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معركة الجرود

تمثل الحدث األبرز في األيام الماضية في العملية العسكرية التي ينفّذها الجّي اللننّا ي فّي دّرود رأ
بعلنك والقاع في وده تنظيم داع  ،من الناحية اللننا يّة ،فّي مّوازاة العمليّة التّي تنفّذها المقاومّة مّع الجّي
السوري في وده التنظيم ،من الناحية السورية.
من الناحية اللننا ية ،من المفيد التوقف عند خالصات هامة.لقد تم هذا األمّر بييعّاز مّن السّلطة السياسّية
في النالد ،وعلى رأسها رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نيه بري ورئيس الحكومة سعد
الحريّّري .وهّّو األمّّر الّّذي كّّان مفقّّودا فّّي السّّابى علّّى عهّّد الّّرئيس ميشّّال سّّليمان مّّاأدى إلّّى ماسّّاة
العسكريين المخطوفين.
كما تم هذا األمر بدعم غير مسنوق ومسا دة من قنل القوى السياسية ،على األقل إعالميا ،وهو دعم شامل
أ كثر من ذلك الذي حصّل عليّه المقاومّة فّي معركتهّا فّي ودّه النصّرة .كمّا أن هّذا الّدعم تخطّى أي دعّم
حصل عليه الجي في السابى ،معركة هر النادر مثاال.
لقد تمكن الجي  ،في وق قياسي ،من دحر مسلحي داع من غالنية األراضي اللننا ية ،والضّط علّيهم
لال تقال إلى األراضي السورية ومحاصرتهم هناك ،باقل كلفة بشرية ممكنة.
وبّّرغم كّّل مّّا قيّّل وطلّّب غربيّا مّّن عّّدم التنسّّيى بّّين الجا ّّب اللننّّا ي مّّن احيّّة ،والجا ّّب السّّوري
والمقاومة ،من احية ثا ية ،فين العمليتين قد تمتابشكل متواز زمنيا ،وأفاد الضّط الكنيّر والحاسّم مّن الناحيّة
السورية ،الجي اللننا ي في معركته ،ما سهل عليه التقدم أكثر صوب المناطى التي وصلتها قواته ،بينما كثّف
الطيران السوري قصفه لمراكز داع  ،ومنعه من التحرك في الجا نين السوري واللننا ي.
وتردد عن قيّام غرفّة العمليّات فّي المقاومّة إيّداع الجّي علّى األرت معلومّات سّهل عليّه ضّرب
محاولة مجموعة من داع مهادمة بعض قاطه على األرت اللننا ية ،وهو أمر تكرر مرات عدة.
بالنسنة إلى داع  ،فقد ظهر في أضعف صوره ،سواء لجهة تخليه عن مواقعه بسرعة ،وفراره أمام تقدم
قوات الجي السوري والمقاومة والجي اللننا ي ،وغياب التنسيى في ما بّين قياداتّه وظهّور خالفّات داخليّة
حّّول الخيّّارات المتاحّّة ،فضّّال عّّن استسّّالم مجموعّّات كنيّّرة منّّه ،وال سّّيما تلّّك التّّي استسّّلم لمقّّاتلي
المقاومة داخل األراضي السورية ،بعد ساعات قليلة من بدء المعارك.
على صعيد الجي اللننا ي ،فين موضوع عسكرييه المخطوفين ال يزال يشكل عامل قلى لقيادته بعد تعثر
كل محاوالت الوصول إلى تيجّ ة حاسّمة فّي هّذا الملّف ،إذ ال إدابّة واضّحة حّول هّذا الملّف ،مّا يعنّي أن
الحسم العسكري لن يتم في موعده ،كما علم با ه ال مجال لمنح المسلحين أي هام للمناورة ،كما حصّل العّام
 ،2014عندما قال وسطاء أن اإلرهابيين سيتركون العسكريين بمجرد خرودهم من عرسال إلى الجرود ،وهو
ما لم يحصل.
من احيّة ثا يّة ،يشّير الّنعض إلّى أن الجّي سّيجد فسّه علّى الحّدودأمّام مشّهد دديّد يفرضّه األمّر
الواقع ،وهو عدم ودود حدود رسمية ت نهي الجزء اللننّا ي وينّدأ مّن خاللهّا الجّزء السّوري ،وهّذا أمّر سّتتم
معالجتّّه فّّي مرحلّّة الحقّّة عنّّر الطّّرق السياسّّية والدبلوماسّّية بعّّد ترسّّيح الحّّل فّّي سّّوريا بواسّّطة الّّدول
3

التقدير النصف شهري (ملف لبنان)
رقم ()25

2017/08/30

الكنّّرى .ومّّن المّّردح عّّدم حصّّول أي اشّّتناك علّّى الحّّدود ألي سّّنب كّّان ،وذلّّك بفضّّل توادّّد المقاومّّة
والجي السوري على الجا ب اآلخر من دهة ،وا تفاء أي ذريعة من شا ها تامين األسناب الكفيلة بحصول مثل
هذا االشتناك من دهة ثا ية .وسّيكون علّى الجّي  ،الّذي سيسّتعيد معنوياتّه وصّورته وهينتّه التّي كا ّ قّد
اهتزت في العام  ،2014الكشف على المعّابر غيّر الشّرعية والسّيطرة عليهّا .كمّا سّيكون علّى الجّي منّع
التسلل إلّى المخيمّات السّورية ،أو بقّاء بعّض العناصّر اإلرهابيّة فيهّا أو خّرودهم منهّا أيضّا .وهّذا األمّر
سينعكس إيجابا في كل المناطى اللننا ية ،ومن شا ه تسريع الوتيرة في المطالنة بعّودة الالديّين السّوريين إلّى
بالدهم ،أو احترام الخصوصية اللننا ية ،بعد سقوط فائض القوة العسكرية التي كان يشّعر بهّا الديّو عرسّال،
وبعض الالديين السوريين المتعاطفين مع المسلحين في بقية المناطى.
أما استثمار اال تصار ،فمن دون شك أ ه ستعلو أصوات تمجد به تمهيدا إلعادة المطالنّة بسّالا المقاومّة
كّون الجّي قّادر علّى أداء مهماتّه الوطنيّة ،حسّب هّذه النظريّة ،كمّا ستتسّابى الّدول الطربيّة لقطّف ثمّّار
مساعدتها للجي واعتنار ا تصاره وكا ه ا تصار لها.
زيارة الوزراء لدمشق
أحدث زيارة الوزراء اللننا يين ،غازي زعيتر وحسين الحاج حسن ويوسف فنيا و  ،لدمشى ،خرقّا فّي
القطيعة العلنية الرسمية التي أرادها فريى من اللننا يين تماهيا مع ارتناطاتهم الخاردية.
ولم يقتصر األمر على الخّرق الّذي تحقّى ،بّل تعّداه إلّى مّا هّو أهّم فّي مّا يتعلّى بالنتّائج اإلقتصّادية
والسياسية لهذه الزيارات ،خاصة علّى صّعيد تصّريف المنتودّات الزراعيّة اللننا يّة فّي األسّواق السّورية،
إضافة إلى موضوع الكهرباء ،ما يندو أ ه سيفتح المجال أمام المزيد منها في المرحلّة المقنلّة ،علمّاأن الجا ّب
اللننا ي هو أكثر استفادة من تلك االتفاقات من الجا ب السوري.
وكّّان الفتّّا تعه ّد رئّّيس الحكومّّة السّّوري عمّّاد خمّّيس ،تزويّّد لننّّان بّّـ  500ميطّّاواط مّّن الكهربّّاء
باسعار مناسنة للجا ب اللننا ي .ياتي هّذا العّرت مّن النلّد الّذي عّا ى منّذ أكثّر مّن سّ سّنوات مّن حّرب
شرسة ،وتدمير آلبار النف والطاز والمعامل والشنكة الكهربائية!
وقّّد عكّّس معّّرت دمشّّى الّّدولي أهمي ّة تسّّويى الصّّناعات اللننا يّّة ،وكّّان ثم ّة تنّّافس بّّين التجّّار
السوريين لكسب وكاالت للنضاعة اللننا ية وبيعها في سوريا ،ما يؤشر إلى اسّتفادة لننّان مّن السّوق السّورية
في المرحلة المقنلة.
ومن األهمية بمكان القول أن المكاسب على هذا الصعيد لن يحصدها فريى معين أو بيية ما في لننان ،بّل
ستترد م عند المزارعين في عكار ثم النقاع ثم الجنوب وباقي المناطى .كمّا أن تلّك المكاسّب سّتزداد بعّد فّتح
معنر صيب عند الحدود األرد ية  -السورية الذي يعتنر الرئة التي يتنفس من خاللها اإل تّاج اللننّا ي المصّدر
إلى الخارج ،بدل تحمل كلفات النقلالنحري أو ضياع المواسم من دون القدرة على التصدير.
والحال أن حلفاء سوريا أرادوا زيارة علنية ،لدالالتها السياسية والتاريخية الكنيّرة ،بّالتزامن مّع معركّة
الجيشين السوري واللننا ي وحزب هللا في وده داع في رأ بعلنك والقاع ،ما يشكل تمهيدا إلعالن ا تصّار
لننا ي ــ سوري على اإلرهاب كمّا علّى القطيعّة ،ورد عملّي علّى الّداعين إلّى توسّيع القّرار  1701ليطّال
الحدود اللننا ية ــ السورية.
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ومن المفيد القول أن المصلحة اللننا ية بتنشي العالقة مع السوريين ال تقتصر عند هذا الحد ،بّل إن اآلتّي
أهم ،خاصة أن عواصم العالم بات ترسل موفدين إلى سّوريا الستشّراا التعّاون والّدور المرتقّب فّي إعّادة
اإلعمار واإلستثمار.
ويتزامن هذا األمر مع تطيير السلوك الدولي تجاه سوريا ،لتكّريس عمليّة اال تقّال مّن زمّن الحّرب إلّى
زمن التسويات والسلم.أما كيف سينعكس كل ذلك على الشان اللننا ي؟ فالطموحات أن تلطي تلك التطورات وما
سيليها سياسة الناي بالنفس تجاه األحداث السورية ،وذلك برعاية معاهدة األخوة والتعاون بين لننان وسوريا.
وبالنسنة إلى عدم قيام وزير االقتصاد رائد خوري ،الموالي سياسيا للتيار الوطني الحر ،بزيارة سّوريا،
فيندو أن رئيس الجمهورية ميشال عون ال يريّد أن يكسّر الجّرة مّع الّرئيس سّعد الحريّري ،كمّا أ ّه ال يريّد
إحراج القوات اللننا ية وتفاهم معراب ،لكن األمر تم بعلمه وبتططيته السياسية.
أما على صعيد مناوئي الزيارات ،ال يزال رئيس الحكومة سعد الحريري يكابر ،ربطا بالموقف السّعودي
ــ األميركي العلني في مقاطعة سوريا ،وهو لم يوفر تططيّة رسّمية لتلّك الزيّارات ،لكّن موقفّه لّم يكّن حّادا،
وهو يدرك تماما طنيعة المرحلة الحالية وتلك المقنلة على لننان والمنطقة والعد العكسي للحرب على سوريا.
من هنا ،فين الحريري غير قادر على اعتماد لطة حازمة بموضوع زيارة الوزراء إلى سّوريا لمّا يشّكله
ذلك من تهديد واضح لتماسك واستمرارية الحكومة ،وال هو قادر على التطنيع مّع النظّام فّي دمشّى طالمّا أن
معالم طنيعة المرحلة المقنلة لم تتضح بعد.لذا ،تجرع الحريري الكا المرة مع تخطي الزائرين لسوريا رغنته
وكسر إرادته.
وال تزال القوات اللننا ية صاحنة الننّرة األعلّى فّي التصّويب علّى دمشّى وعّودة العالقّات معّه ،بينمّا
تندو لهجة حزب الكتائب كما الحزب التقدمي االشتراكي ،مختلفة عما كا عليه في السنوات الماضية وكا هما
يستعدان لركوب قطار التسوية في المنطقة.
وال تزال هناك بعض األصوات لقوى تندو هامشية في المشهد اللننا ي ،تنتمّي إلّى تيّار مّا يعّرا بّـ14
آذار.
وهنا ،يجدر التذكير بالصفقة التي أبرمتها القوى الكنرى في  14آذار مع القوى الحليفة لحزب هللا ،والتّي
من غير الممكن أن جملها كافة في قوى ما يعرا بـ  8آذار الشتمالها علّى التيّار الّوطني الحّر ،مّا أدى إلّى
ا تخّّاب العمّّاد عّّون رئيسّّا للجمهوريّّة ووصّّول الحريّّري إلّّى رئاسّّة الحكومّّة عنّّر تسّّوية أعطّ دمشّّى
ضوءها األخضر ،وهي تسوية داءت لمصلحة القوى الحليفة لها.
لذا ،فين ما ذهن إليه الحكومة كان أبعد مما ذهن إليه حكومة الرئيس تمّام سّالم التّي كا ّ تفتقّر إلّى
المشاركة الواز ة من فريى  14اذار ،والتي كا متهمة بالوقوع تح فوذ حزب هللا .ومن سخرية األقدار أن
تكون حكومة سالم قد جح في مراعاة مطالب  14آذار اكثر من حكومة الحريري!
من هنا ،فين الصفقة التي عقدتها بعض قوى  14آذار مع حزب هللا وحلفائه ،من أدل بلوغ السلطة ،تقّود
حتما إلى المسار الحالي .بل إن النهايات التي سيشهدها هذا المسار قد تكون ذات تاثيرات داخلية كنيرة ،خاصة
وأن اال تفاقات مع الجا ب السوري ستكون مفروضة علّى الحكومّة اللننا يّة بحكّم األمّر الواقّع ،منعّا ال هيّار
الحكومة من الداخل ،أو ،على أقل تقدير ،تعرضها الهتزازات.
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ومن المفيد التذكير أن التنازل األخير لتلك القوى لن يشكل سوى اسّتمرارية لتنّازالت كنيّرة سّنقته ،مّن
ملف سالا المقاومة إ لى القتال في سوريا إلى موضوع التعاطي مّع سّوريا ،ولّيس ملّف النّازحين سّوى أحّد
األمثلة على ذلك.
وثمة رأي يقول أن بعض اعتراضات  14آذار على مندأ التواصل مع دمشى هي شكلية فق  .فمن خاللها
يريد المعترضون أن يقولوا لجمهورهم وللقّوى العربيّة والدوليّة الداعمّة لهّم أ هّم مّا زالّوا عنّد مّواقفهم مّن
ظام الرئيس السوري بشار األسد.
لكنها مسالة وق قنّل أن تسّلم الطالنيّة الكنّرى مّن هّؤالء بمّا سيسّمو ه الواقعيّة اللننا يّة ،بعّد الواقعيّة
السّّّّّّّّّّّّّّّّورية التّّّّّّّّّّّّّّّّي ذهّّّّّّّّّّّّّّّّب إليهّّّّّّّّّّّّّّّّا إ خّّّّّّّّّّّّّّّّوا هم فّّّّّّّّّّّّّّّّي المعا رضّّّّّّّّّّّّّّّّة السّّّّّّّّّّّّّّّّورية.

لقاء بعبدا
دمع رئيس الجمهورية ميشال عون ،االثنين في  14آب الحالي ،األقطّاب المعنيّين بّيقرار سلسّلة الرتّب
والرواتب ،من سياسيين وهييات إقتصادية وعمالية ،بهدا الوقوا على رأي كل طّرا ،بهّدا تعّديل بعّض
األخطاء.
ويسجل مالحظة على دعوة رئيس الجمهورية ،هيان واب تكتل التطييّر واإلصّالا الّذي يتزعمّه عّون
كا وا قد صوتوا مع إقرار السلسة في مجلس النواب ،برغم المالحظات عليها .لّذا ،تعّد دعّوة عّون إلّى دلسّة
بعندا بمثابة استلحاق ما يمكن تجننه من أخطاء وقع بها النواب لدى إقرارهم السلسّلة ،بّرغم توقيّع عّون علّى
قا و ي السلسلة الحقا.
ومن المفيد التذكير أ ها ليس المرة األولى التي يحاول فيهّا زعّيم التيّار الّوطني الحّر اسّتلحاق األمّر،
ذلك أن شييا مشابها حصل بعد إقرار قا ون اال تخابات ،إذ أعلن رئيس التيار الّوزير دنّران باسّيل بعّد إقّرار
القا ون بايام أن ثمة عمل إلدراء بعض التعديالت على القا ون ،لكن هذه الدعوة لم تلى اسّتجابة لّدى األفرقّاء
اآلخرين.
وقد تعددت اآلراء والمالحظات خالل دلسة قصر بعندا التي أراد عون عنرها النحث في "أوده الخالا
والتناقض واختالا اآلراء بعد تصديى مجلس النواب علّى قّا و ي سلسّلة الرتّب والرواتّب فّي القطّاع العّام
واستحداث بعض الضرائب لطاية تمويل السلسلة المذكورة" ،ذلك أن كل طرا سياسي أو إقتصادي أو عمالي،
كا لديه مالحظاته وأما يه بشان السلسلة .لكن ،في ظل عدم إمكا ية الوقوا عنّد كّل المطالّب ،حّاول عّون
أن يشكل مظلة إلقرار سلسلة تحظى باكنر قدر من التوافى ،بطض النظر عن مضمو ها وتاثيراتها علّى الحيّاة
اإلقتصادية للمواطنين والمستفيدين منها.
وال شكان الخطوة التي قام بها عون هدف إلى الوصّول إلّى قّرار يرضّي الجميّع،أو بمعنّى آخّر ،أخّذ
توقيع بعض الذين لم يكو وا راضين على السلسلة ،وهو أمّر لّم يتحقّى ،ذلّك أ ّنعض االعتراضّات اسّتمرت،
وخاصة من قنل الهييات اإلقتصادية التي تعتنر أن قا ون السلسلة مضروسيلحى أضرارا باإلقتصاد اللننا ي.
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من هنّا ،يمكّن تلخّيل الجلسّة با هّا كا ّ أقّرب إلّى دلسّة اسّتماع منّه إلّى حّوار ،إذ خصّل وقّ
قصّير للحّديث ،ولّّم تّتم مناقشّّة حقيقيّة للسلسّّلة .ولّم تكّّن رغنّة عّّون فّي رد السلسّّلة ،بقّدر مّّا هّي تثنيّ
الشرعية على معظم بنودها ،وإدراء التعديالت على بعض تلك الننود من خالل مشاريع قوا ين يتفى عليها فّي
مجلس النّواب ،ذلّك أ ّه لّم يعّد هنّاك مجّال لرفضّها أو إلعادتهّا إلّى مجلّس النّواب ،أوال ،بسّنب معارضّة
معظّّم الطيّّف اللننّّا ي لّّذلك ،وثا يّّا ،كّّون هّّذا األمّّر سيشّّكل رسّّالة سّّلنية للخّّارج حّّول اإلقتصّّاد اللننّّا ي
واستقرار النالد.
وقال سياسي خصم لرئيس الجمهورية ،أن توقي الّدعوة و وعيّة الحضّور ومسّار الجلسّة ،أشّارواإلى
أن موقف عون متخذ مسنقا ،وأن عون أراد تامين اإلخراج له عنر دلسة حوارية يترأسها في بعندا .ولف إلّى
أن عون حرص على دعوة من يدور في فلك أحزاب السلطة ،سعيا إلى تامين التوافّى مّن دون اعتراضّات أو
حتى إزعاج ،بعد تامين الططاء السياسي الكامل لها.
ويتوقع في الفترة المقنلة أن يقوم واب في تكتل التطيير واإلصالا بتقديم اقتراحات قوا ين معجلة مكررة
إلدراء تعديالت تتالءم مع بعض المطالب ،وأبرزها ما يتعلى بنعض مطالب القضاة ،وتجارة المواد الكحولية،
واإلزدواج الضريني للمهن الحرة ،واستثناء أوالد الشهداء من تقسي السلسلة.
في شكل مواز ،سجل موقف مرن ددا من قنل رئيس الحكومة سعد الحريري ،الّذي كّان معارضّا لننّود
كثيرة في السلسلة ،وشكل رأيه ا عكاسا لما ادت به الهييات االقتصادية ،وهّو لّم يّرد اغتنّام الفرصّة لمحاولّة
رد القّّا ون ،بّّل شّّدد علّّى أهميّة مّّا تمّيقراره فّّي مّّوازاة مّّا اعتنرهّّا إصّّالحات أقّّرت إلّّى دا ّّب عّّدد مّّن
الضرائب ،مع دعوته إلى إقرار المزيد من اإلصالحات على السلسلة.
مّّن هنّّا ،ثم ّة ودهّّة ظّّر مؤيّّدة للحّّوار طط ،وقوامهّّا أن مّّا حصّّل تّّم علّّى قاعّّدة المواز ّّة بّّين
ضرورتين ،إ صاا أصحاب الحقوق والحفاظ على استقرار المال العام ،وهو ما لم يشكل دديدا.
وتوقف كثيرون عند كون دلسة بعندا جح في دمع القوى االقتصادية واالدتماعية للمّرة األولّى علّى
طاولة قاش مناشر هادئ باألرقام لتذليل التناينات ومعالجة الثطرات وفى األصول الدستورية التّي تّنل علّى
أن القوا ين ال تعدل إال بقوا ين .وهو ما يعتنره هؤالء با ه لم يتم قنال.
وتقول ودهة النظر هذه أن رئيس الجمهورية أراد إشراك معظم األطراا ذات الصّلة فّي قّرار وطنّي،
من شا ه أن يعزز الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخّاص بّادىء األمّر ،ثّم بّين القطاعّات كافّة ،حتّى
ياتي القرار مدعوما باكنر قواعد رسمية وشعنية.
مسلسل عين الحلوة
هل ا ته االشتناكات المستمرة على الدوام بين الفصائل الفلسّطينية والمسّلحين اإلسّالميين السّلفيين فّي
مخيم عين الحلوة؟
سؤال ال تندو اإلدابة عليه سهلة ،ولكن المردح أن ال ينتهي النزاع قرينا ،رغم أن ثمة قرار قد اتخذ بّين
الفصائل ،وخاص ة لدى حركة فتح ،بفصيليها ،ذلك التابع للسلطة الفلسطينية واآلخّر المّوالي للقيّادي الفتحّاوي
المفصول ورئيس التيار اإلصالحي في فتح محمد دحالن ،بحسم األمور تجاه هؤالء المسلحين.
وقد بدأ االشتناك مع محاولة السلفي المتشدد بالل العرقّوب علّى رأ مجموعّة مواليّة لّه ،الّدخول إلّى
قاعة صالا اليوسف في الشارع الفوقا ي وسرقة أسلحة عناصر القوى األمنية الستة المنتشرة فيها.
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دافع عناصر من الصاعقة عن فسها بّيطالق ّار ،وحّدث اشّتناك ،أدى إلّى مقتّل أحّد عناصّر القّوة
ممثل فتح ،أبو علي طالل ،و جل العرقوب عنيدة واحتراق منزل األخير.
لكن ثمة اتهامات لحركة فتح با ها استثمرت الوضّع لشّن هجّوم علّى العرقّوب ،المّوالي للسّلفي اآلخّر
بالل بدر .ويقول هّؤالء أ القيّادي فّي قّوات األمّن الّوطني الفلسّطيني أبّو أشّرا العرموشّي ،الّذي صّعدت
أسهمه أخيرا ،اتخذ قرارا بعد ساعات بالهجوم على معاقل المتشددين .ويقول النعض أن قّرار العرموشّي دّاء
بّّامر مناشّّر مّّن رام هللا ،مركّّز السّّلطة الوطنيّّة الفلسّّطينية ،وهّّو لّّم يطلّّع قائّّد قّّوات األمّّن الّّوطني اللّّواء
صنحي أبو عرب وأمين سر فتح فتحي أبو العردات واللواء منير المقدا وقائد القوة االمنيّة بسّام السّعد ،علّى
قراره.
هذا النزاع ،وإ ادى إلى إخفاقات في الندء لفتح في شارع الطيرة ،إالأن التقّدم الالحّى لفّتح دّاء ليسّتثمر
المعارك التي يخوضها الجي اللننا ي في درود رأ بعلنك والقاع.
وبعد أيام من القتال ،تمكن فتح من التقدم ،بمسا دة مجموعة دحّالن والفصّائل ،لكّن بمعارضّة حركتّي
حما وعصنة األ صار .وحصدت االشتناكات ستة قتلى وأكثر من  40دريحا منذ يوم الخميس الماضي ،عدا
عن األضرار الجسيمة التي ال تعد وال تحصى في النيوت والممتلكات خاصة في الطيرة الذي بات شنه مدمر.
وتم االتفاق على إعادة شر القوة األمنية الفلسطينية المشتركة في األحياء التي شهدت أعمال العنّف .وقّد
خردّ فّّتح ،التّّي خاضّ المعركّّة تحّ عنّّوان مقاتلّّة اإلرهّّاب التكفيّّري فّّي عّّين الحلّّوة لحمايّّة المخّّيم
وأهله ،منتصرة سياسيا بعد تقدمها العسكري في معظم أدزاء حي الطيرة.
كما يمكن لفتح تقديم هذا "اال تصار" هدية للسلطة اللننا ية التي تواده التكفيريين ،كما أ ه يمكنها استعادة
دورها المفقود في مقتالة السلفيين التكفيريين في عين الحلوة ،الذي افتقدته لصالح مجموعة دحالن فّي السّابى.
إضّّافةإلى ذلّّك ،سّّتظهر فّّتح موقّّف خصّّمها التّّاريخي ،حمّّا  ،ضّّعيفا ،خاصّّة مّّع رفّّض األخيّّرة قتّّال
السلفيين.
في المقابّل ،اسّتقر بّالل بّدر وبّالل العرقّوب ومّن معهمّا فّي الّرأ األحمّر وصّوالإلى الصفصّاا.
علماأن فتح كا قد رفع رايات الحركة فوق معظم أبنية الطيرة بعد أن قضمتها مننّا تلّو اآلخّر ،ومّن بينهّا
المننى الذي يقيم فيه بدر.
وتجنن فتح إطالة أمد القتال الذي كان من شا ه أن يدفع باعداد أخرى مّن السّلفيين ،كا ّ خّارج دائّرة
القتّّال ،إلّّى اال ضّّمام إلّّى قّّوات بّّدر ،مثّّل عناصّّر مّّن بقايّّا دنّّد الشّّام ومجموعّّات متشّّددة وخاليّّا ائمّّة،
إضافةإلى بعض المطلوبين من قنل الدولة اللننا ية في المخيم والذين يخشون تسليمهم إلى السلطات اللننا ية.
لكن ،ثمة سؤال يطرا فسه :ماذا بعد في المخيم ،ال سيما أن ا تصار الجي اللننّا ي والمقاومّة والجّي
السوري بات قرينا على الحدود؟ وماذا عن المكّان الوحيّد المتنقّي فّي لننّان كمّاوى لمعظّم المطلّوبين بتهمّة
اإلرهّّاب المنتمّّين إلّّى خاليّّا وشّّنكات لهّّا عالقّّة مناشّّرة مّّع دنهّّة النصّّرة وداعّ وغيرهمّّا مّّن حركّّات
ودماعات سلفية متشددة؟
هنا ،من المفيد التاكيد على أن هذا التقدم العسكري ما كان ليتم لوال الضوء األخضر الّذي تلقتّه الفصّائل
من السلطة السياسية اللننا ية .وقد حذر سياسيون لننا يون كنّار مّن اسّتمرار التهديّد الالحّى بّالطريى السّريع
الذي يصل بين بيروت والجنوب ،دراء االشتناكات.
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كما من األهمية بمكان اإلشارة إلى أ ه لم تخرج إلى العلن أصوات سياسية تطالب بوقف هجّوم الفصّائل
لصالح اإلبقاء على الوضع السابى للسلفيين ،وهو األمر الذي كان يتكرر في السابى.
في كل األحوال ،وبطض النظر إذا صّمد وقّف إطّالق النّار أم ال ،فّين الفصّائل ،وخاصّة فّتح ،تحضّر
للمعركة المقنلة مع السلفيين في زاع ال يندو أ ه سيحسم قرينا.
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