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سياسة
المشهد السياسي

األسد يأمر بقوة نارية كبيرة من الجانب السوري في معركة تحرير الجرود

حزب الله يعيد الدولة إلى عرسال

ّ
بالقوة وبالتفاوض ،شرع حزب الله في تسليم المواقع في جرود عرسال إلى الجيش اللبناني،
مع انتهاء آخر عمليات تحرير جرود عرسال،
ّ
ّ
في خطوة ّ
تثبت وجود الدولة في البلدة الحدودية المنسية .وبالتوازي مع نهاية تسوية خروج «سرايا أهل الشام» أمس ،ترجح
المعلومات بدء عملية الجيش اللبناني ضد «داعش» خالل  48ساعة (مع تأكيد جميع المصادر أنها ستبدأ األسبوع الجاري) ،بالتزامن مع
صدور قرار من الرئيس السوري بشار األسد إلى الجيش السوري لتأمين قوة نارية كبيرة لضرب «داعش» من الشرق
ّ
إن ـهــا الـلـحـظــات األخ ـي ــرة قـبــل شــروع
الجيش اللبناني فــي معركة تطهير
ج ــرود الـسـلـسـلــة الـشــرقـيــة فــي الـقــاع
ورأس بـعـلـبــك م ــن تـنـظـيــم «داعـ ــش»
ّ
اإلرهـ ــابـ ــي ،م ــع مـ ـغ ــادرة آخـ ــر مـســلــح
مــن «ســرايــا أهــل الـشــام» ،بعض ظهر
أمـ ـ ـ ــس ،جـ ـ ـ ــرود عـ ــر ّسـ ــال إلـ ـ ــى فـلـيـطــا
الـ ـس ـ ّ
ـوري ــة .ك ــل امل ـ ــؤش ـ ــرات امل ـيــدان ـيــة
ّ
والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـج ــمـ ـع ــت ي ــوم
ّ
أمــس تؤكد أن املعركة تنتظر إشــارة
ال ـبــدء مــن قـبــل قــائــد الـجـيــش الـعـمــاد
جوزف عون :التحضيرات العسكرية
الـلـبـنــانـيــة وح ـش ــود األل ــوي ــة وأفـ ــواج
التدخل اكتملت ،خــروج الـ«السرايا»
وال ـ ـبـ ــدء ب ـت ـف ـك ـيــك الـ ـج ــزء األكـ ـب ــر مــن
مـ ـخ ـ ّـي ــم وادي حـ ـمـ ـي ــد ،ت ـح ـض ـي ــرات
الجيش السوري وحزب الله والحزب
السوري القومي االجتماعي مكتملة،
و ّس ـل ـس ـل ــة ال ـ ـ ـغـ ـ ــارات ال ـع ـن ـي ـف ــة ال ـت ــي
شنتها الطائرات السورية بعد ظهر

ُ
نقلت رسالة إيجابية من حزب
الله إلى الكويت ورسالة كويتية
إيجابية تجاه الحزب
أمس على مواقع «داعــش» األساسية
في معبر الزمراني ومرطبية وفيخة
ومـ ـي ــرا وم ــرت ـف ــع حـ ــرف الـحـشـيـشــات
والبوحديج وجرود قارة والجراجير.
وف ــي خ ـطــوات م ـتــوازيــة ،ب ــدأ الجيش
ّ
الـلـبـنــانــي أي ـضــا تـســلــم امل ــواق ــع الـتــي
ّأسـ ـسـ ـه ــا حـ ـ ــزب الـ ـل ــه فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
املــاض ـيــة ف ــي جـ ــرود ال ـق ــاع ،وأب ــرزه ــا
م ــوق ــع «الـ ـسـ ـم ــرم ــر» ،ت ـن ـف ـي ـذًا إلع ــان
األمــن العام لحزب الله السيد حسن
نـ ـص ــرالـ ـل ــه ق ـ ـ ــرار امل ـ ـقـ ــاومـ ــة بـتـسـلـيــم
الـجـيــش الـلـبـنــانــي زم ــام األم ــور على
ال ـح ــدود الـلـبـنــانـيــة ـ ـ ال ـس ــوري ــة .وفــي
جــرود عــرســال أيـضــا ،ومــا إن غــادرت
ّ
آخـ ــر ح ــاف ـل ــة مل ـســل ـحــي «سـ ــرايـ ــا أه ــل
ال ـش ــام» ،حـتــى دخـلــت ق ــوات مــن فــوج
امل ــدف ـع ـي ــة الـ ـث ــان ــي الـ ـت ــاب ــع لـلـجـيــش
اللبناني وبدأت باالنتشار في منطقة
وادي ح ـم ـيــد وأط ـ ـ ــراف س ـهــل عـجــرم
آتية من جــرود يونني ،وكذلك دخلت
ق ـ ّـوات أخ ــرى مــن حــاجــز وادي حميد
لتكمل انـتـشــارهــا فــي املـنـطـقــة .وفــي
حني ُوضعت الخطط لتسليم الجيش

ّ
وتقدم القوات (أرشيف)
التنسيق بين الجيشين ضروري في المعركة لضبط النيران

شهداء ّ
لبنانيون في اعتداء بوركينا فاسو
في اعتداء إرهابي جديد ،استشهد ثالثة لبنانيني في عاصمة بوركينا فاسو ،بعد أن
أطلق النار ثالثة إرهابيني من تنظيم «القاعدة» في الصحراء املغربية ـ الجزائرية على
زبائن مطعم «عزيز اسطنبول» ،الذي يستقبل سياحًا أجانب ومغتربني في أغادوغو.
ّ
وتمكنت قوات األمن الحقًا من قتل املهاجمني ،إال أن ضحايا الهجوم الدامي بلغ حوالى
ً
 17قتيال وعددًا كبيرًا من الجرحى .وانشغلت الجهات الرسمية اللبنانية أمس في متابعة
مستجدات الهجوم والعمل الستعادة جثامني املواطنني ،وهم أحمد البلي ومحسن فنيش
وزوجته الكندية األصل .ودان رئيس الجمهورية ميشال عون «هذا االعتداء اإلرهابي
الذي استهدف أبرياء» ،معتبرًا أن «هذا العمل اإلجرامي يجب أن يشكل حافزًا إضافيًا
لتوحيد الجهود ملكافحة اإلرهاب ومنع ّ
تمدده».
(وطنية)

اللبناني خالل األسبوع الحالي كامل
املواقع التي سيطر عليها حــزب الله
م ــن إره ــاب ـي ــي «ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» أو
ت ـلــك ال ـت ــي بـنـتـهــا امل ـق ــاوم ــة ملــواجـهــة
ّ
ّ
املسلحني وحماية الحدود ،فكك حزب
الله غالبية مواقعه في جرود عرسال،
وم ـ ــواق ـ ــع «ال ـ ـع ـ ـمـ ــامـ ــة» و«ال ـ ـق ـ ـنـ ــزح»،
وي ـع ـمــل ع ـلــى تـفـكـيــك م ــواق ــع «عـقـبــة
نوح» و«ضهر وادي معروف» املشرف
ع ـل ــى وادي ح ـم ـي ــد .ط ـب ـع ــا ،ع ـل ــى أن
يحتفظ حزب الله بمواقعه املشتركة
م ــع ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري ف ــي األراض ـ ــي
السورية املتاخمة للحدود اللبنانية.
ّ
إل أن ت ـف ـك ـي ــك امل ـ ـقـ ــاومـ ــة مل ــواق ـع ـه ــا
وأسـلـحـتـهــا وع ـت ــاده ــا ف ــي األراضـ ــي
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة وت ـس ـل ـي ـم ـه ــا ل ـل ـج ـي ــش،
ّ
سـيـمــكــن الـجـيــش مــن الـحـصــول على
ّ
مواقع محصنة بشكل كبير وسواتر
ترابية وصخرية عملت املقاومة على

ً
بنائها طويال ،وعلى طرقات عسكرية
ّ
ش ــق ـه ــا املـ ـق ــاوم ــون طـ ـ ــوال ال ـس ـن ــوات
املاضية لنقل اإلمدادات واألعتدة.
وف ـي ـمــا تـحـجــم املـ ـص ــادر الـعـسّـكــريــة
امل ـت ـنـ ّـوعــة ع ــن ال ــدخ ــول ف ــي تــوقـعــات
املـعــركــة واإلط ــار الــزمـنــي امل ـقـ ّـدر لها،
ّ
إل أن غ ــال ـب ـي ــة امل ـع ـن ـي ــن ي ـقـ ّـي ـمــون
امل ـ ـعـ ــركـ ــة م ـ ــع «داع ـ ـ ـ ـ ــش» عـ ـل ــى أن ـه ــا
معركة صعبة ،سيثبت فيها الجيش
جـ ـ ــدارتـ ـ ــه وقـ ـ ــدرتـ ـ ــه عـ ـل ــى م ــواجـ ـه ــة
جرود القاع
اإلرهاب .فالجغرافيا في ً
ورأس بعلبك تزيد صعوبة ووعورة
عــن جغرافيا ج ــرود عــرســال ،وفيها
مرتفعات عالية مثل «حليمات قارة»
ّ
التي تشبه «تلة مــوســى» .كذلك فإن
ّ
دفاعية
التنظيم الــذي بنى منظومة
ف ــي املـنـطـقــة خ ــال س ـن ــوات تـمـهـيـدًا
ملعركة من هذا النوع ،ال يملك أوراق
ّ
القوة للتفاوض التي كانت تملكها

«ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» ،وب ــالـ ـت ــال ــي ف ـ ــإن خ ـيــار
ذهابه نحو املواجهة املحسومة مع
ارتباطه بـقــرار مــركــزي فــي املواجهة
وغ ـ ـيـ ــاب األفـ ـ ــق ألي تـ ـس ــوي ــة ،يــدفــع
مسلحيه نـحــو ال ـق ـتــال حـتــى امل ــوت،
م ــا ل ــم ت ـك ــن ه ـن ــاك خ ـط ــوط ت ــواص ــل
ُيعمل على فتحها إليجاد تسوية ما،
ّ
ً
تعطي اإلرهابيني أمــا بخط خروج
خ ـل ـف ــي ،ب ـم ــا ي ـس ــاع ــد ع ـل ــى تـخـفـيــف
ش ــراسـ ـتـ ـه ــم فـ ــي املـ ــواج ـ ـهـ ــة .ول ـي ــس
معروفًا بعد إن كان الجانب اللبناني
ّ
معنيني اآلن قبل
والسوري واملقاومة
ب ــدء امل ـعــركــة بــالـبـحــث ع ــن م ـخ ــارج،
يـمـكــن أن ت ـبــدأ مــن تسليم «داع ــش»
أسـيــر لـلـمـقــاومــة أس ــره التنظيم في
البادية السورية ،إضافة إلى جثامني
شـ ـ ـه ـ ــداء ،م ـق ــاب ــل خ ـ ـ ــروج آم ـ ــن نـحــو
البادية.
كذلك علمت «األخـبــار» أنــه حــال بدء

