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تقرير

مجددًا
بـحــدهــا األدنـ ــى ،وال ـع ــودة إل ــى ال ــوراء
مجددًا.
ب ــدوره ،يصف أحــد سياسيي  14آذار
ال ـ ــذي ي ـك ــاد ي ـن ـعــى الـ ـح ــوار ب ــن عــون
وج ـع ـجــع مـشـكـلــة امل ـس ـي ـح ـيــن ال ـيــوم
«بــأن ـهــم اع ـت ـبــروا أن ال ـح ــوار ال ـجــاري
تـعــويــض عــن ب ــدل ضــائــع ،عــن رديــف
لـلـسـلـطــة ال ـت ــي ف ـق ــدوه ــا وعـ ــن رئـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة الـ ــذي ل ــم يـنـتـخــب .شعر
املسيحيون بأنهم سيكونون مع اتفاق
عون وجعجع أقوى ،وأنهم سيوازنون
قوة حزب الله املستند إلى آلة عسكرية
ودع ـ ــم إق ـل ـي ـمــي ،وس ـي ـع ــادل ــون ال ـقــوة
السنية وتيار املستقبل املتكئ بدوره
على قوة إقليمية .لكنهم سيكتشفون،
م ــع ف ـشــل الـ ـح ــوار امل ـس ـي ـحــي ،ان ـه ـيــارًا
ســريـعــا ل ـهــذا امل ـش ـهــد ،الـ ــذي سـيــزيــده
بشاعة حجم األخطار اإلقليمية».
يحق لعون املطالبة بتقديم انتخاب
رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة ع ـل ــى م ــا عـ ــداه،
وي ـح ــق لـجـعـجــع تــأج ـيــل ال ـب ـحــث في
الــرئــاس ـيــات .فـفــي الـلـعـبــة السياسية،
كال املطلبني حق مشروع .لكن الطرفني
يـ ـغ ــام ــران ال ـ ـيـ ــوم ،ل ـي ــس بــرصـيــدهـمــا
داخــل تيارهما ،بل باآلمال املسيحية
امل ـع ـل ـق ــة عـ ـل ــى حـ ــواره ـ ـمـ ــا .وب ـح ـســب
تعبير أحــد املطلعني على ال ـحــوارات،
يحق لكل منهما أن يتشبث بحقه في
الوصول إلى بعبدا ،لكن ال يحق لهما
أن يطيحا الوضع املسيحي برمته ،إن
لم يأت أحدهما رئيسًا .كذلك ال يحق
لهما املغامرة بتفاصيل ال عالقة لها
بالسياسة من قريب أو بعيد.
هل أخطأ عون وجعجع بالدخول في
الحوار مع علمهما املسبق بالعثرات
وبالنيات ،وبالحلقات الضيقة لدى
كــل منهما الـتــي ال تــريــد لـلـحــوار أن
يأخذ مداه إال تحت سقف رسمه كل
منهما .أراد عون منذ اللحظة األولى
اع ـت ــراف ــا م ــن جـعـجــع بــرئــاس ـتــه ولــم
يقل يومًا غير ذلــك ،بل كــان واضحًا
ب ـتــأك ـيــده ع ـنــد ب ــداي ــة ال ـ ـحـ ــوار« :أن ــا
م ــرش ــح ولـ ــن أع ـط ــي ص ــوت ــي ألح ــد»
(«االخ ـبــار» 18 ،كانون األول ،)2014
مؤكدًا أن الحوار مع جعجع سيشمل
كـ ــل املـ ــواض ـ ـيـ ــع امل ـس ـي ـح ـي ــة .بـ ـ ــدوره
وضــع جعجع الــرئــاســة ،ال الرئيس،
كـ ـ ــأولـ ـ ــويـ ـ ــة ،وأراد ال ـ ـت ـ ـفـ ــاهـ ــم ع ـلــى
متطلبات الرئيس ودور سالح حزب
ال ـل ــه وك ــاف ــة امل ـل ـف ــات امل ـس ـي ـح ـيــة .قد
يكون عون حقق إيجابيات حتى اآلن
مــن ال ـح ــوار ،كـمــا حـقــق مـنــه جعجع،
ملصلحة مكاسب سياسية ،ولتجيير
كل منهما موقعه في الحوار وإعطاء
ش ــرع ـي ــة مـسـيـحـيــة وقـ ـي ــادي ــة ملــوقــع
ّ
اآلخر .لكن فشل الحوار ولو علله كل
منهما بأسباب موجبة سيرتد على
ً
الواقع املسيحي املتردي أصال ،وهو
مــا ب ــدأت بعض مالمحه تظهر منذ
أيام.

دق ـمــاق ال ــذي أوق ـفــه األم ــن ال ـعــام في
مطار بيروت قبل أيــام ،بعدما جرى
تــرح ـي ـلــه م ــن ت ــرك ـي ــا ،ب ـج ــرم ح ـي ــازة
ّ
أسلحة والتحريض الطائفي .وأكــد
ّ
دقماق أن االسلحة التي ضبطت في
منزله في طرابلس «موجود منها في
كل ُ املنازل» وأن ملفه لو كان إرهابيًا
ملا أخلي سبيله بهذه السرعة.
وأسـ ــس دق ـم ــاق جـمـعـيــة «اق ـ ـ ــرأ» مع
الداعية املــوقــوف عمر بكري فستق،
قبل أن يختلفا قبيل توقيف فستق.

ّ
العونيون طوبوا جعجع جديدًا ...بال مقابل
في معراب اليوم رجل أدهى
ممايتخيل رئيس حزب القوات
اللبنانية سمير جعجع نفسه:
رئيس جهاز التواصل في
القوات ملحم رياشي الذي
ينجح في اإليحاء للعمادميشال
عون بأن جعجع سينتخبه
رئيسًا ،واضعًاأمام عينيه هدفًا
وحيدًا :استبدال صورة جعجع
اإلجرامية التي أسهم العونيون
في رسمهابأخرى يسهم
العونيون أيضًا في رسمها ،من
دون أن يدفع جعجع شيئًا
مقابل رسمه الجديدالجميل
غسان سعود
مـ ـن ــذ عـ ـ ـ ــودة رئ ـ ـيـ ــس ت ـك ـت ــل ال ـت ـغ ـي ـيــر
واإلصـ ـ ــاح ال ـع ـمــاد م ـي ـشــال ع ــون إلــى
لبنان عام  ،2005يبذل التيار الوطني
ال ـح ــر م ـســاعــي حـثـيـثــة لـتـبــرئــة الــذمــم
من دون مقابل :قبيل انتخابات 2005
الـنـيــابـيــة ـ ـ ـ ـ ح ــن ك ــان ال ــ»ت ـســونــامــي»
الـبــرتـقــالــي يــأكــل األخ ـضــر والـيــابــس ـ ـ
ب ــادر الـجـنــرال إل ــى تـبــرئــة ذم ــة النائب
ميشال املــر وإنـقــاذه من الـغــرق .الحقًا،
ّ
برأ العونيون ذمة شركة طيران الشرق
ّ
األوسط وكبار املقاولني والقيمني على
ص ـن ــدوق املـهـجــريــن ومـجـلــس اإلن ـمــاء
واإلعـ ـ ـم ـ ــار وال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ـل ـي ــا لــإغــاثــة
وإدارة الـ ـك ــازيـ ـن ــو مـ ــن كـ ــل مـ ــا ك ــان ــوا
ينسبونه إليها .ومــا كــادت انتخابات
 2010ال ـب ـلــديــة ت ـطــل ح ـتــى بـ ـ ـ ّـرأوا ذمــم
مئات رؤســاء املجالس البلدية من كل
مــا كــانــوا يتهمونهم ب ــه .كــذلــك ُبـ ّـرئــت
ذمـ ـ ــم امل ــوظـ ـف ــن فـ ــي وزارتـ ـ ـ ـ ــي ال ـط ــاق ــة
واالت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ،ب ـع ــدم ــا أتـ ـخ ــم الـ ـن ــواب
الـبــرتـقــالـيــون ال ـشــاشــات بـكــامـهــم عن
«أزالم امل ــر» فــي ال ــوزارت ــن .وب ـ ّـرأ وزيــر
الـ ـ ـع ـ ــدل ال ـ ـسـ ــابـ ــق ش ـك ـي ــب ق ــرطـ ـب ــاوي

ّ
كرس العونيون جعجع طرفًا في «الثنائية المسيحية» (مروان طحطح)

الـجـســم الـقـضــائــي وال ـن ـيــابــات الـعــامــة
وكـ ــل اإلدارات امل ـت ـص ـلــة بـ ــوزارتـ ــه من
كــل الفساد ال ــذي كــان الـجـنــرال ينسبه
إليها .وفــي السياق نفسه ،برئت ذمم
مـ ـئ ــات رج ـ ـ ــال األعـ ـ ـم ـ ــال مـ ـم ــن فـضـلــت
الــرابـيــة استيعابهم ب ــدل مواجهتهم.
قبل أن يكتشف العونيون توافقهم مع
الرئيس سعد الحريري على  %95من
بــرنــامـجــه الـسـيــاســي ،بـعــدمــا خــاضــوا
االن ـت ـخ ــاب ــات ع ـل ــى أس ـ ــاس ال ـت ـنــاقــض
املطلق بني برنامجيهما ،ثم رأوا إبراءه
ً
مستحيال ،قبل أن يبرئوه مــن جديد!
ّ
وبعدما كــان الرئيس أمــن الجميل ال
يصل «إلــى زن ــاري» ،بحسب الجنرال،
وصل األخير إلى منزل أحد الوسطاء
لـلـقــاء ال ـج ـمـ ّـيــل .والـ ـي ــوم ،تـبـلــغ اللعبة
خواتيمها بتبرئتهم جعجع من كل ما
اتهموه به.
الــافــت فــي كــل ه ــذا أن فـتــح العونيني
ص ـف ـح ــات ج ــدي ــدة م ــع خ ـصــوم ـهــم لــم
يـكــن ث ـمــرة ت ـن ــازالت قـ ّـدمـهــا هـ ــؤالء .لم
يـقــدم امل ــر أضـحـيــة واح ــدة عـلــى مذبح
«ال ـت ـغ ـي ـي ــر واإلصـ ـ ـ ـ ـ ــاح» .وح ـ ــن ح ــان
موعد رد الدين قبيل انتخابات 2008
الــرئــاسـيــة ،غ ــادر التكتل بـكــل بساطة.

وكان يكفي النائبني السابقني منصور
البون وفريد هيكل الخازن أن يعرض
عليهما الجنرال عــام  2005االنضمام
إلــى الئحته ،ليقوال لكل عــونـ ّـي ينتقد
أداء ه ـ ـمـ ــا :ل ــو قـبـلـنــا ال ــدع ــوة الـعــونـيــة
ل ـك ـن ــا رم ـ ــزي ـ ــن ل ـل ـت ـغ ـي ـي ــر واإلصـ ـ ـ ـ ــاح.
أم ــا ف ــي «ال ـص ـن ــادي ــق امل ـل ـع ــون ــة» ،فقد
حـ ـص ــل الـ ـع ــونـ ـي ــون عـ ـل ــى مـ ــديـ ــر هـنــا

في التيار الوطني
الحر وبين أصدقائه
من ال يحسب حسابًا
لمستقبل التيار

وعـ ـض ــو م ـج ـلــس إدارة هـ ـن ــاك ،وغ ـيــر
ذلــك مــن فتات الفتات مقابل طـ ّـي هذه
املـ ـلـ ـف ــات الـ ـت ــي ي ـم ـث ــل ف ـت ـح ـهــا أسـ ــاس
خ ـطــاب ـهــم اإلصـ ــاحـ ــي (ال ـ ـسـ ــابـ ــق) .لــم
يقابل االنفتاح العوني على املختارة
ب ــأي تـعــديــل فــي مــواقــف الـنــائــب وليد
ج ـن ـب ــاط م ــن ال ــرابـ ـي ــة .ومـ ــن دون أي
مقابل ،أو أقله ورقة تفاهم ،غدا «حليف
الحليف» ،الرئيس نبيه بري ،حليفًا ال
غبار عليه .وهذا ما يوحي بخطر كبير
مـحــدق بـخـطــاب الـتـيــار وصــدقـيـتــه إذا
استمرت األمــور على ما هي عليه مع
تيار املستقبل والقوات اللبنانية.
فمنذ إص ــدار عفو  ،2005تفوق رئيس
حــزب الـقــوات اللبنانية سمير جعجع
على خصومه بالتنظيم الحزبي وإدارة
وارداته املالية الكبيرة .ومقابل اللجوء
الغريب لخصومه إلــى الدفاع املستمر
عــن الـنـفــس ،متكلني على التبرير هنا
والـ ـتـ ـس ــوي ــات هـ ـن ــاك ،انـ ـب ــرى ه ــو إل ــى
الهجوم بعدما كلفته العناية اإللهية
حماية الثوابت املسيحية .وفي مواجهة
خ ـطــابــه ال ـه ـجــومـ ّـي ومــاكـيـنـتــه املــالـيــة
والحزبية واإلعــامـيــة ،لــم يملك التيار
الوطني الحر سوى تذكير الرأي العام
مرة تلو أخرى بأنه سمير جعجع :من
وثائقي «أو تي في» حول مجزرة إهدن،
م ــرورًا بالبحث عــن مقبرة العسكريني
ً
ال ـج ـم ــاع ـي ــة ف ــي ح ـ ـ ــاالت ،وص ـ ـ ــوال إل ــى
امل ــوازن ــة ب ــن  48صــوتــا حـصــل عليها
ف ــي جـلـســة ان ـت ـخــاب الــرئ ـيــس وص ــوت
واحـ ـ ــد ح ـص ـلــت ع ـل ـيــه ج ـي ـه ــان طــونــي
فرنجية .لم يضئ التيار الوطني الحر
فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات ال ـع ـش ــر امل ــاضـ ـي ــة عـلــى
القصور التشريعي واإلنـمــائــي لنواب
الـ ـق ــوات ،وال ع ـلــى انـ ـع ــدام إن ـجــازات ـهــم
الـ ــوزاريـ ــة .أم ــا سـيــاسـيــا ،فـلــم يـتـجــاوز
الهجوم العوني على خـيــارات القوات
(املـتـنــاقـضــة مــع مــا يــوصــف بالثوابت
امل ـس ـي ـح ـي ــة) حـ ـ ــدود «الـ ـتـ ـم ــري ــك» عـلــى

مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي وبعض
الـتـلـطـيـشــات الـنـيــابـيــة واإلع ــام ـي ــة .لم
ينقض العونيون على نحو جدي على
خصومهم ،كما فعل هؤالء حني تفاهم
التيار مــع حــزب الـلــه( .ويكفي فــي هذا
السياق تخيل ما كانت القوات ستفعله
لو كان العونيون من يأتمرون بأوامر
السعودية ويهادنون أفواج التكفيريني
بــل وي ـبــررون أفـعــالـهــم) .مــع ذلــك بقيت
الدفة الشعبية تميل ملصلحة العونيني.
ملاذا؟ ألنه سمير جعجع.
لــم يـتــرك جعجع وسـيـلــة لـلـخــروج من
هـ ــذه األزم ـ ـ ــة إال ط ــرق ـه ــا :م ـهــرجــانــات
ومــؤتـمــرات صحافية وأف ــام ودعــاوى
قضائية من دون أن يحقق سوى تقدم
محدود .إلى أن جاء من يقنعه بأن ما
مــن أحــد قــادر على فــك هــذه العقدة إال
مــن ربـطـهــا :مـيـشــال ع ــون .ه ـكــذا ،على
هامش الحوار بني عون وجعجع ،باتت
تـ ـت ــردد ب ــن ن ـ ــواب ال ـت ـي ــار وأص ــدق ــائ ــه
ممن ي ــزورون الرابية أسبوعيًا الزمــة:
«وإذا كـ ـ ــان س ـم ـي ــر ج ـ ـع ـ ـجـ ــع؟» .ص ــار
هؤالء من املرحبني بتكريس «الثنائية
املـسـيـحـيــة» :ب ــدل أن يـكــون ع ــون زعيم
املسيحيني األوح ــد ،فــي نظرهم ،فيما
جـعـجــع ق ــائ ــد مـيـلـيـشـيــا س ــاب ــق يـفــوز
بنائبني بقوته الشخصية فــي بشري
ّ
ويمن عليه تيار املستقبل بسائر نواب
كتلته ،بارك هؤالء (على مرأى الجنرال
ومـس ـم ـعــه) ت ـحــويــل زع ـيــم ال ـق ــوات من
العب ثانوي في االنتخابات الرئاسية
إل ــى صــانــع رؤسـ ــاء لــه الـكـلـمــة الفصل
ف ــي ان ـت ـخــاب ع ــون رئ ـي ـســا .وج ــاه ــروا
بتفضيلهم بـقــاء الــرئــاســة األول ــى في
مـلـعــب ع ــون وج ـع ـجــع ،عـلــى انـتـقــالـهــا
إلـ ـ ـ ــى م ـ ــاع ـ ــب أخ ـ ـ ـ ـ ــرى .وص ـ ـ ـ ــار نـ ـ ــواب
حاليون ووزراء سابقون يــرددون ،في
مجالس خــاصــة ،أنهم مــع تثبيت حق
املسيحيني في تسمية الرئيس ،حتى
لو أدى ذلك إلى تسمية جعجع رئيسًا،
في عراضة مذهبية تتجاوز كل تاريخ
هؤالء ومواقفهم السياسية.
مــن أوق ــع ال ـج ـنــرال فــي فــخ امل ــر يـشــارك
اليوم في إيقاعه في فخ جعجع ،وهو
ن ـف ـس ــه مـ ــن قـ ـ ــال لـ ــه ي ــوم ــا إن م ـي ـشــال
ّ
املسيحي األول
سليمان سيضع املوقع
فــي ت ـصــرف زعــامـتــه املـسـيـحـيــة .يبرئ
هــؤالء ذمــة جعجع من كل ما علق بها
دون أن يقدم األخير شيئًا في املقابل.
وغ ـ ـ ـدًا ،ح ــن تـنـتـهــي ع ــراض ــة الـتـفــاهــم
ويـ ـج ــد ج ـع ـجــع م ـخ ــرج ــا ل ـن ـف ـســه عـلــى
غ ــرار امل ــر وال ـحــريــري وجـنـبــاط وبــري
وغيرهم ،سنجد من يسأل :ملــاذا ُيمنع
املراهق من االنضمام إلى القوات ما دام
زعيم والده (عون) يجالس قائد القوات
ويبحث معه فــي مستقبله الــرئــاســي؟
وكـ ـي ــف ي ـم ـك ــن امل ــراهـ ـن ــة م ـ ـجـ ــددًا عـلــى
نــاخــب ك ـس ــروان مــا دام بــن العونيني
من بات يقول إن جعجع وعون وجهان
ل ـق ـض ـيــة واحـ ـ ـ ــدة .واألهـ ـ ـ ــم :مل ـ ــاذا ي ـكــون
جـعـجــع مـتـهـمــا ب ــارت ـك ــاب ج ــرائ ــم قتل
وصاحب رؤية سياسية فاشلة وحليفًا
لــإخــوان ت ــارة ،وزعيمًا مسيحيًا تــارة
أخرى؟ ملاذا يكون عرابًا التفاق الطائف
ومدمرًا للقانون األرثوذكسي ومفرطًا
بحقوق املسيحيني قبل الظهر ،وشريكًا
أساسيًا في انتخاب الرئيس بعده؟
بـ ــات واضـ ـح ــا أن ف ــي ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
الحر ،وبني أصدقائه ،من ال يحسب أي
حساب ملستقبل التيار .كل ما يعنيهم
اسـ ـتـ ـف ــادتـ ـه ــم الـ ـقـ ـص ــوى مـ ــن ال ـل ـح ـظــة
الـحــالـيــة .مــا هــم أن يقايض الـتـيــار كل
خطابه اإلصــاحــي بتسويات صغيرة
تـضـمــن ب ـعــض امل ـكــاســب ه ـنــا وه ـن ــاك.
م ــا ه ــم أن يـتـحــالــف م ــع ف ــان وعـلـتــان
ب ـع ــد ك ــل م ــا ات ـه ـم ـهــم ب ـ ــه .وم ـ ــا ه ــم أن
يحول التيار بنفسه جعجع إلى زعيم
مسيحي ،ويــوهــم نفسه وال ــرأي العام
أنه شريك أساسي في اختيار الرئيس
املقبل؟ غدًا حني يواجه التيار الوطني
الحر خصومه في االستحقاقات املقبلة
فــاغـرًا ف ــاه ،لـيــس لــديــه مــا يـقــولــه عنهم
ســوى أنـهــم خــانــوا ثقتهم العمياء به،
لــن يجد بقربه مــن يصفقون لــه اليوم
ويشجعونه.

