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سياسة
على الغالف

حدد خياراته وال داعي لالتصاالت!
التيار الوطني الحر :حزب اهلل ّ

البلد الى شلل حكومي ونيابي
يحبس اللبنانيون أنفاسهم في انتظار ما ستؤول إليه المعركة المفتوحة بين الرئيس نبيه ّبري والوزير جبران باسيل .األفق
تؤكد أن البالد تتجه نحو مرحلة شلل نيابي وحكومي ،تضعها على حافة منزلق طائفي وسياسي خطير
مغلق ،وكل األجواء ّ

بري:
مشكلتهم
أنهم ال
يعرفونني
جيدًا ولم
يقرأوني
جيدًا
(هيثم
الموسوي)

تبين خطورة النظام القائم
«الشيوعي» :األزمة ّ
رأى املكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني ،في بيان له تعليقًا على األزمة املشتعلة في البالد،
«تردي الخطاب السياسي ووصوله إلى ّ
أن ّ
حد استثارة الغرائز الطائفية واملذهبيةّ ،
يبي مجددًا
خطورة النظام السياسي الحاكم ويطرح ضرورة
تغييره وإنقاذ البلد من ويالته وأزماته».
واستنكر املكتب «املناخ الذي ساد في الشارع
مؤخرًا ونرفضه ،ملا يشكله من خطر على وحدة
البلد» ،مؤكدًا أن «محاوالت البعض اللجوء إلى
استخدام العامل والخطاب الطائفي واملذهبي ،أو
التهديد بتعديل الطائف وإعادة تشكيل السلطة
وفق مصالحهم الطائفية ،ما هو إال لحشد األصوات
على أبواب االنتخابات النيابية املقبلة ،ما يستوجب
ّ
دعوة كل القوى السياسية الحاكمة للكف عن هذه
املمارسات الخطيرة وغير املسؤولة» .ودعا الحزب
في بيانه كل قوى االعتراض الوطني الديمقراطي
ّ
التوحد
إلى «العمل سويًا ملواجهة هذا الواقع ،وإلى
ً
خلف برنامج مشترك لبناء معارضة ديموقراطية تقدم نفسها بديال من هذه املنظومة السياسية
الفاسدة».

قالت املـصــادر نفسها« :هــم (الـحــزب)
ح ـ ّـددوا خياراتهم ،وبالتالي ال داعي
لــاتـصــاالت» .وســألــت« :هــل هناك من
تحققه
يحقق للسعودية ما لم ّ
يريد أن ّ
باحتجاز رئيس الحكومة» .وأضافت:
«أعـ ـ ــرب جـ ـب ــران بــاس ـيــل ع ــن األسـ ــف،
وأص ـ ــدر رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة مـيـشــال
عــون بيانًا أم ــس .فما ال ــذي يريدونه
بعد؟ بالنسبة الينا املوضوع انتهى».
ّ
مصر
وعـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن بــاسـيــل
ّ
التوجه إلى أبيدجان للمشاركة
على
ف ــي مــؤتـمــر ال ـطــاقــة االغ ـتــراب ـيــة ال ــذي
تنظمه وزارة الـخــارجـيــة واملغتربني
في الثاني والثالث من شباط املقبل،
وأن طلبًا ُقـ ّـدم الى السلطات العاجية
لـ ـتـ ـش ــدي ــد اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات حـ ـ ـ ــول م ـك ــان
انعقاده.
بـيــان رئـيــس الجمهورية ال ــذي ارتكز
ع ـلــى م ـب ــدأ ال ـت ـســامــح واملـ ــوازنـ ــة بني
تطلعات
خطأين لم ِ
يأت على مستوى ّ
الرئيس ّ
بري و«حركته» .فوصف عون
م ــا حـصــل بــأنــه «أسـ ــاء إل ــى الـجـمـيــع،
وبـ ـ ــأن م ــا ح ـص ــل ع ـل ــى األرض خـطــأ
كبير ُبني على خطأ» ،بحسب دوائــر
َ
«ليس إال مساواة املعتدي
عني التينة،

«محاولة
باملعتدى عليه» .كذلك فــإن ُ
ُ
ال ــرئ ـي ــس أخـ ــذ امل ـس ــأل ــة ع ـل ــى عــات ـقــه،
ّ
مصر على التعاطي وكــأن
يعني أنــه
ّ
شـيـئــا ل ــم ي ـ ُـك ــن ،وي ـب ــرر لـبــاسـيــل عــدم
اعتذاره».
وك ـ ـ ــان رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة قـ ــد دع ــا
فــي أول مــوقــف لــه مــن األزم ــة الحالية
إلــى أن «يتسامح الــذيــن أس ــاؤوا إلى
بـعـضـهــم ال ـب ـع ــض ،ألن ال ــوط ــن أكـبــر
ّ
م ــن ال ـج ـم ـي ــع ،وأكـ ـب ــر م ــن ال ـخ ــاف ــات
تجنح
الـسـيــاسـيــة ال ـتــي ال ي ـجــوز أن ّ َ
سيما
إلــى االعـتـبــارات الشخصية ،ال
أن التسامح يكون دائمًا بعد إساءة».
ّ
لتكتل التغيير
بيان الرئاسة تاله آخر ّ
واإلص ـ ــاح ،بـعــد اجـتـمــاع استثنائي
لــه فــي مــركــزيــة الـتـيــار الــوطـنــي الحر
فــي سنتر ميرنا الشالوحي برئاسة
كم ًال
بــاسـيــل .وقــد جــاء هــذا الـبـيــان ُم ّ
ملا قاله عــون ،إذ ســاوى بني «كرامات
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن» ،واعـ ـتـ ـب ــر أن «شـ ـع ــار
املسامحة هو األمر األفضل».
في املقابل ،قال ّ
بري أمام زواره أمس،
لدى سؤاله عن رأيه في بياني رئاسة
ال ـج ـم ـهــوريــة وال ـت ـك ـ ّـت ــل« :ال تـعـلـيــق».
ورأى أن «هـنــاك مــن لــم ُيـغــادر مرحلة

دخل لبنان أسوأ أزماته منذ انتخاب
َ
ال ـع ـم ــاد م ـي ـش ــال عـ ــون رئ ـي ـس ــا .أزم ــة
اختلطت فيها االعتبارات السياسية
وال ـش ـخ ـص ـيــة واالن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،وت ـه ـ ّـدد
ب ـشــل الـبـلــد عـلــى كــل امل ـس ـتــويــات ،في
ّ
غ ـي ــاب أي ب ـ ــوادر وس ــاط ــة .واألخ ـط ــر
يهدد بهز التفاهم
أن االحتقان يكاد ّ
بــن التيار الوطني الحر و ّحــزب الله
ال ــذي غــالـبــا مــا ُي ـع ـ ّـول عـلــى وساطته

ف ــي م ـثــل هـ ــذه ال ـ ـظـ ــروف .ف ـقــد علمت
«األخبار» أن وقوف الحزب ،في بيانه
أول م ــن أم ـ ــس ،إلـ ــى ج ــان ــب الــرئ ـيــس
نبيه ب ـ ّـري فــي ال ـحــرب املـنــدلـعــة بينه
وبني وزير الخارجية جبران باسيل،
أثـ ــارت أجـ ــواء امـتـعــاض داخ ــل قـيــادة
التيار .ورغــم تأكيد قناة «أو تي في»
شنت هجومًا ناريًا
البرتقالية ،التي ّ
على بري في نشرتها املسائية أمس،
«أننا سنظل مع املقاومة ،ومع جماعة
املقاومة ،ومع بيئة املقاومة ،وسنظل
ن ــرى ف ــي تـفــاهــم م ــار مـخــايــل حـمــايـ ًـة
ل ـل ـب ـن ــان ب ــوج ــه ال ـ ـعـ ــدو ال ـص ـه ـيــونــي
وال ـ ــداعـ ـ ـش ـ ــي» ،ن ـف ــت م ـ ـصـ ــادر ب ـ ــارزة
ف ــي ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر وجـ ــود أي
اتصاالت مع حزب الله .أكثر من ذلك،

