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كالم في السياسة

آخر الرهانات المستقبلية :التحالف مع الموت!
جان عزيز

العماد
قهوجي:
هل يبقى
وحيدًا في
المجلس
العسكري؟
(هيثم
الموسوي)

عــن مـطـلـبــه ،ول ــن يـتــراجــع ايـضــا عن
ضغطه ،ولن يسكت عن أي محاولة
لتحميله وزر أي تـعـطـيــل حكومي
او نيابي ،كما يجري حاليا في ظل
الحملة التي بدأها معارضوه ضده،
لذا فإن امام زعماء الكتل السياسية
اسابيع معدودة لحل االزمة ،واملهلة
ل ـي ـســت م ـف ـت ــوح ــة لـ ـل ــره ــان ع ـل ــى أي

مـتـغـيــرات تــدفــع ع ــون ال ــى الـتــراجــع،
اال اذا كان الهدف من الترويج ملوعد
 22اي ـلــول ،سحب الـبـســاط مــن تحت
رجلي عون ،فيما تقود املغامرة بأي
طرف الى اتخاذ قرارات سريعة ،كما
حصل عشية الخامس مــن حــزيــران،
لوضع عون امام االمر الواقع .وهذه
خشية تكتل التغيير واالصالح.

ي ـ ــروي أحـ ــد أب ـ ــرز ال ـع ــارف ــن ب ــأس ــرار امل ـ ــؤام ـ ــرات ،أن
على العماد عــون وفريقه املـحــاور التوقف مليًا عند
مسألتني اثنتني ،في كل ما حصل في األيام املاضية.
ً
أوال ،انكفاء وليد جنبالط عن موقفه الداعي إلى تعيني
قائد جديد للجيش .وثانيًا ،مهلة السنتني الكاملتني
التي أصــدر نهاد املشنوق فرمانه بها ،ليمدد خالفًا
للقانون لضابط متقاعد.
في املسألة األولــى ،ينقل الـعــارف أن جنبالط حاول
جــديــا إق ـن ــاع فــريــق املـسـتـقـبــل ـ ـ ـ ـ ج ـنــاح ال ـس ـن ـيــورة،
بـ ــإي ـ ـجـ ــاد ح ـ ــل ل ـق ـض ـي ــة ش ـ ـغـ ــور املـ ـ ــواقـ ـ ــع األمـ ـنـ ـي ــة
ً
والعسكرية .وهو كان قد اقتنع أصــا بالطرح ،منذ
فاتحه به عون في زيارته إلى كليمنصو في  17آذار
املــاضــي .وذل ــك بـعــد مـضــي شـهــر كــامــل عـلــى عقده
«االتفاق املفقود» في بيت الوسط .وملا فاتح جنبالط
سعد الحريري باملوضوع ،وجد لدى األخير تجاوبًا
ً
واض ـح ــا .وه ــو أصـ ــا م ــا ك ــان ق ــد نـقـلــه إل ـيــه أيـضــا
أعـضــاء حلقة الـحــريــري املسكينة فــي بـيــروت .غير
أن جناح السنيورة املستقبلي لم يلبث أن أوفــد إلى
جنبالط أكثر من رسول ومبعوث .مع رسالة واحدة
حــازمــة وحــاس ـمــة ،مـفــادهــا س ــؤال جـنـبــاط بشكل
اسـتـنـكــاري :م ــاذا تـفـعــل؟! أال ت ــرى أن ع ــون ،بــوزيــر
واحد في الحكومة ،نعجز عن مواجهته؟! فكيف إذا
أعطي قيادة الجيش؟! هذا موضوع ال يحتمل املزاح
عـنــدنــا وال الـتـجــربــة .فــإمــا أن تـكــون معنا فـيــه وإمــا
فأنت ضدنا في كل موقع وموقف.
أدرك جنبالط خلفيات الرسالة السنيورية ،خصوصًا
في ظل توقيتها اإلقليمي .فانكفأ الرجل .لكنه رفض
ّ
م ـجــاراة الضاغطني عليه بموقف مــؤيــد لـهــم .فضل
الصمت .مع العودة إلى املعادلة التي تبناها منذ عامني:
الهجوم على بشار األسد للتسليف سعوديًا ،والتزام
التوازن الداخلي الدقيق ،وفاء لتفاهمه لبنانيًا مع حزب
الله.
أم ــا املـســألــة الـثــانـيــة الـتــي يـشــدد ال ـعــارف نفسه على
ض ـ ــرورة تــوقــف ع ــون وفــري ـقــه ع ـنــدهــا ،ف ـهــي سنتا
الـتـنـصـيــب ملــديــر ع ــام ل ـقــوى األم ــن الــداخ ـلــي ،بشكل
غير قانوني وغير شــرعــي .ملــاذا لــم تكن تلك الفترة
ثالثة أشهر ،كما صارت آخر محاولة جس نبض مع
الــرابـيــة؟ مل ــاذا لــم تكن ستة أشـهــر أو سـنــة؟ مل ــاذا هذا
اإلمعان في االستفزاز والكيدية والصفاقة القانونية
واألخالقية والدولتية واملؤسساتية؟
يربط املطلع على سلوك فريق السنيورة املستقبلي
بــن املسألتني ،ليخلص إلــى نتيجة حتمية :هــؤالء ال
يريدون أن يعطوا أي حق لصاحبه .ال لعون وال لغير
ع ــون .ه ــؤالء مــؤم ـنــون حـتــى الـعـظــم وال ـن ـســغ ،بأنهم
سيحكمون لبنان كله ،وحدهم .إن لم يكن أكثر من
لبنان .كل السجاالت والنقاشات والحسابات الدائرة
الـيــوم فــي بـيــروت فــي واد ،وهــم فــي واد آخ ــر .كــل ما
ّ
يفكرون فيه أن هناك  17مليون «فدائي» من جيشهم

ال ـجــديــد عـلــى الـ ـح ــدود .وه ــم مـسـتـعــدون لـقـتــال آخــر
شريك لبناني ،حتى فناء آخر إنسان ســوري ،مقيم
أم نازح ،ال فرق بالنسبة إليهم .فأين ستهربون منهم،
أنتم كل من يتشدق بميثاق عيش مشترك وصيغة
وبلوط؟! كل تفكيرهم وتخطيطهم وتحضيرهم ،هو
كسب الوقت .كل ما يريدونه من كل الذين يتحاورون
مـعـهــم ،ه ــو ال ــوق ــت .وال ــوق ــت ،ب ـهــدف م ـحــدد ،أال وهــو
انتظار املــوت .مــوت الذين يفرضون أنفسهم عليهم
اليوم أندادًا أو شركاء سلطة وحوار.
قــراءتـهــم للمستقبل بسيطة مبسطة وتبسيطية ،ال
تعقيد فيها وال فذلكة :بشار سيسقط .بعدها يسقط
حسن نصرالله .وطبعًا ليس املقصود بسقوطه ،أن
يــرســب فــي انتخابات سلمية حـضــاريــة ،وأن ينتقل
بعدها إلــى موقع املـعــارضــة أو حكومة الـظــل .بــل كل
الرهان هو أن يقتل حسن نصرالله .أن يموت ويموت
ً
مــن معه .اصــا فــي حساباتهم أن آالفــا مــن مقاتليه
قد أبيدوا على أيــدي ثــوار حرية البغدادي والجوالني
ً
املستقبليني .هم يؤمنون فعال أن لقد ذهب الكثير ولم
يبق إال القليل .تمامًا كما فكروا سنة  2006وخططوا
يومها لغوانتانامو لبناني .وحتى أفتوا بأن لن يبقى
من أيتام حتى لحسن نصراللهّ ،
ليلمهم ميشال عون
بعد انتصار اسرائيل!
وعـلــى سـيــرة ع ــون ،هــو حلفهم مــع امل ــوت نـفـســه ،ما
يشهرون فــي وجـهــه .لــم يـعــودوا يفكرون بإقناع أي
مسيحي ،وال بمقاربة بكركي أو استمالة الراعي ،وال
حتى بإعالم أو بروباغاندا .كأنهم اكتشفوا بعد عشرة
أعوام على انبثاقه حيًا من التحالف الرباعي ،أن ظاهرة
عون حتمية .فقطعوا األمل .بني التحالف معه لشراكة
وطنية ،والتحالف مــع امل ــوت السـتـعــادة زمــن ترويكا
أبو يعرب ،قرروا وحسموا واختاروا املقاربة الثانية.
الـبــاقــي كله تفاصيل .كله كسب وق ــت ،أو إضاعته،
ال فــرق .حتى القوى املسيحية القريبة منهم ،لم تعد
تظهر على شاشة «سادات تاور» .يفكرون أن سمير
جعجع يـنــاور علينا بــالــذهــاب إلــى الــراب ـيــة؟! حسنًا،
فليربط مصيره بمصير عون إذن .ال لزوم ملناقشته.
فليتذكر كيف تعاملنا معه بعدما أسقطنا عون سنة
 .1990جعلناه ينزل من مرتبة الشريك املسيحي في
ً
الطائف ،إلى حجم وزير دولة .وصوال إلى كل ما أعقب
ذلــك .املصير نفسه سيالقيه ،وسيدفع ثمن تالقيه
العوني الجديد .من بقي؟ بكركي؟ حسنًا ،فلنجعل
الراعي يتذكر قول سلفه ذات يوم من زمن حكمنا في
ُ
التسعينات ،أنه إذا خ ّير بني الحرية والتعايش ،يختار
الحرية .لكن بعد إحكام قبضتنا على كل من سوريا
ولبنان ،لن يعطوا حتى الخيار ،ولن يعطوا ال العيش
املشترك وال الحرية!
يجزم العارف بأسرار ترويكا غازي كنعان املستقبلية،
أن هذا هو عمق ما يفكرون فيه ويطمحون إليه .هل
هذا صحيح؟ حلقة الحريري لم تعد تتكلم .وبالتالي
ماذا سيفعل ميشال عون ومن معه حيال ذلك؟ سؤال
يستحق طرحه على الجميع.

