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خطة مزدوجة لـ«داع�ش» لإفراغ عر�سال و�إعالنها �إمارة
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�ضربة ا�ستباقية للجي�ش ...الع�سكريون مقابل الإرهابيين
محمد حمية
ال تزال االشتباكات العنيفة بين «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش»
مستمرة في جرود عرسال ،والتي امتدت إلى معبر الزمراني مرورا ً
بوادي الخيل ،خربة الحصن ،قرنة العويني ،المالهي ،ضهر اللزابة
وصوالً إلى جرود الجراجير في القلمون ،ما يهدد بتداعيات كبيرة
وخطيرة جدا ً فيما لو استمر هذا التنظيم بالتوسع ،خصوصا ً أنه بدأ
يفرض سيطرته الميدانية على الطرف الشرقي ـ الشمالي من بعض
أحياء عرسال ،في حين أن البلدة تعتبر بحكم «الساقطة عسكرياً» في
النار من قبل عناصر هذا التنظيم ،مهدّدين أهلها وفارضين واقعا ً أشبه
بمنع التج ّول القسري عليهم ،بعد نشر مجموعات من القناصة على
أطراف المدينة ،مانعين المزارعين وأصحاب المصالح من تفقدها بقوة
رصاص القنص وفق ما أشار إليه عدد من األهالي.
فما هي األسباب التي أدّت إلى اندالع هذه االشتباكات بين تنظي َمي
«داعش» و«النصرة»؟ وما هي التداعيات التي ستخلّفها على الداخل
اللبناني ،وهل يتك ّرر مشهد اجتياح عرسال عام 2013؟ وما هي

الخيارات أمام الجيش وما هي أهمية العملية النوعية التي ن ّفذها أمس؟
القضاء على «النصرة» وقلعها من جذورها وض ّم عرسال إلى «إمارة
القلمون» وتوجيه أقسى الضربات ض ّد الجيش اللبناني واحتالل مواقعه
خصوصا ً الثكنات من عرسال حتى بعلبك ،أهداف التنظيم من وراء
العملية التي يشنّها على «النصرة» .وبالتالي يصبح بعد ذلك في صدام
مباشر مع حزب الله بعد توجيه ضربات وهجمات على القرى الشيعية
تحديدا ً من خالل هجوم واسع النطاق بمئات المقاتلين .ومن جهة
ثانية يسعى «داعش» إلى السيطرة على معابر خاصة به ال البقاء تحت
رحمة «النصرة» ،وذلك استعدادا ً لقدوم عدد من عناصر التنظيم من
سورية إلى هذه المناطق التخاذها كقاعدة ونقطة استراحة تحميهم من
الضربات الجوية الروسية ـ السورية.
وفي حال نجاح التنظيم في تحقيق هذه األهداف سيتح ّرك بشكل
أسهل في لبنان وسيقوم باختراقات عسكرية للوصول إلى جبال أكروم
وعبرها إلى الساحل ،ومنها إلى منفذ بحري يعتبره عنصرا ً ضروريا ً
الكتمال دولته المزعومة ،لكن ذلك دونه الكثير من العقبات الميدانية.
في حال عجز «داعش» بعد التوسع في مناطق «النصرة» من تنفيذ

اختراقات في إحدى القرى اللبنانية الحدودية كرأس بعلبك والفاكهة أو
بريتال ونحلة ،فعندئذ ال خيار أمامه إال العودة للهجوم على عرسال.
ولذلك ،مشهد «عرسال  »2احتمال وارد جداً.
السيادة اللبنانية ّ
خط أحمر بالنسبة إلى الجيش مهما غلت التضحيات،
فوحداته العسكرية والميدانية والعمالنية على أهبة االستعداد ،وسرعان
ما ترجم ذلك بالعملية النوعية التي ن ّفذها في محلة وادي األرانب ـ
عرسال ،حيث تمكنت وحداته من القضاء على ستة إرهابيين مسلّحين،
عرف منهم القيادي اإلرهابي أنس خالد زعرور ،كما داهمت قوة أخرى
من الجيش مستشفى ميدانيا ً يستخدمه التنظيم المذكور في المنطقة
نفسها ،وأوقفت  16إرهابياً ،بينهم اإلرهابي الخطير أحمد نون.
شكلت هذه العملية ضربة استباقية ض ّد التنظيم وإبعاد مقاتليه عن
الحدود والحؤول دون تنفيذه عمليات إرهابية أو اجتياح عرسال مجدداً،
كما فتحت العملية التي أدّت إلى أسر عدد كبير من عناصر التنظيم ،الباب
أمام تحريك عملية تبادل العسكريين المخطوفين لدى التنظيم.
عندما تع ّرض لبنان إلى أشرس الهجمات اإلرهابية ،كان الجيش
يملك ك ّما ً هائالً من المعلومات عن أسماء اإلرهابيين وأعدادهم والمراكز

والمناطق المتواجدين فيها ،لكن القرار السياسي حال دون استثماره
هذه المعلومات.
عرسال محتلة ،كلمات قالها وزير الداخلية نهاد المشنوق في نهاية
السنة الماضية ليعود ويك ّررها اليوم من دار الفتوى ،لكنه أعلن أنه ال
ّ
يفضل القيام بعمل عسكري لتحريرها حرصا ً على أهالي عرسال .لكن
السؤال الذي يطرح ،هل على الجيش أن ينتظر «عرسال  »2ويقدّم المزيد
من الشهداء واألسرى ليتحرك ويضع ح ّدا ً لهذا الوضع الخطير في
عرسال؟
مع سيطرة «داعش» على عدد من المراكز التابعة لـ«النصرة» في
المالهي أجبر عدد كبير من النازحين على الفرار من المخيمات والدخول
إلى عرسال البلدة ،في حين أن التنظيم بات على بعد بضع مئات اﻷمتار
من وسط البلدة إلى الشرق من عرسال.
وتفيد المعلومات عن نزوح خمسين عائلة عرسالية إلى بلدة اللبوة
البقاعية ،فيما تفيد أيضا ً بأن «داعش» بات على بعد كيلومترين ونصف
الكيلومتر عن عرسال.

«داعش» تل ّقف رسائل «النصرة»

دخول «داعش» و«النصرة» إلى البلدة في آب 2013
للمساعدة في اجتياحها وتسهيل أسر العسكريين.
متسائالً عن سبب عدم اعتقال رئيس بلدية عرسال
علي الحجيري والشيخ مصطفى والحجيري «أبو
طقية» حتى اآلن.

وسط هذه التط ّورات الميدانية المتسارعة والتي
شكلت مفاجأة ف��ي سرعة التوسع «الداعشي»
وهزيمة «النصرة» ،خصوصا ً أنّ اﻷخيرة عندما
حصلت عملية التفاوض بينها وبين المدير العام
لألمن العام اللواء عباس ابراهيم ،والتي أفضت إلى
تبادل أسرى الجيش اللبناني وعدد من الموقوفين،
حينها ،تع ّمدت «النصرة» عرض القوة العسكرية
لتوجيه رس��ال��ة م��زدوج��ة إل��ى ال��دول��ة اللبنانية
واﻷه��م إل��ى خصمها «داع���ش» ،مفادها أن «اﻷم��ر
لي» في جرود عرسال .وعليه فإن «داعش» تلقف
اﻷمر وتنبّه له بمضاضة ،وبدأ التحضير لمعركته
منذ تلك اللحظة لير ّد لـ«النصرة» الصفعة ،ويكون
بمعركته تلك كـ«القشة التي قصمت ظهر البعير».

نزوح إلى عرسال

خطة «داعش» المزدوجة

تحضير «داع��ش» لحرب اﻹب��ادة الحاصلة في
ّ
وحضرها في غرفة
جرود عرسال كان قد أع ّد لها
عمليات داخل القلمون ،وبإيعاز من «أمير التنظيم»
في الرقة «أبو عبيدة» الذي وضع لمساته اﻷخيرة
على الخطة المك ّونة من جزئين .في االول ،القضاء
على «النصرة» وقلعها من جذورها وض ّم عرسال
إلى «إمارة القلمون» وتطبيق كل أحكام «داعش»
الدينية والعسكرية وف��رض ال��خ� ّوة لتكون تلك
اﻹم���ارة صاحبة نفوذ والحكم ال��ذات��ي والمالي،
لتأتي الخطة الثانية وهي األهم واﻷخطر ،بحسب
مصادر أمنية مطلعة لـ«البناء» ،إذ تكمن خطورة
الخطة الثانية في أمر قاطع اتخذته غرفة عمليات
قادة «داعش» توجيه أقسى الضربات ضد الجيش
اللبناني واحتالل مواقعه ،خصوصا ً الثكنات من
عرسال حتى بعلبك وبالتالي الصدام المباشر مع
حزب الله بعد توجيه ضربات وهجمات على القرى
الشيعية تحديدا ً من خالل هجوم واس��ع النطاق
بمئات المقاتلين ،اﻷمر الذي يحدث إرباكا ً وبالتالي
تهجير المواطنين والقضاء على من يبقى في أرضه،
أي تفريغ كامل للمنطقة ،وهنا يكون الصدام المباشر
مع حزب الله.

الجيش على أهبة االستعداد

وإذا كان الجيش اللبناني على أهبة االستنفار
لص ّد أيّ محاولة من قبل المسلحين لخرق الجبهة
الشرقية ،ف��إن م��ص��ادر عسكرية معنيّة أك��دت
لـ«البناء» ،أن السيادة اللبنانية ال يمكن السماح
بالتعدي عليها أو تجاوزها مهما غلت التضحيات،
من أي جهة أتت فكيف واﻹرهاب يتهدّدنا .ليضيف
المصدر :وحداتنا العسكرية والميدانية والعمالنية
على أهبة االس��ت��ع��داد ،فنحن أم��ام أم��ر مستج ّد
ونتعامل معه وف��ق المقتضى المطلوب حفاظا ً
على اﻷمن ومنعا ً لتجاوز سيادة اﻷرض والوطن
والحدود.

عملية خاطفة ونوعية للجيش

بالفعل لم يتأخر الجيش عن ترجمة جاهزيته
لص ّد العدوان وتنفيذ الهجمات االستباقية .وعلى
إث��ر رص��د مجموعة إره��اب��ي��ة تنتمي إل��ى تنظيم
ّ
تخطط لمهاجمة مراكز الجيش
«داع��ش» ،كانت
وخطف مواطنين في منطقة عرسال ،هاجمت قوة
من الجيش ،فجر أمس ،في عملية نوعية وخاطفة،
مقر المجموعة المذكورة في محلة وادي األران��ب ـ
عرسال ،حيث تمكنت من القضاء على ستة إرهابيين
مسلحين ،عرف منهم القيادي اإلرهابي أنس خالد
زعرور ،ومن مصادرة كميات من األسلحة والقنابل
اليدوية والذخائر واألحزمة الناسفة وأجهزة كواتم
للصوت وآليتين .كما داهمت قوة أخرى من الجيش
مستشفى ميدانيا ً يستخدمه التنظيم المذكور في
المنطقة نفسها ،وأوقفت  16إرهابياً ،بينهم اإلرهابي
الخطير أحمد نون ،من دون تسجيل أي إصابات تذكر
في صفوف القوى العسكرية .وتم تسليم الموقوفين
المختصة ،فيما تستمر وحدات الجيش
إلى الجهة
ّ
بتعزيز إجراءاتها األمنية في المنطقة ،ومالحقة
إرهابيين آخرين ف ّروا باتجاه جرود المنطقة.

عملية استباقية

وتؤكد مصادر عسكرية ّ
مطلعة لـ«البناء» أن
«الجيش قام بعملية إنقاذ استباقية قبل دخول
مسلّحي «داع��ش» إل��ى بلدة عرسال في محاولة
إلب��ع��اد مقاتلي التنظيم ع��ن ال��ح��دود اللبنانية،

وتوجيه رسالة بأن الجيش على جهوزية تامة
وبالمرصاد للقيام بعمليات هجومية ال دفاعية
فقط ،كما فتحت العملية التي أدّت إلى أسر عدد كبير
من عناصر التنظيم الباب أمام تحريك عملية تبادل
العسكريين المخطوفين لدى «داعش».
وتضيف المصادر :ال خيار أمام الجيش سوى
ال��دف��اع عن ال��ح��دود وحماية أهالي ع��رس��ال ،أما
المقاومة فلن تقوم بهذه المهمة كي ال يستغل
البعض ذلك ويعتبره هجوما ً على الطائفة الس ّنية.
وتشير إلى أنّ الجيش ن ّفذ العملية بذكاء ولديه
اإلمكانيات والخبرات واألسلحة الالزمة ،وتم ّكن من
اختراق كل التنظيمات اإلرهابية ولديه المعلومات
االستخبارية الكاملة ،والدليل ،الخاليا اإلرهابية
التي فككها ،لكنه مقيّد بالقرار السياسي.
وتكشف ال��م��ص��ادر أنّ الجيش ف��ي السنوات
الماضية التي ت��ع� ّرض فيها لبنان إل��ى أش��رس
الهجمات اإلره��اب��ي��ة ،ك��ان يملك ك � ّم �ا ً ه��ائ�لاً من
المعلومات عن أسماء اإلرهابيين وأعدادهم والمراكز
والمناطق المتواجدين فيها ،لكن القرار السياسي
حال دون استثماره هذه المعلومات.

معركة المعابر والمنفذ البحري

ويرى الخبير العسكري العميد الدكتور هشام
جابر في حديث إلى «البناء» أن تنظيم «داعش»
أعلن الحرب على «النصرة» ألسباب عدة ،أولها أن
«النصرة» تسيطر على بعض المعابر الحدودية
بين لبنان وسورية الممتدة من جرود عرسال إلى
القلمون السوري ،لذلك يسعى «داعش» للعمل على
تأمين معابر خاصة به وليس البقاء تحت رحمة
«النصرة» ،وذلك استعدادا ً لقدوم عدد من عناصر
التنظيم من سورية إلى هذه المناطق التخاذها

نزوح خم�سين
عائلة عر�سالية �إلى
اللبوة ...و«التنظيم»
على �أبواب المدينة

مقاتلي حزب الله ،وبالتالي هناك صعوبة عسكرية
للتنظيم للوصول إلى جرود عكار أو جبال أكروم.
كما يح ّذر جابر من ذه��اب «داع��ش» إل��ى أسلوب
التفجيرات داخل لبنان عبر الخاليا النائمة إذا فشل
في اختراق قرى البقاع.

خيارات الجيش محدودة

جابر

عراجي

قاعدة لهم ونقطة استراحة تحميهم من الضربات
الجوية الروسية ـ السورية.
ويضيف جابر« :داع��ش» يسيطر على مساحة
أكبر من «النصرة» ،لكن «داع��ش» يتلقى ضربات
كبيرة في سورية ال سيما بعد التدخل الجوي
الروسي والعمليات العسكرية للجيش السوري
وحلفائه فضالً ع ّما يعانيه من إخفاقات عسكرية
كبيرة وحصار وتضييق خناق في سورية والعراق
وعلى المستوى الدولي.
ويعتبر جابر أنّ هذه المناطق الحدودية بين
لبنان وسورية تعتبر حلما ً بالنسبة إلى «داعش»،
وفي حال وصوله إليها سيتحرك بشكل أسهل في
لبنان وسيقوم باختراقات عسكرية مستغالً أي
فوضى داخلية بهدف الوصول إلى جبال أكروم
وعبرها إل��ى الساحل للوصول إل��ى منفذ بحري
يعتبره عنصرا ً ضروريا ً الكتمال دولته المزعومة.
ويتابع« :داعش» تنظيم ذكي ،فهو يقاتل بأسلوب
ح��رب العصابات ثم يقاتل م��رة أخ��رى بأسلوب
حرب الجيوش الكالسيكية كما حصل عند احتالله
مدين َتي الموصل في العراق وتدمر في سورية .لذلك

هو تنظيم فريد من نوعه في تاريخ العالم.
وع��ن تداعيات اق��ت��راب «داع���ش» م��ن الحدود
اللبنانية ،يح ّذر جابر من أنه في حال عجز «داعش»
بعد التوسع ف��ي مناطق «ال��ن��ص��رة» م��ن تنفيذ
اختراقات في إح��دى القرى اللبنانية الحدودية
كرأس بعلبك والفاكهة أو بريتال ونحلة ،فعندئذ ال
خيار أمامه إال العودة للهجوم على عرسال .ولذلك،
مشهد «عرسال  »2احتمال وارد ج ّداً.
ويلفت جابر إل��ى ت��راج��ع عمليات «النصرة»
العسكرية وهجماتها وأعمالها اإلرهابية في اآلونة
األخيرة ،ويعزو السبب إلى جهود بعض الدول إلى
تحسين صورتها في هذه المرحلة إلشراكها في
مؤتمر جينيف بمس ّميات مختلفة.
ويرى جابر صعوبة كبيرة من الناحية العسكرية
في تم ّكن «داعش» من اختراق المناطق الحدودية
والوصول إلى البحر المتوسط للسيطرة على منفذ
بحري ،إذ عليه المرور في جبال كثيرة ذات تضاريس
صعبة ومناخ بارد ،كما عليه اجتياز منطقة سهل
البقاع والهرمل حيث العشائر المسلّحة .أما من
جهة القصير ،فالوضع صعب أيضا ً بسبب وجود

المجموعة االرهابية التي وقعت في قبضة الجيش أمس

وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي
ك � ّرر من دار الفتوى ما قاله السنة الماضية إن
عرسال محتلة ،أكد أنّ عرسال يح ّررها أهلها ،وال
تتح ّرر بعمل عسكري ألن ذلك خطر كبير على أهالي
عرسال« ،ونحن ال نوافق وال نشجع عليه».
وفي السياق ،ينتقد جابر كالم المشنوق متسائالً:
هل على الجيش أن ينتظر «عرسال  »2ويقدّم المزيد
من الشهداء واألس��رى ليتحرك ويضع ح � ّدا ً لهذا
الوضع الخطير في عرسال؟
ويؤكد أن هذا الوضع القائم يضع الجميع أمام
مسؤولياتهم ،داعيا ً أهالي عرسال ألن يتعاونوا
مع الجيش لمراقبة الطابور الخامس الذي يتمثل
بالخاليا النائمة من داخل عرسال .ويتوقع جابر أن
يتوسع «داعش» على حساب «النصرة» في األيام
المقبلة ،ويوضح أن خيارات الجيش محدودة،
فهو مكبّل وال يستطيع الدخول إلى عرسال البلدة،
لكنه يستطيع أن يدافع عن بعض المناطق والقرى
ال��ح��دودي��ة ويحمي أه��ال��ي ع��رس��ال ق��در اإلم��ك��ان،
لكن وجود  40ألف نسمة في عرسال إضافة إلى
مخيمات النازحين السوريين ووجود بيئة حاضنة
لإلرهاببين وغياب التغطية السياسية ،عوامل
تصعّ ب أيّ مهمة عسكرية للجيش ،لذلك يجب على
أهالي عرسال تنظيف بيتهم الداخلي من الخاليا
النائمة ،ال سيما من الخاليا نفسها التي كانت تنتظر

معركة «المعابر» لتحويل
عر�سال �إلى محمية
للتنظيم من ال�ضربات
الجوّية في �سورية

وعلى إثر االشتباكات الدائرة بين التنظيمين،
ومع اقتراب «داعش» من بلدة عرسال ،ف ّر عدد كبير
من النازحين السوريين من المخيمات في محاولة
للدخول إلى بلدة عرسال .إال أن رئيس بلدية عرسال
علي الحجيري ينفي ذل��ك ويشير إل��ى أن التوتر
محصور في النقاط التي يتمركز فيها المسلحون
أي على الحدود من الجانب السوري ،داعيا ً إلى
وقف الكالم الفتنوي في اإلعالم عن عرسال ألغراض
معروفة ،مستبعدا ً دخول «داعش» إلى عرسال.
ور ّدا ً على موقف وزير الداخلية الذي اعتبر أنّ
أهالي عرسال يجب أن يح ّرروها من االحتالل ،ذ ّكر
الحجيري «أننا طالبنا الدولة مرارا ً وتكرارا ً بإنشاء
مخيمات للنازحين خ��ارج ع��رس��ال ف��ي الجرود
برعاية االمم المتحدة ،على غرار تلك الموجودة في
تركيا ،ألن هذا هو الحل ،لكنها لم تتجاوب معنا»،
سائالً« :ما المطلوب م ّنا اليوم؟ هل نرمي  100ألف
نازح سوري في الشارع؟».
وفي السياق ،تؤكد فاعليات بلدية في البقاع
أن ع��رس��ال ب��ات��ت م��ره��ون��ة لتنظيمَي «داع���ش»
و«النصرة» .وأن وجود الدولة فيها خجول ولو أنها
تقوم ببعض اإلجراءات األمنية على مداخل البلدة،
اال انه ال وج��ود عسكريا ً لها في داخ��ل البلدة ،أما
السبب بحسب ما قالت لـ«البناء» ،هو وجود بيئة
حاضنة لتلك التنظيمات.
وتشير تلك الفاعليات إل��ى ن���زوح ع��دد من
النازحين السوريين والعراسلة منذ أيام قليلة إلى
بعلبك ،ولكنها تنفي ما يتم تداوله عن نزوح كثيف،
«من نزح هم بعض العائالت الذين لهم أقارب خارج
عرسال».
وتفيد هذه الفاعليات عن نزوح خمسين عائلة
عرسالية إل��ى بلدة اللبوة البقاعية .وتلفت إلى
أنّ «داع���ش» ب��ات على بعد كيلومترين ونصف
الكيلومتر عن عرسال ،ما سيؤدّي إلى تداعيات
سلبية على لبنان في حال وصل إلى الحدود حيث
ستصبح مدينة عرسال وأهاليها رهائن في يد
«داعش» بشك ٍل مباشر.
وتتحدث الفاعليات عن صعوبة شنّ الجيش
اللبناني حملة عسكرية على عرسال لتطهيرها
من المجموعات اإلرهابية ،وتؤكد أن رئيس بلدية
ع��رس��ال علي الحجيري «أب��و عجينة» والشيخ
مصطفى الحجيري موجودان في عرسال.

عرسال حاضنة للجيش

ويشير عضو «كتلة المستقبل» نائب البقاع
عاصم ع��راج��ي ف��ي حديث إل��ى «ال��ب��ن��اء» إل��ى أن
الوضع األمني في عرسال عاد إلى الهدوء بعد ّ
تدخل
الجيش وتنفيذه عدّة عمليات مداهمة واعتقاالت في
البلدة ومحيطها .ويؤكد أن ما قام به الجيش ليس
عمليات عسكرية واسعة ،بل مداهمات لمطلوبين.
مشددا ً على أنّ أهالي عرسال هم بيئة حاضنة
للجيش ال لإلرهابيين ،ولطالما كانوا درع الدولة
واألجهزة األمنية وخ ّزانا ً لها.
ويعبّر عراجي عن رفض «تيار المستقبل» تنفيذ
الجيش عملية واسعة على عرسال« ،ألن أهالي
ّ
يغطون اإلره��اب ،بل
عرسال ليسوا إرهابيين وال
يحضنون أع��دادا ً كبيرة من النازحين السوريين
بفعل األزمة السورية وهذا خارج عن إرادتهم».
ويؤكد عراجي أن الجيش يسير دوري��ات داخل
عرسال وفي محيطها بشك ٍل دوري ،ويدعو الجيش
إل��ى أن يقوم بتلك ال��دوري��ات وأن يدخل إل��ى ك ّل
المناطق اللبنانية وفي ك ّل مناطق البقاع وتثبيت
األمن على كامل الحدود.
وينفي عراجي ما تردّد من معلومات عن نزوح
كثيف ألهالي عرسال إلى القرى المجاورة ،موضحا ً
أنّ «بعض العائالت العرسالية تركت عرسال بعد
االشتباكات األخيرة بين داعش والنصرة ،وانتقلت
إلى مناطق تواجد أق��ارب لهم ،في بر الياس وقب
الياس وتعلبايا وغيرها أو بعض العائالت التي
لديها أماكن سكن ثانية خارج عرسال».

