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ّ
السنيورة يضع زيحًا بينه وبين تيار المستقبل
امل ـش ــاورات الـتــي يجريها رئيس
الحزب .وأتت هذه الخطوة لتظهر
أمرين :االول ،أن «الكتائب» يربط
ال ـت ـحــالــف م ــع «ال ـ ـقـ ــوات» بمقعد
ال ـب ـت ــرون ،ح ـيــث ي ـطــالــب الـنــائــب
س ــام ــي ال ـج ـ ّم ـ ّـيــل س ـم ـيــر جـعـجــع
ب ـس ـح ــب م ــرشـ ـح ــه ف ـ ـ ــادي س ـعــد،
إفـســاحــا فــي امل ـجــال أم ــام النائب
ســامــر سـعــادة ليخوض «معركة
مرتاحة» .واألمر الثاني هو حجم
ال ـخــاف داخ ــل «الـكـتــائــب» ،الــذي
تـ ـع ــرض أم ـ ــس ل ـض ـغ ــوط ك ـب ـيــرة
نـتـيـجــة ع ــدم االل ـت ــزام ب ـق ــرار عــدم
التحالف مع من يسميهم «أركان
السلطة» .كذلك علمت «األخبار»
أن «الكتائب» قرر إيقاف املسعى
للتحالف مــع «الكتلة الشعبية»
ف ــي زحـ ـل ــة ،ب ــذري ـع ــة ع ـ ــدم إق ـف ــال

«الكتائب» ّ
يتريث في
حسم التحالف مع
القوات في زحلة

ملف الجريمة التي أودت بحياة
ن ـصــري م ــارون ــي ،شـقـيــق الـنــائــب
إيلي ماروني.
ع ـل ــى ض ـف ــة «املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل» ،وب ـعــد
اإلعـ ـ ـ ــان عـ ــن أس ـ ـمـ ــاء امل ــرش ـح ــن،
ش ـ ـهـ ــدت ع ـ ـكـ ــار حـ ــالـ ــة اع ـ ـتـ ــراض
واسعة ضمن تيار املستقبل وبني
ـوادره ،رف ـض ــا ل ـخ ـيــارال ـحــريــري
كـ ـ ـ ّ
ّ
ت ـ ـبـ ــنـ ــي تـ ــرش ـ ـيـ ــح كـ ـ ـ ــل مـ ـ ــن ولـ ـي ــد
البعريني ومحمد سليمان وطارق
املـ ــرع ـ ـبـ ــي ،حـ ـي ــث ي ـع ـي ــب أنـ ـص ــار
املـسـتـقـبــل ع ـلــى رئ ـيــس الـحـكــومــة
ترشيح شخصيتني محسوبتني
على قــوى الثامن آذار (البعريني
وس ـل ـي ـم ــان) .واالع ـ ـتـ ــراض األك ـبــر
جاء على البعريني ،حيث ّ
ضجت
م ـ ــواق ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي
بالتعابير وال ـش ـعــارات ّ الـســاخــرة
وامل ـن ـت ـق ــدة ب ـش ــدة ل ـت ـبــن ـيــه ،وه ــو
الــذي كــان يسعى ليكون مرشح 8
آذار .أمــا في ما يتعلق بسليمان،
ّ
فيردد أبناء وادي خالد أنه سوري
الجنسية وال يرتبط بأبناء الوادي
إال عـبــر عــاقــة الـنـســب مــن ناحية
األم .كــذلــك ،فــإن امـتـنــاع الحريري
عن ترشيحه في عام  ،2009بعد أن
كان في الالئحة ،جاء عقب تأكده
م ــن عــاق ـتــه الــوث ـي ـقــة م ــع ال ـق ـيــادة
السورية.
حالة االعتراض هذه وصلت الى
م ـســامــع ال ـح ــري ــري ع ـبــر ال ـن ــواب
الحاليني الذين حــذروه من سوء
خ ـيــاره ،إال أنــه أص ـ ّـر على موقفه
ُ
بهدف كسب الشارع ،فيما ترجم
االع ـ ـت ـ ــراض ع ـب ــر م ـق ــاط ـع ــة ع ــدد
واس ـ ــع مـ ــن ف ــاع ـل ـي ــات املـسـتـقـبــل
إلعـ ـ ـ ـ ــان الـ ــائ ـ ـحـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـيـ ــال،
يـتـقــدمـهــم ال ــوزي ــر مـعــن املــرعـبــي
ال ــذي شـكــل عـصــب املـسـتـقـبــل في
ع ـك ــار طـ ــوال ال ـس ـن ــوات املــاض ـيــة.
كــذلــك سـ ّـجــل غـيــاب عضو املكتب
السياسي شذا األسعد ،وأعضاء
الـ ـلـ ـق ــاء ال ـت ـن ـم ــوي ال ـ ـ ــذي ي ــرأس ــه
املرعبي ،باإلضافة إلى غياب عدد
من رؤســاء البلديات والفاعليات
«املستقبلية».

ً
الرئيس
عزوف
قليال
ليس
ّ
فؤاد السنيورة عن الترشح
النتخابات ايار ،ومغادرته
صدارة تيار المستقبل وكتلته
النيابية .بعد سقوط قوى
 14آذار ،ها هو رأس حربتها
يستكمل تجربة الخيبة
والمراجعة النقدية ،ويقررّ
اإلبتعاد والجلوس على شرفة
ّ
التفرج
نقوال ناصيف
ق ــد ال ي ـع ـكــس وجـ ــود ال ــرئ ـي ــس ف ــؤاد
ال ـس ـن ـيــورة ف ــي ال ـب ــرمل ــان طـ ــوال تـســع
سنوات بالضرورة تجربة مخضرمة
ف ــي ال ـع ـمــل داخـ ــل ج ــدران ــه ،ش ــأن مــا
يمكن ان يقال عن عبداللطيف الزين
الـنــائــب بــا انـقـطــاع مـنــذ ع ــام ،1962
وبـ ـ ـط ـ ــرس ح ـ ـ ــرب ال ـ ـنـ ــائـ ــب مـ ـن ــذ ع ــام
 1972مــا خــا دورة واح ــدة ،وروبـيــر
غــانــم الـنــائــب مـنــذ  1992بــا انقطاع
وآخ ــري ــن ك ـث ـيــريــن .بـسـبــب تـمــديــديــن
مـ ـت ــاحـ ـق ــن ف ـ ــي االعـ ـ ـ ـ ـ ــوام ال ـخ ـم ـس ــة
االخيرة ،لبث ورفاقه في دورة 2009
تسع سنوات.
ليس صورة النائب الدائم ،وال يوافق
عـلــى وصـفــه بـنــائــب «ش ـع ـبــي» .اال انــه
كان الوزير الدائم ما بني عامي 1992
و ،2004والعامود الفقري في املعادلة
الـسـيــاسـيــة الــداخـلـيــة مـنــذ ع ــام .2005
ً
لذلك ليس قليال القول ان خروجه من
الـسـلـطــة ،لـلـمــرة االولـ ــى م ـ ــذذاك ،ليس
ب ــا مـ ـغ ــاز م ـه ـم ــة .اه ـ ــم س ـن ــي ح ـيــاتــه
السياسية ما بني عامي  2005و2008
احــال ـتــه ال ـص ــورة الــوح ـيــدة للشرعية
الـلـبـنــانـيــة امل ـع ـتــرف بـهــا م ــن ال ـخ ــارج.
مع انه يستخدم عبارة «الترس» الذي
كان منذ ايام الرئيس رفيق الحريري،
ي ـص ـ ّـد ع ـن ــه ،وك ـ ــان ك ــذل ــك ف ــي مــرحـلــة
ان ـ ـقـ ــاب ق ـ ــوى  14آذار ع ـل ــى س ــوري ــا
وحـلـفــائـهــا ف ــي ال ــداخ ــل ،اال ان الــرجــل
يعبر اآلن صحراء خيبة التجربة من
معظم ما هو حوله .منذ تسوية ،2016
ّ
تتغير االحداث فحسب ،بل الرجال
لم
ايـضــا .مرحلة الـتـنــازالت ال التسوية،
يقول.
مــذ ا ّعـلــن فــي  5آذار  ،2018عــزوفــه عن
الترشح ،كثرت التكهنات عن دوره في
املرحلة املقبلة .ضاعف من التكهنات
ان رئيس الحكومة سعد الحريري زار
السنيورة في منزله ،عشية ذلك اليوم
عائدًا ّ
لتوه من زيــارة الــريــاض االولــى
لــه مــذ محنته هـنــاك مــا بــن  3تشرين

ال ـثــانــي و 21م ـنــه .طـلــب مـنــه الـتــرشــح
لــان ـت ـخ ــاب ــات ،فــاسـتـمـهـلــه الـ ــى ال ـغــد.
اوحـ ــت ال ــزي ــارة ك ـمــا ل ــو ان ال ـحــريــري
يــرجــع الـيــه بــرســالــة مــن اململكة تعيد
االعتبار بعدما كثرت اشارات التلميح
ال ــى تـهـمـيــش دوره .ب ــاع ــان ــه عــزوفــه
بـ ـ ـ ّـدد ال ـس ـن ـي ــورة الـ ـشـ ـك ــوك :ال رس ـ ّـال ــة
ُ
وال َمــن يـحــزنــون .ط ـ ِـرح عليه الترشح
ف ــي ب ـي ــروت او ّطــراب ـلــس او ع ـك ــار ما
دام املـقـعــد ال ـســنــي ال ـثــانــي ف ــي صـيــدا
آيــل الــى خصم تيار املستقبل النائب
السابق اسامة سعد ،فرفض .اجتماعه
بــال ـحــريــري ك ــان مـ ـق ـ ّـررًا ف ــي االول من
آذار ،وف ـ ــق ال ـس ـي ـن ــاري ــو ن ـف ـســه ال ــذي
ح ـصــل م ـ ّس ــاء  4آذار .ي ـ ــزوره ويـطـلــب
منه الـتــرشــح ـ وهــو مــا تــوخــاه رئيس
الحكومة ـ فيستمهله الجواب قبل ان
يبادر ،في اليوم نفسه ،باعالن عزوفه
ّ
املقرر لديه سلفًا .منذ الخميس االول
من آذار كــان قــراره العزوف ببيان هو
نفسه ال ــذي ادل ــى بــه بـعــد ارب ـعــة اي ــام.
بيد ان السفر املفاجىء للحريري الى
الرياض ليل االربعاء  28شباط ارجأه.
لـلـسـنـيــورة م ــا يـكـفــي م ــن الـحـجــج كي
ّ
بالتفرج
يستخلص انه يريد االكتفاء
في املرحلة املقبلة:
 1ـ ل ــم ُي ـ ــرد عـ ــام  2009ـ وك ـ ــان رئـيــس
ح ـك ــوم ــة انـ ـتـ ـخ ـ ّـاب ــات مـ ــا ب ـع ــد ات ـف ــاق
ال ــدوح ــة ـ الـ ـت ــرش ــح ،اال ان ال ـحــريــري
اص ـ ّـر على خوضها مــع النائبة بهية
الـ ـح ــري ــري ،ب ــذري ـع ــة ان عـ ــدم تــرشـحــه
ّ
يتسبب في فقدان تيار املستقبل املقعد
الثاني .طوال تسع سنوات من نيابته
ت ـ ــرأس ك ـت ـلــة ن ـ ــواب ال ـت ـي ــار ،واحــال ـهــا
م ــاكـ ـن ــة م ـن ـت ـظ ـم ــة ف ـ ــي اج ـت ـم ــاع ــات ـه ــا

وبياناتها الدورية ،اال انه كان صدارة
املــواجـهــة مــع حكومة الــرئـيــس نجيب
ميقاتي ما بني عامي  2011و ،2014في
غياب الحريري.
ـس م ــن ال ـح ـك ــوم ــات ال ـتــي
 2ـ ف ــي خ ـم ـ ٍ
ُع ـ ّـن فيها وزيـ ـرًا لـلـمــال مــا بــن عامي
 1992و ،2004لــم يطلب مــن الحريري
االب ســوى مــرة واح ــدة ان يصير الى
تـ ــوزيـ ــره ،ف ــي ال ـح ـكــومــة ال ــراب ـع ــة عــام
 ،2000بعدما ملس محاولة تلفيق ملف
مــالــي لــه ب ـســوق ات ـهــامــات ومالحقته
ّ
فاصر على خوض املواجهة
قضائيًا،
من الداخل .بعد اغتيال الحريري االب
اصر عليه االبن ترؤس حكومة ما بعد
انتخابات .2005
 3ـ منذ اليوم االول للتسوية السياسية
املنبثقة مــن انتخاب الرئيس ميشال
ع ــون وق ــف ضــدهــا وعــارض ـهــا .صـ ّـوت
ّ
بورقة بيضاء ،وسلم باالقتراع وقال
على االثــر في  31تشرين االول :2016
اصـ ـب ــح ل ـل ـب ــاد رئـ ـي ــس ل ـل ـج ـم ـهــوريــة.
ب ـي ــد ان ذل ـ ــك لـ ــم ي ـح ـج ــب م ـعــارض ـتــه
التسوية السباب ال يزال يعتقد بأنها

لست ضد الحريري
ولن اكون .اريد ان
ابتعد فقط

ال يسعني ان اكون ضد القانون في صيدا ومعه
في بيروت او طرابلس او عكار وهو القانون نفسه (مروان طحطح)

ســاريــة :اول ـهــا ،ان الــرئـيــس الـجــديــد ال
ي ــزال مسكونًا بـهــاجــس رفـضــه اتـفــاق
الـطــائــف مـنــذ امل ــرة االول ــى ع ــام ،1989
ثانيها ،انــه ملــا يــزل اسير عقلية حكم
االق ـل ـيــات ،ثــالـثـهــا ،لــم يـجــد فــي ادارت ــه
صالحياته ووزرائ ــه انموذجًا سليمًا
للحكم بل ضاعف من وطأة املشكالت
وامللفات العالقة.
 4ـ انسجامًا مع رفضه التسوية تلك،
م ـنــذ الـ ـي ــوم االول ،ت ـي ـقــن م ــن حتمية
رفضه كل ما ينبثق منها .كان على حق
ً
مع اقرار قانون انتخاب اعتبره مكمال
للمشروع الذي رفضه عام  ،2013وهو
االقـ ـت ــراح االرث ــوذك ـس ــي ،ونـ ـ ّـدد ب ــه في
ج ـل ـســات ال ـل ـجــان الـنـيــابـيــة املـشـتــركــة
ورفـضــه ،وكــان الحريري آن ــذاك خــارج
البالد .ما يقوله السنيورة :ال يسعني
ان اكون ضد القانون في صيدا ،ومعه
في بيروت او طرابلس او عكار عندما
يطلبون لترشحي وهو القانون نفسه؟
لست مقتنعًا به ،وال اريد الدخول في
لعبة الخناجر.
ّ
مــن دون ان يقتنع ب ـصــواب الـتــرشــح
فـ ــي ظـ ــل الـ ـق ــان ــون الـ ـح ــال ــي ،رغ ـ ــم ان
الـ ـ ّح ــري ــري االب الـ ـصـ ـي ــداوي ،ش ــأن ــه،
ترشح في بيروت مرتني عامي 1996
و ،2000وكذلك فعل ابنه سعد مرتني
ع ــام ــي  2005و ،2009ومـ ــن قـبـلـهـمــا
ب ـع ـق ــود ط ــوي ـل ــة ت ــرش ــح ص ـي ــداوي ــون
في بيروت كالرئيس سامي الصلح،
يـضـيــف ال ـس ـن ـيــورة :ال اري ــد منافسة
احد آخــر ،ونحن في صحن واحــد من
نــاخـبـيـنــا .هــل ُيـنـتـظــر مـنــي التسابق
م ــع بـهـيــة ال ـح ــري ــري ع ـلــى ص ــوت من
هـ ـن ــا او صـ ـ ــوت مـ ــن ه ـ ـنـ ــاك؟ لـ ــو ك ــان
ق ــان ــون ــا م ـخ ـت ـل ـفــا ب ـت ـصــويــت وط ـن ــي،
ربـمــا زنــت تــرشـيـحــي .قــانــون كـهــذا ال
مكان لي فيه.
 5ـ عـ ــزوفـ ــه ال ي ـج ـع ـلــه خـ ـ ــارج ال ـع ـمــل
السياسي .لــن يـتــرأس كتلة املستقبل
اذ لم يعد نائبًا .لم يكن له يومًا موقع
تنظيمي فــي تـيــار املستقبل ،وإن هو
ّ
يتصرف على انه جزء ال يتجزأ منه.
 6ـ ليس خافيًا التباين بينه والحريري.
بدأ مع التسوية السياسية ،واستمر
مع قانون االنتخاب واسلوب مقاربة
امللفات ،ولم ينتهِ بمآخذه على خلفه
بازاء مقاربته صالحياته الدستورية
والتهاون في دوره كرئيس الحكومة.
اال انــه يجزم :افضي اليه بذلك .لست
ضــده ولــن اكــون حتمًا ،وال ضــد تيار
املستقبل .اريد ان ابتعد فقط.
يقر بــأن ثمة جيلني مختلفني ،وربما
اكـثــر ،فــي طريقة التفكير والتجريب:
ل ـك ــل رأي ـ ـ ــه واسـ ـل ــوب ــه وه ـ ــو ي ـ ـقـ ـ ّـدر مــا
ينبغي ان يفعل .جيل االب يختلف عن
جيل االبن.
مــاذا ُيسمى ذلــك ســوى الخيبة وقطع
حساب السنوات املاضية؟

بين برجا وشحيم ...فعلها جنبالط!
ّ
محمد الجنون
م ــع إع ـ ــان رئ ـي ــس ت ـي ــار «امل ـس ـت ـق ـبــل»
سـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري أس ـ ـمـ ــاء مــرش ـح ـيــه
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة فـ ــي جـمـيــع
ال ـ ـ ــدوائ ـ ـ ــر ،وب ـي ـن ـه ــم الـ ـن ّــائ ــب م ـح ـمــد
الـحـجــار عــن املقعد الـســنــي فــي دائــرة
جبل لبنان الرابعة (الشوف وعاليه)،
أيقن البرجاويون بالصوت والصورة
أن ال نصيب لبلدة برجا ،وهي األكبر
في إقليم الخروب ( 15ألف ناخب) في
كل مقصورات القطار األزرق.
لـ ـ ـس ـ ــان حـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارع الـ ـ ـب ـ ــرج ـ ــاوي،
َّ
غـ ــداة اإلعـ ــان ال ـح ــري ــري ،أن بـلــدتـهــم
«تـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ َّـررت» مـ ـ ــن وصـ ـ ــايـ ـ ــة اإلقـ ـ ـط ـ ــاع
الـسـيــاســي ال ـجــديــد وال ـق ــدي ــم ،بـعــدمــا
اسـتـبـعــدهــا ال ـحــريــري وقـبـلــه الـنــائــب

ولـ ـ ـي ـ ــد ج ـ ـن ـ ـبـ ــاط مـ ـ ــن ح ـس ــاب ــات ـه ـم ــا
االنتخابية؛ األول اختار الحجار من
شحيم ،والثاني استبدل عــاء الدين
ت ــرو ،وه ــو م ــن ب ــرج ــا ،بــاملــرشــح بــال
عبد الله من شحيم أيضًا.
َّ
بـنـظـ ِـر فـئــة وازن ــة مــن الـبــرجــاويــن أن
ب ـلــدت ـهــم ت ـس ـت ـب ـعــد وت ـع ــاق ــب نـتـيـجــة
م ــواق ـف ـه ــا ،سـ ـ ــواء ف ــي رف ـض ـه ــا خـطــة
طمر النفايات في اإلقليم أو تمردها
ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـب ـل ــدي ــة األخـ ـي ــرة.
ه ـ ــؤالء ي ـق ــول ــون إن ج ـن ـب ــاط فـعـلـهــا
وأخــرج برجا من املعادلة السياسية،
وحـ ــاول «ح ـشــر» ال ـحــريــري ،بــاعـتـبــار
َّ
َّ
السنيني
أن املــرشـحــن عــن املـقـعــديــن
ف ــي الـ ـش ــوف وع ــال ـي ــه ض ـم ــن تـحــالــف
ج ـن ـب ــاط ـ ـ الـ ـح ــري ــري ه ـم ــا م ــن ب ـلــدة
شحيم حصرًا.

كيف ّ
سترد برجا في السادس من أيار؟

َّ
تقول شخصية برجاوية وازنة إن الرد
ـح
األول ي ـكــون بــاالل ـت ـفــاف ح ــول مــرشـ ٍ
ق ــوي م ــن ب ــن املــرش ـحــن الـسـبـعــة من
أبناء البلدة ،بما يضمن وصول برجا
إلى الندوة البرملانية ،وثانيًا أن يكون
املرشح جزءًا من خيار انتخابي يملك
حظوظ الخرق والفوز.
وبـعــدمــا حـســم أم ــر تـحــالــف املستقبل
واالشتراكي (الحجار وعبدالله)ُ ،حسم
ُّ
ترشح اللواء املتقاعد علي الحاج على
الئـحــة ال ـحــزب الــديـمـقــراطــي اللبناني
والـتـيــار الــوطـنــي ال ـحــر ،عـلــى أن تذلل
ّ
عقدة املقعد السني الثاني فــي األيــام
القليلة املقبلة ،في ظل ّ
توجه أرسالني
َّ
بــأن يتمثل اإلقليم بمرشحني سنيني

من شحيم وبرجا ،في وقــت يبرز فيه
تــرش ـيــح ال ــوزي ــر ط ـ ــارق ال ـخ ـط ـيــب من
قبل التيار الوطني الـحــر ،األمــر الــذي
ي ـه ـ ّـدد ب ـع ــدم اك ـت ـمــال ال ـت ـحــالــف .وفــي
ه ــذا الـ ـص ــدد ،تـشـيــر م ـص ــادر متابعة
َّ
ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إلـ ـ ــى أن «امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات
مستمرة حول هذه النقطة ،وستحسم
َّ
خــال األسـبــوع الـحــالــي» ،وتكشف أن
ٌ
التيار الحر
«التواصل قائم أيضًا بني ً
َّ
والـجـمــاعــة اإلســام ـيــة» ،الفـتــة إل ــى أن
«الـخـيــار ل ــدى الــوطـنــي الـحــر فــي حــال
لــم يتحقق تـحــالـفــه مــع الــديـمـقــراطــي،
هو التحالف مع الجماعة اإلسالمية،
ودعـ ــم مــرشــح م ــن ب ــرج ــا ،ه ــو املــرشــح
سـ ــام س ـع ــد ،ل ــاس ـت ـف ــادة م ــن خمسة
آالف صوت من مناصري الجماعة في
إقليم الخروب».

