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ابراهيم األمين

باسيل:
نصرالله شريكنا
في صنع النصر
أعلن رئيس التيار الوطني
الحر الوزير جبران باسيل
ّأن االن ـت ـصــار ال ــذي تحقق
م ـ ـب ـ ـنـ ــي عـ ـ ـل ـ ــى أسـ ـ ــاسـ ـ ــن:
ص ـ ـم ـ ــود م ـ ـي ـ ـشـ ــال ع ـ ــون،
وموقف االمــن العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله.
وتوجه باسيل إلى نصرالله
ً
قـ ــائـ ــا« :ل ـ ــم ن ـش ـكــك يــومــا
ب ـصــدقــك ي ــا س ـيــد ال ــوف ــاء.
مــوقـفــك معنا لـيــس موقف
وف ــاء ،بل هو موقف صدق
ليتعلم جميع اللبنانيني أنه
م ــا زال ه ـن ــاك أخـ ـ ــاق في
السياسة» .وأكــد ّأن موقف
الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر خالل
حــرب تـمــوز «ك ــان قناعتنا
وواج ـب ـنــا ول ــم نـكــن ننتظر
شيئًا في املقابل».
ك ـ ــام ب ــاس ـي ــل ج ـ ــاء خ ــال
احـ ـتـ ـف ــال «ال ـ ـت ـ ـيـ ــار» م ـســاء
أم ــس فــي ســاحــة الـشـهــداء،
بـعــد أن ف ــاز ع ــون بــرئــاســة
الـجـمـهــوريــة .ووض ــع وزيــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة م ــوق ــف ح ــزب
ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ــداع ــم
لـخـيــار ع ــون الــرئــاســي في
إط ـ ــار «ال ـت ـف ـه ــم املـسـيـحــي
لـ ــأك ـ ـثـ ــريـ ــة املـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــة»،
مضيفًا بــأنــه «بــدأنــا سويًا
تيار وقوات وسنبقى سويًا
لنحقق الكثير الــذي أمامنا
ّ
ولنرد مجتمعنا إلى الحياة
وال ــوج ــود ال ـحــر ول ـنــرد إلــى
لبنان رسالته وفرادته».
أم ـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ـ ــى ت ـي ــار
املستقبل ،فوصف موقف
ال ــرئ ـي ــس س ـع ــد ال ـح ــري ــري
ال ــداع ــم ل ـعــون أي ـضــا بكونه
«مــوقــف التفهم اإلســامــي
لـ ــأك ـ ـثـ ــريـ ــة املـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــة».
وتوجه إلى الحريري ،واعدًا
بمالقاته «بنفس الشجاعة
والتضحية لنقيم الشراكة
الوطنية الحقيقية».
أمـ ـ ـ ــام الـ ـع ــونـ ـي ــن ال ـف ــرح ــن
بــانـتـخــاب زعـيـمـهــم رئيسًا
ل ـل ـج ـم ـهــوريــة ،قـ ــال بــاسـيــل
ّان «ال ـت ـي ــار ُي ـع ـلــن انـطــاقــة
حــركــة شـعـبـيــة ت ـبــدأ االح ــد
املـ ـقـ ـب ــل ملـ ـط ــالـ ـب ــة ال ــرئ ـي ــس
بـتـحـقـيــق أح ـ ــام ال ـش ـعــب».
واعـتـبــر ّأن «الـحــق ال يموت
ونـحــن ال نـمــوت ،وقضيتنا
سـتـعـيــش دوم ـ ــا ط ــامل ــا أنـنــا
نحلم ونناضل .وال تكتمل
مشهدية هذا الحلم إال عندما
يقف الرئيس ميشال عون
على شرفة بعبدا وينادينا :يا
شعب لبنان العظيم» .وختم
باسيل بالتأكيد ّأن «الوطن
ل ـن ــا ج ـم ـي ـعــا وال ـج ـم ـهــوريــة
عادت لكل اللبنانيني».
(األخبار)

خاسرون ومكابرون
سينشغل اللبنانيون قريبًا بعملية سياسية كبيرة ،هي تشكيل
الحكومة األولى في عهد الرئيس ميشال عون .لكن القوى
ّ
باملقاصة اإللزامية ملرحلة انتخاب
السياسية الكبيرة ستنشغل
ّ
الرئيس ،ملعرفة حجم األرباح أو الخسائر .وهي مقاصة ستظهر
خسارة قاسية جدًا للبعض ،وخسارة ممكن تحملها للبعض
اآلخر ،وخسارة غير قابلة للتعويض لقسم ّثالث .وهي الخسائر
التي توجب على أصحابها إجراء مراجعة ،وإل فسنكون كمن
يصر على ضرب رأسه في جدار بعد جدار.
الالعبون الكبار في لبنان ،الذين يمثلون قواعد تمثيل سياسي ـ ـ
طائفي ،هم :كتلة شيعية تقودها حركة أمل ،فيما ال يزال حزب الله
نائيًا بنفسه عن «املسألة اللبنانية» ،بينما تضاءلت إلى حد الغياب
كل قوى شيعية أخرى .واألصوات املنفردة ،ال تشكل فعليًا الوزن
املناسب لضمها إلى املشهد .وهناك ،أيضًا ،كتلة سنية كبيرة
أيضًا ،يقودها تيار املستقبل ،وتنافسه في ساحتها قوى ال تزال
تمثل منفردة عنصر ضغط أكثر مما تمثل عنصر تغيير .تمامًا
كما هي الحال عند املسيحيني ،حيث تظهر «القوات اللبنانية» وريثًا
غير شرعي لحزب الكتائب الغارق في عملية استنساخ لخاليا ال
روح فيها .بينما ارتمت الشخصيات والقوى الصغيرة في أحضان
األحالف الكبرى ،بحثًا عن مكسب ،غالبًا ما يكون من الفتات.
وتبقى الكتلة الدرزية التي ال تزال الزعامة الجنبالطية هي األقوى
نفوذًا وتأثيرًا فيها ،بينما تشظت األصوات املعارضة له ،ما يجعلها
قوة مشاغبة ال قوة منافسة.

بيضة القبان الجنبالطية َ
«م ْودرت» ،وأحالم
جعجع أطاحتها الوقائع ،أما بري فهو أمام
التحدي ـ ال الجهاد ـ األكبر
اليوم ،تعرض الرئيس نبيه بري لعملية غش كبيرة ،فمنعته
املعطيات بني يديه من الرؤية الواضحة .وجاء تصويته بالورقة
البيضاء أقرب إلى احتجاج ،ال يعطل قرارًا كبيرًا بانتخاب عون.
ورغم إدراكه ،بقوة ،أن العناصر املحلية ظلت هي املتقدمة على أي
عنصر خارجي في هذه العملية .إال أنه أصر على وجود تسوية
خارجية ،في خطوة أظهرته رافضًا لفكرة أن قوى محلية يمكن أن
تتشكل وتكون قادرة على إنتاج واقع جديد .وهذا املنطق يجعله
أكثر شراسة في مرحلة تأليف الحكومة .وهو ،هنا ،لن يتكل على
قدرات غير معلومة لتحصيل مكاسبه ،بل سيتكل ،حصرًا ،على
حليفه القوي حزب الله النتزاع التزام بحقوقه ،تمامًا كالتزام الحزب
انتخاب عون.
وإذا كانت املعطيات املحلية قد تتيح لرئيس املجلس تحصيل
غالبية مطالبه ،إال أن املشكلة ستبقى في رفضه إجراء التقييم الذي
يجب أن يقوده إلى تحديد نقاط الخلل التي ال يقتصر ضررها
على شعبيته فقط ،بل على مكانته في قلب معادلة الحكم .وهذا
الجهاد ـ ـ األكبر أمامه .علمًا أن في يده السالح
هو التحدي ـ ـ ال
ً
األمضى ،إذا ّ
قرر ،فعال ،ترك الحكومة والتفرغ ألكبر عملية مراقبة
ومحاسبة للحكومة من خالل املجلس النيابي.
في جانب آخر ،ليس واضحًا متى ستطلق السعودية ً سراح
ّ
وتحرره من قيود لم تعد تؤثر فعال في خطواته
الرئيس الحريري
املحلية .وهو عندما ّ
قرر اللحاق بركب عون الرئاسي ،لم يبق من
دفتر الوصايا السعودية سوى عبارات وجمل يوردها في بياناته
ومواقفه ،تركز على نقد حزب الله .علمًا أن الحريري يحظى اليوم

ّ
بفرصة تلقي الدعم من غالبية لبنانية حقيقية ،يتقدمها حزب
الله نفسه ،إلى جانب عون وبقية األطراف ،بمن فيهم خصومه
داخل طائفته .لكن شرط ذلك هو الوقوف على منصة تجعله خاليًا
من أعباء املرحلة املاضية .وهذه عملية تقتضي منه ،ليس إدخال
خطابه ،بل على فريق عمله ،وعلى طموحاته
تعديالت جوهرية على ّ
الشخصية أو العامة ،ما يمكنه من حصر الخسائر في ما مضى.
لكن املشكلة الكبرى هي التي ستواجه النائب وليد جنبالط وفريق
«القوات اللبنانية» .األول تمتع بمزايا كثيرة في خالل العقود الثالثة.
لكنه صرف معظم رصيده العام ،حتى بقي في يده ما يسمى
«بيضة القبان» .وجاء تردده ،وسعيه إلى منطق املسافة الواحدة من
الجميع ،ليكشف املستور ،وهو أن هذه «البيضة» ،انتهت فعاليتها،
وأنها إما هي «فقست» ولم تلد صوصًا ،أو هي َ«م ْودرت» فرميت
في سلة مهمالت التاريخ.
لم ينتبه جنبالط ـ ـ أو هو عاجز عن االنتباه ـ ـ إلى كون املوقع الذي
يمثله في الدولة ،كزعيم أغلبية درزية ،لم يستند يومًا إلى قاعدة
عددية .اذ لم يكن الدروز يومًا كثرة تهدد اآلخرين ،بل كانت القوة
تنتج من موقع متقدم في اإلقليم والعالم ،وعن صالت عابرة
للطوائف في لبنان .لكنه أهدر كل تركة والده (وإن كانت هناك
حاجة ملراجعة نقدية لتجربة كمال جنبالط) ،وقبل بلعبة تقاسم
الجبنة الداخلية ،حتى انتهى به األمر زعيمًا لقوة ال أثر حاسمًا
لها في االقتصاد واملال والعسكر .وبات كل ما يقدر عليه ،اللجوء
السياسي تارة عند هذه الجهة ،وتارة عند تلك.
أما املناضل املسيحي ،ابن الفقراء املنتفض على اإلقطاع املسيحي،
الفرد الساعي إلى جعل األطراف شريكة في قرار املركز ،ال تابعًا
منفذًا ،فهو وإن دفع ثمن تمسكه بمواقفه بالسجن أو التهميش،
يحاول اليوم إقناع نفسه بأنه العنصر الحاسم الذي أوصل عون
إلى قصر بعبدا.
سمير جعجع تنقصه الجرأة للقول إنه خسر .وقد بدأت خسارته،
عندما أقر حلفاؤه من املسلمني ،في لبنان واإلقليم والعالم ،بأن
الرئيس سينتمي حكمًا إلى الفريق ُالخصم له ،وأن دوره لن
يتجاوز املشاغبة على عون .وعندما ألزم بأن يختار بني خصمني
ومنافسني هما العماد عون والنائب سليمان فرنجية .هذه خسارة
ليست قليلة .ومحاولة التصدي لها ال تتيح مناورات كبيرة .حتى
تأييده لترشيح العماد عون ،لم يكن له املقابل الذي يحاول إقناع
نفسه وقواعده بالحصول عليه .فال عون ّ
غير هويته السياسية
وتحالفاته األصلية .وال موقفه ّ
سبب التغيير الجوهري في قواعد
اللعبة ،ألن ما حصل هو أن الرئيس الحريري عاد إلى ما كان يفكر
فيه منذ عامني ونصف عام ،عندما ناقش سبل التفاهم مع عون.
وما فعله الحريري عندما أيد عون ،لم يكن تراجعًا بسبب موقف
جعجع ،بل إقرارًا منه ،ومن داعميه ،بأن ال فرصة لرئاسة من دون
عون.
أما الوهم اآلخر ،فهو اعتقاد جعجع بأنه سيكون الوريث الطبيعي
لتيار العماد عون الشعبي .ينسى جعجع ،هنا ،أن لهذا الجمهور،
أساسًا ،مشكلة كبيرة مع جعجع نفسه ،قبل قواعده .كما أنه
جمهور له طموحاته ومبادئه التي ال تتناسب أبدًا مع طموحات
جعجع والقوات .وأي وريث أو شريك لعون لن يقوم إال إذا اقترب
من جوهر خطاب الجنرال ،ومن جوهر أفكار جمهوره وطموحاته.
تاريخ بالدنا ،ومواصفات قادتنا العظام ،ال توحي بإمكانية تغيير
حقيقي .لذلك ،على األرجح ،سنكون أمام جوالت من االنفعال
والصراخ ،بحثًا عن آليات تعيد إنتاج منظومة املصالح نفسها
القائمة منذ سلخ االستعمار لبنان عن بالد الشام...

الرئيسان اإليراني والسوري يهنئان
ّ
تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال
ع ـ ــون ات ـ ـصـ ــاالت ت ـه ـن ـئــة م ــن ع ـ ــدد مــن
نـظــرائــه الــدولـيــن واإلقـلـيـمـيــن .وكــان
الرئيس اإليــرانــي حسن روحــانــي أول
املهنئني "بــانـتـصــار الشعب اللبناني
وال ـت ـع ــاي ــش ال ـس ـل ـمــي ب ــن ال ـقــوم ـيــات
والطوائف وبانتصار املقاومة".
ومـ ـس ــاء ،ت ـل ـقــى عـ ــون اتـ ـص ــاال هــاتـفـيــا
م ــن ال ــرئ ـي ــس ب ـش ــار االس ـ ــد ه ـن ــأه فيه
بــانـتـخــابــه رئ ـي ـســا ،فـشـكــره ع ــون على
هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوة .ك ـ ـمـ ــا تـ ـلـ ـق ــى رئ ـي ــس
الجمهورية اتصاالت تهنئة من األمني
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله

(مروان بو حيدر)

والــرئـيــس الفرنسي فــرنـســوا هــوالنــد،
وم ـل ــك ال ـب ـحــريــن ح ـمــد ب ــن ع ـي ـســى آل
خليفة ،ووزي ــر الخارجية البريطاني
بـ ــوريـ ــس ج ــونـ ـس ــون الـ ـ ـ ــذي عـ ـ ّـبـ ــر عــن
ّ
تطلعه «للتعاون القوي مع لبنان على
أسـ ــاس االلـ ـت ــزام ب ــإع ــان ب ـع ـبــدا» .كما
هـنــأ بــانـتـخــاب ع ــون وزي ــر الـخــارجـيــة
والـ ـتـ ـع ــاون ال ــدول ــي اإلي ـط ــال ــي بــاولــو
جـنـتـيـلــونــي وامل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم األم ــن
األمني العام لالم املتحدة.
ورح ــب سفير مـصــر ل ــدى لـبـنــان نزيه
ّ
النجاري بانتخاب عون ،معتبرًا أن من
شأن ذلك أن «يحمي لبنان من املخاطر

ُ
وال ـتــداع ـيــات املـحـتـمـلــة عليه مــن وراء
استمرار الفراغ».
كــذلــك أص ــدر رئـيــس املكتب السياسي
لـ"املقاومة الوطنية السورية" (تنظيم
سـ ـ ــوري ي ـض ــم ع ــرب ــا اكـ ـ ـ ــرادًا س ــوري ــن
هدفهم املعلن محاربة اإلرهاب والغزو
ال ـت ــرك ــي ل ــأراض ــي الـ ـس ــوري ــة) ريـ ــزان
حدو بيانًا موجهًا إلى عون ،هنأه فيه
بــانـتـخــابــه ،مـعـبـرًا عــن تـطـلـعــه إل ــى ان
يكون رئيس الجمهورية "سندًا وعونًا
للمقاومني السوريني كما كنتم عونًا
و سـنـدًا للمقاومني اللبنانيني خــال
حرب تموز ."2006

