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حزب الله ـ عون :أبعد من الصدق والوفاء
ُيحكى الكثير عن الوفاء
والصدق المتبادلين بين
السيد حسن نصرالله والعماد
ّميشال عون .ولكن القول
إن حزب الله يريد انتخاب عون
لهذا السبب فقط ،يكون
تبسيطًا للموضوع .المصلحة
تكمن في أن يصل رئيس
للجمهورية طرف في
الصراع الدائر في المنطقة
ليا القزي

تـ ـ ــوازي ف ــرح ــة ال ـج ـم ـيــع وت ـضــاعــف
اب ـت ـه ــاج ـه ــم بـ ــال ـ ـحـ ــدث .ن ـع ـي ــم ك ــان
امل ـل ـهــم الــرئ ـي ـســي وأحـ ــد املـخـطـطــن
الرئيسيني في كل تلك املجموعات،
وم ــا وص ــول ع ــون ال ــى بـعـبــدا ســوى
تحقيق لهدف عمل عليه منذ نشأته.
إع ـ ـ ــان اسـ ـ ــم مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ــون رئ ـي ـســا
ً
للجمهورية يبعث أمال جديدًا اليوم
ل ـل ـج ـيــل ال ـع ــون ــي امل ـف ـص ــول ب ـعــدمــا
عــاد «الـشـعــب» الــى «قـصــر الشعب»
ويـفـتــرض أن يحمل فــي قلبه أفكار
وأحـ ــام وم ـشــاريــع طــونــي وج ــورج
وهـ ـش ــام وب ــات ــري ــك ورمـ ـ ــزي ونـعـيــم
وزياد ولينا وغيرهم.

نقطة انطالق جديدة باتجاه رئاسة
الـحـكــومــة ،مـعـتـمـدًا ه ــذه امل ــرة خيار
ال ــوزي ــر سـلـيـمــان فــرنـجـيــة ،ظـنــا منه
أن حــزب الـلــه سـيـهــرول الــى املجلس
النيابي النتخابه .بسرعة قياسية
أع ـلــن دع ـمــه لـبـيــك بنشعي مــدعــومــا
بـ ـغـ ـط ــاء س ـ ـعـ ــودي هـ ـ ــذه امل ـ ـ ـ ــرة .لـكــن
ج ـع ـجــع س ــرع ــان م ــا ق ـط ــع ال ـطــريــق
عليه .وألن شـ ّـد األصــابــع أفـضــل من
بترها ،استخدم مبدأ العني بالعني،
واستعان «بالعدو التاريخي» كي ال
يسمح للحريري بإخراجه من اللعبة
الــرئــاسـيــة .ك ــان رئـيــس ال ـقــوات يظن
أنــه بالتفافه على الـحــريــري ووضــع
َ
مرشحني من  8آذار أحدهما في وجه
اآلخ ــر ،سيضرب عصفورين بحجر
واحـ ـ ـ ــد :إحـ ـ ـ ــداث ش ـ ــرخ داخـ ـ ــل فــريــق
ال ـثــامــن م ــن آذار ،وتـجـمـيــد امل ـب ــادرة
الــرئــاسـيــة لـلـحــريــري ،وإعـ ــادة امللف
ال ــى دائ ــرة امل ــراوغ ــة .غـيــر أن الزعيم
املفلس ماديًا وسياسيًا وشعبيًا لم

م ــا ي ـع ـت ـقــد قـ ـ ــادة ف ــري ــق  14آذار أن ــه
ُ
«ت ـه ـم ــة» ،ه ــو «م ـف ـخ ــرة» ل ـح ــزب ال ـلــه.
ي ــرف ــع هـ ـ ــؤالء س ـبــاب ـت ـهــم ،م ـجــاهــريــن
ّ
ّ
ب ــأن ال ـح ــزب ُ«ي ـعــطــل ان ـت ـخــاب رئـيــس
ّ
للجمهورية» .في حني أن أمينه العام
ح ـســن ُن ـصــرال ـلــه ي ـق ــول بــال ـفــم امل ــآن،
«ن ـح ــن ن ـع ـطــل ان ـت ـخــابــات ال ــرئ ــاس ــة».
يعتقد «ثـ ــوار األرز» أن ـهــم بخطابهم
ُيضيقون الخناق على الحزب محليًا،
ودوليًا حيث ملعبهم الواسع« .أجندة
التعطيل» الـتــي يعمل وفقها الحزب
مختلفة .كــان واضـحــا نصرالله حني
ُ
أعلن في آخر إطاللةٍ له« :عندما تعقد
ال ـج ـل ـســة امل ـق ـب ـلــة الن ـت ـخ ــاب الــرئ ـيــس،
س ـت ـح ـض ــر ك ـت ـل ــة ال ـ ــوف ـ ــاء ل ـل ـم ـقــاومــة
بكامل أعضائها وستنتخب العماد
م ـي ـشــال عـ ــون ،رئ ـيــس تـكـتــل التغيير
واإلص ــاح ،رئيسًا للجمهورية» .عند
منتصف نهار اليوم ،أو بعده بقليل،
سيفك الحليف ُاألول للتيار الوطني
ال ـح ــر ال ـح ـص ــار امل ـط ـب ــق ع ـلــى رئــاســة
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة بـ ـع ــد س ـن ـت ــن ون ـص ــف
السنة من التعطيل ُ
وسينتخب رئيس
ُ
فرض من لبنان على الــدول اإلقليمية
الـتــي قبلت السير بالتسوية .هــا هو
امل ــوف ــد ال ـس ـع ــودي إلـ ــى ل ـب ـن ــان ،وزي ــر
الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان
يـجــول عـلــى ال ـق ـيــادات اللبنانية ،عله
يـكـســب «ص ــوري ــا» مــا ع ـجــزت اململكة
العربية السعودية عن تحصيله على
أرض ال ــواق ــعُ .يـخـيــل لـلـمــرء أن األمــن
ال ـ ـعـ ــام لـ ـح ــزب الـ ـل ــه ي ـج ـل ــس فـ ــي مـقــر
إق ــام ـت ــه ،أس ــاري ــره م ـن ـشــرحــة ب ـعــد أن
تمكن مــن تسجيل هــدف الــرئــاســة في
مرمى الخصوم .وبعد أن كان «تعنته»

ينظر إلــى ّ
ّ
فحوله
رد فعل «حليفه»،
إلى فرصة جديرة باالستثمار .دخل
ال ـقــدر عـلــى ال ـخــط بــرحـيــل الفيصل،
ولحقت بــه الـظــروف اإلقليمية التي
أتت في غير مصلحة محوره ،فوجد
ف ــي مـيـشــال ع ــون م ــن جــديــد صـهــوة
ج ــواد ســريــع لـلـعــودة ،بـغــض النظر
عــن كونه مرشح حــزب الـلــه .بحسب
دائ ـ ــرت ـ ــه امل ـ ـقـ ـ ّـربـ ــة« ،ج ـ ـهـ ــد ال ــرئ ـي ــس
الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ل ـ ـلـ ــوصـ ــول إل ـ ـ ــى ل ـح ـظــة
اإلع ـ ــان» ،وه ــو م ــن «ط ـلــب م ــن ولــي
ولــي العهد الـسـعــودي إرس ــال موفد
ع ــن امل ـم ـل ـكــة ل ـح ـمــايــة ظـ ـه ــره» .وألن
«اململكة باتت حريصة على عودته
الى رئاسة الحكومة كي ال تفقد آخر
مــوطــئ قــدم لها فــي لـبـنــانّ ،أمـنــت له
ّ
املظلة ،وشكلت له رافعة كي ال يجرؤ
ّ
أحـ ــد داخـ ـ ــل ال ـط ــائ ـف ــة ال ـس ـن ــي ــة عـلــى
الوقوف في وجهه» .تقول أوساط في
تيار املستقبل إن «السقف العالي في
ّ
موجهًا
كــام الـحــريــري األخـيــر ،كــان

حــول خـيــاره الرئاسي سببًا أساسيًا
في الوصول إلى هذه النتيجة.
ولـكــن مل ــاذا يستحق انـتـخــاب ميشال
عــون تعطيل ال ـبــاد لسنتني ونصف
السنة ،يصل حــزب الـلــه إلــى نهايتها
لـيـجــد نـفـســه ف ــي مــوقــع امل ـس ــاء ل ــة من
قبل جمهور التيار الوطني الحر ،ما
يضطره إلى القول إنه مستعد ليكشف
أوراق أعضاء كتلته االنتخابية خالل
جلسة االق ـت ــراع؟ ال بــل أكـثــر مــن ذلــك،
يـ ـع ــرض أن ي ـج ـلــس نـ ـ ــواب م ــن تـكـتــل
التغيير واإلصـ ــاح إل ــى جــانــب نــواب
ال ــوف ــاء لـلـمـقــاومــة حـتــى يـتــأكــد هــؤالء
من أن الحليف وفى بوعده .حزب الله
حــزب سياسي ُيشبه ،نوعًا مــا ،غيره
مــن األحـ ــزاب .لــديــه أهــدافــه وتطلعاته
والتحديات التي يواجهها وقد تصل
في بعض األحيان إلى ّ
حد التهديدات.
حاول تدعيم وجوده بتحالفات تطال
ك ــل الـ ـش ــرائ ــح ال ـط ــائ ـف ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة.
نجح في ذلــك ،فيما بقي «غريبًا» عن
ً
ال ـس ــاح ــة «امل ـس ـي ـح ـي ــة» .وص ـ ـ ــوال إل ــى
ش ـبــاط ال ـ ـ ــ ،2006تــاريــخ تــوقـيــع اتـفــاق
م ــار م ـخــايــل .ل ــدى ال ـس ــؤال ع ــن سبب
دعــم حــزب الـلــه لـعــون ،أول مــا يتبادر
إل ـ ــى ذه ـ ــن مـ ـ ـص ـ ــادر ف ـ ــي  8آذار هــو
«الـ ــوفـ ــاء» .سـبــب ال ي ـجــب ،م ــن وجـهــة
نظرها ،االستخفاف به .العامل الثاني
ال ــذي تــذكــره امل ـصــادر هــو املـصــداقـيــة.
ّ
أي جهة ،حليفة أم خصمة« ،تعرف أن
حزب الله يلتزم بتحالفاته» ،ولن ُيبدل
الحزب عاداته في تجربة االنتخابات
ّ
الــرئــاسـيــة .تنقل امل ـصــادر أن «الـحــزب
يعرف أنه في السياسة قد يجد فرصًا
أفضل لــه ،ولكن ما الــذي ُ
سيميزه عن
باقي الـقــوى إن كــان ُ
سيغير خياراته
وفق مستجدات مصلحته؟ وأي فريق
سـيـكــون متشجعًا لـلـتـحــالــف م ـعــه؟».
في اإلطار نفسه ،تقريبًا ،يأتي العامل
ّ
السيد الشخصي
الثالث وهو «التزام
ب ـخ ـيــار ع ـ ــون» .يـفـخــر ح ــزب ال ـلــه بــأن
ال ـص ــدق ه ــو س ـم ـتــه« ،الـ ـع ــدو يـعـتــرف
له بــذلــك» .وعلى مــدى سنوات طويلة
«تعرض الحزب لحملة شرسة ووضع
عـلــى ل ــوائ ــح اإلره ـ ــاب ،لـيــس م ــن أجــل
أن «يــأتــي فــي اآلخ ــر ُ
ويـســاهــم هــو في
تشويه صــورتــه؟» .مــن عناصر القوة
لدى حزب الله «هي صورة ّ
السيد».
راب ـعــا تـحــل ورق ــة الـتـفــاهــم مــع التيار
الوطني الحر في الــ .2006منذ اغتيال
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس رف ـ ـيـ ــق ال ـ ـح ـ ــري ـ ــريُ ،وض ـ ــع
ح ــزب الـلــه فــي قـفــص االت ـهــام وعملت

طالب الحريري
عون بأن يحذو حذو
الرئيس بري في
الملفات الخارجية

في الدرجة األولى إلى جمهوره ،وأن
الهدف الثاني بعد رئاسة الحكومة
هو تدمير الوزير أشرف ريفي ،وقد
بــات ذلــك ممكنًا بعد دخ ــول اململكة
على الخط».
إذًا ك ــل الـ ـك ــام الـ ـح ــاد ض ــد س ــوري ــا
وحـ ــزب ال ـلــه ال ي ـعــدو كــونــه «فــرقـعــة
إعــامـيــة» ،ألن التطبيق العملي في

ال ـق ــوى ال ـغــرب ـيــة م ــن خـ ــال جـهــودهــا
وباستعمالها أدوات ـه ــا املحلية على
ُ
ُعزله .ضيق الخناق عليه داخل بيئته.
أقـفـلــت األبـ ــواب «الـسـنـيــة» فــي وجـهــه.
جـ ــرت مـ ـح ــاوالت لـ ــدق اإلسـ ـف ــن بينه
وبــن حليفه حركة أمــل .فأتى تحالف
مــار مخايل «لـيـكــون إن ـجــازًا فــي غاية
األه ـم ـيــة مـسـتـمـرًا م ـنــذ  10س ـن ــوات».
ـروف مــؤاتـيــة «ل ـضــرب قــوة
كــانــت ال ـظ ـ ُ
ح ــزب ال ـل ــه ،فــفـتـحــت ك ــوة ف ــي ال ـجــدار
اس ـم ـه ــا ال ـت ـف ــاه ــم مـ ــع م ـي ـش ــال عـ ــون.
طبيعي أن يـكــون الـحــزب ملتزمًا هذا
الخيار» ،استنادًا إلــى مصادر  8آذار.
العامل األخير يخرج من إطار العاطفة
والعرفان بالجميل واألخالقيات .فال
ّ
بد من الحديث عن مصلحة حزب الله
بــان ـت ـخــاب رئ ـي ــس «يـنـسـجــم م ـعــه في
م ـشــروعــه اإلق ـل ـي ـمــي ،وق ــد أظ ـهــر عــون
هذا االلتزام في موقفه من حرب تموز
والـحــرب في ســوريــا» .تشدد املصادر
ّ
ع ـل ــى أن «حـ ـ ــزب الـ ـل ــه ع ـط ــل امل ـج ـلــس
النيابي حتى تضطر الـسـعــوديــة ألن

حزب الله التزم مع
عون قبل فرنجية
ووفقًا للقراءة
السياسية كان
هو األنسب

ت ــواف ــق ف ــي ال ـن ـهــايــة ع ـلــى مــرشــح هو
طــرف فــي ال ـصــراع فــي املـنـطـقــة» .على
الــرغــم مــن أن «االنـتـخــابــات الرئاسية
ّ
ن ـت ـج ــت فـ ــي ن ـه ــاي ــة امل ـ ـطـ ــاف عـ ــن ح ــل
لـبـنــانــي ـ ـ لـبـنــانــي» ،ال ت ـبــدو امل ـصــادر
ُ
خ ـج ـل ــة وهـ ـ ــي تـ ـق ــر ن ـي ــاب ــة عـ ــن ح ــزب
ال ـل ــه ب ــأن ــه «تـ ـص ــرف وف ـق ــا ملـصـلـحـتــه
مـئــة بــامل ـئــة» .أل ــم تـكــن ه ــذه املصلحة
لتتحقق أيضًا مــع سليمان فرنجية؟
ترد املصادر بأن تعاطي حزب الله مع
الحلفاء «كان بناء على احترام وتقدير
ّ
للمرشحني الرئاسيني» .بيد أن عون
فاز بالحصانة «ألن الحزب التزم معه
قبل فرنجية ،ووفقًا للقراءة السياسية
كان هو األنسب» .مشكلة فرنجية أنه
«اخ ـت ـيــر م ــن قـبــل ُق ــوة مـحـلـيــة مــؤيــدة
للسعودية ،التي أجـبــرت على إرســال
ال ـس ـب ـهــان إلـ ــى ل ـب ـنــان ح ـتــى ال تـكــون
خـ ـس ــارتـ ـه ــا صـ ــاف ـ ـيـ ــة» .لـ ــم يـ ـك ــن نـقــل
حزب الله البارودة من كتف عون إلى
كتف فرنجية ليمر من دون تداعيات
هــائـلــة .األم ــر ال يتعلق فـقــط بـمــن هو
أحــق بتمثيل «ال ـخــط» .ولـكــن ،مــا كان
سيكون موقف حزب الله لو قرر بعد
 10سنوات من التحالف مع أكبر تكتل
«م ـس ـي ـحــي» ،م ـ ّـر بـمـحـطــات مفصلية
أث ـب ــت خــال ـهــا ص ـم ــوده وص ــدق ــه ،فك
هذا االرتباط ليربح الرئاسة ويخسر
توازنًا حكوميًا ونيابيًا؟ عشر سنوات
ُ
من الشراكة الحقيقية كانت ستهدم،
وكـ ـ ــان عـ ــون س ـ ُـي ــدف ــع م ــن ج ــدي ــد إل ــى
أحضان فريق  14آذار بعد أن ال يكون
ق ــد ب ـقــي ل ــه م ـل ـجــأ آخ ـ ــر .ان ـط ــاق ــا مــن
ُ
هنا ،تفهم كل محاوالت حراس «ثورة
األرز» العزف على نغمة أن حزب الله
لم يكن يريد عون رئيسًا.

مشكلة فرنجية أنه اختير من قبل قوة محلية مؤيدة للسعودية (هيثم الموسوي)

العهد الجديد كالم آخر .كيف؟ تقول
األوس ـ ــاط إن «ال ـح ــري ــري مل ــس خــال
جلساته مــع عــون أن األخـيــر تربطه
بــالـطــائـفــة الـشـيـعـيــة عــاقــة خــاصــة،
وم ـ ــن غ ـي ــر امل ـم ـك ــن ألح ـ ــد أن يــدخــل
بــن الـحــزب وبـيـنــه» ،لكنه ذهــب إلى
االت ـفــاق مــع ع ــون عـلــى الـحــد األدن ــى
من األرباح .طالب الحريري الجنرال
بأن «يحذو حذو الرئيس نبيه بري
ـارجـيــة ،وال يحشره
فــي املـلـفــات الـخـ ّ
ً
فــي ال ـش ــارع ال ـســنــي» :أوال ،ال يعلن
ت ــأي ـي ـدًا واضـ ـح ــا ل ـق ـتــال ّالـ ـح ــزب في
ســوريــا .ثــانـيــا ،أن يتجنب الحديث
عن أي نقطة تتعلق بالنظام السوري
والرئيس بشار األسد بشكل إيجابي.
وث ــال ـث ــا ،ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ال ـع ــاق ــة مع
اململكة العربية السعودية ،فال يؤيد
أي موقف سلبي للحزب ضدها ،وأن
يجعل التمايز قائمًا فــي مــا يتعلق
ب ـ ـحـ ـ ّـرب الـ ـ ـح ـ ــزب م ـ ــع امل ـم ـل ـك ــة ال ـت ــي
تصنفه إرهابيًا .وبما أن الجنرال لم

يـعـتــرض عـلــى طـلــب ال ـحــريــريُ ،يـعـ ّـد
االثنان ،بحسب مصادر مستقبلية،
«لعهد اسـتـعــادة الــدولــة والنهوض
بها».
فــي املحصلة ،ال يـبــدو جعجع الــذي
دف ــع بــالـحــريــري ال ــى حـضــن ميشال
عـ ـ ــون مـ ــن الـ ــراب ـ ـحـ ــن ،إذ قـ ــد ي ــوف ــر
وصول مرشحه إلى الرئاسة فرصة
يمكن أن تأخذ منه كل ما غنمه في
أول لحظة لفقدان التفاهمات .كذلك
ال ــرئ ـي ــس الـ ـح ــري ــري ،فـ ــإن ال ـت ـظــاهــر
بــاالنـتـحــار ملصلحة الـبـلــد يمكن أن
يـتـحــول إل ــى حـقـيـقــة ف ــي ح ــال ع ــاود
ن ـف ــخ ال ـ ـ ــروح ب ـب ـعــض امل ـل ـف ــات ال ـتــي
تعتبر استفزازية بالنسبة الى حزب
ال ـلــه .وح ــده األخ ـيــر خ ــرج راب ـحــا من
هـ ــذه ال ـت ـس ــوي ــة .أث ـب ــت أنـ ــه الـحـلـيــف
األصــدق واألوف ــى ،والخصم األقــوى،
وأن ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة ال ـ ـيـ ــه سـ ـبـ ـي ــل وح ـي ــد
للدخول الــى بعبدا ،وكــذلــك السراي
الحكومي.

