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تقرير

جهاد الصمد «شيخ صلح» الضنية
عبد الكافي الصمد

طلب الراعي من
جنبالط التراجع
عن قرار تعيين لجنة
إدارية جديدة

ال ـص ـحــة أب ـل ــغ م ــن ات ـص ــل ب ــه بـعــدهــا
ّ
مستفسرًا ،أن جنبالط لم يطلب منه
شيئًا.
ّ
يوضح مصدر وزاري أن «كل مجالس
إدارة املستشفيات منتهية واليتهم
ول ـك ـن ـهــم ي ـس ـت ـم ــرون ف ــي ع ـم ـل ـهــم مــن
مبدأ عدم تعطيل املرفق العام» .القرار
الذي أصدره أبو فاعور «يفتح املجال
لـلـطـعــن ب ــه ل ـكــونــه يـحـمــل مـغــالـطــات
قانونية .تعيني مجلس إدارة جديد
بحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء».
مــن جهته ،ينفي منسق كـســروان في
التيار الوطني الحر جيلبير سالمة
في اتصال مع «األخبار» ما ُيشاع عن
خــافــات بــن حزبه وع ــازار ورغبتهم
فـ ــي ت ـع ـي ــن ح ــزب ــي ل ـ ـيـ ــرأس مـجـلــس
ً
اإلدارة« ،أوال الطبيب قــزيـلــي ناجح
فـ ــي ع ـم ـل ــه وال خ ـ ــاف ش ـخ ـص ـيــا مــع
عــازار» .ولكن «هذا املجلس لم يتغير
منذ سنوات طويلة .األطباء ُينفذون
إض ــراب ــات واملـسـتـشـفــى يـعـمــل بنسة
 %30فقط».
«فـيـكــي تتصلي عــا ال ـط ــوارئ تسألي
عــن املــرضــى ال ــ 3اللي ناطرين يصير
فــي أس ـ ّـرة فــاضـيــة» ،يــرد ع ــازار للقول
إن املـسـتـشـفــى يـعـمــل ب ـطــاقــة كــامـلــة.
ويشرح عن فريق العمل الــذي «يضم
قــرابــة  100مــوظــف ووج ــود مشاريع
بـقـيـمــة مـلـيــونــي دوالر أم ـيــركــي .يــوم
ُعـيـنــت ل ــم يـكــن ه ـنــاك م ــن مستشفى،
ســريـعــا نـقـلـنــاه إل ــى ال ــدرج ــة املـمـتــازة
 .»Aيعتقد أنه يواجه هذا املصير «ألن
شــربــل ع ــازار على مسافة واح ــدة من
الجميع واملستشفى هي لخدمة الكل».
هذا املرفق العام «على عالقة ممتازة
م ــع ال ـت ـيــار وال ـج ـن ــرال ع ــون وال ــوزي ــر
ج ـب ــران بــاس ـيــل ،واألط ـ ـ ــراف األخـ ــرى.
ضمن الـقــانــون كنت ألبي طلباتهم»!
على الرغم من صدور قرار أبو فاعور،
ينفي عــازار علمه به« ،شفت يافطات
بغوسطا ورســائــل وات ـســاب ولكنني
لــم أتـبـلــغ ب ــه»ُ .يـصــر عـلــى أن ــه «لغاية
هــذه اللحظة أنــا هــو مدير مستشفى
البوار الحكومي».

ُ
لم تكن املصالحة التي أنجزت أخيرًا
ب ـ ــن ع ــائ ـل ـت ــي ضـ ــاهـ ــر وشـ ـ ـن ـ ــدب فــي
الـضـنـيــة ع ــادي ــة ،إذ إن ـه ــا اسـتـغــرقــت
ن ـح ــو س ـب ــع سـ ـن ــوات ق ـب ــل أن تـبـصــر
ال ـنــور« ،وك ــان الفضل فيها بعد الله
للنائب السابق جهاد الصمد» ،على
حـ ّـد تعبير عضو املجلس اإلســامــي
الشرعي األعلى الشيخ أمير رعد.
م ـصــال ـحــة ض ــاه ــر ـ ـ ـ ـ ش ـن ــدب ل ــم تكن
األول ـ ـ ـ ــى الـ ـت ــي ي ــرع ــاه ــا الـ ـصـ ـم ــد مــن
بابها إلى محرابها في الضنية .ففي
ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة تـمـكــن ،بــالـتـعــاون
مــع آخــريــن مــن أعـضــاء لجنة الصلح
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،م ــن إرس ـ ــاء ال ـع ــدي ــد من
امل ـص ــال ـح ــات ،م ــا ج ـع ـلــه م ــرج ـع ــا فــي
هكذا قضايا لدى أنصاره وخصومه
على حد سواء.
رعـ ــايـ ــة املـ ـص ــالـ ـح ــات بـ ــن ال ـع ــائ ــات
أضيفت إلى رصيد الصمد السياسي
ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،إض ــاف ــة إل ـ ــى ح ـض ــوره
الخدماتي وتواصله مع أبناء املنطقة
ب ـش ـك ــل دائ ـ ـ ــم وإبـ ـ ـق ـ ــاء أبـ ـ ـ ــواب م ـنــزلــه
مفتوحة أم ــام أي طــالــب خــدمــة ،فيما
نــواب املنطقة املحسوبون على تيار
املـسـتـقـبــل ،أح ـمــد فـتـفــت وقــاســم عبد
الـعــزيــز وكــاظــم الـخـيــر ،غــائـبــون ّ
كليًا
عن الصورة.
وزاد غ ـيــاب ال ـن ــواب الـ ــزرق وأزمـتـهــم

أم ـ ـ ــام جـ ـمـ ـه ــوره ــم وقـ ـي ــاداتـ ـه ــم بـعــد
ال ـهــزي ـمــة الـثـقـيـلــة ال ـت ــي أن ــزل ـه ــا بهم
ال ـص ـم ــد وحـ ـلـ ـف ــاؤه ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
البلدية األخيرة وفي انتخاب رئيس
اتحاد بلديات الضنية ،وهم لم يجدوا
ملــواج ـهــة الـصـمــد س ــوى اإلي ـع ــاز إلــى

رؤساء بلديات محسوبني عليهم في
املنطقة بالغياب عن لقاء املصالحة،
بـ ـه ــدف قـ ـط ــع الـ ـط ــري ــق عـ ـل ــى ت ـعــزيــز
النائب السابق حضوره في املنطقة.
غ ـي ــر أن ذل ـ ــك ل ــم ي ـح ــل دون ح ـضــور
غفير ض ــاق بــه مسجد الـعــن الكبير

مزارعتان في الضنية (مروان طحطح)

فـ ـ ــي بـ ـ ـل ـ ــدة ب ـ ـخ ـ ـعـ ــون ،مـ ـسـ ـق ــط رأس
الصمد ،وقاعة املناسبات في املسجد
ومـحـيـطــه ،تقدمهم أم ــن الـفـتــوى في
الشمال الشيخ محمد إمام ،ومسؤول
اسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـج ـي ــش فـ ــي ال ـش ـم ــال
ال ـع ـم ـي ــد ك ـ ــرم م ـ ـ ــراد ورئ ـ ـيـ ــس ات ـح ــاد
ب ـ ـلـ ــديـ ــات الـ ـضـ ـنـ ـي ــة م ـح ـم ــد س ـع ــدي ــة
وآخرون.
واس ـت ـغ ــل ال ـص ـمــد امل ـنــاس ـبــة ل ـيـ ّ
ـوجــه
رسائل سياسية في أكثر من اتجاه،
وتحديدًا إلى تيار املستقبل من دون
أن يـسـمـيــه ،الف ـتــا إل ــى أن «ال ـت ـجــارب
أثبتت أن سياسة اإللغاء واإلقصاء لم
تـ ّ
ـؤد إال إلــى مزيد مــن التدمير ودون
نتيجة ،ألن مــا مــن أحــد يستطيع أن
يـلـغــي أح ـ ـ ـدًا ،ك ـمــا أن خ ـط ــاب الـعـنــف
وال ـك ــراه ـي ــة وال ـط ــائ ـف ـي ــة أشـ ــد خ ـط ـرًا
على الــوطــن مــن اإلرهـ ــاب» .ودع ــا إلى
«مصالحة شاملة بــن كافة مكونات
الوطن اللبناني على قاعدة االعتراف
بــال ـشــراكــة ال ـكــام ـلــة والـفـعـلـيــة بينها
ـال أو اس ـت ـك ـبــار أو
جـمـيـعــا ،دون ت ـع ـ ٍ
هيمنة ،وعلينا جميعًا أن نسعى إلى
إعادة االعتبار ملنطق الدولة ،وسيادة
ال ـق ــان ــون ،واسـتـقــالـيــة ال ـق ـضــاء ،وآن
األوان ألن ن ـ ــرذل س ـي ــاس ــات ال ـف ـســاد
وامل ـح ـس ــوب ـي ــات وال ـت ـف ــرق ــة املــذهـبـيــة
ً
التي طبقت طويال في حياتنا العامة،
وأن نــؤســس لــوطــن يـلـيــق بــاألج ـيــال
املقبلة».

تقرير

من بائع سكاكر إلى قيادي في «داعش»
عبد الكافي الصمد
ط ــوي ــت ص ـف ـح ــة ن ـب ـي ــل س ـ ـكـ ــاف ،أح ــد
أب ــرز اللبنانيني املنتمني إلــى تنظيم
داع ـ ـ ـ ـ ــش .بـ ــائـ ــع الـ ـسـ ـك ــاك ــر املـ ـتـ ـج ـ ّـول
املشهور بـ«أبو مصعب املنية» انتهى
ً
قـتـيــا ف ــي ص ـفــوف أك ـثــر التنظيمات
ت ـش ــددًا .مـنــذ يــومــن ،تبلغت عائلته،
فــي اتـصــال هاتفي تلقته مــن الــداخــل
الـســوري ،نبأ مقتل ابنها أثناء قتاله
في صفوف التنظيم في مدينة منبج
في الريف الشمالي ملدينة حلب .وقد
نـعـتــه مــواقــع إخ ـبــاريــة ت ــدور فــي فلك
التنظيم ،مشيرة إلى أن سكاف قضى
خـ ــال امل ــواجـ ـه ــة م ــع «ق ـ ـ ــوات س ــوري ــة
الديمقراطية» ،املدعومة من الواليات
امل ـت ـح ــدة األم ـي ـ ُـرك ـي ــة والـ ـ ـغ ـ ــرب ،فـ ُيـمــا
ّ
تــداولــت مــواقــع أخ ــرى أن سـكــاف قتل
في غارة أميركية على مواقع التنظيم
في املدينة.
فور ورود نبأ مقتل سكاف إلى منزل

اللبنانية ،فيما أوقــف املشتبه فيهم
في البقاع .وبالتالي ،رأى جرمانوس
ّ
أن محاكم البقاع هي املختصة للنظر
في القضية.
م ـ ّـر عـلــى تــوقـيــف يـعـقــوب أك ـثــر مـ ّـن 7
أش ـهـ ُـر ،ول ــم ي ـصــدر بـحـقــه ق ــرار ظني
مرافقيه املشتبه
بعد .أخلي سبيل كل ّ
فيهم بــال ـتــورط أو ال ـتــدخــل فــي جــرم
خطف هنيبعل ّ
معمر القذافي ،فيما
ُر ّدت كــل طلبات إخــائــه رغــم انتهاء
م ــدة تــوقـيـفــه االح ـت ـيــاطــي .وب ـصــرف
ال ـن ـظ ــر عـ ــن ك ــون ــه م ــذن ـب ــا ب ــارت ـك ــاب
الجريمة املنسوبة إليه أو أنــه بــريء
ّ
يتحول
منها ،فإن حسن يعقوب يكاد
إلى سجني سياسي في لبنان.
(األخبار)

عائلته فــي بحنني ـ ـ املـنـيــة ،انقسمت
العائلة ،بشأن إقامة عــزاء للقتيل في
مؤيد ورافض ،ال سيما أن
البلدة ،بني
ٍ
وال ـ ّـد القتيل عـسـكــري مـتـقــاعــد .ورغــم
تحفظ البعض على ّ
تقبل التعازي به
بسبب أدائه وتوجهه الفكري والديني
املتطرف ،دعــا آخــرون إلــى إقامة عزاء
له من باب الواجب الديني واألخالقي
والعائلي.
قبل التحاق سـكــاف بالجبهة للقتال
فــي أكثر التنظيمات تـشــددًا ،كــان ابن
الـعـقــد ال ـثــالــث مــن الـعـمــر يـعـمــل بائع
ً
سـكــاكــر م ـت ـجــوال ع ـلــى ب ــاص صـغـيــر.
فـ ـك ــان يـ ـ ـ ــوزع الـ ـسـ ـك ــاك ــر عـ ـل ــى م ـح ــال
ال ـس ـم ــان ــة ال ـص ـغ ـي ــرة وال ــدك ــاك ــن فــي
امل ـن ـط ـقــة وج ـ ــواره ـ ــا .وف ـ ــي ال ـس ـن ــوات
األخيرة ،ال سيما بعد اندالع األحداث
في سوريا ،بدأت تظهر عليه عالمات
ّاالل ـت ــزام الــديـنــي .ويـنـقــل أح ــد عارفيه
أنه تأثر فكريًا بالشيخ خالد حبلص،
الـ ـ ـ ــذي كـ ـ ــان يـ ـ ـ ـ ّ
ـؤم املـ ـصـ ـل ــن وي ـخ ـطــب

«أبو مصعب اللبناني»
قاتل ضد الجيش
في بحنين
عام 2014

فـيـهــم فــي مـسـجــد هـ ــارون فــي الـبـلــدة،
وهو املسجد الــذي اتخذ منه حبلص
وجـمــاعـتــه قــاعــدة لـهــم ،فيما تتحدث
ّ
مـعـلــومــات أمـنـيــة ع ــن أن س ـكــاف كــان
أع ـلــى رت ـبــة فــي ص ـفــوف الـتـنـظـيــم من
حبلص.
ّ
وبحسب املعلومات ،فإن سكاف خالل
الفترات األخيرة من وجوده في لبنان

كــان قــد انقطع عــن الجميع ،ولــم يعد
يخالط أحدًا ،قبل أن ينتقل إلى سوريا
للقتال هـنــاك .وتشير املعلومات إلى
ّ
أن زوجـ ــة س ـكــاف وأب ـن ــاء ه ــا األرب ـعــة
«نـ ـ ـف ـ ــروا» إل ـ ــى سـ ــوريـ ــا ع ـل ــى دف ـع ــات
ّ
لاللتحاق به ،علمًا بأن املعلومات عن
مصيرهم اليوم مقطوعة.
وف ـ ــور خ ـ ــروج ن ـبــأ مـقـتــل س ـك ــاف إلــى
ال ـع ـلــن ،نـقـلــت وس ــائ ــل اإلع ـ ــام الخبر
بوصفه «الرجل الثاني لتنظيم داعش
ّ
فــي لـبـنــان» .وذك ــرت أن سكاف امللقب
بـ ــ«أب ــو م ـص ـعــب ال ـل ـب ـنــانــي» أو «أب ــو
م ـص ـعــب امل ـن ـي ــة» ،كـ ــان ق ــد ق ــات ــل ضد
الجيش اللبناني في أحداث بحنني في
تشرین األول  .2014ونقلت املعلومات
ّ
أن سكاف ت ــوارى عــن األنـظــار لبعض
الــوقــت فــي «مشتى حـمــود» فــي عكار
وب ــاب الـتـبــانــة فــي طــرابـلــس إل ــى حني
دخــولــه ســوريــا عـبــر منطقة القلمون
ال ـســوريــة والـتـحــاقــه بتنظيم داع ــش.
ومن هناك ،انتقل إلى الرقة.
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