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سياسة

انتخابات  2016رئاسة الجمهورية

ّ
من بعبدا إلى بعبدا :تغير عون كثيرًا
هو الحل» الى خيار
من خيار «الجيش ُ
«الرئيس هو الحل» ،تختصر تجربة 28
عــامــا عـلــى طــريــق وص ــول الرئيس
ميشال عون الى قصر بعبدا .الرجل
ال ــذي ُينتخب ال ـيــوم بــأوســع اجماع
سياسي ،بما في ذلك احتشام االوراق
ال ـب ـيــض ،ه ــو نـفـســه اح ـيــط بــأوســع
انقسام وطني في ما مضى

نقوال ناصيف
ي ــول ــد ال ـب ـعــض ك ــي ي ـك ــون ــوا رؤسـ ــاء
ككميل شمعون ،والبعض يصنعون
م ـه ــاب ــة ال ــرئ ـي ــس والـ ــدولـ ــة ك ـب ـشــارة
الـ ـخ ــوري وفـ ـ ــؤاد شـ ـه ــاب ،والـبـعــض
يتغطرس على الرئاسة كريمون اده،
والبعض يطلبها كي تقتله كبشير
الـجـمـيــل وري ـن ــه م ـع ــوض ،والـبـعــض
االخير يجرها اليه بالقوة كميشال

ما بين عامي  1988و 2016هدف
واحد هو ترؤس الجمهورية
ع ــون .ثـمــة ايـضــا َم ــن تــأتــي االخـطــاء
والحظوظ به رئيسًا ويغادر وبالكاد
ي ـت ــرك وراءه اس ـم ــا ال ي ـت ــذك ــره احــد
سواه.
يـ ـ ـ ـ ــوم ت ـ ـ ـ ـ ـ ــرأس حـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة عـ ـسـ ـك ــري ــة
ان ـت ـقــال ـيــة ف ــي ربـ ــع ال ـس ــاع ــة االخ ـيــر
م ــن واليـ ـ ــة ال ــرئ ـي ــس امـ ــن ال ـج ـم ـيــل،
قبيل منتصف ليل  22ايـلــول ،1988
تـ ّـصــرف الــرئـيــس مـيـشــال ع ــون على
ان ــه يـتــرأس الـجـمـهــوريــة فـحـســب .لم
تكن تلك السابقة .قبله خبر التجربة

نـفـسـهــا ق ــائ ــد ال ـج ـيــش الـ ـل ــواء ف ــؤاد
شـهــاب رئـيــس حكومة موقتة خلفًا
ل ــرئ ـي ــس اس ـت ـق ــال ل ـت ــوه ه ــو ب ـش ــارة
الخوري في  18ايلول  .1952لم تعش
حـكــومــة ش ـهــاب س ــوى خـمـســة اي ــام.
لم يزر قصر الرئاسة في القنطاري،
وقد انتقلت الى حكومته صالحيات
الرئيس .لم ُيقم في السرايا كرئيس
ح ـكــومــة س ــوى س ــاع ــات قـلـيـلــة وقــع
فيه معامالت ادارية .ما خال ذلك لزم
مكتبه في قيادة الجيش.
عـنــدمــا دخ ــل ع ــون ال ــى قـصــر بعبدا
ليلتذاك ،كــان ينتظره فــي الـغــد يوم
آخ ــر ه ــو م ــا ك ــان يـتــوقـعــه .ان يـكــون
رئ ـي ـس ــا ف ـع ـل ـيــا ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة ،غـيــر
منتخب الــى ان يحني اوان انتخابه.
اج ـ ـ ــرى فـ ــي الـ ـس ــاع ــات الـ ـت ــالـ ـي ــة ،ثــم
لبضعة ايام تالية ،تعيينات عسكرية
وام ـن ـيــة واداريـ ـ ــة اســاس ـيــة .استقبل
سفراء ،ترأس مجلس الوزراء جلسة
ّ
يصرف االعمال مقدار
تلو اخرى .لم
ما بدا يدير حكمًا مكتمل املواصفات
ع ـل ــى وفـ ـ ــرة ضـ ـغ ــوط ج ـب ـه ـتــه ،ت ــارة
برفض االعتراف بشرعية حكومته،
وط ـ ـ ــورًا بـ ــارغـ ــام ال ـ ـ ـ ــوزراء املـسـلـمــن
ال ـث ــاث ــة ع ـل ــى االس ـت ـق ــال ــة م ـن ـه ــا .لــم
يـتــردد فجر  5تشرين الثاني ،1989
ساعات قبل انتخاب معوض رئيسًا،
فــي االق ــدام على حــل مجلس النواب
عــارفــا فــي الــوقــت نـفـســه باستحالة
اجــراء انتخابات نيابية .ادار ظهره
لــاس ـت ـح ـقــاق ال ـ ــذي عـ ـ ّـن ف ــي سبيل
االشــراف عليه وهو انتخاب رئيس،
وبدا له املنصب امتأل حقًا.
كــان يكفي ان يتذكر بعض ضباطه
الشهر قليلة خلت ما سمعه بعضهم
منه ،في حلقات ضيقة ،يتذمر كقائد
ل ـل ـج ـي ــش م ـ ــن ع ــاقـ ـت ــه ب ــال ـس ـل ـط ــات
السياسية .من دون ان ينتبهوا الى
معظم ما كان يضمره راح يقول :لن
يــدعــونـنــي اصـ ــل .ي ـعــرفــون ان ـنــي اذا
وص ـل ــت ســأم ـنــع ال ـف ـس ــاد واح ــاس ــب
وازج ف ــي ال ـس ـجــون وافـ ــرض وج ــود
دول ــة قــويــة وجــديــدة .ثــم ال يلبث ان
يختم حديثه :مع ذلك سأصل.

اوحــى تـكــرارًا ان السياسيني يقفون
ـف م ــرة
ع ـق ـب ــة ف ـ ــي ط ــريـ ـق ــه .ل ـ ــم ي ـ ـخـ ـ ِ
اعتقاده بما قد يتوقعه :لن اصل في
السيارة الرسمية ،بل بالقوة.
تـعـيـيـنــه رئ ـي ـســا ل ـحـكــومــة عـسـكــريــة
انتقالية ليلتذاك كــان احــد مؤشرات
الـقــوة تلك الـتــي تـحــدث عنها .كذلك
اسقاطه في  13تشرين االول ،1990
كان يحتاج الى مؤشرات القوة.
تلك املرحلة التي سبقت اول شغور
للرئاسة يدركه لبنان منذ استقالله،
اع ـ ّـد لـهــا ع ــون بـفـكــرة غـيــر مسبوقة
ه ــي ان «ال ـج ـيــش ه ــو ال ـح ــل» .كـتــاب
اصدره قبل شهر من والدة الحكومة
الـعـسـكــريــة االنـتـقــالـيــة الـعـمـيــد فــؤاد
ع ــون ف ــي آب  ،1988ث ــم اض ـح ــى في
الـ ـظ ــاه ــر قـ ــاعـ ــدة ح ـك ــم «ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال».
ل ــم ت ـع ـ ِـن ال ـف ـكــرة س ــوى ان ــه ي ــري ــد ان

يحكم بقبضة جيش في واقــع االمر
س ـق ــط ق ـب ــل وقـ ــت ط ــوي ــل ف ــي قـبـضــة
ـض اي ـ ــام على
ال ـس ـيــاس ـيــن .ل ــم ت ـن ـقـ ِ
ت ــرؤس ــه الـحـكــومــة الـعـسـكــريــة حتى
اض ـحــى ال ـج ـيــش ج ـي ـشــن ،والــوي ـتــه
مشتتة على املناطق ،وحكومة عون
احدى حكومتني متناحرتني.
مــع ذل ــك ،لــم يـكــن فــي امـكــانــه ابـصــار
ال ـج ـم ـهــوريــة ف ــي ذل ــك ال ـحــن اال من
بضعة افـكــار الـكـتــاب .بيد ان الكلفة
باهظة احتاج معها انضاج التجربة
ال ــى هــزي ـمــة مــوج ـعــة و 14ع ــام ــا في
امل ـن ـفــى ( 1991ـ ـ ـ ـ  ،)2005ك ــي يـعــود
ع ــون م ـج ــددًا ال ــى ال ـه ــدف نـفـســه من
ب ــاب مـخـتـلــف ت ـم ــام ــا ،ه ــو الـتـجــربــة
ـوح مـ ــرة مــن
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي ل ــم يـ ـ ـ ِ
يعن رفضه
قبل بأنه يثق بها ،ولــم
ِ
ت ـس ــوي ــة ال ـط ــائ ــف عـ ــام  1989س ــوى

انـ ـه ــا وضـ ـع ــت ب ــن ايـ ـ ــدي س ـل ـطــة ال
يــأت ـم ـن ـهــا .ف ــي م ــا ب ـع ــد اض ـح ــى فــي
قلب الطبقة السياسية ،وفــي صلب
اتفاق الطائف ،كي يمسي مرة اخرى
ام ــام ال ـهــدف نفسه ع ــام  ،2008وهــو
ّ
ال ــوص ــول الـ ــى ق ـصــر ب ـع ـب ــدا .تـطــلــب
االمـ ـ ــر اي ـض ــا م ــزيـ ـدًا م ــن ال ــوق ــت كــي
يصنع معادلة ال يستغنى عنها.
ّ
ليست البزة فحسب تغيرت ما بني
عــامــي  1988و ،2005ثــم عـلــى نحو
اكـثــر وضــوحــا بعد تسوية الــدوحــة
ع ــام  ،2008بــل الــرجــل كــذلــك عندما
انـتـبــه ال ــى م ــا حـجـبـتــه عـنــه تـجــربــة
الـجـيــش ،وه ــو ان م ــوازي ــن ال ـقــوى ـ ـ
ال ال ــدسـ ـت ــور وال ال ـص ــاح ـي ــات وال
الـقــوانــن ـ ـ تــديــر الـنـظــام .فــي سبيل
َ
ذلـ ــك ص ـنــع م ـع ــادل ـت ــه .ل ــم ي ـح ــظ مــن
قـ ـب ــل عـ ـل ــى م ـ ـ ـ ّـر ع ـ ـقـ ــود االسـ ـتـ ـق ــال

عون قائدًا امام ضباطه :لن يدعونني اصل ألنني سأحاسبهم ،لكنني سأصل (أ ف ب)
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جمهورية الجنرال الكسروانية :هنا نصب رئيسًا منذ عقدين!
فيفيان عقيقي
ع ـل ــى ع ـك ــس م ـك ـتــب «امل ـ ـ ـ ــردة» عـنــد
املــدخــل الجنوبي لقضاء كـســروان،
ّ
الـ ـ ــذي ل ــم ُي ـف ـت ــح إل نـ ـ ـ ــادرًا ،تـشـهــد
مكاتب «التيار الوطني ّ
الحر» حركة
ّ
ّ
املحلية
استثنائية .غالبية الهيئات
ّ
تستعد لليوم املنتظر منذ عقدين
ون ـي ــف؛ طـبـعــت ال ـص ــور ورفـعـتـهــا،
وح ـ ـ ـجـ ـ ــزت ال ـ ـ ـب ـ ـ ـقـ ـ ــاوة ،واش ـ ـت ـ ــرت
امل ـفــرق ـعــات الـ ـن ـ ّ
ـاري ــة ،فـيـمــا أطـلـقــت
العنان ألغاني العماد لتصدح من
ّ
مكبرات الصوت .تلك األغاني التي
ّ
جــســدت أح ــام الـعــونـيــن لسنوات
وراف ـ ـقـ ــت ن ـض ــال ـه ــم وت ـظ ــاه ــرات ـه ــم
منذ التسعينات ،هــا هــي كلماتها
ّ
تتحول واقعًا ال ّ
مفر منه.
ال يـ ـ ــزايـ ـ ــد ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـنـ ــاش ـ ـطـ ــن فــي
ّ
ـرون،
ال ـح ـم ــاس ــة إل ع ــونـ ـي ــون آخـ ـ ـ ّ
صحيح لم يلتزموا حزبيًا ،لكنهم
أعـلـنــوا الـتــزامـهــم بالعماد منذ 26
ع ــام ــا ،وج ـ ـ ـ ّـددوا ل ــه ال ـع ـهــد نـيــابـيــا
ّ
مرتني .لم ينتظر هؤالء استعدادات
ه ـي ـئ ــة ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء ،بـ ـ ُـرغـ ــم خ ـج ـل ـهــا،
ُ
للمشاركة فيها ،بل بادروا لتجديد
االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام اس ـ ـت ـ ـع ـ ــدادًا الس ـت ـق ـب ــال
الرئيس الذي ّ
تأجل عهده أعوامًا.
ّ
مــن نـهــر الـكـلــب الـبــوابــة الجنوبية

لكسروان إلــى نهر ابراهيم بوابته
ال ـ ـش ـ ـمـ ــالـ ـ ّـيـ ــة ،درز شـ ـ ـب ـ ــاب ف ـت ــوح
ك ـس ــروان األوت ــوس ـت ــراد الـســاحـلــي
بـ ــآالف الـ ـص ــور ،وم ــن ال ـف ـتــوح إلــى
ً
ـوال إلــى ال ـجــردّ ،
عمت
الــوســط وص ـ
املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرات الـ ـ ـف ـ ـ ّ
ـردي ـ ــة ،ف ــاف ـت ــرش ــت
الـ ـ ــاف ـ ـ ـتـ ـ ــات واألع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـطـ ــرقـ ــات
اح ـت ـفـ ً
ـاء بـفـخــامــة ال ـع ـمــاد ورئـيــس
الـ ـ ــوطـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــذي سـ ـي ــوصـ ـلـ ـه ــم إل ــى
حـلــم الـجـمـهـ ّ
ـوريــة .تـحـ ّـولــت مـنــازل
كسروانية كثيرة إلــى خــايــا نحل
اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادًا ل ــاح ـت ـف ــال ب ــ»ف ـخ ــام ــة
العماد».
في العقيبة الحركة األبرز .منذ أكثر
من أسبوعني يجلس املناضل داني
ّ
ومنسق البلدة نقوال بو رعد
ضـ ّـو
م ــع م ـئــات الـنــاشـطــن الـفـتــوحـيــن،
لوضع برنامج االحتفاالت ،فهو كان
على قناعة مــن أواخ ــر الثمانينات
بــأن «النصر آت ال مـحــالــة» .يوميًا
ّ
وم ـن ــذ ت ــأك ــد وصـ ــول ال ـج ـن ــرال إلــى
رئـ ـ ــاسـ ـ ــة الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ـ ّ
ـوري ـ ــة ،وم ـك ـت ــب
الـتـيــار مـفـتـ ٌ
ـوح عـلــى م ــدار الـســاعــة،
ّ
ال ي ـغ ـلــق إل فـ ـجـ ـرًا ق ـب ــل أن ت ـعــود
الحركة إليه صباحًا .وجوهّ قديمة
وأخـ ــرى ج ــدي ــدة ،حـتــى املــرش ـحــون
امل ـف ـتــرضــون لـلـنـيــابــة مـثــل أن ـطــوان
عطالله وروجـيــه عــازار ومالك أبي

نصر حــاضــرونّ ،كلهم ّ
يعدون معًا
مــا يـلــزمـهــم لــوجـسـتـيــا وتنظيميًا.
م ـط ـل ــع األسـ ـ ـب ـ ــوع ط ـب ـع ــوا ال ـص ــور
ونشروها على طــول األوتوستراد
الساحلي ،الجمعة والسبت جالوا
في األحياء على وقع أغاني التيار
ّ
لدب الحماسة في النفوس فالقاهم
ّ
ّ
الناس ب ــاألرز وال ــورود ،أمــا األحــد،
ّ
فنظموا موكبًا سـ ّـيــارًا من أكثر من
 200سـ ّـيــارة ،جــال ســاحــل كـســروان
حـتــى نـهــر ال ـك ـلــب ،الـ ــذي ل ــه رمـ ّ
ـزيــة
ّ
خاصة في مسيرة نضالهم .هناك
ّ
وزعوا الصور على املارة واملناشير
كـمــا فــي ال ـســابــق ،وأع ـ ــادوا طباعة
مـنـشــور «احـفـظــه بقلبك بضميرك
ّ
ألوالدك» ،الذي سبق أن ّ وزعوه في
بدايات التسعينات ،ووقعوه باسم
«لبنان الشراكة والـتـجـ ّـدد» تذكيرًا
ّ
وتسمروا حتى
بمبادئهم الجامعة،
ص ـبــاح اإلث ـنــن إذ ب ــاش ــروا تــوزيــع
الحلوى منذ السادسة صباحًا.
ف ـ ــي ال ـغ ـي ـن ــة حـ ـي ــث صـ ـم ــد م ـك ـتــب
الـ ـتـ ـي ــار ال ــوحـ ـي ــد فـ ــي ال ـ ـف ـ ـتـ ــوح ،ال
يختلف األم ــر كـثـيـرًا ،ه ـنــاك أيضًا
ّ
يتجمع الناشطون وأبناء البلدات
امل ـ ـجـ ــاورة اس ـت ـع ــدادًا لــاح ـت ـفــاالت
ّ
امل ـق ـ ّـررة ال ـي ــوم .شــكـلــت الـنـســاء عن
زن ــوده ــن وب ــاش ــرن إعـ ــداد الـطـعــام،

وس ـي ـق ــت الـ ـخ ــواري ــف امل ـخـ ّـص ـصــة
للذبح ،فيما نام الشباب في مكاتب
الطباعة إلنهاء الصور والالفتات
ال ـت ــي ّ
زيـ ـن ــت ال ـب ـي ــوت والـ ـط ــرق ــات.
ّ
بــال ـن ـس ـبــة ل ـط ــون ــي ل ـط ـيــف مـنــســق
الغينة «ما يحصل اليوم هو الحلم
الذي انتظرناه كثيرًا ،حلم ّ
تحملنا
واضـ ّطـهــدنــا كـثـيـرًا ألج ــل تحقيقه
وتحقق».
إل ــى جــانـبــه يـجـلــس سـمـيــر طــايــع،

ّ
تحولت منازل كسروانية كثيرة
إلى خاليا نحل استعدادًا لالحتفال
بـ«فخامة العماد»
ال ـعــونــي الـعـتـيــق وال ـحــريــص على
ّ
أل ي ـن ـس ــى الـ ـشـ ـب ــاب رفـ ـ ــع صـ ــورة
«أبو نعيم» ،رفيق النضال ،وصور
ش ـ ـهـ ـ ّـداء الـ ـجـ ـي ــش ،بــال ـن ـس ـبــة إل ـيــه
«ال ـحــق واج ــب» وال بــد أن ينتصر
نـ ـه ــاي ــة ،يـ ـق ــول «رفـ ـضـ ـن ــا ال ـل ـج ــوء
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ف ـ ــي ف ـ ـتـ ــرة االحـ ـ ـت ـ ــال،
ت ـم ـ ّـس ـك ـن ــا ب ــوط ـنّ ـن ــا ول ـ ــم ن ـت ــراج ــع
أو نـ ـي ــأس .ن ـع ـت ــز ب ـف ـت ــرة ال ـن ـضــال
الطويلة واالعتقاالت واالضطهاد

الــذي ّ
تعرضنا له واملواجهة ،ألننا
ن ـج ـن ــي ثـ ـم ــاره ــم ال ـ ـيـ ــوم ب ــوص ــول
الجنرال رئيسًا ،ليوصلنا ّمعه إلى
ّ
ال ـج ـم ـهـ ّ
ـوريــة ال ـت ــي يـسـتـحــقـهــا كــل
اللبنانيني».
الحالة نفسها من الصفرا إلى غزير
التي أعطت عــون الـعــدد األكـبــر من
األص ـ ـ ـ ــوات ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات ،2009
زينت مبنى ّ
وجونية التي ّ
بلديتها
بصور عمالقة لـ»فخامة الرئيس»،
م ــرورًا بـصــربــا الـتــي رفـعــت صــورة
ّ
ع ـم ــاق ــة غ ــط ــت ع ـل ــى صـ ـ ــور قــائــد
الجيش املنتشرة حــول املستديرة
ّ
التي ُدشـنــت أخـيـرًا باسمه ونقلت
ّ
الداخلية
االحتفاالت إلى الطرقات
واألوت ــوسـ ـت ــراد .وم ــن ث ـ ّـم ص ـعــودًا
ً
إل ــى ال ــوس ــط ال ـك ـســروان ــي وص ــوال
إل ــى عـشـقــوت مــدخــل ال ـج ــرد ،التي
تـ ّ
ـزي ـنــت بــالـعـلــم الـلـبـنــانــي وال ـلــون
البرتقالي وصــور «من حافظ على
كرامة كسروان».
ك ـس ــروان الـتــي خـ ّـرجــت «زع ــام ــات»
ال ت ــزال ف ــي وجـ ــدان اه ـل ـهــا ،كـفــؤاد
ش ـهــاب ،هــا هــي تعيد ال ـكـ ّـرة ثالثة
م ــع م ـي ـشــال ع ـ ــون ،ال ـ ــذي س ـبــق أن
اخـ ـت ــاره ــا ل ـتــوص ـلــه إلـ ــى ال ـب ــرمل ــان
فــأوص ـل ـتــه إل ــى ب ـع ـب ــدا ...ول ــو بعد
حني.

