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األحدب :السلطة بين أيدي العونيّين خطرة ألنهم يستعملونها لتدمير البلد

الثورة في طرابلس طالبت بتنحي الرئيس عون

فرع الجامعة اللبنانية يف عكار بني أن تكون
طـــرابـــلـــس  -مـــايـــز عـــبـــيـــد
يف منطقة العبدة ذات األغلبية املسلمة أو يف
لم يكــن أح ٌد يتوقع أنــه ويف ع ّز العهد
تلعباس الغربي حيث األغلبية املسيحية.
"العوني" يف رئاســة الجمهوريــة والكتلة
يشري النائب الســابق مصباح األحدب
يف حديث إىل "نداء الوطــن" إىل ّ
األكرب يف مجلس النواب والحصة األكثر وزنًا
أن "خطاب
يف الحكومة أن تصبح شعبية التيار الوطني
"التيــار الوطني الحر" ال يشــبه لبنان وال
الحر يف أسوأ أيامها .فزيارة رئيس "التيار"
اللبنانيني.
فمفهوم لبنان لدى التيار يتناقض تماما ً
جربان باســيل الشهرية إىل طرابلس يف تموز
املــايض ،والتي قوبلت بمقاطعة سياســية
مع مفهوم لبنان التعددي املنفتح ،فرؤيتهم
وشعبية واســعة ،أكرب دليل عىل أن ما كان
للبنــان بأنه املرشقي املســيحي ،والرئيس
يقوله مــن أرقام عن قوة شــعبيته وتياره
عون قال "انترصنا عىل العثمانيني" ،عن أي
يف طرابلس والشــمال ،ليس ســوى "نسج
عثمانيني يتكلم؟ هــذا الخطاب نبذه الجيل
خيال" ،تمامــا ً كما الوعود التي أغدقها عىل
الجديد يف هذا البلد .التســوية الرئاسية بحد
اللبنانيني بالكهرباء.
ذاتها هي عبارة عن تحالف
يف ظل هذا العهد وصل
طائفي ،بني "حــزب الله"
لبنــان إىل أســوأ األوضاع
و"التيــار الوطنــي الحر"،
األحدب :خطاب "التيار
اإلقتصادية ،الفقر والجوع
عىل حساب لبنان التعددية،
الوطني الحرّ" ال يُشبه
يف كل مكان .ربما طرابلس
حصــل بمباركــة األطراف
وعــ ّكار من أكثــر املناطق
األخــرى التي كانــت لديها
لبنان وال اللبنانيين
التي برز فيها سوء األوضاع
حصة فن السلطة".
ألنها مناطــق الحرمــان األزيل يف لبنان .يف
أضــاف" :ما يفعلــه العونيــون هو
اســتعمال املؤسســات اللبنانية من أجهزة
طرابلس وقبيل اندالع ثورة  17ترشين ،رفع
أمنيــة وقضائية وإداريــة ،لتفعيل مواقع
الطرابلسيون شــعار "الشعب يريد إسقاط
تيارهــم السياســية عىل حســاب الدولة
النظام" يف مســرياتهم .وخالل الثورة ُرفعت
والشــعب ،حتى وصلنا يف الداخل إىل ما نحن
يافطات تطالب رئيس الجمهورية بالتنحّ ي،
عليه اليوم ،ومــع الخارج بتنا يف محور غري
وسمعت هتافات يف ســاحة النور وعند كل
مقبول دوليا ً بدل أن نعتمد سياســة النأي
تظاهرة تشــري إىل باســيل وتياره بالفساد
بالنفس .هو خطــاب يتناقض مع مفهوم
وبالحقد عىل طرابلس والشــمال ،فضالً عن
مطالبة الثوار للمحافظ رمزي نهرا املحسوب
لبنان ألنه يحوّله إىل نظام ديكتاتوري قمعي
عىل "الوطني الحر" بالرحيل عن املدينة.
وهذا ليــس جوهر لبنان .ولذلــك فإن هذا
هنا يف الشمال رأي واسع يرى ّ
أن "باسيل
الخطــاب ليس مرفوضا ً فقــط يف طرابلس
الذي رفع شــعار اسرتداد حقوق املسيحيني
وعكار والشــمال ،بــل حتــى يف املناطق
لــم يقــم عمليــا ً إال باســرتداد الوظائف
املســيحية ،ألنه طرح تقسيمي غري مقبول
والســلطة ملصلحة محازبيه ،ومعاقبة باقي
من الشــعب اللبناني وغري قابل لإلستمرار.
املناطق بحرمانها من حقوقها" ،كما حصل
إن الســلطة بــني أيــدي هــؤالء خطرة،
عندما قام باســيل بنقل الكلية البحرية من
ألنهم يســتعملونها لتدمري البلد لحســاب
مصالحهم".
عكار إىل البرتون ،وافتعال أزمة حول مكان

#أنا_ حرقت_مكتب_العونية

يف ع ّكار التي أَحرق فيها شــبّان مكتب
"التيــار الوطني الحر" بعــد حادثة تع ّرض
مرافقــي النائب زياد أســود لشــابّني من
طرابلس ،ثمة رفض واسع لسياسة "التيار"
ومن ورائه العهد الداعية إىل معاقبة املنطقة
وأهلها ،وهذه املرة من باب استدعاء الثوار إىل
التحقيق عىل خلفية حرق املكتب .بينما انترش
عىل وســائل التواصل اإلجتماعي هاشــتاغ
"#أنا_حرقت_مكتب_العونية" ،يف تعبري من
الناشــطني عىل الوحدة يف وجه السلطة التي
تستهدفهم.
واعترب الناشط يف ثورة ع ّكار املختار زاهر
الكسار ّ
ّ
أن "رد فعل الشبان عىل حرق بعض
املوجودات يف مكتب التيار الوطني الحر جاء
عىل خلفية الترصيحات واألفعال التحريضية
من املحســوبني عىل التيار وآخرها جماعة
زياد أســود .فنتفاجأ بأنه يتم طلب  20شابًا
من عكار إىل التحقيق ،وتركوا كل الفاسدين
يرسحون ويمرحون ،وصار هؤالء الشــباب
هم وراء مشاكل البلد يف نظر هذه السلطة".
أضــاف" :يف أعقــاب لقــاء التضامن
مع الناشــطني الذي عُ قــد يف بلدية ببنني،
ّ
شــن أنصار "التيار الوطني الحر" هجومً ا
علينــا عىل وســائل التواصــل اإلجتماعي.
بدأوا يروجــون أننا دواعــش وضد العيش
املشــرتك وهذا كالم أكثر مــن فتنوي وأكثر
من تحرييض" ،كما إستنكر الناشط يف ثورة
عكار هيثم طالب هذه السياســة واعترب أن
"ما يقوم به التيار ونوابه ومســؤولوه ،من
تصاريح فئويــة مذهبية هــو الذي يؤجج
الفتنة يف البلــد ،وهذا ما يجــب أن يتحرك
ألجله القضاء وليس اإلستدعاءات للناشطني
الثائرين يف وجه الظلم والفساد ،هذه سياسة
تعتمدها السلطة من ضمن خطتها للقضاء
عىل الثورة".
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