6

الجمعة  11أيلول  2015العدد 2689

سياسة

رسائل
إلى المحرر
بلدية القاع توضح
يسعى العديد من أصحاب املصالح
الـشـخـصـيــة ال ـض ـي ـقــة ،املـسـتـفـيــديــن
م ــن ال ــوج ــود ال ـع ـشــوائــي لـلـنــازحــن
وال ـ ـع ـ ـم ـ ــال ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــن مـ ـ ــن خـ ــال
املساعدات أو تأجير األراض ــي ،إلى
تهييج الـشــارع القاعي وأبعد منه،
بالتهويل وزرع الرعب في النفوس
مــن كلمة إن ـشــاء مخيم للسوريني،
ع ـلــى أن ــه أولـ ــى خ ـط ــوات ال ـتــوطــن.
ويـنـجــرف بـعــض ال ـغ ـ ّيــارى فــي هــذا
النحو ،فيهددون ويحذرون من هذه
الخطوة مــن دون أي علم أو درايــة،
ولكن للتوضيح :إن فكرة التنظيم
وال ـ ـف ـ ـصـ ــل ب ـ ــن ال ـ ـعـ ــامـ ــل والـ ـ ـن ـ ــازح
السوري أتت بناء على طلب أهالي
الـ ـق ــاع ،وذلـ ــك خ ــال زي ـ ــارة س ـعــادة
م ـحــافــظ بـعـلـبــك ال ـه ــرم ــل ملـخـيـمــات
الـ ـ ـن ـ ــزوح ال ـع ـش ــوائ ـي ــة فـ ــي ال ـب ـل ــدة.
أم ــا ال ـه ــدف م ــن ه ــذه ال ـخ ـطــوة وقــد
أصـبـحــت حــاجــة أم ـن ـيــة ،كـمــا تــؤكــد
األجهزة األمنية والعسكرية ،فهي:
 1ـ ـ تنظيم وفصل العامل عن النازح
في إطار تجمعني أو أكثر تديرهما
الـ ـبـ ـل ــدي ــة وت ـ ـحـ ــت رق ـ ــاب ـ ــة ال ـج ـي ــش
اللبناني.
 2ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت ـ ـحـ ــديـ ــد الـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــود ال ـف ـع ـل ــي
للسوريني في أراضي القاع.
ّ
 3ـ ـ إغالق  107محال للسوريني غير
قانونية.
ّ
 4ـ ـ ـ ـ ـ إي ـ ـقـ ــاف تـ ـف ــل ــت الـ ـبـ ـن ــاء ب ـط ــرق
عشوائية في منطقة مشاريع القاع
وش ــراء الـســوريــن لــأراضــي وبـنــاء
املساكن واملحال.
 5ـ ـ ـ خـلــق ال ـعــديــد م ــن ف ــرص العمل
ألبناء القاع من خالل إدارة وتنظيم
أوضاع العمال السوريني.
 6ـ ـ تسهيل عمل املزارعني القاعيني
وجـ ــدولـ ــة ح ــاج ــات ـه ــم ال ـي ــوم ـي ــة مــن
العمال.
 7ـ ـ منع حــركــة الـتـجــول العشوائية
لـلـســوريــن ،وخ ـصــوصــا ال ــدراج ــات
النارية.
 8ـ ـ حصر عدد السوريني املوجودين
فـ ــي أراصـ ـ ـ ــي ال ـ ـقـ ــاع دون إم ـكــان ـيــة
ال ـس ـم ــاح ألي واف ـ ــد ج ــدي ــد بــدخــول
أراضي البلدة.
*مــاح ـظــة :إن ال ـســوريــن املعنيني،
هم حصرًا من القاطنني في أراضي
ال ـق ــاع وامل ـح ـصــى ع ــدده ــم ســابـقــا بـ
 1238خـيـمــة ،فليس ال ـهــدف إنـشــاء
مـخـيــم لـلـنــازحــن ال ـســوريــن وإنـمــا
ت ـن ـظ ـي ــم أوض ـ ــاعـ ـ ـه ـ ــم ب ـ ـمـ ــا ي ـح ـفــظ
كــرام ـت ـهــم وأمـ ــن امل ــواط ــن الـلـبـنــانــي
وتسهيل عمل القوى األمنية ،حيث
إن انـتـشــار الـخـيــم الـعـشــوائــي على
جــان ـبــي ال ـط ــري ــق امل ـم ـتــد م ــن مــركــز
األمــن العام اللبناني حتى الحدود
الـســوريــة يشكل خـطـرًا عـلــى تحرك
دوري ـ ـ ـ ــات ال ـج ـي ــش ال ـل ـب ـن ــان ــي وق ــد
تسبب بالعديد مــن ح ــوادث السير
ال ـت ــي س ـقــط ضـحـيـتـهــا ال ـعــديــد من
السوريني وأبناء البلدة وغيرهم من
املواطنني .وبعد كل ما ورد ،أتوجه
إل ــى الـغـيــارى مــن أب ـنــاء بـلــدتــي ،من
دون أص ـح ــاب امل ـنــافــع الـشـخـصـيــة
وم ــن دون ت ـجــار الـهـيـكــل بــالـســؤال:
هــل يستحق أن يصلب مــن يسعى
إلى تحقيق هذه األهداف؟
وأخـيـرًا ،أقــول ألصـحــاب املنافع من
ت ـج ــار األراض ـ ــي وامل ـس ـت ـف ـيــديــن من
املساعدات وألصحاب الشأن الذين
يـ ـع ــارض ــون ألنـ ـه ــم ل ــم ي ـس ـت ـشــاروا
ول ـ ـي ـ ــس ألن ـ ـه ـ ــم ح ـ ــريـ ـ ـص ـ ــون ع ـل ــى
م ـصــال ـح ـكــم :ك ـفــاكــم ك ــذب ــا وخ ــداع ــا
لعقول الناس فقد سقطت األقنعة،
وإن كـ ـنـ ـت ــم ح ــريـ ـص ــن عـ ـل ــى أم ــن
واقتصاد البلدة فتفضلوا بتقديم
ال ـ ـحـ ــل األنـ ـ ـس ـ ــب ألزم ـ ـ ـ ــة الـ ـن ــازح ــن
ً
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن بـ ـ ـ ـ ــدال مـ ـ ــن امل ـ ـعـ ــارضـ ــة
ال ـغــوغــائ ـيــة وا ّس ـق ـط ــوا مـصــالـحـكــم
الشخصية وترفعوا عن أنانيتكم.
بلدية القاع

تقرير

جنبالط يزايد على أهالي السويداء:

استثمار الدم السوري
في بيروت
خذلت السويداء النائب
وليد جنبالط ولم تسقط
في الفتنة المرسومة لها
بعد اغتيال الشيخ وحيد
البلعوس .البيك الذي ينتظر
جثث أعدائه والنهر يقارب
على الجفافٌّ ،
مصر على
استثمار دم الدروز السوريين
في بيروت ،ودفع السويداء
!إلى االنفصال عن دمشق
فراس الشوفي
َ َ
«ي ْبلع» النائب وليد جنبالط عبور
لم
م ـحــاف ـظــة الـ ـس ــوي ــداء ،ذات الـغــالـبـيــة
الدرزية في الجنوب السوري« ،قطوع»
ال ـف ـت ـن ــة واالق ـ ـت ـ ـتـ ــال ،ب ـع ــد تـفـجـيــريــن
إره ــاب ـي ــن ضــربــا امل ـحــاف ـظــة الجمعة
امل ــاض ــي ،وأديـ ــا إل ــى س ـقــوط أك ـثــر من
 40شـهـيـدًا ،مــن بينهم الشيخ وحيد
ال ـب ـل ـعــوس الـ ــذي اس ـت ـهــدف التفجير
األول موكبه.
اغتيال البلعوس ،املعروف بمعارضته
للنظام في سوريا وقيادته ملجموعة
مــن مـشــايــخ طــائـفــة املــوحــديــن ال ــدروز
ت ـ ـحـ ــت اسـ ـ ـ ـ ــم «م ـ ـش ـ ــاي ـ ــخ الـ ـ ـك ـ ــرام ـ ــة»،
و«امل ـ ـج ـ ــزرة» ال ـت ــي س ـب ـب ـهــا الـتـفـجـيــر
اإلرهابي الثاني أمام املشفى الوطني،
ت ــرك ــا أث ـ ـ ـرًا ب ــال ـغ ــا ف ــي وج ـ ـ ــدان أه ــال ــي
املـحــافـظــة الـتـ ًـي لــم تعتد هــذا الـكــم من
ّ
الـ ــدمـ ــاء دفـ ـع ــة واحـ ـ ـ ــدة ،وش ــك ــا م ــادة
دس ـمــة ل ــدى م ــري ــدي ت ـم ـ ّـرد ال ـســويــداء
عـ ـل ــى ال ـ ــدول ـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ك ـج ـن ـب ــاط،
بغية انفصالها عــن دمـشـ ّـق .لكن على
رغـ ــم ال ـت ـحــريــض ال ـ ــذي بــث ـتــه وســائــل
إعـ ـ ـ ــام امل ـ ـعـ ــارضـ ــة وال ـ ـ ـ ـ ــدول ال ــداعـ ـم ــة
ل ـه ــا ض ــد الـ ــدولـ ًــة واألج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـيــة
السورية ،متهمة إياها بالوقوف وراء
الـتـفـجـيــريــن ،ع ــاد ال ـهــدوء إل ــى ش ــوارع
الـســويــداء فــي الـيــوم التالي للمجزرة.

وبذلت الفعاليات واملرجعيات الدينية
إلقناع أصحاب «الرؤوس
جهدًا كبيرًا
ّ
الـحــامـيــة» بــالـتـعــقــل و«عـ ــدم االن ـجــرار
وراء أعداء سوريا الذين اغتالوا الشيخ
وحيد لدفعنا إلى االقتتال مع الدولة»،
ّ
فــي ظ ــل ح ــرص واض ــح مــن مؤسسات
الدولة على عدم وقوع أي صدام.
ولــم يكن موقف «أهــل ال ــدم» أنفسهم،
أي «مشايخ الكرامة» ،أقل عقالنية من
موقف مشايخ العقل أو الشيخ ركان
األط ـ ـ ــرش ،أب ـ ــرز امل ــرج ـع ـي ــات الــديـنـيــة
ال ــدرزي ــة فــي س ــوري ــا ،إذ ال ـتــزم هــؤالء
بــدعــوات التهدئة وعــدم االنـجــرار إلى
االقتتال املجاني مع األجهزة األمنية
أو امل ـج ـم ــوع ــات امل ـقــات ـلــة إلـ ــى جــانــب
الجيش السوري من أبناء السويداء،
ّ
ّ
في ظل الخطر الذي تشكله التنظيمات
االرهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة كـ ـ ـ ـ ــ«داع ـ ـ ـ ــش» و«جـ ـبـ ـه ــة
ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» عـ ـل ــى حـ ـ ـ ــدود امل ـح ــاف ـظ ــة.
وانعكس موقف «أهــل ال ــدم» فــي نفي
اعـتــدائـهــم عـلــى ّ
أي مــن مــراكــز الــدولــة
أو اتـهــام أي جهة بالتفجير ،وتـكــرار
أكـثــر مــن مـصــدر قـيــادي فــي «مشايخ
الكرامة» أن «الشيخ وحيد لم يكن ال
ّ
ضد الدولة وال معها ،بل كان يطالب
بالحياد» .حتى إن «مشايخ الكرامة»،
وإن لم تقنعهم كامل االعترافات التي
أدلى بها املوقوف وافد أبو ترابة حول
مسؤوليته عن التفجيرين ،لم يتهموا
الدولةّ ،
وعبروا أمــام الجميع أن «أبو
تــرابــة لـيــس بــريـئــا ،ولــديــه ارتـبــاطــات
استخباراتية خارجية».

ّ
لم يوفق جنبالط في
نيل غطاء المشايخ
إلقامة العزاء في
«مقام السيد عبدالله»

وعلى عكس «عقالنية» السويداء ،لم
يتعب جنبالط طوال األسبوع املاضي
مــن «الـنـفــخ فــي الـفـتـنــة» فــي مـحــاولــة
اس ـت ـث ـم ــار دم ال ـب ـل ـع ــوس ،واملـ ــزايـ ــدة
بـ ــأشـ ــواط ع ـل ــى م ــوق ــف «أهـ ـ ــل الـ ـ ــدم»،
عبر حملة تحريض قادها شخصيًا
ضــد الــدولــة ال ـســوريــة ،كـمــا دأب على
التحريض ط ــوال الـسـنــوات املاضية.
ال ـت ـعــاطــف الـ ــذي ي ـبــديــه ج ـن ـبــاط مع
مـصــاب ال ـســويــداء ،يــأتــي بـعــدمــا كــان
ّ
قــد حــلــل قـبــل سـنـتــن ،فــي مقابلة مع
الــزم ـيــل مــارس ـيــل غ ــان ــم« ،دم الـ ــدروز
ال ــذي ــن م ــع ال ـن ـظ ــام» ،وب ـعــدمــا وصــف
املـ ـج ــزرة ال ـت ــي ارت ـك ـب ـهــا ح ـل ـف ــاؤه في
«جبهة النصرة» في حق أهالي بلدة
قـلــب لـ ــوزة ال ــدرزي ــة ف ــي إدلـ ــب ،بأنها
«حادث فردي»!
اختيار البيك لدار الطائفة الدرزية في
بيروت إلقامة موقف عزاء «سياسي»
ـوس أم ــس ،لــم ي ــأت من
للشيخ الـبـلـعـ َّ
ه ـ ـبـ ــاء ،إذ لـ ــم يـ ــوفـ ــق رئـ ـي ــس ال ـح ــزب
ال ـت ـقــدمــي االشـ ـت ــراك ــي ف ــي ال ـح ـصــول
عـلــى غ ـطــاء مــن املــرجـعـيــات الــروحـيــة
في الشوف وعاليه إلقامة الـعــزاء في
«مـ ـق ــام األمـ ـي ــر ال ـس ـيــد ع ـب ــدال ـل ــه» فــي
ّ
عبيه ،ما دام َس ُي َوظف لتوجيه رسائل
سياسية .واشـتــرط املشايخ مشاركة
رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني
الـ ـن ــائ ــب ط ـ ــال أرسـ ـ ـ ــان فـ ــي ال ـ ـعـ ــزاء،
والتزام الجميع بعدم إطــاق املواقف
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ف ـي ـمــا اشـ ـت ــرط أرس ـ ــان
بــدوره أال تلقى أي كلمات باملناسبة،
بما في ذلك شيخ العقل نعيم حسن،
وأن ُيكتفى بقراءة الفاتحة عن أرواح
الـ ـشـ ـه ــداء ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ل ــم يـسـتـسـغــه
جـنـبــاط ،فـقـ ّـرر استكمال التحريض
ّ
وحيدًا ،إل من حسن ،ومن على منبر
دار الطائفة.
وعلى رغم الحمالت الدعائية وتعليق
اليافطات والـصــور والتحشيد الــذي
مــارســه االشـتــراكـيــون فــي قــرى عاليه
وال ـ ـ ـشـ ـ ــوف وامل ـ ـ ـ ــن األعـ ـ ـل ـ ــى وراش ـ ـيـ ــا
وحــاص ـب ـيــا ،وت ــأم ــن ال ـن ـقــل املـجــانــي
ل ـل ـم ـشــاركــن امل ـف ـتــرضــن ف ــي الـ ـع ــزاء،
وق ـط ــع الـ ـط ــرق ــات امل ـح ـي ـطــة بـمـنـطـقــة

ّ
فردان ،إل أن «الحشد لم يكن على قدر
الجهد واملــال والتمنيات» ،كما يقول
أكثر من مصدر في قوى  8آذار الدرزية
لــ«األخـبــار» .وبــدل أن تنعكس أجــواء
التعبئة فــي الـقــرى ارتفاعًا فــي أعــداد
املشاركني في العزاء من «املحزونني»،
بغض النظر عــن موقفهم السياسي،
أدى رفــع الشعارات املعادية للرئيس
ّ
وال ــدول ــة ال ـســوريــن إل ــى ت ــوت ــرات في
القرى ،ال ّ
سيما في بيصور وعرمون.
وب ـ ــذل ـ ــك ي ـ ـكـ ــون «ج ـ ـن ـ ـبـ ــاط ق ـ ــد ك ـســر
االتفاق الضمني مع قوى  8آذار على
تحييد الجبل عن األزمة السورية».
وبحسب أخصام جنبالط ،فإن األخير
أراد استخدام التحشيد املفترض في
أكـثــر مــن ات ـجــاه :ل ــ«إع ــادة شـ ّـد عصب
جـمـهــوره بـعــد االه ـت ــزاز ّ ال ــذي أصــاب
صورته على خلفية ملف النفايات»،
و«إق ـن ــاع الـسـعــوديــن بــأنــه يستطيع
التأثير في دروز سوريا وتحريضهم
ضد النظام ليغطي على مهادنة حزب
ّ
الله» ،واألهم أن «جنبالط يظن أنه قد
ُي ـ َـح ـ ِّـص ــل ش ـي ـئــا ،ف ــي ح ــال ت ــم تقسيم

تقرير

«الجيل الطالع» في القوات :قواتيون عن ـ
قوات بشير الجميل
وزمن الميليشيا ،قوات
البزة الزيتية وشعارات
«الصدم» ،قوات التحدي
و«الصمود في السجن».
بهذه الموروثات ،اضافة الى
«محاربة» السالح غير الشرعي
اليوم ،تحاول القوات اللبنانية
استقطاب الجيل الجديد

ليا القزي
ال ُي ـخ ـفــي األم ـ ــن الـ ـع ــام ل ـح ــزب الـلــه
ال ـس ـي ــد ح ـس ــن ن ـص ــرال ـ ُل ــه ت ــأث ــره فــي
االمام املغيب موسى
صغره بصورة ُ
الصدر .الصورة املعلقة على حائط
الــدكــان ال ــذي ك ــان يـقـصــده «الـسـ ّـيــد»
مكان ما ،في تشكيل جزء
ساعدت ،في
ٍ
مــن هــويـتــه كـ ـ «ق ــائ ــد» .هــي ال ـصــورة
ُ
الـ ـت ــي تـ ـس ــاه ــم فـ ــي رف ـ ــع ال ـس ـيــاســي
أو الع ــب ك ــرة ال ـق ــدم أو ال ـف ـن ــان الــى
مــرتـبــة أسـمــى ل ــدى جـمـهــوره .بشير
ال ـج ـمـ ّـيــل كـ ــان أحـ ــد هـ ـ ــؤالء .صــورتــه
ّ
ُعلقت على مــدخــل املـنــزل فــي القرية
الكسروانية الصغيرة ،وداخــل غرفة
الـفـتــى ف ــي مـنــزلــه ال ـع ـك ـ ّ
ـاري ،وخـلــف
مكتب الــراهـبــة املـســؤولــة عــن إحــدى

املـ ـ ــدارس ح ـتــى اع ـتـقــد ال ـت ــام ــذة أنــه
أح ـ ــد ال ـق ــدي ـس ــن .ن ـج ـحــت الـ ـص ــورة
فــي استقطاب املــؤيــديــن وتحويلهم
إلـ ــى ح ـس ــاب ال ــوري ــث «الـ ـش ــرع ــي» لـ
«البشير» .لكن قــوات سمير جعجع
لــم تـكـتــف بــذلــك :سـ ّـوقــت لـ ـ «الـثــائــر»
على االقطاع في منطقته ثم «القائد»
الــذي ُسجن «زورًا» وأخيرًا احترامه
«ال ــوج ــدان امل ـس ـي ـحــي» ف ــي تـحــديــده
بــوصـلــة الـ ـق ــوات .م ــن هـنــا ي ـبــدأ فهم
سـبــب ان ـخــراط «الـجـيــل الـطــالــع» في
صفوف «القوات» أو على األقل تأييد
الحزب من دون االلتزام فيه.
تـ ـعـ ـتـ ـم ــد االح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــا ع ـل ــى
ال ـش ـب ــاب ال ــذي ــن ت ـ ـتـ ــراوح أع ـم ــاره ــم
بــن  16و 24عــامــاُ .يعتبر الـفــرد في
هـ ــذه امل ــرح ـل ــة «مـ ـتـ ـه ــورا» ن ــوع ــا مــا

وتـسـهــل «قــولـبـتــه» فــي االط ــار الــذي
تـبـغــاه ق ـي ــادة ال ـح ــزب .وه ــي تعتقد
أن التنشئة والتربية التي يتلقاها
الـشـخــص فــي هــذه املــرحـلــة سيلتزم
بها لسنني عديدة .القوات اللبنانية
ج ــزء م ــن ه ــذه االح ـ ــزاب ال ـتــي تــولــي
اهـتـمــامــا كـبـيـرًا لـلـشـبــاب .ت ــزرع في
ع ـقــول ـهــم ف ـك ــرة «ح ـم ــاي ــة ال ــوج ــود»
وحـ ـم ــل ل ـ ـ ــواء «الـ ـقـ ـضـ ـي ــة» الـ ـت ــي لــم
تنته مفاعيلها بـعــد .تـشـ ّـد عصبهم
املسيحي وتذكرهم في كل مناسبة
أنـ ـه ــم «أب ـ ـن ـ ــاء املـ ـق ــاوم ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
ال ـ ـتـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــة» .ح ـ ــن ت ــرتـ ـف ــع ن ـب ــرة
جعجع وهو يقول« :نحن للمقاومة
جـ ــاهـ ــزون» أو «نـ ـح ــن ع ـن ــد الـخـطــر
حـ ـ ـ ــراس وقـ ـ ـ ـ ــوات… حـ ــن ي ـت ـقــاعــس
الجيش نعلم كيف نحمي أنفسنا»

