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السبت  20تشرين الثاني  2010العدد 1273

على الغالف

مشروع باريس للحل:
بني الفنادق املوزعة على الشوارع املتفرعة من
«الشان» ،والشقق الخاصة املنتشرة في «جزيرة
فرنسا» ،يؤكد محترفو االستطالع والرصد في
مطار شارل ديغول ،أن نصابًا وزاريًا ونيابيًا لبنانيًا
شبه كامل ،كان موجودًا في العاصمة الفرنسية
في اليومني املاضيني .موسم األوكازيون لم يبدأ
بعد ،وموسم األضحى في مكان آخر يفترض...
غير أن موسمًا أكثر أولوية اقتضى مجيئهم:
ميشال عون في اإلليزيه ،إنها بداية االنقالب،
ُ
أو نهايته ...فإلى باريس در

جان عزيز
ك��ان ميشال ع��ون م�لازم��ًا ُح��دي��ث التخرج
من املدرسة الحربية ،حني قدر له أن يتعلم
والقيادة
أح��د أه��م دروس ��ه ف��ي ال� ُس�ي��اس��ة ً
والحياة العامة .يومها ع�ين م�س��ؤوال عن
ال��ري��اض��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ف��ي م�خ�ي��م تدريبي،
على سفح جبل صنني .كان عليه كل فجر
أن يأخذ سرية متدربة ،ويذهب بها مشيًا
نحو القمة .يومًا بعد يوم ،اكتشف املالزم
الشاب أن سرعة البشر في بلوغ األهداف
ال�ت��ي ي��ري��دون�ه��ا ،وف��ي تسلق ال�ق�م��م التي
ي��واج�ه��ون�ه��ا ،متباينة .وإن ك��ان��وا ضمن
م�ج�م��وع��ة ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة واح � ��دة .ف� ��إذا أسرع
ال�ق��ائ��د ف��ي خ �ط��اه ،وج��د نفسه ب�ع��د قليل
وحيدًا ،وخلفه شراذم متباعدة .وإذا أبطأ،
ت��داف �ع��ت م �ج �م��وع�ت��ه وت�ل�اط �م ��ت ،وتأخر
ال�ج�م�ي��ع ع��ن ال ��وص ��ول ...ب�ع��د أي ��ام قليلة،
أدرك ميشال ع��ون أن س� ّ�ر القيادة ،هو في
أن ت ��درك ذل ��ك اإلي �ق��اع امل�ث��ال��ي للسير في
ال�ط�ل�ي�ع��ة وامل �ق��دم��ة وع �ل��ى ال � ��رأس :ب�ي�ن أن
تتقدم ـــــ منسجمًا مع رؤيويتك التي يتأخر
عنها الناس أحيانًا أو غالبًا أو دومًا ـــــ وبني
أن تظل قادرًا على جمع الصف خلفك .فال
تصل راكضًا وحيدًا ،فيما مهمتك إيصال

اآلخ��ري��ن ،وال تظل معهم راك �دًا بعيدًا عن
املهمة ـــــ الهدف ـــــ الوصول...
ش ��يء ك�ث�ي��ر م��ن ذل ��ك ال � ��درس ال� ��ذي ُ
عمره
ن �ص��ف ق � ��رن ،ك � ��ان ح ��اض� �رًا م ��ع ع � ��ون في
باريس في األيام املاضية.

قصة الدعوة والتحرك الفرنسيني
م��ن دون أوه ��ام وال إح�ب��اط ب��دأت القصة،
ك�م��ا ي��روي �ه��ا ال �ع��ارف��ون .م�ن��ذ أش �ه��ر ،كان
الرئيس الفرنسي عرضة لتأثيرات عدة:
أول �ه��ا ،ه ��ذا ال �ق��رار ال�ش�خ�ص��ي ب ��أن يثبت
ل �ش��رك��ائ��ه األم �ي��رك �ي�ي�ن أن ان �ف �ت��اح��ه على
دمشق أثمر ،ويثمر.
ثانيهاُّ ،
تكون رأي غالب في الحلقة القريبة
م �ن��ه ف ��ي ق �ص��ر اإلل �ي ��زي ��ه ،فً��ي أن موازين
«الشرق األدنى» تغيرت فعال.
ثالثها ،كالم سوري دائم ومتكرر ،ناصحًا
ب � ��أن م ��ن ع �ن ��اوي ��ن ال � �خ� ��روج م ��ن املرحلة
الشيراكية ،االنفتاح على جميع الالعبني
ف � ��ي امل� �ن� �ط� �ق ��ة ،وخ � �ص� ��وص� ��ًا ف � ��ي لبنان،
واالستماع إلى مختلف اآلراء ،ال االكتفاء
ب ��رأي واح ��د ،ك�م��ا ف�ع��ل «أب ��و ك �ل��ود» طوال
أع� ��وام ،ع�ل��ى ط��ري�ق��ة« :ف��رن�س��ا يختصرها
ش� �خ� �ص ��ي ،ول� �ب� �ن ��ان ي �خ �ت �ص ��ره شخص
صديقي».

غ�ي��ر أن ه ��ذه ال �ت��أث �ي��رات ل��م ت�ك��ن لتفرض
ت�غ�ي�ي�رًا س��ري �ع��ًا وف ��وري ��ًا ف ��ي األولويات.
ف �ل��دى ال��رئ �ي��س ال �ف��رن �س��ي م �ل �ف��ات أخرى
داهمة :شعبيته املتراجعة ،مشروع إعادة
انتخابه سنة  ،2012امللفات االقتصادية
واالج �ت �م��اع �ي��ة ال��داخ �ل �ي��ة ،ض � ��رورة مللمة
اليمني ،وسط االتجاه نحو تكوين معسكر
وس� �ط ��ي ج� ��دي� ��د ،ع �ل ��ى خ �ل �ف �ي��ة التعديل
الحكومي (ب��ورل��وو ـــــ م� ��وران )...وسواها
من امللفات األعلى تراتبية ،لدى ابن جيل
الثمانينيات في السياسة.
فجأة ،أضيف عنصر آخر :تقارير متتالية
م� ��ن ال � �س � �ف� ��ارات ال �ف ��رن �س �ي ��ة ف� ��ي بيروت
وج� ��واره� ��ا ،ت ��دق ش�ي�ئ��ًا م ��ا ،ي�ش�ب��ه جرس
إنذار :الوضع في لبنان مأزوم جدًا .وثمة
مخاطر عدة قد تنتج من أي انفجار يحصل
ف��ي ب�ي��روت ،على خلفية املحكمة الدولية
وملحقاتها .فاملوضوعات التي على املحك
ك �ث �ي��رة :آخ ��ر م��وط��ئ ق ��دم س �ي��اس��ي فعلي
ّ
شرقي املتوسط ،االستثمار
لفرنسا على
مع سوريا ،املصالح الفرنسية االقتصادية
وال�ت�ج��اري��ة ع�ل��ى ن�ط��اق أوس ��ع م��ن لبنان،
األص��دق��اء والحلفاء ف��ي ب �ي��روت ...وأخيرًا
الوحدة الفرنسية ضمن قوات اليونيفيل
ف ��ي ال �ج �ن��وب .ح �ي��ث ي �ق��ول ال �ع ��ارف ��ون إن
أكثر من خبير وع��ارف ومسؤول فرنسي،
ك��ان يسأل في الفترة السابقة :كم تابوتًا
يمكننا أن نحتمل رؤي�ت��ه أم��ام اإلنفاليد،
ق�ب��ل ان �ه �ي��ار ال��وض��ع ال�ف��رن�س��ي الداخلي،
وت �ع��ري��ض ال�ك�ث�ي��ر ل�لأخ �ط��ار؟ أال تكفينا
كابول؟
ك��ل م��ا سبق يمكنه االن�ت�ظ��ار .لكن الكالم
األخ�ي��ر ص��داه ف��وري ،وخصوصًا إذا كان
الفرنسية،
األم�ي�ن ال �ع��ام ل�ق�ص��ر ال��رئ��اس��ة
ّ
جان ـــــ كلود غيان ،يحمله ويكرره ويذكر
به كل ي��وم ...عندها تحرك اإلليزيه حيال
البند األخير.
ط �ل��ب م ��ن ال �س �ف �ي��ر ال �ف��رن �س��ي ف ��ي بيروت
مقابلة السيد حسن نصر الله إلثارة قضية
الجنود الفرنسيني في الجنوب تحديدًا.
لم يأت الجواب بتحديد موعد مع األمني
ال�ع��ام ل�ح��زب ال�ل��ه ألس�ب��اب أمنية خاصة،
ف�ك��ان��ت اإلح��ال��ة ع�ل��ى ن��ائ�ب��ه ال�ش�ي��خ نعيم
قاسم .حصلت املقابلة .في اليوم التالي،
ك��ان��ت ال�ح�ق�ي�ب��ة ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة الفرنسية
اآلتية من بيروت إلى باريس مثقلة بتقرير

تعيينه
طويل عن اللقاء .للمرة األولى منذ
ً
ربما ،يكتب بييتون ثالث صفحات .عادة
لم تكن تقاريره تتعدى األسطر العشرين.
ث�ل�اث ص�ف�ح��اتُ ،ي ��روى ف��ي ب��اري��س ،أنها
حملت أك�ث��ر م��ن إش ��ارة مقلقة :ال�ش�ي��خ لم
ّ
يطمئنا .أج��وب�ت��ه ك��ان��ت ملتبسة .ق��ال إن
حزبه يضمن أمن قوات األمم املتحدة .لكن
م ��اذا إذا ت �ع��رض ال �ح��زب ل�ه�ج��وم أجنبي
قاتل ،من نوع االتهام الدولي؟
أو ماذا لو تحركت جهات أصولية في هذه
األثناء؟
اس �ت �ن �ف��رت ال �ع��اص �م��ة ال�ف��رن�س�ي��ة مجددًا،
وراح � ��ت ب �ط��اق��ات«ال �س �ي��اس��ة املقترحة»،
ت �ت �ن��اق��ل ب �ك �ث��رة ب�ي�ن امل� �ك ��ات ��ب .من«الكي
دورسيه» إلى اإلليزيه .وبينها كلها قاسم
مشترك واح ��د :علينا أن نفعل شيئًا ما،
علينا أن نتحرك ...وسط السؤال عن ماهية
الخطوة األولى ،برز اسم ميشال عون:
فالجنرال ال��ذي غادرنا قبل خمسة أعوام
ون �ي��ف ،م��ن دون أن ي��ودع��ه اإلل �ي��زي��ه كما
ي �ج��ب ،ل��ه علينا ح��ق االس �ت �ق �ب��ال ،ك�م��ا لم
يكن الوداع.
وال � �ج � �ن ��رال ال� � ��ذي أع �ط �ي �ن��اه ك ��ل الوعود
والعهود ،في ذلك االتصال الهاتفي ،عشية
ت �ن��ازل��ه ع��ن ح�ق��ه ال��دي �م��وق��راط��ي برئاسة
الجمهورية ،له علينا حق السؤال عن «أين
أصبح وأصبحنا».
وال� �ج� �ن ��رال ال � ��ذي ع� ��رف ك �ي��ف ي �ف �ت��ح باب
دم �ش��ق ق �ب �ل �ن��ا ،ي �ج �س��د ت �م �ن��ي األصدقاء
هناك ،بسماع أكثر من رأي في بيروت.
وأخ �ي �رًا ال �ج �ن��رال ال ��ذي ي ��روى أن ث�م��ة من
أوص� ��ى ب�ك�ت��اب��ة اس �م��ه ع �ل��ى ك�ف�ن��ه إذا ما
استشهد ،تكريسًا لدينه عليه «إل��ى يوم
ال�ق�ي��ام��ة» ،ق��د ي�ك��ون أف�ض��ل م��ن ي�ق��در على
مخاطبة حزب الله ،بالواسطة ،أو للسؤال
عن احتمال التواصل مباشرة ،بني باريس
وحارة حريك.
نتيجة ه��ذا ال�ت��راك��م ،فتح سجل املواعيد
الرئاسية في قصر اإلليزيه ،وسجل عليه
اس��م ميشال ع��ون ،ي��وم  3تشرين الثاني.
لكن املوعد املحدد لم يصل إل��ى صاحبه.
ذلك أن زائرًا آخر كان قد وصل إلى القصر
الفرنسي ،قبل نحو أسبوعني.

واش�ن�ط��ن .وك��ان ب�ع��ض ال�ف��ري��ق الحريري
ي��رف��ع ص��وت��ه م�س�ت�غ�ي�ث��ًا ه �ن ��اك .ح �ت��ى إن
أصواتًا علت بعبارات من نوع «الخيانة»
و«التخلي» ...فتحرك جيفري فيلتمان .في
 17ت�ش��ري��ن األول وص��ل إل��ى ب �ي��روت آتيًا
م��ن ال��ري��اض .وف��ي ال �ي��وم ال�ت��ال��ي ك��ان في
باريس ،بعدما علم من أكثر من عاصمة،
ب ��ال �ن �ي ��ات ال �ف ��رن �س �ي ��ة ،ح� �ي ��ال «الجنرال
امل � � ��ارق» .ف ��ي ال �ع��اص �م��ة ال �ف��رن �س �ي��ةّ ،
خيم

فيلتمان يتدخل وليفيت يتصرف
كانت كل تلك األجواء ،املجمعة من بيروت
ودم �ش��ق وال ��ري ��اض وب ��اري ��س ،ت�ص��ل إلى

تقرير

عـــــون يرفــــض تســــوية «االقتــــصاد للحــــريري»
ثائر غندور
في اتصال هاتفي جرى أخيرًا بني رئيس
تكتل التغيير واإلص�ل�اح ال�ن��ائ��ب ميشال
عون واألمني العام لحزب الله حسن نصر
الله ،قال الجنرال للسيد إن «مماطلة الفريق
اآلخر في إنجاز ملف شهود الزور وغيره
م ��ن امل �ل �ف��ات س �ت �ط��ولُ ،وي �م �ك��ن أن تمتد
ُ
لسنوات وأن��ت تصبح ف��ي اله ��اي» .أجابه
نصر الله« :الله يخليك ّ
بالهمة يا جنرال».
ب �ع��د ه ��ذا االت� �ص ��ال ،ق� � ّ�رر ع ��ون أن يكون
«ب �ه��ذه ال �ه� ّ�م��ة» .لاّأع �ل��ن أن ��ه ل��ن ُي �ش��ارك في
ط��اول��ة ال �ح��وار إ ب�ع��د االن�ت�ه��اء م��ن ملف
شهود الزور ،وأنه ال جلسة ملجلس الوزراء
«ال يكون على رأس ج��دول أعمالها ملف
شهود الزور».

ف��ي ق��راءة ه��ادئ��ة للنشاط السياسي الذي
يقوم به الجنرال عون ،وتصعيده الكالمي
ع �ل��ى م �س �ت��وي��ات ع � � � ّ�دةُ ،ي �م �ك��ن الخروج
بالخالصات اآلتية:
ـــــ يعتقد ع��ون أن ال�ف��رص��ة سانحة اليوم
�وري��ة ج� ّ
إلج ��راء ت�ع��دي�لات دس�ت� ّ
�دي��ة تهدف
إل��ى ت�ح��وي��ل ال�ن�ظ��ام ال�س�ي��اس��ي إل��ى نظام
أكثر ّ
ّ
جذرية
مدنية ،وإلى إح��داث تغييرات
ف��ي البنية االق�ت�ص� ّ
�ادي��ة ال�س��ائ��دة ف��ي البلد
ّ
منذ انتهاء الحرب األهلية وإق��رار دستور
الطائف .وهو ما ُي ّ
عبر عنه بإصراره على
ّ
الحريرية؛ وه��ذا األم��ر ال��ذي ُيشير
إطاحة
إليه فريق رئيس الحكومة سعد الحريري
بكلمة «االنقالب».
ّ
األهلية ً
بناء
ففي عام  1990توقفت الحرب
ّ
ّ
ّ
أميركية،
سورية ـــــ
سعودية ـــــ
على تسوية

ُ
وح �ك��م ال�ب�ل��د ح�ت��ى ع ��ام  ،2005بوصاية
ّ
ّ
ثالثية طبقت سياستها دمشق وحلفاؤها
امل�ح�ل�ي��ون .ل�ك��ن ه��ذه ال�ت�س��وي��ة ل��م تستطع
إنجاز ّ
تحول حقيقي في النظام السياسي
امل �ف �ت��رض أن ي �ك��ون دي �م��وق��راط �ي��ًا ،وهي
أسهمت إلى ّ
حد بعيد في إبقاء الجمر تحت
ال��رم��اد .م��ا ع��اد واش�ت�ع��ل ف��ي ع��ام 2005
مختلف .وهذه التسوية لم تعمل
على نحو ُ
على ترسيخ أسس بناءّ الدولة على صعيد
امل��ؤس �س��ات :ف �ل��م ُي �س��ل��ح ال �ج �ي��ش ليكون
ق��ادرًا على ال��دف��اع ع��ن أرض��ه ،ول��م تصبح
ال �ق��وى األم �ن� ّ�ي��ة ق� ��ادرة ع�ل��ى ض�ب� ُ�ط األمن
ال��داخ�ل��يّ .أم��ا املؤسسات ّ
املدنية فأغرقت
ّ
بالفساد لشل عملها ،بحيث يتراجع دور
ّ
الرسمية
املستشفى الحكومي وامل��درس��ة
ّ
اللبنانية وإدارات الدولة يومًا بعد
والجامعة

ُ
ويقتل الضمان االجتماعي تدريجًا،
آخرّ ،
ف ��ي ظ ��ل غ �ي��اب خ �ط��ط ت �ط��وي��ر الكهرباء
التحديات
وامل �ي��اه ّواالت �ص��االت وم��واج�ه��ة نْ ُ
املستقبلية ف��ي ه��ذي��ن ال�ق�ط��اع�ْي� .وأغرق
البلد بأكثر من  60مليار دوالر من الديون
تحت عنوان إعادة اإلعمار ،التي تمركزت
ف��ي وس � ّ�ط ب �ي��روت وف ��ي أم��اك��ن مختلفة
بعيدة ك��ل البعد عن اإلن�م��اء ،متوازنًا كان
أو غير متوازن.
ُيضاف إلى هذا ،أنه ال أحد عمل على خلق
ت� ��وازن ف��ي االق �ت �ص��اد ال�ل�ب�ن��ان��ي ،فتراجع
قطاعي الزراعة والصناعة في السلم أكثر
م ��ن ت��راج �ع �ه �م��ا ف ��ي ال� �ح ��رب ،وق ��د تسلم
الريعيون االقتصاد املحلي.
باختصار ،إن هذه السنوات الخمس عشرة
ّ
اللبنانية ،ولو
لم تعمل على تطوير الدولة

ّ
ّ
السياسية،
بالحد األدن��ى .ووفق املعطيات
ّ
ُيمكن القول إن سوريا تتبنى وجهة نظر
عون في الحسم ،سريعًا ونهائيًا.
ّ
ـــــ يرفض ع��ون ،مطلقًا ،منطق  7أي��ار؛ أي
منطق ممارسة ضغط في الشارع بهدف
ّ
سياسية ظ��رف� ّ�ي��ة ال
ال��وص��ول إل��ى تسوية
ُ
تحدث تغييرًا جوهريًا ،وهو يعتقد أن أي
عمل في الشارع ُيفترض أن تكون نتيجته
حاسمة ّ
وملرة واحدة في إطار بناء الدولة.
ّ
في املقابل ،ف��إن التسوية السياسية التي
ّ
السعودية وسوريا ،بهدف
عليها بني
ُي
عمل ّ
ّ
تجنب تفلت األمور لبنانيًا ،والتي تقتضي
بأن يقوم رئيس الحكومة سعد الحريري
بسلسلة خطوات ت��ؤدي إلى القضاء على
املحكمة أو االنتهاء من مفاعيلها املحلية
ّ
تتضمن َثمنًا ُيفترض أن يقبضه
كلها؛

