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لبنان

لبنان

َ
َ
صراع «األحمدين» على بيروت
على الغالف

مقالة

يستنسخ تجربة أبيه في طريق الجديدة؟
الحريري
ِ
ميسم رزق
وسـ ـ ـ ـ ـ ــط مـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــب ال ـ ـ ــرئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس سـ ـع ــد
يستقبل ضيوفه
حيث
ِ
الـحــريــري ـ ـ َ
ـ ـ ـ ـ ـ طـ ــاولـ ــة ف ــوقـ ـه ــا رقـ ـع ــة ش ـط ــرن ــج.
ُ
ي ـق ــول الـ ـع ــارف ــون إنـ ــه ي ـن ــظ ــر إلـيـهــا
ّ
ُ
تـتـقــلــص وت ُـسـ َـحــب م ــن ت ـحــت أق ــدام
ـوده» املـتـهــاويــن .خـ ِـســر الــرجــل
«ج ـن ـ ِ
ال ــزع ــام ــة امل ـط ـل ـق ــة ل ــرق ـع ــة ال ـش ـم ــال
ورق ـعــة ال ـب ـقــاع وجـ ــزءًا أســاس ـيــا من
رقـعــة صـ ُيــدا .واآلن يـ ِـجــد أن معركة
أخ ـ ــرى ت ــخ ــاض ضـ ــده ف ــي ب ـي ــروت،
ُ
ـداف ــع ع ـن ـهــا ب ــأي ثـمــن.
ف ــي ــري ــد أن ي ـ ِ
الـ ـخـ ـس ــارة ف ــي «األطـ ـ ـ ـ ــراف» نــاج ـمــة

تصفية
«سعودي أوجيه»
قــررت املحكمة التجارية بالرياض ،تصفية
شــركــة «س ـع ــودي أوجـ ـي ــه» ،وتـعـيــن أمينني
للتسريع في إجــراءات التصفية ،وفقا ملهام
وصالحيات وواجبات األمناء الواردة في نظام
اإلف ــاس ،وفــق صحيفة سـبــق» السعودية.
إذ تلقت الدائرة التاسعة باملحكمة التجارية
بــالــريــاض دعـ ــوى م ــن أح ــد ال ـب ـنــوك املحلية
لعدم تنفيذ أحكام لصالحه رغم صدورها،
حيث بلغت املــوجــودات النقدية للشركة 83
مليون ريال ،في حني تبلغ مطالبات الدائنني
قرابة  21مليار ريــال .وطلب البنك تصفية
م ــوج ــودات ال ـشــركــة لـتـســديــد مـسـتـحـقــاتــه،
وبعد مــداوالت مستمرة ومخاطبات للدائرة
الـقـضــائـيــة ل ـعــدة ج ـهــات ذات عــاقــة ،قدمت
الشركة املدينة الوثائق التي تؤكد امتالكها
أرض ـ ـ ــا ع ـق ــاري ــة ت ـص ــل قـيـمـتـهــا
ق ــراب ــة ً 62
املتوقعة الــى  11مليارا ،باإلضافة لعدد من
األس ـهــم والـحـصــص فــي شــركــات مختلفة،
في حني وافق املالك على إجراءات التصفية.
وكان املتضررون قد رفعوا دعوى يتهمون
ُمالك «سعودي أوجيه» بأنهم تعمدوا إخفاء
حقيقة حالتها املالية ،من تحقيق خسارتها
وتراكم الديون عليها ،إلــى مستويات عالية
جـدًا ،تجاوزت  28ضعفًا لــرأس مالها البالغ
سبعمائة وخمسني مليون ريــال ،ولم يعمل
املــدعــى عليهم على معالجة وضــع الشركة،
وتصحيح األخطاء وفقا لنظام الشركات.

عــن مـســار ع ــام ،وع ــن تــراكــم أخـطــاء
ُ ّ
مسؤوليتها
وتراجعات ،لكن تحمل ُ
إلــى األمــن الـعــام لتيار «املستقبل»
أحمد الحريري ورجاله ،ما أدى إلى
إدخ ـ ــال ت ـعــديــات ع ـلــى «ال ـج ـن ــود»،
منعًا لخسارة العاصمة التي دافـ َـع
عنها سعد الحريري أخيرًا في وجه
أب ـ ُن ــاء ال ـش ـمــال وال ـب ـق ــاع ،ووصـفـهــم
َ
تحريك
يستكمل األخير
باملرتزقة.
ِ
األح ـجــار .بعد إقـصــاء مــديــر مكتبه
وابـ ــن ع ـم ـتــه ن ـ ــادر ،جـ ـ َ
ـاء دور االب ــن
ّ
األص ـ ـغـ ــر «أح ـ ـ َـم ـ ــد» .لـ ـيـ ـح ــل م ـكــانــه
«أحـ ـم ــد» آخ ـ ــر ،وي ـن ـش ــأ ص ـ ــراع بــن
«األحـ ـ َـمـ ــديـ ــن» ع ـل ــى بـ ـي ــروت :أح ـمــد
ال ـحــريــري وأح ـمــد هــاشـمـيــة… فمن
هو هذا األخير؟
ال أحـ ـ ــد ُيـ ـعـ ـط ــي رواي ـ ـ ـ ــة ك ــامـ ـل ــة عــن
ُ
ه ــاش ـم ـي ــة .ك ـث ــر ي ـع ــرف ــون ــه ب ــاالس ــم،
ّ
ُ ّ
َ
ويجهلون سيرته .قلة فقط ،تخزن
ُ
م ـع ُـل ــوم ــات م ـق ـت ـض ـب ــة عـ ــن «م ـل ـف ــه»
مـنــذ أي ــام الــرئـيــس رفـيــق الـحــريــري،
َ
إلـ ــى ال ـ ـيـ ــوم .ل ــم ُيـ ـخ ــرج ص ـي ــت ــه ال ــى
ّ
ـافــر ،لـكــن بصمته
الــواجـهــة بشكل نـ ِ
ُ
َ
األلسن .خالفًا
صارت ُمتداولة على
َ
مل ــا ي ـع ـت ـ ِق ــده ال ـب ـع ــض ،ل ـي ــس أح ـمــد
ّ
هاشمية عـضـوًا جــدي ـدًا فــي «شــلــة»
َ
الحريري االبــن .صحيح أن ال طل َب
ـي تـيــار املستقبل ،ولم
انتساب لــه فـ ُ
ُ
يكن يومًا من املنضوين في صفوفه،
لكنه من الذين عملوا مع الحريري
األب .ش ـ ـغـ ــل مـ ـنـ ـصـ ـب ــا فـ ـ ــي ش ــرك ــة
«سـعــودي أوجـيــه» الـتــي صــارت في
َ
خبر كــان ،قبل أن ينت ِقل الــى العمل
مع رئيس الديوان امللكي السعودي
سـ ــاب ـ ـقـ ــا خ ـ ــال ـ ــد الـ ـ ـت ـ ــويـ ـ ـج ـ ــري .ب ـنــى
هــاشـمـيــة شبكة عــاقــات كـبـيــرة في
َ
أسعفته فــي تطوير عمله
الــريــاض،
الـخــاص داخــل عالم ر ُجــال األعـمــال.
َ
َ
قيل إنه كان من ضمن املحتجزين في
فندق «الريتز كارلتون» على خلفية
«ت ـهــم ف ـســاد» زعـمـتـهــا ال ــري ــاض في
تشرين الثاني  .2017عـ َ
ـاد هاشمية
ّ
ـروت عــام  ،2018وانـضــم الى
الــى بـيـ
َ
الدائرة ُامل ّ
قربة جدًا من «سعد» .بني
الــرجـلــن عــاقــة ال تـحـتــاج وسـيـطــا.
ّ
ك ـ ـ ــل م ـ ــا ي ـ ــري ـ ــده ه ــاشـ ـمـ ـي ــة ي ـح ـم ـلــه
الـ ــى الـ ـح ــري ــري مـ ـب ــاش ــرة ،م ــن دون
مراجعة أحــد في التيار .املعلومات
ت ـ ـقـ ــول إن ـ ـ ــه س ـ ــاع ـ ـ َـد ال ـ ـحـ ــريـ ــري فــي
بـيــروت خــال االنـتـخــابــات النيابية
ّ
األخيرة ،وتولى شخصيًا اإلشــراف
ع ـل ــى ح ـم ـل ــة كـ ــل مـ ــن ال ـن ـ ّـائ ـب ــة روال
ال ـط ـبــش ج ـ ـ ــارودي ،وامل ــرش ــح ال ــذي
ل ــم ُي ـح ــال ـف ــه ال ـح ــظ رب ـي ــع ح ـســونــة.
واملعلومات نفسها أيضًا تقول إنه
ساهم في تمويل حملة «املستقبل»
ف ــي ب ـ ـيـ ــروت ،وأق ـي ـم ــت س ـل ـس ـلــة مــن

سليم دياب إليها مع فريق عمل كان
أب ــرز مــن فـيــه صــالــح ف ــروخ وبشير
ع ـي ـت ــان ــي وع ـ ـ ــزت ق ــريـ ـط ــم ،وه ـ ــؤالء
كلهم شغلوا أدوارًا بارزة في حقبة
سعد بعد اغتيال والده .وكما كانت
ه ــذه الـجـمـعـيــة وسـيـلــة الـحــريــريــن
ل ـل ـح ـكــم ،سـيـنـطـ ِـلــق هــاش ـم ـيــة مـنـهــا
ملـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاودة ال ـ ـ ــدخ ـ ـ ــول ال ـ ـ ــى كـ ـ ــل ب ـيــت
بـ ـي ــروت ــي ،ل ـك ـن ــه ،س ـي ـع ــزل ال ـط ــاق ــم
الـ ـق ــدي ــم كـ ـل ــه ويـ ـسـ ـتـ ـب ــدل ــه ب ــوج ــوه
َ
َ
طالب
جديدة .هذا املشروع بدأ حني
هاشمية الحريري بوضع يده على
الـجـمـعـيــة ،لـكـنــه أصـ ـ ّـر ع ـلــى تغيير
األع ـض ــاء ألن ــه ال يستطيع تحقيق
نتيجة مع «املجربني» ،وهو طلب لم
يرفضه الحريري ،الذي يتشاور مع
هاشمية في األسـمــاء الجديدة ،من
بينها سيف دياب ،وهاشم عيتاني
ُوسامر سوبرة.
املـطـلـعــون عـلــى أحـ ــوال ال ـت ـيــار هــذه
األيـ َــام ،ي ـقــولــون إن ال ــواق ـ ُـع الـجــديــد
َ
خلق إرباكًا داخل تيار «املستقبل».
ف ــدخ ــول هــاشـمـيــة ع ـلــى ال ـخ ــط ،حـ ّـد
م ـ ــن سـ ـلـ ـط ــة أح ـ ـمـ ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري فــي
ب ـي ــروت ،هــو وك ــل مـجـمــوعــاتــه على
األرض .ثمة من يتحدث بأن اعتماد
ال ـ ـحـ ــريـ ــري عـ ـل ــى ه ــاش ـم ـي ــة يـ ـه ـ ِـدف
ب ــال ــدرج ــة األولـ ــى إل ــى تـحـجـيــم ابــن
ّ
عمته .ويــذهــب املطلعون ُإلــى حرب
غير ُمعلنة بني «شوارع املستقبل»،

ّ
َ
ويعمل على تنشيطها بوجوه جديدة (مروان بو حيدر)
تسلم هاشمية «جمعية بيروت للتنمية االجتماعية»

اإلفطارات برعايته في عني املريسة،
الــى الطريق الجديدة ،فــرأس النبع،
وعرمون ،وبشامون.
َ
ي ــد هــاش ـم ـيــة «ال ـط ــاي ـل ــة» ك ــان ــت قــد
امـ ـ ـت ـ ــدت ال ـ ـ ــى بـ ـ ـي ـ ــروت قـ ـب ــل ع ــودت ــه
ب ـ ـس ـ ـنـ ــوات .وحـ ــدهـ ــم أهـ ــالـ ــي ط ــري ــق
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ُي ـم ـك ـن ـه ــم ال ـ ـحـ ــديـ ــث عــن
َ
مـ ـن ــزل والـ ـ ـ ـ ــده ،ال ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان وس ـي ـطــا
ب ــن اب ـن ــه أح ـم ــد وال ـ ـنـ ــاس .ف ــي أحــد
ُ
ش ــوارع ـه ــا ي ـقــطــن األب داخـ ــل مـنــزل
َ
تـحـ ّـول إلــى مـضــافــة .وقـبــل أن يظهر

َ
طـيــف هــاشـمـيــة االبـ ــن ،كــانــت بعض
ـ«زكاة»
«املساعدات» تصل للناس ك
ّ
للثروة .أمــا الـيــوم ،فقد بـ َ
ـات يتسنى
ألبـنــاء املنطقة رؤيـتــه وهــو يــزورهــا،
ّ
بعدما قـ ّـرر أن يتولى اإلش ــراف على
الـ ـعـ ـم ــل شـ ـخـ ـصـ ـي ــا ،ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوازي مــع
ّ
جهود األب .ال تغطي صور هاشمية
واجهات األبنية في طريق الجديدة.
ثـمــة ص ــورة واحـ ــدة رفـعـهــا ع ــدد من
ال ـش ـب ــاب ال ــذي ــن ي ـع ـم ـلــون م ـع ــه ،أمــا
هـ ــو ف ـم ـش ـغ ــول ب ـح ـس ــب الـ ـع ــارف ــن،

بــاس ـت ـك ـمــال م ـش ــاري ـع ــه .الـ ــى جــانــب
مـسـتــوصــف طـ ّـبــي فــي املـنـطـقــة ،لــدى
هــاشـمـيــة ف ـكــرة اف ـت ـتــاح مستوصف
آخ ــر وفـ ــرن ،واالس ـت ـم ــرار فــي تــوزيــع
ح ـص ــص غ ــذائـ ـي ــة .وه ـ ــو ال يـكـتـفــي
ب ـح ـصــر أع ـم ــال ــه ف ــي هـ ــذه امل ـســاحــة
ال ـج ـغــراف ـيــة ،ب ــل ب ــدأ بــالـتـنـسـيــق مع
ع ــدد م ــن رجـ ــال األع ـم ــال ف ـ ُـي الـبـقــاع
وال ـش ـمــال ،ال ينتمون لـ«املستقبل»
ل ـك ـن ـه ــم حـ ــريـ ــريـ ــو ال ـ ـ ـهـ ـ ــوى ،ب ـه ــدف
استنساخ تجربته في باقي املناطق.

هاشمية
دخول
ّ
على الخط حد من
سلطة أحمد
الحريري داخل بيروت

ّ
ه ــاش ـم ـي ــة عـ ـل ــى مـ ــا ي ـ ـبـ ــدو س ـي ـظ ــل
يـ ـتـ ـق ـ ّـدم ع ـل ــى هـ ـ ـ ــؤالء ،وخ ـ ـ ّ
ـاص ـ ــة أن
ال ـح ــري ــري ي ـسـت ـع ـيــد عـ ـب ـ َـره تـجــربــة
والـ ـ ــده ال ـ ــذي دخـ ــل ع ــال ــم ال ـس ـيــاســة
ينطلق
مــن بــوابــة «امل ـســاعــدات» .إذ
ِ
هاشمية الـيــوم مــن طريق الجديدة
ُم ـع ـي ـدًا ت ـن ـش ـيــط أدوات ال ـح ــري ــري
األب .عـلـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن لـلــرجــل
ّ
خ ــط ــة وب ــرن ــام ـج ــا ب ـش ــأن «جـمـعـيــة
بيروت للتنمية االجتماعية» التي
نجح الـحــريــري األب فــي استقطاب

فــي إشــارة إلــى أن املجموعات التي
تحركت في محيط طريق الجديدة،
وحاولت ركوب موجة االحتجاجات
امل ـط ـل ـب ـي ــة ،ف ـع ـلــت ذلـ ــك ب ــإي ـع ــاز مــن
ش ـبــاب أح ـمــد ال ـحــريــري ع ـبـ َـر ولـيــد
دم ـش ـق ـي ــة وسـ ــامـ ــر الـ ـ ـت ـ ــرك .ي ـ َ
ـوم ـه ــا
تـ ــأجـ ــج ال ـ ـ ـصـ ـ ــراع ب ـ ــن األح ـ ـمـ ــديـ ــن،
ف ــي ظ ــل تـ ـب ــادل ات ـه ــام ــات بـيـنـهـمــا،
بتوريط أحدهما لآلخر في الشارع.
ع ـل ــى م ــا ي ـظ ـ َـه ــر ،فـ ـه ــذا ال ـ ـصـ ــراع لــن
ّ
ي ـظ ــل خ ـف ـ ّـي ــا ،وس ـي ـخ ــرج الـ ــى الـعـلــن
عـ ّـمــا قــريــب ،فــي ظــل تـ ّ
ـوســع «ن ـفــوذ»
ّ
هاشمية ،الذي يؤكد مقربون منه أنه
يكتفي بـ«أعمال اجتماعية تنموية»،
وال أهداف سياسية له .لكن السؤال،
ملــاذا ُيمكن ألي شخص أن يستثمر
مــالــه فــي بيت الـحــريــري ،ال ــذي صـ َ
ـار
ُ
م ـث ـقــوبــا ك ـغ ــرب ــال ،إن ل ــم ي ــك ــن لــديــه
ط ـمــوح؟ وإذا مــا أث ـمـ َـر ه ــذا «الـعـمــل»
ـائــج سياسية ،فـلـمــاذا ُيـصــار الى
نـتـ ِ
تجييرها لسعد الـحــريــري ،كــل ذلك
ب ـهــدف «ال ـص ــداق ــة» و«ال ـح ـنــن» إلــى
ـواب ع ــن َ هــذه
رف ـيــق ال ـح ــري ــري؟ ال ـج ـ ً
األس ـئ ـلــة ق ــد ي ـك ــون م ـخـ ّـبــأ خ ـل ــف ما
لم يكشفه هاشمية بعد ،والــذي هو
بــامل ـنــاس ـبــة ،م ــواط ــن لـبـنــانــي يـحـ ِـمــل
الجنسية السعودية!

تقرير

شرعي في «الضمان االجتماعي»ّ
ّ
تمديد غير
يـ ـعـ ـق ــد مـ ـجـ ـل ــس إدارة الـ ـصـ ـن ــدوق
الـ ــوط ـ ـنـ ــي لـ ـلـ ـضـ ـم ــان االجـ ـتـ ـم ــاع ــي،
ال ـي ــوم ،جـلـســة اسـتـثـنــائـيــة ملناقشة
عدد من املوضوعات املدرجة ضمن
جدول األعمال .من بني املوضوعات
املـطــروحــة ،ثمة بند «مـ ّ
ـؤجــل» يعاد
ط ــرح ــه ال ـ ـيـ ــوم ،إلع ـ ـ ــادة ا ّل ـت ـصــويــت
عليه وإق ــراره ،بعدما تعذر ذلــك في

ال ـج ـل ـس ــة امل ــاضـ ـي ــة ب ـس ـب ــب «رفـ ــض
بعض أعضاء مجلس اإلدارة تمريره
ملخالفته القوانني املرعية اإلجــراء».
ويـ ـتـ ـضـ ـم ــن ه ـ ـ ــذا الـ ـبـ ـن ــد ال ـت ـج ــدي ــد
ل ـل ـم ـح ـلــل ف ــي ق ـس ــم امل ـك ـن ـن ــة سـعـيــد
القعقور ،وهو املتعاقد مع الصندوق
مـ ـن ــذ عـ ـ ــام  1990لـ ـلـ ـقـ ـي ــام ب ــأع ـم ــال
املكننة .ثمة إصرار في جلسة اليوم

على إم ــرار عقد التجديد للقعقور،
ـوات م ـع ـتــرضــة
بـ ــرغـ ــم وجـ ـ ـ ــود أص ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذا «الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــد» الـ ـسـ ـن ــوي،
ملـخــالـفـتــه ل ـل ـقــوانــن ،وال ـت ــي تـجــري
بعلم املـســؤولــن فــي الـصـنــدوق من
امل ــدي ــر الـ ـع ــام إلـ ــى أعـ ـض ــاء مـجـلــس
اإلدارة .تـتـمــدد مـخــالـفــات الـقـعـقــور
للقانون بدءًا من نظام املستخدمني

إلــى الـقــرار  370الـصــادر عن مجلس
إدارة الـصـنــدوق عــام  2007والـقــرار
األخـيــر للنيابة الـعــامــة لــدى ديــوان
امل ـحــاس ـبــة .وف ـي ـمــا ت ـنــص املـ ــواد 65
و 66و 67م ــن ن ـظ ــام امل ـس ـت ـخــدمــن،
عـلــى «إمـكــانـيــة تـعــاقــد املــديــر الـعــام
مل ــدة م ـح ـ ّـددة لـلـقـيــام بـعـمــل يتطلب
م ـ ـعـ ــارف وم ـ ــؤه ـ ــات خـ ــاصـ ــة بـ ـن ـ ً
ـاء
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ع ـلــى م ــواف ـق ــة م ـج ـلــس اإلدارة ()...
م ـ ــن دون أن يـ ـجـ ـي ــز ذل ـ ـ ــك ت ـج ــدي ــد
العقد ضمنيًا» ،إال أن هــذه املــواد ال
تسري على املتعاقد القعقور والذي
يجدد عقده تلقائيًا من دون املــرور
بالقنوات الرسمية ،أضــف إلــى ذلك
أن «وج ـ ـ ـ ــوده ال ـ ـيـ ــوم غ ـي ــر ق ــان ــون ــي
لكونه ال يستوفي شروط القرار 370

ال ـصــادر عــن مجلس اإلدارة وال ــذي
ي ـ ـفـ ــرض عـ ـل ــى م ـ ــن يـ ـت ــول ــى وظ ـي ـف ــة
محلل حصوله على إجازة جامعية
مــن جامعة معترف بها رسميًا في
الهندسة اإللكترونية أو الكهربائية
أو املـيـكــانـيـكـيــة أو الــريــاض ـيــات أو
اإلحـ ـص ــاء أو ال ـف ـي ــزي ــاء ( )...وم ــدة
الــدراســة فيها  3سـنــوات على األقــل

مسبوقة بـبـكــالــوريــا لبنانية أو ما
يعادلها» .وبرغم صدور هذا القرار
منذ عام  ،2007إال أنه جرى استثناء
القعقور من أحكامه (كونه ال يحوز
إجــازة جامعية) ،وال يــزال ،علمًا أن
ّ
الصندوق الوطني ،تبلغ في تشرين
الـثــانــي مــن ال ـعــام املــاضــي ق ــرارًا من
النيابة العامة لدى ديوان املحاسبة

ّ
يـ ـطـ ـل ــب فـ ـي ــه «اتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاذ اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات
امل ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ــؤم ـ ــن تـ ـس ــوي ــة
ال ــوض ــع الــوظـيـفــي لـلـسـيــد الـقـعـقــور
لـجـهــة ال ـحــرص عـلــى انـطـبــاقــه على
القوانني واألنظمة النافذة وإيداعنا
بالسرعة املمكنة املعلومات الالزمة
في ما يخص امللف الراهن».
(األخبار)

باسيل وحزب الله بعد الحكومة:
التوتر مستمر؟
هيام القصيفي
هل يكون رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل العبء األكبر على الحكومة؟
من يعرف باسيل يعرف جيدًا أن الرجل ال ينام على ضيم ،وأنه لن يستكني في رد
فعله على ما حصل من تطورات في األيام األخيرة وأفضت الى هذه الحكومة .هذا
ال يعني بحسب عارفيه أن ردة فعله ستكون صحيحة ،أو أنها لن تزيد إشكاالت
جديدة على ّ األزمــة السياسية التي ال يتفاءل أي عاقل بأن حكومة الرئيس حسان
دياب ستحلها .لكن هناك دفتر حسابات يكبر منذ التظاهرات ،ويتصرف باسيل
من وحيه ،مهما كانت كمية األخطاء التي يرتكبها .فكيف إذا أضيف الى مسلسل
«االضطهاد املزمن» الذي يتحدث عنه دومًا ،دور حزب الله في «تحجيم» دوره الحالي
في الحكومة ،مع االحتماالت الرئاسية املفتوحة على عالمات استفهام كثيرة؟
قبل  17تشرين األول ،عقد لقاء الساعات الطويلة بني األمني العام لحزب الله السيد
حسن نصر الله وباسيل ،الذي ّ
روج له مناصرو التيار أنه اللقاء املفصل الذي حدد
مسار باسيل الرئاسي .إال أن النشوة انتهت عند لقاء نصر الله التالي مع رئيس تيار
املردة سليمان فرنجية الذي خفف وهج اللقاء األول ،وسرعان ما انفجرت التظاهرات
لتطيح نتائجه .منذ ذلك اليوم ،وباسيل يراكم األخطاء بحسب معارضيه ،بمن فيهم
حلفاء مــزمـنــون ،ســواء بــزيــادة مفعول التحدي للتظاهرات الشعبية ،واستخدامه
الشارع في مقابل شارع ،لحسابات تتعلق بالوضع املسيحي الداخلي .كذلك األمر
في تجييره مــرات عدة كالم رئيس الجمهورية لخدمة التيار في وجه املتظاهرين،
ما منع القبض مبكرًا على زمام األمــور وفاقم ردات الفعل على رئاسة الجمهورية
كطرف منحاز.
زادت استقالة الرئيس سعد الحريري من التوتر السياسي ،كما املفاوضات التي
تمحورت حول احتمال عودته ورفض رئيس الجمهورية لذلك مقابل موافقة ثنائي
حركة أمل وحزب الله .موقف باسيل ظل ملتبسًا ،ألنه في العمق يريد عودة الحريري
الــى حكومة سياسية ،يكون مشاركًا أساسيًا فيها ،إذ ال يرتضي ،بعد  11عامًا
في الحكومات ،إال أن يكون على الطاولة بشخصه ،وهو الذي عرف عنه بأنه يعمل
منفردًا ولو أحــاط به جيش من املستشارين .لكن رقعة الخالف التي توسعت مع
الحريري عالنية ،صعب ردمها والقفز فوقها ،فيما كانت أوساط سياسية تتحدث
عن أن مسار عرقلة باسيل للمرشحني الحكوميني الواحد تلو اآلخر ،ومن ثم عرقلة
املسودات الحكومية والضغط في الحقائب ،كانت بهدف إبقاء دفة الباب مفتوحة
للحريري .فمع تكليف دي ــاب ،استمر باسيل فــي مسار اعتقد أنــه سيوصله الى
النهاية نفسها ،حــن قــام ب ــأداء مماثل فــي حـكــومــات الــرئـيــس تـمــام ســام وسعد
الحريري .مشكلته أنه بالغ في استنزاف موقف حزب الله الداعم له بال منازع ،ومن
دون احتساب أي حليف آخر ،من دون األخذ في الحسبان املشاكل اإلقليمية .لذا كبر
وقع أداء حزب الله حكوميًا ،ألن املسودة الحكومية عكست موقفًا سلبيًا من الحزب
تجاهه ،وهو أمر مكلف له ولن يتمكن من هضمه بسهولة.
ردة فعل التيار على ما حصل في التشكيلة الحكومية ،بغض النظر عن الخالفات
الداخلية حــول ارتــداد السلوكيات املتبعة إزاء أزمــة الحكم منذ  17تشرين األول
ليست إيجابية تجاه حزب الله .ألن باسيل ألول مرة منذ لقاء فرنجية ـ ـ الحريري
َ
في باريس ،ومن ثم التسوية الرئاسية الحكومية وتشكيل حكومتي الحريري في
ظل رئاسة عــون ،واالنتخابات النيابية ،يخسر ورقــة أساسية أمــام حليف حزب
الله ،خصمه املسيحي والشمالي والرئاسي ،وخصوصًا أن الرهان العوني وحتى
من قــوى سياسية على خصومة معه ،أن فرنجية سيتراجع أمــام تمنيات حزب
الله بتسهيل والدة الحكومة ،كما تراجع أكثر من مرة رئاسيًا وحكوميًا .وقوف
ّ
فرنجية عالنية ّ
بحدة في وجــه باسيل ،تبناه الحزب أيضًا عالنية للمرة األولــى
بـهــذا فــي الــوضــوح ،فخسر باسيل فــي اللحظات األخـيــرة مــن املـفــاوضــات .وهــذا
التصرف ليس أمرًا عابرًا ،ألنه يعني في مكان ما أن مفعول لقاء الساعات السبع
بدأ يتضاءل ،ألن القضية تتعدى املقعد الوزاري ،أو «الثلث الضامن» غير املبرر في
«حكومة اللون الواحد».
طبعًا ،ثمة محاوالت إعالمية لتصوير تشكيلة الحكومة وحصة التيار فيها إنجازًا،
مع استعادة وزارات التيار كالدفاع والخارجية والطاقة والعدل ،لكن في املقابل يعرف
باسيل أن الفخاخ فيها كثيرة ،مع ارتفاع منسوب املوالني لسوريا فيها ،وهذا يحصل
للمرة األولى منذ عام  ،2005ووجود مرشح رئاسي أيضًا هو الوزير دميانوس قطار،
لم يستطع إبعاده منها ،كما فعل مع غيره من املرشحني املوارنة ،رغم تبدل الحقائب
التي كانت تسند إليه أربع مرات .إضافة الى أن باسيل ورغم تقاطع املصالح أخيرًا
بينه وبني الرئيس نبيه بري ،يجد نفسه مرة أخرى في وجه مجموعة حلفاء للحزب
ّ
داخل الحكومة ال يكنون له ودًا كبيرًا ،ولديهم تقاطعات إقليمية أكثر تأثيرًا .ناهيك
عن أن شبكة املصالح داخل الحكومة من اآلن وصاعدًا ،ومنها حصة رئيس الحكومة
ً
نفسه ،ستكون ثقال ال يستهان به في وجه باسيل ،وسط مزايدة رئيس الحكومة
بصالحياته ،ورغبة فريق سياسي متفلت من وصاية باسيل على التصرف بهامش
حرية كبير لم يكن متاحًا لقوى سياسية أخرى في الحكومات السابقة.
كل ذلك يترك تداعيات سيئة ،يضاف إليها أن باسيل ال ينسى ما ّ
يتعرض له ،وال
يتراجع ،كغيره من شخصيات وأحزاب سياسية ،متبعًا األسلوب نفسه الذي اتبعه
رئيس الجمهورية قبله ،مهما تجاوز من خطوط حمر ،الى حد أن عارفيه يتحدثون
ً
تبدال ملحوظًا في أدائه ،وهو قادر على أن ّ
يرد الضربة
بجدية عن إمكان أن نشهد
التي تلقاها ،من خالل الشارع ،وقد ال نسمع له بعد اآلن تصريحات تطالب بفتح
الطرق املقطوعة وال بتدخل الجيش وبعودة نغمة تالقي مطالب التيار مع مطالب
الشارع ورفع سقف التحذيرات السياسية ،طاملا أن الحكومة هي املسؤولة وهو ال
ّ
يتمثل فيها بشكل رسمي.

