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ت�صفية الن�صرة ( ...تتمة �ص)1

داع��ش والنصرة يتسابقان لبنانياً ،للحضور األمني بالتفجيرات
التي كان بينها تفجير منتصف الليل من دون أن يعلن أحد مسؤوليته
عنه ،بينما لبنان القلق على أمنه ينتظر تسوياته الحكومية والسياسية
لتقطيع الوقت الطويل للفراغ ،بعدما صارت صيغة اللجنة الوزارية
السباعية التي يترأسها رئيس الحكومة محسومة وتنتظر الخميس
لتظهيرها ،وقد حازت قبوالً إقليميا ً ودوليا ً وصوالً لنقل زوار السفير
األميركي ديفيد هِل عنه تعليقا ً عليها ،أنه بوجود تنظيم طائفي للدولة
اللبنانية وتقاسم طائفي لسلطاتها ،رب��م��ا ت��ك��ون ه��ذه الصيغة هي
األصلح إلدارة الدولة بصورة دائمة على شكل مجلس رئاسي يترأسه
رئيس الجمهورية.

تفجير منتصف الليل

يعيش لبنان على وقع التحذيرات الغربية من األحداث العراقية مع سيطرة
داع��ش على عدد من المناطق العراقية ،وانعكاس ذلك على لبنان ،فقرابة
منتصف ليل أمس وقع تفجير انتحاري قرب مستديرة شاتيال عند المدخل
الشمالي للضاحية الجنوبية لبيروت ،بالقرب من مقهى أبو عساف .وأشار
مصدر إلى أن االنفجار استهدف حاجزا ً للجيش اللبناني في المنطقة .وسارعت
فرق اإلسعاف إلى المكان وعملت على نقل المصابين.
ووق��ع االنفجار في وق��ت كانت المنطقة تزدحم بالشبان والمواطنين،
خصوصا ً أن العديد من المواطنين كانوا يشاهدون مباريات كأس العالم،
لحظة االنفجار.
وأفاد مصدر نقالً عن شهود عيان أن االنفجار ناجم عن انتحاري يقود سيارة
مفخخة نوع مرسيدس  180قديمة العهد.
صاحب مقهى أبو عساف أكد أنه ال يوجد شهداء في صفوف الشبان الذين
كانوا متواجدين في المقهى.
وكانت المعلومات األولية أش��ارت إلى سقوط  15جريحا ً من دون وقوع
شهداء ،وأعلن الصليب االحمر أنه لم يسجل وقوع أي شهيد في التفجير الذي
وقع عند مستديرة شاتيال في الضاحية الجنوبية ،الفتة إلى وقوع إصابات
طفيفة بين رواد مقهى أبو عساف المجاور لمكان االنفجار.
وأثر وقوع التفجير اإلرهابي ،شدد الجيش من إجراءاته األمنية على مداخل
الضاحية الجنوبية كافة مسيّرا ً دوريات أمنية في عدد من المناطق المتاخمة
لها.
وفيما حط وزير الخارجية االميركي جون كيري في بغداد بصورة مفاجئة
واعدا ً بتوفير الدعم «المكثف» للعراق لمساعدته على مواجهة هجوم المسلحين.
يلتقي كيري الخميس المقبل في باريس الرئيس سعد الحريري للتشاور في
الوضع العراقي وانعكاساته السلبية على لبنان.
وأكد مصدر مطلع لـ»البناء» أن اللقاء سيبحث في االنتخابات الرئاسية
المؤجلة في الوقت الحاضر بانتظار التطورات في المنطقة ،وضرورة العمل على
تسهيل مهمة رئيس الحكومة تمام سالم ،وعدم الضغط عليه لكي ال يتسبب ذلك
بتعطيل الحكومة ألن الشغور الرئاسي طويل.
وأمس زار السفير االميركي ديفيد هِ ْل السراي الحكومية أمس والتقى الرئيس
تمام سالم ،وأش��ار إلى أن لبنان مستقر هو أكثر أهمية من أي وقت مضى،
والمؤسسات الحكومية واألمنية في لبنان تعمل بجد او بفاعلية لمكافحة
اإلرهاب والحفاظ على االستقرار في البلد .وأشار الى ان التحدي الذي على
اللبنانيين وحدهم ان يعملوا على حله هو انتخاب رئيس لبناني والتمسك
باعالن بعبدا واعتماد سياسة حقيقية بالنأي بالنفس.

جنبالط مص ّر على حلو

في موازاة ذلك ،بقي اللقاء الذي جمع رئيس جبهة النضال الوطني النائب
وليد جنبالط والرئيس سعد الحريري محل متابعة .وأكد مصدر في جبهة
النضال لـ«البناء» ان المهم في اللقاء انه أعاد التواصل بين الجانبين ،على ان
يستكمل بلقاءات أخرى بين مسؤولين من تيار المستقبل والحزب االشتراكي
للتنسيق في ملفي االنتخابات الرئاسية والنيابية .وأكد المصدر ان جنبالط
بقي في اللقاء الباريسي مصرا ً على ترشيح حلو لرئاسة الجمهورية.

وكشفت أوساط ُمق ّربة من رئيس الحكومة تمام سالم لـ«البناء» أن األجواء
وجه دعوة لعقد الجلسة يوم الخميس مع جدول األعمال
جيدة وأن سالم ّ
الموزع في جلسات سابقة على الوزراء ومعظمه يتضمن بنودا ً إدارية.
وأوضحت األوساط أن هناك توافقا ً مبدئيا ً على آلية منهجية لعمل مجلس
الوزراء عنوانه تفادي المواضيع اإلشكالية ،وقالت إن هذا االتفاق مؤلف من
شقين األول حول طريقة الدعوة لعقد جلسات مجلس ال��وزراء .وه��ذا األمر
محسوم وهو من صالحية رئيس مجلس الوزراء كما أن توزيع جدول األعمال
اتفق على أن يتم قبل  72ساعة من موعد الجلسة مع أنه خالل وجود رئيس
الجمهورية يجري توزيع جدول األعمال قبل  48ساعة.
وبخصوص آلية صدور القرارات والمراسيم أبدت األوساط عن أملها بأن
يكون هناك توافق حولها لتفادي الخالفات .خصوصا ً أن عمل مجلس الوزراء
بهذه الطريقة هي لفترة موقتة بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية .لكن األوساط
أكدت أن من يوقع على المراسيم فهي مسألة يتفق عليها الحقاً ،وبالتالي لم يتم
حسمها حتى اآلن ،واعتبرت المصادر أن هذه المسألة أصبحت تفصيلية في
ضوء التوافق على تنشيط عمل الحكومة وتسيير أمور البالد.

خطوات عملية لتعزيز الجيش واألجهزة األخرى

بري :على لبنان
أن يحمي نفسه

ال التزام من الحريري لجنبالط

وأشار مصدر مطلع لـ«البناء» إلى ان اللقاء بين جنبالط والحريري فشل،
فجنبالط طلب من الحريري االلتزام بعد التصويت للعماد ميشال عون والدكتور
سمير جعجع والعماد جان قهوجي ،اال ان الحريري لم يعط اي التزام لرئيس
التقدمي الذي طلب أيضا ً من رئيس الستقبل حضور جلسات المجلس النيابي،
ألن تعطيل المجلس ،يعني تعطيل الحكومة اال ان جواب الحريري كان «عندي
ضغوط مسيحية يجب مراعاتها .وأكد المصدر ان الحريري وجنبالط اتفقا
على االّ يعودا الى القطيعة السابقة واالبقاء على التواصل.
في غضون ذلك ،تحركت االتصاالت مجددا ً سعيا ً لمعالجة القضايا الخالفية
التي تعطل عمل المؤسسات ،واستمر الوضع األمني في أولوية االهتمامات
السياسية واألمنية ،على رغم وجود إجماع على أن التوافق السياسي هو
المدخل األوح��د لالستقرار الداخلي ،ومنع المجموعات اإلرهابية من القيام
بأعمال تخريبية تستهدف حياة اللبنانيين وأمنهم.
فعلى الصعيد األمني ،علمت «البناء» من مصادر مطلعة أن تعزيز الجيش
والقوى األمنية وضع على رأس جدول االهتمام الرسمي في ظل التحديات
األمنية الناجمة عن تحرك الخاليا اإلرهابية ،ال سيما على وقع ما يجري في
العراق ،ومن المتوقع أن يأخذ هذا االهتمام طريقه إلى خطوات عملية وتنفيذية
في إطار دعم الجيش والقوى األمنية عددا ً وعُ دّة.
كشفت مراجع أمنية لـ«البناء» عن توقيف عدد إضافي في الساعات الـ48
الماضية من العناصر اإلرهابية التي تنتمي إلى منظمات متطرفة.
وقالت المعلومات إن مخابرات الجيش واألجهزة األمنية األخرى تتعقب
المزيد من هذه العناصر في ضوء تقارير ومعلومات ُز ّودت بها أخيراً.

آلية عمل الحكومة:
توافق أ ّولي ولكن؟

إلى ذلك ،أفادت المفوضة العليا للسياسة الخارجية في
االتحاد األوروبي كاترين آشتون أن وزراء االتحاد األوروبي
والواليات المتحدة سيناقشون اليوم الثالثاء في بروكسيل
التطورات األخيرة في العراق.
وأضافت أمس بعد وصولها إلى لقاء وزراء خارجية
االتحاد األوروب��ي في لوكسمبورغ أن األوضاع في العراق
وليبيا ستكون أيضا ً من أهم مواضيع المحادثات التي
ستعقد هناك.
وفي السياق ،قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ
إن تشكيل حكومة يعتمد على جميع أهم القوى السياسية
في العراق يعد شرطا ً ضروريا ً لتسوية األزمة الحالية في
البالد.
وأضاف بعد وصوله إلى لوكسمبورغ« :إن الوضع في
العراق يثير قلقا ً لدينا جميعاً .االتحاد األوروبي يتفق على
ضرورة البحث عن طرق لتسويته .ويؤيد االتحاد األوروبي
موقف الواليات المتحدة التي تشدد على أهمية التوحيد
السياسي وتشكيل حكومة واسعة بمشاركة كل القوى
السياسية األساسية».

في �أول تجربة لنظام دفاعي كلفته  40مليار دوالر

�أميركا تطلق �صاروخ ًا بالي�ستي ًا

أعلنت وزارة الدفاع األميركية عن إطالق نظام صاروخي
بالستي تديره شركة بوينغ اعترض صواريخ أطلقت عبر
المحيط الهادئ للمرة األولى األحد.
ويهدف نظام ميدكورس الدفاعي البري البالغة كلفته
 40مليار دوالر الى الحماية من الصواريخ البالستية
الطويلة المدى من ال��دول التي توصف بأنها مارقة مثل
كوريا الشمالية وايران.
وجاءت التجربة الناجحة بعد اخفاق هذا النظام في
ضرب ص��اروخ افتراضي في خمس من ثمانية تجارب
سابقة منذ اطالق ادارة الرئيس االميركي السابق جورج
بوش البرنامج في .2004
وأعلنت ادارة الرئيس باراك اوباما خططها النفاق 1.3
مليار دوالر على  14عملية اعتراض اخرى في حال نجاح
هذه التجربة.
وجرى اطالق الصاروخ من قاعدة فاندنبرغ الجوية في
كاليفورنيا وضرب صاروخا ً وهميا ً بالستيا ً متوسط المدى
اطلق من موقع ريغان العسكري للتجارب في كواجالين
اتول في جزر المارشال.
وقال رئيس وكالة الدفاع الصاروخي جيمس سيرينغ في
بيان «هذه خطوة مهمة جدا ً في جهودنا المستمرة لتحسين

وفي سياق متصل ،زار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان
رئيس مجلس النواب نبيه بري موفدا ُ من رئيس تكتل التغيير واالصالح .وأكد
كنعان لـ»البناء» أن البحث تناول تناول عمل المجلس النيابي واقرار سلسلة
الرتب والرواتب ،وضرورة تحييد الملفات المطلبية عن الخالفات السياسية.
كما اطلع بري من وزير الصحة وائل ابو فاعور موفدا ً رئيس جبهة النضال
الوطني النائب وليد جنبالط على اللقاء الباريس ال��ذي جمع الحريري
وجنبالط
وأعلن بري أمام وفد المخاتير «إن ما يجري اليوم في المنطقة هو ترسيم
حدود أين منها «سايكس بيكو»» وأضاف «إن على لبنان أن يحمي نفسه من
تحت إلى فوق داعيا ً إلى العمل من أجل انتخاب رئيس للجمهورية وإلى عدم
تعطيل المؤسسات الدستورية األخرى والسير في نهج النكايات» .وأكد أن
عصي على األعاصير التي تعصف في المنطقة وال يفكرنّ أحد أن يبلع
«لبنان
ّ
هذا البلد».

تحركات لهيئة التنسيق امام الوزارات

أما في الشأن السياسي الداخلي ،فاألنظار تتجه إلى جلسة مجلس الوزراء
بعد غد الخميس وما إذا كانت الجلسة ستتجاوز قطوع الخالفات حول آلية
عملها ،بعد االتصاالت التي حصلت في األيام الماضية ،وأفضت إلى أجواء
إيجابية من دون أن يكون هناك اتفاق كامل على كيفية عمل مجلس الوزراء.
وأكدت مصادر وزارية مطلعة في قوى  8آذار أن مسار عمل الحكومة مرهون
بالخروج من لعبة تعطيل المؤسسات وعدم ربط عمل مجلس الوزراء أو مجلس
النواب بانتخاب رئيس للجمهورية بل اللجوء إلى القانون مواده التي ترعى
عمل المؤسسات في حال الفراغ في رئاسة الجمهورية ،مشيرة إلى أن اعتقاد
البعض أن تعطيل مجلس النواب أو الحكومة سيس ّرع في إنجاز انتخاب رئيس
للجمهورية هو منطق عكس الواقع ،خصوصا ً أن من يعطل االنتخابات الرئاسية
معروفين فهم أولئك الذين يصرون على ترشيح سمير جعجع.

االتحاد الأوروبي ( ...تتمة �ص)1
وقال رئيس الوزراء العراقي ان «ما يتعرض له العراق
حاليا ًٍ يشكل خطرا ً ليس على العراق فحسب بل على السلم
اإلقليمي والعالمي» ،داعياً« :دول العالم سيما دول المنطقة
الى أخذ ذلك على محمل الجد».
وش��دد على ض��رورة االل��ت��زام بالتوقيتات الدستورية
للعملية السياسية ،مؤكدا ً االلتزام بتكليف مرشح الكتلة
األكبر لتشكيل الحكومة.
وأك��د وزي��ر الخارجية االميركي ج��ون كيري «ال��ت��زام
الواليات المتحدة بحماية امن واستقالل العراق ودعمها له
في مواجهة االرهاب» ،وشدد على «عزم الواليات المتحدة
على دحر الجماعات اإلرهابية وفي مقدمها داع��ش النها
تشكل خطرا ً على العراق والمنطقة والعالم».
وقال كيري إن «واشنطن مستعدة لتجسيد ذلك ميدانياً»،
مجددا ً «التزام واشنطن باتفاقية اإلطار االستراتيجي مع
العراق وال سيما التعاون األمني والتسليحي».
ووص��ل وزي��ر الخارجية االميركي ج��ون كيري ،أمس،
الى بغداد ،حيث أجرى محادثات مع رئيس الوزراء نوري
المالكي وكبار المسؤولين في البالد.

أوساط سالم

في غضون ذلك ،دعت هيئة التنسيق النقابية الى إقفال تام بكل الوزارات
واالدارات العامة الثالثاء واألربعاء األسبوع المقبل ،كما دعت الطالب واالهالي
يوم الخميس للتجمع بـ  5مراكز بالمحافظات.
وأكد مصدر في هيئة التنسيق لـ«البناء» ان االحتماالت كلها باتت مفتوحة،
واالعتصامات التي كانت أرجئت بسبب الوضع األمني في اليومين الماضيين
أمام الوزارات سيعلن عنها في وقت الحق.
وأشار المصدر الى تحضيرات تجري للقاءات ستعقد مع الطالب واالهالي
بعد االنتهاء من االمتحانات في سياق خطة هيئة التنسيق لشرح موقفها من
عدم التصحيح اذا بقي الوضع على حاله واحباط أي محاولة لوضعها في
مواجهة مع الطالب .وإذ أكد المصدر أهمية الموقف الذي اتخذه الرئيس نبيه
بري بابقائه الجلسات مفتوحة ،أشار إلى أن الرئيس فؤاد السنيورة يتحمل
المسؤولية في عدم اقرار السلسلة.

دم�شق :العدوان ( ...تتمة �ص)1
وأكد المدير التنفيذي لمنظمة حظر األسلحة الكيماوية
أحمد أوزوم��ج��و في مؤتمر صحافي مغادرة السفينة
الدنماركية ،التي نقلت الدفعة االخيرة من االسلحة
الكيماوية ال��س��وري��ة ،ال��ي��وم مرفأ الالذقية ف��ي غرب
سورية.
وف��ي ال��س��ي��اق ،ص��رح م��ص��در م��س��ؤول ف��ي اللجنة
الوطنية السورية لتنفيذ اتفاقية حظر األسلحة الكيماوية
في وزارة الخارجية السورية أنه «تم اليوم االثنين 23
حزيران  2014نقل آخر شحنة من المواد الكيماوية إلى
خارج أراض��ي الجمهورية العربية السورية وذلك في
اطار انضمام سورية التفاقية حظر األسلحة الكيماوية».
وأض��اف المصدر أن سورية «إذ تؤكد إنجازها لهذا
االلتزام اإلنساني على رغم الظروف األمنية الصعبة
التي تمر بها البالد وتصديها لهجمة إرهابية شرسة،
فإنها تشير إلى أنه لم يكن لهذا العمل الكبير أن يتم خالل
فترة زمنية قياسية لوال اإلرادة السياسية الحازمة من
قبل الرئيس بشار األسد والمبادرة التي قام بها الرئيس
فالديمير بوتين ول��وال الجهود الجبارة التي بذلتها
الجهات السورية المختصة للنقل اآلمن لهذه المواد من
أماكن وجودها إلى الساحل السوري».
واختتم المصدر السوري تصريحه بمطالبة المجتمع
الدولي بالزام كيان العدو «االسرائيلي» باالنضمام
إلى اتفاقية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وجعل
منطقة الشرق األوسط منطقة خالية من جميع أسلحة
الدمار الشامل بما في ذلك األسلحة النووية والكيماوية
والبيولوجية التي تمتلكها «إسرائيل».
ميدانياً ،سيطر الجيش السوري على جرود رنكوس
وم���زارع ح��وش ع��رب ف��ي القلمون بريف دمشق بعد

اشتباكات مع مسلحي «جبهة النصرة» و «الجبهة
االسالمية» ،بعد عملية دقيقة نفذتها وح��دات الجيش
السوري والقوات الرديفة.
وج��اءت بعد محاولة المجموعات المسلحة التسلل
والعودة للسيطرة على المنطقة ،حيث استمرت المعارك
لمدة ثالثة اي��ام وه��ي المرحلة الثانية من العمليات
العسكرية في القلمون ،والتي انتهت بتأمين السالسل
الشمالية الغربية ،والخط الحدودي مع لبنان انطالقا ً
من جرود سرغايا والزبداني التي باتت مطوقة من جميع
الجهات.
هذا وشهدت الغوطة الشرقية في ريف دمشق معارك
عنيفة بين الجماعات المسلّحة والجيش السوري الذي
يحرز تقدّما ً في منطقة المليحة ،خصوصا ً بعد انسحاب
عدد كبير من المسلّحين با ّتجاه منطقتي جسرين وزبدين
المجاورتين.
وبحسب م��ص��ادر ميدانية ف��إن الجيش استهدف
مواقع المسلحين في زملكا ودمر مقرا ً عسكريا ً في عين
ترما بريف دمشق ،بينما اندلعت مواجهات عنيفة بين
الطرفين في منطقة جوبر القريبة من العاصمة دمشق.
فيما استهدفت وح��دات الجيش السوري تجمعات
للمسلحين في قرية أوفانيا بريف القنيطرة وقتلت ما
يزيد على  40مسلحا ً من جنسيات قطرية وأردنية
وسعودية ،في حين استهدفت وحدات اخرى مسلحين
في مناطق بيانون وقاضي عسكر وميسرة والعويجة
وهنانو وقنسرين والزبدية ومعارة االرتيق والوضيحي
في مدينة حلب ،وفي كفرحمرا وكفر صغير والمنصورة
وقصر المالذي وتل رفعت وم��ارع واالت��ارب ودارة عزة
والجبيلة في ريف المحافظة.

وزيادة قوة نظامنا الصاروخي الدفاعي البالستي».
وحمل رأس ال��ص��اروخ ال��ذي أجريت عليه التجربة
معدات وبرامج مطورة ،بحسب شركة رايثيون التي قامت
بتصنيع الصاروخ.
وهذه التجربة هي االعتراض الـ 65الناجح من بين 81
محاولة أجريت على نظام الصواريخ البالستية الدفاعية
منذ  ،2001بحسب البنتاغون.
وقالت شركة بوينغ ان «هذه المهمة حققت العديد من
االهداف التجريبية المعقدة ومن بينها وقت الرحلة الطويل
للصاروخ المعترض الذي انطلق من البر ،والقوة العالية
والسرعة الكبيرة لالعتراض».
اال ان بعض الخبراء انتقدوا التجربة التي كلفت 200
مليون دوالر حتى قبل اجرائها ،وقالوا ان النظام ليس
جاهزا ً لنشره بعد على رغم نتيجة التجربة.
وقالت لورا غريغو من «جمعية العلماء القلقين» انه
«حتى لو نجحت تجربة االحد ،فانها ال تثبت غير القليل
عن قوة وموثوقية الصاروخ»  ...فهذه ستكون المرة األولى
التي يصيب فيها الهدف من بين ثالث مرات ،ولكن نسبة
 33في المئة ال تزال نسبة تدل على الفشل وال تبرر شراء
المزيد».

«�إ�سرائيل» وحرب ( ...تتمة �ص)1
 التمويل القطري والتسليح التركي لداعش ما بعد الوالدةحتى بناء ن��واة الدولة ،وامتالك مصادر التمويل والتسليح،
وقبلهما الرعاية األميركية التي أدت لوالدة التنظيم الذي ورث
تنظيم القاعدة في العراق ،وانتهى بمقتل أبي مصعب الزرقاوي
بعملية يتهم أبو بكر البغدادي بالتورط فيها ،حقائق ثابتة لدى
األج��ه��زة المعنية بمتابعة داع���ش ،لكن ذل��ك ل��م يمنع أب���دا ً أن
تتحول داعش إلى فريق يدير حروبه وقراراته ،بعد أن تمسكن
ما فيه الكفاية ليتمكن ،وتغطى بالمعارضة السورية وما سمي
بجيشها الحر ،واختار التمركز حيث ال ينافسه اآلخ��رون في
الرقة ودير الزور ،مؤمنا ً حقول النفط وممر التجارة إلى تركيا،
حتى يمكن القول إن داعش استعمل اآلخرين كما استعملوه،
واألي��ام اآلتية ستكشف من نجح باالستعمال ومن سيضحك
أخيراً.
 تفجير منتصف الليل في منطقة شاتيال قرب حاجز الجيشاللبناني ،يقول إن داعش مستعجل على توجيه الرسائل من لبنان
والحضور في ساحاته السياسية واألمنية واإلعالمية ،ولو من
دون تحقيق أهداف كبرى ،فلبنان ضمن خطة الحضور ولو لم
تكن هناك معطيات تسمح بجعل لبنان ساحة عمل ،باستثناء ما
يحكى في التقارير الدولية عن صيدا ،حيث تقول التقارير إن
حضور داعش اللبناني يتأتى من ثالثة مصادر هي ،المخيمات
الفلسطينية وتجمعات النازحين السوريين ورج��ال األعمال
الخليجيين خصوصا ً في فترات السياحة المتوقفة.

«داع�ش» و�أخواتها ( ...تتمة �ص)1
والبنى المجتمعية ال ب ّد من أن تتقدم مجموعات ضامنة لمثل ذلك ،وقادرة
على إثقال المشهد بهذا االتجاه ،لهذا أعيد إنتاج الصيغة المجتمعية وفق معايير
غير مستق ّرة ،إذ ظهرت ،أو ُظهّرت ،أنساق مجتمعية جديدة كانت ذات مستوى
معرفي وأخالقي مشوب ،فهي كانت تعبّر عن قاع المجتمع وليس سطحه ،لهذا
ظهرت حاالت تهريب السجناء من بعض سجون العراق في األشهر القليلة
الماضية ،ولهذا خرج ،أو أ ُ ْخرجت ،أعداد كبيرة من السجناء القادرين على أن
يؤسسوا للمادة الرئيسية لهذا المشهد!
ّ
إذن ،توافرت رافعة المشهد الذي سيشكل كينونة الحالة التي سيعبَّر عنها
«داعشياً» ،باعتبار أنّ الرافعة والمادة األساسية توافرت ،كما أنّ مستوى العقل
القائم على أساس «ماضوي» ال يخضع في مناقشته لرئيسيات العقل المنطقية
والطبيعية وأدواته ،ثم تواجدت المنصات القادرة على إعادة إنتاج وتظهير تلك
العناوين التي تخلّصت من سلطة الدولة وزجرها لها.
في ظ ّل استحضار األسباب الرئيسية لظهور الحالة «الداعشية» وأخواتها
األخريات ،كانت هناك أجهزة استخبارات ومراكز أبحاث ووسائل إعالم مه ّمة
تدفع باتجاه تظهير هذه الحالة ،وكان مطلوبا ً أن تكون مادة الحالة الجديدة
تلك األنساق المجتمعية الجديدة ،إذ كان مطلوبا ً منها أن تحدث هذا الخلل
الكبير في مشهد االستقرار الكامل لتلك المنطقة ،دفعا ً في اتجاه تغييب الدولة؟
كي يكون األثر ،أو اآلث��ار ،مباشرة وواضحة ،فيغيب الفعل العقلي الجمعي
لمجتمع الدولة ذاته!
السؤال األخير :هل «داع��ش» وأخواتها كانت تعبيرا ً حقيقيا ً عن أنساق
مجتمعية طبيعية في ظ ّل صعود مفهوم الدولة؟ قوال ً واحداً ،هي أنساق ليست
طبيعية ،لك ّنها ُش ّكلتْ في ظ ّل ظروف أريد لها أن تكون طبيعية ،فت ّم التحضير
لموادها األولية جيداً.
ُ
بأنّ
«داعش» وأخواتها اشتغل عليها بغية استعمالها
من هنا يمكننا القول
استعماال ً موقتاً ،واستعماال ً موضع ّياً ،محدّد الزمان والمكان ،في جغرافيا
«شيعي» ووصفناه بالمقاوم
معينة ال تتجاوز جغرافيا ً هالال ً نع َت ُه البعض بأنه
ّ
وكان مطلوبا ً النيل من هذا «الهالل» وال يمكن النيل منه إال بمشاغلته بهذه
المادة السامة القاتلة التي يمكن أن تنتج لديه أولويات تخرجه من قدرته على
المقاومة ،أو قل على الصمود!
كانت الواليات المتحدة تدرك جيدا ً أنّ قدرتها شبه معدومة على المواجهة
الميدانية المباشرة لقوة صاعدة على مستوى المنطقة .هذه القوة تجاوزت
عناوين أساسية فيها ،لذا كان األوفر لها أن تنزاح في اتجاه هذا السيناريو،
ونعتقد أنها كانت وراء التحضير جيدا ً لمثل هذه الحالة التي دفعت في
اتجاهها ،كما أنّ قوى إقليمية على رأسها «مملكة آل سعود» لم يكن في وسعها
الدخول على مشهد التسويات الكبيرة التي ستحصل في ظ ّل تح ّوالت مه ّمة
ورئيسية في المنطقة ،من دون تلك المشاغلة وهذا السيناريو ،باعتبارها تدرك
جيدا ً أنها سوف تكون خارج تلك التسويات الكبرى والرئيسية ،فكان ال ب ّد من
إعادة إنتاج ذاتها في مشهد المنطقة الكامل ،ولم يكن أمامها إالّ أن تستثمر في
هذا الحريق الكبير للمنطقة على نحو أكبر وأوسع وتدفع به في اتجاه مساحات
وعناوين جديدة بغية التفاوض عليه ،باعتبارها أضحت تملك مساحات مهمة
فيه ومنه.
من هنا يمكننا القول بأنّ «داعش» وأخواتها كانت مادة استعمال دفعتها
وش ّكلتها «مطابخ استخبارات» مشتركة «إسرائيلية» وسعودية وتركية
وقطرية ،فهذه الدول مجتمعة ترى أنها غير قادرة على أن تكون على طاولة
التأثير والحضور في خريطة أمنية سياسية صاعدة للمنطقة من دون استثمار
حقيقي في حريقها الشامل!

خالد الع ّبود

«الهوية»� :إرهابي! ( ...تتمة �ص)1

البرازيل في مواجهة ( ...تتمة �ص)1
سجل للمنتخب الهولندي الثنائي البديل ليروي فير
( ،)77وميرفيس ديباي ( ،)2+90ليرتفع رصيد المنتخب
الهولندي إلى  9نقاط في الصدارة بالعالمة الكاملة ،فيما
حافظ المنتخب التشيلي على وصافته للمجموعة برصيد
 6نقاط ،وتأهال معا ً إلى الدور الثاني.
والتقى المنتخب اإلسباني مع نظيره األسترالي في
لقا ٍء ال يؤثر في هوية المتأهل إلى الدور اإلقصائي ،لكن
الماتادور أص � ّر أال يخرج من البطولة خالي الوفاض
ليحفظ ماء وجهه أمام الكانغارو األسترالي ،الذي تغلب
عليه بثالثية نظيفة .ورحل بطل العالم عن بالد السحرة
تاركا ً خلفه وصمة عار في تاريخه العريق.
سجل أهداف الروخا كل من دايفيد فيا ( )36وفرناندو
ّ
ت��وري��س ( )69وخ���وان ماتا ( ،)82لينهي الماتادور
اإلسباني مشواره في البطولة بفو ٍز معنوي ،فيما تلقى
الكانغارو األسترالي خسارته الثالثة على التوالي.
وضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة األولى،
جرى أمس لقاءان جمعا بين منتخب البرازيل والكاميرون
من جهة ،ومنتخب المكسيك وكرواتيا من الجهة األخرى.
في اللقاء األول ال��ذي جمعهما على ملعب «استاديو
ناسيونال» في برازيليا ،استطاع السيليساو أن يعيد

البسمة إلى وجوه البرازيليين بعد أن حقق فوزا ً كبيرا ً
على نظيره الكاميروني برباعية لهدف ،ليتصدر راقصو
السامبا مجموعتهم ،ويتأهلوا إلى الدور الثاني لمالقاة
وصيف المجموعة الثانية منتخب تشيلي.
سجل أهداف السيليساو كل من المهاجم نيمار هدفين
في الدقيقتين  17و ،35وأضاف فريد ( )49وفرناندينيو
( )84الهدفين اآلخرين بينما جاء هدف الكاميرون الوحيد
عن طريق جويل ماتيب في الدقيقة .26
واستطاعت القبعات المكسيكية أن تتفوق على
الماكينات الكرواتية في اللقاء الذي جمعهما على ملعب
آرينا برنامبوكانو في ريسيفي ،لتكون الـ«تريكولور»
وصيفة المجموعة األولى بفارق األهداف عن البرازيل.
سجل للـ«تريكولور» رافائيل ماركيز قائد الفريق
وأندريس غ��واردادو وخافيير هرنانديز في الدقائق 72
و 75و ،82بينما سجل إي��ف��ان برزيتش أنشط العبي
كرواتيا هدف منتخب بالده الوحيد في الدقيقة .87
وبهذا الفوز تأهل المنتخب المكسيك إلى الدور الثاني،
إذ ينتظره لقا ٌء صعب مع الطواحين الهولندية بطلة
المجموعة الثانية ،في مواجهة كانت ترغب المكسيك في
تفاديها.

باسم الدين يرتكب «خ��وارج» هذا العصر الفظاعات ،وباسم «المعتقد»
و»المدرسة» ُي��راد للعالم أن يعود الى ما قبل الديانات السماوية ،ما قبل
المسيحية واإلسالم ،الى ظلمة كهوف الجهل ،حيث ال يوجد فكر ،وال علم ،وال
وعي ،وال حضارة ،وال إنسانيّة ،بل وحشيّة مطلقة.
ما ينبغي للعالم أن يفهمه هو أنّ اإلرهاب التكفيري ال يعترف إال بمن كان
مطابقا ً له .وأنّ ك ّل من ال يتطابق معه بالكامل دمه مهدور ويح ّل قتله مرضاة
لاليمان «البدعة» الذي يعتبر اآلخر عد ّوا ً كافراً!
ما يجب أن تفهمه الدول الخائفة من مواطنيها المقاتلين في سورية هو أنّ
هؤالء ال يشعرون بانتمائهم إليها ،وال يقيمون وزنا ً لجنسيّة البلدان التي انطلقوا
منها ،وال لهويّتها الوطنية ،ألنّ هويتهم الوحيدة هي اإلرهاب ،وال شيء إالّ هذه
الهوية التي عبّرت عن نفسها عبر مسلسل الحوادث المأسويّة ،والفاجعة التي
بدأت في مطلع هذا العصر.
يوم تع ّرض برجا التجارة في نيويورك للعمل اإلرهابي الذي دبّرته «قاعدة»
محصنة
بن الدن ،اكتشفت الواليات المتحدة األميركية أنها ليست قلعة أمنيّة
ّ
وبعيدة عن الجغرافيا المضطربة في عدد من أنحاء العالم .فوجئت إدارة
السيّئ الذكر جورج بوش اإلبن بأنّ أفغانستان جوار مالصق وليست إحدى
دول القارة اآلسيوية البعيدة ،وبأنّ األمن القومي األميركي هو في متناول يد
نظام طالبان وتنظيم «القاعدة».
على سبيل االنتقام للكبرياء األميركية – والصحيح استكبارها – ش ّنت اميركا
مدعومة بحلف «الناتو» الهجوم على أفغانستان فقاتلت «التنظيم والنظام»
لـ»أجل عالم أفضل وأكثر أمناً» الكلمة الشعارية ،بل الكذبة الكبرى التي ردّدها
جورج بوش مئات المرات.
مشهد األمن في العالم بات شديد الوضوح بصيغته المتفجرة ،ممتدّة من
أقاصي آسيا حتى المغرب العربي مرورا ً بالقارة األفريقيّة اآلخذة في االشتعال،
حيث «القاعدة» متف ّرعة الى مس ّميات حركية إرهابية عديدة تضرم نار الفتنة
الطائفية والمذهبية في ك ّل مكان متاح ،وسط آفاق مفتوحة وحدود «سيادية»
ّ
هشة سريعة االنهيار.
باألمس القريب شاهدنا في العراق غزوة «داعش» لعدد من محافظاته غزوة
وحشيّة ب ّررها أصحابها بذريعة الجهاد ،فقال أحدهم – وهو غير عراقي وغير
عربي« :إن الجهاد مطلوب في ك ّل مكان وزمان ،ويجب تحرير بالد المسلمين من
المحتلين الغزاة حيثما كان هؤالء».
أين تبدأ بالد المسلمين وأين تنتهي؟ إنّ العالم كلّه أصبح قرية تض ّم أبناء
الديانات السماوية جمعاء؟ َفمنْ هم الغزاة المحتلّون؟ هل هم مثالً أهل األرض
السورية وأبناؤها وحماة ثغورها وعضد المقاومة النقية ،أم أولئك الذين
ليس بينهم وبين الحرية والحضارة أي سالم وكالم ،وال سابق معرفة على
اإلطالق؟!
قد ال يت ّم غدا ً القضاء على اإلرهاب بمختلف مظاهره ومس ّمياته ،وبالوسائل
كلّها! وقد تطول عملية اجتثاث جذوره ،غير أنّ العالم يبدو اآلن مقتنعا ً بحتمية
هذا الخيار لحماية مصالحه وحضاراته وأمنه وسالمه ،فإذا ما لم يفعل فإنّ قيَم
السماء جميعا ً وشرائع اإلنسان وحضاراته ستظ ّل مهدّدة بأخطار أبشع وحش
عرفه التاريخ ،هذا الذي توافق مجتمع اإلنسان على تعريفه باسمه المرعب:
اإلرهاب...
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