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تقرير

ـية و«محرك الدانمارك»

«دونكيشوت» طرابلس:

لست في  14آذار
وال في 8
مصباح األحدب أشبه
ما يكون بـ «دونكيشوت».
الـ «دون جوان» الطرابلسي
يصارع طواحين الهواء الزرقاء،
ويرفض االستسالم لـ «القدر
السياسي» الذي رسمه له سعد
الحريري .حركة الفتة ّ
سجلت
له أخيرًا ّ
تضمنت انفتاحًا على
الخصوم
عبد الكافي الصمد

المطلوب شادي المولوي (ارشيف)

وهو موجود في مخيم عني الحلوة
ض ـ ـمـ ــن م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة بـ ــاي ـ ـعـ ــت أمـ ـي ــر
«ال ــدول ــة» أب ــو بـكــر ال ـب ـغــدادي ،علمًا
بــأنــه أح ــد مــؤس ـســي تـنـظـيــم «جـنــد
الشام».
وب ـح ـســب امل ـع ـل ــوم ــات ،فـ ــإن األف ـ ــراد
الـ ــذيـ ــن ي ـ ـ ـ ـ ــدورون فـ ــي فـ ـل ــك تـنـظـيــم
«ال ــدول ــة» داخ ــل مخيم عــن الحلوة
ه ـ ـ ـ ـ ــم :جـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال رمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــض املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروف
ب ــ«ال ـش ـي ـش ــان ــي» وشـ ـ ـ ــادي صـبـحــة
وأبوحمزة مبارك وأبو طارق مبارك

ومـحـمــد جـمـعــة وي ــوس ــف شبايطة
ونعيم النعيمّ .
أمـ ــا ف ــي م ــا ي ـت ـعــلــق بـ ـ ــدور مـشــايــخ
ف ـ ـ ــي س ـ ـجـ ــن رومـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ت ـج ـن ـي ــد
ُ
ّ
انتحاريني ،فتشير املصادر إلــى أن
رصد االتصاالت ُيفيد بأن للسجني
«أبـ ــو سـلـيــم ط ــه» دورًا ف ــي تـحــريــك
خاليا انتحارية فــي الـخــارج .كذلك
ت ـحــدثــت املـ ـص ــادر ع ــن دور يــؤديــه
الدكتور
فضل الـشـ ّـهــال ،ابــن شقيق
ّ
حـســن ال ـشـ ّـهــال ،املــوجــود فــي الــرقــة،

في التنسيق واالستقطاب .وكشفت
ّ
ّأن االتصاالت ّ
الشهال ُع ّي
بينت أن
م ـســاع ـدًا لـلـقــاضــي ال ـشــرعــي الـتــابــع
لـتـنـظـيــم «الـ ــدولـ ــة اإلس ــامـ ـي ــة» فــي
الرقة ،وأنه يؤدي دورًا في استدراج
ّ
شبان لالنتقال إلى الداخل السوري.
وت ـق ــول امل ـص ــادر األم ـن ـيــة إن خطب
ورفع
املساجد وحمالت التحريض ّ
ش ـ ـعـ ــار « ُم ـظ ـل ـِّـوم ـي ــة أهـ ـ ــل الـ ـس ــن ــة»
ت ـس ــاع ــد امل ـج ــن ــدي ــن ف ــي اس ـت ـق ـطــاب
ّ
الشبان والتغرير بهم.

السابق «أبو محجن» .الناطق باسم
العصبة أبو شريف عقل لم ُيدع للقاء
األحمد ،لكنه تالقى مع دعوته بعدم
ّ
إي ـ ــواء امل ـط ـلــوبــن .وأق ـ ـ ّـر بـ ــأن ش ــادي
املولوي موجود في عني الحلوة بعد
أن شـكــك ط ــوال شـهــريــن فــي الــروايــة
الرسمية األمنية .وكما تمنى سابقًا
عـلــى فـضــل شــاكــر ال ـكــف عــن إص ــدار
امل ــواق ــف الـتـحــريـضـيــة ض ــد الجيش
وشخصيات صـيــداويــة ،تمنى على
املــولــوي الـخــروج والـعــودة مــن حيث
أتى.
اآلمال املعلقة على العصبة بتخفيف
ت ـ ـهـ ــديـ ــد املـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــددي ـ ــن تـ ـتـ ـض ــاع ــف.
ل ـك ــن ه ــل ت ـس ـت ـط ـيــع ت ـح ـمــل ك ــل ه ــذا
الضغط ،في ظل حمالت التحريض

ال ــذي تتعرض لها منذ أشـهــر ،التي
وصلت حـ ّـد تكفيرها من قبل بعض
«أمـ ـ ــراء» اإلســام ـيــن داخ ــل املـخـيــم؟
إذ يــأخــذ ه ــؤالء عـلــى مـســؤولـهــا أبــو
ط ـ ــارق ال ـس ـع ــدي وع ـق ــل خــروج ـه ـمــا
إل ــى خ ــارج املـخـيــم ب ــإذن م ــن أجـهــزة
ال ــدول ــة ول ـقــاء ه ـمــا رؤسـ ــاء األج ـهــزة
وامل ـســؤولــن وتــواصـلـهـمــا مــع حــزب
الـلــه .وأم ــس ،انتشر بـيــان يهاجمها
بسبب تعزيتها بـشـهــداء حــزب الله
في القنيطرةّ .وتعليقًا على «تعزية
قاتلي أهــل السنة فــي ســوريــا» ،جاء
في البيان« :إننا ال نستغرب أعمال
العصبة التي أصبحت حركة وطنية
فلسطينية تـلـبــس ل ـبــاس الـحــركــات
ال ـج ـهــاديــة زورًا وب ـه ـتــانــا .وك ـيــف ال

ت ـع ــزي ب ـم ـق ـتــل ج ـن ــود وق ـ ـ ــادة ح ــزب
إيـ ـ ـ ــران وت ـص ـف ـه ــم ب ــالـ ـشـ ـه ــداء وه ــي
ـض ش ـهــريــا األم ـ ـ ــوال .وه ــي منذ
تـقـبـ ّ
أن ع ـ ــزت ب ـبــاســل األس ـ ــد ث ــم بـيــاســر
ع ـ ـ ــرف ـ ـ ــات ،قـ ـ ــد عـ ـلـ ـمـ ـن ــا أنـ ـ ـه ـ ــا م ــات ــت
وبـ ــاعـ ــت دمـ ـ ــاء الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــداء» .ال ـب ـي ــان
الـتـحــريـضــي وال ـت ـخــوي ـنــي ال ـطــويــل،
ط ــال ــب «ش ـب ــاب الـعـصـبــة ق ـبــل ف ــوات
األوان» بـ ـ ــأن «ي ـل ـت ـح ـق ــوا بـسـفـيـنــة
ال ـ ـن ـ ـجـ ــاة» .أبـ ـ ــو ش ــري ــف عـ ـق ــل الـ ــذي
طــاولــه ّالبيان بالشتم علق بالقول:
«أل ــم تـعــز العصبة حـمــاس والجهاد
وأن ـص ــار الـلــه وف ـتــح؟ ومل ــاذ الـهـجــوم
على العصبة بما أن صاحب البيان
مـقـتـنــع بــأن ـهــا ب ــاع ــت دي ـن ـهــا ودم ــاء
شهدائها؟».

مـ ـ ـن ـ ــذ إب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاده ع ـ ـ ــن الئ ـ ـ ـحـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــق
الـ ـط ــرابـ ـلـ ـس ــي فـ ـ ــي ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،2009
وخــوضــه االنـتـخــابــات النيابية فــي ذلك
العام منفردًا حاصدًا قرابة  18500صوت،
رفــض الـنــائــب الـســابــق مصباح األحــدب
االسـتـســام ل ـ «ق ــدر سـيــاســي» تمثل في
ت ـح ــال ــف «كـ ـب ــار ط ــرابـ ـل ــس» الـ ـ ــذي ع ــزف
كثيرون عن مواجهته.
وم ــع أن الــرئ ـيــس س ـعــد ال ـح ــري ــري ،بعد
إسـقــاط حكومته عــام  ،2011أبــدى ندمه
على التحالف مع الرئيس نجيب ميقاتي
وال ـنــائــب مـحـمــد ال ـص ـفــدي عـلــى حـســاب
األح ـ ـ ـ ــدب وال ـ ـنـ ــائـ ــب الـ ـس ــاب ــق مـصـطـفــى
يجر «تقريشه» .وإذا
علوش ،فإن الندم لم ِ
ك ــان عـلــوش قــد ُع ـ ّـوض جــزئـيــا بتعيينه
م ـن ـس ـقــا ل ـت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل فـ ــي عــاص ـمــة
الشمال ،بقي األح ــدب خــارج الحسابات
الـ ــزرقـ ــاء ،م ــا ج ـعــل ع ــاق ــة الــرج ـلــن تـمـ ّـر
ب ـف ـتــور واضـ ـ ــح .لـ ــذا ّكـ ــان ع ـلــى «ال ـنــائــب
الوسيم» ،الذي لم يوفر الحريري وتياره
من انتقادات الذعة ،االعتماد على نفسه،
واملــزايــدة على تـيــار املستقبل سنيًا في
كثير من املواقف ،من قتال حزب الله في
سوريا إلى قضية املوقوفني اإلسالميني
فــي سـجــن روم ـي ــة ،وم ــا بينهما املــوقــف
مــن املـطـلــوب ش ــادي امل ــول ــوي ،حـتــى بــدا
أحـيــانــا وكــأنــه يـصــارع طــواحــن الـهــواء.
لـكــن ه ــذا كـلــه مــن دون أن ي ـخــرج ،ال في
مواقفه وال في حراكه السياسي ،من فلك
 14آذار ...إلى أن أطل نهاية األسبوع من
دارة الــوزيــر الـســابــق عبد الــرحـيــم مــراد،
بـعــد تــواصــل مــع شـخـصـيــات سـنـيــة من
خصوم املستقبل كالرئيس سليم الحص
ورئ ـي ــس ح ــزب ال ـح ــوار ف ــؤاد مـخــزومــي.
األحدب :أحكي مع الجميع (هيثم الموسوي)

فهل ّقرر أخيرًا «نقل البارودة»؟
يجيب األح ــدب« :أن ــا دروي ــش ،لست في
 8وال ف ــي  14آذار .أح ـكــي م ــع ال ـك ــل ،وال
أقـ ـط ــع م ــع أحـ ـ ــد» .وي ــوض ــح أن عــاق ـتــه
«عادية ،مع تيار املستقبل ومع غيره .لقد
دفعت أثمانًا غالية ،وأنا اليوم منغمس
فــي الـشــأن الـعــام ،وأتــواصــل مــع القاعدة
الشعبية في طرابلس».
وعـ ــن ال ـغ ــاي ــة م ــن زيـ ــارتـ ــه م ـ ـ ــراد ،ي ـق ــول:
«أعمل على مبادرة غير سياسية أطلعته
عليها .كذلك أطلعت عليها أيضًا آخرين،
كالرئيس الـحــص واملفتي عبد اللطيف
دري ــان وإســامـيــن ويـســاريــن ومقربني
م ــن ال ـح ــري ــري وم ـي ـقــاتــي ،وشـخـصـيــات
منها فــؤاد مخزومي وســواهــم» ،رافضًا
تصنيف هذا التواصل املستجد كإحدى
ث ـ ـمـ ــار ال ـ ـح ـ ــوار بـ ــن حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه وتـ ـي ــار
املـسـتـقـبــل .وي ـقــول« :أي ح ــوار هــو جيد،
وال ـتــاقــي مـفـيــد ،ول ـكــن ه ــذا وح ــده غير
كاف» ،مستغربًا «هذا الوضع السياسي
ٍ
ال ــذي قــام نتيجة انتخابات جــرت تحت
ش ـعــار «م ــا مـنـقـبــل وال ـس ـمــا زرق ـ ــا» ،وهــا
ه ــم ال ـي ــوم ي ـم ـشــون ف ــي م ـس ــار سـيــاســي
بعيد عن القواعد الشعبية ،وال يحاولون
ال ـتــوصــل إل ــى تـســويــة مـنـطـقـيــة ،ب ــل إلــى
تسوية تبقيهم في الحكم ،لكنها تجعلهم
أقلية .وهذا ال يشكل عامل استقرار ،ألن
التسوية التي يسعون إليها تحت شعار
محاربة اإلرهاب ،ونحن معها ،ينبغي أن
تعني مـحــاربــة اإلره ــاب كله ولـيــس فئة
ً
معينة منه ،فضال عن مطالبة حزب الله
باالنسحاب من سوريا».
وعـمــا إذا كــانــت مــواقـفــه نتيجة اقتناعه
بــأنــه لــم يـعــد لــه م ـكــان عـلــى لــوائــح تيار
املستقبل فــي طــراب ـلــس ،خـصــوصــا بعد
دخ ـ ـ ــول أس ـ ـمـ ــاء جـ ــديـ ــدة ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة
السياسية مثل وزير العدل أشرف ريفي،
ً
فضال عن التقارب األخير بني املستقبل
والـ ــوزيـ ــر ال ـس ــاب ــق ف ـي ـصــل ك ــرام ــي؟ يــرد
األحدب« :ليست هناك انتخابات نيابية
اليوم حتى نتحدث بهذا الشكل .وال أرى
أحـ ـ ـدًا يــزاح ـم ـنــي ع ـلــى م ـقــاعــد طــراب ـلــس
ال ـ ّـسـ ـنـ ـي ــة الـ ـخـ ـمـ ـس ــة ،وعـ ـن ــدم ــا تـحـصــل
االنتخابات عندها لكل حــادث حديث».
غير أنــه ّ
يقر بــأن «طرابلس تشهد خلط
ً
أوراق» ،متحدثًا عن «ظهور مسلح ليال،
وتشكيل مجموعات مسلحة جديدة في
ً
املــدي ـنــة» ،مـتـســائــا« :كـيــف نحكم لبنان
بـ ـه ــذا ال ـش ـك ــل وداعـ ـ ـ ــش ت ـن ـت ـظــرنــا عـلــى
الحدود؟».

