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سياسة
المشهد السياسي

أمير داعش يطلب وقفًا للنار ونقله ومسلحيه إلى دير الزور

الجيش يستعد إلعالن التحرير
لن يطول الوقت قبل إعالن الجيش اللبناني تحرير آخر األراضي اللبنانية المحتلة من قبل إرهابيي «داعش» ،الذين يستمرون
في االنسحاب نحو األراضي السورية ،ويطلبون وقف النار للتفاوض على الخروج إلى دير الزور
إذا اسـتـمـ ّـرت وتـيــرة الـتـقـ ّـدم فــي جــرود
رأس ب ـع ـل ـبــك وال ـ ـقـ ــاع ع ـل ــى م ــا كــانــت
عليه فــي أول يومني مــن عملية «فجر
ال ـج ــرود» ،فـسـيـكــون بـمـقــدور الجيش
ال ـل ـب ـن ــان ــي إعـ ـ ــان تـ ـح ــري ــر األراضـ ـ ــي
اللبنانية فــي غـضــون الـســاعــات ال ــ48
امل ـق ـب ـل ــة .ع ـم ـل ـي ــا ،لـ ــم ي ـع ــد مـ ــن م ـحــور
«ص ـع ــب» أمـ ــام ال ـج ـيــش س ــوى مـحــور
«ال ـك ـه ــف» ،امل ـتــوقــع اس ـت ـعــادتــه قــريـبــا
جـدًا ،بحسب مصادر ميدانية .وتلفت
ّ
امل ـ ـص ـ ــادر إل ـ ــى أن م ـس ــل ـح ــي تـنـظـيــم
«داعــش» يستمرون في االنسحاب من
األراضي اللبنانية إلى داخل األراضي
الـ ـس ــوري ــة ،ح ـي ــث ي ـت ــوق ــع أن تـسـتـمــر
املعارك أيامًا ،بعد ّ
تجمع العدد األكبر
من مقاتلي داعش في تلك الجبهة.
وت ــرى امل ـصــادر أن انـسـحــاب مسلحي
داعـ ـ ـ ــش الـ ـس ــري ــع ب ــاتـ ـج ــاه األراضـ ـ ـ ــي
ّ
الـســوريــة فــي الـيــومــن املــاضـيــن ،يــدل
ع ـل ــى ف ـ ـقـ ــدان أي أمـ ـ ــل بـ ــال ـ ـقـ ــدرة عـلــى
الواضح أن وضع
خوض املعركة .ومن
ّ
ُ
الـتـنـظـيــم ل ــم ي ــك ــن ك ـمــا تــوق ـعــه بعض

يرفض الجانب اللبناني
وقف إطالق النار الذي يطلبه
«أبو السوس»
امل ــراقـ ـب ــن .ف ـق ــد أدى ف ـت ــح ال ـج ـب ـهــات
كلها ض ـ ّـده على جانبي ال ـحــدود ،في
وقــت واح ــد ،إلــى إضـعــاف قــدرتــه على
املقاومة .كذلك صار مؤكدًا أن الحصار
ُ
الــذي فــرض عليه في األشهر املاضية،
من على ّجانبي الحدود ،أنهكه بشكل
ك ـب ـيــر ،وأث ـ ــر س ـل ـبــا ع ـلــى ق ــدرت ــه عـلــى
العمل والتجهيز .وعلمت «األخ ـبــار»
أن أمـيــر «داعـ ــش» فــي ال ـج ــرود ،موفق
أب ــو الـ ـس ــوس ،يـطـلــب ب ـص ــورة يــومـيــة
وســاطــة لـلـتـفــاوض ،ويـبـعــث بــرســائــل
م ـف ــاده ــا أن «ال م ـش ـك ـلــة ب ـي ـن ـنــا وب ــن
الجيش اللبناني» ،داعيًا إلى فتح ممر
آمن «للخروج إلى دير الزور ،وتحديدًا
إلـ ــى مــدي ـنــة املـ ـي ــادي ــن» .ل ـكــن ال ـجــانــب
ً
اللبناني ،ممثال بــاملــديــر الـعــام لألمن
ال ـع ــام الـ ـل ــواء ع ـبــاس إب ــراه ـي ــم ،رفــض

ّ
تفقد قائد الجيش العماد جوزف عون الجرحى العسكريين أمس (مديرية التوجيه)

ال ـط ـلــب ،ب ـعــدمــا أصـ ـ ّـر «أبـ ــو ال ـســوس»
على وقف إطالق النار قبل التفاوض،
فـيـمــا أصـ ـ ّـر إب ــراه ـي ــم ع ـلــى ال ـت ـفــاوض
تحت النار ،وأن يكون على بندين فقط:
تـقــديــم مـعـلــومــات ع ــن ج ـنــود الجيش
املخطوفني منذ آب  ،2014واالستسالم.

ّ
ورد «أبو السوس» بأنه لن يفصح عن
ّ
أي مـعـلــومــات ب ـشــأن املـخـطــوفــن قبل
مغادرته األراضي اللبنانية.
وم ـ ــن امل ـن ـت ـظ ــر أن ي ـس ـت ـك ـمــل ال ـج ـيــش
تـقـ ّـدمــه بـعــد تثبيت قــواتــه فــي املــواقــع
التي حررها يوم األحد املاضي ،وبعد

تفكيك األلغام و«تشريكات» العبوات
الـتــي زرع ـهــا التنظيم .وبـعــد تحريره
مـنـطـقــة «ال ـك ـه ــف» ،ل ــن يــدخــل الجيش
املـنــاطــق «املـتـنــازع عليها» بــن لبنان
وس ـ ــوري ـ ــا ،الـ ـت ــي س ـت ـت ــول ــى امل ـق ــاوم ــة
تطهيرها.

ّ
ّ
التقدم
استمر
الجانب الـســوري،
على
ّ
حـيــث يـنــفــذ الـجـيــش ال ـس ــوري وحــزب
ُ
ال ـلــه عـمـلـيــة «وإن ع ــدت ــم ع ــدن ــا» .وقــد
استهدفت طائرات املقاومة أمس نقاط
ـش ّف ــي ج ـ ــرود ال ـق ـل ـمــون ال ـغــربــي.
داع ـ ـ ُ
ّ
كذلك شنت غارات جوية سورية مركزة

تقرير

المشنوق« :المعلومات» أحبطت تفجير طائرة مدنية
بـ ـع ــد نـ ـح ــو أسـ ـب ــوع ــن عـ ـل ــى خـبــر
ّ
إح ـ ـ ـبـ ـ ــاط م ـ ـخـ ــطـ ــط إره ـ ـ ــاب ـ ـ ــي كـ ــان
يـ ـسـ ـتـ ـه ــدف إسـ ـ ـق ـ ــاط ط ـ ــائ ـ ــرة ف ــوق
األراض ـ ــي األس ـتــرال ـيــة ،خ ــرج وزي ــر
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ن ـ ـهـ ــاد املـ ـشـ ـن ــوق أم ــس
ل ـل ـح ــدي ــث ع ـ ــن «مـ ـس ــاهـ ـم ــة شـعـبــة
املعلومات في قــوى األمــن الداخلي
فــي إح ـبــاط الـعـمـلـيــة» .فـفــي أواخ ــر
ال ـ ـش ـ ـهـ ــر امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،نـ ـقـ ـل ــت وكـ ــالـ ــة
«فــرنــس ب ــرس» عــن رئـيــس ال ــوزراء
األسترالي مالكولم تورنبول كشفه
عن «اعتقال أشخاص في مداهمات
س ـي ــدن ــي ،وإدخـ ـ ـ ــال ت ــداب ـي ــر أمـنـيــة
لجميع املـطــارات» ،وأن «اإلجــراءات

األمـ ـنـ ـي ــة امل ـض ــاع ـف ــة ش ـم ـل ــت كــافــة
املـســافــريــن الـقــادمــن ج ـوًا مباشرة
إلـ ــى أس ـت ــرال ـي ــا م ــن مــدي ـن ـتــي دب ــي
وأبـ ــو ظ ـب ــي» .أم ــا امل ـش ـن ــوق ،فعقد
م ــؤتـ ـمـ ـرًا ص ـح ــاف ـي ــا ك ـش ــف ف ـي ــه أن
«ش ـع ـب ــة امل ـع ـل ــوم ــات س ــاه ـم ــت فــي
إحـ ـب ــاط ال ـع ـم ـل ـيــة ،بــال ـت ـن ـس ـيــق مــع
أجهزة األمــن األسترالية ،من خالل
الكشف عن شبكة من  4إخوة من آل
الخياط ينحدرون من شمال لبنان،
كانوا يخططون لتفجير انتحاري
ف ــي ط ــائ ــرة إم ــارات ـي ــة مـتــوجـهــة من
سيدني إلى أبو ظبي بواسطة أحد
اإلخوة .وكان على منت الطائرة 400

راكب ،بينهم  120لبنانيًا و 280من
جنسيات مختلفة».
وأك ـ ـ ـ ـ ــد امل ـ ـش ـ ـن ـ ــوق خ ـ ـ ـ ــال م ــؤتـ ـم ــر
صحافي عقده في املديرية العامة
لـقــوى األم ــن الــداخ ـلــي ،فــي حضور
املــديــر ال ـعــام لـقــوى األم ــن الــداخـلــي
ال ـل ــواء ع ـمــاد عـثـمــان ورئ ـي ــس فــرع
امل ـع ـل ــوم ــات ال ـع ـق ـيــد خ ــال ــد ح ـمــود،
أن «دور ال ـش ـع ـبــة كـ ــان مـ ـ ّـد ج ـهــاز
األم ـ ــن ف ــي أس ـت ــرال ـي ــا بــامل ـع ـلــومــات
ال ـض ــروريــة وامل ـش ــارك ــة ف ــي مــراقـبــة
اإلخـ ـ ـ ـ ــوة الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــة ،عـ ــامـ ــر وخ ــال ــد
وم ـح ـمــود ،ال ــذي ــن كــانــت تــرصــدهــم
الشعبة مـنــذ أكـثــر مــن ع ــام ،بعدما

ثبت تواصلهم مع شقيقهم طارق،
ال ــذي انـتـقــل إل ــى الــرقــة فــي ســوريــا
وب ــات ق ـيــاديــا فــي تنظيم داع ــش».
وق ــال إن «اإلخـ ــوة الـثــاثــة يقيمون
ف ــي أس ـت ــرال ـي ــا ،وك ــان ــوا يـ ـت ــرددون
إل ــى لـبـنــان .وت ـبـ ّـن أن عــامــر ،الــذي
أوقـ ـفـ ـت ــه ش ـع ـب ــة امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ،هــو
االن ـ ـت ـ ـحـ ــاري ال ـ ـ ــذي يـ ـن ــوي تـفـجـيــر
نفسه فــي الـطــائــرة .وهــو وصــل في
 15تموز  2017وحده الى لبنان في
عيد الفطر .وكان يفترض أن يركب
الطائرة اإلماراتية من سيدني إلى
أبـ ــو ظـ ـب ــي ،وأن ت ـن ـف ـجــر ال ـع ـب ــوات
املــوضــوع ــة ف ــي آالت ل ـفــرم اللحمة

ولعب أطفال كبيرة ،بعد  20دقيقة
م ــن إقـ ـ ــاع الـ ـط ــائ ــرة ،ل ّـك ــن حـمــولــة
زائدة في الحقيبة املفخخة ،جعلت
موظفي املطار في سيدني يعيدون
ال ـح ـق ـي ـب ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـل ـم ـه ــا خ ــال ــد
ومـحـمــود .وبـعــدهــا أوق ـفــت أجـهــزة
األم ــن األس ـتــرال ـيــة خــالــد ومـحـمــود
في  31تموز ،وحني وصل عامر إلى
لـبـنــان أوقـفـتــه شعبة املـعـلــومــات».
ولفت إلى أن «قوى األمن الداخلي،
رغ ــم الـحـصــار املــالــي ،مستمرة في
ّ
تحمل مسؤولياتها الوطنية وفي
إنجاز العمليات االستباقية وكشف
الشبكات اإلرهابية»ّ .
وفسر البعض

