االثنين  26شباط  2018العدد 3405

سياسة

7

بورتريه

«باسم الشعب»

وعـ ـل ــى هـ ـ ــذا الـ ـنـ ـح ــو ،ت ـب ـل ــغ م ــرش ــح
الحزب الشيوعي عن املقعد الشيعي
فــي بنت جبيل الطبيب أحـمــد مــراد
دعم العونيني له .وفي هذا السياق،
أوضح القيادي في الحزب الشيوعي
وم ـنـ ّـســق الـلـجـنــة االنـتـخــابـيــة لقوى
االعـ ـ ـت ـ ــراض فـ ــي قـ ـض ــاء ح ــاص ـب ـي ــا ـ ـ
مرجعيون حسني كريم لــ«األخـبــار»
أن ال ـحــزب الـشـيــوعــي وال ـت ـيــار الحر
ف ــي ال ـج ـنــوب ع ـقــدا أك ـثــر م ــن جلسة
ولكنهما لم يتوصال إلــى أي اتفاق.

وق ـ ــال إن ال ـعــون ـيــن «ي ـم ـل ـكــون قــوة
ت ــأث ـي ــر ف ــي الـ ـق ــرى امل ـس ـي ـح ـيــة ف ـقــط،
وه ـ ــذا ال ي ـك ـفــي لـتـشـكـيــل الئ ـح ــة أو
فرض مرشحني حزبيني» ،علمًا بأن
الـقـيــادة املــركــزيــة لـلـحــزب الشيوعي
توافقت على عدم التحالف مع قوى
مشاركة في السلطة.
وه ــل سـيــدعــم ال ـت ـيــار ال ـحــر الـلــوائــح
االع ـت ــراض ـي ــة ف ــي ال ـج ـن ــوب؟ يجيب
كريم« :في االتحاد قــوة» .أما عباس
شــرف الدين ،فيقول لــ«األخـبــار» إنه
قدم مبادرة لتجميع قوى االعتراض
فــي الئـحــة واح ــدة مــن جهة وتقريب
وجهات النظر بني العونيني وقوى
االعتراض من جهة أخرى ،وذلك من
أجل التوصل إلى تفاهمات انتخابية
ّ
تـ ـم ــك ــن مـ ــن خـ ـ ــرق الئ ـ ـحـ ــة ال ـس ـل ـط ــة.
وأوضــح أن التيار ليس لديه مرشح
ح ــزب ــي ف ــي هـ ــذه االن ـت ـخ ــاب ــات ،رغــم
وج ــود ّ
منسقني لــديــه ،واح ــد فــي كل
من النبطية ومرجعيون ـ حاصبيا،
واثنني في بنت جبيل.
ف ــي هـ ــذه األث ـ ـنـ ــاء ،ي ــواص ــل ال ـح ــزب
ال ـش ـيــوعــي رح ـل ــة س ـيــاس ـيــة ت ـهــدف
إل ـ ــى ت ــوح ـي ــد ق ـ ــوى االعـ ـ ـت ـ ــراض فــي
الئحة واح ــدة .ويبدو أن املحاوالت
ال ـ ـتـ ــي بـ ــذلـ ــت ف ـ ــي األيـ ـ ـ ـ ــام األخ ـ ـيـ ــرة
أث ـ ـم ـ ــرت ف ـ ــي «ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب الـ ـث ــالـ ـث ــة».
ف ــي ال ـل ـق ــاء الـ ـتـ ـش ــاوري األول ال ــذي
عـقــدتــه «ق ــوى االع ـت ــراض والتغيير
الــديـمــوقــراطــي» فــي النبطية أمــس،
سـجـلــت م ـشــاركــة ال ـج ــزء األك ـب ــر من
املرشحني املعترضني «الذين أبــدوا
استعدادهم لوضع أنفسهم بخدمة
ً
الـ ـ ــائ ـ ـ ـحـ ـ ــة» ،فـ ـ ـض ـ ــا عـ ـ ــن مـ ـش ــارك ــة
مجموعة «بدنا نحاسب» التي نفت
أن تكون قد دعت إلى لقاء في الوقت
نفسه .حسني كريم توقع أن ترسو
بــورصــة الـلــوائــح قبيل االنتخابات
عـلــى ثــاث لــوائــح هــي :الئـحــة حــزب
ال ـل ــه وح ــرك ــة أمـ ــل ،والئ ـح ــة ال ـحــزب
الشيوعي وحلفائه ،والئـحــة أحمد
األسـ ـ ـع ـ ــد ،ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن «ال ـش ـي ــوع ــي»
ل ــن يـ ـف ــرض أسـ ـم ــاء ع ـل ــى ال ــائ ـح ــة،
باستثناء ترشيح حزبي واحــد في
كــل مــن األقضية الـثــاثــة ،باإلضافة
إل ـ ـ ــى ت ـس ـم ـي ــة امل ـ ــرش ـ ــح ع ـ ــن امل ـق ـع ــد
األرثــوذكـســي ال ــذي يـ ّ
ـرجــح أن يكون
الياس جرادي.

 2005حتى اآلن.
وفيما كــان الـنــائــب الــراحــل مصطفى
س ـع ــد ع ـن ـص ـرًا ث ــاب ـت ــا ع ـل ــى الــائ ـحــة
املدعومة من حزب الله وحده والحقًا
املـ ــدعـ ــومـ ــة م ـ ــن أم ـ ــل أيـ ـ ـض ـ ــا ،ت ـب ــدل ــت
األحوال مع شقيقه أسامة الذي انتقل
املقعد إليه بالتزكية ،في املــرة األولى
ع ـنــد وفـ ــاة مـصـطـفــى ب ـمــرض عـضــال
فـ ــي ع ـ ــام  2002وف ـ ــي الـ ـث ــانـ ـي ــة ،بـعــد
اغتيال الرئيس الـحــريــري ،بالشراكة
مــع الـنــائـبــة بهية ال ـحــريــري .فــي عــام
 ،2009خ ــاض أس ــام ــة س ـعــد معركته
األولــى مدعومًا من حــزب الله ،بوجه
الحريري والسنيورة .تكليف «زي ما
هـيــي» ه ــزم سـعــد ب ـفــارق نـحــو عشرة
آالف صــوت عــن السنيورة وأكـثــر من
 12أل ــف ص ــوت عــن ال ـحــريــري .بعض
م ـن ــاص ــري ــه لـ ــم ي ـح ـم ـل ــوا امل ـس ــؤول ـي ــة
لــ«املـسـتـقـبــل» فـقــط ،بــل لحلفاء سعد
«ال ــذي ــن بــاعــوه فــي مــؤتـمــر ال ــدوح ــة».
لم يدع سعد إلى املؤتمر ،ولم يحسب
حسابه في مكتسباته.

ف ــي ان ـت ـخــابــات  ،2018ي ـبــدو ال ـشــارع
الـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــداوي م ـت ـع ــاط ـف ــا م ـ ــع أس ــام ــة
س ـعــد .ه ـنــاك م ــن يـ ــردد أن ــه «آن أوان
الـتـعــويــض عـلــى الـعــائـلــة الـتــي أعطت
مـ ــن أج ـ ــل املـ ـق ــاوم ــة وف ـل ـس ـط ــن وم ــن
أج ــل ال ـص ـيــاديــن وال ـف ـق ــراء» .وحـتـمــا،
سيستفيد أسامة سعد من دعم بري
وحزب الله.
ف ـ ــي ك ـل ـم ـت ــه ،حـ ـ ــدد سـ ـع ــد ب ــرن ــام ـج ــه
االن ـت ـخــابــي امل ـع ـجــل املـ ـك ــرر« :تـحــريــر
ال ـ ـش ـ ـعـ ــب مـ ـ ــن الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة وال ـ ـف ـ ـسـ ــاد
واالسـتـغــال ،والتغيير الشامل على
كــل الصعد السياسية واالقـتـصــاديــة
واالجـتـمــاعـيــة ،وب ـنــاء الــدولــة املدنية
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة الـ ـع ــادل ــة .األم ـ ــر ال ــذي
ي ـت ـط ـلــب بـ ـن ــاء ك ـت ـل ــة ش ـع ـب ـيــة وازن ـ ــة
يحتل فيها الشباب موقع الـصــدارة،
وت ــأس ـي ــس جـبـهــة س ـيــاس ـيــة مــوحــدة
لـقــوى التغيير الحقيقية ،وتصعيد
النضال السياسي والشعبي من أجل
إح ـ ـ ــداث ت ـغ ـي ـيــر جـ ـ ــذري ف ــي م ــوازي ــن
القوى في املجتمع».

أطلقت حركة الشعب ماكينتها االنتخابية ،أمس ،معلنة عن برنامجها االنتخابي إذا ما نجح أحد مرشحيها في دائرة بيروت
الثانية ،إبراهيم الحلبي (املقعد السني) وعمر واكيم (املقعد األرثوذكسي) ،في اختراق «لوائح السلطة» .إذ تعتبر الحركة أن
«االنتخابات املقبلة فرصة ملصارحة الناس حول النتائج الكارثية التي أوصلتهم إليها الطبقة السياسية الحاكمة ،على الصعد
السياسية واالجتماعية واالقتصادية» .وأكد رئيس الحركة ابراهيم الحلبي أن أساس خوض االنتخابات سياسيِّ ،
محددًا املبادئ
والقناعات« :مع عروبة لبنان وضد املشاريع التفتيتية ،مع فلسطني وتحريرها وضد العدو اإلسرائيلي وكل من يتحالف معه من
تحت الطاولة أو فوقها .مع املقاومة بكل أشكالها إن كانت مسلحة أو مدنية أو ثقافية أو شعبية وضد الغزو واالحتالل والتطبيع».
في املوقف من النظام الطائفي ،قال الحلبي إن املسعى هو لتغيير هذا النظام الى نظام سياسي ديموقراطي عادل والذي يبدأ من
قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وإنهاء املحاصصة الطائفية على الكهرباء واملاء والنفط والخلوي والنفايات إلى ما هنالك.
وبالنسبة إلى الحلبي ،فإن األهم هو تطبيق مبدأ «من أين لك هذا ،ومحاسبة كل الفاسدين ،إعادة صياغة السياسة االقتصادية
واالجتماعية ،تفعيل دور املرأة ،استعادة األمالك العامة ،تأمني حق كل الناس في املسكن والدواء واملاء واالستشفاء وغيرها من
السبل األساسية للعيش بكرامة» .وختم الحلبي بإعالن شعار الحركة في االنتخابات النيابية املقبلة« :باسم الشعب».

أبو ربيع يراهن على البيارتة
رلى إبراهيم
يصعب تسخيف املعركة االنتخابية في العاصمة وإخراجها
م ــن اإلطـ ــار الـسـيــاســي أو ال ـهــويــة .ه ــو ص ــراع ي ـتــأرجــح بني
مشروعني :األول ،يريد تغليف العاصمة بعلبة براقة غالية
الـثـمــن ويجعلها مـتــاحــة لــأثــريــاء فـقــط .عمليًا ،هــي شركة
ع ـق ــاري ــة ت ـن ـهــب مـمـتـلـكــات ال ـب ـيــروت ـيــن وت ـس ـ ّـي ــج مــديـنـتـهــم
بــأحــزمــة بــاطــون ملنعهم مــن دخــول ـهــا وتـسـهـيــل بيعها في
البورصات العاملية .الثاني ،يــرى في بيروت اكثر من بقرة
تدر األموال؛ يؤمن بأن أهلها ،الفقير منهم والغني على ّ
حد
س ــواء ،هــم ثروتها ويجب الحفاظ عليهم ال تهجيرهم الى
الـبـلــدات املــاصـقــة .يــريــدهــا ب ـيــروت «الـشـعــب» الـتــي تصدح
بصوت الزعيم العربي جمال عبد الناصر ،بيروت الطريق
الجديدة وزاروب الطمليس وحــي اللجا والباشورة وزقــاق
البالط وعائشة بكار والزيدانية.
«سـقــط امل ـشــروع األول بفعل الـشـعــب ،وبـنـضــال املجموعات
التي رفضت تسليم مفاتيح العاصمة الى آل الحريري وما
يمثلون .بالبيوت الصغيرة املختبئة فــي األحـيــاء الفقيرة
ال ـتــي حـمــت ب ـي ــروت بــأج ـســادهــا وأج ـس ــاد أوالده ـ ـ ــا»؛ يـقــول
رئيس «حركة الشعب» إبراهيم الحلبي ،الذي كان واحدًا من
أولئك الفتية الذين امتشقوا السالح ،وهم في مقتبل العمر،
دفاعًا عن عروبة بيروت ولبنان.
لــم يته الحلبي يومًا فــي تحديد خياراته وال القضية التي
يؤمن بها .هــو ابــن البيت الــذي فتح أبــوابــه  40يومًا ّ
لتقبل
التعازي بوفاة جمال عبد الناصر .املنزل املتواضع بطبقتيه
ّ
املشيدتني في أوائــل القرن املــاضــي ،في شــارع أبــو سهل في
محلة الفاكهاني في قلب الطريق الجديدة .منزل لطاملا حجّ
اليه ال ـثــوار .منه انطلق «أبــو ربـيــع» فــي مـشــواره النضالي.
(هيثم الموسوي)

كان لوالده أبو خالد وشقيقه خالد األثر األكبر في التحاقه
وأشقائه األربعة الباقني بالحزب الشيوعي اللبناني .خاض
الشاب البيروتي تجربة املقاومة القتالية في الشارع وخطوط
التماس والتجربة األمنية التي جعلته لصيقًا بالشخصيات
القيادية فــي الـحــزب الشيوعي ،وأولـهــا ج ــورج ح ــاوي .كان
حبيب صــادق هو من أطلق عليه لقب «أبــو ربيع» الــذي ظل
ملتصقًا به حتى اليوم .قربه من حاوي أغنى مشواره كثيرًا،
خصوصًا مــع انتقاله برفقته الــى دمـشــق فــي الثمانينيات
ّ
الجميل) .شارك الشيوعي السابق في انتفاضتي
(حقبة أمني
 83و 84في العاصمة ،وتسلم خالل الثانية أولى مسؤولياته
ً
الحزبية التنظيمية مـســؤوال عن منظمة الطريق الجديدة،
حيث أعاد ّ
لم شمل الشيوعيني ،مفتتحًا مركز «القصر» في
شارع عفيف الطيبي ،ليصبح أحد أعضاء قيادة الشيوعي
في بيروت ،وعضوًا في املجلس الوطني للحزب.
ّ
شــك ـلــت ب ــداي ــة الـتـسـعـيـنـيــات مـنـعـطـفــا حــاس ـمــا ف ــي مـسـيــرة
«أب ـ ــو ربـ ـي ــع» ال ـ ــذي قـ ــرر مـ ـغ ــادرة رح ـل ــة ال ـت ـف ــرغ الـعـسـكــري
والتنظيمي فــي ال ـحــزب الـشـيــوعــي الـتــي ك ــان قــد بــدأهــا في
عام  ،1975وااللتفات إلى مستقبله املهني وعائلته الجديدة.
االستقالل االقتصادي أسهم في بلورة خياراته السياسية
ّ
ّ
ووســع هوامشه .بعد انتخابات عام  ،1992شكل وعــددًا من
الشيوعيني حاالت اعتراضية سرعان ما تحلق بعضها حول
نجاح واكيم .إبراهيم الحلبي كان أحد هؤالء ،خصوصًا في
ظل حالة من امليوعة السياسية ّ
ميزت موقف الشيوعيني في
تلك املرحلة .سرعان ما أدار «أبو ربيع» املاكينة االنتخابية
لالئحة معارضة الحريرية السياسية في عام  ،1996وكانت
ّ
النتيجة تمكن واكيم من الفوز بمقعد نيابي ،فانطلقا معًا
مع آخرين ،أمثال أمني قموريه وسايد فرنجية وعلي منعم
لتأسيس «حــركــة الـشـعــب» ،لتكون رأس حربة فــي مواجهة
مشروع رفيق الحريري وسياسته التدميرية لهوية بيروت.
في موازاة ذلك ،تسلم الحلبي منصب مدير شؤون املوظفني
ومدير العالقات العامة في تلفزيون الجديد ،وال يزال يحمل
عمليًا حتى اآلن .في عام ّ ،2005ترشح
هذه الصفة وأكثر منها ّ
«أبو ربيع» عن املقعد السني في بيروت من دون أن يوفق ،ثم
خاض االنتخابات الفرعية التي خذله فيها ثنائي حركة أمل
وحــزب الله اللذين قاطعا االنتخابات عوضًا عن مساندته
فـيـهــا .ل ــم يـتـغـ ّـيــر امل ـقــاتــل الـشـيــوعــي ي ــوم ــا .تـ ــدرج م ــن نــائــب
رئيس حركة الشعب الــى رئيسها ،ليكون أول رئيس فعلي
لها بعد ّ
تنحي رفيقه نجاح واكيم .معًا حاربا الحريري األب
واالبــن ،في األوقــات األشــد حرجًا ،اذ لم يكن من السهل أبدًا
الوقوف في وجه بلدوزر مدعوم محليًا وعربيًا ودوليًا .معًا
حاوال إفشال مشروع «سوليدير»؛ صحيح أنهما لم ُي َ
حمال
على األكـتــاف وال ترجم انتصارهما فــي صناديق االقـتــراع
«ولكنهما كسرا بقوة الشعب مشروع الحريري وشركائه»،
على حـ ّـد تعبير أحــد رفاقهما .كــان ال بـ ّـد في النهاية من أن
تهزم منازل الفقراء الصغيرة ناطحات السحاب التي باتت
مرهونة اليوم للمصارف وال قــدرة ألصحابها على تسديد
ثمنها .حتى بلدية بيروت استدركت األمر ،فهرعت يوم عيد
رأس السنة الى استنساخ سوق «أبو رخوصة» الذي شاركت
حركة الشعب في تأسيسه ،بهدف فتح وسط املدينة أمام كل
البيارتة.
ال ـي ــوم ي ـخ ــوض إب ــراه ـي ــم الـحـلـبــي مـعــركـتــه م ـج ــددًا «بــاســم
ّ
السنية في دائرة بيروت الثانية .ال
الشعب» ،عن أحد املقاعد
يملك الحلبي عصا سحرية ،ولكنه يؤمن بأن دخول مجموعة
جــديــدة الــى املجلس النيابي مــن شأنها تلوينه والضغط
بــاتـجــاه إع ــادة دوره التشريعي والــرقــابــي .واأله ــم أن قــدرة
املحاسبة واملراقبة ستكون أكبر ،إذ يصعب فعليًا ،وفقًا لـ أبو
ربيع ،أن يحاسب املجلس النيابي نفسه في مجلس الوزراء.
يسأل «أبو ربيع» البيارتة الذين اختبروا السلطة السياسية
ً
عما ّ
ـوال الــى الـيــومّ ،
قدمته هذه
نفسها ،منذ عــام  1992وص ـ
السلطة لهم ســوى الــوعــود الكاذبة باملاء والكهرباء وأدنــى
سبل العيش بكرامة ،ليقول لهم« :سوا ،قدرتنا على التغيير
أكبر».

