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ـل ...بصالحيات مطلقة

كانوا يتوقعون .قال إن التعديالت
غير مالئمة .ومن دون أن يخرج من
جيبه ال�ن�ظ��ام ال��داخ�ل��ي ك�م��ا ي��ري��ده
ه ��و ،أخ ��ذ ي�م�ل��ي ع�ل��ى ال�ع�م�ي��د مطر
م�ل�اح �ظ��ات ت �ق��ول��ب ك ��ل ال �ن �ق��اش��ات
م��ن دون أن ت�ت�ع��ارض بشكل كامل
مع التوصيات .هو يقول« :أنا أريد
ح ��زب ��ًا دي �م ��وق ��راط �ي ��ًا ت �ن �ت �خ��ب ف�ي��ه
القاعدة الرئيس ونائبيه ،وتنتخب
املناطق منسقيها ،فال يتهم الرئيس
ب�ت�ف�ض�ي��ل أح ��د ع �ل��ى آخ ��ر ف ��ي ه��ذه
القرية أو تلك .لكنه في الوقت نفسه
حزب رئاسي بحيث يحق للرئيس
املنتخب أن يعني الهيئة التنفيذية

ال �ت ��ي س �ت �ك��ون ذراع� � ��ه ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة
وال� � ��وزراء ال��ذي��ن س�ي�ك��ون��ون ذراع ��ه
ال �س �ي��اس �ي��ة .وال ي �ف �ت��رض ب��امل�ك�ت��ب
ال � �س � �ي� ��اس� ��ي وامل � �ج � �ل � ��س ال ��وط� �ن ��ي
وغيره من أجهزة الحزب أن يعيقوا
ع�م��ل ال��رئ �ي��س ف��ي ن �ق��اش��ات عبثية
ترهق ال �ح��زب» .وردًا على املطالبة
ال ��واس� �ع ��ة ب �ت �م �ث �ي��ل ن� � ��واب ال �ح��زب
ووزرائ � ��ه ال�ح��ال�ي�ين وال�س��اب�ق�ين في
امل�ك�ت��ب ال �س �ي��اس��ي ،ق ��ال ب��اس�ي��ل إن
ذلك سيحوله إلى تجمع للعاطلني
م ��ن ال �ع �م��ل وامل �ت �ق��اع��دي��ن« .ل�ي�س��ت
امل ��واق ��ع ال �ح��زب �ي��ة ت �ع��وي��ض ن�ه��اي��ة
خ��دم��ة ألح� ��د» .ال�ت�ص��وي��ت ـ�ـ�ـ�ـ يتابع

ب��اس�ي��ل ــــ ي�ت��م ب��رف��ع األي ��دي .وليس
للمجلس الوطني الحق في املطالبة
بإقالة الرئيس إال في حالة الخيانة
تجرأ هاتف باسيل
العظمى .وحني
ّ
ع�ل��ى م�ق��اط�ع�ت��ه ،ت�س��ل��م م�ن�س��ق ع��ام
التيار بيار رفول الحديث ،متوجهًا
إل� ��ى ال �ع �م �ي��د م �ط��ر ب ��ال �ق ��ول« :ن�ح��ن
لسنا حزبًا .ضع هذه في قلب النظام
(الحزبي) بخط عريض :نحن لسنا
حزبًا ،نحن تيار .كم بطاقة حزبية
لديكم؟  ١٥ألفًا كأقصى حد .هؤالء ال
يشكلون واح�دًا في املئة من الحالة
ال�ع��ون�ي��ة .مل ��اذا ي��ري��دون�ن��ا أن نأخذ
قرارنا ً
بناء على رغبة واحد في املئة

م ��ن ال �ج �م �ه��ور ون �ت �ج��اه��ل ال�ت�س�ع��ة
وت � � �س � � �ع �ي ��ن؟» .وأض� � � � � ��اف ب ��اس� �ي ��ل:
ه�ن��اك ب�ط��اق�ت��ان؛ بطاقة للملتزمني
وأخ � � � ��رى ل� �ل� �م ��ؤي ��دي ��ن .امل� �ل� �ت ��زم ��ون
ينتخبون رئ�ي��س ال�ح��زب ونائبيه،
ومنسق ال�ق�ض��اء ومنسق بلدتهم،
وي�ص��وت��ون ملرشحهم األف�ض��ل إلى
االنتخابات النيابية .أم��ا املؤيدون
فيصوتون ف��ي االس�ت�ف�ت��اء الحزبي
ملرشحهم األفضل إل��ى االنتخابات
ال�ن�ي��اب�ي��ة .وس�ي��أخ��ذ رئ�ي��س ال�ح��زب
نتائج هذا التصويت في االعتبار،
ع�ن��د اخ �ت �ي��ار م��رش�ح��ي ال �ح��زب في
م �خ �ت �ل��ف امل� �ن ��اط ��ق .ق �ب��ل أن ي�ن�ه��ي

هكذا اقتنع الجنرال
ال ي�خ�ف��ي ال �ع �م��اد م �ي �ش��ال ع ��ون ت ��أث ��ره في
ن�ش��أت��ه ب��امل��درس�ت�ين الشمعونية والكتلوية
أكثر من املدرسة الكتائبية بكثير .هو كان
ي �ج��د ن�ف�س��ه دائ �م��ًا أق � ��رب« ،ف ��ي ال�ش�خ�ص��ي
والسياسي» ،إلى الرئيس كميل شمعون منه
ّ
الجميل .ول��م يقتصر التشابه بني
إل��ى بيار
ّ
«الوطني الحر» العوني و«الوطنيني األحرار»
ال�ش�م�ع��ون� ّ�ي ع�ل��ى االس ��م ف �ق��ط .فاملحيطون
ب�ع��ون مقتنعون ،بتشجيع م�ن��ه ،باستحالة
حصر الحالة العونية بحزب ،كما استحال
سابقًا حصر الحالة الشمعونية في حزب.
وحني كان عون ُيسأل في مجالسه الخاصة
عن العونية من بعده ،كان يطمئن القلقني إلى
أن «املسيح لم ينب كنيسته بنفسه ،بل حدد
الصخرة التي ستبنى عليها وترك لتالمذته
من بعده بناءها» .إال أن نظرية رئيس مجلس

النواب السابق إيلي الفرزلي ـــــ الوزير السابق
سليم جريصاتي ،قامت على أساس تحذير
ع��ون من نهاية للحالة العونية أشبه بنهاية
الحالة الشمعونية ،متجرئني على القول له،
صراحة ،ما معناه أنه ليس املسيح ،وتالمذته
ل �ي �س��وا ب �ط ��رس وأخ � ��وات � ��ه .ول �ف ��ت ال �ف��رزل��ي
وجريصاتي بلياقتهما املعهودة إلى حساب
حلفائه األقربني واألبعدين ألف حساب لهذه
النهاية الحتمية للتيار الوطني الحر في حال
بقاء األم��ور على حالها ،األم��ر ال��ذي يدفعهم
إل��ى إبقاء قنوات االت�ص��ال مفتوحة مع هذه
امل��رج �ع �ي��ة وذل� ��ك ال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق وغ �ي��ره��م؛
يراعونهم لشعورهم بحاجتهم إليهم يومًا
م��ا .وف��ي ح ��وارات متقدمة ،نجح ال�ف��رزل��ي ــــ
ج��ري�ص��ات��ي ف��ي إق �ن��اع ع��ون ب��أن إيجابيات
وجود الحزب أكثر بكثير من سلبياته .أقله

يضمن الحلفاء وجود بيت حزبي ومرجعية
رس�م�ي��ة للعونيني يمكنهم االن �ط�ل�اق معها
ف��ي ح��ال تشتت التيار إل��ى مجموعات كما
ّ
عوني ط��وي��ل» .فها هم
يتوقعون بعد «عمر
الكتائبيون ي�ح��ورون وي ��دورون وال يلبثون
ي �ع��ودون ف��ي ك��ل م��رة إل��ى الصيفي .وس��واء
كان جورج سعادة الرئيس أو كريم بقرادوني
ّ
الجميل ،فإنهم يبقون كتائبيني وإن
أو أمني
كانوا يتحمسون لواحد أكثر من غيره .وكان
بعض العونيني قد توهموا بداية وجود أصابع
خفية لحزب الله تقف وراء حركة الفرزلي ــــ
ج��ري�ص��ات��ي ،ل�ق�ط��ع ال�ط��ري��ق ًع�ل��ى مرشحني
أقوياء لرئاسة التيار مستقبال يحبذ الحزب
باسيل عليهم .إال أن اتصاالت موثوقة أكدت
لهؤالء أن ما من م��ؤام��رة ،وم�ب��ادرة الرجلني
شخصية مئة باملئة.

ب��اس�ي��ل ال�س�ه��رة م�ب�ك�رًا ،واع� �دًا مطر
ب ��زي ��ارة ق��ري �ب��ة الث �ن�ي�ن م��ن ال�ش�ب��اب
إلنجاز التعديالت املطلوبة وتنقيح
ال �ن �ظ��ام ال �ن �ه��ائ��ي .وه� ��و م ��ا ح�ص��ل
ً
فعال.
وع �ل �ي��ه ،ب �ع��د ث �م��ان��ي س �ن ��وات على
تسليم ح��زب ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي الحر
وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال� �ع� �ل ��م وال �خ �ب��ر
بإنشائه ،س�ي��زور م��وف��د م��ن العماد
عون الداخلية قريبًا لتسليم النظام
ال ��داخ � �ل ��ي ال � �خ� ��اص ب� �ه ��ذا ال� �ح ��زب.
وس � �ي � �ب� ��دأ ال � �ع � ��د ال� �ع� �ك� �س ��ي مل ��وع ��د
انتخاب باسيل رئيسًا.
األصوات املعارضة خافتة جدًا .منذ
س�ن��وات ،هناك ف��ي التيار مجموعة
واض �ح��ة امل �ع��ال��م ي�ت�ق��دم�ه��ا ب��اس�ي��ل،
وم�ج�م��وع��ة أخ ��رى تلتبس معاملها
أشبه بحربة ال رأس لها تتألف من
ال�ف��ري�ق�ين ال �ث��ان��ي وال �ث��ال��ث ال�س��اب��ق
ذكرهما .ويشاع الكثير عن حجمي
امل� �ج� �م ��وع� �ت�ي�ن .ق� �ض ��ت ال� �ن� �ق ��اش ��ات
األول �ي��ة ب��إع�ط��اء امل�ج�م��وع��ة الثانية
ب��اس �ي��ل رئ ��اس ��ة ال� �ح ��زب ،م �ق��اب��ل أن
يعطيها عون حزبًا .دغدغت الفكرة
م �ش��اع��ر ب ��اس� �ي ��ل ،إال أن � ��ه آث � ��ر رف��ع
ال �ت �ح��دي :أع�ط�ي�ك��م ح��زب��ًا ورئ��اس�ت��ه
ّ
في حال أثبتم ديموقراطيًا أنفسكم،
وتعطوني حزبًا ورئاسته في حال
أث �ب� ّ�ت دي �م��وق��راط �ي��ًا ن �ف �س��ي .ه��و لم
ي�ش�ت��رط ع ��دم ت��رش��ح الئ �ح��ة ثالثية
م �ن��اوئ��ة ل�لائ�ح�ت��ه ف ��ي االن �ت �خ��اب��ات
األول � ��ى .ال �ت��زم ب��إض��اف��ة م ��ادة تمنع
التمديد لرئيس ال�ح��زب مهما كان
ال � �ظ� ��رف ،ل �ك �ن��ه ل ��م ي� �ح ��دد ال � � ��دورات
املتتالية التي يحق لرئيس الحزب
أن يترشح فيها لينتخب رئيسًا .قال
عون عن باسيل الكثير ،لكنه لم يجزم
بأنه الصخرة التي ينوي تأسيس
ً
بيته عليها؛ ي�ع��ود للعونيني فعال
الجزم بهذا الخصوص.
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