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�إرادة الحياة تنت�صر رغم �سيناريوات الموت

بعبع «داع�ش»

الطيونة تنف�ض عنها غبار التفجير الإرهابي
وتودع اليوم ال�شهيد عبدالكريم حدرج الذي افتداها بدمه

آثار االنفجار في الطيونة

بيان قيادة الجيش

وص��در عن قيادة الجيش  -مديرية التوجيه أم��س البيان
اآلت��ي« :عندالساعة  23:40من ليل أمس (أول من أمس) أقدم
أحد االنتحاريين وهو يقود سيارة (نوع مرسيدس  300لون
أبيض تحمل الرقم /324784ج) على تفجير نفسه بالقرب من
حاجز تابع للجيش في مستديرة الطيونة ،ما أسفر عن إصابة
عدد من المواطنين بجروح مختلفة ،وفقدان مفتش من المديرية
العامة لالمن العام ،إضافة إلى حصول أضرار مادية جسيمة في
الممتلكات.
وق��د فرضت وح��دات من الجيش طوقا ً أمنيا ً ح��ول المكان
المستهدف .كما حضرت وحدة من الشرطة العسكرية ،وعدد من
الخبراء المختصين الذين قاموا بالكشف على موقع االنفجار،
حيث تبين أنّ السيارة كانت مفخخة بنحو  25كلغ من المواد
المتفجرة».

(ت ّموز)

ثم أجرى سلسلة اتصاالت لمتابعة الوضع األمني شملت
نائبه وزير الدفاع سمير مقبل ووزير الداخلية نهاد المشنوق
وق��ادة األجهزة األمنية ،وطلب منهم «التشدد في اإلج��راءات
والخطط األمنية التي ينفذونها وع��دم التهاون في مالحقة
اإلرهاب واإلرهابيين وجلبهم إلى العدالة».

حزب الله

وأعرب حزب الله في بيان عن «ألمه العميق الستمرار مسلسل
اإلرهاب اإلجرامي ض ّد الوطن وأهله» ،ودان« :بشدة هذا العمل
الجبان ومن يقف وراءه».
وأش���اد ح��زب ال��ل��ه ب��ـ«اإلن��ج��ازات األخ��ي��رة للمؤسسات
العسكرية واألمنية المعنية» ،ودعاها« :لالستمرار في جهودها
المباركة من أجل إفشال المؤامرات والمخططات اإلجرامية ضد
لبنان واللبنانيين» ،مهيباً« :باللبنانيين التحلي بأعلى درجات
الوعي والمسؤولية لتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن
وأهله شراً».

الشهيد حدرج

األمن العام ينعي الشهيد حدرج

وأص���درت المديرية العامة لألمن ال��ع��ام بيانا ً نعت فيه
شهيدها المفتش الثاني عبدالكريم حدرج الذي «دفع حياته ثمنا ً
للمهمة التي كلف بها أثناء قيامه بواجبه الوطني وفي التصدي
لإلرهاب».
وأض��اف البيان« :إنّ المديرية العامة لألمن العام تؤكد أنّ
شهيدها إفتدى بجسده عددا ً غير قليل من المدنيين والعسكريين
األبرياء الذين كان من الممكن أن يكونوا ضحية للعملية اإلرهابية،
وج ّنب المنطقة كارثة حقيقية في ما لو نجح اإلرهابي في الوصول
الى أي تجمع مدني أو عسكري لتنفيذ جريمته».
كما وزع��ت المديرية نبذة عن الشهيد ح��درج ال��ذي «تطوع
لصالح المديرية العامة لألمن العام بتاريخ  2012/9/1برتبة
مفتش درجة ثانية ،رقي إلى رتبة مفتش أول بعد استشهاده».
ويقام مأتم للشهيد عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في
جبانة روضة الشهيدين ،حيث يوارى الثرى.

استنكار واسع للجريمة اإلرهابية

وقد أثار التفجير اإلرهابي جملة من ردود األفعال المستنكرة
من شخصيات سياسية رسمية وأح��زاب وقوى حيث أجمعت
المواقف على أنّ لبنان لن يكون ساحة للعبث الطائفي أو المذهبي
وأنّ أيادي الفتنة واإلرهاب تحاول النيل من السلم األهلي ودعت
اللبنانيين إلى التحلي بأقصى درجات الوعي ،واألجهزة األمنية
للتنسيق بينها لمواجهة األخطار».

سالم

واستنكر رئيس الحكومة تمام س�لام في تصريح تفجير
الطيونة ووصفه بـ«أنه عمل إرهابي بشع» ،داعيا ً اللبنانيين
إلى اليقظة والوعي «لقطع الطريق على العابثين بأمن البالد
ومحاوالت زرع بذور الشقاق بين اللبنانيين» .وقال« :إنّ هذا
العمل اإلجرامي الذي استهدف مدنيين أبرياء في منطقة سكنية
آمنة ،هو محاولة مكشوفة لزعزعة استقرار لبنان وضرب وحدته
الوطنية ،بل والعبث بأسس الكيان ،عبر استيراد الفتنة المذهبية
التي تدور رحاها لألسف في جوارنا اإلقليمي».
كما بحث سالم األوضاع األمنية مع رئيس مجلس النواب نبيه
بري في اتصال هاتفي.

دعت �إلى و�ضع الم�صلحة الوطنية فوق الم�صالح الفئوية

هيئة التن�سيق :لإقفال الوزارات والإدارات
َ
المقبلين
الثالثاء والأربعاء
استهجنت هيئة التنسيق النقابية «إمعان
المسؤولين في تعطيل المؤسسات الدستورية
ومعها تعطيل أمور الناس الحياتية والمعيشية
وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب على رغم
التهديدات التي تتوالى على لبنان واللبنانيين»،
داع��ي��ة« :إل��ى وض��ع المصلحة الوطنية فوق
مصالحم الفئوية والضيقة».
وبعد اجتماع عقدته أم��س ،ف��ي مقر نقابة
معلمي المدارس الخاصة ،درست خالله برنامج
تحركها بالتالزم مع استمرارها في مقاطعة أسس
التصحيح والتصحيح لالمتحانات الرسمية،
جدّدت الهيئة رفضها «أي اتفاق بين المسؤولين
ال يضمن حقها في تصحيح الرواتب بنسبة 121
في المئة على أس��اس ع��ام  ،1996بعد حسم
زيادات غالء المعيشة عامي  2008و ،2012ألنّ
الحقوق ال تخضع للتفاوض وال للمساومة».
كما جدّدت «رفضها تحميل الفقراء وأصحاب
ال��دخ��ل ال��م��ح��دود أي أع��ب��اء ضريبية جديدة
بحجة توفير الواردات للسلسلة ،وتعيد تذكير
المعنيين بأنّ استيفاء الواردات يكون من وقف
الهدر والفساد في مرافق الدولة ال سيما المرفأ،
وضبط التهرب الجمركي ال��ذي يمارسه كبار
التجار ،ومن الريوع المصرفية والعقارية ومن
ف��رض غرامات حقيقية على األم�لاك البحرية
والنهرية».
ورأت الهيئة «في اإلصرار على زيادة الضريبة
على القيمة المضافة  1في المئة ،مضافا ً إليها
رفع قيمة فاتورة الكهرباء ،والضرائب األخرى
غير المباشرة إمعانا ً في سياسة تعميم الفقر
على غالبية اللبنانيين ،وه��ي ت��رف��ض هذه
السياسة الظالمة جملة وتفصيالً».
وأكدت أنّ «من يتحمل استمرار مقاطعة أسس
التصحيح وتصحيح االمتحانات الرسمية هم
أولئك الذين يمتنعون عن التشريع بحجج

} تركي حسن*

 ...و األدلة الجنائية تمسح منطقة االنفجار اإلرهابي

ال ي��زال التفجير االنتحاري ال��ذي ض��رب مدخل الضاحية
الجنوبية عند دوار شاتيال منتصف ليل أول أمس وال��ذي راح
ضحيته شهيدا ً و 20جريحا ً يلقي بثقله على الساحة اللبنانية،
حيث تتابع األجهزة األمنية والقضائية تحقيقاتها لحسم هوية
اإلنتحاري ،فيما أكد بيان قيادة الجيش أنّ انتحاريا ً نفذ تفجير
الطيونة وزنة العبوة  25كلغ.
وقد انضم المفتش الثاني في األمن العام عبدالكريم حدرج
إلى قافلة شهداء التفجيرات اإلرهابية ليفتدي أقرانه األبرياء
ومنطقته بدمه ،حيث أثبتت فحوص الحمض النووي أنّ حدرج
هو الشهيد الذي قضى في تفجير الطيونة ،وقد تبلغت عائلته
أمس نبأ استشهاده.
واستفاق أهالي منطقة الطيونة أمس ،من كابوس التفجير
اإلرهابي على ما خلفه التفجير الحاقد من خ��راب في المنازل
والسيارات والممتلكات األخرى ،شاكرين العناية اإللهية التي
أنقذت أبناءهم من حقد اإلرهاب.
وبعد أن كان موقع التفجير مقفالً ومحاطا ً بتدابير أمنية مشددة
منعت أي شخص من االقتراب ،وإثر انتهاء األدلة الجنائية من
مسح موقع الجريمة ورف��ع األدل��ة والبصمات وأخ��ذ العينات،
عملت بلدية الغبيري على رفع السيارات المتضررة من المكان
وباشرت أعمال التنظيفات ،وأعادت فتح الطريق في االتجاهين.
كما قام سكان المباني وأصحاب المحال التجارية المجاورة
والتي تضررت واجهاتها بفعل عصف التفجير وتحطم زجاجها،
بتفقد األض��رار التي أصابت منازلهم ،وسجلت الهيئة العليا
لإلغاثة أسماء المتضررين تمهيدا ً للتعويض عليهم ،وقال رئيس
الهيئة اللواء محمد خير« :نحن جاهزون لإلغاثة وكل القوات
المسلحة جاهزة لمساعدة أي مواطن لبناني وفي أي مكان كان،
علينا أن نكون حذرين في عملنا وعلى المواطنين أن يتواصلوا مع
القوى األمنية في أي شيء مشبوه».
وخالل معاينته موقع االنفجار أمس ،أعلن مفوض الحكومة
لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ،أن زنة العبوة كما
أفادته العناصر األمنية ،تتراوح ما بين  35و 40كلغ .وقال« :ما
زلنا في المرحلة األولى من التحقيق ،ونقوم بتجميع المعلومات
واألدل��ة والجميع يعمل على األرض ونحن نتابع التحقيقات
واإلجراءات ،وعندما نتوصل إلى نتائج نعلن عنها».
وردا ً على سؤال عما إذا كانت السيارة المرسيدس البيضاء
المفخخة قد بيعت لشخص سوري ،أجاب« :هذا الموضوع قيد
التحقيق وما زلنا نعمل لمعرفة الحقيقة» .وعن وجود أية معلومات
أولية عن هوية االنتحاري ،قال« :ما زلنا نقوم بالتحقيقات وال
يمكن أن نعطي كالما ً نهائيا ً حتى تصدر النتائج».
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حمليات �سيا�سية

مختلفة» ،داعية« :األهالي والطالب إلى ممارسة
أقوى أشكال الضغط على النواب ،ال سيما أنّ
الهيئة قدمت من أجلهم تنازال ً كبيرا ً بموافقتها
على إجراء االمتحانات الرسمية في مواعيدها
وبأفضل األشكال الممكنة».
وق���ررت هيئة التنسيق «استكمال إج��راء
االمتحانات الرسمية ف��ي شكلها الطبيعي،
واالستمرار بمقاطعة أسس التصحيح وتصحيح
االمتحانات الرسمية حتى إقرار سلسلة الرتب
والرواتب في المجلس النيابي.
كما أوص���ت «ب��إق��ف��ال ال����وزارات وال��س��راي
ال��ح��ك��وم��ي��ة ف���ي ال��م��ح��اف��ظ��ات واإلدارات
والمؤسسات العامة والبلديات يومي الثالثاء
واألربعاء من األسبوع المقبل الواقعين في 1
و 2تموز .»2014
ووجهت الهيئة دعوة األهالي والطالب إلى
عقد لقاءات مشتركة مع هيئة التنسيق النقابية
في المحافظات كافة ،عند الساعة العاشرة
والنصف قبل ظهر الخميس  3تموز في ثانوية
عمر فروخ الرسمية – الكوال -بيروت ،ثانوية
سابا زريق الرسمية (الشمال) ،ثانوية جبيل
الرسمية ،وثانوية مارون عبود (جبل لبنان)،
ثانوية حوش األم��راء -بعلبك  -دار المعلمين
(ال��ب��ق��اع) ،ثانوية صيدا الرسمية للبنات،
وثانوية الصباح الرسمية في النبطية ،وثانوية
صور المختلطة (الجنوب).
ع��ل��ى صعيد آخ���ر ،دان���ت هيئة التنسيق
النقابية عودة التفجيرات اإلرهابية الى الساحة
اللبنانية ،ورأت فيها «محاولة فاشلة لزعزعة
االستقرار ولضرب الوحدة بين اللبنانيين .هذه
الوحدة التي تجلت مرارا ً وتكرارا ً عبر المشاركة
الشعبية الكثيفة والدائمة في تحركات هيئة
التنسيق النقابية خ�لال ال��س��ن��وات الثالث
المنصرمة».

جنبالط

ودع��ا رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبالط
«القوى السياسية مجددا ً إلى جعل المصلحة الوطنية فوق كل
اعتبار من خالل تفعيل عمل المؤسسات وعدم تعطيلها» ،مشددا ً
على «ضرورة التنسيق والتكامل بين األجهزة األمنية المختلفة
لمواجهة األخطار األمنية المحدقة».

السنيورة

واعتبر رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة
«أنّ اإلره���اب ال دي��ن ل��ه ،بل هو وب��اء وآف��ة يجب القيام بكل
اإلجراءات واالحتياطات والتدابير لمواجهتهما واستئصالهما
ومالحقة المخططين والمرتكبين وسوقهم إلى العدالة».
وأشار أمين سر تكتل التغيير واإلصالح النائب ابراهيم كنعان
بعد اجتماع التكتل في الرابية أمس ،إلى أنّ «الموضوع األمني
يجب أن يعالج أمنيا ً ووطنياً ،فاألجهزة واإلدارة والحكومة
موجودة .وذلك ال يعني أنه يمكن االستغناء إطالقا ً عن أي موقع
دستوري ،ال سيما الرئاسة األولى ،ولكن ال يحق ألحد أن يربط
أو يستغل هذه الملفات المؤسفة التي تطاول جميع اللبنانيين
من دون تمييز ووضعها في إطار سياسي معين لفرض أمر واقع
أخطر على اللبنانيين على المستوى الدستوري».

حزب االتحاد

واعتبر حزب االتحاد أنّ «أيادي الفتنة واإلرهاب تحاول مرة
جديدة النيل من السلم األهلي اللبناني على أبواب شهر رمضان
ال��م��ب��ارك ،مستهدفة اآلمنين بتفجير إره��اب��ي ف��ي الضاحية
الجنوبية للنيل منها وتسعير نار الفتنة المذهبية».

شكر

وق��ال األم��ي��ن القطري لحزب البعث العربي االشتراكي
الوزير السابق فايز شكر« :مرة جديدة يضرب اإلرهاب لبنان
متزامنا ً مع العدوان المستجد على العراق الذي يقوده اإلرهاب
التكفيري ،فبعد تفجيري ضهر البيدر ومنطقة الشياح ،يتبين أنّ
المخطط المرسوم لهذه القوى اإلرهابية والذي ابتدأ بالتعاون
على سورية وامتد إلى لبنان والعراق ،جاء مترافقا ً مع إعالن
الكيان الغاصب عن نيته إع�لان دولته اليهودية على أرض
فلسطين المحتلة».

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية
عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري المستجدات وتعزيز الوضع األمني مع
وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي اعتبر بعد اللقاء أنّ «الجاهزية التي
أثبتتها األجهزة األمنية والجدية التي تتصرف بها عمليا ً هي التي أفشلت العمليتين
االنتحاريتين سواء في ضهر البيدر أو في الضاحية الجنوبية».
وشكر المشنوق الرئيس بري «على موقفه من االستثمار األمني ودعوته الى تطويع
عسكريين في الجيش وقوى األمن الداخلي واألمن العام ،ألنّ األولوية اآلن هي لألمن
وليس ألي شيء آخر».
وكان بري استقبل النائب السابق جهاد الصمد وعرض معه األوضاع الراهنة.
استقبل رئيس الحكومة تمام سالم وزير السياحة ميشال فرعون وعرض معه
األوضاع العامة.
ثم التقى عضو تكتل التغيير واإلصالح النائب حكمت ديب ،ووفدا ً من نقابة مالكي
العقارات واألبنية المؤجرة برئاسة النقيب جوزيف زغيب.
بحث رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة صباح أمس في
مكتبه في بلس ،مع سفير النروج في لبنان زافين آس ،في األوضاع العامة والعالقات
الثنائية.
استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي ،في مكتبه في اليرزة ،المدير العام
لألمن العام اللواء عباس إبراهيم ،وتم البحث في التطورات األمنية األخيرة والتنسيق
المشترك بين المؤسستين.

قهوجي وابراهيم في اليرزة

(مديرية التوجيه)

متتبّع اإلع��ل�ام ال��م��رئ��ي وال��م��س��م��وع والمقروء
يجد أنّ ال محطة ،مهما تكن هويتها ،إالّ وتتط ّرق
ال��ى ح��دث اليوم بل الساعة ،قضية «داع���ش» ،ذاك
التنظيم الذي حيِّر الكثيرين ،فال وسيلة إعالمية أو
ساحة سياسية وفكرية إالّ وتتناوله .أصبح ذكر
هذا التنظيم في الشارع وتداوله بين المواطنين يثير
االشمئزاز وتقشع ّر له األب���دان .إن��ه على ك�� ّل شفة
ولسان.
يختصر «داعش» اليوم اإلرهاب العالمي أيا ً يكن
منهجه وم��وق��ف��ه وي��ت��ص��دّر واج��ه��ت��ه .فالحكومات
وأج��ه��زة االس��ت��خ��ب��ارات واألح����زاب والمجتمعات
واألف���راد محليا ً وعربيا ً وأقليميا ً ودول��ي��ا ً منشغلة
ب�����ـ«داع�����ش» ،وي���ن���ب���ري ال��م��ح��ل��ل��ون السياسيون
واالستراتيجيون والباحثون المتخصصون في
الجماعات األص��ول��ي��ة اإلس�لام��وي��ة المتطرفة ،إلى
اإلدالء ك ّ��ل ب��رأي��ه ح��ول «داع����ش» .وخ��ط��ورت��ه على
المنطقة وانتقاله ال��ى خارجها حيث زُرع في تلك
المجتمعات وباء «داعش» المقبل.
عندما اجتاحت طالبان أفغانستان بعد خروج
االتحاد السوفياتي منها وسيطرت على مواقع أمراء
الحرب واألحزاب التي خاضت الحرب ضد االتحاد
السوفياتي أو في ما بينها ،وق��ف العالم مذهوالً.
كيف أم��ك��ن لمجموعات م��ن طلبة الكتاتيب بهذه
السرعة أن تهزم أح���زاب ال��ح��رب وأم��راءه��ا؟ ومن
أي��ن أت��ت؟ وم��ن ه��ي الجهات التي أنتجتها ووقفت
خلفها؟ وتبيّن في ما بعد أنّ االستخبارات العسكرية
الباكستانية بالتنسيق مع آل سعود وبمباركة غربية
هي التي أنتجتها ودعمتها ووقفت خلفها ،لتستوعب
«ال��ق��اع��دة» بعد انتهاء صالحيتها وجميع أطراف
الحرب ،ومن المعلوم أن «القاعدة» بايعت طالبان
وبايع بن الدن زعيم حركة طالبان المال عمر.
أدرك ال��ع��ال��م ك��لّ��ه أنّ «ال��ق��اع��دة» مخلوق مش ّوه
ل���زواج بين االس��ت��خ��ب��ارات األم��ي��رك��ي��ة  -لحقت به
الغربية والعربية  -مع اإلسالم السياسي والسلفية
الجهادية والوهابية .زواج الرهط هذا أنتج مخلوقا ً
استثمر ض�� ّد االت��ح��اد السوفياتي .وب��ع��د ذل��ك بدأ
يتنصل منه ب��ل ي��ح��اول خنقه .وعندما لم
ال��ره��ط
ّ
يستطع ارت ّد إليه ولع ّل غزوات  11أيلول ،كما يس ّميها
اإلرهاب ،أرتدت إلى اآلباء الحقيقيين لهذا المخلوق،
وعندما نقرأ الجيل األول لـ«القاعدة» نراه يطرح فكرا ً
ك��ان يقوم أوالً على التحرير ث�� ّم انطلق إل��ى الجهاد
العالمي في محاربته الواليات المتحدة وأتباعها،
والحكومات واألنظمة التي تسير في فلكها.
أ ّم��ا الجيل الثاني فكان أكثر ت��ش��دّدا ً من سابقه،
ويمثله أبو مصعب الزرقاوي ،فتيار الجيل مسكون
بمقاومة االحتالل األميركي .أ ّم��ا ال��زرق��اوي فكان
مسكونا ً بفكرة قتل الشيعة والجنود األميركيين،
وكانت قيادته لـ«التوحيد» و«الجهاد» وف��ي ما بعد
لـ«القاعدة» في بالد الرافدين بعد مبايعته لبن الدن
ثم بعدها لمجلس شورى المجاهدين ...وهنا بداية
نقطة التحول واستثمار ظاهرة الزرقاوي مع تح ّوله
الى أداة طيّعة ،وبدالً من مقاتلته االحتالل األميركي
ف��ي ال��ع��راق أض��ح��ى ج��ه��اده قتل الشيعة وضرب
الحكومة العراقية الواقعة تحت االحتالل.
الجيل ال��ث��ال��ث يعتبر أك��ث��ر ت��ط�� ّرف��ا ً م��ن سابقيه،
وبالتالي تح ّول الجهاد كليا ً عن األميركي الى ض ّد
ال��ح��ك��وم��ات وال��م��ج��ت��م��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة واإلسالمية،
وتحولت البلدان الى ساحة حرب بفضل ما ُيسمى
«ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي» .ووص����ل االق��ت��ت��ال داخ����ل بنية
المجتمعات وح��ت��ى ب��ي��ن ف��ص��ائ��ل ال��ج��ه��اد نفسها،
مثلما يحصل بين «القاعدة» و«النصرة» و«داعش»
اآلن ،ومثلما يحصل من تونس الى ليبيا الى مصر،
وصوالً الى ساحة الجهاد اآلن العراق وبالد الشام.
وليس صحيحا ً أن «داع��ش» أضحى بين يوم وليلة
بهذه القوة والتمدد والتنظيم والتأثير .كان «داعش»
في العراق موجودا ً تحت سمع االحتالل األميركي
وبصره ،وعندما انسحب االحتالل من العراق كان
يدرك أخطار ما زرعت يداه وأنه ال بد من أن يأتي

الوقت المناسب لالستثمار.
«داع�����ش» ي���ه���دّد داخ����ل ال��س��ع��ودي��ة ،وف���ي ليبيا
والمغرب العربي وفي مصر ،ويهدّد الكويت وإيران
وت��رك��ي��ا ،وي��ق��ات��ل ف��ي س��وري��ة وال���ع���راق ويسيطر
على مناطق واسعة ميدانياً ،وه��ذا ال يملكه تنظيم
بل دول��ة .هذه الدولة تلقى دعما ً خارجياً ،تسليحا ً
وتمويالً ،وتغطية سياسية وإعالمية تؤدي دورها
ف���ي م����ش����روع ،ف��ه��ل «داع������ش» ح���ص���ان ط�����روادة
للمشروع األميركي بدالً من «اإلخ��وان المسلمين»
تضعه م��ع االن��ظ��م��ة الحليفة ع��ل��ى ق��ائ��م��ة اإلره���اب
وتقدم إليه أسباب الحياة والقوة واالستمرار ،ولو
أمعنّا النظر لوجدنا أن التمدّد الجديد يد ّل على هذه
الحقيقة من خالل:
 - 1صنّفت السعودية «داع���ش» إره��اب��ا ً لكنه
يوصف في اإلع�لام السعودي ـ القطري ـ التركي
بـ«الثوار».
 - 2ت��ش��ارك معه ف��ي ال��ق��ت��ال «ال��ق��اع��دة» وهي
محسوبة على السعودية.
 - 3ي��ش��ارك م��ع��ه ف��ي ال��ق��ت��ال ج��ي��ش الطريقة
ال��ن��ق��ش��ب��ن��دي��ة ،وه���و ف��ص��ي��ل ت���ح��� ّول إل���ى التطرف
المذهبي والطائفي ،وي��ق��وده ع��زت ال���دوري الذي
يتل ّقى ال��دع��م ال��م��ال��ي والتسليح ال��س��ع��ودي ولع ّل
زيارته األخيرة للسعودية وما ص ّرح به لـ«األهرام
العربي» يؤكد هذه الحقيقة ،فعزت الدوري شخصيّا ً
حضر مؤتمر القمة حول الكويت وكان الشخصية
الشيطانية آلل سعود وهو يصفهم في اللقاء بأنهم
أصل العروبة وحماتها ويدعمون الشعب السوري
والعراقي ويقفون ض ّد الصفوية ويحمون البحرين
والصومال واليمن.
 - 4مقاتلة الحزب اإلسالمي (جيش «أنصار
ال��س��ن��ة») ال���ى ج��ان��ب «داع�����ش» .ف��ه��م يتقاتلون في
س��وري��ة ويتحالفون ف��ي ال��ع��راق ،وه���ذا م��ا ترعاه
ال��ح��ك��وم��ة ال��ت��رك��ي��ة وال��ق��ط��ري��ة وال��ت��ن��ظ��ي��م الدولي
لـ«اإلخوان المسلمين».
 - 5بقايا فدائيّي صدام وضباطه من خارج جيش
الطريقه النقشبندية الذين تح ّولوا من الفكر القومي
إلى التطرف المذهبي.
 - 6ال��ن��ظ��ام األردن������ي ال��م��ن��خ��رط ف���ي تأمين
التسهيالت لقيادات المعارضة العراقية في األردن
وانسيابية كاملة ل�لإره��اب في ال��دخ��ول والخروج
والتغطية عليها.
 - 7مجموعة من الطبقة السياسية المنخرطة
في العملية السياسية ،خاصة القائمة العراقية وآل
النجيفي الذين أمسوا واجهة للتطرف مع مجموعة
من رجال الدين السنة الذين يشت ّد صراخهم وهم
ينفثون سموم المذهبية علنا ً عبر وسائل اإلعالم.
 - 8االنتهازية ال��واض��ح��ة لمسعود البرزاني
ف��ي استغالل ال��وض��ع ال��راه��ن ك��ي يتقدم مشروع
إقامة الدولة الكردية ،دافعا ً بقوات البشمركة إلى
احتالل كركوك ،علما ً أنه جزء من العملية السياسية.
وص ّرح أخيرا ً عن حق السنة في إنشاء إقليم سياسي
وصوالً الى دولة ،قائالً إنه لن يشارك في قتل أهل
يصب بذلك الزيت على النار.
السنة رغم إدراكه أنه
ّ
وبالتالي دعوة إلى التقسيم.
ه��ل ُت��ق��اد الشعوب وال���دول وت��رس��م السياسات
ب��األح��ق��اد الشخصية وال��ج��م��ود الفكري والعقدي
والسياسي ،فإلسقاط المالكي ال مانع ل��دى تلك
األط���راف ال���ذي ذك���رت م��ن تدمير ال��ع��راق والدولة
وال��ش��ع��ب ،وه���ذا ليس ج��دي��داً ،فهم ز ّي��ن��وا الحرب
لصدام حسين ض ّد إيران  ،1988 - 1980وسلّحوا
وم ّولوا ،وهم فرضوا حصارا ً على العراق وشعبه
وع��ل��ى ص���دام حسين نفسه وش��ارك��وا ف��ي تدمير
العراق .وأينما اتجهت تجد بصماتهم في ضرب أي
مشروع وح��دوي أو حضاري أو تح ّرري ،وداخل
ك��� ّل م��ش��روع تقسيمي ت��دم��ي��ري .ل���ذا ل��ي��س غريبا ً
دورهم في ما ينفذونه اآلن ،فهل يرعوي هؤالء بعد
انكشاف األدوار؟ ال أعتقد ذلك.
 باحث في الشؤون االستراتيجية

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة
جال على الم�س�ؤولين وتفقد «اليونيفيل»

سالم مستقبالً الموفد الدولي والوفد المرافق
ج��ال وك��ي��ل األم��ي��ن ال��ع��ام لألمم
المتحدة لعمليات حفظ السالم إيرفيه
الدسوس على المسؤولين اللبنانيين
أم��س ،ف��زار عين التينة حيث التقى
رئيس مجلس النواب نبيه بري ،ثم
التقى رئيس الحكومة تمام سالم في
السراي الحكومية.
كما زار قائد الجيش العماد جان
قهوجي في مكتبه في اليرزة ،وعقد
ال��ط��رف��ان اج��ت��م��اع�ا ً بحضور كبار
الضباط.
ووف���ق ب��ي��ان ص���ادر ع��ن مكتب
«اليونيفيل» اإلع�لام��ي ،فقد ناقش
الدس��وس مع بري وسالم وقهوجي
«مسائل متعلقة بتنفيذ قرار مجلس
األمن الدولي  ،1701مع التركيز في
شكل خاص على الوضع في منطقة
عمليات اليونيفيل والتعاون بين
اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية
في جنوب لبنان».

وأش����ار ال��م��س��ؤول األم��م��ي بعد
االج��ت��م��اع ،إل���ى أنّ ال��م��س��ؤول��ي��ن
اللبنانيين «ج��ددوا عميق التزامهم
بالتنفيذ ال��ك��ام��ل ل��ل��ق��رار ،1701
وأع��رب��وا ع��ن ب��ال��غ تقديرهم ل��دور
اليونيفيل لناحية ال��ح��ف��اظ على
الهدوء على طول الخط األزرق في
هذه األوق��ات العصيبة» .وقال« :إنّ
الهدوء السائد في جنوب لبنان له
تأثير على االستقرار يمتد إلى ما وراء
هذه المنطقة ،وقد أكدت للمسؤولين
أننا ،في اليونيفيل وف��ي مقر األمم
المتحدة ،لن ندخر جهدا ً للحفاظ على
الوضع على هذا النحو».
وأض���اف الدس����وس« :ل��ق��د وقف
لبنان في شكل يستحق الثناء في
وجه التحديات الهائلة التي فرضتها
ال��ت��ط��ورات اإلق��ل��ي��م��ي��ة ،ويتوجب
علينا أن نقف مع لبنان في دعم هذا
المسعى».

(داالتي ونهرا)
وأع����رب ع��ن ت��ق��دي��ره «العميق
ل�لال��ت��زام ال����ذي ت���واص���ل ال��ق��وات
المسلحة اللبنانية إبداءه في العمل
م��ع اليونيفيل ف��ي المهمات التي
نص عليها القرار  ،1701من دون
أن تسمح للتحديات الضاغطة على
مواردها أن تصرف انتباهها عن هذا
الواجب الحساس» .وأض��اف« :إننا
ن��درك جيدا ً القيود المفروضة على
الموارد التي يواجهها الجيش ،ونحن
نبذل كل الجهود على كل المستويات
لحشد المساعدة الدولية الالزمة
لتعزيز قدراته».
وأفاد البيان ،بأنّ الدسوس زار في
وقت الحق ،المقر العام للـ»يونيفيل»
في الناقورة ،حيث اطلع من رئيس
البعثة وقائدها العام الجنرال باولو
سيرا وموظفي البعثة على عملها.
كما عقد اجتماعا ً ع��ام �ا ً م��ع أف��راد
الـ»يونيفيل».

