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سياسة

 2016ميشال عون رئيسًا

ّ
عرس في الحدت ...و«السيد» حضر في الزلقا
ً
العرس العوني أمس لم يكن احتفاال بمنصب
رئاسة الجمهورية بقدر ما كان تصالحًا مع
القصر الجمهوري الذي جافاه التيار الوطني
الحر وجمهوره منذ  26عامًا مع خروج
قائده منه بالبزة العسكرية ليعود إليه اليوم
منتصرًا بالبزة الرسمية

جدعون وجنوده الـ 300
خــال أيــام نفيه ،كــان ميشال عــون يعيد على
مسامع شبابه قصة جدعون وجنوده الثالثمئة
(قصة من االنجيل) لرفع معنوياتهم وحثهم
على املواجهة .جدعون انتقى جنوده من بني
اآلالف بعد أن امتحنهم بأخذهم للشرب من
النهر ،وكان أن صرف الذين جثوا على ركابهم
لـلـشــرب وذهـ ــب ال ــى ال ـح ــرب بـمــن رف ـع ــوا امل ــاء
بأيديهم وهم واقفني يراقبون ما يدور حولهم.
باألمس ،يقول عونيو بيروت املعارضون لقيادة
التيار الوطني الحر« ،غــاب جنود جدعون عن
االحتفاالت الرسمية برئاسة الجمهورية وتم
االسـتـعــاضــة عنهم بــوجــوه وأس ـمــاء جــديــدة».
هـكــذا انقسمت األشــرفـيــة الــى جــزئــن :عونيو
بيروت احتفلوا باالنتصار أمام مكتب القيادي
السابق زياد عبس في شارع السيدة لينتقلوا
ليال الــى جانب تمثال املغترب اللبناني حيث
أطلقوا نحو  300علم بـ»الصواريخ» وعصروا
 50سحارة ليمون ليوزعوها على املارة .كذلك
ان ـت ـقــل بـعـضـهــم إلـ ــى س ــاح ــة ال ـش ـه ــداء حيث
االحتفال الرسمي للتيار الوطني الحر .الجزء
الثاني كان مع نائب رئيس التيار الوطني الحر
نقوال صحناوي ،واحتفل في ساحة ساسني
لينتقلوا بعدها الــى بعبدا ثم ساحة الشهداء.
كل املساعي لتوحيد االحتفالني باءت بالفشل
نتيجة رفض صحناوي انضمام الباقني اليهم
حتى لنهار واحد .رغم ذلك ،جال عونيو بيروت
في األشرفية والرميل والصيفي واملدور ،بكوا
وت ـع ــان ـق ــوا وش ــرب ــوا كـ ــأس «ف ـخ ــام ــة الــرئ ـيــس
لشعب لبنان العظيم ،ال من أجل لفت نظره بل
ألننا معنيون بما تحقق في هذا النهار وألننا
األحق بهذا النصر وال يمكن ألحد أو للخالفات
الحزبية االداري ــة منعنا مــن االحـتـفــال ،وألننا
ّ
بــاحـتـفــالـنــا ه ــذا أردن ـ ــا «فـ ــش خـلـقـهــم» وخـتــم
مرحلة طويلة من النضال داخل التيار الوطني
الحر تكللت بانتصار قضيتنا».

رلى إبراهيم
ت ــوح ــي األع ـ ـ ــام ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ـك ـب ـيــرة
امل ـ ـ ــزروع ـ ـ ــة ب ــانـ ـتـ ـظ ــام عـ ـل ــى ج ــان ـب ــي
الطريق الرئيسية املؤدية إلى الحدت
أن القصر الجمهوري زحف من بعبدا
إلى قلعة التيار العوني .هنا تكتسب
الفرحة معنى آخــر وتنافس شرفات
املنازل أصحابها على الفرحة ،فتتزين
بصور عون وتصدح بأناشيده .أمس،
كان يمكن الحدتيني املتجمهرين أمام
شاشة كبيرة في الساحة الرئيسية أن
يكملوا ّ
عد األصوات أللف دورة أخرى
ّ
لو تطلب األمــر ذلــك .يسلون أنفسهم
في انتظار انتهاء الجلسة االنتخابية
بالتهليل لنواب التيار الوطني الحر
وال ـق ــوات ورئ ـيــس الـحـكــومــة الـســابــق
س ـعــد ال ـح ــري ــري ع ـنــد ذك ــر أسـمــائـهــم
وبالتصفير سلبًا عند تسمية فــؤاد
ال ـس ـن ـيــورة وبـهـيــة ال ـحــريــري وأحـمــد
فتفت وسـلـيـمــان فرنجية وك ــل نــواب
الكتائب .رغم ذلك ،ال مكان للضغينة
فــي ق ـلــوب الـحــدتـيــن ،فـمــا ك ــاد ُيلفظ
اسم رئيس مجلس النواب نبيه بري
حتى ب ــدأت إح ــدى الـنـســاء العونيات
بالتصفيق قبل أن تلكزها صديقتها
فـتـنـفـجــرا بــال ـض ـحــك .ت ـمـ ّـر الـلـحـظــات
ث ـق ـي ـلــة ع ـل ــى رئ ـي ــس ال ـب ـل ــدي ــة ج ــورج
عون ،فيسارع الناشط العوني جورج
ح ــداد إلــى تهدئة األعـصــاب املنتظرة
ُّ
منذ  26عــامــا عبر تسلم امليكروفون
وتعداد أصوات عون مخترعًا النكات
م ــع ك ــل ص ـ ــوت .كـ ــان ي ـم ـكــن مــاحـظــة
حـ ـ ّـدة الـسـلـبـيــة ت ـجــاه ال ـنــائــب ســامــي
ال ـج ـم ـ ّـي ــل الـ ـ ــذي ت ـع ـ ّـم ــد اس ـت ـف ــزازه ــم،
فـقــابـلــوه بــاملـثــل ص ــارخ ــن« :ســوســو
مــرتــو شجعتو» .تصل الـكــامـيــرا إلى
قــائــد الـجـيــش العميد ج ــان قهوجي،
ف ـي ـس ــارع أحـ ــد ال ـعــون ـيــن إلـ ــى تخيل
م ـش ـهــد األخـ ـي ــر ي ـل ـقــي ال ـت ـح ـيــة أم ــام
رئ ـي ـس ــه فـ ــي بـ ـعـ ـب ــدا« :ضـ ــربـ ــة إجـ ــرو
رح ت ـك ـســر الـ ـ ـب ـ ــاط» .وم ـ ــا إن بـلـغــت
األص ــوات ال ــ 65حتى انطلقت الحفلة
ال ـب ــرت ـق ــال ـي ــة ،نـ ـس ــاء ورجـ ـ ـ ــال وأوالد
يـ ـقـ ـف ــزون ب ـش ـكــل جـ ـن ــون ــي ،وآخ ـ ــرون
يبكون غير مصدقني ،فيما تالقيهم
حشود إضافية كانت ال تزال مختبئة
إل ـ ــى ح ــن إعـ ـ ــان ال ـن ـت ــائ ــج .ح ـضــرت
ّ
الجميل يحمل
ص ــورة كبيرة لبشير
رشــاشــا مـكـتــوب عـلــى طــرفـهــا «Delta
 »Forceأحاطتها أعالم التيار والقوات
مـ ــن الـ ـج ــانـ ـب ــن ،وب ـ ـ ـ ــدأت «صـ ــوانـ ــي»

البقالوة تجول بني املحتفلني تزامنًا
مع الشمبانيا واملفرقعات .الحضور
ال ـق ــوات ــي ك ــان الف ـت ــا ف ــي ال ـب ـلــدة الـتــي
تشتهر بعصبيتها الـعــونـيــة والـتــي
ش ـ ـهـ ــدت ف ـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـب ـل ــدي ــة
األخيرة معركة كسر عظم بني القوات
والتيار.
االح ـ ـت ـ ـفـ ــاالت فـ ــي ب ـ ـلـ ــدات بـ ـعـ ـب ــدا مــا
لـبـثــت أن انـتـقـلــت إل ــى ط ــري ــق «قـصــر
الـ ـشـ ـع ــب» ،ح ـي ــث اخ ـت ـل ـط ــت ال ــدم ــوع
بالشامبانيا وال ــزغ ــاري ــد ،خصوصًا
مـ ــع اسـ ـتـ ـع ــادة تـ ــاريـ ــخ ظـ ــن ك ـث ـي ــرون
أنــه لــن يعود أب ـدًا .فــي مركزية التيار
الــوط ـنــي ال ـح ــر ،يـجـلــس «أبـ ــو رب ـيــع»

في الحدت هتف
العونيون إيجابًا لنواب
وسلبًا للنائب
القوات
ّ
سامي الجميل

عـلــى أع ـصــابــه .وف ــور تــأكــده مــن فــوز
الجنرال برئاسة الجمهورية ينطلق
بـفــانــه نـحــو الــزلـقــا ،إل ــى امل ـكــان نفسه
ال ــذي شـهــد قـبـيــل  26عــامــا املـهــرجــان
ال ـش ـع ـبــي ال ـك ـب ـي ــر .ي ـق ــف الـ ـف ــان ال ــذي
اشتهر في عــام  1989بنقل العونيني
إلى بعبدا ،إلى جانب الطريق وتخرج
منه مكبرات الصوت والفنان توفيق
تـ ـن ــوري .يـتـطـلــب ف ـهــم م ــدى اشـتـيــاق
التيار لالنتصار مراقبة عائلة «أبــو
رب ـي ــع» أمـ ــس :األب الـسـبـعـيـنــي يقفز
وي ــرق ــص وي ــدب ــك وي ـض ـحــك وي ـصــرخ
ويبكي أمــام السيارات بمفرده وكأنه
ي ـم ـلــك ال ـع ــال ــم ك ـل ــه ب ـي ــدي ــه ويـسـتـمــد

غابت أعالم القوات في الزلقا وحضرت الهتافات لحزب الله وأمينه العام (مروان طحطح)

ّ
«بيت الشعب» يستقبل «سيده» بالدموع
ليست لحظة عاطفية عابرة رؤية ميشال
عون يعود إلى قصر بعبدا رئيسًا للجمهورية.
لم يجد العديد من محبيه أصدق من
الدموع للتعبير عن غبطتهم بهذه
كانت في
الخطوة .حدث انتظروه  27سنةُ ،
فراغ .النشوة تسيطر
خاللها الجمهورية في ٍ
عليهم ،ولكنهم رغم ذلك موعودون بأن
يبدأ العمل لمستقبل أفضل
ليا القزي
عيناها املغرورقتان بالدموع تبدوان
أصدق تعبير ّ
عما يختلج في صدرها
ُ
ّ
من مشاعر .ال هم إن سال الكحل على
خــدي ـهــا .الــزي ـنــة عـلــى وجـهـهــا ل ــم تعد
ض ــروري ــة ،م ــا دام ال ـه ــدف ق ــد تـحـقــق.
مـ ــاري ش ـل ـهــوب ،الــزمـيـلــة ف ــي الــوكــالــة
ً
الوطنية لإلعالم ،حاولت طويال حبس
دمعها .رؤية العماد ميشال عون يعود

إلــى قصر بعبدا رئيسًا للجمهورية،
صـ ّـع ـبــت عـلـيـهــا مـهـمـتـهــا .اب ـن ــة عـكــار
ـوان لـ ـحـ ـظ ــات طــوي ـلــة
اس ـ ـت ـ ـعـ ــادت بـ ـ ـث ـ ـ ٍ
عاشتها منذ ال ــ ،1989في هــذه البقعة
ال ـج ـغــراف ـيــة ب ــال ــذات« .م ــا ب ـع ــرف شو
ص ــار ،مــا بـقــا ق ــادرة احـبــس الــدمـعــة».
ّ
تـمـســح عينيها الــلـتــن اكـتـسـبـتــا لــون
الـ ــدم« ،أت ـفــاجــأ بــزمــاء كــانــوا فــي تلك
األي ــام يكتبون التقارير بأني عونية،
ه ــم الـ ـي ــوم مـ ــوجـ ــودون ه ـن ــا يـصـفــون
أنـفـسـهــم بــالـعــونـيــن» ،تـقــولـهــا بأسى
وش ـم ــات ــة .ذاك ــرت ـه ــا ت ـقــودهــا  27سنة
إل ــى ال ـ ـ ــوراء« ،كـ ــان ط ــري ــق ن ـهــر الـكـلــب
ً
ُمـقـفــا فكنا نـمـ ّـر مــن طــريــق ُيستعمل
لـلـمــدافــع وال ــدب ــاب ــات» .ابـنــة شقيقتها
كانت صغيرة «كــان يأتي بها والدها
أي ـضــا وأول كـلـمــة تـفــوهــت بـهــا كــانــت
عــون» .تلفظها باستبدال حرف األلف
ب ــال ـع ــنُ ،م ـق ـل ــدة أسـ ـل ــوب كـ ــام طـفـلــة
ص ـغ ـيــرة .م ـنــذ ال ـســاعــة ال ـ ــ 11م ــن قبل
ظهر أم ــس ،وصـلــت م ــاري إلــى القصر
الــذي كانت تنام فيه أيــام «الحج» إلى
ب ـع ـبــدا .ت ـت ـحــدث ع ــن ت ـلــك ال ـف ـتــرة يــوم

«ظلموه لـعــون .حــاولــوا اغتياله وهو
ُيغادر القصر ،هل تعرفون ذلك؟ ولكن
الله حاميه» .املــراســم الرسمية ونفاد
بطارية هاتفها من الشحن منعاها من
التقاط صورة رسمية مع «الجنرال» .ال
ّ
يهم« .سأعود ألتصور معه».
ل ـي ـســت مـ ـ ــاري وح ــده ــا ال ـت ــي قــادت ـهــا
عاطفتها إلى «بيت الشعب» لتستقبل
س ـ ـ ّـي ـ ــده .قـ ـ ّـصـ ــة أخـ ـ ـ ــرى ب ـط ـل ـه ــا ش ــاب
ً
ثالثيني ،كان في الـ 1989طفال صغيرًا
يتنقل بــن أك ـتــاف أهـلــه وكـتـفــي زعيم
ميليشيا نمور األح ــرار الشهيد داني
شـمـعــون فــي بــاحــة قـصــر ب ـع ـبــدا ،يــوم
كـ ــان «الـ ـنـ ـم ــر» ك ـت ـفــا ب ـك ـتــف م ــع ع ــون.
مــا زال ال ـشــاب يحتفظ ب ـصــوره وهــو
يحمل العلم اللبناني في تلك الباحة
وأمــامــه نــافــورة املـيــاه الـشـهـيــرة .ليس
م ـس ـي ـســا ول ـ ــم ي ـت ـح ـمــس ق ـب ــل ت ــاري ــخ
ّ
أمــس لـحــدث االنـتـخــاب .إال أن اقـتــراب
ع ـ ــون م ــن ت ـس ـج ـيــل الـ ـه ــدف األسـ ـم ــى،
ج ـع ـلــه ي ـن ـغــل ف ــي دف ـت ــر ذك ــري ــات ــه مــن
ّ
جــديــد .أمــور كثيرة تبدلت بــن أواخــر
سنوات القرن املاضي واأليــام الحالية

«ظلموه لعون.
ُحاولوا اغتياله وهو
يغادر القصر ،ولكن
الله حاميه»

فــي الـقـصــر الـجـمـهــوري .مــا لــم يتغير
هو هذه العاطفة التي ما زال يحملها
أص ـحــاب ـهــا أم ــان ــة ف ــي ق ـلــوب ـهــم لــرجــل
آم ـن ــوا ب ــأن ــه ه ــو خ ــاص ـه ــم .م ــن أجـلــه
قدموا مجوهراتهم وأموالهم وأرواح
أحـ ـب ــة وس ـ ـنـ ــوات عـ ـم ــره ــم .وم ـ ــن أج ــل
تنصيبه عمادًا للجمهورية ،ما حادوا
لحظة عن خطه.
ب ــن مـحـبـيــه ُي ـ ّـرق ــى م ـي ـشــال ع ــون إلــى
مــرتـبــة األبـ ــوة .هــو «ب ـ ّـي ال ـك ــل» .تؤمن

بذلك الزميلة فــي قناة ال ـ «أو تــي في»
ن ــان ـس ــي ص ـع ــب الـ ـت ــي ل ــم ت ـت ـم ـكــن مــن
تمالك أعصابها لحظة إعالن حصول
عــون على الـعــدد الكافي مــن األصــوات
لتنصيبه رئـيـســا فــي الـ ــدورة الثانية
مـ ــن ال ـج ـل ـس ــة ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة .ت ـحــولــت
ص ـعــب إل ــى ق ـب ـلــةٍ ل ـكــام ـيــرات ال ـق ـنــوات
التلفزيونية .الــدمــوع أيـضــا جمعتها
بــزمـيـلـتـهــا ف ــي إذاع ـ ــة «صـ ــوت امل ــدى»
حنان مرهج .البكاء ّ
حرر األنفس التي
ً
انتظرت هذه اللحظة طويال.
رؤي ـ ــة عـ ــون يـتـبـخـتــر ع ـلــى ال ـس ـجــادة
الـ ـحـ ـم ــراء واق ـ ـ ــع ،ول ـك ـن ــه يـ ـك ــاد ي ـكــون
أق ــرب إل ــى ح ـلــم .لــم تـكــن ال ـحــرب التي
خيضت عـلــى ع ــون فــي ال ـ ــ 1989وأدت
إل ــى إخ ــراج ــه مــن قـصــر بـعـبــدا ونفيه
إلى فرنسا حدثًا سياسيًا عابرًا .وما
جــرى حـيـنــذاك ،كــان سـيـ ّ
ـدمــر أي حالة
سياسية ،ويحول دون عودة الجنرال
إلــى الـسـيــاســة .لكن عــون يختلف عن
غ ـيــره .مـقــومــات عــديــدة اجـتـمـعــت في
شخصه ّأدت إلى تكوين هذه الحالة.
ً
أوال ،ش ـخ ـص ـي ـتــه الـ ـقـ ـي ــادي ــة .ث ــان ـي ــا،

