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تقـرير

مؤسسات الحريري بعد عودته :يبقى الوضع علــى
ّ
مثلت «عودة» الرئيس
ّ
سعد الحريري الى بيروت،
بعد أكثر من ثالث سنوات
من املنفى االختياري ،بارقة
أمل للعاملني في مؤسسات
تيار املستقبل .خاب أمل
هؤالء بعدما أدركوا أن «إعادة
األمور إلى نصابها» في هذه
املؤسسات ليست ضمن
أولويات الرجل «في املدى
املنظور»
ميسم رزق
ُ
على قدر ما كتب عن املسار االنحداري
مل� ��ؤس � �س� ��ات ت � �ي� ��ار امل� �س� �ت� �ق� �ب ��ل ،م �ن��ذ
«هجرة» الرئيس سعد الحريري عقب
اس �ت �ق��ال��ة ح �ك��وم �ت��ه ،راك� ��م ال �ع��ام �ل��ون
ف � ��ي ه� � ��ذه امل� ��ؤس � �س� ��ات ان� �ت� �ق ��ادات� �ه ��م
وم�لاح �ظ��ات �ه��م ،ح�ت��ى ب��ات��ت أك �ب��ر من
ّ
املكيفة،
إخفائها تحت سقف املكاتب
وبرستيج «األبهة» ،الذي طبع صورة
ه��ذه املؤسسات منذ انطالقتها .كان
ه��ؤالء ينتظرون ع��ودة ال��رج��ل بفارغ
ال� �ص� �ب ��ر ،إلف � � � ��راغ م� ��ا ف� ��ي ص ��دوره ��م
أم��ام��ه ،وخ�ص��وص��ًا أن��ه ك��ان ممنوعًا
على كثيرين لقاء «الزعيم» في منفاه
االختياري ،أو االتصال به مباشرة.
ّ
ح � ��امل � ��ا ح � ��ط � ��ت ط� � ��ائ� � ��رة ال� � �ح � ��ري � ��ري،
ف �ج��أة ،ف��ي م �ط��ار ب �ي��روت ف��ي ال�ث��ام��ن
م ��ن آب امل� ��اض� ��ي ،ث � ��ارت ال� �ت� �س ��اؤالت
ب�ش��أن ت��أث�ي��ر ه��ذه ال �ع��ودة ع�ل��ى بنية
ّ
ص��اب �ه��ا ال �ت��ره��ل،
م��ؤس �س��ات��ه ال �ت ��ي أ ّ
ً
وفتك بها االهتراء .علق كثيرون آماال
ك �ب �ي��رة ع �ل��ى ال� �ل� �ق ��اء ات ال �ت��ي ج�م�ع��ت
كبيرة
رئ�ي��س ت�ي��ار املستقبل ب��وف��ود ّ
من املوظفني .لكن سرعان ما تكشفت

تقـرير

الصورة ،إذ لم تكن هذه اللقاء ات أكثر
م��ن «ح��وار فضفاض ف��ي السياسة ال
ي ��رق ��ى إل� ��ى م �س �ت��وى ال �ض �ع��ف ال ��ذي
أص � ��اب ب �ن �ي��ة امل� ��ؤس � �س� ��ات» ،ب�ح�س��ب
كوادر مستقبلية قالت إن «الحوار مع
الحريري ّ
تطرق ال��ى عمل املؤسسات
اإلع�ل�ام� �ي ��ة وال �خ��دم��ات �ي��ة وت��أث �ي��ره��ا
اج �ت �م��اع �ي��ًا واق �ت �ص��ادي��ًا ف��ي ج�م�ه��ور
املستقبل ف��ي أك�ث��ر م��ن منطقة ،ولكن
دون أن ي �ك ��ون ل �ه ��ذه امل ��راج �ع ��ة وق��ع
ج � ��دي ع �ل��ى ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن» .وأوض� �ح ��ت
امل �ص��ادر نفسها أن رئ�ي��س الحكومة
ال �س��اب��ق «ل ��م ي�ت�ج��اه��ل م��ا وص ��ل إل��ى
مسامعه طيلة السنوات الثالث التي
قضاها خارج لبنانّ ،
وأقر بأن األمور
في حاجة إلى تحسينات ...وكفى ،من
دون أي اق�ت��راح��ات ج��دي��ة» .وتخلص
امل � � �ص � ��ادر ال� � ��ى أن ال � �ح� ��ري� ��ري «ب � ��اع
الشباب سمك بالبحر»!
إذًا ،النتيجة األولية للقاء ُات تؤكد أن
ال �ع��ودة غ�ي��ر ال�ث��اب�ت��ة ل��ن ت�غ�ي��ر كثيرًا
ف��ي ال� �ص ��ورة ال��داخ �ل �ي��ة ل�ل�م��ؤ ّس�س��ات
اإلع�ل�ام� �ي ��ة وال� �خ ��دم ��ات� �ي ��ة ،أق� ��ل� ��ه ف��ي
ال� �ش� �ه ��ور ال �ق �ل �ي �ل��ة امل �ق �ب �ل ��ةُ .ي ��واس ��ي
املوظفون أنفسهم بفكرة ،أن «الشيخ»
ُ
سعد «أتى وغادر على عجل ،ولم يكن
لديه ّ
متسع م��ن ال��وق��ت لتصحيح كل
االعوجاجات» .أما من ف��ازوا بفرصة
ل� �ق ��اء س ��ري ��ع م� �ع ��ه ق� �ب ��ل س � �ف� ��ره ،ف�ق��د
خ ��رج ��وا ب �خ�لاص��ة واض� �ح ��ة« :إع� ��ادة
األم��ور إلى نصابها داخ��ل مؤسسات
التيار ال تدخل ضمن أولويات الرجل
في املدى املنظور .فال هو عاد بجدول
أع � �م ��ال واض � � ��ح ،وال ّ ظ ��روف ��ه ت�س�م��ح
ب��إج��راء ن�ف� ّض��ة ت�ص��ف��ي ح�س��اب��ات مع
هذا ،أو تعزز موقع ذاك».
ي �ع��رف ال �ح��ري��ري��ون أن ت �ي��اره��م ق��ائ��م
ع �ل��ى اإلع �ل ��ام وال � �خ ��دم ��ات ،ب� �ق ��در م��ا
ي� �ع ��رف ��ون أن ال �ت �م �ل �م��ل ال� ��واض� ��ح ف��ي
ق��اع��دت�ه��م ال�ج�م��اه�ي��ري��ة س�ب�ب��ه ال�ش� ّ�ح
امل��ال��ي ال��ذي ض��رب�ه��م م�ن��ذ ع��ام .2009
إع� � � � ��ادة ف� �ت ��ح «ح� �ن� �ف� �ي ��ة» ال� �خ ��د ّم ��ات
وال�ص��رف املالي تمثل ض��رورة ملحة

ل �ت �ع��ود ل �ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل م�ك��ان�ت��ه في
ال�ش��ارع السني .والصدمة اإليجابية
ال�ت��ي حققتها ع��ودة ال�ح��ري��ري رفعت
م �ن �س��وب األم� ��ل ،ال ��ذي ظ �ه��ر أول م��رة
م��ع «إع � ��ادة دف ��ع ال ��روات ��ب ب��ان �ت �ظ��ام،
وع� � ��ودة ال �خ ��دم ��ات امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ع�ب��ر
ال �ب��واب��ة ال�ط��راب�ل�س�ي��ة ب�ق�ي�م��ة م�ل�ي��ون
ونصف مليون دوالر» .لذلك ،يتفاء ل
م�ن� ّ�س�ق��ون م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ون ب ��أن «األم ��ور
س�ت��ذه��ب ن�ح��و ال�ح�ل�ح�ل��ة ،وإن ك��ان��ت
ّ
ويبررون
تحتاج إلى بعض الوقت».
ذل� ��ك ب� �ـ «ال ��دع ��م ال� �س� �ع ��ودي ل�لأج �ه��زة
األم �ن �ي��ة ب �م �ق��دار م�ل�ي��ار دوالر ب�ه��دف
محاربة اإلرهاب واإلمساك باألرض».
و«اإلم�س��اك ب��األرض» يعني ،في رأي

باع الحريري
العاملين «سمكًا في
البحر» واإلصالح ليس
بين أولوياته

ه � ��ؤالء« ،ت �ع��زي��ز ت �ي��ار امل �س �ت �ق �ب��ل م��ن
القاعدة إلى رأس الهرم» ،ما يستدعي
«إع� ��ادة ت�ن�ظ�ي�م��ه وه�ي�ك�ل�ت��ه وتفعيله
وض� ��خ دم � ��اء ج ��دي ��دة ف ��ي ش��راي �ي �ن��ه،
بعدما أصبحت مؤسسات املستقبل
أش �ب ��ه ب �م��ؤس �س��ات ال� ��دول� ��ة :ن�ص�ف�ه��ا
ت �ن � ّف �ي �ع��اتّ ،ون �ص �ف �ه��ا اآلخ� � ��ر ب �ط��ال��ة
مقنعة» .ويشدد بعض هؤالء على أن
«م �ش��روع ال�ن�ه�ض��ة» ي�ج��ب أن ينطلق
من املناطق الساخنة التي كان للتيار
ث�ق��ل ف�ي�ه��ا ،ص �ي��دا وال �ب �ق��اع وع��رس��ال
ً
وطرابلس ،أوال «نظرًا الى معاناتها»،
وث��ان �ي��ًا «ألن� ��ه أص �ب��ح م��ن ال �ث��اب��ت أن
ه �ن��اك ع�لاق��ة م �ت��وازي��ة ب�ي�ن ال�ح��رم��ان
ال��ذي تعانيه ه��ذه امل�ن��اط��ق وسهولة

نائب الجماعة اإلسالمية :التكفيريون خطر وجـــو
لم تنأ الجماعة
اإلسالمية بنفسها عن
الحراك املذهبي الذي أنتجته
األزمة السورية ،بل شكلت
خطًا دفاعيًا أو إسنادًا خلفيًا
لتلك النتائج ،منها حالة
الشيخ الفار أحمد األسير .مع
ذلك ،كانت تصر على أنها
تمثل اإلعتدال السني .فهل
يجعلها اعتدالها أحد ضحايا
املد التكفيري؟

التكفيريون
اللبنانيون محدودون
وال يشكلون ظاهرة
(هيثم املوسوي)

آمال خليل
منذ خلع نظام الرئيس محمد مرسي
في مصر ،تعيش «الجماعة اإلسالمية»
ق �ل �ق��ًا دائ � �م� ��ًا ،ب �ع��د «ع� �ص ��ر ذه� �ب ��ي» ل��م
يستمر أكثر من ع��ام! انتصار املقاومة
بدد بعضًا
الفلسطينية في غزة أخيرًاّ ،
م��ن ه��ذا ال�ق�ل��ق .ل�ك��ن ك�ث�ي��ري��ن م��ن أب�ن��اء
«ال �ج �م��اع��ة» ب ��ات ��وا ع �ل��ى ي �ق�ي�ن ،ال �ي��وم،
بأنهم في مواجهة ليس مع خصومهم
وأع��دائ �ه��م التقليديني ف�ح�س��ب ،ب��ل مع
املجموعات التكفيرية أيضًا.
ال ي �س �ت �ط �ي��ع ن� ��ائ� ��ب ال� �ج� �م ��اع ��ة ع �م��اد
ال �ح ��وت إخ �ف ��اء م�ل�ام��ح ال �ت �ع��ب واألرق
البادية على وجهه .يقول ّ
جراح العظام
إن اإلض�ط��راب املحلي واإلقليمي يؤثر
على يومياته ويوميات جماعته.
السحر الذي انقلب سابقًا على الواليات
امل �ت �ح��دة وال � �غ� ��رب ،واآلن ع �ل��ى ب�ع��ض
دول ال �خ �ل �ي��ج ،ه ��ل ي�ن�ق�ل��ب أي �ض��ًا على
«ال�ج�م��اع��ة اإلس�لام �ي��ة» ف��ي ل�ب�ن��ان كما
انقلب على ت�ي��ار املستقبل م��ن جماعة
األسير في صيدا التي حاولت أن ترثه
بعد أن سحبت منه جزءًا من قاعدته؟
ال ي�ج��د ال �ح��وت أن خ�ط��ف العسكريني
سيدفع «أه��ل السنة إلع ��ادة النظر في
الجماعات التكفيرية ألنهم يدينونها
منذ البداية» .أما الشبان الذين انضووا

ف �ي �ه��ا أو ن � �ف� ��ذوا ع �م �ل �ي��ات ان �ت �ح��اري��ة
«فحجمهم م�ح��دود باملقارنة م��ع واق��ع
أهل السنة ،وليست هناك ظاهرة تشكل
خ �ط �رًا ع �ل��ى ال ��واق ��ع ال �ل �ب �ن��ان��ي» ي �ق��ول
الحوت الذي حذر من «محاوالت إدخال
ل �ب �ن ��ان ب �ح ��ال ��ة ت �خ ��وي ��ف ال �ب �ع ��ض م��ن
البعض اآلخر».
بالنسبة للجماعة ،يقر ال�ح��وت بأننا
�ذك � ��ر ب ��أن
«أم � � � ��ام خ� �ط ��ر وج � � � � � ��ودي» .ي � � ّ
«التكفيريني قتلوا من ق�ي��ادات الحركة
اإلس�ل��ام � �ي� ��ة ف � ��ي ال� � �ع � ��راق وم� � ��ن ي �م �ث��ل
مدرسة اإلخ��وان املسلمني أضعاف من
ُق�ت��ل ع�ل��ى أي ��دي امليليشيات الشيعية.
وهذا ما حصل أيضًا في سوريا» .لكن
في لبنان «يختلف األمر ،ألننا في حال
استهدفنا ،وهو أمر وارد ،سنستهدف
كلبنانيني» ،قال الحوت الذي يستشعر
ال �خ �ط��ر «م ��ن ال�ت�ك�ف�ي��ري�ين وم ��ن ت��دخ��ل
ح � ��زب ال� �ل ��ه ف ��ي س � ��وري � ��ا» .ح �ت��ى اآلن،
ال �ه �ج��وم ع �ل��ى ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل وس ��واه
«ال ي��زال ضمن الخالف السياسي ،ولم
ي�ت�ح��ول إل��ى اإلط ��ار ال�ع�ن�ف��ي» .ل�ك��ن في
ح ��ال ت� �ح � ّ�ول« ،ن��رف��ض أن ن�ت�ع��ام��ل مع
الخطر كقضية سنية ،بل كقضية تهدد
مؤكدًا «رفضنا ملنطق
األمن في لبنان»ّ ،
األم ��ن ال ��ذات ��ي ،ب��ل م��ن ال�خ�ط��أ أن تلجأ
ك��ل ط��ائ�ف��ة ك ��ال ��دروز وامل�س�ي�ح�ي�ين إل��ى
م �م��ارس��ة األم ��ن ال ��ذات ��ي ال ��ذي س�ي��ؤدي

