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سياسة
قضية اليوم

عون :لن يقدروا على الفوضى

باسيل :سنزحف الى بعبدا ونريد الرئيس القوي
رفض العماد ميشال عون التهويل بوضع البنانيين أما خيار «الرئيس الدمية أو الفوضى التي
لن يستطيعوا» القيام بها ،فيما أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل «أننا نريد رئيسًا يحارب
الهوية ويحفظ األرض ُ
ّ
ويبقي على الكيان
الفساد واالرهاب ويحمي
رفـ ـ ــع الـ ـن ــائ ــب مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ــون سـقــف
خـطــابــه الـسـيــاســي فــي كـلـمـتــه أمــس
خ ــال حـفــل «تـجــديــد مـسـيــرة التيار
ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر» ،رافـ ـض ــا «الــرئ ـيــس
ّ
ال ــدم ـي ــة» .وقـ ـ ــال« :ال ُي ـه ـ ِّـول ــن علينا
أحـ ـ ــد ويـ ـخ ـ ّـي ــرن ــا بـ ــن الـ ـف ــوض ــى أو
ال ــرئ ـي ــس ال ــدم ـي ــة ،فـلـتـكــن ال ـفــوضــى
إذا اس ـ ـت ـ ـطـ ــاعـ ــوا ...ولـ ـك ــن أحـ ـ ـ ـدًا لــن
ّ
يستطيع» ،مؤكدًا أنه «سيكون هناك
رئ ـيــس مــن رح ــم مـعــانــاة املــواطـنــن،
ونبض أحالمهم».
وأمـ ـ ـ ـ ــام ح ـ ـشـ ـ ٍـد م ـ ــن م ـم ـث ـل ــي الـ ـق ــوى
الـسـيــاسـيــة والـ ـ ــوزراء والـ ـن ــواب ،كــرر
ع ــون مــوقـفــه ب ـعــدم شــرعـيــة مجلس
الـ ـن ــواب وض ـ ـ ــرورة ان ـت ـخ ــاب رئـيــس
ّ
للجمهورية مــن الـشـعــب ،م ــؤك ـدًا أن
«امل ـج ـل ــس ال ـح ــال ــي ال ي ـس ـت ـط ـيــع أن
ينتخب الرئيس ،ونحن ال ولن نقبل
إال بعودة الكلمة الفصل إلى الشعب

الـلـبـنــانــي مـصــدر الـسـلـطــات» .وذكــر
أن «التمديد ملجلس النواب الحالي،
ال ــذي فـقــد شــرعـيـتــه الـشـعـبـيــة ،أفـقــد
السلطة الحالية إمكانية استمرارها
ف ــي ال ـح ـك ــم ...ول ـغــايــة ال ـي ــوم تتهرب
األكثرية املمدد لها من إقــرار قانون
انتخاب جديد وتريد انتخاب رئيس
ج ـ ــدي ـ ــد» .وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن «ال ـف ـس ــاد
املستشري في شرايني الدولة يقلقنا،
واألكثرية املسيطرة على الحكم منذ
عــام  1992غيبت قــواعــد املحاسبة».
وش ـ ـ ّـدد ع ـلــى ض ـ ــرورة «تـغـيـيــر نهج
الــدولــة بأكمله ،وهــذا لــن يتحقق إال
م ــن خـ ــال ان ـت ـخ ــاب ــات ن ـيــاب ـيــة عـلــى
نتائجها تبنى كل املؤسسات».
وع ـ ّـرج عــون على وثيقة التفاهم مع
حزب الله ،مشيرًا إلى أنه «منذ اليوم
األول أثيرت حول هذا االتفاق الكثير
ّ
مــن الشكوك غير امل ـبــررة» .وأك ــد أنه

«على الرغم من أن التفاهم لم يشمل
ال ـج ـم ـيــع ،ف ـقــد اسـتـطـعـنــا أن نحفظ
األمن واالستقرار لجميع اللبنانيني،
وخصوصًا في حرب تموز  2006وما
يجري في سوريا» .وقال« :نظرًا إلى
إيماني بالوحدة الوطنية والعالقة
مــع الــدولــة امل ـج ــاورة ،كــانــت سياسة
االن ـ ـف ـ ـتـ ــاح م ـ ــع م ـخ ـت ـل ــف املـ ـك ــون ــات
الــوط ـن ـيــة ،ودع ــوت ـن ــا ال ـح ـكــومــة إلــى
تحسني العالقة مع الــدول املجاورة،
وال س ـي ـمــا س ــوري ــا ال ـت ــي ه ــي دول ــة
شقيقة م ـج ــاورة ،وتـشـكــل حــدودهــا
مع لبنان املدخل الوحيد إلــى بلدان
الـشــرق األوس ــط ،بــاإلضــافــة إلــى إلى
وجــود عدو على حدودنا الجنوبية
ي ـح ـت ــل ج ـ ـ ــزءًا مـ ــن ال ـب ـل ــدي ــن وي ـه ــدد
أم ـن ـه ـمــا» ،الف ـت ــا ال ــى أن ــه «رغـ ــم ذلــك
ل ــم تـسـمــع دع ــوت ـن ــا ،ف ـكــانــت ال ـحــرب
اإلرهــاب ـيــة عـلــى ســوريــا ال ـتــي يطال

لـبـنــان ج ــزء م ــن تــداع ـيــات ـهــا» .ولـفــت
ال ــى أن ــه «ال أح ــد يـجـهــل م ــا يحصل
ف ــي الـ ـبـ ـل ــدان ال ـع ــرب ـي ــة ،م ــن فــوضــى
هــدامــة ادع ــى مــن كــان عــرابـهــا بأنها
م ــن أجـ ــل الــدي ـمــوقــراط ـيــة وال ـح ـفــاظ
على حقوق الشعوب» .وأشار إلى أن
«مــن يعاملون الالجئني اليوم بهذه
الطريقة كانوا يضغطون علينا تحت
عناوين إنسانية ...مع ما نسمع هذه
األي ــام مــن تصاريح لــأوروبـيــن من
تحديد أعداد الالجئني لديهم ،نسأل

عون :سيكون هناك رئيس
من رحم معاناة المواطنين،
ونبض أحالمهم
هل يستطيع لبنان تحمل ما عجزت
الدول العربية واألوروبية عن تحمله
مجتمعة؟».
ب ــدوره ،دعــا رئيس «الـتـيــار الوطني
الـ ـ ـح ـ ــر» وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة جـ ـب ــران
ّ
التجمع يوم
باسيل فــي كلمته إلــى
 11تـشــريــن األول أم ــام قـصــر بعبدا،

في الذكرى السنوية لــ« 13تشرين».
ً
ّ
وتوجه إلى املقاومني ،قائال« :حماكم
ً
الـلــه وسـنـمــوت خـجــا ان لــم تمتزج
دم ــاؤن ــا بــدمــائـكــم عـلــى ارض لبنان
اذا ات ــى ي ــوم ال ــواج ــب» .وللمحتلني
«نقول بجيشنا وشعبنا ومقاومينا
ّ
ووجــه رسالة إلى «أهل
سنقاتلكم»،
الـشــراكــة» بــ«أنـنــا عــن املناصفة غير
مـ ـت ــزح ــزح ــن ...ارف ـ ـعـ ــوا أي ــدي ـك ــم عــن
امل ـن ــاص ـف ــة وعـ ـ ــن قـ ــانـ ــون ان ـت ـخــابــي
نـسـبــي وع ــن رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة».
وأكـ ـ ــد «أنـ ـن ــا ن ــري ــد رئ ـي ـس ــا ي ـح ــارب
الـفـســاد واالره ـ ــاب ،ويـحـمــي الـهـ ّ
ـويــة
ويحفظ األرض ويستعيد الجنسية
ُ
ويبقي على الـكـيــان» .وســأل باسيل

ّ
أربعة تحديات في الطري ـ
غسان سعود
شـبــاب الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر يعرفون
ال ـ ــوزي ـ ــر ج ـ ـبـ ــران ب ــاس ـي ــل م ـن ــذ ن ـشــأة
تـ ّـيــارهــم .أم ــا خ ــارج ال ــدائ ــرة العونية
الضيقة ،أي فــي ال ــرأي الـعــام العوني
وغ ـ ـيـ ــره ،ف ـق ــد ُع ـ ــرف م ـن ــذ ع ـ ــام 2005
بــوصـفــه صـهــر ال ـج ـنــرال امل ــرش ــح إلــى
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات الـ ـ ّنـ ـي ــابـ ـي ــة ف ـ ــي ق ـض ــاء
ال ـب ـتــرون ،ثــم مــرشـحــه لـتــولــي حقيبة
وزاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وازن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،فـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـرًا ب ـخ ـط ــط
إصــاح ـيــة كـثـيــرة تـفـتـقــر إل ــى الـخـطــة
السياسية من أجل تحقيقها .ارتباط
اسم باسيل بالسلطة ،في عقول هؤالء،
أثر في انطباعهم عنه .وزاد الطني بلة
غياب ّ
الود عن عالقته بغالبية حلفاء
التيار ،وخصوصًا الرئيس نبيه بري
والنائب سليمان فرنجية وحمله لواء
االنفتاح على تيار املستقبل .رغم ذلك،
لــم تتزعزع ثقة رئـيــس تكتل التغيير
واإلص ـ ــاح ال ـع ـمــاد مـيـشــال ع ــون بــأن
باسيل أفضل من يخلفه.
زع ـ ــام ـ ــة ع ـ ـ ــون ل ـ ــم تـ ـق ــم عـ ـل ــى أس ـ ــاس
اس ـت ـق ـطــاب حـ ــزب ال ـج ـيــش وج ـم ـهــور
ال ــرئـ ـي ــس ك ـم ـي ــل ش ـم ـع ــون وال ـع ـم ـيــد
ري ـ ـمـ ــون إده فـ ـق ــط .فـ ـخ ــال م ـس ـيــرتــه
السياسية والعسكرية ،كــان الجنرال
يتوقف يوميًا في منزل أحــد الجنود
ليرسخ عالقة شخصية تستمر عقودًا،
وكـ ــان ي ـحــرص ع ـلــى دخـ ــول األقـضـيــة
أو امل ــدن وح ـتــى ال ـب ـلــدات مــن بــوابــات
عائالتها السياسية خالفًا ملا توحي
به بعض خطاباته .وبدا واضحًا ،بعد
 ،2005تحصينه زعــامـتــه بتحالفات
مـ ـن ــاطـ ـقـ ـي ــة م ـ ــع األس ـ ـ ـ ـ ــر اإلقـ ـط ــاعـ ـي ــة
والـشـهــابـيــة وال ـك ـتــاويــة ،وتـحــالـفــات

ف ـك ــري ــة م ــع رهـ ـب ــان ووزراء ســاب ـقــن
ورؤس ــاء جمعيات مسيحية وسـفــراء
ومثقفني آخرين ،وتحالفات مصلحية
مع رجال األعمال ،وتحالفات سياسية
م ــع ح ــزب ال ـلــه وغـ ـي ــره .ه ــذه الــزعــامــة
األحادية ،رغم كل ما يشاع عن ثنائية
وثالثية ،ستبقى حتى إشعار آخر في
قبضة العماد عــون نفسه .أمــا باسيل
ف ـقــد ف ــاز أم ــس بــرئــاســة ح ــزب الـتـيــار
الــوطـنــي الـحــر ،وال ـحــزب ونـجــاحــه في
التحدي األول املتمثل بقيادة الحزب،

باسيل لم يعد
صهرًا والنجاح أو الفشل
من اآلن وصاعدًا رهن
قوته

يـخـ ّـولــه التطلع إلــى الــزعــامــة العونية
ف ــي وق ــت الحـ ــق .وال ـن ـج ــاح ه ـنــا رهــن
تحديات عدة ،أبرزها:
ً
أوال تأسيس الحزب .فما هو موجود
اليوم يمكن وصفه بماكينة انتخابية
أو ج ـم ـهــور ال ح ـ ــزب .ف ــال ـح ــزب يـبــدأ
بـنـظــام داخ ـل ــي ل ــم يـطـبــق ب ـعــد ،ويـمــر
بـمـجـمــوعــة واج ـب ــات وح ـق ــوق ،وآلـيــة
ت ـق ــوي ــم وم ـح ــاس ـب ــة ل ــم ت ـع ـت ـمــد ب ـعــد،
وتوزيع مسؤوليات وتفعيل الهيئات
امل ـ ــوج ـ ــودة ،وت ـن ـت ـهــي ب ــاالن ـت ـخ ــاب ــات

