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قمة م�صرية ـ �سعودية ( ...تتمة �ص)1
ّ

السنوي ال��ذي كانت دع��ت إليه حركة أم��ل ،وال��ذي ك��ان م �ق � ّررا ً أن
يحضره رئيس المجلس النيابي نبيه بري ،فيما كان تدبير التفجير
االنتحاري الذي ضرب حاجز قوى األمن الداخلي في ضهر البيدر
بعد مطاردة أمنية للسيارة واالنتحاري ال��ذي يقودها ،يستهدف
المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم.
المعلومات والتقارير واالحتياطات واإلج ��راءات األمنية أثبتت
فعالية وج��اه��زي��ة ودق ��ة ،تستحق التنويه ،وتستحق المزيد من
الدعم للتنسيق بين األج�ه��زة المعنية ودعوتها إل��ى التعالي على
الحساسيات والتنافس وبعض من السياسة التي ال ت��زال حاكمة
في تحديد أولويات بعضها ،أو الفئوية التي تشكل حائالً دون أخذ
المعلومات الخطيرة على محمل الج ّد والتعامل معها بالمستوى
الالزم من المتابعة.
«داعش» ليس مزحة وليس النصرة وال كتائب عبدالله عزام ،هذه
خالصة توصل إليها محللون يعرفون هذه التنظيمات عن قرب،
ويتابعون مسيرة «داعش» وديناميكيته في تخطي وتجاوز مأزقه
في سورية وتعلّم دروسه في العراق ،وحسن استثماره للموارد
وإج��ادة تكتيكات االستثمار على نقاط ضعف الخصوم ،وكيفية
تجميع الحلفاء الموقتين ،وكذلك تقدير قيمة العمل السياسي وطمأنة
الشرائح القلقة ،واهتمامه االستثنائي باإلعالم وتوظيف األفعال
العسكرية في خدمة الرسائل السياسية والدعاية اإلعالمية.
المتابعون لداعش يتوقفون أمام ما سربته «إسرائيل» حول عملية
استهداف اللواء ابراهيم وربطته بمخيم عين الحلوة بصفته رسالة
«إسرائيلية» م��زدوج��ة إن لم تكن مثلثة ،فهي رسالة تهديد للواء
ابراهيم بالتبنّي الضمني لعمليات «داع��ش» قبل وقوعها ،ورسالة
تحريض على مخيم عين الحلوة ،ورسالة استعداد للشراكة في
الحرب على اإلره��اب باعتبار «إسرائيل» مخزونا ً استخباراتيا ً ال
يمكن االستهانة به ،لتقديم معادلة قوامها تعالوا نعمل معاً ،فيتحقق
ل�ـ»إس��رائ�ي��ل» م��ا أرادت م��ن دعمها لتشكيالت مثل «داع ��ش» ،وهو
التغلغل في الجسد العربي بداعي مواجهة عدو واحد.
يتوقع المتابعون أن تكون الفرقعة التي أراده ��ا «داع ��ش» من
العمليات المركبة إش��ارة االنطالق لعمل خالياه النائمة التي سبق
وكشفت «البناء» بعضا ً مما تتناوله التقارير حول خططه ،نحو هدف
كبير يشبه ما فعلته في الموصل ،فأين هي «الموصل اللبنانية»؟
يجيب المتابعون :العين على صيدا ،والحالة التي تنامت بعد
حادثة أحمد األسير والتحريض الذي شكل سياسة تيار المستقبل
المتواصلة على تحالف المقاومة الذي يمثله حزب الله وحركة أمل،
والطابع المذهبي لهذا التحريض ،والتواصل الذي تقيمه مجموعات
مسلحة تابعة لتيار المستقبل مع بقايا المجموعات األسيرية من
جهة ،والمجموعات التكفيرية والمتطرفة في مخيمي عين الحلوة
والمية ومية من جهة أخرى ،ولذلك كانت أهم حاالت االستنفار التي
ألي حركة مشبوهة.
نفذها الجيش هي في صيدا
تحسبا ً واستباقا ً ّ
ّ

دق ناقوس الخطر أمس في لبنان مع التفجير االنتحاري ال��ذي وقع
في منطقة النملية في ضهر البيدر عند حاجز قوى األمن الداخلي ،وطرح
التفجير اإلرهابي الذي أدى إلى استشهاد المؤهل أول محمود جمال الدين
ونحو  34جريحا ً بينهم  6عناصر من قوى االمن ،وما سبق ذلك من مداهمات
أمنية وتوقيفات في فندق نابليون في الحمرا تساؤالت حول ما ستؤول
إليه األوض��اع األمنية في لبنان في ظل الشغور الرئاسي وتعطيل عمل
المؤسسات.
ووفق معلومات أمنية تبلّغتها مراجع سياسية ،فإن األهداف المحتملة
لإلرهابيين تمتد من مستشفى الرسول األعظم إلى ضهر البيدر وما بينهما
االحتفال الذي كانت ستقيمه حركة «أمل» في األونيسكو أمس ،حيث تبيّن أن
ّ
مخططا ً إرهابيا ً كبيرا ً كانت تعدّه المجموعات اإلرهابية بعد أن تح ّرت
هناك
الخاليا النائمة مع أحداث العراق ورفدت بعناصر إرهابية من السعودية
وبلدان أخرى.

كابوس التفجيرات

وبعد أن ارتاح اللبنانيون من كابوس السيارات المتفجرة والعمليات
االنتحارية في الضاحية الجنوبية وطرابلس والبقاع الشمالي التي توقفت
في نهاية آذار الماضي ،عادت هذه الظاهرة إلى الواجهة مجدداً ،وعاد معها

الهلع والقلق من اآلتي ،في ظل الوضع العراقي واألزمة السورية.
قفز األمن أمس عن االنتخابات الرئاسية والمطالب االجتماعية ،حيث وقع
انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري قرب حاجز لقوى األمن الداخلي في
منطقة ضهر البيدر ،أثناء مرور موكب المدير العام لألمن العام اللواء عباس
ابراهيم أثناء توجهه إلى البقاع من دون أن يصاب بأذى.

الصورة التي عممها الجيش تعود
ألحد المشتبه بهم بتفجير ضهر البيدر

وكانت اشتبهت القوى األمنية قرابة  11:15قبل ظهر أمس في سيارة
جيب نوع نيسان «مورانو» رصاصية اللون ،على الطريق الداخلية في
صوفر متجهة إلى بحمدون ،ولدى محاولة توقيفها فر السائق من أمام
الدورية وعاد أدراجه في اتجاه البقاع ،وعلى الفور ،أعلمت الدورية حاجز
ضهر البيدر بمواصفات السيارة المشتبه فيها ،ولدى وصولها إلى الحاجز
طلب عناصره من السائق الترجل فأقدم على تفجير السيارة ما أدى إلى
استشهاد المؤهل أول محمود جمال الدين وإصابة  33شخصا ً بجروح بينهم
 7عناصر من قوى األمن الداخلي.
وعلم أن الصورة التي عممها الجيش اللبناني أمس ألحد أخطر المطلوبين
تعود ألحد المشتبه بهم بتنفيذ تفجير ضهر البيدر.
وبحث االجتماع األمني الذي عقد في السراي الحكومي برئاسة رئيس
الحكومة تمام سالم في تطورات الوضع األمني ،وأكد على متابعة تنفيذ
الخطة األمنية وتم االتفاق على تشديد التدابير األمنية لرصد أي خطط
تخريبية.
ورأى سالم أن ما جرى يجب أن يشكل حافزا ً لبذل الجهود لتفعيل عمل
المؤسسات الدستورية لتحصين البالد ،ودعا اللبنانيين إلى اليقظة ،محذرا ً
من االستسالم لإلشاعات.
وأكد مدير عام األمن العام اللواء عباس ابراهيم أن القوى األمنية في لبنان
جاهزة في كل المناطق ،ولن نكون عراقا ً آخر ونحن مستعدون للمواجهة».
وق��ال« :كنت متوجها ً إلى البقاع عندما وقع االنفجار على بعد أمتار من
موكبي وهناك عالمات استفهام حول تسريب الموساد خبر التحضير لعملية
الغتيالي» .وأشار إلى «أن اإلرهاب له أوجه عدة وإسرائيل أحد وجوهه».

مستمرون بالخطة األمنية

وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ»البناء» أن القوى األمنية تملك
معلومات عن وجود سيارات مفخخة وسنأخذ اإلجراءات األمنية وسنستمر
بالخطة األمنية من دون تردد.
واعتبر قائد الجيش العماد جان قهوجي أن هناك تضخيما ً لحوادث اليوم
(أمس) ،قائالً :عيوننا مفتوحة ،وال تنسوا أن المنطقة خربانة ونحن بألف
نعيم.

مداهمة نابليون وكازا دور

وكان اليوم األمني بدأ مع المداهمة التي نفذتها قوة مشتركة من جهاز

اجتماع جدة ( ...تتمة �ص)1
في المقابل ،هدد «داع��ش» بدخول
دولة الكويت بين دول عربية أخرى،
ولم يتوقف بيان جدة الختامي على
مخاطر تمدد «داعش» ،وال على مخاطر
تشظي العراق ،كما نبهت الخارجية
العراقية ،بل تحدث البيان على محاربة
سياسات اإلقصاء والطائفية.
ف��ي ه���ذا ال��س��ي��اق ،ت��ق��ول ال���دول
الخليجية إن��ه��ا ت��ن��ظ��ر للجماعات
اإلرهابية بكل ريبة وحذر وتستعد لها،
إذا وصلت إلى أراضيها ،لكنها ال تأخذ
على عاتقها النظر بذات الريبة والحذر،
حين تتمدد من سورية إلى العراق ،أو
إلى بلد آخر ،ال تتفق مع سياساته.
واق��ع ال��ح��ال ،أن ه��ذه ال��دول تأبى
البحث في تعاون إقليمي ،لمواجهة
مخاطر تمدد «داع���ش» في المنطقة،
إنما على خالف ذلك تحبذ تمددها في
البلدان التي تراها خصما ً سياسياً،
إلضعافها.

إنها ترى خالفها مع العراق وسورية
في المحور اآلخر ،أشد قسوة من تمدد
«داعش» في المنطقة .في هذا السبيل
تعتقد أن «داعش» يؤدي خدمة نبيلة
في دفاعه عن الذين تعرضوا لإلقصاء
والطائفية ،وحين ينتهي من أداء هذه
الخدمة الجليلة يمكن مواجهته.
داع���ش ت��زع��م أن لبنان سيكون
ف��ي م��ق��دم��ة ت��م��دده��ا اإلق��ل��ي��م��ي ،في
ه��ذا األم��ر يقول بعض السياسيين
اللبنانيين ،ليس لداعش في لبنان
بيئة حاضنة ،بينما ينبه البعض
اآلخر من تمدد نكبة العراق إلى حيث
ال ينتظرها قليل التبصر ،ولكن هل ما
جرى اليوم (أمس) من أصطياد لزمر
من اإلرهابيين ،والتفجير االرهابي
الذي ذهب ضحيته عددا ً من الشهداء
والجرحى من قوى األمن والمدنيين،
يدل على وجود بيئة حاضنة أم إلى
غياب هذه البيئة؟

داع�ش ..داهم ( ...تتمة �ص)1
األمن العام وشعبة المعلومات في قوى األمن الداخلي على فندق نابليون
في منطقة الحمرا ،حيث أوقفت عددا ً األشخاص من جنسيات مختلفة بينهم
باكستانية وتونسية وعراقية وسعودية وأردنية .ولم تقتصر التوقيفات
على أوتيل نابليون بل توسعت عمليات الدهم المشتركة حتى شملت نزالء
في فندق «ك��ازا دور» أيضاً ،وبعض الشقق السكنية في منطقتي الحمرا
وفردان ووصل عدد الموقوفين المشتبه بهم إلى  102موقوف تم إطالق 85
بعيد االستماع إليهم مباشرة وأُبقي على  17قيد التحقيق.
وأكد مصدر أمني لـ»البناء وجود أدلة أن االشخاص الذين هم قيد التوقيف
لهم عالقة بما أشيع أول من أمس عن محاولة الغتيال الرئيس نبيه بري،
وأتوا عن طريق المطار ونزلوا في فنادق في بيروت والمناطق المجاورة
وأنهم على عالقة بمجموعة ارهابية متطرفة تحضر للقيام بعمل أمني في
بعض التجمعات.
في السياق ،أشار مصدر مطلع على الوضع األمني لـ»البناء» إلى أن جزءا ً
كبيرا ً من المجموعات االرهابية التي دخلت إلى لبنان مع بدء األزمة السورية
تعاطت معها الحكومة اللبنائية على أنهم «ثوار» باعتمادها سياسة النأي
بالنفس بين اإلرهابيين وال��دول��ة السورية ،وتغاضت عن دخ��ول هذه
المجموعات اإلرهابية إلى لبنان .ولفت المصدر إلى أن القوى األمنية من فرع
معلومات وقوى أمن داخلي كانت على علم بأماكن تواجد هؤالء اإلرهابيين
في الحمرا إال أنهم كانوا ينظرون إليهم على أنهم ثوار الذين يقومون اليوم
بالتحضير ألعمال إرهابية واغتيال شخصيات.
وأش��ار المصدر إلى أن توقيف عناصر إرهابية جراء المداهمات التي
حصلت في الساعات االخيرة في بيروت والضاحية الجنوبية اثر ورود
معلومات عن إطالق صواريخ واغتياالت هي التي ع ّززت المعلومات لدى
الجيش واألجهزة األمنية األخرى وأدت إلى مداهمة فندق نابليون.
كذلك أكدت مصادر أمنية أخرى لـ«البناء» أن عمليات الرصد والمتابعة
ستستمر مع حصول مداهمات عندما تقتضي الحاجة إلى ذلك .وأوضحت أن
المعلومات تفيد أن هناك عناصر إرهابية ال تزال متخفية ،وأن األجهزة األمنية
تتابع األمور بدقة .وقالت إن معلومات األجهزة تقاطعت بأن هناك بعض
العناصر اإلرهابية التي حضرت من الخارج اختفت بعد وصولها إلى مطار
بيروت .كما أن هناك عناصر مماثلة عادت للتح ّرك من جديد بعد الحوادث
التي حصلت في العراق .وكشفت أن المجموعات المتط ّرفة موجودة في أماكن
محددة خصوصا ً في بعض المخيمات ،ولذلك ا ُتخذت اإلجراءات المطلوبة في
كل األماكن التي يحتمل أن تتحرك من داخلها الخاليا اإلرهابية.

مديرية المخابرات تمارس األمن الوقائي

ولفت مصدر أمني آخر لـ»البناء» إلى أن مديرية المخابرات تمارس األمن
الوقائي ،الفتا ً إلى أن التسريب العشوائي من قبل بعض األجهزة سيؤدي إلى
هروب الخاليا االرهابية النائمة .وأكد المصدر أن الحذر واجب لكن يجب عدم
بث الهلع ألن من شأن ذلك أن يساعد اإلرهابيين على تنفيذ مشاريعهم في
ظل الخوف.
وإذ أشار المصدر إلى أن مسرح العمليات األساسي لإلرهابيين هو العراق
اليوم أكد أن األمن في لبنان تحت السيطرة بنسبة كبيرة ،وأن ما حصل في
الحمرا وضهر البيدر أظهر جاهزية القوى األمنية.
وأكد مصدر أمني أن التفجيرات اإلرهابية عادت لكن ليس بالحجم الذي
يدعو إلى التخوف .وأشار إلى أن تفجير ضهر البيدر ليس على قدر كبير من
الخطورة كالتفجيرات السابقة ،فال نسبة بين التفجيرات السابقة وتفجير
األمس إذا أخدنا في االعتبار زنة العبوة التي تتراوح بين  25و 30كلغ.
لم يقتصر اليوم األمني على منطقة الحمرا بل توسع ليشمل طرق عين
التينة ،األونيسكو طريق المطار ،والمستشفى العسكري التي أقفلت ،كذلك
تم قطع الطريق أمام ثكنة الجيش في منطقة السيوفي – األشرفية .وترافق
ذلك مع إج��راءات أمنية مشددة ،في المتحف .وقطع الجيش طريق جامع
الناصري في طرابلس واتخذت القوى األمنية تدابير احترازية في كل شوارع
صيدا ،وشددت من اإلجراءات عند مداخل مخيم عين الحلوة.

تقاطع سعودي ـ «إسرائيلي»

وف��ي م���وازاة ذل��ك ،توقفت مصادر مطلعة عند التقاطع السعودي -
«اإلسرائيلي» من الوضع اللبناني لجهة ما ورد في صحيفة عكاظ الرسمية
أن لبنان مهدد باالجتياح والجميع سيفقد لبنان بدءا ً من حزب الله ألنه لن
تصبح هناك دولة وما بثته قناة « 124اإلسرائيلية» من أن جماعات مسلحة
تأتمر بكتائب عبدالله عزام تخطط لعمل إرهابي كبير في لبنان يستهدف
شخصية أمنية رفيعة ،مرجحة أن تكون اللواء ابراهيم ،وأن «الموساد»
حصل على هذه المعلومات من عمالئه في مخيم عين الحلوة.
وأشارت المصادر إلى أن هناك غرفة عمليات عسكرية قطرية -سعودية
– تركية« -إسرائيلية» تتبادل المعلومات العسكرية الميدانية .وأشارت إلى
أن الحرب النفسية التي حصلت في الموصل يريدون تكرارها في لبنان إال أن
لبنان ليس العراق.

مواجهة «�إ�سرائيلية» ـ �إيرانية ( ...تتمة �ص)1
استنادا ً إلى ذلك ،الهدف األساسي من السيناريو الجدي
إ ّنما يهدف الى «تشليح» إيران ما يُس ّمونه أوراقها الرابحة،
الواحدة بعد األخرى ،انطالقا ً من «أمر واقع» جديد يريدون
فرضه على أرض العراق ،وهذا يعني مقاتلة طهران عمليا ً
في ميادين العراق ،فيما يوظفون ذلك في السياسة ابتزازا ً
لها في جنيف وفيينا و ...وهكذا يكون الكرد البارزانيون قد
ارتضوا ،ويا لألسف الشديد ،ألنفسهم أن يكونوا أداة في يد
«اإلسرائيليين» من جديد ،مثلما فعلوا في التاريخ القديم
المعروف .فيما ارتضى البعث الصدّامي التح ّول إلى أداة
أصغر فأصغر في خدمة مخطط برنارد لويس القاضي
حي
بتجزئة المج ّزأ في الوطن العربي كلّه ،والعراق نموذج ّ
اليوم .والحجة لدى هذه القيادة البائسة استعادة حقوق
الس ّنة الضائعة!
أم��ا بعض القادة العسكرييين واإلدارييين من صغار
النفوس الذين لعبوا دور تسهيل مهمة العمالء واألجراء الكبار،
فقد استطعموا لذة البترودوالر والدنيا الدنيّة ،متح ّولين بذلك
إلى حصان طروادة للمخطط األجنبي المقيت.

أما سائر القوى المحلية م ّمن أطلقوا على أنفسهم اسم
«جيش النقشبندية» وغيرهم و«الدواعش» التافهين ،فلن
يكونوا سوى حطب في هذه المعركة العدوانية على عراقنا
الحبيب ال أكثر وال أق ّل.
يبقى أنّ ثمة مصلحة مشتركة أكبر يبدو أنها جمعت
رغبات ك ّل من السعوديين واألت��راك والقطريين لوقف ما
يُس ّمونه بـ«الزحف اإليراني الصفوي» على «س ّنة العالم
العربي» ،فيما الس ّنة والعرب الحقيقيون منهم البتة براء.
الخطة كما فهمت من دوائرهم وأروقتهم الداخلية تقتضي
أن يأخذ األكراد كركوك التي يُس ّمونها بـ«قدس األقداس»
وعاصمة إقليمهم الحقيقية وهذا ما حصل فعلياً .فيما تق ّرر
أن يسيطر باقي تحالف األحزاب على نينوى وصالح الدين
واألنبار ،على أن يح ّولوا محافظة ديالى الى خطوط تماس
مع محور المقاومة على تخوم بغداد .ومن ثم تبدأ المعركة
السياسية الكبرى على:
 النووي اإليراني الذي هزموا فيه حتى اآلن ،ولم تبدأبعد االبتزازات الصهيونية واألميركية األساسية والحقيقية

مثلما كان يرغب مؤتمر هرتسيليا وجماعة األنكلو ساكسون
مترصدي إيران من وراء ستار ،والتي تشترط في ما تشترط
ّ
التخلي عن حزب الله والدرع الصاروخية االيرانية.
 مستقبل الجمهورية اللبنانية التي تح ّولت في رأيهموبشكل نهائي إلى جمهورية مقاومة ترسم معالمها ورقة
تفاهم عون  -نصر الله.
 مستقبل الحكم في العراق الذي يعتقدون أنه انتقلبشكل شبه نهائي الى جمهورية مقاومة أخرى تضاف إلى
المحور السوري ـ اإليراني المشهور ،بل تكاد تتح ّول الى
ضلع رباعي في المشهد الدمشقي المعروف الذي رسمت
معالمه صورة الزعماء والرؤساء الثالثة في قصر الشعب
السوري ،الرئيسان بشار حافظ األسد ومحمود أحمدي
نجاد والسيد حسن نصر الله.
هذا مخططهم الذي على أساسه فتحوا معركة العراق
انطالقا ً من غزوة أحزاب الموصل.
ف��ي المقابل ،يقف محور المقاومة والمواجهة لهم
بالمرصاد ويق ّرر تشكيل جبهة رباعية في إطار هيئة أركان

شعبية حكومية مشتركة مصممة على:
 هزيمتهم في النووي اإليراني وعدم التفريط بأيّ إنجازفيه ،كما لن يسمح ألحد باالقتراب من الترسانة الصاروخية
اإليرانية مهما تكن اإلغراءات أو التهديدات أو الضغوط .
 الجمهورية اللبنانية لن يحكمها إالّ رئيس مقاومأو داع��م للمقاومة ،ول��ن يُسمح ألح��د بالمساس بسالح
المقاومة ،ولن يتخلى عنها أيّ من حلفائها الداخليين أو
العرب أو المسلمين ولو بلغ ما بلغ.
أما مستقبل العراق فلن يكون إالّ ما أراد له أهله عراقا ً
موحدا ً
مستقالً سيدا ً ومقاوما ً أليّ خطة انقياد أو تبعية،
ّ
ومتحدا ًفي وجه ك ّل من يريد إخراجه من خياره االستراتيجي
الذي اتخذه منذ إخراج االحتالل األميركي منه.
من ال يصدّق هذا ،أو ال يزال مكابرا ً وطانا ً نفسه قادرا ً على
هزيمتنا ،فليركز نظره على نابلس والخليل وينتظر ويتر ّقب
المزيد من المفاجآت التي قد تجعلنا على تماس أش ّد من
المنازلة الكبرى.

محمد صادق الحسيني

االنتخابات ال�سورية ( ...تتمة �ص)1
خاص ًة عندما
وض��رورة اإلف��ادة من دروس��ه،
ّ
يتعلّق ذلك بحوادث قادتْ إلى تغييرات عميقة
ليس ف��ي ت��اري��خ ب��ل��دان بعينها فحسب ،بل
أدّتْ إل��ى نشوء أوض��اع جديدة حاسمة على
المستويين اإلقليمي والدولي.
عندما يتحدّث مسؤولو الواليات المتحدة
وفرنسا والمملكة المتحدة اليوم ع ّما حدث
وي��ح��دث ف��ي س��وري��ة أو ع ّما يشهده ف��ي هذه
اللحظات ال��ع��راق الشقيق ،فإ ّنهم يحاولون
عبثا ً قلب الحقائق والتمييز بين «داع��ش»
سورية و«داع��ش» العراق .داعش ،كما يعرف
ه��ؤالء ،ب��دأتْ إرهابها في العراق قبل سنوات
من بدء الحوادث في سورية وامت ّد ذلك الحقا ً
إل��ى س��وري��ة .فهذا التنظيم هو نفسه تنظيم
«القاعدة» ،وهو تنظيم «القاعدة» في العراق.
هل سيعترف ه��ؤالء ال��رؤس��اء وال���وزراء بأنّ
مقولتهم الرعناء الكاذبة نهارا ً جهارا ً حول
أنّ إطالة أمد األزم��ة في سورية هي التي أدّتْ
إلى تنامي خطر اإلرهاب في المنطقة وتهديده
للعالم؟ وهل سيستم ّر هؤالء المسؤولون في
إخ��ف��اء الحقيقة م��ن خ�لال تضليل الشعوب
عبر وسائلهم المختلفة والمعروفة؟ أم أ ّنهم ال
يعرفون تاريخهم وتجارب شعوبهم؟ إنّ عملية
تصنيع القيادات وإعدادها في هذه ال��دول لم
تعد تعتمد على البعد المهني والمعرفي وحتى
األخالقي ،بل على معايير كثيرة يأتي في مقدّمها
ال��والء لـ«إسرائيل» وللمجمعات الصناعية
الحربية والشركات المتعددة الجنسية .هكذا،
فعندما يتحدّث وزي���ر خارجية فرنسا عن
حقوق اإلنسان والديمقراطية ،فإ ّنه ال يف ّكر على
اإلط�لاق في انتهاكات ب�لاده للح ّد األدن��ى من
حقوق اإلنسان من خالل الجرائم التي اقترفها
االستعمار الفرنسي عندما قتلوا ما يزيد على
مليون مواطن جزائري كي يمنعوا الجزائريين
من ح ّقهم اإلنساني في التح ّرر وتقرير المصير.

كما نسوا أ ّنهم ذبحوا عشرات األلوف في الهند
الصينية والبلدان األفريقية مثلما ُتذبح الخراف،
بل بك ّل دم بارد.
أ ّما في سورية ولبنان ،فإنّ الفرنسيين قصفوا
البرلمان السوري ،وهو رمز الديمقراطية في 29
أيار من عام  ،1945وقتلوا ح ّراسه إضاف ًة إلى
قتل نحو  400من س ّكان دمشق خالل دقائق
قليلة وف��ي ي��وم واح���د .أ ّم���ا تعليق مشانق
السوريين واللبنانيين ف��ي س��اح��ات دمشق
وب��ي��روت ألنهم رف��ض��وا االستعمار الفرنسي
لبلديهما ،فإ ّنهم يتناسونه! إنّ قضايا الشعوب
وحقوقها ال تسقط بالتقادم .وفي حين ما زال
شعبنا يطالب الفرنسيين باالعتراف بجرائمهم
وب��اع��ت��ذار رس��م��ي ع��ن ه���ذه ال��ج��رائ��م ودف��ع
تعويضات للسوريين واللبنانيين ،فإ ّنه لن
ينسى أبدا ً فظائع وجرائم االحتالل الفرنسي .أ ّما
األميركيون الذين يحاولون أن تنسى الشعوب
جرائم قصف هيروشيما وناغازاكي بالقنابل
النووية ومجازرهم في فيتنام وفي العراق،
وأخيرا ً وليس آخ��راً ،قصفهم اإلجرامي لليبيا
الشقيقة وتدميرهم للدولة الليبية وتحويلها
إلى بلد تتح ّكم فيه الميليشيات والمتشدّدين
هي جريمة ال ُتغتفر ويجب محاسبة من اقترفها
وتقديمه إلى المحاكم الدولية .ولن نتحدّث كثيرا ً
عن بريطانيا التي تشهد شعوب العالم على
جرائمها ض ّد اإلنسانية أل ّنها ال ُتحصى وال ُتعدّ،
ولنقل إنّ جريمة العصر التي اقترفتها بريطانيا
هي جريمة طرد الشعب الفلسطيني من وطنه
وحرمانه حتى من إقامة دولته المستقلّة وتقديم
الدعم إل��ى «إس��رائ��ي��ل» لقتل مئات أل��وف من
الفلسطينيين وتسليم فلسطين هدية من الذين ال
يملكون إلى من ال يستحقون ،وهي كارثة ال يزال
العالم يعيش مأساتها وتداعياتها اآلن وغداً.
ما دفعني إلى كتابة ما سبق تلك الورقة
المكتوبة باللغة اإلنكليزية التي وقعتْ بين

يدي ويمكن ترجمة عنوانها« :تركيز الغرب
على إسقاط شرعية االنتخابات السورية».
ّ
وبغض النظر عن اتفاقي أو عدم اتفاقي حول
ما ورد في هذه الورقة من تحليل لألوضاع
السورية واألزمة التي تواجهها بالدي ،فإنّ أه ّم
ما جاء فيها هي إشارتها التاريخية إلى ما م ّرتْ
به الواليات المتحدة من تجارب عبر تاريخها
االنتخابي .فعلى سبيل المثال ،في االنتخابات
األميركية األول��ى ع��ام  1789لم يت ّم تعداد
أصوات واليات كاروالينا الشمالية ونيويورك
ورودايالند ،رغم أنّ االتحاد األميركي كان مؤ ّلفا ً
من ثالث عشرة والي��ة فحسب آن��ذاك .كما أنّ
جورج واشنطن ،بطل االستقالل األميركي ،وأ ّول
رئيس أميركي ( ،)1797-1789فقد خاض
االنتخابات من دون منافس ومعظم األصوات
التي حصل عليها لم ي��د ِل بها أميركيون ،بل
ممثلون غير منتخبين« ،ومع ذلك فقد ت ّم تخليد
ج��ورج واشنطن على ورق��ة المئة دوالر» كما
يقول كاتب الورقة! ويتساءل الكاتب هنا ما إذا
كانت مثل هذه االنتخابات عبارة عن سخرية؟
أ ّما االنتخابات األميركية األخيرة ،فقد شارك
فيها نحو  57في المئة من األميركيين بينما
شارك في االنتخابات السورية  .42.73%أ ّما
االنتخابات األفغانية التي أش��ادتْ بها الدول
التي تحت ّل أفغانستان عسكريا ً أل ّنها تميزتْ
على ح ّد قولهم بـ»المشاركة الهائلة» فقد أغلق
ما يزيد على ألف مركز انتخابي من المراكز
المتو ّقع أن يصل عددها إل��ى  7500بسبب
التهديد بالعنف.
تساءل البعض كيف يمكن إقامة االنتخابات
خ�ل�ال ال��ح��رب أو األزم����ة ال��ع��ا ّم��ة أو األزم���ة
اإلنسانية ،والجواب عن ذلك ،كما يقول الكاتب،
هو أ ّنه لم يعترض أحد عندما أُقيمتْ االنتخابات
في أفغانستان التي تحتلها الواليات المتحدة
و»الناتو» بإشراف وإدارة جيش االحتالل ،ألنّ

بعض االنتخابات تتم ّتع «بالشرعية» فحسب
ألنّ ال��غ��رب ،وال��غ��رب فحسب ،يريدها بك ّل
وضوح!
لقد اعتبرت إعادة انتخاب ابراهام لنكولن،
الرئيس ال��س��ادس عشر للواليات المتحدة
األميركية ( ،)1865-1861استفتا ًء على
االتجاه الواجب اتباعه بعد ثالث سنوات من
الحرب األهلية ،فلو ربح االنتخابات فسيعتبر
أنّ األميركيين يدعمون الحملة العسكرية
التي يقودها االتحاد ض ّد الجنوب ،ولو خسر
فإنّ ذلك سيضعف شرعية الحرب .كما رفض
لنكولن االستجابة ألولئك الذين طلبوا منه
تأجيل االنتخابات قائالً« :ال يمكن أن تكون
لدينا حكومة ح ّرة من دونّ انتخابات ،وإذا نجح
المتم ّردون في إجبارنا على تجاوز أو تأجيل
االنتخابات الوطنية ،فإنّ ذلك سيعني أ ّنهم
هزمونا ود ّمرونا» .وقبل ذلك في الم ّرة األولى
التي ان ُتخب فيها ابراهام لينكولن ق ّررتْ إحدى
عشرة والية أميركية بما فيها أهم الواليات مثل
تكساس وفرجينيا وفلوريدا ترك االتحاد ،فق ّرر
لينكولن شنّ حرب على هؤالء «المتمردين».
ونتيجة ذلكُ ،خلّد أيضا ً على ورقة الخمسة
دوالرات! فماذا يقول السيد كيري عن ذلك؟
أ ّما مهزلة االنتخابات األميركية األخيرة ،فقد
جرتْ عام  ،2000عندما ألغى األميركيون أكثر
ّ
للمرشح آل غور ض ّد جورج
من مليون صوت
ب��وش اإلب��ن ،إالَّ أنّ األخير رب��ح الرئاسة ألنّ
المحكمة العليا للواليات المتحدة رفضتْ إعادة
تعداد نحو  500صوت في والية فلوريدا!
ما أقرب األمس إلى اليوم .إنّ من يتطاول على
سورية الحضارة والتاريخ والشعب الصامد
إنما يتطاول على تاريخه هو بالذات ،وإذا كان
هؤالء يعتبرون انتخابات ديمقراطية «صفرا ً
كبيراً» ،فإنّ الحقيقة هي أن من ال يحترم إرادة
الشعب هو الصفر .ومن ناحية أخرى ،ألم يعد

معروفا ً لدى العالم أنّ بعض الغربيين يشترون
االنتخابات في بلدانهم بأموال تدفعها بعض
الدول الخليجية التي أصبحتْ تم ّثل اليوم «أكبر
الديمقراطيات في العالم»!
تعيش سورية اآلن عصر االنتصارات على
أعدائها في الداخل والخارج أل ّنها لم تنح ِن أمام
عاصفة الغدر والدمار .وليعرف أعداء سورية
أنّ شعبها الذي لم ُنفاجأ بصموده وببسالته
وإيمانه ال��ذي ال يتزعزع بالدفاع عن كرامته
سيلقنهم مزيدا ً من ال��دروس في الديمقراطية.
أمضى هؤالء األع��داء ثالث سنوات ونيّفا ً لمنع
السوريين من الذهاب إلى االنتخابات ،إذ أدركوا
أنّ السوريين سيذهبون إلى صناديق االنتخابات
وسيقولون نعم لقائد يثقون به ولجيشهم .وقال
أحد المعلّقين :في حين عبّر المراقبون الغربيون
ع��ن دهشتهم ح��ي��ال مشهد السوريين وهم
يتدافعون لإلدالء بأصواتهم للدكتور األسد ،فإنّ
الرسميين األجانب في ك ّل مكان عرفوا أنّ ذلك
وجه
سيحدث ،ولذلك وقفوا ض ّد االنتخاباتّ .
السوريون عبر هذه االنتخابات رسالة واضحة
إلى ال��دول الغربية تقول إنهم لن يستسلموا
سيضحون بالغالي والرخيص دفاعا ً عن
وأنهم
ّ
سيادتهم واستقاللهم .من هنا يمكن فهم حالة
الهستيريا السائدة في الدعاية الغربية ض ّد
سورية وقيادتها.
ربما يجب القول في النهاية إن��ه يكفي أن
ينظر األميركيون إلى تاريخهم كي يخجلوا من
ك ّل كلمة تقولها حكومتهم عن االنتخابات في
سورية ،ولكن يكفي أن ينظر الفرنسيون إلى
حاضرهم كي يشعروا بالخجل من أق��وال ،بل
أكثر ،من أفعال رئيسهم.
في سورية ُتصنع المعجزات ،وعلى صخرة
صمودها تسقط المؤامرات.

د .فيصل المقداد

االستبدادي واإلقصائي ،وهي لم تتقبّل ممن يقاتلون إسرائيل
أن يمارسوا ضغطا ً على اجتماعياتها المنفتحة أو على حرياتها
الشخصية والسياسية ،وشكلت مادة ووقود األزمات التي عرفتها
األنظمة الوطنية بسبب تدني سقوف الديمقراطية والحريات فيها،
لكننا سنكون كمن يتناول مهدّئا ً لوجع ال يعالج أسبابه ،أو يتناول
حبة منوم ليداوي قلقا ً أسبابه ما زالت مقيمة ك ّل ليلة.
 داعش هو الجيل الثالث من جماعات فكر «القاعدة» الذي ق ّررأن يخرج من المعارك الكبرى للتنظيم ومن أمميته ،ويرى فيهما
تؤسس لمستقبل ،ولذلك
رومانسية ثورية ال تحقق تقدما ً وال
ّ
ق ّرر توطين الفكر القاعدي على مساحة المنطقة التي تشكل ساحة
عمله ،ولم يتو ّرع داعش عن اتخاذ التسمية التي تشبه هذا الخيار،
فهو ليس التنظيم الذي يقاتل الغرب وال األميركي وال هو التنظيم
الذي يحدّد الئحة الخصوم بقدر ما حدّد الهدف إقامة دولته في
جغرافيا ب�لاد ال�ش��ام ،ومواجهة ك � ّل م��ن يشكل العقبة ف��ي وجه
هذا الهدف ،وتوظيف ك ّل من يصلح شريكا ً مرحليا ً ولو بزعزعة
الحكم القائم أله��داف��ه الخاصة ،فرفقة نصف الطريق ج��زء من
منهج داعش ،وداعش هو مشروع براغماتي يعرف المساومات
والصفقات والتنازالت واالختباء والتم ّكن التدريجي والتمسكن
عند الحاجة.
 داعش يتعلّم من التجربة ،فحيث الفشل في سورية ناتج منالصلف والتعالي واألحادية والتف ّرد والوحشية ،كانت التجربة في
العراق تعلّما ً من دروس سورية ،انفتاحا ً على العشائر الغاضبة
والبعثيين الناقمين وال�ض�ب��اط ال ُمس ّرحين وال �م��زاج المذهبي
المتظلّم بشعور بالغبن واإلقصاء والتهميش ،والسفارات المهتمة
بك ّل إجهاد وإنهاك لحكومة نوري المالكي.
 داع��ش يتجاسر حيث ال ي�ج��رؤ اآلخ� ��رون ،فيقلب الطاولةوقواعد اللعبة ،وهو أول تنظيم في المنطقة يتجرأ علنا ً على جعل
ح��دود سايكس ـ بيكو أضحوكة ،ف��أول من يعلن مشروعا ً عمليا ً
يقيمه بالقوة على جغرافيا مشتركة لبلدين عربيّين كان داعش،
وداع ��ش أول ميليشيا مسلحة منظمة تملك ال�س�لاح الكيماوي
وربما الجرثومي ،وقد صار ثابتا ً لألميركيين ولألمم المتحدة
أنه من صنع واستخدم األسلحة الكيماوية في سورية ،والرواية
األم�ي��رك�ي��ة ت�ت�ح��دث ع��ن ن��واي��ا داع�ش�ي��ة أح�ب�ط��ت لتصنيع سالح
نووي.
 داع��ش ي�ع��رف أهمية االق�ت�ص��اد ل��ذل��ك اخ�ت��ار م��ن الجغرافياالسورية دير الزور حيث المئة ألف برميل من النفط ،وبقي بعيدا ً
ع��ن دم�ش��ق العاصمة ،وف��ي ال �ع��راق اخ�ت��ار بيجي حيث أضخم
مصافي نفط المنطقة ،ولذلك جمع من مبيعات النفط السوري
نصف مليار دوالر ،واشترى عشائر وق��ادة عسكريين واخترق
وحدات عسكرية واشترى ذخائر ومعدات حربية وآليات ضخمة
في مواقعها ،وط ّوع اآلالف من المقاتلين.
 داعش يتقن ف ّن الحرب كما يقول سقوط ثالث محافظات عراقيةفي ثالثة أيام بين يديه وسيطرته على رقعة تعادل خمسة أضعاف
فيسجل
مساحة لبنان وضعف عدد سكانه ،لكنه يتقن ف ّن اإلعالم
ّ
ويبث األشرطة والفيديوات ،ويقلل من البيانات ،ويستخدم الحدث
منصة إعالمية ،لذلك يدرك معنى وأهمية لبنان ويدرك أهمية أن
يكون صانع أح��داث تحت ّل الصفحات األول��ى في صحف بيروت
ومقدمات وعناوين نشرات األخبار في قنواتها التلفزيونية ،وكما
كان أحد وظائف طريقة استيالئه الداعشي على محافظة العراق
الوسطى بهدف اإلبهار وهو بعض من اإلرهاب بنتائجه النهائية،
ونوع من اإلعالم بآلية توظيفه ،كذلك كانت عملياته المق ّررة في
لبنان أمس تعبيرا ً عن ذات الطريقة والمنهج واإلدراك والخطة.
 ال تستهينوا بداعش فهو خطر داهم ودائم ونائم ،وأول الر ّدهو شكل اتحادي شجاع بين سورية والعراق ،وتسويات جدية
مغرية لجذب البيئة التي يلعب على أوتارها داعش ،وقبضة أمن
حديدية ال ترحم ،وإدارة إعالمية لحرب نفسية فاعلة ال مكان
للسذاجة والنرجسية فيها.
 يربح ال �ح��روب م��ن يتف ّوق على خصومه بالقيم المضافةلتصير فائض ق��وة ،يحسم الحرب بواسطته ،والقيم المضافة
تف ّوق أخالقي يخترق البيئة الحاضنة ،وفائض القوة هم الناس إذا
غادروا السلبية والتف ّرج وصاروا قوة فاعلة.

�إعالنات ر�سمية
إعالن صادر عن المديرية العامة لألمن العام
أوالً :تعلن المديرية العامة لألمن العام عن بعض مواعيد االختبارات الرياضية للمرشحين
للتطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن.
التاريخ

الرتبة

االثنين 2014/06/23
الثالثاء 2014/06/24
األربعاء 2014/06/25
الخميس 2014/06/26

مفتش درجة ثانية متمرن

من الرقم

إلى الرقم ضمنا ً

3401

3700

3701

4000

4001

4300

4301

4600

الجمعة 2014/06/27

4601

4900

السبت 2014/06/28

4901

5200

الزمان :الساعة  6.30صباحا ً اعتبارا ً من االثنين الواقع فيه .2014/06/23
المكان :مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية ـ الحدث.
ثانياً :لمزيد من المعلومات ،يمكن زيارة موقع المديرية العامة لألمن العام على شبكة
اإلنترنت:
www. General-security.gov.lb.
مالحظة :سوف يتم تحديد مواعيد االختبارات الرياضية لألرقام المتبقية تباعاً.
إعالن مناقصة عمومية
تعلن بلدية بيروت بطريقة المناقصة
العمومية العائدة لتلزيم ثالث سيارات دعم
وإنقاذ لزوم فوج اطفاء مدينة بيروت.
وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من
ظهر يوم الثالثاء الواقع في ،2014/7/22
في مقر المجلس البلدي ـ الكائن في مركز
القصر البلدي ف��ي وس��ط مدينة بيروت
التجاري ـ شارع ويغان ـ الطابق الثاني،
وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي.
ويمكن لمن يرغب االش��ت��راك ف��ي هذه
المناقصة االطالع على دفتر الشروط العائد
لها ف��ي مصلحة أم��ان��ة المجلس البلدي
(الغرفة  )203على العنوان أعاله ،وذلك
طيلة أوقات الدوام الرسمي.
ت��ودع ال��ع��روض خ�لال أوق���ات ال��دوام
الرسمي في الصندوق الخاص الموجود
في مصلحة أمانة المجلس البلدي ،وذلك
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم المحدد إلجراء الصفقة.
بيروت في  18حزيران 2014
القاضي زياد شبيب
محافظ مدينة بيروت
التكليف 1095
إعالن
تعلن المؤسسة العامة إلدارة مستشفى
مرجعيون الحكومي عن تمديد فترة استالم
دفتر ال��ش��روط للمشاركة في مناقصات
عمومية لشراء كل من الحاجيات التالية:
ال��ل��وازم الطبية ،األم��ص��ال ،ل��وازم غسيل
الكلى ،لوازم ومواد تمييل القلب والشرايين
لزوم المستشفى على الراغبين باالشتراك

الحضور إلى مبنى المستشفى الستالم دفتر
الشروط ضمن الدوام الرسمي على أن ُتقدم
العروض فيم هلة أقصاها الساعة 12:00
ظ من يوم السبت الواقع في .2014/7/5
رئيس مجلس اإلدارة
المدير
الدكتور مؤنس كالكش
إعالن
تعلن المؤسسة العامة إلدارة مستشفى
مرجعيون الحكومي عن تمديد فترة استالم
دفتر ال��ش��روط للمشاركة ف��ي اس��ت��دراج
عروض لشراء لوازم ومواد األشعة ،مواد
ول���وازم المختبر ،م��واد ول���وازم جراحة
العيون ،ال��م��واد المظللة المستعملة في
قسمي األشعة وتمييل القلب والشرايين،
ّ
ل��وازم وم��واد التعقيم ،الخيوط الجراحية
لزوم المستشفى ،على الراغبين باالشتراك
الحضور إلى مبنى المستشفى الستالم دفتر
الشروط ضمن الدوام الرسمي على أن ُتقدم
العروض في مهلة أقصاها الساعة 12:00
ظ من يوم السبت الواقع في .2014/7/5
رئيس مجلس اإلدارة
المدير
الدكتور مؤنس كالكش

مفقود
فقد المواطن األردني محمد عمر صويص
أوراق إقامته (إقامة مجاملة) ،الرجاء ممن
يجدها االتصال على الرقم .76/951215

