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سياسة
تقرير

أين ّاختفى
سلفيو طرابلس؟
من ينسى عمر بكري فستق
أو بالل دقماق؟ ومن ال يعرف داعي
اإلسالم الشهال أو سالم الرافعي أو آخرين
من سلفيي طرابلس ،سواء كان حافظًا
ألسمائهم أو أ ِلف وجوههم من كثرة
ظهورهم في البرامج الحوارية .هؤالء
ّ
احتلوا شاشات التلفزة لسنوات قبل أن
يغيبوا .السؤال األبرز :أين هؤالء الذين
ارتضوا أن يكونوا وقود المعركة؟
لماذا انكفأوا عن الساحة؟ وما هو دور
تيار المستقبل؟
رضوان مرتضى
لـ ــم تـ ـع ــد ط ــرابـ ـل ــس عـ ـل ــى الـ ـخ ــارط ــة
التي
اإلعالمية« .قلعة املسلمني» ،تلك ً
لبرهةٍ من الزمن عاصمة
استحالت َ َ
لـلـسـلـفـيــن ،خ ــف ـ َـت وه ـج ـهــا بـغـيــاب
س ـل ـف ـي ـي ـهــا عـ ــن شـ ــاشـ ــات ال ـت ـل ـف ــزة،
ّ
بـعــدمــا احـتــلــوا عـلــى م ــدى الـسـنــوات
ال ـخ ـمــس امل ــاض ـي ــة م ـقــاعــد ال ـبــرامــج
ال ـحــواريــة .فهل انتفى الـظــرف الــذي
ّ
حتم ظهورهم في الفترة املاضية؟ أم
كــان الــوضــع السياسي مؤاتيًا لكنه
انضبط الـيــوم ليصدر أمــر تواريهم
عـ ــن األن ـ ـظ ـ ــار؟ م ـ ـ ــاذا عـ ــن ّ دور ت ـيــار
ّ
املستقبل ال ــذي ُيــتـهــم بــأنــه يستغل
السلفيني كــأداة في صــراعــه ،في ظل
وجـ ــود فــرض ـيــة يـطــرحـهــا خـصــومــه
ّ
تقول إن املستقبل عندما كان خارج
ُ
ّ
السلطة ،كــان ي ـحــرك السلفيني ضد
أخصامه لـ ُـيـهـ ّـدد بــالـشــارع ،لكنه مع
عودته إلــى السلطة لإلمساك بزمام
ّ
ال ـق ـي ــادة ،ه ــز عـصــا امل ـل ـفــات األمـنـيــة
لــرمــوز السلفيني ليختبئوا أو يـ ّ
ـزج
بهم في السجون ،وهم الذين اعتادوا
أن ي ـكــونــوا وقـ ــود امل ـع ــارك مـنــذ عــام

2005؟ أم هل بلغ الصراع الدائر بني
ال ــرئ ـي ـس ــن ن ـج ـيــب م ـي ـقــاتــي وس ـعــد
الـ ـح ــري ــري وال ـ ـ ـلـ ـ ــواء أش ـ ـ ــرف أوجـ ـ ــه،
ل ـي ـكــون ال ـح ــاض ــر األبـ ـ ــرز وال ــوح ـي ــد،
ويطغى على مــا ع ــداه على الساحة
الطرابلسية؟
من ال يذكر الشيخ عمر بكري فستق
ّ
ســامـيــة
ال ــذي تــوعــد بــرفــع الــرايــة اإل ُ
َّ
ع ـلــى ق ـصــر ب ـع ـب ــدا؟ ف ـس ـتــق امل ــرح ــل
ُّ
قسرًا من بريطانيا ،والذي كان يطل
ك ـخ ـب ـيــر ف ــي ّال ـج ـم ــاع ــات ال ـج ـهــاديــة
م ـج ــاه ـرًا ب ــأن ــه ي ـح ـمــل ف ـك ــر تـنـظـيــم
«القاعدة» ،كاد ينافس في نجوميته
ّ
انة هيفا وهبي في تلك الحقبة.
الفن ّ
غير أنــه غاب اليوم ،لكونه يقبع في
لحكم يقضي بسجنه
السجن ،إنفاذًا
ًٍ
 12عامًا .يليه شهرة رئيس جمعية
إقـ ــرأ ال ـش ـيــخ ب ــال دقـ ـم ــاق ،الـ ــذي لم
ي ـكــن ُي ــزح ــزح ع ــن ال ـش ــاش ــات صبح
مساء .الرجل الــذي َبـ َـرع في التعامل
ّ ً
مع وسائل اإلعالم متكال على قاعدة
َّ
«عــلــي وخــود جمهور» ،اختفى أثره
أي ـضــا .لــم يـعــد ُيـسـمــع لــه ص ــوت ،ما
خــا بـيــانــات م ـعــدودة ُيــرسـلـهــا عبر
حال يقول:
تطبيق الواتساب بلسان
ٍ
«أن ـ ــا مـ ــوجـ ــود» .دقـ ـم ــاق كـ ــان مـقـ ّـربــا
من اللواء أشــرف ريفي ،ومن كل ذي
منصب أو مسؤول في دائــرة القرار.
أم ــا أب ـن ــاء جـلــدتــه ال ــذي ــن يحسبونه
ع ـل ــى األج ـ ـهـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة ،فـ ـي ــرون أن
غ ـيــابــه ال ـي ــوم ع ــن ال ـســاحــة ب ـق ــرار ال
يـمـلـكــه هـ ــو .بـ ــال دقـ ـم ــاق ال ـ ــذي مأل
ط ــراب ـل ــس وش ـغ ــل أه ـل ـهــا ب ــأخ ـب ــاره،
اختفى العام املــاضــي ،قبل أن يظهر
على قـنــاة «الـجــديــد» مــع تـ ّـمــام بليق
نهاية كــانــون الثاني  ،2017ومــن ثم
يعاود االختفاء .تارة ُي ّ
هدد العلويني
ً
ب ـس ـب ــي نـ ـس ــائـ ـه ــم ،ومـ ـ ـ ـ ــرة ي ـح ـت ـجــز
شـخـصــا فــي ص ـنــدوق س ـيــارتــه بعد
ضربه قبل أن يسلمه إلى مخفر قوى
األمن ،ومرة ثانية يأتي ليطرح نفسه
وس ـي ـطــا ف ــي أحـ ــد امل ـل ـف ــات األم ـن ـيــة.
ّ
فجأة ،اختفى .ربما ألن املسار العام

«إلى الشارع»ّ :
ضد التمديد ومن أجل النسبية
ّ
قد ال يملك الحزب الشيوعي اللبناني واألحزاب املدنية والقوى املستقلة،
القدرة على التغيير في البلد .فمنطق املحاصصات الطائفية فرض نفسه
ّ
وال يزال األقوى .ولكن ُيحسب لهذه القوى أنها ال تمل من رفع الصوت
مشروع بديل للسلطة السياسية .أحد عناوين املعركة هو منع التمديد
لطرح
ٍ
للمجلس النيابي ،ومحاولة فرض قانون انتخابي قائم على النسبية خارج
القيد الطائفي وفق لبنان دائرة واحدة .انطالقًا من ذلك ،شهدت بيروت أمس
اعتصامني عنوانهما منع التمديد ورفض مشاريع
القوانني التقسيمية.
البداية كانت من أمام مبنى بلدية بيروت ،مع
اعتصام مجموعات سياسية وجمعيات وقوى
شبابية وعدد من مجموعات الحراك املدني ،كانت
قد أعلنت قيام «جبهة موحدة» ملواجهة التمديد
ورفض القوانني الطائفية .وكانت الفتة مشاركة
منظمة الطالب في حزب الكتائب في االعتصام
الذي ألقي في نهايته بيان يدعو إلى اعتماد
إصالحات
«النسبية» في دوائر كبرى وإدخال
ّ
قانون االنتخاباتُ .ووجهت دعوة إلى كل
على ّ
اللبنانيني «األحد في  21أيار وكل أحد حتى  20حزيران إلى االعتصام
في املكان نفسه» .ثم انتقل الجميع (باستثناء الكتائب) إلى اعتصام
«الشيوعي» في ساحة رياض الصلح .نجحت األحزاب الوطنية واملجموعات
السياسية هذه املرة في توحيد خطابها .العمل ُ
سيستكمل من أجل أن
ّ
تكون الخطوات املقبلة مشتركة ،فيكون للضغط على السلطة فعالية.
(األخبار)

دقماق «مقصوص
الجناح» والشهال
«منفي» والرافعي
تحت رحمة الملفات
(هيثم الموسوي )

لم يعد يتطلب وجوده.
ال ـث ـنــائــي فـسـتــق ودق ـم ــاق ل ــم يـكــونــا
وحــدهـمــا الـحــاضــريــن عـلــى الساحة
ال ـس ـل ـف ـيــة .ول ـئ ــن ارت ـب ـط ــت ال ـف ـكــاهــة
وال ــدع ــاب ــة بــاس ـم ـي ـه ـمــا ،فــإن ـه ـمــا ال
يملكان حـضــورًا شعبيًا ُيــذكــر على
ال ـس ــاح ــة ال ـس ـل ـف ـيــة .ف ـه ـنــاك مـشــايــخ
ب ـ ـ ــارزون ل ـهــم ثـقـلـهــم ف ــي طــراب ـلــس،
ال ـت ـح ـق ــوا ب ـقــاف ـلــة وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام،
قـبــل أن ي ـت ــواروا أخ ـي ـرًا .أح ــد هــؤالء
«م ـ ّ
ـؤس ــس ال ـت ـيــار ال ـس ـل ـفــي» الـشـيــخ
ّ
ُ
ِّ
داع ــي اإلس ــام الـشــهــال ال ــذي يحمل
نفسه عبء رفع لواء «مظلومية أهل
ّ
الـســنــة» .ابـ ُـن «أمـيــر طــرابـلــس» سالم
الـ ـش ـ ّـه ــال ،ض ـب ــط م ـس ـت ــودع أسـلـحــة
يعود له في تشرين االول  ،2014أثناء
ّ
فاضطر مكرهًا
سفره إلى السعودية،
إلى أن يبقى هناك بعد تعميم اسمه
بـصـفـتــه مـطـلــوبــا لــأج ـهــزة األمـنـيــة
ّ
الشهال عرضًا بأن
اللبنانية .رفض
يعود إلى بيروت ،على أن يتم توقيفه
شكليًا ،لساعات قليلة ،لدى وصوله
إلى املطار .غاب الرجل الثالث أيضًا
ّ
عن الشاشة ،لكن حضوره بقي على
ال ـس ــاح ــة االف ـت ــراض ـي ــة ع ـبــر حـســابــه
ع ـل ــى ت ــويـ ـت ــر .وهـ ـك ــذا ب ـ ــات ال ـثــاثــة
ب ــن م ـس ـجــون وم ـق ـصــوص الـجـنــاح
ٍّ
و«منفي» في الحجاز.
ً
رغ ــم أن ــه أكـثــرهــم ح ـضــورًا وتمثيال،
ّ
يحل في املرتبة الرابعة إمام مسجد
التقوى الشيخ سالم الرافعي .الشيخ
ال ـس ـل ـف ــي الـ ـ ـ ــذي نـ ـج ــا م ـ ــن م ـح ــاول ــة
اغـتـيــال أث ـنــاء تفجير املـسـجــد الــذي
يـ ّ
ـؤم ــه ف ــي ط ــراب ـل ــس ف ــي آب ،2013
ُ
وأطـلـقــت عليه الـنــار فــي عــرســال في
ّ
آب  ،2014وت ــوس ــط إلط ـ ــاق س ــراح
املخطوفني اللبنانيني في أعزاز ،كان
الــرقــم واح ــد فــي أوسـ ــاط السلفيني،
ّ
ال سـيـمــا أن هـيـئــة عـلـمــاء املسلمني
التي ترأسها كانت تعيش مرحلتها
ال ــذهـ ـبـ ـي ــة ل ـك ــون ـه ــا حـ ـ ـ ــازت م ـف ـت ــاح
الـ ـ ـش ـ ــارع ،مـ ــن الـ ـشـ ـم ــال إل ـ ــى ال ـب ـقــاع
ومـ ــن بـ ـي ــروت إلـ ــى صـ ـي ــدا .الــراف ـعــي
ال ــذي ورد اسـمــه ع ـشــرات املـ ـ ّـرات في
إفـ ـ ـ ـ ــادات املـ ــوقـ ــوفـ ــن لـ ـ ــدى امل ـح ـك ـمــة
العسكرية كأحد ُ
«ملهمي» الراغبني
فــي االنضمام إلــى «جبهة النصرة»
وأخ ــواتـ ـه ــا ،وك ـم ـســاعــد ل ـه ــم ،حــالــت
امل ـظ ـلــة ال ـس ـيــاس ـيــة دون اسـتــدعــائــه
ل ــاسـ ـتـ ـم ــاع إلـ ـ ـي ـ ــه .حـ ــالـ ــه م ـ ــن ح ــال
املستشار األمني (السابق) للرئيس
سعد الحريري العقيد املتقاعد عميد
حمود الذي انكفأ في الفترة األخيرة
بعدما كان أحد الالعبني األساسيني
ّ
بــأمــن طــرابـلــس .وفيما قيل إن وفــاة
ابن الرافعي األصغر لعبت دورًا في
ّ
الساحة ،إال أن مصادر
ابتعاده عن ّ
أم ـن ـيــة ت ـق ــول إن ـ ــه اس ـت ـش ـعــر الـخـطــر
ّبعد توقيف الشيخ أحمد األسير ،إذ
إنه كان ّ
يخبئ بطل أحــداث عبرا في
ّ
منزله .وتـقــول املـصــادر إن التسوية
ال ـتــي أج ــراه ــا ت ـيــار املـسـتـقـبــل مـعــه،
وكــان ّ
عرابها الوزير نهاد املشنوق،
قضت بابتعاده عــن الساحة مقابل
«تنييم» املـلــف .لكن أيــن هــو الـيــوم؟
يقضي أوقاته بني لبنان وتركيا التي
ال ّ
يمر شهر من دون أن يقصدها.
الرافعي ليس األخير ،بل يحضر إلى
ّ
الصباغ .الرجل
جانبه الحاج حسام
ّ
امل ـ ّح ـبــوب فــي مـنـطـقـتــه ،رغ ــم اتـهــامــه
ب ــأن ــه أح ــد ق ـي ــادات تـنـظـيــم ال ـقــاعــدة،
ً
ّ
ك ــان اس ـمــه ل ـف ـتــرة خ ـلــت ك ـف ـيــا بـبــث
ال ــرع ــب ،ال سيما أث ـنــاء االشـتـبــاكــات
التي كانت تستعر بني جبل محسن
وبـ ـ ــاب ال ـت ـب ــان ــة .أم ـ ــا ال ـ ـيـ ــوم ،فـحـتــى
اس ــم ال ـص ـ ّـب ــاغ ل ــم ي ـ ُـع ــد ُي ـس ـمــع ،رغــم

ّ
أن األخ ـي ــر ،عـلــى عـكــس رفـ ــاق درب ــه،
ك ــان حــاسـمــا فــي ق ــراره االبـتـعــاد عن
اإلع ــام .استثناء وحيد ُي ّ
سجل هنا
هو للشيخ نبيل رحيم الــذي لم يكن
رأس حربة أيضًا ولعب دور األطفائي
في أحداث طرابلس .وهو رغم غيابه
لفترة طويلة ،عاد إلى الظهور مؤخرًا
في قضية السجناء اإلسالميني.
مــن اتخذ قــرار ابتعاد السلفيني عن
الساحة اإلعالمية؟ هل هم السلفيون
أنفسهم أم جهة قادرة على ضبطهم؟
أحــد املشايخ السلفيني سطع نجمه
إع ــام ـي ــا ق ـبــل أن ي ـفــرمــل ظ ـه ــورات ــه،
ّ
يـقــول« :إن لكل شخص أسبابه .وال
يوجد أحداث تبرر خروج السلفيني.
ّ
ك ــذل ــك فـ ـ ــإن اإلعـ ـ ـ ــام لـ ــم ي ـع ــد ي ـطــرق
بابنا» .لكن مصادر طرابلسية تجزم
بأن مفتاح السلفيني في جيب وزير
ّ
الداخلية نهاد مشنوق «ال ــذي وطــد
عــاقــة استثنائية معهم ونـجــح في
إقناعهم بالتهدئة» .من جهته ،يقول
ّ
املشنوق لـ«األخبار» إن عالقة جيدة
تــربـطــه بــاملـشــايــخ الـسـلـفـيــن بسبب
االتصال الدائم ،لكنه يمنح «انعطافة
السلفيني» أسـبــابــا محلية ،وأخ ــرى
غير محلية مرتبطة بمسار األحداث
ّ
اإلقـلـيـمـيــة .ي ـقــول ج ــازم ــا إن الخطة
األمنية في طرابلس (نيسان )2014
كانت بمثابة الحدث املفصلي الذي
انـكـفــأ بـمــوجـبــه امل ـشــايــخ ،وتـحــديـدًا
فــي هيئة ّ علماء املسلمني .ويضيف
ال ــوزي ــر أن ـ ــه ل ـعــب دور امل ـس ــاع ــد في
ت ـح ــري ــك أم ـ ــور ع ــال ـق ــة فـ ــي ع ـ ــدد مــن
املـ ـلـ ـف ــات ت ـت ـع ـل ــق ب ــامل ــوق ــوف ــن ل ــدى
ّ
املحكمة العسكرية .غير أن مصادر
مـ ـع ــارض ــة لـ ـتـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ت ـق ــول
ّ
إن «املـ ـل ــف ال ـس ـيــاســي ـ ـ ـ األمـ ـن ــي في
ّ
تيار املستقبل يـتــوله الـيــوم حصرًا

الــوزيــر املـشـنــوق ،بعدما كــان فــي يد
اللواء وسام الحسن قبل عام .»2012
املستقبل
وتضيف املصادر« ،إن تيار
ّ
ّ
استغل اإلسالميني» ،مشيرة إلى أنه
ّ
«كــان يلجأ إليهم عند كل ملمة .فقد
ّ
شكل التيار اللقاء الوطني اإلسالمي
ّ
بعد أحــداث السابع من أيــار .غير أن
اللقاء هذا ُج ِّمد ّ بعد الـ«سني سني»،
ُ
ل ـي ـع ــود وتـ ـ ـض ـ ــخ ف ـي ــه الـ ـحـ ـي ــاة بـعــد
سـقــوط حكومة سعد الـحــريــري عام
 .»2010كــذلــك تـتـحــدث امل ـص ــادر عن
فالشيخ الرافعي الذي
ثمن للصمت.
ّ
ُ ِّ
تستر على األسير وغطي ملفه بثمن،
ال يمكنه الخروج اليوم بموقف ضد
ت ـيــار املـسـتـقـبــل .ه ــذا ال ـك ــام تــؤكــده
م ـ ـصـ ــادر ال ـ ّـرئـ ـي ــس ن ـج ـيــب مـيـقــاتــي
ال ـتــي ت ــرى أن ــه «ك ــان املـتـضــرر األول

تراجع السلفيين
تزامن مع استعادة
الجيش السوري
وحلفائه زمام المبادرة
مـ ّـمــا ج ــرى» .وت ـقــول م ـصــادر رئيس
ّ
الحكومة األسبق لـ«األخبار» إن «من
نفسه
أبعد
السلفيني عن الساحة هو ّ
الذي كان ُي ِّ
جيشهم» ،مشيرة إلى أنه
بعد سقوط حكومة ميقاتي وعودة
الـ ـح ــري ــري ــن إلـ ـ ــى ال ـس ـل ـط ــة ان ـت ـهــى
التجييش.
ّ
ل ـك ــن ل ــوزي ــر ال ـع ــدل ال ـســابــق أش ــرف

