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تقرير

املساجد والفقراء

وب � �ع� ��د ن� �ح ��و س ��اع� �ت�ي�ن م � ��ن الحديث
ال��دي�ن��ي ـــــ األخ�ل�اق��ي ،ان�ت�ق��ل ن�ص��ر الله
إل� ��ى ال �ح��دي ��ث ع ��ن ال� ��واق� ��ع السياسي
الراهن .أجرى سردًا تاريخيًا مختصرًا
لتطور حزب الله ،من مجموعة صغيرة
إل��ى جسم كبير ل��ه تأثيره ف��ي املنطقة
كلها :في إيران ،كلمتنا مسموعة .وفي
س ��وري ��ا ،ي�س�ت�ش�ي��رن��ا ال��رئ �ي��س األسد
في الكثير من القضايا ،ولنا أصدقاء

ن ��ؤدي أدوارًا مهمة معهم ف��ي العراق
وفلسطني.
أم ��ا ف ��ي ل �ب �ن��ان ،وم �ن��ذ أن ات �خ��ذ حزب
الله قرارًا بخوض معركة ضد املحكمة
الدولية ،فإنه تمكن من تهشيم القرار
االت � �ه� ��ام� ��ي امل� � �ن � ��وي إص � � � � � ��داره .وهذا
ال �ق ��رار ،ب�ح�س��ب ن�ص��ر ال �ل��ه« ،ص� ��ادر ال
محالة» ،إال أن ما تغير هو أن حقيقة
كونه سياسيًا باتت راس�خ��ة ف��ي ذهن
ال �ج �م �ه��ور .وع ��ن س �ي �ن��اري��وات م��ا بعد
ال� �ق ��رار االت �ه��ام��ي ،ق ��ال ن �ص��ر ال �ل��ه «إن
ث�م��ة م��روح��ة م��ن ال �خ �ي��ارات أم ��ام حزب
ال �ل��ه وح�ل�ف��ائ��ه ت�م�ت��د ع�ل��ى  180درجة:
خ �ي��ارات �ن��ا ه��ي ب�ي�ن أال ن �ح��رك ساكنًا،
وأن نقوم بتحرك واسع إلحداث تغيير
سياسي كبير على مستوى السلطة،
وما بينهما».
وفي اللقاء ،شدد نصر الله على أهمية
املسعى ـــــ ال �س��وري ال�س�ع��ودي الهادف
إل��ى تحقيق ت�س��وي��ة ع��ادل��ة ف��ي البالد،
م�ش�ي�رًا إل��ى أن م��ا ي�س��رع ال�ت��وص��ل إلى
نتيجة ه��و اق�ت�ن��اع ال�ق�ي��ادة السعودية
ب � �خ � �ط� ��ورة األوض� � � � � � ��اع ،وب � � � ��أن القرار
االتهامي قد يؤدي إلى خراب البلد.
وراى ن �ص��ر ال� �ل ��ه أن خ� �ص ��وم الحزب
وأعداءه راهنوا في الفترة املاضية على
اب �ت �ع��اد ح �ل �ف��اء ح ��زب ال �ل��ه ع �ن��ه ،سواء
ال��رئ�ي��س نبيه ب��ري أو ال�ع�م��اد ميشال
عون أو الحلفاء داخل الطائفة السنية.
ووص ��ف ن�ص��ر ال �ل��ه ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن حزب
ال �ل��ه وح��رك��ة أم��ل ب��أن�ه��ا استراتيجية،
وم ��ن «األل� �ط ��اف ال �ت��ي ك ��ان ل�ه��ا الفضل
األبرز في حماية املقاومة».
واس �ت �ب �ع��د األم �ي ��ن ال � �ع ��ام ل� �ح ��زب الله
ح�ص��ول ع ��دوان إس��رائ�ي�ل��ي ق��ري��ب على
لبنان ،ألن اإلسرائيليني لم ُينهوا بعد
استعداداتهم ملواجهة املقاومة ،وخاصة
ف ��ي ج�ب�ه�ت�ه��م ال��داخ �ل �ي��ة ،ح �ي��ث باتوا
مقتنعني بأن أي حرب مقبلة ستتضمن
إج�ل�اء ع��دد كبير م��ن امل�س�ت��وط�ن�ين عن
املناطق التي يقطنون فيها.

«ريجيــم» مــالي فــي طرابلــس
عبد الكافي الصمد
تغيب عن طرابلس والشمال هذه األيام مشاهد
كانت حاضرة في السنوات السابقة ،تتمثل في
ت�ج��وال ش��اح�ن��ات نقل ك��ان��ت تحمل «كراتني»
ً
إعاشة لتوزيعها في األح�ي��اء وال�ق��رى ،فضال
ع��ن ازدح� ��ام م�ك��ات��ب ال �ت �ي��ارات والشخصيات
ال�س�ي��اس�ي��ة ب�م��واط�ن�ين ي��أت��ون ل�ل�ح�ص��ول على
مساعدة أو «عيدية».
ت ��راج ��ع ه� ��ذه امل �ش��اه��د ال ي �ع��ود إل� ��ى ّ
تحسن
األح� ��وال امل� ّ
�ادي��ة ل �ه��ؤالء امل��واط �ن�ين ،وال إل��ى ّأن
من ّ
يقدمون هذه املساعدات باتوا يفعلون ذلك
سرًا بعدما كانوا يفعلونه علنًا ،حرصًا منهم
على كرامات الناس وعدم جرح مشاعرهم ،بل
بعدما رأى القائمون على ه��ذه التقديمات أن
يخضعوها لـ«ريجيم» معينّ حينًا ،أو لتوقيف
نهائي حينًا آخر.
ف��ي ال�س�ن��وات امل��اض�ي��ة هيمن ت�ي��ار املستقبل
على «ال�ج� ّ�و» ف��ي ه��ذا امل�ج��ال ،إذ ّ
عمت خيراته
مختلف املناطق؛ «كراتني» إعاشة وأموال وزفت
وم��ازوت وتوظيفات وغيرها ،وخصوصًا في
املحطات السياسية مثل االنتخابات النيابية أو
ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14
شباط من كل عام ،أو في املحطات االجتماعية
والدينية مثل مجيء شهر رمضان واألعياد،
أو حلول فصل الشتاء.
شيئًا فشيئًا ب��دأت ه��ذه امل�س��اع��دات تتراجع،
وت �ح��دي �دًا ب�ع��د أح ��داث  7أي ��ار  ،2008ق�ب��ل أن
ت �ع��ود ب�ف��اع�ل�ي��ة ق �ب��ل اس �ت �ح �ق��اق االنتخابات
النيابية صيف  ،2009إذ إن للضرورة أحكامًا،
ثم لم تلبث أن بدأت بالتوقف في أكثر من قطاع،
إلى أن غابت نهائيًا في أغلب مؤسسات تيار
املستقبل في طرابلس والشمال ،لدرجة أن أحد
مسؤولي التيار أوضح لـ«األخبار» أنه «لم نعد
نستطيع تقديم علبة بنادول ألحد!».
أس �ب��اب ه ��ذا ال �ت��راج��ع ف��ي ال�ت�ق��دي�م��ات كثيرة،
أح ��ده ��ا ،ح �س��ب م �س��ؤول�ين ف��ي ال �ت �ي��ار «أزمة
ُ ّ
مالية داخلية ل��م ت�ح��ل ب�ع��د» ،لكنهم لفتوا إلى
«ان�ه�م��اك�ن��ا ب�ت�ن�ظ�ي��م ه�ي�ك�ل�ي��ة ال �ت �ي��ار وانعقاد
املؤتمر التأسيسي» ،متوقعني «تجاوز األزمة
مطلع العام املقبل».
ي�ض�ي�ف��ونّ :
«أي تقصير م�ن��ا ح��ال�ي��ًا ل��ن يؤثر

علينا سلبًا ،ويمكننا تعويضه الحقًا بسهولة»،
حسب تأكيد هؤالء املسؤولني.
وقد ملس مسؤولو التيار في االنتخابات البلدية،
وفي االنتخابات النيابية الفرعية بقضاء املنية
ـــــ ال�ض�ن�ي��ة ،أن ال�ع�ص��ب ال�س�ي��اس��ي واملذهبي
ل�ل�ت�ي��ار ال ي�ك�ف��ي وح ��ده إلب �ق��ائ��ه ق��اب�ض��ًا على
الشارع السني ،وأن عنصر املال يمثل عنصر
ارتكاز رئيسي ل��ه ،من ش��أن غيابه أن ّ
يجوف
الثقل السياسي للتيار ،ويحدث فيه تصدعات.
ه ��ذا ال �ت��راج��ع اس �ت �ف��اد م �ن��ه ،ب�ن�ح��و أو بآخر،
م�ن��اف�س��ون آخ ��رون للمستقبل ،ع�ل��ى رأسهم

تراجعت المساعدات
بعد أحداث  7أيار 2008
وعادت مع االنتخابات
النيابية

الرئيسان عمر كرامي ونجيب ميقاتي والوزير
محمد الصفدي وغيرهم ،الستقطاب جمهور
إض ��اف ��ي ،أو الس �ت �ع��ادة م��ن ذه ��ب م�ن�ه��م إلى
املستقبل.
ف�ك��رام��ي ،ال��ذي ال يملك إم�ك��ان��ات مالية كبيرة
ك��اآلخ��ري��ن ،ح��اف��ظ ط� ��وال ال �س �ن��وات األخيرة
على ال�ح��د األدن��ى م��ن التقديمات االجتماعية
والصحية والتربوية بال انقطاع ،مستندًا إلى
ّ
م�ج�م��وع��ة م��ؤس �س��ات ت��اب �ع��ة ل ��ه ب�ق�ي��ت تمثل
العصب األساسي له في تواصله مع جمهوره،
وك��ان��ت بمثابة «ال�ق��رش األب�ي��ض» ال��ذي وجده
في «يومه األس��ود» ،بعدما واج��ه في العقدين
األخ�ي��ري��ن حملة ش��رس��ة الس�ت�ه��داف��ه ،إضافة
إل��ى بقائه خاللهما خ��ارج السلطة ،لكنه خرج
م�ن�ه�م��ا م�ح��اف�ظ��ًا ع�ل��ى حيثيته ال �ت��ي ل��م تفلح
محاوالت إلغائها.
ب ��دوره ،ل��م يسلك ال�ص�ف��دي ط��ري��ق املستقبل،
فهو لم يقطع تقديماته نهائيًا عن محيطه ،بل

أخضعها لتقشف ،محافظًا في الوقت نفسه
وفي كل مناسبة على الحد األدنى منها.
أما ميقاتي ،فإمكاناته املالية الضخمة ساعدته
طيلة السنوات املاضية على منافسة املستقبل
في هذا املجال ،لدرجة أن األخير كان وما زال
ينظر إليه بحذر وحيطة ،إذ يرى فيه منافسًا
بارزًا قد يمكنه يومًا سحب البساط من تحت
أرجله.
ي �ع��رف م�ي�ق��ات��ي أن امل ��ال ب ��ات ع�ن�ص�رًا ّ
مهمًا
لتثبيت موقعه السياسيْ ،
وإن لم يكن العنصر
األوح ��د ،ف�ل��م ي�ت��ردد ف��ي اس�ت�ع�م��ال��ه .ف�ه��و ،عدا
ت�ق��دي�م��ات��ه ،ك ��ان ق��د أع �ل��ن خ�ل�ال االنتخابات
ال�ن�ي��اب�ي��ة تخصيصه م�ب�ل��غ  50م�ل�ي��ون دوالر
لتنفيذ مشاريع إنمائية في طرابلس ،تستطيع
وف��ق م�ق��رب�ين م�ن��ه «ت��أم�ين ف��رص ع�م��ل ،تكون
مستدامة ال موسمية».
تهمة استخدام عنصر امل��ال لتثبيت «زعامة»
م�ي�ق��ات��ي ف��ي ط��راب �ل��س ،ي � ّ
�رد ع�ل�ي�ه��ا املقربون
منه بأنه «سالح يستخدمه غيرنا في وجهنا
ّ
ووجه اآلخرين ،فلماذا يحل لهم ويكون علينا
ح ��رام ��ًا؟» ،م��وض�ح�ين أن م�ي�ق��ات��ي «أق ��دم على
ال�ع�م��ل ال �خ �ي��ري ،م��ع شقيقه ط��ه ،ق�ب��ل دخوله
املعترك السياسي ،وهو سيستمر فيه حتى لو
اعتزل العمل السياسي يومًا».
ل �ك��ن ،أوس � ��اط م�ي�ق��ات��ي ت �ع �ت��رف ب ��أن «تراجع
املستقبل في تقديماته جعل كثيرين ّ
يتحولون
إلينا ،وألن امل��وزان��ات املخصصة لهذه األمور
ب�ق�ي��ت ك �م��ا ه ��ي ،ظ � ّ�ن ال �ب �ع��ض أن �ن��ا خفضنا
خدماتنا ،فيما ليس بمقدورنا تلبية مطالب
الجميع».
ف��ي امل �ق��اب��ل ،إذا ك ��ان م�ي�ق��ات��ي ال ي�ن�ك��ر وفق
أوس��اط��ه أن��ه يستخدم امل��ال أله��داف سياسية،
ف��إن��ه ي�س�ع��ى إل ��ى «وض� ��ع ال �ق��رش ف��ي مكانه
ً
�ب» ،م �ع� ّ�وال على جمهور وك ��وادر يرى
امل�ن��اس� ّ
أن�ه��م ي��ؤل�ف��ون ق��اع��دت��ه االن�ت�خ��اب�ي��ة والشعبية،
ً
ل�ي��واج��ه ب�ه��ا مستقبال االس�ت�ح�ق��اق��ات املقبلة
وهو يقف على أرض صلبة ،من غير أن يخفي
ّ
تعلمه من أخطاء املستقبل في ه��ذا املضمار،
ب��رغ��م أن ج�ه��ات ع��دة ت��رى أن إن �ف��اق ميقاتي
السياسي لم يأت عليه باملردود املطلوب ،ألن
غياب رؤية سياسية خاصة به ال يمكن املال أن
يعوضها ،أو يستر عيوبه السياسية.

علم
و خبر
توكل الساحلي
عن بكري إعالن من حزب
اهلل عن الدخول على
خط احتضان بكري
اعتمدت قوى
أداء
األمن الداخلي ً
مماثال في حاالت سابقة
ً
منها سمير الحسن

ُيدرك ريفي أنه يبالغ في وصف ما جرى.
فبكري لم يكن متواريًا عن األن�ظ��ار ،بل
ك��ان يتحرك بعلنية ت��ام��ة .لكن أوساط
ريفي تؤكد أن إص��دار البيان /التنويه
مرتبط بأمرين :األول هو «التعليم» على
حزب الله من جهة ،وتوجيه رسالة ملن
يهمه األم��ر ،مفادها أن طرابلس ليست
حاضنة مل��ن ك��ان ُي�ص� َّ�ور على أن��ه ممثل
لتنظيم القاعدة في لبنان.
ورغ� ��م أن م �س��ؤول�ين ب ��ارزي ��ن ف��ي قوى
األمن الداخلي يؤكدون أن توقيف بكري
ُ ّ
ن��ف��ذ ألس�ب��اب قانونية بحتة ،وخاصة
بعد الخشية من أن يجد تصريحه عن
ً
«رف ��ض امل �ح��اك��م ال��وض �ع �ي��ة» ص ��دى له
في البيئة الشبابية التي تتأثر بآرائه،
إال أن ذل ��ك ال ي�ق�ن��ع امل �ت��اب �ع�ين لقضية

ما قل
ودل
ال�ت��وق�ي��ف ال��ذي��ن ي��ؤك��دون أن ب�ك��ري ما
ك ��ان ل �ي �ت �ع��رض ل�ل�ت��وق�ي��ف ل ��و أن ��ه كان
ال ي��زال على م��واق�ف��ه السابقة املعادية
ل �ح��زب ال �ل ��ه .وه� � ��ؤالء ،ي��واف �ق �ه��م الرأي
م��رج��ع رف �ي��ع امل �س �ت��وى ف��ي ق ��وى األمن
ال��داخ�ل��ي ،إذ ي��رى أن ح��زب ال�ل��ه «سمح
ل��وس��ام ال�ح�س��ن بتسجيل نقطة عليه،
من خ�لال استغالل الورقة التي قدمها
ال �ح��زب ال ��ذي ل��م ي�ت��دخ��ل ل��دى املحكمة
العسكرية لتخفيف الحكم ع��ن بكري.
وال � �ي� ��وم ،ل ��ن ي �ك ��ون ب �م �ق��دور املحكمة
العسكرية التراجع عن الحكم بالسجن
املؤبد وإص��دار حكم بالبراءة ،حتى لو
ك ��ان امل �ل��ف ال يتضمن أي دل �ي��ل حسي
على التهم املنسوبة لبكري».
إال أن م�ع�ن�ي�ين ب��امل �ل��ف ال يستبعدون
إم �ك��ان أن ت �ص��در امل�ح�ك�م��ة العسكرية
ح �ك �م��ًا ب ��ال� �ب ��راءة ،وخ ��اص ��ة أن الحكم
ب��ال�س�ج��ن امل��ؤب��د س�ي�س�ق��ط ف ��ور مثول
املحكوم أمام قوس املحكمة.
وفي السياق ذات��ه ،علمت «األخبار» أن
امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة ل�ق��وى األم ��ن الداخلي
طلبت م��ن وزارة االت �ص��االت الحصول
ع�ل��ى ب �ي��ان��ات ألرب �ع��ة ه��وات��ف خلوية،
ب�س�ب��ب ص�ل�ت�ه��ا ب�ق�ض�ي��ة ب �ك��ري ،إال أن
الوزير شربل نحاس رفض االستجابة
للطلب ما لم ي ّ��رده عبر وزي��ر الداخلية
زياد بارود .وملا ّ
تذرعت املديرية بسفر
ب� ��ارود ،ق��ال ن �ح��اس إن��ه يكتفي بطلب
عبر الهاتف من الوزير بارود.
ح .ع.

خالل إحياء ذكرى
ميالد الرئيس رفيق
الحريري في أحد املنازل
الصيداوية ،قالت النائبة
بهية الحريري (الصورة)
للحاضرين« :ماتخافوا،
نعرف كل شيء عن أسامة
سعد ،حتى إذا تنفس أعرف
أنا» ،موحية باختراق
أمني لتفاصيل حركة سعد

أوجيرو تعرقل ألفا
ّ
ّ
تقدم خدمات «بالكبيري» بفسخ العقد املوقع بينها
تهدد الشركة التي ّ
وبني شركة ألفا املشغلة إلحدى شبكتي الهاتف الخلوي في لبنان؛ ألن
األخ�ي��رة ل��م تتمكن ف��ي األس��ابّي�نّ�ي��ع األخ�ي��رة م��ن ّ تلبية طلبات املواطنني
للحصول ع�ل��ى ال�خ��دم��ة .وت �ب� أن س�ب��ب ت�خ��ل��ف أل�ف��ا ع��ن االستجابة
لطلبات املشتركني يعود إلى أن هيئة أوجيرو ال تزال تمتنع عن توفير
خطوط  E1أللفا ،لكي تتمكن األخيرة من رفع قدرتها على تقديم خدمة
«بالكبيري» .ورغم أن وزارة االتصاالت أمرت أوجيرو بتلبية طلب ألفا
املستوفي للشروط القانونية ،إال أن الهيئة التي يرأسها عبد املنعم
بحجج واهية ،منها على سبيل
يوسف ال تزال تماطل بتنفيذ هذا األمر ّ
امل �ث��ال أن أح��د امل��وظ�ف�ين ف��ي أوج �ي��رو ت�م��ن��ع ع��ن ت��وق�ي��ع امل�ع��ام�ل��ة ألنها
بحاجة إلى توقيع أحد زمالئه .وبعدما استوضحت ألفا أسباب تأخير
املعاملة أيامًا عدة ،تبني أن املوظف الذي تحتاج املعاملة إلى توقيعه
«املعرقل» .وأكدت مصادر في قطاع
مالصقًا ملكتب زميله
ِ
يشغل مكتبًا ّ َ ّ
االت�ص��االت أن تمنع أوج�ي��رو عن توفير السعات أللفا يحرم الخزينة
اللبنانية عشرات آالف الدوالرات يوميًا من اإليرادات.

منظمات «سايبة»
ّ
ينّ
وتنقالته .وتب في وقت
الحق أن ما أدلت به النائبة
الحريري كان ينقل مباشرة
عبر هاتف خلوي ،وقد
وصل إلى التنظيم الشعبي
الناصري الذي ّ
عمم كالمها
«بالصوت» بعد دقائق
معدودة من إطالقه.

ينّ
تب أن موظفًا لدى إحدى املنظمات الدولية العاملة في وزارة الداخلية
والبلديات ،يتقاضى أجرًا يتجاوز ضعف راتب الوزير زياد بارود ،وهو
ّ
يتكرر في أكثر من وزارة تشارك فيها املنظمة نفسها التي تقوم
أم��ر
بتوظيفات ومشاريع من دون رقابة أو محاسبة.

عندك !!!
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