2

االثنين  20نيسان  2015العدد 2570

سياسة
قضية اليوم

انتحاريون وانغماسيون إلى لبنان بقيادة «األش ـ ـ
ّ
ً
الهدوء في لبنان لن يدوم طويال .هذا ما تؤكده مصادر كشفت لـ «األخبار» عن مرحلة جديدة من العمليات األمنية ستبدأ
قريبًا ّ
تعد لها «التنظيمات الجهادية» .وهي مرحلة ستشهد تغييرًا جزئيًا في أسلوب العمليات األمنية ،وسيتولى االشراف
عليها قيادي «جهادي» وصل أخيرًا إلى لبنان ُيعرف بـ «األشعث»
رضوان مرتضى
تـ ـلـ ـق ــت امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات «ال ـ ـج ـ ـهـ ــاديـ ــة»
ضربات
الناشطة في الداخل اللبناني ّ
م ـت ـتــال ـيــة .ع ـم ـل ـيــات نــوع ـيــة نــفــذتـهــا
األجهزة األمنية اللبنانية ،بالتنسيق
م ــع أم ــن ح ــزب ال ـل ــه واالس ـت ـخ ـب ــارات
الـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،وال س ـ ـي ـ ـمـ ــا األمل ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة
واألمـيــركـيــةّ ،أدت الــى اعتقال أو قتل
مطلوبني كـبــار مــن «كـتــائــب عبدالله
عــزام» و«الدولة اإلسالمية» و«جبهة
النصرة» .من بالل كايد ونعيم عباس
إلــى عمر األط ــرش وجـمــال الــدفـتــردار
وأحمد سليم امليقاتي ،وقبلهم أمير
«كتائب عبدالله عــزام» ماجد املاجد،
وليس أخيرًا أسامة ُ منصور وخالد
ُ
ُحبلص ،وغيرهم كــثــر ...خسرت هذه

األهداف تتضمن ثكنًا
وسفارات ومصالح غربية ولن
تنحصر بالحزب والجيش فقط
التنظيمات قادة ومحركني أساسيني
ع ـلــى األرض ،م ــا أدى إل ــى ف ـش ــل ،أو
إف ـشــال ،معظم عملياتها ،وفقدانها
هـيـكـلـيـتـهــا األم ـن ـي ــة وق ــدرتـ ـه ــا عـلــى
الحركة .خسارة هذه األسماء البارزة
أحـ ــدثـ ــت فـ ــراغـ ــا فـ ــي ال ـج ـس ــم األم ـن ــي
والعسكري لهذه املجموعات ،فضال
عن الضرر املعنوي .كل هــذا ،بحسب
مصادر «جهادية» ،قرأته التنظيمات
األص ــول ـي ــة ال ـث ــاث ــة ج ـ ّـيـ ـدًا «مـ ــن دون
مـ ـك ــاب ــرة ،وأق ـ ـ ـ ـ ّـرت ب ـ ـضـ ــرورة تـغـيـيــر
أسـ ـل ــوب عـمـلـهــا األمـ ـن ــي ف ــي ال ــداخ ــل
اللبناني ،وال سيما أن القرار بالعمل
ّ
األم ـنــي فــي امل ـي ــدان الـلـبـنــانــي ُمــتـخــذ
منذ سنوات» .ففي ُعرف «الجهاديني»
ال ـيــوم« ،األص ــل أن يـكــون هـنــاك عمل
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أمني في لبنان من دون الحاجة إلى
قرار» ،مشيرين إلى أن «اعتبار لبنان
أرض نصرة كــان أيــام الشيخ أسامة
ب ــن الدن ،لـكـنــه ل ــم يـعــد كــذلــك ال ـيــوم،
بل بــات أرض جهاد» ،والــى أن «كالم
الشيخني أبــو محمد الجوالني وأبو
ّ
مــالــك الـتــلــي بخصوص االه ــداف في
لبنان قائم متى أمكن ذلك» .أما «كثرة
ال ـضــربـ ّـات مــن قـتــل األخـ ــوة وأســرهــم
فهذه سنة الجهاد».

وفي هذا السياق ،علمت «األخبار» أن
هذه التنظيمات تهيئ ملرحلة جديدة
من العمل األمني في لبنان عنوانها
ّ
«هـ ــز ع ــرش ك ـســرى ال ـل ـب ـنــانــي» ،على
أن يـ ـج ــري ت ــاف ــي «أخ ـ ـطـ ــاء امل ــاض ــي
قدر املستطاع» .وتكشف املصادر أن
قـيــاديــا مــن أنـصــار «جـبـهــة الـنـصــرة»
وصل إلى لبنان أخيرًا في مهمة أمنية.
وأوض ـحــت أن الـقـيــادي امل ـعــروف في
أوســاط الجهاديني بلقب «االشعث»،

ال ي ـت ـجــاوز الـخــامـســة وال ـثــاثــن من
ّ
العمر ،وهو مكلف تسلم زمام العمل
االمني في أحد التنظيمات املرتبطة
بـتـنـظـيــم «ال ـق ــاع ــدة» ف ــي ل ـب ـنــان .ولــم
ّ
ُيعرف ما إذا كان «االشعث» سيتولى
م ـه ــام ال ـق ـي ــادة فـحـســب أم الـتـنـسـيــق
أيضًا مع تنظيمات أخرى.
وف ـ ــي اسـ ـتـ ـق ــراء ل ـل ـمــرح ـلــة ال ـســاب ـقــة،
أشـ ــارت امل ـص ــادر ال ــى أن «الـعـمـلـيــات
نوع واحد من
السابقة اعتمدت على ٍ

تقرير

األعمال في كل األماكن يعتمد سيارة
م ـف ـخ ـخ ــة واس ـ ـت ـ ـش ـ ـهـ ــاديـ ــا» ،م ـش ـيــرة
ّ
الـ ــى أن امل ــرح ـل ــة ال ـج ــدي ــدة سـتـشـهــد
ت ـغ ـي ـي ـرًا ج ــزئ ـي ــا ف ــي األسـ ـ ـل ـ ــوب ،وإذ
أك ــدت أنــه «لــن يـكــون هـنــاك استغناء
عــن الـعـمـلـيــات االسـتـشـهــاديــة ،ولكن
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل سـ ـيـ ـج ــري تـ ـع ــزي ــز دور
املـفـخـخــات والـعـمـلـيــات االنـغـمــاسـيــة
ألن وق ـع ـهــا أكـ ـب ــر» .وأشـ ـ ــارت ال ــى أن
ذل ــك «سـ ُـي ـحــدد تـبـعــا لطبيعة املـكــان

ّ
التمرد يتجدد في «إمارة رومية» :الوضع عاد أسوأ مما كان!
آمال خليل
مل ــاذا أنـهــى الـسـجـنــاء اإلســامـيــون
ف ــي امل ـب ـنــى «د» ف ــي س ـجــن روم ـيــة
تـ ـم ــرده ــم لـ ـي ــل ال ـج ـم ـع ــة الـ ـف ــائ ــت،
وملــاذا انتفضوا مجددًا ليل أمس؟
عــن املشهد األول ،قيل إن مسؤول
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوة ال ـ ـض ـ ــارب ـ ــة امل ـ ـ ـقـ ـ ــدم خ ــال ــد
عليوان ومستشار وزير الداخلية،
الـعـمـيــد منير شـعـبــان ،تــوافـقــا مع
خــالــد يــوســف (أب ــو الــولـيــد)« ،أمير

اإلسالميني» في املبنى «ب» ،على
إنـ ـه ــاء ال ـت ـم ــرد وإط ـ ـ ــاق الـ ـح ــراس
االث ـ ـنـ ــي ع ـش ــر وال ـط ـب ـي ـب ــن ال ــذي ــن
احتجزهم السجناء وإعادة الهدوء
مقابل وع ــود بتخفيف اإلج ــراءات
امل ـ ـش ـ ــددة ف ـ ــي املـ ـبـ ـن ــى وإع ــادتـ ـه ــم
إل ـ ــى «إمـ ــارت ـ ـهـ ــم» ف ــي امل ـب ـن ــى «ب»
ف ــور إن ـج ــاز تــأهـيـلــه مـطـلــع الشهر
امل ـق ـب ــل .وق ـي ــل ع ــن امل ـش ـهــد الـثــانــي
إن ــه ت ـمــرد ارت ـ ـ ــدادي لـلـضـغــط على
قـيــادة السجن بالسماح للسجناء

ب ـت ـحــويــل زن ــازي ـن ـه ــم إلـ ــى أجـنـحــة
م ـف ـت ــوح ــة كـ ـم ــا ك ــان ــت ال ـ ـحـ ــال فــي
املبنى «ب» .ولتدارك تطور األمور،
وص ــل قــائــد الـ ــدرك الـعـمـيــد الـيــاس
س ـع ــادة إل ــى الـسـجــن م ـســاء أم ــس،
فــي مـحــاولــة لـتـطــويــق ال ـت ـمــرد ،في
وق ــت ط ــوق ــت ف ـيــه ال ـق ــوة ال ـضــاربــة
وال ـف ـهــود املـبـنــى .وخـشـيــة اقتحام
امل ـب ـن ــى (وهـ ـ ــو م ــا ل ــم ي ـح ـصــل فــي
تمرد الجمعة) ،ألقى السجناء من
النوافذ الحجارة على العسكريني
املـتــأهـبــن ف ــي ال ـبــاحــة الـخــارجـيــة.
لـكــن الـ ــدواء الـسـحــري م ـجــددًا لــدى
«أبـ ـ ــو ال ــولـ ـي ــد» أمـ ــس أع ـط ــي دورًا
ً
مماثال لتهدئة زمالئه.
ظنت الدولة أنها استوعبت تمرد
الجمعة .حفظت ماء وجهها ووجه
الخطة األمنية التي يصر أصحابها
على أنها أنهت «إمارة رومية» .في
حني جزم الوزير نهاد املشنوق بأن
«األمــور تحت السيطرة ولن يعود
الوضع كما كان مهما كان الثمن».
لكن الوضع عاد أسوأ مما كان في
املـبـنــى «ب» .مـنــذ ص ـبــاح الـسـبــت،

يحذر حراس الزنازين من التعامل
كـ ـم ــا يـ ـج ــب مـ ــع الـ ـسـ ـجـ ـن ــاء ال ــذي ــن
«ه ـ ــددوه ـ ــم ب ــاس ـت ـئ ـن ــاف ت ـمــردهــم
واح ـت ـج ــازه ــم وذبـ ـحـ ـه ــم» بـحـســب
مصادر من داخل السجن .لم تدخل
ق ـ ــوة ال ـف ـه ــود أو الـ ـق ــوة ال ـض ــارب ــة
إل ــى امل ـب ـنــى ،م ــا يـعـنــي ب ــأن أب ــواب
الزنازين واألجنحة ال تزال مخلعة
والحنفيات واملغاسل واملراحيض
ال تزال محطمة على غرار كاميرات
املراقبة .وبالتالي ،يعمل السجناء،
ع ـلــى م ـه ــل ،ع ـلــى ص ـنــع امل ــزي ــد من
اآلالت الحادة مما تيسر من املواد
املتوافرة الستخدامها الحقًا.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد مـ ـتـ ـص ــل ،نـ ـف ــذ ع ــدد
مـ ــن زوج ـ ـ ـ ــات وأمـ ـ ـه ـ ــات ال ـس ـج ـن ــاء
اإلســامـيــن فــي طــرابـلــس ،السبت،
اعتصامًا فــي ســاحــة عبد الحميد
ك ــرام ــي ض ــد اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات املـ ـش ــددة
ومـ ـن ــع ال ـ ــزي ـ ــارة األسـ ـب ــوعـ ـي ــة ي ــوم
الـسـبــت استثنائيًا بسبب التمرد
ال ـ ــذي وق ـ ــع .وعـ ـم ــدت املـعـتـصـمــات
ال ــى قـطــع الـطــريــق بــاتـجــاه بـيــروت
لبعض الوقت.

