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ُ
بعبدا المشتاقة تستعيد جنرالها ...رئيسًا
زعـ ـ ـي ـ ــم مـ ـسـ ـيـ ـح ــي بـ ـكـ ـتـ ـل ــة ن ـي ــاب ـي ــة
كالتي خبرها فــي انتخابات 2005
و ،2009وان يـمـســي مـفـتــاح تأليف
الحكومات وتعثرها الى حد اعالن
حكومة الرئيس سعد الحريري عام
 2009مــن الــرابـيــة ،وكــذلــك اسقاطها
م ـن ـهــا عـ ــام  ،2011ويـ ـح ــوز ل ــوح ــده
ثلث حكومة الرئيس نجيب ميقاتي
عــام  ،2011وان توصد الطريق الى
انـتـخــاب رئ ـيــس لـلـجـمـهــوريــة مــا لم
ّ
ي ـس ــل ــم ب ــان ـت ـخ ــاب س ـ ــواه شـ ــأن ع ــام
 .2008بــل ان يـقــول فــي االستحقاق
ال ـحــالــي ان ــه مـسـتـعــد ك ــي يستشهد
من اجله.
مغزى العبارة تلك بسيط مقدار ما
هــو شــائــك ومـنـهــك :امــا عــون مرشح
اذ ذاك ال رئيس ،او هو رئيس اذ ذاك
ال مــرشـحــن آخــريــن .بــالــوصــول الــى
جلسة اليوم بأوراق بيض محتشمة
ل ـ ـلـ ــداللـ ــة عـ ـل ــى االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض ،ي ـت ــأك ــد
الـجـمـيــع ان امل ــرش ــح واح ــد فـقــط ألن
الرئيس واحد فقط.
ع ـلــى ابـ ـ ــواب اس ـت ـح ـقــاق  ،2014كــان
ع ــون قــد اسـتـنـفــد كــل مــا ك ــان يسعه
ان يقدمه حتى هــذا الــوقــت .مــذ ذاك
قرر ان يأخذ .ان يعود هذه املرة الى
الباب الــذي طرقه للمرة االولــى قبل
 28ع ــام ــا ،وم ـك ــث وراءه ،ف ــي قصر
بعبدا 13 ،شهرًا.
ت ـج ـعــل امل ـف ــارق ــة عـ ــون ال ــرج ــل ال ــذي
طارده عهدا الرئيسني الياس هراوي
واميل لحود ،وتواطأت على إبعاده
واالص ــرار على ايصاد االب ــواب دون
عــودتــه الـحـكــومــات املـتـعــاقـبــة كلها،
بــرؤســائـهــا ووزرائ ـه ــا بــا استثناء،
ت ــارة بتهمة الـتـمــرد عـلــى الشرعية،
وط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورًا ب ـ ـ ــاالخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاس وال ـ ـس ـ ـطـ ــو
ع ـلــى امـ ـ ــوال ع ــام ــة ومــاح ـق ـتــه ام ــام
املـجـلــس ال ـعــدلــي ،وثــالـثــة بتحريكه
الـشــارع .امسى اخيرًا حاجة حتمية
لالستقرار.
ليس وح ــده ال ــذي ّ
تغير اآلن ،بــل كل
ال ــذي ــن م ــن ح ــول ــه ،خ ـصــومــا واعـ ــداء
وح ـل ـفــاء ،تـبــدلــوا مـثـلــه .ورب ـمــا اكثر
منه.

فيفيان عقيقي
تختلف التحضيرات في قضاء بعبدا
الستقبال العماد ميشال عــون ،رئيسًا
ّ
ّ
للجمهورية ،عــن كــل املـنــاطــق األخ ــرى.
ّ
ه ـن ــا ك ـ ــل ش ـ ــيء ي ـج ــب أن يـ ـك ــون الئ ـقــا
ل ـل ـع ــودة املــرت ـق ـبــة م ـنــذ  26ع ــام ــا و18
يومًا ...طريق القصر املهجورة منذ أكثر
من عامني ،تحيط بها إج ــراءات ّ
أمنية
مـشـ ّـددة يفرضها الـحــرس الجمهوري،
اخترقتها منذ أسبوع حركة الناشطني
العونيني لرفع الفتات الترحيب وصور
ّ
الجمهورية».
«عماد
ّ
لقضاء بعبدا خصوصية فــي مسيرة
النضال العوني ،وخصوصًا ساحله؛
مــن عــاصـمــة الـقـضــاء ال ـتــي احتضنته
ف ــي قـصــرهــا سـنـتــن ( 1988ـ ـ ـ ،)1990
ّ
ّ
إل ــى ال ـحــدت ال ـتــي شــكـلــت خ ــط الــدفــاع
عن قصر بعبدا وسيادة الدولة ،مرورًا
بـكـفــرشـيـمــا ال ـت ــي ق ـ ّـدم ــت امل ـنــاض ـلــن،
ً
ووصـ ـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى ح ـ ـ ــارة ح ــري ــك مـسـقــط
ّ
رأس ـ ــه .كــل ـهــا ش ـهــدت م ــراح ــل الـنـضــال
واملواجهة ،وانتظرت يوم النصر.
ّ
إن مـ ــن يـ ـج ــول فـ ــي ب ـ ـلـ ــدات الـ ـقـ ـض ــاء،
س ـي ـل ـحــظ وح ـ ـ ــدة مـ ــا ط ــاغ ـي ــة ع ـل ـي ـهــا،
ال ب ـس ـبــب مـ ــراعـ ــاة م ـعــاي ـيــر الـتـنـظـيــم
املدني فيها ،بل النتشار صور العماد
ميشال عــون حتى في ّأصغر األحياء.
بـعـبــدا الـتــي كــانــت تـتــوقــع عــودتــه إلــى
أحـضــانـهــا ع ــام  2005رئـيـســا سحبته
كسروان منها نائبًا .وبعد أن انتظرته
ع ـ ــام  2008خ ـ ّـي ــب «اتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ــدوحـ ــة»
آمــال ـهــا .فــأتــى ع ــام  2016وم ـعــه ترقب
ثالث« ،والتالتة ثابتة».
انـ ـطـ ـلـ ـق ــت االس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادات الس ـت ـق ـب ــال
الرئيس منذ أسبوع .النشاط والحماسة
اسـتـثـنــائـيــان ،والـعـمــل املـطـلــوب كثير،
ّ
لكن الوقت ال ّ
يمر بسهولة .كل مكاتب
التيار ّ
تحولت خلية نحل ،وكذلك غرف
بلديتي الحدت وحارة حريك.
الـفــرح يـعـ ّـم «ال ـح ــارة» ،الـبـلــدة الفقيرة
التي ولد وكبر فيها ابن الفالح وبائع
الحليب ،وقـ ّـدمـتــه للجيش قــائـدًا ومن
ّ
ثم لتياره زعيمًا ،وها هي اليوم تهديه
ل ـلــوطــن رئ ـي ـس ــا .واملـ ـن ــزل ال ـ ــذي عــاش

بعد  26عامًا من االنتظار تستعد بعبدا وأهاليها الستعادة األمانة (أ ف ب)

ّ
تحول إلى
فيه ميشال عــون باإليجار
م ــوق ــف خ ـل ـفـ ّـي ل ـق ـنــاة «املـ ـ ـن ـ ــار» ،لــذلــك
انتقلت االحـتـفــاالت إلــى باحة كنيسة
ّ
املعمودية
مــار يــوســف ،الـتــي نــال سـ ّـر
فيها منذ  80عــامــا ،وت ـ ّ
ـزوج فيها منذ
ُ
 48ع ــام ــا .هـ ـن ــاك ن ـص ـب ــت ال ـش ــاش ــات
ال ـع ـم ــاق ــة مل ــواكـ ـب ــة مـ ـج ــري ــات جـلـســة
االنـتـخــاب ،ورفـعــت الالفتات والصور
وال ـ ــزيـ ـ ـن ـ ــة ،ل ـي ـن ـط ـل ــق االح ـ ـت ـ ـفـ ــال عـنــد
ال ـع ــاش ــرة ص ـب ــاح ــا ب ـم ـش ــارك ــة أه ــال ــي
الـبـلــدة وال ـج ــوار ،قبل أن ينتقلوا إلى
ال ـ ـحـ ــدت الس ـت ـق ـب ــال ــه ،ح ـت ــى صــدي ـقــه
ّ
ال ـ ـحـ ــاق م ـح ـم ــود الـ ـ ــذي أك ـ ــل ال ـش ـيــب
رأسه والتجاعيد وجهه ،سيصعد إلى
طريق القصر ملالقاة «أبو امليش» ،كما
يحلو له مناداته.
«مظاهر الفرح تسيطر على البلدة منذ
ّ
أسبوع» ،بحسب ما يؤكد رئيس بلدية
ح ـ ــارة ح ــري ــك زي ـ ــاد واك ـ ــد« ،ف ــاأله ــال ــي
ّ
يحبون العماد ميشال عون ،وينتظرون

ه ــذه اللحظة مـنــذ سـنــن ،حـتــى أج ــواء
ّ
احتفالية بامتياز
ق ـ ّـداس األح ــد كــانــت
بــاع ـت ـبــاره األمـ ــل ال ـبــاقــي ل ـهــذا الــوطــن،
والـبـطــل ّ ال ــذي رف ــع رأس ـهــا ول ــم يـســاوم
على حــق شعبه» ،ويتابع واكــد (وهــو
ّ
ومنسق التيار السابق
مناضل عوني
في بعبدا)« :الحمد لله نضالنا أوصلنا
إلى هنا».
ف ــي الـ ـح ــدت االح ـت ـف ــال األكـ ـب ــر ،ال ـب ـلــدة
التي ّ
قدمت الشهداء في حرب التحرير
ّ
ّ
وكــانــت خــط التماس للمناطق الـحــرة،
سـ ـتـ ـشـ ـه ــد ع ـ ــرس ـ ــا بـ ــان ـ ـت ـ ـظـ ــار وصـ ـ ــول
موكب «الرئيس» لتذبح له األضاحي،
ّ
النارية ألكثر من
وتطلق له املفرقعات
ّ
ســاعــة ونـصــف ســاعــة .فالخصوصية
ال ـتــي عــاشـهــا أهــالــي ال ـح ــدت ،وقــربـهــم
الجغرافي من «بيت الشعب» ،ومكانة
الجنرال لديهم ومكانتهم لديه ،تدفعهم
لتحويل الحدث إلى تاريخي.
مــن بيته البعيد  100متر عــن القصر،

ي ـس ـت ـعـ ّـد ط ــان ـي ــوس ج ـ ّـب ــور ،ال ـ ــذي كــان
من أوائــل من ّلبوا نــداء حرب التحرير،
لــاحـتـفــال بالنصر ال ــذي ُسـلــب منهم،
فهو لم َ
ينس يوم ليلة  12ـ ـ  13تشرين،
الـتــي شـهــد فيها «عـلــى نـظــافــة ميشال
ع ــون الـ ــذي أب ــى ال ـتــوق ـيــع ع ـلــى وثـيـقــة
تسليم بلده» ،وشاهد رفاقه يسقطون
ّ
شهداء قربه .من أجلهم كلهم ،سيحتفل
و»االحتفال لن يكون أقل من عرس».
تنسحب الـحـمــاســة مــن أهــالــي البلدة
إلى الناشطنيّ ،
منسق التيار في قضاء
ّ
بعبدا ربيع طـ ّـراف ال يهدأ ،وال يضيع
ال ــوق ــت ،يـسـتـغــل ال ــوق ــت ب ــن االت ـصــال
واآلخــر لرفع صــورة للعماد ،بالنسبة
إليه ،هو يجني اليوم ثمرة نضال ّ
امتد
 26عامًا ،انتخب ورفاقه خاللها ميشال
عـ ــون م ــاي ــن امل ـ ـ ـ ّـرات ب ــأق ــدام ـه ــم ،وهــم
يـنـتـظــرون اسـتـعــادة األم ــان ــة ،ويـتــابــع:
«م ــن صـبــاح ال ـثــاثــاء أستطيع تقديم
اس ـت ـقــال ـتــي ،ل ــو أردت ،ألن ـنــي مطمئن
ال ـب ــال عـلــى مستقبل ل ـب ـنــان» ،وينهي
ً
قائال« :نحن اليوم نخسر العماد عون
بيننا ،ليربحه الوطن».
ف ـ ــي  13تـ ـش ــري ــن ّ
األول  1990وق ــف
الـعـ َـالــم بــأســره ض ـ ّـد الـعـمــاد ع ــون ،ولــم
ي ـبــق مـعــه س ــوى شـعـبــه الـعـظـيــم ال ــذي
لــم يـخــف يــومــا مــن ت ـكــرار اس ـمــه ورفــع
ص ــوره واملـطــالـبــة بــالـحــريــة والـسـيــادة
واالس ـت ـق ـّـال .ب ـعــد  26عــامــا شـعـبــه لم
ي ـتــركــه ،إن ـم ــا خ ـســره ملـصـلـحــة الــوطــن،
ح ـت ــى خ ـص ــوم ــه وق ـ ـفـ ــوا م ـع ــه ب ـع ــد ّأن
تدحرجوا كأحجار الدومينو أمام حقه
بالوصول إلى ّ
سدة الرئاسة األولى ،ملا
ّ
ّ
ّ
شرعية وشعبية.
يمثل من
وقــوف رئـيــس املجلس النيابي ليعلن
اس ـ ـ ــم ال ـ ـع ـ ـمـ ــاد مـ ـيـ ـش ــال ع ـ ـ ــون رئ ـي ـس ــا
ّ
ّ
ّ
اللبنانية ،أم ـ ٌـر لــم يشكك
للجمهورية
ف ـيــه ال ـعــون ـيــون ي ــوم ــا .ح ـل ـمــوا ب ــه رغــم
اتهامهم بــالـســذاجــة ،ناضلوا مــن أجل
الـ ـح ـ ّ
ـري ــة والـ ـتـ ـح ـ ّـرر واضـ ـطـ ـه ــدوا ول ــم
ييأسوا .اليوم حلمهم بات حقيقة ،قد
يصعب على البعض تصديقها ولكنها
الحقيقة ،التي ستطلق عهدًا يثق شعب
عون أنه سيكون مختلفًا عن غيره من
العهود ...ولو كانت العراقيل كثيرة.

عودة الروح إلى العونيين :أخيرًا انتصرنا
غسان سعود
ح ــن ان ـك ـس ــر ال ـح ـل ــم ال ـع ــون ــي ف ــي 13
تشرين األول  ،1990قمعت دفعة واحدة
مجموعة مشاعر ،وخلت فجأة باحات
قصر بعبدا وطرقات القصر وشرفات
املنازل و»كونفوايات» الشوارع ،فيما
أحـ ـك ــم امل ـن ـس ـح ـب ــون إغـ ـ ــاق األبـ ـ ــواب
والـ ـن ــواف ــذ ع ـلــى أن ـف ـس ـهــم .وطـ ـ ــوال 15
عامًا ،لم يترك الشباب والعماد ميشال
عــون وسيلة إال استخدموها إلخــراج
أهلهم مــن الــامـبــاالة السياسية التي
ي ـع ـي ـش ــون ف ـي ـه ــا ،ل ـك ــن ع ـب ـث ــا .وح ـتــى
ح ــن عـ ــاد الـ ـجـ ـن ــرال وزاروا ال ــراب ـي ــة،
وحني كانوا يدلون بأصواتهم تأييدًا
ل ــه ،إن ـمــا كــانــوا يـفـعـلــون ذل ــك ب ـبــرودة
شديدة وكأن هوة كبيرة تفصلهم عن
حماستهم السابقة .كانوا ،باختصار
شـ ــديـ ــد ،ع ــون ـي ــن بـ ــا روح .ل ـك ــن فــي
الـ ـي ــوم ــن امل ــاضـ ـي ــن ،حـ ــن ت ــأك ــد أم ــر
انتخاب الجنرال رئيسًا للجمهورية،
ف ـت ـح ــت الـ ـن ــواف ــذ واألب ـ ـ ـ ـ ــواب امل ـغ ـل ـقــة،
وأزاح ك ـث ـيــرون الـحـجــر ع ــن صــدرهــم:
ن ـع ــم ،ن ـحــن عــون ـيــون وان ـت ـخ ــاب عــون
رئيسًا انتصار لنا .األمر هنا ال يتعلق
طـبـعــا بــالـسـلـيـمــانـيــن ـ ـ ال ـل ـحــوديــن ـ
الـ ـه ــراوي ــن ال ــذي ــن ي ـق ـن ـعــون ك ــل عـهــد
بأنهم رجاالته ،إنما بمواطنني عاديني
ال ي ـبــالــون ب ـف ـتــات الـسـلـطــة م ــن قــريــب

أو بـعـيــد .لـكــن ع ــون نـجــح بلحظة في
ُ
تـكــويــن إيـمــانـهــم بــالـبـلــد ،وح ــن كسر
عون فقدوا األمل .واآلن هم يعلمون أن
انتخاب عــون رئيسًا بكل استحاالته
أسهل مــن زج موظف فاسد واحــد في
الـسـجــن ولــن تـحــل أزم ــة الـكـهــربــاء غـدًا
أو يصبح بإمكان أبنائهم شــراء شقة
س ـك ـن ـيــة .ل ـك ــن وجـ ـ ــود رئـ ـي ــس يـتـمـتــع
بالكرامة أمــر يستحق االحـتـفــال بحد
ذاتـ ـ ــه .ك ــل م ــا ي ـش ــاع ف ــي ال ـصــالــونــات
الـسـيــاسـيــة وال ـص ـحــافــة وغ ـيــرهــا عن
تسويات سياسية وتـنــازالت متبادلة
ال يعني هــؤالء مــن قريب أو بعيد .ما
يعنيهم هو عودة عون إلى بعبدا .وأيًا
ك ــان م ــا يــدعـيــه فــريــد م ـك ــاري وه ــادي
ح ـب ـي ــش وعـ ــاطـ ــف مـ ـج ــدالن ــي ون ـب ـيــل
دو ف ــري ــج وس ـي ــرج طــورســرك ـيـسـيــان،
ل ــن يـتـغـيــر اق ـت ـنــاع هـ ــؤالء ب ــأن سمير
جعجع وف ــؤاد الـسـنـيــورة ونبيه بري
ي ـع ــرف ــون م ـي ـش ــال عـ ــون جـ ـيـ ـدًا ،وه ــذا
بــال ـط ـبــع أس ـ ــوأ ك ــواب ـي ـس ـه ــم .وال شــك
ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق أن م ــوق ــف الــرئ ـيــس
ّ
نـبـيــه ب ــري عـ ــزز ال ـح ـمــاســة الـشـعـبـيــة.
فالرأي العام يعلم أنه سيكون رئيسًا
غـصـبــا عـنـهــم جـمـيـعــا .ورئـيـســا يمكن
أن يـسـمــع وي ـن ــاق ــش وي ـص ـبــر ويــأخــذ
ويـعـطــي ،لكنه فــي الــوقــت نفسه رجــل
عنيد متمرد بطبعه ال يمكن التذاكي
عليه أو الـقـفــز فــوقــه .وال شــك فــي هــذا

ال ـس ـيــاق أن م ــن ال ي ـح ـبــون ع ــون دون
تـحــزب لغيره يبالغون فــي سلبيتهم
ت ـ ـجـ ــاهـ ــه .ف ـع ـل ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد ال ـح ــزب ــي
التنظيمي ،هناك الكثير من املالحظات
ال ـس ـل ـب ـيــة ط ـب ـع ــا .ل ـك ـنــه ح ـ ــزب ي ـجــري
انتخابات مناطقية وقطاعية كاملة،
ويضع تقويمًا انتخابيًا ملرشحيه إلى
االنـتـخــابــات النيابية وغـيــرهــا .وعلى
ّ
الـصـعـيــد ال ـ ـ ــوزاري؛ وزر ع ــون صـهــره
نعم .لكنه بحث عن أحد أكثر املحامني

كل ما يحكى عن حماسة
شعبية ليس إال نزرًا يسيرًا مما تعيشه
بعض المؤسسات مثل الجيش

كـفــاءة حــن أسـنــدت إلـيــه وزارة العدل
فــأع ـطــاهــا لـنـقـيــب امل ـح ــام ــن ال ـســابــق
شـكـيــب ق ــرط ـب ــاوي ال ألح ــد أزالم ـ ــه أو
حتى أحد الحزبيني ملجرد أنه حزبي.
وبمعزل عــن تقويم التجربة الــوزاريــة
بـحــد ذات ـهــا ون ـجــاح الــوزيــر أو فشله،
ح ــن اخ ـت ــار ع ــون فـ ــادي ع ـبــود وزيـ ـرًا
كــان يعتقد أنــه سيحصل على وزارة
الـ ـصـ ـن ــاع ــة ف ــاخـ ـت ــار رئـ ـي ــس جـمـعـيــة
الصناعيني ،رغم أنه غير منتسب إلى
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر .وح ــن أسـنــدت
إل ـي ــه وزارة ال ـت ــرب ـي ــة ،اخـ ـت ــار ال ـي ــاس
بوصعب باعتباره صاحب تجربتني
نــاجـحـتــن ،س ــواء ف ــي إدارة الـجــامـعــة
األميركية في دبي أو في رئاسة بلدية
ضهور الشوير ،رغم أن بوصعب أيضًا
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لــم يكن منتميًا إلــى الـتـيــار أو متملقًا
لعون أو غـيــره .وقبل ذلــك بكثير حني
اختلى عون بنفسه الختيار مرشحيه
إل ــى االنـتـخــابــات النيابية ع ــام ،2005
ع ـمــد إل ــى اخ ـت ـي ــار األطـ ـب ــاء ال ـنــافــذيــن
خدماتيًا في مناطقهم مطعمًا لوائحه
بملتزم واحد في التيار في كل قضاء.
وفـ ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة األخـ ـي ــرة،
لــم تسأل الرابية أخـيـرًا أي مرشح هو
ّ
الحزبي إنما سألت عن األفضل لبلدته
دومًا واألقوى شعبيًا .وهو أمر مزعج
بالنسبة إلى الحزبيني الذي يعتقدون
بأن البطاقة الحزبية تعوضهم نقص
الـ ـكـ ـف ــاءة أو ال ـح ـم ــاس ــة أو ال ـت ـجــربــة
العملية ،لكنه أم ــر مفيد حــن يتعلق
األمر برئاسة الجمهورية.
عــون فــي بعبدا أمــر لــم يكن البتة في
الـحـسـبــان ،ومــا سيحصل الـيــوم عند
الظهيرة ليس مدبرًا أو منسقًا مسبقًا
ً
أو م ـف ـت ـع ــا .فـ ـه ــروع م ــن ال ي ـت ـجــاوز
أجــره الشهري خمسمئة دوالر لشراء
م ـفــرق ـعــات ب ــأل ــف دوالر ،وال ـس ـي ــارات
ال ـت ــي ل ــم ت ـنــم م ـنــذ ث ــاث ــة أيـ ـ ــام ،وه ــذا
االرت ـ ـيـ ــاح ال ـ ـعـ ــارم ي ـش ــي بـ ــأن الـحـجــر
الـثـقـيــل قــد أزي ــح أخ ـي ـرًا عــن ال ـصــدور،
وكل ما يحكى عن حماسة شعبية في
بعض األوس ــاط ليس إال ن ــزرًا يسيرًا
م ـمــا تـعـيـشــه ب ـعــض امل ــؤس ـس ــات مثل
املؤسسة العسكرية.

