
السعودية  الغضب على  ب��دا  العالم،  في 
وال���والي���ات امل��ت��ح��دة ك��ب��ي��رًا، على أس��اس 
 ه��ذي��ن ال��ط��رف��ن ي��ق��ف��ان خ��ل��ف عملية 

ّ
أن

ال����ق����رص����ن����ة. ح����ت����ى إن أح�����ده�����م أج�����رى 
أب��ح��اث��ه ال��خ��اص��ة، م���ؤك���دًا أن���ه اس��ت��ط��اع 
اك���ت���ش���اف اس�����م ال����ق����رص����ان ال���س���ع���ودي. 
دع��اة  والحقيقة،  ال��ش��رف  »ه���ذه ضريبة 
يريدون  ال  طبعًا  والتحريفيون  ال��ظ��ام 
صوتًا يكشف فضائحهم« كتبت إحدى 

املتضامنات. 
غ���ي���ر أن ال���ن���ق���اش ال��ح��ق��ي��ق��ي ك�����ان ع��ل��ى 
بعضهم  يترّدد  لم  الخاصة.  الصفحات 

3

في مثل هذه األوضاع، كيف نتصرف؟ كيف كان جوزف سماحة 
ليتصّرف؟ 

تمرين نضطّر إليه بن وقت وآخر، ليس فقط ملحاولة استخدام 
آالت القياس التي كان يعتمدها في مقاربة استحقاقات كالتي 
تواجه »األخبار« اليوم. بل لإلمساك بالعصا من املكان املناسب. 
ليس الوسط بالضرورة هو املكان األمثل، بل ربما على العكس، 
وفي م��رات كثيرة، يكون الواجب أن تمسك بها من طرف يتيح 
 رفع العصا بوجهه، 

ّ
استخدام الطرف اآلخر بوجه من يستحق

أو حتى استخدامها ضده. 
أتذّكر اآلن، يوم شن وزير العدل األسبق شارل رزق حملة عنيفة 
على »األخبار«، اتهمها بأشياء وأشياء، وحاول مجاراة قضاة 
وسياسين، وربما أوضحت وثائق ويكيليكس املنشورة أخيرًا 
ال��ت��ي جمعت ب��ن ه���ؤالء. كتب ج���وزف سماحة  طبيعة ال��ع��اق��ة 
يومها، داعيًا شارل رزق الى تحّسس جبينه. كان يقول له: إن ما 
اتهمت به »األخبار« من أن ما فعلته وصمة عار هو أمر يناسبك 

أنت. 
العهدين، إن  امل��ّر من جديد. يقول وزي��ر  أم��ام إلياس  اآلن، نحن 
أحاديثه  تشمل  أميركية  دبلوماسية  وثائق  نشرت  »األخ��ب��ار« 
مع الدبلوماسين األميركين في بيروت، لكنها ما كانت لتقدم 
على ذل��ك، ل��وال إش��ارة من »ح��زب الله«. هو هنا يعيد الكرة من 
جديد. تمامًا كما فعل يوم نشرت »األخبار« تقريرًا عن العميل 
ال��ف��اّر غسان ال��ج��د، ق��ال امل��ر إن ه��ذه املعلومة م��ا كانت لترد في 
»األخ��ب��ار« ل��وال موافقة ح��زب ال��ل��ه. ث��م ي��ق��ول أم���س، إن امل��س��ؤول 
األول ف��ي »األخ���ب���ار« م��ا ك���ان ليكتب ع��ّن��ي ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة ل��وال 
موافقة حزب الله على ذل��ك... وبعد أن يورد هذه االحتجاجات، 
ت��راه يتجه باللوم الى حزب الله، سائًا: م��اذا فعلت معكم؟ ألم 
أرّت���ب لكم مخرجًا ل��ح��ادث��ة امل��روح��ي��ة ف��ي س��ج��د؟ أل��م أغ���ّط على 
عمليات نقل الساح من البقاع الى بيروت والجنوب؟ ألم أمنع 
وسقطت  انحرفت  أن  سبق  باألسلحة  محملة  شاحنة  تصوير 
على جانب الطريق؟ أل��م أوّف���ر لكم م��ا طلبتم م��ن رخ��ص ساح 
من دون سؤال عن هذا أو ذاك؟ ألم أتعاون معكم في ملف تعين 

بعض الضباط الكبار في الجيش لطمأنتكم؟ 
وح���������ده ال�����ل�����ه ي���ع���ل���م م�����ا ب�����ن ح���زب���ه 
وب���ن امل���ر. ل��ك��ن األخ��ي��ر أراد اخ��ت��راع 
»وي����ك����ي����ل����ي����ك����س« خ���������اص ب�������ه ع���ل���ى 
تفاهماته  تسريب  هو  ق��رر  طريقته. 
مع حزب الله لتحقيق ت��وازن بينها 
وب���ن وث��ائ��ق ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة 
»ويكيليكس«  موقع  على  املنشورة 
ع���ن ت��ف��اه��م��ات��ه م���ع ع�����دّو ح����زب ال��ل��ه 

األول، أي اإلدارة األميركية. 
ربما كان على وزير الدفاع أن ينتبه 
الى أن األمور ال تسير دائمًا على الطريقة اللبنانية نفسها. قدم 
للرأي العام بيانًا اتهم فيه السفيرة األميركية السابقة ميشيل 
سيسون بأنها قدمت صورة مجتزأة وغير دقيقة. ثم بعد أيام، 
وزع ب��ي��ان��ًا، ق���ال ف��ي��ه إن ال��زم��ي��ل غ��س��ان ش���رب���ل، رئ��ي��س تحرير 
»الحياة«، لم يزره منذ 4 سنوات، وذلك في معرض نفيه ملا ورد 
في برقية أخرى نسب فيها املر الى شربل كامًا سمعه األخير 

من الرئيس السوري بشار األسد. 
يومها لم تتدخل »األخبار« في التعليق على هذه الرسائل. ولم 
تشر الى التواصل بن املر والدبلوماسي األميركي »الصديق« 
جيفري فيلتمان، وحفات العتاب التي أنهكت السفير األميركي 

السابق بسبب أخطاء تلميذته البلهاء. 
كما لم تشر »األخبار« الى أن املر طلب من ضابط كبير أن يدعو 
شربل الى لقاء عقد في منزل املر وقيل خاله الكثير. لكن شربل 
لم يكن ليتوقع أن يكون في الغرفة من يسّجل كامًا يعيد تاوته 
 أنه هو اآلخر يحمل آلة التسجيل الخاصة 

ّ
أمام دبلوماسي تبن

به. 
ث��م إن »األخ��ب��ار« ل��م تشر ف��ي سياق ه��ذا السجال ال��ى م��ا ح��اول 
وزي���ر ال��دف��اع ان��ت��زاع��ه م��ن م��واق��ف خ��ارج��ي��ة، متناسيًا أن���ه، منذ 
األميركي من  أكبر عملية فضح لإلرهاب  األول النطاقة  اليوم 
خ��ال نشر وث��ائ��ق وزارة ال��خ��ارج��ي��ة، ل��م يحصل أن ص��در بيان 
واح����د، أو م��وق��ف واح����د، رس��م��ي أو غ��ي��ر رس��م��ي، ع��ن العاصمة 

األميركية ينفي صحة ما ينشر. 
وم����ع ذل����ك ل���م ي��ّت��ع��ظ امل����ر. ب����ادر ال����ى ال��ت��ص��رف ب��ت��وت��ر. وه��اج��م 
القتل واالغتيال  املحّرضن على  بأنها من  »األخ��ب��ار« واتهمها 
ي��ج��رؤ، لسبب ال نجهله، على توجيه  ال��ذي ال  السياسي، وه��و 
إصبع االتهام الى أصدقائه األميركين لكونهم في أول القصة 
وآخ��ره��ا، من كتب الوثائق وم��ن س��ّرب امل��ح��ادث��ات، وإن نشرها 
في »األخ��ب��ار« أو في صحف عاملية أو في موقع »ويكيليكس« 
ليس سوى محاولة لنزع األقنعة عن الوجه األميركي أواًل، وعن 

وجوه من أرادوا تمضية حياتهم يرتدون األقنعة والقفازات. 
وها هو املر يعيد الكرة اآلن. وألننا في »األخبار« لسنا في وارد 
التنازل عن حقنا في النشر، وقول ما يجب قوله ضمن الحدود 
التي يلزمنا بها القانون، أو تلك الحدود التي يجب أن تتوسع 
على أيدي حفنة من الثوار، الذين يرافقون جوليان أسانج في 
رح��ل��ة م��ق��اوم��ة آل���ة ال��رع��ب األم��ي��رك��ي��ة، وألن��ن��ا ف��ي »األخ���ب���ار« لن 
النشر الخاصة بنا،  أم��ام محاوالت تدمير أدوات  نقف خائفن 
سواء تلك التي يحلم رئيس الحكومة سعد الحريري بتدميرها 
باالسم  ب��ات��وا معروفن  قراصنة  ال��ت��ي عمل  تلك  أو  )ال��ج��ري��دة( 

والعناوين على تدميرها )املوقع اإللكتروني(. 
الصفراء،  باالبتسامات  املغّلفة  الترهيب  إزاء كل رسائل  ونحن 
ال نملك أن نتراجع عن مخاطبة املّر ومن معه، ومن خلفه، ومن 
أمامه قائلن: كد كيدك، واسَع سعيك، وناصب جهدك، فوالله ال 

تمحو ذكرنا، فما أيامك إال عدد، وما جمعك إال بدد! 

عن إلياس املّر مجّددًا 

سياسة

مالية،  مبالغ  مقابل  ف��ي  »ويكيليكس« 
والواليات املتحدة بصدد مقاضاتها«. 

وم�������ن »ت�����وي�����ت�����ر«، ام�����ت�����ّد ال����ن����ق����اش إل����ى 
»ف���اي���س���ب���وك«. ه���ن���ا ب�����دت ال��������ردود أك��ث��ر 
ح����دًة وع��ص��ب��ي��ًة. ل��ك��ن ح��م��ل��ة ال��ت��ض��ام��ن 
تأثيرًا.  أكبر وأكثر  »األخ��ب��ار« كانت  مع 
ف���ي س���اع���ات ق��ل��ي��ل��ة، أن��ش��ئ��ت م��ج��م��وع��ة 
ب��ع��ن��وان »األخ���ب���ار« وان��ض��ّم إل��ي��ه��ا أكثر 
أل��ف عضو. وك��ان الفتًا تغيير قسم  م��ن 
ك��ب��ي��ر م���ن األع���ض���اء ص���وره���م ال��رم��زي��ة، 
واس��ت��ب��دال��ه��ا ب��ل��وغ��و ال��ص��ح��ي��ف��ة. وعلى 
م���وق���ع ال���ت���واص���ل االج���ت���م���اع���ي األش���ه���ر 

ف���ي ط��ل��ب ال��ب��ري��د ال��ش��خ��ص��ي ل��ل��ق��رص��ان 
ال�����������ذي اخ�������ت�������رق امل�������وق�������ع »ل�����ن�����رس�����ل ل���ه 
تحياتنا وشكرنا ألنه خّلصنا من هذه 
 تعليقه 

ّ
ال��ص��ح��ي��ف��ة« ك��ت��ب أح���ده���م. ل��ك��ن

ل����م ي���م���ّر ع���ل���ى خ���ي���ر. ه���اج���م���ه ك���ث���ي���رون، 
أن  إي���اه بالحقد األع��م��ى. وب��م��ا  مّتهمن 
املعّلق »الحاقد على »األخبار«« هو من 
بيروت ����� كما يوضح اسم عائلته ����� ذّكره 
اللبنانية  ال��ع��اص��م��ة  ب��ت��اري��خ  ب��ع��ض��ه��م 
املقاوم، وعليه »ال ينبغي لك أن تقبل أن 
تكون بيروت غرفة في قصر أي زعيم وال 
امل��ق��اوم��ة...«. لكن يبدو  خنجرًا في ظهر 
أن هذه املحاضرة في العروبة واملقاومة 
لم تنفع، إذ كتبت إح��دى العضوات في 
»األخ��ب��ار«  الصفحة »خ��ّي الله ال ي���ِرّدا ل���

جريدة صفرا«! 
وفيما أّكد الجميع أن قرصنة الصحف، 
أو ك��ّم��ه��ا أم���ر م��رف��وض وخ��ص��وص��ًا في 
لبنان، ذّك��ر أح��د األع��ض��اء ال��ذي ب��دا من 
صورته الرمزية )صورة لرئيس الوزراء 
سعد الحريري( أنه مع »تيار املستقبل«، 
بأن »األخبار« لم تتضامن مع تلفزيون 
أي��ار )مايو(  أثناء أح��داث 7  »املستقبل« 
2008، فما كان من إحداهن إاّل أن ذّكرته 
على  وض��ع��ت  اللبنانية  الصحيفة  ب��أن 
غ��داة  خ��ب��رًا تضامنيًا  األول���ى  صفحتها 

اقتحام »املستقبل« وقتها. 
ف�����ي م���ق���اب���ل األص����������وات ال����ت����ي ه��اج��م��ت 
»األخ�����ب�����ار« ع���ل���ى س���اح���ة »ف���اي���س���ب���وك«، 
ت��زداد  العربية  التضامن  حمات  كانت 
ب������دءًا م����ن ت����ون����س، وال����ج����زائ����ر، وص�����واًل 
إل��ى مصر، وس��وري��ا وغيرها م��ن ال��دول 
م  العربية. هكذا، أطلق أحدهم شعارًا ُعمِّ
على املتضامنن: »ف��وق »األخبار« مش 

فاصلة حمرا... خط أحمر«! 

فيلتمان ال ينجح في 
طمأنة الخائفين وال 
الردود تنفي وقائع 
التواصل واألحاديث 

األمين ابراهيم 

يقرأ جريدة »األخبار« في شارع الحمراء يوم أمس )غاريس قّصاب ــ أ ب( 
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االجتماعية  للحياة  وبحّبك  العامل،  على  بانفتاحك  ت�شتهر  اأنت،  لبنايٌنّ 

والتوا�شل الدائم.

بطاقة »لبناين« من بنك عوده �سممت لك خ�سي�سًا، لتتما�سى مع منط حياتك. ا�ستخدم بطاقة 

»لبناين« للقيام بكافة م�سرتياتك فـي لبنان اأو العامل وا�ستفد تلقائيًا من برنامج »احكي لبناين« 

الذي يخّولك احل�سول على دقيقة جمانية مقابل كل 25.000 ل.ل. يتّم �سرفها على البطاقة.

�سوف يتّم حتويل جمموع الدقائق الـمكت�سبة على فاتورة هاتفك اخلليوي �سهريًا.

اإنت�سب الآن، واح�سل جمانًا على 60 دقيقة كالم على خط MTC Touch اأو Alfa الثابت.
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اإلّتصاالت كمان بّدا الّلرية ترجع حتكي 
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