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تقــرير
رسائل إلى المحرر
الرفيق محمد دكروب

ال أدري كيف تراخت َ
يداي عن مقود
س �ي��ارت��ي وك � � ُ
�دت أت �س� ّ�ب��ب ب �ح��ادث
اص �ط��دام ح�ي�ن ك�ن��ت أن�ت�ظ��ر سماع
ف�ي��روز ف��ي ه��ذه ال�ف�ت��رة الصباحية
م� � ��ن م� �ح� �ط ��ة «ص� � � � ��وت ال � �ش � �ع� ��ب»،
ك�ع��ادت��ي ص�ب��اح ك��ل ي ��وم ،وأن ��ا في
ط��ري �ق��ي ل�ل��إش� ��راف ع �ل��ى أع �م��ال��ي
ال��زراع �ي��ة ،ح�ين ق�ط��ع امل��ذي��ع كالمه
ف �ج��أة وت �ه� ّ�دج ص��وت��ه وه ��و ينعى
ل�لأم��ة كبير أدب��ائ �ه��ا ومناضليها
الرفيق محمد دكروب...
وت� � �ف � � ّ�ج � ��رت ال � � ��دم � � ��وع م� � ��ن ع �ي �ن��ي
وت�خ��ال�ط��ت ق�ط��رات�ه��ا م��ع س�ي��ل من
صور املاضي.
ت�ع��ود ب��ي ال��ذاك��رة إل��ى ت�ل��ك الفترة
ال �ب �ع �ي��دة ي� ��وم ك� ��ان دك � ��ان ال��رف �ي��ق
عبد الحسن دك��روب ال يبعد سوى
أمتار قليلة عن دكان والدي ،وكيف
كانت مطرقة الحبيب محمد تصل
إل��ى مسامعي متناغمة م��ع أن�غ��ام
رف �ي �ق��ي اآلخ� � ��ر إب ��راه� �ي ��م ال �ش��ام��ي
وه ��و ي �ن ��ادي ب �ص��وت��ه ال �ج �ه��وري،
م �ع� ّ�ددًا م��زاي��ا فاكهته ال�ط��ازج��ة ،ما
جعلهما ي�ح�ت�لان م�س��اح��ة ّ
مميزة
ف��ي (م�ل�ح�م��ة س ��وق ال�ف�ش�خ��ة) كما
ذك � ��رت ف ��ي ك �ت��اب��ي األول (ون �ب �ق��ى
معه) إل��ى جانب كلمتي في تكريم
الرفيق الحبيب محمد التي ألقيتها
في الحفل التكريمي الذي دعا إليه
منتدى ص��ور الثقافي ،باالشتراك
مع إدارة الكلية الجعفرية ونشرت
ت�ف��اص�ي�ل�ه��ا ف ��ي م�ج�ل��ة «ال �ط��ري��ق»
حينذاك.
ومل� ��ا س �ئ��ل ي��وم �ه��ا ال��رف �ي��ق محمد
َم� � ��ن ت ��ري ��د أن ي �ل �ق��ي ك �ل �م��ة ص ��ور
ف��ي ه ��ذه امل�ن��اس�ب��ة ،أج� ��اب :ال��رف�ي��ق
ح �س��ن م��رت �ض��ى .وف ��وج ��ئ رئ �ي��س
منتدى ص��ور الثقافي بطلبه ،ف� ّ
�رد
ع �ل �ي��ه م �س �ت �غ��رب��ًا :ه� ��ل أن � ��ت واث� ��ق
م��ن اس�ت�ج��اب�ت��ه ل�ط�ل�ب��ك ،وأن ��ت كما
ه��و م �ع��روف ف��ي ط�ل�ي�ع��ة امل�ف�ك��ري��ن
وال�ق�ي��ادي�ين ف��ي ال�ح��زب الشيوعي،
وه � ��و ك �م��ا ن� �ع ��رف م ��ن ال �ن��اش �ط�ين
ال�ط�ل�ي�ع�ي�ين ف ��ي ال� �ح ��زب ال �س ��وري
القومي االجتماعي ،أجاب :يمكنكم
أن ت�س��أل��وه ،ف� ّ
�رد عليه األخ العزيز
منيف فرج رئيس املنتدى يومذاك:
بل سله أنت.
ّ
وع� �ن ��دم ��ا رن ج � ��رس ال� �ه ��ات ��ف ف��ي
منزلي ،مساء ذل��ك ال�ي��وم ،وسألني
الحبيب محمد إذا ُ
كنت أوافق على
ط�ل�ب��ه ،أج �ب �ت��ه :ه��ل ك�ن��ت واث �ق��ًا من
اس�ت�ج��اب�ت��ي؟ أج��اب�ن��ي :ول��و ي��ا أب��و
محمد ،لو لم أكن على يقني من ذلك
ملا ّ
سميتك ،فأجبته :وأن��ا سأجرب
أن أفيك بعضًا من حقك علينا وعلى
ص ��ور ال �ت��ي أض �ف� َ�ت إل ��ى أم�ج��اده��ا
مجدًا جديدًا بانتمائك إليها.
وك� � � ��ان ل �ك �ل �م �ت��ي ح �ي �ن �ه��ا وق �ع �ه��ا
الجميل ،ما أهاب بالرفيق مارسيل
خليفة أن ي�ش� ّ�د على ي � ّ
�دي ب�ح��رارة
حني صافحني ويسائلني من أين
ت��أت��ي ب�م�ث��ل ه ��ذا ال �ك�ل�ام ال�ج�م�ي��ل،
ف� �ي � ّ
�رد ع�ل�ي��ه أم �ي �ن �ن��ا ال �ح �ب �ي��ب :من
ّ
بالغة النهج ف��ي كلمات ج��ده علي
املرتضى.
فكيف تغيب صورة الحبيب محمد
ع��ن أن �ظ��ارن��ا ون�ح��ن ن ��راه م�ن��ذ تلك
األي � ��ام ال �ب �ع �ي��دة ال �ت��ي ك ��ان يصلح
فيها األش �ي��اء ال�ص�غ�ي��رة ف��ي دك��ان
أخيه (السمكري) إل��ى آخ��ر ي��وم من
أي��ام حياته وه��و يكافح ويناضل
ً
بعناد غريب فكرًا وع�م�لا إلص�لاح
األمور الكبيرة في وطنه وال يتوقف
إال حني توقف قلبه بعدما ّ
حمله كل
ه ��ذه األع� �ب ��اء ال �ت��ي ت �ن��وء بحملها
ال�ج�ب��ال ال��راس �ي��ات ،فسقط شهيدًا
ف ��ي م � �ي ��دان ل ��م ي �ت��وق��ف ع ��ن رف ��ده
بجميع ما كان يملك.
حسن مرتضى

مسيحيو  14آذار :التحوالت اإلقليميــ
ّ
تتصرف قوى  8آذار
وحلفاؤها على أنها منتصرة
بعد تطورات املنطقة
االخيرة .لكن قوى  14آذار ال
تجد في ما يحصل أي انتصار
ألخصامها .مع قيادات
أساسية مسيحية في هذه
القوى ،تستعرض «األخبار»
املوقف من الحكومة
واالنتخابات الرئاسية
والتحوالت االقليمية
هيام القصيفي
ت � �م � �ث� ��ل االن � � �ت � � �خ � � ��اب � � ��ات ال � ��رئ � ��اس� � �ي � ��ة
امل�ق�ب�ل��ة امل�ح�ط��ة األب� ��رز ف��ي االح��ادي��ث
وال �ج �ل �س��ات ال� �ح ��واري ��ة ال �ب �ع �ي��دة ع��ن
االع �ل��ام ،ل �ق �ي��ادات م�س�ي�ح�ي��ة رئ�ي�س�ي��ة
ف ��ي ق� ��وى  14آذار .ال ي �ع �ن��ي ذل� ��ك أن
ه��ذه ال �ق��وى س�ح�ب��ت امل �ل��ف ال�ح�ك��وم��ي
م��ن ال� �ت ��داول ،ب��ل ال�ع�ك��س ت �م��ام��ًا .لكن
تاريخ  25آذار بات ،بالنسبة الى هذه
القيادات ،محطة مفصلية على طريق
اس �ت �ع��ادة ال � ��دور ال� ��ذي ك ��ان ي�ف�ت��رض
أن ت �ل �ع �ب��ه ق� ��وى  14آذار وال� �ق� �ي ��ادات
املسيحية فيها م�ن��ذ ع��ام  2005حتى
اليوم.
قبل أشهر من االنتخابات الرئاسية،
ص � ��ارت االن �ت �خ ��اب ��ات ط �ب �ق��ًا أس��اس �ي��ًا
ف� ��ي أي ج �ل �س ��ة ح � � ��وار داخ � �ل � �ي� ��ة ،م��ن
دون أن ت� �ك ��ون م� �ع ��زول ��ة ع ��ن م �ل �ف��ات
كثيرة مرتبطة بها للنقاش ،تبدأ من
ً
ت��داع�ي��ات س��وري��ا وص ��وال ال��ى تأليف
ال �ح �ك��وم��ة ق �ب��ل االن �ت �خ ��اب ��ات .واأله ��م
رؤي��ة ه��ذا ال�ف��ري��ق ال��ذي ي�ب��دو منكفئًا

ع��ن ال�س��اح��ة السياسية ،ف��ي مواجهة
ال �ث��ام��ن م ��ن آذار ال � ��ذي ان �ت �ع��ش م�ن��ذ
ً
م�ع��رك��ة القصير وص��وال ال��ى التفاهم
االم�ي��رك��ي ـــ ال��روس��ي ـــ اإلي��ران��ي حول
س � ��وري � ��ا ،وت � � ّ�وج � ��ه أخ � �ي � �رًا ال� �خ� �ط ��اب
األخير لألمني العام لحزب الله السيد
ح �س��ن ن �ص��رال �ل��ه .وب � ��دا ه� ��ذا ال �ف��ري��ق
منتصرًا ،في مقابل أداء متعثر بعض
ال�ش��يء لفريق  14آذار ال��ذي يتصرف
ك��أن��ه ي�ق� ّ�ر بخسارة إقليمية ومحلية.
وق� ��د ض ��اع ��ف م ��ن ح� ��دة امل �ش �ه��د ع��دم
قدرة هذا الفريق على الدفع في اتجاه
تأليف الحكومة.
لكن قيادات أساسية في قوى  14آذار
ال ت��واف��ق ب�ت��ات��ًا ع�ل��ى ه��ذا التوصيف.
ف � ��ي اع � �ت � �ق ��اده ��ا أن ن� �ص ��رال� �ل ��ه ب��ال��غ
ك� �ث� �ي� �رًا ف� ��ي ت� �ص ��وي ��ر ن �ف �س��ه وف��ري �ق��ه
ً
منتصرين« .فاألسد قدم تنازال كبيرًا
ف ��ي م �ل��ف ال �ك �ي �م �ي��ائ��ي ،وه� ��و ال �س�لاح
ال��ذي اس�ت�خ��دم��ه  13م��رة ق�ب��ل م�ج��زرة
ال� �غ ��وط ��ة .وه � ��ذا ي �ع �ن��ي أن واش �ن �ط��ن
ح� �ص� �ل ��ت م � ��ن إي � � � ��ران وروس� � �ي � ��ا ع �ل��ى
م ��ا ك ��ان م �ت �ع��ذرًا ال �ح �ص��ول ع �ل �ي��ه ف��ي
ضربة عسكرية كانت تجميلية ،وفي
الحد االقصى تأديبية محصورة في
الزمان واملكان».
واألم � � � � ��ر ال � �ث� ��ان� ��ي ه � ��و أن واش� �ن� �ط ��ن
ح� �ق� �ق ��ت ف � ��ي ال� �س� �ي ��اس ��ة ال� � �ي � ��وم ع �ل��ى
ط��ري��ق ال �ض �غ��ط ع �ل��ى روس �ي��ا وإي ��ران
خطوات سياسية مهمة في ما يتعلق
بمستقبل ال�ن�ظ��ام ال �س��وري .ف��اإلع��داد
ملؤتمر جنيف ال يزال في بدايته ،ومن
امل�ح�ت�م��ل إرج ��اء م��وع��ده إل��ى ال�ش�ه��ور
األولى من السنة الجديدة.
وف � ��ي ان� �ت� �ظ ��ار ذل � ��ك ال� ��وق� ��ت ،س �ت �ك��ون
هناك خطوات أكثر تقدمًا من الخطوة
ال �ت��ي ق ��ام ب �ه��ا ن��ائ��ب رئ �ي��س ال � ��وزراء
ال �س��وري ق ��دري ج�م�ي��ل (ال� ��ذي تصفه
شخصية لبنانية م��ن خ��ارج  14آذار
ب��أن��ه رج ��ل روس �ي ��ا ف ��ي س ��وري ��ا) ،ف��ي
ح�ي�ن أن م �ع �ل��وم��ات ل�ب�ن��ان�ي��ة ت�ت�ح��دث
ع ��ن ل� �ق ��اء ات م ��ع م �ع��ارض�ي�ن س��وري�ين
ستجري قريبًا مع روسيا ،في موازاة

م� ��ا أع� �ل� �ن ��ه أم� � ��س امل � �ب � �ع ��وث ال� �خ ��اص
للرئيس الروسي إلى الشرق األوسط
ن� ��ائ� ��ب وزي � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال� ��روس� ��ي،
م �ي �خ��ائ �ي��ل ب� ��وغ� ��دان� ��وف ،ع� ��ن رع ��اي ��ة

روس�ي��ا للقاء غير رسمي وغير ملزم
ب�ي�ن امل �ع��ارض��ة وال �ن �ظ��ام ،إض��اف��ة ال��ى
أن الفترة الفاصلة عن مؤتمر جنيف
س�ت�ك��ون ح��اس�م��ة ع�ل��ى صعيد تغيير

نصرالله بالغ كثيرًا في تصوير نفسه وفريقه منتصرين (أرشيف)
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رسالة أمنية الستخبارات الجيش في البقــ
تلقت استخبارات الجيش
في البقاع رسالة أمنية
مفخخة ،فيما واصلت
قوى  14آذار حملتها على
مواقف األمني العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله،
فرأى رئيس حزب القوات
اللبنانية سمير جعجع أن
«املستقبل لنا» ،مؤكدًا أن
الرئيس السوري بشار األسد
لن يبقى في السلطة

ّ
تلقت استخبارات الجيش في البقاع
«رس��ال��ة أم�ن�ي��ة م�ف�خ�خ��ة» ب ��زرع عبوة
ن ��اس �ف ��ة ع �ل ��ى ط ��ري ��ق ت �س �ل �ك �ه��ا ع� ��ادة
دورياتها لكونها تربط طريق دمشق
ال��دول��ي ب�ط��ري��ق زح�ل��ة ش �ت��وره .وكتب
م��راس��ل «األخ �ب��ار» أس��ام��ة ال �ق��ادري أن
عبوة ناسفة تزن  300غرام زرعت في
ج��ان��ب ال �ط��ري��ق ال �ف��رع �ي��ة ف ��ي م�ن�ط�ق��ة
ج �ل��اال ال� �ت� �ح� �ت ��ا ،ال � �ت ��ي ت ��رب ��ط ط��ري��ق
امل �ص �ن��ع ال ��دول� �ي ��ة ب �ط��ري��ق ش � �ت ��وره ـ�ـ
زح � �ل� ��ة ،وت� �ب� �ع ��د  200م� �ت ��ر ع� ��ن م��رك��ز
لالستخبارات.
وأدى االنفجار الذي وضع أمام مبنى
مهجور إلى أضرار في سيارة الزميل
ن��اي��ف دروي � ��ش ،ل�ح�ظ��ة ت� ّ
�رج �ل��ه م�ن�ه��ا،
واب� �ت� �ع ��اده ع �ن �ه��ا أم � �ت� ��ارًا ق �ل �ي �ل��ة ق�ب��ل
حدوث االنفجار.
ورأى م � � �ص � ��در أم � � �ن � ��ي أن ال � �ع � �ب� ��وة
«رس ��ال ��ة» ال ��ى اس �ت �خ �ب��ارات ال�ج�ي��ش،
راب�ط��ًا إي��اه��ا بحادثة ح��وش الحريمة
ف��ي ال�ب�ق��اع ال �غ��رب��ي ،ق�ب��ل أي ��ام ،وال�ت��ي
أدت ال ��ى م�ق�ت��ل ع �ن �ص��ري��ن م��ن إح��دى
امل� �ج� �م ��وع ��ات امل �س �ل �ح��ة ال �ع ��ام �ل ��ة ب�ين
ل�ب�ن��ان وس��وري��ا إث��ر م �ط��اردة عناصر
االس�ت�خ�ب��ارات ل�ه��ذه امل�ج�م��وع��ة .وق��ال
امل� �ص ��در إن ع �ن��اص��ر ال �ج �ي��ش ل�ح�ظ��ة
ان�ف�ج��ار ال�ع�ب��وة ك��ان��وا ف��ي ح��ال��ة بحث
ع �ن �ه��ا ،ب �ن� ً
�اء ع �ل��ى م �ع �ل��وم��ات م�س�ب�ق��ة.

وإثر االنفجار ضربت قوة من الجيش
واالس � �ت � �خ � �ب� ��ارات ط ��وق ��ًا أم �ن �ي ��ًا ح ��ول
امل �ك��ان ،ك��ذل��ك حضر ض�ب��اط وعناصر
من قوى األمن الداخلي ،وأمن الدولة،
وفرع املعلومات ،واألمن العام ،إضافة
الى الشرطة العسكرية وأدل��ة الجيش
ال�ت��ي ب��اش��رت جمع امل�ع�ل��وم��ات .ولفت
م �ص��در أم �ن��ي إل ��ى أن ال �ج �ي��ش أوق ��ف
شخصني صودف وجودهما بمحاذاة
املبنى الذي انفجرت العبوة قربه.
ي��ذك��ر أن ط��ري��ق املصنع ال��دول��ي شهد
ت �ف �ج �ي��ر ع � �ب� ��وات ع � ��دة س ��اب� �ق ��ًا ،أث �ن ��اء
م��رور م��واك��ب لعناصر م��ن ح��زب الله،
أوقف على إثرها أشخاص مشتبه في
تورطهم فيها.
في غضون ذل��ك ،سيطر الجمود على
الساحة السياسية ،واقتصر النشاط
على املواقف في املوضوع الحكومي،
باستثناء إعالن حزب الكتائب قبوله
ل�ص�ي�غ��ة 9ـ� �ـ9ـ� �ـ 6ش ��رط ت�ض�م�ين ال�ب�ي��ان
الوزاري إعالن بعبدا.
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ق� � � ��ارب رئ � �ي� ��س امل �ج �ل��س
ال�ن�ي��اب��ي ن�ب�ي��ه ب��ري خ�ل�ال ح�ف��ل ختام
فعاليات اليوبيل ال��ذه�ب��ي ملؤسسات
ًَ
اإلمام الصدر عددا من امللفات أبرزها
م �ل ��ف ال� �ن� �ف ��ط .ول� �ف ��ت إل � ��ى أن «ه �ن ��اك
خ �ط��ري��ن داه � �م �ي�ن ع �ل��ى ل� �ب� �ن ��ان ،ه�م��ا
ال � �ع� ��دو االس ��رائ� �ي� �ل ��ي ال� � ��ذي ي �ت��رب��ص

ب �م �ي��اه �ن��ا ال �ب �ح ��ري��ة وت ��أك� �ي ��د امل �ث �ل��ث
املاسي املتمثل في املقاومة والجيش
وال � �ش � �ع� ��ب» ،م � �ش� ��ددًا ع� �ل ��ى «ض � � ��رورة
تحرك لبنان الرسمي لحماية الثروة
البحرية من دون تجزئة وإل��زام األمم
املتحدة ب��االل�ت��زام بالقرار  1701ال��ذي
ن��ص ع�ل��ى ت��رس�ي��م ال �ح��دود اللبنانية
ال �ب��ري��ة وال �ب �ح��ري��ة .وال �خ �ط��ر ال �ث��ان��ي
ينبع م��ن نمو االره ��اب ،وه��ذا تساهم
فيه االزمة االقتصادية االجتماعية».
وت � �ط ��رق إل � ��ى ق �ض �ي��ة اخ� �ت� �ف ��اء االم � ��ام
السيد موسى ال�ص��در ،وق��ال« :ال نزال
ننتظر م�ب��ادرات أخوية من السلطات
الليبية ف��ي القضية ،رغ��م أن�ن��ا نعرف
ال �ص �ع��وب��ات ،ل�ك�ن�ن��ا ن �ع��رف امل��ؤام��رات
ونراهن على التحقيقات».
وأكد أنه يراهن على الحوار واملبادئ
امل �ت �ض �م �ن��ة ل� �خ ��ارط ��ة ال� �ط ��ري ��ق ال �ت��ي
طرحها في كلمته في  31آب املاضي.
ودع ��ا إل ��ى «ان �ع �ق��اد م��ؤت�م��ر ج�ن�ي��ف 2
لتمهيد ال�ط��ري��ق ال��ى ال�ح��ل السياسي
ف � ��ي س � ��وري � ��ا ووق� � � ��ف ت ��دم� �ي ��ر ال �ب �ن��ى
اإلنسانية والسياسية وتحرير لبنان
م��ن ض�غ��ط ق�ض��اي��ا امل�ن�ط�ق��ة وال �ش��روع
ف��ي تشكيل حكومة وإط�ل�اق فعاليات
العمل التشريعي».
ّ
وشدد بري ،من جهة أخرى ،على «أننا
لن نقبل بتجريد طرابلس من عمقها

