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كالم في السياسة

عون والحريري وما ّ
يشرف في انتخابات بيروت
جان عزيز

بري لن يخوض
معركة جزين؟
ّ
رجحت مصادر قوى  8آذار
أن ال ي ـخــوض الــرئـيــس نبيه
ّ
بـ ـ ـ ّـري م ـع ــرك ــة ض ـ ـ ّـد م ــرش ــح
التيار الوطني الـحــر أمــل أبو
زيــد فــي االنتخابات النيابية
الفرعية في ّ
جزين ،عبر دعم
ّ
امل ــرش ــح إبــراه ـيــم عـ ــازار ابــن
النائب السابق سمير عازار.
وقــالــت امل ـصــادر لــ«األخـبــار»
إن ّبري رغب منذ البداية في
ت ــرك املـقـعــد ال ـشــاغــر للتيار
الــوطـنــي ال ـحـ ّـر ،ورغ ــب أيضًا
فـ ــي ت ـش ـك ـي ــل الئـ ـح ــة ب ـلــديــة
توافقية في ّ
جزين ،وهو اليوم
ً
«ال يرى طائال من املعركة ،ما
دامــت االنتخابات النيابية ال
تبعد أكثر من عشرة أشهر،
وال داعـ ـ ــي لـ ـخ ــوض م ـعــركــة
ض ــد ال ـع ـم ــاد م ـي ـش ــال ع ــون
وإحـ ـ ـ ـ ــراج ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،فـيـمــا
تتحالف حركة أمل مع التيار
ـدد مــن قــرى القضاء».
فــي عـ ٍ
لـكــن امل ـص ــادر لـفـتــت إل ــى أن
علن بعد هذا املوقف،
بري لم ُي ِ
وقد يطلب من إبراهيم عازار
االنسحاب من املعركة.
(األخبار)

ع ــون ،والـسـيــر بكل مــا هــو ضــده في
ال ـح ـك ــوم ــة وف ـ ــي قـ ــانـ ــون االن ـت ـخ ــاب
وف ــي تــرشـيــح فــرنـجـيــه .وه ــو اقـتــراع
ضد خيار تسوية باريس وترشيح
فــرنـجـيــه ف ــي وج ــه ت ـفــاهــم م ـع ــراب ـ ـ
الرابية ،واالصــرار عليه بعدما اعلن
جعجع ترشيح عون.
هـ ــذا االق ـ ـتـ ــراع ه ــو ت ـمــامــا م ــا كــانــت
الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادات الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة امل ـس ـي ـح ـيــة
ّ
تحاول ان تغلفه بقالب ديبلوماسي،
واب ـقــاءه تحت الـطــاولــة حفاظا على
االس ـت ـق ــرار وع ـلــى ال ـت ـحــال ـفــات الـتــي

بنيت بعد عــام  ،2005بعدما خطف
ال ـحــريــري وفــري ـقــه ك ــل االن ـت ـصــارات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي حـ ـقـ ـقـ ـه ــا امل ـ ـس ـ ـي ـ ـح ـ ـيـ ــون م ــع
الـ ـبـ ـط ــري ــرك املـ ـ ــارونـ ـ ــي الـ ـك ــارديـ ـن ــال
مارنصرالله بطرس صفير ،ليتخلى
الحـقــا عــن الـفــوز فــي انـتـخــابــات عام
 2005ومــن ثــم عــام  2009ليلة اقفال
صناديق االقتراع ،ملصلحة ما يعده
هو تركيبة ثابتة مع بري.
وتـ ـص ــوي ــت ب ـ ـيـ ــروت ي ـع ـن ــي حـقـيـقــة
ان اح ــدا مــن ه ــذه ال ـق ـيــادات لــم يغفر
ل ـل ـحــريــري م ــا ي ـق ــوم ب ــه ي ــوم ـي ــا ،في
اط ــار اسـتـبـعــاد ال ـق ـيــادات املسيحية
ومحاولة التحدث باسمها ،فقط الن
فــي كتلته بضعة اس ـمــاء مسيحية.
ول ــم تـســامـحــه يــومــا ع ـلــى ان ــه يــريــد
االس ـت ـئ ـثــار بـحـصــة املـسـيـحـيــن في
مجلس الوزراء ومجلس النواب وفي
االدارة ،وفي االستمرار في نهب املال
ال ـعــام وال ـف ـســاد ال ــذي اس ـت ـشــرى في
عهد حكومات فريقه املتتالية.
واذا ك ــان «ب ـيــت ال ــوس ــط» ال يسمع
س ــوى امل ــوال ــن ل ــه ف ــي ق ــوى  14آذار
واملستفيدين مــن تركيبة الحريري،
فـ ــان ال ــدالل ــة االبـ ـ ــرز ال ـت ــي ال تتعلق
ف ـقــط بــامل ـس ـي ـح ـيــن ،ه ــي ان اع ـضــاء
الئحة «بيروت مدينتي» التي تضم
م ــرش ـح ــن هـ ــم اقـ ـ ــرب ال ـ ــى فـ ـك ــرة 14
آذار ،نــالــوا ه ــذا الـكــم مــن التصويت
االعـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــي عـ ـل ــى اسـ ـ ـل ـ ــوب ادارة
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـت ـم ـث ــل الـ ـح ــري ــري
وفــري ـقــه ب ــأب ــرز رم ــوزه ــا ،وال سيما
ف ــي آخـ ــر م ـل ـفــن ح ـي ــوي ــن :ســوكـلــن
والنفايات ،واوجيرو واالتصاالت.
م ـن ــذ عـ ـ ــودة الـ ـح ــري ــري ال ـ ــى ب ـي ــروت
تـتــوالــى خـطــواتــه الـنــاقـصــة .ال يكاد
ي ـمــر ي ــوم م ــن دون ه ـف ــوة سـيــاسـيــة
كـبـيــرة او ص ـغ ـيــرة ،وس ــط اسـتـمــرار
سـ ـي ــاسـ ـت ــه ف ـ ــي اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف الـ ـق ــوى
املسيحية .ما لم يدركه الحريري بعد
ان هــذه الـقــوى لــن تغض الـطــرف عن
الـتـهــديــدات الـتــي يطلقها .فما يقال
امــام الكاميرات ،يختلف تماما عما
ي ـق ــال ف ــي ال ـص ــال ــون ــات ال ـس ـيــاس ـيــة.
هـكــذا هــي الـحــال فــي «بـيــت الــوســط»
حيث تكبر دائــرة املطالبني باقصاء
املسيحيني ،وهـكــذا هــي حــال القوى
امل ـس ـي ـح ـي ــة الـ ـت ــي لـ ــن تـ ـك ــون مـكـســر
عصا .ولن تسكت كما لم تسكت منذ
عــام  1990وحـتــى  ،2005حــن سكت
آخرون.

ــركة طرابلس
ومـيـقــاتــي ي ـعـ ّـولــون أي ـضــا عـلــى لـقــاء
ـان سـيـجـمـعـهـمــا ،م ــع غـيــره ـمــا من
ثـ ـ ٍ
«سـ ـي ــاسـ ـي ــي ال ـ ـطـ ــائ ـ ـفـ ــة» ،ف ـ ــي م ـن ــزل
ال ـع ـس ـيــري ف ــي ال ـع ـشــريــن م ــن الـشـهــر
ّ
ال ـجــاري ،ليشكل دفـعــا إضــافـيــا نحو
التوافق.
ف ــي طــراب ـلــس ،كــانــت امل ـف ــاوض ــات قد
توقفت عند الفيتو الذي وضعه تيار
امل ـس ـت ـق ـبــل والـ ـصـ ـف ــدي ع ـل ــى امل ــرش ــح
عبد الرحمن الثمني ،وتحفظ ميقاتي
وال ــوزي ــر الـســابــق فـيـصــل كــرامــي عن
املرشح عمر الحالب ،بعدما وجدا أن
ال ـشــارع الطرابلسي املــوالــي لهما لم
ّ
تسرعه في االحتفال
يتقبله ،نتيجة
ب ــالـ ـت ــواف ــق املـ ـب ــدئ ــي ع ـل ـي ــه .ثـ ــم ع ــاد
ت ـيــار املـسـتـقـبــل لـيـضــع «ف ـي ـتــو» على
املرشح عثمان عويضة ،وأعاد مجددًا
ترشيح الـحــاب إلــى الــواجـهــة .وكــان
ميقاتي قــد سـ ّـمــى الـحــاب وعويضة
وال ـث ـم ــن ل ـت ـخ ـتــار الـ ـق ــوى الـسـيــاســة

يــوم وصـلــت فـكــرة اإلئ ـتــاف مــع الـحــريــري ضمن
انتخابات بلدية بـيــروت ،إلــى طاولة ميشال عون،
ت ـحـ ّـول الـبـحــث فيها إلــى مــا يشبه غــرفــة عمليات
ملـعــركــة مـصـيــريــة .كــل االح ـت ـمــاالت ح ـضــرت .املــع
والـضــد .كــل األبـعــاد واملـقــارنــات واملـقــاربــات كانت
ه ــاج ـس ــة .م ــا ح ـصــل س ـنــة  1998وب ـع ــده ــا سنة
ً
 2004وصوال إلى  .2010انتهاء بالنيابة ومواقف
استحقاق الــرئــاســة وتـجــارب الحكومات واإلدارة
وال ــدول ــة ...كـلـهــا كــانــت ضــاغـطــة ضـمــن م ـعــادالت
الـحــوار والـقــرار .بعد بحث طويل ودقـيــق ،بــدا أننا
أمـ ــام م ـ ــأزق .أو ت ـجــاه مـعـضـلــة مـنـطـقـيــة بــاملـعـنــى
العلمي للكلمة :إذا دخلنا في ائتالف مع الحريري،
ً
س ـي ـخ ــرج ع ـل ـي ـنــا ش ــارعـ ـن ــا بـ ـص ــوت ع ـ ــال ق ــائ ــا
مستنكرًا :وأين حربكم على الفساد؟ وماذا فعلتم
بــاإلبــراء املستحيل؟ أمــا إذا خضنا املـعــركــة ضد
الـحــريــري ،ستخرج علينا جماعة لبنانية كاملة
صــارخــة مستفظعة :هــل رأيـتــم أنـكــم ضــد السنة
فــي لـبـنــان ،وضــد زعيمها وزعــامـتـهــا ،ال بــل ضد
الشهيد ،أو حتى ضد املناصفة ومع التقسيم؟! إذا
قلنا نعم ،سنصور بأننا نساير الفساد .وإذا قلنا
ال ،سنصور بأننا ضد امليثاق.
حني بلغ البحث هذا الحد ،لم يتردد ميشال عون :بني
أزمة ميثاقية مع شريك في البلد ،وبني أزمة داخلية
حول خيارات بلدية ،أختار الثانية وأتحملها .فبني
أن تـمــس ص ــورة ميثاقية مـشــروعـنــا ،أو أن تمس
صورة انضباطية أنصارنا ،الثانية أهون الشرين.
إذهبوا للتفاهم مع الحريري في بيروت ،مع إدراكنا
مسبقًا ملا سيحصل وللثمن الذي سندفع.
بعد انتهاء عمليات االق ـتــراع وبــدء ظهور النتائج،
خرج رئيس الحكومة األسبق سعد الحريري ليقول
إن ما حصل في بيروت يوم األحد املاضي «أمر ال
يشرف العمل السياسي وال العمل االنتخابي»!
ً
ال يمكن تجاوز هذه العبارة .أوال ألنها تتناول مبدأ
ســامـيــا ،هــو ال ـشــرف وم ــا يـشــرف وم ــا ال يـشــرف،
خصوصًا في نطاق ال يقل سموًا ،هو الشأن العام
وعالقة األشخاص والجماعات ضمن مجتمع وبلد
ودولة .وثانيًا ،ألن كالم الحريري هذا ،كان مكتوبًا.
وهو بالتالي ليس عفوًا وال سهوًا وال سوء تعبير أو
خطأ رسالة أو صندوق.
كــان على الــذيــن كتبوا ذلــك الـخـطــاب للحريري أن
ً
يشرحوا له ،أوال ،أن هناك أزمة عميقة بنيوية ،بني
ال ـنــاس والـسـيــاسـيــن .وه ــي أزم ــة عــامــة بــل عاملية.
ظــواهــرهــا مــن دونــالــد تــرامــب إلــى ملعب الرياضي
الذي كان فارغًا يوم مهرجانه لالئحة بيروت .وكان
عليهم أن يـشــرحــوا لــه ثــانـيــا ،أن هــذه األزم ــة تبدو

أكـثــر خـطــورة وتفشيًا داخ ــل فريقه .بدليل حثهم
لــه على تجنب أي معركة انتخابات ولــو فــي بلدية
صغيرة .وبدليل تشجيعهم له للذهاب إلى سلسلة
تفاهمات مع خصومه في شارعه .أزمة يدركها من
حــولــه حتى اليقني .وإال مــا ال ــذي جعلهم يدفعونه
إلى مجموعة التقاطعات املتناقضة التي نفذها ،من
نجيب ميقاتي حتى عبد الرحيم مراد؟!
ثم كان عليهم أن يشرحوا له ثالثًا ،أن أحد أسباب ما
حصل يوم األحــد ،تقع مسؤوليته عليه شخصيًا.
أال وه ــو اخ ـت ـيــاره ل ـن ــواب ب ـي ــروت .فـفــي الـعــاصـمــة
اليوم 19 ،نائبًا .باستثناء واحد أو اثنني ،هم كلهم
من ضمن عدة الشغل الحريرية .بعضهم منذ 16
عامًا .وبعضهم منذ أكثر .مخضرمون هم ،عاشوا
جمهوريتني وعهودًا ووصاية وسيادة .فهل سأل
نوابه كم حشدوا ليوم األحد؟ وهل سأل نفسه ملاذا
لــم يحشدوا وكيف اختارهم نــوابــا مسقطني على
العاصمة بال حشد وال شعب وال عصب؟
سبب رابع ،فات الذين كتبوا خطاب االثنني املقروء،
مسؤوليته أيـضــا على الـحــريــري ومــن مـعــه .أن ما
عبر عنه البيروتيون طيلة نهار االق ـتــراع ،كــان رد
فعل طبيعيًا منطقيًا سليمًا سـ ّ
ـويــا ،حيال الطاقم
الــذي اختاره هو لحكم بيروت وبلديتها منذ العام
 .2010أو حتى منذ  .1998كل صــوت انكفًا ،كان
هــاربــا مــن روائـ ــح الـفـضــائــح وال ـف ـســاد والـســرقــات
والـسـمـســرات .وكــل صــوت اعـتــرض ،كانت تحفزه
صور النفايات وارتكابات املوازنات والطرد املركزي
ل ـل ـب ـيــروت ـيــن م ــن مــدي ـن ـت ـهــم ،وان ـع ــزال ـي ــة الـتــوظـيــف
ال ـب ـل ــدي ،ومـ ـج ــزرة ســول ـيــديــر وف ـظــائــع ال ـكــام ـيــرات
والرملة البيضا والصناديق السوداء ...سبب فاقمه
وضاعفه ،اختيار الحريري سنة  ،2016االستمرار
في النهج نفسه واألشخاص أنفسهم ،من دون أي
خالصة مما مضى وال أي تصور ملا سيأتي ،في
بلدية تنام على نحو ألــف مليار ليرة ،وينام أهلها
على كل بؤس.
يبقى عامل أخير ،يفترض شرحه وفهمه وقبوله
واالعتبار منه :أن ليس كل الناس رعايا .وأن فضاء
املــواطـنــة مــوجــود فــي لـبـنــان .وقــابــل لــاتـســاع .رغم
كــل ش ــيء .ورغ ــم الفقر وال ـعــوز ،نتيجة سياسات
مدروسة وخطوات ممنهجة.
كــل ه ــذا يـقــع ضـمــن ب ــاب مــا ال يـشــرف فــي العمل
السياسي واالنتخابي والوطني واإلنـســانــي .وكل
ما أريــد من ائتالف انتخابات بيروت ،هو محاولة
إيصال رسالة بسيطة ،عنوانها ،ال الحصول على
عضو في بلدية وال طلب وظيفة في شركة .بل أننا
قادرون على التفاهم كمواطنني في بلد ،وكشركاء
في دولة .الرسالة ال تزال صالحة ،واملحاولة ستظل
مستمرة .وفي هذه شرف كبير.

تقرير

القوات :لسنا عبيدًا لـ«المستقبل»!
أحدهم رئيسًا لالئحة توافقية.
وأف ـ ـ ـ ــادت املـ ـعـ ـل ــوم ــات الـ ـت ــي حـصـلــت
عـلـيـهــا «األخ ـ ـبـ ــار» م ــن م ـص ــادر عــدة
ب ـ ــأن م ـي ـق ــات ــي ال ـت ـق ــى أول م ــن أم ــس
الـنــائــب محمد كـبــارة ورج ــل األعـمــال
طارق فخر الدين ،وهما إحدى قنوات
ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض ب ـي ـن ــه وبـ ـ ــن الـ ـح ــري ــري،
وأب ـل ـغ ــاه أن األخ ـي ــر وال ــرئ ـي ــس ف ــؤاد
الـ ـسـ ـنـ ـي ــورة مـ ـ ـص ـ ـ ّـران عـ ـل ــى الـ ـح ــاب
مرشحًا توافقيًا ،فيما أصـ ّـر ميقاتي
على تبني عويضة املقرب منه.
وأض ـ ــاف ـ ــت امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات أن إص ـ ـ ــرار
الـ ـح ــري ــري والـ ـسـ ـنـ ـي ــورة ع ـل ــى تـبـنــي
ال ـحــاب يـعــود إل ــى أن األخ ـيــر مقرب
م ـن ـه ـم ــا ،وك ـ ـ ــان م ـش ــرف ــا ع ـل ــى وض ــع
دراســات تتعلق بــردم البحر جنوبي
طــرابـلــس ب ـهــدف إقــامــة رج ــال أعـمــال
مـقــربــن مــن تـيــار املستقبل مشاريع
تـ ـج ــاري ــة وس ـي ــاح ـي ــة فـ ـ ــوق امل ـن ـط ـقــة
املردومة.

بعد تحميل الرئيس سعد الحريري مسؤولية نتائج االنتخابات
البلدية في بيروت لبعض حلفائه ،أدلى النائب عن كتلة القوات
اللبنانية أنطوان زهــرا بمواقف تصعيدية تجاه الحريري ليل
ً
أمــس في مقابلة مع قناة «أم تي فــي» ،سائال« :هــل نحن أتباع
ّ
لسيد اسمه املستقبل لنخونه في االنتخابات البلدية؟» ،مؤكدًا
أنه «على قدر استطاعة الجمهور النزول نزلوا» ،وســأل« :لكن
ماذا عن نسبة املشاركة في املناطق األخرى؟» .وأشار زهرا إلى
أن «كل الناس قصرت ويجب معالجة هذا التقصير بالحوار،
ال بــرمــي املـســؤولـيــة واالت ـهــامــات على اآلخ ــر» ،معلنًا أنــه «في
انتخابات بلدية بـيــروت لــم يجر أي تشطيب مــن قبل الـقــوات
اللبنانية» ،واتهم جمهور تيار املستقبل بأنه «هــو من شطب
القوات اللبنانية وليس العكس» .وأضاف« :هم يشتكون تقليديًا
ُ
أن هناك إمرة ال ترد في القوات ،فهل أصبحت القوات اللبنانية
اآلن ال تمون على محازبيها؟»ّ .
ورد زهرا اتهام الحريري للقوات
ً
بالتشطيب في بيروت ،عبر الحديث عن انتخابات زحلة ،سائال:
«ملاذا ال نقول إن تيار املستقبل خاننا في زحلة؟ مع العلم أنه
أعلن أنه سيقف على حياد ،لكن جمهوره لم يلتزم ذلك».
(األخبار)

