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«أبو محجن» راجع ...لمواجهة «الدواعش»؟
قبل عام تمامًا ،بدأ
طيف «أبو محجن» بالعودة
إلى عني الحلوة .حينها،
أقامت القوى اإلسالمية
صالة العيد الجامعة تحية
ملؤسسها ،أمير «عصبة
األنصار اإلسالمية» املتواري
منذ  18عامًا .وقبل أيام،
رفعت صور حديثة له في
بعض املسيرات املتضامنة
مع قطاع غزة ،وسط هتافات
تطالب بعودته

آمال خليل
«أب � ��و م �ح �ج��ن» راج� � ��ع؟ ل ��م ي �خ ��رج ه��ذا
ال �ت �س��اؤل م��ن ع�ين ال�ح�ل��وة ف�ح�س��ب ،بل
انتقل أيضًا إلى كل من وصلته الصورة
ال �ح��دي �ث��ة األول� � ��ى ال �ت ��ي ان �ت �ش��رت ع�ب��ر
مواقع التواصل االجتماعي والرسائل
ال� �ه ��ات� �ف� �ي ��ة ألم � �ي� ��ر «ع� �ص� �ب ��ة األن � �ص� ��ار
اإلسالمية» أحمد عبد الكريم السعدي،
الذي توارى عن األنظار مطلع عام ،1996
بعد اتهامه بالوقوف وراء اغتيال رئيس
جمعية امل �ش��اري��ع ال�خ�ي��ري��ة اإلس�لام�ي��ة
ال �ش �ي��خ ن � ��زار ال �ح �ل �ب��ي ع� ��ام  .1995ف��ي
آذار  ،2012ع��اد إب��راه�ي��م السعدي (أب��و
م �ص �ع��ب) ،ن �ج��ل أب ��و م �ح �ج��ن ،إل ��ى عني
الحلوة بعد خمس سنوات من االعتقال
ف� ��ي س� ��وري� ��ا ب �س �ب��ب ات� �ه ��ام ��ه ب�ت�ن�ف�ي��ذ
ع�م�ل�ي��ات ع�س�ك��ري��ة ف�ي�ه��ا وف ��ي ال �ع��راق.
حظي «أبو مصعب» باستقبال األبطال،
ل�ك��ن وال� ��ده ل��م ي�ظ�ه��ر إل ��ى ال �ع �ل��ن .وق�ب��ل
ع��ام تمامًا ،حضر طيف «أب��و محجن»،
للمرة العلنية األول��ى ف��ي ع�ين الحلوة.
صبيحة عيد الفطر ،أقامت «العصبة»
و«ال�ح��رك��ة اإلسالمية امل�ج��اه��دة» صالة

ج ��ام� �ع ��ة وس� � ��ط اس � �ت � �ع� ��راض ع �س �ك��ري
لعناصر العصبة «إح�ي��اء لزمن الشيخ
ال�ش�ه�ي��د أب ��و م�ن�ي��ر ال �ص��دي��ق ،وال�ش�ي��خ
أبو محجن رده الله ساملًا» .لم تستكمل
تلك الخطوة إال قبل أي��ام عندما هتف
م �ش��ارك��ون ف ��ي امل �س �ي��رات ال�ت�ض��ام�ن�ي��ة
م��ع ق �ط��اع غ� ��زة ،ب��اس��م «أب� ��ي م�ح�ج��ن»،
مطالبني بعودته إلى املخيم «لحمايته
من األخطار املتشددة وتثبيت البوصلة
نحو فلسطني» .فهل «أبو محجن» راجع
بالفعل ،وملاذا؟
ل� � ��م ت � �ج� ��ب أوس� � � � � ��اط «ال � �ع � �ص � �ب� ��ة» ع��ن
ت� �س ��اؤالت «األخ� � �ب � ��ار» ،إال أن م �ص��ادر
م �ط �ل �ع��ة داخ � ��ل ع�ي�ن ال �ح �ل��وة أك � ��دت أن
ال �ه �ت ��اف ��ات وال � �ص� ��ور «ت �م �ث��ل خ �ط��وات
تمهيدية لإلعالن الرسمي عن عودة أبو
محجن إلى األضواء ،واستعادة منصبه
داخل العصبة ودوره في املخيم علنًا».
ف��ال��رج��ل ال ي ��زال فعليًا أم�ي��ر التنظيم،
وال �ق��رار ل��ه ف��ي ك��ل صغيرة وكبيرة من
ش��ؤون العصبة ،بحسب م��ا ك��ان يؤكد
م�س��ؤول��وه��ا خ�ل�ال ال �س �ن��وات امل��اض�ي��ة.
وهو ال يحتاج سوى إلى إعالن وجوده
ف��ي املخيم .ونقلت امل�ص��ادر ع��ن القوى
اإلس�لام �ي��ة أن ال�ع�ص�ب��ة ات �خ��ذت ال �ق��رار
بعودة أميرها بهدف «استعادة دورها
ال ��رئ �ي �س ��ي ف� ��ي ع �ي�ن ال � �ح � �ل ��وة ،وال �ج ��و
اإلس�ل�ام ��ي ف �ي��ه ،ن �ظ �رًا مل��ا ل��ه م��ن م��وق��ع
مهم لدى اإلسالميني ،حتى املتشددين
منهم ،الذين تركوا العصبة واختلفوا
معها والتحقوا بالجماعات املتطرفة
بعد غيابه» .هذا القرار يأتي بعد «أزمة
عاشتها العصبة مع بعض عناصرها
م��ن ج �ه��ة ،وم ��ع إس�لام �ي�ين آخ��ري��ن من
ج �ه��ة أخ� � ��رى ،ب �س �ب��ب م��وق��ف ق�ي��ادت�ه��ا
ت� �ج ��اه ع� ��دد م ��ن ال �ق �ض ��اي ��ا ،وال س�ي�م��ا
ال �ن ��أي ب��ال �ن �ف��س ع ��ن األزم � ��ة ال �س��وري��ة،
وع�ل�اق �ت �ه��ا اإلي �ج��اب �ي��ة م ��ع ح� ��زب ال �ل��ه
وال�ج�ي��ش وال �ق��وى األم�ن�ي��ة اللبنانية»
تقول املصادر.
في األشهر املاضية ،تعرضت العصبة
لهجوم مما يعرف ببقايا «جند الشام»
و«فتح اإلس�ل�ام» ،وص��ل إل��ى التحريض
ع �ل��ى اح � ��د م �س��ؤول �ي �ه��ا ،ال �ش �ي��خ «أب ��و
طارق» ،شقيق «أبو محجن» ،واالعتداء

«أبو طارق» السعدي وفي االطار صورة حديثة وزعت لشقيقه «أبو محجن» (األخبار)

ع �ل��ى م �ن��زل امل �ت �ح��دث ب��اس�م�ه��ا ال�ش�ي��خ
أبو شريف عقل .هجوم اإلخ��وان ،قابله
ان�ف�ت��اح إي�ج��اب��ي على العصبة م��ن قبل
القوى الوطنية والفصائل الفلسطينية،
وال س�ي�م��ا ح��رك��ة ف �ت��ح م ��ن ج �ه��ة ،وم��ن
ال�ج�ي��ش وامل �ش��رف ع�ل��ى أم��ن املخيمات
امل��دي��ر ال�ع��ام ل�لأم��ن ال�ع��ام ال�ل��واء عباس
إبراهيم من جهة أخ��رى .االنفتاح بدأه
ً
إب��راه �ي��م ق�ب��ل س �ن��وات ،ع�ن��دم��ا دع��ا ك�لا

م ��ن أب � ��و ط� � ��ارق وأب� � ��و ش ��ري ��ف وج �م��ال
خ �ط��اب إل ��ى م�ك�ت�ب��ه ف��ي ب� �ي ��روت ،حيث
ك��ان��ت امل � ��رة األول � ��ى ال �ت��ي ي �خ��رج فيها
الثالثي املطلوب للقضاء اللبناني من
امل�خ�ي��م م�ن��ذ أك �ث��ر م��ن  15ع��ام��ًا .خ��روج
فتح لهم األبواب للقاء مراجع سياسية
وأم �ن �ي��ة ،وص �ل��ت ح��د ت�ك�ل�ي��ف العصبة
مهمات وساطة معقدة منها مع الشيخ
امل�ت��واري أحمد األسير خ�لال اعتصامه

السعدي لن يعود
تقبلت ذلك القوى
«إال إذا ّ
اللبنانية المعنية»
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تعددت األسباب والهدف واحد
طرح الـ ّ :1701
منذ تشكيلها
عام  ،2005كان سحب سالح
حزب الله البند الوحيد على
أجندة قوى  14آذار .لم ّ
تفوت
معركة وال حربًا وال أي
مناسبة إال استغلتها في
سبيل ذلك .آخرها الحرب
االرهابية على الجيش في
عرسال .تريد هذه القوى دبّ
الرعب في قلوب الداعشيني
بنشر قوات دولية على
الحدود وفق القرار !1701
رلى إبراهيم
دأب رئيس حزب الكتائب الراحل بيار
ال �ج �م� ّ�ي��ل ،ع �ل��ى ت � ��رداد أن ق ��وة ل�ب�ن��ان
ف��ي ضعفه .كتائبيو ال�ي��وم ال يزالون
ي� ��ؤم � �ن� ��ون ب � �ه� ��ذه ال � �ن � �ظ ��ري ��ة .ع��وض��ًا

ع��ن ال �ع �م��ل داخ ��ل ال �ح �ك��وم��ة م��ن أج��ل
زي��ادة عديد العسكر وتأمني ميزانية
�رون
ل�ل�أس� �ل� �ح ��ة ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة ،ي� �ج ��اه � ّ
بعجز الجيش وضعفه .لذلك ،تخلى
ال�ن��ائ��ب س��ام��ي ال�ج�م� ّ�ي��ل ،س��ري�ع��ًا ،عن
استراتيجية «جندي وناضور» على
ك��ل كيلومتر م��ن ال�ح��دود .م��ع خوض
ال� �ج� �ي ��ش م� �ع ��رك ��ة ض � ��د اإلره� ��اب � �ي �ي�ن
املتسللني إلى عرسال ،يرتئي النائب
الشاب «توسيع تطبيق ال�ق��رار 1701
ل �ض �ب��ط ال� �ح ��دود ال �ش��رق �ي��ة وت�ط�ب�ي��ق
تحييد لبنان عن صراعات املنطقة».
النائب الكتائبي ايلي ماروني نقض،
ه ��و اآلخ� � ��ر« ،رؤي � � ��ة» ال �ج �م� ّ�ي��ل االب� ��ن،
م �ش �ي �رًا إل � ��ى «اس �ت� �ح ��ال ��ة ل��وج �س �ت �ي��ة
الن � �ت � �ش � ��ار ال � �ج � �ي� ��ش ع � �ل� ��ى ال� � �ح � ��دود
ال �ش �م��ال �ي��ة» .وت �ق� ّ�ر م �ص��ادر ك�ت��ائ�ب�ي��ة
ب � ��أن ط � ��رح «ال� �ش� �ي ��خ س ��ام ��ي» م �ج��رد
«كاريكاتير» أمام الواقع الذي «أظهر
ع��دم ق ��درة ف��وج ال �ح��دود ال �ب��ري على
لعب أي دور ّ
جدي إذا ما ّ
تعرض ألي
ً
هجوم .ال بل سيكون مصيره مماثال
مل �ص �ي��ر ال �ج �ن��ود ف ��ي ث �ك �ن��ة ع ��رس ��ال».
ه � �ك� ��ذا ف� �ت ��ح ح� � ��زب ال� �ك� �ت ��ائ ��ب ب� � ��ازار
ال � �ق� ��رارات ال��دول �ي��ة م �ن��ذ ال �ي ��وم األول
ل�ل�م�ع��رك��ة ،م �ح� ّ�ي �دًا األن� �ظ ��ار ع��ن س��وء

إدارة ت�ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل وح ��زب ال�ق��وات
اللبنانية للملف السوري.
ي� �ع ��زو أح� ��د امل� �س ��ؤول�ي�ن ال �ك �ت��ائ �ب �ي�ين
«اس �ت �ف��اق��ة» ح��زب��ه ع�ل��ى ال �ق��رار 1701
إل��ى ال�ت�ط��ورات األخ�ي��رة ال�ت��ي أش��ارت
إل��ى افتقاد الجيش للعديد والعتاد.
ف �ـ «م �ع��رك��ة ع ��رس ��ال أف ��رغ ��ت ك �س��روان
وع� �ك ��ار م ��ن ع �ن��اص��ر ال �ج �ي��ش ال��ذي��ن
اس� �ت ��دع ��وا ل �ل �ق �ت��ال ف ��ي ع� ��رس� ��ال» ،م��ا
يعني أن «ال أعداد كافية لضبط حدود
ج��ردي��ة تمتد م�س��اح��ات ش��اس�ع��ة .من
هنا دعونا إل��ى توسيع ق��رار مجلس
األمن الذي يتيح لقائد الجيش طلب
مساندة اليونيفيل له ،أسوة بما هو
قائم في جنوب الليطاني» .يستغرب
أن يتهم املطالبون بشمول هذا القرار
ال �ح��دود الشمالية ب��اس�ت�ه��داف ح��زب
اللهّ :
«هم الحزب حماية خط إمداداته،
فيما همنا مكافحة اإلرهاب وحماية
ل�ب�ن��ان» ،م��ؤك �دًا أن «أه��داف �ن��ا تختلف
ع��ن أه��داف ال�ق��وات أو ت�ي��ار املستقبل
الداعم للقرار كبديل ملطلب انسحاب
حزب الله من سوريا».
ل� �ك ��ن ه � ��ل ي �م �ك ��ن ال� �ي ��ون� �ي� �ف� �ي ��ل ،وه ��ل
تملك ال �ق��درة أس��اس��ًا ،ع�ل��ى ص� ّ�د غ��زو
«داع � �ش� ��ي» ك � ��ذاك ال � ��ذي ت �ع��رض��ت ل��ه

ع � ��رس � ��ال أخ � � �ي � � �رًا؟ ي� �ج� �ي ��ب امل � �س� ��ؤول
ال �ك �ت��ائ �ب��ي ب ��أن ��ه «ال ي �ص � ّ�ح اس �ت �ب��اق
ال �ن �ت��ائ��ج ق �ب��ل اخ �ت �ب��اره��ا ع �ل��ى أرض
الواقع» .علمًا بأن «االختبار الواقعي»
ي �ش �ي��ر إل� ��ى أن ال � �ق� ��وات ال ��دول� �ي ��ة ف��ي
ل �ب �ن��ان ،م�ن��ذ  ،1978ل��م ت �ح� ّ�رك ساكنًا
ملنع االنتهاكات اإلسرائيلية اليومية
للسيادة اللبنانية أو ملنع اجتياحه
وعدوانه على لبنان في  1982و1993
و 1996و.2006

طرح وزراء الكتائب
القرار  1701في الحكومة
ثم سحبه اعتراف
بعدم واقعيته

