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سياسة
المشهد السياسي

السعودية تقمع في لبنان ووزير اإلعالم يعتذر!

ّ
ّ
ّ
ً
ال توفر مملكة آل سعود جهدًا أو ماال أو ترهيبًا أو ترغيبًا إل وتمارسه على وسائل اإلعالم العربية والعالمية ،حتى يتسنى
ّ
يشتم منه اعتراض
لها قتل أهل اليمن وتدمير مدنه ومحو معالمه «على السكت» .وفي سبيل ذلك ،ينبغي إخراس كل ما
على عدوانها أو حتى نقل صوت اعتراضي ،ولو على طريقة «ناقل الكفر ليس بكافر»
ّ
منذ أيام ،ومملكة القمع تشن هجومًا
ّ
ش ــرس ــا عـ ـل ــى كـ ـ ــل األصـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـح ـ ّـرة
ّ
ووس ــائ ــل اإلعـ ــام امل ـت ـح ــررة م ــن امل ــال
ّ
النفطي (على قلتها) مــن موريتانيا
إلى تونس والجزائر ومصر ولبنان،
بغاية إسكاتها وفــرض التعتيم على
الجريمة «العربية» في اليمن .وحني
ال تنفع «حـقــائــب» الـ ــدوالراتّ ،
يجرب
«النفطيون» التهديد ال ــذي ال حــدود
له في معركة ّ
كم األفــواه ،واالعتداءات
ال ـل ـف ـظ ـي ــة وال ـ ـت ـ ـحـ ــريـ ــض والـ ــوع ـ ـيـ ــد،

عسيري يعترض على بث
تلفزيون لبنان مقابلة نصرالله
وجريج يعتذر عن «الجريمة»!
وه ـ ـجـ ــومـ ــات الـ ـق ــرصـ ـن ــة عـ ـل ــى م ــوق ــع
مثال على ذلك.
«األخبار» خير
ٍ
ّ
وم ــع ك ــل الـنـفــخ والـتـجـمـيــل لـلـعــدوان
السعودي على اليمن ،الــذي تمارسه
الــوســائــل اإلعــامـيــة الـتــي ّ
«روض ـهــا»
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــون ،أث ـ ـ ــار نـ ـق ــل ت ـل ـف ــزي ــون
لـبـنــان الــرسـمــي ملـقــابـلــة األم ــن الـعــام

لحزب الله السيد حسن نصرالله مع
قـنــاة «اإلخ ـبــاريــة ال ـســوريــة» ،أول من
أم ـ ــس» ،حـفـيـظــة «املـ ـن ــدوب ال ـســامــي»
الـ ـسـ ـع ــودي ف ــي ل ـب ـن ــان ال ـس ّـف ـيــر عـلــي
عــواض العسيري .كلمة حــق وموقف
سياسي مسؤول عنه صاحبه ،وليس
تلفزيون لبنان ،دفعت العسيري إلى
قـلــب الــدنـيــا عـلــى رأس وزي ــر اإلع ــام
ال ـل ـب ـنــانــي رمـ ـ ــزي ج ــري ــج ،ف ــي حـمـلــة
منظمة بــدأهــا املــوقــع الرسمي لحزب
الـ ـق ــوات الـل ـب ـنــانـيــة لـلـتـحــريــض على
ّ
التلفزيون ،شاشة كل اللبنانيني على
اخ ـتــاف انـتـمــاءاتـهــم الـسـيــاسـيــة ،أو
هكذا يجب أن يكون!
ولـ ــم ي ـش ــف غ ـل ـيــل امل ـ ـفـ ـ ّـوض ال ـســامــي
تـ ـ ـص ـ ــري ـ ــح جـ ـ ــريـ ـ ــج خـ ـ ـ ـ ــال املـ ــؤت ـ ـمـ ــر
الـصـحــافــي ال ــذي عـقــده صـبــاح أمــس،
ّ
مع أنه تملص قدر اإلمكان من خطوة
ّ
تلفزيون لبنان ،بــل س ــرب إلــى وكالة
األنباء السعودية الرسمية «واس» أن
وزير اإلعالم اللبناني ّ
قدم اعتذارًا إلى
السعودية على «جريمة» ّ نقل مقابلة
مــع نـصــرالـلــه ،مــع أنــه يمثل ج ــزءًا من
اللبنانيني ،على أقـ ّـل تقدير يتجاوز
حجم الجزء الذي يمثله رئيس القوات

تكتل التغيير :ال تسامح في التعيينات
حذر تكتل التغيير واالصالح ،بعد اجتماعه االسبوعي أمس ،من أنه "ال تسامح في ملف
التعيينات" ،مشددًا على أن "الحكومة التي تمكنت من تعيني أمني عام ملجلس الوزراء ال يعصى
عليها تعيني أي مركز" ،داعيًا وزير الداخلية نهاد املشنوق ووزير الدفاع سمير مقبل "الى احترام
النص القانوني ،فاملوضوع ليس عفويًا ويتطلب التفاتة جدية ومسؤولة" .وطالب التكتل ،في بيان
أذاعه الوزير السابق سليم جريصاتي" ،بقانون انتخاب يراعي العيش املشترك ويمثل كافة أبنائه"،
داعيًا الى "إجراء انتخابات نيابية وفقًا لهذا القانون" ،موضحًا أنه "إذا لم ينبثق االستحقاق من
مجلس نيابي حقيقي فسيذهب التكتل الى اقتراح انتخاب رئيس مباشرة من الشعب" ،معتبرًا أن
"الشرعية هي التي تشرعن كل الصالحيات واملواقع على ما ورد في وثيقة بكركي" .ورأى التكتل
"تصريح
أن "االتفاق النووي الدولي االيراني جعل من إيران قوة استقرار في املنطقة" ،الفتًا الى
ّ
الرئيس االميركي باراك أوباما والذي قال خالله "احذروا شعوبكم ،فالخطر ال يأتي من إيران ،عله
يوجد من متعظ؟".

ّ
سـمـيــر جـعـجــع ،ال ــذي ي ـبــث تـلـفــزيــون
لبنان بشكل دوري خطبه ّ
املكررة بعد
ّ
ك ــل تــأج ـيــل لـجـلـســة ان ـت ـخــاب رئـيــس
الجمهورية.
ً
وذك ــرت «واس» ،فـضــا عــن االع ـتــذار،
أن «وزير اإلعالم وعد بإجراء تحقيق
داخـ ـل ــي مل ـحــاس ـبــة امل ـس ــؤول ــن ومـنــع
تكرار مثل هذه األمور»!
وزي ــر اإلع ــام ب ــدوره ،قــال فــي اتصال
مع «األخـبــار» إنــه لم ينم ليل ّأول من
أمس من كثرة االتصاالت واملراجعات
بـسـبــب ن ـقــل ت ـل ـفــزيــون ل ـب ـنــان ملقابلة
ن ـصــرال ـلــه .ومـ ــع أنـ ــه ك ـ ـ ّـرر مــوق ـفــه في
املؤتمر الصحافي ،عن أن «في لبنان
م ـســاحــة لـجـمـيــع الـ ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
للتعبير عــن مــواقـفـهــا ،ولـبـنــان مكان
ل ـل ـحــريــات ال ـس ـيــاس ـيــة واإلع ــام ـي ــة»،
وض ــع جــريــج االع ـت ــذار مــن العسيري
فــي سـيــاق «الـ ـظ ــروف» ،وتـحــت خانة
«خـطــأ تلفزيون لبنان بنقل املقابلة
ع ــن اإلخ ـب ــاري ــة ال ـس ــوري ــة» .وبـحـســب
ّ
ال ــوزي ــر« :ل ــو أرف ـق ــوا ال ـبــث (تـلـفــزيــون
ل ـب ـنــان) ب ــاإلش ــارة إل ــى أن ال ـن ـقــل هو
عــن تلفزيون امل ـنــار ،فــا مشكلة ،لكن
املشكلة في مسألة النقل عن اإلخبارية
السورية ،التي يمنعنا النأي بالنفس
مــن الـتــواصــل مـعـهــا» .وي ـقــول الــوزيــر
أيضًا إن «اململكة العربية السعودية
تــدع ـم ـنــا بـ ــاملـ ــال ،ول ــدي ـن ــا لـبـنــانـيــون
يـ ـعـ ـيـ ـش ــون ف ـ ــي الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ،ون ـ ـحـ ــن ال
نـسـتـطـيــع اآلن ف ــي ّه ــذه الـ ـظ ــروف أن
نزعلها ونزيد التشنج».
ّ
مـ ـص ــادر ف ــي ت ـل ـفــزيــون ل ـب ـنــان أكـ ــدت
ل ــ«األخ ـب ــار» أن «م ــن صـلــب واج ـبــات
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ال ــرسـ ـم ــي االبـ ـتـ ـع ــاد عــن
القضايا الخالفية وأن يكون متوازنًا
بني مختلف التوجهات السياسية في
البلد» .ورفـضــت املـصــادر االنتقادات
املوجهة إلــى التلفزيون ،مشيرة إلى
أن «مــن اتخذ قــرار بــث مقابلة السيد
نـصــرالـلــه ه ــو مــديــر األخ ـب ــار صــائــب
ديـ ــاب املـ ـع ــروف ب ـقــربــه م ــن ف ــري ــق 14
آذار» ،الفـتــة إل ــى أن «الـتـلـفــزيــون ،في
الـسـنــوات القليلة املــاضـيــة ،كــان أكثر
انحيازًا إلى فريق  14آذار وسياساته،
وأن تــوجـهــا ب ــدأ قـبــل شـهــريــن التـبــاع

وزير االعالم وعد بتحقيق داخلي لمحاسبة المسؤولين! (هيثم الموسوي)

س ـيــاســة أك ـثــر ت ــوازن ــا» .فــالـتـلـفــزيــون
نقل شـهــادة الرئيس فــؤاد السنيورة
في املحكمة الدولية على مــدى أربعة
أيــام متواصلة ومــن دون أي انقطاع،
مـ ــع كـ ــل مـ ــا ت ـض ـم ـن ـتــه الـ ـشـ ـه ــادة مــن
اتهامات لحزب الله ،كما أجرى عشية
االحتفال بــذكــرى  14شباط مقابالت
خ ــاص ــة م ـ ّـع  30شـخـصـيــة م ــن فــريــق
 14آذارُ ،ب ــث ــت ع ـلــى م ــدى ع ــدة أي ــام،
وت ـضـ ّـم ـنــت م ــواق ــف س ـيــاس ـيــة ح ــادة

تقرير

عملية استباقية «نظيفة» للجيش في السلسلة الشرقية
رامح حمية
ّ
نــفــذ الجيش اللبناني ،فجر أمــس،
عملية نوعية وخاطفة على معاقل
اإلرهابيني على السلسلة الشرقية،
ّ
وتمكن بحسب بيان لقيادة الجيش
م ــن ق ـت ــل أربـ ـع ــة إره ــابـ ـي ــن وج ــرح
ث ــاث ــة آخ ـ ــري ـ ــن ،مـ ــن دون خ ـســائــر
ف ــي األرواح ف ــي ص ـفــوف ال ــوح ــدات
امل ـهــاج ـمــة .وت ـع ـ ّـد خ ـط ــوة الـجـيــش،
بـحـســب م ـص ــادر عـسـكــريــة معنية،
ن ـق ـلــة ن ــوع ـي ــة ف ــي ال ـع ـم ــل امل ـي ــدان ــي
ملواجهة إرهابيي «جبهة النصرة»
وتـ ـنـ ـظـ ـي ــم «داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،امل ـت ـج ـ ّـم ـع ــن
ف ــي ج ـ ــرود ع ــرس ـ ّـال وراس بـعـلـبــك
وال ـق ــاع ،حـيــث تـســلـلــت وحـ ــدات من
ف ــوج امل ـجــوقــل فـجــر أم ــسّ ،
ودم ــرت
ت ـح ـص ـي ـن ـ ُـات ل ـل ـم ـس ـل ـحــن فـ ــي تـلــة
املخيرمة املرتفعة ّ 1564فــي جــرود
راس بعلبك املـحــاذيــة لتلة الـ ـ ،666
بعد معلومات عــن نـ ّـيــة اإلرهابيني

لـلـقـيــام بـعـمــل إره ــاب ــي انـطــاقــا من
املوقعني .وقالت املصادر العسكرية
ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إن «ت ـ ـلـ ــة امل ـخ ـي ــرم ــة
واملــرت ـفــع  1564بــإمـكــانـهـ ُّمــا تــأمــن
كـثــافــة نــاريــة فــي ح ــال تـســلــل مشاة
مـ ــن اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن وتـ ـه ــدي ــد م ــواق ــع
الـجـيــش بــوســائــط نــاريــة م ـت ـعـ ّـددة،
م ــا دفـ ــع ال ـج ـيــش إلـ ــى االن ـق ـضــاض
على املوقعني في ضربة استباقية».
ّ
وأكدت املصادر أن «العملية نظيفة
ّ
مئة في املئة ،وتمكنا من قتل أربعة
م ـس ـل ـحــن وجـ ـ ــرح ث ــاث ــة ،وتــدم ـيــر
م ــدفـ ـع ــي ه ـ ـ ـ ــاون  120م ـ ــع ذخ ــائ ــر
مـتـعـ ّـددة مــن دون وق ــوع أي إصابة
ف ــي ص ـفــوف وحـ ــدات الـنـخـبــة الـتــي
قامت بالعملية».
وتـ ـعـ ـتـ ـب ــر ال ـع ـم ـل ـي ــة م ـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ،بـ ـحـ ـس ــب امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر،
«خ ـ ـطـ ــوة م ـت ـق ـ ّـدم ــة داخ ـ ـ ــل خ ـطــوط
الـعــدو ،بعد املباغتة والـتـقـ ّـدم نحو
ك ـي ـلــوم ـتــريــن ف ــي م ـن ــاط ــق سـيـطــرة

اإلرهــابـيــن»ّ .
وثبت الجيش موقعًا
في املرتفع  ،1564بينما انسحب
له ّ
مــن تــلــة املخيرمة الـتــي تـعـ ّـد بعيدة
نـ ـسـ ـبـ ـي ــا وم ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــة ،مـ ـ ــا ي ـص ـ ّـع ــب
عملية تــأمــن إم ـ ــدادات دائ ـمــة لها،
لـ ـك ــن الـ ـجـ ـي ــش أخ ـض ـع ـه ــا ل ـن ـي ــران
املدفعية الثقيلة مانعًا اإلرهابيني
م ــن الـ ـع ــودة إل ـي ـه ــا .وي ـس ـمــح ت ـقـ ّـدم
ال ـج ـي ــش األخـ ـي ــر وال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
املــرت ـف ـعــن ب ــاإلط ــال ــة ع ـلــى منطقة
«ع ـقــاب ال ـك ــاف» ال ـتــي تــربــط جــرود
عرسال بجرود الجراجير السورية،
ومنطقة «حليمة ق ــارة» فــي جــرود
ع ـ ــرس ـ ــال بـ ـ ـج ـ ــرود ق ـ ـ ـ ــارة ،وت ـه ــدي ــد
خـطــوط إم ــداد اإلرهــابـيــن ،ليكتمل
عـقــد سـيـطــرة الـجـيــش عـلــى الـتــال،
بعد أن سيطر في املرحلة املاضية
عـلــى منطقة املـصـيــدة الـعــرســالـيــة،
ول ـي ـص ـب ــح الـ ـت ــراب ــط واض ـ ـحـ ــا بــن
ســائــر الـنـقــاط العسكرية مــن محلة
امل ـص ـيــدة بــات ـجــاه «ت ـنـ ّـيــة الـفــاكـهــة»

ّ
و«تنية رأس بعلبك» حتى منطقة
«وادي رافق».
وذك ـ ـ ـ ــر ب ـ ـيـ ــان ق ـ ـي ـ ــادة الـ ـجـ ـي ــش أن
«العملية تأتي فــي إطــار العمليات
ال ــوق ــائـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـن ـف ــذه ــا وح ـ ــدات
ال ـج ـي ــش ل ـل ـق ـض ــاء ع ـل ــى تـجـمـعــات
اإلره ــابـ ـي ــن ،ومـنـعـهــم م ــن الـتـسـلــل
الستهداف مراكز الجيش واالعتداء
على املواطنني» .وقالت املصادر إن
ّ
لخلية
بمثابة دعم
«خطوة الجيش
ّ
األزمة التي تتابع ملف العسكريني
املختطفني ،ورسالة لإلرهابيني بأن
الجيش قــادر على التقدم والحسم
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري س ـ ــاع ـ ــة يـ ـ ـش ـ ــاء وم ـت ــى
تقتضي املصلحة».
العملية رسالة لإلرهابيين
بأن الجيش قادر على
التقدم والحسم
العسكري ساعة يشاء
(هيثم الموسوي)

ت ـج ــاه ال ـ ـحـ ــزب .ول ـ ــدى وف ـ ــاة ال ـعــاهــل
ال ـس ـعــودي عـبــدالـلــه بــن عـبــد الـعــزيــز،
ّ
وتقبل
نقل التلفزيون وقائع التشييع
التعازي من السعودية ومن سفارتها
على مدى يومني ،رغم أن الحدث غير
ّ
مـحـلــي ،كــذلــك بــث مقابلتني للرئيس
سـعــد الـحــريــري مــع وكــالــة «روي ـتــرز»
ومع قناة اإلخبارية السعودية بشكل
كامل .وهو ينقل ،بشكل كامل ودوري،
مؤتمرات جعجع الصحافية بعد كل

