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تقـرير

تسعة فصائل اجتاحت عرسال أبرزها «عبد اهلل عـــ
ّ
ُّ
احتلت عرسال .اجتاحها مسلحو
«الدولة اإلسالمية» ،ثم ِلحق
بهم مقاتلو «جبهة النصرة» ومسلحو
فصائل عدة تدور في فلك «الجيش
الحر» .سبعة فصائل ّ
حولت عرسال إلى
ساحة معركة ،بينها تنظيم «كتائب
عبد الله عزام» .انخرط فصيالن اثنان
الجيش ،فيما اكتفى
في االشتباك مع
ّ
الباقون باالنتشار املسلح

رضوان مرتضى
حضر تنظيم «كتائب عبد الله عزام»
عسكريًا ،للمرة األول��ى ،في عرسال.
ش� ��ارك م�س�ل�ح��ون ُي��دي �ن��ون ب��ال��والء
ل �ه��ذا ال�ت�ن�ظ�ي��م ف��ي اق�ت�ح��ام الكتيبة
 83التابعة للجيش في اليوم التالي
الح�ت�لال املسلحني ع��رس��ال .وخ�لال
االش � �ت � �ب ��اك ��ات وال � �ق � �ص� ��ف ،خ �س� ُ�رت
«الكتائب» ثالثة ك��وادر ب��ارزة .قتل
ال �ق �ي��ادي «أب� ��و ي� ��زن» ح�م�ي��د و«أب ��و
ّ
ال�ي��اس» ال�ع��رس��ال��ي ،وث��ال��ث تكتمت
امل� �ص ��ادر ع��ن ه��وي �ت��ه .ول �ل �ع �ل��م ،ف��إن
وج ��ود «ال �ك �ت��ائ��ب» ال ي�ق�ت�ص��ر على
األراض ��ي ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،إذ ش ��ارك ع��دد
م��ن ع�ن��اص��ره��ا ف��ي االش�ت�ب��اك��ات في
جبال القلمون .وبحسب املعلومات،
ل �ل �ق �ي��ادي ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ت��وف �ي��ق ط��ه
املعروف بـ «أبو محمد طه» بيعة في
عنق ه��ؤالء ،لكونه «أم�ي��ر الساحة»
في هذا التنظيم الذي يدور في فلك
«ال �ق��اع��دة» .كما ت�ج��در اإلش ��ارة إلى
ّ
أن أح��د أب��رز القياديني ف��ي «كتائب
ع �ب��د ال �ل ��ه ع � � ��زام» ،ب �ل�ال ك ��اي ��د ،ك��ان
ق��د أوق ��ف ع�ل��ى ح��اج��ز ل�ل�ج�ي��ش في
عرسال قبل نحو ثالثة أشهر.
وإل� ��ى «ال �ك �ت��ائ��ب» ،ل �ح��ق ب �ـ «ال��دول��ة
اإلسالمية» وب�ـ «ل��واء فجر اإلس�لام»
ك� ��ل م� ��ن «ك �ت �ي �ب ��ة ب� �ل��ال ال �ح �ب �ش��ي»
و«ك �ت �ي �ب��ة ال� � �ف � ��اروق» و«ل� � � ��واء درع
ال � �ق � �ل � �م� ��ون» و«أح� � � � � � ��رار ال� �ق� �ل� �م ��ون»

ً
سقط  ١٤قتيال فقط من كل الفصائل املسلحة بحسب مصادر املسلحني (ارشيف)
و«ك� � �ت� � �ي� � �ب � ��ة أن� � � �ص � � ��ار ال � �ش� ��ري � �ع� ��ة»
وبعض أف��راد «الكتيبة الخضراء».
ّ
امل �س��ل �ح��ون م ��ن ك ��ل ه� ��ذه ال �ف �ص��ائ��ل
سرحوا ومرحوا في شوارع عرسال
وأزق� � �ت� � �ه � ��ا ط � � � ��وال األي� � � � ��ام األرب � �ع� ��ة
املاضية .أقاموا الحواجز للتفتيش
وفرضوا حظر ّ
تجول على املدنيني.
ب � �ع� ��د ت� ��وق � �ي� ��ف ق � ��ائ � ��د ل � � � ��واء «ف� �ج ��ر
اإلس �ل�ام» «أب ��و محمد ج�م�ع��ة» ،ق��اد
شقيقه «أب��و خليل جمعة» هجومًا
ش ��ارك ف�ي��ه ع �ش��رات امل�س�ل�ح�ين على
حاجز الحصن في عرسال .وشاركت
ف ��ي ال �ه �ج��وم امل �ج �م��وع��ات ال �ت��اب �ع��ة
ألم � �ي� ��ر «ال� � ��دول� � ��ة اإلس �ل��ام� � �ي � ��ة» ف��ي
القلمون «أب��و حسن الفلسطيني»،
ال��ذي أصيب إص��اب��ة خطرة بقصف

ال �ج �ي��ش م ��ا ل �ب��ث أن ت��وف��ي ب�ع��ده��ا
بيومني ،علمًا بأن املعلومات كشفت
أن األخ �ي��ر م�ك��ث ف �ت��رة غ�ي��ر قصيرة

خسرت «كتائب
عبد اهلل عزام» ثالثة
كوادر في اقتحام
الكتيبة 83

ف��ي مخيم ش��ات�ي�لا ف��ي ب �ي��روت قبل
انتقاله إلى سوريا.
وعلى األثر ،وبعد توالي االتصاالت
إل � ��ى أم� �ي ��ر «ج� �ب� �ه ��ة ال � �ن � �ص ��رة» ف��ي
ّ
القلمون «أب��و مالك التلي» إلبالغه
ب ��ال � �ه � �ج ��وم وب ��ال � �ق � �ص ��ف امل � �ض� ��اد،
أرس� � ��ل األخ � �ي� ��ر م �ج �م��وع��ة ق��وام �ه��ا
خ � �م � �س ��ون م� �س� �ل� �ح ��ًا .دخ � � ��ل ه � ��ؤالء
ال�ب�ل��دة ب�ع�ت��اده��م ال�ك��ام��ل .وبحسب
ب�ي��ان «ال�ن�ص��رة» ال��ذي حمل عنوان
ً
«م� � �ع � ��ذرة  ...أه �ل �ن ��ا ف� ��ي ل �ب �ن ��ان م��ا
خذلناكم عندما دخلنا عرسال وال
عند خروجنا» ،أعاد سرد األسباب
التي «استوجبت» دخول مقاتليها
إل��ى ع��رس��ال .وت �ح��دث ع��ن ال �ش��رارة
األول � � ��ى ال� �ت ��ي ان �ط �ل �ق��ت ب �م �ه��اج �م��ة

مجموعة تابعة ل �ـ «ال��دول��ة» حاجزًا
للجيش في عرسال ّ
ردًا على توقيف
الجيش امل��دع��و «أب��و أح�م��د جمعة»
ال��ذي ب��اي��ع «ال��دول��ة» أخ �ي �رًا ،كاشفًا
أن هذه املجموعة املعتدية «تخضع
اآلن مل �ح �ك �م��ة ش� ��رع� � ّ�ي� ��ة م �ش �ت��رك��ة،
وق ��د ت �ب��رأت ال ��دول ��ة اإلس�ل�ام �ي��ة في
ال �ق �ل �م��ون م ��ن ف �ع �ل �ه��ا» .وب � � ّ�رر ب�ي��ان
«النصرة» دخول مقاتليها بالقول:
ُ
«استنصرنا ّ
فلبينا النداء» ،مشيرًا
إل � � ��ى أن دخ� ��ول � �ه� ��م أت � � ��ى ردًا ع �ل��ى
ّ
«رد ف�ع��ل ال�ج�ي��ش االن �ت �ق��ام��ي ال��ذي
ب� ��دأ ب �ق �ص��ف امل��دن �ي�ي�ن وح � ��رق خ�ي��م
النازحني».
وق � ��د ل� �ح ��ق ب � �ـ «ال � �ن � �ص� ��رة» ع �ن��اص��ر
«ك �ت �ي �ب��ة ال � � �ف� � ��اروق» ب� �ق� �ي ��ادة «أب� ��و

المسلحون «أخلوا» عرسال ...والجيش لم يدخل بعد
ّ
رامح حمية
ل� ��م ي� �ت ��وق ��ع أه� ��ال� ��ي ب � �ل ��دة ع ��رس ��ال
أن ال�ل�ي�ل��ة ال �ح��ام �ي��ة ،ال �ت��ي ش �ه��دوا
اش �ت �ب��اك��ات �ه��ا ال �ع �ن �ي �ف��ة ،سينجلي
غ� � � �ب � � ��اره � � ��ا ع � � � ��ن ص � � � �ب� � � ��اح ه � � � ��ادئ
وش� � ��وارع «خ��ال �ي��ة م��ن امل�س�ل�ح�ين».
فاالشتباكات التي أطاحت الهدنة
ال� �ث ��ال� �ث ��ة اس� �ت� �م ��رت ب �ش �ك��ل ع�ن�ي��ف
ج �دًا م��ن غ��روب ي��وم األرب �ع��اء حتى
ال �ث��ال �ث��ة م ��ن ف �ج��ر أم � ��س ،وش�م�ل��ت
م�ح��اور ع��دة محيطة بالبلدة ،ب��دءًا
م� ��ن رأس ال � �س� ��رج ـ �ـ �ـ س � ��رج ح �س��ان
ً
ووادي ال��رع�ي��ان ،وص��وال ال��ى عقبة
الجرد ووادي حميد ،بعد محاولة
مسلحني التسلل وشن هجوم على
مواقع مختلفة للجيش عند أطراف
البلدة.
ص� �ب ��اح ال� �ب� �ل ��دة ال� �ت ��ي م �ض��ى ع�ل��ى
اس �ت �ب��اح �ت �ه��ا س �ت��ة أي � � ��ام ،م ��ن ق�ب��ل
مسلحي «داعش» و«جبهة النصرة»
وغ� �ي ��ره ��ا م ��ن ال �ف �ص��ائ��ل واألل ��وي ��ة
املسلحة في املعارضة السورية ،لم
يخل م��ن عمليات قنص استهدفت
م��دخ �ل �ه��ا ،وع� � ��ددًا م ��ن اإلع�ل�ام �ي�ي�ن،
مع مناوشات متقطعة عند محور
رأس ال � �س � ��رج ،األم � � ��ر ال � � ��ذي ك�ش��ف

لألهالي والجيش أن املسلحني لم
ي �غ��ادروا ال�ب�ل��دة ب��ال�ك��ام��ل ،وأن ثمة
م �ج �م��وع��ات ال ت � ��زال م ��وج ��ودة في
عدد من املساجد واملنازل في أحياء
ال �ب �ل��دة ل �ت �ق��دي��م ال ��دع ��م وامل �س��ان��دة
ل �ل �ق��ادة امل �ش��رف�ي�ن ع �ل��ى ال �ت �ف��اوض
م��ع هيئة ال�ع�ل�م��اء امل�س�ل�م�ين .إال أن
ه ��ذا ال��وج��ود س��رع��ان م��ا ت �ب��دد مع
ت �ق��دم س��اع��ات ال �ص �ب��اح ،ح�ي��ث أك��د
أح ��د أب �ن��اء ع��رس��ال ل �ـ«األخ �ب��ار» أن
املسلحني أخلوا الشوارع وساحات
ال � �ب � �ل� ��دة« ،واخ � �ت � �ف� ��وا م� ��ن أم � � ��ام م��ا
ك ��ان ي�ع�ت�ب��ر م��رب �ع��ات أم �ن �ي��ة» ،وأن
القناص ال��ذي خرق بطلقاته هدوء
م �ن �ط �ق��ة رأس ال � �س� ��رج ،م ��ن م�ئ��ذن��ة
جامع «أبو اسماعيل» ،تمكنت قوة
م��ن الجيش «بعملية سريعة ،بعد
إشغاله بالنيران م��ن جهة وتسلل
مجموعة أخرى من جهة ثانية ،من
نّ
ليتبي أنه من أبناء البلدة
توقيفه
ويدعى م .الحجيري ،وهو مطلوب
بموجب  12مذكرة توقيف ،وسبق
أن رم� ��ى ق �ن��اب��ل ع �ل��ى ع �ن��اص��ر م��ن
قوى األمن الداخلي أثناء مداهمته،
وتسبب بإصابة ضابطني وعناصر
من فصيلة درك عرسال».
وقال ابن بلدة عرسال الذي ّ
تحدث

الجيش أوقف
قناصًا من أبناء البلدة
ومسلحون عادوا إلى
منازلهم

ال ��ى «األخ� �ب ��ار» إن ع ��ددًا ك�ب�ي�رًا من
امل �س �ل �ح�ي�ن امل �ن �ض��وي��ن ت �ح��ت ل ��واء
امل�ج�م��وع��ات املسلحة م��ن «داع ��ش»
و«ال �ن �ص��رة» ،وامل�ع��روف�ين لألجهزة
األم �ن �ي��ة «ان �س �ح �ب��وا م��ع امل�س�ل�ح�ين
إل��ى ال �ج��رود ،فيما رم��ى مسلحون
آخ � ��رون م ��ن ال �ع��راس �ل��ة وال �ن��ازح�ين
ال � � �س � ��وري �ي��ن س�ل��اح � �ه� ��م وارت� � � � � ��دوا
ثيابهم املدنية وعادوا إلى منازلهم
وخيمهم» .وفي فترة ما بعد الظهر،
ع� ��ادت ال �ح �ي��اة ف ��ي ال �ب �ل��دة لتشهد
حركة ملحوظة ،تمثلت في افتتاح
امل�ح��ال ال�ت�ج��اري��ة واألف� ��ران ،وع��ودة

بعض الذين نزحوا لالطمئنان إلى
أرزاقهم.
س �ي��ارات الصليب األح�م��ر ال��دول��ي،
وتطبيقًا لبنود الهدنة ال�ت��ي اتفق
ع� �ل� �ي� �ه ��ا ،دخ � �ل� ��ت إل � � ��ى امل �س �ت �ش �ف��ى
امليداني في عرسال ونقلت حوالى
 50جريحًا غالبيتهم من السوريني،
إض��اف��ة إل ��ى ث�لاث��ة ل�ب�ن��ان�ي�ين نقلوا
إلى مستشفيات البقاع .كما دخلت
قافلة املساعدات الغذائية والطبية
إل��ى ب�ل��دة ع��رس��ال ،ب�م��واك�ب��ة أمنية
مشددة ،في وقت شرع فيه الجيش
ب�ـ«ت�م�ش�ي��ط» م�ح��ور رأس ال �س��رج ــــ
املهنية ،والنقاط األمامية على كل
املحاور التي تعرض فيها للهجوم،
وع �م��ل ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ف ��رق ال��دف��اع
املدني على نقل عشرات القتلى من
امل�س�ل�ح�ين م ��ن أم ��اك ��ن م�خ�ت�ل�ف��ة من
عرسال.
تجدر اإلشارة إلى أن سبعة عناصر
من عديد فصيلة درك عرسال كانوا
ق ��د ل� �ج ��أوا ال �س �ب��ت امل ��اض ��ي ،قبيل
اق �ت �ح��ام ال �ف �ص �ي �ل��ة م ��ن امل �س �ل �ح�ين،
إل� ��ى أح� ��د امل� �ن ��ازل ف ��ي ال �ب �ل��دة ل��دى
شخص م��ن آل ال�ح�ج�ي��ري ،ح��اول��وا
اس�ت�ث�م��ار ح��ال��ة ال �ه��دوء الصباحي
وان �س �ح��اب امل �س �ل �ح�ين م ��ن ال �ب �ل��دة،

ح�ي��ث ح ��اول ص��اح��ب امل �ن��زل نقلهم
بسيارتني .لكنهم تعرضوا لعملية
ق �ن ��ص أدت إل � ��ى اص � �ط� ��دام إح� ��دى
ال�س�ي��ارات ب�ج��دار ق��رب مستوصف
ال�ح��ري��ري عند مدخل البلدة أسفل
ح ��ي رأس ال � �س� ��رج ،ف� �ب ��ادر ع�ن��ده��ا
عناصر من فوج املجوقل إلى نقلهم
نّ
ليتبي أن�ه��م ليسوا
خ��ارج ال�ب�ل��دة،
م � ��ن ال� �ع� �ن ��اص ��ر امل �ح �ت �ج ��زي ��ن ل ��دى
امل �س �ل �ح�ين ،وه � ��م :ح �س�ين ال �ج �م��ال،
عبد ال��رس��ول ك��رم�ب��ي ،ه��ول��و غنام،
محمد بلوق ،أحمد البريدي ،وسام
رايد وشهاب محيي الدين.
وف��د هيئة علماء املسلمني برئاسة
أمينها العام الشيخ حسام الغالي
وصل باكرًا إلى محلة عني الشعب،
ح� �ي ��ث ع� �ق ��د ل � �ق� ��اء م � ��ع ض � �ب� ��اط م��ن
ال �ج �ي��ش .ول �ف��ت ال �غ��ال��ي ف��ي حديث
ل ��ه إل � ��ى أن «امل �س �ل �ح�ي�ن ان �س �ح �ب��وا
م ��ن ع ��رس ��ال ب �م �ع �ظ �م �ه��م .وع �ن��دم��ا
ي�س�ت�ك�م�ل��ون ان�س�ح��اب�ه��م ب��ال�ك��ام��ل،
ث �م��ة ج �ه��ة ف��ي ال �ب �ل��دة ل��دي �ه��ا ورق��ة
ل �ل �ك �ش��ف ع ��ن م� �ك ��ان وج� � ��ود أس ��رى
ال�ج�ي��ش واألم ��ن ال��داخ �ل��ي» .وأش��ار
إل ��ى «أن أح ��د امل �خ �ي �م��ات ال �س��وري��ة
اح�ت��رق بالكامل وه�ن��اك الكثير من
الجثث».

