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سياسة

ً
قبل املستورد الذي لم يترك مسؤوال
في الــدولــة إال وحــاول الحصول على
دع ـمــه؟ وه ــل ي ـعــرف بــاسـيــل والـتـيــار
أن هــذا امللف يــدار بالتشارك بني من
هم محسوبون عليه في هذه الوزارة،
وفريق وزير الزراعة نفسه ،علمًا بأن
الــوزيــر ،وهــو غــازي زعيتر ،محسوب
على من يعتبره باسيل رأس الفساد
في البالد؟
كيف يمكن لباسيل والتيار الوطني
ال ـ ـحـ ــر اإلج ـ ــاب ـ ــة عـ ــن ع ـ ـنـ ــوان واحـ ـ ــد،
ّ
وفــرعــي ،مــن ملف الكهرباء :ملــاذا ظل
مشروع تلزيم إنتاج الطاقة للمعامل
العائمة محصورًا فــي ع ــارض واحــد
فقط؟
وعندما يجري الحديث عن مواجهة
الفساد واملواقع الغامضة وأصحاب
الصفقات واملشاريع التي لم تخضع
إدارتـ ـه ــا لـلـقــوانــن املــرع ـيــة ،ال يمكن
ّ
لضم شخصيات
البحث عــن وسيلة
مثل ميشال ضاهر (لديه ملف عالق
أمام النيابة العامة املالية ،وملف آخر
ف ـيــه شـبـهــة ت ـش ــارك م ــع إســرائـيـلـيــن
خ ـ ــدم ـ ــوا ف ـ ــي جـ ـي ــش االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال ،فــي
مــؤسـســات مــالـيــة دول ـيــة كـبـيــرة) وال
م ــع س ــرك ـي ــس س ــرك ـي ــس ال ـ ــذي يـمـلــك
ف ـقــط قـ ــدرة مــال ـيــة ك ـب ـيــرة نــات ـجــة من
أعماله غير املدققة بالكامل ،فيصبح
حـلـيـفــا رئ ـي ـس ـيــا ف ــي امل ــن ال ـش ـمــالــي،
وال مــع نـقــوال شـمــاس ،الــوجــه البشع
لسلطة الشجع والتمييز فــي لبنان،
ً
ل ـي ـك ــون م ـم ـث ــا ع ــن ب ـ ـيـ ــروت ،وال مــع
ّ
ميشال معوض الغارق الى أبعد مما
يعتقد التيار في خياراته السياسية
امل ـنــاق ـضــة ل ـكــل م ــا ي ــؤم ــن ب ــه ال ـت ـيــار،
علمًا بــأن الحظ فقط أنقذ التيار من
ورطة جاد صوايا ،وما أدراك ما جاد
صوايا!
ب ــل أك ـثــر م ــن ذلـ ــك ،كـيــف ي ـكــون األم ــر
ســويــا ،مــن حيث النزاهة السياسية،
ومن حيث البحث عن مزيد من النقاء
الـسـيــاســي ،عـنــدمــا ي ـصــادف ـ ـ وال ـلــهِ ،
مـجـ ّـرد مـصــادفــة ـ ـ أن يـخــوض التيار
الوطني الحر معاركه االنتخابية في
مواجهة حلفائه في املعركة الرئاسية،
إال حيث ال يـقــدر التيار على خوض
املعركة منفردًا؟
كـيــف يـصـبــح فـيـصــل كــرامــي وجـهــاد
الصمد وعـبــد الــرحـيــم م ــراد وأســامــة
سعد وإيلي الفرزلي وألبير منصور
ووج ـ ـيـ ــه ال ـب ـع ــري ـن ــي مـ ـص ــدر م ــرض
خطير ،بينما تأتي الصحة الكاملة
مــن تـحــالــف مــع الـجـمــاعــة اإلســامـيــة
وغيرهم؟
وآل معوض
ّ
ك ـي ــف ي ـع ـق ــل أن يـ ــوفـ ــق ب ــاس ـي ــل بــن
املطالبة بحقه في تسمية املرشحني
عن املقاعد املسيحية في دوائر بعلبك
ـ الهرمل ،ومرجعيون ،وزحلة ،وعكار،
والزهراني وجزين وعاليه والشوف
وبـعـبــدا وب ـيــروت ،وبــن رفـضــه لحق
أب ـ ـ ــرز حـ ـلـ ـف ــائ ــه ،أي حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،فــي
أن ي ـس ـ ّـمــي م ــرشـ َـح ـي ــه ع ــن امل ـق ـعــديــن
الشيعيني في جبيل وزحلة؟
أال تــدعــو ه ــذه الـتـحــالـفــات واملــواقــف
ال ــى الـتــأمــل ،خـصــوصــا مــع اسـتـعــادة
م ـط ــال ـع ــة ال ــرئـ ـي ــس س ـع ــد ال ـح ــري ــري
وم ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــديـ ـ ــه أم ـ ـ ـ ـ ـ ــام األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــن
وال ـس ـع ــودي ــن ،م ــن أن ال ـت ـيــار يـتـقــدم
خطوات حثيثة نحو فـ ّـك تحالفه مع
حزب الله وحلفائه ،كما هي األخبار
األخرى ،عن تهديد أميركي – فرنسي
صريح للتيارالوطني الحر بوجوب
االبتعاد عن حزب الله وحلفائه تحت
طــائـلــة ش ـمــول ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر
ومــؤس ـســاتــه وق ـي ــادات ــه بــالـعـقــوبــات
ال ـت ــي ي ـن ــوي ال ـك ــون ـغ ــرس األم ـي ــرك ــي
تشديدها على حزب الله؟!
ليس هكذا تورد اإلبل يا رفيق جبران!
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إعالن لوائح «التيار»:
التنقيب عن اإلصالح والتغيير
يحدث أحيانًا أن تبرر غاية
التيار الوطني الحر وسائله
التي تفتقد المبادئ.
ويحدث أيضًا أن يأتي
مهرجان إطالق اللوائح
البرتقالية ليعزز هذه
النظرية .يجلس خصوم
لرئيس الجمهورية ميشال
عون في الصفوف
األمامية وهم يضحكون
في ّ
عبهم على ذاكرة
«التغيير واإلصالح»
االستنسابية التي ستوصلهم
الى البرلمان بدل إرسالهم
الى التقاعد المبكر
رلى إبراهيم
عشية إق ــرار الـقــانــون النسبي وصوته
التفضيلي ،خرج من يقول «إننا سنرى
ال ـع ـجــايــب» ف ــي االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة
امل ـق ـب ـلــة .ل ـكــن ك ــان يـصـعــب فـعـلـيــا رســم
ص ــورة واض ـحــة ملـقــولــة ك ـهــذه مــن دون
أمثلة ّ
حية على ذلك ...الى أن قرر التيار
الوطني الـحــر عــرض «الـعـجــايــب» على
مـ ـس ــرح «الـ ـ ـف ـ ــوروم دو بـ ـ ـي ـ ــروت» ي ــوم
ال ـس ـبــت امل ــاض ــي .ه ـك ــذا ،يـجـلــس نــائــب
كتلة املستقبل رياض رحال في صفوف
العونيني األمــامـيــة مــزهـ ّـوًا بنفسه ،هو
ال ــذي أب ــى أن ينتخب الــرئـيــس ميشال
عــون« ،املرشح الوصولي» و«املهووس
بـ ــالـ ــرئـ ــاسـ ــة» ،ع ـل ــى حـ ـ ـ ّـد قـ ـ ــول ال ـن ــائ ــب
ال ـع ـكــاري .قـبـيــل ذل ــك ،لــم ي ـت ــوان رح ــال،
َ
مــرشــح الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر فــي دائــرة
الـشـمــال األول ــى حــالـيــا ،عــن اتـهــام عــون
بــالـجـنــون واملـطــالـبــة بفتح كــل ملفاته،
ّ
وأول ـهــا «مـلــف شـيـكــات الــرئـيــس صــدام
ُ
حسني ،ويجب أن يسأل الجميع من أين
لك هذا؟».
فليكن ذلــك ،إذ يحدث أحيانًا أن تتآمر
وتـ ـف ـ ّـرغ ال ــذاك ــرة اسـتـنـســابـيــا،
ال ـص ــدف ُ
فيجلس الى جانب رحال مرشح التيار
فــي ك ـســروان نعمة افـ ــرام .يتنافس كــل
ّ
م ــن رح ـ ــال وافـ ـ ـ ــرام ع ـل ــى أج ـم ــل م ــا فــي
قاموسيهما من عبارات النفاق عندما
ي ـص ــل ال ـح ــدي ــث الـ ــى ال ــرئ ـي ــس مـيـشــال
ع ــون .ه ـنــا ،يـتـنــاســى رئ ـيــس املــؤسـســة
املارونية لالنتشار ما قاله قبل شهرين،
عن أن سياسة ميشال عون في كسروان
كتجارة الرقيق.
يـحــدث أيـضــا أن يـكــون رئـيــس مجلس
إدارة شركة كهرباء زحـلــة ،أسعد نكد،
العدو «الكهربائي» األول لرئيس التيار
جبران باسيل .ولسنوات ،بقي األخير
يــرفــض استقباله ،م ـهـ ّـددًا إي ــاه بسحب
االمتياز منه .بعد ست سنوات ،يصبح
نكد مــرشــح «الـتـيــار الـقــوي» فــي زحلة،
إذ وفـقــا لباسيل نفسه« ،مــن الطبيعي
أن يـتـطـلــع ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر إلــى
األقوياء بمبادئهم وأخالقهم وحياتهم
(…) ويسعى الى التعاون مع االصدقاء
ّ
سيعبرون عن التزامهم
والحلفاء الذين
بنا كما ّ
عبر صديقنا أسعد نكد».
«اإلبراء غير املستحيل»
كثيرة هي التناقضات التي سقط فيها
الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحــر ،ول ــو أن ــه الـحــزب

تحالف كمال الخير ـ التيار:
«قرار الشعب»

ُت ّ
سجل اليوم في وزارة الداخلية الئحة «قــرار الشعب» في دائــرة الشمال
الثانية ،التي تضم تحالف رئيس املركز الوطني في الشمال كمال الخير ـ
التيار الوطني ّ
الحر ـ مستقلني .الالئحة غير مكتملة ،تضم ثمانية ُمرشحني،
ّ
ُ
هــم :خالد رومـيــة وعلي نــور (عــن مقعدين سنيني فــي طــرابـلــس) ،وطوني
مــارونــي (املقعد املــارونــي) ،ونسطاس الـكــوشــاري (املقعد األرثــوذكـســي)،
ومـحـمــود شـحــادة (املـقـعــد الـعـلــوي) ،وكـمــال الخير (مقعد املـنـيــة) ،وأحمد
شندب وعلي هرموش (عن مقعدي الضنية).
)األخبار(

الــوح ـيــد الـ ــذي شـ ّـكــل ل ــوائ ــح انـتـخــابـيــة
قادرة على خوض معارك رابحة .لوائح
ّ
تعبر فعليًا عن إرادة جبران باسيل في
الـفــوز بأكبر عــدد مــن املـقــاعــد النيابية
«لتشكيل قــوة داعـمــة للعهد» ،على ما
قاله خالل مفاوضاته مع رئيس حركة
االستقالل ميشال معوض .الدعم األول
سـ ـ ّـدده م ـع ـ ّـوض مـسـبـقــا ف ــي ع ــام 2011
عـنــد قــولــه إن «م ــا سـ ّـمــي وثـيـقــة تفاهم
بني التيار وحــزب الله أدت إلــى انتقال
كلي للتيار إلــى مـشــروع ال ـحــزب» .لكن
مــع انضمامه أخـيـرًا الــى الئـحــة التيار
في دائرة الشمال الثالثة ،آثر التصفيق
ل ـب ــاس ـي ــل خ ـ ــال ح ــدي ـث ــه عـ ــن ال ـت ـم ـســك
بالتفاهم مع املقاومة ،فيما كان يصعب
على زميله على الالئحة جــواد بولس،
ّ
منذ بضعة أشهر ،تفهم أسباب الخالف
بني رئيس تيار املردة سليمان فرنجية
وباسيل ،القائم على «تنافر مصلحي
حول بعض التوظيفات والحصص في
بـلــد يـنـهــار اق ـت ـصــاده يــومــا بـعــد ي ــوم».
ت ـطــول قــائـمــة الـتـنــاقـضــات ب ــن الـتـيــار
الوطني الحر والذين دأب على وصفهم
بــ«تـ ّـجــار املــواقــف» ،ممن يمثلون أســوأ
رواسب ما يسمى «الحقبة السورية».
وع ـ ـ ـ ــوض أن ي ـ ـبـ ــدأ م ـ ـسـ ــار «اإلص ـ ـ ـ ــاح
والتغيير» مــن االنتخابات ،عبر إقفال
ب ـي ــوت ــات هـ ـ ــؤالء وإل ــزامـ ـه ــم بــالـتـقــاعــد
املـبـكــر ،يوصلهم الـتـيــار الــوطـنــي الحر
ب ـبــوس ـط ـتــه اإلن ـت ـخــاب ـيــة الـ ــى ال ـبــرملــان
املـ ـقـ ـب ــل .وإال ك ـي ــف ملـ ــن خـ ـ ـ ّـط «اإلب ـ ـ ـ ــراء
يتبنى
املستحيل» صفحة صفحة أن
ّ
تــرشـيــح رئ ـيــس جـمـعـيــة ت ـجــار بـيــروت

نقوال شماس في دائــرة بيروت األولى،
ويـتـبــاهــى بـضـ ّـمــه ال ــى تـكـتــل اإلص ــاح
والـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر؟ وك ـ ـيـ ــف ملـ ــن يـ ــريـ ــد إنـ ـه ــاء
اإلقـ ـط ــاع وت ـعــزيــز دور امل ـ ــرأة أن يـضـ ّـم
مرشحًا إقطاعيًا يدعى ميشال سكاف
ال يرى في النساء غير «سياسة الكعوب
العالية»؟ مفاخرة باسيل بأنه الوحيد
الذي لم يضع فيتوات في االنتخابات،
نقطة سلبية في سجله ال فضيلة.
التيار يحارب الحزب

ّ
يصر التيار على
وسم حركة أمل
بالفساد وعلى التحالف
معها في بعبدا
وبيروت الثانية

فــي اإلط ــار التنظيمي ،خلط الـتـيــار ما
ب ــن ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة وم ـه ــرج ــان
إط ــاق املــرشـحــن ،فالتبس األم ــر على
الـ ـ ــرأي ال ـع ــام ال ـ ــذي ل ــم يـفـهــم مل ـ ــاذا تـقـ ّـر
مـ ــوازنـ ــة ش ـك ـل ـيــة لـ ـح ــزب ف ــي م ـهــرجــان
مـمــاثــل .وملـ ــاذا ك ــان عـلــى امل ـســؤولــة عن
الشق املالي ابتداع مسرحية غير مهنية
إلقرار امليزانية واملوازنة عبر الطلب من

ّ
شد باسيل عصب التيار عبر هجومه على فريد هيكل الخازن
وحليف األمس سليمان فرنجية (مروان بوحيدر)

أعضاء املجلس الوطني الجالسني بني
الحضور رفــع أيــاديـهــم إلقــرارهــا ،فكان
م ـن ـصــور ال ـب ــون ف ــي طـلـيـعــة امل ـصـ ّـدقــن
عليها! الى جانب ذلك ،طلب من مسؤول
امل ــاكـ ـيـ ـن ــة االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ن ـس ـي ــب ح ــات ــم
الصعود الى املسرح لشرح عمل املاكينة
الـتـقـنــي ،فـكــان أن صـعــد إلغ ــداق املــديــح
على باسيل ورئيس الجمهورية ،ليعود
الى مقعده بعدها .وأيضًا بدا واضحًا
أن التقرير الذي عرض إنجازات التيار
على الشاشة غير مـ ّ
ـوجــه لـلــرأي الـعــام،
إذ مـ ّـر بشكل مقتضب وسريع من دون
أن يـعـلــق مـنــه ش ــيء فــي ال ــذاك ــرة ،فيما
كان يفترض بكلمة نائب رئيس التيار
للشؤون السياسية ،نقوال صحناوي،
أن تكون البرنامج االنتخابي للسنوات
األربـ ــع املـقـبـلــة ،ولـكـنـهــا اقـتـصــرت على
يتبناها
استعراض مجموعة عناوين
ّ
التيار منذ عودة عون الى لبنان.
وحــده خطاب جبران باسيل ـ في جزء
شد عصب التيار ،ولو
منه ـ جاء ليعيد ّ
ضــد حـلـيــف األم ــس سـلـيـمــان فرنجية،
ـا« :مــن كان
فـ ّ
ـرد لــه الـصــاع صاعني قــائـ ً
مــاضـيــه تبعية ال يستطيع أن يعدكم
بالسيادة ،ومــن ماضيه سرقة وخــوات
ال يستطيع الكالم على محاربة الفساد
(…) نحن خطط الطاقة وهم موتورات
التعطيل ،نحن خطة النفط وهم رخص
املـحـطــات ،نـحــن األوتــوس ـتــراد الــدائــري
وهــم تزفيت ال ــزواري ــب ،نحن السياحة
الدينية وهم البينغو ،نحن خطة السير
والـنـقــل املـشـتــرك وه ــم رخ ــص الفيميه،
نـ ـح ــن الـ ـغ ــد وهـ ـ ــم األم ـ ـ ـ ــس .وكـ ـمـ ــا ق ــال
الجنرال ،نحن لبنان اآلتــي وهــم لبنان
الراحل».
وت ــوج ــه بــاس ـيــل الـ ــى ال ـن ــائ ــب ال ـســابــق
فريد هيكل الخازن الــذي يبني شعاره
االنتخابي على «غربة» شامل روكز في
كسروان بالقول« :كسروان قلب لبنان،
وال ـت ـيــار ه ــو قـلــب كـ ـس ــروان .وأن ـت ــم من
أوصـ ــل رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،ف ـهــل كــان
غريبًا عنكم؟ ال غريب عــن كـســروان إال
مــن يخون أهلها ويبيع قــرارهــا خــارج
الحدود» .أما في البقاع الغربي ،فتمنى
بــاسـيــل أن «يــربــح الـتـعــايــش الحقيقي
ع ـلــى ال ـط ـمــع ال ـع ــاب ــر» ،غ ــام ـزًا م ــن قـنــاة
نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس ال ـن ــواب الـســابــق
إيلي الفرزلي الذي يترشح على الئحة
مواجهة لالئحة الـتــي يدعمها التيار،
ّ
معرفًا عن نفسه بأنه «مرشح العهد»!
ال م ـب ــادئ وال مـعــايـيــر ف ــي الـتـحــالـفــات
والـ ـل ــوائ ــح ال ـب ــرت ـق ــال ـي ــة ،وإال م ــا ال ــذي
يفسر مواجهة التيار الحر لحزب الله
ّ
فــي بعلبك ـ ـ الـهــرمــل عـبــر الئ ـحــة تضم
بعض أل ـ ّـد خـصــوم الـحــزب؟ ومــا معنى
مـ ـح ــارب ــة مـ ــرشـ ــح الـ ـ ـح ـ ــزب ف ـ ــي جـبـيــل
ورف ـ ــض ال ـت ـحــالــف م ـعــه ف ــي زح ـل ــة من
جهة ،ومـ ّـد اليد إلــى الـحــزب فــي كــل من
بعبدا وبيروت الثانية واالنخراط معًا
في لوائح مشتركة؟!
أكثر من ذلك ،يشدد باسيل في خطابه
االنـتـخــابــي عـلــى الـتـفــاهــم مــع «الـفــريــق
ال ــذي نعمل مـعــه فــي امل ـقــاومــة لحماية
البلد (أي حزب الله) ولكن ليس لحماية
الـفـســاد ولتغطية الـفــاســديــن لينهبوا
الـ ـبـ ـل ــد» .ه ـن ــا ل ـي ــس خ ــاف ـي ــا م ــا يـسـعــى
التيار إلــى تكريسه فــي عقل جمهوره،
من استمرار انتقاد حليف الـحــزب ،أي
رئيس مجلس النواب نبيه بــري ،فيما
يتحالف التيار مع حركة أمل في كل من
بعبدا وبيروت الثانية.
م ـ ـ ـجـ ـ ــددًا ،ال يـ ـمـ ـك ــن لـ ـلـ ـغ ــاي ــة أن ت ـب ــرر
ّ
يصر
الوسيلة ،خصوصًا أن هناك من
عند كل مفترق على رفع راية «التغيير
واإلص ـ ـ ـ ــاح» ف ــي وجـ ــه خـ ـص ــوم ــه ...إن
وجدوا.

