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سياسة

رسائل
إلى المحرر
نقابة الصحافة
ت ـحــت عـ ـن ــوان «ان ـت ـخ ــاب ــات نـقــابــة
الـ ـصـ ـح ــاف ــةَ :م ـ ــن أك ـ ــل ال ـك ـع ـك ــة؟»
(«األخـ ـب ــار» ،)2015/10/13 ،كــان
مـخــزيــا أن يتهمني زم ـيــل لــي في
الـنـقــابــة الـصـحــافــة الــزمـيــل حسني
قـ ـطـ ـي ــش بـ ــال ـ ـتـ ــزويـ ــر وال ـ ـتـ ــاعـ ــب
ب ــاالس ـم ــاء ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات الـتــي
ج ــرت ف ــي نـقــابــة ال ـص ـحــافــة .ومــن
ع ـم ـيــق األس ـ ــف أن يـتـغـنــى بعض
الـ ــزمـ ــاء ب ــال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،لـكـنـهــم
ي ـج ـه ـلــون مـعــانـيـهــا وال يمكنهم
ّ
تقبل نتائجها ،فيلجأون فورًا الى
اســالـيــب االت ـهــام والـتـهــويــل ،علمًا
بأنني خدمت الصحافة والنقابة
الصحافة خالل  26عامًا ،ولم تكن
مشاركتي في االنتخابات النقابية
سوى تكليف ـ ـ وليس تشريفًا ـ ـ من
الدكتور جورج سعادة ،الذي طلب
مني الحلول محل الزميل الراحل
ج ـ ـ ــورج ع ـم ـي ــرة املـ ــديـ ــر املـ ـس ــؤول
آنـ ـ ــذاك ل ـج ــري ــدة «الـ ـعـ ـم ــل» .وقـ ــرار
عــزوفــي عــن الـتــرشــح أعـلـنـتــه منذ
اسابيع إيمانًا مني بــأن العملية
الــديـمـقــراطـيــة يـجــب أن تــأتــي بــدم
جــديــد ملتابعة مسيرة الــدفــاع عن
الـ ـح ــري ــات االعـ ــام ـ ـيـ ــة .وبـ ـم ــا أن ــه
ي ـح ــق ل ـك ــل ص ــاح ــب م ـط ـبــوعــة أن
ّ
يكلف َمن يشاء من الزمالء تمثيله
ً
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ،ع ـم ــا بــالـنـظــام
ال ــداخ ـل ــي ،خ ــال ف ـتــرة ثــاثــة أي ــام
تـ ـسـ ـب ــق ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم امل ـ ـ ـحـ ـ ــدد الجـ ـ ـ ــراء
االن ـت ـخــابــات ،وه ــذا لـيــس تــزوي ـرًا
كما ّ
يدعي االستاذ قطيش بل هو
من صلب حقوقي وصالحياتي.
جوزف توتونجي

♦♦♦

إنظروا إلى بعضكم
مـسـيــرة ضــد اإلرهـ ــاب فــي فرنسا
ي ـت ـق ــدم ـه ــا اإلره ـ ـ ــاب ـ ـ ــي ب ـن ـي ــام ــن
نـ ـتـ ـي ــاه ــو .ع ـ ـ ّـراب ـ ــو اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب فــي
الـ ـع ــال ــم ي ـن ـظ ـم ــون مـ ـسـ ـي ــرة ضــد
اإلره ـ ــاب! يــرفـضــون لـغــة الـقـســوة
والـ ـقـ ـت ــل والـ ـ ــدمـ ـ ــار ،وك ــأنـ ـه ــم مــن
طينة املـســاملــن أصـحــاب القلوب
الــرقـيـقــة والـبــريـئــة ،يـنـظــرون إلــى
ال ـعــالــم ن ـظــرة ح ــب وحـ ـن ــان! على
م ــن ت ـك ــذب ــون أي ـه ــا اإلره ــابـ ـي ــون؟
أنسيتم أنكم من خلقتم اإلرهــاب
وص ــدرت ـم ــوه إل ــى ب ــادن ــا ،وأنـكــم
أنتم من دعمتم اإلرهاب ودافعتم
عـنــه مـنــذ  4س ـن ــوات ،وأن ـكــم أنتم
من ّ
تمولون اإلرهــاب اإلسرائيلي
ض ــد شـعـبـنــا الـفـلـسـطـيـنــي واآلن
ت ـن ـظ ـم ــون مـ ـسـ ـي ــرة ضـ ـ ـ ــده؟ أه ــو
اإلرهــاب فقط الذي ضرب فرنسا،
فـ ـيـ ـم ــا اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـض ــرب
ف ـ ـل ـ ـس ـ ـطـ ــن وس ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــا ول ـ ـب ـ ـنـ ــان
وال ـ ـعـ ــراق وال ـي ـم ــن وم ـص ــر ألـيــس
إرهـ ــابـ ــا؟ أال ت ـس ـتــدعــي األح ـ ــداث
األلـيـمــة الـتــي تـضــرب ه ــذه ال ــدول
وق ـفــات ومـسـيــرات وإحـتـجــاجــات
وتضامنات؟ أال تستحق غــزة ان
تنظم لها مسيرات في كل العالم
لعدد املجازر التي حصلت فيها؟
الـعــار كــل الـعــار على رئيس دولــة
ُ
ش ـع ـب ــه ي ـق ـت ــل ُ
وي ـ ـ ـشـ ـ ـ ّـرد وت ـح ـت ــل
أرضه وأقصاه ُيدنس ،يمشي في
مسيرة «ضد اإلرهــاب» جنبًا إلى
جـنــب م ــع اإلرهـ ــاب ال ــذي يضرب
ب ـل ــده .و ال ـع ــار ع ـلــى دول عــربـيــة
شــاركــت فــي ه ــذه املـسـيــرة بينما
هنالك بلدان عربية أخرى تعيش
اإلرهــاب كل يوم وكل ساعة .أيها
السادة ،اإلرهاب هو أنتم .انظروا
َ
إل ـ ــى ب ـع ـض ـك ــم ،ي ـم ـي ـن ــا وي ـ ـسـ ــارًا،
ترونه.
باقر النابلسي

تقرير

اإلرهاب على لبنان يتزايد...
عابرًا للطوائف والمناطق
مع اعادة النظر في
االستراتيجية التقليدية
للحرب على االرهاب ،كيف
يواجه لبنان اعادة وضعه
على خريطة التنظيمات
االرهابية ،وسط مؤشرات
مقلقة من جبل محسن
الى عبوة مجدليا
هيام القصيفي
هـ ـ ــل تـ ـ ـب ـ ـ ّـدل ـ ــت الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــرة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة
واالستخبارية واالمنية الــى مفهوم
الـ ـح ــرب ع ـل ــى االره ـ ـ ـ ــاب ،ام ان ـه ــا فــي
طــور اعــادة النظر في ضــوء االحــداث
االمنية الخطيرة الـتــي وقـعــت اخيرًا
من فرنسا الى السعودية ولبنان؟
هذه االسئلة يطرحها استراتيجيون
لبنانيون ،في ضــوء هجوم «شارلي
اي ـبــدو» الفرنسية ،ومــا بــدأ الحديث
ع ـن ــه اوروب ـ ـي ـ ــا مـ ــن ضـ ـ ـ ــرورة تـغـيـيــر
االستراتيجيات املتبعة في مواجهة
االرهاب.
وال ت ـش ـب ــه الـ ـ ـح ـ ــرب الـ ـح ــالـ ـي ــة ع ـلــى
االرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب م ـ ـ ـ ــا خـ ـ ــاض ـ ـ ـتـ ـ ــه اج ـ ـ ـهـ ـ ــزة
االسـتـخـبــارات الغربية ط ــوال عقود،
ال حــن كانت املنظمات الفلسطينية
الـفــدائـيــة تـنـفــذ عـمـلـيــاتـهــا ،وال حتى
حـ ــن وقـ ـع ــت ال ـع ـم ـل ـي ــات الـ ـت ــي ات ـهــم
الـغــرب اي ــران بـهــا ،بما فيها تفجيرا
مقري املارينز والقوات الفرنسية في
بيروت في ثمانينيات القرن املاضي.
وقد ّ
تغير مفهوم االرهاب ومحاربته
ً
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات االخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،اوال مــع
«الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» الـ ـت ــي حـ ـش ــد ال ـت ـح ــال ــف
ال ـغ ــرب ــي ق ــوات ــه مل ـحــارب ـت ـهــا ف ــي عقر
ً
داره ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ــي اف ـ ـغـ ــان ـ ـس ـ ـتـ ــان ،وص ـ ـ ــوال
الـ ــى «الـ ـنـ ـص ــرة» و»داع ـ ـ ـ ــش» وح ـشــد
التحالف الغربي ـ ـ الخليجي طائراته
لضرب األخير.
ومــع تقدم «داع ــش» الــى الــواجـهــة ،لم
يعد في إمكان أي حشد دولــي اعــداد
حــرب باملفهوم التقليدي ملواجهته،

وال ـ ـضـ ــربـ ــات الـ ـج ــوي ــة الـ ـت ــي يـشـنـهــا
الـتـحــالــف ال ق ــدرة لـهــا عـلــى مواجهة
هذا الفكر املتطرف وال على تحطيمه.
ومـنــذ اش ـهــر ،ي ـ ّ
ـردد سـيــاســي لبناني
مـطـلــع ع ـلــى شـ ــؤون ال ـش ــرق االوس ــط
أن الـطــائــرات ال تقتل االيديولوجيا.
وقـ ـب ــل ايـ ـ ـ ــام ،ق ـ ــال م ـن ـس ــق ال ـت ـحــالــف
الدولي الجنرال جون آلن ،الذي يصر
على اسـتـخــدام تعبير «داع ــش» بدال
مــن «الــدولــة االســامـيــة»« :حــن نهزم
الفكرة ،يمكن هزم التنظيم».
ُ
ل ـكــن هـ ــذه ال ـف ـك ــرة ال يـمـكــن ان ت ـهــزم
بالطريقة الـغــربـيــة فــي ادارة الـحــرب
على االرهاب ،التي تمحورت حتى اآلن
حول الذهاب الى عقر دار االصوليني
ومحاربتهم .فتفجير فرنسا ،اثبت ان
تجنيد القائمني واملنفذين جرى على
ارض فرنسا ،وأن االعتداءات املتتالية
الـتــي ج ــرت ،تـحــت راي ــة واحـ ــدة ،انما
جـ ــرت ب ـت ـخ ـط ـيــط وت ـن ـف ـيــذ مـحـلـيــن.
وفــي الــوقــت نفسه ،كــانــت السعودية
ت ـت ـع ــرض اي ـض ــا لـتـفـجـيــر ان ـت ـح ــاري
وهـ ـج ــوم ــات ع ـل ــى عـ ـ ــدد مـ ــن امل ــراك ــز
االم ـن ـي ــة الـ ـح ــدودي ــة ،ق ــال ــت ال ــري ــاض
انها من تنفيذ سعوديني وسوريني.
كذلك وقع تفجير جبل محسن واعلن
ان ـت ـمــاء امل ـن ـفــذيــن (اح ــده ـم ــا مجنس
عام  )!1994الى منطقة طرابلس ،كما
جرى في بعض العمليات االنتحارية
االخيرة في لبنان.
ف ــي هـ ــذا ال ـت ـس ـل ـســل ،م ــن فــرن ـســا الــى
السعودية ولبنان ،يمكن قراءة مفهوم
االره ــاب الجديد الــذي ال يحتاج الى

هل يخرج الخطر
األمني من إطار الرد
على مشاركة حزب الله
في سوريا؟

تأشيرات دخول وال الى اوراق ثبوتية
او االس ـ ـت ـ ـح ـ ـصـ ــال عـ ـل ــى ج ـن ـس ـي ــات
اوروبية او اميركية .يكفي ان يتمكن
«داع ـ ـ ـ ــش» مـ ــن ت ـج ـم ـيــع ع ـن ــاص ــر مــن
داخــل البيئة املحلية الحاضنة لهذا
الفكر حتى يسهل تجنيد ارهابيني،
ال ت ـس ـت ـط ـيــع االس ــالـ ـي ــب ال ـت ـق ـل ـيــديــة
ت ـط ــوي ـق ـه ــم وال مـ ـح ــاربـ ـتـ ـه ــم ،ط ــامل ــا
انـ ـه ــم اس ــاس ــا م ـش ــاري ــع ان ـت ـحــاريــن
يـ ــريـ ــدون املـ ـ ــوت بـ ــأي ث ـم ــن .ف ــي اح ــد
اعــانــات الجيش االميركي لتشجيع
االميركيني على االلـتـحــاق بالخدمة
ال ـع ـس ـكــريــة ،رف ـع ــت الف ـت ــة ف ــي اح ــدى
الواليات االميركية ،تقول» هناك من
يريدون الذهاب الى الله ،ومهمتنا ان
نساعدهم على ذلك».
وف ــق ذل ــك ،كـيــف يمكن الـتـعــاطــي مع
االنـ ـتـ ـح ــاري ــن الـ ــذيـ ــن يـ ـنـ ـش ــأون فــي
ه ــذه الـبـيـئــة ك ـمــا ح ـصــل ف ــي فــرنـســا
والسعودية ولـبـنــان ،الــذي شهد في
ّ
ال ـعــامــن االخ ـي ــري ــن تـجـنـيــدا مــطــردا
الن ـت ـحــاريــن م ــن الـبـيـئــة الـلـبـنــانـيــة،
نـ ـ ـف ـ ــذوا ع ـم ـل ـي ــات ـه ــم ف ـ ــي ال ـض ــاح ـي ــة
الجنوبية وضد مواقع عدة للجيش،
وفيما تعيد ال ــدول االوروب ـيــة اليوم
تـ ـق ــوي ــم اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا مل ـح ــارب ــة
االرهاب وفق املنظور الجديد ،يطرح
الـســؤال :هل يواجه لبنان بجدية ما
هو مقبل عليه؟
ب ـح ـس ــب س ـي ــاس ــي وام ـ ـنـ ــي ل ـب ـنــانــي،
فــان لبنان يخفي في «طيات وضعه
االم ـن ــي م ـع ـط ـيــات اك ـث ــر خ ـط ــورة من
التي تظهر فعليًا» ،لكن هذا االمر هو
ضوء التبدل ،وحادثة جبل محسن لم
تكن سوى اول الغيث .فلبنان يعيش
مـنــذ اســابـيــع وض ـعــا امـنـيــا مكشوفًا
ن ـت ـي ـجــة ت ـ ـطـ ــورات ال ــوض ــع امل ـي ــدان ــي
ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا ،وخـ ـص ــوص ــا ل ـنــاح ـيــة
القلمون ،لكن مشكلة لبنان االمنية
تتعدى هذا الجانب ،اذ اصبح لبنان
يعيش تحت وطــأة التهديد املستمر
«بــام ـكــان اج ـت ـيــاح» تنظيم «داع ــش»
لحدوده املقابلة للقلمون ،وما يمكن
ان ينتج عــن ذل ــك مــن تــداع ـيــات على
الساحة السنية ـ ـ الشيعية .وتتحدث
معلومات مــوثــوق بها عــن ان لبنان
اصـ ـب ــح فـ ــي اولـ ـ ــويـ ـ ــات ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات

االص ــولـ ـي ــة ،ولـ ــم ي ـعــد م ـج ــرد ســاحــة
م ـل ـح ـق ــة ب ـ ـسـ ــوريـ ــا .وه ـ ـ ــذا ي ـع ـن ــي ان
خطرها اصبح اكثر حضورا من ذي
قبل ،النها اصبحت اكثر اصرارا على
الدخول الى لبنان.
والعبوة التي اكتشفها فرع املعلومات
في االمــن العام على مقربة من حاجز
الجيش على طريق مجدليا – زغرتا،
ل ـي ـســت ع ــاب ــرة ف ــي امل ـس ـل ـس ــل االم ـن ــي
الـلـبـنــانــي .ألن مـجــرد زرع عـبــوة على
الـطــريــق املــؤديــة الــى زغــرتــا ،يعني ان
ه ـن ــاك م ــن ي ــري ــد ان ي ـل ـعــب بــالـســاحــة
اللبنانية بطريقة اكثر حدة وخطورة.
ف ــاالن ـف ـج ــار االول اس ـت ـه ــدف مـنـطـقــة
عـلــويــة ،والـعـبــوة وضـعــت عـلــى طريق
اك ـب ــر مــدي ـنــة م ــارون ـي ــة مـسـيـحـيــة في
الـ ـشـ ـم ــال ،وخ ـ ـطـ ــورة زرع ـ ـهـ ــا ت ـت ـعــدى
خـطــورة هوية املستهدف مــن ورائـهــا،
اضـ ـ ــافـ ـ ــة الـ ـ ـ ــى تـ ــوق ـ ـيـ ــف ان ـ ـت ـ ـحـ ــاريـ ــن.

تقرير

طرابلس ـ جبل محسن :هل طويت الصفحة؟
عبد الكافي الصمد
لــم يكن أحــد ليعتقد بــأن التواصل
بني جبل محسن ومحيطه يمكن أن
يعود ،بعد صراع دموي طويل ،من
بــاب تفجير انـت ـحــاري! ولـكــن وزيــر
الداخلية املستقبلي نهاد املشنوق
فـعـلـهــا ع ـنــدمــا زار مــوقــع الـتـفـجـيــر
االن ـت ـحــاري امل ــزدوج وأش ــاد ب ــردود
الفعل الهادئة ألهل املنطقة ،كاسرًا
الحاجز النفسي السميك بني الجبل
واملناطق املجاورة له .ولم يكن أحد
ليعتقد ،أيضًا ،أنه ستكون لخطوة
ّ
الــوزيــر مــا بـعــدهــا .ظ ــن كـثـيــرون أن
زيارة املشنوق ،بصفته الرسمية ال
السياسية ،أملتها اعتبارات املوقع
الــذي يـتـبـ ّـوأه .إال أن مــا تالها أحيا

اآلمــال بإمكان البناء عليها إلقفال
صفحة نــزاع تــاريـخــي مستمر منذ
ن ـح ــو  40ع ــام ــا ،إذا م ــا اسـتـتـبـعــت
بخطوات جادة.
ش ـ ّـجـ ـع ــت خ ـ ـطـ ــوة امل ـ ـش ـ ـنـ ــوق ،ال ـت ــي
ت ــأت ــي أي ـض ــا ف ــي ظ ــل ح ـ ــوار تـبــريــد
األج ــواء بــن تـيــار املستقبل وحــزب
الـ ـل ــه ،ع ـل ــى زي ـ ـ ــارة وفـ ــد م ــن ت ـجـ ّـمــع
الهيئات املدنية في طرابلس ،يضم
شـخـصـيــات م ــن مـخـتـلــف ال ـت ـيــارات
الـسـيــاسـيــة والـطــائـفـيــة ّواملــذهـبـيــة،
ج ـب ــل م ـح ـس ــن ،ح ـي ــث نـ ــفـ ــذوا وق ـفــة
تـ ـض ــامـ ـنـ ـي ــة مـ ـ ــع أهـ ـ ــالـ ـ ــي ض ـح ــاي ــا
الـتـفـجـيــر ،واص ـ ــدروا بـيــانــا تـضـ ّـمــن
مـ ـ ـف ـ ــردات «ت ــوحـ ـي ــدي ــة» غ ــاب ــت عــن
الـســاحــة الـطــرابـلـسـيــة مـنــذ سـنــوات
طــويـلــة .وبـلــغ الـتــواصــل أوج ــه ،أول

مــن أم ــس ،مــع زي ــارة وزي ــر الـشــؤون
ً
االجـتـمــاعـيــة رش ـيــد دربـ ــاس ممثال
رئيس الحكومة تمام سالم إلى مقر
املجلس اإلسالمي العلوي في جبل
م ـح ـســن ل ـت ـقــديــم الـ ـتـ ـع ــازي ،يــراف ـقــه
ً
النائب أحمد فتفت ممثال الرئيس
سعد الـحــريــري ،لتؤكد على مسار
ال ـت ـه ــدئ ــة واالنـ ـفـ ـت ــاح .ووص ـ ــل ه ــذا
املـ ـس ــار الـ ــدرامـ ــي ذروتـ ـ ــه بـتـصــريــح
دربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ب ـ ـ ـ ــأن «ط ـ ـ ــرابـ ـ ـ ـل ـ ـ ــس ،ب ـك ــل
أط ـيــاف ـهــا ،ت ـقــف إل ــى ج ــان ــب أهــالــي
ال ـج ـب ــل ب ـم ـصــاب ـهــم الـ ـجـ ـل ــل» ،وأن ــه
«لـيــس هـنــاك خــط تـمــاس بــن أبـنــاء
ج ـب ــل م ـح ـســن وط ــرابـ ـل ــس ،ب ــل خــط
ت ـمــاســك وت ـع ــاض ــد» ،وب ـق ــول فتفت
إن «ج ـ ــرح ج ـب ــل م ـح ـســن ه ــو ج ــرح
طــراب ـلــس ،وجـمـيـعـنــا ف ــي طــرابـلــس

نعيش أحزان جبل محسن» ،معلنًا
أن «صفحة األحزان والفتنة طويت
نهائيًا إلى غير رجعة».
هـ ــذه ال ـت ـح ـي ــة ال ـ ــزرق ـ ــاءّ ،
رد عـلـيـهــا
رئ ـيــس املـجـلــس اإلس ــام ــي الـعـلــوي
الشيخ أســد عاصي بمثلها ،بقوله
إن «املـصــاب بفقد الرئيس الشهيد
رف ـ ـيـ ــق ال ـ ـحـ ــريـ ــري هـ ــو م ـ ـصـ ــاب كــل
عائلة فــي جبل مـحـســن» ،وإشــارتــه
إلى أنه «ال أقول إن في لبنان قوى 8
آذار و 14آذار ،وإنما كلنا آذاريــون،
وربيعنا ربيع لبنان وليس ربيعًا
إره ــابـ ـي ــا» ،ق ـبــل أن ي ـخ ـتــم الـجـمـيــع
بـقــراء ة الفاتحة عــن روح الحريري
وشهداء جبل محسن.
منسق تيار املستقبل في طرابلس
ّ
مصطفى عـلــوش ،أك ــد ل ـ «األخ ـبــار»

