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سياسة
قضية اليوم

عرسال على أبواب معركة جديـ
تنذر أجواء عرسال بمعركة ال تقل شراسة عن تلك التي وقعت مطلع آب الماضي .النازحون السوريون غاضبون ،وكذلك
اإلسالميون اللبنانيون .يرتفع صوت إرهابيي «جبهة النصرة» ،ليهددوا «بكل ثقة» بالعودة إلى احتالل بلدات القلمون السورية،
قاطعين التفاوض مع الحكومة اللبنانية بشأن المخطوفين .أما السلطة اللبنانية ،فتحتفل بزفاف بهاء الدين الحريري
فـيـمــا أركـ ــان ال ــدول ــة ي ـت ـقــاطــرون إلــى
فــرنـســا لـلـمـشــاركــة فــي حـفــل الــزفــاف
الثالث لبهاء الدين رفيق الحريري،
عـ ـ ـ ــادت عـ ــرسـ ــال ل ـت ـق ــف عـ ـل ــى ح ــاف ــة
معركة جديدة .الجيش ينفذ عمليات
ده ـ ـ ــم ملـ ـخـ ـيـ ـم ــات الج ـ ـئـ ــن س ــوري ــن
«ب ـح ـث ــا عـ ــن مـ ـش ــارك ــن فـ ــي ق ـت ــال ــه»،
فيتخذ اإلرهابيون هذا األمــر ذريعة
ليوقفوا الـتـفــاوض غير املـبــاشــر مع
الحكومة اللبنانية ،وي ـهــددوا بقتل
العسكريني املخطوفني .وبــن الدهم
وال ـت ـهــديــد ،يتجمع س ــوري ــون قبالة
مبنى بلدية عــرســال ،رافـعــن رايــات
«داعـ ـ ــش» ،وهــات ـفــن دع ـمــا لـلـخــافــة.
وخـ ـل ــف كـ ــل ذل ـ ـ ــك ،ت ـع ـب ـيــر عـ ــن «ث ـقــة
زائــدة» بالنفس لدى مقاتلي «جبهة
النصرة» في جــرود عرسال املحتلة،
تجلى بتهديدهم بشن هـجــوم على
ب ـل ــدات الـقـلـمــون وم ــدن ــه «الس ـت ـعــادة
يبرود».

ُ
صدر «جبهة النصرة»
ست ِ
اليوم موقفًا يحدد مستقبل
التفاوض مع الدولة اللبنانية
الجيش أوقف  22مشتبهًا
بمشاركتهم في قتاله وفي
إطالق النار على مراكزه
بعد عمليات الدهم أمس ،أكد قيادي
فــي «جبهة النصرة» لــ«األخـبــار» أن
األس ــرى لم
« ّق ــرار إع ــدام العسكريني ُ
ُيتخذ بعد» ،لكنه يقول« :ألبسناهم
ثـ ـي ــاب املـ ـ ـ ــوت ،ف ــدول ـت ـه ــم ق ـت ـل ـت ـهــم».
ويضيف« :ال تفاوض بعد الذي حصل
ً
في عرسال» ،قائال« :سيصدر موقف
قبل غروب الغد (اليوم) يضع األمور
فــي نصابها» .فــي م ــوازاة ذلــك ،تنقل
مصادر «جبهة النصرة» لـ«األخبار»
أن «اليومني املاضيني شهدا معارك
طاحنة فــي جــرود القلمون» .وتؤكد
أن م ـقــات ـلــي «ال ـن ـص ــرة» ت ـم ـك ـنــوا من
إح ـ ـ ـ ــراز تـ ـق ــدم ك ـب ـي ــر ع ـل ــى أكـ ـث ــر مــن

المخيم المحترق في عرسال (أ ف ب)

طريق ضهر البيدر مقطوع لليوم الثاني
أسامة القادري
يكاد أهالي العسكريني األسرى لدى «داعش»
و«النصرة» يفقدون األمل في ملف أبنائهم.
بعد مرور  50يومًا ،تتعامل الدولة معهم كما
لو أنهم أصحاب تحرك مطلبي ال أصحاب
قضية إنسانية .فال هي حسمت خيارها
في استكمال التفاوض ،وال قررت املواجهة
واعتبرت العسكريني األسرى شهداء« .مش
عارفني كيف عم بمر كل يوم .الله ال يجرب
حدا» .عبارة تكررها هيفاء زوجة العريف
ميمون جابر ،وهي تعتصم داخل خيمة باتت
فيها ليل أول من أمس .تقول« :مش هاويني قطع
الطريق والشمشطة .نحن معتصمني لتعرف
الدولة إنو في شباب هي مسؤولة عن حياتن».

ولليوم الثاني على التوالي ،واصل األهالي
قطع طريق ضهر البيدر ،عند مفرق فالوغا،
باإلطارات املشتعلة والسواتر الترابية .كذلك
قطعت طريق ترشيش ـ ضهور الشوير التي
ُح ّول إليها السير ،ما ّ
تسبب في زحمة سير
خانقة ،قبل أن تنجح االتصاالت في فتحها بعد
نحو ساعتني ،فيما لم تفلح املساعي في فتح
ّ
طريق ضهر البيدر ،رغم تدخل الوزير وائل أبو
فاعور منتدبًا من النائب وليد جنبالط ،باعتبار
أن غالبية األهالي من منطقة راشيا الوادي
والجبل .عضو لجنة أهالي العسكريني األسرى
علي طالب ،والد الجندي األسير محمد طالب،
قال «ان موضوع فتح الطريق يعود الى األهالي
وحدهم عندما يلمسون أن هناك معطيات
فعلية».

جـبـهــة .وتـتـحــدث امل ـص ــادر املــذكــورة
عـ ــن «تـ ـح ــري ــر كـ ــل الـ ـنـ ـق ــاط املـحـيـطــة
ً
بعسال الــورد» ،مشيرة إلى «تمكننا
م ــن ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى مـنـطـقـتــن على
ت ـخــوم يـ ـب ــرود» .وت ـض ـيــف امل ـص ــادر:
«ق ـب ــل ق ـ ــدوم ف ـصــل ال ـش ـت ــاء سيضع
اإلخــوة كل ثقلهم الستعادة يبرود».
ووف ـ ــق املـ ـن ــوال ذاتـ ـ ــه ،ت ـع ـيــد ق ـي ــادات
مسلحي املـعــارضــة الـكــام عــن حشد
يـتـهـ ّـيــأ ملـعــركــة الـحـســم ،مـتـحــدثــة عن
ّ
قــرابــة  4000مـســلــح سـيـشــاركــون في
ّ
«معركة تحرير القلمون» .وردًا على
ّ
ســؤال ّ
عما إذا كــان هــؤالء املسلحون
هم أنفسهم الذين انهزموا من يبرود
م ـن ــذ ع ـ ــدة أش ـ ـهـ ــر ،ت ـج ـي ــب املـ ـص ــادر
بـ ــأن «ال ــوض ــع ت ـغـ ّـيــر وه ـ ــذه امل ـعــركــة
تختلف عــن سابقاتها ،ألنــه لــم يعد
ه ـن ــاك م ــن م ـك ــان لــان ـس ـحــاب إل ـي ــه»،
م ـت ـحــدثــة ع ــن وص ـ ــول ت ـع ــزي ــزات من
ال ـغــوطــة وال ــرق ــة .وت ـك ـشــف امل ـص ــادر
عــن «دخ ــول ال ـصــراع مــرحـلــة جــديــدة
بــن «الجبهة» وحــزب الله والجيش

اللبناني في ما يتعلق باستراتيجية
املواجهة في ما خص لبنان» ،ملمحة
ّ
«التحول عن العمليات
إلــى احتمال
االسـتـشـهــاديــة مــرحـلـيــا إل ــى اعـتـمــاد
العبوات الناسفة والكمائن وعمليات
الخطف» .فــي املقابل ،تنفي مصادر
الـجـيــش ال ـس ــوري وال ـق ــوى الحليفة
لــه مــا يـتـحـ ّـدث عنه ق ــادة «الـنـصــرة»،
مؤكدة أن «قوة كبيرة من اإلرهابيني
ح ـ ــاول ـ ــت أم ـ ـ ــس ش ـ ــن ه ـ ـجـ ــوم واس ـ ــع
على بلدتي الجبة وعسال الــورد في
القلمون ،لكنها وقعت فــي شــرك من
ال ـع ـب ــوات ال ـنــاس ـفــة زرعـ ـه ــا الـجـيــش
السوري الذي قصفت مدفعيته القوة
املهاجمة وأحـبـطــت الـهـجــوم» .كذلك
وق ـع ــت قـ ــوة م ــن «ج ـب ـه ــة ال ـن ـص ــرة»،
بـحـســب امل ـص ــادر ذات ـه ــا« ،ف ــي كمني
محكم أثـنــاء محاولتها الهجوم من
جرود عسال الورد إلى جرود الجبة،
ما أدى إلى مقتل قائد القوة».
مـ ــا ي ـ ـجـ ــري عـ ـل ــى الـ ـجـ ـه ــة الـ ـس ــوري ــة
مــن ال ـح ــدود سـتـكــون لــه انعكاساته

ع ـلــى ال ـض ـفــة الـلـبـنــانـيــة .فـ ــإذا تمكن
امل ـس ـل ـح ــون ال ــذي ــن ي ـح ـت ـلــون ج ــرود
عرسال من إحــداث خرق في دفاعات
ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري وحـ ــزب ال ـل ــه ،فــإن
ق ــدرتـ ـه ــم عـ ـل ــى امل ـ ـ ـنـ ـ ــاورة سـ ـ ـت ـ ــزداد،
وس ـت ــرت ـف ــع ث ـق ـت ـهــم ب ـق ــدرت ـه ــم عـلــى
تنفيذ مــا يــريــدونــه فــي لـبـنــان .وفــي
حال فشلوا ،فإنهم سيزدادون تمسكًا
أراض في الجرود
بما يحتلونه من
ِ
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة .وف ـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،تـتـمـســك
السلطة اللبنانية بموقفها الرافض
ألي ت ـعــاون بــن الجيشني اللبناني
والـ ـس ــوري ،فـيـمــا بـ ــدأت بـعــض قــوى
ّ
تسوق لضرورة طلب التدخل
الحكم
ال ـع ـس ـك ــري األمـ ـي ــرك ــي ض ــد مـحـتـلــي
ع ـ ـ ــرس ـ ـ ــال وجـ ـ ـ ـ ــرودهـ ـ ـ ـ ــا .ي ـ ـ ـ ــوم أمـ ــس
«امللتهب» في البقاع الشمالي (رامح
حمية) ّ
تحدثت عنه مصادر عسكرية
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ،ف ــأش ــارت إلـ ــى أن قــوة
كبيرة ومؤللة من فوج املجوقل نفذت
عمليات دهم ملخيمات للنازحني في
عرسال ،وغالبيتها في محيط وادي

