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سياسة

رسائل
إلى المحرر
كسروان ...لعضوية
المناطق األكثر حرمانًا
إن م ـن ـط ـقــة ك ـ ـسـ ــروان ـ ـ ـ ال ـف ـتــوح
ه ـ ــي ع ـ ـلـ ــى ط ـ ــري ـ ــق االن ـ ـض ـ ـمـ ــام
بـ ـخـ ـط ــى مـ ـتـ ـس ــارع ــة ال ـ ـ ــى أك ـث ــر
املـ ـن ــاط ــق ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ح ــرم ــان ــا.
يـ ـكـ ـف ــي مـ ـ ــا ت ـ ـش ـ ـهـ ــده ط ــرق ــاتـ ـه ــا
الــرئ ـي ـســة وال ـفــرع ـيــة م ــن إه ـمــال
ومــا تحتضن من حفر ،ومــا حل
بشاطئها الساحر من تعديات،
ومــا آلــت اليه جبالها الخضراء
بفعل جشع أصـحــاب الكسارات
واملـ ــرامـ ــل امل ــدع ــوم ــن ج ـ ـدًا ،عــدا
ال ـ ــردم وم ـي ــاه ال ـص ــرف الـصـحــي
التي تغطي وديانها الشاعرية
واوك ـ ــار الــرذي ـلــة املـنـتـشــرة على
ام ـت ــداد ســاحـلـهــا .كــل ذل ــك فيما
الوضع في مناطق أخــرى كانت
ت ـش ـكــو ح ــرم ــان ــا م ــزم ـن ــا أص ـبــح
أف ـ ـضـ ــل ب ـك ـث ـي ــر خـ ـص ــوص ــا فــي
الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــوب وال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــوف وبـ ـع ــض
ال ـب ـقــاع وال ـش ـم ــال ،وه ــي ص ــارت
مقصدًا ألبناء كسروان ـ الفتوح
وقاطنيها أيام العطل.
الـســؤال الــذي يطرح نفسه :ملــاذا
ه ــذه ال ـح ــال ال ـبــائ ـســة ،وم ــن هو
املسؤول عنها؟
لـ ـ ـ ـس ـ ـ ــت راغ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـحـ ــديـ ــد
املسؤوليات وال في فتح سجال
ي ــأخ ــذ امل ـ ــوض ـ ــوع إلـ ـ ــى مـ ـط ــارح
أح ــرص عـلــى اجـتـنــاب الــوصــول
اليها ،ونــكء الـجــراح .باختصار
إن كـ ـ ـس ـ ــروان ـ ـ ـ الـ ـفـ ـت ــوح يـتـيـمــة
وبال مرجعية .املشروع الحيوي
شيد فيها هو سد
الوحيد الذي ُ ّ
شبروح وهو نفذ بفضل إصرار
ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق امـ ـي ــل ل ـحــود
وم ـثــابــرتــه .أم ــا مـحـطــة الـصــرف
الـصـحــي ال ـتــي ك ــان قــد خصص
إلنشائها قــرض أوروب ــي بمبلغ
 80مـلـيــون ي ــورو بمنطقة وطــى
س ــام ـ ـ ط ـبــرجــا ،فـقــد ط ــارت ألن
األرض التي كــان مقررًا أن تقوم
عليها تعود لرجل أعمال متنفذ،
ه ـ ــو ف ـ ــي الـ ــوق ـ ــت ن ـف ـس ــه رئ ـي ــس
بلدية .هكذا سايره زمالؤه على
طــريـقــة «حـكـلـلــي لـحـكـلــك» .هــذه
الواقعة كانت قبل عام  ،2005أما
اليوم فإنهم يريدون بناء محطة
الصرف الصحي في ادما بجوار
الجسر الــرومــانــي ،فيما يسعى
اتحاد بلديات كسروان ـ الفتوح
إلقامة معمل النفايات بمحاذاة
املـ ـ ـحـ ـ ـط ـ ــة .ح ـ ـ ـ ـ ــرام وأل ـ ـ ـ ـ ــف ح ـ ــرام
التعامل مع هذا املعلم السياحي
بـ ـمـ ـث ــل هـ ـ ـ ــذا االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـفـ ــاف .أال
ّ
يكفي مــا حــل بــاطــاره الطبيعي
امل ـعــروف ب ــوادي المــرتــن املمتد
م ــن امل ـعــام ـل ـتــن ـ ـ ـ أدم ـ ــا ص ـعــودًا
الى ملتقى مجاري اودية غزير ـ
الكفور ـ فتقا من دمار بفعل رمي
الردميات والبناء العشوائي.
لـ ـ ـ ـ ــن احـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــم ال ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ــاس ـ ــة
وامل ـت ـس ـي ـســن ،ولـ ــن ات ــوج ــه الــى
امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن« :لـ ـق ــد اس ـم ـع ــت لــو
ناديت حيًا» ،بل أتوجه الى أبناء
امل ـن ـط ـقــة امل ـح ـب ـط ــن ،والـ ــذيـ ــن ال
اعــرف سببًا الستمرار سكوتهم
ع ـ ـلـ ــى هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـظ ـ ـلـ ــم امل ـ ــوص ـ ــوف
الالحق بهم .تخلوا عن صمتكم،
ارف ـع ــوا ال ـصــوت عــالـيــا ،اخـلـعــوا
عنكم أسمال التردد .إن الساكت
عن الحق شيطان اخرس.
جوزف م .القصيفي

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

تقرير

نصرالله:
نكتب تاريخ المنطقة ...ال لبنان
وفيق قانصوه
ّ
أكـ ــد األمـ ــن ال ـع ــام ل ـحــزب ال ـلــه الـسـيــد
حسن نصرالله «أننا على بصيرة من
أمــرنــا فــي هــذه املـعــركــة (ف ــي ســوريــا)،
وشهداؤنا وجرحانا وأسرانا وناسنا
يـغـ ّـيــرون مـعــادالت ويصنعون تاريخ
املنطقة وليس تــاريــخ لـبـنــان» .وشــدد
عـلــى «أن ـنــا انـتـصـ ّـرنــا فــي ال ـحــرب (فــي
ســوريــا) ...وما تبقى معارك متفرقة»،
مـشـيـرًا إل ــى أن «امل ـش ــروع اآلخ ــر فشل
وي ــري ــد أن يـ ـف ــاوض ل ـي ـحـ ّـصــل بعض
املكاسب» .وجزم بأن «مسار املشروع
اآلخ ـ ـ ـ ـ ــر ف ـ ـش ـ ــل ،ومـ ـ ـس ـ ــار مـ ـش ــروعـ ـن ــا
ال ــذي تـحـ ّـمـلـنــا فـيــه الـكـثـيــر م ــن األذى
ّ
ستغير
مـســار نصر ونـتــائــج عظيمة
املعادالت ملصلحة األمة».
وف ــي لـقــائــه ال ـس ـنــوي م ــع ق ــراء ال ـعــزاء
ّ
واملـبــلـغــن ،عشية حـلــول شهر محرم،
ق ـ ـ ــال نـ ـص ــرالـ ـل ــه إن ق ـ ـتـ ــال «داع ـ ـ ـ ــش»
و«النصرة» كان «أكبر محنة عشناها
م ـنــذ  ،2010وأخ ـط ــر م ــن ح ــرب تـمــوز
 .»2006وأضاف« :منذ  ،2011كنا على
يـقــن بــأن مــا يـجــري فتنة كـبــرى ،وأن
هـنــاك مـشــروعــا أميركيًا ـ ـ إسرائيليًا
ـ ـ ـ ـ ق ـطــريــا ـ ـ ـ ـ س ـعــوديــا ب ـهــدف الـقـضــاء
عـ ـل ــى امل ـ ـقـ ــاومـ ــة وت ـ ـسـ ــويـ ــة ال ـق ـض ـي ــة
الفلسطينية».
وروى أنـ ـ ـ ــه ع ـ ـقـ ــب بـ ـ ــدايـ ـ ــة األحـ ـ ـ ـ ــداث
ال ـس ــوري ــة زار إيـ ـ ــران وال ـت ـق ــى املــرشــد
األعـ ـ ـل ـ ــى لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة االسـ ــام ـ ـيـ ــة
السيد علي الخامنئي« .يــومـهــا ،كان
الجميع مقتنعًا بــأن النظام سيسقط
ب ـعــد ش ـهــريــن أو ث ــاث ــة .أوض ـح ـنــا له
رؤيـتـنــا لـلـمـشــروع امل ـع ــادي ،وأن ـنــا إن
ل ــم ن ـق ــات ــل ف ــي دم ـش ــق ف ـس ـن ـقــاتــل فــي
الهرمل وبعلبك والضاحية والغازية
وال ـب ـقــاع الـغــربــي وال ـج ـن ــوب ...فأكمل
القائد موافقًا :ليس في هــذه املناطق
فقط بل أيضًا في كرمان وخوزستان
وطـ ـه ــران ...وق ــال إن ه ــذه جبهة فيها
مـ ـح ــاور ع ـ ــدة :م ـح ــور إيـ ـ ــران وم ـحــور
ل ـب ـنــان ومـ ـح ــور س ــوري ــا ،وق ــائ ــد هــذا
امل ـح ــور ب ـشــار األسـ ــد ي ـجــب أن نعمل
لينتصر وسينتصر» .ولـفــت الــى انه
«بـعــد املـعــركــة بسنة ونـصــف سـنــة أو
سنتني ارسلت السعودية إلى الرئيس
أعلن في مؤتمر صحافي غدًا
األسد أن ِ
صـبــاحــا قـطــع ال ـعــاقــة م ــع ح ــزب الـلــه
وإيران وتنتهي األزمة».
األم ـ ــن الـ ـع ــام ل ـح ــزب ال ـل ــه إلــى
ول ـف ــت ّ
«أننا حذرنا إخواننا العراقيني ،منذ
الـبــدايــة ،مــن أنــه إن لــم يقاتلوا تنظيم
ّ
داعــش ،وتمكن من السيطرة على دير
الزور ،فإن هدفه التالي سيكون دخول

البعض في لبنان لن يرضى مهما فعلنا ،فليشربوا مليون محيط (هيثم الموسوي)

العراق .وقد صدقت توقعاتنا بعدما
ّ
ت ـم ــك ــن ه ـ ــذا ال ـت ـن ـظ ـيــم االره ـ ــاب ـ ــي مــن
السيطرة على ثلثي العراق وبات على
مسافة عشرين كيلومترًا مــن كربالء
و 40كلم من بغداد و 200متر من مقام
االمــام العسكري في ســامــراء» .وســأل:
«لو تخلفنا عن الجهاد والتكليف ما
الــذي كان يمكن ان يحصل في لبنان،
ولو تخلف أهل العراق عن االستجابة
لفتوى (الجهاد الكفائي التي أطلقها
املــرجــع الـسـيــد عـلــي السيستاني عــام
 2014لقتال تنظيم داع ــش) ،مــا الــذي
كان سيحصل في العراق؟».
وقـ ــال« :ه ــذه امل ـعــركــة م ـبــاركــة ،ونـحــن
ذهبنا الى سوريا ألداء تكليفنا .وإال
ما الــذي يأخذ شابًا إلــى حلب أو دير
الزور حيث كان لنا اخوان محاصرون
منذ ثمانية أشهر ،وكلهم من الكوادر
والـقـيــادات؟» ،مشيرًا الــى أن «البعض
في لبنان لن يرضى مهما فعلنا ،فال
ت ـع ــذب ــوا أن ـف ـس ـكــم ول ـي ـشــربــوا مـلـيــون

محيط ...واملهزوم واملكسور يمكنه أن
ً
يرفع صوته قليال».
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدد ن ـ ـص ـ ــرال ـ ـل ـ ــه ع ـ ـل ـ ــى اهـ ـمـ ـي ــة
إح ـ ـيـ ــاء ذك ـ ـ ــرى ع ـ ــاش ـ ــوراء ك ـم ـنــاس ـبــة
«اس ـ ـت ـ ـن ـ ـهـ ــاض ـ ـيـ ــة» وع ـ ـل ـ ــى ض ـ ـ ـ ــرورة
حضور املجالس مــع مــراعــاة املحيط،
ّ
الى تجاهل «األمــور
داعيًا قــراء العزاء ّ
الـ ـخ ــاطـ ـئ ــة» و«ت ـ ـجـ ــنـ ــب املـ ـب ــالـ ـغ ــات»،
و«عــدم طرح مواضيع ذات اشكاليات

المشروع اآلخر فشل
ويريد أن يفاوض
ّ
ليحصل بعض المكاسب

عقائدية» .وحثهم على التركيز على
أن ث ـ ـ ــورة اإلم ـ ـ ـ ــام ال ـح ـس ــن «لـ ـ ــم تـكــن
رفضًا للظلم فحسب ،بل كانت أيضًا
إط ــاع ــة ل ـل ـت ـك ـل ـيــف االلـ ـه ــي ب ــال ـق ـت ــال»
فــي وقــت وظ ــرف مـحـ ّـدديــن .كما شـ ّـدد
عـلــى ضـ ــرورة «االب ـت ـعــاد عــن املبالغة
فــي الـتـفـ ّـجــع ،والـتــركـيــز على الصالبة
والتمسك باملبادئ اللذين نتعلمهما
م ــن م ــدرس ــة كـ ــربـ ــاء ،خ ـص ــوص ــا فــي
م ــا يـتـعـلــق بـقـضـيــة ال ـس ـي ــدة زي ـن ــب».
ول ـف ــت الـ ــى أنـ ــه «مـ ــع ت ـط ــور األب ـح ــاث
وال ـ ــدراس ـ ــات ف ــي ال ـ ـحـ ــوزات الـعـلـمـيــة
وعند املحققني ظهرت نقاشات جديدة
حــول بعض ما هو متعارف عليه في
امل ـج ــال ــس .ه ـنــاك ب ـعــض األم ـ ــور الـتــي
نـحـتــاج أن نـصـحـحـهــا ،لـكــن م ــن دون
مهاجمة األفكار السابقة .يمكننا بكل
بساطة أن نقول ما هو الصحيح ،من
دون التعرض لالقوال املغايرة حتى ال
نتسبب بصدمة عند املستمع أو نثير
الخالفات».

تقرير

ّ
نجل أبو عجينة فر إلى إدلب!
ميسم رزق
انـضـ ّـم رئـيــس بلدية عــرســال السابق
علي الحجيري إلــى قائمة املوقوفني
فــي أح ــداث الـبـلــدة فــي آب عــام .2014
م ـن ــذ أيـ ـ ـ ــام ،ع ـم ـل ــت ال ـ ـقـ ــوة ال ـض ــارب ــة
فــي الـجـيــش عـلــى إل ـقــاء الـقـبــض على
الرجل امللقب بـ«أبو عجينة» ،بعدما
نـ ـف ــذت ع ـم ـل ـيــة ده ـ ــم م ـفــاج ـئــة داخ ــل
منزله واقتادته مباشرة الى بيروت،
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى تـحـقـيـقــات أجــرتـهــا قـيــادة
الجيش مع نجل مصطفى الحجيري
(عـ ـ ـب ـ ــادة) .ف ـي ـمــا ت ــواف ــرت مـعـلــومــات
ّ
تحدثت عن أن توقيفه تم بعد اتصال

أج ــراه ضــابــط فــي الـجـيــش اللبناني
به وطلب منه التحقيق معه ،فأجابه
أبو عجينة «أنا جاهز» .وهي ليست
امل ـ ــرة ال ـت ــي ُيـ ـس ــاق ف ـي ـهــا ال ــرج ــل إلــى
التحقيق ،فـقــد أخـلــي سبيله بكفالة
مالية بعد التحقيق معه عــام .2014
غير أنه اليوم يواجه عقوبة قد تصل
إل ــى ح ـ ّـد امل ـ ّ
ـؤب ــد ،بـعــدمــا ص ــدر بحقه
ّ
ق ــرار ظــنــي بالتدخل فــي جريمة قتل
النقيب بيار بشعالني والرقيب أول
إبراهيم زهرمان في شباط عام .2013
ح ـتــى اآلن ،ت ـقــول م ـص ــادر أم ـن ـيــة إن
مــا يـهـ ّـم الجيش مــن توقيفه هــو هذا
امللف الــذي حصل قبل الهجوم على

ع ــرس ــال ،وخ ـصــوصــا أن أم ــر تــورطــه
جـ ــاء ع ـلــى ل ـس ــان أك ـث ــر م ــن م ــوق ــوف،
ّ
كما أكدت هذه االعترافات تورط أحد
أبنائه معه .وفي هذا السياق ،كشفت
املصادر نفسها لـ«األخبار» أن «نجل
أب ــو عجينة األك ـب ــر ،ويــدعــى حسني،
فـ ّـر هــو وزوجـتــه وأوالده إلــى إدل ــب».
وقالت إن «حسني غادر عبر الباصات
خ ــال الـصـفـقــة الـتــي تـ ّـمــت مــع جبهة
ُ
ال ـن ـص ــرة» .وف ـي ـمــا ل ــم ي ــك ــن أي طــرف
لـبـنــانــي عـلــى عـلــم ب ـهــذا األمـ ــر ،لفتت
املصادر الى أنه على «أثر التوقيفات
وإفـ ـ ــادات امل ـتــورطــن ص ـ ّـرح أك ـثــر من
مــوقــوف ب ــأن نـجــل أب ــو عجينة غــادر

مــع عــائـلـتــه بـبـطــاقــات هــويــة ســوريــة
م ـ ـ ــزورة» ،وأن الـعـمـلـيــة تـ ّـمــت «خ ــال
مـ ـغ ــادرة أك ـث ــر م ــن  100ش ـخ ــص مــن
البلدة فــي الـبــاصــات نفسها» .وعلى
ّ
ذمــة املـصــادر ،فــإن «التحقيقات تفيد
ّ
بــأن حسني مـتــورط أيضًا فــي حادثة
ق ـتــل ب ـش ـعــانــي وزهـ ــرمـ ــان وهـ ــو من
أبرز املطلوبني في هذا امللف» .ولفتت
إلى أن «أبو عجينة» يحاول مواجهة
كـ ــل الـ ـتـ ـه ــم امل ــوجـ ـه ــة إل ـ ـيـ ــه وت ـب ـي ــان
بـ ــراء تـ ــه« ،ع ـب ــر تـ ـك ــرار أنـ ــه كـ ــان دائ ــم
التواصل والتنسيق مع السياسيني
واملـســؤولــن األمـنـيــن فــي كــل خطوة
يقوم بها».

