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يفك أسـ
الجيش
ّ

األسير ـ نسخة بيروت :سالح الطريق الجديدة مقابل ســال
مالمح عبرا ارتسمت أول من أمس في الطريق الجديدة.
بلهجات متعددة ورصاصه املتطاير فوق
الورم نفسه
ٍ
رؤوس املواطنني .تسقط معادلة «سالح األسير مقابل
سالح سرايا املقاومة في صيدا» فيرفع املستقبل في
آخر مالعبه معادلة أكبر« :سالح الطريق الجديدة مقابل
سالح الضاحية» .يتسلى املغترب اللبناني سعد الحريري
من بعيد؛ لم تكن مظاهر أول من أمس املسلحة في
بيروت سوى بداية ألسير جديد
غسان سعود
ليس ل��دى تيار املستقبل ما يخجل به:
ي� ّ
�زي��ن ن��واب��ه العكاريني ب��أول م��ن خاض
معركة باسم التكفيريني املسلحني في
جرد الضنية ضد الجيش اللبناني عام
ّ .2000
حول مسلحًا حاول اختراق حاجز
للجيش قبل عام وثالثة أشهر في عكار
إلى شهيد تقيم له قوى  14آذار االحتفال
ت �ل��و االح� �ت� �ف ��ال .ي �غ �ط��ي رئ� �ي ��س ب �ل��دي��ة
ع ��رس ��ال وامل �ت �ه �م�ي�ن ب��ال �ت �ن �ك �ي��ل ب�ج�ث��ث
ً
ع�ن��اص��ر ال �ج �ي��ش ،ج��اع�ل�ا ف��ك ال�ح�ص��ار
األمني عن ه��ؤالء شغله الشاغل .عضو
كتلته النيابية معني املرعبي يشتم يوم
األح��د ق�ي��ادة الجيش وق��ائ��ده وضباطه
وع �ن��اص��ره ،وي��ذه��ب ف��ي ال �ي��وم ال�ت��ال��ي
مزهوًا إلى اجتماع الكتلة .زميله محمد
ك� �ب ��ارة ،ع� ��راب ك ��ل زع � ��ران ب ��اب ال�ت�ب��ان��ة
وم�س�ل�ح�ي�ه��ا .ال ي�م�ك��ن ف��ري �ق��ًا سياسيًا
أن ي ��ؤي ��د ج �ب �ه��ة ال �ن �ص ��رة ف ��ي س��وري��ا
ويعارض أبناء عقيدتها في لبنان .من
كان يحرص على إيصال الطبخ ساخنًا
إل��ى مسلحي «فتح اإلس�لام» في رومية
وي�ع�ي��ق م�ح��اك�م��ة ه ��ؤالء ري�ث�م��ا ي�ف��رون
من السجن واح�دًا تلو اآلخ��ر ،هو نفسه
م��ن ي� ��وزع «ال �ب �ط��ان �ي��ات» ل�ل�م�ج�م��وع��ات
التكفيرية في سوريا والحليب لحرصه
على نموها .تستنفر ماكينة املستقبل
ل �ت��أن �ي��ب وزي � ��ر ال ��دف ��اع ال �ل �ب �ن��ان��ي ح�ين

ي�ت�ح��دث ع��ن وج ��ود ل�ل�ق��اع��دة ف��ي لبنان
ّ
وي�ج��ن جنونها .وح�ين تربك ارتكابات
ما يعرف بقادة محاور طرابلس بعض
ّ
املستقبليني ،يطل رج��ل املستقبل األول
في الشمال اللواء املتقاعد أشرف ريفي
ّ
ل �ي ��داف ��ع ب �ح �م��اس��ة ع � ّ�م ��ن ع��ل �م �ه��م ت �ي��ار
ّ
ال��رئ �ي��س رف �ي��ق ال �ح��ري��ري و«ع��م��ره��م»
ّ
وكبرهم .يجد املستقبليون أل��ف تبرير
وت �ب��ري��ر ل �س �ح��ل م ��واط ��ن س � ��وري ف�ق�ي��ر
ف��ي ش� ��وارع ط��راب�ل��س وإذالل � ��ه .ال�ن�ش��اط
املستقبلي الرئيسي املعلن أمس ،بعيدًا
ع ��ن ص �ي ��دا ،ك ��ان ف ��ي م�س�ت�ش�ف��ى امل�ن�ي��ة،
حيث احتشد نواب املستقبل لالطمئنان
على مقاتلني ناجني من معركة القصير.
لكن تطبيب ه��ؤالء وإنعاشهم ليس إال
ً
تفصيال في مشروع املستقبل الرئيسي:
ّ
وزج
إس �ق��اط ال�ن�ظ��ام ال �س��وري إقليميًا
ح ��زب ال �ل��ه ف��ي اق �ت �ت��ال م��ذه �ب� ّ�ي داخ �ل� ّ�ي
محليًا.
منطقة ال�ط��ري��ق ال �ج��دي��دة ال�ت��ي تعتبر
ّ
معقل تيار املستقبل البيروتي دلت أول
م��ن أم��س ب��وض��وح ع�ل��ى ح�ج��م ال�ت��ورط
ّ
املستقبلي ف��ي ظ��اه��رة األس �ي��ر .خمسة
مربعات من املباني السكنية على غرار
مربع عبرا انتصبت هنا ح��ول خمسة
ج��وام��ع .وف ��ي ك��ل م��رب��ع أح �م��د األس�ي��ر
واح � ��د أو اث � �ن� ��ان .وب � ��دا الس �ت �خ �ب��ارات
ال �ج �ي��ش أن ش �ب �ك��ة أج� �ه ��زة ت ��رب ��ط ب�ين
املربعات الخمسة ولباس شبه موحد

ودراج � � � ��ات ن� ��اري� ��ة .ول� ��م ي �خ �ت �ب��ئ ت �ي��ار
امل �س �ت �ق �ب ��ل ب � �ع � �ب� ��اء ة غ � �ي� ��ره ك� �م ��ا ف �ع��ل
ف� ��ي ص � �ي� ��دا .ف ��رغ ��م ت� ��داخ� ��ل ال �ل �ه �ج��ات
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ب��ال �س��وري��ة وال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة
في زاروب الباشا وال�ج��زار وأب��و سهل
وم �ن �ط �ق��ة األي � �ت� ��ام ،ك� ��ان ق � ��ادة ال� �ش ��ارع
معروفني أله��ال��ي املنطقة :أحمد أسير
زاروب ال �ب��اش��ا ي��دع��ى م�ح�م��د ال �ب��اش��ا،
ح�ت��ى أس��اب�ي��ع قليلة م��اض�ي��ة ك��ان أح��د
متحمسي الطريق ال�ج��دي��دة الكثيرين
لتيار املستقبل ،لكنه اليوم على صورة
األس�ي��ر ومثاله .أب��و خميس البيروتي
ال �ص� ّ�ي��اح ع �ل��ى م �ج �م��وع��ة ص �غ �ي��رة م��ن
املقاتلني تتنقل كلما سنح لها التوتر
األمني بعتاد عسكري كامل بني مخيم
ص �ب��را وال �ط��ري��ق ال �ج��دي��دة ي�ت�ن�ق��ل في
األي ��ام ال�ع��ادي��ة ب�ين مكتبي ح��رك��ة فتح
في املخيم وتيار املستقبل في الطريق
ال �ج��دي��دة .أم ��ا أس �ي��را «ط �ل �ع��ة ال �ج��زار»
علي ومحمد عيسى فكانا مستقبليني
بامتياز حتى إشهار سلفيتيهما قبل
ب �ض �ع��ة أش � �ه� ��ر .وي � �ق� ��ول أح � ��د ح��زب �ي��ي
امل�ن�ط�ق��ة امل�خ�ض��رم�ين ف��ي ه ��ذا ال�س�ي��اق
إن امل�ت��رددي��ن على مركز االستخبارات
ال�س��وري��ة سابقًا ف��ي ال�ب��وري�ف��اج ربطوا
رق ��اب� �ه ��م الح� �ق ��ًا ب� ��ال � �ف� ��والرات ال� ��زرق� ��اء
ان �س �ج��ام��ًا م ��ع امل ��وض ��ة ،وت �م��اش �ي��ًا م��ع
املوضة عصبوا أخيرًا رؤوسهم برايات
ج �ب �ه��ة ال � �ن � �ص� ��رة .ص � �ع� ��ودًا إل� � ��ى «أب� ��و
سهل» ،تشارك السطوة العسكرية هنا
ّ
ّ
سلفي وسائق
مستقبلي
أول من أمس
امل �ل �ح��ق ال �ع �س �ك��ري إلح � ��دى ال �س �ف��ارات
الخليجية .أم��ا ف��ي منطقة أب��و ش��اك��ر،
فيقود املجموعة املسلحة التي تجاوز
ع� ��دي� ��د ع� �ن ��اص ��ره ��ا ف � ��ي االس � �ت � �ع ��راض
ال�ل�ي�ل��ي ال�خ�م�س�ين اب��راه�ي��م دي ��اب ال��ذي
ع�م��ل م��راف�ق��ًا ل�ب�ه��اء ال �ح��ري��ري س�ن��وات،
ق �ب��ل ان �ت �ق��ال��ه إل� ��ى ف��ري��ق امل� �س ��ؤول ع��ن
أم��ن النائب سعد الحريري الشخصي
عبد العرب .ويضاف إلى ه��ؤالء بعض
م �ش��اي��خ إح � ��دى ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ق �ط��ري��ة
ال�ت�م��وي��ل وأب ��و خ��ال��د ظ��اظ��ا ال ��ذي ي�ع� ّ�د
ال � � � ��ذراع ال �ب �ي ��روت �ي ��ة ألح � ��د أب� � ��رز ق� ��ادة
امل� �ح ��اور ال �ط��راب �ل �س �ي�ين ع �م �ي��د ح �م��ود.

قادت الجماعة
اإلسالمية التظاهرات
الطيارة في منطقتي
عائشة بكار وفردان

وك ��ان خ�م�س��ة م��ن م �س��ؤول��ي امل�س�ت�ق�ب��ل
ال ��رس� �م� �ي�ي�ن ق� ��د اج� �ت� �م� �ع ��وا ف� ��ي ال �ل �ي �ل��ة
نفسها في مخزن للفحم يملكه أحدهم
ب��ال�ق��رب م��ن امل��دي�ن��ة ال��ري��اض�ي��ة ملتابعة
ّ
ت �ح��رك امل �ج �م��وع��ات امل �ق��ات �ل��ة واالط�ل��اع
على تفاصيلها.
وال �خ�لاص��ة األم�ن�ي��ة الس�ت�ن�ف��ار الطريق
ال �ج��دي��دة ،ب�ح�س��ب م �ص��در م�ط�ل��ع« :كنا
بأحمد األس�ي��ر واح��د ف��ي ص�ي��دا ونحو
ثالثة في طرابلس ،فصرنا بخمسة أحمد
األس �ي��ر أو س �ت��ة ف��ي ب �ي��روت وح��ده��ا».
وكما حرص داعمو األسير على تشكل

ال يمكن فريقًا سياسيًا أن يؤيد جبهة النصرة في سوريا ويعارض أبناء عقيدتها في لبنان (أ ف ب)

 14آذار :مع الجيش ومع األسير
لم يكن استشهاد
عناصر من الجيش على أيدي
مسلحي األسير حدث معراب
وبكفيا ووسائلهما االعالمية
في اليومني املاضيني .ليس
األسير من يزعجهما وال
ّ
تطرفه يهدد وجودهما ،وما
اشتباكات صيدا سوى فسحة
إضافية الستكمال الهجوم
على «عدوهما» األساسي:
«حزب الله»

رلى إبراهيم
ل ��م ت �ك��د رائ � �ح ��ة «ال �ب ��ارب �ي �ك �ي ��و» ت�ت�س�ل��ل
م��ن ح��دائ��ق م �ع��راب ك�ك��ل ن�ه��ار أح��د حتى
ب��اغ�ت�ه��ا خ �ب��ر االش �ت �ب��اك��ات ب�ي�ن ال�ج�ي��ش
اللبناني ومسلحني تابعني للشيخ أحمد
األس �ي��ر .س��ري�ع��ًا ص� ّ�ب امل ��اء ع�ل��ى «امل�ن�ق��ل»
وت � �ه ��اف ��ت امل � �ع� ��راب � �ي� ��ون ع� �ل ��ى م��ائ��دت �ه��م
امل �ت��وت��رة« :ح�ل�ي�ف�ن��ا ُي� � ّ
�دك» (أي األس �ي��ر ال
الجيش) .ك��ان ال بد لرئيس ح��زب القوات
س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع أن ي �ق��وم ب �م �ب��ادرة حسن
نية في محاولة لفك أسر األسير املعجب
بالقوات ورئيسها ،فحجز لنفسه موعدًا
م�س��ائ�ي��ًا ف��ي أج �ن��دة ال�ق�ص��ر ال�ج�م�ه��وري.
ت��داول املجتمعان ب�ه��دوء آخ��ر التطورات
ً
األم �ن �ي��ة ف��ي ال �ب�ل�اد وص� ��وال ال ��ى ض ��رورة
ت��أل �ي��ف ح �ك��وم��ة م ��ن «ل � ��ون م� �ع�ي�ن» .وألن
األسير وجعجع يلتقيان ح��ول موقفهما
ّ
م��ن ال�ج�ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي ،ع��ل��ق األخ �ي��ر على
اس�ت�ه��داف املسلحني للجيش ف��ي حديث

إذاع��ي أم��س «ب��ال�ح��ادث امل��ؤس��ف» .اكتفى
جعجع بهاتني الكلمتني «إلدان��ة» أحداث
ص �ي��دا ،ليستفيض ب�ع��ده��ا ف��ي ال�ح��دي��ث
عن «حزب الله»« :وجود ظاهرة حزب الله
أن�ب�ت��ت ل�ن��ا ظ��واه��ر أخ ��رى وم�ن�ه��ا ظ��اه��رة
الشيخ أح�م��د األس �ي��ر» .ل��ن يسكت رئيس
ال �ق��وات ع�ل��ى «ان�ت�ه��اء ظ��اه��رة األس�ي��ر في
ص �ي��دا م ��ن دون ال �ق �ب��ض ع �ل��ى ع��راض��ات
الحزب املسلحة تحت شعار إنهم ينتمون
ال ��ى امل� �ق ��اوم ��ة» .ف�ل�ي��س األس �ي ��ر امل�ش�ك�ل��ة،
ب��ل «األس�ي��ر األك�ب��ر أي اآلس��ر األك�ب��ر وهو
حزب الله» .وفي النهاية تضامن خجول
مع الجيش اللبناني كان يمكن أن يسجل
م��وق�ف��ًا استثنائيًا لجعجع ل��وال تعييره
ل�ل�ج�ي��ش ب ��ال� �س ��ؤال« :أي � ��ن ه ��م م ��ن ق�ت�ل��وا
هاشم السلمان؟».
ح� ��ال م��وق��ع «ال � �ق� ��وات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة» ك�ح��ال
رئيسهاّ .
تفوق املوقع بمعلوماته الخاصة
على كل املواقع االخبارية الباقية ،فكشف
أن «االشتباكات بدأت بني جماعة األسير

تناسى الجميل
إسداء نصيحة واحدة إلى
األسير أو ذكره حتى

وال�ج�ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي ،ولكنها م��ا لبثت أن
تحولت ال��ى ق�ت��ال ب�ين عناصر م��ن سرايا
امل� �ق ��اوم ��ة ال �ت��اب �ع��ة ل �ح ��زب ال �ل ��ه وأن �ص ��ار
األس �ي ��ر ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة» .إذًا وف �ق��ًا ل �ل �ق��وات،
ليس الجيش م��ن خ��اض تلك امل �ع��ارك مع
األس�ي��ر ب��ل ح��زب ال�ل��ه ،رغ��م ذل��ك استشهد
ع � �ش ��رات ال �ع �ن��اص��ر م ��ن ال �ج �ي��ش وج ��رح
امل�ئ��ات ب��ال�ص��دف��ة! وب�م��ا أن ال�ظ��رف متاح
للتصريحات االع�لام�ي��ة ،ال يمكن النائب
س ��ام ��ي ال �ج �م �ي��ل إال أن ي �س �ج��ل م��وق �ف��ًا
«صارمًا» .البداية بالبكاء على «لبنان الذي

ينهار» ،ثم توزيع النصائح على زمالئه
في «الطبقة السياسية» بضرورة «إعطاء
الضوء األخضر للجيش ليستطيع فرض
حظر تجول وات�خ��اذ االج ��راءات املناسبة
ف��ي أم��اك��ن االش�ت�ب��اك��ات» .تناسى الجميل
إسداء نصيحة واحدة إلى األسير أو ذكره
ح �ت��ى .ف��ي ح��دي��ث رئ �ي��س ح ��زب ال�ك�ت��ائ��ب
أم�ين الجميل اإلذاع��ي أم��س ،أكمل األخير
طروحات نجله ،مشددًا على «رسالة لبنان
ال�ك�ّ�ون�ي��ة وم��وق�ع��ه ال �خ��اص ف��ي ال �خ��ارج».
ح��ذر الجميل م��ن «ال�ت�ط��رف ال��ذي يترجم
بفتنة بني املذاهب كما يحصل في طرابلس
وص �ي��دا» ،م�ت�ن��اس�ي��ًا أن ال �ص��راع ك��ان بني
الجيش واألسير ال بني مذهبني .الجميل
االبن أراد املزايدة على والده ورئيس تكتل
التغيير واالصالح ميشال عون .قال عون:
«ن� ّ�ب �ه �ن��ا ك �ث �ي �رًا ف��ي امل��اض��ي إل ��ى ض ��رورة
االن �ت �ب��اه إل ��ى ص�ف��ة ال�لاج �ئ�ين ال�س��وري�ين،
وم �ع��رف��ة م��ا إذا ك��ان��وا م�ق��ات�ل�ين أو ك��ا ّن��وا
ً
ف�ع�لا الج�ئ�ين مدنيني ،وقلنا حينها إننا

