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اوىل ارتدادات قرار الرئيس سعد الحريري متثلت 
بالهزة التي اصابت الطائفة السنية، واالرباك الذي 
سببه قراره لكثري من القوى السياسية التي كانت 
عدا  له،  وانتخابية  سياسية  حليفة  انها  تفرتض 
صعوبة البحث عن بديل مقبول شعبيا وسياسيا 
وله امتداد مناطقي واسع وعابر للطوائف وميثل 
خط االعتدال والحوار. كام طرح قراره اسئلة عن 
االسباب الحقيقية التي دفعته اىل اتخاذ هذا القرار 
الذي وصفه البعض باالنتحار السيايس، فيام وصفه 
اخرون بالقرار الصائب نظرا اىل االنتكاسات التي 
قوى  مع  عقدها  التي  التسويات  بسبب  اصابته 
برامج  من  يريده  كان  ما  له  تحقق  ومل  سياسية 
اصالحية لالقتصاد واملالية العامة والوضع املعييش 

والخدمايت.
لعل بيان اعتكاف الحريري كاف لرشح االسباب 
الكامنة وراء قراره، او االسباب التي اراد هو رشحها 
وترك اسبابا اخرى لظروف افضل العالنها. ولعل 
الراحل  الرئيس  والده  استشهاد  ذكرى  يف  صمته 
رفيق الحريري يوم 14 شباط ابلغ من الكالم، ولو 
الشهيد  رضيح  عند  قاله  الذي  القليل  الكالم  ان 
رفيق الحريري اىل بعض وسائل االعالم مل يشف 

غليل كرث النه مل يحمل موقفا جديدا.
بعض  مواقف  الالفت  كان  ذلك،  من  الرغم  عىل 
للبنان  الصديقة  الكربى  والدول  العربية  الدول 
والواليات  وفرنسا  كمرص  شخصيا،  وللحريري 
االسف  بابداء  اكتفت  التي  وسوها،  املتحدة 
االنتخابات يف  اجراء  اكدت وجوب  لكنها  لقراره، 
مواعيدها واستمرار التحضريات االدارية واالجرائية 
لها، ما يعني ان الحياة السياسية اللبنانية ال يجب 
ان تتوقف عند قرار زعيم سيايس بتعليق عمله 
بعدما  الفتوى  دار  ان  كام  والربملاين.  السيايس 
استوعبت قرار الحريري واجرت اتصاالت ولقاءات 
للملمة الصف، اعلنت قرارها بالتنسيق مع رؤساء 
االنتخابات  مقاطعة  بعدم  السابقني  الحكومات 

لعلها املرة االوىل يف تاريخ لبنان يعلن فيها زعيم سيايس لطائفة كربى ولتيار سيايس كبري، تعليق عمله السيايس والربملاين وعدم 
خوض االنتخابات النيابية املقبلة كام فعل الرئيس سعد الحريري، وهو االمر الذي ترك اكرث من عالمة استفهام وتساؤالت عن 

املرحلة التي ستيل اعتكاف الحريري وان املوقت

عىل الرغم من وجود زعامات وشخصيات نيابية 
اكرث عىل  مناطقي  لكنه  لها حضور شعبي  سنية 
عدم  قراره  سيؤثر  كيف  الوطن؟  مساحة  امتداد 
وعىل  الشخيص  املستوى  عىل  االنتخابات  خوض 

مستوى التيار عىل القوى السياسية االخرى؟  
مل  انه  يرى  الحريري،  الرئيس  من  املقربني  بعض 
محارب  اسرتاحة  اخذ  بل  السياسية،  حياته  ينه 
لرتتيب اوضاعه اىل حني تسمح الظروف الداخلية 
وان  جديدين،  واداء  بوجه  بعودته  والخارجية 
قيادة الطائفة السنية ما زالت معقودة له ولو مل 

يكن يف الحكم.
اما بالنسبة اىل الحلفاء السابقني، فقد كان واضحا 
ان هناك نوعا من "فيتو" عىل التحالف مع بعض 
الحلفاء السابقني، وكلمة الحريري يف بيان عزوفه 
"ان  بقوله:  الحلفاء  ما سامه خسارة  اىل  تطرقت 
التي  والتسويات  لبنان  يف  االهلية  الحرب  منع 
فرضها ذلك عيل سابقا، كان سببا لخساريت ثرويت 
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ماذا بعد قرار الحريري تعليق عمله السياسي والنيابي؟
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مع ان الرؤساء السابقني اعلنوا ايضا عدم ترشحهم 
لالنتخابات. 

سياسية  قوى  تحرضت  الحريري،  قرار  بعد  لكن 
من  اكرث  يف  واالنتخابية  الشعبية  تركته  لوراثة 
قبل  االساس،  هذا  عىل  تعمل  وبدأت  منطقة، 
تيار  قيادة  ومن  الحريري  من  آخر  قرار  يأيت  ان 
تصويت  وال  وتحالفات  ترشيحات  "ال  املستقبل: 
التيار  التيار، ومن يود الرتشح ليستقل من  باسم 
التيار  عنوان  تحت  ال  الشخصية  بصفته  ويرتشح 
وليتحمل مسؤولية خياره". هذا القرار زاد ارباك 
القوى السياسية التي بدأت تبحث عن مرشحني 

من خارج التيار ومنارصيه لضمهم اىل اللوائح. 
تيار  مصري  ما  الحريري،  عزوف  بعد  ما  املهم 
املقربة  والشخصيات  الحاليني  ونوابه  املستقبل 
منه او املنتسبة اىل تيار املستقبل الراغبة يف خوض 
العمل السيايس والنيايب؟ ماذا سيكون عليه وضع 
الطائفة السنية بعد غياب زعيمها السيايس االول، 

الشخصية وصداقايت الخارجية والكثري من تحالفايت 
وتشري  االخوة".  وحتى  الرفاق  وبعض  الوطنية 
املعنيني  ان  اىل  ومواقفه  املستقبل  تيار  مصادر 
الحر  الوطني  التيار  هام  التحالف  بعدم  االولني 
التقدمي  الحزب  ما  حد  واىل  اللبنانية،  والقوات 

االشرتايك.
اعلنوا  الحاليني  االزرق  التيار  كتلة  نواب  بعض 
التزامهم قرار عدم الرتشح، حتى ان بعضهم اتخذ 
قراره قبل ستة اشهر كالنائب سمري الجرس بعدم 
الرتشح السباب خاصة، وهو ابلغ الرئيس الحريري 

قراره من مدة طويلة.
"االمن العام" حاورت عضو كتلة املستقبل النائب 
الدكتور محمد الحجار عن مستقبل تيار املستقبل 
والوضع السني عموما بعد قرار الحريري، والعالقة 

مع الحلفاء السابقني.

■ ما بعد عزوف الرئيس الحريري ما مصري تيار 
املستقبل ونوابه الحاليني والشخصيات املقربة منه 
او املنتسبة اليه الراغبة يف خوض العمل السيايس 

والنيايب؟
العمل  تعليق  اعلن  الحريري  سعد  الرئيس   □
السيايس والنيايب لفرتة زمنية محددة، اربع سنوات 
االمور مستقبال.  اقل، هذا رهن تطورات  او  اكرث 
لالنتخابات  يرتشح  لن  انه  قال  االقل  عىل  لكنه 
املقبلة وال حتى املنتسبني اىل التيار. بهذا املعنى، 

كتلة املستقبل لن تكون موجودة يف املجلس النيايب 
املقبل عام 2022، لكن هل سيستمر هذا الوضع 
اىل ما بعد االنتخابات املقبلة )2026(؟ ال اعتقد. 
التي  التطورات  وفق  تتحدد  املقبلة  الخطوات 
سيبقى  املستقبل  تيار  االحوال،  كل  ستحصل. يف 
االجتامعي،  العمل  خالل  من  الناس  بني  حارضا 
ورمبا يف االستحقاقات النقابية ال يف العمل والنشاط 
املشاركة  تعليق  فرتة  خالل  املبارشين  السيايس 
نائب  اي  ان  مبعنى  والنيابية.  السياسية  بالحياة 
حايل يريد الرتشح عليه االستقالة من التيار بكتاب 
خطي حسب قرار قيادة التيار، وخوض االنتخابات 
الكتلة  يف  هم  وَمن  الشخصية،  مسؤوليته  عىل 
النيابية الحالية يتخذون القرار الذي يناسبهم، وهم 
احرار لكن ليس تحت اسم تيار املستقبل الذي ال 

يتحمل اي مسؤولية حيال ترشيحهم.

بعد  السنية  الطائفة  وضع  عليه  سيكون  ما   ■
غياب زعيمها السيايس االول، رغم وجود زعامات 
لكنه  شعبي  لها حضور  سنية  نيابية  وشخصيات 

مناطقي اكرث؟
او ضائعة،  منبوذة  تكون  لن  السنية  الطائفة   □
ميكن  طائفة  وليسوا  امة  هم  السنة  املسلمون 
املطلوب  لكن  زاوية.  او  ضيق  مكان  يف  حرصها 
املستقبل  تيار  عليه،  االمور كام هي  تفهم  اليوم 
ميثل االكرثية السنية؟ نعم. نحن تيار عابر للطوائف 

الرئيس سعد الحريري معلنا تعليقه العملني السيايس والنيايب.

عضو كتلة املستقبل النائب الدكتور محمد الحجار.

واملناطق، هذا توجهنا وهكذا سنستمر يف املرحلة 
املقبلة، وهكذا اراد الرئيس الشهيد رفيق الحريري 
ان تكون مسرية تيار املستقبل وهكذا سنستمر. 
اما بالنسبة اىل وجود زعامات سنية اخرى مناطقية 
فاالمر صحيح اذا اعتربنا ان النائب زعيم، وال ادري 
اذا كان يصح هذا التوصيف عىل جميع النواب. 
وفازوا  ترشحوا  اذا  الحاليني  املستقبل  تيار  نواب 
يغريوا  لن  التيار،  خارج  او  الكتلة  خارج  وكانوا 
تعاطيهم مع الناس وسيامرسون العمل ذاته الذي 
كانوا ميارسونه وهم يف الكتلة، مع فارق انهم لن 
يلتزمون  املستقبل  كتلة  اسمها  كتلة  يف  يكونوا 
سيقومون  انهم  اعتقد  لكن  وتوجهاتها،  قرارها 

بالتنسيق يف ما بينهم خالل عملهم يف كل االمور.

■ كيف سيؤثر قرار الرئيس الحريري بعدم خوض 
االنتخابات عىل املستوى الشخيص وعىل مستوى 
تيار املستقبل عىل القوى السياسية االخرى التي 
الحريري  محازيب  اصوات  عىل  اعتمدت  طاملا 

ومنارصيه يف مناطق ودوائر انتخابية كثرية؟
فيها  يتواجدون  التي  املناطق  يف  انه  اعتقد   □
االخرين حسب  مع  تنسيق  النواب عىل  سيبقى 
كتلة  يف  كان  الذي  والنائب  املطروح،  املوضوع 
او  التيار  اداؤه وسلوكه وهو يف  انطبع  املستقبل 
وبالتايل  وتوجهاته،  التيار  هذا  مببادىء  الكتلة 
املبادىء واالمور االساسية  التي عمل من خاللها 
النواب سيبقون عليها اىل حد كبري، سواء كانوا من 
تيار املستقبل او حلفاء له، وسيبقى اداؤهم كام 
ذاته،  والسلوك  نفسه   االداء  املاضية  املرحلة  يف 
عىل االقل خالل الفرتة التي يبقى فيها عمل التيار 

السيايس معلقا.

وَمن  منكم  سيرتشح  َمن  كنواب،  قررتم  ماذا   ■
سيعزف عن الرتشح؟

او  ايل  بالنسبة  سواء  بسيطا  ليس  املوضوع   □
الرئيس  ان  من  الرغم  عىل  غريي  اىل  بالنسبة 
الخيار  ترك  بل  ترتشحوا  ال  لنا  يقل  مل  الحريري 
والحرية لكل واحد. فمن جهة هناك رغبة الرئيس 
الحريري يف عدم الرتشح، ومن جهة اخرى هناك 
التي  الخدمات  بعد  نرتشح  ان  يف  الناس  رغبة 
اديناها لها. الناس تسألنا ملن سترتكون الساحة بعد 
وتسألنا  ومعها،  بينها  العمل  من  طويلة  سنوات 

كذلك عن قرارنا لكننا مل نقرر شيئا بعد. 


