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الجيش في الطفيل ...و«معركة الجرود» نحو الــت
أمست بلدة الطفيل البقاعية اللبنانية التي احتلها مسلحون
معارضون منذ أشهر خالية منهم منذ أول من أمس ،بعد «فرارهم
اتجاه الجرود اللبنانية والسورية .مصادر أمنية
تحت النار» ،في ّ
ّ
سورية ولبنانية تؤكد استمرار الجهود ملنع تمدد املسلحني
واستمرار املعركة حتى تأمني الحدود كاملة
رشا أبي حيدر
بعد أيام على إطالق الجيشني اللبناني
والسوري لعمليات عسكرية منفصلة
ف ��ي س �ل �س �ل��ة ال �ج �ب��ال ال � �ح ��دودي ��ة ،ف��ي
جرود القلمون من جهة وجرود عرسال
م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ،ان �ه��ار امل�س�ل�ح��ون في
ب�ل��دة الطفيل البقاعية اللبنانية ،في
ش �ك��ل غ �ي��ر م �ت��وق��ع ،ل�ت�ص�ب��ح م �ن��ذ أول
م��ن أم ��س خ��ال�ي��ة م��ن امل�س�ل�ح�ين ال��ذي��ن
ّ
احتلوها منذ أش�ه��ر .وأك ��دت امل�ص��ادر
األم � �ن � �ي ��ة ل � � �ـ«األخ � � �ب� � ��ار» أن «ال �ج �ي ��ش
ال �ل �ب �ن��ان��ي وامل � �ق� ��اوم� ��ة ي �ح �م �ي��ان اآلن
املناطق اللبنانية املحيطة بالجرود،
خصوصًا بعد ف��رار عشرات املسلحني
باتجاه ال�ج��رود اللبنانية ،ومنها الى
جرود القلمون والزبداني في سوريا».
لكن ما هو تأثير السيطرة على الطفيل
ف��ي االوض��اع األمنية ف��ي لبنان وسير
املعارك على الحدود؟
ال ت�ق��ل أه�م�ي��ة «م�ع��رك��ة ال �ج��رود» التي
ت�ج��ري ح��ال�ي��ًا ع�ل��ى ال �ح��دود اللبنانية
ـ �ـ ال �س��وري��ة ع��ن م�ع��رك��ة ال �ق�ل�م��ون ال�ت��ي
ان �ت �ه��ت م �ن��ذ أش� �ه ��ر« .غ ��رف ��ة ع�م�ل�ي��ات
واح � ��دة» ت��اب�ع��ة ل�ل�ج�م��اع��ات امل�س�ل�ح��ة،
بقيادة «جبهة النصرة» ،تدير املعركة
ب�ي�ن ج ��رود ال�ق�ل�م��ون وج� ��رود ع��رس��ال،
ص��ادر ميدانية ل�ـ«األخ�ب��ار».
بحسب م� ّ
م� �ئ ��ات امل� �س ��ل� �ح�ي�ن ال� ��ذي� ��ن ه� ��رب� ��وا ف��ي
ات �ج��اه ال� �ج ��رود ،ح �ش��دوا ب�ن�ح��و كبير
ل �ه��ذه امل �ع��رك��ة .ه� ��ؤالء أن�ف �س �ه��م ك��ان��وا
ع�ل��ى ع�ل��م ب��ال�ه�ج��وم ال ��ذي ك��ان ُي �ع� ّ�د له
ال�ج�ي��ش ال �س��وري ف��ي ج ��رود القلمون،
وت�ح��دي�دًا ف��ي س�ه��ول وم ��زارع رنكوس
وح� � � � ��وش ع� � � � ��رب ،ب� �ح� �س ��ب امل � � �ص� � ��ادر،
ف�م��ا ك ��ان م�ن�ه��م إال أن ات �ب �ع��وا أس�ل��وب
«الغزوة االستباقية» ،حسب توصيف
أح��د ال �ق��ادة امل �ي��دان �ي�ين .ح�ت��ى إن «أب��و
م��ال��ك ال �ت �ل��ي» ،ق��ائ��د «ال �ن �ص��رة» وق��ائ��د

العمليات العسكرية في جرود القلمون
وعرسال ،أشرف بنفسه على مجريات
االم ��ور امل�ي��دان�ي��ة ،م��ا أدى ال��ى إصابته
ج� ��راء امل � �ع ��ارك .وق ��د رص� ��دت األج �ه��زة
االمنية عودة «أبو مالك» الى «عرسال
م��ع ع �ش��رات امل�س�ل�ح�ين ال��ذي��ن أص�ي�ب��وا
بجروح ،وهو بصحة جيدة».
وأول من أمس ،سيطر الجيش السوري
ع�ل��ى ك��اف��ة ال �س �ه��ول وامل� � ��زارع ال�ت��اب�ع��ة
ل� �ب� �ل ��دة رن � �ك� ��وس وامل� �ح� �ي� �ط ��ة ب� �ه ��ا ف��ي
القلمون ،إضافة الى املداخل التي تؤدي
ال��ى الطفيل م��ن الجهة ال�س��وري��ة ،بعد
اش�ت�ب��اك��ات عنيفة م��ع املسلحني .وإث��ر
ذل��ك ،كشف أح��د ال �ق��ادة امل�ي��دان�ي�ين عن

استمرار معركة
الجرود إلى أن تؤمن
المنطقة الحدودية
إحدى السيارات التي أوقفتها مخابرات الجيش عند مدخل عرسال (أرشيف)

«انهيار سريع» في صفوف املسلحني،
ال��ذي��ن ط�ل�ب��وا امل� � ��ؤازرة« ،ل �ك��ن م��ن دون
جدوى فانسحبوا تحت النار».
«س� � �ق � ��وط» ال �ط �ف �ي ��ل أدى ال� � ��ى إع�ل��ان
الفصائل املقاتلة ،أول من أمس ،تشكيل
غ��رف��ة عمليات ل�ع��دم ّ
تكبد أي خسارة
ج��دي��دة ف��ي ج ��رود ال�ق�ل�م��ون .ل�ك��ن ه��ذه
ال �غ ��رف ��ة ه ��ي «ب �م �ث��اب��ة إن� �ع ��اش ورف ��ع
امل �ع �ن��وي��ات ل �ع �ش��رات امل �ق��ات �ل�ين ال��ذي��ن
ان�س�ح�ب��وا ،وح ��االت تسليم املسلحني
أنفسهم للجيش السوري التي تجري
يوميًا أكبر دليل على ذلك».

ما بعد الطفيل
ل � �ه ��روب امل �س �ل �ح�ي�ن م ��ن ال �ط �ف �ي��ل آث ��ار
ع ��دة ع �ل��ى ال ��وض ��ع االم� �ن ��ي ال�ل�ب�ن��ان��ي.
ً
أوال ،وبحسب مصدر أمني ،فقد ّ
تمت
«م �ع��ال �ج��ة ال� �خ ��اص ��رة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة م��ن
ناحية وقف قصف البلدات املجاورة»،
ّ
واألمور متجهة نحو «استكمال املعركة
ملنع السيارت املفخخة والتفجيرات الى
لبنان».
ّ
ّ
وف ��ي ال �س �ي��اق ،أك ��د امل �ص��در ن�ف�س��ه أن
«األج�ه��زة في ح��ال استنفار للتصدي
ألي ه� � �ج � ��وم ،ألن ك � ��ل االح � �ت � �م� ��االت

األم �ن �ي� ّ�ة واردة م ��ن ق �ب �ل �ه��م»ّ .أم � ��ا في
م��ا ي�ت�ع��ل��ق ب��األخ �ب��ار ال� � ��واردة ع��ن أن
«النصرة» دعت جميع عناصرها في
لبنان للتوجه الى سوريا عبر جرود
ع ��رس ��ال ،ف �ق��د ّ
رد امل �ص ��در ن�ف�س��ه ب��أن
ه ��ذا «ال�خ�ب��ر غ�ي��ر دق �ي��ق ،وم ��ن املمكن
أن ي�ك��ون امل�س�ل�ح��ون ق��د ه� ّ�ول��وا ل��ذل��ك،
لكن ال��واق��ع مختلف» .وت��اب��ع املصدر
ّ
أن «ال �ن �ص��رة م ��وج ��ودة ف ��ي األس ��اس
ه� �ن ��اك ب �ع��د أن ج �م �ع��ت ش �ت��ات �ه��ا م��ن
م �ع��رك��ة ال �ق �ل �م��ون وي� �ب ��رود ت �ح��دي �دًا»،
مضيفًا« :هي لها معسكرات أيضًا من
الجانب اللبناني حيث يجري تدريب

امل �س �ل �ح�ين وت��أه �ي �ل �ه��م ،وق� ��د ت� � ّ�م فتح
املعركة بضرب ه��ذه املعسكرات» .إذًا،
بحسب امل�ص��در ،ال داع��ي لـ«النصرة»
ل�ح�ش��د أو إط�ل��اق دع� ��وة ل�ع�ن��اص��ره��ا
لاللتحاق ،ألنه «ليس لهم خط إمداد،
س ��واء م��ن االراض� ��ي ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،لكون
ال�ج�ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي واالج �ه��زة األم�ن�ي��ة
م �م �س �ك�ي�ن ب� ��زم� ��ام امل� � �ب � ��ادرة ع� �ل ��ى ك��ل
املنطقة وطرقاتها الترابية واملعبدة»،
أو من الجانب السوري ،حيث الوضع
مشابه لذلك ،إذ هناك «إطباق عسكري
محكم على جميع العمليات ،إن كان
عبر الجبال أو املعابر».

«هلت بشاير» التسوية في اليرموك
ّ
دخل مخيم اليرموك أخيرًا
طور التسوية النهائية ،بعد
أيام من انسحاب «املسلحني
الغرباء» نحو الحجر األسود،
بالتزامن مع إعالن التوصل إلى
تفاهم حول ورقة تسوية بني
الجيش وفصائل املعارضة
املسلحة في القابون
دمشق ــ أحمد حسان
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نجحت أخيرًا التسوية في مخيم اليرموك
ف ��ي دم� �ش ��ق ،ووص� �ل ��ت امل� �ف ��اوض ��ات ال�ت��ي
خ��اض �ت �ه��ا ل� �ج ��ان امل �ص��ال �ح��ة ع �ل��ى م ��دار
الشهرين املاضيني ،إلى ورقة تم اعتمادها
ك��أس��اس ل�ل�ت�ف��اوض أول م��ن أم ��س .وب��دأ
امل �ج �ت �م �ع��ون ع�م�ل�ي��ة ال� �ت� �ف ��اوض ،بحسب
مصدر مشارك فيها ،بإعالن قبول الجميع
ال ��ورق ��ة األس��اس �ي��ة ال �ت��ي ج ��رى ال �ت��واف��ق
ع� ّل�ي�ه��ا ف��ي امل �ف��اوض��ات ال �س��اب �ق��ة ،وال�ت��ي
وقعت أمس.
وتشمل الورقة األساسية لـ«اتفاق تحييد

املخيم» عشرة بنود رئيسية ،تتدرج من
االت� �ف ��اق ع �ل��ى وض ��ع ن �ق��اط ت �م��رك��ز ح��ول
الحدود اإلدارية للمخيم ،تحصينًا له من
أي اخ �ت��راق ت�ح��اول امل�ج�م��وع��ات املسلحة
امل ��وج ��ودة ف��ي م�ح�ي��ط امل�خ�ي��م ال �ق �ي��ام ب��ه،
إضافة الى تشكيل لجنة عسكرية بتوافق
ج�م�ي��ع األط� ��راف وم�ش��ارك�ت�ه��م ف�ي�ه��ا ،كما
تشكيل ق��وة أمنية مشتركة ت��وك��ل إليها
مهمة ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى أم��ن امل�خ�ي��م وتنفيذ
بنود التسوية ،وتأجيل دخول أي متهم في
عمليات قتل إلى ما بعد إنجاز املصالحة
األهلية ،وفتح ب��اب الدخول بشكل مدني
إلى املخيم حتى ملن كان مسلحًا ،وضمان
ع ��دم وج � ��ود ال �س�ل�اح ال �ث �ق �ي��ل ف ��ي امل�خ�ي��م
وع��دم تعريض املخيم ألي عمل عسكري.
وم � ��ن ث� ��م ي� �ت � ّ�م ف �ت ��ح امل� ��داخ� ��ل ال��رئ �ي �س �ي��ة
ّ
يتعهد
لشارعي اليرموك وفلسطني ،فيما
الجميع بمنع دخ��ول أي مسلح من جوار
امل �خ �ي��م إل� ��ى داخ � �ل ��ه .وت �ن �ت �ه��ي ال �ت �س��وي��ة
بالبند العاشر الذي ّ
ينص على أن ممثل
الدولة العميد الركن ياسني ضاحي ،هو
الضامن الوحيد لكل ب�ن��ود االت �ف��اق ،وله
الكلمة الفصل في كل األمور األمنية.
وح� �ض ��ر االج� �ت� �م ��اع ك ��ل م ��ن رئ� �ي ��س ف��رع
فلسطني العميد الركن ضاحي والسفير
الفلسطيني في سوريا أنور عبد الهادي
وم �م �ث��ل وك ��ال ��ة «األون � � � � ��روا» ج� �م ��ال ع�ب��د

ورقة تسوية بين
الجيش والمعارضة في
القابون باستثناء «النصرة»

الغني ،باإلضافة إلى ممثلني عن «القيادة
العامة» و«املجلس املحلي في اليرموك»
و«الحراك الشعبي» في املخيم.
وتؤكد مصادر «األخ�ب��ار» أنه بعد تأكيد
امل�ف��اوض�ين م��ن ال�ط��رف�ين قبولهم بجميع
ال �ب �ن��ود «ط �ل ��ب م �م �ث �ل��و امل �ج �ل��س امل�ح�ل��ي
إضافة بند يتعلق بحل قضية املعتقلني
م ��ن أب� �ن ��اء امل �خ �ي��م ،وك ��ذل ��ك ط �ل��ب ممثلو
ال � �ح� ��راك ال �ش �ع �ب��ي وال� �ه� �ي� �ئ ��ات اإلغ��اث �ي��ة
إع �ل�ان وق ��ف إط �ل�اق ال �ن��ار ب�ش�ك��ل ك��ام��ل»،
ف��واف��ق ممثلو ال��دول��ة و«ال�ق�ي��ادة العامة»
ّ
يتضمن
على إض��اف��ة البند رق��م  11ال��ذي
«تسوية أوض��اع املعتقلني ووق��ف إط�لاق
ال �ن��ار ف� � ��ورًا» ،م �ق��اب��ل اش �ت��راط �ه��م إض��اف��ة
جملة في نهاية الورقة تقول« :والتنفيذ
فورًا بعد التوقيع».

