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على الغالف

«مفكر حالـه
مش
عون
ّ
في اجتماع تكتل التغيير واإلصالح األخير يوم
الثالثاء املاضي ّمرت عينا رئيس التكتل النائب
ميشال عون مرارًا على الكرسي الشاغر الذي كان
يشغله الوزير املستقيل شربل نحاس ،لكنها
لم تطل وال مرة املكوث عند ذلك الكرسي.
ّ
كراسي كثيرة تستوجب
فحول طاولة التكتل
توقف الجنرال عندها

غسان سعود
ح� ��ول ط ��اول ��ة ال �ت �غ �ي �ي��ر واإلص � �ل ��اح ف��ي
الرابية ثمة كرسي يشغله منذ دورت�ين
انتخابيتني رجل يدعى يوسف الخليل.
ال ه� ��و م �ف �ك��ر اق� �ت� �ص ��ادي وال م �ن��اض��ل
نقابي وال خطيب سياسي .في كسروان
ي �س �م��ون��ه «ن� ��ائ� ��ب ال� �س� �م ��اع ��ة» .ع�ش�ي��ة
انتخابات  2009خلصت ك��ل ال��دراس��ات
االنتخابية التي أعدتها الرابية إلى أن
ه �ن��اك م�ج�م��وع��ة ن��اخ �ب�ين ف��ي ك �س��روان
تقدر ـــــ على نحو غير طبيعي ـــــ للخليل
معاينته الطبية لها مرة من دون مقابل،
ويدفعها مبدأ ّ
«رد الجميل» إلى ترجيح
ك�ف��ة ف��ري��ق س�ي��اس��ي ع�ل��ى آخ ��ر .استقبل
ال� �ع� �م ��اد ع � ��ون ي ��وم �ه ��ا وف � � ��ودًا ش�ع�ب�ي��ة
أت� ��ى ب �ع �ض �ه��ا ي� �ق ��ول إن� ��ه م ��ع اإلص�ل��اح
والتغيير ،ش��رط أن يكون آلل الخليل ـــــ
وهم من العائالت الكسروانية الكبيرة ـــــ
مقعد ف�ي��ه ،فيما اش�ت��رط بعض آخ��ر أن
يكون آلل الخازن مقعدهم أيضًا ،وكذلك
ال ��زوي� �ن� �ي ��ون .ك� ��ان ي��وس��ف ال �خ �ل �ي��ل في
اجتماع التكتل األخير صامتًا كالعادة،
ومتفرجًا .كان قلب الجنرال على كرسي
ن � �ح� ��اس وع� �ق� �ل ��ه ف� ��ي ك� ��رس� ��ي ال �خ �ل �ي��ل.
املشكلة بالجنرال أم بالناخب ال��ذي لو
ً
خير في كسروان مثال بني أفكار نحاس
االق �ت �ص��اد َي��ة وس�م��اع��ة ال�خ�ل�ي��ل الخ�ت��ار
ّ
السماعة؟ ف��ك��ر ال�ج�ن��رال ك��م ك��ان يفضل
ل��و ك��ان جيلبير س�لام��ة ال��ذي نشط في
التيار الوطني الحر نحو عشر سنوات
في كلية الحقوق والعلوم السياسية أو
روك مهنا أو ج��ورج دغفل هو الجالس
أمامه بدل يوسف الخليل الذي ال يمثل
أكثر م��ن بقايا إق�ط��اع عائلي و ...طبي.
لكنه ال�ن��اخ��ب ـــــ ال ع��ون ـــــ ال ��ذي يفضل
س�م��اع��ة ال�ط�ب�ي��ب ع�ل��ى ن �ض��ال ال�ش�ب��اب،
وع��ائ �ل��ة ال�ط�ب�ي��ب ع�ل��ى ح�م��اس��ة س�لام��ة
ومهنا ودغفل لإلصالح والتغيير .بعد
حسابات الربح والخسارة ،فهم الجنرال
أن� ��ه س �ي��رب��ح م �ع��رك��ة م �ب��دئ �ي��ة وي�خ�س��ر
حربًا ،فاختار (عبر يوسف الخليل بدل
أي ن��اش��ط ف��ي ال �ت �ي��ار) خ �س��ارة معركة
على أم��ل أن ي��رب��ح ال �ح��رب .ل��و ل��م يختر

يوسف الخليل وجيلبرت زوي��ن لخسر
مقاعد كسروان ملصلحة  14آذار ،ولو لم
يختر التسوية ف��ي الحكومة لخسرها
ملصلحة تيار املستقبل.
ال ،لم يكن نحاس أول اختبار يخوضه
ال � �ج � �ن� ��رال .االخ � �ت � �ب� ��ار األخ � �ي� ��ر أس �ه��ل
م �م��ا س �ب �ق��ه .ال �ي ��وم ف �ض��ل اس �ت �م��راري��ة
الحكومة على انفجارها وع��ودة تيار
امل�س�ت�ق�ب��ل إل ��ى ال �س �ل �ط��ة .ف��ي ال �س��اب��ق،
ّ
خير بني أبناء تياره الذين هم بمثابة
أب �ن��ائ��ه ،وب�ي�ن وج �ه��اء م�ن��اط�ق�ي�ين أق��ل
م��ا يصفهم ع��ون ب��ه ،ب�ح�س��ب ع��ارف�ي��ه،
ه ��و :وص ��ول �ي ��ون ه��ام �ش �ي��ون ت��اف �ه��ون
ي �ف �ت��رض اق �ت�لاع �ه��م م ��ن ج ��ذوره ��م م��ن
الحياة السياسية.
تعود عينا عون إلى كرسي نحاس .أال
يحلم الجنرال لو لم تشب خطاب تياره
ال�ع�ل�م��ان��ي ك��ل ال �ه �ف��وات امل��ذه�ب�ي��ة ال�ت��ي
ت�ش��وب��ه م�ن��ذ س��ت س �ن��وات؟ ب�ل��ى طبعًا.
أال ي�ح�ل��م ل��و ي�ك�م��ل ف��ي ع�ه��د ال�ب�ط��ري��رك
ب �ش��ارة ال��راع��ي م��ا ب ��دأه ف��ي ع�ه��د سلفه
ن �ص��ر ال� �ل ��ه ص �ف �ي��ر ل �ن��اح �ي�ّ�ة م �ح��اص��رة
ب �ك��رك��ي ب��ال��دع��وات إل ��ى ك ��ف ال��دي��ن عن
التدخل في الدولة؟ بلى طبعًا .أال يحلم
ب ��أن ي � ّ
�زج ف ��ؤاد ال�س�ن�ي��ورة ف��ي ال�س�ج��ن،
الخاصة
ويفتح حسابات آل الحريري
ُ
ل �ت �س �ت ��رد ال� �خ ��زي� �ن ��ة ال� �ع ��ام ��ة م� ��ا ن �ه��ب
م �ن �ه��ا ،وي �ن �ف��ي س�ه�ي��ل ب��وج��ي وأش ��رف
ري �ف��ي ووس � ��ام ال �ح �س��ن وس �ع �ي��د م �ي��رزا
وع�ب��د امل�ن�ع��م ي��وس��ف؟ ب�ل��ى ب��ال�ط�ب��ع .أال
يحلم ب��أن ي�ك��ون ن�ح��اس ح��اض�رًا اليوم
وسطهم ويضحكون جميعهم لخروج
التظاهرات الشعبية وانتفاض القضاة
نصرة للقانون وتحرك مجلس النواب
ل� �ي� �ف ��رض ع� �ل ��ى رئ� �ي� �س ��ي ال �ج �م �ه��وري��ة
والحكومة السير بـ«توجيهات» شربل؟
أل ��ف ب�ل��ى ط�ب�ع��ًا .ل�ك��ن امل �س��اف��ة شاسعة
ب�ين األح�ل�ام وال��وق��ائ��ع .ال�ش�ع��ارات شيء
والوقائع شيء آخر.
الوقائع تقول إن كسر أمني الجميل في
امل�ت�ن ي �ف��رض ال �ت �ح��ال��ف االن �ت �خ��اب��ي مع
م�ي�ش��ال امل ��ر ،ل�ي��س ح�ب��ًا م��ن ع ��ون للمر،
ب��ل ألن ال�ن��اخ��ب أث�ب��ت أن��ه غ�ي��ر مستعد
ل �ل �ق �ت��ال م� ��ع ع � ��ون ف� ��ي م �ع��رك �ت��ه ل�ك�س��ر

االث�ن�ين .اخ�ت��ار ع��ون كسر األس��وأ اليوم
والسيئ الحقًا .الوقائع تقول إن مواطنًا
واحدًا من خارج التيار الوطني الحر لم
يلتفت بني عامي  1992و 2005ليقول إن
هذا الرجل ـــــ عون ـــــ محق في ما يكتبه
م ��ن م �ن �ف��اه ال �ب ��اري �س ��ي ب� �ش ��أن ال �ح��وت
ال �ح ��ري ��ري واألزم � � ��ة االق �ت �ص��ادي��ة ال�ت��ي
تنتظر البلد .الوقائع ـــــ وعون يحترمها
ـــــ ت�ق��ول إن الجمهور يقتنع بما يقوله
ع��ون عن عبثية خ�ي��ارات سمير جعجع
امل �س �ي �ح �ي��ة ح�ي�ن ي �ك ��ون ال �ب �ط��ري��رك ه��و
ّ
فتشوا ّ
عمن حتم على
املتحدث ال عون.
ع��ون ال��رض��وخ للتسويات .منذ عودته
من باريس يمثل عون مسيحيًا الصوت
امل�ع�ت��دل ال ��ذي ال ي��ري��د لطائفته والبلد
ال ��ذه ��اب إل ��ى ح ��روب ع�ب�ث�ي��ة .ت ��رك ع��ون
ل�س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع أداء ذل ��ك ال � ��دور .يمثل
ع��ون مجتمعًا أنهكته الحروب العبثية
وال� �ق� �ي ��ادات األس��اط �ي��ر واألح �ل ��ام ال�ت��ي
ي��دف��ع ث�م�ن�ه��ا ال �ش �ب��اب ه �ج��رة وب �ط��ال��ة.
ي�ق��دم ع��ون نفسه بصفته ال��زع�ي��م ال��ذي
يمسك قلمًا وورق��ة ويحسب بدقة كلفة
ك��ل خ �ي��ار ي �ن��وي ات �خ��اذه ب��ال�ن�س�ب��ة إل��ى
م�ج�ت�م�ع��ه .ك�ث��ر م�م��ن ل��م ي�ح�ب��وا ميشال
ع��ون  1988أح �ب��وا ع��ون  ،2005ب��دا لهم
أكثر واقعية وأقل جنونًا.
ال��وق��ائ��ع تفيد ب��أن ق��رب ك��رس��ي نحاس
ح��ول طاولة التكتل ثمة كرسي تشغله
جيلبرت زوي ��ن .خ�لال سبع س�ن��وات لم
ت�ب��ق ن�ه�ف��ة ع��ن زوي ��ن ت�خ�ط��ر ف��ي العقل
إال ح �م �ل �ه��ا ال � �ث� ��رث� ��ارون إل � ��ى ال �ج �ن��رال
ل �ي �ض �ح �ك��وه ب �ه��ا ،ل �ك �ن��ه ع �ن��د ك ��ل بحث
ان �ت �خ��اب� ّ�ي ج � � ّ
�دي ك� ��ان ي �ص��دم ب��ام �ت�لاك
ُ
زوي � ��ن ك �ت �ل��ة ن��اخ �ب��ة م �ت �م��اس �ك��ة ت�ج�ي��ر
النائبة الكسروانية أصواتها كما تشاء.
قرب زوي��ن يجلس فريد الخازن .تتنقل
عينا ال�ج�ن��رال ب�ين االث �ن�ين .ه��ذا أس�ت��اذ
ج��ام �ع��ي ،خ�ب�ي��ر ف��ي ال �ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة
ّ
وم�ن��ظ��ر ف��ي ال�ق��وان�ين االنتخابية ،فيما
ت�ل��ك ل�ي�س��ت ب��ال�ع�ب�ق��ري��ة ال�س�ي��اس�ي��ة وال
تفقه معنى الخطط االقتصادية .لكن في
ص �ن��دوق االق �ت��راع ت�ج� ّ�ي��ر زوي ��ن لالئحة
اإلص�ل�اح والتغيير أض�ع��اف م��ا ّ
يجيره
الخازن .ينتبه عون أيضًا إلى أن السبب
الرئيسي في وج��ود ال�خ��ازن بينهم هو
أن��ه اب��ن ال �خ��ازن وأن ��ه ح�ين أت��ى ليشكل
الئحته في كسروان فهم أنه ال يستطيع
أن ي�س�ت�ث�ن��ي آل ال �خ ��ازن ال� �ك ��رام .اخ�ت��ار
أق��رب �ه��م إل ��ى ال �ت �ي��ار؟ ن �ع��م ول �ك �ن��ه عجز
عن استثنائهم .أم��ا في أف�ك��اره الثورية
فكان يأمل أن ال يبقى من هذه العائالت
(سياسيًا طبعًا) شاهد يخبر عن عزها
ال�غ��اب��ر وإق�ط��اع�ه��ا امل �ن��دث��ر .م��رة أخ��رى،
ِّ
تضح بالحرب من
ناداه ذلك الصوت :ال
أجل معركة.
ق �ب��ل ع �ش��ري��ن ع��ام��ًا ك ��ان ع ��ون م ��ن عمر
ن�ح��اس .اخ�ت��ار أن ال ي��وق��ع ،معتقدًا أنه
سيخسر مجرد معركة ف��ي ح��رب .لكنه
أم �ض��ى ع�ش��ري��ن ع��ام��ًا الح �ق��ًا ف��ي العمل
ل�ت�ع��وي��ض م��ا خ �س��ره ف��ي ت�ل��ك امل�ع��رك��ة.

صهر الجنرال
ل��م ي�ع��د ي��رى ال�ع��ال��م ف��ي ال��راب�ي��ة غ�ي��ر ج�ب��ران باسيل
وفي باسيل غير صهر الجنرال .باتت املشكلة في أن
باسيل صهر عون وليست في أن بطرس حرب نائب
منذ أربعة عقود وليس في البترون مشروع إنمائي
واح��د .باتت املشكلة في تذاكي باسيل وليست في
ادعاء حرب وتكبره ومشيخيته.
باتت املشكلة في تولي صهر الجنرال حقيبة الطاقة
ب�ع��د االت �ص��االت ول�ي�س��ت ف��ي أول �ئ��ك امل�ص��ري��ن على
مبايعة حرب الزعامة ألنه مأل اإلدارات العامة بأبنائهم
(هيثم املوسوي)

وبرر لهم عند مؤسسة الكهرباء مخالفاتهم وحمى
ُ
م�ص��ال�ح�ه��م .ش�غ�ل��وا ب �ـ«اإلق �ط��اع��ي ال �ج��دي��د» ون�س��وا
ّ
الجميل
اإلق�ط��اع��ي ال�ق��دي��م .ص��ار س��ام��ي أم�ي�ن ب�ي��ار
وأت �ب��اع��ه ي�ت�ح��دث��ون ع��ن «ص �ه��ر ال �ج �ن��رال» وم��ري��دو
سعد رفيق الحريري وبهية الحريري وأحمد ونادر
ال�ح��ري��ري يتحدثون ع��ن «ص�ه��ر ال �ج �ن��رال» ،ودوري
كميل شمعون وكميل دوري كميل شمعون وميشال
نايلة رينيه معوض وكاظم صالح الخير يتحدثون
عن «صهر الجنرال».

