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أسـر صيدا
ابراهيم األمين

معركة
الثانية من فجر أمس .بعض الشائعات
تحدثت عن تمكن موكب الشيخ سالم
ال��راف�ع��ي م��ن س�ح�ب��ه ل�ي��ل أول م��ن أم��س
ع �ن��دم��ا ح �ض��ر إل� ��ى ص �ي��دا ل�ل�ط�ل��ب م��ن
الجيش وقف إط�لاق النار ،فيما راجت
شائعات أخرى عن كون الشيخ الفار قد
وج��د امل�ل�ج��أ ال �س��ري ف��ي ح�م��ى حليفيه
ال�ج�م��اع��ة اإلس�لام �ي��ة أو ال�ن��ائ�ب��ة بهية
ال �ح ��ري ��ري ف ��ي م �ج��دل �ي��ون ،ع �ل �م��ًا ب��أن��ه
وإن وج��د امللجأ اآلم��ن امل��ؤق��ت ،فإنه لن
يحميه م��ن اإلج ��راء ات القضائية التي
ب ��دأت أم ��س ب��ادع��اء م �ف��وض ال�ح�ك��وم��ة
لدى املحكمة العسكرية القاضي صقر
ص�ق��ر بحقه وب�ح��ق ف�ض��ل ش��اك��ر وع��دد
م��ن أن�ص��اره�م��ا .لكن وف��ي ك��ل األح��وال،
ف �ق ��د ال �ش �ي ��خ ج� � ��زءًا ك �ب �ي �رًا م� ��ن ه��ال �ت��ه
ال� �ت ��ي ن �س �ج �ه��ا ح � ��ول ن� �ف� �س ��ه .ف� �ق ��د ف � ّ�ر
م��ن امل�ع��رك��ة ت��ارك��ًا خ�ل�ف��ه ال �ع �ش��رات من
مقاتليه الذين قادهم إلى مواجهة ضد
ال�ج�ي��ش ،وت�ن��اس��ى ت�ه��دي��دات��ه ووع�ي��ده
ب��أن��ه س�ي�ق��ات��ل ال�ج�ي��ش وه�ي�م�ن��ة ح��زب
الله «حتى آخ��ر نقطة دم ف��ي آخ��ر طفل
لدينا».
إال أن الدم الذي سال على إسفلت عبرا
ك��ان ل�ن�ح��و  40م��ن م�ق��ات�ل��ي األس �ي��ر في

ّ
والسعودية مسؤولتان عن الجريمة
قطر
ُق ِتل في العملية
نحو  40مسلحًا من
أنصار األسير

حصيلة أول �ي��ة ،م��ن بينهم اب��ن شقيق
ف �ض��ل ع �ب��د ال��رح �م��ن ال �ش �م �ن��دور .فيما
أك� ��د م �ص ��در أم �ن ��ي أن ال �ج �ي��ش اع�ت�ق��ل
أك �ث��ر ّم��ن  57م��ن امل �ق��ات �ل�ين ،م��ن بينهم
من فضل تسليم نفسه بنفسه .الالفت
أن الفئة القليلة منهم م��ن اللبنانيني،
ف �ي �م��ا ال � �ج� ��زء ال� �ب ��اق ��ي م� ��ن ال� �س ��وري�ي�ن
والفلسطينيني وعدد من السودانيني.
وف �ي �م ��ا ال �ج �ي ��ش ي �ت �ع �ق��ب أث � ��ر األس �ي ��ر
وف �ض��ل ال �ل��ذي��ن «ل ��ن ي �ع��ودا إل ��ى س��اب��ق
عهدهما في عبرا» ،لفتت املصادر إلى

أن مصلى بالل ستسلم إدارت��ه إلى دار
ال� �ف� �ت ��وى ،ف �ي �م��ا س �ي �ش �غ��ل ال �ج �ي��ش ف��ي
الفترة األول��ى امل��راك��ز والشقق التابعة
لألسير ومجموعته.
ع � �ل� ��ى ص� �ع� �ي ��د م � �ت � �ص� ��ل ،أع� � �ل � ��ن وزي� � ��ر
التربية والتعليم العالي حسان دياب
تأجيل االمتحانات الرسمية للشهادة
امل �ت��وس �ط��ة امل � �ق� ��ررة ال � �ي ��وم ف ��ي م��راك��ز
ت �ق��دي��م االم �ت �ح��ان��ات ال �ع �ش��رة ال��واق �ع��ة
ض�م��ن م��دي�ن��ة ص�ي��دا ح �ص �رًا ،إل��ى وق��ت
ي � �ح� ��دد الح� � �ق � ��ًا .وص� � � ��در ع � ��ن ال �ج �ي��ش
ب �ي��ان أوض ��ح ف�ي��ه أن وح��دات��ه ت��واص��ل
عملياتها العسكرية ف��ي ص�ي��دا وعبرا
للقضاء على املظاهر املسلحة وتوقيف
امل�ع�ت��دي��ن ع�ل��ى م��راك��ز ال�ج�ي��ش وإع ��ادة
ف��رض األم��ن واالس�ت�ق��رار .ولفت البيان
إل ��ى أن ال �ع��دي��د م ��ن امل �س �ل �ح�ين ع �م��دوا
ال� � ��ى ال� �ق� �ن ��ص ع� �ل ��ى ع� �ن ��اص ��ر ال �ج �ي��ش
باستخدام امل��راك��ز الدينية س��وات��ر لهم
وات �خ��اذه��م امل��واط �ن�ين األب ��ري ��اء دروع ��ًا
لهم لتفادي املواجهة املباشرة».
وف ��ي ال�ح�ص�ي�ل��ة ش �ب��ه ال �ن �ه��ائ �ي��ة ،أع�ل��ن
ال �ج �ي��ش أن ع ��دد ش �ه��دائ��ه ف ��ي م�ع��رك��ة
ص�ي��دا ارت�ف��ع ال��ى  18شهيدًا وأك�ث��ر من
مئة جريح.

ليس م��ن أح��د غير الجيش يستعجل إزال��ة ذي��ول معركة صيدا.
ح �ت��ى إن ��ه ق ��د ال ي �ك��ون م �ض �ط �رًا اآلن إل ��ى م��راج �ع��ة ال �ح �س��اب��ات
واملعطيات والنتائج ،وم��ا يجب القيام به لحماية ه��ذا اإلنجاز.
ً
وق��د ي �ك��ون ال�ن�ق��اش ف��ي ق�ي��ادت��ه م�ت�ص�لا ب��أب�ع��اد أخ� ��رى ،نتيجة
ض�غ��وط ف��ري��ق ال��والي��ات املتحدة وال�غ��رب ودول الخليج وفريق
 14آذار ،التي تريد منه اليوم توجيه ضربة ما لحزب الله أو ملن
ّ
يمت بصلة لحزب الله ،فقط ،ألجل القول إنه جيش كل اللبنانيني.
فكيف ستكون حاله ،ورؤس��اء الحكومات السابقون والحاليون
واملستقبليون تحدثوا عن الكيل بمكيالني؟
لكن ،هل من كل هؤالء من يريد للناس أن يعرفوا ملاذا حصل ما
حصل في صيدا؟
سيكون الجيش مضطرًا خالل الفترة املقبلة الى اإلعالن رسميًا
أو عبر م�ص��ادره عن تفاصيل ما ج��رى ،وع��ن الخطة التي كانت
معدة مسبقًا لضرب ح��واج��زه وط��رده م��ن األح�ي��اء الفاصلة بني
مربع األسير واملنطقة املطلة على حارة صيدا ،حيث كان العمل
احتكاكات بقصد إشعال
جاريًا ،على طريقة جبل محسن ،الفتعال
ّ
املدينة وجوارها على خلفية أنها معركة بني السنة والشيعة.
وعدا عن رهان األسير على أن الجيش كان سيخفض رأسه ويقبل
الضربة ويجبر على الهرب ،ف��إن مواقف  14آذار عكست الرهان
السياسي الكبير لهذه املجموعة ،على ما يحصل في صيدا .وكان
هؤالء ،ومعهم الجماعة اإلسالمية ،يعتقدون أن بمقدور األسير
إشعال املنطقة بطريقة تحتم محاصرة حزب الله ،ومن ثم تحميل
األسير املسؤولية وعزله أو ط��رده ،وأن يتولى ه��ؤالء حصاد ما
ك��ان��وا يعتقدون أن��ه ثمرة سياسية كبيرة .وه��و أم��ر اح�ت��اج الى
خطوات عملية ،وخصوصًا في املنطقة التي توصل عبرا بمحيط
مجدليون ،وه��ي خطوات يعرفها ق��ادة «املستقبل» قبل غيرهم،
ولو أن بعضهم كانوا خارج األجواء ،لنقص في الثقة به ،أو لعدم
الحاجة الى رأيه.
أم��ا الجانب اآلخ��ر م��ن الجريمة ،فهو املتصل بحسابات أجهزة
اس �ت �خ �ب��ارات ع��رب �ي��ة ،وال س�ي�م��ا في
السعودية وق�ط��ر ،ال�ت��ي ك��ان��ت ّ
تعول
ك�ث�ي�رًا ع�ل��ى ن�ج��اح مهمة األس �ي��ر في
ص�ي��دا ،علمًا ب��أن ال��رج��ل لديه ج��دول
أع�م��ال��ه ال �خ��اص ،ول��دي��ه طريقته في
إدارة األمور ،وربما هي التي جعلته
يقدم على عملية االنتحار هذه.
ول ��م ي�ك��ن ي�ن�ق��ص ه��ذه ال�ل�ع�ب��ة س��وى
ت �ص��ري �ح��ات ال �ح �ك��وم��ة ال �س �ع��ودي��ة،
برئاسة امللك عبد ال�ل��ه ،التي أعربت
«ع��ن بالغ القلق إزاء م��ا تشهده مدينة صيدا م��ن أح��داث ،داعيًا
الجميع إل��ى وق��ف االشتباكات وع��دم تصعيد امل��وق��ف» .ولوهلة
أولى ،يمكن االعتقاد أن تيار املستقبل هو من صاغ البيان ،لوال
التنبه الى أن «أحداث صيدا» كما سماها البيان كانت في صلب
اهتمامات ومتابعات القيادة السعودية ،التي لم تكلف نفسها
عناء إدان��ة االع�ت��داء على الجيش اللبناني وقتل عسكرييه ،بل
رأت ضرورة «وقف االشتباكات» ،على اعتبار أن ما يجري هناك
ه��و ص��راع بالنار ب�ين مجموعتني مسلحتني .حتى إن مشروع
«مبادرة الحل» التي حملها مشايخ من طرابلس أمس الى قيادة
الجيش في الجنوب ،كانت تقوم على مبدأ أن يجري وقف إلطالق
النار ،وأن يجري التفاوض مع الجيش من جهة ومع األسير من
جهة ثانية ،ألجل التوصل الى صيغة حل على طريقة ما يحصل
في طرابلس أو البقاع.
يضاف الى ذلك أن ما حصل في صيدا كان جزءًا من خطة أشمل،
وجرى التمرين عليها مرارًا وبأوجه مختلفة في أكثر من منطقة،
وجاءت أخبار سوريا غير السارة لفريق أميركا وعربها ،لتدفع
نحو االستعجال بتنفيذ هذه الخطة .وهو ما سوف تظهره األيام
امل�ق�ب�ل��ة ،ب��رغ��م ك��ل االت �ص��االت وال�ض�غ��وط ال�ج��اري��ة م�ن��ذ س��اع��ات
م�س��اء أم ��س ،إلع ��ادة «ض�ب�ض�ب��ة» ال�ج�م�ي��ع ب�ع��دم��ا ص��ار ال�خ�لاف
عنوانًا الستعادة الجيش هيبته وكرامته .وهذا ما قاد هؤالء الى
التحضير للجريمة برفع الصوت ضد حزب الله ،وحتى تحميله
مسؤولية ما جرى في صيدا.
مع ذلك ،فإن الدماء التي سقطت من العسكريني واملدنيني ،ستبقى
من مسؤولية قطر والسعودية ،وبقية املجموعات التي سكتت
عما ك��ان ّ
ّ
يعد له األسير منذ فترة ليست قصيرة .وك��ل محاولة
لتعمية األبصار من خ�لال الحديث عن املظلومية واإلح�ب��اط لن
تفيد في تغيير الحقيقة.
ف��ي لبنان ال�ت��وت��ر كبير ج �دًا ،وامل�ي��ل ال�غ��ال��ب ل��دى ف��ري��ق  14آذار،
وعلى رأس��ه تيار املستقبل ،يتجه نحو موجة ندب جديدة على
طريقة «مذهب  7أيار» .وهؤالء ال يندبون حظهم العاثر دومًا ،بل
يخشون أن تكون ملعركة صيدا نتائج مباشرة على معركة تأليف
الحكومة الجديدة ،وتاليًا على واقع السلطة السياسية في البالد.

السعودية تطالب
بـ«وقف االشتباكات»
تمامًا كما ّنصت مبادرة
الرافعي وكأن الجيش
مجموعة مسلحة
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