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تسع سنوات على «األخبار»
فلنواصل معًا!
بيار أبي صعب

يــري ــدون تقسيم س ــوري ــا ،مــؤك ـدًا أن
«ق ـتــال ال ـحــزب فــي ســوريــا مــن أجــل
مـنــع تقسيمها ،والـجـيــش الـســوري
ي ـق ــات ــل ف ــي ح ـل ــب وحـ ـم ــاه ودم ـش ــق
ودرعا والحسكة ودير الزور وإدلب
منعًا للتقسيم».
وح ــول الـيـمــن ،ج ــدد إدان ــة ال ـعــدوان
األميركي ـ ـ السعودي ،مؤكدًا أنه «قد
تـسـقــط مــديـنــة فــي ال ـيـمــن ،ول ـكــن ما
دامت هناك إرادة ورغبة في العيش
بكرامة ورفض لالحتالل ،فال يمكن
للعدوان أن ينتصر».

ال يمكن كسر عون
وفي الوضع الداخلي اللبناني ،دعا
نصرالله إلى أن «ينتهي التفكير على
أساس الطائفة ـ ـ القائدة ،إذ ال طائفة
يـمـكـنـهــا ال ـق ـي ــام ب ـه ــذا ال ـ ـ ــدور ،فـهــذه
العقلية يجب أن تخرج مــن العقول،
وإال استمررنا في األزمــات» ،مضيفًا
إن «اللبنانيني الـيــوم مـتـســاوون في
الـخــوف والـغــن ،وال حــل إال بالدولة
ألن ـهــا الـضـمــانــة الـحـقـيـقـيــة .ولـ ــذا ،ال
يـمـكـنـنــا إال أن ن ـك ــون دول ـ ــة ش ــراك ــة
حقيقية تعطي الثقة للجميع ،وليس
فدرالية أو أي شكل آخر ،إذ إن الدولة
ال تطعن وال تـغــدر وال تستبعد وال
تهني أي طرف».
وت ــاب ــع إن «لـ ـبـ ـن ــان ي ــواج ــه أزم ـ ــات
حـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة فـ ـ ــي ظـ ـ ــل غـ ـ ـي ـ ــاب رئـ ـي ــس
لـلـجـمـهــوريــة وح ـكــومــة تـجـتـمــع وال
ت ـق ــرر» ،داع ـيــا إل ــى «إي ـج ــاد الـحـلــول
لكل أزمــاتـنــا ،فهناك شريحة كبرى
مـ ـ ــن املـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــن تـ ـشـ ـع ــر ب ــالـ ـع ــزل
ً
واالس ـت ـب ـع ــاد والـ ـغ ــن ،وص ـ ــوال إلــى
حـ ــديـ ــث الـ ـبـ ـع ــض ع ـ ــن كـ ـس ــر وع ـ ــزل
العماد ميشال عون».
وجـ ـ ــدد ن ـص ــرال ـل ــه دع ــوت ــه قـ ــوى 14
ً
آذار إلــى «الـحــوار مع عــون ،بــدال من
االس ـت ـف ــزاز» ،راف ـضــا «ك ـســر أو عــزل
أي حـلـيــف ل ـن ــا ،وخ ـصــوصــا أول ـئــك
الــذيــن وق ـفــوا معنا فــي ح ــرب تموز
ووضعوا مصيرهم مع مصيرنا».
وخ ـ ــاط ـ ــب الـ ـ ـق ـ ــوى الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة فــي
ً
لبنان ،قائال« :هذا املوضوع أخالقي
وليس سياسيًا فقط تجاه حلفائنا.
ال ي ـم ـك ـن ـك ــم أن ت ـ ـك ـ ـسـ ــروا الـ ـعـ ـم ــاد
ميشال عــون أو تـعــزلــوه ،وهــو ممر
إلزامي النتخابات الرئاسة ،ونحن
م ـل ـتــزمــون ه ــذا امل ــوق ــف»ّ .
ورد على
«املــراه ـنــن عـلــى أن ايـ ــران يـمـكــن أن
تـضـغــط ع ـلــى حـلـفــائـهــا ف ــي لـبـنــان،
ً
قــائــا إن «م ــن يـقـتـنــع بــذلــك واه ــم»،
متطرقًا إلــى زيــارة وزيــر الخارجية
اإليراني لبيروت قبل أيام.
وت ـ ّ
ـوج ــه الـسـيــد نـصــرالـلــه إل ــى «مــن
يستكبر ويـفـكــر بــالـكـســر وال ـع ــزل»،
ً
س ـ ــائ ـ ــا إي ـ ــاه ـ ــم ع ـ ــن «الـ ـضـ ـم ــان ــات
ب ــأن يـبـقــى ال ـش ــارع لـلـتـيــار الــوطـنــي
الحر وح ــده ،أال يوجد حلفاء لــه؟»،
ّ
مؤكدًا «وقوف حزب الله إلى جانب
حلفائه» ،وأن «الخيارات مفتوحة».
وأض ـ ــاف إن ح ــزب ال ـل ــه «ل ــن يغض
ال ـن ـظــر ع ــن ال ــداخ ــل ال ـل ـب ـنــانــي ،رغــم
مـشــاغـلـنــا ف ــي ال ـج ـنــوب وس ــوري ــا»،
ج ــازم ــا بـ ــأن «ال ـ ـحـ ــوار ه ــو ال ـطــريــق
امل ــوص ــل إلـ ــى الـ ـش ــراك ــة ،فــال ـشــراكــة
ت ــوص ــل إل ـ ــى بـ ـن ــاء ال ـ ــدول ـ ــة ،ون ـحــن
نحتاج إلى مبادرات».
وخ ـت ــم ك ــام ــه ب ـتــوج ـيــه «ن ـ ـ ــداء إل ــى
الـ ـقـ ـي ــادات امل ـس ـي ـح ـيــة الــوط ـن ـيــة فــي
لـ ـبـ ـن ــان» ،دع ــاه ــا ف ـي ــه إل ـ ــى «إعـ ـ ــادة
الـ ـنـ ـظ ــر ف ـ ــي إعـ ـ ـ ـ ــادة فـ ـت ــح امل ـج ـل ــس
ال ـن ـيــابــي م ــن أج ــل مـعــالـجــة قـضــايــا
الـلـبـنــانـيــن وف ـتــح ال ـح ــوار وإي ـجــاد
حل من أجل لبنان».

ليس من السهل أنّ َي ُع ّد املرء سنواته ،فكيف باألحرى
إذا كان األمر يتعلق بعمر جريدة ّ
يومية؟ وفي هذه
املرحلة؟ وفي هذا البلد؟ كل سنة من عمر «األخبار»
التي أطفأت أمس شمعتها التاسعة ،تساوي دهرًا
والتحديات واملصاعب ،والنقاشات
من العوائق
ّ
املضنية ،واألسئلة املعلقة .عند كل مفترق طرق،
نسأل أنفسنا كيف وصلنا إلى هنا ،وكيف يمكن أن
ّ
ّ
بالنوعية
نستمر؟ وهل سننجح في مواصلة الطريق،
نفسها التي أخذناها على عاتقنا منذ البداية ،رغم
هيمنة اإلسفاف حولنا ،وفقدان املعايير ،وغطرسة
خرتيت املال الخليجي ،ومشاريع الدعوشة ،وسموم
ّ
الحكومية التي تستدرج نخبنا
املنظمات الغربية غير
ّ
إلى استالب وطني وسياسي ،وغيبوبة «مدنية»
َ ّ
مطم ِئنة؟ كيف نوصل خطابنا البديل الى الرأي العام
ّ
املحاصر ،في ظل التضليل اإلعالمي الهائل ،وتمكن
ّ
ّ
العصبيات ،وطغيان
االنتهازيني واملرتزقة ،وتفشي
ّ
والتطرف ،وتراجع
األهواء والغرائز ،وتزايد البؤس
القراءة ،وانحسار الهامش العقالني في الحياة
العامة؟
كل سنة ،ونحن نجدد العهد ّ
لقرائنا ،نسأل كيف
ّ
ّ
ّ
جمهورية
التحدي ،في
تمكنا حتى اآلن من رفع
الطوائف واملحسوبيات والفساد؟ نسأل :كيف
ْ
ً
عسانا نشبه أنفسنا أكثر مستقبال ،ونبقى أوفياء
ّ
ّ
املتحركة؟ كيف
للمبادئ التأسيسية وسط الرمال
ضد االنحطاط املهيمن الذي يشدّ
نستأنف النضال ّ
بنا إلى الخلف؟ كيف نحقق بعضًا من طموحاتنا :في
ممارسة النقد ،في التجاوز والتجديد واالبتكار ،في
ّ
والتقدم؟ كيف نوفق بني
دفع عجلة التغيير والعدالة
مشروعنا املهني من جهة ،ثم خيارنا الديموقراطي
العلماني من الجهة األخرى ،وبني انحيازنا الحاسم
ّ
املصيرية التي تشهدها املنطقة ـ
ـ في هذه املعركة
ّ
ضد العدو الصهيوني ،ومسخ التكفير الذي أنتجته
الرجعيات العربية ،ووحش االستعمار الذي ال يشبع
من استباحة دمائنا وثرواتنا وحقوقنا؟ كيف
ّ
ّ
املذهبية الذي يستعمله
نحصن أنفسنا ضد طاعون
ّ
االستعمار لتمزيقنا ،كما ذكر السيد حسن نصرالله
أمس في خطاب وادي الحجير؟
ّ
األصلية:
كل سنة نولد من جديد .نستعيد طموحاتنا
أن نصغي إلى مجمل وجهات النظر ،ونراهن على
االختالف ،ونقسو على خصومنا من دون تخوين،

ونجاهر بخياراتنا من دون ّ
تعصب وإلغاء لآلخر ،في
منطقة ال مكان فيها لترف الحياد .أن نفضح اآلفات
ّ
شعبوية ،وننتقد ذاتنا من دون جلدها،
من دون
ّ
ونحرك املبضع في الجرح الجماعي بال سادية،
ونرفع قبعتنا حني يلزم األمر لـ«قيادات بمستوى
الوطن» (بتعبير السيد حسن) ،من دون مماألة ،أو
استزالم ،أو طمع بمكاسب ّ
ذاتية… أن نتعامل مع
ّ
النظام الطائفي ،من دون أن نتبنى وعيًا طائفيًا.
ّ
واملهمشني ّ واملستضعفني،
أن نكون صوت الفقراء
واملواطنني املنسيني واألفراد املستقلني ،ونصمد في
الوقت نفسه ،في أدغال السوق املحكومة بسفاح
القربى بني السياسة والبزنس ،الخاضعة لإلقطاع
الطفيلي ،وبارونات املال ،ومافيات االقتصاد الريعي.
ّ
ّ
نضيع ،حتى في أحلك الظروف،
واألهم دائمًا :أال
بوصلة فلسطني… هذا هو رهان «األخبار» الصعب،

لدينا ّموهبة ّــ لم نبحث
عنها ،لكننا ال نتبرأ منها ــ في
إنتاج «الخصوم»

والعقد الذي تجدده اليوم مع نفسها ومع ّ
القراء.
إذا كان من مكان للبوح واملكاشفة في هذا اليوم،
فاعلموا أن كل سنة من عمر جريدتنا انتصار على
ّ
املحدق.
الذات ،وعلى الظالم املحيط ،وعلى االنهيار
وكل سنة ّ
تمر بسالم ،تؤكد لنا أكثر حاجة اإلعالم
العربي إلى تجارب مشابهة لـ«األخبار» في هذا
الزمن املغشوش ،في هذا املستنقع العظيم ،حيث
ّ
ّ
ّ
الهمجية
الحرية ،وتلبس
الديكتاتورية صفة
تنتحل
ّ
والردة قناع الثورة ،وترفع التبعيةّ
قناع الدين،
ّ
ّ
القومية
والوطنية ،والعمالء راية
شعارات السيادة
ّ
يتحول (بعض) املجتمع املدني
والعروبة… وحيث
ّ
«التقدمية» القاتل
ناديًا لشهود الزور… وتؤنسن
اإلسرائيلي السبارطي ،ويدافع السفير السعودي
عن ّ
حرية التعبير ،ويدعو ملوك الطوائف إلى إلغاء
ّ
ّ
ّ
الطائفية السياسية ،واالنعزاليون إلى االنفتاح على

ّ
ّ
االجتماعية… وماذا
والليبراليون إلى العدالة
اآلخر،
بعد؟
اليوم ،نعرف أكثر من أي وقت مضى أننا غير
معفيني من خوض الرهانات الصعبة ،مهما كانت
ّ
ّ
وإشكالية .ندخل عامنا العاشر ،ونحن
معقدة
نمشي على الحبل املشدود ّإياه ،بثقة ،فوق أنظار
املراهنني على موتنا .نعرف أن علينا التعايش النقدي
والذكي والنزيه مع التناقضات التي يفرضها واقعنا
الشائكّ .
ربما لم يشهد تاريخ اإلعالم العربي الحديث
ّ
حالة مثل «األخبار» .جريدة عشاقها بعدد كارهيها،
ّ
سريًا بها ،ومعسكر
وكارهوها يخفون انبهارًا
ّ
يضم األصدقاء قبل الخصوم… كل ذلك
منتقديها
من دون ذكر الطفيليني الذين يعتاشون كالعلق على
التجريح بنا ،واستنساخ تجربتنا ،إنما بال روح وبال
أفق فكري.
ّ
صحيح أن لدينا موهبة ـ لم نبحث عنها ،لكننا ال
ّ
نتبرأ منها ـ في إنتاج «الخصوم» ،لصداميتنا
ّ
وجرأتنا وحاجتنا الوجودية إلى كشف املسكوت
عنه وإزعاج الضمائر الخانعةّ .
ربما ّ
تسرعنا أحيانًا،
ّ
ّ
الصدامية أحيانًا أخرى .ربما
أو تمادينا في نزعتنا
ّ
ارتكبنا املبالغات التي يسميها بعضنا هفوات.
نحن ّأول من يعترف باألمر ،واجتماعات التحرير
ّ
الصاخبة شاهدة على ذلك .لنعترف بأنه ليس من
السهولة في شيء احتواء الغضب ،أمام مشهد
حقيقيةّ .
ّ
ّ
لكن القاعدة
مجازية كانت أو
املجزرة،
تبقى ضبط النفس ،والدفاع عن النقاش الهادئ على
طريقة جوزف سماحة .والهدوء ال يمنع القسوة،
ّ
التسووية واملهادنة طبعًا .أما الرقابة
وال يعني
الحقيقية والوحيدة التي نعترف بها ،فقد كانت
وستبقى رقابتكم ،ومحاسبتكم لنا .لكن ال تنسوا
أن جريدة تحمل كل هذه الطموحات ،والخيارات
ّ
ظاهريًا ،ال يمكنها أن تعزل نفسها في
املتناقضة
برج عاجي ،وتمتنع عن التفاعل مع الواقع بوحوله
وحقائقه ّ
الفجةّ .
املهم أال يغلبنا الراهن البائس ،وأن
ّ
نبقى نمتلك مسافة نقدية ،وقيمًا بديلة لالرتقاء
به وتغييره .ليس بإمكان القبطان أن ّ
يغير اتجاه
ّ
الريح ،لكن مهارته تقتضي أن يتحكم بكيفية توجيه
أشرعته .نعمّ ،نحن جميعًا في قلب العاصفة ،ولهذا
السبب على األقل ال بأس من وجود «األخبار» .فكم
قناع سقط ،وكم فكرة تاهت ،وكم
من وج ٍه غاب ،وكم ٍ
وهم تبدد ...لكن أيضًا :كم حلمًا سيبقى؟ الطريق
ٍ
طويلة وشائكة ،فلنواصل معًا!

عون :إما التجاوب مع مطالبي ..أو التسونامي
ب ـ ـعـ ــد سـ ـ ــاعـ ـ ــات قـ ـلـ ـيـ ـل ــة ع ـ ـلـ ــى خـ ـط ــاب
«مـهــرجــان الـنـصــر» ال ــذي أل ـقــاه األمــن
الـ ـع ــام ل ـح ــزب الـ ـل ــه ،ال ـ ــذي أكـ ــد ف ـيــه أن
«الحزب لن يقبل بكسر التيار الوطني
ّ
ّ
الـ ـح ــر أو عـ ــزلـ ــه» ،أطـ ـ ــل رئـ ـي ــس ت ـكــتــل
«التغيير واإلصـ ــاح» الـعـمــاد ميشال
عــون فــي مقابلة تلفزيونية على قناة
«امل ـن ــار» ،ب ــدأ فيها الـحــديــث عــن حــرب
ّ
ت ـمــوز ال ـتــي «أع ـط ـت ـنــا الـ ـع ــزة ،وبـعــض
الـحــزن ألنـنــا فقدنا شبابًا دافـعــوا عن
الــوطــن» .واعتبر خــال حديثه أن «من
ال ـط ـب ـي ـعــي أن ن ـش ـكــر س ــوري ــا وإيـ ـ ــران
ون ـم ـ ّـد أيــدي ـنــا لـهـمــا بـسـبــب موقفهما
في الـحــرب» .وقــد ظهرت معالم التأثر
ّ
جلية على محيا عــون الــذي علق على
م ــا قــالــه الـسـيــد نـصــرالـلــه بــال ـقــول إنــه
«قـ ـي ــادي اس ـت ـث ـنــائــي ورج ـ ــل ق ـ ــرار في
الوقت الحاسم ،وهو سيد نفسه وسيد
قراره ،ودائمًا عندما أتحدث عنه أكون
مقصرًا» .وأضاف «كنت دائمًا والسيد
نصرالله على توافق باألفكارّ ،
لدي ثقة
بي ونحن مرتبطان
به وهــو لديه ثقة ّ
بكلمة شرف ولم نوقع على التفاهم».

وأش ــار إل ــى أن «ك ــام الـسـيــد نصرالله
ع ــن ع ــدم ال ـق ـبــول ب ـعــزلــي ّ
رد ع ـلــى من
يقول إن حلفائي تخلوا عني».
ً
وأعـ ــاد ع ــون تــأكـيــد مـطــالـبــه ،قــائــا إنــه
«واث ــق مــن االنـتـصــار فــي املـعــركــة التي
ن ـخ ــوض ـه ــا» .وأضـ ـ ــاف «لـ ــو ك ـنــت أري ــد
اعـتـمــاد البراغماتية الحيوانية لكنت
وافـ ـق ــت ع ـلــى ك ــل ش ـ ــيء ،وال ــواق ـع ـي ــة ال
ت ـع ـنــي ال ـق ـب ــول ب ــال ــواق ــع ف ــي حـ ــال كــان
س ـ ـي ـ ـئـ ــا» .وأض ـ ـ ـ ـ ــاف «مـ ـط ــالـ ـب ــي ب ــات ــت
واضـحــة ،وقبولنا بــاألشـيــاء الـشــاذة ال
يمكن أن يستمر» ،مشيرًا إلى أن هناك
«تسونامي مقبلة في حال عدم التجاوب
مع مطالبي ،وتيار املستقبل هو الذي
يدفعني إلى التطرف ال العكس» .وأكد
أن «ظاهرة ساحة الشهداء جاءت أكثر
مــن الـتــوقـعــات ،وإذا استمر االسـتـفــزاز
فلكل حادث حديث».
وع ــن تـحــذيــره قــائــد الـجـيــش مــن وضــع
املـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ف ـ ــي م ــواجـ ـه ــة
املتظاهرين ،فكان «بسبب ما حصل في
التظاهرة السابقة» .وبالنسبة إلى رفع
شعارات استفزازية ضد تيار املستقبل

تصفه بالدولة اإلسالمية ،قال «أنا غير
مسؤول عن كل خطايا العالم» .واعتبر
أن «الـقــوى املسيحية األخ ــرى حــرة في
مواقفها وال ألزمها بأي موقف».
وقـ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ـ ــون« :لـ ـ ـ ــم يـ ـ ـش ـ ــرح لـ ـ ــي أحـ ــد
ض ـ ــرورات الـتـمــديــد ل ـل ـقــادة األمـنـيــن،
وهـنــاك الكثير مــن الضباط القادرين
ع ـلــى ت ــول ــي الـ ـقـ ـي ــادة» ،أمـ ــا «مـ ــا ُي ـقــال
عن عــدم وجــود توافق على اســم قائد
جـيــش مـصـطـنــع ،وقـلـنــا لـهــم اطــرحــوا
أفـ ـض ــل  5أسـ ـم ــاء م ــن أج ـ ــل االخ ـت ـي ــار
مـنـهــم» .وع ــن االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة،
أش ــار إلــى أنــه «ال يمكن أن يــأتــي بعد
اليوم رئيس جمهورية ال يمثل املكون
الذي يمثله» ،مضيفًا« :الكل يدعو إلى
ان ـت ـخــاب رئ ـي ــس ج ـم ـهــوريــة ،فـلـيــأتــوا
لنتحدث في املوضوع .ملاذا يعارضون
انتخابي ،هل ألنني أحارب الفساد؟».
ورأى أنـ ــه «ط ــامل ــا أنـ ــا امل ـم ــر اإلل ــزام ــي
النتخابات الــرئــاســة فليتفضلوا إلى
الحوار معي» .وأضاف «ال أعلم إن كان
الفيتو الـسـعــودي على اسمي ال يــزال
قائمًا ،ولست مطلعًا عما إذا كان لدى

وزير الخارجية اإليراني محمد جواد
ظ ــري ــف أي أج ـ ـ ــواء رئ ــاس ـي ــة ج ــدي ــدة.
فبعد االتفاق النووي اإليــرانــي ،هناك
الكثير مــن األم ــور األهــم مــن األوضــاع
اللبنانية».
ورأى أن «االشتباك اإلقليمي هو تبرير
لضرب الزعرنة الذي يقومون به معي،
وال أع ـت ـقــد أن تــأج ـيــل ت ـســريــح ال ـق ــادة
األمـنـيــن صـنــاعــة خــارج ـيــة ،بــل حصل
بسبب مصالح فئوية دفـعــت إلــى أخذ
ّ
هذا القرار» .وعلق عون على كالم وزير
الداخلية نهاد املشنوق عن «تدخل دول
تسريح
صغرى وكبرى في قرار تأجيل
ّ
ال ـقــادة األمـنـيــن» ،معتبرًا أنــه «يصغر
الوزير في عيوننا» .وأكد أنه «ال يوجد
أي سفير فــي لـبـنــان ق ــال لــي إن دولـتــه
تتدخل فــي الـشــؤون اللبنانية ،فلماذا
يقولون لي ذلك؟».
وعن العالقة مع رئيس املجلس النيابي
نبيه بري ،أكد أنها «ليست مهدمة كي
تحتاج إلى ترميم ،والنوايا مع رئيس
الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية
سمير جعجع ال تزال سليمة».

