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سيناريوهات لـ »مفاجآت واحتماالت« عسكرية في البقاع
مناطق مجدل عنجر ـ الصويري ـ 

بر الياس ـ دير زنون.
وتشرف مواقع القيادة العامة على 

أراض سورية ولبنانية، وترصد 
اخلط املقابل ملواقع اجلبهة من 

الضفة السورية، بدءا ببلدة كفير 
يابوس السورية القريبة مرورا 
بالزبداني ومضايا وسرغايا. أما 
من اجلهة اللبنانية فتشرف على 

سهل دير زنون ـ زحلة وجزء 
من البقاع األوسط، بدءا بعنجر 

من اجلنوب، امتدادا الى الفاعور 
وكفرزبد وعني كفرزبد وقوسايا 

ودير غزال ورعيت ورياق ومطار 
رياق العسكري في الغرب، وأبلح 

وبدنايل حتى النبي آيال في 
الشمال.

وقع ستكون له أهداف سياسية 
واستراتيجية كبرى ألنه يدخل 

إسرائيل الى مسرح العمليات مع 
قوات االئتالف الدولي ضد داعش«.

على صعيد آخر، تناقلت وسائل 
اإلعالم معلومات حول قيام اجلبهة 

الشعبية القيادة العامة بتعزيز 
مراكزها ومواقعها في منطقة البقاع 
املنتشرة على طول 14 كلم تقريبا، 

بالتنسيق مع حزب اهلل والنظام 
السوري، من أجل حماية املناطق 

احلدودية في البقاعني األوسط 
والشرقي من هجوم قد يشنه 

مقاتلو »جبهة النصرة« واجلبهة 
اإلسالمية واجليش احلر من 

الزبداني باجتاه البقاع بالتنسيق مع 
خاليا أصولية نائمة منتشرة في 

اجلامعة العربية حتى منطقة راشيا، 
وهذا السيناريو خطر ألن املنطقة 

فارغة من السكان )املسيحيون 
قلة والسنة مهاجرون( مع وجود 
كثيف للنازحني السوريني، وهذه 

املنطقة خارجة عن التماس مع 
القرى الشيعية، وما يحكم املنطقة 
العسكرية هو الوجود اإلسرائيلي 
في جبل الشيخ. وما عملية حزب 

اهلل في شبعا بعد يومني من 
غزوة بريتال إال رسالة واضحة 

لإلسرائيليني بأن تورطهم في 
احلرب الى جانب التنظيمات 

اإلرهابية سيعني فتح جبهة احلدود 
مجددا، مع ما يحمله ذلك من 

تداعيات كبيرة وخطيرة.
ويقول إن هذا السيناريو »إذا 

ـ بريتال في البقاع األوسط بغية 
حتقيق انتصار في القلمون من 
اجلهة اللبنانية، ثم الوصول الى 
رياق، ما يتيح تقسيم البقاع الى 
شطرين أوسط وشمالي، إال أن 

تنفيذ هذا املخطط يحتاج الى حشد 
مقاتلني بأعداد كبيرة، فضال عن 

أن املجموعات التي ستتولى تنفيذه 
تقع حتت مرمى صواريخ ومدفعية 

حزب اهلل في القلمون.
ويتحدث خبير عسكري عن 

سيناريو من احملتمل أن يكون 
قيد التنفيذ، ويكمن في دخول 

مجموعات صغرى باجتاه منطقة 
مجدل عنجر وجوارها والتوغل 
من منطقة غرب دمشق باجتاه 

منطقة العرقوب وحتديدا بني طريق 

بريتال ستشعل مواجهة قوية 
بني املسلحني ومقاتلي حزب اهلل 
في ضوء اإلجراءات التي اتخذها 

احلزب ومنها نشر »قوات النخبة« 
في املواقع التي تعتبر حساسة.
ويخشى اخلبراء من أن ينقل 

اإلرهابيون نشاطهم العدواني الى 
شبعا والعرقوب والبقاع الغربي 

عبر بعض اخلاليا النائمة التي 
رصد اجليش وجودها في عدد 

من القرى ويتعامل معها تباعا، أو 
الى الساحل اجلنوبي، إضافة الى 

نقاط رخوة عسكريا في القاع 
ورأس بعلبك بهدف إحداث إرباكات 

متتالية.
ويتحدث اخلبراء عن مخطط لدى 
املسلحني بخرق جبهة النبي شيت 

املتحدة على تنظيم »داعش«.
ويبدي خبراء عسكريون اعتقادهم 

أن غزوة بريتال قد تتكرر بعدما 
فشلت الغزوة األولى في حتقيق 
أهدافها ألن الرد الفوري ملقاتلي 

حزب اهلل كان فاعال ومنسقا، على 
الرغم من العدد الكبير نسبيا للذين 
سقطوا في صفوف مقاتلي احلزب، 
من هنا، فإن املراجع تتحدث من أن 

محاولة اختراق الطوق املفروض 
على املسلحني في جرود القلمون 
وعرسال ستتكرر ألن انسحابهم 

في اجتاه القلمون السوري متعذر 
ألن كل املنافذ مسدودة من اجليش 

السوري وحزب اهلل، وقد فشلت 
محاولة تأمني ممر آمن النسحابهم، 

لكن أي محاولة للهجوم على 

بيروت: أعربت مصادر ديبلوماسية 
في بيروت عن قلقها البالغ من 

وقوع االنفجار السني ـ الشيعي 
على الساحة اللبنانية، وذلك على 

خلفية السجاالت الساخنة املستمرة 
والتي تأتي على وقع تفاقم اخلالف 
السعودي ـ اإليراني املتصاعد على 
أكثر من ساحة عربية خصوصا في 

العراق وسورية واليمن وليبيا.
وأشارت الى أن القرار الدولي 
بحماية الساحة اللبنانية ومنع 

اجنرارها نحو منزلقات الفوضى 
والفتنة اليزال ساري املفعول، 
إال أن هذا القرار بدأت ركائزه 

باالهتزاز خصوصا في ظل انشغال 
املجتمع الدولي باحلرب التي يشنها 

التحالف الدولي بقيادة الواليات 

تقرير إخباري

قرار لبناني رسمي بضبط تدفق الالجئني السوريني

مصادر وزارية لـ »األنباء«: املتنقل على احلدود ال ُيعد الجئًا 
وسوريو الشمال عليهم بغير لبنان

مع التمديد. في هذه االثناء، 
قال وزير اخلارجية جبران 
باسيل ان البلد ذاهب باجتاه 
التمديد، معتبرا ان البعض 
يخشى من نتائج االنتخابات 

لذلك ال يريدها ان حتصل.
واض���اف، ف���ي حديث 
ل���� »ال.بي.س���ي«: ال نعمل 
ملؤمت���ر تأسيس���ي وعدم 
القب���ول باملناصفة ورفض 
انتخ���اب رئي���س ميث���ل 
الغالبية املسيحية معاكس 
لروح الطائف، وس���أل: هل 
نري���د رئيس بروتوكول او 
ص���ورة تعلق على احلائط 
ام نريد رئيسا يلعب دوره 

الطبيعي؟
وتابع باس���يل قائال: ال 
العماد عون  نقبل انسحاب 
الرئاس���ية  من االنتخابات 
التوافقي  الرئيس  ونرفض 
ألنن���ا نريد رئيس���ا ميثل 
حقيقة املسيحيني، وتبني أنه 
ال فارق بني وجود الرئيس 

او عدمه.
وش���ّن وزير اخلارجية 
جبران باسيل هجوما عنيفا 
على قائد اجليش العماد جان 
قهوجي، واصفا إياه ب� »غير 

الشرعي«.
وقال باسيل ان قهوجي 
اتى بخيار منا ولكن انتهى 
وقت���ه وبالتأكيد لن نرضى 
به كرئيس توافقي فوضعه 
غير شرعي، وإذ رأى ان ما 
يقوله ال ميس باجليش، اكد 
ان فريقه كان يريد ان يتقدم 
التمديد  احد بطعن مبسألة 
لقائد اجلي���ش ويا ليت مت 

تقدمي هذا الطعن.
وواصل باسيل هجومه 
عل���ى قهوجي متهم���ا إياه 
ب���ني  بالتم���ادي باخلل���ط 

السياسة والعسكر، مضيفا: 
لدينا مالحظات على االداء 
العس���كري ال���ذي أوصلنا 
الى هنا ال���ى جانب عوامل 

اخرى.
وعن االنتخابات النيابية، 
اعتب���ر باس���يل ان التمديد 
»يحتمل حصول ثورة«، لكنه 
رفض تقدمي استقاالت نواب 
التي���ار العوني من البرملان 
مبررا ذلك بعدم تقدمي خدمة 
لآلخرين، وكي ال نقطع الرأس 

في البالد.
وامتن���ع ع���ن اإلجاب���ة 
عن س���ؤال عن امكان سير 
حلفاء التيار املسيحيني اي 
الطاشناق واملردة بالتمديد 

ملجلس النواب.
وادعى باسيل ان الرئيس 
سعد احلريري قد يكون خائفا 
من نتائج االنتخابات، متابعا: 
ال نريد املؤمتر التأسيس���ي 
لكن ثمة م���ن يقتل الطائف 
بروحه وبذل���ك يدفع البلد 

لفكرة التأسيسي.
اما فيما خص االنتخابات 
الرئاس���ية، فحاول باسيل 
تبرير تعطيل تياره وفريقه 
السياسي النتخاب رئيس، 
داعيا الى حصر االنتخابات 
بال� 4 ش���خصيات األوائل 
ش���عبيا لدى املس���يحيني 
النتخاب رئيس لكنه استدرك 
بانه لم يجر االلتزام بذلك، 
وفي تناقض مباش���ر مع ما 
قاله ردا على سؤال عن قول 
الترش���ح  انه يرفض  عون 
بوجه د.سمير جعجع، ذكر 
باسيل ان النائب ميشال عون 
يحق له »ألجل وحدة البلد ان 
يقول انه ال يريد اال التوافق 

حوله«.
وق���ال: نح���ن ال نقب���ل 
بانسحاب عون، متابعا: تبني 
ان ال فرق بني وجود رئيس 
او عدمه فقد جرت مش���اكل 

بوجود الرئيس وبغيابه.
وردا على سؤال عن اجلدل 
بسبب لقائه وزير خارجية 
النظام السوري وليد املعلم، 
قال باس���يل: نعم اللقاء مع 
وليد املعلم »ديبلوماس���ية 
حي���اد«، وال اري���د ان اعيد 
االجابة ع���ن هذا املوضوع، 
وأي���د بقوة التنس���يق مع 
النظام السوري، مشيرا الى 
ان »التنسيق يتم وهذا على 
مسؤوليتي و»من اجلهتني« 
وماذا يفعل إذن عباس إبراهيم 

في سورية؟«

الرئاسي من الدوامة، برفضه 
الرئيس التوافقي، واإلصرار 
على »الرئي���س الذي ميثل 
املسيحيني« استنادا الى حجم 

كتلته النيابية.
ام���ام زواره  وقال بري 
انه لن يحدد موعد جلس���ة 
التمديد ملجلس النواب قبل 
استكش���افه مواقف جميع 
الفرق���اء وخصوصا القوى 

املسيحية.
وق���ال: اآلن ال ميكننا ان 
جناري اال التمديد ألن دخول 
الف���راغ يعني  املجلس في 
ان���ه ال ميكنن���ا ان ننتخب 
رئيسا للبلد، ومن ينتخبه 
هو البرملان، فكيف سيكون 
احلال اذا ل���م يكن املجلس 

موجودا؟
وقال بري: بت مياال الى 
التمديد، خالفا ملوقفي السابق 
املعارض له، السيما بعد قول 
الرئيس سعد احلريري انه 
لن يشارك في أي انتخابات 
انتخاب رئيس  نيابية قبل 
للجمهورية، وقال ان التمديد 
س���يكون تقنيا وملدة شهر، 
وتذهب بيدها الى االنتخابات، 
وثمة قانون موجود لتعديل 
املهل. وعن املوقف املسيحي، 
ق���ال ب���ري ان غياب بعض 
الفرقاء املس���يحيني يجعل 
جلسة التمديد غير ميثاقية، 
واك���د حق التي���ار الوطني 
الطع���ن بالتمديد  احلر في 
الدس���توري،  امام املجلس 
وهن���ا تصبح املس���ؤولية 
مشتركة بني الطاعن واملجلس 
الدستوري ألننا سنكون امام 
فراغ نيابي، واذا كان هدف 
البعض الوصول الى مؤمتر 
تأسيس���ي اقول من اآلن ان 
حرك���ة امل وحزب اهلل هما 

بيروت ـ عمر حبنجر

الوزراء  تبنى مجل���س 
اللبناني قرارا بضبط تدفق 
الالجئني السوريني الى لبنان، 
وهو اإلجراء األول من نوعه 
الذي يقرره مجلس الوزراء 
بصورة جماعية وبعد نقاش 

لم يتجاوز ربع الساعة.
القرار  وس���يكون ه���ذا 
ضمن ملفات رئيس احلكومة 
متام سالم الى برلني، حيث 
ينعقد مؤمتر حول الالجئني 
السوريني في 27 و28 اجلاري، 
يرافقه وزيرا اخلارجية جبران 
باسيل والشؤون االجتماعية 

رشيد درباس.
وتقول مص��ادر وزاري��ة 
ل� »األنباء« ان السوري املتنقل 
عبر احلدود لن يعد الجئا، 
كما لن يسمح لسوريي حلب 
واملناطق الشمالية باللجوء 
الى لبن���ان، باعتبار ان ثمة 
بلدانا أخرى أقرب إليهم من 

لبنان.
الش���ؤون  ويقول وزير 
االجتماعية رش���يد درباس 
ان لبنان واألردن سيقدمان 
ورقة موحدة الى مؤمتر برلني 
ملساعدة الالجئني السوريني 
يوم 28 اجلاري، انطالقا من 
ان البلدين يواجهان أوضاعا 
مشابهة فيما يتعلق بتحمل 

أعباء اللجوء السوري.
وأق���رت احلكوم���ة في 
جلسة اخلميس الورقة التي 
أعدتها جلنة وزارية مختصة 
مبتابعة اللجوء السوري الى 
لبنان، باإلجماع، وبسرعة 
فائق���ة ف���ي ح���ني اقتضت 
العقدين مع شركة  مناقشة 
اخلليوي ثالث ساعات قابلتها 
ثالث ساعات أخرى ملناقشة 
عقدي استيراد »الفيول أويل« 
والغاز اويل من ش���ركتني 

كويتية وجزائرية.
على صعيد ملف التمديد 
ملجلس النواب، كشف رئيس 
املجل���س نبيه ب���ري أمس 
أم���ل وحزب اهلل  ان نواب 
التمديد  سيصوتان لصالح 
ملجلس النواب، منهيا بذلك 
مرحلة طويلة من الغموض 
األقرب الى معارضة التمديد 
من جانب الثنائية الشيعية 
الن���واب، في  في مجل���س 
حني ج���دد العماد ميش���ال 
عون، عبر وزير اخلارجية 
جبران باس���يل رفضه كل 
املبادرات إلخراج االستحقاق 

)محمود الطويل( رئيس احلكومة متام سالم مترئسا جلسة مجلس الوزراء في السراي امس االول  

درباس ورقة 
لبنانية ـ أردنية 

مشتركة إلى 
مؤمتر برلني

بري ألول مرة: 
نواب »أمل« 

و»حزب اهلل« 
سيصوتون 

للتمديد!

باسيل: 
نريد رئيسًا وليس 

صورة تعّلق 
على احلائط

وقهوجي انتهى 
وقته ولن نقبل 

به رئيساً توافقياً

بني املشنوق والوزراء الشيعة..  »سجال أمني« حتت سقف احلكومة
ونبه إلى استمرار عمليات اخلطف 
في البقاع وأكد احلاجة إلى املضي 
في مالحقة املرتكبني، كما تواصل 
مع قيادة اجليش في شأن وجوب 

التشدد في مالحقة املرتكبني، وبأن 
مالحظاته هدفت إلى تصويب 
تنفيذ اخلطة األمنية في شكل 
متوازن، ألن اخللل في منطقة 

ينعكس في غيرها وال مصلحة 
ألحد فيه.

وقال: »ال نريد بدورنا تطيير 
احلكومة التي نريد تفعيل عملها 
بالتعاون مع كل الفرقاء«. وأملح 

إلى أنه رمبا كان من األفضل 
أن يستخدم في خطابه كلمة 

»استقواء« املرتكبني بدل 
استخدامه عبارة »احلصانة« 

احلزبية.

إجراءات وقرارات سريعة.
ورد املشنوق مؤكدا حرصه على 
»استقرار املؤسسات الدستورية 

حكومة ومجلسا نيابيا مبا في ذلك 
مطالبتي بالتمديد سنتني و7 أشهر 

ملجلس النواب«. 
وأضاف: »قلت كالمي بصفتي 

وزير داخلية لبنان والهدف هو 
تصحيح اخلطة األمنية، وقد قمت 

بتسمية اجلهات املعنية باسمها 
بهدف التصحيح فال أحد ينسب 

هذا الكالم ال إلى حتالفات إقليمية 
وال الى حتالفات دولية، بل هذه 
هي حدود كالمي وعلى اجلميع 

واجب قراءته بهدوء مادام هدفنا 
جميعا حماية االستقرار واستكمال 
اخلطة األمنية«. وقال املشنوق إنه 
سبق أن تواصل مع قيادة احلزب 

لـ »الثنائي الشيعي« دعما لكل 
اخلطط األمنية من زمن حكومة 

ميقاتي حتى األمس، وانتقد 
تقاعس بعض األجهزة األمنية عن 
القيام بواجباتها، وأعطى منوذجا 
لكيفية التعامل مع طريق املطار، 
حيث قرر »الثنائي« تغطية قرار 
اجليش مبنع أي محاولة لقطعها 

وجنحت اخلطة، واألمر نفسه 
ينسحب على موضوع البقاع 

ورفع الغطاء عن عصابات الفدية 
والسرقة، ال بل لطاملا قلنا إننا 

أكثر املتضررين حتى إن الرئيس 
نبيه بري قال إنه مستعد لتغطية 
عملية وضع كل قطاع الطرق في 

البقاع في السجون ال بل حتى 
قتلهم، مؤكدا أن بعض اخلطوات 
ال حتتاج الى خطط أمنية بل إلى 

غير صحيح«. وكانت الفتة 
مداخلة الوزير حسني احلاج حسن 

الذي قال إن حزب اهلل من أكثر 
املتضررين من بعض االرتكابات، 
وانتقد حياد األجهزة العسكرية 

واألمنية عندما وقع مؤخرا 
اشتباك بني عشيرتني في بعلبك، 
حيث تفرجت األجهزة على مدى 
7 ساعات سقط خاللها عدد من 

اجلرحى.
وأكد احلاج حسن بدوره أن 

»املرتكبني في البقاع الشرقي 
والشمالي عبء علينا، ونحن 
نشكو منهم واستمرارهم في 

اإلخالل باألمن يؤثر على الدورة 
االقتصادية في مناطقنا«.

ودخل الوزير علي حسن خليل 
على اخلط مذكرا باملواقف السابقة 

العدل أشرف ريفي التي اتهم فيها 
احلزب بأنه هو من يطلق النار 

على اجليش في طرابلس.
وقال فنيش: »نحن نشكو من 

هؤالء املرتكبني وال نغطيهم ونحن 
ال نريد أمنا ذاتيا، خصوصا أن 

هؤالء يتسببون لنا في املشاكل، 
وكان يفترض بالوزير املشنوق 

أن يتواصل معنا قبل اإلدالء 
مبوقفه«. وشدد على أن احلزب 
ال يريد تطيير احلكومة ويرغب 

في التعاون بني أطرافها »في 
وقت نسمع من الوزير أشرف 

ريفي أن الذين يعتدون على 
اجليش مقربون من احلزب وكتلة 

»املستقبل« تتهمنا في بياناتها 
والنائب خالد الضاهر يقول إننا 
وراء عمليات في الشمال، وهذا 

وبنتيجة هذا السجال تبني أن 
االصطدام األمني ناجم عن سوء 

تفاهم وخلل في آلية التواصل، وأن 
اهتزاز العالقة األمنية يقابله ثبات 
في املوقف املشترك من احلكومة 

والتمسك بها، وأن الطرفني 
حريصان على إدارة وتنظيم 
اخلالف األمني حتت سقف 

احلكومة، حكومة »ربط النزاع«.
في تفاصيل هذا السجال األمني 

على طاولة مجلس الوزراء: كانت 
مداخلة للوزير محمد فنيش 

سأل فيها عن سبب هذا الكالم 
في الوقت الذي سهل احلزب 

عمل األجهزة األمنية في البقاع 
وغيرها، وقال للمشنوق: »هل 

املطلوب أن تهتز احلكومة؟«. كذلك 
انتقد فنيش تصريحات وزير 

لم يسكت حزب اهلل على كالم 
وزير الداخلية نهاد املشنوق ولم 

مير عنده مرور الكرام. وبعد 
ردود سياسية، فتح الوزير محمد 

فنيش املوضوع على طاولة مجلس 
الوزراء ولقي مساندة من وزير 

احلزب الثاني حسني احلاج حسن 
ومن وزير »أمل« علي حسن 

خليل، فيما التزم وزراء تكتل 
اإلصالح والتغيير موقف احلياد.

وأظهر رد املشنوق على مداخالت 
الوزراء الشيعة، والذي جاء 

ردا هادئا وتوضيحيا، أنه يريد 
للمشكلة أن تقف عند هذا احلد.
فهو سجل موقفا ومرر رسالة 
وحدد الهدف بتصحيح املسار 

التطبيقي للخطة األمنية ويكتفي 
بهذا القدر.

حتليل إخباري

مخابرات اجليش وعملية »الصيد الثمني«:
ضرب أول خلية مرتبطة بـ »داعش«

بيروت: اتفق احملللون واملراقبون على 
وصف العملية األمنية التي نفذتها مخابرات 
اجلي����ش اللبناني في قضاء الضنية )بلدة 
عاصون( ب� »اإلجن����از النوعي« و»الصيد 
الثمني«. فاملجموعة التي ضبطت وضربت في 
إحدى الشقق هناك هي أول خلية مرتبطة ب� 
»داعش« في لبنان وتعد مجموعة تنفيذية 
لديها ق����درة التخطيط لهجم����ات إرهابية 
وتنفيذها، وهي مزودة بأسلحة ومتفجرات 
وأحزمة ناسفة. كما أن هذه املجموعة على 
عالقة مباش����رة بعمليات »االنشقاق« عن 
اجليش أخيرا وبعض أشرطة الڤيديو التي 
ظهر فيها عسكريون منشقون صورت في 

الشقة التي متت مداهمتها.
في تفاصيل العملية ونتائجها:

بنتيجة حتليل الشريط الذي جرى بثه على 
مواقع التواصل االجتماعي النشقاق اجلندي 
األكومي، تبني أن مصدره األساسي هاتف 
خليوي في جرود الضنية، ونتيجة الرصد 
تبني أنه في بلدة عاصون، وبدأت التحريات 
ملعرفة مكان وجود الهاتف وصاحبه، ومت 
حتديد الشقة املوجودة ضمن بناء قيد اإلنشاء 
قرب مستشفى عاصون احلكومي، وتبني أن 
مجموعة من 7 أشخاص تتحصن فيها، ومت 
حتديد الساعة الصفر لتنفيذ العملية عند 

اخلامسة والنصف فجرا.
وحدة من القوة الضاربة في فرع املكافحة 
حتركت من بيروت باجتاه الش����مال، حيث 
قامت فجرا بتطويق الشقة املستأجرة منذ 
حوالي ال� 15 يوما من قبل أحد اللبنانيني، 
فبادر املس����لحون الى إطالق النار، ما دفع 
باجلي����ش الى الرد على مص����ادر النيران، 
وتطورت العملية الى تبادل واسع إلطالق 
النار استمر زهاء الساعتني، انتهى بنجاح 

اجليش في القضاء على اخللية.
وقد حاول أحدهم وهو أحمد ميقاتي الفرار 
بعد إصابته باجتاه أح����راج عاصون لكن 
اجليش متكن من اعتقاله وباشر التحقيق 
معه. وقد ضبطت في مكان مداهمة املوقوف 
أسلحة خفيفة ومتوسطة، وقاذفات ورمانات 

يدوية وأحزمة ناسفة، وأعتدة عسكرية.
ويوضح مص����در عس����كري أن »مقتل 
اإلرهابيني ال� 3 خالل عملية الدهم لم يحصل 
عبر إطالق النار مباش����رة، فخالل اشتباك 
بني عناصر اجلي����ش واإلرهابيني، أطلقت 
النار بغزارة، حيث إن الش����قة التي كانوا 
يحتمون بها مدجج����ة بالذخائر والقنابل 
وامل����واد املتفجرة، فه����ذه املجموعة كانت 
تخطط لتنفي����ذ تفجيرات وأعمال إرهابية 
في مناطق ع����دة، فيما كان أحد اإلرهابيني 
مزنرا بحزام ناسف، ونتيجة إطالق النار 
انفجرت املواد املتفجرة، فاش����تعل حزامه، 
ما أدى الى مقتله، وبالتالي لم يفجر نفسه 

قبل وصول اجليش إليه«.
أمير هذه املجموعة اس����مه أحمد سليم 
ميقاتي، من موالي����د طرابلس العام 1968. 
سجن في سورية وعمره 16 سنة. كان أمير 
طرابل����س في مجموع����ة الضنية ولم يلق 
القبض عليه، بعدما فر الى عني احللوة وبقي 
فيها لس����نوات. ألقي القبض عليه بجانب 
السفارة الرومانية في بيروت حيث استدرج 
الى هناك. مكث في السجن خمس سنوات 
بتهمة املشاركة في تفجيرات »ماكدونالدز«. 
صدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية بجرم 
تأليف عصابة مسلحة فيما يعرف ب� »قادة 
احملاور«. وهو والد أبوهريرة ميقاتي العضو 
في تنظيم الدولة وعم بالل ميقاتي املتهم 

بذبح العسكري الشهيد علي السيد.
وتؤك����د هذه العملي����ة أن ثمة منظومة 
إرهابية متكاملة قد تكون مرتبطة بالتنظيمات 
املتطرفة )»كتائب عبداهلل عزام«، »داعش«، 
أو غيرها( تعمل على تنظيم هذه املجموعات 
ودعمها باملال والسالح، وهي تصطاد ضعاف 
النفوس ضمن اجليش اللبناني وتعمل على 
غسل أدمغتهم وإغرائهم إلعالن انشقاقهم.

وأكد مصدر عسكري ان »عملية الضنية 
تثبت مبا ال يقبل الش����ك أن الشمال ليس 
متروكا، وأنه لم يصبح في قبضة »داعش« 
واإلرهابيني مثلما يقال، وهذا دليل على أنه 

لن يكون بتاتا منفذا بحريا ألحد«.

االضرار التي حلقت مبكان وجود املسلحني بعد اشتباكهم مع اجليش في الضنية امس االول             )محمود الطويل(


