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سياسة

ّ
ّ
اتفاق «أوعا خيك» يترنح:
االنتخابات النيابية تنطلق
على الغالف

قطعت قضية التنسيق مع سوريا ضد اإلرهاب وإلعادة النازحين ،ورغبة بعض الوزراء في حضور مؤتمرات في دمشق ،آخر شعرة بين التيار الوطني الحر والقوات
اللبنانية .فالحزبان اللذان تعاهدا على عدم «نبش القبور» مهما بلغت التحديات والتباينات ،يتقاذفان «الجثث» اليوم على مواقع التواصل االجتماعي ،فيما رئيساهما
يتسابقان على دفن تحالفهما االنتخابي في مختلف الدوائر .كان الحزبان «المتفاهمان» يصفان بـ«التفاصيل» خالفاتهما حول خطة الكهرباء ،ومشاريع في وزارة
الصحة ،وتشويه القوات لصورة التيار عبر اتهامه ـ وإن بصورة غير مباشرة ـ بالفساد ،وتناقض مواقفهما في أكثر من استحقاق ،آخرها ملف تمويل «اتحاد كرة
السلة»! لكن االشتباك وصل أخيرًا إلى بندين استراتيجيين :النظرة إلى دور حزب الله والعالقة مع سوريا ،فعاد االنقسام في البالد إلى ما كان عليه قبل االنتخابات الرئاسية.
وفي هذا السياق ،يضع التيار الوطني الحر على رأس أولوياته ملف إعادة النازحين السوريين إلى بالدهم عبر التواصل مع حكومة دمشق .أما القوات فترفض ذلك،
ّ
متبنية موقف «المجتمع الدولي» الذي لطالما أكد رئيس التيار الوزير جبران باسيل أنه يريد إبقاء النازحين في لبنان .وهذان البندان ،أي العالقة مع سوريا ودور حزب الله،
سيشكالن الشعار الذي سيخوض به سمير جعجع االنتخابات النيابية ...ضد التيار الوطني الحر
رلى إبراهيم
يـ ـ ــوم أمـ ـ ــس أيـ ـ ـض ـ ــا ،اسـ ـتـ ـف ــاق وزي ـ ــر
االعالم ملحم رياشي وأمني سر تكتل
التغيير واالص ــاح الـنــائــب ابراهيم
كنعان على «مصيبة» جديدة .اعتقد
الرجالن لوهلة أن املشكالت ستنتهي
بورقة نوايا مشتركة وأغنية وصورة
َ
لخصمي األمــس ،اال أن شهر
جميلة
العسل وقــف عند عتبة قصر بعبدا
لتبدأ الخالفات من يومها :يوم على
الكهرباء وآخر على التعيينات وثالث
على ادارة تلفزيون لبنان ورابع على
م ـل ــف امل ـس ـت ـش ـف ـيــات وخ ــام ــس عـلــى
ال ـنــازحــن ال ـســوريــن وسـ ــادس على
معركة عــرســال وســابــع على الفتات
تـ ّ
ـرحــب برئيس الجمهورية فــي دير
القمر ...الى أن «ولعت» يوم أمس بني
َ
حزبي التيار الوطني الحر والقوات
ّ
اللبنانية نهائيًا .هرع عرابا االتفاق

ال يساوم عون وباسيل
في االستراتيجيات ،ال سيما
الموقف من المقاومة
والعالقة مع سوريا
القوات«َ :سبب كل
مصادر
َ
الخالفات هو فجع باسيل
ورغبته في أكل أخضر
الحكومة ويابسها»
لتنفيس االحـتـقــان وصــون مــا تبقى
من اتفاقهما ،فيما جمهورا الطرفني
يشتم بعضهم بعضًا تحت هاشتاغ
«أوع ــا خـ ّـيــك» ،لتتحول عند البعض
الــى لعنات وشـتــائــم .تــزامــن ذلــك مع
إجابة النائب أالن عون عن سؤال في
نهاية حلقته على شاشة «أم تي في»
ّ
عمن يختار ،لجهة القرب السياسي،
بني عدة شخصيات سياسية ،ومنها
محمد رعد وسمير جعجع ،فأجاب:
محمد رعد.
ه ـ ـكـ ــذا اش ـت ـع ـل ــت م ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي بني العونيني والقواتيني
الى أقصى الحدود وأكثرها وضوحًا
م ـن ــذ تـ ــاريـ ــخ ت ــوق ـي ــع ورق ـ ـ ــة ال ـن ــواي ــا
بـيـنـهـمــا .ف ــي ال ـظ ــاه ــر ،ال ـق ـشــة كــانــت
رفــض رئيس حــزب القوات اللبنانية
التنسيق مــع ســوريــا لــدحــر االره ــاب
وإع ــادة الـنــازحــن ،وعـقــده مؤتمرين
ً
م ـت ـت ــال ـي ــن ل ـ ـهـ ــذا ال ـ ـ ـغـ ـ ــرض ،س ــائ ــا
ال ــوزي ــر ال ـ ــذي سـ ـي ــزور س ــوري ــا« :كــم
ج ـث ــة س ـت ـج ـلــب م ـ ـعـ ــك؟» .سـ ـ ــؤال ك ــان
ب ـم ـثــابــة ت ـ ــاوة ف ـعــل ن ــدام ــة ل ـل ـخــارج
عــن مــوقــف األم ــس الـقــريــب اإليجابي
ت ـج ــاه ح ــزب ال ـل ــه ،وكـ ــان كــاف ـيــا لـبــدء
العونيني بنبش قبور جثث جعجع
أي ـ ــام ال ـ ـحـ ــرب األهـ ـلـ ـي ــة ،أو «ال ـج ـثــث

ّ
خالف القوات والتيار على التنسيق مع سوريا يبشر بافتتاح الموسم االنتخابي (أرشيف)

ال ـ ـتـ ــي ل ـ ــم تـ ــرقـ ــد ف ـ ــي قـ ـب ــوره ــا حـتــى
الساعة بسببه» .والحملة البرتقالية
ه ـن ــا ب ـ ـ ــدأت مـ ــن مـ ـس ــؤول ــن عــون ـيــن
وإعــام ـيــن ف ــي مـحـطــة «أو ت ــي فــي»
وغيرهم من الشخصيات ّ
املقربة من
بــاسـيــل ،وال ـتــي يصعب وضـعـهــا في
خــانــة «ال ـع ـفــويــة» .أم ــا اخـتـيــار امللف
السوري بالذات ،فيستوجب التوقف
ع ـ ـنـ ــده ،ب ـح ـس ــب م ـ ـصـ ــادر س ـيــاس ـيــة
«وس ـط ـي ــة» .فـسـيــاسـيــا ،يـعـطــي عــون
وم ـ ــن ورائ ـ ـ ــه ب ــاس ـي ــل ه ــام ـش ــا كـبـيـرًا
للخالفات الداخلية .جلسات مجلس
الوزراء تشهد على ذلك .ولكن عندما
يتعلق األمر باالستراتيجيات ،فعون
ومن ورائه باسيل ،أيضًا ،ثابتان في
الوقوف إلى جانب املقاومة والعالقة
مــع س ــوري ــا .وامل ــوق ــف ه ــذا يـعـ ّـبــر عن
ان ـس ـجــام ـه ـمــا م ــع ن ـف ـس ـي ـه ـمــا ،إذ لــم
ّ
يتغير موقفهما الرسمي فعليًا منذ
خــط ورق ــة الـتـفــاهــم مــع ال ـحــزب قبيل

 11عامًا .وفي حني كان عون من أول
املنادين بإعادة سوريا الى الجامعة
العربية واالنـفـتــاح عليها ،بقي رأي
ّ
املعني
جـبــران غير معلن ،رغــم كونه
األول بهذا امللف لشغله منصب وزارة
الخارجية .لكن «اإلج ـمــاع» أخـيـرًا ما
بني التيار الوطني الحر وحــزب الله
من جهة والحزب وحركة أمل من جهة
أخ ــرى على ض ــرورة إع ــادة العالقات
الرسمية مــع ســوريــا ومخاطر إبقاء
ّ
الــوضــع على مــا هــو عليه ،حتم على
رئـ ـي ــس الـ ـتـ ـي ــار ال ـ ـبـ ــوح ب ـم ــا لـ ــم يـكــن
ً
سـ ـ ّـرًا أصـ ــا وال ط ـ ّـي ال ـك ـت ـمــان ،األم ــر
الــذي ّ
أجــج الـخــاف بــن وزراء التيار
والـقــوات في الجلسة الخيرة ملجلس
الـ ــوزراء حيث ّ
رد باسيل على رفض
القوات التنسيق مع الدولة السورية
وزي ــارة وزراء لها بتكليف حكومي،
باالشارة الى تعيني سفير للبنان في
دمشق منذ أقل من شهر ووضع زيارة

وزي ـ ــر االقـ ـتـ ـص ــاد رائ ـ ــد خ ـ ــوري عـلــى
جــدول االعمال .رغم ذلــك ،آثر جعجع
دفــن رأس ــه فــي رم ــال زحـلــة يــوم أمس
عبر حديثه عن «وسطية ميشال عون
فــي مــا يـخـ ّـص االم ــور االستراتيجية
وموضوع زيارة الوزراء الى سوريا»
و«حيادية وزراء التيار» في ما ّ
خص
ه ــذا امل ـلــف ،بمعنى أن ـهــم «ال مــع وال
ضد»!
ّ
وكان النقاش الوزاري قد احتدم أصال
على عدة ملفات ،منها اعتراض باسيل
عـلــى مـنــح ات ـح ــاد ك ــرة الـسـلــة مليون
دوالر ،وتعيير وزي ــر الـصـحــة غسان
ّ
بمخصصات مستشفى
حاصباني له
الـبـتــرون .أعقبت ذلــك مقابلة أجرتها
«أو تــي فــي» مــع السفير الـســوري في
لبنان علي عبد الكريم علي ،وهجوم
عـنـيــف بــن جـمـهــوري الـفــريـقــن على
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي .وب ــدا
جليًا أمــس أن التفاهم ال ــذي كــان من

املفترض أن يخضع لضوابط ،يسقط
عند أول احتكاك وزاري أو انتخابي،
رغ ــم ات ـفــاق ال ـطــرفــن عـلــى ع ــدم نبش
القبور ،وال الـعــودة الــى ال ــوراء ،مهما
اشتدت التحديات.
في هذا السياق ،يقول النائب أالن عون
لـ«األخبار» إن «التباينات موجودة.
فلسنا متفقني على كــل ش ــيء ،إال أن
الجرة لم تنكسر ...هناك إجماع على
ع ــدم ع ــودة األمـ ــور ال ــى الـ ـ ــوراء» .رأي
ع ـ ــون ه ـن ــا ي ـت ـنــاقــض م ــع م ــا ي ـصــدر
ع ــن وزراء ال ـطــرفــن وجـمـهــوريـهـمــا،
إذ إن ال ـخ ــاف ق ــد وق ــع ع ـلــى جميع
امل ـس ـتــويــات ،وال قـضـيــة سـيــاسـيــة أو
خدماتية أو انتخابية تجمع ما بني
الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر وال ـق ــوات ،أكــان
في شأن سالح حزب الله أم العالقات
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة مـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ــدول أم ال ـع ـم ــل
البلدي أم املرشحني الى االنتخابات
الـنـيــابـيــة أم طــريـقــة مـعــالـجــة امللفات

