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كالم في السياسة

أعين الدولة
يــون ـي ـفــرســال ف ــي رأس بـعـلـبــك ودار
ال ـح ـك ـمــة ودار األم ـ ــل ال ـجــام ـعــي فــي
بعلبك.
ال ـج ـيــش اس ـت ـقــدم ت ـع ــزي ــزات وف ــرض
ط ـ ــوق ـ ــا أم ـ ـن ـ ـيـ ــا مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــددًا ف ـ ـ ــي مـ ـك ــان
االنـفـجــار ،مانعًا أح ـدًا مــن االق ـتــراب،
ف ـي ـم ــا نـ ـف ــذت وح ـ ـ ـ ــدات مـ ــن ال ـج ـيــش
انتشارًا واستنفارا واسعًا في جميع
م ــواق ـع ــه ف ــي م ـح ـيــط ب ـل ــدة ع ــرس ــال،
وف ــي مــواقـعــه األمــام ـيــة املـتـقــدمــة في
الـ ـحـ ـص ــن وامل ـ ـص ـ ـيـ ــدة ووادي عـطــا
وعقبة الجرد ،كما نفذت قوة من فوج
املجوقل عملية دهم لعدد من املنازل
القريبة واملطلة على مكان االنفجار،

داعش لبنان :مشاهدات وتقارير
جان عزيز

ب ـعــدمــا ت ـبــن أن ال ـع ـبــوة ف ـ ّـج ــرت عن
ب ـعــد ،وس ــط تــرجـي ـحــات بــاسـتـعـمــال
"جـ ـه ــاز السـ ـلـ ـك ــي" ل ـت ـف ـج ـيــرهــا ،كـمــا
تـ ـح ــدث ــت م ـ ـصـ ــادر أمـ ـنـ ـي ــة .ال ـخ ـب ـيــر
العسكري حضر إلى مكان التفجير،
وك ـ ـشـ ــف عـ ـل ــى ال ـ ـح ـ ـفـ ــرة ال ـص ـغ ـي ــرة
التي خلفتها العبوة الناسفة ،التي
زرعـ ــت ع ـلــى م ـســافــة تــزيــد ع ـلــى متر
ونـ ـص ــف م ـت ــر م ــن ال ـط ــري ــق بــال ـقــرب
م ـ ــن "مـ ـحـ ـط ــة م ـ ـحـ ــروقـ ــات الـ ـ ـس ـ ــام".
وأوضـحــت مـصــادر امنية أن العبوة
جــرى تفجيرها عــن بعد ويــرجــح أن
ذلــك "ج ــرى بواسطة جـهــاز السلكي،
أو ه ــات ــف ك ـمــا درج ـ ــت الـ ـع ــادة لــدى
املسلحني فــي استعمالهم للهواتف
ف ــي تـفـجـيــر ال ـع ـبــوات امل ــزروع ــة عند
أطـ ــراف ال ـطــرقــات ،ومـنـهــا الـعـبــوتــان
الـ ـلـ ـت ــان زرع ـ ـتـ ــا ع ـن ــد م ــدخ ــل مــدي ـنــة
ال ـهــرمــل ،واسـتـهــدفـتــا آل ـيــة عسكرية
للجيش اللبناني".
ال ـطــائــرات الـحــربـيــة ال ـســوريــة نفذت
غارات على جرود السلسلة الشرقية
املطلة على عــرســال ،فيما استهدفت
مدفعية الجيش ال ـســوري تجمعات
املـسـلـحــن ف ــي جـ ــرود فـلـيـطــا ورأس
امل ـ ـ ـعـ ـ ــرة ،كـ ـم ــا واس ـ ـت ـ ـهـ ــدف ال ـج ـي ــش
اللبناني بقذائف املدفعية تحركات
ملـسـلـحــن ف ــي ج ـ ــرود ب ـل ــدة ع ــرس ــال،
وسط حالة استنفار واسعة استمرت
ح ـتــى مـنـتـصــف ل ـيــل أم ـ ــس .وت ـجــدر
اإلشارة إلى أن الجيش تمكن صباحًا
في محلة املصيدة من توقيف كل من
العرسالي بسام يوسف الحجيري،
وب ــرف ـق ـت ــه الـ ـس ــوري ــان أحـ ـم ــد سـمـيــر
حني ،وفــادي عمار الحلبي ،ليعترف
ال ـ ـسـ ــوريـ ــان ب ــأن ـه ـم ــا ي ـن ـت ـم ـيــان إل ــى
تنظيم إرهابي.
وغ ـيــر بـعـيــد عــن مـحـلــة وادي حميد
فــي عــرســال ،فقد تابعت املجموعات
املسلحة عمليات السطو على أبناء
بـلــدة عــرســال ،وآخــرهــم املــدعــو خالد
الحجيري صاحب محل تجاري لبيع
الــدخــان ،حيث أقدمت مجموعة "أبو
حـســن الـفـلـسـطـيـنــي" ال ــذي قـتــل إبــان
"غزوة عرسال" ،على سلب الحجيري
ك ــل م ـح ـت ــوي ــات م ـح ـل ــه ،م ــن ال ــدخ ــان
والتبغ" ،ألنها حرام شرعًا" ،كما قال
للحجيري أحد املسلحني ،واستودعه
بكلمة "سامحنا".

ي ـ ــروي ش ــاه ــد عـ ـي ــان ،ع ــاب ــر ل ـل ـح ــدود الـلـبـنــانـيــة
السورية عند نقطة املصنع قبل أيــام ،أن طابورًا
من الباصات الكبيرة كان يدخل أمامه من سوريا
إلــى األراض ــي اللبنانية .لفته أن الباصات تحمل
لوحات تسجيل سورية عائدة إلى محافظة الرقة.
كــان بـعــض رك ــاب تـلــك الـبــاصــات يـتــرجـلــون منها
ويمشون صوب مراكز العبور ،في انتظار وصول
باصاتهم إليها .كــان معظمهم من الــرجــال .وكان
بـعـضـهــم مـلـتـحـيــا .بـ ــادر ال ــرج ــل إل ــى مـحــادثـتـهــم.
ســألـهــم مــن أي منطقة ســوريــة ي ــأت ــون .فــأجــابــوه
بصراحة :من الرقة .من عاصمة خالفة البغدادي.
سألهم كم استغرقت رحلتهم .فأشاروا إلى أنهم
أمضوا نحو  48ساعة على الطريق .بني التفاف
على صحراء وتجنب نقاط غير آمنة وتوسل طريق
صــالـحــة ل ـل ـمــرور .فــاسـتــوضـحـهــم :وك ــم تستغرق
الرحلة بني منطقتهم وبــن الـحــدود السورية مع
تركيا ،فكان جوابهم بوضوح :بضع ساعات فقط.
مل ــاذا اخترتم إذن الطريق األبـعــد واألكـثــر مسافة
للجوء إلى لبنان بدل تركيا؟ ليأتيه الرد مباشرًا:
هنا أفضل!
يكمل شاهد العيان روايـتــه ،يقول إنــه منذ بــدأت
االس ـت ـع ــدادات اإلعــامـيــة والــدبـلــومــاسـيــة للحرب
األمـيــركـيــة الغربية على "داعـ ــش" ،انطلقت حملة
نـ ــزوح ج ــدي ــدة وكـثـيـفــة م ــن مـنــاطــق سـيـطــرة هــذا
التنظيم اإلرهابي ،وخصوصًا في اتجاه األراضي
الـلـبـنــانـيــة .م ــن جـهــة أخ ـ ــرى ،يــؤكــد بـعــض ه ــؤالء
ال ـنــازحــن ،أن ــه بـعــد ال ـغ ــارة الـغــربـيــة األولـ ــى على
مناطق سيطرة اإلرهابيني في شمال غرب العراق،
اختفى الوجود الداعشي في الرقة نفسها ،كما في
العديد من مــدن سيطرة "داع ــش" .قيل في املدينة
إنهم أعــادوا انتشارهم .قيل أيضًا إن قسمًا كبيرًا
م ــن املـسـلـحــن انـتـقــل إل ــى م ــراك ــزه الـقـتــالـيــة .قيل
كذلك إن إرهابيي "الخالفة" انــدســوا بني السكان
واندمجوا في املحيط املدني .وقيل أيضًا إن قسمًا
منهم انتقل إلى مناطق أخرى.
مهما تكن صحة الــروايــات ودقــة الوقائع ،تعتقد
جـ ـه ــات س ـيــاس ـيــة ل ـب ـنــان ـيــة م ـتــاب ـعــة ل ـل ـم ـلــف ،أن
إرهابيي "داعش" يستمرون في التدفق إلى لبنان.
وأن خطوط نقلهم وانتقالهم بني الرقة ،وبالتالي
بني خالفتهم في غرب العراق وشرق سوريا ،وبني
شمال شرق لبنان ،ال تزال مفتوحة .كل التواصل
م ـت ــاح ع ـلــى ت ـلــك الـ ـ ـ ــدروب .األشـ ـخ ــاص وال ـس ــاح
والــذخــائــر ،وطبعًا عـتــاد العنف ومـخــزون الحقد
وحوافز القتل الوحشي.
ف ــي م ـق ـلــب آخـ ــر ب ـع ـيــد ج ـ ـدًا ع ــن دولـ ـ ــة "داع ـ ـ ــش"،
يـ ـتـ ـح ــدث ال ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــون ع ـ ــن مـ ـ ـش ـ ــروع ح ـ ـ ــرب ضــد
«حشاشي» شيخ الجبل الجديد .حرب لم يتحدد
في عواصم الغرب بعد موعد بدايتها .بعضهم
وشيكة .بعض آخر يريدها فورًا .بعض
يتوقعها
ُ
ثالث يفضل أن تعلن بعد قرار من مجلس األمن،

وأن تحمل رقمًا مميزًا تحت رقم الفصل السابع
الشهير .لكنهم جميعًا يعرفون موعد نهاية تلك
الحرب .أو على األقل يتوافقون حول آجالها .إنها
حــرب ألع ــوام طويلة .حــرب لعقد آت ربـمــا .حرب
ح ــددت أهــداف ـهــا الـعـسـكــريــة عـلــى نـحــو غــامــض:
غــارات جوية على مراكز «داع ــش» ،لكن أهدافها
السياسية مـحــددة على نحو أكثر غموضًا :هل
هــي الح ـت ــواء ذل ــك الـتـنـظـيــم؟ أم السـتـئـصــالــه؟ أم
إلضعافه واالسـتـمــرار في استخدامه؟ أم إلعــادة
ً
رســم حــدود دولـتــه املـقــدر لها أن تعيش طــويــا؟
ام ملـجــرد حـمــايــة الـخـطــوط الـحـمــر الـغــربـيــة التي
ت ـخ ـطــاهــا ال ــدواع ــش ف ــي ن ـش ــوة ده ـس ـهــم ل ـلــدول
والحدود والرؤوس؟
قبل أي ــام قيل كــام اسرائيلي عــن أن املمنوع هو
وصــول «داعــش» إلى األردن .وكل يوم ثمة همس
مــن صــوب الـعــارفــن بنيات اســرائـيــل ،عــن شريط
عـ ــازل ب ــات مـنـجـزًا ف ــي جـ ــوار الـقـنـيـطــرة .بــزعــامــة
إسالميني ال يختلفون عن الــدواعــش ،إال باإلمرة
الخليجية الصغيرة املـعــروفــة .شريط احتياطي
استباقي لفوضى داعشية قد يفجرها الغرب في
كل املنطقة ،وقد تتفجر وتتوالد وتتوالى.
ب ــن ح ــرب دولـ ــة «داعـ ـ ــش» ال ــواق ـع ــة ب ــن دول ـتــي
العراق وسوريا ،وحرب الغرب املقبلة على أجنحة
دول األط ـل ـســي ب ـمــدى أعـ ــوام طــوي ـلــة ،ثـمــة حــرب
كبيرة منسية فــي دول ــة صغيرة منسية اسمها
ل ـب ـنــان .ك ـيــف يـمـكــن اح ـت ــواؤه ــا؟ ك ـيــف الـتـصــدي
لها أو ربحها أو على األقــل عــدم خسارتها ،من
أجل عدم خسارة وطن واستباحة شعب؟ فعليًا،
ي ـبــدو امل ــوض ــوع غــائ ـبــا ع ــن أذه ـ ــان ك ـث ـيــريــن .في
التقارير املحظورة تعلو لهجات التحذير .يقال
إن الخاليا النائمة باتت فــي كــل لبنان .يقال إن
ب ــؤرًا ثــاثــا بــاتــت مـقـلـقــة :بـعــد ع ــرس ــال ،الـشـمــال
ب ــات لــه "أم ـي ــره" ،والـبـقــاع الـغــربــي يـسـتـعــد .يقال
أكثر إن الشتاء لن يكون فصل الخير هذه السنة،
إذا ما استمر السلوك الرسمي والحكومي على
هــذا النحو .شتاء عرسال ينذر بمعركة .وشتاء
كــل الـقــرى الجبلية يسكنه الــرعــب منذ اللحظة.
بـعــض رؤسـ ــاء ال ـب ـلــديــات ف ــي امل ـنــاطــق املــرتـفـعــة،
رف ـع ــوا ت ـقــاريــر إل ــى ج ـهــات سـيــاسـيــة ،تـفـيــد بــأن
عدد "النازحني" في بلداتهم بات أكبر بكثير من
عدد سكان تلك القرى والبلدات في فصل الشتاء.
ف ــي إحـ ــدى ال ـق ــرى ال ـك ـســروان ـيــة ث ـمــة  600ن ــازح،
فيما شتاؤها ال يؤنسه أكـثــر مــن مئتي مواطن
مــن ابنائها فــي بيوتهم .مــاذا لــو كــان بــن هــؤالء
م ـس ـل ـحــون؟ ق ــد ي ـك ــون س ـي ـنــاريــو ش ـم ــال ال ـغــرب
العراق أكثر تلقائية وهدوءًا وانقالبًا ابيض ،قبل
أبيض الثلج حتى...
وي ـق ــال أي ـض ــا ،إن ال ـج ـيــش قـ ــادر ح ـتــى اآلن على
الحسم .ال يلزمه إال قــرار سياسي وطني ميثاقي
جــامــع .ق ــرار ال يـلــزمــه إال سـلـطــة لـبـنــانـيــة مكونة
على هذا األساس .فهل تكون قبل الشتاء ،أم تأتي
العاصفة صوب الفراغ ،كما في كل طبيعة؟!

(األخبار)

تقـرير

ــين
تحتجز الـعـسـكــريــن يـقــودهــا شخص
ُيدعى «التويني» ،وهو نائب أبو أحمد
جمعة ،قائد ل ــواء "فجر اإلس ــام" الــذي
أشعل توقيفه أحــداث عرسال .وذكر أن
ّ
التويني كلف مجموعة خاصة حراسة
العسكريني املخطوفني ،وهي تتألف من
 15مسلحًا ســوريــا ،وخمسة لبنانيني
مــن منطقة ال ـش ـمــال ،فيما يمنع بقية
عناصر التنظيم من االقتراب أو الدخول
إلــى املـغــارة .وعــن انتقالهم من الجرود
إل ـ ــى عـ ــرسـ ــال ،وم ـن ـه ــا إل ـ ــى ط ــراب ـل ــس،
يكشف الــرمـضــان أن «الـتــويـنــي» طلب
منهم «االس ـت ــراح ــة فــي عــرســال عشرة
أيام ،قبل االنتقال إلى طرابلس لتجنيد
ش ـ ـبـ ــان وت ـس ـه ـي ــل ن ـق ـل ـه ــم إل ـ ـ ــى درع ـ ــا
حيث يحتاج املـجــاهــدون هناك للدعم
واملساندة» .وذكــر أن شخصًا من بلدة
عــرســال نقلهم إل ــى بـلــدة إي ـعــات حيث
كــان يفترض أن يقلهم شخص يدعى
«أبو أحمد الطرابلسي» إلى طرابلس.

َ
من حمود إلى الحجيري :هل نسيت بيشاور؟

ب ـ ـعـ ــث إم ـ ـ ـ ـ ــام مـ ـسـ ـج ــد الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدس ف ــي
صـيــدا الـشـيــخ مــاهــر حـمــود برسالة
إل ـ ــى ال ـش ـي ــخ الـ ـع ــرس ــال ــي مـصـطـفــى
الحجيري (أبو طاقية) ،قال فيها:
تأخرنا في إرسال هذه الرسالة ألننا
لــم نـكــن مـتــأكــديــن مــن أن ــك الشخص
نفسه الذي كان عندنا في صيدا ملدة
طويلة إماما ملسجد الهداية وقتها
(مسجد الصحابة ال ـيــوم) .يــا شيخ
مصطفى لـقــد قـلــت لــي بــالـحــرف في
يــوم من األيــام إنــك كنت في بيشاور
ورأيت بأم العني وبالتجربة املعيشة
أن عـلـمــاء الــديــن وأص ـحــاب امل ــدارس
الدينية كانوا هنالك بأعداد كبيرة:
يكون أحدهم أستاذًا يخرج األجيال
وف ـجــأة يكتشف ال ـطــاب أو آخ ــرون
أن ــه ك ــاف ــر فـ ـي ــذب ــح وت ـس ـب ــى ن ـس ــاؤه
وتنهب مدرسته أو تحتل .كنت تقول
ذلك باستنكار شديد .فكيف تشارك

في لبنان ،النصرة وداعش أعمالهما
وهما من الطينة نفسها التي كانت
تذبح األساتذة وعلماء الدين هنالك
ف ــي ب ـي ـش ــاور؟ ن ـعــم ن ـع ـلــم أن أداءك
ّ
تحسن وأنت اليوم أشبه بالوسيط،
ول ـ ـكـ ــن فـ ــي يـ ـ ــوم قـ ــريـ ــب كـ ـن ــت جـ ــزءًا
مــن ه ــؤالء الــذيــن ال يــردعـهــم دينهم
أن يـقـتـلــوا أســاتــذت ـهــم ومـشــايـخـهــم
وض ـب ــاط الـجـيــش وج ـن ــوده بحجج
واهية ال قيمة لها.
هـ ــذا ك ــام ــك ح ـج ــة ع ـل ـيــك وع ـل ــى كــل
مــن فــي هــذا الطريق وال يــزال هنالك
مجال للتوبة ولـلـتــراجــع ...وال حول
وال قوة إال بالله.
ال ـ ـ ـحـ ـ ــالـ ـ ــة الـ ــرئ ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم ف ــي
مجتمعاتنا اإلسالمية والعربية هي
الحالة التكفيرية الجاهلية املتخلفة.
فاملشهد األكـثــر استقطابا للشباب
«املتدين» هو مشهد ما سمي زورًا،

ال ــدول ــة االســام ـيــة وم ــا يــرافـقـهــا من
م ـظ ــاه ــر ال ـت ـخ ـلــف وال ـح ـق ــد األع ـم ــى
الجاهلي والجهل املتمادي بأبسط
م ـ ـبـ ــادئ ال ـ ــدي ـ ــن .ثـ ــم هـ ــل مـ ــن صـ ــراع
حقيقي بني من يدفع األمة إلى األمام،
ومن يشدها إلى الخلف؟ أم أن هنالك
حالة استسالم أو تعايش بني هاتني
الظاهرتني؟
نقول ونحن ننتمي من دون شك إلى
من يحاول أن يدفع األمة إلى األمام،
ً
إن األم ــر لـيــس سـهــا عـلــى اإلط ــاق،
ول ــوال اإلي ـمــان بالغيب وب ـقــدرة الله
عز وجل على التغيير بكلمة (كــن)...
ولـ ــوال إي ـمــان ـنــا ب ــأن ه ــذه األمـ ــة هي
ام ــة الـخـيــر ،ول ــوال إيـمــانـنــا ب ــأن هــذا
الدين هو دين الله ،هو يجدده ،وهو
يـنـصــره ،وه ــو يـمــن عليه بــرجــالــه ...
لــوال كــل هــذا أللقينا الـســاح ولقلنا
إننا عاجزون أمــام موجات التخلف

املتالحقة ،وأمام العصبية الجاهلية
املتنامية واملتصاعدة في أنحاء عدة
من العالم اإلسالمي.
ف ــي صـ ـي ــدا ،مـ ــرت ذك ــرى اس ـت ـش ـه ــاد
سـلـيــم ح ـج ــازي وبـ ــال عـ ــزام ال ـ ـ ،32
دون أي احـتـفــال أو تــذكـيــر .بــرغــم أن
ه ــذا االسـتـشـهــاد ك ــان عــامــة فــارقــة،
إذ أثبت أن شبابنا مستعدون لبذل
النفس رخيصة دون انتظار أمر من
احــد وال انتظار ج ــزاء مــن أح ــد ،لكن
ولــأســف ال ـشــديــد ،لـعــل ج ــزءًا مهمًا
م ــن إخـ ــوة الـشـهـيــديــن سـلـيــم وب ــال
والـشـهـيــد جـمــال حـبــال وثـلـتـهــم ،من
بعض أترابهم وإخوانهم ،أصبحوا
اليوم في مكان آخر ،في غير االتجاه
الصحيح ،وينظر أحــدهــم إلــى ثوبه
امللطخ بعار الجاهلية الحديثة وهو
يبدي إعجابه بهذه األوساخ وبهذه
ً
القاذورات التي يراها زينة وجماال.

