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تقرير

باق
مؤتمر المستقبل :أحمد الحريري ٍ

سبيل مشروعه شهيدين.
ّ
ال يبدو أن املجموعة التي تفاوض
ّ
حكوميًا تضع فــي ســلــم أولوياتها
التمثيل الكتائبي ،إذ تعمل حاليًا
على تذليل عقبات أخ ــرى .صحيح
ّ
أن ال ـح ــري ــري ي ــرغ ــب ف ــي أن تتمثل
ّ
ال ـك ـت ــائ ــب ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة ،ل ـك ــن ذل ــك
ال ي ـع ـن ــي أن ـ ــه س ـ ُـي ـع ـط ــل تـشـكـيـلـهــا
ّ
إذا تــدلـلــت ق ـيــادة الـصـيـفــي .بـيــد أن
مـصــادرهــا تؤكد إص ــرار «الحريري
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــار الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــر ع ـل ــى
مشاركتنا في الحكومة .ونبيهُ بري
يهمه أن يكون لنا ّ
حصة ملــا نمثله
ولــرمــزي ـت ـنــا .ال ـط ــرف الــوح ـيــد ال ــذي
ال يــريــدنــا ه ــو ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة».
ُ
ول ـ ـل ـ ـم ـ ـفـ ــارقـ ــة ،ال ت ـ ـنـ ــاقـ ــش ال ـ ـقـ ــوات
مـشــاركــة خصمها األول ح ــزب الله
في الحكومة ،ولكنها تتحسس من
م ـشــاركــة ال ـك ـتــائــب .امل ـف ــاوض ــات مع
الـصـيـفــي تـجــري ح ــول حـقــائــب غير
أس ــاس ـي ــة ،كــال ـص ـنــاعــة أو ال ـش ـبــاب
والرياضة أو الشؤون االجتماعية.
أم ــا الـ ـح ــزب ،ف ـقــد اش ـت ــرط حـصــولــه
عـلــى حـصــة مــوازيــة لحصة الـقــوات
اللبنانية ،إن كــان تــوزيــع الحقائب
ّ
يـ ـج ــري بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى ع ـ ــدد نـ ـ ــواب ك ــل
ً
فريق .مثال ،إذا حصلت القوات على
 3وزراء (كتلتها من  8نــواب) ،يريد
الكتائب الذي لديه  5نواب حقيبتني.
وإذا انخفض التمثيل القواتي إلى
حقيبتني ،ترضى الصيفي بحقيبة
واحدة فقط ال غير!
وفي مقابل اتهام الجميل لحلفائه
ّ
يحمل
(السابقني) بمحاولة عــزلــه،
كـثـيــرون الـكـتــائــب نفسه مسؤولية
املصير الــذي يلقاه حكوميًا .فهذا
الـ ـ ـح ـ ــزب كـ ـ ــان ع ـ ـضـ ــوًا ف ـ ــي األمـ ــانـ ــة
الـعــامــة لـقــوى الــرابــع عـشــر مــن آذار
مــع وق ــف الـتـنـفـيــذ ،وال تـجـمـعــه مع
ب ـق ـي ــة األع ـ ـضـ ــاء س ـ ــوى الـ ـشـ ـع ــارات
الـ ـ ــرنـ ـ ــانـ ـ ــة ع ـ ـ ــن م ـ ـق ـ ــارع ـ ــة «ال ـ ـ ـعـ ـ ــدو
الـســوري» .لكن عمليًا لــم يكن لديه
حليف حقيقي يستند إليه في زمن
الصعوبات.
وب ـ ـع ـ ـي ـ ـدًا ع ـ ــن تـ ـ ـق ـ ــاذف ال ـ ـت ـ ـهـ ــم ،مــن
الواضح أن األزمــة أبعد من العالقة
ب ــن ال ـك ـتــائــب و 14آذار .ه ــي أزم ــة
ّ
يتصرف
فــريــق بأكمله ،ارتـضــى أن
كفريق «مـهــزوم» في الداخل بعدما
فـشـلــت ره ــان ــات ــه اإلق ـل ـي ـم ـيــة ،مـقــابــل
تـثـبـيــت ح ــزب ال ـلــه وفــري ـقــه الــاعــب
األق ــوى محليًا .أمــا ال ـقــوات ،فعرفت
كـيــف تستلحق نفسها بالتسوية،
ً
ف ـت ـظ ـهــر ش ــري ـك ــة ل ـل ـع ـهــد م ـب ــاش ــرة،
ولـحــزب الله بطريقة غير مباشرة،
رغم فعل املكابرة الذي تمارسه.

الـشـيـخــوخــة وال ـص ـح ــة ،ال ــى املـلـفــات
ال ـتــربــويــة وال ـق ـضــائ ـيــة وامل ــال ـي ــة .أمــا
املهمات فستتوزع وفق دراسة شاملة
ح ـ ــول اخ ـت ـص ــاص ك ــل ف ــري ــق وم ــدى
ن ـج ــاح ــه ف ــي امل ـه ـم ــات ال ـت ــي شـغـلـهــا
سابقًا ،ويحدد على أساسها املسؤول
عن كل لجنة ،الــذي يفترض أن يقدم
تـقــريـرًا دوريـ ــا بعمله ال ــى أمــانــة سر
التكتل والتكتل بشكل عــام .ستعمل
تلك اللجان في ظل الوزير ،وتساعده
في ملفات وزارته القديمة والجديدة،
وتـشـكــل فــريــق عـمـلــه الــرئـيـســي الــذي
ي ــدرس كــل املـعـطـيــات بــرويــة ويـطــرح
املـشــاريــع واألف ـك ــار ،ويـســاعــد الــوزيــر
فــي تـكــويــن ن ـظــرة صـحـيـحــة ودقـيـقــة
عــن قـ ــدرات وزارت ـ ــه حـتــى يتمكن من
االس ـت ـف ــادة مـنـهــا وتـحـقـيــق م ــا عجز

ينهمك ُ
المستقبليون
ِ
في التحضيرات الالزمة
النعقاد المؤتمر العام
للتيار بعد أيام« .التغيير» ٍآت،
وسيطال أغلب المواقع
ويطيح عددًا ال يستهان به
من الوجوه المعروفة.
وحده األمين العام سيكون
في منأى عن «المحاسبة»
التي وعد بها الرئيس سعد
باق
الحريري .أحمد الحريري ٍ
رغم كل الشائعات
ميسم رزق

ب ـعــد أن اض ـطــر ت ـيــار «امل ـس ـت ـق ـبــل» منذ
أس ــاب ـي ــع إلـ ــى ت ــأج ـي ــل م ــؤت ـم ــره ال ـع ــام،
عقدت الهيئة التنفيذية لألمانة العامة
أمس اجتماعًا لوضع اللمسات األخيرة
على الترتيبات اللوجستية والتنظيمية
الالزمة النعقاد املؤتمر الذي سيستمر
ي ــوم ــن ف ــي الـ ـبـ ـي ــال .الئ ـح ــة ك ـب ـي ــرة مــن
ُاالحتياجات ،تبدأ بتأمني األقالم ودفاتر
ً
املالحظات والطعام واملياه ،وصوال الى
تحديد خريطة املداخل واملخارج وأماكن
ّ
الـجـلــوس ،سيبدأ املنظمون منذ اليوم
ب ــإع ــداده ــا ،وال ـتــأكــد م ــن إتـمــامـهــا على
ّ
أكمل وجــه ،منعًا ألي ثغرة تعكر صفو
املشاركني .وهؤالء هم  1700مندوب ،تمّ
انتخابهم في املؤتمرات املناطقية التي
ُعقدت مؤخرًا ،باإلضافة إلى املشاركني
الـحـكـمـيــن (أع ـض ــاء املـكـتــب الـسـيــاســي
ال ـســابــق وال ـح ــال ــي ،م ـســؤولــو املـنــاطــق،
املـنـسـقــون ،والـكـتـلــة الـنـيــابـيــة) .أمــا يــوم
غد ،فسيجتمع الرئيس سعد الحريري
بأعضاء املكتب السياسي في منزله في
وادي أبو جميل ،بهدف مناقشة البيان
السياسي /االقـتـصــادي ـ ـ االجتماعي،
ووضــع اللمسات األخيرة عليه .حوالى
 40ورقة ،يستعرض فيها التيار الوضع
الـسـيــاســي للمرحلة الـســابـقــة ،ب ــدءًا من
امل ــؤت ـم ــر ال ـتــأس ـي ـســي األول ال ـ ــذي عقد
عــام  ،2009ويـقـ ّـدم نظرته إلــى الخريطة
السياسية العامة ،ومصير فريق الرابع
عشر من آذار ،وما آلت إليه األمــور منذ
اغـتـيــال الــرئـيــس رفـيــق الـحــريــري .كذلك
س ـي ـت ـن ــاول ال ـع ــاق ــة م ــع مـ ـك ـ ّـون ــات ه ــذا
الـفــريــق ،والتحالفات الـجــديــدة ،وطبعًا
العالقة مع حزب الله.
في ظل الحديث عن تغييرات جوهرية
سـتـطــال شخصيات أســاسـيــة فــي تيار
املستقبل ،وتلويح الحريري في أكثر من

عدد لجان التيار
مطابق لعدد اللجان
النيابية والوزارات
وستعمل في ظل الوزير

اآلخرون عن تحقيقه .في موازاة ذلك،
ّ
سيعمل فريق الوزير على تولي أمر
التعامل مــع املــوظـفــن والـتــدقـيــق في
عـمـلـهــم ،سـعـيــا إل ــى م ـحــاولــة إرس ــاء
عملية إص ــاح أسـفــل ال ـهــرم« .نـجــاح
حكومة الـظــل ممكن ج ـدًا ،خصوصًا
أنها مدعومة من رئيس الجمهورية،
ووجود بعض أعضائها في الحكومة
ي ـس ـه ــل ع ـم ـل ـهــا وي ـض ـع ـه ــا فـ ــي قـلــب

ّ
املقصرين ،وإحــداث
مناسبة بمحاسبة
«تغيير» حتمي على مستوى املــواقــع،
يـنـتـظــر ال ـج ـم ـهــور املـسـتـقـبـلــي تــرجـمــة
فعلية في يوم املؤتمر ،يمكن أن تؤسس
مل ــرح ـل ــة جـ ــديـ ــدة مـ ــن ال ـع ـم ــل وت ـح ــري ــك
ُ
صلح املؤتمر
العجلة التنظيمية .فهل ي ِ
م ــا أفـ ـس ــده غـ ـي ــاب «الـ ـشـ ـي ــخ» ل ـس ـنــوات
خارج البالد؟
ت ـق ــول م ـص ــادر األم ــان ــة ال ـعــامــة لـلـتـيــار
إن «ال ـت ـعــويــل ال ـي ــوم ه ــو عـلــى الـقــاعــدة
ُ
ُ
وتـحــاكــم كــل مــن ّ
قصر
الـتــي ستحاسب
ّ
ف ــي ع ـم ـلــه» .وت ــؤك ــد أن «ال ـح ــري ــري كــان
جــديــا فــي مــوضــوع املـحــاسـبــة» ،كاشفة
أن ــه «حـ ّـمــل رســائــل ضمنية لـعــدد كبير
مــن أع ـضــاء املـكـتــب الـسـ ّيــاســي ،طالبهم
م ــن خــال ـهــا ب ـع ــدم ال ـت ــرش ــح م ــن جــديــد
ل ـع ـضــويــة امل ـك ـت ــب ،وخ ـص ــوص ــا ال ــذي ــن
ّ
ت ـ ــول ـ ــوا أدوارًا ت ـن ـف ـي ــذي ــة» .واع ـت ـب ــرت
املصادر هذا اإلجراء «نوعًا من العقوبة
مــن جهة ،ومــن جهة أخــرى إفساحًا في
املـ ـج ــال أم ـ ــام وج ـ ــوه جـ ــديـ ــدة» .وجــديــر
ب ــال ــذ ّك ــر أن «األع ـ ـضـ ــاء امل ُـم ـ ّن ــوع ــن مــن
ال ـت ــرش ــح ،ه ــم م ــن ال ــذي ــن ش ــن ــت ضــدهــم
حمالت من القاعدة الشعبية ،واتهموا
بالتقصير ،ومنهم صالح فروخ وخالد
شهاب وسمير ضــومــط» .ومــن إشــارات
الـتـغـيـيــر ،بـحـســب املـ ـص ــادر ،أن «أغ ـلــب
املرشحني ،الذين بلغ عددهم حوالى 40

مرشحًا على  18مقعدًا ،تتراوح أعمارهم
بني  35و 40عامًا ،ما يعني اإلصرار على
االع ـت ـمــاد بـشـكــل أس ــاس ــي عـلــى عنصر
الشباب ،وخصوصًا ممن كانوا ينتمون
الــى جمعية شباب املستقبل املــوجــودة
منذ مــا قبل تشكيل التيار عــام .»2005
ّ
«سيعي الرئيس  11عضوًا في
وكذلك
املـكـتــب ال ـس ـيــاســي ،بـيـنـهــم م ـن ــدوب عن
كتلة املستقبل .وهــذا املكتب السياسي
سينتخب األمــن العام ونــواب الرئيس
والهيئات التي تكمل املكتب السياسي».
إذًا سـ ـي ــذه ــب ت ـ ـيـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ن ـحــو
خ ـي ــارات جــديــدة عـلــى مـسـتــوى املكتب
ال ـس ـيــاســي ،فـهــل سينسحب ذل ــك على
موقع األمــن العام للتيار الــذي يشغله
أح ـ ـمـ ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري؟ ب ــال ـط ـب ــع ي ـت ـحـ ّـمــل

الحريري منع بعض
أعضاء ّالمكتب السياسي
من الترشح مجددًا

الحريري ّ
مصر على ترك منصب األمين العام في عهدة شخص من العائلة (هيثم الموسوي)

ال ـح ــدث ال عـلــى هــام ـشــه» .ول ـك ــن« ،ال
يمكن البدء بمشروع مماثل بني ليلة
وض ـحــاهــا .األم ــر يـحـتــاج ال ــى ورشــة
تنظيمية كبيرة ،ألنه سينقل التكتل
مــن حــالــة الــى أخ ــرى مختلفة تمامًا،
وسيحوله مــن تكتل نيابي ووزاري
يجتمع كل أسبوع إلذاعــة بيانه ،الى
خلية نحل ال تـهــدأ ،تـكــون هــي فريق
الرئيس».
هـنــا يـبــرز تـحـ ّـد آخ ــر ح ــول ق ــدرة هــذه
ال ـل ـج ــان ع ـلــى ال ـع ـم ــل ،ف ــي ظ ــل حـلــف
التيار مــع تيار املستقبل واضـطــراره
الـ ـ ــى م ـ ــراع ـ ــاة هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـح ــال ــف داخـ ــل
االدارات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات
الــدس ـتــوريــة وال ـ ـ ـ ــوزارات .وت ـح ـ ّـد آخــر
حــول قــدرتـهــا على الــوقــوف فــي وجه
ّ
املديرين العامني الذين عطلوا سابقًا

عـمــل أكـثــر مــن وزي ــر ،وكـ ّـبـلــوهــم ،بمن
ف ـي ـهــم وزراء ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـحــر.
ي ــأت ــي الـ ـ ــرد س ــري ـع ــا« :م ـ ــا ف ــي خـيـمــة
فــوق راس ح ــدا .عـنــد اجـتـمــاع كتلتي
التيار واملستقبل إلجراء االستشارات
ال ـن ـي ــاب ـي ــة ،تـ ــم الـ ـتـ ـط ــرق ال ـ ــى م ـســألــة
ّ
التعاون على صعيد االصــاح ،فعلق
رئيس الحكومة سعد الحريري على
ً
املــوضــوع قــائــا :طردنا الشيطان من
بـيـنــاتـنــا» .وف ـهــم الـعــونـيــون مــن هــذه
الـ ـعـ ـب ــارة إش ـ ـ ــارة إلـ ــى ال ــرئ ـي ــس ف ــؤاد
السنيورة.
تجربة حكومة الظل ،إذا ما حصلت،
ستكون مشابهة للحكومات الغربية
الـ ـت ــي ت ـن ـشــأ م ــع ت ـش ـك ـيــل ك ــل وزارة،
وتـ ـك ــون صــاح ـبــة ال ـف ـضــل األكـ ـب ــر في
تـح ـق ـيــق االنـ ـ ـج ـ ــازات وإيـ ـج ــاد ح ـلــول

الــرئ ـيــس س ـعــد ال ـح ــري ــري جـ ــزءًا كـبـيـرًا
مــن املـســؤولـيــة مـ ّـمــا لـحــق بمؤسساته
وم ــوظـ ـفـ ـيـ ـه ــا ،وح ـ ــال ـ ــة الـ ـ ــركـ ـ ــود ال ـت ــي
أص ــاب ــت ال ـت ـي ــار .ل ـكــن الـتـقـصـيــر أيـضــا
من مسؤولية األمني العام ،إذ لم تسهم
ال ـه ـي ـك ـل ـيــة الـ ـت ــي وض ـع ـه ــا س ــاب ـق ــا فــي
حـمــايــة الـتـيــار مــن اإلن ـه ـيــار .كــذلــك فــإن
ال ـح ــري ــري (أحـ ـم ــد) أخ ـف ــق ف ــي مــراق ـبــة
ّ
املقصرين ومحاسبتهم ،ولم يلتفت إلى
ال ـتــراجــع ال ــذي أص ــاب ال ـت ـيــار ،فأصبح
ال ـت ـسـ ّـيــب وال ـف ــوض ــى داخ ـ ــل املـسـتـقـبــل
هما القاعدة التي يسير وفقها الجميع.
فهل التقويم على كل املستويات الذي
وعــد بــه الــرئـيــس الـحــريــري سينسحب
على «حامل األمانة» أم أن «كبار التيار
يأكلون الحصرم وصغاره يضرسون»؟
«أح ـم ــد ب ــاق عـلــى رأس األم ــان ــة ،وغـيــر
ّ
ذلــك كله شائعات» كما تقول املصادر،
ّ
مؤكدة أن «ال عالقة بني ترؤسه األمانة
وإم ـك ــان ـي ــة ت ــرش ـح ــه فـ ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
ال ـن ـيــاب ـيــة امل ـق ـب ـل ــة» .ه ــل م ــن مــرشـ ّـحــن
منافسني؟ «طبعًا ال» .هــذا يعني ُ فــوزه
بالتزكية؟ «املكتب السياسي املنتخب
م ــن ق ـبــل امل ـن ــدوب ــن ه ــو ال ـ ــذي سيعيد
تعيني أحمد الحريري» .هــذا أقــرب إلى
الـ ـق ــرار ال ـس ـيــاســي ف ــي ظ ــل ان ـت ـخــابــات
ي ـف ـت ــرض أن تـ ـك ــون دي ـم ـق ــراط ـي ــة ،لـكــن
كيف؟ «تيار املستقبل قائم على وجود
شـ ـخ ــص الـ ــرئ ـ ـيـ ــس سـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري،
وبــالـتــالــي اخـتـيــار املـفــاتـيــح األســاسـيــة
ّ
التمسك
لـهــذا الـتـيــار مـتــروكــة ل ــه» .أم ــا
ً
ب ــ«اب ــن عـمـتــه» ،فـيـعــود أوال إل ــى «كــون
الحريري ُي ّ
صر على إيداع هذا املنصب
عند شخص مــن الـعــائـلــة» ،وثــانـيــا ألن
«األمانة العامة تترتب عليها مسؤولية
مالية ،وبالتالي ال ُيمكن تسليمها ألي
ك ـ ــان» .وب ـصــراحــة «ال يـمـكــن محاسبة
األمني العام على التقصير ،وهو محاط
بمجموعة من املعاونني الذين يفترض
أنهم أتوا من أحزاب أخرىّ ،
ويدعون أن
لديهم خبرة في العمل التنظيمي».
أه ـم ـي ــة انـ ـعـ ـق ــاد امل ــؤتـ ـم ــر فـ ــي  26و27
الـشـهــر ال ـجــاري تكمن فــي أنــه أتــى بعد
ســت س ـنــوات عـلــى املــؤتـمــر التأسيسي
األول للتيار ،وبعد تأجيله مرتني ،علمًا
ب ــأن ــه أهـ ــم خ ـط ــوة م ــن خـ ـط ــوات الـعـمــل
التنظيمي .وأهميته أيضًا أنه يأتي في
ظــل أزم ـتــن ّسـيــاسـيــة ومــالـيــة للرئيس
الـ ـح ــري ــري أثـ ــرتـ ــا ب ـش ـكــل واض ـ ــح عـلــى
عمل التيار وشعبيته .وميزته هي في
«توسيع قاعدة املشاركة ،واستناده إلى
تجربة سابقة ،ومشاركة املرأة وتوسيع
التمثيل الطائفي» .واألهــم هو «وجــود
الــوجــوه الشابة غير املقيدة بــاإلطــارات
التقليدية» .فهل يـكــون املــؤتـمــر خطوة
نـحــو ت ـطـ ّـور الف ــت أم م ـجـ ّـرد بــروتــوكــول
يبقي التيار حيث هو؟

بــراغ ـمــات ـيــة ل ـه ـمــوم الـ ـن ــاس .وال ـي ــوم،
يفترض بالتكتل أن يأخذ على عاتقه
م ـه ـمــة إنـ ـج ــاح ال ـع ـه ــد ،خ ـصــوصــا أن
ع ـجــز الــرئ ـيــس ع ــن اب ـت ـكــار امل ـشــاريــع
ً
وتنفيذها يعني فشال تلقائيًا للتيار
الــوط ـنــي ال ـح ــر ،وإح ـبــاطــا لـجـمـهــوره
ً
ال ـع ــون ــي أوال ،وغ ـي ــر ال ـع ــون ــي ال ــذي
ّ
ً
عــلــق آم ــاال عـلــى عـهــد ع ــون باعتباره
ال ــرج ــل األن ـس ــب ل ـق ـيــادة الـجـمـهــوريــة
ثــانـيــا .وبــال ـتــالــي ،ينتظر املــواطـنــون
اليوم من فريق رئيس غير عادي فاز
بكتلة نيابية ووزاريـ ــة كـبـيــرة ،واليــة
اسـتـثـنــائـيــة تـحـمــل اس ـم ــه ،ال اكـتـفــاء
الـعــونـيــن ب ـت ـكــرار خ ـطــاب الـقـسـ ّـم كل
ف ـتــرة ،وتـحــويـلــه إل ــى نـسـخــة منقحة
عــن «إع ــان بـعـبــدا» لصاحبه ميشال
سليمان.

