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تقرير

القوات ـ التيار :ورقة جديدة تسقط من تفاهم معراب!
عند كل مفترق ،تسقط
ورقة جديدة من «شجرة
التفاهم» بين القوات اللبنانية
والتيار الوطني الحر ،من
دون أن يجرؤ أحدهما على
ّ
وتحمل
نعي «إعالن النوايا»
تداعيات انتكاسة «المصالحة
المسيحية»
رلى إبراهيم
ي ـق ــول رئ ـي ــس ال ـه ـي ـئــة الـتـنـفـيــذيــة في
ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة سـمـيــر جـعـجــع في
معرض حديثه يــوم أول من أمــس عن
ال ـعــاقــة مــع ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر إن
«التفاهم بني القوات اللبنانية والتيار
ُوج ــد لـيـبـقــى وسـيـبـقــى» ،مــن دون أن
ي ــوض ــح م ـ ــاذا ب ـقــي م ــن هـ ــذا الـتـفــاهــم
ليعيش .ففعليًا ،أف ــرغ رئـيــس التيار
الــوط ـنــي ال ـحــر ج ـبــران بــاس ـيــل ،خــال
حفل توزيع البطاقات على املنتسبني
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدد ،الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ــزامـ ـ ــن مـ ـ ــع ح ــدي ــث
جعجع ،جوهر هذه العالقة واألسس
ال ـت ــي ق ــام ــت ع ـل ـي ـهــا :ان ـت ـخ ــاب رئـيــس
الجمهورية ميشال عون .التفاهم وجد
لـيـبـقــى ي ـقــول جـعـجــع ،وه ــذا الـتـفــاهــم
«قلب املعادالت ّ
وأدى في ما ّأدى إليه
ب ـعــد س ـن ــوات ع ـجــاف م ــن الـ ـف ــراغ إلــى
ـس ذي ص ـفــة تمثيلية
ان ـت ـخ ــاب رئـ ـي ـ ٍ
حقيقية إلى سدة الرئاسة األولى» .إال
أن لباسيل رأيــا آخــر فــي هــذا السياق
أبرزه لـ«الحكيم» في «ساعة الساعة»:
َ
«تفاهمنا مع القوات على الرغم من أن
مسار األمور كان سيصل إلى انتخاب
العماد عون رئيسًا للجمهورية» ،أي ال

ّ
منة للقوات في وصول عون ،فقد كان
سـيـصــل بــرضــاهــم أو بـمـعــارضـتـهــم؛
وال ـت ـي ــار رغ ــم ذل ــك ق ـ ِـبــل بـعـقــد تـفــاهــم
مــع م ـعــراب .مــن جــديــد ،يـقــول جعجع:
«ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ال ـج ــدي ــد ل ــم يـكــن
لـيـبـصــر ال ـن ــور ل ــوال ت ـفــاهــم م ـع ــراب»،
فـ ـيـ ـس ــارع ب ــاسـ ـي ــل الـ ـ ــى نـ ـق ــض فـضــل
القوات في ما سبق« :نحن التيار الذي
عمل لكي يتساوى ابن عكار مع البقاع
الـشـمــالــي ومــع كــل املـنــاطــق بالحقوق
واملـ ـش ــارك ــة ف ــي ق ــان ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب».
ال بـ ــأس ،يـ ــردد ج ـع ـجــع« :ي ـخ ـطــئ من
ّ
يعتقد أن تفاهم مـعــراب كــان تفاهمًا
ّ
ع ـل ــى رئـ ــاسـ ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة ف ـح ـســب،
وس ـي ـن ـت ـهــي م ـف ـعــولــه م ــع ان ـت ـخــابــات
الـ ّـرئــاســة أو عند مواجهة ّأول عقبة».
ولكن ،ماذا عن مئات العقبات من ملف
التعيينات اإلداري ـ ــة والــدبـلــومــاسـيــة،
إل ــى مـلــف الـكـهــربــاء وتــرش ـيــح قــواتــي
فــي وج ــه بــاسـيــل فــي ال ـب ـتــرون ،م ــرورًا
بتنافس ال ـقــوات والـتـيــار عــانـيــة في
ً
زح ـل ــة وج ــزي ــن ،وصـ ـ ــوال الـ ــى اف ـت ـتــاح
باسيل مكتبًا عونيًا فــي قلب بشري
يوم أول من أمس ،بالتزامن مع «ذكرى
شهداء القوات» وإحــراق صورة له في
املدينة قبيل يوم على هذه املناسبة؟ ال
ّ
هم« ،التفاهم وجد ليبقى» رغم تكاثر
العقبات و«االختالفات» ال الخالفات،
كما يطيب ملسؤولي الحزبني التعريف
ع ـن ـهــا .ص ـ ّـب بــاس ـيــل ع ـلــى م ــا يسمى
«تـ ـف ــاه ــم» زيـ ـت ــا إض ــافـ ـي ــا ،غ ــامـ ـزًا مــن
قناة الـقــوات بالقول« :الفكر األحــادي
داعشي وال مكان له في لبنان ،وعندما
أقررنا القانون النسبي كان هدفنا كل
ل ـب ـنــان ،حـيــث ه ـنــاك أق ـل ـيــات مقموعة
من أكثريات» ،لينتهي بالتوضيح أن
التيار «دفــع الثمن في املنت وكسروان
وجبيل وفق قانون االنتخاب الجديد

ح ـت ــى ت ــربـ ـح ــوا ف ــي بـ ـش ــري وغ ـيــرهــا
والباقي عليكم ( )...ال أحد يلغي أحدًا،
لكن وفق حجم كل طرف».
هــي معركة أحـجــام إذًا ،معركة إعــادة
ت ـح ــدي ــد ل ـح ـجــم ال ـ ـقـ ــوات إن كـ ــان فــي
امل ـع ـقــل ال ـ ــذي تـتـغـنــى ف ـيــه ب ـش ــري أو
في غيرها من املناطق .وهذه املعركة
انطلقت منذ نحو شهرين ،ال اليوم،
لكن مع سقوط األوراق من الروزنامة
االنـتـخــابـيــة ،يـصـبــح الـتـنــافــس جليًا
أكثر ويتسع هامش التمايز وتسجيل

أفرغ باسيل جوهر
التفاهم الذي تأسس
على انتخاب عون رئيسًا

ّ
النقاط كل على اآلخر .وبات واضحًا،
على ما تؤكده مصادر القوات والتيار،
أن «التحالف بني الحزبني أصبح شبه
مستحيل .ف ـقــرار االف ـت ــراق انتخابيًا
اتخذ من الجانبني ،لذلك بدأنا مرحلة
الـتـنــافــس االنـتـخــابــي عـلــى األح ـجــام،
من دون كسر العالقة مجددًا والعودة
ال ـ ــى ال ـخ ـص ــوم ــة ال ـ ـ ـلـ ـ ــدودة» .وب ـن ـظــر
َ
العونيني ،فإن تزامن مناسبتي التيار
وال ـ ـقـ ــوات ف ــي ال ــوق ــت ع ـي ـنــه ل ـيــس إال
«صــدفــة جـمـيـلــة» .مــن جهتها ،تشير
مصادر القوات ردًا على ما جــاء على
لسان باسيل إلى أن «وزير الخارجية
ُيدرك أنه لوال تفاهم معراب واالتفاق

م ــع ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل مل ــا ك ــان ــت ه ـنــاك
إمـكــانـيــة النـتـخــاب مـيـشــال ع ــون .فال
يـ ـق ــدر أن ي ــأت ــي وه ـ ــو ب ـم ــواج ـه ــة مــع
بيئته .هذا األمر ثابتة وال أحد ُيمكنه
الـتـنـكــر ل ـهــا ،وأك ـب ــر دل ـيــل امل ـ ـ ّـدة الـتــي
عشنا فيها بفراغ» .وتضيف املصادر
أن عـ ـ ـ ــون ،بـ ـع ــدم ــا فـ ـه ــم أهـ ـمـ ـي ــة ه ــذا
املوضوع« ،أعاد دراسة خطواته وقام
بتفاهمات وطنية جديدة ،إضافة إلى
ُ
تفاهمه مع حزب الله ،وانتخب رئيسًا
ب ُــات ـف ــاق واض ـ ــح م ــع الـ ـط ــرف ال ـ ــدرزي
املمثل بوليد جنبالط» .إال أن مصادر
م ـع ــراب ،رغ ــم كـيـلـهــا لـبــاسـيــل الكلمة
بعشر ،تقول إنها «لم تنظر إلى كالمه
بـطــريـقــة سـلـبـيــة ،فـخـطــابــه يــأتــي في
خانة الخطابات السياسية ُ
ويعبر عن
موقف سياسي .هناك قراءة مشتركة
أله ـم ـيــة ال ـت ـفــاهــم ولـ ــم ي ـت ــراج ــع أحــد
عنها».
إذًا ،ت ـفــاهــم مـ ـع ــراب م ـهــم ف ــي عـيــون
القوات ّ
وعرابي االتفاق من الحزبني،
ووج ــد ليبقى .ولـكــن ال يجد جعجع
ضـ ــارة ف ــي ال ـت ـلــويــح ب ــال ــوق ــوف على
جثامني املوتى وتوزيع أعالم القوات
عـنــدمــا ي ــدق ال ـخ ـطــر ،وه ــو م ــا اعـ ُتــاد
الـحــزب فعله فــي مناطق ع ــدة« :ثــقــوا
ّ
اآلن أن الـ ّـســاحــة م ــا زال ــت م ــوج ــودة،
وج ـ ـمـ ــاه ـ ـيـ ــر  14آذار ،بـ ـ ـخ ـ ــاف مــا
ُيـشـيـعــه ال ـب ـعــض ،م ــا زال ــت حــاضــرة،
ّ
فــا ُي ـحــاولــن أح ـ ٌـد مــن جــديــد» .وهنا
أيضًا لــم يوضح جعجع عمن يتكلم
عند ذك ــره جماهير  14آذار ،فــي ظل
اب ـت ـع ــاد ال ـك ـتــائــب الـلـبـنــانـيــة وحـلــف
تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ال ــوثـ ـي ــق الـ ـي ــوم مــع
الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ــر .ربـ ـم ــا بــالــغ
فــي ت ـجــرع الــدعــم االف ـتــراضــي لــوزيــر
ال ــدول ــة ال ـس ـع ــودي ل ـش ــؤون الـخـلـيــج
ث ــام ــر ال ـس ـب ـهــان ،ورب ـم ــا ي ـف ـتــرض أن

ال ـس ـع ــودي ــة قـ ـ ــادرة ع ـلــى تـحـقـيــق ما
عجزت عن إنجازه في عام  ،2009رغم
كل الضخ املالي واملعنوي والسياسي
والدولي آنــذاك ،متناسيًا أن النسبية
اليوم ستكون محرقة املتحاذقني.

القوات للكتائب:
من ينتخبكم بغل!
لم تكد تستثني معراب ،يوم أول من أمس ،قيادة الكتائب
من قداس «شهداء املقاومة اللبنانية» ،حتى اشتعلت األزمة
بني الكتائب والقوات ،ووصلت الى ّ
حد شتم أحدهما لآلخر.
بدأت القصة من خالل تغريدة أطلقها نائب عاليه الكتائبي
فادي الهبرّ ،نبه فيها من استعمال «ذكرى الشهداء لضرب
ومحاربة أهل الشهداء ،فللجبل خصوصية» .وما هي إال
ســاعــات حتى أت ــاه ّ
رد شــرس مــن امل ـســؤول االعــامــي في
ّ
معراب شارل جبور يشير فيه الى أن «القيمني على ذكرى
الشهداء هم أهل الشهداء»ّ ،
منبهًا «أحــد نــواب الصدفة في
الجبل» ،أي الهبر« ،من الحرتقة والتطاول» .هكذا بدأ األخذ
والرد بني الرجلني ،فكتب الهبر بدوره ردًا على الرد القاسي
ً
قائال إن «االستيعاب واجب في الشأن العام ،والسفاهة عند
أحد اإلعالميني لها حسابها ،وألن رأس البغل (أي جبور)
له رسنه» .وقد تمكن الهبر من اإليقاع بجبور ،ودفعه الى
شتم ناخب الجبل ووصـفــه بــ«الـبـغــل»« :نـقــول ألحــد نــواب
الصدفة في الجبل حسابك آت في صناديق االقتراع ،فأهل
الجبل يريدون من يمثلهم وليس من يمثل عليهم .والبغل
هوي يلي بينتخبك» ،لينتهي السجال عند تغريدة إضافية
من النائب الكتائبي يأسف فيها لكالم جبور ،فالجبل «هو
موطن الشرفاء وجميع الذين انتخبونا من أهلنا في الجبل
قوات وكتائب واشتراكيني واملستقبل وغيرهم هم أشرف
الناس وأكرمهم».

تقرير

ّ
ُ
باسيل «يستفز» القوات في بشري :األحادية داعشية
ّ
تسلم الوزير جبران باسيل
مفتاح بلدة طورزا ،ومضى
صوب مدينة ّ
بشري ليفتتح
فيها أول مكتب لمنسقية
التيار الوطني ّ
الحر منذ
الـ .2007الخطوة في
توقيتها «االستفزازي» ،وقبل
أشهر من االنتخابات البلدية،
هي ٌ
سهم هدفه إقالق
راحة القوات اللبنانية في
ُعقر دارها
ليا القزي
اعـ ـت ــادت ال ـع ـيــون ف ــي مــدي ـنــة ب ـش ـ ّـري،
َ
صور النائبة ستريدا
لسنوات طويلة،
ٍ
ط ــوق وزوج ـه ــا ،رئـيــس ح ــزب الـقــوات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة س ـم ـي ــر جـ ـعـ ـج ــع .أسـ ـ ـ ـ ٌ
ـوار
ً ّ
رفعتها «القوات»ُ ،معلنة أن القرار في
ّ
بشري ،إنمائيًا وسياسيًا واجتماعيًا،
ّ
لها .في ظــل تراجع شعبية الزعامات
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة ،وع ـ ـ ــدم نـ ـج ــاح األح ـ ـ ــزاب
األخ ـ ـ ـ ــرى فـ ــي ت ـش ـك ـي ــل بـ ــديـ ـ ٍـل ألبـ ـن ــاء
ّ
ب ـش ـ ّـري .وإذا فــكــرت مـجـمــوعــة مــا في
«االنـ ـتـ ـف ــاض» ع ـلــى ال ــواق ــع امل ـف ــروض
ّ
ـ«بشري موطن قلبي» خالل
عليها ،ك
االنـتـخــابــات الـبـلــديــة ،تنطلق حمالت
ال ـت ـخ ــوي ــن واس ـت ـح ـض ــار «نـ ـض ــاالت»
جعجع وسجنه ،ودمــاء املقاتلني ،من
أجل ّ
شد عصب البشراويني.
يوم األحد املاضي ،وصل رئيس التيار
الوطني الحر جبران باسيل ،إلى «بالد

ّ
األرز» ،لـ ُـيـطـلــق ص ــف ــارة ال ـبــدايــة «كــي
ّ
ُت ّ
عبر ّ
بشري عن تنوعها ،ألن األحادية
ال مكان لها في لبنان .الفكر األحــادي
داعـ ـش ــي» .ي ـعــود ال ـت ـيــار ال ـعــونــي إلــى
ّ
ّ
منسقية
بشري ،ليعيد افتتاح مكتب
ُ
ّ
الـقـضــاء ،بعد أن «هــجــر» منه فــي عام
 .2007املكتب القديم كان في برحليون،
ولكن اليوم انتقل إلى مدينة ّ
بشري ،في
ً
رسالة تحمل أبعادًا كثيرة .أوال ،ألنها
عــاص ـمــة ال ـق ـض ــاء وامل ــرك ــز األس ــاس ــي
ملمارسة العمل السياسي .ثانيًا ،هي
مسقط رأس الزوجني جعجع .وثالثًا،
«فتح» مدينة ّ
بشري عونيًا ،بالخطاب
ألقاه باسيل ،يعني
التصعيدي الــذي ُ
انـطــاق املــواجـهــة املـبــاشــرة والشاملة
مع القوات اللبنانية ،من ُعقر دارها.
مهاجمة «القوات» ،من دون تسميتها،
لم تقتصر على باسيل .رئيس بلدية
طورزا الياس أنطونيوسّ ،
قدم مفتاح
البلدة إلى وزير الخارجيةُ ،مرحبًا به
«ضـيـفــا كــريـمــا عــزي ـزًا لـطــاملــا انتظرنا
قدومه إلينا» .ورئيس رابطة آل طوق
(ال ـعــائ ـلــة األك ـبــر فــي ب ـش ـ ّـري) أن ـطــوان
م ــال ــك ط ـ ــوق ،رأى ف ــي زي ـ ــارة بــاسـيــل
لـلـمـنـطـقــة «ال ـت ـفــاتــة ك ـب ـيــرة لـلـحــرمــان
ُ
ّ
الذي يطاولها» .في حني أن املناصرين
القواتيني استفزتهم الزيارة في اليوم
نفسه الــذي أحيت فيه القوات «ذكــرى
شهداء املقاومة اللبنانية» .وقــد عمد
«مجهولون» ،ليل السبت ـ األحــد ،إلى
حــرق الفـتــات وص ــورة لباسيل ُرفعت
على املكتب املطلي باللون البرتقالي.
وهــي الــرســالــة السلبية الـثــانـيــة التي
ُ
تـ ــوجـ ــه إل ـ ــى «ال ـ ـت ـ ـيـ ــار» ،ب ـع ــد أن ق ــام
«م ـج ـهــولــون» أ ّي ـضــا ،بـتـشــويــه حائط
امل ـك ـتــب ع ـبــر رش ك ـتــابــات عـلـيــه قبل
قرابة شهر.

عمد «مجهولون» ،ليل السبت ــ األحد،
إلى حرق الفتات وصورة لباسيل في
ّ
بشري (األخبار)

ُ
طـ ــرحـ ــت أسـ ـئـ ـل ــة كـ ـثـ ـي ــرة عـ ــن «سـ ـ ـ ّـر»
التوقيت للجولة البشراوية ،والهدف
ّ
منها ،وال ّ
سيما أن «الـتـيــار» ّ يوحي
م ــن خ ـلــف اف ـت ـتــاح امل ـك ـتــب ب ــأن ــه ُيـعــدّ
ل ـت ـن ـظ ـي ــم الـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـحـ ــزبـ ــيّ ،
ورب ـ ـمـ ــا
تـبـنــي تــرشـيــح أفـ ــراد مــن ب ـشـ ّـري إلــى
االنتخابات النيابية .يوضح مسؤول
البلديات السابق في التيار الوطني

مصادر
ترى ّ
معراب ُأن زيارة باسيل
ّ
لبشري مرحب بها

الحرّ ،وابن بلدة برحليون ،مالك أبي
نادر أنه في الـ« 2007كان لدينا مكتب
ـون ،أقـفـلـنــاه
لـلـمـنـسـقـيــة ف ــي ب ــرح ـل ـي ـ ّ
بسبب التهديدات التي كنا نتلقاها
وع ــدم قــدرت ـنــا عـلــى تــو ُفـيــر الـحـمــايــة
لـ ــه» .ف ــي ال ـع ــام ن ـف ـســه ،أح ـ ــرق مطعم
ّ
الجبة كــان من املفترض أن
في حــدث
ُينظم «التيار» عشاءه السنوي فيه.
ّ
ان ـت ـظــر ال ـت ـي ــار ال ـع ــون ــي «ح ــت ــى بــات
الظرف مواتيًا .أتت الخطوة مدروسة
بعد أن ّ
تغيرت األوضاع ،وبات هناك
نــ ٌ
ـوع م ــن ال ـت ـفــاهــم م ــع ال ـ ـقـ ــوات ،ولــم
تعد القوى األمنية معادية لنا» .أما
إحراق صورة باسيل والكتابات على
ـوى
حــائــط املـكـتــب« ،فـلــم نعتبرها سـ ّ
ولــدنــات فــرديــة» .يــؤكــد أبــي ن ــادر أنــه
«ل ـ ــم ي ـك ــن م ـق ـص ــودًا ت ــزام ــن ال ــزي ــارة
مــع نـشــاط ال ـق ــوات .مـنــذ فـتــرة ونحن
نتحني الفرصة .اختيار التوقيت أتى
بالتنسيق بني سفر باسيل األسبوع
امل ـق ـبــل ،وع ـيــد م ــار دان ـي ــال ف ــي حــدث
ال ـج ـ ّـب ــة وق ـ ـ ــدوم الـ ـك ــارديـ ـن ــال ب ـش ــارة
الراعي».
ي ـقــول ع ـ ٌ
ـدد مــن املـطـلـعــن عـلــى الــواقــع
ّ
ال ـس ـي ــاس ــي فـ ــي ب ـ ـشـ ــري ،إن شـعـبـيــة
التيار العوني ،خجولة ُمقارنة بباقي
ـ«الـقــوات» .ألبــي نادر
القوى املناوئة لـ ُ
ٌ
رأي آخر« ،فنحن نمثل  %22من أبناء
الـقـضــاء» .ومــن أصــل  11بـلــدة« ،لدينا
ه ـي ـئــات مـحـلـيــة ف ــي ط ـ ــورزا وعـبــديــن
وب ــرحـ ـلـ ـي ــون وح ـ ـ ـصـ ـ ــرون وب ــرق ــاش ــا
ّ
وبان» .مع اعترافه بواقعية بأن «الرقم
ثابت منذ ال ــ ،2005من دون أن يرتفع،
ألنــه لم يكن باإلمكان تسويق خطاب
س ـيــاســي ُمـ ـع ــن»ُ .يـ ـع ـ ّـول حــال ـيــا على
ّ
تبدل األوض ــاع ،ودخــول «التيار» إلى
خرق ما.
السلطة ،بغية تحقيق
ٍ

يـصــف أب ــي ن ــادر ال ـجــولــة ،ال ـتــي غــاب
عـنـهــا تـمـثـيــل ق ــوات ــي رف ـيــع املـسـتــوى
«رب ـم ــا بـسـبــب الـ ـق ــداس ف ــي م ـع ــراب»،
ـدة .أمـ ــا بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى سـقــف
ب ــال ـج ـي ـ ُ
بــاسـيـ ّـل املــرت ـفــع سـيــاسـيــا ،ف ـيــرى أبــي
ن ــادر أن ــه «بيننا وبــن ال ـقــوات خالف
س ـيــاســي حـ ــول م ـســائــل عـ ـ ـ ّـدة .ونـحــن
ّ
فــرحــون ب ــأن ال ـخــاف ب ــات مـحـصــورًا
بالسياسة» .كالم باسيل كان «رسالة
إل ـ ـ ــى الـ ـن ــاشـ ـط ــن الـ ـع ــونـ ـي ـ ّـن ل ـي ـش ـ ّـد
عـصـبـهــم ُ
ويـطـمـئـنـهــم إل ــى أن ـن ــا بتنا
ق ــادري ــن عـلــى املــواج ـهــة .خ ـطــاب كسر
ّ
األحـ ــاديـ ــة ،م ــوج ــود ف ــي كـ ــل امل ـنــاطــق
وليس حصرًا ّ
ضد القوات».
ُ
مــن جـهـتـهــا ،ت ـح ــاول م ـصــادر مـعــراب
الــرس ـم ـيــة «ت ـس ـخ ـيــف» زي ـ ــارة بــاسـيــل
ّ
لبشري عبر نفي اعتبارها استفزازية،
ّ
ّ
ّ
«ه ــل اعـتـبــرنــا م ــرة واحـ ــدة أن بـشــري
ّ
ُمـقــاطـعــة قــواتـيــة؟ صحيح أن الخيار
الـ ـغ ــال ــب ف ـي ـهــا هـ ــو قـ ــواتـ ــي ،ألس ـب ــاب
ّ
تتعلق بالسيادة والنضال والخدمات،
ول ـكــن ه ـنــاك خ ـي ــارات أخـ ــرى» .وجــود
باسيل فــي القضاء «أم ـ ٌـر ُمـ َّ
ـرحــب بــه».
سعة قلب القوات ّ
مردها «أننا عانينا
سابقًا من سياسة إقفال املناطق ،في
حني أننا نعتقد عــدم وجــود حصرية
ّ
ألح ــد ب ــأي م ـك ــان .ف ـحــق ك ــل واحـ ــد أن
ُي ـم ــارس الـسـيــاســة واالن ـت ـخــابــات في
أي مـنـطـقــة» .ول ـكــن ك ــام بــاسـيــل كــان
واضحًا لجهة الهجوم على استئثار
«ال ـ ـقـ ــوات» بـ ـق ــرار بـ ـش ـ ّـري ال ـس ـيــاســي،
ودعوته «االنتفاض» على ّ هذا الواقع.
تــ ّ
ـرد مـ ـص ــادر مـ ـع ــراب ب ــأن ــه ي ـجــب أن
«يـ ــوجـ ــه ب ــاس ـي ــل ك ــام ــه إل ـ ــى حـلـيـفــه
ح ــزب ال ـلــه .إذ إن الـتـعــدديــة مــوجــودة
داخل البيئة املسيحية ،ونحن لم نقم
ّ
باملصالحة حتى نذهب إلى األحادية».

