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ّ
الجنرال لن يتقاعد :اذا بتحبوني كفوا
ليا القزي

عون متحدثا أمس

«املـطــالـبــن بــالـكـهــربــاء»« :أي ــن كنتم
عندما تم تعطيل خطة الكهرباء؟»،
و«لـلـمـطــالـبــن ب ــامل ـي ــاه»« :أيـ ــن كنتم
عـنــدمــا تــوقـفــت مـشــاريــع ال ـس ــدود؟»،
و«للمطالبني بحل أزمة النفايات أين
كنتم عندما خسرنا التصويت مرات
ومـ ـ ــرات ف ــي مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء لــوقــف
مهزلة التمديد للنفايات؟».
وبعدما قـ ّـدم مــا يشبه بــرنــاج العمل
لــرمـنـصـبــه رئ ـي ـســا ل ـل ـت ـيــار الــوطـنــي
الحر ،شدد باسيل على أن «من يريد
أن ي ـت ـح ــدث ع ــن مـسـيـحـيــي ال ـش ــرق
وع ـ ــن ح ـم ــاي ــة األقـ ـلـ ـي ــات فـلـيـتـحــدث
مـعـنــا» ،وأن ال ــذي «يــدافــع ويــريــد أن
يحافظ على التعدد بالشرق عليه أن

ً
يحافظ علينا أوال» .وأكد أن «التيار
أص ـغــر م ــن أن يـمـســك وأك ـب ــر م ــن أن
يحجب» ،و«الـتـيــار سيكمل املسيرة
على خمسة أع ـمــدة :الـشـبــاب ،امل ــرأة،
االنـ ـتـ ـش ــار ،ال ـب ـل ــدي ــات وال ـن ـق ــاب ــات»،
ّ
م ـ ـ ــؤكـ ـ ـ ـدًا أنـ ـ ـ ــه «س ـ ـي ـ ـكـ ــون هـ ـ ـن ـ ــاك 50
أل ــف ب ـطــاقــة ،وس ـي ـكــون ال ـت ـيــار أكـبــر
ت ـيــار مـسـيـحــي ف ــي الـ ـش ــرق» ،و«أول
ت ـيــار سـيــاســي يعتمد الـنـسـبـيــة في
ان ـت ـخ ــاب ــات ــه ،وي ـ ـقـ ــوم ع ـل ــى املـ ـب ــادئ
وقضية ومؤسسة تحمل القضية».
وتــوجــه إل ــى ع ــون بــالـقــول« :إل ـيــك يا
جـنــرال عــون نـقــول ،أنــت الحلم الــذي
انتظرناه والحلم ال يشيخ .والجنرال
عون ال يشيخ».

ــق إلى الزعامة
ال ـحــزب ـيــة الـحـقـيـقـيــة .وال ش ـ ّـك ف ــي أن
باسيل قفز خالل الشهرين املاضيني
فــوق حقل متفجرات كــان سيستغرق
سنوات لعبوره :كل من كانوا يكيدون
لـ ــه وي ـ ـح ـ ـفـ ــرون ويـ ـضـ ـع ــون ال ـع ـصــي
ف ـ ــي دوال ـ ـي ـ ـبـ ــه رفـ ـ ـع ـ ــوا ف ـ ـجـ ــأة راي ـ ــات
االسـتـســام ،ال ـنــواب يتسابقون على
ك ـس ــب وده ،والـ ـح ــال ــة االح ـت ـجــاج ـيــة
عـلــى ف ــوزه بــالــرئــاســة اقـتـصــرت على
تمزيق أربع أو خمس بطاقات حزبية.
أما باسيل ،فبذل جهدًا إضافيًا غداة
فـ ـ ــوزه ب ــال ـت ــزك ـي ــة ل ـت ــوط ـي ــد اإلجـ ـم ــاع
وحمايته ،علمًا بأنه يدين بالرئاسة
للعماد ع ــون فـقــط ،خــافــا ملــا يـحــاول
ب ـعــض الـ ـن ــواب وال ـنــاش ـطــن اإلي ـح ــاء
به .وبالتالي ،يفترض برئيس الحزب
أن يـعــن فــريـقــا مـتـجــانـســا لــانـطــاق
س ــري ـع ــا بــال ـع ـمــل م ـس ـت ـف ـي ـدًا م ــن ه ــذا
ّ
اإليجابي.
املناخ
ث ــان ـي ــا ت ـغ ـي ـيــر ال ـت ـك ـت ـيــك ال ـس ـي ــاس ــي.
فاستراتيجية التيار قامت منذ 2005
على إهمال تعبئة الطالب والنقابات
للتركيز عـلــى املـنــاطــق ،قـبــل أن تهمل
التعبئة املناطقية أيضًا للتركيز على
تحقيق النتائج مباشرة في مجلسي
ال ـن ــواب وال ـ ـ ــوزراء ،حـتــى ص ــار الـتـيــار
وال ـع ــون ـي ــون م ـج ــرد ج ـم ـهــور يـتـفــرج
على وزيرين وبضعة نواب يحاولون
عبثًا تحقيق خرق إصالحي أو انتزاع
موقع هنا وهـنــاك .وقــد أظهر باسيل
ف ــي ت ـن ـظ ـي ـمــه االعـ ـتـ ـص ــام ت ــزام ـن ــا مــع
جلسة مجلس الوزراء الشهيرة ثم في
تنظيمه الـتـظــاهــرة الـعــونـيــة األخـيــرة
للمطالبة بقانون انتخابات عادل أنه
يعرف كيف يشرك التيار في معاركه.
لكن شيئًا مــا يوقفه فــي أول الطريق

ف ـي ـتــراجــع ب ــدل أن ي ـت ـقــدم .وامل ـط ـلــوب
فــي التكتيك الـجــديــد وضــع مجموعة
ّ
أهداف يشترك كل التيار في تحقيقها،
ليتمكن رئيس الـحــزب مــن إعــادة رفع
امل ـع ـنــويــات واإلث ـ ـبـ ــات أنـ ــه ق ـ ــادر على
تـحـقـيــق االنـ ـتـ ـص ــارات امل ـن ـت ـظــرة منذ
زمن.
ثالثًا ،خض تكتل التغيير واإلصــاح.
فــالـتـكـتــل ب ــات م ـج ــرد ل ـق ــاء أسـبــوعــي
يـ ـشـ ـب ــه اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات مـ ـنـ ـب ــر الـ ــوحـ ــدة
الوطنية ولقاء األح ــزاب الوطنية .في
التكتل نواب كثيرون ال يفعلون شيئًا،
وآخ ــرون ال يــريــدون أن يفعل أي أحد
ّ
غيرهم شيئًا .علمًا بأن األكثرية داخل
ال ـت ـك ـتــل ه ــي ل ـل ـن ــواب ال ـعــون ـيــن غـيــر
املنتسبني إلــى الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر،
وال ب ـ ّـد بــالـتــالــي مــن إعـطــائـهــم الحيز
األكبر في أمانة السر الجديدة بعدما
ك ــان ــوا ش ـب ــه م ـس ـت ـب ـعــديــن ف ــي أم ــان ــة
الـســر الحالية ،والبحث عــن الوسائل
األف ـضــل لتفعيلهم وتنشيطهم أكثر
في مناطقهم.
رابعًا مصالحة الحلفاء .لم يعد باسيل
م ـجــرد وزيـ ــر ع ــون ــي؛ ه ــو اآلن رئـيــس
التيار الوطني الحر وحني تكون عالقة
رئيس التيار سيئة برئيس حركة أمل
أو رئيس تيار امل ــردة ،سيترجم األمــر
عــاقــة سيئة بــن الـتـيــار وال ـحــركــة أو
بني التيار واملردة.
األصـ ـ ـع ـ ــب م ـ ــن ه ـ ــذا كـ ـل ــه ه ـ ــو تـغـيـيــر
االن ـط ـبــاع ال ـعــام ب ــأن بــاسـيــل لـيــس إال
صـهــر الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون .ه ــذا كــان
ً
م ـس ـت ـح ـيــا خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات ال ـع ـشــر
املــاضـيــة ،لكنه حصل أخ ـي ـرًا .النجاح
أو الفشل من اآلن وصاعدًا مسؤوليته
وحده ورهن قوته الشخصية.

الشاشات نفسها التي سبق تثبيتها
فـ ــي احـ ـتـ ـف ــاالت ح ـ ــزب ال ـك ـت ــائ ــب فــي
ال ـ ـفـ ــوروم دو بـ ـي ــروت .املـ ـس ــرح ذات ــه
الذي يتناوب تيار املستقبل والقوات
اللبنانية عـلــى تــركـيـبــه فــي «ب ـيــال».
حـ ـت ــى امل ـ ـقـ ــاعـ ــد وأجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة الـ ـص ــوت
واإلض ـ ـ ـ ــاءة وش ــاش ــة ال ـت ـل ـق ــن .تـشــك
إذا كـنــت دخ ـلــت الـقــاعــة الصحيحة،
ح ـتــى ت ــرى ال ـج ـم ـهــور .ل ـكــن ال تلبث
الحيرة أن تعود حني ترى الحضور
ال ـك ـث ـيــف مل ـم ـث ـلــي ق ـ ــوى  14آذار .إال
أن الـ ـ ــوزيـ ـ ــر جـ ـ ـب ـ ــران ب ــاسـ ـي ــل ي ـب ــدد
ال ـش ـكــوك ف ــي خ ـطــاب يـتـمـيــز بسقفه
الـ ـع ــال ــي وال ـ ـت ـ ـحـ ــدي عـ ـل ــى م ـخـت ـلــف
املـسـتــويــات .ومتوجهًا إلــى قــوى 14
آذار الحاضرين بممثليهم في قاعة
«ب ــات ـي ــا» ف ــي ســاحــل ع ـل ـمــا ،يـصــرخ
باسيل« :ارفعوا أيديكم عن القانون
ال ـن ـس ـب ــي ورئ ـ ــاس ـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة»،
مــوج ـهــا ت ـح ـيــة الـ ــى حـ ــزب ال ـل ــه عبر
ال ـث ـن ــاء ع ـلــى ت ـض ـح ـيُــات «امل ـق ــاوم ــن
ونقول للمحتلني ًسنحاربكم جيشًا
وش ـع ـب ــا وم ـ ـقـ ــاومـ ــة» .ح ـ ــدد امل ـعــركــة
بأنها بــن الـنــور وال ـظــام ،داعـيــا كل
مــن يعنيهم بلدهم إلــى تأييد النور
املـتـمـثــل بــالـتـيــار الــوطـنــي ال ـحــر .أمــا
داخ ــل الـبـيــت فــالــذي يــريــد «اإلس ــاءة
ال ـ ــى ال ـت ـي ــار ف ــي ال ـع ـل ــن يـ ـع ــرف ب ــاب
الخروج» .وملن هم خارج التيار ،باب
الـعــودة للداخل مفتوح شــرط «طلب
االع ـت ــذار» .هنا سكت الـحـضــور .بدا
واضـ ـح ــا ف ــي ال ـق ــاع ــة أن األك ـث ــري ــة ال

تهضم «طرد» أحد.
الـ ـ ــدعـ ـ ــوات وج ـ ـهـ ــت الـ ـ ــى امل ـن ـت ـس ـبــن
الـ ـ ـ ــ ١٧أل ـف ــا رغـ ــم إدراك امل ـن ـظ ـمــن أن
استقبال هــذا الـعــدد مستحيل .وقد
ُلـبــى الــدعــوة نـحــو سـتــة آالف حزبي
ق ـس ـم ــوا م ـج ـمــوع ـتــن :أم ـ ــام امل ـس ــرح
جلس أصـحــاب الـبــذالت مــن عونيني
وممثلني لــأطــراف السياسية كافة.
عـضــو وف ــد ال ـقــوات اللبنانية ملحم
ريـ ــاشـ ــي غ ـ ـ ــادر ق ـب ــل ب ـ ــدء االح ـت ـف ــال
لــ»أسـبــاب صحية» .أمــا الــافــت فكان
«الهيصات» السلبية التي نالها وزير
الداخلية والبلديات نهاد املشنوق.

استقبال سلبي
للمشنوق وحماسة
لحضور السفير
االيراني
ّ
ظــل مبتسمًا ،فيما ح ــاول املنظمون
ال ـت ـغ ـط ـيــة ع ـل ــى ص ـي ـح ــات اس ـت ـن ـكــار
ح ـضــوره بالتصفيق ،إال أن ذل ــك لم
يـمـنــع «ش ـع ــب ال ـت ـي ــار» م ــن الـتـعـبـيــر
عن وجهة نظره بالفريق السياسي
الــذي ُيمثله املشنوق .خلف املسرح،
ت ـمــركــزت ش ــاب ــات وش ـب ــان بــالـلـبــاس
األبيض يلوحون باألعالم البرتقالية
منتظرين «ظ ـهــور ال ـع ـمــاد» .املـســرح

ُ
أيضًا قسم الــى اثـنــن :يمني املنصة،
جـلــس «أن ـص ــار الـجـيــش الـلـبـنــانــي»،
وعلى يسارها «املـنــاضـلــون» .تبادل
هـ ـ ــؤالء «نـ ـك ــات ــا» ع ـب ــر «ال ــواتـ ـس ــآب»
عــن شـعــورهــم بأنهم «مقاصصون»
بعدما اتخذوا أماكنهم منذ الساعة
الثالثة .وصول الناشط مارك الحويك
كسر «املـلــل» ،فوقف املناضلون على
امل ـســرح مصفقني ل ــه .تـحـمـســوا مـ ّـرة
ثــان ـيــة ح ــن اق ـت ــرب م ـن ـصــور فــاضــل
من املنصة برفقة اللواء نديم لطيف،
«األب الروحي» للعونيني.
ات ـ ـخـ ــذ ب ــاسـ ـي ــل مـ ـك ــان ــه ال ـ ــى ج ــان ــب
زوج ـت ــه شــان ـتــال تـحـضـيـرًا لــوصــول
ّ
ال ـع ـمــاد ع ــون .صــدحــت كـلـمــات «ط ــل
ال ـقــائــد عـ ــون» ،إال أن م ــن وص ــل كــان
النائب «املنسحب» آالن ع ــون ،الــذي
ك ــان آخ ــر الــداخـلــن وأول املـغــادريــن.
بـعــد ل ـح ـظــات ،يـخـتــرق ع ــون حـشــود
ال ـ ـعـ ــون ـ ـيـ ــن الـ ـ ــذيـ ـ ــن أغ ـ ـ ــدق ـ ـ ــوا ع ـل ـيــه
ب ـه ـي ـص ــات ال ـت ــرح ـي ــب والـ ـشـ ـع ــارات
ع ـلــى م ـث ــال «بـ ـق ــوة ال ـل ــه وم ـ ــار عـبــدا
عــون راجــع عا بعبدا» .دمعت بعض
ال ـع ـي ــون ح ــن اع ـت ـل ــى ع ـ ــون امل ـس ــرح
ب ـس ـن ــوات ــه ال ـث ـم ــان ــن .ك ـل ـمــاتــه ال ـتــي
لفظها بـصـعــوبــة وقطعتها سعلته
أث ـ ـ ــرت فـ ــي «ال ـ ـعـ ــون ـ ـيـ ــن» .ك ـل ـم ــة مــن
القلب الــى القلب« :أطمئنكم ال بترك
وال بتقاعد باقي معكم» .أفصح عن
ال ـع ـه ــد الـ ـ ــذي «ق ـط ـع ـتــه ع ـل ــى نـفـســي
ول ـش ـه ــدائ ـن ــا م ــا ب ــوق ــف ن ـض ــال ــي إال
لـيـخـلــص عـ ـم ــري» .ح ـلــم «ال ـج ـن ــرال»
كبير« :حلمي إعمل حزب وورثه إلكم
كلكم ...إذا بتحبوني كفوها».

