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سياسة
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على الغالف

المجموعات «الجهادية»:

خسرنا المعركة
لم ّتتعظ المجموعات
«الجهادية» من تجاربها
تكرر
في الشمال اللبنانيّ .
األخطاء نفسها وتخ ُلص
إلى النتيجة نفسها .ما الذي
يدفع مجموعة مس ّلحة
تحمل عبء قضية معينة،
سواء أكانت محقة أم ال،
إلى خوض معركة تعلم
مسبقًا أ ّنها خاسرة؟
رضوان مرتضى
ال ي ـخ ـت ـل ــف اثـ ـ ـن ـ ــان عـ ـل ــى ال ـن ـت ـي ـجــة
امل ـع ـل ـن ــة لـ ـج ــول ــة االش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات فــي
ّ
طــرابـلــس .تمكن الجيش مــن هزيمة
ّ
ُ
املسلحني .والنتيجة ال لـبــس فيها،
فـ ــي ال ـش ـك ــل ع ـل ــى األقـ ـ ـ ــل ،ن ـج ــح فــي
دفعهم إلى التواري واالختباء وأزال
ّ
ـة .تمكن الجيش
مـظــاهــرهــم املـســلـحـ ّ
من نشر حواجزه ونفذ عمليات دهم
ّ
محرمة عليه ،ولو
في مناطق كانت
ّ
كلف ذلك حياة  12ضابطًا وجنديًا،
ُ
ّ
فيما لــم تـســجــل خـســائــر فــادحــة في
ّ
صفوف املسلحني.
أكثر ما ُيثير الغرابة لدى استطالع
آراء «ال ـج ـه ــادي ــن» ح ــول املــواج ـهــة
األخ ـ ـيـ ــرة اعـ ـت ــرافـ ـه ــم الـ ـص ـ ّـري ــح ب ــأن
نتيجة املعركة كــانــت متوقعة ،رغم
ت ـن ــوي ـه ـه ــم ب ــ«ت ـن ـك ـي ــل امل ـج ــاه ــدي ــن
بالجيش وتكبيده خسائر فــادحــة،
ً
ّلكونه ضعيفًا ومكشوفًا ،فضال عن
أن ــه غـيــر مــؤهــل ل ـخــوض مــواجـهــات
الشارع».
النقاش في ما جرى ال يقتصر على
ال ـش ـم ــال وح ـ ـ ــده ،ب ــل يـ ـم ـ ّـر بــال ـب ـقــاع
وال ـج ـنــوب مـ ــرورًا بــاملـخـيـمــات حيث
تـ ـتـ ـم ــرك ــز م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات ذات هـ ــوى
ّ
«الجهادية»
متشدد .تتفق القيادات ّ
على أن الخسارة كانت متوقعة ،وهي
ّ
شكلت «صفعة قوية للشباب املسلم
في الشمال» .وانطالقًا من املواجهة

ُ
األخ ـيــرة ،تـجــري بعض املجموعات
ج ـل ـســات ت ـقــويــم ف ــي ج ـل ـســات عــامــة
وعبر وسائل التواصل االجتماعي.
ُ
وه ـ ـ ــي إذ تـ ـجـ ـم ــع عـ ـل ــى االع ـ ـت ـ ــراف
ّ
بالخطأ في التوقيت ،ترى أن حدثًا
خ ـ ــارج ـ ــا ع ـ ــن الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة اس ـ ـتـ ــدرج
امل ـج ـمــوعــات ّل ـت ـت ـصـ ّـرف بصبيانية
وان ـف ـع ــال ،لـكــنـهــا تــؤكــد أن «امل ـضــي
إلـ ــى األمـ ـ ــام كـ ــان م ـنـ ّـس ـقــا ومـخـطـطــا
لـ ـ ــه ،ألنـ ـ ــه ل ـ ــم تـ ـع ــد ّه ـ ـنـ ــاك إم ـك ــان ـي ــة
ل ـ ـل ـ ـتـ ــراجـ ــع» .وت ـ ـمـ ــثـ ــل ه ـ ـ ــذا الـ ـح ــدث
فـ ــي ت ــوق ـي ــف ال ـج ـي ــش أفـ ـ ـ ــراد خـلـيــة
عـ ــاصـ ــون ،وعـ ـل ــى رأسـ ـه ــم امل ـط ـلــوب
أح ـمــد سـلـيــم امل ـي ـقــاتــي .وي ـقــول أحــد
عناصر «جبهة النصرة» املوجودين
في لبنان لـ«األخبار» إن «مجموعة
الـشـيــخ أب ــو ال ـهــدى املـيـقــاتــي فتحت
املـ ـع ــرك ــة فـ ــي األس ـ ـ ـ ــواق بــالـتـن ـسـيــق
مــع أن ـصــار الــدولــة فــي الـشـمــال بعد
عملية توقيفه» .ويضيف أن «باقي
امل ـج ـمــوعــات انـ ـج ـ ّـرت إل ــى املــواج ـهــة
مجبرة ،خوفًا من اتهامها بالتخاذل
عن النصرة».
لـكــن م ــاذا ع ــن «الـبـيـئــة الـحــاضـنــة»؟
اإلج ــاب ــة ع ــن الـ ـس ــؤال ش ـبــه م ـ ّ
ـوح ــدة
لــدى عــدد مــن الـقـيــادات «الجهادية»
ف ــي ل ـب ـنــان وال ـق ـل ـم ــون« :ال ـج ـمــاعــات
ال ـج ـهــاديــة ف ــي ل ـب ـنــان ل ــم ت ـكــن يــومــا
مـ ـ ــدعـ ـ ــومـ ـ ــة م ـ ـ ــن ب ـ ـي ـ ـئـ ــة ح ـ ــاضـ ـ ـن ـ ــة».
ّ
وانـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــا مـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذه «امل ـ ـسـ ــل ـ ـمـ ــة»،
ـوقـ ــن هـ ـ ــذه ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات «أن «بـ ـق ــاء
تـ ـ ِ
امل ـع ـط ـي ــات املـ ـي ــدانـ ـي ــة ع ـل ــى حــال ـهــا
يـ ـجـ ـعـ ــل م ـ ـ ــن االسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــال ـ ــة بـ ـمـ ـك ــان
إمـ ـك ــانـ ـي ــة قـ ـل ــب الـ ـ ــواقـ ـ ــع ال ـل ـب ـن ــان ــي
مل ـص ـل ـح ــة امل ـ ـجـ ــاهـ ــديـ ــن» .ي ـس ـتـع ـيــد

قام شادي
المولوي بتصرفات
غير منضبطة ،أبرزها
التلي
تورط ّ
ُ
فضحه ّ

هـ ــؤالء «ال ـغ ــرب ــة» ال ـت ــي يـعـيـشــونـهــا
ً
ف ــي مـجـتـمـعــاتـهــم أص ـ ـ ــا ،ل ــذل ــك هــم
ّ
مقتنعون بأن «مجموعاتنا ضعيفة
وغير قادرة على فتح معركة مواجهة
شاملة فــي ظــل غـيــاب قــاعــدة خلفية
عـلــى ال ـحــدود لـلـمــدد» .حـتــى معركة
الشمال ،بالنسبة إليهم« ،لــو طالت
فهي بالنهاية خــاســرة» .أمــا أحــداث
الـشـمــال األخ ـي ــرة ،فتكشف املـصــادر
عن «محاوالت جرت للملمتها ،لكن
الشباب انجرفوا خلف انفعاالتهم».
وت ـش ـي ــر امل ـ ـصـ ــادر إل ـ ــى أن «ض ـعــف
الجيش حـ ّـمــس الـشـبــاب إلطــالــة أمد
املـ ــواج ـ ـهـ ــة» ،الفـ ـت ــة إلـ ــى أن م ــؤي ــدي
«النصرة» التحقوا باملعركة لنصرة
جماعة «الدولة» .وإذ تؤكد املصادر
أن مـ ـعـ ـظ ــم االشـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاك ـ ــات لـ ـ ــم ت ـكــن
ّ
مخططة مسبقًا ،تشير إلــى أن «كل
املشاركني في االشتباكات لم يلتزموا
األدواراملـ ــوك ـ ـلـ ــة إل ـي ـه ــم» .وإذ تــؤكــد
املصادر قناعتها باستحالة القدرة
على املواجهة املفتوحة في الظروف
الــراه ـنــة ،ت ــرى أن «امل ـط ـلــوب حــالـيــا،
وحتى جالء الصورة ،االقتصار على
ّ
العمل األمني املــركــز ضمن الصورة
الـ ـك ــامـ ـل ــة» .وت ـت ـح ــدث امل ـ ـصـ ــادر عــن
«ت ـصــرفــات غـيــر منضبطة ق ــام بها
شــادي املــولــوي ،وال سيما كشفه أن
الـشـيــخ أب ــو مــالــك ال ـت ـلــي ،أم ــر بـعــدم
إطــاق ســراح العسكري املخطوف».
أم ــا ع ــن إع ــان إم ــام مـسـجــد ه ــارون
ّ
سنية»،
الشيخ خالد ُحبلص «ثورة
ف ـت ـش ـي ــر ُ املـ ـ ـص ـ ــادر إلـ ـ ــى أن«الـ ـشـ ـي ــخ
ُ ّ
سيتهم
ُحبلص أل ـ ِـزم بـهــا ،وإال كــان
بالتخاذل».
إذًا م ـ ـ ــا ه ـ ـ ــي الـ ـ ـغ ـ ــاي ـ ــة م ـ ـ ــن خـ ــوض
معركة خــاســرة؟ وإذا لــم تتعظ هذه
املـجـمــوعــات مــن الـتـجــارب السابقة،
ب ـ ـ ــدءًا ب ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـض ـن ـي ــة ،م ـ ــرورًا
ً
بجماعة فتح اإلس ــام ،وص ــوال إلى
الـشـيــخ أحـمــد األس ـيــر ،فـبــأي منطق
ُ ّ
تفكر وكيف تقيس األمــور؟ أال يدفع
س ـ ــوء ت ـق ــدي ــر ال ـ ـق ـ ــدرات ال ـع ـس ـكــريــة
وال ـب ـش ــري ــة امل ـت ـك ــرر إل ـ ــى الـ ـش ـ ّـك فــي
«حكمة» هذه القيادات واالنفضاض
مـ ـ ــن ح ـ ــولـ ـ ـه ـ ــا ،بـ ـحـ ـس ــب تـ ـعـ ـبـ ـي ــرات
«ال ـج ـهــاديــن»؟ اإلجــابــة عــن الـســؤال
غـ ـي ــر م ـق ـن ـع ــة .يـ ـق ــول أحـ ـ ــد امل ــوال ــن

لـ«لنصرة»« :نعلم أن الجميع ضدنا،
لـكـنـنــا ال ن ــأب ــه ل ـه ــم .اج ـت ـمــع الـعــالــم
لقتالنا ولم نخش في الله لومة الئم،
ٌ
وغــربــاء فـتــح اإلس ــام م ـثــال قــريــب».

المشهد السياسي

الجيش :التسوية الوحيدة هي االقتصاص مـ ـ
حسم الجيش معركة
طرابلس .واألهم أن المعركة،
«لم تنته بتسوية ،بل بفرار
المسلحين ،والجيش يعمل
على مالحقتهم»

تقدم الجيش ببطء في التبانة بسبب العبوات
وبعضها كانت زنتها  100كلغ

واص ــل الـجـيــش ،أم ــس ،مــاحـقــة فلول
اإلره ــابـ ـيـ ــن الـ ـف ـ ّـاري ــن مـ ــن ط ــراب ـل ــس،
وعملت وحــداتــه على ّتسيير دوريــات
ّ
ونـ ـص ــب ك ـم ــائ ــن وتـ ـع ــق ــب امل ـســل ـ ّحــن
داخ ـ ــل أحـ ـي ــاء امل ــديـ ـن ــة وف ـ ــي ب ـحــنــن،
ً
وصـ ـ ــوال ح ـتــى مـنـطـقــة ع ـي ــون الـسـمــك
ّ
ف ــي ال ـض ـنــيــة .ورسـ ــت الـحـصـيـلــة غير
النهائية ملوقوفي اليوم الخامس ،منذ
بــدء املعركة الجمعة املــاضــي ،على 33

مـطـلــوبــا ،بـيـنـهــم ع ــدد م ــن ال ـســوريــن.
قرار مالحقة املطلوبني واإلصرار على
توقيف من شــارك في حمل السالح أو
االعـتــداء على الجيش ،ومنهم الشيخ
خالد حبلص وشادي املولوي وأسامة
م ـن ـصــور ،يـعـكــس ق ـ ــرارًا حــاس ـمــا لــدى
الجيش بمتابعة ما بــدأه منذ توقيف
املدعو أحمد سليم ميقاتي في عاصون
ـ الضنية .والـقــرار يشير أيضًا إلــى أن
يكتف بإحباط املخطط الذي
الجيش لم
ِ
كانت تعمل عليه الجماعات اإلرهابية
لـلـسـيـطــرة ع ـلــى م ـســاحــة م ــن الـشـمــال
والــواجـهــة البحرية ،بــل ينسف الكالم
الذي عملت بعض الجهات السياسية
ع ـل ــى ت ــروي ـج ــه م ـن ــذ ال ـل ـح ـظــة األولـ ــى
الن ـ ـ ــدالع امل ـ ـعـ ــارك ،وهـ ــو ن ـي ــة الـجـيــش
ب ــوق ــف إلط ـ ــاق الـ ـن ــار ف ــي وقـ ــت مبكر
مــن بــدايــة املـعــركــة ،أو عقد تسوية مع

املسلحني أخيرًا لخروجهم من املدينة
وعـ ــدم مــاح ـق ـت ـهــم .ف ــي تـقـيـيــم نـتــائــج
رفيعة
املعركة ،تقول مصادر عسكرية ّ
املستوى لـ«األخبار» إن «الجيش حقق
هدفه بجدارة .كسر مخطط اإلرهابيني
وألـحــق ببنيتهم خسائر كبيرة ،وفي
ال ـج ـغ ــراف ـي ــا ،دخ ـ ــل إل ـ ــى م ـن ـط ـقــة ب ــاب
ال ـت ـبــان ــة وان ـت ـش ــر ف ـي ـه ــا ،وهـ ــي كــانــت
ّ
عصية على الدولة» .وحول سير
دائمًا
املعارك ،تشير املصادر إلى أن «الجيش
منذ البداية اتخذ قرارًا بعدم استخدام
الـ ـق ــوة امل ـف ــرط ــة ب ـه ــدف ال ـح ـف ــاظ عـلــى
بيوت اآلمنني وعــدم تعريض املدنيني
للخطر ،مــع أن املنطقة صعبة للغاية
ّ
ألي قــوات عسكرية مهاجمة» .ويؤكد
أنـ ــه رغـ ــم ذلـ ــك «خ ـس ــائ ــر ال ـج ـي ــش فــي
االقـتـحــامــات اقتصرت على الجرحى،
فيما سقط الشهداء في الكمائن على

