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سياسة

رسائل
إلى المحرر
«طلعت ريحتنا»
«طلعت ريحتكم» و«بدنا نحاسب»
شـعــاران سمعناهما كثيرا أخيرًا.
ولـ ـك ــي ال ي ـب ـق ــى الـ ـشـ ـع ــار شـ ـع ــارًا
ويذهب مع أول هبة ريـ ٍـح خريفية
خصوصًا أننا على أبواب الخريف،
إن كان على مستوى الطقس أم على
م ـس ـتــوى ال ــواق ــع ال ـس ـيــاســي ال ــذي
ت ـمــر ب ــه ام ـت ـنــا ال ـس ــوريــة وكـيـ ُـانـهــا
اللبناني تـحــديـدًا ،يـجــب أن نـقـ ِـرن
شعار «بدنا نحاسب» باألفعال.
ف ــاملـ ـح ــاسـ ـب ــة بـ ـشـ ـك ـ ٍـل ع ـ ـ ــام ت ـك ــون
ب ـق ـيــام املـ ـس ــؤول ع ــن أي ش ــرك ــة أو
مـ ـش ــروع أو م ــؤس ـس ــة بـمـحــاسـبــة
املــوظــف املــرتـكــب أو املـقـصــر ،وهــذا
الـ ـن ــوع م ــن امل ـحــاس ـبــة يـنـطـلــق من
قـ ــاعـ ــدة األع ـ ـلـ ــى ي ـح ــاس ــب األدن ـ ــى
م ـنــه وظ ـي ـف ـيــا ،ول ـك ــن ه ـن ــاك أن ــواع
اخــرى من املحاسبة تقلب القاعدة
بحيث تصبح املحاسبة من األدنى
ل ــأع ـل ــى ،وب ــاع ـت ـق ــادي ه ــذا ال ـنــوع
من املحاسبة هو املقصود بشعار
«بدنا نحاسب».
ولـكــن هــل املـحــاسـبــة تقتصر على
وزير ّ
مجال ما ولحكومة
قصر في
ٍ
ٍ
ل ــم ت ـقــم بــأب ـســط واج ـب ــات ـه ــا؟ وهــل
ت ـق ـص ـيــر ال ـح ـك ــوم ــة ي ـق ـت ـصــر عـلــى
نـفــايــاتـهــا امل ـتــراك ـمــة ف ــي ال ـش ــوارع
واألزقة والزواريب؟
التقصير ليس في الوزير الفالني
وال الرئيس الفالني وال في حكومة
ن ـف ــاي ــات ج ـم ــاع ــة وأفـ ـ ـ ـ ــرادًا ،وإن ـم ــا
ف ــي ب ـن ـيــة هـ ــذا ال ـن ـظ ــام اإلق ـطــاعــي
املــذهـبــي الـطــائـفــي القبلي ال ــذي ًال
يـمـكــن أن ن ـجــد أف ـضــل م ـنــه خــدمــة
لـلـعــدو «اإلســرائ ـي ـلــي» وسـ ــواه من
املتربصني بأمتنا شرًا .وهو نظام
مسخ ارتـضــاه الشعب نظام حياة
وي ـ ـجـ ــدد لـ ــه ب ــاإلنـ ـتـ ـخ ــاب ــات حـيـنــا
وبالصمت املطبق أحيانًا ،ويصل
بنا األمر أن نجدد له بالدم أحيانًا
ك ـث ـي ــرة .وب ــال ـت ــال ــي ،فـ ــإن «الــري ـحــة
ال ـطــال ـعــة» لـيـســت ري ـحــة الـحـكــومــة
والــرئـيــس والــوزيــر والـنــائــب ،إنما
ريـ ـحـ ـتـ ـن ــا نـ ـح ــن الـ ـشـ ـع ــب م ـص ــدر
الـسـلـطــات ،و»املـحــاسـبــة الــواجـبــة»
ليست للحكومة والرئيس والوزير
والنائب ،وإنما أن يحاسب الشعب
نـفـســه ألن ــه أوصـ ــل ال ـب ــاد إل ــى ما
وص ـلــت ال ـيــه م ــن روائـ ــح الـنـفــايــات
املنزلية والسياسية وإالجتماعية
واإلق ـت ـصــاديــة واملــال ـيــة واألم ـن ـيــة،
بالتجديد والـتـمــديــد لـهــذا النظام
العفن وألدواتــه العفنة .وما نقوله
عــن الــدولــة ومؤسساتها ينسحب
أيضًا على األحــزاب ومؤسساتها،
ً
ألنها بدال من أن تكون أداة تغيير
وت ـ ـطـ ــويـ ــر ،أصـ ـبـ ـح ــت ب ـم ـع ـظ ـم ـهــا
إح ــدى أدوات ه ــذا الـنـظــام الفاسد
الذي تأسست لتغييره.
لهذا فإن من الحق أن نقول «طلعت
ريـحـتـنــا» مــش «طـلـعــت ريحتكم»،
و»ب ــدن ــا نـحــاســب» أنـفـسـنــا وليس
«بدنا نحاسب» باملطلق ،ألنه كما
ّ
أنتم يولى عليكم .ونحن املتحزبني
أن ـف ـس ـن ــا ن ـ ـمـ ــارس ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة
املشوهة في أحزابنا ونأتي بهذا أو
ذاك من الرؤساء واملجالس ونعود
لنشتمهم ونتهمهم.
ال ـف ـســاد ال يـقـتـصــر ع ـلــى نــائــب أو
وزيـ ـ ـ ــر .الـ ـفـ ـس ــاد ف ــي ال ـت ــرب ـي ــة ،فــي
ُ
امل ـن ــاه ــج امل ــدرس ـي ــة ال ـت ــي تـعـلـمـنــا
كـ ـي ــف ن ـ ـكـ ــون أت ـ ـبـ ــاعـ ــا وقـ ـطـ ـع ــان ــا،
وف ــي األحـ ــزاب ومــؤسـســاتـهــا التي
نـطـيـعـهــا وال ن ـن ـت ـفــض بــوج ـه ـهــا،
وفي فهمنا للقيم واألخالق .الفساد
بات معشعشًا في أنفسنا وأفكارنا
املـ ـل ــوث ــة بـ ـك ــل نـ ـف ــاي ــات ال ـع ــائ ـل ـي ــة
والطائفية واإلقطاعية واإلستزالم،
وال ـثــورة الحقيقية يجب أن تكون
ّ
ع ـلــى كـ ــل م ــا بــداخ ـل ـنــا م ــن أنــان ـيــة
وحقد وتبعية عمياء.
ناصر الرماح

تقرير

إبراهيم األطرش« :جهادي» من الرعيل

األطرش كان أول من أسس قاعدة عسكرية في الجرود لتهريب السالح وتجهيز السيارات المفخخة

وقع إبراهيم األطرش،
أحد أبرز األسماء الالمعة
ّفي عالم اإلرهاب .مؤسس
أول إمارة عسكرية في
الجرود السورية و«الجهادي
العتيق» الذي شارك في
قتال األميركيين في
في قبضة
العراق بات ُ
الجيش بعدما ت ِرك وحيدًا

رضوان مرتضى
ال ـخ ـم ـس ـي ـن ــي إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم األط ـ ـ ـ ــرش،
املعروف بـ «الشيخ أبو حسن» ،ليس
مــوقــوفــا ع ــادي ــا .ال ــرج ــل ال ــذي أوقـفــه
الجيش في عرسال ،أول من أمس ،من
الرعيل األول لتنظيم «القاعدة» في
لبنان .غــادر لـ «الجهاد» في العراق
ضد املحتل األميركي عام  ،٢٠٠٣قبل
ّ
أن ُيكلف العودة إلى لبنان لتجنيد
عناصر لقتال القوات األميركية في
بالد الرافدين .في تلك املرحلةّ ،
تعرف
إل ــى كــل مــن «أب ــو عـبــدالـلــه الـعــراقــي»
ّ
و«أبو مالك التلي» اللذين توليا في
ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة إم ــارت ــي «الــدولــة
اإلســام ـيــة» و«جـبـهــة ال ـن ـصــرة» في
القلمون .وهــو كــان أول مــن استقبل
أمير «الدولة» السابق «أبــو عبدالله
العراقي» في منزله في عرسال .وهو،
بـحـســب عــارف ـيــه« ،ذو اط ــاع واس ــع

هادئ وملتزم إلى درجة
على الشرع،
ّ
ال ـت ـش ــدد ،ح ـتــى أنـ ــه يـمـنــع الـتــدخــن
ف ــي ح ـض ــرت ــه» .م ــع ب ــداي ــة األح ـ ــداث
الـســوريــة ،كــان مــن أوائ ــل الداعمني لـ
«الجيش الـســوري الـحــر» ،وكــان ّأول
ّ
مــن أســس قــاعــدة عسكرية ملسلحني
ّ
لبنانيني قاتلوا إلى جانب مسلحي
امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة وعـ ـمـ ـل ــوا فــي
تهريب الـســاح وتجهيز الـسـيــارات
املفخخة فــي ج ــرود نحلة البقاعية.
كـ ـ ــان ق ــريـ ـب ــا مـ ــن الـ ـشـ ـي ــخ مـصـطـفــى
الـ ـحـ ـجـ ـي ــري (أبـ ـ ـ ــو ط ــاقـ ـي ــة) قـ ـب ــل أن
يفترقا الحقًا .ذاع صيته في عرسال
وب ــن أج ـهــزة االس ـت ـخ ـبــارات ،بسبب
ُّ
ّ
تزعمه املجموعة التي اتهم أفرادها
بـتـفـجـيــر ال ـس ـي ــارة املـفـخـخــة األول ــى
ف ــي الـضــاحـيــة الـ ّجـنــوبـيــة ف ــي تـمــوز
ً
 ُ ،٢٠١٣فضال عن أنه عم عمر األطرش
الذي قتل بصاروخ استهدف سيارة
م ـف ـخ ـخــة كـ ـ ــان يـ ـق ــوده ــا فـ ــي جـ ــرود
عرسال في تشرين األول  .٢٠١٣عمل
مــع «جـبـهــة ال ـن ـصــرة» بـعــد والدت ـهــا
واشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداد ع ـ ــوده ـ ــا ف ـ ــي الـ ـقـ ـلـ ـم ــون،
ّ
ّ
ومكنته عالقته بـ «أبــو مالك التلي»
مـ ـ ــن أن يـ ـصـ ـب ــح أحـ ـ ـ ــد «شـ ــرع ـ ـيـ ــي»
ً
الجبهة ،وكان في تلك الفترة مسؤوال
ع ــن االه ـت ـم ــام ب ـجــرحــى امل ــواج ـه ــات

قاتل في العراق
والتحق بـ «النصرة»...
فـ ّ«داعش» الذي أقام
حد القتل عليه

العسكرية .وقبل نحو سنة ،التحق
ّ
بصفوف «ال ــدول ــة» ،وتــولــى منصب
«امل ـس ــؤول األم ـن ــي» قـبــل أن يختلف
تونسي
مع أحد أمراء التنظيم ،وهو
ّ
الجنسية ،على إمارة القلمون فانشق
عنه ليعود إلى «النصرة» .علمًا أنه
فــي عمله فــي صفوف التنظيمني لم
يبايع ّأيًا منهما ،مكتفيًا بالتنسيق
األمني والعسكري .وتؤكد املعلومات
األمـنـيــة أن ــه نـ ّـســق مــع «أب ــو عبدالله
العراقي» في شأن عدد من العمليات
األمنية التي ضربت لبنان.
وب ـع ـكــس م ــا ج ــرى ت ــداول ــه ،ل ــم يكن
ً
األط ـ ــرش مـ ـس ــؤوال شــرع ـيــا لتنظيم

تقرير

«نجوم إمارة رومية» :تق ـ
«فـ ـ ـ ــي شـ ـيـ ـطـ ـن ــة لـ ـلـ ـط ــائـ ـف ــة ال ـس ـن ـي ــة
بلبنان» ،هكذا بدأ القيادي في حركة
الـنــاصــريــن املستقلني (املــراب ـطــون)
محمد درغـ ــام ،املـحـســوب عـلــى تيار
امل ـس ـت ـق ـبــل« ،م ــراف ـع ـت ــه» الـسـيــاسـيــة
أمـ ـ ـ ــام املـ ـحـ ـكـ ـم ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة أم ـ ــس.
درغــام الــذي اعتقل في مطار بيروت
فـ ــي نـ ـيـ ـس ــان املـ ــاضـ ــي لـ ـ ــدى ع ــودت ــه
مــن ب ــاري ــس ،ويـحــاكــم بتهمة «شتم
ال ـج ـيــش وق ــائ ــده وال ـت ـحــريــض على
قتاله أثـنــاء أح ــداث ع ـبــرا» .وشهدت
الـجـلـســة م ـشــادة حــامـيــة بــن درغ ــام
ال ــذي ع ـ ّـرف عــن نـفـســه بــأنــه «رئـيــس
حــزب املرابطون األصليني» ورئيس
املـ ـحـ ـكـ ـم ــة الـ ـعـ ـمـ ـي ــد ال ـ ـط ـ ـيـ ــار خ ـل ـيــل
إبــراهـيــم .إذ تـحـ ّـدث املــدعــى عليه عن
«شـتــم الـصـحــابــة فــي (ثـكـنــة) أبـلــح»،
مستنكرًا «توقيف جواز سفري منذ

 ٥أشهر من قبل األمن العام ألسباب
ال أع ـل ـم ـهــا سـ ــوى ال ـك ـيــديــة م ــن قبل
ّ
(الـلــواء) عباس إبراهيم» .واستفزت
اتهامات درغام للمؤسسة العسكرية
وقائدها العماد جان قهوجي رئيس
امل ـح ـك ـم ــة وم ـم ـث ــل ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـق ــاض ــي ه ــان ــي حـلـمــي
ال ـح ـجــار ال ـلــذيــن ان ـبــريــا ل ـلـ ّ
ـرد عليه.
ّ
ومل ـ ــا س ــأل ال ـع ـم ـيــد اب ــراه ـي ــم املـتـهــم:
ّ
«ملاذا شتمت الجيش؟ رد األخير« :لم
ّ
بشدة» .عندها
أشتمه إنما انتقدته
واجهه بما كتبه على موقع فايسبوك
ومـضـمــونــه« :ق ـي ــادة الـجـيــش قـيــادة
عـ ّ
ّ
ونسب
وسنقاتلها ونقارعها
ـدوة
ّ
وسنشق الجيش اللبناني»،
قهوجي
ُ
ّ
ّ
أصحح لك ،كان
رد املوقوف« :أريد أن
ذلك على يوتيوب وليس فايسبوك»!
ُ
وأرجئت الجلسة إلى  ٢٩شباط.

