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سياسة

رسائل
إلى المحرر
قاعقعية الصنوبر
ورد ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي «األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار»
( )2014/12/10عـ ــن ال ــذب ــح
ال ـســري فــي مسلخ البيساريه
وع ــن مــزرعــة األب ـق ــار فــي بلدة
قــاق ـع ـيــة ال ـص ـن ــوب ــر .وقـ ــد ورد
في املقال إســم املهندس قاسم
صــالــح رئـيــس بلدية قاعقعية
الـ ـصـ ـن ــوب ــر .ويـ ـسـ ـت ــوح ــى مــن
ال ـق ــراءة أن مـعـظــم مــا ورد في
امل ـقــال هــو ص ــادر عــن لـســانــي.
والـحـقـيـقــة أن ك ــل م ــا ورد عن
ل ـس ــان ــي ه ــو م ــوض ــوع تـقــديــم
شـ ـ ـك ـ ــوى الـ ـ ـ ــى وزارة ال ـب ـي ـئ ــة
ومعاناة أهالي البلدة والجوار
مـ ـ ــن الـ ـ ـ ــروائـ ـ ـ ــح املـ ـنـ ـبـ ـعـ ـث ــة مــن
امل ـ ــزرع ـ ــة ،وأن ال ـب ـل ــدي ــة كــانــت
قـ ــد رف ـ ـضـ ــت س ــابـ ـق ــا امل ــوافـ ـق ــة
على طلب إنشاء هــذه املزرعة.
أم ــا ف ــي م ــا يـتـعـلــق بـمــوضــوع
املسلخ ،فإنه يقع خــارج نطاق
بـ ـل ــدتـ ـن ــا وه ـ ـ ـ ــذا ش ـ ـ ــأن ب ـل ــدي ــة
ال ـ ـب ـ ـي ـ ـسـ ــاريـ ــة ،ومـ ـ ـ ــا ورد فــي
املـقــال بـهــذا الـخـصــوص فإنها
م ـع ـل ــوم ــات ق ــد ي ـك ــون ال ـكــاتــب
إسـتـقــاهــا م ــن م ـص ــادر أخ ــرى.
لذا اقتضى التوضيح.
املهندس قاسم صالح
رئيس بلدية قاعقعية الصنوبر

♦♦♦

بوتقة اإلرهاب
ع ـ ـ ـنـ ـ ــدمـ ـ ــا يـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون الـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــام ع ــن
مـ ـ ـك ـ ــافـ ـ ـح ـ ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب م ـ ـجـ ــرد
ّ
ش ـ ـعـ ــارات وم ـ ـب ـ ــادرات م ــط ــاط ــة،
ف ــا ب ــد أن ت ـكــون عـنــد صانعيه
ّ
للتمدد وإراقــة
وداعـمـيــه فــرصــة
امل ـ ـ ــزي ـ ـ ــد م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــاء .وال ـ ـحـ ــد
م ــن اإلره ـ ـ ـ ــاب والـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ـيــه،
ي ـ ـك ـ ــون ـ ــان عـ ـ ـب ـ ــر ثـ ـ ــاثـ ـ ــة ط ـ ـ ــرق:
السياسي ،واالجتماعي الفكري،
والعسكري.
يـ ـت ــم ،ف ــي الـ ـج ــان ــب ال ـس ـي ــاس ــي،
الـضـغــط سـيــاسـيــا عـلــى داعـمــي
اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب وم ـ ـم ـ ـ ّـول ـ ـي ـ ــه ب ـق ـط ــع
ال ـ ــدع ـ ــم امل ـ ــال ـ ــي والـ ـل ــوجـ ـسـ ـت ــي،
وحـ ـ ـظ ـ ــر إمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات الـ ـ ـس ـ ــاح،
وإل ـ ـغـ ــاء م ـع ـس ـك ــرات الـ ـت ــدري ــب،
ووقـ ـ ــف ت ـس ـه ـي ــات ال ـس ـف ــر لـهــم
ع ـبــر املـ ـط ــارات وامل ـن ــاف ــذ الـبــريــة
والبحرية ،وتشديد الرقابة على
ال ـح ــدود .وي ـكــون ه ــذا عـبــر دعــم
دول ــي ج ــاد وات ـخ ــاذ اإلج ـ ــراءات
الـصــارمــة بـحــق ال ــدول املخالفة
وفضحها أمام املجتمع الدولي.
وي ـ ـكـ ــون الـ ـج ــان ــب االج ـت ـم ــاع ــي
والفكري عن طريق نبذ داعمي
ال ـ ـف ـ ـكـ ــر املـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــرف اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا
ومعنويًا وأال يكون في املجتمع
ح ــاضـ ـن ــة ل ـ ـهـ ــذا الـ ـفـ ـك ــر ولـ ـه ــذا
الـنــوع مــن رجــال الــديــن والــدعــاة
املتطرفني الــذيــن ّ
يغيرون أفكار
الشباب عبر الترغيب والترهيب،
وإعطائهم وعودًا بدخول الجنة
وم ــا فيها مــن نعيم وح ــور عني
أو بـمـنــاصــب ق ـيــاديــة ف ــي دول ــة
الخالفة املنشودة ،ويوهمونهم
بأن كل ما سيفعلونه هو خدمة
للدين اإلسالمي.
ويـهــدف الجانب العسكري إلى
تطهير املناطق املسيطر عليها،
وال ـق ـض ــاء ع ـلــى ك ــل م ــن يـسـعــى
الـ ــى زع ــزع ــة أمـ ــن ال ــوط ــن س ــواء
عن طريق االعتقال والتأهيل أو
املـجــابـهــة الـعـسـكــريــة حـتــى يتم
ال ـت ـخ ـلــص م ــن هـ ـ ــؤالء الـ ـش ــراذم
وإلقائهم في مزابل التاريخ.
عبد الرحمن إبراهيم

تقرير

هل يقطف
التلي؟
البغدادي رأس ّ
لن يستمر الهدوء
طويال على جبهة
ً
القلمون .هدنة « ُأخوة
الجهاد» تتر ّنح ،بعدما وصل
موفدو الخليفة البغدادي
لرص صفوف جنود «الدولة
ّ
اإلسالمية» على حدود
لبنان .سالحهم شرعيون
مخضرمون ورواتب شهرية
ُتدفع للمنضوين الجدد
الستنزاف «جبهة النصرة»
قبل وقوع الواقعة

رضوان مرتضى
ل ــم ت ــوق ــف ه ــدن ــة ال ـق ـل ـم ــون املــؤق ـتــة
صـ ــراع «جـبـهــة ال ـن ـصــرة» و«ال ــدول ــة
اإلس ــام ـي ــة» .ن ــأي ه ــذه الـجـبـهــة عن
صراع اإلخوة في سوريا لن يستمر
ً
طويال ،بل بدأ كسابقه على الساحة
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــة ،ب ـ ـم ـ ـنـ ــاظـ ــرات ش ــرعـ ـي ــة.
وب ــالـ ـت ــال ــي ،تـ ـك ــون ح ـ ــرب ال ـب ـيــانــات
مـقــدمــة لـحــرب الـجـبـهــات ،وال سيما
أن ح ـ ـضـ ــور «الـ ـ ــدولـ ـ ــة اإلس ــامـ ـي ــة»
على هــذه الجبهة لم يعد ثانويًا .إذ
ُيحاول التنظيم ،الــذي ُيعيد ترتيب
ّ
صـفــوفــه ،تسلم زم ــام قـيــادة الجبهة
هنا وسحب البساط من تحت أقدام
«ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» .ل ــذل ــك أرسـ ـ ــل شــرع ـيــن
م ـ ـخ ـ ـضـ ــرمـ ــن وعـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــر م ــدجـ ـج ــة
ب ــال ـس ــاح ال ـن ــوع ــي وك ـم ـي ــات كـبـيــرة
م ــن امل ـ ـ ــال .وب ــذل ــك ت ـك ــون م ـح ــاوالت
أم ـي ــر «الـ ـنـ ـص ــرة» ّف ــي ال ـق ـل ـمــون أبــو
ّ
مــالــك ال ـتــلــي لـتـجــنــب الـفـتـنــة ومللمة
ال ـص ــف ال ـج ـه ــادي ق ــد ذه ـب ــت أدراج
ّ
الـ ـ ــريـ ـ ــاح .وتـ ـكـ ـش ــف املـ ـعـ ـل ــوم ــات أن
«ال ــدول ــة اإلس ــام ـي ــة» ال ـتــي يـقــودهــا
ه ـ ــذه األيـ ـ ـ ــام ال ـش ـي ــخ أب ـ ــو ع ـب ــد ال ـلــه
امل ـقــدســي ،ال ــذي ُي ـعــرف أي ـضــا بلقب
«أب ــو الــول ـيــد امل ـق ــدس ــي» ،ل ـجــأت إلــى

دفع رواتب شهرية قدرها  ٤٠٠دوالر
ّ
أم ـيــركــي ل ـكــل ع ـن ـصــر .وهـ ــذا ُيـشــكــل
عــامــل ج ــذب إضــافــي لجلب عناصر
جــدد إلــى صـفــوف التنظيم املتشدد
ف ـ ــي ظ ـ ــل ال ـ ــوض ـ ــع املـ ـ ـ ـ ــادي امل ـ ـتـ ــردي
ّ
لـلـمـســلـحــن وال ـن ــازح ــن املـنـتـشــريــن
ً
ف ــي ت ـلــك امل ـن ـط ـقــة .ف ـض ــا ع ــن حملة
امل ـن ــاظ ــرات الـشــرعـيــة ال ـتــي أطلقتها
«الــدولــة» ضــد «الـنـصــرة» فــي الفترة
األخيرة ّ
لشد العصب وإلقاء الحجة
الـشــرعـيــة ل ـخ ــروج أفـ ــراد «ال ـن ـصــرة»
عــن املـنـهــج .وت ـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن
امل ـقــدســي ،وه ــو قــاضــي ال ـق ـضــاة في
«الدولة» ،وصل ضمن وفد مؤلف من
ثالثة شرعيني مرسلني مــن القيادة
املركزية للتنظيم فــي الــرقــة ،أحدهم
ُيعرف بـ«أبو كفاح العراقي».
أمـ ــام ذلـ ــكُ ،ي ـص ـبــح ال ـت ـس ــاؤل بـشــأن
تحضير تنظيم «الدولة» الستكمال
حــربــه عـلــى «ال ـن ـصــرة» فــي القلمون
أمـ ـ ـ ـرًا ح ـت ـم ـي ــا .وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق،
ت ـك ـشــف م ـع ـل ــوم ــات ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن
أمير «النصرة» في القلمون أبو مالك
التليُ ،دعي إلى اجتماع مع الوافدين
الجدد من شرعيي «الدولة» ،مشيرة
ّ
إل ـ ــى أن هـ ـ ـ ــؤالء ع ـ ــرض ـ ــوا ع ـل ـي ــه أن
يـبــايــع «الـخـلـيـفــة ابــراه ـيــم» .وذك ــرت
املـ ـعـ ـل ــوم ــات أن أحـ ـ ــد «ال ـش ــرع ـي ــن»
ّ
(عراقي الجنسية) الذين التقوا التل ّي
ً
خــاط ـبــه ق ــائ ــا« :ن ــدع ــوك لـلـبـيـعــة»،
مؤكدة أنهم وعــدوه بإمارة التنظيم
ً
إن هو وافق ،لكن األخير رفض قائال:
«والله لو رأيت أن دولة الخالفة على
صــواب ،لكنت بايعتها منذ قامت».
وق ـ ــد دفـ ـع ــت ه ـ ــذه الـ ـعـ ـب ــارة إل ـ ــى ّ
رد

 ٤٠٠دوالر شهريا
لكل عنصر ينضوي
في صفوف
التنظيم المتشدد

«شرعي الدولة» بالقول« :أنتم طائفة
ُكفر ّ
وردة  ،فانفروا بدينكم» ،نتج من
ذل ــك تــاســن بــن الــرج ـلــن .لــم يلبث
االح ـت ــدام أن ه ــدأ بـعــد االت ـف ــاق على
هــدنــة وق ــف الـقـتــال وال ـت ـعــاون حيث
ي ـلــزم ّل ـ ــ«رد عـ ــدوان ال ـعــدو الـصــائــل»
املـتـمــثــل بــالـجـيــش ال ـس ــوري وح ــزب
ال ـل ــه .وي ــأت ــي ه ــذا االتـ ـف ــاق ف ــي إط ــار
ّ
يسوق له مقربون من
التوجه الــذي
«ال ــدول ــة» ع ــن اإلع ـ ــداد لـهـجــوم على
ال ـق ــرى وال ـب ـل ــدات الـلـبـنــانـيــة تنفيذًا
لخطة «طموحة» تقضي بالسيطرة
على منطقة البقاع األوسط.
فــي مـ ــوازاة ذل ــك ،كــانــت «ال ــدول ــة» قد
ب ــدأت مـعــركــة «تـطـهـيــر الـقـلـمــون من
الجيش ال ـحــر» .وه ــذا الـشـعــار رفعه
جنود «الدولة» وفق خيار «بايع أو
ُ
ّ
ت ـق ـتــل» ،مــتـهـمــن «ال ـح ـ ّـر» بالخيانة
وبـ ـبـ ـي ــع املـ ـن ــاط ــق امل ـس ـي ـط ــر عـلـيـهــا
للنظام السوري وحزب الله .لكن رغم
االشتباكات العنيفة التي وقعت في
األيــام املاضية بني التنظيم املتشدد
وفصائل الجيش الحر وشيوع خبر
م ـق ـتــل ق ــائ ــد ل ـ ــواء م ـغ ــاوي ــر الـقـصـيــر
عرابة إدري ــس ،نفت مصادر سورية
ً
مقتل ُعرابة ،كاشفة أنه كان ُمعتقال
لدى «الدولة» قبل أن ُيطلق سراحه.
وبــال ـعــودة إل ــى خ ــاف إخ ــوة املنهج
الذي استعر بني شرعيي التنظيمني،
ب ـ ـ ـ ــدأت ح ـ ـ ــرب ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات امل ـك ـت ــوب ــة
وال ـص ــوت ـي ــة .و ُب ـع ــد ب ـي ــان «ال ــدول ــة»
الصوتي الذي نسب إلى «أبو الوليد
امل ـقــدســي» ،ال ــذي أع ــاد الـتــذكـيــر بــأن
ّ
«النصرة» أخلت بالبيعة للبغدادي
وانـشـقــت عـنــه ،مــؤكـدًا أن عناصرها
ارتكبوا ناقضًا من نواقض اإلسالم
بـ ـم ــواالتـ ـه ــم ّ املـ ـج ــال ــس ال ـع ـس ـك ــري ــة
ُ
املرتدة ،أي أنهم وقعوا بالكفر وجاز
ق ـتــال ـهــم وق ـت ـل ـهــم ،والـ ـ ــذي اسـتـجـلــب
ّ
رد أم ـيــر «ال ـن ـص ــرة» بـبـيــان مكتوب
ليرد على ســؤال عن تنظيم ّ«الدولة
اإلســام ـيــة» هــل ُيـعـتـبــرون ك ــف ــارًا أم
مـسـلـمــن؟ والـ ــذي تــريــث فـيــه ليبدو
كمن يمشي بني قطرات املطر رافضًا
تكفير أح ــد .فاكتفى بــالـقــول إن بني
جـ ـن ــود «ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة» خ ـ ـ ـ ــوارج وغـ ـ ــاة،
ب ــاالسـ ـتـ ـن ــاد إل ـ ــى ق ـ ــول ال ـش ـي ــخ أب ــو

محمد املـقــدســي .وف ــي مــوضــع آخــر،
لــم يـكــن م ـبــاش ـرًا ،بــل اكـتـفــى بــالـقــول
إن دف ــع أذى «م ــن يــوغــل ف ــي تكفير
املـسـلـمــن ويـسـتـحــل دم ــاء ه ــم وجــب
دف ــع صـيــالــه ،س ــواء ك ــان مــن تنظيم
الدولة أو أي جماعة أخرى» .لم يقف
األمــر عند هــذا الـحــد ،بــل نشر موقع

تقرير

صدى الحوار في طرابلس ينعكس كباشًا حري ـ
عبد الكافي الصمد
«إذا أج ـ ـ ــري اسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء ملـ ـع ــرف ــة رأي
الشعب اللبناني في الحوار بني تيار
املستقبل وحــزب الله ،فكيف ستكون
ال ـن ـت ـي ـج ــة؟» .س ـ ــؤال ّ
وجـ ـه ــه م ـســؤول
فــي تـيــار املستقبل فــي طــرابـلــس إلى
محدثيه ،وعندما أجابوه بأن «أغلبية
اللبنانيني مع الحوار»ّ ،
رد فورًا« :إذًا
الخطوة التي قمنا بها صحيحة!».
ُيـبـ ّـرر املستقبليون فــي طرابلس بدء
تيارهم حــوارًا مع حــزب الله انطالقًا
م ــن «ح ــرصـ ـن ــا ع ـل ــى االسـ ـتـ ـق ــرار فــي
البلد ،وعدم ّ
جره إلى توتر سياسي أو
مذهبي» ،لكن أين كان هذا «الحرص»
يوم خرج تيار املستقبل من السلطة

واقعية طارئة
على مستقبليي
طرابلس :ارتكبنا أخطاء
كثيرة سابقًا

عام  ،2011وكاد يشعل البلد في وجه
حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ،ولم
ي ـه ــدأ خ ــاط ــر ال ـت ـي ــار األزرق إال بعد

عودته إلى السلطة مجددًا؟
ت ـح ــاول م ـص ــادر ف ــي ت ـيــار املستقبل
أن تبدو واقعية ،فتسارع إلــى القول
إن «ال ـظ ــرف ال ـي ــوم ه ــو ظ ــرف تفاهم
إقليمي على تحييد لبنان عــن النار
املشتعلة في املنطقة ،وهو أمر لم يكن
موجودًا قبل أربع سنوات».
ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ــواق ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــارئ ـ ـ ــة ع ـل ــى
امل ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــن فـ ــي طـ ــراب ـ ـلـ ــس ،ت ــدف ــع
م ـصــادرهــم لـلـقــول إن «ال ـت ـيــار ارتـكــب
أخطاء كثيرة في املرحلة السابقة عبر
حمالت تحريض قام بها في الشارع».
وت ـش ـي ــر إل ـ ــى أن «رع ــايـ ـتـ ـن ــا م ــؤخ ـرًا
إض ـ ــاءة أك ـث ــر م ــن ش ـج ــرة م ـي ــاد فــي
املدينة ،هي بمثابة تالوة فعل الندامة
على أخطاء ارتكبناها في السابق».

وم ــا ي ــزي ــد م ــن ارتـ ـي ــاح املستقبليني
في طرابلس أن ممثليهم في الحوار،
ن ــادر الـحــريــري مــديــر مكتب الرئيس
سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد
امل ـش ـن ــوق والـ ـن ــائ ــب س ـم ـيــر ال ـج ـســر،
يمثلون «الفكر االستراتيجي لتيار
امل ـس ـت ـق ـبــل» ،ع ـلــى حـ ـ ّـد قـ ــول أح ــده ــم.
وتتابع املـصــادر« :هــذا الفريق يمثل
ّ
ظــل الشيخ سعد ويـلـتــزم تعليماته،
ول ــن ي ـت ــردد ف ــي ت ــدوي ــن أق ــل تفصيل
ف ــي ج ـل ـســات الـ ـح ــوار م ــع حـ ــزب الـلــه
ّ
عندما يرفع تقاريره إليه» .وأكدت أن
ع ــددًا كبيرًا مــن الـ ــوزراء وال ـنــواب في
تيار املستقبل «طحشوا مــن أجــل أن
يـكــونــوا فــي ع ــداد الــوفــد امل ـشــارك في
جلسات الحوار مع حــزب الله ،سواء

