الجمعة  2كانون األول 2016

العدد  3048السنة الحادية عشرة
vendredi 2 décembre 2016 n o 3048 11ème année
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ّ
توغل إسرائيلي في الجنوب السوري

أردوغان «يستمع» للضغط الروسي ويتراجع عن تصريحاته ضد األسد []13

العمارة العنصرية
[ 8ـ ]9

ّ
«ريما» إبنة األشرفية العكارية :وراء العدو في كل مكان
فــي نـهــايــة سبعينيات ال ـقــرن املــاضــي،
كانت جاكلني اسبر (مواليد العام 1959
ـ ـ جبرايل ،عكار) فتاة «عادية» ،تعيش
مع أهلها في منطقة االشرفية ،وتدرس
ّ
الحقوق في الجامعة اللبنانية .تشكل
ال ــوع ــي ال ـي ـس ــاري ل ـ ـ «ريـ ـم ــا» ورفــاق ـهــا
ع ـل ــى وق ـ ــع االعـ ـ ـت ـ ــداءات االس ــرائ ـي ـل ـي ــة
ع ـلــى ال ـج ـنــوب وث ـ ــورة ال ـص ـيــاديــن في

صيدا وأحــداث معمل غندور .متأثرين
ب ـ ـ «ظـ ــاهـ ــرة وديـ ـ ــع حـ ـ ــداد» وامل ـق ــاوم ــة
الشعبية الفيتنامية ،ق ــررت املناضلة
ف ـ ــي «ال ـ ـف ـ ـصـ ــائـ ــل املـ ـسـ ـلـ ـح ــة الـ ـث ــوري ــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة» ورف ــاق ـه ــا مــاح ـقــة ال ـعــدو
وأعــوانــه األميركيني والفرنسيني الذي
يساندونه في جرائمه «في املكان الذي
نـ ـق ــرره ونـ ـح ــدد زم ــان ــه .ف ــي ح ــن ك ــان،

كــل الــوقــت ،هــو مــن يـقــرر أرض املعركة
سابقًا من لبنان الى فلسطني» .لم تكن
عـمـلـيــة اغ ـت ـي ــال «امل ـل ـح ــق االمـ ـن ــي» في
سفارة كيان العدو في باريس ياكوف
بارسيمنتوف ( )1982أولــى العمليات
التي نفذتها «ريما» وال آخرها ،لكنها
حـتـمــا أه ـم ـهــا .سـبـقــت الـتـنـفـيــذ عملية
رصـ ـ ــد اسـ ـتـ ـم ــرت أسـ ـب ــوع ــن ت ـق ــري ـب ــا.

بـ ـع ــده ــا ،ت ــوجـ ـه ــت ل ـت ـن ـف ـي ــذ مـهـمـتـهــا
م ـع ـت ـم ــرة «بـ ـي ــري ــه» ب ـي ـض ــاء وح ــام ـل ــة
م ـس ــدس ــا ت ـش ـي ـك ـيــا ص ـغ ـي ـرًا مـ ــن ع ـيــار
 7.65م ـلــم .وه ـ ّـو ،لـلـمـنــاسـبــة ،املـســدس
نفسه الــذي ُصفي به امللحق العسكري
االم ـيــركــي ت ـشــارلــز راي فــي  18كــانــون
الثاني  1982في العاصمة الفرنسية.
(التفاصيل صفحة )4
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