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سياسة
قضية اليوم

عون يقاوم «حرب اإللغاء»
كان قدره هو نفسه .منذ نحو ثالثة عقود ،والرجل يواجه الحصار نفسه ،واإلقصاء نفسه ،والقمع نفسه .لكنه لم يتعب ولم يستسلم .اليوم ،نشاهد ميشال عون عاريًا
في وجه أعتى منظومة فساد وقهر تجتمع ضده في لبنان ،وتدعمها قوى القهر في المنطقة والعالم .أجيال عون تستعد ،مرة جديدة ،للنزول الى الشارع ،بحثًا عن
حق مغتصب ،وعن حلم مسروق .وإذا كان في لبنان من يريد إدارة الظهر ،أو المشاركة في حرب اإللغاء هذه ،فذلك لن يقود إلى خراب بيت وعمار بيت آخر ،إنه الخراب
الكبير ،الذي لن يبقي في لبنان مكانًا آمنًا لحياة حرة وإنسان كريم .بعد أخذ ورد طويلين ،ومناورات كثيرة باسم المبادرات ،وصلت االتصاالت بين العماد ميشال عون وبقية
.الطبقة السياسية إلى حائط مسدود ،ولم يبق مع الجنرال إال حليفه حزب الله ،الذي أبلغه دعمه له في كل ما يقوم به

حريص
عون
ّ
ّ على أل
يتكرر مشهد
الصدامات
التي وقعت
المرة
الماضية
(هيثم
الموسوي)

ّ
الحر ما
اليوم ،يبدأ التيار الوطني
تسميه م ـصــادر قـيــاديــة ب ــارزة فيه
«املــرحـلــة األول ــى مــن ال ـ ّـرد على قــرار
التمديد غير الشرعي واالستهتار
ب ـح ـقــوق امل ـس ـي ـح ـيــن» ،ب ـعــد دع ــوة
الـعـمــاد ميشال ع ــون ،أم ــس ،أنصار
ال ـت ـيــار وال ـل ـب ـنــان ـيــن ال ــى الـتـظــاهــر
ّ
ال ـ ـيـ ــوم .وح ـ ــث ع ـ ــون ،ب ـع ــد اج ـت ـمــاع
تكتل التغيير واالصــاح ،العونيني
وال ـل ـب ـن ــان ـي ــن عـ ـل ــى الـ ـ ـن ـ ــزول «إلـ ــى
ال ـ ـشـ ــارع ،ف ـن ـحــن ن ـح ـلــم ب ــوط ــن فيه

قانون ،ال نفايات وسرقة وفساد».
وتــأتــي ال ــدع ــوة مــع إخ ـفــاق م ـبــادرة
امل ــدي ــر الـ ـع ــام ل ــأم ــن الـ ـع ــام الـ ـل ــواء
ع ـب ــاس إب ــراه ـي ــم ف ــي ال ــوص ــول إلــى
نتائجها املــرجـ ّـوة ،بحصول توافق
ّ
ع ـل ــى رفـ ــع سـ ــن ال ـت ـق ــاع ــد لـلـضـبــاط
ث ــاث س ـنــوات عـبــر تـعــديــل «قــانــون
الدفاع الوطني» في مجلس النواب،
وبـعــدمــا ك ــان رئـيــس تكتل التغيير
واالصـ ـ ــاح ق ــد م ـنــح املـ ـب ــادرة مهلة
للوصول إلى نتائج .ويتوافق أكثر

رلى إبراهيم

جبل لبنان ،الــى اجتماعات سريعة
لتقسيم مهمات الحشد في املناطق
وتـ ـح ــدي ــد ن ـق ـط ــة ت ـج ـم ــع وانـ ـط ــاق
واح ــدة فــي كــل قـضــاء .لــم يـكــن األمــر
في غاية الصعوبة هذه املرة ،إذ غاب
عنصر املفاجأة بعد أن استبق عون
تـحــديــد مــوعــد الـتـظــاهــرة باجتماع
عقده في الرابية مع املنسقني ،حيث
طلب منهم البقاء على ّ
أتم الجاهزية
ون ـقــل ه ــذه ال ــرس ــال ــة ال ــى الـجـمـهــور
العوني .وقــد شكل جـ ّـو االنتخابات
الــداخـلـيــة فــي الـتـيــار حــافـزًا إضافيًا
مل ـض ــاع ـف ــة االجـ ـتـ ـم ــاع ــات امل ـن ـع ـقــدة
ً
أصــا بشكل شبه يومي والتنسيق
تحت عنوانني :االنتخابات الحزبية

كل شيء وارد وال
سقف للتحرك من
قطع الطرقات إلى
التظاهر واالعتصام

مـ ــن مـ ـص ــدر فـ ــي ق ـ ــوى  8و 14آذار
ع ـل ــى الـ ـق ــول إن «امل ـ ـب ـ ــادرة وص ـلــت
ّ
إلــى طريق مـســدود» ،فــي ظــل رفض
تيار املستقبل القاطع لها ،ووضــع
الرئيس نبيه بري شروطًا ،كاعتراف
ع ــون بـشــرعـيــة مجلس ال ـنــواب قبل
الـ ـبـ ـح ــث فـ ـيـ ـه ــا .وأشـ ـ ـ ـ ــارت مـ ـص ــادر
أخــرى إلــى أن «مطلب عــون بتعيني
أع ـ ـض ـ ــاء املـ ـجـ ـل ــس الـ ـعـ ـسـ ـك ــري فــي
مجلس الــوزراء بات شبه مستحيل
بـعــد خ ـطــوة ال ـت ـمــديــد ،ألن م ــن غير

املنطقي تعيني ثــاثــة أعـضــاء جدد
فــي املجلس ،فيما األعـضــاء الثالثة
ّ
اآلخ ـ ــرون ُم ـ ـ ّـدد ل ـه ــم ،م ــا ي ـشــكــك في
شرعية قيادة الجيش».
وبحسب املعلومات التي ّ
تم التداول
ب ـهــا مـ ـس ـ ً
ـاء ،ح ـ ـ ّـدد ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
الحر عـ ّـدة نقاط للتجمع ملناصريه
فـ ــي مـ ـن ــاط ــق ال ـ ـب ـ ـتـ ــرون وك ـ ـسـ ــروان
وج ـب ـيــل وع ــال ـي ــه وامل ـ ــن ال ـش ـمــالــي،
ً
فضال عن مراكز ّ
تجمع على ساحل
املـ ــن ال ـج ـن ــوب ــي واألش ــرفـ ـي ــة ،ال ـتــي

والنزول الى الشارع ،مع فارق بسيط
أن الحديث في الجزء األول يتمحور
ـون
ح ـ ــول ال ـ ـت ـ ـيـ ــار ،ب ـي ـن ـم ــا طـ ـل ــب ع ـ ّ
االبتعاد في الجزء الثاني عن الشق
الخاص بالحزب نفسه ،ألن القضية
تتعلق بالوجود املسيحي بشكل عام
ال بتيار مـعـ ّـن .وعـلـيــه ،بــدأ ّ
منسقو
املناطق فــي جميع األقضية بإعداد
بلداتهم منذ يــوم الجمعة املــاضــي،
ك ــذل ــك ع ـق ــد غــال ـب ـي ـت ـهــم اج ـت ـمــاعــات
مــوس ـعــة أول م ــن أمـ ــس ل ـل ـتــأكــد من
حسن سير عملية التعبئة تحسبًا
ألي دعـ ــوة مـبــاغـتــة كــال ـتــي ّ
وجـهـهــا
ع ــون أمـ ــس .وي ـق ــول أح ــد مـســؤولــي
التيار« :فوجئنا بالتجاوب الكبير

من األهالي ،عونيني وغير عونيني،
وحـ ـم ــاسـ ـتـ ـه ــم مل ـ ـطـ ــالـ ــب ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال،
ألنـ ـه ــا ت ـم ـث ــل م ـط ــال ــب وح ـ ـقـ ــوق كــل
امل ـس ـي ـح ـيــن؛ ال ـك ــل ي ـج ـمــع ع ـلــى أنــه
ح ــان ال ــوق ــت إلع ـ ــادة ف ــرض أنفسنا
في املعادلة اللبنانية ،وذلك يتطلب
موقفًا صارمًا وتحركًا قويًا والعمل
ك ـيــد واح ـ ــدة ب ـع ـي ـدًا ع ــن الـحـســابــات
السياسية وانتماء كل مواطن».
أم ــا عـلــى مـسـتــوى الـتـجـمــع ،فتشير
املصادر العونية الى أن «التجمعات
ستتخذ شكل مواكب سيارة تجوب
ف ــي ك ــل امل ـنــاطــق ول ـيــس ف ــي منطقة
معينة ،لتسلك بعدها طريقها الى
مكان ّ
يحدد قبيل االنطالق بساعات

ويتوقع أن يكون وسط بيروت ،كما
في املــرة السابقة» .وقــد حــدد التيار
الوطني الحر عبر موقعه اإللكتروني
مساء أمس نقاطًا للتجمع للمشاركة
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــرك ،وشـ ـ ـكـ ـ ـل ـ ــت م ـ ــواق ـ ــع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،وفــايـسـبــوك
خصوصًا ،ساحة حشد استثنائية،
ح ـي ــث انـ ـتـ ـش ــرت ال ـ ــدع ـ ــوات ســري ـعــا
التوقيت
الــى املـشــاركــة .وفيما القــى ّ
ان ـت ـقــادًا مــن الـبـعــض ال ــذي فــضــل أن
ي ـك ــون ف ــي آخـ ــر األسـ ـب ــوع «م ــراع ــاة
ل ــدوام املوظفني وحتى يتسنى لهم
امل ـش ــارك ــة» ،اع ـتــرض الـبـعــض اآلخــر
على فكرة املواكب ّ
السيارة والجدوى
من تحرك «غير مدروس».

ّ
العونيون استعدوا جيدًا هذه المرة
م ــا إن دع ـ ــا رئـ ـي ــس ت ـك ـتــل الـتـغـيـيــر
واالص ـ ـ ـ ـ ــاح الـ ـن ــائ ــب مـ ـيـ ـش ــال ع ــون
اللبنانيني الى التظاهر اليوم ،حتى
ّ
تأهب مسؤولو التيار الوطني الحر
ف ــي ج ـم ـيــع األقـ ـضـ ـي ــة لـ ـب ــدء عـمـلـيــة
الـ ـحـ ـش ــد الـ ـشـ ـعـ ـب ــي .رئ ـ ـيـ ــس ق ـط ــاع
ال ـش ـبــاب ف ــي ال ـت ـيــار أن ـط ــون سعيد
وجه ً
ّ
نداء الى الناشطني في القطاع
عبر صفحته على فايسبوك للتجمع
اليوم قــرب سنتر ميرنا الشالوحي
فــي ســن الفيل بــدءًا مــن الــرابـعــة بعد
الظهر ،فيما تداعى ّ
منسقو وأعضاء
ه ـي ـئ ــات األقـ ـضـ ـي ــة ،وب ـش ـك ــل خ ــاص

