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سياسة

7

ّ
حلم العودة الثانية تحقق :عون «رجع ع بعبدا»
قـ ــوتـ ــه م ـ ــن ع ـ ـ ــون ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـجـ ـل ــس فــي
مـنـتـصــف قـمـيـصــه« .أم رب ـي ــع» تـلـ ّـوح
ب ــإش ــارة ال ـت ـيــار ل ـل ـمـ ّـاريــن وتتحمس
مــع خ ـطــوات زوج ـهــا فتالقيه راقـصــة
وس ــط ال ـســاحــة غـيــر آب ـهــة لـلـسـيــارات
املتكدسة وراء ه ــا .فيما ربـيــع ،منظم
ال ـن ـشــاط ،عـلــى طــريـقــة وال ــدي ــه ،يسير
ً
راف ـعــا يــديــه ،م ـح ــاوال ّإخ ـفــاء دمــوعــه،
مـ ــرة ب ــاالسـ ـت ــدارة ل ـ ــرش الـشـمـبــانـيــا،
وم ــرة أخ ــرى إلشـعــال املـفــرقـعــات .هنا
تجوب اإلعــام القواتية البلدة بخفر
ويقتصر وجودها على علم أو اثنني
بـعـيـدًا ع ــن م ـكــان االح ـت ـف ــال .وعـنــدمــا
يغيب ال ـق ــوات ،يحضر الـسـيــد حسن
نصر الله بقوة في األحاديث املتبادلة.
الكل مقتنع بأن حزب الله هو الحليف
ال ـ ـ ــوف ـ ـ ــي ،وإذا كـ ـ ـ ــان مـ ـ ــن شـ ـ ـك ـ ــر ،فــا
ّ
يفترض إل أن يكون لــرجــال املقاومة
ووع ــده ــم الـ ـص ــادق .وه ــو م ــا يــذيـعــه
املـيـكــرو الحـقــا ّوســط تهليل برتقالي
م ـص ـح ــوب بـ ـ ــدق ع ـل ــى ال ـط ـب ــل .مــديــر
مكتب نــائــب رئـيــس الـحــزب للشؤون
اإلداري ــة ،جو بو جــودة ،تــرك املركزية
أيـضــا لـيـشــارك بلدته فرحتها بعيدًا
عــن زحـمــة املـكـتــب ،وقــد تــولــى بنفسه
ت ــوزي ــع ال ـب ـق ــاوة وال ـب ـي ـت ـي ـفــور عـلــى
املارين .في الجديدة ،تجمهر األهالي
أمام مكتب النائب إبراهيم كنعان ،أو
مــا ي ـعــرف بــ»الـبـيــت األب ـي ــض» ،حيث
تولت تانيا ،زوجــة كنعان ،االحتفال
ّ
مع األهالي بـ»اليوم املجيد» .في جل
ال ــدي ــب ،اشـتـعـلــت الـســاحــة الرئيسية
فــي ال ـب ـلــدة رق ـصــا وفــرحــا مــع منسق
هـيـئــة ق ـضــاء امل ــن ه ـشــام ك ـنــج .وفــي
الـضـبـيــة ،ك ــان هـنــاك اح ـت ـفــاالن :األول
لهيئة ُالتيار في البلدة بقيادة عبدو
لطيف أق ـيــم عـنــد الـطــريــق الرئيسية،
وال ـث ــان ــي ملـجـمــوعــة «ع ــون ـي ــون» أم ــام
م ـك ـت ـب ـه ــم .وك ـ ـ ــان الفـ ـت ــا رفـ ـ ــع صـ ــورة
كبيرة لعون وجعجع أمام املنزل الذي
عــانــى م ــن م ـم ــارس ــات الـ ـق ــوات ،مـنــزل
الـقـيــادي الشمعوني جــوزيــف عبود.
عـنــد ال ـســاب ـعــة ،ت ــوح ــدت االح ـت ـفــاالت
وامل ــواك ــب عـلــى األوت ــوس ـت ــراد لتسلك
طــريـقـهــا نـحــو ســاحــة ال ـش ـهــداء حيث
االحتفال الكبير .هكذا ،صالح التيار
ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر وال ـج ـم ـه ــور ال ـعــونــي
قصر بعبدا أمس بعد جفاء  26عامًا،
والقائد العسكري الذي أخرج منه ليل
 13تشرين األول  1989بالقوة عاد إليه
بالبزة الرسمية في  31تشرين األول
 2016بقوة شعبه.

التفاف الـنــاس حــولــه وتشكيله حالة
جـمــاهـيــريــة أســاس ـهــا عــاط ـفــي .ثــالـثــا،
قـ ّـوة التحالفات التي عقدها وأهمها
ّ
تفاهم مار مخايل في الـ .2006كل هذه
األم ـ ــور أع ــادت ــه إل ــى ب ـع ـبــدا «بــالـبــدلــة
الرسمية».
«عـنـجــد رج ـعــت ال ـحــركــة» ،ي ـقــول أحــد
املوظفني في القصر الجمهوري الذين
ُ
كــانــوا ك ـث ـرًا أم ــس يـنـتـظــرون رئيسهم
الـ ـج ــدي ــد .ال ـت ــداب ـي ــر األم ـن ـي ــة م ـش ــددة
ُ
وقــد طلبت أسـمــاء مندوبي الوسائل
اإلع ــامـ ـيـ ــة ق ـب ــل  48س ــاع ــة مـ ــن ي ــوم
االث ـن ــن .ب ــن امل ـكــاتــب ال ـتــاب ـعــة ملكتب
اإلع ــام فــي الـقـصــر ،ت ــوزع املـنــدوبــون.
بعد الساعة الــ 11بقليلُ ،يطلب إليهم
التوجه إلــى مكتب املسؤول اإلعالمي
ّ
رف ـي ــق شـ ــاال ال ـ ــذي وزع اإلرشـ ـ ـ ــادات
األخيرة قبل أن «أتوجه غير مأسوف
ع ـل ـ ّـي إلـ ــى امل ـج ـلــس ال ـن ـي ــاب ــي» ،يـقــول
مـ ـم ــازح ــاُ .ي ـخ ـب ــر أن ـ ــه «ح ـ ــن تـنـطـلــق
نافورة املياه ،يكون الرئيس قد وصل
ُ
إلى النقطة رقم  6وتطلق  21طلقة من
ّ
املدفعية الخلبية» .وعلى الرغم من أن

فيفيان عقيقي
ّ
ف ــي كـ ــل م ـ ـ ّـرة كـ ــان ي ـق ــرأ ف ـي ـهــا مـ ــروان
ح ـ ـمـ ــادة إسـ ـ ــم «مـ ـيـ ـش ــال ع ـ ـ ـ ــون» ،ك ــان
ال ـعــون ـيــون املـتـجـمـهــرون أم ــام املبنى
ّ
ّ
الحر في سن
الوطني
املركزي للتيار
ال ـف ـيــل ي ـح ـتـس ـبــون األص ـ ـ ــوات وراءه،
ً
إنطلقوا مــن الــرقــم واح ــد وص ــوال إلى
 ،83وه ــو ع ــدد األص ـ ــوات ال ـتــي نالها
العماد ميشال عون في الدورة الثانية
ّ
الجمهورية
من جلسة انتخاب رئيس
ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة ب ـع ــد س ـن ـت ــن ونـ ـي ــف مــن
الفراغ.
ُ
الـ ـعـ ـم ــاد الـ ـ ـ ــذي أق ـ ـصـ ــي عـ ــن ال ـق ـصــر
ّ
ب ـع ـم ـل ـ ّـي ــة عـ ـسـ ـك ـ ّ
ـري ــة وصـ ـفـ ـه ــا ب ـ ــذل
الــراب ـحــن ،ع ــاد إل ـيــه ،أم ــس ،بـعــد 26
عـ ــامـ ــا ،ب ــديـ ـم ــوق ــراط ـ ّـي ــة االنـ ـتـ ـخ ــاب،
م ـن ـت ـص ـرًا ُمـ ـك ـ ّـرم ــا .إن ـ ــه الـ ـق ــدر ال ــذي
أع ــاد الـحــق ألص ـحــابــه ،وأن ـصــف من
ـي واضـ ـطـ ـه ــد وشـ ـ ّـوهـ ــت سـمـعـتــه
ن ـف ـ ّ
ولـكــنــه صـمــد مــع شـعـبــه ،إن ــه العماد
ال ـ ــذي خ ـســر مـ ـع ــارك ول ـك ـنــه انـتـصــر
ف ــي ال ـن ـهــايــة .دخ ــل الــرئ ـيــس مـيـشــال
عــون قصر بعبدا على وقــع  21طلقة
ّ
مدفعية أطلقها الحرس الجمهوري
ً
تــرحـيـبــا واح ـت ـفــاال ب ــه ،وج ـلــس على
ك ــرس ــي الـ ــرئـ ــاسـ ــة األول ـ ـ ـ ــى الل ـت ـق ــاط
ّ
الرسمية ّاألول ــى فــي العهد
الـصــورة
ّ
الجديد ،قبل أن يوقع املرسوم األول
من عهده الذي نعى فيه حكومة تمام
ّ
فتحولت حكمًا إلــى تصريف
ســام،
ّ
األعمال كما ينص الدستور.
هذه الوقائع القليلة التي لم تستغرق
أكثر من أربع ساعاتّ ،
مرت دهرًا على
العونيني القابعني على الطرقات منذ
الصباح الباكر .البداية من كسروان
ّ
الـتــي سلمت األمــانــة إلــى بعبدا بعد
 11عــامــا .استيقظ عــونـيــوهــا بــاكـرًا،
تـ ـجـ ـمـ ـه ــر شـ ـ ـب ـ ــاب فـ ـ ـت ـ ــوح كـ ـ ـس ـ ــروان
ع ـلــى األوت ــوسـ ـت ــراد ال ـســاح ـلــي منذ
الـ ـس ــادس ــة ص ـب ــاح ــا لـ ـت ــوزي ــع ص ــور
«فخامة الرئيس» ،ومنشور النشيد
الوطني اللبناني على املــارة ،قبل أن
يعودوا إلى العقيبة ملواكبة الجلسة
اإلنـ ـتـ ـخ ــاب ـ ّـي ــة واالح ـ ـت ـ ـفـ ــاء بــال ـن ـصــر
بــال ـح ـفــات املــوس ـي ـقـ ّـيــةّ .أمـ ــا الـضـيــع
وال ـب ـلــدات الـكـســروانـ ّـيــة األخـ ــرى فقد
ّ
احتفلت كل على طريقتها ،الشاشات
ال ـع ـم ــاق ــة افـ ـت ــرش ــت س ــاح ــات ـه ــا فــي
انتظار اإلع ــان املنتظر الــذي ترافق
ّ
النارية وتقديم
مع إطالق املفرقعات
الـبـقــاوة وذب ــح األضــاحــي والــدبـكــة،

هوية الرئيس معروفة «ولكن لن توزع
سـيــرتــه الــذات ـيــة إال بـعــد االن ـت ـخــاب».
ب ـع ــد ذل ـ ـ ــك ،ان ـت ـق ــل شـ ـ ــاال مـ ــع امل ــدي ــر
الـ ـع ــام ل ـلــرئــاســة أنـ ـط ــوان ش ـق ـيــر إلــى
ً
ساحة النجمة .مـ ّـر الــوقــت ثقيال على
الـصـحــافـيــن ال ــذي ــن ك ــان ــوا يـتــابـعــون
مجريات جلسة االنتخاب مــن القاعة
ال ـعــامــة .األع ـص ــاب اش ـت ــدت بـعــد عــدم
حـصــول ع ــون عـلــى األصـ ــوات الكافية
م ــن ال ـ ـ ـ ــدورة األولـ ـ ـ ــى وإع ـ ـ ـ ــادة ت ــوزي ــع
امل ـغ ـل ـف ــات مـ ــرتـ ــن« .م ـ ــن ص ـب ــر ن ـ ــال»،
ُ
تعقب الزميلة هدى شديد .محاوالت
قتل امللل كانت باألحاديث الجانبية،
بطلها نقيب املصورين السابق نبيل
إسماعيل« .رغم كلمة ّ
السر التي تأتي،
هنا الديموقراطية الحقيقية» ،يقول
عــارضــا تجربته فــي الـيـمــن وســوريــا،
ومقارنًا بينها وبــن االنتخابات في
لبنان.
ب ـع ــد ق ـس ــم ال ـي ـم ــن ال ــدسـ ـت ــوري ــة ،ك ــان
االنـتـقــال إلــى الباحة الخارجية حيث
اص ـط ـف ــت ك ـت ـي ـبــة ت ـش ــري ـف ــات ال ـح ــرس
ً
الجمهوري وصوال إلى مدخل القصر.

ّ
فرحة العودة الثانية تخطت بأشواط فرحة العودة األولى في أيار ( 2005مروان طحطح)

واخـتـتـمــت بـحـفــات موسيقية أمــام
مركز هيئة القضاء في جونية.
ال تـخـتـلــف األجـ ـ ــواء ك ـث ـي ـرًا ف ــي ح ــارة
حريك ،البلدة الفقيرة التي ّ
تحولت في
غضون يوم واحد إلى «البلدة األولى».
هناك جلس األهالي في ساحة كنيسة
مار يوسف منذ العاشرة صباحًا ،في
انـتـظــار إنـتـهــاء الجلسة الـتــي أعلنت
ّ
للجمهورية ،فامتزجت
ابنهم رئيسًا
عندها أصــوات األج ــراس مع أصــوات
ً
اآلذان وصور العماد والسيد احتفاال
ّ
الجمهورية التي حكمها الفراغ
بعودة
مـنــذ عـقــديــن ون ـيــف .شقيقة الــرئـيــس
ك ــان ــت أول ـ ــى الـ ـح ــاض ــري ــن ،ان ـت ـظــرت
النتيجة مــع عونيي ال ـحــارة وبعبدا
ورف ـ ــاق ال ـص ـبــا ،ع ـلــى وق ــع ال ـص ـلــوات
واألغ ــان ــي الـعــونـ ّـيــة والــوط ـنـ ّـيــة ،التي
ّ
لــم تقطعها إل وقــائــع الـجـلـســة التي
ّ
امتدت ألكثر من ساعتني ،حتى طيف
«أبـ ـ ــو ن ـع ـي ــم» رفـ ـي ــق امل ـن ــاض ـل ــن ك ــان
حاضرًا ،فهؤالء لم ينسوه بل ّ
توجهوا
إلى ضريحه لوضع أكليل الورد ،قبل
ّ
السيارة
أن تبدأ االحتفاالت واملواكب
ً
وص ــوال إلــى طريق القصر الستقبال
الرئيس على وقع زموره الشهير الذي
اضطهدوا ألجله أعوامًا.

لـحـظــات قـبــل أن يـصــل أفـ ــراد الـعــائـلــة
ال ـع ــون ـي ــة :الـ ـسـ ـي ــدة نـ ــاديـ ــا ،وب ـنــات ـهــا
الـثــاث ،وأصهرتها ،واألح ـفــاد .شامل
روك ـ ــز كـ ــان ه ــو امل ـط ـل ــوب م ــن وســائــل
اإلعـ ـ ـ ــام .ل ــم ي ـع ـمــد ال ـع ـم ـيــد امل ـت ـقــاعــد
إل ــى إخ ـفــاء بسمته حــن ُو ّصـ ــف عــون
بفخامة الرئيس ،مــؤكـدًا أنــه «سأكون
فـ ــي خ ــدمـ ـت ــه فـ ــي املـ ــوقـ ــع الـ ـ ـ ــذي يـ ــراه
مـ ـن ــاسـ ـب ــا» ،ردًا ع ـل ــى س ـ ـ ــؤال إن ك ــان
ُ
سيعني وزيرًا.
ُ
أع ـي ــد رفـ ــع ال ـع ـل ــم ال ـل ـب ـنــانــي ون ـظ ـفــت
السجادة الحمراء للمرة األخيرة ،قبل
أن يـظـهــر عـلـيـهــا ع ــون ق ــراب ــة الـســاعــة
 3و 20دق ـي ـقــة .ع ـلــى ال ـب ــاب الــرئـيـســي
تنتظره عائلته وفــي صالون السفراء
امل ـص ــورون اللـتـقــاط ال ـصــور الرسمية
ل ـ ــه .أم ـ ــا فـ ــي ال ـ ـخ ـ ــارج ،ع ـل ــى ال ـط ــري ــق
املؤدية إلى القصر ،فـ«تسونامي» من
األع ــام البرتقالية وعــونـيــون افترش
ج ــزء مـنـهــم األرض وج ــزء آخ ــر رقــص
فـ ــي وس ـ ــط الـ ـط ــري ــق .ب ـع ــد أن تـحـقــق
الحلم ،ينتظرون أن يبدأ العمل لبناء
الجمهورية.

وقائع الجلسة ّ
مرت
دهرًا على العونيين
القابعين على الطرقات
منذ الصباح الباكر

امل ـش ـهــد ن ـف ـســه ف ــي م ــرك ـ ّ
ـزي ــة ال ـت ـيــار.
ح ـضــر ش ـب ــاب ال ـجــام ـعــات وال ـل ـجــان
امل ــرك ـ ّ
ـزي ــة وال ـن ــاش ـط ــون م ــن مختلف
ّ
امل ـ ـن ـ ــاط ـ ــق ،ت ـ ــوج ـ ـه ـ ــوا إلـ ـ ـ ــى ب ـي ـت ـهــم
لــاح ـت ـفــال بــأب ـي ـهــم ال ـ ــذي ب ـ ــات ،منذ
ّ
االحتفاالت
أمــس« ،بـ ّـي ال ـكــل» .هناك
ّ
بدأت قبل إعالن النتيجة ،ولم تتوقف
ّ
إل مــع ب ــدء الجلسة الـتــي استنزفت
ّ
ط ــاق ــاتـ ـه ــم ،ق ـب ــل أن ت ـه ــل ــل ال ــوج ــوة
امل ـتــرق ـبــة ف ــرح ــا ب ـعــد أرب ـ ــع عـمـلـيــات
اقـتــراع متتالية ،بفعل «ولــدنــة» أحد
ال ـ ـنـ ــواب الـ ـ ــذي أصـ ـ ـ ّـر ع ـل ــى االقـ ـت ــراع

بـ ـظ ــرف ــن ،ك ـم ــا وصـ ـف ــه ال ـع ــون ـي ــون،
و»م ــداخ ــات ســامــي الـجـمـيــل» ،التي
ع ــاد وأن ـه ــاه ــا الــرئ ـيــس بـ ـ ّـري بــإلــزام
النواب االقـتــراع مليشال عــون وقوفًا،
قبل إعالن فوزه وتالوته قسم حماية
ّ
القوية.
الدستور وخطاب بناء الدولة
فــرحــة الـعــونـيــن ،أم ــس ،ال تشبه أي
فرحة سابقة لهم ،إنها فرحة العودة
ّ
الثانية التي تخطت أشواطًا فرحتهم
في يوم العودة األولى في أيار .2005
أمس بكوا دموع الفرح .أخيرًا عاشوا
الحلم الذي طال .أمس ّ
حول عمادهم
ّ
الرقم  13الــذي سطر الذكرى األقسى
بـتــاريـخـهــم (ذكـ ــرى  13تـشــريــن) إلــى
رقـ ــم األم ـ ــل ب ـعــد أن أص ـب ــح الــرئ ـيــس
ّ
للجمهورية املوعودين
الثالث عشر
ببنائها في عهده.
ب ـع ـض ـهــم اع ـت ـب ــر أن ن ـض ــال ــه انـتـهــى
بعودة العماد إلى بعبدا التي دخلها
م ــع دم ـعــة ف ــي عـيـنـيــه ،ل ـكــن الــرئـيــس
س ــرع ــان م ــا مـسـحـهــا لـيـطـلــق نـشــاط
عـهــده ،ونــاداهــم مـجـ ّـددًا معلنًا اليوم
بـ ــدء ال ـع ـمــل ل ـل ـن ـهــوض ب ــال ــدول ــة31 .
تشرين األول يوم تاريخي في مسيرة
«ج ـي ــل عـ ـ ــون» ،وهـ ــو مـ ـج ـ ّـرد ال ـبــدايــة
فقط.

بعد أن تحقق الحلم ينتظر العونيون أن يبدأ العمل لبناء الجمهورية (مروان بو حيدر)

