس ــه وك ــأن ــه
عـلــى مـســافــة واح ــدة مــن عــن التينة
وبعبدا .لكن الحريري ال يفعل ذلك
م ــن م ـن ـط ـلــق وط ـن ــي ج ــام ــع ،ب ــل مــن
زاوية مصلحته السياسية الضيقة،
إذ إن ــه أب ــرز املـسـتـفـيــديــن مــن األزم ــة

سيستخدم الحريري األزمة أمام الرياض لتدعيم وجهة نظره بأن التحالف مع عون فيه إفادة على المدى البعيد (هيثم الموسوي)

ُ
ديرت .لكن كيف؟
املندلعة كيفما أ
ُ
بالنسبة إلى تيار املستقبل «اختار
ال ـح ــري ــري أن ي ـق ـ ّـدم نـفـســه كــوسـيــط
بني عني التينة وبعبدا .وهذه نقطة
تـسـ ّـجــل ل ــه ،ألن ــه يـلـعــب دورًا جامعًا
بــن األف ــرق ــاء» .ه ــذا األم ــر ال يـ ّ
ـربـحــه
على املستوى الوطني ،وحسب« ،إذا
اعـتـبــرنــا أن ه ـنــاك مـكـسـبــا حقيقيًا،
لكن األهم من ذلك هو أن طرح رئيس
ّ
ال ـح ـك ــوم ــة ن ـف ـســه ك ـب ــاح ــث عـ ــن ح ــل
ـواز
لــأزمــة ،إنما يجعله في موقع مـ ٍ
لـلــرئــاسـتــن األول ـ ــى وال ـث ــان ـي ــة ،بعد
أن ُصـ ـ ّـور مـنــذ ب ــداي ــة الـعـهــد كــاعــب
غير أســاســي» .لكن خلف هــذا الــرأي
يـخـتـبــئ تـفـسـيــر آخـ ــر ُ مل ـع ـنــى الــربــح
ال ـ ــذي ي ـت ـح ـ ّـدث ع ـنــه امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــون،
ّ
ال ــذي ــن ي ـش ــك ــون ف ــي أن ي ـك ــون ك ــام

بــاس ـيــل ع ـفــويــا ،خ ـصــوصــا أن ــه قيل
ّ
يضم أكثر مــن تيار
فــي لقاء شعبي
ُ
وحزب لبناني .وبالتالي «يدرك وزير
الـخــارجـيــة أن رســالـتــه هــذه ستصل

ما يجري هو حالة
عداء مع الصورة
المستقبلية التي
يمثلها باسيل
ّ

إل ـ ــى مـ ــن ي ـع ـن ـي ـهــم األم ـ ـ ـ ــر» .وي ـط ــرح
ً
مسؤولون في تيار الحريري سؤاال
ّ
عما إذا كانت رسالة باسيل «رخصة
مرور إلى اململكة العربية السعودية،
عـ ـب ــر اإليـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاء ب ــأنـ ـن ــا لـ ـسـ ـن ــا ع ـلــى
ت ـحــالــف وث ـيــق م ــع حـلـيــف حليفنا،
أي حــزب الله ،وأننا مستعدون ّ
لفك
ه ــذا الـتـحــالــف حـتــى لــو ق ــرر الـحــزب
أن ي ــأخ ــذ ط ــرف ــا إلـ ــى ج ــان ــب رئ ـيــس
امل ـج ـل ــس؟ وهـ ــل ل ـه ــذا الـ ـك ــام عــاقــة
بــالـتـفــاهــم مــع الــرئـيــس ال ـحــريــري؟».
يـجـيــب املـسـتـقـبـلـيــون أن ـف ـس ـهــم بــأن
«بــاسـيــل كــان ُي ــدرك تمامًا أن الكالم
الـ ـ ـ ــذي قـ ــالـ ــه س ـي ـص ــل إل ـ ـ ــى م ـس ــام ــع
ال ـج ـم ـي ــع ،وأن ـ ــه ب ــذل ــك سـيـسـتـعــدي
جمهور حركة أمــل وحــزب الـلــه ،وأن
ّ
متفرجًا إذا
األخير ال ُيمكن أن يقف

ما وصلت األمــور إلى هذه النقطة».
م ــن وجـ ـه ــة ن ـظ ــره ــم «ربـ ـم ــا ي ـح ــاول
باسيل تحويل تحالفه الـطــارئ مع
تيار املستقبل إلى تحالف ثابت على
حساب تحالفه مع الحزب».
ّ
أيــن الــرئـيــس الـحــريــري مــن كــل ذلــك؟
ّ
يـســود اعـتـقــاد بــأن مــا حصل ُيشكل
ف ــرص ــة أم ـ ــام األخـ ـي ــر ل ـت ـقــديــم نفسه
كزعيم فوق الطوائف «يسعى وحده
ّ
لـلـحـفــاظ ع ـلــى االسـ ـتـ ـق ــرار» ،وي ـع ــزز
دوره كحام له.
غ ـيــر أن ال ـج ــائ ــزة «الـ ـح ــرزان ــة» الـتــي
سيقطفها الحريري ،حسب ما تشير
ِ
أوس ــاط سياسية ،هــي فــي استغالل
األزم ــة بــن التيار الوطني الـحــر من
ج ـه ــة ،وح ــرك ــة أم ــل وحـ ــزب ال ـل ــه من
جهة أخرى ،واستخدامها ّ
حجة أمام
اململكة العربية السعودية لتثبيت
وجهة نظره القديمة بأن «التحالف
مـ ــع م ـي ـش ــال ع ـ ــون ف ـي ــه إفـ ـ ـ ــادة عـلــى
املـ ــدى ال ـب ـع ـيــد» .س ـيـ ّـدعــي ال ـحــريــري
أن النهج الــذي اتبعه ،خصوصًا أنه
ً
بشكل غير مباشر عن
كــان مسؤوال ّ
التصعيد حني وقع على مرسوم منح
األقــدمـيــة لضباط دورة عــون ،أسهم
فــي وضــع أول حجر على طــريــق ّ
فك
االرت ـبــاط بــن العونيني وح ــزب الله
وحــركــة أم ــل ،وأن ف ـ ّـك ه ــذا االرت ـبــاط
س ـي ـكــون ملـصـلـحــة ت ـعــزيــز الـتـحــالــف
بـ ـ ــن ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــر واملـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل
ومـعـهـمــا رئــاســة الـجـمـهــوريــة ،وأنــه
بنقل ال ـصــراع مــع بيئته وجمهوره
إلـ ــى م ـك ــان آخ ـ ــر ،سـيـتـيــح ل ــه إعـ ــادة
إن ـت ــاج ت ـســويــة ت ــراه ــا امل ـم ـل ـكــة أنـهــا
«على هواها».
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معني بالشائعات
للترشح وغير
الصفديّ :نيتي جدية ّ
ّ
عبد الكافي الصمد
شائعات كثيرة طالت نائب طرابلس
محمد الـصـفــدي فــي اآلون ــة األخ ـيــرة،
ق ـب ــل ق ــراب ــة ث ــاث ــة أش ـه ــر ون ـ ّـي ــف مــن
االنـتـخــابــات الـنـيــابـيــة املــرتـقـبــة فــي 6
أيار املقبل ،ذهبت إلى أنه لن يترشح
لـخــوض االن ـت ـخــابــات ،وأن ــه سيرشح
ـدال مـنــه اب ــن شقيقه أح ـمــد .الــروايــة
بـ ً
نفسها جرى تداولها عام  ،2013قبل
أن يجري التمديد للمجلس النيابي،
ألن الصفدي أعلن يومها لـ«األخبار»
أن ــه «ل ــن أخ ــوض االن ـت ـخــابــات إال إذا
قائال إنه
اعتمد مبدأ النسبية فيها»،
ً
«إذا بقي القانون األكثري فلن أرشح
نفسي».
الترشح انسحبت أيضًا على
شائعات
ّ
الـتـحــالـفــات االنـتـخــابـيــة؛ فقبل أشهر
أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري
أن تيار املستقبل «يعمل على تشكيل
الئحة مكتملة في طرابلس بالتحالف
مـ ــع ال ـ ـص ـ ـفـ ــدي» ،ل ـك ــن األخ ـ ـيـ ــر رف ــض
يومها تأكيد هذا التحالف أو عدمه،
ّ
«التريث» في هذا املجال.
مفض ًال
ّ
ّ
ح ـي ـن ـهــا تـ ـس ــرب ــت م ـع ـل ــوم ــات عـ ــن أن
ال ـص ـف ــدي ي ـس ـعــى ل ـتــرش ـيــح زوج ـت ــه
فيوليت عــن مقعد ال ــروم األرثــوذكــس
ف ــي عــاصـمــة ال ـش ـمــال ،مـشـتــرطــا على
ال ـ ـحـ ــريـ ــري أن ي ـ ـكـ ــون ّ
وإي ـ ـ ــاه ـ ـ ــا م ـعــا
ع ـلــى ذات ال ــائ ـح ــة ،وه ــي مـعـلــومــات
ل ــم تــؤكــدهــا ك ـمــا ل ــم تـنـفـهــا أي جـهــة،
ـوال إل ــى ح ـ ّـد ال ـق ــول إن الـصـفــدي
وصـ ـ ً
يـتـجــه لـلـتـحــالــف مــع ال ــوزي ــر الـســابــق
أشرف ريفي.
كل ذلك لم يدفع الصفدي إلى الخروج
ع ـ ــن ص ـم ـت ــه وتـ ــوض ـ ـيـ ــح م ـ ــا ي ـت ـع ـلــق
بمستقبله السياسي ،إذ بقي مغلقًا
األب ــواب على كــل الـتـســاؤالت املتعلقة
ب ـ ـ ــه ،ومـ ـنـ ـه ــا م ـ ــا يـ ـتـ ـص ــل ب ـح ـي ـث ـي ـتــه
الشعبية الـتــي جعلته يحتل املرتبة

رد

واكيم:
تحالفنا ثابت
ضد سلطة
الفساد

ال قرار بعد في شأن ترشيح زوجة الصفدي (مروان طحطح)

األولى بني نواب املدينة في دورة عام
 2009بعدما حـصــد ،سنتها66855 ،
صــوتــا ،ومـنـهــا مــا يتعلق بــأوضــاعــه
املــالـيــة ،وبماكينته االنتخابية التي
قـيــل حينها إنـهــا األك ـثــر دق ــة مــن بني
املــاكـيـنــات االنـتـخــابـيــة األخـ ــرى ،وهــل
أن ـهــا ال ت ــزال عـلــى حــالـهــا ،أم ترهلت
وأصابها الصدأ؟
مصادر ّ
مقربة من الصفدي أوضحت
لـ«األخبار» أنه «يدرس كل االحتماالت
املتعلقة بحسابات الربح والخسارة
قـ ـب ــل إع ـ ـ ـ ــان ت ــرشـ ـح ــه وتـ ـح ــالـ ـف ــات ــه
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة» ،م ـ ــؤك ـ ــدة أن «ه ــذي ــن
املوضوعني لم يحسما بعد ،بانتظار
االنتهاء من دراســة األرق ــام والنتائج
امل ـتــوق ـعــة ال ـت ــي س ـي ـتــرتــب عـلـيـهــا أي
خطوة ،مع األخذ في االعتبار القانون
االنتخابي الجديد».
وقــالــت امل ـص ــادر إن ال ـص ـفــدي «يعقد

ل ـق ــاءات م ــع أغ ـلــب ال ـق ــوى السياسية
فــي طــراب ـلــس ،املـعـنـيــة بــاالنـتـخــابــات،
لـكــن ه ــذه ال ـل ـقــاءات تـبـقــى بـعـيــدة عن
ّ
جدية
اإلعــام» .وأكــدت أن «هناك نية ّ
عند الصفدي في الترشح ،وهــو كان
قــد أك ــد ســابـقــا أن ــه لــن يـتــرشــح إذا لم

عام  2013ربط
ترشحه
الصفدي عدم ّ
ببقاء نظام االقتراع
األكثري

تعتمد النسبية في االنتخابات ،وهو
أمــر حصل اآلن .غير أن كل ما يحكى
عــن تـحــالـفــات الـصـفــدي هــو اسـتـبــاق
ـرد على
لــأمــور ،وهــو غير معني بــالـ ّ
ال ـش ــائ ـع ــات الـ ـت ــي ت ـت ـح ــدث عـ ــن ع ــدم
ترشحه لالنتخابات ،أو عن تحالفاته
االنتخابية».
وعــن احتمال ترشح زوجــة الصفدي،
فيوليت ،أوضـحــت امل ـصــادر أن «هــذا
الـ ـق ــرار ل ــم ُي ـت ـخــذ ب ـع ــد ،وهـ ــو م ــا زال
ق ـي ــد ال ـ ـ ـ ـ ــدرس» ،ل ـك ـن ـهــا أشـ ـ ـ ـ ــارت ،فــي
م ـ ـعـ ــرض ت ــأكـ ـي ــده ــا الـ ـضـ ـمـ ـن ــي ع ـلــى
ت ــرش ــح ال ـص ـف ــدي ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ،إلــى
أن «املــاكـيـنــة االنـتـخــابـيــة الـتــابـعــة له
قــد انطلقت ،وهــي بــاشــرت عملها من
خ ــال ع ـقــدهــا ج ـل ـســات ت ــدري ــب على
الـقــانــون االنـتـخــابــي الـجــديــد ،إضــافــة
إلى تواصلها مع املفاتيح االنتخابية
لهذه الغاية».

جـ ــاءنـ ــا مـ ــن الـ ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق
نجاح واكيم الرد اآلتي:
فـ ــي ال ـت ـق ــري ــر الـ ـ ــذي وض ـع ـتــه
األسـ ـت ــاذة مـيـســم رزق تحت
عـ ـ ـن ـ ــوان «خ ـ ـمـ ــس ل ـ ــوائ ـ ــح فــي
ّ
ً
وبناء
بيروت  ،»2نقلت عني،
ع ـل ــى م ـك ــامل ــة ه ــات ـف ـي ــة ،أن ـنــي
ل ـســت مــرش ـحــا لــانـتـخــابــات،
وه ــذا صـحـيــح؛ وأن مرشحي
«ح ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـش ـ ـعـ ــب» امل ـع ـل ـن ــن
حتى الساعة هما األسـتــاذان
إبراهيم الحلبي رئيس الحركة
وع ـمــر واك ـي ــم ،وهـ ــذا صحيح
أي ـضــا .لـكـنـنــي لــم أت ـطــرق إلــى
ذكــر «فــريــق  8آذار» باملطلق،
وأكـ ُ
ـدت أن تحالفنا الثابت هو
مع القوى الوطنية في مواجهة
الـ ـق ــوى ال ـط ــائ ـف ـي ــة امل ـس ـي ـطــرة
على السلطة ،ومع مجموعات
ال ـ ـحـ ــراك امل ــدن ــي وال ـن ــاش ـط ــن
فيه ضــد سلطة الـفـســاد التي
تحتمي بالطائفية.

