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سياسة
قضية اليوم

«التيار» :باسيل رئيسًا ...بالتوافق
حققت المساعي
يبدو أن التيار الوطني َالحر سينجو من تجرع كأس االنتخابات الداخلية القاسية في هذه المرحلة السياسية الحرجة .فقد ّ
ّ
التوفيقية بين المرشحين إلى رئاسة الحزب ،الوزير جبران باسيل والنائب آالن عون ،ومجموعتيهما ،تقدمًا كبيرًا ،تخلله تدخل إيجابي من
رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون قدم فيه ضمانات شخصية وأخرى تتمثل بتعديالت في النظام الداخلي لطمأنة
القلقين من ّ
تفرد شخص واحد بإدارة الحزب وإقصائه كل من ال يعجبونه
غسان سعود
مـســاء أم ــس ،عـقــد الـنــائــب آالن عــون
اج ـت ـم ــاع ــا ل ـل ـم ـج ـمــوعــة الـ ـت ــي تــدعــم
ترشحه إلــى رئــاســة الـتـيــار الوطني
الحر بحضور النائبني زيــاد أســود
وسـ ـيـ ـم ــون أبـ ـ ــي رمـ ـي ــا وال ـق ـي ــادي ــن
فــي الـتـيــار نـعـيــم ع ــون وزيـ ــاد عبس
ورم ـ ـ ــزي ك ـن ــج ،لـيـبـلـغـهــم م ــا بـلـغـتــه
املـ ـس ــاع ــي ال ـتــوف ـي ـق ـيــة مـ ــع مـنــافـســه
الـ ــوزيـ ــر جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل .ف ـب ـم ــوازاة
حركة ماكينتي عون والوزير جبران
ب ــاس ـي ــل ال ـل ـت ــن ن ـش ـط ـتــا ف ــي جـمـيــع
مناطق نـفــوذ الـتـيــار الــوطـنــي الحر،
م ــوف ــرة ديـنــامـيـكـيــة عــونـيــة مـفـقــودة
مـنــذ س ـنــوات وتـســابــق عـلــى تجديد
البطاقات الحزبية واهتمام متجدد
بأحوال التيار والتفاتة من املرشحني
وماكينتيهما إلــى املناطق املنسية،
ً
نـ ـشـ ـط ــت لـ ـ ـي ـ ــا ط ـ ـ ـ ــوال األس ـ ـبـ ــوعـ ــن
املــاضـيــن مـســاع تــوافـقـيــة تصدرها
النائب ابراهيم كنعان من جهة عون،
وال ـق ـي ـ ّ
ـادي فــي الـتـيــار روالن خــوري
من جهة باسيل .وبعد أخذ ورد ،بدا
أول من أمس أن االتفاق بني قياديي

بدا واضحًا في دوائر
األشرفية وجبيل والمتن وبعبدا
وعاليه وجزين وبشري أن
الدفة تميل إلى خصوم باسيل
َ
اجتماعي
عقد الجنرال
مصارحة مع أربعة من نوابه ،بدا
ّ
متفهمًا نسبيًا في نتيجتهما
لوجهة نظرهم
التيار ،بضمانة الجنرال ،بــات شبه
منجز ،في ظل بروز معارضة جدية
خ ــال االج ـت ـم ــاع امل ـســائــي أم ــس في
مـنــزل آالن ع ــون ملـبــدأ الـتـســويــة ،من
ق ـب ــل ع ـ ــدة ن ــاش ـط ــن ت ـق ــدم ـه ــم زيـ ــاد
عبس .وبــدا واضحًا عقب االجتماع
بـحــث ه ــؤالء عـ ّـمــا يتيح لـهــم خــوض

يؤدي الجنرال دورًا إيجابيًا بين الفريقين ويبحث عن حلول (هيثم الموسوي)

االنتخابات لتسجيل موقف مبدئي،
فــي حــال انسحاب النائب آالن عون
وس ـ ـيـ ــر ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن ب ــال ـح ــل
التوافقي.
بالعودة إلى املسار التوفيقي ،عمد
ك ـن ـع ــان ،ب ـت ـك ـل ـيــف م ــن ال ـ ـنـ ــواب آالن
ع ـ ــون وسـ ـيـ ـم ــون أب ـ ــي رمـ ـي ــا وزي ـ ــاد
أس ـ ــود ،وال ـق ـي ــادي نـعـيــم عـ ــون ،إلــى
إق ـنــاع ال ـج ـنــرال بــوجــوب تــأمــن حل
يـتـســع لـلـجـمـيــع ،فـيـمــا ب ــدا واض ـحــا
مــن أداء بــاسـيــل تــأثــره بــوجـهــة نظر
خ ــوري الـتــي تــدعــوه إل ــى استيعاب
الجميع للفوز بثقة مئة في املئة من

ّ
مستمران في الترشيح
عون وأسود
األفكار التي يجري تداولها كمسودة لالتفاق بني املتنافسني على رئاسة التيار
ستخضع خالل الساعات األربع والعشرين املقبلة ملزيد من األخذ والرد ،بعدما
باتت مسودة أولية للتسوية املنتظرة .وفي ظل
احتفال املقربني من باسيل أمس بفوزه برئاسة
التيار ،قبل فتح باب الترشيح ،أكد املقربون
من النائب آالن عون أنه مستمر في ترشحه
ّ
ويرجح أن يتقدم النائب
حتى إشعار آخر،
زياد أسود معه بترشيحه ،فيما استكمل آالن
عون بعيد االجتماع في منزله مساء أمس
ّ
عونيي جبيل،
جوالته على املناطق بزيارة
كذلك استكملت ماكينته إعداد الطعن في
االنتخابات أمام املراجع القضائية املختصة
بحجة وجود عيب في قبول طلبات االنتساب لبعض الناخبني املفترضني.

العونيني ،بدل التعويل على انخراط
الجنرال بالكامل في املعركة ليفوز
أخـ ـيـ ـرًا ب ــواح ــد وخ ـم ـســن أو سـتــن
أو س ـب ـعــن ف ــي امل ـئ ــة م ــن األص ـ ــوات
ف ـق ــط .وال ش ــك ف ــي أن خـ ــوري ال ــذي
كــان طــوال السنوات العشر املاضية
أق ـ ـ ـ ــرب إل ـ ـ ــى نـ ـعـ ـي ــم ع ـ ـ ــون م ـ ـنـ ــه إلـ ــى
بــاسـيــل ،نـجــح غ ــداة دخــولــه الــدائــرة
املـ ـحـ ـيـ ـط ــة بـ ـب ــاسـ ـي ــل فـ ـ ــي ت ــوض ـي ــح
املآخذ الحقيقية لرفاقه عليه وسبل
استيعابهم للنهوض بالحزب .وبدا
واضحًا في هــذا السياق أن ترشيح
باسيل لرئاسة الحزب أمر حتمي ال
مجال في الرابية للتراجع عنه ،فيما
لــم تكن مـعــارضــة الـنــائــب عــون لهذا
ال ـت ــرش ـي ــح ب ـق ــدر م ـع ــارض ـت ــه لـتـفــرد
باسيل بالقيادة .وهنا بــرز عامالن
أساسيان:
األول ي ـت ـع ـل ــق ب ـ ـ ـ ــاألرض ال ـع ــون ـي ــة:
بعيد ت ـجــاوز امل ـنــاوئــن لباسيل كل
مـ ـ ـح ـ ــاوالت إب ـ ـعـ ــادهـ ــم ب ـع ـض ـه ــم عــن
بعض و»أخذهم باملفرق» وإظهارهم
ب ـم ـظ ـه ــر امل ـ ـتـ ــآمـ ــريـ ــن ،ب ـ ـ ــدا واضـ ـح ــا
ف ــي دوائـ ــر األشــرف ـيــة وجـبـيــل وامل ــن
وب ـع ـب ــدا وع ــال ـي ــه وج ــزي ــن وب ـش ــري،
ونسبيًا كسروان ،أن الدفة تميل إلى
هــؤالء ،األمــر الــذي أربــك باسيل الذي
ت ــاب ــع االن ـط ــاق ــة امل ـت ـع ـثــرة ملــاكـيـنـتــه
واكـتـشــف ســريـعــا أن رج ــال األع ـمــال
املحيطني به ال يملكون أي تأثير على
املحازبني العونيني ،فيما املسؤولون
الــذيــن يــدافــع عــن اسـتـمــراريـتـهــم في
مسؤولياتهم رغ ــم كــل االعـتــراضــات
ال يـعـ ّـول عليهم ،فبات منفتحًا على
ال ـخ ـطــة ب .وفـ ــي امل ـق ــاب ــل ،ل ــم يشعر
امل ـنــاوئــون املـفـتــرضــون لباسيل بــأن
ه ـنــاك م ــا يـسـتـحــق االح ـت ـف ــال؛ ال بل
طغى على كنعان وعــون وأبــي رميا
ش ـعــور بــأنـهــم سـيـخـســرون فــي حــال

فوز آالن عون أو خسارته ،ألن إظهار
وجود  20أو  30أو  40أو  50في املئة
م ــن الـعــونـيــن ي ـعــارضــون تــوجـهــات
ً
عـ ــون إن ـم ــا ه ــو ك ـســر ل ـل ـج ـنــرال أوال
ولهم ثانيًا .وال شك في أن التوقيت
ال ـس ـيــاســي أحـ ــرج هـ ــؤالء أك ـث ــر .ففي
وقت كان فيه باسيل يواصل حركته
االنتخابية كانوا هم يتساءلون عن
م ـغ ــزى تـلـهـيـهــم ب ـه ــذه االن ـت ـخ ــاب ــات
فــي ظــل الـضــربــة املــوجـعــة للتيار في
اس ـت ـح ـقــاق ق ـي ــادة ال ـج ـيــش كـمـقــدمــة
لضربة أقوى في استحقاق الرئاسة
األول ـ ـ ــى ،وع ـل ـيــه بـ ــدت األك ـث ــري ــة هنا
أي ـ ـضـ ــا أك ـ ـثـ ــر ت ــرح ـي ـب ــا واس ـ ـت ـ ـعـ ــدادًا
للخطة ب.
الثاني يتعلق بالجنرال نفسه :قبل
أس ـب ــوع ــن ظ ـ ّـه ــر ال ـج ـن ــرال بــانـفـعــال
ش ــدي ــد وواض ـ ـ ــح رفـ ـض ــه «ت ـش ــاط ــر»
وبعض املسؤولني العونيني
النواب ّ
ع ـل ـيــه ،وأن ـب ـه ــم ف ــي اج ـت ـم ــاع واس ــع
العـتـقــادهــم أنـهــم يـمــونــون أكـثــر منه
ع ـل ــى ال ـن ــاخ ـب ــن فـ ــي ال ـ ـحـ ــزب الـ ــذي
ّأسـســه .لكن ســرعــان مــا نجح بعض
الـغـيــوريــن عـلــى مصلحة الـتـيــار في
التسلل إلى الرابية بعيدًا عن أنظار
املزايدين ،وشــرع هــؤالء في حــوارات
شـ ـف ــاف ــة م ـ ــع الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــرال ،اس ـت ـك ـم ـلــت
ب ــاجـ ـتـ ـم ـ َ
ـاع ــي م ـ ـصـ ــارحـ ــة م ـم ـي ــزي ــن
ل ـل ـج ـنــرال م ــع أرب ـع ــة م ــن ن ــواب ــه ،بــدا
م ـت ـف ـ ّـه ـم ــا ن ـس ـب ـي ــا ف ـ ــي ن ـت ـي ـج ـت ـه ـمــا
لوجهة نظرهم .وهنا وجد الجنرال
ن ـف ـس ــه أمـ ـ ـ ــام خ ـ ـيـ ــاريـ ــن :اس ـت ـي ـع ــاب
املناوئني املفترضني لباسيل بجهد
بسيط ،أو التفرغ على نحول كامل
للتدخل مع كل ناخب يرد اسمه على
لــوائــح الشطب ليطلب منه بصورة
شخصية انتخاب باسيل.
ع ـنــد هـ ــذا الـ ـح ــد ،بـ ــات ي ـم ـكــن ال ـقــول
إن األفـ ـ ــرقـ ـ ــاء الـ ـث ــاث ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــن:

الجنرال وباسيل ومجموعة النائب
آالن عـ ـ ــون م ـم ـث ـل ــة ب ـك ـن ـع ــان ب ــات ــوا
ج ــاه ــزي ــن م ـنــذ أسـ ـب ــوع لـلـبـحــث في
تـفــاصـيــل ات ـفــاق جـ ـ ّ
ـدي .وبـعـيــد أخــذ
ورد ،أمكن التوصل إلــى سبع نقاط
رئـيـسـيــة ،أب ــرزه ــا :تــوفـيــر أك ـبــر قــدر
م ــن اإلجـ ـم ــاع ع ـلــى تــرش ـيــح بــاسـيــل
إل ــى رئ ــاس ــة الـ ـح ــزب .وض ــع اخـتـيــار
ن ــائ ـب ــي ال ــرئـ ـي ــس ب ـت ـص ــرف ال ـع ـمــاد
عــون .إجــراء تعديالت أساسية على
ال ـن ـظــام ال ــداخ ـل ــي لـجـهــة الـتـصــويــت
داخل املكتب السياسي وصالحيات
ال ــرئ ـي ــس ،وي ـف ـتــرض ب ـهــذا ال ـب ـنــد أن
ي ـكــون مــوضــع ن ـقــاش إضــافــي ألخــذ
املزيد من املالحظات بعني االعتبار.
تطعيم الـل ـجــان املــركــزيــة بناشطني
جدد ،وخصوصًا من تم استبعادهم
ألسـ ـب ــاب م ــزاجـ ـي ــة ،وإج ـ ـ ـ ــراء تـقـيـيــم
مــوضــوعــي ألداء بـعــض املـســؤولــن
تمهيدًا السـتـبــدال املقصرين .إعــادة
درس طـلـبــات االنـتـســاب إل ــى التيار
لسحب البطاقات ممن تم تنسيبهم
لتعديل مــوازيــن الـقــوى االنتخابية،
وت ـف ـع ـيــل أم ــان ــة س ــر تـكـتــل الـتـغـيـيــر
واإلص ــاح على نحو يسمح بإعادة
ه ـي ـك ـلــة ال ـك ـت ـل ــة ال ـن ـي ــاب ـي ــة وت ـع ـيــن
رئـيــس لـهــا كـمــا فــي تـيــار املستقبل.
أم ــا األهـ ــم م ــن ه ــذا ك ـلــه ،فـهــو تــأديــة
الـجـنــرال دورًا إيجابيًا ،بعيد املــزاج
السلبي في الفترة السابقة ،وبحثه
عــن ح ـلــول ،فــي ظــل تــأكـيــد املتابعني
ألح ــوال الـبـيــت الـعــونـ ّـي الــداخـلــي أن
الـنـظــام الــداخ ـلـ ّـي مـهــم وكــذلــك هوية
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ونـ ــائ ـ ـب ـ ـيـ ــه وصـ ــاح ـ ـيـ ــات
امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي وغ ـي ــره ــا ،إال أن
األهـ ــم ه ــو مــوقــف ال ـج ـنــرال ورغـبـتــه
أو عدم رغبته في استيعاب الجميع
وتوحيد صفوفهم مجددًا وإشراكهم
في املسؤولية.

