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ّ
 14آذار :تنشيط للقواعد اإلسالمية

المشهد السياسي
رسائل إلى المحرر
شكرًا شكرًا يا مارسيل
تعليقًا على م��وض��وع «مارسيل
خ� � �ل� � �ي� � �ف � ��ة :ع� � � � � � � � ��ذرًا ،ل � � � ��ن أذهب
إل � � ��ى ال � �ب � �ح� ��ري� ��ن» («األخبار»،
:)2011/2/25
«شكرًا شكرًا يا تمريض» عبارة
ّ
كررناها للطاقم الطبي الشجاع
ّ
ال� ��ذي ت �ح ��دى ال �س �ل �ط��ات واملوت
إلن �ق��اذ ج��رح��ان��ا ،وأق��ول�ه��ا اليوم
ل��ك ي��ا م��ارس �ي��لّ ،أي �ه��ا الشجاع:
ش�ك�رًا ش�ك�رًا ي��ا م��ارس�ي��ل الحرية
ّ
يتحدثون
والكرامة .عن أي ثقافة
ّ
ب �ع��د ث �ق��اف��ة امل� ��وت ال �ت��ي سطروا
أحرفها على صدورنا ،عن ثقافة
القهر التي حفروا سياطها فوق
ظهور شبابنا وكهولنا أكثر من
 200عام.
ال ،ي � � ��ا أي � � �ه� � ��ا ال � � �ع� � ��ال� � ��م ،املارد
ال�ب�ح��ري�ن��ي ل��ن ي�ه��دأ ول��ن يسكت
بعد ال �ي��وم .خ��رج ليعلن الثورة،
ويشكر األح ��رار أم�ث��ال مارسيل.
دم��ت لخدمة اإلنسانية والوطن
ال�ع��رب��ي ،ي��ا ّأي�ه��ا امل�ح�ت� ّ�رم ،واذكر
قميص يوسف الذي تمزق.
ّ
محمد املخلوق

♦♦♦

ّ
ملهم الثوار
م ��ا أش� �ب ��ه امل �ل�اي �ي�ن ال� �ت ��ي كانت
ت�ج�ت�م��ع ل �س �م��اع ف��رق��ة امليادين
وص � � � � � ��وت م� � ��ارس � � �ي� � ��ل خليفة،
ب��امل�ل�اي�ي�ن ال �ت��ي ت �ت �ظ��اه��ر اليوم
ف ��ي ال� �ش ��وارع وت �م�ل�أ الساحات
لتسقط الطواغيت .وأنت أنت ال
أح��د غ�ي��رك ،بألحانك ،وكلماتك،
وص ��وت ��ك ،م �ل �ه��م ل �ل �ث � ّ�وار أينما
ُوج��دوا في كل زمان ومكان .لقد
ُم �ن �ع��ت ف ��ي م �ص��ر ّأي � � � َ
�ام النظام
العقيم على م��دى عشرين عامًا.
ل� �ق ��د خ� ��اف� ��وك وخ � ��اف � ��وا صوتك
ال� ��ذي ي �ن��ادي ع��ال �ي��ًا ض��د القمع
وامل ��وت .ال لغنائك ف��ي البحرين
ّ
محررة ،وميدان التحرير في
إال
مصر ينتظر صوتك ،وكذلك كل
عاصمة ّ
محررة حتى القدس.
فيصل باشا

♦♦♦

هذه إحدى مقطوعاتك
ه��ذه إح��دى نوتاتك ،ه��ذه إحدى
م� � �ق� � �ط � ��وع � ��ات � ��ك ،أرى مسرحًا
يتضامن ّمع الثورة ،أستمع إلى
قيثارة تغني :ال�ث��ورة ...الثورة...
وهل هي إال قيثارة مارسيل.
ه � � ّ�ذا م ��ارس� �ي ��ل ال � � ��ذي يتناسق
مارسيل
وي��ت�ح��د م��ع ذات� ��ه .ه ��ذا
ً
ال � � ��ذي ي �ح �ت �ض��ن ن� �ف� �س ��ه .أصال
س� �ي� �ك ��ون م ��ارس� �ي ��ل ّغ ��ري� �ب ��ًا عن
م� ��ارس � �ي� ��ل ل� � ��و ل� � ��م ي� ��ت � �خ� ��ذ هذا
االنحياز الثوري.
جعفر الغسرة

♦♦♦

شاطر

ّ
ّ
ملارسيل
أرف � ��ع ال � ّق��ب �ع��ة ت �ح��ي��ة ُ
أين تؤكل
خليفة ألنه يعرف من ّ
ال �ك �ت��ف .ط ��وال ع �م��رك ت�غ��ن��ي في
ت��ون��س وب��رع��اي��ة زي��ن العابدين
امل �خ �ل��وع .ع�ج�ب��ًا ك�ي��ف أصبحت
م��ع ث � ّ�وار ت��ون��س اآلن؟ وم��ا أردأ
ّ
ّ
ني
ذاك ��رة ال� ّش�ي��وع��ي�ين واليساري ّ
وال� � �ق � ��وم � ��ي �ي��ن ك � �ي� ��ف ن� � �س � ��وا أن
مارسيل خليفة ل��م ُي � ِ�دن اعتقال
ش� ��اب ًم �غ��رب��ي ال ي � ��زال مصيره
مجهوال بعد صعوده الى املسرح
ّ
لتحية خليفة وهو يحمل صورة
غ� �ي� �ف ��ارا .وك �ي ��ف نّ �ن �س��ى صورة
مارسيل وهو يتسلم درع اإلبداع
من امللك املغربي...
سمير عطا الله

أعلنت قوى  14آذار،
أمس ،موقفها النهائي
بعدم املشاركة في
الحكومة العتيدة لتطلق
بذلك استعداداتها
إلحياء الذكرى السادسة
النطالقتها .والالفت أن
شخصيات األكثرية السابقة
ال تزال تراهن في حساباتها
وخططها السياسية على
السياسة األميركية ،كما عبرّ
بعض املشاركني أمس
نادر فوز
�أت اج� �ت� �م ��اع ن� � ��واب  14آذار في
ل ��م ي� � � ِ
ّ
ال�ب��ري�س�ت��ول أم��س ب ��أي ج��دي��د .فإعالن
عدم املشاركة في الحكومة العتيدة كان
قد ُس ّرب قبل أيام وأكدته مجموعة من
النواب ،كما أن إعادة فتح ملف السالح
س�ب��ق ل�لأك�ث��ري�ين ال�س��اب�ق�ين أن شددوا
ع�ل�ي�ه��ا ف��ي ذك ��رى  14ش �ب��اط األخيرة.
وق��د ف��رض ذل��ك ال�س��ؤال ع��ن سبب هذا
الضجيج اإلع�لام��ي ل�ق��وى  14آذار من
اجتماع البريستول .الواضح أن الفريق
ال � ��ذي ان �ت �ق��ل إل� ��ى ص� �ف ��وف املعارضة
ي �س �ع��ى إل � ��ى ال �ت��أك �ي��د ل �ج �م �ه��وره أنه
يحافظ على قوته ويقوم باالستعدادات
ال�لازم��ة الس�ت�ع��ادة ال ��دور امل�ف�ق��ود منذ
أواخ � ��ر أي� ��ار  ،2008وه ��ي استعدادات
قائمة منذ أسابيع بهدف إع��ادة رص
هذا الجمهور لتوجيه رسالة واضحة
إلى الخصوم املحليني بأن قوى  14آذار
ال تزال تحتفظ بنصف اللبنانيني ،وأن
خروجها م��ن السلطة يعني أن نصف
الشعب اللبناني غير ممثل في الحكم.
وب��ال �ت��ال��ي ،ف ��إن امل �ع��رك��ة ه��ي لـ«إثبات
النفس».
وب�ع��د خ �س��ارة ال�ح�ل�ي��ف األق� ��وى ،وليد
ج�ن�ب�لاط ،اه�ت��م ه��ذا ال�ف��ري��ق بالتركيز
ع �ل��ى ال �ن��ائ��ب م � ��روان ح �م��ادة وتفعيل
دوره ع �ل��ى ال �س��اح��ة ال �ش��وف �ي� ّ�ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ بما
ت�ع�ن�ي��ه ط��ائ�ف�ي��ًا ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ل�ل�ت��أك�ي��د أن خروج
ال� ��رأس ال�ج�ن�ب�لاط��ي م��ن  14آذار ّ
حرك
أبناء طائفته بطريقة عكسية.
ث ��م ه� �ن ��اك س �ع��ي واض� � ��ح إل � ��ى إضفاء
ال�ط��اب��ع ال�س�ن� ّ�ي ع�ل��ى ال�ش�ك��ل املعارض
ال�ج��دي��د ل�ق��وى  14آذار ،إذ ليس بريئًا
أن يقرأ النائب ف��ؤاد السنيورة البيان
ال� �خ� �ت ��ام ��ي الج � �ت � �م ��اع أم � � ��س ،ك� �م ��ا أن

مّ ��ن ح �ض��ر إل � ��ى ال �ب��ري �س �ت��ول يالحظ
أن ص � ��ورة ج �ل ��وس ال �ح��اض��ري��ن عند
ّ
دخ��ول �ه��م ت �ب��دل��ت ل ��دى إذاع � ��ة البيان.
عند الساعة ال�س��ادس��ة ،ك��ان ي��رأس كل
م��ن س�ع��د ال �ح��ري��ري وف� ��ؤاد السنيورة
ّ
الجميل الطاولة
وسمير جعجع وأمني
امل � ّ
�رب� �ع ��ة ،ل �ي �ع��ودوا وي �ج �ت �م �ع��وا كلهم
ح��ول رئ�ي��س كتلة املستقبل النيابية.
وفي هذا اإلط��ار ،قدم مراقبون تفسيرًا
ب� ��أن امل �ط �ل��وب إظ� �ه ��ار ت �ي��ار املستقبل
بما يمثله طائفيًا ف��ي وج��ه الحكومة
العتيدة.
وف ��ق ه ��ذا امل �ن �ط��ق ،ي�ع�م��ل ه ��ذا الفريق
وس �ي �ع �م��ل ف ��ي امل��رح �ل��ة امل �ق �ب �ل��ة ،التي
ّ
س � � �ي � � �ح � ��دد م � �ع� ��امل � �ه� ��ا وتفاصيلها
السياسية يوم األحد املقبل في اجتماع
ّ
موسع يضم نوابه ووزراءه وفاعلياته
االجتماعية واألهلية.
ّ
وأه��م ما يمكن اإلش��ارة إليه هو أن 14
آذار ق��د ي �ك��ون ت �س� ّ�رع ف��ي إع�ل��ان عدم
كان مناسبًا
مشاركته في الحكومة ،إذ َ
أكثر لتياراته ون��اس��ه أن ُيعلن انتهاء
امل �ف��اوض��ات ي ��وم  14آذار امل �ق �ب��ل .عند
طرح هذه املالحظة على أحد قادة ثورة
األرز ،ق � ��ال :أع � ��رب األم �ي��رك �ي��ون ّخالل
ال�ل�ق��اءات األخ�ي��رة ع��ن أنهم سيوفرون
كامل الدعم لحركتنا .وهم اليوم أبعد
وأكثر تقدمًا عن موقع الـ .1559
يترك هذا الجواب انطباعًا وحيدًا :كيف
يمكن ش�خ�ص�ي��ات  14آذار االستمرار
في التعويل على السياسة الخارجية
األميركية ،ومنحها كامل الثقة بعد كل
«الفصول» التي ارتكبت بحقها وأدت
إل ��ى ال �ن �ت��ائ��ج ال �ك��ارث �ي��ة ال �ت��ي وصلت
إليها ثورة األرز؟ ال جواب.
ال�لاف��ت أن ن��ائ��ب ال�ج�م��اع��ة اإلسالمية،
عماد الحوت ،لم يحضر اللقاء ،مشيرًا
ال� ��ى أن� ��ه «ل �ي��س ع �ض �وًا ف ��ي  14آذار»،
ّ
موحد
وم ��ؤك � �دًا أن م ��وق ��ف ال �ج �م��اع��ة
مع ه��ذا الفريق باعتبار أن��ه «ف��ي إطار
الشروط ،املشاركة في الحكومة ليست
مجدية».
وم ��ن أب� ��رز ال ��وج ��وه ال �غ��ائ �ب��ة ع ��ن لقاء
ال � �ب� ��ري � �س � �ت� ��ول ،ال � �ن� ��ائ� ��ب م� �ي� �ش ��ال املر
وحفيدته النائبة نايلة تويني .األول
ب� ��ات ي �س �ع��ى إل� ��ى م �ص��ال �ح��ة الرئيس
م �ي �ش ��ال س �ل �ي �م ��ان ،وال� �ث ��ان� �ي ��ة ّ
عبرت
ع ��ن ن�ق�م�ت�ه��ا ع �ل��ى ه� ��ذا ال �ف��ري��ق .ربما
ل��م ي�ل�ح��ظ أح ��د ه ��ذا ال �غ �ي��اب ،إذ جرى
التعويض عنهما بحضور مجموعة
من الشخصيات غير النيابية ،وأولها
منسق األم��ان��ة ال�ع��ام��ة ل�ق��وى  14آذار،
فارس سعيد.
ّ
األكثريني
ف � ��ي م � ��واق � ��ف ون � �ق � ّ��اش � ��ات
ال�س��اب�ق�ين ،ت��أك�ي��د أن ال�ن�ت��ائ��ج كارثية
وأن الواقع غير مقبول .فرئيس الهيئة
التنفيذية في ال�ق��وات اللبنانية ،الذي

ّ
استبق الرئيس املكلف ،نجيب ميقاتي،
موقف قوى  14آذار بعدم املشاركة في
الحكومة باإلشارة إلى «أنني سأدرس
مع رئيس الجمهورية الخيارات األخرى
امل �ت��اح��ة واخ �ت �ي��ار امل �ن��اس��ب م��ن بينها
ملصلحة البلد» .وأعاد ميقاتي التشديد
ع�ل��ى أن رغ�ب�ت��ه األس��اس�ي��ة ه��ي تأليف
حكومة تكنوقراط ،مشيرًا إلى ّأن «هذا
الخيار متروك كأحد الحلول األخيرة،
ُ
انطلقت منه في عملية
ألن املبدأ ال��ذي
الترشيح هو منع الفتنة في البلد ،وإذا
ل ��م ن�ض�م��ن م�س�ب�ق��ًا ح �ص��ول حكومة
ت�ك�ن��وق��راط ع�ل��ى ث�ق��ة امل�ج�ل��س النيابي،
ن �ك��ون ق��د وق�ع�ن��ا م �ج��ددًا ف��ي الفتنة».

تصفيق للنشيد الوطني في البريستول أمس (مروان طحطح)

جعجع لحكومة
جديدة يكون أول بنودها
لملمة السالح
األميركيون اليوم
أبعد وأكثر تقدمًا عن
موقع الـ 1559

ب ��دا أم ��س أك �ث��ر ال �ح��اض��ري��ن ارتياحًا
ّ
لدى دخوله عن «الواقع
واطمئنانًا ،عبر ّ
بكامله ما فينا نكفي فيه» ،مشيرًا إلى
أن على  14آذار «استكمال ثورة .2005
كان االعتقاد أنه يمكن استكمالها من
خ�ل�ال ال��وج��ود ف��ي ال�س�ل�ط��ة .أصبحنا
ّ
مقيدين بقواعد التصرف في السلطة
ول� � ��م ي� �ك ��ن ب ��إم� �ك ��ان� �ن ��ا اس� �ت� �ع� �م ��ال كل
طاقاتنا» ،ليعود ويؤكد أن الخروج من
السلطة يعني طرح املواضيع كما هي
«بال مسايرة» ،مشددًا على القرار بعدم
املشاركة في الحكومة.
داخل
للصحافيني
أكمل جعجع ما قاله
ّ
االجتماع ،فأشار في مداخلته إل��ى أن
«معارضة ميقاتي تفصيل صغير ،إذ

حد للمحكمة
سعد :على الحكومة وضع ً
وأشار ميقاتي إلى ّأن املشاركة أو عدم
امل �ش��ارك��ة ف��ي ال�ح�ك��وم��ة «ال ّ
تخصني
ش �خ �ص �ي��ًا ،ب� �ق ��در م� ��ا ه� ��ي ضرورية
للنهوض بالوطن ومؤسساته ،وللتعاون
لحل املشكالت الكثيرة التي نعانيها».
على صعيد آخر ،أعلن أمس البطريرك
املاروني املستقيل نصر الله صفير من
مطار رفيق الحريري الدولي ،بعد عودته
م��ن روم� ��ا ،أن ��ه س�ي��دع��و «إل ��ى انتخاب
ب�ط��ري��رك ج��دي��د ف��ي ال�ق��ري��ب العاجل»،
موضحًا أنه لم ُي َز ِّك أي مطران ،و«الكالم
ع��ن ه ��ذا األم ��ر ف��ي غ�ي��ر م �ح �ل��ه» .وأكد
صفير ّأن «البابا بنديكتوس السادس
ُ
ع �ش��ر ق �ب��ل االس �ت �ق��ال��ة ك �م��ا قدمتها،

وقد وضعت األسباب في الكتاب الذي
وجهته إل�ي��ه» .وع��ن تحميل البطريرك
العتيد أي رسالة ،أجاب« :عندما ينتخب
ّ
نحمله الرسالة» ،معلنًا «ال أريد إسقاط
أح � ��د» .وأوض � ��ح ردًا ع �ل��ى س� ��ؤال آخر
«التقينا الرئيس ميشال سليمان في
روم ��ا ،ال ف��ي الفاتيكان ،وال�ح��دي��ث دار
بيننا ح��ول ل�ب�ن��ان ،وق��د أم �ل��ت خيرًا»،
م�ش�ي�رًا ال ��ى أن «ال��رئ �ي��س س�ل�ي�م��ان لم
يعرض ّ
علي أفكارًا ،وقد يكون عرضها
على سواي».
ف��ي م��وض��وع ال�ت�ظ��اه��رة ال�ت��ي دع��ت الى
إس� �ق ��اط ال �ن �ظ��ام ال �ط��ائ �ف��ي ف ��ي لبنان،
ص� ّ�رح ال�ب�ط��ري��رك صفير «أس�م��ع بهذا

امل ��وض ��وع اآلن ،وال ي�م�ك�ن�ن��ي أن أؤيد
شعارًا على العمياني» .وفي املوضوع
الحكومي ،أوض��ح أن��ه «ج��رت ال�ع��ادة أن
يشارك جميع األفرقاء السياسيني في
الحكومة».
وف ��ي ص �ي��دا ،أح �ي��ا ال�ت�ن�ظ�ي��م الشعبي
ال� �ن ��اص ��ري أم� ��س ال ��ذك ��رى السادسة
وال� �ث�ل�اث�ي�ن الغ� �ت� �ي ��ال م � �ع ��روف سعد،
ف ��ي م �س �ي��رة ح ��اش ��دة ج��اب��ت شوارع
امل��دي �ن��ة ،ف��ي ظ � ّ�ل أح� ��وال ج��وي��ة ّ
سيئة.
وك �ت ��ب م ��راس ��ل األخ � �ب ��ار ف ��ي صيدا،
خ��ال��د ال �غ��رب��يّ ،أن ال�ت�ن�ظ�ي��م الناصري
ن �ج��ح ف ��ي اس �ت �ع��راض ق� ��وة سياسية
وش �ع �ب �ي��ة ،وأك � ��دت م �ص��ادر سياسية

