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حسين الحسيني ينسحب من السياسة
على غ ــرار بــيــان استقالته
مــن المجلس النيابي عام
 ،2008ج ــاء بــيــان انسحاب
الرئيس حسين الحسيني من
الــمــشــاركــة فــي االنتخابات
ُليخرجه من الحياة السياسية.
الفارق أن «أبا الطائف» أحدث
ضجة على مستوى لبنان
في االستقالة األولــى ،في
حين لم ّ
يتردد صدى الخطوة
الــثــانــيــة إال عــلــى مستوى
بعلبك ــ الهرمل
غادة حالوي
أربـ ـ ـ ـ ــك انـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــاب رئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـل ــس
الحسيني،
ال ـنــواب الـســابــق حـســن ُ
مــن امل ـعــركــة االنـتـخــابـيــة ،املــراه ـنــن
ع ـلــى حـي ـثـيــة ب ـقــاع ـيــة م ــا ي ـم ـكــن أن
ت ـش ـك ــل قـ ـ ـ ـ ّـوة اع ـ ـ ـتـ ـ ــراض بـ ــوجـ ــه كــل
م ــن ح ــرك ــة أمـ ــل وحـ ــزب ال ـل ــه .قـ ــراره
الـ ــذي ل ــم ُي ـف ــاج ــئ ال ـب ـع ــض ،اعـتـبــره
مسيرة
آخرون بمثابة إعالن نهاية ّ
ال ـح ـس ـي ـن ــي ،س ـل ـي ــل ع ــائ ـل ــة ت ــرش ــح
أربـ ـع ــة م ـن ـهــا إلـ ــى ان ـت ـخ ــاب ــات ه ــذه
ـدورة .ان ـس ـحــب ال ــرئ ـي ــس ،لـ ُـيـكـمــل
ال ـ ـ ـ
ُ
بـ ـق ـ ّـي ــة املـ ــرش ـ ـحـ ــن ،ول ـ ـ ـكـ ـ ــن« ...ع ـل ــى
اختالف».
ّ
ليلة فكر الحسيني في االنسحاب،
أرسـ ـ ـ ـ ـ ــل إلـ ـ ـ ـ ــى زم ـ ـ ــائ ـ ـ ــه املـ ــرش ـ ـحـ ــن
املفترضني على الئحته ،طالبًا رأيهم
بـمـضـمــون ال ـب ـيــان ال ــذي سـ ُـيـصــدره
في هذا الشأن .استمهلوه ،ليفاجأوا
ب ـخ ـطــوتــه ق ـب ــل أن ي ـس ـت ـمــع إل ـي ـهــم.
«يـبـقــالـكــم ب ـطــول ال ـع ـمــر» ،ق ــال أحــد
ّ
أصدقائه ُمعلقًا على الخطوة التي
لــم يـكــن يتوقعها ،عـلــى الـعـكــس من
ّ
الجميع« .الصديق» كان ُيغالط كل
ناصحيه بأال ُي ّ
عول على الحسيني،

الحسيني هو صديق اإليرانيين« ،الذي زاره ٌ
وفد منهم قبل أيام» (هيثم الموسوي)

الحريري وميقاتي :السياسة معادلة
ّ
عندما شكل رفيق الحريري حكومة ما بعد انتخابات األلفني ،قرر أن
يمضي إحدى إجازاته على منت يخته في سردينيا .هناك استقبل طه
ميقاتي وشقيقه نجيب ميقاتي (وزير األشغال في حكومة الحريري).
ً
وبينما كان رئيس الحكومة منشغال باتصال هاتفي ،تبادل امليقاتيان
الهمس الضاحك مع أحد مستشاري الحريري ممن صودف وجودهم
ّ
مضي وقت
على منت اليخت .غادر املستشار عائدًا إلى باريس ،وبعد
قصير ،عاجله الحريري باتصال يسأله فيه ّ
عما كان يدور بينه وبني
ّ
امليقاتيني .فهم املستشار وقتذاك من الحريري أنــه ال يتحسس من
أحد وال يرى منافسًا جديًا له على الساحة السنية ،ربطًا بمعادالت
اإلقليم والدول ،سوى نجيب ميقاتي.
ورث سعد الحريري خصومة ميقاتي من والده .اضطر إلى مسايرته
في أكثر من محطة .يوم اتفقت الدول عليه رئيسًا لحكومة االنتخابات
في  ،2005ثم حليفًا انتخابيًا اضطرايًا في عام .2009
كان مطلوبًا من نجيب ميقاتي في عام  2011أن يلغي نفسه ،ال أن
يقبل برئاسة الحكومة .كان تفاوض حزب الله وباقي حلفائه معه ،في

تلك اللحظة ،أصعب من التفاوض مع فؤاد السنيورة وسعد الحريري.
حـتــى أداء مـيـقــاتــي فــي الـحـكــومــة ال ـتــي ُسـ ّـمـيــت «حـكــومــة القمصان
ّ
املتحمسني إليه ،كالرئيس
السود» ،كان يصعب هضمه حتى من أقرب
نبيه بري .كان ميقاتي حريصًا على أال ّ
يفسر ّأي موقف يتخذه في
خانة تقديم التنازالت .قيل كثيرًا آنــذاك في املجالس املغلقة :القبول
بالحريري رئيسًا للحكومة أفضل لنا من ميقاتي.
ال يمكن تفسير إصــرار الحريري على توجيه سهام انتقاداته إلى
ّ
يصر على عدم
ميقاتي ،من طرابلس ،أمس ،إال ألنه يدرك أن هناك من
الخروج من نادي رؤساء الحكومة وعدم تطويبها إلى األبد للحريري
أو ملن يختاره على طريقة السنيورة وتمام سالم.
غاب عن بال الحريري أن للسياسة معادالت يتقنها املبتدئون بها.
فعندما قــرر الـسـعــوديــون مصالحة الــرئـيــس بـشــار األســد فــي عام
 ،2009ك ــان وص ــول الـحــريــري إل ــى رئــاســة الـحـكــومــة أول مفاعيل
السني ـ ـ ســن .وعندما تعقدت أمــور وزارت ــه األول ــى ،بفعل "الفيتو"
الذي وضعه على توزير الراسبني (قاصدًا جبران باسيل) ،استنجد

األخـيــر بزعيم "امل ــردة" سليمان فرنجية ،فـكــان أن "ب ــاع" الحريري
توزير باسيل لبشار األسد وامللك السعودي الراحل عبدالله بن عبد
العزيز وابنه عبد العزيز.
ويــوم قرر الحريري معاندة الوقائع ،خرج من البيت األبيض رئيسًا
ً
مستقيال ،بعد أن دخله رئيس حكومة بكامل األوصاف.
غاب عن بال الحريري ،أيضًا ،أن عودته إلى رئاسة الحكومة لم تكن
ممكنة في عام  2016إال ألنه قرأ جيدًا معادالت السياسة .املعادالت
ً
ّ
التي جعلته يتبنى أوال سليمان فرنجية مرشحًا رئاسيًا ثم ميشال
عون رئيسًا حقيقيًا ًللجمهورية.
نعم ،بالتسوية ،معادلة ،عاد الحريري إلى رئاسة الحكومة ،واستمر
حتى يومنا هــذا .وبالتسوية ،وليس بأي طريق آخــر ،يمكن أن يعود
رئيسًا ،وهو يرغب في ذلك ،إلى ّ
حد املستحيل.
ومن يخالف قانون اللعبة السياسية اللبنانية ،سيكون عليه أن يكرر
ً
نموذج الحريري مغتربًا أو صائب سالم معتزال أو ريمون إده منفيًا.
(األخبار)

