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قضية اليوم

من بعدكما أيها الجنراالن!
إبراهيم األمين
ك�ن��ا م��ع ال�ج�ن��رال�ين ،ال��رئ�ي��س وال��وزي��ر،
ف �ج��اء م��ن ي �ط��رق ال �ب��اب ب �ط��ري��ق ف� ّ�ج��ة.
وزي� ��ر اإلع �ل��ام ال �ج��دي��د ،رم� ��زي ج��ري��ج.
ق��اب�ل�ت��ه امل��ؤس �س��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ل�ل�إرس��ال،
أم��س ،لتسأله رأي��ه ف��ي تحريك ال��وزي��ر
أشرف ريفي النيابة العامة ضد جريدة
«األخ�ب��ار» .في الشكل ،سئل جريج عن
رأي ��ه ف��ي م�ق��ال��ة أول م��ن أم ��س« ،ل�ب�ن��ان

ب �ل�ا رئ � �ي� ��س» ،ف��أم �س��ك ع � ��دد أم � ��س م��ن
«األخ� � �ب � ��ار» ،وق � ��ال إن م �ق��ال��ة إب��راه �ي��م
األم�ي�ن ف�ي�ه��ا تحقير وت �ع� ّ�رض لرئيس
الجمهورية وملقام الرئاسة ،مشيرًا إلى
م��ا ورد ف��ي م�ق��ال��ة أم ��س .خ�ط��أ ،ننتظر
ت��وض �ي��ح ال ��وزي ��ر ل �ن �ع��رف م ��ا إذا ك��ان
يعلق على مقالة أمس ً ،لكن مع مفعول
رجعي ،أم أن هناك خطأ في املونتاج؟
ف��ي امل�ض�م��ون ،ف��ات وزي��ر اإلع�ل�ام أن ما
ورد في املقالة األولى (االثنني) هو رأي

سياسي في ما قاله رئيس الجمهورية
في خطابه .وه��و رأي فيه نقد مشروع
مل ��وق ��ف م �ي �ش ��ال س �ل �ي �م��ان م� ��ن ق�ض�ي��ة
حساسة اسمها امل�ق��اوم��ة .ومهما قيل
في العبارات التي وردت في املقال ،فهي
تعبر عن رأي ،ومن ُيرد أن ّ
ّ
يحولها إلى
عكس ذلك ،بغية التقدم صوب مواجهة،
فهو حر!
وفي املضمون ،فات وزير اإلعالم ،وهو
خبير في القانون ،أن ما ورد في املقالة

الثانية (أمس) هو بمثابة «إخبار» إلى
كل النيابات العامة ،عن فعل تزوير قام
ب��ه رئ�ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ي��وم ك��ان ق��ائ�دًا
للجيش ،وف�ي��ه ات�ه��ام��ات ل��وزي��ر ال�ع��دل
ب �م �خ��ال �ف��ات م �ت �ن��وع��ة .وب ��ال �ت ��ال ��ي ،ه��ل
يعرف وزير اإلعالم ،من موقعه الحالي،
ومن موقعه كرجل قانون ،أنه يجدر به
ً
التوجه إلى القضاء ،سائال إياه التدخل
لتبيان الحقيقة .وهنا ،أيضًا ،لم نعرف
م ��ا ال � ��ذي ق �ص��ده وزي � ��ر اإلع� �ل ��ام ،أم أن

ما الذي
يفعله
ريفي في
السعودية؟
(هيثم
املوسوي)

املشكلة كانت أيضًا في املونتاج؟
وفي هذا الجانب ،موقفنا واضح وفيه:
ً
أوال :إننا ف��ي «األخ �ب��ار» ل��ن نمثل أم��ام
النيابة العامة التمييزية إال بعد دعوة
رئيس الجمهورية ووزير العدل للمثول
أم��ام ال�ق�ض��اء للتحقيق ف��ي ك��ل امللفات
امل�ن�س��وب��ة إل�ي�ه�م��ا .وإذا ك ��ان ه �ن��اك من
يعتقد ب��أن لديهما الحصانة الكافية
مل�ن��ع امل �س��اء ل��ة أو امل�لاح �ق��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة،
فنحن نعطي ألنفسنا الحصانة التي
ت �م �ن ��ع س ��ؤال � �ن ��ا وم�ل�اح� �ق� �ت� �ن ��ا ،وع �ل��ى
القضاء أن يتصرف بواقعية وبما يمنع
ّ
جره من قبل السلطة السياسية ليكون
طرفًا في مواجهة الصحافة والحريات،
وله القرار.
ث��ان �ي��ًا :إن م��وق �ف �ن��ا ب ��رف ��ض أي ح�م�ل��ة
على امل�ق��اوم��ة ض��د االح �ت�لال ،م��وق��ف ال
يقبل أي جدل ،وسنظل نطعن بوطنية
�ى ه ��ذه
وش � � ��رف ك � ��ل م � ��ن ي � �ت � �ط ��اول ع� �ل � ّ
امل �ق��اوم��ة ،وس �ن �ظ��ل ن�ن�ت�ق��د ون �ح��ق��ر كل
من يقوم بعمل سياسي أو إعالمي أو
ميداني ضد هذه املقاومة .ولن ننتظر
م��واف �ق��ة أح ��د ع�ل��ى م��وق�ف�ن��ا .ل��ن ننتظر
سلطة رسمية ،وال سلطة قضائية ،وال
سلطة أمنية ،وال سلطة حزبية .ومن ال
يعجبه األمر ،فليشرب ماء البحر!
ثالثًا :إذا كان صمت نقابتي الصحافة
وامل �ح��رري��ن ع��ن ه��ذه الحملة املجنونة
ع� � �ل � ��ى اإلع� � � � �ل� � � ��ام ،م � � ��ن ب� � � � ��اب م �ح �ك �م ��ة
امل �ط �ب� ّ�وع��ات ،أو م��ن ب ��اب وزي ��ر ال �ع��دل،
س �ي �م��ث��ل داف � �ع� ��ًا ل �ل �س �ل �ط��ة ال �س �ي��اس �ي��ة
للمضي في معركتها ّ
لكم األف ��واه ،فإن
هاتني النقابتني ال تمثالن إال شخوص
م��ن ينتمي إل��ى مجالسهما ،وه�م��ا لم
ت�ع��ودا محل ثقتنا حتى تستفيقا من
غفوتهما التي طالت.
لكن ،ماذا عن الوزير «القبضاي» أشرف
ّ
ريفي ،الذي ّ
غرد من السعودية بأن زمن
ّ
ال�ف�ج��ور وال �ت �ط��اول ول� ��ى ،واع � �دًا ببناء
دولة املؤسسات؟
ريفي م��وج��ود ف��ي السعودية منذ عدة
أي � ��ام .س � � ّ�رب م�ك�ت�ب��ه أن ��ه س �ي �ش��ارك في
م��ؤت �م��ر ت�ق�ن��ي وس�ي�ع�ق��د ع �ل��ى ه��ام�ش��ه

انتقادات لسليمان وحزب اهلل يتضامن مع «األخبار»
ت ��وال ��ت ردود ال �ف �ع��ل امل �ع �ت��رض��ة ع�ل��ى
م ��واق ��ف رئ� �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة م�ي�ش��ال
س �ل �ي �م ��ان ض� ��د امل � �ق� ��اوم� ��ة ،واع� �ت� �ب ��رت
أن � ��ه ل� ��م ي �ع ��د م� ��ن ال� �ج ��ائ ��ز ال� �ب� �ق ��اء ف��ي
م� �ن� �ص� �ب ��ه ،وأع � �ل � �ن� ��ت ت� �ض ��ام� �ن� �ه ��ا م��ع
جريدة «األخبار» ،منتقدة ضيق صدر
املسؤولني بالنقد ،وم�ش��ددة على عدم
امل��س ب��ال�ح��ري��ات .فيما استنفر وزراء،
وخصوصًا املحسوبني على سليمان،
للدفاع عنه.
واع � �ت � �ب ��رت ال � �ع �ل�اق ��ات اإلع �ل�ام � �ي ��ة ف��ي
ح��زب الله في بيان تعليقًا على إحالة
مقالة رئيس تحرير «األخبار» الزميل
إب��راه �ي��م األم�ي��ن ع �ل��ى ال �ن �ي��اب��ة ال�ع��ام��ة
أن «ال� �س� �ل� �ط ��ات ال��رس �م �ي��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان
تتعاطى بني حني وآخر بطريقة كيدية
وت�ع�س�ف�ي��ة ظ��امل��ة ت�ت�ن��اق��ض م��ع أب�س��ط
ح� �ق ��وق امل ��واط� �ن�ي�ن ف ��ي ال �ن �ق��د وح��ري��ة
ً
ال � � ��رأي وال �ت �ع �ب �ي��ر ،ف� �ض�ل�ا ع ��ن ح �ق��وق
اإلعالميني في الكتابة بحرية وانتقاد
السلطة ومسؤوليها في إطار املساءلة
وامل �ح��اس �ب��ة ال �ت��ي ت �ش �ك��ل ص �ل��ب ع�م��ل
وس ��ائ ��ل اإلع �ل��ام وال �ص �ح��اف��ة وج��وه��ر
النظام الديموقراطي» .وأشارت إلى أن
إحالة مقالة األمني على النيابة العامة
التمييزية «تعطي ص��ورة واضحة عن

س��وء أداء امل�س��ؤول�ين وض�ي��ق صدرهم
وعدم احترامهم للحريات العامة» .وإذ
استنكرت «بشدة هذا اإلجراء املتسرع»،
دع� ��ت إل� ��ى ال �ت ��راج ��ع ع �ن��ه ،م �ع� ّ�ب��رة عن
تضامنها ووقوفها إل��ى جانب األمني
ف ��ي ح �ق��ه ب��ال�ت�ع�ب�ي��ر ع ��ن رأي� � ��ه ،ودع ��ت
«املعنيني إلى احترام حقوق املواطنني
وح��ري��ات �ه��م ،ب �ع �ي �دًا ع��ن إش �ه��ار سيف
القمع واملنع فوق رؤوسهم».
كذلك أص��در تيار امل��ردة بيانًا استنكر
ف�ي��ه إح��ال��ة م �ق��ال األم �ي�ن ع�ل��ى ال�ن�ي��اب��ة
ال� �ع ��ام ��ة ال �ت �م �ي �ي��زي��ة ،م �ش �ي �رًا إل � ��ى أن
«تصرفًا من هذا النوع ينم عن روحية
ع �م��ل ت �خ��ال��ف اب �س��ط ق ��واع ��د ال�ع�م�ل�ين
االع�ل�ام ��ي وال �ق �ض��ائ��ي ف ��ي آن واح� ��د».
من جهتها ،أص��درت حركة الناصريني
ّ
امل �س �ت �ق �ل�ين ب �ي��ان��ًا أك � � ��دت ف �ي��ه أن «م��ا
ت�ع� ّ�رض ل��ه األم�ين ليس إال م��ؤش�رًا إلى
ال �ع �ق �ل �ي��ة ال ��دك� �ت ��ات ��وري ��ة ال� �ت ��ي ت�س�ع��ى
إل� ��ى ش �ط��ب اآلخ � ��ر وض � ��رب ال �ح��ري��ات
االعالمية وقمع الرأي الحر».
وانتقد عضو «كتلة ن��واب لبنان الحر
امل ��وح ��د» ال �ن��ائ��ب أس �ط �ف��ان ال��دوي �ه��ي
وص � � ��ف س� �ل� �ي� �م ��ان ث�ل�اث� �ي ��ة «ال� �ج� �ي ��ش
وال �ش �ع��ب وامل� �ق ��اوم ��ة» ب �ـ«ال �خ �ش �ب �ي��ة»،
وقال« :نحن أحياء .هناك شعب وبالد،

حزب اهلل ينتقد
ضيق صدر المسؤولين
وإشهار سيف
القمع والمنع

وهذه ليست أخشاب» ،مؤكدًا أن «حزب
ال �ل��ه م�ح��ق ف��ي ال ��دف ��اع ع��ن ن�ف�س��ه ضد
الهجوم عليه بلغة خشبية».
وأس � ��ف ال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق إم �ي��ل ل�ح��ود
لـ«رؤية الغيرة املستجدة عند البعض
للدفاع ع��ن مقام رئ��اس��ة الجمهورية»،
ً
م �ش �ي �رًا إل� ��ى أن «م� ��ن ي �م �ل �ك��ون س �ج�لا
ً
ح ��اف�ل�ا ف ��ي ال� �ت� �ع ��رض مل� �ق ��ام ال��رئ��اس��ة
والتهديد باقتحام قصر بعبدا بالقوة
وتنظيم الحمالت االنقالبية ،ه��م آخر
م��ن ي �ح��ق ل �ه��م أن ي �ح��اس �ب��وا أص �ح��اب

األق �ل��ام ال �ش��ري �ف��ة ال �ت��ي ت �ع� ّ�ب��ر ع��ن رأي
اللبنانيني املتأملني على نهاية عهد بدأ
بمخالفة دستورية واختار أن ينتهي
بمخالفة وطنية».
ول �ف��ت إل ��ى أن «ب �ع��ض ال �ج��ال �س�ين إل��ى
ط��اول��ة مجلس ال ��وزراء ال�ي��وم سبق أن
وج �ه��وا ات �ه��ام��ات م�ف�ب��رك��ة إل ��ى رئ�ي��س
جمهورية سابق وصلت إلى حد االتهام
بالقتل ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى ال�ت�ع��رض ملقام
الرئاسة على نحو غير مسبوق تخطى
في بعض األحيان حدود الهجوم على
صاحب املوقع إلى محاولة تعطيل دور
الرئاسة ،بعد أن تقلصت صالحياتها،
ألس �ب��اب س�ي��اس�ي��ة وم��ذه�ب�ي��ة واض�ح��ة
األه ��داف وال�خ�ل�ف�ي��ات» .وش��دد على أن
«قضية التطاول على الرئيس السابق
إميل لحود لم يمر عليها الزمن ،ولذلك
ف��إن م��ن استيقظ على ض��رورة حماية
موقع الرئاسة وصونه أن يبدأ قضائيًا
مما حصل في السابق».
وس��أل النائب السابق فيصل ال��داوود
س � �ل � �ي � �م� ��ان« :ك� � �ي � ��ف ي� �ح� �م ��ي ث�ل�اث �ي �ت��ه
ال��ذه �ب �ي��ة ال� �ت ��ي أع �ل �ن �ه��ا وه� ��ي األرض
وال �ش �ع ��ب وال �ق �ي ��م امل �ش �ت ��رك ��ة ،ال� �ت ��ي ال
ن �ق��اش ح��ول �ه��ا ،ألن �ه��ا ت�م�ث��ل مجتمعة
الوطن إذا لم نحتفظ ونعمل باألقانيم

