 2سياسة

الثالثاء  25حزيران  2013العدد 2037

على الغالف
زياد الرحباني

ُ
ُ ُ
َ
< تريدون َع َبثًا ،خذوا! > ()1
(دارج) ق � � ّ�د ّم� ��ا ي� �ك ��ون ِع� �ن � َ�دك
خيال ،بيضلو التاريخ يفاجئك.
(أينشتاين)
¶¶¶
ّ
(دارج) ـــ ش��و ه�ي��دا ول ��وه؟ هلق
ّ
إن ��و ش��و ِع� ِ�م��ل ال�ج�ي��ش بصيدا
وعبرا والتعمير؟
َّ ُ
ـ�ـ�ـ وف � ْ�ر ش� ِ�غ��ل ع��ال� ِ�ح� ِ�زب!! (وع��م
يضحك وسعيد).
ـــ الحزب؟ ّأيا حزب يعني؟
ـ�ـ�ـ ال �ح��زب ال�ل��ي م�ع��و س�ل�اح غير
شرعي ...طبعًا...
نُ ْ
شفت
ـــ آه ح��زب ال �ل��ه ...ب��س أن��ا
ّ
عاملشرفية ،كانوا مبسوطنيّ .
ّ
ـ�ـ�ـ ك��ل�ن��ا م�ب�س��وط�ين ،م��ا ع��م قلك
َّ
وف��ر عليهن ال�ج�ي��ش ،ف��ي أحلى
ّ
منو الجيش بحياة إختك بس
ّ
يوفر عليهن وعلينا؟
ـ� �ـ� �ـ ط �ب �ع ��ًا أل ...ال� �ج� �ي ��ش ه � � ّ�وي
األساس.
ـ�ـ�ـ إن َ� َ�ت إي�م�ت��ا ب � ّ�دك ت�ع� ّ�رف�ن��ي عا
إختك؟

يفك
الجيش
ّ

يفر من أرض الم
نهاية ظاهرة األسير« :القائد» ّ
انتهت ظاهرة أحمد األسير ،في عبرا،
بقوة سالح الجيش الذي انتفض لكرامته
ً
غطاء
على السياسيني الذين لم يمنحوه
ً
كامال لتوقيف قتلة جنوده وضباطه .لكن
االنتصار لم يكتمل باعتقاله ،بعدما ّفر من
أرض املعركة ،تمامًا كما جرى عام 2007
مع قائد فتح «اإلسالم» شاكر العبسي

(أ ف ب)

¶¶¶
ش � ��و َه � � � � ّ�وي ال � �ل � ��ي ب �ي �ن �ض �ف �ل��و
ْ َّ
وبيننّقع بـ:
زيتون/
1ـــ خل أبيض 2 /ـــ زيت َّ
3ـ � �ـ � �ـ ف �ل �ي �ف �ل��ة خ � �ض� ��را م �ق��ط �ع��ة
صغير4 /ـ�ـ�ـ ح��ام��ض م�ف��روم مع
قشرو /وبيصير أطيب؟
ا َل �ج��واب غ� �دًا ...أو قبل (ن�ح��وي)
مل ��ن اس �ت �ط��اع إل ��ى ذل ��ك س�ب�ي�لا!
االتصال بـ«األخبار» على الرقم:
 759500/01ـــ 105 :ext
¶¶¶
(دارج) ـــ دخ�ل��ك ش��و ال�ف��رق بني
َ
َ
ن ْسف املنازل و«ن ْزف» املنازل؟
ـ� �ـ� �ـ ف � ��ي ف� � ��رق أك� � �ي � ��د ،ف � ��ي ت�ل�ات
فروقات:
ُ
معناهن نفس الشي.
 1ـــ
 2ـ�ـ�ـ ال �ف��رق ب�ين ّإن ��و ن� ْ�س��ف ّ
هيي
ْ
ً
ال� ��واق� ��ع وف � �ع �ل�ا َح� � � َ�ص� � ��لّ ...أم� ��ا
َ«ن� ْ�زف» ّ
فهيي من ابتكار خيال
ب� �ع � ّ�ض امل � �ت � �ن � ّ�وري ��ن م� ��ن األدب � ��ا
ُ
ّ
السياسيني
والنقاد أو املسؤولني
ّ
أو ال� �ش� �خ� �ص ��ي ��ات «ال � �ط ��اه � ّ�رة»
ّ
الدينية واللي ّ
ألول وهلة بتخللي
ّ
املستمع ال�ل��ي مقابيلك يفكرك
عم تقرط بحرف السني! (وهيدا
شي نادر).
ح��ده��اّ ،أم��ا
و
بتنكتب
 3ـــ نسف
ً
�وال ول �غ��وي��ًاّ
ن� ��زف ًف �ل� ّ
�ازم ّوأص � � � َ
ّ
وك�ت��اب��ة تحطلًها « »...مل��ا يفكر
أج �ن �ب ��ي م� �ث�ل�ا ع� ��م ي� � ��درس ل�غ��ة
ّ
ع��رب� ّ�ي��ة ،إن ��و ن ��زف ه� ّ�ي��ي الكلمة
َ
ْ
الصحيحة م��ش ن��س��ف!! يعني
ّ
ل� �ب� �ك ��ة ع � ��ا ب� �ع� �ض� �ه ��ا ..إن� � � ��و م��ا
ْ
ال�ب�ي��ت ب��ال�ن�ه��اي��ة ب� ِ�ت��ن�س�ف��و م��ش:
بتنزفو!!!
¶¶¶
ُ َ َْ َ َ
وس � َ�ب ��ق
َس � َ�ب � ُ�ق ال �س �ي��ف ال� ��ع� ��ذل
َ ْ
ْ
األسير
َالف ُضل
َ
ُ
َّ
طي ف ْر َصة ْ
ق ْد أ ِع َ
عم ِره لكن ُه َج َاء
ْ
أخير

آمال خليل
خ�ل�ال ن�ح��و  24س��اع��ة ،أن �ج��ز ال�ج�ي��ش،
عصر أم��س ،في عبرا الجديدة عمليته
ال�ع�س�ك��ري��ة إلزال� ��ة امل��رب��ع األم �ن��ي ال��ذي
ك� ��ان أح �م��د األس� �ي ��ر ق ��د اس �ت �ح��دث��ه ف��ي
محيط م�ن��زل��ه وم�ص�ل��ى ب�لال ب��ن رب��اح.
ان �ت �ف��ض ال �ج �ي��ش ل �ك��رام �ت��ه ،ول� ��م ي�ق��ف
عند الكالم امللتبس لبعض السياسيني
امل�ن��ادي��ن ببسط سلطة ال��دول��ة على كل
األراض��ي اللبنانية ،وخاصة في فريق
 14آذار .كما أنه لم يلتفت إلى املوقفني
األميركي والسعودي اللذين تعامال مع
اشتباكات صيدا كما لو أنها تدور بني
مجموعتني مسلحتني ،ال بني مجرمني
وجيش.
ميدانيًا ،تمثل «اإلنجاز» باقتحام فوج
املغاوير للمصلى ،بعد إسقاط الدشم
وال �ح��واج��ز االس�م�ن�ت�ي��ة والتحصينات
ح ��ول امل ��رب ��ع ،وال �ت��ي أط �ل��ق م��ن خلفها
الرصاص والقذائف على الجيش .قبل
ذلك ،شهدت عبرا ليلة من االشتباكات
العنيفة بني الجيش ومقاتلي األسير،
ح �ي��ث س �م �ع��ت أص� � ��وات األس �ل �ح��ة إل��ى
األق �ض �ي��ة امل �ح �ي �ط��ة ب �ص �ي��دا .وح��اول��ت
ق � ��وة م ��ن ف � ��وج امل� �غ ��اوي ��ر ال� �ت� �ق ��دم ف�ج��ر
أم��س القتحام املصلى ،لكنها فوجئت
ب� ��اس � �ت � �ه� ��داف � �ه� ��ا م� � ��ن ق � �ب� ��ل ال� �ق� �ن ��اص ��ة
املنتشرين على أسطح املباني املحيطة،
م � ��ا أدى إل� � ��ى س � �ق� ��وط ث�ل��اث� ��ة ش� �ه ��داء
مل� �غ ��اوي ��ر ال� �ج� �ي ��ش وخ� �م� �س ��ة ج ��رح ��ى،
اس �ت �ش �ه��د اث� �ن ��ان م �ن �ه��م الح �ق ��ًا ب�س�ب��ب
خطورة إصابتهما .القنص وانكشاف
الجنود أمام املقاتلني املتمركزين فوق
رؤوس�ه��م أعاقا اقتحام الجيش وأبطآ
حركته لساعات إضافية.
في هذا الوقت ،كانت االشتباكات تشتد
حينًا وتهدأ حينًا آخر ،إلى أن أسكتت
م �ص��ادر ن �ي��ران امل�س�ل�ح�ين ب �ع��د ال�ظ�ه��ر
على نحو شبه ك��ام��ل .وب�ين ه��ذا وذاك،
أجلى الجيش بالتعاون مع فرق الدفاع
امل ��دن ��ي ال �س �ك��ان امل��دن �ي�ي�ن م ��ن ال �ش �ق��ق،
حيث ج��ال عليهم واح �دًا واح �دًا وطلب
م �ن �ه��م م � �غ� ��ادرة امل �ن �ط �ق��ة ح ��رص ��ًا ع�ل��ى
س�لام�ت�ه��م .ك�م��ا أص ��اب ن�ق��اط القناصة

وم�ط�ل�ق��ي ال �ق��ذائ��ف وج �ه��ز ق ��وة ك�ب�ي��رة
الق �ت �ح��ام امل�ص�ل��ى وم�ح�ي�ط��ه وت�م�ش�ي��ط
املنطقة.
ع�ن��د ال��راب �ع��ة ع �ص �رًا ،ت��وج�ه��ت األن �ظ��ار
إلى عبرا بعد انتشار أنباء عن سقوط
امل��رب��ع األم�ن��ي .ت��واف��دت وس��ائ��ل اإلع�لام
وب�ع��ض ال�س�ك��ان لتفقد م�ن��ازل�ه��م نحو
امل� �ن� �ط� �ق ��ة .اك� �ت� �ش� �ف ��وا ه � � ��ول ال� �ح ��رائ ��ق
وال � ��دم � ��ار وال� �خ� �س ��ائ ��ر ال� �ف ��ادح ��ة ال �ت��ي
ل �ح �ق��ت ب ��امل� �ب ��ان ��ي ال� �ح ��دي� �ث ��ة وال �ش �ق��ق
ال �ف��اره��ة وت �ف �ق��دوا ال �خ ��راب وال�ش�ظ��اي��ا
وأس �ل��اك ش �ب �ك��ات ال �ك �ه��رب��اء وأغ �ص��ان
األش�ج��ار املتقطعة التي تمأل الشوارع
السكنية التي غطاها الزجاج املتطاير
م� ��ن ن� ��واف� ��ذ ال � �ش � �ق ��ق .ل� �ك ��ن أي� � ��ن أح �م��د
األسير؟ ال جواب واضحًا لدى عناصر
ال �ج �ي ��ش امل �ن �ت �ش��ري��ن ب �ك �ث��اف��ة ف� ��ي ك��ل
األن�ح��اء .يمنعون املدنيني م��ن التجول
ب�ين األح�ي��اء تخوفًا م��ن وج��ود قناصة
ل��م يستسلموا ب�ع��د .لكنهم ف��ي ال��وق��ت
�ذي
ذات� ��ه ،ل��م ي �ع��رف��وا م�ص�ي��ر األس �ي��ر ال� ّ
صنع مشهد الخراب املتكامل الذي حل
بعبرا .مصدر عسكري قال لـ «األخبار»
إن األس �ي��ر اخ �ت �ف��ى ول ��م ي�ع�ث��ر ع�ن��اص��ر
ال �ج �ي ��ش ع �ل �ي��ه ف� ��ي ال �ش �ق ��ق وال� ��زواي� ��ا
التي مشطوها بعد دخولهم .من هنا،
ّ
رج ��ح ب��أن��ه ق��د ي �ك��ون ت�م�ك��ن م��ن ال �ف��رار
م��ع ف�ض��ل ش��اك��ر وح��وال��ى ع�ش��ري��ن من
مقاتليه .لكن ،كيف له أن يهرب في ظل
ال �ط��وق األم �ن��ي امل�ح�ك��م ح��ول��ه؟ اق�ت�ح��ام
ال �ج �ي��ش ل�ل�م��رب��ع األم �ن��ي ج�ع�ل��ه م�س��اء
أم��س أم��ام اك�ت�ش��اف��ات بالجملة لحجم
ال �ت �ح �ص �ي �ن��ات واإلج � � � ��راء ات وال �ت �س �ل��ح
ال� �ت ��ي ات� �خ ��ذه ��ا األس� �ي ��ر ط � ��وال ال �ف �ت��رة
امل ��اض� �ي ��ة وغ� �ط� �ي ��ت ب �خ �ي �م��ة ح��دي��دي��ة
ض �خ �م��ة رب� �ط ��ت ب �ي�ن م �ك �ت �ب��ه وم �ن��زل��ه.
م�لاج��ئ وم �خ��ازن ت�ض��م ك�م�ي��ات كبيرة
م��ن مختلف أن ��واع األس�ل�ح��ة ،والبحث
ج��ار ع��ن اح�ت�م��ال ال�ع�ث��ور ع�ل��ى مخابئ
ومخارج سرية تمكن من الخروج منها.
ال �ج��دل ال ��ذي راف ��ق اخ�ت�ف��اء األس �ي��ر في
ن�ه��اي��ة عملية ال�ج�ي��ش ،أن�ت��ج شائعات
متعددة حول مكانه ،في ظل معلومات
أمنية عن أن جهازه الالسلكي الخاص
سجل آخ��ر ن��داء ل��ه إل��ى املقاتلني بعيد

وساطة ّبري ـ مشعل توقف القتال في التعمير
آمال خليل
عند الواحدة من ظهر أمس ،هدأت منطقة
ت�ع�م�ي��ر ع�ي�ن ال �ح �ل��وة ف ��ي ص �ي��دا ب�ع��دم��ا
شهدت اشتباكات عنيفة بني الجيش من
جهة وبقايا جند الشام وفتح اإلسالم من
جهة أخرى.
فقد لبت املجموعات التابعة ألب��و العبد
ال�ش�م�ن��دور وب�ل�ال ال�ب��در وه�ي�ث��م ومحمد
ال �ش �ع �ب ��ي وأس � ��ام � ��ة ال� �ش� �ه ��اب ��ي دع� � ��وات
الشيخ أحمد األسير لفتح جبهة من حي
ال �ط��وارئ ف��ي امل�خ�ي��م ض��د ن�ق��اط الجيش
املقابلة ،ملؤازرة األسير في معركته ضده.
وك � � ��ان ل� �ي ��ل األح � � ��د ـ� �ـ� �ـ االث � �ن�ي��ن ق� ��د ش�ه��د
اشتباكات عنيفة بني الطرفني ،استخدمت
فيها األس�ل�ح��ة ال��رش��اش��ة وال�ص��اروخ�ي��ة.
ومل��ا اشتد اس�ت�ه��داف نقاط الجيش ،قرر
ضرب مراكز تحصن املسلحني باملدفعية.
كثافة ال�ن�ي��ران امل�ت�ب��ادل��ة أدت إل��ى تطاير
ال��رص��اص وش�ظ��اي��ا ال�ق��ذائ��ف ف��ي ال�ه��واء
وإص ��اب ��ة س� �ي ��ارات وم� �ن ��ازل وم�م�ت�ل�ك��ات
مل��واط �ن�ي�ن ف ��ي م��دي �ن��ة ص� �ي ��دا .ك �م��ا أن �ه��ا
شلت الحركة عند مدخل صيدا الجنوبي

ً
امل �ح��اذي للمخيم وص� ��وال إل ��ى مدخلها
الشمالي.
ال �ل �ي��ل ال �ط��وي��ل م��ن االش �ت �ب��اك��ات ،أع�ق�ب��ه
ف��ي ال �ص �ب��اح ال �ب��اك��ر ات �ص��ال م��ن ال�ن��ائ��ب
ال � �س� ��اب� ��ق أس � ��ام � ��ة س� �ع ��د ب ��رئ � �ي ��س ف ��رع
استخبارات الجنوب في الجيش العميد
ً
علي شحرور ،ناقال إليه ع��رض القيادي
ف ��ي ع�ص�ب��ة األن� �ص ��ار ال �ش �ي��خ أب ��و ط��ارق
ال � �س � �ع ��دي ب� � ��أن ي� �ت ��ول ��ى ال � �ت � �ف� ��اوض م��ع
املسلحني ودفعهم إلى وقف إطالق النار
ضد الجيش واالنسحاب من التعمير إلى
قواعدهم في حي ال�ط��وارئ .لكن الجيش
رف ��ض ال� �ع ��رض ،ل �ع��دم إع �ط��اء امل�س�ل�ح�ين
ّ
فرصة لكي ينظموا صفوفهم ويحصلوا
ع�ل��ى ال��ذخ �ي��رة ال�ل�ازم��ة مل��واص�ل��ة ال�ق�ت��ال.
واش �ت ��رط ع�ل��ى ف��اع�ل�ي��ات امل�خ�ي��م تسليم
املعتدين .هنا سجل دخ��ول الف��ت لحركة
ح�م��اس ع�ل��ى خ��ط وس��اط��ة ل��وق��ف إط�لاق
ال�ن��ار م��ع ق�ي��ادت��ي ح��زب ال�ل��ه وح��رك��ة أمل
في بيروت التي أحالت اتخاذ القرار إلى
الجيش .وفي الوقت الذي فتح فيه ممثل
حركة حماس ف��ي لبنان علي بركة قناة
اتصال مع شحرور ،كان يقوم في الوقت

لما اشتد استهداف
الجيش قرر ضرب مراكز
المسلحين بالمدفعية

ذات ��ه ب�ـ«ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ال�س�ع��دي ورئ�ي��س
ال� �ح ��رك ��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة امل� �ج ��اه ��دة ال �ش �ي��خ
ج�م��ال خ�ط��اب» ،كما أف��اد ف��ي ات�ص��ال مع
«األخ �ب ��ار» .داف ��ع امل �ب��ادرة ال�ت��ي «ات�خ��ذت
ب �ع��د ال �ت �م��اس ع ��دم ج��دي��ة ف ��ي امل�ع��ال�ج��ة
م��ن ق�ب��ل ال �ق��وى األخ� ��رى» ،بحسب ب��رك��ة،
ك��ان «حماية املخيمات من االن�ج��رار إلى
ال �ص��راع��ات ال��داخ�ل�ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ورف��ض
االع � �ت � ��داء ع �ل��ى ال� �ج� �ي ��ش» .ث ��م م ��ا ل�ب�ث��ت
حماس أن رفعت من مستوى وساطتها،

من خالل اتصال رئيس مكتبها السياسي
خ��ال��د م�ش�ع��ل ب��رئ�ي��س امل�ج�ل��س ال�ن�ي��اب��ي
نبيه بري للطلب منه اقتراح وقف إطالق
النار على قيادة الجيش ،وهذا ما كان.
ع�ن��د ال��واح��دة ظ �ه �رًا ،أن�ج��ز االت �ف��اق ال��ذي
أنتج هدوءًا في صيدا على جبهة التعمير.
وكلفت لجنة أمنية مؤلفة من ممثلني عن
ال�ع�ص�ب��ة وال �ح��رك��ة اإلس�لام �ي��ة وال�ج�ه��اد
اإلس �ل ��ام � � ��ي اإلش � � � � � ��راف ع � �ل� ��ى ان� �س� �ح ��اب
املسلحني.
االشتباك األخير لم يكن كما سبقه .ليس
ألنه االعتداء األول على الجيش في املنطقة
منذ معركة نهر البارد فحسب ،بل بسبب
حجم األضرار الكبيرة في املمتلكات الذي
خلفه االشتباك ال��ذي لم ينقطع لساعات
طويلة واستخدمت فيه األسلحة الثقيلة.
ت��وق��ف االش�ت�ب��اك س�م��ح أله��ال��ي التعمير
بسحب جثة الشهيد محمد الكبش (25
ع ��ام ��ًا) ال � ��ذي ق �ت��ل ب �س �ق��وط ق��ذي �ف��ة ع�ل��ى
م�ح�ل��ه ،ج��رح��ت خ�م�س��ة م��واط�ن�ين آخ��ري��ن
ك��ان��وا ي�م��رون ف��ي امل�ك��ان .أم��ا ف��ي صفوف
املسلحني ،فقد سجل ج��رح ث�لاث��ة منهم،
فيما جرح جندي في الجيش.

