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اعتداء بقاعصفرين:
مواجهة ثالثة بين الجيش وإرهابيين
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الـتـســويــة الــوطـنـيــة ال ـتــي ابــرمــت في
املـمـلـكــة ال ـس ـعــوديــة وه ــو الـ ــذي كــان
ض ــده ع ــام  1989وق ــاوم ــه ثــم التحق
بــه عــام  ،2005اال انــه يطالب بحصة
وزاريـ ــة منحه ايــاهــا ات ـفــاق الــدوحــة.
يــاق ـيــه ف ــي امل ــوق ــف ن ـف ـســه الــرئ ـيــس
املـ ـكـ ـل ــف ب ـ ـ ــإص ـ ـ ــراره عـ ـل ــى ال ـت ـم ـس ــك
بـ ـص ــاحـ ـي ــات ــه ف ـ ــي اتـ ـ ـف ـ ــاق ال ـط ــائ ــف
وم ـن ـهــا اخ ـت ـصــاصــه ه ــو ف ــي تــألـيــف
ّ
الحكومة ،فــي وقــت يسلم الرئيسان
على مضض بأن ليس في وسعهما
تأليف حكومة َ
بمن حضر ،او تجاهل
الشريك السياسي ـ ـ غير الدستوري

حـتـمــا ـ ـ ـ ـ ـ ف ــي ج ـه ــود ال ـتــأل ـيــف ،وهــو
ال ـث ـن ــائ ـي ــة ال ـش ـي ـع ـيــة الـ ـت ــي ي ـف ــاوض
باسمها رئيس املجلس .ذلك ما عناه
الــرئـيــس املكلف عندما فــاتــح رئيس
مجلس النواب في الصعوبات التي
يصطدم بها ورفض فرنجيه القبول
بحقيبة الـتــربـيــة ،مــن دون ان يطلب
تدخله لتذليل هذه العقبة.
قد ال تكمن في هــذه وحدها اسباب
التعثر ،وان بــدا فرنجيه في صــدارة
املشكلة .بدوره الحريري ال يتردد في
الظهور بمظهر الحلقة االضعف بني
الالعبني اآلخرين.

سـيـحـصــل ل ــو أن الـقـتـلــة إرهــاب ـيــون
ك ـ ــان ـ ــوا ي ـ ـحـ ــاولـ ــون إدخ ـ ـ ـ ــال سـ ـي ــارة
مفخخة؟ وما الذي يردع أي ّ
لص أو
ّ
حــتــى مــراهـقــا مـتــأثـرًا بفيلم أجنبي،
من رصد حاجز أمني وقتل العنصر
املـ ـن ــاوب ل ـســرقــة ب ـنــدق ـي ـتــه وبـيـعـهــا
مقابل ألف دوالر؟
والالفت أن معظم حواجز قوى األمن
الداخلي في الضاحية الجنوبية (33
ّ
تتضمن عـنـصـرًا واحـ ـدًا أو
حــاج ـزًا)
عـنـصــريــن .وي ـع ــزو امل ـس ــؤول ــون ذلــك
إلى نقص العديد ،أو إلى أن الظروف
األمـنـيــة االستثنائية فــي الضاحية
ُ
تـجـبــر عـلــى خ ــرق ال ـقــواعــد .علمًا أن
هؤالء العناصر يخدمون في ظروف
سيئة ج ـدًا (خــدمــة عـنــاصــر حــواجــز
ّ
القوة األمنية في الضاحية  ٦ساعات
بـ ـ  ٦ســاعــات مل ــدة ثــاثــة أي ــام بشكل

دوري) .إذ لــم ُت ـ ّ
ـزود حــواجــزهــم ّبأي
مقومات للراحة مثل الغرف النقالة
واملراحيض التي ّأمنها جهاز األمن
ال ـع ــام لـعـنــاصــره عـلــى ح ــواج ــزه في
ال ـضــاح ـيــة .وهـ ــذا م ــا يــدفــع عـنــاصــر
قـ ـ ــوى األم ـ ـ ـ ــن ،وم ـع ـظ ـم ـه ــم مـ ــن ق ــرى
األط ــراف وال يملكون أمــاكــن يــأوون
الـيـهــا فــي ب ـي ــروت ،ق ـضــاء ال ـنــوم في
مــداخــل املـبــانــي أو داخ ــل الـسـيــارات،
وإل ـ ـ ــى قـ ـض ــاء ح ــاج ـت ـه ــم فـ ــي زوايـ ـ ــا
ال ـ ـشـ ــوارع! ف ـمــن ي ـت ـحـ ّـمــل مـســؤولـيــة
التقصير؟ مـفــرزة الـضــاحـيــة؟ قيادة
ال ـ ــدرك؟ امل ــدي ــري ــة؟ وزارة الــداخـ ّلـيــة؟
وهل صحيح أن املديرية لم تتلق أي
شكوى تطالبها برفع عدد العناصر؟
ّ
م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر أمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة رفـ ـ ـيـ ـ ـع ـ ــة أكـ ـ ـ ـ ــدت
ّ
لـ ـ ـ ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن ت ـع ـل ـي ـمــات امل ــدي ــر
ال ـع ــام ل ـقــوى األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي ال ـلــواء

سجل االعتداء على مركز الجيش اللبناني في بلدة
بقاعصفرين في الضنية ،مساء أول من أمس،
وسقوط شهيد وجريح ،تطورًا خطيرًا أثار مخاوف
من أن يكون هذا االعتداء نقلة نوعية في املواجهات
بني الجيش واملجموعات اإلرهابية ،ومقدمة العتداءات
أخرى مماثلة.
وشكل االعتداء ثالث مواجهة مباشرة بني الجيش
واملجموعات اإلرهابية التكفيرية في الضنية ،بعد
أحداث مطلع عام  ،2000التي استطاع فيها الجيش
القضاء على مجموعة مسلحة كانت ُت ّ
عد إلقامة
معسكر لها في أعالي جرود املنطقة ،وإثر الضربة
االستباقية التي قام بها الجيش في  23تشرين األول
عام ّ ،2014
وقوض من خاللها خطة مجموعات
إرهابية كانت تعمل على إقامة إمارة إسالمية في
الضنية ،بعدما قضى على خلية نائمة في بلدة
عاصون ،حيث ألقى حينها القبض على الرأس املدبر
لها أحمد سليم ميقاتي.
لكن االعتداء األخير أعطى انطباعًا بأن املواجهة
ً
منحى
بني الجيش واملجموعات اإلرهابية أخذ
آخر .فبعدما كان الجيش في املرتني السابقتني هو
املبادر إلى القضاء على هذه املجموعاتّ ،
غيرت هذه
املجموعات تكتيكها وبادرت إلى الهجوم ،من غير
أن يعرف إن كان االعتداء مجرد رد فعل على ضرب
الجيش مجموعات إرهابية في عرسال ومخيم عني
الحلوة ،والقبض على بعض قادتها ،أو يندرج ضمن
خطة محكمة ليس اعتداء بقاعصفرين سوى أحد
بنودها.
وإلى أن تظهر التحقيقات ما جرى وتكشف مالبساته،
ذكرت مصادر أمنية لـ»األخبار» أن «االعتداء وقع بعد
العاشرة من ليل األحد ،وأن مجهولني ليس معروفًا
عددهم أطلقوا النار من سالح حربي على مدخل
مركز الجيش الذي يقع عند أول الطريق املؤدية من
البلدة إلى منطقة جرد النجاص في أعالي جرود
الضنية».
وأفادت املعلومات بأن «املسلحني أطلقوا النار من
سالح حربي باتجاه مركز الجيش من مسافة قريبة
جدًا ،ثم ّ
فروا من غير أن يتمكن أحد من عناصر
املركز من مالحقتهم أو معرفتهم .واألرجح أنهم
قدموا إلى املكان وغادروه مشيًا ،وأنهم يعرفون
دروب البلدة وأزقتها».
وتضاربت املعلومات والشائعات حول منفذي

االعتداء ،حيث توجهت أصابع االتهام إلى أبناء البلدة
الذين يوجد بينهم مجموعة من الشبان معروفة
بتشددها الديني ،وقاتل بعضهم في سوريا إلى
جانب املجموعات املسلحة املعارضة للنظام .كذلك
قدمت مجموعة من أبناء البلدة في أوستراليا إلى
سوريا للغاية نفسها من طريق تركيا .ويجري تناقل
أخبار عن أن بعض هؤالء عاد أخيرًا إلى املنطقة،
حيث تظهر وقائع ومظاهر عدة وجود «أرضية
ما» الستقبال هؤالء ،نتيجة االحتقان السياسي
واملذهبي.
ودفع االعتداء الجيش إلى تعزيز إجراءاته في املنطقة،
والقيام بمداهمات أوقف خاللها بعض املشتبه فيهم،
وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذت في محيط مكان
االعتداء وعلى حواجز الجيش في املنطقة .وأظهرت
حملة املواقف والتضامن مع الجيش في الضنية من
قبل مختلف القوى السياسية ،أنه ال يوجد غطاء ملن
يعتدي على املؤسسة العسكرية.
وكان الجيش قد أعلن أن «مسلحني أقدموا على
إطالق النار من أسلحة حربية باتجاه حاجز تابع
للجيش في بلدة بقاعصفرين ـ ـ الضنية ،ما أدى إلى
ُ
إصابة عسكريني اثنني بجروح ،نقال إلى مركز العائلة
الطبي في زغرتا للمعالجة ،حيث ما لبث أن استشهد
أحدهما الحقًا (عامر املحمد) متأثرًا بجراحه ،بينما
أصيب آخر بجروح».
بعض أبناء البلدة ممن يقطنون فيها أو من المغتربين في
أوستراليا قاتلوا في سوريا (هيثم الموسوي)

«التربية» لـ«المردة»؟
بصبوص فتح
تحقيقًا لمعاقبة
المتقاعسين عن تعزيز
حواجز الضاحية

إبــراه ـيــم بـصـبــوص «ت ـفــرض وجــود
ثــاثــة عناصر على الـحــاجــز األمني
ّ
عـلــى األقـ ــل» ،إال أن ه ــذه التعليمات
لـ ــم ُتـ ـ ـ ـ ـ َ
ـراع فـ ــي تـ ــوزيـ ــع رج ـ ـ ــال األمـ ــن
ّ
على حــواجــز الضاحية .وكشفت أن
املدير العام أصــدر أم ـرًا لقائد الــدرك
بتعزيز ط ــوارئ الضاحية بأربعني
ع ـن ـص ـرًا إثـ ــر وق ـ ــوع ال ـجــري ـمــة لــدعــم
حــواجــز ال ـقـ ّـوة األمـنـيــة ،مـشـيــرة إلــى
ّ
أن بـصـبــوص فـتــح تحقيقًا داخـلـيــا
ملعاقبة املتقاعسني واملهملني.

علمت «األخبار» أن واحدًا من الحلول التي طرحت خالل اللقاء الذي
جمع رئيس الحكومة سعد الحريري برئيس حزب القوات اللبنانية
سمير جعجع أول من أمس قضت بمنح تيار املردة حقيبة التربية
على أن تبقى حقيبة األشغال من حصة القوات .وإذا تم تثبيت هذه
الصيغة كمطلب مشترك للحريري وجعجع ،فإن هذا يعني بقاء العقدة
األساسية التي تحول دون تأليف الحكومة من دون حل في ظل اصرار
رئيس مجلس النواب نبيه بري االبقاء على حقائب حركة أمل كما في
الحكومة السابقة ومن ضمنها وزارة األشغال العامة والنقلً ،
بناء على
اتفاق الحريري والتيار الوطني
الحر وباقي املشاركني في تأليف
الحكومة على إبقاء الحقائب كما
هي في حكومة الرئيس تمام
سالم ،باستثناء منح حصة
الكتائب للقوات اللبنانية.
(األخبار)

