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سياسة

األربعاء  15شباط  2012العدد 1635

 14شباط  2012العـو
في العام املاضي ،انتقل «الثوار» من الساحة إلى القاعة
إلحياء الذكرى السادسة الغتيال الرئيس رفيق الحريري .ويوم
امسّ ،
«زمت» بعض جدران القاعة .في العام املاضي ،كان
«قائد الثورة» يقف على املنصة تحضيرًا ملهرجان الساحة

بعد شهر .اما امس ،فجلس الرئيس سعد الحريري في باريس
مخاطبًا جمهوره عبر شاشة .وقيادة «الثورة» استحقها
رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع .في املضمون
السياسي ،عادت قوى  14آذار إلى ما يجمعها :الدعوة إلى

سمير جعجع زعيم  14شباط
في الذكرى السابعة الغتيال الرئيس الشهيد رفيق
الحريري عادت سوريا لتكون في صلب مشروع  14آذار .وتبينّ
ّ
أمس أن رئيس القوات اللبنانية ،سمير جعجع ،بات القائد
الفعلي لهذه القوى .تخطى حلفاءه بأشواط ،في السياسة
ومخاطبة الناس وشد عصب الجمهور .أما سعد الحريري ،في
ختام الحفل ،فحمله مرافقان له عن كرسيه الباريسي

رئيس القوات :بئس المقاومة
ً
ً
هجوما عنيفا على
شن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع
النظام ال�س��وري ،وق��ال« :إن الجرائم وامل�ج��ازر والفظائع التي ترتكب
ب�ح��ق األب ��ري ��اء امل�ن��اض�ل�ين ف��ي س��وري��ا ،ت��وض��ع ت�ح��ت ش �ع��ار خدمة
املقاومة واملمانعة كما ج��رى ويجري في لبنان أيضًا عند الحاجة.
�ف جعجع املقاومة
فبئس هكذا مقاومة .وتبًا لهكذا ممانعة» ،ووص� ّ
ّ
بأنها «االحتالل بحد ذات��ه إلرادت�ن��ا ،وأمانينا ،وتطلعاتنا وأحالمنا،
من األشرفية الى حمص ،ومن كمال جنبالط الى محمد البوعزيزي،
والطفل حمزة الخطيب .إن�س� ٌ
ّ
قضية واح��دة ،في كل زمان
�ان واح��د،
ومكان ،وكما انتصرت في نهاية املطاف األشرفية ،وطرابلس ،وعاليه،
وزحلة ،وتونس ،والقاهرة ،وبنغازي ،هكذا ستنتصر حمص ،وحماه،
وإدلب ،ودير الزور ودرعا».
وحمل جعجع على الحكومة ووصفها بأنها «بائسة ،معارك بائسة
يختلط فيها الحابل بالنابل ،فال ت��دري من مع م��ن ،وم��ن ّ ضد من»،
ورأى أنه «زمن الجياع املزمنني الذين يتسابقون اللتهام كل ما ّتصل
ّ
ال�ي��ه أي��دي�ه��م ع�ل��ى م��وائ��د ال�ح�ك��وم��ة وال � ��وزارات وامل��ؤس �س��ات ،وك��أن�ه��م
ّ
ّ
راحلون غدًا ،وإنهم غدًا لراحلون ،إنهم راحلون مع من سيرحل أو ّربما
ّ
وشأننا».
سبقوه ،لهؤالء نقول :كفوا عن إصالحكم البائس واتركونا
ّ
وت��وج��ه جعجع ال��ى ح��زب ال�ل��ه ف�ق��ال« :كفانا قمصانًا س ��وداء .دق��ت
ّ
السوية في املنطقة ،فال تخطئوا
ساعة الحرية والديمقراطية والدولة
الحساب» .ورأى «ان الحكومة الغريبة األط��وار ،تسير عكس املسار
ّ
املسار التاريخي للبنان ،إنها
وعكس
الديمقراطي الطبيعي للمنطقة،
ً
ً
حكومة املوت السريري ،تنضح شلال وعتمة وفسادًا وهدرًا وابتزا ّزًا
وتالعبًا بأمنكم ومستقبلكم ،وحكومة الفضائح ،تفوح منها كل
ي��وم روائ ��ح امل� ��ازوت ،وص�ف�ق��ات ال�ك�ه��رب��اء ،وم�ل�ه��اة األج ��ور وم��أس��اة
التعيينات».
ّ ّ
واعتبر أن «األده��ى من هذا كله أن��ه ،وفي الوقت الذي يرفض ضباط
وعناصر من الجيش السوري نفسه تنفيذ أوامر نظامهم ،نجد بعض
من في هذه الحكومة وبعض إداراتها يتسابقون لتلبية رغبات النظام
والنازحني
وطلباته ،ولو وصلت الى حد مطاردة األبرياء والالجئني
ّ ّ
ّ
«ان كل
واملشردين الهاربني من جحيم األح��داث في سوريا» .ورأى
ّ
املنطقة يؤكد صوابية مشروع ثورة األرز وطروحاتها،
ما يجري في
ّ
ّ
ويعطي شهداءنا حقهم ولو متأخرًا يعتبر انتصارًا للبنان».

نادر فوز
ش � �ب � ��اط  ،2006س� �م� �ي ��ر ج� �ع� �ج ��ع زع� �ي ��م
م �س �ي �ح��ي ي �س �ع��ى إل � ��ى م �ص��ال �ح��ة ن�ف�س��ه
ّ
املستجدين .شباط
وجمهوره مع حلفائه
 ،2012سمير جعجع زعيم لهؤالء الحلفاء
وق��ائ��د ل�ج�م�ه��وره��م .ه ��ذه ه��ي ال�خ�لاص��ة
امل �ش �ه ��دي ��ة ل� �ل ��ذك ��رى ال �س ��اب �ع ��ة الغ �ت �ي��ال
الرئيس رفيق الحريري .بدا الرئيس أمني
ّ
الجميل باهتًا في خطابه ّ
يكرر نفسه منذ
س �ن��وات .ال��رئ�ي��س س�ع��د ال �ح��ري��ري غريق
م��داع �ب��ة م �ش��اع��ر ال �ن��اس وزع �ي��م اإلع�ل�ان
ع��ن طموحات ال م�ح��دودة وحسم معارك
بعد .أنهى األخير خطابه املتلفز،
لم تبدأ َ
انتظر مرافقني له ليساعداه على الوقوف
(رغ��م أن��ه ك��ان ق ��ادرًا على ال��وق��وف وح��ده
أول م��ن أم� ��س) .ظ�ه��ر ف��ي م��وق��ع الضعف
أم��ام سمير جعجع .األخير «ان��وج��د» في
ال�ب�ي��ال ب�لا ان ي�ش�ع��ر ب��ه أح��د مستخدمًا
ً
مدخال خاصًا .تابع بانتباه ص��راخ عدد
م��ن ال�ح��اض��ري��ن ،وه��م قلة قليلة ل��م تعقد
ربطات العنق ولم تلتزم أدبيات املجتمع
امل��دن��ي ف��ي ق��وى  14آذار .ه��م غ�ي��ر ف��ارس
س�ع�ي��د ودان � ��ا ح� �م ��دان .ه��ي ق �ل��ة ح�ض��رت
ل �ت �م �ث �ي��ل ال � �ن� ��اس ال � �ع� ��ادي �ي�ن م� ��ن األزق� � ��ة
والشوارع.
ّ
خاطب جعجع أمس هذه الفئة ،فهي قلة
في البيال وأغلبية ساحقة في املجتمع.
أل � �ق� ��ى ك �ل �م ��ات ��ه «ع � �ل� ��ى ال � �ق � �ي � ��اس» ،وه ��و
ب ��ات ي�ع�ل��م م��ا ي �ف��رح ق�ل�ب�ه��ا وم ��ا يدفعها
إل ��ى ال�ت�ص�ف�ي��ق وص� ��راخ «ال �ل��ه ي�ح�م�ي��ك».
ف�ف��ي ال��ذك��رى ال�س��اب�ع��ة ل �ـ«أب��و ب �ه��اء» ،لم
ت�ع��د ق�ض�ي��ة  14آذار أس��اس �ه��ا ال �ف��وز في
ان �ت �خ��اب��ات ن�ي��اب�ي��ة أو ب �ل��دي��ة أو ال �ع��ودة
إل ��ى ال�س�ل�ط��ة ،ب��ل م�ش��روع�ه��ا ب ��ات خ��ارج
ال� �ح ��دود ،ف��ي س ��وري ��ا .ه ��ذا ه��و ال �ع �ن��وان
الرئيسي لهذه املرحلة ،وهذه هي النقطة
ال�ح��اس�م��ة .ف��ي ال��ذك��رى السابعة الغتيال
رفيق الحريري ،عاد امللف السوري ليلقي
بثقله على مشروع  14آذار ،وكأنها عودة
ست سنوات إل��ى ال��وراء .لكن أم��س ّ
تطور
الوضع ،وبدل الدعوة إلى خروج الجيش
ال �س��وري م��ن ل�ب�ن��ان ،دع��ا خطباء  14آذار
إلى خروج النظام السوري من بلده .وبدل
أن ت �ص��در ع��ن ج �م �ه��ور  14آذار ع �ب��ارات
ن��اب�ي��ة ب�ح��ق ال�ش�ع��ب ال� �س ��وري ،ب ��ات ه��ذا
الجمهور يطرح نفسه حاضنة للسوريني
وداعمًا لهم.
وف ��ي ت�ج� ّ�م��ع ث� ��ورة األرز ،أك �ث��ر م��ن يتقن
ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ه � ��ذا ال� �ع� �ن ��وان ه ��و س�م�ي��ر
ج �ع �ج��ع .ف �ه��و ل �ي��س اب � ��ن س �ب��ع س �ن��وات
ف��ي السياسة ل� ّ�وع��ه اغتيال وال��ده فباتت
ل��ه ق �ض �ي��ة .وال ه��و اب ��ن ث�ل�اث�ي�ن س �ن��ة في
ً
ال�ع�م��ل ال�س�ي��اس��ي رض ��ي ب��االن �ك �ف��اء آم�ل�ا
العودة بعد حني بحصة أكبر في الدولة.
جعجع واجه النظام في سوريا ميدانيًا،
ث ��م س �ي��اس �ي��ًا وب �ع ��ده ��ا ق �ض��ائ �ي��ًا ،وي ��رى
ال �ك �ث �ي��رون أن ل ��ه ث � ��أرًا م ��ع ه� ��ذا ال �ن �ظ��ام.
استعاد جعجع أمس صورته الثمانينية،
ّ
إال أن مضمونها ت�غ� ّ�ي��ر :وب ��دل مخاطبة
املسيحيينيّ ،
توجه إلى املسلمني ،الطائفة
السنية تحديدًا.
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ب � ��دا م ��ن ال �ق ��اع �
ّ
باسمها .يضبطها ح�ين ت�ش��ذ« ،إره��اب��ي
إرهابي حزب الله إرهابي» .يسكتها حني
ت�خ�ط��ئ «ل�ع�ي��ون��ك أب ��و ب �ه��اء ،ب��دن��ا نعمل
ك��رب�لاء» .يطلق لها العنان ح�ين تصيب:
ّ
محيي الجيش ال �ح� ّ�ر» .يضاف إلى
«ال�ل��ه

من حضور احتفال البيال أمس (هيثم املوسوي)
ذلك كونه الوحيد الذي تحدث عن إسقاط
الحكومة وإسقاط النظام في سوريا وعن
ثورة األرز بالنبرة نفسها.
التفاعل مع الخطباء اآلخرين لم يكن على
ه ��ذا ال �ش �ك��ل ،ف �ح�ين أش� ��ار ال��رئ �ي��س أم�ين
ال�ج�م� ّ�ي��ل إل ��ى أن ��ه «م �ع��ًا ث��رن��ا وت�ظ��اه��رن��ا
وق� ��اوم � �ن� ��ا واض� � �ط � � ِ�ه � ��دن � ��ا» ،ص � � ��رخ أح ��د
ال �ح��اض��ري��ن ع �ف��وي��ًا« :ب ��س ن �ح��ن وح��دن��ا
(اي تيار املستقبل) اللي أكلناها بـ 7أيار
» .ومنسق األم��ان��ة العامة لقوى  14آذار،
ال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق ف � ��ارس س �ع �ي��د ،اك�ت�ف��ى
ب � �ت�ل��اوة رس� ��ال� ��ة م� ��ن امل� �ج� �ل ��س ال��وط �ن��ي
السوري ،هي نفسها الرسالة التي ّ
وجهها
املجلس إلى األمانة العامة في  25كانون
الثاني امل��اض��ي ،ف��ي شكلها ومضمونها
 .أم��ا ال �ح��ري��ري ،ف�ك��ان��ت ل��ه ره�ج�ت��ه ،كيف
ال ،فهو ف��ي النهاية اب��ن الشهيد وحامل
ّ
اإلرث؟ لكن الالفت أن خطابه عبر الشاشة
ّ
لم يلق االستجابة املطلوبة ،إذ هم عدد ال
بأس به من الحضور بالخروج من القاعة
بعد إطاللته بوقت قصير .فمن جهة هم
تابعوا كالمه خ�لال املقابلة املتلفزة قبل
س��اع��ات وب��ال�ت��ال��ي «ش�ب�ع��وا» م��ن شوفته
وع ��رف ��وا م ��ا س �ي �ق��ول .وم� ��ن ج �ه��ة أخ ��رى
ل�ي��س ف��ي ال �ش��اش��ة أي ص�ي�غ��ة ت�ف��اع��ل مع
«الشيخ» ،وبالتالي يمكن استباق ختام
االحتفال واملغادرة قبل أن يزدحم الوضع
و تخرج ّ
«أمة الله».

بداية االحتفال كانت ّباهتة .صور شهداء
«ث ��ورة األرز » ل��م تحفز الحاضرين على
الهتاف أو التفاعل .األم��ر ال��ذي دف��ع أحد
ال� �ح ��اض ��ري ��ن ،ال� � ��ذي واظ� � ��ب ع �ل��ى إط�ل�اق
الشعارات في الدقائق ّالعشر األولى ،إلى
ال �ق��ول 5000« :مل��ن ي �ص��ف��ق» .ل��م يستجب
ّ
أحد ،فسأل صديقًا له في فرقة «الهتيفة»:
َ
«لنكون جايني بالغلط على ذك��رى عماد
مغنية ي��ا ّاب��ن ال �ل��ه» .ورب �ط��ًا ب�خ�ل��ق ال�ل��ه،
يمكن التوقف عند ظاهرة دانا حمدان.
سقطت السيدة حمدان على منصة البيال
أم� ��س .ت �ه��ام��س ال �ج �م �ي��ع« :م�ي�ن ه �ي��دي»؟
وك� � ��أن دان� � ��ا س �م �ع �ت �ه��م ،ف� �ع � ّ�رف ��ت ال �ن��اس
ب�ن�ف�س�ه��ا .ع �م��ره��ا  21ع��ام��ًا وه ��ي ط��ال�ب��ة

بداية االحتفال كانت
باهتة .صور شهداء «ثورة
تحفز الحاضرين
األرز » لم ّ
على الهتاف أو التفاعل

