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سياسة
تقرير

النميري ّفي الشريط
الذي وزعه تنظبم
«داعش» االرهابي

انتحاري الجرود

اسألوا رومية عن «أبو دجانة»!
عبد الرحمن النميري ،االنتحاري الثالث
الذي أنتجته البيسارية في غضون أربع
سنوات .البلدة الحاضنة «أشكال وألوان»
من لبنانيين وفلسطينيين وسوريين،
تستبعد أن يكون الثالث ثابتًا في ظل
استمرار تواري عدد من الشبان منذ بداية
األزمة السورية .الثالثة انتحروا ،لكنهم
ّ
فجروا خلفهم تساؤالت عدة عن سبب
اقتناعهم بالفكر التكفيري وهم أبناء
عائالت متنوعة ومندمجة
آمال خليل
ظ ـهــر األحـ ــد ال ـف ــائ ــت ،ك ــان دور عبد
الرحمن النميري ليكون االنتحاري
ال ـث ــال ــث م ــن ال ـب ـي ـســاريــة ومـحـيـطـهــا
(قـضــاء الــزهــرانــي) .كــاد يفجر نفسه
بـ ـجـ ـن ــود الـ ـجـ ـي ــش ال ـل ـب ـن ــان ــي أثـ ـن ــاء
املـ ـع ــرك ــة ضـ ــد «داعـ ـ ـ ـ ــش» فـ ــي جـ ــرود
رأس بعلبك .بحسب بـيــان الجيش،
فــإن «وح ــدة مــن الجيش فـ ّـجــرت على
طــريــق وادي ح ــورت ــة ومـ ــراح ال ــدوار
سـ ـي ــارة ودراجـ ـ ـ ــة ن ــاري ــة مـفـخـخـتــن
ت ـقــان ان ـت ـحــاريــن ،كــانــوا يـحــاولــون
استهداف عناصر مــن الجيش» .في
اليوم التالي ،تم تناقل مقطع فيديو
ألحد االنتحاريني يتلو وصيته إلى
أوالده وزوجته وأهله .النميري الذي
كان قد توارى عن األنظار وانقطعت
أخ ـبــاره مـنــذ أكـثــر مــن ث ــاث سـنــوات
ل ــم يـسـت ـطــع تـف ـج ـيــر ال ـج ـن ــود ،لـكـنــه
ّ
فجر صدمة فــي ضيعة الـعــرب (حي

منقسم بــن البيسارية والصرفند)
التي ينتمي إليها ،ومحيطها .طوال
الفترة املاضية ،ساد الظن أن الشاب
ال ـثــاث ـي ـنــي الـ ـ ــذي ال ـت ـح ــق ب ــ«ج ـب ـهــة
الـنـصــرة» ،وانتقل إلــى ســوريــا ،ربما
ق ـتــل .اك ـت ـشــاف أن ــه ك ــان ال ي ــزال حيًا
ويسكن في مغاور الجرود اللبنانية
ح ـ ـ ـ ـ ّـرك الـ ـ ـن ـ ــار ال ـ ـخـ ــامـ ــدة ف ـ ــي ب ـعــض
النفوس في املنطقة التي خرج منها
انتحاريان ينتميان إلــى «النصرة»،
ّأول ـه ـمــا اب ــن ال ـحــي الـفـلـسـطـيـنــي في
ال ـب ـي ـس ــاري ــة عـ ــدنـ ــان امل ـح ـم ــد (ف ـ ّـج ــر
ن ـف ـســه أم ـ ــام ال ـس ـف ــارة اإلي ــرانـ ـي ــة في
بـئــر حـســن ع ــام  )2013وال ـثــانــي هو
اب ــن ح ــي ي ــاري ــن ال ـجــديــدة ف ــي خ ــراج
البلدة ّ
(فجر نفسه أمــام املستشارية
اإليــرانـيــة فــي بئر حسن عــام .)2014
ح ـي ـن ـهــا ،وصـ ـل ــت ردود ال ـف ـع ــل إل ــى
إحــراق منازل وسيارات وقطع طرق.
بــالـنـسـبــة إلـ ــى ال ـن ـم ـي ــريّ ،
رد الـفـعــل
األول سـ ّـجــل لـيــل اإلث ـنــن ،حــن بــادر
شـ ـب ــان مـ ــن ال ـص ــرف ـن ــد إلـ ـ ــى إش ـع ــال
إطارات أمام منزل عائلته ،احتجاجًا،
فـيـمــا ان ـت ـشــرت ح ـمــات ع ـلــى مــواقــع
التواصل االجتماعي ّ
صبت غضبها
على عائلته وضيعة الـعــرب .بهدف
ت ـط ــوي ــق ردود الـ ـفـ ـع ــل ،زار رئ ـيــس
بلدية الصرفند علي خليفة ،يرافقه
ق ـ ـيـ ــاديـ ــون مـ ــن ح ــرك ــة أم ـ ـ ــل ،ضـيـعــة
ال ـعــرب والـتـقــى فــاعـلـيــات عـشـيــرة آل
النميري الذين أصدروا بيانًا ّ
تبرأوا
فيه من «اإلرهــابــي الــذي قضى خالل
مـحــاولـتــه اسـتـهــداف جـنــود الجيش
اللبناني الباسل» ،واعتبروا أن «ما
أقدم عليه عمل مدان وجبان وﻻ يمت
للثوابت والقيم التي نتمسك بها».
ال ت ـ ـح ـ ـت ـ ــاج ض ـ ـي ـ ـعـ ــة ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرب إل ـ ــى
ت ـقــديــم ك ـشــف ح ـس ــاب ع ــن وطـنـيـتـهــا

وان ـف ـت ــاح ـه ــا .إم ـ ــام امل ـس ـج ــد ال ـش ـيــخ
مـ ـحـ ـم ــد امل ـ ــوع ـ ــد مـ ـ ـع ـ ــروف ب ـم ــواق ـف ــه
املؤيدة لحزب الله ،والتي يطلقها في
خطب الجمعة .كثر مــن أبـنــاء القرية
يـتـمـسـكــون بــانـتـمــائـهــم إل ــى األح ــزاب
الــوطـنـيــة ،ال سـيـمــا ال ـحــزب التقدمي
ً
وفاء لكمال جنبالط الذي
االشتراكي
اس ـت ـص ــدر ل ـه ــم ب ــداي ــة ال ـس ـت ـي ـن ـيــات،
عـنــدمــا ك ــان وزي ـ ـرًا لـلــداخـلـيــة ،أوراق
ّ
قـيــد ال ـ ــدرس ،مــكـنـتـهــم ع ــام  1994من
الـحـصــول عـلــى الجنسية اللبنانية.
أمـ ـ ــا ال ـ ـشـ ـ ّـبـ ــان الـ ـ ـص ـ ــاع ـ ــدون ،ف ـهـ ّـم ـهــم
األول ال ـس ـفــر إلـ ــى امل ــان ـي ــا لــالـتـحــاق
بمن سبقهم منذ بداية التسعينيات
وحـقـقــوا ثـ ــروات طــائـلــة .لـكــن مل ــاذا لم
يـلـتـحــق ع ـبــد ال ــرح ـم ــن بــأش ـقــائــه في
أملانيا واختار «اإلرهاب عائلة» ،علمًا
بأنه ولد من أم شيعية (من املروانية
قضاء الزهراني) ونشأ في عائلة غير
متدينة ومكتفية ماديًا؟
ي ـص ـع ــب عـ ـل ــى كـ ـث ــر الـ ـتـ ـص ــدي ــق ب ــأن
«الـ ـط ــال ــب الـ ـ ـه ـ ــادئ والـ ـطـ ـي ــب» الـ ــذي
ت ــاب ــع دراسـ ـت ــه ف ــي ث ــان ــوي ــة الـبــابـلـيــة

يصعب على كثر
التصديق بأن «الطالب
الهادئ والطيب»
وكاتب قصائد الغزل
هو «أبو دجانة»

الــرسـمـيــة املختلطة ،قــد يصبح «أبــو
دجانة»ّ ،
املنسق بني القلمون السوري
والشمال اللبناني في «داع ــش» ،وأن
يـتـحــول «الـعــاشــق لزميلته املـتـحــررة
ّ
متزمتًا
ومن يكتب لها قصائد الغزل»
ت ـك ـف ـيــريــا .ي ـحـ ّـمــل ه ـ ــؤالء امل ـســؤول ـيــة
لـبـشـيــر ب ،.ج ـ ــاره ال ـص ـي ــداوي ال ــذي
س ـكــن م ــع عــائـلـتــه ف ــي ضـيـعــة ال ـعــرب
مـ ـن ــذ سـ ـ ـن ـ ــوات .درس الـ ـنـ ـمـ ـي ــري فــي
أزه ــر الـبـقــاع مــع بـشـيــر .هـنــاك تعرف
إل ــى «م ـتــدي ـنــن» وأص ـب ــح ع ـض ـوًا في
ّ
خـلـيــة م ــن تـسـعــة أش ـخ ــاص خــطـطــت
السـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف الـ ـي ــونـ ـيـ ـفـ ـي ــل وإطـ ـ ـ ــاق
ص ــواري ــخ بــات ـجــاه فـلـسـطــن املـحـتـلــة
واس ـ ـت ـ ـهـ ــداف املـ ــديـ ــر ال ـ ـعـ ــام األس ـب ــق
لقوى األمن الداخلي أشرف ريفي .في
اعترافاته أمام املحكمة العسكرية عام
 ،2008روى النميري كيف ّ
عرفه بشير
إلـ ــى «أبـ ـ ــو إس ـم ــاع ـي ــل» الـ ـقـ ـي ــادي فــي
ّ
(تبي الحقًا أنه نعيم
تنظيم القاعدة
عباس) ،ظنًا منه أنه يتبع لـ«الجهاد
اإلســامــي» وسيدربهما على القتال
ض ـ ــد اسـ ــرائ ـ ـيـ ــل وتـ ـفـ ـجـ ـي ــر دوري ـ ـ ـ ــات
لـلـيــونـيـفـيــل .ف ــي الـخـلـيــة ذات ـه ــا الـتــي
أشــرف عليها عباس ومحمد توفيق
طــه ومـحـمــد جـمـعــة (كـتــائــب عبدالله
ع ـ ـ ــزام) ،كـ ــان ش ــرك ــاء ال ـن ـم ـيــري ج ــاره
بشير ومروان حمادي ابن حي يارين
الذي غادر مع االنتحاري املحمد إلى
ســوريــا واب ــن حــي يــاريــن املـجـنــد في
قوى األمن الداخلي مطلق ج .والشيخ
أحـمــد الـخـلــف (يـقـيــم فــي البيسارية)
الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـعـ ـ ّـد امل ـ ــرش ـ ــد ال ـ ــروح ـ ــي ل ـه ــم،
واألسيري املطلوب مصعب قدورة.
ع ـ ــام  ،2009أدي ـ ـ ــن ال ـن ـم ـي ــري وح ـكــم
بــالـسـجــن ل ـثــاث س ـن ــوات .حـتــى ذلــك
ال ـ ـحـ ــن ،ي ــؤك ــد أق ـ ــرب ـ ــاؤه أن م ـظــاهــر
ّ
التزمت لم تكن قد ظهرت عليه .يقول

قريبه العضو في اللجنة املركزية في
ال ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي ف ـي ــاض الـنـمـيــري
إن ــه ك ــان «شـيـخــا مـ ـ ــودرن» .ح ــاول أن
ي ـص ـبــح إمـ ـ ــام ج ــام ــع ال ـض ـي ـع ــة ،لـكــن
كـ ـب ّــار الـ ـس ــن رف ـ ـضـ ــوا ب ـس ـب ــب صـغــر
س ــن ــه« .دراسـ ـت ــه ف ــي األزهـ ــر ل ــم ّ
تغير
ف ــي س ـلــوكــه االج ـت ـم ــاع ــي .ظ ــل يسهر
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الكتائب :لسنا «فضلة عشاء» القوات
َ
َ
جمهوري حزبي
تكفي متابعة حسابات
على وسائل
الكتائب والقوات اللبنانية ّ
التواصل االجتماعي ،إلدراك أن الوضع
بينهما أعقد من محاوالت إصالحه.
وبحاجة إلى أكثر من «سالم» ُيرسله سمير
جعجع ،بصورة غير مباشرة ،إلى سامي
الجميل .على الرغم من ذلك ،تحاول
القوات فتح كوة في جدارهما السميك
ليا القزي
الـ ـك ــام الـ ـ ــذي أسـ ـ ـ ّـر ب ــه رئـ ـي ــس ح ــزب
ال ـقــوات اللبنانية سمير جعجع إلى
نــائــب ح ــزب الـكـتــائــب إي ـلــي مــارونــي،
خ ـ ــال زيـ ـ ـ ــارة األول إل ـ ــى زحـ ـل ــة قـبــل
قــرابــة العشرة أي ــام ،وصــل إلــى دوائــر
القرار في الصيفيّ .
عبر جعجع ،ذاك
اليوم ،عن رغبةٍ في إعادة العالقة بني
الحليفني السابقني إلى مرحلة الوئام،
ُمـنـتــدبــا مــارونــي حـ ّـتــى ينقل ّ
تحيات
رئـ ـي ــس ال ـ ـقـ ــوات إلـ ــى ال ـن ــائ ــب ســامــي

ً
فضال عن ّ
نية معراب إرسال
الجميل.
ـدوب مــن قبلها ،األرج ــح أن يكون
م ـنـ ٍ
وزير اإلعالم ملحم رياشي ،إلى البيت
ّ
امل ــرك ــزي ل ــ«ال ـك ـتــائــب» ح ــت ــى ُي ـح ــاول
«ترقيع» الثقوب التي باعدت ما بني
ّ ّ
الحزبني .حتى أن مـصــادر زحــاويــة،
ّ
واكبت زيارة جعجع للمدينة ،تتحدث
عن ّ
«نية القوات محاولة التحالف مع
ال ـك ـتــائــب ح ـيــث تـسـمــح الـ ـظ ــروف في
دوائر جبل لبنان االنتخابية».
خـطــوات ال ـقــوات اللبنانية الصغيرة
بــات ـجــاه الـكـتــائــب ،وطــري ـقــة الـتــرويــج
لخبر «خ ـلــوة» جعجع ومــارونــي في
زحـ ـل ــة ،ت ـت ــزام ــن م ــع ح ــال ــة «ال ـ َـه ـج ــر»
ب ــن ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر وال ـق ــوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة .ل ــم ي ـق ــع الـ ـط ــاق رسـمـيــا
ب ـعــد ،ول ـكــن حـ ـ ّـدة ال ـخــافــات بينهما
ّ
ت ـ ــزداد ،إن ك ــان ف ــي م ــا خ ـ ّـص املــلـفــات
داخل مجلس الوزراء ،أو في التنسيق
ملرحلة االنتخابات النيابية ،وأخيرًا
ح ـ ــول زيـ ـ ـ ــارة ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء إل ـ ــى س ــوري ــا.
ولكن ،ال ُيمكن لجعجع أن يعود إلى
«بيته األول» ،متناسيًا ُسخريته من
«ب ـع ــض الـ ـن ــاس ف ــي ال ـف ـت ــرة األخ ـي ــرة
الــذيــن ُي ـعــارضــون ملـجــرد امل ـعــارضــة...
ّ
الـفــوضــويــن الــذيــن يــريــدون ه ــدم كــل

أطلع ماروني المكتب
السياسي الكتائبي
على نية جعجع
تحسين العالقة
ش ـ ــيء ...وامل ـعــارضــة لـيـســت بــالـعـيــاط
وال ــزعـ ـي ــق والـ ـص ــري ــخ» .قـ ــال جـعـجــع
ّ
ك ــام ــه خـ ـ ــال اإلفـ ـ ـط ـ ــار ال ـ ـ ــذي نــظ ـمــه
حــزبــه فــي ح ــزي ــران املــاض ــي .وأض ــاف
إل ـيــه جـمـلـتــه« :م ــن ال يستطيع جمع
الـ ـح ـ ّـد األدنـ ـ ــى م ــن ال ـح ــاص ــل ليسمح
ّ
ل ـنــا ول ـيــذهــب يـتـســلــى ف ــي امل ـق ـهــى أو
كـمــا ي ـقــول زي ــاد الــرح ـبــانــي فليذهب
ال ــى تــرقـيـ ّـع بـنـطـلــونــه قـبــل الـتـنـطــح».
ً
ٌ
صحيح أنه لم ُي ّ
سم الجميل مباشرة،
ّ
ّ
إال أن الكتائبيني شعروا بأن الحديث
ّ
موجه لهم .يحفظون عبارات جعجع
وتوصيفه لـ«معارضة الزعيق» جيدًا،
لذلك «لــن نكون فضلة عشاء القوات،

ال ـتــي تـعـيــد فـتــح ال ـق ـنــوات مـعـنــا بعد
انـتـهــاء شـهــر الـعـســل مــع الـعــونـيــن»،
ب ـح ـســب مـ ـص ــادر امل ـك ـت ــب ال ـس ـيــاســي
الكتائبي.
خــال اجتماع املكتب السياسي يوم
ّ
التطرق وبشكل ُمسهب
 14آب ،جرى
إلـ ــى م ــا دار ب ــن ج ـع ـجــع وم ــارون ــي،
«الذي أطلعنا عن ّ
نية القوات تحسني
ال ـع ــاق ــة م ـع ـن ــا ،وإرسـ ـ ـ ــال م ــوف ــد إل ــى
ال ـص ـي ـف ــي» .ال ـت ـع ــام ــل م ــع األمـ ـ ــر ك ــان
«ع ـ ـلـ ــى درجـ ـ ـ ــة ع ــالـ ـي ــة م ـ ــن ال ـ ـجـ ـ ّـديـ ــة،
وكــانــت هـنـ ُـاك ع ـ ّـدة آراء ُوضـعــت على
ّ
الكتائب
الطاولة» .املشكلة هي في أن
ّ
فخورون بأننا
مكان آخر.
أصبح «في
ٍ
ُ
بقينا ثابتني مكاننا ولــم نـقــدم على
ال ـت ـســويــات ال ـتــي لـجــأ إلـيـهــا (رئـيــس
ال ـح ـكــومــة) س ـعــد ال ـح ــري ــري وسـمـيــر
ج ـع ـجــع .ف ــي ال ـن ـت ـي ـجــة ،ه ـم ــا أس ــاس
ّ
التسوية الرئاسية ،وكل طرف يتحمل
مسؤولية خياراته».
املالحظات الكتائبية على أداء القوات،
مـنــذ تبني األخ ـيــرة تــرشـيــح الرئيس
م ـي ـشــال عـ ــون ،ك ـث ـيــرة ،ووص ـل ــت إلــى
حـ ـ ّـد ال ـه ـج ــوم بــال ـش ـخ ـصــي بـيـنـهـمــا.
رغم ذلك« ،لنر كيف ستتطور األمور.
القصة ليست كبسة ّزر ،وتصريحات

ُ
ّ
جعجع عنا كمعارضة ال تـ ّـبـشــرً بــأن
ّ
األمـ ــور تـتـجــه إل ــى حـ ــل» .إض ــاف ــة إلــى
ّ
أن الكتائب قـ ّـرر «الـخــروج من النادي
السياسي .لدينا سقف ومـبــادئ ،من
ً
ً
يــريــد االلـ ـت ــزام ب ـهــا أهـ ــا وس ـه ـ ٌـا بــه.
ولكن من الصعب أن تقدر أطــراف في
السلطة على مجاراتنا به».
لــن تـكــون م ـحــاوالت رأب ال ـصــدع بني
ّ
الحزبني باألمر السهل ،خصوصًا أن
االث ـنــن ي ـب ــدوان سلبيني برؤيتهما.
ُ
قذف
تعيد مـصــادر مـعــراب
الرسمية ً ّ
ُ
الطابة إلى ملعب الكتائب ،معتبرة أنه
«لم تكن في أي مرة لدينا ُمشكلة مع
الصيفي ،بل هي التي افتتحت الخالف
مـعـنــا مـنــذ تــرشـيــح ع ــون إل ــى رئــاســة
ال ـج ـم ـهــوريــة ،ث ــم حـ ّـمـلـتـنــا مـســؤولـيــة
ً
إقصائها مــن الـحـكــومــة ،وص ــوال إلى
اعتبار الكتائب نفسه خــارج السلطة
وبمواجهتها» .على رغم ذلك« ،ال زلنا
نعتبر أنفسنا نتقاطع مــع الكتائب
في املواقف السيادية والثوابت» .كالم
انتقاد
م ـصــادر مـعــراب يتناقض مــع
ّ
أحد كوادرها قبل فترة ،للجميل ،بأنه
لــو كــان حريصًا على  14آذار ملــا كان
ّ
أول املنسحبني منها .كما أن الكتائب
ّ
ال يـنـفــك ُي ـعــايــر ال ـق ــوات بـ ــأن «تـقــديــم

