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سياسة
قضية اليوم

ارحموا تفاهم
عون ونصرالله
إبراهيم األمين
ال ـعــاقــة بــن ح ــزب ال ـلــه وج ـم ـهــوره،
م ــن ج ـه ــة ،والـ ـتـ ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـحــر
وج ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــوره ،مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى،
ت ـس ـت ــوج ــب ب ـع ــض الـ ـصـ ـي ــان ــة .م ــرة
جـ ـ ــديـ ـ ــدة ،سـ ـيـ ـخ ــرج الـ ـسـ ـي ــد ح ـســن
نصرالله ليشرح ويوضح ،ويحسم
ً
ج ـ ــدال :م ـي ـشــال عـ ــون ،ق ـبــل الــرئــاســة
وبعدها ،هو الحليف الذي ال مجال
للتشكيك ب ــه .وج ـب ــران بــاسـيــل هو
ال ـش ـخ ــص املـ ــوثـ ــوق ال ـ ــذي ال م ـجــال
للسؤال عن أحواله .وحزب الله الذي
وق ــف ال ــى ج ــان ــب ع ــون لـيـنـجــح في
مـعــركــة الــرئــاســة ،لــن يـتــركــه إل ــى أن
تنجح مسيرته الــرئــاسـيــة .وليؤكد
مل ـ ــرة أخ ـ ـيـ ــرة :ال ـ ـحـ ــزب س ـع ــى طـ ــوال

نصرالله يبادر لمعالجة
العقد ويطل قريبا لتصويب
االمور :عون حليفنا الثابت
ونريد الحكومة
ع ــام ــن ل ـي ـك ــون عـ ــون ه ــو ال ــرئ ـي ــس،
ولــم يكن م ـســرورًا بــالـفــراغ .والـيــوم،
سيظل يسعى لكي تتشكل الحكومة
وتجرى االنتخابات النيابية ،وهو
ل ـيــس مـ ـس ــرورًا ب ـب ـقــاء األمـ ـ ــور عـلــى
حالها.
وألن ال ـصــراحــة ل ـســان ح ــال الـسـيــد،
فــإنــه قــد يضطر الــى إع ــادة التذكير
بـ ـق ــواع ــد الـ ـعـ ـم ــل الـ ـخ ــاص ــة ب ـح ــزب
الـ ـل ــه .وب ــال ـت ـح ــدي ــد ،أن ال ـت ـحــال ـفــات
التي يبنيها مــع قــوى وشخصيات
وجـ ـ ـه ـ ــات ال تـ ـل ــزم ــه ب ـ ـ ــأي ع ــاق ــات
أو ت ـح ــال ـف ــات تـبـنـيـهــا هـ ــذه ال ـق ــوى
والشخصيات والجهات مع جهات
أخرى .وهو أمر قد يكون مستهدفًا،
في مكان ما ،التباس العالقة القائمة
اآلن بني عون و»القوات اللبنانية».
في هذا السياق ،قد ال يكون البعض
مـطـلـعــا .ل ـكــن ،عـنــدمــا ُح ـشــر الـعـمــاد
ع ـ ــون ،ق ـبــل فـ ـت ــرة ،ب ــأن ــه ل ــم يـحـصــل
ع ـلــى دع ــم مـسـيـحــي كـبـيــر كـمــرشــح
ل ـلــرئــاســة ،وب ـعــدمــا ن ـجــح خـصــومــه
ف ــي إخ ـ ـ ــراج س ـل ـي ـم ــان ف ــرن ـج ـي ــة مــن
دائرته ،كان أمام استحقاق التعاون
مع «القوات اللبنانية» .لذلك حرص،
مــن ال ـيــوم األول ،عـلــى إط ــاع حــزب
ال ـل ــه ع ـلــى ك ــل ت ـفــاص ـيــل ح ـ ــواره مع
«ال ـ ـقـ ــوات» .وه ــو ل ــم ي ـف ـعــل ذل ــك من
َ
بــاب أنــه مـلــزم ،بقدر مــا كــان معنيًا،
كـمــا هــو ال ـيــوم ،بــالـقــول إن عالقاته
الـسـيــاسـيــة الــداخـلـيــة أو الـخــارجـيــة
لن تكون يومًا على حساب تحالفه
املركزي مع حزب الله.
حزب الله الذي كان ،وال يزال ،يشجع
على الحوار بني كل الفئات ،لم يكن
فـ ــي م ــوق ــع ي ـس ـم ــح ل ـن ـف ـســه بــرفــض
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل ،والـ ـتـ ـف ــاه ــم بـ ــن ال ـت ـي ــار
الوطني الحر و»القوات اللبنانية».

لكنه ،كما في حاالت أخــرى ،ال يجد
ن ـف ـس ــه مـ ـل ــزم ــا ،وت ـ ـحـ ــت أي ظ ـ ــرف،
بـمــوجـبــات ه ــذا الـتـحــالــف ،وه ــو ما
يساعد على فهم التمايز الحاصل
في ملف تشكيل الحكومة.

الفتنة من جديد
وإذا كــان حــزب الـلــه ،بـقـيــادة السيد
نصرالله ،يهتم بكل شــاردة وواردة
ف ــي ش ــأن ه ــذا امل ـل ــف ،ف ــإن الـهــاجــس
م ـ ــوج ـ ــود ،ب ــامل ـس ـت ــوى ن ـف ـس ــه ،عـنــد
الــرئ ـيــس عـ ــون .زائـ ــر ال ـق ـصــر ،ال ــذي
ت ـس ـك ـن ــه ط ـم ــأن ـي ـن ــة امل ـ ـكـ ــان ع ـنــدمــا
يدخله وال يشعر بــأنــه يدخله كمن
ج ــيء ب ــه ب ـمــذكــرة ج ـل ــب ،يـلـمــس أن
سيد القصر مهجوس بمنع حصول
الفتنة.
يحسب الجنرال كل التفاصيل أيضًا.
هو أكثر َمن يعرف ما الذي قدمه له
حزب الله .وهو ،كما مساعده األول
ج ـ ـبـ ــران ب ــاسـ ـي ــل ،األك ـ ـثـ ــر ال ـت ـصــاقــا
بعقل ال ـحــزب وآل ـيــة عـمـلــه .ورئـيــس
الـجـمـهــوريــة ي ـعــرف أن الـتـفــاهــم مع
حــزب الله لم يكن تحالفًا عابرًا ،بل
مسارًا دلت األيام على عمق تأثيره.
وهــذا مــا يجعل عــون قلقًا حـيــال ما
يجري «من تحت».
بني حارة حريك وبعبدا ،ثمة توافق
عـلــى خ ـطــورة مــا ي ـجــري .لـكــن هناك
بعض التمايز ،حيال مسؤولية كل

طـ ــرف م ـن ـه ـمــا ع ــن اح ـ ـتـ ــواء امل ــوق ــف
ومـ ـن ــع تـ ـف ــاق ــم األمـ ـ ـ ـ ــور .ولـ ـي ــس فــي
املكانني ،أبدًا ،من يريد السماح ألحد
بـ»رمي الطفل مع املياه الوسخة».
ومـ ـن ــاسـ ـب ــة ال ـ ـكـ ــام ال ـ ـ ــذي س ـي ـقــولــه
السيد حسن ،أو االتـصــاالت املكثفة
للعماد عون والوزير باسيل ،تتصل
بــامل ـنــاخــات ال ـس ــائ ــدة ،وال ـت ــي يعمل
كـثـيــرون على تفعيلها وتنشيطها
وتغذيتها ،بهدف محاولة القول إن
ثمة مشكلة شيعية ـ مسيحية تعيق
قيام الدولة.
ف ــي الـتـمــايــز ب ــن امل ـقــارب ـتــن ،يمكن
مالحظة اآلتي:
م ـ ــن جـ ــانـ ــب ال ــرئـ ـي ــس عـ ـ ـ ــون ،ت ـب ــدو
ش ــروط الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ــري السبب
الــرئ ـي ـســي ل ـعــرق ـلــة ق ـي ــام ال ـح ـكــومــة.
رئيس الجمهورية ،هنا ،ال يقف عند
م ـطــالــب رئ ـي ــس امل ـج ـلــس ب ـمــا خص
حصة الشيعة .صحيح أنه كان يريد
أن تـتـضـ ّـمــن حـصـتــه وزي ـ ـرًا شيعيًا،
وهو أمر قد يحصل في آخر لحظة،
ربـمــا على حـســاب حصة حــزب الله
ال ــوزاري ــة .لكن مشكلة عــون هــي في
أن بري لم يكن يريد ،من اليوم األول،
ت ـس ـه ـيــل األم ـ ـ ـ ــور .ي ـت ــذك ــر ال ـج ـن ــرال
زيـ ــارتـ ــه ع ــن ال ـت ـي ـن ــة ،ب ـع ــد زي ــارت ــه
بـيــت الــوســط إثــر ترشيحه مــن قبل
الرئيس سعد الحريري .يومها قال
لــه ب ــري :ال أري ــد التصويت لــك ،لكن

(هيثم الموسوي)

مشكلتي ليست مـعــك ،بــل مــع سعد
ال ـحــريــري .لــم يـنـفـعــل ال ـع ـمــاد عــون،
كـمــا لــم ينفعل فــي مــواجـهــة تهريج
بعض النواب يوم جلسة االنتخاب.
ل ـك ـنــه ل ـف ــت ان ـت ـب ــاه رئ ـي ــس املـجـلــس
إلى أن رغبته بمعاقبة الحريري قد
تتحول الى معاقبة للعهد وللرئيس
عون نفسه.
ط ـب ـعــا ،ه ـن ــاك كـ ــام آخـ ــر وصـ ــل الــى
الرئيس عون ،كما وصل الى آخرين؛
م ــن بـيـنـهــم ال ـح ــري ــري ،وه ــو حــديــث
رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس ق ـب ــل االن ـت ـخ ــاب ــات
الـ ــرئـ ــاس ـ ـيـ ــة عـ ـ ــن أن رف ـ ـ ــض ال ـس ـل ــة
سيعيق تشكيل الحكومة .فهم األمر
يومها على أنــه رســالــة تهديد .لكن
بــري لــم يتأخر حتى قــرر التصريح
أكـثــر ،ولــو على شكل م ــزاح ،إذ قــال:
«رب ـ ـمـ ــا ي ـب ـق ــى ال ــرئـ ـي ــس الـ ـح ــري ــري
رئيسًا مكلفًا لست سنوات!».

بري والحكومة
فــي ه ــذا امل ـج ــال ،ثـمــة ك ــام ال يقوله
عون ،وقد ال يتبناه ،يتعلق بطريقة
إدارة ال ــرئ ـي ــس بـ ــري م ـلــف تـشـكـيــل
ال ـح ـك ــوم ــة ،إذ إن ال ـت ـف ــوي ــض ال ــذي
ح ـص ــل ع ـل ـيــه م ــن ال ـس ـي ــد ن ـصــرال ـلــه
ً
ل ــم ي ـكــن ت ـفــوي ـضــا مـطـلـقــا وش ــام ــا،
بـ ــل كـ ـ ــان واض ـ ـحـ ــا فـ ــي أنـ ـ ــه يـتـعـلــق
بــال ـح ـصــة الـشـيـعـيــة ف ــي ال ـح ـكــومــة.
وللحزب أسبابه وحساباته من هذا
التفويض .لكن رئيس املجلس الذي
حــاول تركيب جبهة نيابية واسعة
م ـع ــارض ــة الن ـت ـخ ــاب ع ـ ــون ،تـصــرف
على أنه يمثل هذه الجبهة في ملف
تشكيل الحكومة .إال أنــه ،فعليًا ،لم
يـقــاتــل إلق ـنــاع ال ـحــريــري بــرفــع عــدد
الوزارات الى ثالثني .وهو أنه يعرف
أن مــن أرادهـ ــم حـلـفــاء لــه فــي الكتلة
الـنـيــابـيــة ،لــن ت ـكــون أمــامـهــم فــرصــة
للتمثل داخل الحكومة إال إذا رفعت
ال ــى ثــاثــن .ه ـكــذا ،تـجــاهــل ب ــري أن
ال ـن ــائ ــب طـ ــال أرسـ ـ ــان ل ــن يـحـصــل
ع ـلــى ح ـقــه ف ــي م ـق ـعــد ،إال إذا تـكــرم
عـلـيــه الـبـيــك ول ـيــد جـنـبــاط .وهـكــذا
واف ـ ـ ــق بـ ـ ــري عـ ـل ــى خـ ـط ـّـة الـ ـح ــري ــري
بعدم ضم وزيــر من سنة  8آذار الى
الحكومة .وهاجس بــري ،هنا ،منع
أي طــرف آخــر ،وخصوصًا الرئيس
عون ،من الحصول على حق تسمية
وزيـ ـ ــر ش ـي ـع ــي .بـ ــري ال ي ــري ــد ألح ــد
ف ــي ال ـج ـم ـهــوريــة أن يــرشــح شيعيًا
َ
الــى الـحـكــومــة ،مــا لــم يـحــظ ببركته.
ووصـ ـ ــل بـ ــه األمـ ـ ــر إل ـ ــى حـ ــد الـ ـق ــول:
«أريد خمسة وزراء متاولة» ،قاصدًا
أن ــه يــريــد ل ـهــؤالء أن يـحـصـلــوا على
ف ـحــص الـ ــدم ف ــي ع ــن ال ـت ـي ـنــة .وهــو
هنا ،مثل الحريري وجنبالط ومثل
آخ ــري ــن ،ي ــري ــدون ال ـق ـي ــام بـ ــأي شــي
يمنع حصول تعددية مفيدة داخل
الطوائف.
أك ـث ــر م ــن ذل ـ ــك ،ت ـب ـنــى بـ ــري مـعــركــة
ت ـم ـث ـيــل ال ـ ـحـ ــزب ال ـ ـسـ ــوري ال ـق ــوم ــي
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي فـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،إن ـم ــا
مــن ح ـســاب ال ـطــرف اآلخـ ــر .صحيح
أن م ــن امل ـن ـط ـقــي ،ب ــل م ــن املـصـلـحــة،

تـمـثـيــل ال ـقــوم ـيــن ب ــوزي ــر مسيحي
ف ــي مــواج ـهــة سـيــاســة اإلل ـغ ــاء الـتــي
ت ـق ــوده ــا «ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة» وال
ي ـع ــارض ـه ــا الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـحــر
بـجــديــة ال ــى اآلن .لـكــن ب ــري ،عندما
صار من الصعب حصول القوميني
ّ
عـ ـل ــى م ـق ـع ــد م ـس ـي ـح ــي ،تـ ــذكـ ــر ب ــأن
القوميني خالفوا رغبته وانتخبوا
ع ــون لـلــرئــاســة ،فـقــرر مخاصمتهم،
ف ـلــم يـسـتـقـبــل وفـ ـ ـدًا م ـن ـهــم ،وأرسـ ــل
مـ ــن يـ ـق ــول لـ ـه ــم :ح ـق ـك ــم ع ـن ــد الـ ــذي
اخترتموه رئيسًا .وعندما بلغه أن
الوزير باسيل شرح املوقف للنائب
أسـعــد حـ ــردان ،عـلــى هــامــش تهاني
االستقالل ،وجــد بــري نفسه مربكًا،
فقرر الصمت ،وخصوصًا أنه يدرك
احـتـمــال وص ــول تمنيات مــن خــارج
ال ـ ـحـ ــدود ب ـت ـم ـث ـيــل ق ــوم ــي ،ولـ ــو مــن
ح ـص ــة ال ـش ـي ـع ــة ،وه ـ ــو األمـ ـ ــر ال ــذي
ً
يدعمه حزب الله أصال.
لكن األكثر قساوة في موقف رئيس
املـجـلــس هــو تـحــويــل حـصــة النائب
سليمان فرنجية الــى ّ
«أم املـعــارك».
مــن جـهــة ،ق ــرر ب ــري ،كـمــا الـحــريــري،
أن عـلــى مــن انـتـخــب ع ــون أن يذهب
ويأخذ منه حصته الحكومية .ومن
جـهــة ثــانـيــة ،ق ــررا تــرضـيــة فرنجية،
لـكــن مــن حـصــة خـصــومــه فــي التيار
الوطني و»القوات».

حيلة فرنجية
خلق بــري هــذه املـعــركــة .صحيح أن
م ــن ح ــق فــرن ـج ـيــة ال ـت ـم ـثــل بحقيبة
مـ ـن ــاسـ ـب ــة ل ـ ـ ــه .لـ ـك ــن األمـ ـ ـ ــر ل ـ ــم ي ـعــد
يتوقف عند هــذه النقطة .ألن خطأ
فرنجية ،اليوم ،هو استمراره بقبول
استخدامه من قبل بــري والحريري
مل ـح ــارب ــة عـ ــون واآلخـ ــريـ ــن .صـحـيــح
أن فــي مـقــدور الـعـمــاد عــون املـبــادرة
وفـتــح صفحة جــديــدة مــع فرنجية.
لـكــن عـلــى األخ ـيــر إدراك أن ــه يخسر
اليوم الكثير من الجمهور املسيحي
ع ـم ــوم ــا ،وال ـج ـم ـه ــور ال ـع ــون ــي عـلــى
وج ــه ال ـخ ـصــوص .وح ـتــى ال ينسى

