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رسائل إلى المحرر
ما عدا «األخبار»

لفتني ّ
للمرة الثانية في بضعة
أش � �ه � ��ر ت � �ج ��اه ��ل صحيفتكم
ال� �غ � ّ�راء ل�خ�ب��ر أس��اس��ي يتعلق
ب� �م� �س� �ي ��رة ال � � �ح � ��زب السوري
القومي االجتماعي النضالية
ومواقفه من مجريات األحداث
ال��راه �ن��ة .ف�ف��ي ت �م��وز املنصرم،
�وري القومي
أق ��ام ال �ح��زب ال �س� ً
االج �ت �م��اع��ي اح �ت �ف��اال مركزيًا
ف��ي ض �ه��ور ال �ش��وي��ر ،ملناسبة
ذكرى استشهاد زعيمه أنطون
س� �ع ��اده ،أط �ل��ق ف �ي��ه مجموعة
مواقف ،كذلك استعرض اآلالف
م��ن م� ُح��ازب�ي��ه ف��ي م�ن�ط�ق��ة كان
ق��د اس��ت�ب�ع��د م�ن�ه��ا خ�ل�ال فترة
األح ��داث .إن ع��دم حظوة حدث
ك� �ه ��ذا ،ول� ��و ل�س�ن�ت�ي�م�ت��ر ّ
مربع
�ي ج��ري��دة «األخبار»،
واح� ��د ف� ّ
ب�ع��دم��ا ّ غ��ط�ت��ه معظم الصحف
وم� �ح ��ط ��ات ال� �ت� �ل� �ف ��زة ،ه ��و أمر
مثير للعجب .والبارحة أيضًا،
احتفل الحزب السوري القومي
االج �ت �م��اع��ي ب��ذك��رى تأسيسه
قصر
ال�ت��اس�ع��ة وال�س�ب�ع�ين ف��ي ّ
امل ��ؤت� �م ��رات ف ��ي ض �ب �ي��ة ،مقلدًا
أك �ث��ر م��ن أل��ف م �ح��ازب أمضوا
خمسني عامًا في خدمة الحزب
مواقف
أوسمة تقديرية ،مطلقًا
ّ
س� �ي ��اس� �ي ��ة م� � ��ن ض � �م� ��ن خطه
الوحدوي الالطائفي بحضور
ممثل لرئيس ال ��وزراء ورئيس
الصحف
فتهافتت
الجمهورية.
ّ
ّ
ومحطات التلفزة كلها ،حتى
تلك التابعة لقوى الرابع عشر
من آذار على نشر الخبر .أقصد
ّ
كلها ما عدا جريدة «األخبار»
طبعًا .كأحد ّ
قرائها املخلصني،
أرب� � ��أ ب� �ج ��ري ��دة «األخ � � �ب � ��ار» أن
ّ
املنهجي
تقوم بهذا التهميش
ّ
ألخ �ب��ار ح ��زب م �ق��اوم م��ا انفك
ّ
ي� �ق ��دم ال �ت �ض �ح �ي��ات م �ن��ذ نحو
ق��رن م��ن ال��زم��ن م��ن أج��ل كرامة
شعبنا ومحو آث��ار االستعمار
عنه.
جورج كرم

♦♦♦

البقاع أيضًا
ورد في مقال الصحافي كامل
ج� ��اب� ��ر« :ال� �ت� �ج ��رب ��ة املاليزية
ملعالجة ال�ن�ف��اي��ات» ،أن��ه شارك
في الورشة ممثلون عن مختلف
ب� �ل ��دي ��ات م �ح��اف �ظ��ة النبطية،
ع �ل �م��ًا ب � ��أن امل � �ش ��ارك �ي�ن كانوا
م ��ن م �خ �ت �ل��ف ب �ل ��دي ��ات البقاع
والجنوب واتحاداته وفاعليات
م��ن مختلف امل �ج��االت العلمية
والبيئية واالستثمارية.
شركة مركز غايد
(لندن ـــ بيروت)

من المحرر
تستقبل "األخ� �ب ��ار" رس��ائ��ل ّ
القراء
ع �ل��ى ال� �ع� �ن ��وان اإلل �ك �ت ��رون ��ي اآلتي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق ال��رس��ال��ة م��ن أح��د املواضيع
املنشورة في "األخبار" ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

نصر الله لكوادر حزب الله :عودوا إلى
مروحة من الخيارات
أمام حزب الله وحلفائه
تمتد على  180درجةّ :
خياراتنا هي بني أال نحرك
ساكنًا ،وأن نقوم بتحرك
واسع إلحداث تغيير سياسي
كبير على مستوى السلطة.
هذا الكالم لألمني العام
لحزب الله ،حسن نصر الله،
أمام عدد من كوادر حزبه
حسن عليق
منذ ب��دء حملة ح��زب ال�ل��ه االستباقية
على املحكمة الدولية الخاصة بجريمة
اغ� �ت� �ي ��ال ال ��رئ� �ي ��س رف � �ي� ��ق الحريري،
ي� �ت� �م� �ح ��ور ج� � ��زء ك �ب �ي ��ر م � ��ن الخطاب
ال� �س� �ي ��اس ��ي واالت� � � �ص � � ��االت الداخلية
واإلق�ل�ي�م�ي��ة ح ��ول ردة ال�ف�ع��ل املرتقبة
لحزب الله على صدور القرار االتهامي
ال ��ذي م��ن امل�ت��وق��ع أن ي�ح� ّ�م��ل أف� ��رادًا من
ال� �ح ��زب م �س��ؤول �ي��ة ت �ن �ف �ي��ذ الجريمة.
يرفض الحزب هذا القرار ،مشددًا على
أن ��ه ي� ��ؤدي إل ��ى ت �ش��ري��ع األب� � ��واب أمام
ال�ف�ت�ن��ة .وح �ت��ى ال �ي��وم ،ال ي ��زال الحزب
يرفض الكشف عن السيناريوات التي
أعدها ملواجهة اآلتي إلى البالد القلقة.
وح �ت��ى ف ��ي ال �ج �ل �س��ات ال��داخ �ل �ي��ة ،فإن
قيادة الحزب ال تزال تتحفظ على ذكر
خططها .قبل نحو  5أسابيع ،قال األمني
العام للحزب ،السيد حسن نصر الله،
في لقاء مع ك��وادر وسطيني من حزبه
إن��ه ل��ن ي�ق��ول ل�ه��م م��ا أع��دت��ه قيادتهم،
«خشية التسريب» .قالها بابتسامته

ّ
املعهودة ،ثم ذكرهم بمراحل من تاريخ
ّ
اإلمامية «أف�ش��ل فيها األع��داء م��ا أعده
ل �ه��م أص � �ح ��اب األئ � �م ��ة ب �س �ب��ب إفشاء
األسرار».
وف � ��ي ل� �ق ��اء ع �ق��د م� �س ��اء ي � ��وم الجمعة
ّ
املاضي ،تحدث نصر الله بقدر أقل من
التحفظ .ك��ان ذل��ك خ�لال حفل تخريج
دورة ثقافية خضع لها مسؤولون من
الصفوف األولى والثانية والثالثة في
الهيئات التنظيمية التابعة للمجلس
التنفيذي .ف��ي الحفل ،أل�ق��ى نصر الله
كلمة اس�ت�م��رت نحو ساعتني ونصف
س��اع��ة (ب� ��دأت ع�ن��د ال �س��اع��ة السادسة
وع �ش��ر دق��ائ��ق ،وان �ت �ه��ت ع�ن��د الثامنة
وأربعني دقيقة).
في بداية خطابه ،توجه نصر الله إلى
ال �ح��اض��ري��ن ب�ك�ل�م��ة وج��دان �ي��ة ختمها
ب ��ال� �ق ��ول مل� �س ��ؤول ��ي ال � �ح� ��زب إن � ��ه كان
يشاهدهم عبر الشاشة وه��م يصافح
مضيفًا« :كنت أتمنى
بعضهم بعضًا،
ّ
أن أك��ون بينكم ،وأن أسلم عليكم فردًا
ف� ��ردًا ،لكنكم ت�ع��رف��ون ال��وض��ع األمني
واإلجراءات» .ابتسم السيد ،لكن بعض
ّ
دمعت أعينهم .حدثهم عن
الحاضرين
ّ
الدين والدنيا ،مذكرًا إياهم بالفترة التي
ك��ان فيها ح��زب ال�ل��ه أف ��رادًا معدودين:
«حينذاك ،كان املجاهد يتبرع بنصف
ثمن البندقية التي سيقاتل بها .وكانت
املساجد عامرة بتالوة القرآن .أما اليوم،
فتسللت إل��ى أوس��اط�ن��ا أج ��واء بعيدة
ع �م��ا ع �ه��دن��اه :ص ��ار ع �ن��دن��ا أشخاص
م�ت�م�س�ك��ون ب��امل�ن��اص��ب ال��دن �ي��وي��ة .كنا
في تجربة االنتخابات البلدية األولى
نضغط ع�ل��ى محازبينا للترشح إلى
رئ��اس��ة بلدية أو إل��ى منصب املختار،
وك��ان ع��دد كبير من محازبينا يحاول
إب� �ع ��اد ه� ��ذه ال� �ك ��أس ع �ن ��ه .أم� ��ا اليوم،
ف �ن �ج��د ال �ك �ث �ي��ري��ن م �ن �ه��م يخوضون
امل � �ع� ��ارك ل�ل�اح �ت �ف��اظ ب� �ه ��ذه املناصب
وداخل الحزب ،يرفض بعض
ألنفسهم.
ّ
امل �س��ؤول�ين ت�س��ل��م م�ل�ف��ات ألن �ه��م يرون

ّ
نصر الله :القرار االتهامي صادر ال محالة (أرشيف ــ مروان طحطح)
أنها ال تليق بهم .فهل هذا معقول؟ دعا
ال�س�ي��د م�س��ؤول��ي ال �ح��زب ل�ل�ع��ودة إلى
امل�س��اج��د ،م�ش��ددًا على أهمية التدخل
ّ
وتوجه نصر
اإللهي في صنع النصر.
الله إل��ى املسؤولني املتخرجني ،طالبًا
م�ن�ه��م االه �ت �م��ام ب�م��ن ي�ع�م�ل��ون معهم،
وخ��اص��ة أول �ئ��ك ال��ذي��ن ي�ع�م�ل��ون تحت
إم� ��رت � �ه� ��م .دع� ��اه� ��م إل � ��ى ت �ح �س��س آالم
ال �ف �ق��راء ف��ي م�ج�ت�م�ع��ات�ه��م ،وااللتفات

إل �ي �ه��م ،واالب �ت �ع��اد ع��ن م�ظ��اه��ر الترف
التي ال ت��ورث س��وى الشبهات ،وتدفع
الناس إل��ى ط��رح السؤال الطبيعي في
هذه الحالة :من أين لك هذا؟
وق� ��ال ن �ص��ر ال �ل��ه ف��ي خ �ط��اب��ه إن ��ه كان
مؤيدًا ملشروع داخلي في الحزب يتعلق
بتغيير جوهري للهيكلية التنظيمية،
ل�ك��ن ت�ب�ين أن ذل ��ك امل �ش��روع غ�ي��ر قابل
للتنفيذ.
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ُ
 ...ورفعت «السما الزرقا» عن بكري

صحيح أن عمر بكري
محكوم بالسجن املؤبد،
وصحيح أن من واجب األجهزة
األمنية توقيفه وإحالته
على القضاء ،لكن قرار
املبادرة إلى القبض عليه لم
ُي َّت َخذ إال ً
بناء على أسانيد
سياسية ،ترتبط بمواقفه
األخيرة من حزب الله الذي
قرر أمس الدخول على خط
احتضان بكري
املديرية العامة
حتى مساء أمس ،لم تكن ّ
لقوى األم��ن الداخلي قد سلمت الشيخ
عمر بكري إلى املحكمة العسكرية ،رغم
أنها أوقفته يوم أول من أمس ،وأعلنت
أن توقيفه عائد حصرًا إلى صدور حكم
غ�ي��اب��ي ب�س�ج�ن��ه م ��دى ال �ح �ي��اة .ويؤكد
م�ع�ن�ي��ون ف��ي امل��دي��ري��ة أن تسليمه إلى
ال �ق �ض��اء ب �ح��اج��ة إل ��ى إج � � ��راءات تمتد
أحيانًا لنحو  48ساعة ،رغم أن ّ
مفوض
ال �ح �ك ��وم ��ة ل � ��دى امل �ح �ك �م��ة العسكرية
القاضي صقر صقر طلب رسميًا أمس
م��ن ف��رع املعلومات إح��ال��ة امل��وق��وف مع

امللف على دائرته.
التذرع باإلجراءات الروتينية ال يخفي
أن املديرية تؤخر تسليمه إلى املحكمة،
لـ«ينام» في مركز التوقيف التابع لفرع
املعلومات مدة ثالثة أيام إضافية ،هي
أيام عطلة عيد األضحى املبارك .وقبل
ي ��وم ال�ج�م�ع��ة امل �ق �ب��ل ع �ل��ى أق ��ل تقدير،
ل��ن يكون ف��ي م�ق��دور بكري امل�ث��ول أمام
املحكمة العسكرية .وبحسب مصادر
ق�ض��ائ�ي��ة واس �ع��ة االط �ل��اع ،ف ��إن إخالء
س �ب �ي ��ل امل � �ح � �ك ��وم ب� � ��ات أم � � � �رًا شكليًا،
وخ �ص ��وص ��ًا أن امل� �ل ��ف ال � ��ذي أدي � ��ن به
غ�ي��اب� ّ�ي��ًا ه��و عمليًا ش�ب��ه ف ��ارغ .ول��و أن
امل�ت�ه��م م�ث��ل أم ��ام ق��اض��ي ال�ت�ح�ق�ي��ق ،أو
أمام املحكمة العسكرية ،لكانت قضيته
ق ��د ان �ت �ه��ت ،ع �ل��ى ح ��د ت��أك �ي��د مصادر
معنية بالشأن القضائي.
ويوم أمس ،طرأ تطور الفت على القضية،
ُ
إذ أعلن أن عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب نوار الساحلي سيتولى الدفاع
عن بكري أمام املحكمة ،علمًا بأن رئيس
لجنة االرتباط والتنسيق في حزب الله
وف �ي��ق ص �ف��ا أج� ��رى س�ل�س�ل��ة اتصاالت
ب��امل �ع �ن �ي�ين م ��ن أج� ��ل اإلس � � ��راع ف ��ي بت
القضية .وي��أت��ي خبر ت��وك��ل الساحلي
ع��ن ب�ك��ري بمثابة إع�ل�ان أول م��ن حزب
ال �ل��ه ع��ن ال ��دخ ��ول ع �ل��ى خ��ط احتضان
ب �ك��ري ،ال� ��ذي ك� ��ان ،ف ��ي ال �ي ��وم السابق
لتوقيفه ،ق��د ط�ل��ب علنًا «ال�ح�م��اي��ة من
األم�ي�ن ال �ع��ام ل�ح��زب ال�ل��ه ال�س�ي��د حسن
نصر ال �ل��ه» .وب�م��ا أن��ه ل��م يكن واردًا أن

ي��رس��ل ن�ص��ر ال�ل��ه م�س��اع��دة «ميدانية»
لبكريّ ،بقي األخير وحيدًا في طرابلس،
بعدما ولدت مواقفه األخيرة ،سواء من
الشيعة أو من حزب الله ،رد فعل سلبيًا
م��ن «زم�ل�ائ��ه» السلفيني ف��ي طرابلس،
وبالتحديد ،م��ن أول�ئ��ك ال��ذي��ن يعلنون
ال ��والء لتيار املستقبل ،ومنهم الشيخ
داعي اإلسالم الشهال وبالل دقماق.
توقيف ب�ك��ري يحمل بصمة سياسية
واضحة .ففرع املعلومات يريد توجيه
ّ
ّ
نفسه»
تسول له
«سني
رسالة إلى كل
ً
أن يستظل بخيمة ح��زب ال�ل��ه .ففضال
ع��ن أن ال �ف��رع ل��م ي �ح��اول تنفيذ مذكرة
بحق بكري
التوقيف الغيابية
الصادرة ً
منذ عام  ،2007فإن ً
أداء مماثال اعتمدته
امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة ل�ق��وى األم ��ن الداخلي
في ح��االت سابقة .ك��ان سمير الحسن،
أحد ق��ادة املجموعات في باب التبانة،
مطلوبًا للقضاء في جرم اتهم بارتكابه
م �ن ��ذ زم � ��ن ط� ��وي� ��ل .ل �ك ��ن ال �ح �س ��ن كان
محسوبًا على ت�ي��ار املستقبل ،وكانت
تربطه صلة قوية باملدير ال�ع��ام لقوى
األم � ��ن ال ��داخ �ل ��ي ال� �ل ��واء أش � ��رف ريفي.
وتسري شائعات عن أن ريفي كان يدعم
الحسن ماليًا ،أو على األقل ال يتركه في
ساعة ضيق .بقي الحال كذلك حتى عام
 ،2008ع�ن��دم��ا ب ��دأ ال�ح�س��ن ي�ت�ق� ّ�رب من
حزب الله .يومًا تلو آخر ،صار الغطاء
املستقبلي يرتفع من فوق رأس الحسن،
إل��ى أن ح�س��م أم ��ره نهائيًا باالنضواء
في صفوف حزب الله ،فلوحق في تهم

ع��دة ،آخرها حيازة أسلحة عثر عليها
ف��ي م�ن��زل ص�ه��ر ش�ق�ي�ق��ه ،م��ا دف�ع��ه إلى
م�غ��ادرة عاصمة الشمال .ال�ح��ال ذاتها
انطبقت على محمود األسود (أبو عبد
ال�ل��ه األس� ��ود) ،أح��د زع�م��اء األح �ي��اء في
التبانة .بقي ينعم بغض النظر األمني
عنه إل��ى أن انتقل إل��ى الضفة األخرى،
أي ض�ف��ة ح��زب ال �ل��ه ،ف��أوق�ف�ت��ه املديرية
ال �ع��ام��ة ل �ق��وى األم ��ن ال��داخ �ل��ي ،تنفيذًا
ملذكرة قضائية.
صحيح أن ثمة فارقًا كبيرًا بني حالتي
ال �ح �س��ن واألس� � � ��ود م ��ن ج� �ه ��ة ،وبكري
م��ن جهة أخ ��رى ،لناحية أن األول�ي�ن لم
يكونا رأس حربة ميدانية وال إعالمية
�ري .إال
ف��ي وج��ه ح��زب ال�ل��ه ،ب�خ�لاف ب�ك� ّ
أن املشترك بينهم ه��و كونهم يمثلون
ح ��االت م��زع�ج��ة ل�ت�ي��ار املستقبل داخل
ساحته الخلفية ،أي مدينة طرابلس،
بغض النظر عن حجم هذا اإلزعاج.
ول � �ف� ��ت أم� � ��س أن امل � ��دي � ��ر ال � �ع � ��ام لقوى
األم��ن ال��داخ�ل��ي أع�ط��ى ج��رع��ة دع��م لفرع
املعلومات ال��ذي أوق��ف بكري ،منّ خالل
إص��داره تنويهًا للفرع ال��ذي «تمكن من
ت��وق�ي�ف��ه خ�ل�ال ف �ت��رة زم�ن�ي��ة وج �ي��زة ،ما
انعكس إي�ج��اب��ًا على ال��وض��ع ال�ع��ام في
البالد وترك األثر الطيب لدى الرأي العام
واملسؤولني على أعلى املستويات ،وزاد
من ثقة املواطنني في قوى األمن الداخلي
في مجال مكافحة الجريمة على أنواعها
وت��وق �ي��ف امل �ج��رم�ي�ن ال �ف��اري��ن م ��ن وجه
العدالة ،فاستحقت التقدير» .بالتأكيد،

