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على الغالف

ضغط غربي للتجاوب مع المطالب:
المس بالمتظاهرين ممنوع

حزب الله إلى الساحة :فتح الطرقات وموازنة الخــصوم
كل املؤشرات تؤكد أن دعوة رئيس
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة م ـ ـي ـ ـشـ ــال ع ـ ـ ــون إلـ ــى
«إعــادة النظر بالواقع الحكومي»،
كـمــا الـتــرحـيــب بـهــا مــن قـبــل رئـيــس
الحكومة سعد الحريري ،لن يؤديا
حـتـمــا إل ــى تـعــديــل وزاري .مـصــادر
واسـعــة االط ــاع قــالــت إن الحريري
سـ ـم ــع ،م ـ ــرة جـ ــديـ ــدة ،مـ ــن ع ــواص ــم
غــربـيــة ت ـشــديــدًا عـلــى ضـ ــرورة عــدم
حـ ـص ــول فـ ـ ــراغ فـ ــي كـ ــل ال ـس ـل ـط ــات،
وع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــث فـ ـ ـ ـ ــي خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوات
اصـ ــاح ـ ـيـ ــة اضـ ــاف ـ ـيـ ــة ت ـع ـي ــد ج ـ ــزءًا
مــن الـثـقــة بــالـحـكــومــة ال ــى ال ـشــارع.
وقــالــت امل ـصــادر ان ال ـحــريــري ابـلــغ
الرئيسني عون ونبيه بري وقيادة
حـ ــزب الـ ـل ــه اسـ ـتـ ـع ــداده ال ـس ـي ــر فــي
خيار تشكيل حكومة جديدة ،لكنه
اشـتــرط االتـفــاق الكامل عليها قبل
اي اس ـت ـق ــال ــة ،واال ف ـه ــو ال ي ـمــانــع
ً
تعديال وزاريــا كبيرًا .لكن يبدو ان
ح ــزب ال ـلــه ،وال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر
يـ ــرف ـ ـضـ ــان أي تـ ـع ــدي ــل ي ـس ـت ـه ــدف
ال ـ ــوزي ـ ــر ج ـ ـبـ ــران ب ــاسـ ـي ــل .إسـ ـق ــاط
ً
ب ــاسـ ـي ــل ،فـ ـض ــا ع ــن ك ــون ــه مـطـلـبــا
ل ـ ـل ـ ـشـ ــارع ،ه ـ ــو الـ ـبـ ـن ــد االول ع ـلــى
الئحة مطالب جميع معارضيه من
ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ،كـمــا ف ــي قـيــادة
الجيش التي رفضت التدخل لفتح
الـطــرقــات ،والـحــرص على استمرار
الـ ـح ــراك ال ـش ـع ـبــي ،ت ـم ـه ـيــدًا لـيـكــون
بــاس ـيــل ض ـح ـي ـتــه .وات ـس ـعــت دائ ــرة
االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات ف ــي م ـح ـي ــط ال ــرؤس ــاء
ال ـث ــاث ــة ل ـق ـي ــادة ال ـج ـي ــش ،لـكــونـهــم
كـ ــانـ ــوا يـ ـنـ ـتـ ـظ ــرون م ـن ـه ــا خـ ـط ــوات
«اكـ ـث ــر ف ـعــال ـيــة ف ــي ف ـت ــح ال ـط ــرق ــات
واملـ ـس ــاع ــدة ع ـل ــى ف ـت ــح امل ــؤس ـس ــات
ال ـع ــام ــة والـ ـخ ــاص ــة» .ل ـكــن م ـصــادر
ق ــري ـب ــة م ــن ق ــائ ــد ال ـج ـي ــش ال ـع ـم ــاد
ج ــوزي ــف ع ــون ت ــؤك ــد أن الـحـكــومــة
ل ــم ت ـب ـل ـغــه ب ـ ــأي قـ ـ ــرار واضـ ـ ــح بـعــد
ب ـشــأن ف ـتــح ال ـط ــرق ــات ،وأن ــه مكلف
حماية املؤسسات العامة وحماية
املتظاهرين ايضا .أضافت املصادر
ان ال ـج ـي ــش «م ـس ـت ـع ــد ل ـت ـن ـف ـيــذ مــا
تـطـلـبــه ال ـس ـل ـطــة ال ـس ـيــاس ـيــة ،عـلـمــا
بأنه يعمل من اجل فتح الطرق من
دون مواجهات مع املتظاهرين».
ومــع إقفال ملف التعديل الــوزاري،
وقبله ملف استقالة الحكومة ،التي
ال تتحقق دسـتــوريــا إال باستقالة
س ـتــة أعـ ـض ــاء م ــن م ـج ـلــس ال ـ ــوزراء

اتسعت دائرة
االنتقادات في محيط
الرؤساء الثالثة ألداء
قيادة الجيش

أو ب ــاس ـت ـق ــال ــة رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة،
انتقل حزب الله إلى الشارع ،تحت
ع ـن ــوان ــن :ف ـتــح ال ـط ــرق ــات ،وإي ـجــاد
توازن مع القوى السياسية املعادية
ل ــه ال ـتــي تـسـعــى إل ــى ركـ ــوب مــوجــة
ال ـح ــراك الـشـعـبــي .أول إش ــارة على
ذل ــك ص ــدرت م ــن الـنـبـطـيــة ،ق ـبــل أن
تستكمل أمــس فــي ساحتي ريــاض
ال ـص ـل ــح والـ ـشـ ـه ــداء ،ح ـي ــث ش ـهــدت
ال ـســاح ـتــان إش ـك ــاالت ع ــدي ــدة ،بعد
ن ـ ــزول م ـج ـم ــوع ــات م ـح ـســوبــة عـلــى
حزب الله إلى التظاهرةّ ،
عبرت عن
رفـضـهــا الت ـهــام ال ـحــزب بــاملـشــاركــة
ف ــي ال ـف ـســاد ،ورف ـض ــا لـشـتــم الـسـيــد
حسن نصر الله.
مصادر فريق  8آذار رأت أنه صارت
ل ــدى ال ـحــزب قـنــاعــة ب ــأن «الـســاعــن
إلـ ـ ـ ــى خ ـ ـطـ ــف ح ـ ـ ـ ــراك الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن،
السيما القوات وعدد من السفارات
والـتـلـفــزيــونــات املـمــولــة مـنـهــا ،إنما
هدفه إسقاط العهد وإرباك الحزب
ع ـل ــى ال ـ ـسـ ــواء ،م ــن خـ ــال ال ـتــرك ـيــز
على مطلب إسقاط الحكومة ،الذي
ي ـقــود حـكـمــا إل ــى املـطــالـبــة بسقوط
العهد .فالجميع يــدرك أن استقالة
الـحـكــومــة سـتـقــود إل ــى ع ــدم الـقــدرة
ع ـ ـلـ ــى تـ ـشـ ـكـ ـي ــل ح ـ ـكـ ــومـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة،
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــوع ف ـ ــي الـ ـ ـف ـ ــراغ.
والـ ـ ـ ـف ـ ـ ــراغ مـ ــرف ـ ـقـ ــا ،ب ــاحـ ـتـ ـج ــاج ــات
ف ــي الـ ـش ــارع ،س ـي ــؤدي إل ــى تــدهــور
الـ ــوضـ ــع االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ،واحـ ـتـ ـم ــال
انهيار الليرة ،ما ستكون نتيجته
نقل الـبــاد إلــى حالة مــن التوترات
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـف ـج ــر ف ـ ــي وج ــه
الحزب ورئاسة الجمهورية».
ل ـكــن ك ـيــف سـيـتـعــامــل «ح ــزب ال ـلــه»

مــع املــوقــف ال ــراه ــن فــي ظــل قــراء تــه
تلك؟ تجيب املصادر بأن الحزب «ال
يريد مواجهة املتظاهرين .واجرت
قيادة الحزب مراجعة ملا جــرى في
الـنـبـطـيــة أول م ــن امـ ــس ،وخـلـصــت
إلى أنه كان خطأ في التنفيذ لقرار
ف ـت ــح ال ـ ـطـ ــريـ ــق» .وت ـ ـجـ ــدر اإلشـ ـ ــارة
إلـ ـ ــى أن يـ ـ ــوم أمـ ـ ــس شـ ـه ــد جـ ــوالت
مــن االشـتـبــاكــات الـتــي عملت قــوات
مكافحة الشغب على فضها .وبقي
ال ـتــوتــر عـلــى حــالــه ل ـســاعــات ،علمًا
بأن حضور أنصار الحزب ُ
«يتوقع
أن يـ ـتـ ـكـ ـث ــف فـ ـ ــي األي ـ ـ ـ ـ ــام املـ ـقـ ـبـ ـل ــة،
بــالـتــزامــن مــع ت ـحــركــات عــونـيــة في
أكثر من منطقة».
م ــع ذلـ ــك ،حــاف ـظــت قـ ـي ــادات ال ـحــزب
نـظــريــا عـلــى تــأيـيــد ال ـحــراك ،فــأشــار
الوزير محمود قماطي لـ «أل بي سي
آي» إل ــى «أن ـنــا نعتبر ه ــذا الـحــراك
وطـنـيــا يـعـ ّـبــر عــن وج ــع ال ـنــاس وال
ّ
تحركه أي سـفــارة فــي العالم ولكن
عـلـيــه أن يـبـلــور مـطــالـبــه» .كـمــا أكــد
النائب حسن فضل الله أن ما حققه
املتظاهرون في أيــام تاريخي ،ولن
يكون بإمكان السلطة تجاوزه.
م ــاذا بـعــد؟ املــواقــف املـعـلـنــة ال تــزال
ح ـت ــى الـ ـي ــوم مـ ـص ــرة ع ـل ــى وج ــوب
حماية املتظاهرين وعدم التعرض
لهم ،لكن هذا القرار سيكون مقرونًا
بــال ـتــرك ـيــز ع ـلــى م ـنــع ح ــرف وجـهــة
ال ـت ـح ــرك ــات م ــن ت ـح ــرك ــات مـطـلـبـيــة
إلـ ـ ــى م ــواجـ ـه ــة مـ ــع الـ ـعـ ـه ــد وحـ ــزب
الـلــه .أمــا عمليًا ،فـقــد حـســم الـحــزب
قراره بضرورة فتح الطرقات ،حيث
يتوقع أن يتم التواصل مع الجيش
لـلـقـيــام ب ــذل ــك ،ل ـكــن ل ــم ي ـعــرف كيف
ّ
سيتصرف الحزب في حــال استمر
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش فـ ـ ــي ق ـ ـ ـ ــرار ت ـ ـ ــرك الـ ـخـ ـي ــار
للمتظاهرين.

عون يريد محاورة المتظاهرين
وكـ ــان رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة مـيـشــال
ع ــون ق ــد اع ـت ـبــر ف ــي خ ـط ــاب مـتـلـفــز
تـ ــوجـ ــه فـ ـي ــه إلـ ـ ــى امل ـع ـت ـص ـم ــن أن ــه
«ألن االصـ ـ ــاح ه ــو ع ـم ــل س ـيــاســي
بامتياز ،أصبح من الضرورة إعادة
الـنـظــر بــالــواقــع الـحـكــومــي الـحــالــي
كــي تتمكن الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة من
مـتــابـعــة مـســؤولـيــاتـهــا ،وطـبـعــا من
خــال االصــول الدستورية املعمول
ب ـ ـهـ ــا» .وإذ أش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن «ح ــري ــة

(هيثم الموسوي)

التعبير هي حق محترم ومحفوظ
ل ـل ـج ـم ـيــع» ،ق ــال إن «ح ــري ــة الـتـنـقــل
هــي حــق لـكــل املــواط ـنــن وي ـجــب أن
ُت ـح ـت ــرم وت ـ ـ ّ
ـؤم ـ ــن» .ودع ـ ــا ال ـج ـم ـيــع
ألن ي ـ ـكـ ــونـ ــوا «امل ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــن ل ـت ـن ـف ـيــذ
االص ــاح ــات ،وال ـســاحــات مفتوحة
دائ ـمــا أمــام ـكــم ،فــي ح ــال حـصــل أي
تأخير او مماطلة .وأنا من موقعي،
س ــأك ــون ال ـض ـم ــان ــة وس ــأص ــارح ـك ــم
ب ـكــل م ــا ي ـح ـصــل .وس ــأب ــذل جـهــدي
لتحقيق االصالح».
وردًا على الدعوات إلسقاط النظام،
ق ـ ـ ــال إن «الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام ال يـ ـتـ ـغـ ـي ــر فــي
ال ـســاحــات» .وأضـ ــاف« :صـحـيــح أن
نـظــامـنــا ب ــات بـحــاجــة إل ــى تـطــويــر،
ألنـ ـ ــه مـ ـشـ ـل ــول مـ ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات وه ــو
ع ــاج ــز عـ ــن تـ ـط ــوي ــر نـ ـفـ ـس ــه ،ول ـك ــن
ه ــذا االم ــر ال يـحـصــل إال م ــن خــال
املؤسسات الدستورية» .كما اعتبر
أنــه «حــان الــوقــت لتغيير النموذج
االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادي ل ـ ـي ـ ـص ـ ـبـ ــح م ـن ـت ـج ــا
وي ـ ـخ ـ ـلـ ــق فـ ـ ـ ــرص ع ـ ـ ـمـ ـ ــل» .وخـ ـل ــص
رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة إل ـ ـ ــى إب ـ ـ ــداء
اسـتـعــداده لفتح ح ــوار مــع ممثلني
عن املتظاهرين للنقاش في كيفية
تحقيق أهــدافـهــم مــن دون التسبب
بــاالن ـه ـيــار وال ـف ــوض ــى» .وق ــد القــى
خـ ـط ــاب ع ـ ــون ت ــرح ـي ـب ــا م ــن رئ ـيــس
ال ـح ـكــومــة الـ ــذي ات ـص ــل ب ــه مـ ّ
ـرح ـبــا
بــدعــوتــه إلــى ض ــرورة إع ــادة النظر
بالواقع الحكومي الحالي.
كذلك القى خطاب عون ترحيبًا من
ب ـكــركــي ،فــأث ـنــى ال ـب ـطــريــرك ب ـشــارة
الراعي ،في بيان صــادر عن املكتب
اإلعــامــي فــي بـكــركــي ،عـلــى دعــوتــه
لـفـتــح ح ــوار ب ـنــاء مــع املـتـظــاهــريــن.
ك ـم ــا أي ـ ــد «ض ـ ـ ـ ــرورة إعـ ـ ـ ــادة ال ـن ـظــر
بـ ــالـ ــواقـ ــع الـ ـحـ ـك ــوم ــي الـ ـح ــال ــي مــن
خــال األصــول الدستورية املعمول
ب ـ ـهـ ــا» .وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،شـ ـ ّـدد
أن «املطلوب اليوم هو
الراعي على ّ
ح ـكــومــة م ـص ــغ ــرة ح ـي ــادي ــة ك ـفــوء ة
ت ـن ـق ــذ لـ ـبـ ـن ــان وت ـ ــول ـ ــد الـ ـثـ ـق ــة ل ــدى
املــواط ـنــن» ،الفـتــا إل ــى أن «الـحــركــة
الـشـعـبـيــة ومـطــالـبـهــا املـحـقــة ب ــدأت
تـ ـعـ ـط ــي ثـ ـ ـم ـ ــاره ـ ــا» .وفـ ـ ـ ــي سـ ـي ــاق
م ـن ــاق ـش ــة األح ـ ـ ـ ــداث املـ ـسـ ـتـ ـم ــرة فــي
لبنان ،استقبل الحريري ،أمس ،في
بـيــت الــوســط ،س ـفــراء دول االتـحــاد
األوروبــي في لبنان تقدمهم سفير
االتحاد في لبنان رالف طراف.

غريب :تصعيد االنتفاضة لبناء دولة وطنية

(مروان طحطح)

إل ــى «ال ـث ــوار فــي ال ـطــرق والـســاحــات
ّ
وكـ ـ ـ ــل بـ ـ ـل ـ ــدان االغـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراب ف ـ ــي ال ـل ـي ــل
ّ
للحزب
توجه األمني العام
والنهار»،
ً
ّ
ال ـش ـيــوعــي ح ــن ــا غ ــري ــب .أل ـق ــى كـلـمــة
أمــس ،دعــا فيها إلــى اإلقــدام «إلعــادة
تكوين السلطة السياسية على أسس
جــديــدة ،بــدءًا من استقالة الحكومة،
وتشكيل حكومة انتقالية من خارج
املنظومة السلطوية الحالية ،تكون
مـهـمـتـهــا :إجـ ــراء ان ـت ـخــابــات نيابية
مبكرة خــارج القيد الطائفي ،اتخاذ
ّ
كــل اإلج ــراءات الستعادة املــال العام
املنهوب ،رفــع السرية املصرفية عن
ّ
ّ
ك ــل ال ــذي ــن ت ــول ــوا م ـســؤول ـيــة ال ـشــأن
مساءلة الــذيــن اسـتـفــادوا عن
الـعــامّ ،
غ ـي ــر ح ـ ــق مـ ــن الـ ـهـ ـن ــدس ــات امل ــال ـي ــة،
إل ــى جــانــب الــذيــن تــراكـمــت ملفاتهم
ف ــي خ ــزائ ــن ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة املــال ـيــة،
وإس ـقــاط بـنــود سـيــدر ومـنــدرجــاتــه،

ً
وصـ ـ ــوال إلـ ــى وضـ ــع ن ـظ ــام ضــريـبــي
تصاعدي يطال األربــاح الرأسمالية
والفوائد والريوع والثروة».
ّ
واس ـت ـغــرب غــريــب كـيــف أن «السلطة
ال ـ ـس ـ ـي ـ ــاس ـ ـي ـ ــة ل ـ ـ ـ ــم ت ـ ـ َس ـ ـت ـ ـق ـ ــل ،رغـ ـ ــم
مـشــاركــة قــرابــة مـلـيــونــي ّلـبـنــانــي في
االعتصامات» .السبب؟ أنها راهنت،
وفق األمني العام لـ«الشيوعي» ،على:
أوال ،ورقـ ـتـ ـه ــا املـ ـسـ ـم ــاة إص ــاح ـي ــة،
فرفضها ال ـشــارع مـنــذ ال ـبــدايــة ،فهي
ليست سوى مصفوفة لوعود وردية
وش ـع ـب ــوي ــة ج ـم ـع ــوه ــا م ــن أوراقـ ـه ــم
املسماة إصالحية
ثانياُ ،يراهنون على استخدام القمع
والترهيب والتهديد واستخدام القوة
ضــد املـتـظــاهــريــن الــراف ـضــن لـلــورقــة
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،ع ـب ــر ال ـج ـي ــش والـ ـق ــوى
األم ـن ـيــة ومـيـلـيـشـيــاتـهــا الـسـلـطــويــة.
ه ـ ـ ــذا الـ ـقـ ـم ــع ل ـ ــن يـ ــزيـ ــد امل ـن ـت ـف ـضــن

إال إصـ ـ ـ ــرارًا وع ــزم ــا ع ـل ــى تـمـ ّـسـكـهــم
بمطالبهم وتصعيد تحركهم .ففي
يــوم االنتصار ملدينة النبطية تحية
إل ــى كــل املـنـتـفـضــن الــذيــن تـعــرضــوا
للقمع في كل هــذه املــدن والساحات،
مـتـمـنــن ال ـش ـف ــاء ال ـع ــاج ــل لـلـجــرحــى
واملصابني

وضع نظام
ضريبي تصاعدي يطال
األرباح الرأسمالية

ثــال ـثــا ،ي ــراه ـن ــون ع ـلــى ك ـســب الــوقــت
لتأليب ال ــرأي الـعــام ضــد االنتفاضة
بأساليب مختلفة ،عبر تصوير األمور
ُ
ّ
وك ـ ــأن االن ـت ـفــاضــة ه ــي ال ـت ــي تـسـ ّـبــب
االنهيار والفوضى وتعطيل الحياة
الطبيعية في البالد ،بينما الحقيقة
ّ
أن االنـ ـتـ ـف ــاض ــة هـ ــي األم ـ ـ ــل ال ـب ــاق ــي
للبنانيني .فهذه السلطة هي اعترفت
ّبواقع االنهيار املالي والنقدي ،وقالت
إنـ ــه ل ــم يـعــد ب ـم ـقــدور م ـصــرف لبنان
إمكانية ّالتحكم بسعر صرف الليرة،
وقالت إنــه لم يعد بمقدور املصارف
إقراضها املزيد من الديون ،وحاولت
تحميل أع ـبــاء فـشــل سـيــاســاتـهــا إلــى
أصـحــاب الــدخــل املـحــدود واملهمشني
والعاطلني من العمل ،عبر االستمرار
في سياسة االستدانة وزيادة الفوائد
وخدمة الدين العام وفرض الضرائب
غير املباشرة ورفــع فاتورة الكهرباء

واملـحــروقــات وبيع مؤسسات الدولة
وخصخصتها وفلتان األسعار ورفع
سعر صرف الدوالر.
رابعًا :يراهنون على ضرب االنتفاضة
بحجة أن لـيــس لــديـهــا ق ـيــادة ،وأنـهــا
مفككة ومـشــرذمــة إلــى عــدة حــراكــات،
م ـس ـت ـخــدمــن ب ـع ــض ش ــرك ــائ ـه ــم فــي
السلطة ممن استقالوا من الحكومة
أو م ــن امل ـعــارضــن الـسـلـطــويــن لـهــا،
وكـ ـ ــأن هـ ـ ــؤالء ج ـ ــزء م ــن االن ـت ـف ــاض ــة،
بينما االنتفاضة هي بــراء منهم وال
عالقة لها بهم .فاالنتفاضة هي التي
تحدد قيادتها ومن يمثلها.
وب ـم ـن ــاس ـب ــة ال ـع ـي ــد الـ ـ ـ ــ 95لـتــأسـيــس
ال ـح ــزب الـشـيــوعــي الـلـبـنــانــي ،تـ ّ
ـوجــه
غـ ــريـ ــب ب ــال ـت ـح ـي ــة إل ـ ـ ــى الـ ـح ــزبـ ـي ــن:
«أردت ــم فــي هــذه الــذكــرى أن تحتفلوا
فـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع ،فـ ـك ــان عـ ـيـ ـدًا فـ ــي قـلــب
االنتفاضة .هكذا كنتم وهكذا سيبقى

ً
حـ ــزب ـ ـكـ ــم ،ح ـ ــام ـ ــا رايـ ـ ــاتـ ـ ــه الـ ـحـ ـم ــراء
املـ ـض ــرج ــة بـ ــدمـ ـ ًـاء ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء» ،ال ـتــي
أثمرت «انتفاضة شعبية لم يسبق أن
ً
شهد لبنان مثيال لها من قبل ،فكما
كنتم معها رأس حربة في املواجهة،
اسـتـمــروا واهـتـفــوا إلس ـقــاط السلطة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ونـ ـظ ــامـ ـه ــا ال ـس ـي ــاس ــي
الـطــائـفــي وم ــن أج ــل اس ـتــرجــاع امل ــال
العام املنهوب،
إلى تصعيد هذه االنتفاضة واالرتقاء
بها واملساهمة بتنظيمها كي تكون
م ـشــروعــا ث ــوري ــا لـبـنــاء دول ــة وطنية
دي ـم ـق ــراط ـي ــة» .ودع ـ ــا غ ــري ــب أع ـضــاء
ّ
الحزب إلى «تضافر كل الجهود ،في
ب ـي ــروت وامل ـن ــاط ــق ،بــات ـجــاه تشكيل
لـجــان عـمــل مشتركة تـكــون ق ــوة دعــم
لهذه االنتفاضة لتحقيق انتصارها
املنشود».
(األخبار)

هيام القصيفي
لـ ــم ي ـش ـه ــد ق ـص ــر ب ـع ـب ــدا فـ ــي ال ـس ـن ــوات
االخـ ـي ــرة ت ــداب ـي ــر أم ـن ـيــة م ـش ــددة كــالـتــي
يتخذها ال ـيــوم ال ـحــرس الـجـمـهــوري ،اال
عند حــدثــن :تـظــاهــرات  14آذار السقاط
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ام ـ ـيـ ــل لـ ـ ـح ـ ــود ،والـ ـتـ ـه ــدي ــدات
االرهابية في مرحلة معركة نهر البارد.
قطع الطرق املؤدية الى القصر الجمهوري
وتطويقه باالسالك الشائكة حدثان غير
مستحبني ،حني يكون قصر بعبدا على
اهـبــة االسـتـعــداد لالحتفال بـمــرور ثالث
سـ ـن ــوات ع ـلــى ع ــودت ــه الـ ــى ال ـح ـي ــاة بعد
الـفــراغ الــرئــاســي .وألن مــا يحصل مقلق
في النظرة الى رئاسة الجمهورية ،وفي
التعامل مــع التيار الوطني الحر كــذراع
سـيــاسـيــة لـلـعـهــد ،ف ــان جـمـلــة م ــؤش ــرات
تفرض نفسها في مقاربة الحدث.
باغتت االيــام االولــى وحجم التظاهرات
ونوعية املشاركني فيها سفارات غربية.
ب ـخــاف بـعــض االت ـه ــام ــات ،دخ ـلــت هــذه
السفارات على خط منع انهيار الحكومة
ال دع ـ ــم املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن .ل ـك ــن ب ـع ــد ث ـبــات
ه ـ ـ ــؤالء وتـ ــوحـ ــد ل ـغ ـت ـهــم ح ـ ــول امل ـط ــال ــب
امل ـع ـي ـش ـيــة وارت ـ ـفـ ــاع اعـ ــدادهـ ــم وامل ـش ـهــد
االس ـت ـث ـنــائــي ال ـ ــذي ق ــدم ــوه ف ــي ب ـيــروت
وصيدا وطرابلس ،والتيقن عبر قنواتها
املوثوقة ان ال رجــوع عن التظاهر ،تغير
تعامل الدوائر الديبلوماسية .على مدى
اليومني املاضيني ،تولى سفراء ودوائــر
غــرب ـيــة م ـب ــاش ــرة م ــن عــواص ـم ـهــا تبليغ
م ـس ــؤول ــن رف ـي ـع ــي امل ـس ـت ــوى ب ـض ــرورة
ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى امـ ــن امل ـت ـظ ــاه ــري ــن وع ــدم
اسـتـهــدافـهــم ،وبــاالخــص رفــض التعامل
م ـع ـهــم بـ ـق ــوة .ك ــان ــت ال ــرس ــائ ــل واض ـحــة
فــي اتـجــاه منع استخدام الـقــوى االمنية
والـجـيــش ضــد املـتـظــاهــريــن ،كما حماية
هـ ـ ــؤالء م ــن اي ت ـ ـج ـ ــاوزات .ب ـع ــد مـشـهــد
املــواج ـهــة بــن الـجـيــش ومـتـظــاهــريــن في
ج ــل ال ــدي ــب وذوق م ـص ـب ــح ،اس ـت ـن ـفــرت

الطواقم الديبلوماسية اكثر ،في محاولة
لفهم اب ـعــاد ه ــذا االص ـط ــدام «امل ـح ــدود»،
بـعــدمــا تـبــن لـهــا ان ال ـقــرار بفتح الـطــرق
قرار سياسي اتخذته مرجعيات رئاسية
وحكومية على السواءّ .
وجهت الرسائل
مـجــددا الــى املعنيني ،مترافقة هــذه املــرة
مع نصائح بـضــرورة اخــذ ما يجري في
ال ـش ــارع ب ـجــديــة وال ـت ـعــامــل م ــع املـطــالــب
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة مـ ــن خـ ـ ــال حـ ـ ـ ــوار ش ــام ــل
وتقديم تنازالت .ألن من شأن اي اصطدام
شامل أن يهز االستقرار ويعرض لبنان
ملـخــاطــر امـنـيــة ،وان يعيد مــراقـبــة العني
الــدول ـيــة لـلـبـنــان م ــرة ج ــدي ــدة ،مــا يسهل
االن ـت ـق ــال ال ــى مـعــايـنــة مـجـلــس االمـ ــن له
وبقرارات دولية ،وهذا حاليا ال يصب في
صالح احد.
امل ـش ـك ـلــة ف ــي م ــا ت ـل ـقــاه امل ـت ــواص ـل ــون مع
املسؤولني اللبنانيني ،ان ثمة نظرة إلى
الوضع الداخلي ال تقارب حجم املشكلة
الحقيقية املتمثلة بما يجري ميدانيا .بدا
ان ثمة تشبثا بعدم التراجع ولو خطوات
قليلة الى الوراء في محاولة انقاذية ،رغم
ان ال ـن ـصــائــح لـفـتــت ال ــى وجـ ــوب اح ــداث
صــدمــات ايجابية .واظـهــر خطاب رئيس
الجمهورية الــى اللبنانيني ،ان املراجعة
الحقيقية لم تحدث بعد ،ولــو انــه تناول
موضوع التغيير الحكومي ،الن الجميع
يـعــرف ح ــدود التغيير ال ـجــذري ال ــذي لن
يوافق عليه الوزير جبران باسيل.
ال ت ـ ــزال ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة االس ــاس ـي ــة
تـتـصــرف م ــع ال ـح ــدث مــراه ـنــة عـلــى ســأم
ال ـ ـنـ ــاس ع ــاج ــا ام آج ـ ــا  .وحـ ــولـ ــت فــي
الــوقــت نفسه قـطــع ال ـطــرق مطلبا للعهد
وع ـنــوانــا رئـيـسـيــا ف ــي مــواج ـهــة الـحــركــة
االحـتـجــاجـيــة .وب ــدا ذلــك السـبــاب تتعلق
بــال ـك ـبــاش ف ــي امل ـن ــاط ــق املـسـيـحـيــة اكـثــر
منه عنوانا سياسيا عــامــا ،بعدما تركز
االصرار في شكل فاقع على نزول الجيش
في هذه املناطق ،ال النبطية وال طرابلس
وال عــالـيــه ،عـلــى خلفية تــأجـيــج الـخــاف

املسيحي واتهام التيار للقوات اللبنانية
فــي درج ــة اول ــى والـكـتــائــب بــالـسـعــي الــى
االفــادة من التحرك الشعبي .قوبل نزول
الكتائب والقوات باعتراض املتظاهرين،
متهمني القوات بـ«سرقة» انتصار الناس
والتظاهر معهم رافضني حمل شعاراتها،
في حني كان يمكن للقوات التي انسحبت
من الحكومة متأخرة ان تتظاهر لوحدها
بــأعــامـهــا ،ال سيما ان بـعــض القواتيني
ارتـكـبــوا اخـطــاء على االرض .فــي املقابل
شـكــل ال ــوج ــود ال ـقــواتــي مـنــاسـبــة للتيار
الــوط ـنــي ل ـل ـتــرويــج ع ــن ح ـســاس ـيــات بني
الجيش وبينها احياء لصراع الثمانينات
والتسعينات ،والضغط في الوقت نفسه
لفتح الطرق في املناطق املسيحية فقط،
مــن دون ت ـنــاول اي فــريــق سـيــاســي آخــر،
وتـصـفـيــة ح ـســابــات اي ـضــا م ــع الـجـيــش،
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة الـ ـتـ ـج ــاذب ال ــرئ ــاس ــي بــن
بــاسـيــل وق ــائ ــد ال ـج ـيــش ،وس ــط ك ــام عن
احقية مطالبة باسيل السابقة بتغيير
قــائــد الـجـيــش ومــديــر امل ـخــابــرات وال ـبــدء
بطرح اسماء بديلة.
حــرص الجيش منذ اللحظة االولــى على
تــأك ـيــد ان ــه ل ــن يـفـتــح ال ـط ــرق ب ــال ـق ــوة بل
سيتفاوض على فتحها ،مع املتظاهرين
وال ـقــوى الـتــي تتظاهر بما فيها الـقــوات
والكتائب ،ولن يعمد الى اخالء الساحات،
ولــن يتحمل كلفة ال ــدم .لكن هــذا املوقف
ل ــم ي ـثــر اع ـج ــاب ال ـت ـيــار الـ ــذي ب ــدأ حملة
اعالمية وسياسية مضادة لفتح الطرق،
مضافا اليها خطاب رئيس الجمهورية،
خـ ـص ــوص ــا ان خ ـ ـصـ ــوم ب ــاسـ ـي ــل ب ـ ــدأوا
يتحدثون عــن انـهــم تمكنوا مــن حصاره
فـ ــي ب ـع ـب ــدا ومـ ـنـ ـع ــوه مـ ــن االنـ ـتـ ـق ــال ال ــى
ال ـب ـت ــرون ال ـت ــي ت ـش ـهــد اي ـض ــا ت ـظــاهــرات
ض ــده .ع ــزز ال ـن ـفــور ال ـعــونــي مــع الجيش
ما حصل مع تظاهرة الــدراجــات النارية،
ثــم االص ـط ــدام االول مــع املـتـظــاهــريــن في
«ب ـ ـيـ ــروت ال ـش ــرق ـي ــة» الـ ـ ــذي اع ـت ـب ــر جــس
نبض ،تبني عقمه ،وتأكد ملن تواصل مع
الجيش انه لن يتكرر ،ففتح الطرق سيتم
بـطــريـقــة سـلـمـيــة ت ـفــاوض ـيــة ،م ــع مــراعــاة
تأمني طرق بديلة لتلك املقطوعة ،لضمان
مرور الحاجات الضرورية.
شـكــل ال ـع ـنــوان امل ـيــدانــي غ ـطــاء سياسيا
لـ ـص ــراع داخـ ـل ــي اخ ـم ــدت ــه م ـبــدئ ـيــا ورق ــة
التفاهم واالنـتـخــابــات الرئاسية ،ليعود
متأججا ،عند أول فرصة ،وسط مخاوف
مـتــداولــة عــن سـيـنــاريــوهــات بـشـعــة .زكــى
ذلــك موقف الكنيسة املــؤيــد للتظاهرات،
واملغطي في الوقت نفسه لشرعية رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،ك ـم ــوق ــف ت ـق ـل ـي ــدي ،سـبــق
للكنيسة ان قــامــت بــه مــع الــرئـيــس اميل
لـحــود .لكن مستقبله بــات مفتوحا على
احتماالت تعيد التذكير بالتسعينات ،مع
نقطة اضافية ان باسيل اليوم في بعبدا
الــى جانب عــون .وهــو يحشد مناصريه،
رغم ان حدود تظاهرهم ال تزال محصورة
فـ ــي ب ـق ـع ــة ج ـغ ــراف ـي ــة م ـض ـب ــوط ــة ام ـن ـيــا
مــن بـعـبــدا ال ــى ال ـح ــدت .ورغ ــم الـخــافــات
الــداخـلـيــة فــي عــائـلــة رئـيــس الجمهورية
حـ ـ ــول سـ ـب ــل م ــواجـ ـه ــة االزم ـ ـ ـ ـ ــة ،ال تـ ــزال
الكلمة لباسيل .اما عن شموله بالتعديل
الحكومي ،فهو ليس في مرتبة اي وزير
آخر مطروح للتبادل ،حتى لو كان وزير
املــال علي حسن خليل ،الن االخير نائب
فــي كتلة الرئيس نبيه ب ــري ،كــذلــك ليس
ف ــي م ـس ـت ــوى الـ ــوزيـ ــر م ـح ـمــد ش ـق ـي ــر .إذ
أن ــه رئـيــس اكـبــر كتلة نـيــابـيــة مسيحية،
واي تـعــديــل يـقــف ع ـنــده .وحـصــة الـقــوات
املستقيلة يجب ان تعود اليه واملواجهة
معها حتمية .امــا الجيش فله كــام آخر
وتوقيت آخــر .وخصوم باسيل يخشون
ّ
بذلك حال يعطيه سلطة مضاعفة تمكنه
من القفز مجددا فوق اي اعتبارات كانت
حتى اآلن مضبوطة ،وكل ذلك على طريق
الرئاسيات التي باتت في االيــام االخيرة
متقدمة على ما عداها.

