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سياسة
تقرير
ابراهيم األمين

مملكة القهر و«األخبار»
ّ
شن السفير السعودي في لبنان علي عواض
عسيري هجومًا على «األخبار» بسبب ما
ّ
سماه «تجاوزاتها املتكررة بحق اململكة
ورموزها» .وقال لجريدة «الوطن» السعودية
«إن هذه الصحيفة اعتادت الترويج ألكاذيب
واتهامات للمملكة وقياداتها ،وجاء وقت أن
تقف عند حدها .وكلفت السفارة السعودية
في العاصمة اللبنانية بيروت فريقًا قضائيًا
ملحاسبة ومقاضاة الصحيفة التي اشتهرت
بانتمائها إلى محور إيران ،حزب الله ،سوريا
وسعيها إلى التسويق ملبادئ ما يعرف بمحور
املقاومة».
ما الذي تريد أن تفعله بعد يا سفير آل سعود؟
منذ اليوم األول لصدور «األخبار» وأنتم تقودون
سياسة ّ
كم األفواه .اقترفتم أمورًا كثيرة لم
نتحدث عنها ،وللتذكير نعيد لفت االنتباه الى
بعض ما تقومون به:
ـ ـ محاوالت الترغيب والترهيب بقصد وقف
انتقاد حكومتكم وأفعالها في املنطقة؟
ـ ـ تقررون حجب موقع «األخبار» اإللكتروني
داخل بالدكم ،ثم تعملون على إقفال كل
ّ
الصفحات التي يمكن أن يصل املتصفحون إلى

الجزيرة الذي
ً
رهاننا على شعبً
سيلفظكم عاجال أو آجال الى مزبلة
التاريخ حين تهب عواصف الحرية
القادمة الى قلب جزيرتنا العربية!
«األخبار» عبرها.
ـ ـ تمنعون أي صحافي أو أكاديمي أو ناشط في
بالدكم من الكتابة في «األخبار» أو التواصل
معها.
ـ ـ تفرضون على كل الوكاالت اإلعالنية التوقف
عن نشر أي إعالن في «األخبار» تحت طائلة
مقاطعتها.
ــ ّ
تحرضون القوى والشخصيات والجهات
العاملة معكم في لبنان على مقاطعة «األخبار»
والعمل ضدها بكل األشكال.
ـ ـ عبارة «حان وقت أن تقف عند حدها» ،سبق
ملمثلكم في بيروت ،الرئيس سعد الحريري ،أن
قالها في اجتماع مع إعالمييه وأمنييه في سياق
أنه يريد «تكسير رأس األخبار» .ومع أن وسام
الحسن لم يعد على قيد الحياة ،لكن كثيرين من
ّ
املحيطني به ومن املحيطني بالحريري يتذكرون
ّ
املضي في هذا األمر.
نصيحته لرئيسه بعدم
ـ ـ طلبتم من الحريري أن يوافق على مشروع
للنائب عقاب صقر بشن حملة شخصية ضد
إدارة «األخبار» بحجة أن الجريدة ّ
تعرضت
ّ
له شخصيًا .ومرة جديدة ،تدخل قريب من
الحريري ناصحًا إياه بعدم الدخول في لعبة
ستؤذيه شخصيًا ولن تنفعه.
ـ ـ لم يتوقف الفريق العامل معكم في لبنان ،من
جماعة الحريري إلى «القوات اللبنانية» ،إلى
شخصيات من  14اذار ،بالتعاون مع بعض
النافذين في الجسم القضائي ،عن شن حملة
قضائية بهدف «إفالس األخبار» كما اعتقدتم.
ـ ـ قررتم االنتقال الى مستويات خارج لبنان،
فصار ممنوعًا على أي موظف أو صحافي في
«األخبار» دخول دول عربية عدة ،من بينها دول
في مجلس التعاون الخليجي.
ـ ـ شجعتم وساهمتم في لعبة املحكمة الدولية
الخاصة بجريمة اغتيال رفيق الحريري للذهاب
في لعبة سياسية تحت غطاء قانوني بقصد
محاصرة «األخبار» خارجيًا.
ـ ـ تعاونتم مع األميركيني في مواجهة نشر
وثائق ويكيلكيس بقصد منع تعميم فضائحكم
في لبنان والعالم العربي ،ومارستم الضغوط
ملنعنا من نشر وثائق حول ما قمتم وتقومون
به.
ما الذي تريدون القيام به بعد ،وبماذا
ستتهموننا؟
بأننا عمالء للصفويني واملجوس والفرس
والروافض؟
بأننا عمالء تاريخيون للشيوعية الحاقدة على

اململكة بحكم أنها رأس الدين؟
بأننا نتلقى األموال من خصومكم من أجل
شتمكم؟
بأننا حاقدون من جماعة نصر الله وحزب
الله وبشار األسد والنظام الطائفي في العراق
ونظام املاللي في طهران والفصائل املغامرة في
فلسطني وامليليشيات الحوثية في اليمن؟
وماذا تريدون من مقاضاتنا؟
تريدون فرض غرامات علينا تدفعنا الى
اإلفالس؟
تريدون قرارًا بإقفال الجريدة؟
تريدون قرارًا بوقف نشر أي معلومة أو رأي
ضد سياساتكم وضد استعالئكم وضد
جهلكم وتخلفكم وظالميتكم؟
تريدون محاصرتنا من خالل نقابة الصحافة
أو نقابة املحررين أو وزارة اإلعالم أو رئاسة
الحكومة أو أجهزة أمنية وإعالنية وإعالمية
وخالفه؟
ثم هل تريدون االنتقال الى ما هو أعلى؟
تريدون تخويفنا من خالل إرسال القتلة
الظالميني لينفذوا فتوى حكومتكم وعلمائكم
بحقنا فردًا فردًا؟
تريدون تكليف عصابة للقيام باعتداء على
مؤسستنا أو العاملني فيها؟
تريدون أن تطلبوا خدمة من عصاباتكم
املنتشرة في لبنان وسوريا والجوار ،عسى أن
تقدم لكم مشهدًا دمويًا يشبع رغباتكم؟
تريدون معاقبتنا ،عسى أن يتوقف أي إعالمي
عن التفكير في مناقشة ما تقومون به؟
حسنًا .من جانبنا ،نحن في «األخبار»ّ ،
يهمنا
لفت انتباه القراء األعزاء ،إلى أن ما تفعله
السعودية هو جزء من حملة النظام السعودي
ضد «األخبار» ،التي عملت في الوقت نفسه مع
اإلعالم الصهيوني والغربي باللغتني العربية
واإلنكليزية .والهدف واضح ،وبات أكثر وضوحًا
في الفترة األخيرة :إن العقل الظالمي املسيطر
على الثروات والقرار في دول الخليج ،بدعم من
إسرائيل والغرب االستعماري ،يريد لنا في
املنطقة أن نتحرك بني رأيني فقط :رأي قطر ورأي
السعودية.
أما إلى آل سعود،
فنحن نعلمكم مسبقًا بقواعد اللعبة التي
نعترف بها .ونقولها بوضوح ،ومن دون مداورة
ومناورة.
لن نتكل على أحد .لسنا لنطلب من أحد
املخاطرة بالوقوف الى جانبنا .ولسنا نملك ما
نلزم به أحدًا على وجه البسيطة بأن يقاتل معنا.
ولسنا في موقع من يريد من أحد خسارة شيء
في املعركة معنا.
نريد من اآلخرين التصرف بمسؤولية ،وإعالن
مواقفهم بوضوح .وال نريد من أحد تضامنًا
في السر ،أو تعاونًا في الخفاء ،وسنترك لأليام
أن تحكم!
نحن جزء من حركة املقاومة ضد كل أدوات
القهر والظلم في بالدنا واملنطقة والعالم .وما
يريحنا ويشعرنا بأننا على صواب هو ما
تقومون به .وهي معركة نعرف ،من اليوم األول،
كلفتها .سبق أن قلنا :إن كل ما نتعرض له
سببه دعمنا لخيار املقاومة والتحرر .ونعيد
اليوم التأكيد:
نحن ال نملك سوى كرامتنا وحريتنا وموقفنا
الذي لم يتغير .ولن يحصل .وإذا كانت دماؤنا
تغذي روح املقاومة وحركتها ،فال شيء يمنعنا
من التمسك بموقفنا.
أما أنتم ،أهل الجهالة والتخلف والتعصب
والتكفير واإلرهاب ،فلن تتساهل معكم
ً
الشعوب العربية طويال ،رغم حمالت التزوير
اإلعالمي الضخمة ،ولن يحتملكم الرأي العام
ً
العربي طويال ،فاذهبوا وافعلوا ما يطيب لكم،
ُ
وما تقدرون عليه .أما نحن ،فلم تخفنا يومًا
دوالراتكم املبللة بالدم ،وال سياراتكم املفخخة.
رهاننا على شعب الجزيرة العظيم الذي
ً
ً
سيلفظكم عاجال أو آجال الى مزبلة التاريخ،
حني تهب عواصف الحرية القادمة الى قلب
جزيرتنا العربية!

أزمة مخطوفين جديدة
اختطفت «جبهة
النصرة» اإلرهابية عشرة
سائقي شاحنات لبنانيين بعد
سيطرتها على معبر نصيب
الحدودي ّبين األردن وسوريا.
وفيما يتولى «اتحاد العشائر»
مفاوضات مع الخاطفين،
ينبئ إغالق المعبر بكارثة
اقتصادية على قطاع
الزراعة والترانزيت
أسامة القادري،
عبد الكافي الصمد
بعد أزمة العسكريني املختطفني لدى
إرهــابـيــي «جبهة الـنـصــرة» وتنظيم
«داعـ ــش» فــي ج ــرود ع ــرس ــال ،ارتـفــع
عدد اللبنانيني األســرى لدى تنظيم
«الـ ـق ــاع ــدة» ،ب ـعــد خ ـطــف «ال ـن ـصــرة»
ع ـشــرة ســائـقــي شــاح ـنــات لبنانيني
ع ـنــد م ـع ـبــر ن ـص ـيــب ال ـ ـحـ ــدودي بني
سوريا واألردن جنوب مدينة درعا.
وتزامن وجــود السائقني اللبنانيني
وس ــائ ـق ــن آخ ــري ــن ع ـنــد امل ـع ـبــر قبل
يومني مع إجــاء السلطات األردنية
مــوظ ـف ـي ـهــا م ــن ال ـق ـس ــم األردنـ ـ ـ ــي مــن
املـعـبــر قبيل هـجــوم كـتــائــب مسلحة
تـ ـق ــوده ــا «الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرة» عـ ـل ــى امل ـع ـبــر
ّ
الحرة ،ونهب ما فيهما من
واملنطقة
م ــوج ــودات ،بـعــد ان ـس ـحــاب الجيش
السوري منه.
وتشير معلومات أخــرى إلــى وجود
عـ ـش ــرة س ــائ ـق ــن ل ـب ـن ــان ـي ــن آخ ــري ــن
عالقني في منطقة فاصلة بني البلدين
ف ــي نـ ـط ــاق امل ـعـ ـب ــر ،ال يـسـتـطـيـعــون
ال ـعــودة إل ــى ســوريــا وال تسمح لهم
السلطات األردنية بدخول أراضيها
واسـتـكـمــال وجـهـتـهــم ،بـعــد م ـغــادرة
م ــوظـ ـف ــي املـ ـعـ ـب ــر م ـك ــات ـب ـه ــم بـسـبــب
املعارك .فيما أفيد عن اختفاء خمسة
سائقني ،من بينهم لبنانيان ،وسرقة
مـ ـحـ ـت ــوي ــات نـ ـح ــو ع ـ ـ ــدد كـ ـبـ ـي ــر مــن
الشاحنات ،كانت متوقفة في باحة
الجمارك السورية.
وعلمت «األخبار» أن «اتحاد العشائر
الـ ـع ــربـ ـي ــة» يـ ـق ــود وسـ ــاطـ ــة إلطـ ــاق
ّ
ســراح املختطفني الــذيــن سلموا إلى
«املحكمة الشرعية» في مدينة صيدا
ف ــي درع ـ ــا .وكـشـفــت م ـص ــادر معنية
ّ
أن أح ــد امل ـشــايــخ الـلـبـنــانـيــن تــولــى
االتصال بـ«رئيس محكمة دار العدل

فــي ح ـ ــوران» املــدعــو أســامــة اليتيم،
ُ
وذل ــك بـعــدمــا اق ــت ــرح اس ـمــه وسيطًا
مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء فـ ـ ــي «االئ ـ ـ ـتـ ـ ــاف
الـ ـس ــوري» .وأش ـ ــارت إل ــى أن ــه «طلب
إرس ـ ـ ــال كـ ـت ــاب م ـ ّ
ـوج ــه ل ــه ل ـل ـتـ ّ
ـوســط
فــي إط ــاق ســائـقــي ال ـشــاح ـنــات ،وال
س ـي ـمــا أن الـ ـت ــواص ــل ج ـ ــرى ب ـعــدمــا
طــالــب ال ـخــاط ـفــون بــدفــع مـبـلــغ 100
ألـ ـ ــف دوالر ل ـ ــإف ـ ــراج عـ ــن ســائ ـقــن
ينتميان إلى الطائفة الشيعية ،فيما
وع ـ ـ ــدوا بـ ـت ــرك ال ـس ــائ ـق ــن ال ـث ـمــان ـيــة
الباقني مــن دون مقابل بعدما ّ
تبي
أنهم ينتمون إلى الطائفة السنية».
غير أن الــوسـطــاء ،بحسب املـصــادر،
«رفـ ـ ـض ـ ــوا ال ـ ـعـ ــرض وأصـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـروا عـلــى
ت ـحــريــر الـجـمـيــع م ــن دون شـ ــروط».
وقد ُعقد لهذه الغاية اجتماع غروب
أمس في مقر «محكمة دار العدل في
ح ــوران» للتباحث فــي األم ــر ،وتــردد
أن األسرى سيطلقون خالل ساعات.
ّ
واتـصـلــت «األخ ـبــار» برئيس اتحاد
ال ـع ـش ــائ ــر ال ـع ــرب ـي ــة ال ـش ـي ــخ جــاســم
ّ
العسكر الذي أكد قيامه بـ«اتصاالت
مع مشايخ في عدة دول ،بينهم رموز
عـشــائــريــة لـهــا وزن ـهــا عـلــى الـســاحــة
الـ ـس ــوري ــة» ،ك ــاش ـف ــا أن «امل ـج ـمــوعــة
التي تحتجز السائقني طلبت أرقــام
الشاحنات املحتجزة بعدما وعــدت
ّ
ب ــإط ــاق سـ ــراح امل ـح ـت ـجــزيــن» .وأك ــد
العسكر أنــه «ال ُيقدم على أي حركة
فــي هــذا املــوضــوع إن لــم ُيـنـ ّـســق ذلك
مع األجهزة األمنية اللبنانية».
الـ ـك ــارث ــة أص ــاب ــت مـنـطـقـتــي ال ـب ـقــاع
وال ـش ـم ــال خ ـصــوصــا .رئ ـيــس نـقــابــة
أصـ ـح ــاب ال ـش ــاح ـن ــات امل ـ ـبـ ــردة عـمــر
الـعـلــي ،أش ــار إل ــى تــواصـلــه املستمر
مع السائقني عند الحدود األردنية،
ن ــافـ ـي ــا س ـ ـقـ ــوط ق ـت ـل ــى ف ـ ــي ص ـف ــوف
السائقني بسبب القصف .ولفت إلى
أن ت ــواف ــر مـعـطـيــات تــؤكــد «اخ ـت ـفــاء
السائقني محمود البدوي (من بلدة
برالياس) وعبد الكريم عبد الحليم
(من بلدة تعلبايا) بعد هروبهما مع
ثــاثــة سائقني ســوريــن إثــر املـعــارك
إلى املناطق الجبلية املحيطة بمبنى
الـجـمــارك» .مصادر مواكبة قالت إن
معالجة األزم ــة املستجدة «مرهونة
ب ــال ـس ـل ـط ــات ال ـ ـسـ ــوريـ ــة واألردنـ ـ ـي ـ ــة
حتى إيـجــاد آلية لعبور الشاحنات
باالتجاهني مع توافر ضمانات من
املسلحني بعدم التعرض للشاحنات
وسائقيها».
وتـ ـتـ ـض ــارب امل ـع ـل ــوم ــات ح ـ ــول ع ــدد
ال ـشــاح ـنــات (ب ــن  25و 35شــاحـنــة)
وج ـن ـس ـيــات ســائـقـيـهــا وم ـص ـيــرهــم.
وت ـ ـحـ ــدثـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر ع ـ ــن أن «أح ـ ــد
امل ـح ـت ـجــزيــن ي ــدع ــى م ـح ـمــود خ .من

تقرير

تقاعد بوجي ينعش
آمال خليل
طــوال وجــوده في السرايا الحكومية،
م ـنــذ عـ ــام  ،2000ك ــان ــت ع ـصــا سهيل
بـ ــوجـ ــي الـ ـسـ ـح ــري ــة ت ـ ـضـ ــرب ف ـ ــي كــل
االتـجــاهــات ،حتى تلك الـتــي ال تندرج
ضمن صالحياته كــأمــن عــام ملجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء .ف ـك ـي ــف ال ـ ـحـ ــال مـ ــع مـجـلــس
شــورى الــدولــة الــذي يمت لــه بارتباط
ـاض في
عضوي؟ فهو ،في األســاس ،قـ ٍ
املجلس ومـنـتــدب إلــى رئــاســة مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارء .ب ــوج ــي إذًا يـ ـم ــون وي ـم ــون
وي ـمــون ،فــي الطبقة الثالثة فــي قصر
العدل.
مصادر من داخــل دار الفتوى أشارت
ل ـ ــ»األخ ـ ـبـ ــار» إلـ ــى مل ـس ــات ب ــوج ــي فــي
الـ ـ ـق ـ ــرارات الـ ـت ــي صـ ـ ــدرت ع ــن رئ ــاس ــة
مجلس الــوزراء حول شــؤون الفتوى،

وال س ـي ـم ــا خـ ـ ــال األزم ـ ـ ـ ــة بـ ــن ت ـي ــار
امل ـس ـت ـق ـبــل وامل ـف ـت ــي ال ـس ــاب ــق الـشـيــخ
محمد رشيد قباني ،وجاءت منحازة
ضـ ــد األخـ ـ ـي ـ ــر .وألن ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ال ـتــي
ص ــدرت ع ــن مـجـلــس ال ـش ــورى ج ــاءت
ملصلحة فريق «املستقبل» ،صار لزامًا
عدم تجاهل طيف بوجي خلفها .من
أبــرزهــا ،إبطال الـشــورى دعــوة قباني
مرتني خالل عام  ،2013إلى انتخابات
مل ـج ـل ــس ش ــرع ــي أعـ ـل ــى ج ــدي ــد خـلـفــا
للمجلس املنتهية واليته برئاسة عمر
مسقاوي .اجتهاد آخر جاء على هوى
السرايا بإبطال تكليف مفتي مناطق
مــن قـبــل قـبــانــي ،فــي وق ــت أعـلـنــت فيه
أمانة بوجي في عهد الرئيسني نجيب
ميقاتي وتـمــام س ــام ،عــدم اعترافها
بقرارات قباني .أما وقد أحيل بوجي
عـلــى الـتـقــاعــد بـعــد وتـعـيــن خـلــف لــه،

