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تقرير

الشعب يعود إلى بيته
نصرالله والمستقبل في القصر الجمهوري
ٌ
بيت باسمه هو القصر الجمهوري في بعبداّ .
سنة إلى
26
بعد
أتوا
ممن
اآلالف
أمس
النداء
ى
لب
وأصبح للشعب اللبناني
ّ
المكان الذي طردوا منه .القاهم في الساحة ،أناس من مختلف فئات الوطن السياسية والطائفية .أجمعوا على أن األمل
عاد إلى بعبدا ،أما ميشال عون ،فغازلهم من جديد« :يا شعب لبنان العظيم»
ليا القزي
في الباحة الخارجية لـ «بيت الشعب»،
ك ــان أرب ـع ــة ش ـبــان ي ــرت ــدون قمصانا
ُ
زرقـ ــا طـبـعــت عـلـيـهــا صـ ــورة الــرئـيــس
رفيق الحريري وشعار تيار املستقبل.
كان الفتًا وقوفهم هناك ،بني جماهير
التيار الوطني الحر الذي لطاملا تبادل
واملستقبل قصفًا كــامـيــا مــن العيار
الثقيل .أحــد الـشـبــان ،مساعد منسق
ع ــام ق ـطــاع ال ـش ـبــاب ف ــي «املـسـتـقـبــل»
محمد سعد ،يقول إنهم أتــوا «لنؤيد
امل ـب ــادرة الـتــي أطلقها الــرئـيــس سعد
ّ
ـس
الـحــريــري وأدت إل ــى انـتـخــاب ّرئـيـ ٍ
للجمهورية» .وكذلك «لنؤكد أن تيار
املـسـتـقـبــل م ــع أي ش ـخــص يـعـمــل من
أجل مصلحة لبنان» .لم يشعر شبان
«املستقبل» بالغربة في تلك الساحة:
ّ
«اس ـت ـق ـب ـلــونــا ب ـك ــل ت ــرحـ ـي ــب» ،ي ـقــول
ّ
أح ــده ــم .تـقـطــع الـحــديــث ســيــدة تريد
ّ
أن تلتقط معهم صورة ألن «صورتكم
ّ
بتكبر القلب»!
فــي الباحة الداخلية ،كــان مشهد من
ـوع آخــر .صــورة األمــن الـعــام لحزب
نـ ٍ
ال ـل ــه ح ـســن ن ـصــرال ـلــه ارت ـف ـع ــت أمــس
ف ــي س ـم ــاء ال ـق ـصــر ال ـج ـم ـهــوري فــوق
ّ
«الصح» العونية .الجمهور
شعارات
ال ــذي سـعــى ك ـث ـيــرون لـتـضـلـيـلــه ،عــاد
ُ
ّ
ل ـ ُـي ــدرك أن ع ــون انــت ـخــب رئـيـســا ألنــه
ّ
«بــاألول كــان في السيد حسن ،بعدان
التاني (رئيس حزب القوات اللبنانية
سمير جعجع) ،وبعدان مشي الحال»،
كـمــا ت ـقــول الـسـتـيـنـيــة سـمـيــرة ح ــداد،
التي كانت برفقة اثنتني من رفيقاتها.
«يـ ــا ري ـت ــو أخ ـ ّـده ــا (ال ــرئ ــاس ــة) هــوي
ّ
وأصغر» ،تتمنى إحداهن ،لكن هذا ال
ّ
يلغي الفرحة بأن «األمل رجع».
ال ـ ـح ـ ـشـ ــد وال ـ ـت ـ ـن ـ ـظ ـ ـيـ ــم اخ ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــا ع ــن
اإلح ـت ـفــاالت ال ـتــي نظمها الـعــونـيــون
سابقًا .لم يكن املنظمون بحاجة إلى
ّ
الكثير مــن الـجـهــد لـحــث ال ـنــاس على
الـتــوجــه إلــى الـســاحــات .فمحبو عون
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أرادوا ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى الـ ـب ــاح ــات ال ـتــي
عرفتهم واستعادة فخرا ُسلب منهم
على وقع هدير الطائرات.
ّ
ك ــل املـنـسـقـيــات حــرصــت ع ـلــى تــأمــن
وص ــول أك ـبــر ق ــدر مـمـكــن م ــن ال ـنــاس.
ّ
التعبئة األكبر كانت لكسروان
بيد أن
ّ
الفتوح التي مثلها عون نائبًا لدورتني
ُمتتالتني .جرس إحدى بلداتها ،داريا،
ُق ــرع أم ــس فــي الـقـصــر ال فــي الــرعـيــة.
ثـ ـ ّـبـ ــت عـ ـل ــى ظـ ـه ــر ش ــاحـ ـن ــة ض ـخ ـمــة،
وانطلق أهــل داري ــا بــه إلــى بعبدا في
اس ـت ـعــاد ٍة ملــا كــانــوا ي ـقــومــون بــه عــام
 1989يــوم تـحــدوا نـيــران امليليشيات
الـحــاكـمــة فــي املـنـطـقــة .حــراجــل رفعت
ّ
عينك
ال ـن ــداء إل ــى شـفـيـعـتـهــا« :خ ــل ــي ِ
عا العماد يا ّ
سيدة الــورديــة» .أما من
فــاريــا ،فـ«تفضلو عــا التفاح» يصرخ

رض ــا س ــام ــة .لـ ًـأخـيــر حـكــايــة أخ ــرى
ي ـح ـم ـل ـهــا أمـ ــانـ ــة م ـ َّـن وال ـ ـ ــده ال ـشــاعــر
يوسف سالمة املتوفى .كان األب يملك
«بيك آب» ،عمل رضا طيلة يومني من
ّ
أجل إعادة تزييته .علق عليه قصائد
ُ
تظاهرات الـ« ،89وعدت
الوالد وصور
ّ
ألنني رجل مقهور تمكنت من تحقيق
تميز
حـلـمــي» .وفــد كفرمتى (عــالـيــه)
ُ ّ
بالقمصان السود والوشاح الذي خط
عـلـيــه« :كـفــرمـتــى م ـع ــك» .ي ـصــرخ بهم
املنسق ليبقوا جبهة واح ــدة ،قبل أن
ينفصلوا أمــام حاجز التفتيش األول
بني رجال ونساء.
غالبية الـحـشــود سلكت الـطــريــق الى
ال ـق ـصــر س ـي ـرًا ع ـلــى األقـ ـ ـ ــدام .وم ــن لم
ُ
تـسـعـفــه رجـ ــاه ك ــان بــإم ـكــانــه رك ــوب
ال ـحــافــات .فــي ظــل إح ــدى الـشـجــرات

ُ
رئيس الجمهورية :الفساد سيستأصل
للحظة ،كاد أن يغيب عن بال رئيس
الـجـمـهــوريــة ال ـع ـمــاد مـيـشــال عــون
أنــه لــم يعد زعيمًا للتيار الوطني
ال ـ ـحـ ـ ّـر .هـ ـ ّـم ب ــرف ــع ش ـ ــارة «الـ ـص ـ ّـح»
بيديه ،قبل أن يتنبه لــذلــك ويرفع
عــوضــا عنها ش ــارة الـنـصــر .أمامه
فـ ــي س ــاح ــة ال ـق ـص ــر ال ـج ـم ـه ــوري،
ك ــان يـقــف «ش ـعــب لـبـنــان الـعـظـيــم.
ك ـن ـتــم ش ـع ـبــا ع ـظ ـي ـمــا وأص ـب ـح ـتــم
ش ـع ـب ــا أعـ ـ ـظ ـ ــم» .ع ــرفـ ـه ــم فـ ــي ه ــذه
ال ـس ــاح ــة «ع ـل ــى مـ ــدى سـنـتــن ولــم
تتركوها أب ـدًا فــي أح ــرج الـظــروف.
ولكن مــع األس ــف ،فــإن لعبة دولية
كـب ـيــرة ه ــي ال ـتــي ان ـت ـصــرت علينا
وسمحت للجنود غير اللبنانيني
بأن يقتحموا بلدنا» .أوضــح عون
أنه أمام لبنان الذي كان ُمقسمًا إلى
 20قطعة« ،لم يكن هدفنا الوصول
إلــى السلطة ،بــل أن نعطي الحرب
مـعـنــاهــا الـحـقـيـقــي .كــانــت ال ـحــرب
من أجــل حرية وسـيــادة واستقالل
لـبـنــان» .لــذلــك« ،ل ــم ن ـحــاول م ــرة أن
نـتـجــاوز خـطــوط الـتـمــاس ،ألن ــه لم
ي ـكــن ع ـلــى أرضـ ـن ــا غ ـيــر لـبـنــانـيــن

( )...ألنـنــا كنا ن ــدرك أن القضية ال
تنتهي إال بالحوار».
«ال أذكـ ـ ـ ــر إال الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات ت ـح ـمــي
بعضها طبقة ف ــوق طـبـقــة ،طـيــران
غ ــري ــب ال أريـ ــد أن أس ـم ـيــه ألن ــه لم
يعد ّ
لدي اآلن من سبب للتسمية»،
ّ
ي ـقــول عـ ــون ،م ــؤك ـدًا أن «خــروج ـنــا
ً
من هذا املكان لم يكن مــذال» .ولكن
«ان ـت ـه ــت حـيـنـهــا مــرح ـلــة الـنـضــال
املسلح وب ــدأ الـنـضــال السلمي مع
الطالب واللبنانيني ( )...لقد كنتم
ً
بذلك األكثر تمثيال ألكثر الشعوب
تحضرًا وليس تخلفًا».
بـ ـع ــد ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء م ــرحـ ـل ــة الـ ـنـ ـض ــال،
ستبدأ «مرحلة بناء الوطن» ُ،الذي
ي ـح ـت ــاج إلـ ــى «دول ـ ـ ــة ق ــوي ــة ت ـب ـنــى
على دستور يحترمه السياسيون
جميعًا» .وسيكون هناك الوحدة
الــوطـنـيــة «ال ـتــي ستعطينا الـقــوة
في الوطن والتزامنا تجاه أرضنا
واس ـت ـق ــال ـن ــا» .ال ـش ـعــب الـلـبـنــانــي
«س ـي ـح ـتــرم ال ـق ــوان ــن ال ـتــي تشكل
ال ـع ـقــد ب ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن الـحــافـظــة
ل ـح ـقــوق ـهــم ،وس ـت ـظ ـهــر لـلـبـنــانـيــن

ّ
مسيسة
عــدالــة وق ــوى أمـنـيــة غـيــر
وغـيــر تــابـعــة لـلـقــوى الـسـيــاسـيــة».
ّ
وعـ ـ ــد عـ ـ ــون أن مـ ــن األم ـ ـ ـ ــور ال ـت ــي
س ـ ـت ـ ـتـ ــم املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاش ـ ـ ــرة بـ ـ ـه ـ ــا تـ ــأمـ ــن
حاجات الكهرباء واملياه وتحسني
أوضـ ـ ـ ــاع الـ ـط ــرق ــات فـ ــي امل ـن ــاط ــق،
بـ ـع ــدم ــا تـ ـ ـ ّـم «الـ ـتـ ـع ــاط ــي ب ـك ـيــديــة
سياسية لعرقلة عملنا» .إضافة
إلـ ــى ض ـ ـ ــرورة «اس ـت ـث ـم ــار املـ ـ ــوارد
الطبيعية التي ستجعلنا نتخلى
عن االستدانة بعدما وقعنا بعجز
مادي».
م ـش ــاري ــع ال ـع ـه ــد ال ـج ــدي ــد ع ــدي ــدة
«ولكن عليكم أنتم أيضًا مسؤولية
ك ـب ـيــرة ،فـنـظــافــة ال ـكــف والـسـيــاســة
هي من الثقافة ،وال يجب أن تبقى
سياستنا قائمة على الشائعات ،أو
على الفساد وفــق مبدأ االستفادة
كما غيرنا .إن الفساد ُ
سيستأصل،
وستعود البيئة نظيفة مهما كلف
األمـ ــر» .وأك ــد «ل ــن نـكــون مرهونني
ألي بـ ـل ــد آخـ ـ ــر ( )...فــاس ـت ـقــال ـنــا
وسيادتنا ليسا عداوة وال يشكالن
خصومة مع دول أخرى».

اس ـ ـ ـتـ ـ ــراح ش ــاهـ ـي ــه كـ ــري ـ ـكـ ــوريـ ــان مــع
عائلته .هو صاحب الخيمة الرقم 88
قـبــل  26سـنــة .اصـطـحــب أوالده أمــس
«لـيـحـســوا ب ــاألم ــل الـحـلــو بــالـحـيــاة».
أمور كثيرة ّ
تبدلت على طريق القصر
«يللي حفيت إجرينا عليها» ،بحسب
ُ
ليلى مغبغب .ه ّجر األهــل منه ،فبات
ّ
عبارة عن حجارة بــاردة« ،هلق صار
الو معنى» تقول السيدة سالمة التي
تشرين.
هربت منه في 13
ّ
الـ ـت ــدابـ ـي ــر األمـ ـنـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرت ال ــدخ ــول
ال ــى الـســاحــة .تــدافـعــوا وكــأنـهــم بذلك
ُيـ ـق ـ ّـرب ــون ل ـح ـظــة وص ــول ـه ــم .بـمــامــح
تجمع بــن الـقـســوة والـطـيـبــة .يحمل
جان سعادة كتاب «العودة» ،وداخله
صــور «هــذا الشعب العظيم» .عنصر
«أنصار الجيش» السابق عاد بعد 26
سنة «ألننا أوفياء لهذا الوطن» .كان
عــون قــائـدًا لـلــواء الثامن «وكــان ينزل
يرتاح عنا ،اليوم نحنا جايني نرتاح
عندو».
من تململ من أشعة الشمس ،عاجلته
إحــدى السيدات ُمخففة عنه« :نطرنا
 26س ـنــة فـيـنــا نـنـطــر  5دق ــائ ــق» .أمــا
ال ــوال ــد ،فـيـعــد أط ـفــالــه ب ــأن اإلن ـت ـظــار
سببه أننا «سندخل لنزور الجنرال».
وب ـ ــن الـ ـن ــاس ال ـع ــاط ـف ـي ــن« ،ت ـس ـلــل»
ش ــاع ــر أت ـ ــى مـ ــن صـ ـي ــدا وب ـ ـ ــدأ يـ ــوزع

استعاد بعض الحاضرين
هتافات ضد سوريا قبل أن
يتم «قمعهم»
قصائده على الناس «من ميل بصير
معروف ،ومن ميل في محبة عون».
عـ ـ ــدد كـ ـبـ ـي ــر م ـ ــن م ـ ـسـ ــؤولـ ــي الـ ـتـ ـي ــار
وال ـ ـنـ ــواب حـ ـض ــروا أم ـ ــس ،وت ــوزع ــوا
ّ
تصرف الوزير
بني الجماهير .مثلهم
جبران باسيل .لحظات قبل أن يظهر
ف ــي ال ـس ــاح ــة األب س ـي ـم ــون ع ـس ــاف،

الــذي كان ُيجيش جماهير الـ  89عبر
األنظار.
قصائده ،فشخصت إليه ُ
ال ـشــاشــة ال ـع ـمــاقــة ال ـتــي نـص ـبــت في
الساحة لم تكن كافية لألعداد الكبيرة.
ُ ّ
«جــن»
مــا إن نقلت صــورة عــون حتى
ّ
ال ـج ـم ـه ــور .ال ــرئ ـي ــس ي ـت ـكــلــم وع ـم ــاد
يذرف الدموع .ملــاذا؟ «ما بعرف .كنت
ص ـغ ـيــر حــام ـل ـنــي ع ــا ك ـت ــاف ــو وقـلـلــي
بــدك تطلع تـحــب الـبــدلــة العسكرية».
ح ــن ذكـ ــر عـ ــون «الـ ـطـ ـي ــران ال ـغــريــب»
ّ
الــذي حــلــق فــوق بعبدا قبل  26عامًا،
متمنعًا عن تسميته ،استعاد بعض
الـحــاضــريــن هـتــافــات لـطــاملــا ّ
رددوه ــا
ضــد س ــوري ــا ،قـبــل أن ُيـقـمــع هتافهم.
مــن املـفــارقــات الغريبة أن يـقــول عون
ّ
ّ
إن البيئة ستعود نظيفة مهما كلف
األم ـ ـ ـ ــر ،فـ ـي ــؤك ــد ال ـ ـنـ ــاس عـ ـل ــى ك ــام ــه
بالهتاف ،إال أنهم ُي ـغــادرون الساحة
تاركني على األرض الكثير من عبوات
املياه الفارغة وأكياس األكل.
ٌ
ب ـع ـي ـدًا عـ ــن هـ ـ ــذه امل ــاحـ ـظ ــة ،م ـث ـي ــرة
ّ
يتصرف بها
لإلعجاب الطريقة التي
الـعــونـيــون مــع ظــاهــرة مـيـشــال عــون،
قبل الرئاسة وبعدها .لم يكن الجنرال
ي ــوم ــا مـ ـص ــدرًا ل ـل ـخــدمــات لـجـمـهــوره
وفق الطريقة اللبنانية .على العكس،
ف ــي ال ـ ـحـ ــرب ،كـ ــان ال ـج ـم ـه ــور ي ـت ـبـ ّـرع
لـلـجـيــش .ل ــم ي ـطــال ـبــوه ب ـب ـنــاء دوي ـلــة
لـهــم فــي مـنــاطـقـهــم ،ول ــم يـطـلـبــوا منه
السالح .خالفًا لذلكّ ،
تطوعوا ليكونوا
انـ ـص ــاره .حـ ّـبــا ب ــه ن ــام ــوا ف ــي الـقـصــر،
مـطــالـبــن بــالـحــريــة .ان ـت ـظــروه ليعود
عـ ــام  ،2005ومـ ــن ح ـي ـن ـهــا ل ــم ي ـ ـ ّ
ـردوه
خ ــائ ـب ــا م ـ ـ ـ ّـرة .وأم ـ ـ ــس ،ك ــان ــوا م ـج ــددًا
بـ ــاآلالف تـثـيــر حـمــاسـتـهــم جـمـلــة «يــا
ش ـع ــب ل ـب ـن ــان ال ـع ـظ ـي ــم» ال ـس ـح ــري ــة.
ميشال عون ظاهرة ،وآمــال الجمهور
امل ـع ـل ـقــة عـلـيـهــا ك ـب ـيــرة جـ ـ ـدًا .املـطـلــب
الــوحـيــد هــو بـنــاء الــدولــة الـتــي لطاملا
انتظروها ،وأولــى خطواتها ستكون
مع اعتماد قانون جديد لإلنتخابات
النيابية.

