6
سياسة

الخميس  11حزيران  2015العدد 2612

تقرير

ّ
ملف العسكريين المخطوفين :كلمة السر لدى «أبو طاقية»
بعد عشرة أشهر من المناورة،
اختار الشيخ العرسالي المثير للجدل،
«أبو طاقية» ،االلتحاق علنًا بـ»جبهة
النصرة» .الرجل الذي كان يطمح إلى
تسوية ملفه القضائي يبدو أنه فقد
األمل ،فقرر اعتماد خيار «الالعودة»

رضوان مرتضى
اح ـتــاج الـشـيــخ مصطفى الحجيري
املـشـهــور ب ــ«أب ــو طــاقـيــة» إل ــى عشرة
أش ـه ــر ،م ـنــذ خ ـطــف الـعـسـكــريــن في
ع ــرس ــال ،ك ــي يـحـســم خ ـي ــاره .بعدما
يـ ـئ ــس م ـ ــن طـ ـ ــول ان ـ ـت ـ ـظـ ــاره ت ـســويــة
ق ـضــائ ـيــة ألوضـ ــاعـ ــه ،ال ـت ـحــق بــركــب
ّ
مـ ـس ــلـ ـح ــي الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــرود .ف ـ ــي الـ ـي ــوم ــن
امل ــاض ـي ــن ،ق ـطــع ال ـح ـج ـيــري «ش ـعــرة
ً
معاوية» التي حافظ عليها طويال،
فــأعــاد تغريد أق ــوال أمـيــر «النصرة»
ّ
ف ــي ال ـق ـل ـمــون أب ــو م ــال ــك ال ـتــلــي على
ّ
حسابه على تــويـتــر .كــرر مــع التلي:
«ل ـ ــن أخـ ـ ــرج م ــن جـ ـب ــال ال ـق ـل ـم ــون إال
منتصرًا أو في تابوت .ولسنا بوارد
االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب إلـ ـ ــى الـ ـشـ ـم ــال وغ ـ ـيـ ــره،
وسنقاتل حتى آخــر مجاهد فينا».
سبق ذلك بتغريدات تنال من «جيش
ال ـ ـغـ ــدر والـ ـنـ ـف ــاق املـ ـس ـ ّـي ــر مـ ــن ح ــزب
الــات اإليــرانــي» .حتى اآلن ،يبدو أن
«أب ــو طــاقـيــة» حسم خـيــاره أو يكاد،
ّ
بعدما حــرص ســابـقــا ،أقــلــه إعالميًا،
على الظهور مظهر املحايد ،واجتهد
فـ ــي ت ـق ــدي ــم ن ـف ـس ــه ب ـه ـي ـئــة امل ـغ ـل ــوب
عـلــى أم ــره فــي مــواجـهــة املـجـمــوعــات
ّ
املسلحة التي اقتحمت عرسال .على
األق ــل ،ه ــذه ال ـصــورة الـتــي خ ــرج بها
الـحـجـيــري عـقــب انـتـقــال املخطوفني
ّ
الذين أكد أنهم في «أمانته» إلى أيدي
ّ
«جبهة الـنـصــرة» .يــومـهــا ُ ،أك ــد ـ ـ من
ّ
يصدقه ـ ـ أحد أنه أجبر على
دون أن
تسليم «األمــانــة» ،علمًا بأنه تعرض
ً
فعال لتهديدات من مسلحني يدورون
في فلك «الدولة اإلسالمية».

ه ـ ـ ــل ت ـ ـي ـ ـقـ ــن ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــل أن الـ ـتـ ـس ــوي ــة
مـسـتـحـيـلــة ،فــاخ ـتــار االل ـت ـح ــاق علنًا
بـ«النصرة»؟
ق ـبــل األحـ ـ ــداث ال ـس ــوري ــة ،ف ــي ،2011
ُ
ل ــم ي ـك ــن ال ـح ـج ـي ــري ،الـ ـ ــذي اشــت ـهــر
بطاقيته البيضاء ،شيخًا عاديًا في
عــرســال ،بــل كــان أحــد وجهائها وله
ً
مــريــدون بــن أبـنــائـهــا .فـضــا عــن أن
عــاقــاتــه بــأبـنــاء القلمون والقصير،
املـجــاوريــن ،تـعــود إلــى أي ــام التجارة
ّ
تصدى الشيخ العرسالي،
والتهريب.
عقب اندالع األحداث ،لتأمني حاجات
ال ـنــازحــن ال ـســوريــن وقـ ـ ّ ّـدم أراضـيــه
لبناء مخيمات لهم ،ما وثــق عالقته
ّ
بــاملـجـمــوعــات املـســلـحــة بـعــد إيــوائــه
ّ
عـ ـ ــوائـ ـ ــل مـ ـس ــلـ ـحـ ـيـ ـه ــا .ومـ ـ ـ ــع ت ـط ــور
ّ
األحداث ،تعززت عالقته بـ«النصرة»
بـعــدمــا وض ــع إمـكــانــاتــه فــي تصرف
التنظيم الصاعد ،ووصــل التنسيق

الى ّ
حد أن «أبو مالك» كان يطلب من
«أبو طاقية» استدعاء أحد النازحني
بــالـقــوة أو جلب آخــر للتحقيق معه
ف ــي ش ـب ـهــة م ـع ـي ـنــة أو الس ـت ـي ـضــاح
ّ
مسألة ما .كله كان يجري بعيدًا عن
اإلع ـ ـ ــام ،ف ــي ظ ــل غ ـي ــاب ال ــدول ــة عن

هل تيقن الحجيري
أن تسوية ملفه
القضائي مستحيلة،
فالتحق بـ«النصرة»؟

عــرســال ،لكنه كــان يوثق فــي تقارير
دورًا في
أمنية .كذلك لعب الحجيري ُ
التوسط إلطــاق صحافيني خطفوا
في الداخل السوري ،وتردد أنه ربما
ك ــان م ـتــورطــا ف ــي عـمـلـيــات الـخـطــف
وفي الحصول على نسبة من الفدية.
غ ـيــر أن م ــا ب ـعــد اق ـت ـح ــام املـسـلـحــن
لعرسال فــي الثاني مــن آب املاضي،
ُ
ض ـ ـ ـ ــع «أبـ ــو
لـ ــم يـ ـع ــد كـ ـم ــا ق ـب ـل ـه ــا .و ِ
ط ــاق ـي ــة» ف ــي دائ ـ ـ ــرة ال ـش ـب ـه ــات بـعــد
اختطاف العسكريني .يومها حــاول
الـ ــرجـ ــل اسـ ـتـ ـغ ــال األم ـ ـ ــر لـتـبـيـيــض
صفحته ل ــدى ال ــدول ــة اللبنانية من
دون أن يضرب العالقة التي تربطه
ب ــ«ال ـق ــاع ــدة» .ظ ـ ُـن ال ـح ـج ـيــري ،وهــو
ّ
صاحب مقولة «أسلم نفسي عندما
ي ّـص ـبــح هـ ـن ــاك ع ـ ــدل ف ــي الـ ـقـ ـض ــاء»،
أنـ ـ ـ ــه ق ـ ــد ي ـن ـج ــح ل ـ ـ ــدى الـ ـقـ ـضـ ــاء فــي
ت ـســويــة أوض ــاع ــه وأوضـ ـ ــاع نجليه

مصطفى الحجيري :تسوية ملفه جزء ال يتجزأ من الحل في عرسال (األخبار)

ب ــراء وع ـب ــادة .وك ــان األول قــد أوقــف
فــي كــانــون األول  2013عـلــى حاجز
وادي حميد بتهمة االره ـ ــاب ،فيما
ّ
ُيتهم ابنه األكبر عبادة بـ«املشاركة
ّ
ف ــي ق ـتــل أرب ـع ــة ش ــب ــان م ــن آل أمـهــز
وج ـع ـفــر ف ــي وادي راف ـ ــق ،وف ــي قتل
ال ـضــابــط ب ـيــار بـشـعــانــي وامل ـع ــاون
أول ابــراهـيــم زهــرمــان فــي عــرســال».
ً
فـ ـض ــا ع ــن ك ــون ــه م ــن ب ــن األسـ ـم ــاء
ال ـتــي ذك ــره ــا وزيـ ــر ال ــدف ــاع الـســابــق
ف ــاي ــز غ ـص ــن ب ُـت ـه ـمــة ن ـق ــل ال ـس ـي ــارة
املفخخة التي ف ِّجرت في الرويس في
آب  .2013دخــل الــرجــل فــي الوساطة
وتـمـكــن ب ــ«امل ــون ــة» م ــن تـحــريــر عــدد
مـ ــن ال ـع ـس ـك ــري ــن امل ُـخ ـط ــوف ــن ل ــدى
«النصرة» ،وهو ما نسب يومها إلى
«هيئة علماء املسلمني» .غير أنــه لم
يتمكن من االستمرار في الوساطة،
تـ ـح ــت وقـ ـ ــع الـ ـضـ ـغ ــوط ال ـس ـيــاس ـيــة
ال ـت ــي ط ــال ـب ــت ب ــإخ ــراج ــه لــاش ـت ـبــاه
ف ــي ك ــون ــه ال ـخ ــاط ــف وامل ـ ـفـ ــاوض في
آن واحــد .ابتعد «أبو طاقية» ،مبقيًا
عـلــى عــاقــة ج ـيــدة م ــع ال ــوزي ــر وائ ــل
أبــو فــاعــور ،ليفسح فــي املـجــال أمــام
م ـف ــاوض ــن آخ ــري ــن ب ـ ـ ــاؤوا بــالـفـشــل
جميعهم .ولـكـنــه «ق ـبــض» قـبـ ُـل ذلــك
ج ــزءًا مــن ثمن الــوســاطــة .فقد أخلي
سبيل ابنه بــراء في  24كانون األول
كفالة قدرها  3ماليني
 ،2014مقابل
ّ
ل ـيــرة .غـيــر أن تـعــقــد امل ـفــاوضــات في
مــرح ـلــة الح ـق ــة ،وإع ـ ـ ــدام «ال ـن ـص ــرة»
اث ـن ــن م ــن الـعـسـكــريــن املـخـطــوفــن،
اس ـت ـح ــال ث ـ ــأرًا ع ـش ــائ ــري ــا شـخـصـيــا
مع «أبــو طاقية» نفسه ،الــذي يعتبر
ّ
متورطًا في نظر أهالي العسكريني
وجزء كبير من اللبنانيني .علمًا بأن
الحجيري ال ي ــزال ناشطًا على خط
نقل األهالي من عرسال إلى الجرود
وبالعكس.
ي ـن ـق ـس ــم ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون ح ـ ـيـ ــال «أبـ ــو
مناد بمحاسبته بوصفه
طاقية» بني ٍ
امل ـ ـسـ ــؤول عـ ــن كـ ــل مـ ــا ي ـ ـجـ ــري ،وم ــن
ي ــدع ــو إل ــى االس ـت ـف ــادة م ـنــه إلن ـجــاز
التسوية في عرسال .إال أن الثابت أن
«أبو طاقية» وحده يملك كلمة السر
ل ـت ـحــريــر ال ـع ـس ـك ــري ــن امل ـخ ـطــوفــن،
ك ــذل ــك إن ت ـســويــة مـلـفــه ه ــي ج ــزء ال
يتجزأ من الحل في عرسال.

تقرير

ّ
الحريري يحاول لملمة عكار ...ولو تحت صورة األسد!
عبد الكافي الصمد

«الشيخ أحمد» يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه (مروان طحطح)

نـتــائــج انـتـخــابــات املـجـلــس اإلســامــي
ال ـش ــرع ــي ف ــي عـ ـك ــار ،ف ــي ال ـع ــاش ــر مــن
الشهر املــاضــي ،ال تــزال تتداعى داخل
ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ،ب ـع ــدم ــا أف ـض ــت إل ــى
فــوز صعب ملرشحه علي طليس على
م ــرش ــح ال ـج ـم ــاع ــة اإلس ــامـ ـي ــة مـحـمــد
شــديــد ( 55صــوتــا مقابل  47لشديد)،
واخ ـت ــراق أســامــة الــزع ـبــي ،امل ـقــرب من
الرئيس نجيب ميقاتي ،الئحة التيار
األزرق في مجلس أوقاف املنطقة ،على
حساب املرشح املستقبلي علي حسن
( 70صوتًا لألول مقابل .)62
فبعد اجتماعات ّ
عدة ملسؤولي التيار
في عكار وبـيــروت لــدرس أسباب هذه
االن ـت ـك ــاس ــة ،ف ــي مـنـطـقــة ك ــان ــت حـتــى
األمـ ـ ــس ال ـق ــري ــب «ق ـل ـع ــة» مـسـتـقـبـلـيــة
حصينة ،وبعد تقارير رفعها منسقو
عـ ـ ـك ـ ــار ال ـ ـثـ ــاثـ ــة واملـ ـ ــرش ـ ـ ـحـ ـ ــون ب ـه ــذا
ال ـخ ـصــوص ،زار األم ــن ال ـعــام للتيار
ّ
أحـ ـم ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري عـ ـك ــار ل ـي ــط ـل ــع عــن
ّ
التسرب في منطقة
كثب على أسباب
مثلت دائمًا «الخزان الشعبي» لتياره.
وخ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاءات م ـع ــه ،أو م ــن خــال

توقف المساعدات
واإلخالل بالوعود
والتداعيات السورية أثرت
في حضور المستقبل
م ــا وص ـلــه م ــن ت ـقــاريــر ورس ــائ ــل ،ملس
ال ـحــريــري ان ــزع ــاج ال ـقــاعــدة الشعبية
واسـ ـتـ ـي ــاء ه ــا مـ ــن أداء الـ ـتـ ـي ــار الـ ــذي
سـ ّـجــل ح ـضــوره تــراج ـعــا ،بــرغــم أن ــه ال
يــزال الـطــرف األكـثــر حـضــورًا ،ملصلحة
آخ ــري ــن ب ـ ــدأوا ي ـت ـقــدمــون ب ـب ــطء .ومــن
أس ـب ــاب ه ــذا االن ــزع ــاج ،وف ــق مـصــادر
مقربة من املستقبل« ،لجوء مسؤولني
وقيادات عليا في التيار ،أخيرًا وعلى
نحو بــارز ،إلــى االستعانة بالعائالت
التقليدية في عكار ،سياسيًا ودينيًا،
لتثبيت حضورهم ،وبأشخاص أثبتت
ت ـجــارب ع ــدة أن ـهــم ق ـ ّـدم ــوا مصالحهم

الشخصية ومـصــالــح عــائــاتـهــم على
مصلحة الـتـيــار وقــاعــدتــه العريضة».
هذه السياسة «أثارت امتعاضًا واسعًا
في أوســاط التيار وقــواعــده ،وتحديدًا
ال ـعــائــات غـيــر الـتـقـلـيــديــة والـفــاحــن
والـعـشــائــر ،الــذيــن وج ــدوا أن التيار ال
يتعامل معهم فقط كما كان السوريون
يتعاملون معهم ،بل أعادهم أيضًا إلى
أيام العهد العثماني!».
وي ـ ـضـ ــاف إلـ ـ ــى هـ ـ ــذه األس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ،وف ــق
امل ـ ـصـ ــادر« ،ت ــوق ــف حـنـفـيــة ال ـخــدمــات
واملـســاعــدات ،وضعف حضور النواب
ومـنـسـقــي ال ـت ـيــار وكـ ـ ــوادره ف ــي عـكــار،
ً
فـ ـ ـض ـ ــا عـ ـ ــن خـ ــافـ ــات ـ ـهـ ــم الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة،
وت ـ ـعـ ــاط ـ ـي ـ ـهـ ــم م ـ ـ ــع أه ـ ـ ــال ـ ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة
بفوقية ،وإخاللهم بكثير مــن الوعود
ال ـت ــي أغ ــدق ــوه ــا ع ـلــى ال ـع ـكــاريــن منذ
ً
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،فـ ـض ــا عـ ــن ت ــداعـ ـي ــات
أحداث سوريا التي أثرت في العكاريني
اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا ،وتخلي
املستقبل عنهم وســط هــذه املعمعة».
وسط هذه األجــواء ،كان ميقاتي ،أبرز
منافسي تيار املستقبل في عكار ،إلى
جــانــب الـجـمــاعــة اإلســام ـيــة وآخــريــن،
يعمل بهدوء على تثبيت حضوره في

املنطقة ،مــن خــال خــدمــات اجتماعية
وصحية وتربوية عبر «جمعية العزم
والـسـعــادة» التابعة لــه ،مــا أوجــد لدى
الـعـكــاريــن «اس ـت ـع ــدادًا لـلـتـعــاون معه
من جانب أكثر من طرف وفي أكثر من
مجال ،وأحدث خرقًا بات يصعب على
تـيــار املستقبل س ـ ّـده ،أو منع ميقاتي
وس ـ ـ ــواه م ــن مـ ــلء ال ـ ـفـ ــراغ الـ ـ ــذي تــركــه
التيار».
دفــع ذلــك األم ــن الـعــام للمستقبل الى
ال ـ ـتـ ــردد ع ـل ــى ع ـك ــار إلنـ ـق ــاذ م ــا يـمـكــن
ّ
ولسد غياب النواب واملنسقني
إنقاذه،
وال ـك ــوادر فــي املـنـطـقــة ،وب ــات «الشيخ
أحمد» يحضر أحيانًا لتقديم العزاء،
أو لـلـقـيــام بــواجــب اجـتـمــاعــي ،بعدما
عجز ممثلوه على اخـتــاف مراكزهم
وأحجامهم عن تأدية الحد األدنى من
املطلوب منهم .وفي هذا اإلطارّ ،
يتندر
بـعــض مـنــاصــري املستقبل فــي عـكــار،
بحسرة ،على ما وصل إليه تيارهم في
ّ
املنطقة ،إلى حد جعل الحريري يعزي
النائب السابق وجيه البعريني مرتني
بوفاة والدته وزوجته ،و»يجلس إلى
جانبه تحت صــورة تجمع البعريني
وبشار األسد!».

