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سياسة
على الغالف
الحكم من الجو

عامر محسن
مـ ـ ــا ت ـ ـش ـ ـهـ ــده املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـ ـيـ ــوم
ل ـيــس ح ـم ـلــة ع ـس ـكــريــة مــؤقـتــة
وم ـح ــددة االه ـ ــداف ،تــرمــي الــى
هــزي ـمــة تـنـظـيــم «ال ـ ــدول ـ ــة» ،بل
بداية لنمط معهود من الحكم
الخارجي ُيمارس عبر القصف
والطائرات .ومن يراقب البنية
العسكرية التي ترسى دعائمها
ف ـ ــي االقـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــم ،وعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ب ـن ــاء
التحالفات واستدخال شركاء
م ـح ـل ـيــن واوروبـ ـ ـي ـ ــن ،خـ ــارج
اط ــار مـجـلــس األم ــن وال ـقــانــون
ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــي طـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــا ،ي ـس ـت ـن ـت ــج
بسهولة أن ه ــذه املـنـظــومــة قد
ّ
أوجدت حتى تبقى وتستمر.
هـ ــذه ه ــي امل ـ ــرة ال ـثــان ـيــة خــال
قـ ــرن الـ ـت ــي تـ ـح ــاول ف ـي ـهــا ق ــوة
استعمارية أن «تحكم الـعــراق
م ــن ال ـ ـجـ ــو» ،وهـ ــو ال ـتــوص ـيــف
ال ـ ــذي أع ـ ـطـ ــاه الـ ـب ــاح ــث تــوبــي
دودج لـلـسـيــاســة الـبــريـطــانـيــة
ف ــي عـ ــراق ال ـع ـشــري ـن ـيــات ،حني
كانت ثورة العشائر تستعر في
أري ــاف ال ـعــراق .كــانــت النظرية
آنــذاك أن االمبراطورية ال تريد
أن تـ ـت ــورط ف ــي ح ـكــم عـسـكــري
م ـبــاشــر ل ـن ــواح ــي الـ ـع ــراق ،وال
هـ ــي ت ــرغ ــب فـ ــي تـ ـح ـ ّـم ــل كـلـفــة
حملة بــريــة ضخمة ،غير انها
ت ـق ــدر ع ـبــر ال ـط ـي ــران (ال ـس ــاح
الذي شهد تطورًا كبيرًا بسبب
ال ـح ــرب ال ـع ـظ ـمــى) أن تـحـتــوي
أي ت ـمـ ّـرد عـسـكــري وأن تمنعه
ّ
م ــن الـتـكـتــل وال ـح ـش ــد ،أو شــن
هـجـمــات كـبـيــرة وتـهــديــد املــدن
والقواعد.
هكذا حكمت بريطانيا العراق
عبر قصفه .وقد ّ
جربت فرنسا،
ف ــي ب ـعــض امل ـنــاطــق ال ـســوريــة،
ّ
ام ـ ـ ـ ـرًا مـ ـش ــابـ ـه ــا .الـ ـ ـي ـ ــوم ي ــذك ــر
العديد من املعلقني ،مع صعود
النزعات التقسيمية وتأثيرها،
ب ـ ـ ــأن ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق وسـ ـ ــوريـ ـ ــا دول
«اص ـط ـنــاع ـيــة» ال قــدسـيــة لـهــا،
رسم حدودها االستعمار منذ
أق ــل مــن ق ــرن .ه ــذا ،فــي املطلق،
صـحـيــح ،ب ــل أن ب ـل ـدًا كــالـعــراق
ق ــد ت ـ ّـم ــت «ص ـن ــاع ـت ــه» واع ـ ــادة
ت ــرك ـي ـب ــه أك ـ ـثـ ــر مـ ــن مـ ـ ــرة عـلــى
ي ــد االح ـ ـتـ ــال الـ ـخ ــارج ــي مـنــذ
«سايكس بيكو».
ولكن الوجه اآلخر من املعادلة،
الـ ـ ــذي ق ــد ال يـ ـ ــراه الـ ـن ــاظ ــر مــن
فـ ـ ـ ــوق ،هـ ــو أن االسـ ـتـ ـعـ ـم ــار ال
يــرســم على «صفحة بيضاء»،
ّ
وأن ك ــل غ ــزو يكتنف نقيضه.
ً
«ث ـ ـ ـ ـ ـ ــورة ال ـ ـع ـ ـش ـ ــري ـ ــن» ،م ـ ـثـ ــا،
لـ ــم تـ ـ ــأت مـ ــن ف ـ ـ ـ ــراغ ،بـ ــل كــانــت
استمرارًا لتراث مقاومة عراقي،
عسكري وثقافي وديني ،جابه
البريطانني خالل غزوهم للبلد
فـ ــي ال ـ ـحـ ــرب ال ـع ــامل ـي ــة األولـ ـ ــى
وأل ـحــق بـهــم ،فــي ال ـك ــوت ،أكبر
ال ـخ ـســائــر ال ـتــي ت ـكـ ّـبــدوهــا في
ال ـشــرق .اذ استسلمت الحملة
البريطانية املحاصرة ،مع أكثر
مــن عـشــرة آالف ج ـنــدي ،وأســر
قــائــدهــا ال ـج ـن ــرال تــاونـشـيـنــد.
والـحــركــات املؤسسة للوطنية
الـعــراقـيــة بـنــت ســرديـتـهــا ،كما
في سوريا ،على تاريخ املقاومة
ه ــذا (أو عـلــى نـسـخـتـهــا مـنــه).
ّ
ال ـ ـغـ ــزو ومـ ـق ــاومـ ـت ــه ي ـش ــك ــان،
س ــوي ــة ،ت ــاري ـخ ـن ــا ومــاض ـي ـنــا،
السؤال هو :على أي جانب من
التاريخ نكون؟

«بشائر المعركة الكبرى»:

التلي يقود الحرب
ّ
بكبسة زر ،اشتعلت
طرابلس .أسماء المطلوبين
نفسها تتكرر.في الشكل،
معركة المسلحين
خاسرة ُحكمًا .لكن توزيع
األدوار بين المجموعات
المعادية للجيش يشي
حضر
بأن شيئًا ما ُي ّ
ّ
في الخفاء
رضوان مرتضى

«ه ـ ــي بـ ـش ــائ ــر املـ ـع ــرك ــة الـ ـكـ ـب ــرى فــي
لـبـنــان» ،بـهــذه الـعـبــارة ُيجيب قيادي
إســامــي عــن س ــؤال« :م ــاذا يـجــري في
طرابلس؟» .معلومة قد توحي بشيء
مــن املـبــالـغــة ،وال سيما أن املعطيات
ّ
ّ
األمـنـيــة تكشف أن «أعـ ــداد املسلحني
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادقـ ـ ــن ب ـ ـخ ـ ــوض املـ ـ ـع ـ ــرك ـ ــة فــي
ال ـش ـمــال ال ت ـت ـجــاوز ال ـع ـش ــرات» ،هــذا
ُ
إذا اســت ـث ـنــي الـ ـن ــازح ــون ال ـس ــوري ــون
ُ ّ
املــؤه ـلــون لـحـمــل ال ـس ــاح .ي ـع ــزز ذلــك
ن ــأي ال ـش ــارع الـطــرابـلـســي والـشـمــالــي
بنفسه ووق ــوف ــه إل ــى جــانــب الـجـيــش،
ّ
أقله في االشتباكات التي وقعت خالل
ال ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ــن .غ ـيــر أن امل ـصــدر
اإلسالمي ّ
املقرب من «جبهة النصرة»
ال يتوقف عند هــذه املعطيات ،مؤكدًا
ّ
أن «ما كان سابقًا يختلف عن اآلتي».
ويـكـشــف أن «م ــا يـحـصــل فــي الـشـمــال
يـ ـق ــوده ش ـخ ـص ـيــا ال ـش ـي ــخ أب ـ ــو مــالــك
ّ
التلي» ،مشيرًا إلى أن شــادي املولوي
وأسامة منصور بايعا «النصرة» على
السمع والـطــاعــة .ويستدل بذلك على
التسجيل الصوتي للمولوي الذي قال
فيه إنه توافق مع املشايخ على تسليم
ال ـج ـنــدي امل ـخ ـطــوف ف ــي ب ــاب الـتـبــانــة
فــايــز الـعـمــوري ،لكن أبــو مــالــك رفــض.
وبالتالي ،اختار املولوي النزول عند
قرار أميره .أما ما ُيردده مشايخ هيئة
علماء املسلمني عن احتمال ّالتوصل
ّ
فيرد بأنها آنية
إلــى هدنة أو تهدئة،

ل ــن تـصـمــد قـبــل أن تـشـتـعــل املــواجـهــة
م ـجــددًا .ويـعــزز هــذه الـفــرضـيــة تــزامــن
تصعيد «جبهة النصرة» في القلمون
وك ـتــائــب عـبــد ال ـلــه ع ــزام م ـعــا .األول ــى
تضغط بالعسكريني األس ــرى لديها،
فيما الثانية على لسان الشيخ سراج
ال ــدي ــن زري ـق ــات ي ـهــدد بــال ـقــول« :نـحــن
عـلــى م ـشــارف انـتـفــاضــة سنية تقتلع
جـ ــذور ال ـظ ـل ــم» .وأضـ ـ ــاف« :اس ـت ـع ـ ّـدوا
ل ــردود أفعالنا الطبيعية لرفع الظلم
عن أهلنا في لبنان» ،علمًا بأن املصادر
تـتـحــدث عــن «تــوحـيــد صـفــوف ال ـثـ ّـوار
في القلمون من أجل االنقضاض على
ّ
قرى البقاع الشمالي» .وتشير إلى أن
«ما يجري في الشمال هو عملية إلهاء
للجيش وتصويره على أنــه ضد أهل
ّ
الـســنــة وتشتيته عبر حــرب الـشــوارع
في أماكن مختلفة».
وعليه ،كــان وال يــزال سيناريو إعالن
ع ــاصـ ـم ــة الـ ـشـ ـم ــال إمـ ـ ـ ـ ــارة إس ــام ـي ــة
هاجسًا ي ــؤرق أي ــام األج ـهــزة األمنية.
أمـ ــا ع ــن ش ـ ـ ــرارة إشـ ـع ــال امل ـع ــرك ــة فــي
طرابلس ،فتكشف املعلومات األمنية
عن «وثيقة صــادرة منذ عشرين يومًا
ً
بناء على معلومة مخبر تتحدث عن
ح ـص ــول اج ـت ـم ــاع ب ــن ق ـ ــادة امل ـح ــاور
للتحضير لبروفة انتشار أمني أمام
مراكز الجيش ً
بناء على أوامر من أبو
ّ
مــالــك الـتــلــي» .وتشير املـعـلــومــات إلى
تحركات الجيش ّ
أن ّ
تمت استنادًا إلى
ه ــذه املـعـلــومــة ال ـتــي ج ــرى تعميمها.
وتلفت املعلومات إلى أن توقيف أحمد
سليم امليقاتي جاء بالصدفة ،كاشفة
ّ
أن هــاتــف الـجـنــدي ال ـفــار عـبــد ال ـقــادر
األك ــوم ــي الـ ــذي ك ــان مــوضــوعــا تحت

عملية إلهاء
للجيش وتشتيته
في حرب شوارع في
أماكن مختلفة

ُ
ُ ِّ
الــرصــد شــغــل ثــم أقـفــل ،فجرى تحديد
موقعه .وبحسب املصادر ،فإن عملية
التوقيف هذه ّ
عجلت بالسيناريو الذي
ك ــان يـجــري التحضير ل ــه .وعـلــى هــذا
األساس ،دعا الشيخ خالد ُحبلص من
على منبر مسجد التقوى في طرابلس
إلى «ثورة سنية» .استجاب لها قرابة
ثالثني شابًا في باب التبانة يتبعون
لـ ـك ــل م ـ ــن شـ ـ ـ ــادي املـ ـ ــولـ ـ ــوي وأسـ ــامـ ــة
م ـن ـصــور وأ ّحـ ـم ــد ك ـس ـحــة وع ـب ــد الـلــه
الجغبير امللقب بـ«أبو هاجر» .وكذلك
األم ــر حـصــل فــي محلة الــزاهــريــة .في
تلك األث ـنـ ّـاء ،ص ــادف م ــرور دوري ــة من
فــوج التدخل فــي الجيش ،استهدفها
ّ
املسلحون الغاضبون .فوقع اشتباك
ّ
بــن أف ــراد ال ــدوري ــة واملـســلـحــن الــذيــن
ه ــرب ــوا ف ــي ات ـج ــاه األس ـ ــواق الـقــديـمــة.
وبحسب مصادر إسالمية ،فقد تلقى
ً
ذوو املوقوف امليقاتي اتصاال من رقم
مجهول أبلغهم فيه أن «أب ــو الـهــدى»
توفي تحت التعذيب في وزارة الدفاع،
طالبًا إليهم التوجه في اليوم التالي
ّ
ل ـت ـســلــم ج ـث ـتــه .وت ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة إلــى
أن امل ــوق ــوف املـ ـع ــروف بـ ــ«أب ــو ال ـهــدى
املـ ـيـ ـق ــات ــي» يـ ــوالـ ــي ت ـن ـظ ـيــم «الـ ــدولـ ــة
اإلسالمية» .وتشير املعلومات إلى أن
تنظيم «الدولة» ّ
عي أميرًا له في لبنان
أخ ـي ـرًا بــاي ـعــه امل ـي ـقــاتــي ،ل ـكــن هــويـتــه
وك ـن ـي ـتــه ال ت ـ ــزاالن سـ ّ
ـري ـتــن ألس ـبــاب
أمنية ،علمًا بــأن األمـيــر املــذكــور ليس
م ـع ــروف ــا ل ـب ـن ــان ـي ــا .وتـ ـج ــدر اإلشـ ـ ــارة
إلــى أن مقاتلي «الـنـصــرة» و«الــدولــة»
يعملون معًا في لبنان ،وال يمكن في
أح ـيــان كـثـيــرة تـحــديــد التنظيم الــذي
ينتمي إليه مقاتل ما.
لـ ـك ــن يـ ـمـ ـك ــن ت ـق ـس ـي ــم املـ ـجـ ـم ــوع ــات
الـتــي تقاتل فــي الـشـمــال وفــق اآلتــي:
ف ــي ال ــزاه ــري ــة ،ب ـقــي سـ ــوق ال ـحــديــد
ّ
والنحاسني تحت سيطرة الجيش،
ّ
فيما انـتـشــر املـســلـحــون فــي الـشــارع
العريض وســوق الكندرجية وسوق
الذهب والبالة خلف املسجد الكبير.
أم ــا ف ــي ب ــاب ال ـتـ ّـبــانــة ،ف ـقــد تـحـ ّـركــت
املجموعات التابعة لكل من منصور
وامل ـ ــول ـ ــوي وأبـ ـ ــو ه ــري ــرة امل ـي ـقــاتــي،
ن ـج ــل املـ ــوقـ ــوف أبـ ــو ب ـك ــر امل ـي ـقــاتــي،
السـ ـتـ ـه ــداف الـ ـجـ ـي ــش ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
عـ ـش ــرات الـ ـس ــوري ــن ال ــذي ــن بــاي ـعــوا

ّ
الـتــلــي أم ـي ـرًا .أمــا مجموعة ّحبلص،
الذي تشير املعلومات إلى أنه ّ
مقرب
جـ ّـدًا من «النصرة» ،فقد ّ
تحركت في
الزاهرية وهي املتورطة باستهداف
الجيش .وأمام نوعية األسلحة التي
جـ ــرى ضـبـطـهــا ف ــي م ـس ـجــد هـ ــارون
وب ـ ـ ــاب ال ـت ـب ــان ــة وك ـم ـي ـت ـه ــا ،ت ـح ـ ّـرك
الجيش فقطع الطريق ّ
كليًا بني دير
ع ـم ــار والـ ـعـ ـب ــدة .هـ ــذا اإلجـ ـ ـ ــراء غـيــر
املسبوق ،بحسب مصادر طرابلسية،
منع م ــرور الـســوريــن نهائيًا ،ســواء

بورتريه

خالد ُحبلص… على خطى األسير
رضوان مرتضى
فــي كــانــون األول  ،٢٠١٢زار الشيخ
ّ
أح ـم ــد األسـ ـي ــر مـنـطـقــة ع ــك ــار .في
تلك الــزيــارة ،التي قاطعها رؤســاء
بلديات املنطقة وبعض فاعلياتها،
ت ـع ـ ّـرف الـشـيــخ خــالــد ُحـبـلــص إلــى
األس ـي ــر واسـت ـقـبـلــه ف ــي م ـنــزلــه .لم
ي ـكــن ال ــرج ــان ق ــد ال ـت ـق ـيــا ســاب ـقــا،
ّ
إال أن ُحـبـلــص أع ــرب خ ــال الـلـقــاء
ع ــن إع ـجــابــه بــالـضـيــف ال ــواف ــد من
صيدا وبمشروعه ،داعيًا إيــاه إلى
إلـقــاء مـحــاضــرة دينية فــي مسجد
هارون الذي يخطب فيه في بحنني
(امل ـن ـيــة)ّ .
رح ــب األس ـي ــر .وبــالـفـعــل،

حبلص ال يزال على اتصال مع الشيخ أحمد األسير

ع ـ ـ ــاد الح ـ ـقـ ــا وأل ـ ـق ـ ــى مـ ـح ــاض ــرات
سـ ـي ــاسـ ـي ــة ودي ـ ـن ـ ـيـ ــة ف ـ ــي امل ـس ـج ــد
املذكور .ساهمت هذه اللقاءات في
نـشــوء عــاقــة مميزة بــن الرجلني،
ّ
ّيقول عارفو الشيخ العكاري إنها
أثــرت كثيرًا في ُحبلص الــذي أسرّ
ّ
ألح ــد أصــدقــائــه مــن املـشــايــخ بــأنــه
ً
يـ ــرى ف ــي األسـ ـي ــر مـ ـث ــاال ُي ـح ـت ــذى،
وكــاد ُي ّ
شبهه بـ«شيخ املجاهدين»
ُ
عبد الله عزام الذي يعتبره حبلص
قدوته في عالم الدعوة والجهاد.
قبل ذلك ،لم يكن للشيخ األربعيني
شأن ُيذكر .نشأ في مرحلته األولى
ـوف ال ـج ـمــاعــة اإلســام ـيــة
ف ــي ص ـف ـ ّ
قبل أن يتأثر باملنهج السلفي .في

التسعينياتُ ،خطف ُ
وعثر عليه في
داخل مقبرة في باب الرمل.
مرميًا ُّ
يــومـهــا اتـهـمــت حــركــة «امل ـشــاريــع»
ب ــاخ ـت ـط ــاف ــه ب ـس ـب ــب ال ـ ـصـ ــراع بــن
األحـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاش وال ـ ـس ـ ـل ـ ـف ـ ـيـ ــن .ان ـت ـق ــل
ّ
ُحبلص ـ وهو من إحدى قرى عكار
ـ ـ إلى املنية قبل سنوات ،قادمًا من
طــرابـلــس .بــدايــة ،كــان يــؤم الصالة
فـ ــي ج ــام ــع امل ـط ـح ـن ــة الـ ـق ــري ــب مــن
الطريق السريع .ومنذ نحو خمس
س ـنــوات ،انـتـقــل إل ــى إمــامــة مسجد
هـ ـ ــارون ف ــي ب ـح ـنــن .كـ ــان املـسـجــد
ص ـغ ـي ـرًا ،ف ـه ــدم ــه وأع ـ ـ ــاد تـشـيـيــده
بتمويل خليجي.
فـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـ ـثـ ــاث األخ ـ ـيـ ــرة،

