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سياسة
على الغالف

معركة اسقاط إمارة الشمال
«داعش» و«جبهة النصرة» في الشمال .قيادة تيار المستقبل
بدماء جنوده وضباطه ،يخوض الجيش معركة إسقاط إمارة ِ
تؤكد وقوفها إلى جانبه .لكن هوى مسؤولي التيار في طرابلس يغلب قرار قيادتهم .في المقابل ،يعي الجيش خطورة
ما يدور في لبنان الشمالي ،مدركًا أن عدم حسم المعركة سيسقط لبنان برمته في الفخ الداعشي
باختصار ،يمكن الجزم بأن الجيش
انقذ لبنان مــن فــخ كبير كــان يجري
اإلعـ ــداد لــه فــي الـشـمــال ،ي ـحـ ّـول هــذه
املنطقة اللبنانية إلى إمارة يحكمها
تنظيما «داعش» و«جبهة النصرة».
وباختصار ،أيضًا ،يمكن الجزم بأن
بـيـئــة طــرابـلــس وع ـكــار وم ــا بينهما
ليست مـســانــدة لـهــذيــن التنظيمني.
ففي منطقة الشمال كلها ،لم يخرج
ش ــاه ـرًا س ــاح ــه ف ــي وج ــه املــؤسـســة
العسكرية سوى أقل من  300مسلح
ع ـلــى أب ـع ــد ت ـقــديــر .صـحـيــح ان هــذا
العدد كاف إلرباك الجيش في منطقة
مكتظة باملدنيني ،وصحيح ان جزءًا
منهم يعملون كخاليا امنية يحتاج
«عــاجـهــا» إلــى بعض الــوقــت ،إال ان
«ال ـهـ ّـبــة» او «االن ـت ـفــاضــة» الـتــي دعــا
إل ـي ـهــا قـ ــادة امل ـج ـمــوعــات اإلرهــاب ـيــة
وداع ـ ـمـ ــوهـ ــم لـ ــم ت ـظ ـه ــر ع ـل ــى أرض
الواقع .وبقيت منطقة عكار برمتها
خارج دائــرة االشتباك ،لتحفظ ظهر

الحريري في اتصال مع قهوجي
استخدم عبارات واضحة في تأييد
استئصال اإلرهابيين من الشمال
مخطط االرهابيين السيطرة
السريعة على مساحات واسعة
من طرابلس بما فيها الميناء
الجيش في طرابلس واملنية.
ورغـ ـ ـ ـ ــم قـ ـل ــة عـ ـ ـ ــدد املـ ـسـ ـلـ ـح ــن ال ــذي ــن
ي ـق ــات ـل ــون الـ ـجـ ـي ــش ،ب ـق ــي ق ـ ــادة ت ـيــار
املستقبل الشماليني أس ــرى الخطاب
الـتـحــريـضــي .املــوقــف الــرسـمــي للتيار
عـ ّـبــر عنه الــرئـيــس سعد الـحــريــري في
اتصال مع العماد جان قهوجي ،إذ أكد
له انه دعم الجيش في كل ما يقوم به.
وبحسب مصادر وزارية ،فإن الحريري
استخدم عبارات واضحة في تأييدها
اس ـت ـئ ـصــال اإلره ــابـ ـي ــن م ــن ال ـش ـمــال.
وت ـ ــؤك ـ ــد مـ ـ ـص ـ ــادر وزاريـ ـ ـ ـ ـ ــة ون ـي ــاب ـي ــة
مستقبلية ان قيادة التيار تعي جيدًا
ان عدم حسم هذه املعركة سيؤدي إلى
فقدان منطقة الشمال نهائيًا لحساب

ال تكرار لفخ عرسال
علمت «األخبار» ان محاوالت جرت من جانب وزير العدل أشرف ريفي ونواب
طرابلس لتكرار ما جرى في عرسال لجهة ادخال هيئة العلماء املسلمني طرفا
في التواصل مع قيادة الجيش من اجل اعالن هدنة امنية وتأمني ممرات لخروج
املسلحني .اال انه ،وخالفًا ملا جرى في عرسال ،رفضت قيادة الجيش ذلك واصرت
على تسليم املسلحني انفسهم واال فان املعركة مستمرة .كذلك ّ
روجت قيادات في
طرابلس للحديث عن التوصل الى هدنة لوقف اطالق النار واالتفاق على خروج
زعماء املسلحني .لكن الجيش سرعان ما نفى ان يكون اي اتفاق حصل بينه وبني
املسلحني .وفي هذا اإلطار ،مورست ضغوط على املؤسسة العسكرية في ما يتعلق
ّ
سيسهل خروج جميع املدنيني.
بوضع املدنيني في املنطقة ،وكان جواب الجيش انه
وأبدت مصادر عسكرية ارتياحها الى موقف رئيس الحكومة تمام سالم وأسلوب
تعامله مع أداء املؤسسة في معركة طرابلس.

ال ـج ـمــاعــات اإلره ــاب ـي ــة .ف ـعــدم تطبيق
الـ ـخـ ـط ــة االمـ ـنـ ـي ــة ب ـش ـك ــل حـ ــاسـ ــم فــي
نيسان املاضي ،ثم تمييع عالج ظاهرة
شـ ـ ـ ــادي امل ـ ــول ـ ــوي وأس ـ ــام ـ ــة م ـن ـصــور
ق ـب ــل أس ــابـ ـي ــع ،س ـم ـحــا لـلـمـجـمــوعــات
امل ـت ـش ــددة بـتـجـمـيــع ق ــواه ــا .ل ـكــن هــذه
القناعة لم تنعكس على خطاب النواب
الشماليني في املستقبل ،الذين طالب
بعضهم بتطبيق الخطة االمنية بشكل
«سلمي» (محمد ك ـبــارة) ،فيما هاجم
آخرون الجيش.
ّ
تتحدث عن خطورة ما
قيادة الجيش
يجري .تجزم املـصــادر العسكرية بأن
عــدم القضاء على الجماعات املسلحة
في الشمال سيشجعها على مضاعفة
قــدرات ـهــا ،وسيحفزها عـلــى السيطرة
على املــزيــد مــن املـنــاطــق ،كما سيخلق
ت ــوازن رعــب يـحــول دون قـيــام الجيش
واالجهزة االمنية بأي مهمة امنية او
عسكرية في الشمال.
ّ
مـيــدانـيــا ،تـمــكــن الـجـيــش مـنــذ اعـتـقــال
اإلرهابي أحمد سليم ميقاتي في بلدة

ع ــاص ــون ف ــي الـضـنـيــة فـجــر الخميس
املاضي ،أن يقلب السحر على الساحر
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ـ ــإره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــن الـ ـت ــابـ ـع ــن
ل ـ ـ ـ «ال ـ ـن ـ ـص ـ ــرة» و«داع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» وب ـع ــض
الـقــوى السلفية .فــالـحــرب الـتــي بدأها
اإلرهابيون ظهر الجمعة املاضي على
مــواقـ ّـع الـجـيــش ونـقــاطــه فــي طرابلس
وب ـح ــنــن وامل ـن ـي ــة واملـ ـحـ ـم ـ ّـرة ،ل ــم تكن
مـفــاجـئــة .وبـحـســب م ـص ــادر عسكرية
رفيعة املـسـتــوى ،كــان الجيش ينتظر
تـ ـح ـ ّـرك امل ـس ـل ـحــن ال ــذي ــن ق ــام ــوا ب ـ ّ
ـرد
ف ـعــل «س ــري ــع وم ـت ـه ـ ّـور ع ـلــى الـضــربــة
االس ـت ـب ــاق ـي ــة فـ ــي عـ ــاصـ ــون واع ـت ـق ــال
امل ـي ـقــاتــي» ،وه ــو أح ــد أبـ ــرز مـســؤولــي
«داعـ ــش» فــي الـشـمــال ،وصـلــة الــوصــل
بني مختلف الجماعات اإلرهابية في
ّ
طرابلس وعكار.

تقارير أخرى
على موقعنا

وم ـ ــا ح ـص ــل ف ــي األيـ ـ ــام امل ــاضـ ـي ــة هــو
ّ
«اح ـبــاط مـخــطــط قــديــم ـ ـ ـ جــديــد يشبه
إل ــى ح ــد بـعـيــد م ــا ك ــان سـيـحـصــل في
نهر ال ـبــارد» ،بحسب أكثر مــن مصدر
ع ـس ـكــري تـ ـح ـ ّـدث ل ـ ـ « األخ ـ ـبـ ــار» ،لكن
ال ـ ـفـ ــارق أن «ال ـج ـي ــش ك ـ ــان ع ـل ــى ع ـلـ ٍـم
ّ
مسبق بـهــذا املـخــطــط ،وهــو السيطرة
الـســريـعــة عـلــى م ـســاحــات واس ـع ــة من
م ــدي ـن ــة ط ــرابـ ـل ــس ،ب ـم ــا ف ـي ـه ــا م ـي ـنــاء
ّ
ـذك ــر املـ ـص ــادر ب ـمــا ّ
ردده
امل ــدي ـن ــة» .وت ـ
قـهــوجــي ف ــي حــديـثــن صـحــافـيــن عن
ّ
«نـ ّـيــة املـســلـحــن الـحـصــول عـلــى منفذ
بحري في طرابلس» ،باإلضافة إلى ما
قاله رئيس ال ــوزراء البريطاني ديفيد
كــام ـيــرون ع ــن حــاجــة اإلره ــاب ـي ــن إلــى
منفذ بحري عبر الشمال اللبناني.
ّ
وعلى ما تؤكد املصادر ،فإن الجماعات
اإلره ــاب ـي ــة ع ّـلــى مـخـتـلــف انـتـمــاءاتـهــا
ك ــان ــت «ت ـح ــضــر ل ـه ـجــومــات مـتــزامـنــة
على مواقع الجيش والقطع العسكرية
الــرئـيـسـيــة م ــا يـسـمــح لـهــا بــالـسـيـطــرة
عـ ـل ــى الـ ـط ــري ــق الـ ــدول ـ ـيـ ــة وال ــواجـ ـه ــة

