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حتقيقات

تعدّ د القوى داخل «الم�ستقبل» ...وك�سر ح�صرية تمثيله ال�س ّنة ِ�سمة المرحلة المقبلة
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ع ّلو�ش :الم�شنوق بالغ في ا�ستعمال مركزه في الداخلية ...وت�صريحاته الأخيرة �أحرجت الحريري
محمد حمية
منذ وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز في بداية السنة الماضية ،وتنصيب الملك سلمان ملكاً ،وبعد التغييرات في المناصب العليا في المملكة ال سيما تعيين محمد بن سلمان وزيرا ً للدفاع
ومحمد بن نايف وليا ً للعهد ،بدأت عالقة رئيس الحكومة اللبنانية األسبق سعد الحريري مع السعودية تتردّى يوما ً بعد آخر ،وبدأ يفقد شيئا ً فشيئا ً المكانة التي كان يحظى بها لدى الملك الراحل
عبد الله.
التردّي في العالقة فعل فعله السلبي على الصعيد المالي لدى الحريري ،فكانت فضيحة شركة «أوجيه» التي يملكها الحريري وبقيت في الس ّر حتى خرجت إلى العلن وانكشفت على المنابر
مكتب الحريري في الشركة على مرأى من الشرطة السعودية ،إال دليل على اإلفالس المادي للحريري أوال ،وسوء
اإلعالمية .وما اقتحام عدد كبير من موظفي الشركة في الرياض منذ أيام
َ
العالقة مع المملكة ثانياً .فهل باستطاعة هؤالء اقتحام الشركة من دون دعم أو تواطؤ السلطات السعودية؟ هذه العوامل وغياب سعد الطويل عن لبنان وتياره وجمهوره ومحبيه في أشد
المراحل قسوة على لبنان ،وهو يتنقل بين عواصم العالم ،تركت تداعياتها على الساحة الداخيلة وانعكست على تماسك «المستقبل» الداخلي ،وعلى عالقة التيار بحلفائه ال سيما حزب «القوات
اللبنانية» ،وبالتالي خسارة حليفه على الساحة المسيحية؟
الهبات السعودية التي وعدت المملكة بتقديمها للقوى األمنية اللبنانية كانت من فصول طريقة تعاطي المملكة الجديدة مع الحريري .فرغم تزويد القيادة السابقة للحريري بمليار دوالر خالل
زيارته إلى بيروت في آب  2014بعد اجتياح تنظي َمي «داعش» و«النصرة» لعرسال ،إال أن العهد السعودي الجديد نقض العهد القديم ولم يصرف الهبة واعتبرها مقدّمة من مال الملك عبد الله
الخاص ال من «بيت مال» المملكة.

وولي العهد محمد
الخالف القديم المستمر بين الحريري
ّ
بن نايف بعد وصف الحريري له بالس ّفاح كما كشفت إحدى
وثائق «ويكيليكس» ،ساهم أيضا ً في تخفيض المكانة التي
نالها الحريري في المملكة ،ال سيما بعد تو ّلي بن نايف والية
العهد .فأصبح الرجل الثاني في المملكة غريم الحريري ،وما
صعّ ب األمور عليه أكثر ،عالقة هذا الرجل الثاني بمنافس
الحريري على الساحة الطرابلسية أي وزير العدل أشرف
ريفي .فكان الخالف بينهما حول بداية حول إطالق سراح
الوزير السابق ميشال سماحة لينسحب على ملفات أخرى،
فكانت االنتخابات البلدية التي فاز فيها ريفي في طرابلس،
محطة لتصفية الحسابات بين الرجلين ،وسبقتها انتخابات
بيروت التي ش ّكلت سقوطا ً مدويا ً للمستقبل على رغم فوز
الالئحة المدعومة منه ،لكنه كان ف��وزا ً بطعم الهزيمة كما
قال المحللون لنتائج االنتخابات التي عكست تملمالً ألهالي
المدينة من سياسات الحريري ،التي أدّت إلى إفقار البيروتي
والمواطن اللبناني كما يعبّر كثيرون من مواطني المدينة.
فجرها وزي��ر
خ�لاف الحريري م��ع ريفي تبعته قنبلة ّ
الداخلية نهاد المشنوق في وج��ه الحريري نفسه ،خالل
مقابلته التلفزيونية األخ��ي��رة ،عن طريقة ترشيح رئيس
المردة الوزير سليمان فرنجية التي أصابت الحريري مقتالً
في السياسة.
الحريري الذي ألمت به المصائب المالية والسياسية من
كل حدب وصوب ،بات عرضة لنصائح اآلخرين .فينصحه
رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط بأال يمارس
التجييش المذهبي ض ّد حزب الله والشيعة ،ويطلب من
المسؤولين السعوديين الذين التقاهم في زيارته األخيرة
إلى المملكة بأال يتركوا الحريري .أما رئيس المجلس النيابي
نبيه بري فأبدى تعاطفه معه قائالً «أنا مع الحريري ظالما ً
أم مظلوماً».
بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام  ،2005استند
المشروع السياسي لتيار المستقبل ومعه  14آذار على
«سيبة» من ثالث أرجل ،األولى دم الرئيس الحريري والمحكمة
الدولية ،الثانية الخطاب المذهبي ووضع الطائفة الس ّنية في
وجه حزب الله والتهديد بالفتنة الس ّنية ـ الشيعية ،والثالثة
تتمثل بالمال بعد نيل الحريري حصته على إثر توزيع تركة
الحريري المالية على أوالده .ولكن اليوم ،وبعد مرور  11سنة
على رحيل الحريري ،سقطت «سيبة» المشروع المستقبلي،
ف��دم��اء ال��ح��ري��ري باتت غير قابلة لالستثمار السياسي
والمحكمة الدولية أف��رغ��ت م��ن مضمونها بعد الفضائح
المتتالية التي اعترتها ،أما الخطاب المذهبي فسحب من يد
«المستقبل» لصالح تنظيمَي «النصرة» و«داعش» ،فالخطاب
المذهبي كان ق��رارا ً إقليميا ً لحصار حزب الله وإدخاله في
أت��ون الفتنة والمستقبل كان أداة تنفيذية لكن بعد فشله
في تنفيذ المطلوب منه أوكلت المهمة إلى شخصيات أخرى
كالوزير ريفي وبعض المتطرفين المرتبطين بالسعودية.
أما عامل «المال الحريري» فكان محرك المشروع المستقبلي
داخلياً ،أما اليوم فباتت األزمة الحريرية على كل شفة ولسان
ما سبب إرباكا ً للتيار وتملمالً في أوساط القاعدة الشعبية
المستقبلية .فهل فعالً سقط مشروع «المستقبل»؟ ماذا يقول
مسؤولو التيار األزرق عن حقيقة خالفات البيت المستقبلي
الداخلي؟ وه��ل احتكار التيار للساحة الس ّنية ب��ات من
الماضي؟ وهل نحن أمام مرحلة تعدّد القوى داخل التيار؟
وهل ستكون قوى التط ّرف القوة الموازية للمستقبل؟ وما هي
خيارات الحريري إزاء هذا الواقع؟ وإلى أيّ مدى تفاهمه مع
حزب الله على سلة كاملة من ضمنها الرئاسة يعوم وضعه
السياسي والمالي بوصوله إلى رئاسة الحكومة؟ وهل توافق
السعودية؟ وهل لحزب الله مصلحة في إضعاف الحريري
لصالح التط ّرف؟

سيأتي ضعيفا ً وال قدرة لديه على األرض ،وسيقول له الحزب
إنّ مفتاح الحل والتسوية في دعم العماد ميشال عون لرئاسة
الجمهورية كي تأتي رئيسا ً للحكومة ،لكنه ال يستطيع ذلك من
دون إذن السعودية .فعون كان مقبوال ً من الحريري سابقا ً لكن
الفيتو السعودي على عون حينها ّ
عطل التسوية».

حظوظ فرنجية تراجعت

«المستقبل» وتصويب البوصلة

تتحدّث أوساط بيروتية إلى «البناء» عن تذ ّمر وتململ
شديدَين لدى أهالي بيروت إزاء سياسات تيار المستقبل
السياسية واالقتصادية التي تحولت مع الوقت إلى نقمة على
التيار وزعيمه سعد الحريري ،وتعود األوساط إلى مرحلة
الرئيس رفيق الحريري وتعتبر أن إفقار لبنان واللبنانيين
وأهالي بيروت تحديدا ً بدأ منذ ذلك الحين حيث أجبر عدد من
أهالي العاصمة على إخالء منازلهم والتخلي عن أمالكهم في
وسط المدينة لقاء مبالغ مالية زهيدة ،ما أدّى إلى خسارتهم
أمالكهم ومنازلهم التي باتت تساوي اليوم ماليين الدوالرات،
بينما تتنعم عائلة الحريري باألموال التي كانت نتيجة
الفساد طوال عقود من الزمن.
وت��رى هذه األوس��اط أن نتائج انتخابات بيروت كانت
عقابا ً للحريري ،كما أنّ أهالي طرابلس لم يقترعوا لالئحة
المدعومة من ريفي حبا ً باألخير ،بل لتصفية الحسابات مع
القوى الداعمة لالئحة الخاسرة وعلى رأسها تيار المستقبل،
وتسأل األوساط :كيف أن الحريري ينفق الكثير من األموال
على حفالت العشاء في منزله بينما ال يعطي الموظفين في
مؤسساته رواتبهم منذ عدة أشهر؟
يؤكد عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل الدكتور
مصطفى علوش لـ«البناء» أن «تيار المستقبل تيار واحد
ال تيارات ،وال خالفات داخلية بين أركانه ،لكنه يستوعب
عددا ً من الحلفاء أو المؤيدين أو من يسمون أنفسهم جمهور
الرئيس رفيق الحريري من نواب ووزراء كوزير العدل أشرف
ريفي ووزي��ر الداخلية نهاد المشنوق ،لكن الرجلين ليسا
في تيار المستقبل ،وهؤالء جميعا ً ال يلتزمون مئة في المئة
بقرارات التيار الذي يرأسه سعد الحريري».
وينفي علوش وجود أيّ خلل داخل «المستقبل» ،لكنه يقر
بوجود أزم��ات مالية ال يمكن التعمية عليها ،ويضيف« :ال
يجوز أن تؤدي هذه األزمة المالية إلى إضعاف التيار وتململ
المناصرين والمحازبين ووض��ع كل المبادئ والثوابت
جانباً».
وي��رى القيادي المستقبلي أن «المستقبل هو الوحيد
ضمن المنظومة السياسية المذهبية ال��ذي لم يستعمل
اللغة المذهبية .إذا كان هذا سبب تراجع المستقبل فنحن
فخورون بذلك» .ويوضح« :ل��م ننطلق من منطق مذهبي
في مشروعنا لكن بعض األط��راف أو المجموعات الشعبية
القريبة من المستقبل رأت في التيار في مراحل معنية تيارا ً
مذهبيا ً أو موازيا ً لحزب الله من الناحية المذهبية واعتقدت
أنه سيتحول الحقا ً إلى تنظيم مسلح ،ولكنها لم تجد فيه

حزبا ً دينيا ً ومذهبيا ً بل بقي حزبا ً عابرا ً للطوائف ومنطلقه
وطني».
ويتابع علوش« :إن حزبا ً عقائديا ً وقويا ً ومسلحا ً كحزب
الله ال يستطيع االستمرار من دون تمويل ،فلديه عشرات
اآلالف من الموظفين والعسكريين يحتاجون إل��ى روات��ب
ولديه مؤسسات عدّة .ولو انقطع التمويل عن حزب الله لما
استطاع االستمرار طوال هذا الوقت».
ويعتبر أن «انطالقة «المستقبل القوية بعد اغتيال الحريري
بنيت على العطف الشعبي والتعاطف مع التيار ومع آل
الحريري ومن كل الطوائف لمظلومية االغتيال .والمستقبل
تيار سياسي وانطلق من أفكار الرئيس رفيق الحريري لكن

�سي�ضطر لعقد
الحريري
ّ
ت�سوية مع حزب اهلل لكنه
هذه المرة �سي�أتي �ضعيف ًا بعد
الأزمات التي لحقت به
الناس اليوم يريدون حياة اقتصادية واستقرارا ً اجتماعيا ً
في نهاية المطاف ،وال نستطيع ربط هذه الحياة بكشف
حقيقة اغتيال الحريري ،وال شك في أن تغييب المتهمين
بقتل الحريري بشكل أو بآخر عن المحاكمة ومرور الوقت
على حادثة االغتيال ،أمور خ ّففت من ألق المحكمة الدولية
فال بد من إعادة وضع الناس بالمنطق السياسي وتصويب
البوصلة ،ومن هنا نقول أن المستقبل بحاجة إلى إعادة
تظهير صورته الحقيقية السياسية ولمشروعه االقتصادي
االجتماعي».

أسس التسوية مع حزب الله

ويشدّد علّوش على أن «خطاب المستقبل في وجه حزب
الله كان سياسيا ً ولم يكن يوما ً مذهبياً ،وليس ألنه حزب
شيعي .بل واجهناه سياسيا ً ولسنا نواجه الشيعة».
ويبدي علّوش اعتقاده بأن «ال مانع لدى المستقبل من
التوصل إلى تسوية مع حزب الله لكن وفق أسس أهمها أن
يكون حزب الله حزبا ً سياسيا ً ال مسلحا ً خارج إطار الدولة
ويأتمر بأوامر الخارج ،لكن حزب الله يرفض أي تسوية حتى
اآلن وآخرها مبادرة ترشيح الوزير سليمان فرنجية التي ما
زالت حتى اآلن قائمة ولم نصل إلى وفاتها بعد ،والحريري
لن يتخلى عن ترشيح فرنجية».

الحريري وريفي والمشنوق

أما عن العالقة بين الحريري وريفي والمشنوق ،فيوضح
علوش أن ما جرى في انتخابات الشمال وتصريحات ريفي،
أم��ور سبّبت الكثير م��ن اإلح���راج واإلش��ك��االات للمستقبل
وللحريري« .لكن إذا كان هناك من معالجة مع ريفي فهي
ستكون بمستوى ال أستطيع التكلم بها».
ويضيف« :أما الوضع مع المشنوق فيحتاج إلى معالجة،
ولدينا الكثير من العتب عليه ،ال سيما المبالغة في لعب دوره
في وزارة الداخلية وتصريحاته التي سببت إشكالية كبيرة
وإحراجا ً للحريري».

«المستقبل» وتعدّد القوى

ترى مصادر ّ
مطلعة في  8آذار أن «حزب الله ال يستطيع
تغيير ما يحصل على صعيد المستقبل ،أو ما يجري بين
المستقبل والسعودية .بل األمر يتعلق بأهداف المستقبل
وم��دى ق��درت��ه على ترتيب أوض��اع��ه :السياسي والمالي
والخارجي ،ومتعلق أيضا ً بالوضع داخل السعودية .فاألمر
خ��ارج ع��ن سيطرة ح��زب الله ال��ذي ال يستطيع إضعاف
الحريري أو تقويته».
يصب
وتستبعد المصادر في حديث إل��ى «البناء» أن
ّ
التح ّول في «المستقبل» في مصلحة المتط ّرفين ،مضيفة:
«هناك مزاج عام في لبنان والمنطقة ض ّد اإلرهاب والتط ّرف،
وحتى السعودية التي تدعم التنظيمات اإلرهابية في سورية
وال��ع��راق وأكثر من دول��ة س�� ّراً ،تعلن ظ��اه��را ً أنها تحارب
اإلرهاب .فما يحصل في المستقبل نتيجة الخالف السعودي
ـ السعودي نظرا ً إلى تعدد مرجعيات تيار المستقبل في
السعودية ،والصراع بين بن سلمان وبن نايف ،والمستقبل
جزء من التركيبة السعودية ،وترجح المصادر أن تعدّد
القيادات الس ّنية وتحديدا ً داخ��ل فريق المستقبل ستكون
سمة المرحلة المقبلة ،وتكسر احتكار المستقبل للساحة
الس ّنية ،لكن لن يصب ذلك لمصلحة التط ّرف .فريفي ينحصر
نفوذه وقوته في الشمال والمشنوق في بيروت ،وربما يعود
الحريري إلى صيدا ،وربما ينتهي».

حزب الله وأزمة «المستقبل»

وتؤكد المصادر أن «ح��زب الله ال يخسر شيئا ً في هذه
التركيبة الجديدة داخ��ل المستقبل وعلى مستوى الساحة
الس ّنية ،وهو منفتح على الجميع .حتى ريفي إن أصبح زعيما ً
فهو مضطر أن يفتح حوار مع حزب الله».
وتشدّد المصادر على أن «الحريري سيضطر في نهاية المطاف
إلى التفاهم مع حزب الله والتوصل إلى تسوية .لكنه هذه المرة

وتعتبر المصادر أنّ «حظوظ فرنجية تراجعت أمام حظوظ
عون التي ارتفعت بعدما فضح المشنوق أن ترشيحه كان
بريطانيا ً أميركيا ً سعودياً ،ال بمبادرة فردية من الحريري
الذي عليه أن يقدّم تنازالت في أيّ تسوية ،ال سيما في قانون
االنتخاب .فهو خسر االنتخابات البلدية ولديه أزمات مالية
ويعامل بطريقة مهينة من السعودية».
وتشير المصادر إلى أنه «عندما يصبح الحريري رئيسا ً
للحكومة سيضطر إلى تعديل خطابه ،ال سيما في موضوع
خص قتال حزب الله في سورية ،ألن
المحكمة الدولية وفي ما ّ
هذا الملف ال يدخل ضمن ملفات التسوية الداخلية ،بل يتعلق
بأمن المقاومة وأمن لبنان واستقراره».

طرابلس وظاهرة ريفي

وتوضح مصادر ّ
مطلعة في طرابلس لـ«البناء» ،أنّ «بعض
اإلعالم عمل بقصد أو غير قصد على تضخيم ظاهرة ريفي في
طرابلس بعد االنتخابات البلدية .لكن ذلك ال يعبّر عن حقيقة
الواقع .فالالئحة التي فازت ليست الئحة ريفي ولم تفز بق ّوتها،
بل بسوء إدارة القوى الداعمة لالئحة األخرى .ال سيما عملية
تشكيل الالئحة التي استبعدت الطبقة الفقيرة وتحديدا ً في باب
التبانة واستبعدت أعضاء الالئحة السابقة .إضافة إلى وجود
بعض الشخصيات من الوزن الشعبي في الالئحة المنافسة.
لذلك فإن نتيجة االنتخابات ال تعبّر عن تبدل في موازين القوى
في طرابلس ،بل ريفي راهن على حصان الالئحة لكن الحصان
الذي فاز ليس حصانه».
وتشير المصادر إل��ى وج��ود مراكز ق��وى متعدّدة داخل
السعودية ،ما انعكس على «المستقبل» ،لكن القرار والتوجه
الرسمي العام في المملكة ما زاال داعمين للحريري مع إجراء
مصالحات داخل الساحة الس ّنية.
ولفتت المصادر إل��ى أنّ «ريفي يحاول اس��ت��دراج الدعم
الخارجي عبر خطابه المذهبي والمتط ّرف ،لكنها استبعدت أن
يمأل التط ّرف ضعف المستقبل ألن التطرف يحتاج إلى رعاية
إقليمية ودعم إعالمي ومالي ورعاية أمنية سياسية محلية،
فالخارج استنفذ استخدام هذه الحالة ولم يعد بحاجة إليها
على رغم استمرار الصراع بين محور المقاومة واإلرهاب على
مستوى المنطقة ،وتصوير ذلك على أنه فتنة س ّنية ـ شيعية.
لكن هناك قرارا ً داخليا ً بأال تتمدّد هذه الحالة في الداخل».

اعترافات بن نايف

وكانت صحيفة «الوطن» السعودية قد نشرت على موقعها
ولي العهد السعودي
اإللكتروني خبرا ً نقلت فيه تصريحات ّ
محمد بن نايف ،على هامش اللقاء التشاوري لقادة مجلس
التعاون الخليجي الذي عقد الثالثاء الماضي .ويتض ّمن الخبر
اعتراف بن نايف بفشل عملية «عاصفة الحزم» التي قال «إن
أمدها قد طال وخرجت عن توقعاتها».
وفي شأن األزمة السورية نقلت «الوطن» عن بن نايف قوله:
«كان المتوقع إزاحة الرئيس السوري بشار األسد بمساعدة
تركيا والواليات المتحدة ،وع ّولنا كثيرا ً على الطمأنات ،ولكن
لم تتحقق هذه الوعود على أرض الواقع» .ويختم الخبر الذي
نشرته الصحيفة السعودية ،بحديث ابن نايف قائالً« :كل هذه
األمور تح ّتم علينا أن نراجع سياساتنا وحساباتنا ،وإن تطلّب
األمر فعلينا تقديم تنازالت حقيقية ومؤلمة في الوقت نفسه في
كل الملفات آنفة الذكر».
وتجدر اإلش��ارة إل��ى أن��ه تم سحب ه��ذا الخبر من موقف
«الوطن» االلكتروني بعد نشره بوقت قليل.

ج�سر جب جنين الأثري� ...شاهد على تاريخ المنطقة
البقاع الغربي ـ شبلي أبو عاصي
عُ رف قديما ً بجسر التواصل والتالقي بين السكان القاطنين على ضف َتي
مجرى نهر الليطاني .وعُ رف أيضا ً بجسر قوافل المزارعين والتجار الذين
كانوا ينقلون حوائجهم فوقه ،إما للشراء أو للبيع ،متجهين إلى الشام وجبل
العرب .إنه الجسر األثري الواقع في الجهة الغربية من بلدة جب جنين في
البقاع الغربي ،المتغلغلة في التاريخ ،والتي يعود عمرها إلى األلف الثاني

قبل

قبل الميالد .جب جنين المالصقة لكفريا المتجذرة في الجهة الشرقية لجبل
الباروك ،والال المتأللئة «بلدة الفسيفساء البيزنطية» وتتضمن كتابات
باللغة االغريقية وتعود إلى القرن السادس ميالد.
هذا الجسر األثري العتيق والمحاط بأجمل البلدات :كامد اللوز ،وجب
جنين وكفريا وخربة قنافار والال وبعلول والقرعون ،ومع مرور الزمن،
أصيب بتصدّعات وانهيارات عدّة ،وقد تم في ستينات القرن الماضي إنشاء
جسر مجاور له من أجل مرور الشاحنات والسيارات.

أهمية هذا الجسر تنبع من أهمية جب جنين والبلدات المحيطة بها،
ولوجوده على تقاطع طرق في البقاعين الغربي واألوس��ط ،ومن اشتهار
البلدة بكثرة المستنقعات التي تعيق التواصل بين بلدات جبال لبنان
الغربية ومثيالتهافي سلسلة جبال لبنان الشرقية.
يبلغ طول الجسر  80متراً ،ويرتكز على  13قنطرة ضخمة ،واللمسات
العمرانية الرومانية واضحة على رصف حجارته ،ويشير آثاريون إلى أنّ
تاريخ بنائه يعود إلى ما بين القرنين الثاني عشر والعشرين.

 ...وبعد

ون��ظ��را ً إل��ى الحاجة لترميم ه��ذا الجسر األث���ري ،ق��ام��ت بلدية جب
جنين التي ك��ان يرأسها المرحوم خالد شرانق بالتعاون مع «جمعية
تراثنا» التي ترأسها نسيمة الخطيب ،بأعمال تدعيم الجسر وإع��ادة
تأهيله ،واك��ت��ش��اف أج���زاء منه كانت مطمورة تحت ال��ت��راب م��ع م��رور
الزمن.
وحول هذا الجسر ،أقامت بلدية جب جنين حدائق عامة وملعبا ً رياضيا ً
وسوقا ً شعبية ،يؤمها األهالي ك ّل سبت من كل أسبوع.

