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تقـرير

الحزب العربي :جنون استدعاء عيد سيقابله ج
الحلبي والشلوف
طالب مسؤولون في الحزب العربي
ال��دي�م�ق��راط��ي ال�ق�ض��اء بـ«التحقيق
م��ع رئ�ي��س ف��رع امل�ع�ل��وم��ات العقيد
ع �م ��اد ع �ث �م ��ان ،ألن ع �ن��اص��ر م��ن
الفرع ساهموا في تهريب املشتبه
فيهم بتفجيري مسجدي السالم
وال�ت�ق��وى» .وك�ش��ف امل�س��ؤول��ون أن
«املدعو بسام الحلبي ،وهو عنصر
في فرع املعلومات ،طلب قبل بداية
التوقيفات من (املشتبه فيه) خضر
ش��دود وذوي��ه مغادرة املنطقة ،ألن
م��ذك��رة ت��وق�ي��ف س�ت�ص��در بحقه».
ُي��ذك��ر أن ش ��دود مشتبه ف�ي��ه ،من
قبل فرع املعلومات ،بنقل املوقوف
يوسف دياب على دراجة نارية بعد
ال�ت�ف�ج�ي��ر ف��ي ط��راب �ل��س .وتضيف
م�ص��ادر ال�ح��زب أن «دي��اب ّ
تعرض
للضرب والتهديد ،ومورست عليه
ضغوط نفسية وتهديدات لعائلته».
وفي السياق نفسه ،ذكرت املصادر
ن �ف �س �ه ��ا ل � � �ـ«األخ � � �ب� � ��ار» أن ع �ل��ى
ال �ق �ض��اء «أن ي�ط�ل��ب ال �ل��واء أش��رف
ريفي للتحقيق معه ،وذل��ك ملعرفه
طبيعة ال�ع�لاق��ة ال�ت��ي ك��ان��ت تربطه
باملطلوب للتوقيف حيان رمضان،
ّ
ولتحديد هوية ودور شخص ُيلقب
بـ«الشلوف» ك��ان ينسق التواصل
ب�ي�ن ري �ف��ي ورم � �ض� ��ان» .إل ��ى ذل ��ك،
تلقى مسؤول العالقات اإلعالمية
ف��ي ال �ح��زب ال �ع��رب��ي ال��دي�م�ق��راط��ي
عبد اللطيف ص��ال��ح ،م�س��اء أم��س،
تهديدات على هاتفه الخلوي ،وذلك
م��ن شخص ع� ّ�رف ع��ن نفسه بأنه
م��ن «ال��دول��ة اإلس�لام�ي��ة ف��ي ال�ع��راق
والشام».

علي عيد يساوي الطائفة
العلوية في لبنان .هذا ما جزم به
رئيس املجلس اإلسالمي العلوي
الشيخ أسد عاصي .العلويون في
لبنان ،في جبل محسن وخارجه،
ال يمكنهم تصديق «مستوى
الجنون» ،الذي وصل إليه فرع
املعلومات و«فريقه السياسي».
عيد ،لن يمثل أمام القضاء،
لتبقى كل احتماالت التصعيد
مفتوحة
محمد نزال
قبل  42عامًا ،سمع علي عيد أحد أمراء
آل س� �ع ��ود ي �ش �ت��م ال �ش �ع ��ب ال �ل �ب �ن��ان��ي،
ف��اع �ت��رض ع �ل �ي��ه .وق ��ع ش �ج��ار ب�ي�ن�ه�م��ا
ث��م ت �ض��ارب ب��األي��دي .ح�ص��ل ذل��ك أم��ام
األميركية
ال�ب��واب��ة الرئيسية للجامعة ّ
في منطقة الحمرا ـــ بيروت .تدخل أحد
م��راف�ق��ي األم�ي��ر ال�س�ع��ودي ،ال�س��ائ��ح في
ل�ب�ن��ان ،وط�ع��ن ع�ي��د بخنجر ف��ي ظ�ه��ره.
أص�ي��ب ال �ش��اب ال�ل�ب�ن��ان��ي ،وه��و اب��ن 31
عامًا ،بشلل جزئي أبقاه أسير الفراش
م� ّ�دة ع��ام�ين .ك��ان��ت ه��ذه ال�ح��ادث��ة سببًا
ل �ظ�ه��ور اس ��م ع�ي��د ف��ي وس��ائ��ل اإلع �ل�ام.
ب��ات اس �م��ه م�ق��رون��ًا ب�م��ا ح �ص��ل ،وش��اع
اس�م��ه ع�ل��ى أن��ه «ال�ط��راب�ل�س��ي ال��ذي غ��ار
على سمعة بلده» .لم يكن آنذاك حديث
ع��ن ج�ب��ل م�ح�س��ن وب��اب��ة ال�ت�ب��ان��ة .كلها
ً
أحياء طرابلسية.
كانت
عيد اليوم مطلوب للمثول أمام القضاء.
ت �ح��دي �دًا أم � ��ام م �ف��وض ال �ح �ك��وم��ة ل��دى
امل �ح �ك �م��ة ال �ع �س �ك ��ري��ة ،ال� �ق ��اض ��ي ص�ق��ر
ص �ق ��ر ،ف ��ي ق �ض �ي��ة ت �ف �ج �ي��ري م�س�ج��دي
ال �س�لام وال �ت �ق��وى ف��ي ط��راب �ل��س .أه��ال��ي
ج�ب��ل م�ح�س��ن ،وغ��ال�ب�ي��ة أب �ن��اء ال�ط��ائ�ف��ة
اإلس�ل�ام� �ي ��ة ال �ع �ل��وي��ة ،ل ��م ي �ص ��دق ��وا م��ا
أوردت� ��ه وس��ائ��ل اإلع �ل�ام أول م��ن أم��س.

«األس �ت��اذ ع�ل��ي ع�ي��د م�ط�ل��وب ل�ل�ق�ض��اء!
ّ
م �س �ت �ح �ي��ل .ل �ق��د ج� ��ن ف� ��رع امل �ع �ل��وم��ات،
وم � ��ن ي �ق��ف وراء ه ،ت� �م ��ام ��ًا» .ك �ث �ي��رون
ممن واك�ب��وا أح��داث ال�س�ن��وات األخ�ي��رة
ف��ي ط��راب�ل��س ،ع��رف��وا رف�ع��ت ع�ي��د ،نجل
علي ،لكنهم ال يعرفون األخير .يظنون
أن رفعت ه��و «ال�ق��ائ��د» األول ،فيما هو
ف��ي ال��واق��ع رئيس العالقات السياسية
في الحزب العربي الديمقراطي ،بينما
األم �ي��ن ال� �ع ��ام ه ��و ع �ل��ي ع �ي ��د .األخ �ي ��ر،
ب ��ال �ن �س �ب ��ة ال� � ��ى ع� �ل ��وي ��ي ل� �ب� �ن ��ان م �م��ن
يودون آل عيد أو يعارضونهم« ،الوالد
ال��روح��ي ل�ل�ط��ائ�ف��ة ال�ع�ل��وي��ة ف��ي ل�ب�ن��ان،
الذي جعل لها كيانًا خاصًا ،ومؤسسة
دي�ن�ي��ة ،ب�ع��دم��ا ك��ان أب�ن��اؤه��ا ُيسجلون
ف��ي ق �ي��ود ال�س�ن��ة أو ال �ش �ي �ع��ة» .ه ��ذا ما
يرويه الشيخ علي قدور ،عضو املجلس
اإلس�ل�ام��ي ال �ع �ل��وي ،ال ��ذي «أن �ش��ئ قبل
سنوات قليلة ،وكان آخر مجلس ديني
لطائفة في لبنان».
أن ي�ص�ب��ح ع�ل��ي ع�ي��د م�ط�ل��وب��ًا للقضاء
ه��و «م�ط�ل��ب ق��دي��م ل��زع��ران امل �ح��اور في
ال�ت�ب��ان��ة ،وقبلهم ل�ت�ي��ار املستقبل وك��ل
ه��ذا الفريق السياسي ...لطاملا طالبوا
ب �ح��ل ال � �ح ��زب ال� �ع ��رب ��ي ال��دي �م �ق��راط��ي،
وم�ل�اح� �ق ��ة آل ع� �ي ��د ،وال � �ي� ��وم ي� �ب ��دو أن
األج�ه��زة الرسمية ت��ري��د أن تحقق لهم
تلك األمنية».
هذا ما يقوله القيادي في جبل محسن
علي فضة لـ «األخبار» .ويضيف« :ربما
ظنوا أنهم بطلب علي عيد ،بدل رفعت،
يخففون من وطأة األمر ،لكن فاتهم أن
هذا يعني املس برمز لنا .وملن ال يعرف
ف��إن ع�ل��ي ع�ي��د بالنسبة إل��ى ك��ل علوي
في لبنان ،بمثابة السيد موسى الصدر
ل �ل �ش �ي �ع��ة ،ال� � ��ذي ج �م ��ع ش �م ��ل ط��ائ �ف �ت��ه
وأص�ب��ح رم �زًا ال ينسونه .األم��ر عندنا
هكذا تمامًا» .واستغرب فضة «الوقاحة
التي وص��ل إليها ف��رع املعلومات ،ففي
ل �ب �ن��ان أع� � ��راف وأص� � ��ول وت �ق��ال �ي��د ،ه��ل
يمكنهم اس �ت��دع��اء ال��رئ�ي��س ن�ب�ي��ه ب��ري
أو وليد جنبالط أو أي زعيم آخ��ر إلى
التحقيق؟ ملاذا هذا االستخفاف املهني
بنا؟».

مسؤولون في الحزب العربي :ما أقدم عليه فرع املعلومات إهانة ال يمكن أن نسمح بها (أرشيف ــ هيثم املوس

علي عيد :لن أذهب الى
فرع المعلومات ولو أتى
«رب ّربو» للقاضي صقر
صقر

وق� ��ال م �س��ؤول��ون ف ��ي ال� �ح ��زب ال �ع��رب��ي
ف ��ي ج �ب��ل م �ح �س��ن ل� �ـ «األخ � � �ب� � ��ار»« :ك��ل
االح � �ت � �م ��االت واردة ،ف �م��ا أق� � ��دم ع�ل�ي��ه
ف � ��رع امل� �ع� �ل ��وم ��ات إه� ��ان� ��ة ال ي �م �ك��ن أن
ن �س �م��ح ب� �ه ��ا .ب� �ع ��د ك� ��ل ه � ��ذا ال �ح �ص��ار
األم � �ن� ��ي واالج� �ت� �م ��اع ��ي واالق� �ت� �ص ��ادي
ال� ��ذي ن �ع��ان �ي��ه ،ه��ا ه��م ي ��ري ��دون ض��رب
ال��رأس عندنا! يبدو أنهم ،وم��ن خلفهم
السعودية ،قد فقدوا صوابهم نهائيًا،
وب��ال�ت��ال��ي عليهم أن يتوقعوا الجنون
أيضًا من الطرف اآلخر».
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مؤهلة لصي ـ
سعيد :األحزاب
المسيحية ليست ّ
ّ
ع �ق��د أم� ��س ف ��ي م �ق��ر امل ��رك ��ز امل ��ارون ��ي
لألبحاث والتوثيق االج�ت�م��اع املسيحي
الثاني ال��ذي يضم ممثلني ع��ن الكتائب
وال�ق��وات اللبنانية والتيار الوطني الحر
واملردة ،وشخصيات مسيحية مستقلة،
برعاية البطريرك املاروني بشارة الراعي
وحضور املطران سمير مظلوم .وهدف
اللقاء الى استكمال البحث في عدد من
امللفات التي تناقشها أوراق العمل التي
قدمت الى بكركي ،وبحثت في االجتماع
ال� ��ذي ع �ق��د ق �ب��ل ن �ح��و أس �ب��وع�ي�ن ،علمًا
ب��أن امل �ش��ارك�ين ي�ح��رص��ون ع�ل��ى إب�ع��اد
اللقاءات عن االعالم.
ومعلوم أن بكركي كانت دع��ت ،إضافة
الى الشخصيات املشاركة ،ممثلي لقاء
ب�ي��ت ع�ن�ي��ا وس �ي��دة ال �ج �ب��ل .وق ��د اع�ت��ذر
األم�ين العام ل�ـ 14آذار ف��ارس سعيد عن
عدم حضور االجتماعات ،وبعث برسالة
ال ��ى االم �ي�ن ال �ع��ام ل �ل��دوائ��ر ال�ب�ط��ري��رك�ي��ة
امل��ارون �ي��ة ي �ش��رح ف�ي�ه��ا أس �ب��اب تمنعه.
وق ��د ح�ص�ل��ت «األخ � �ب� ��ار» ع �ل��ى ن� ّ�ص�ه��ا
ّ
ورد خ�ل�ي�ف��ة ع�ل�ي��ه .وف ��ي م��ا ي��أت��ي نص
الرسالتني:

نص رسالة سعيد
ح �ض��رة األب ال�ص��دي��ق أن �ط��وان خليفة
املحترم.
بعد ال�س�لام ،أري��د أن أبلغكم م��ن خالل
ه� � ��ذه ال� ��رس� ��ال� ��ة ع� � ��دم م ��واف� �ق� �ت ��ي ع �ل��ى
امل� �ش ��ارك ��ة ف� ��ي أي خ� �ل ��وة او اج �ت �م��اع
م�س�ي�ح��ي ف��ي ه ��ذه امل��رح �ل��ة ال�س�ي��اس�ي��ة
وال��وط �ن �ي��ة ال �ح��رج��ة ،وذل� ��ك ل�لأس �ب��اب
التالية:
 1ـ�ـ�ـ إن ��ي أع�ت�ب��ر أن ال�ك�ن�ي�س��ة امل��ارون �ي��ة
ك��ان��ت س� ّ�ب��اق��ة ف��ي معالجة آث��ار الحرب
األه �ل �ي��ة ف��ي م�ط�ل��ع ال�ت�س�ع�ي�ن�ي��ات ،وال
أرى رج � � � ً
�اء ل �ل �م �س �ي �ح �ي�ين ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين
وال�ع��رب اليوم إال من خ�لال ما ورد في
أوراق ًاإلرش��اد الرسولي والسينودس،
خ� ��اص� ��ة ورق � � ��ة ال �ك �ن �ي �س��ة وال �س �ي��اس��ة
ال � � �ص� � ��ادرة ع � ��ن امل� �ج� �م ��ع ال �ب �ط ��ري ��رك ��ي
امل ��ارون ��ي ف��ي ح ��زي ��ران  ،2006ورس��ال��ة
البابا بنديكتوس السادس عشر الذي
دعانا فيها إلى قيادة حوار إسالمي ــــ
مسيحي ــــ يهودي على مساحة ُالعالم
ال�ع��رب��ي وال�ت��ي ه��ي ّ
مهمة ش��اق��ة ألقيت
على عاتقنا.
ّ
 2ـ �ـ ل��م ي �ت �س��ن ل��ي ول ��و م ��رة واح� ��دة أن
أق � � ��رأ أي م ��راج � �ع ��ة ن� �ق ��دي ��ة ل �ل�أح� ��زاب

«امل �س �ي �ح �ي��ة» ك��اف��ة دون اس �ت �ث �ن��اء ،ما
ع ��دا االع� �ت ��ذار ال �ع �ل �ن��ي ال� ��ذي ت �ق��دم ب��ه
رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور
س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع خ�ل�ال ق��داس��ه ال�س�ن��وي

