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كالم في السياسة

ما لم يكتب عن انتخابات «التيار»...
جان عزيز
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يكتفي
بالنصف 1+
(مروان
طحطح)

امل ـج ـل ــس ،وه ـ ــو م ـت ــواف ــر ف ــي اح ـســن
االحـ ـ ـ ـ ـ ــوال .لـ ـك ــن امل ـش ـك ـل ــة ت ـك ـم ــن فــي
ميثاقية الجلسة عـلــى نـحــو يتغيب
معه النواب املسيحيون ،ممثلو الكتل
الكبرى والرئيسية .اذ ذاك ال يسعه اال
ان يكرر تطبيق قاعدة امليثاقية التي
ك ــان سـ ّـبــاقــا ال ــى تـثـبـيـتـهــا :م ــن دون
ا َمل ـك ـ ّـون الــرئـيـســي ال الـتـئــام لـلـبــرملــان.
خ ُبرّ التجربة اكثر من مرة مع النواب
السنة ابان استقالة حكومة الرئيس
نـجـيــب مـيـقــاتــي ع ـنــدمــا تـغـيـبــوا عن
جـ ـلـ ـس ــات املـ ـجـ ـل ــس ،وفـ ـ ــي ظ ـن ـه ــم ان

ل ـيــس ل ــه ان يـ ـش ـ ّـرع ف ــي ظ ــل حـكــومــة
مستقيلة ،رغم ان الفقرة االخيرة من
امل ــادة  69تجعل مجلس ال ـن ــواب في
انعقاد حكمي بعد استقالة الحكومة
دون ـ ـمـ ــا ح ــاج ـت ــه الـ ـ ــى عـ ـق ــود ع ــادي ــة
واسـتـثـنــائـيــة .ج ـ ّـرب الـقــاعــدة نفسها
ف ــي ال ـس ـن ــة امل ـن ـص ــرم ــة م ــن ال ـش ـغــور
ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــي ،عـ ـن ــدم ــا قـ ــاطـ ــع ال ـ ـنـ ــواب
املسيحيون جلسات البرملان بحجج
متفاوتة ،اجتمع عليها تكتل التغيير
واالصــاح والقوات اللبنانية وحزب
الكتائب الى النواب املستقلني.

ــاكل مع وليد!
قاسيًا على قطيش ،لم يعهده األخير
ح ـتــى م ــن خ ـص ــوم ــه ،ون ـع ـتــه بـكـلـمــات
«غير مطابقة للمواصفات»« :يستغل
م ـن ـب ـرًا ،وي ـس ـت ـظــل م ــوق ـع ــا ،ل ـي ـت ـطــاول
على قامة لــن يــدرك أخمص األخمص
ّ
فيها ،عله يلفت نظرًا أو ينال حظوة
أو يكسب رضــى أو يتسول بعضًا من
ف ـضــة ،ال ـتــي لـطــاملــا كــانــت ه ــي الــدافــع
في التجوال بني العقائد واالنتماءات
الكاذبة واالرت ــزاق املتحول واملتجول،
ّ
متلون مسعور ،نديم
ومرتزق مأجور
رذال ـ ــة ورذي ـ ــل ن ــدام ــة ،لـقـيــط سـيــاســة،
سقيط نـخــاســة» .ال ـ ّ
ـرد عـلــى ال ــرد جــاء
عـلــى صـفـحــة مــذيــع «املـسـتـقـبــل» على
«ال ـف ــاي ـس ـب ــوك» ب ــالـ ـق ــول« :ق ـل ــة قـلـيـلــة
سبقت أبو فاعور الى هذه القدرة على
قول أكبر كم من الشتائم بأقل عدد من

الكلمات ،وهــو يستحق من مرجعيته
رتبة أوسكار في السياسة ،وأوسكار
في األخالق وفي القيمة واملقام» ،علمًا
بأن «أوسكار» هو اسم كلب جنبالط!
والالفت أن قطيش اعتذر عن عدم الرد
عـلــى أب ــو ف ــاع ــور ب ــرد عـبــر بــرنــامـجــه،
مبررًا ذلك بـ«أنني لن أنزل الى مستوى
م ــا ق ــرأت ــم وس ـم ـع ـتــم» .لـكــن «األخ ـب ــار»
علمت مــن مـصــادر فــي تـيــار املستقبل
أن ق ــرار عــدم ال ـ ّ
ـرد عبر الـبــرنــامــج جاء
«بعدما أوفــد الرئيس سعد الحريري
إلــى قطيش مــن يلجمه» .وأضــافــت إن
الـحــريــري «اخ ـتــار شخصًا مــن دائــرتــه
الضيقة كي يأخذ األمــر منحى جديًا.
وق ـ ــد ن ـق ــل امل ــوف ــد ال ـ ــى ق ـط ـيــش كــامــا
فهمه جيدًا بعدم التعرض لجنبالط»،
ألن ال ـنــائــب «ال ـغ ــاط ــس» ف ــي مـشــاكـلــه

شهر ونصف الشهر هي املــدة التي ال تــزال تفصلنا
عن انتخابات رئاسة التيار الوطني الحر .لكن ما كتب
عنها حتى اآلن يوحي كأنها بدأت منذ دهور ،أو أنها
ستحصل اللحظة وفي كل لحظة حتى أبد بعيد .هو
سر آخــر من أســرار ميشال عــون .هو لغز من ألغاز
ظ ــاه ــرة ال ــرج ــل الـكـثـيــرة وامل ـث ـي ــرة .ه ــي تـلــك الـضـجــة
الفريدة التي ترافقه .هو ذاك الصخب الذي يالزم كل
خطوة وكل كلمة وكل فكرة متحدرة من ذاك الرجل
املتحدر من فالح ابن أرض.
تيمور جنبالط ورث زعــامــة جماعة كاملة فــي يوم
وموعد .استغرقت وراثته سطرًا تحت صــورة لقائه
وف ـ ـدًا ف ــي ق ـص ــر .ان ـت ـهــت امل ـســألــة وأق ـف ــل امل ــوض ــوع.
سامي الجميل ورث حزب الصيغة وامليثاق والقضية
والشهداء ،بانتخاب بضع مئات من األشخاص .كان
شبه إجماع ربما على أن وراثته مستحقة .فاقتصر
اللغط على مقالني وصرخة زميل .طوني فرنجيه لم
يشعر أحــد أنــه استلم .مجيد طــال مجيد إرســان
قطع الدرب نفسه بال شعور منا أقل  ...وحده ميشال
عــون ،يثير الضجيج مهما فعل .منذ أشهر والحبر
يسيل حول نظام حزبه .كالم عن تعديالت وانقالبات
وتـهــريـبــات وت ـســري ـبــات .حـتــى ن ـهــاد امل ـش ـنــوق ،بكل
ّ
ترفعه ودرايته ،كاد يستدرج إلى املسألة .قبل أعوام ،ال
بل منذ عقد كامل ،يسيل الحبر نفسه عن انتخابات
تياره ،وعن انقسامات وعن انشقاقات وعن انهيارات.
كأنه محور بلد .كأنه هاجس أكوان البشر كلهم.
اليوم يلهج الكتاب خلف الخبر من جديد .استحقاق
 20أيلول بات اسمه .كأن ال استحقاقات أخرى بحجم
وطــن ومنطقة .ال صــوت يعلو على ص ــوت :أن نحن
في لبنان بألف خير ...طمنونا عن انتخابات «التيار»!
مل ــاذا هــذه الـظــاهــرة ال ـفــريــدة؟ ألن املعنيني بـهــا ،قبل
ســواهــم ،تـعــامـلــوا مــع ذوات ـهــم بخجل مــزمــن .ألنهم
تعاطوا مع فضائلهم بحياء في غير مكانه .قصة
ً
ال ـن ـظ ــام ال ـح ــزب ــي ال ـس ــاب ــق ل ــم ي ــرووه ــا ألح ــد م ـثــا.
ك ــانــت أش ـهــر قـلـيـلــة ق ــد م ـضــت ع ـلــى عـ ــودة الــرجــل
املنفي .وكانت أسابيع قليلة فاصلة بني اكتساحه
أصوات  70في املئة من املسيحيني ،وتطويبه زعيمًا
بطريركيًا لـهــم ،وبــن وقــوفــه بــن تلك املجموعة من
أبنائه يناقشهم في صيغة النظام األولــى .حــاوروه.
جادلوه .ساجلوه .حتى طرح املسودة على التصويت.
فلم يفز اقتراحه إال بـفــارق بضعة أص ــوات .يومها
لم يخرج أحــد ليفاخر أمــام الـنــاس ،بــأن أقــوى زعيم
في تاريخ املسيحيني ،جلس يناقش أبناءه .لم يخبر
أحد بأن الظاهرة التي سكنت نصف قرن من تاريخ

االشتراكي :هجوم
قطيش كان رسالة من
إدارته السياسية
ال ـس ـي ــاس ـي ــة وامل ــالـ ـي ــة «ال ُيـ ــريـ ــد فـتــح
مـشـكــل مــع ول ـيــد جـنـبــاط ألن مــا فيه
يـكـفـيــه» ،ف ــ«ت ـيــار املـسـتـقـبــل ب ــات بعد
أزمــة النفايات أمــام شــارعــه .وهــو غير
ّ
املستجدة بني حليفته
مرتاح للعالقة
الـ ـق ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة وال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
الـ ـح ــر ،ك ـم ــا أن االحـ ـتـ ـف ــاء ال ـس ـع ــودي
ً
بسمير جعجع ال يريحه» ،فضال عن
ّ
والود
«العالقة الفاترة بحزب الكتائب،
امل ـف ـقــود م ــع ال ـنــائــب س ــام ــي الـجـمـيــل،
والفجوة الواسعة مع مستقلي  14آذار،
والـقـطـيـعــة مــع ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر،

والعالقة املأزومة مع الشارع الشيعي».
ً
بناء عليه« ،ال يريد الحريري املقامرة
ّ
بالشارع الــدرزي فيعرض بذلك خيطًا
آخر من خيوطه للخطر».
حاول الحريري تدارك «سقطة» قطيش
وملـلـمـلــة «الـ ــوضـ ــع» .ل ـكــن ،ع ـلــى املـقـلــب
االشـ ـت ــراك ــي ،ل ــم تـخـمــد ال ـن ــار ب ـع ــد .ما
إن اس ـت ـه ـج ـنــت ج ـم ـع ـيــة «إع ــامـ ـي ــون
ضــد العنف» (املحسوبة على  14آذار،
وت ـح ــدي ـدًا ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل) ب ـي ــان أبــو
فاعور الذي «يخرج عن اإلطار السياسي
وأدبيات املهنة ،وعن األصول والقواعد
املـتـعــارف عليها» ،حتى استنفر رجل
آخـ ــر م ــن رج ـ ــال املـ ـخـ ـت ــارة .ف ـقــد اتـصــل
م ـفــوض اإلع ـ ــام ف ــي ال ـح ــزب الـتـقــدمــي
االشتراكي رامي الريس بأحد مسؤولي
الجمعية مستنكرًا بيانها ،معتبرًا أنه

الوطن ،عرفت كيف تتواضع لتتحاور ندًا ألنداد ،مع
ً
نصف أبنائه .أخفوا األمــر خجال .فيما هو موضع
فخر وكبر.
بعدها في ذلك الثلثاء األسود من ربيع  ،2008كرروا
الهفوة نفسها .ج ــاؤوا إلــى بيته ،ألنــه بيتهم .رفعوا
ّ
أصواتهم ،انتقدوا ،فندوا وطالبوا .مثل ابن على حافة
البلوغ أمــام والــد يمسك بيد صغيرة تعاند ،ويــده هو
تكابد .ومرة أخرى لفلفوا الواقعة .بدل أن يفاخروا بها
كل البلد وكل الشرق .من منكم يحاور زعيمه مثلنا؟
من منكم يستبطن الحرية ويستدخل الديمقراطية،
حتى معارضة الرمز ومقارعة القائد ومواجهة الهيبة
واملهابة والسطوة والهالة ،مثلنا؟!
ال ـي ــوم ي ـع ــود ال ـس ـي ــاق نـفـســه ل ـل ـمــرة ال ـثــال ـثــة .مــزاعــم
وتـلـفـيـقــات ول ـغــو ول ـغــط .ول ــم ي ـخــرج بـعــد مــن يحمل
ورقــة عــون مفاخرًا :هــذه هو تيارنا فأتونا بمثله .لم
يصرخ أحــد بعد فــي وجــه الكتبة واملــرتــزقــن ،وحتى
في محاورة الصادقني والحرصاء ،أن هذا هو إنجاز
آخر للرجل .بدع رائد لثمانيني يختزن جوهر الشباب
في كل ومضة :انتخابات مباشرة من نحو  17ألف
إنسان 17 .ألــف مناضل .ال يتحكم فيهم إقطاع وال
ّ
يسيرهم إخ ــراج قيد عائلي ،وال يشتريهم مــال وال
يبيعهم واه ــم .لــم يـجــرؤ احــد بعد على الـتـحــدي :من
منكم يقدر على ما أقدم عليه الرجل؟ من منكم يضع
تــاريـخــه وعـمــر نضاله ومستقبل تعبه وتضحياته
وغــد أبنائه وأحـفــاده ...يستودعها كلها في ضمائر
كل ناسه ،وهــو مــرتــاح .وهــو مطمئن .وهــو واثــق بأن
رهــانــه لــن يـخـيــب وأن خ ـيــاره سـيـصـيــب .مــن منكم
يستفتي أبناءه ،كل أبنائه ،من دون ضوابط وال علب.
مــن منكم يفتح لهم قلبه قــرع حرية فــي اقـتــراع على
مساحة الــوطــن؟ بعضهم يــرفــض؟ بعضهم يتمرد؟
بعضهم يعارض أو ينتقد أو يثور؟ حتمًا سيفعلون.
طبعًا سيكونون كذلك .فكيف لوال ثورتهم وتمردهم
تدرك أنهم أبناء عون وأنهم جيل عون؟!
يظل األكيد األكيد أمرين .األول أن  20أيلول ليس موعد
انتخابات حزبية .بل هو موعد والدة جديدة متجددة،
لشرعية مشروع مشروع .وأنه في ختام هذا النهار،
ستكون أبهى صورة عرفتها جماعة سياسية :آالف
مؤلفة ،يعانق واحدها اآلخر بفرح ودمعة .خاسر ربح
ً
مستقبال ،يهنئ رابحًا .ورابــح يتسلم العبء الكبير،
ليسلم منافسه موقع الشراكة في حمل مشعل متقد
أب ـدًا .ال يمكن لواحد أن يشذ .فكلهم أبـنــاؤه .هو من
يــردد كل يــوم حيال «اآلخــريــن» ،مــرارة إدراكــه كم أن
«خبزه لم يملح» مع أي ممن أعطاهم .في  20أيلول
سيتأكد أن خبزه كله حق ألبنائه ،وأنهم سيكونون
ً
أهال له وألجيال قادمة ،على اسم جيل عون.

«ال يحق للجمعية الدخول في موضوع
ال تعرف خلفياته» ،ومشيرًا بوضوح
إلى أن «كالم قطيش كان رسالة لنا من
إدارته السياسية .تهجم علينا واتهمنا
بـســرقــات ومحاصصات ألن هـنــاك من
أمره بذلك .فهمنا الرسالة والوزير أبو
ّ
فاعور تولى الرد».
من الواضح ،بحسب مصادر املستقبل،
أن «الـ ـح ــزب االش ـت ــراك ــي م ـس ـتــاء ج ـد ًًا
القتناعه بــأن مــا حصل لــم يكن خطأ
عفويًا ،بل هو تكتيك مستقبلي نابع
من الخالف الحاصل بني الطرفني في
ملف النفايات» .لذلك رد بقساوة دفعت
الرئيس الحريري الى تدارك األمر عبر
تـنـبـيــه صــاحــب «غـ ــزوة ال ـس ــراي ــا» الــى
ّ
مخاطر زلته الثانية ،والتأكيد له« :ما
ّبدي مشاكل مع وليد»؟

