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و�صفة هيئة العلماء ( ...تتمة �ص)1

ح��زب الله من سورية مقابل اإلف���راج عن العسكريين
المخطوفين ،كما كانت قضية مخطوفي أعزاز ،محاولة
لوضع أهالي المخطوفين في وجه حزب الله ،وترجيح
كفة الفريق الداخلي ال��ذي يجعل ه��ذه القضية خطابه
اليومي ،لمنح ربطه الحرب مع «داع���ش» ب��دور حزب
الله في سورية ،درجة من المصداقية بات يفتقدها بعد
حرب عرسال ،وب��دالً من تحقيق مكاسب على بعضنا
قال أبو طاقية تعالوا نحقق مكاسب معا ً فقبل أبو أحمد
وأبو مالك.
ب��ال��ت��وازي م��ع الملف األم��ن��ي ك��ان الملف التشريعي
يتصدّر ،بعدما سلّم تيار المستقبل ومن ورائ��ه فريق
الرابع عشر من آذار ّ
بفك اإلضراب عن التشريع ،وقبول
النزول إلى ساحة النجمة في غير جلسات االستعراض
االنتخابية ،فتعديل المهل االنتخابية ليصير مرسوم
دعوة الهيئات الناخبة صالحا ً ضرورة ال مف ّر منها ،لكن
التشريع بذاته ومناقشاته فرصة ال تف ّوت لطرح تمديد
والي���ة مجلس ال��ن��واب ،لكن ف��ي المقابل الرئيس نبيه
بري لم يف ّوت فرصة الربح بالنقاط على «المستقبل»،
بالتمسك بقاعدة التسلسل الزمني ل��ج��دول األعمال،
فسلسلة الرتب والرواتب أوالً ثم قانون إجازة تصديق
اإلفادات للطالب ،ثم قانون المهل.

صفقة التمديد خيار تيار المستقبل

في ظل هذه األجواء بقيت االنشغاالت الداخلية تتمحور بين
معالجة األزمات المعيشية وبين السعي إلخراج المؤسسات
الدستورية من حال الفراغ الذي تعاني منه ،خصوصا ً تعطيل
مجلس النواب ودوره الرقابي والتشريعي بما يؤثر سلبا ً على
األوضاع الحياتية والمعيشية ويستولد المزيد من األزمات.
فيما يسعى فريق  14آذار إل��ى إن��ج��از صفقة تتيح له
االحتفاظ باألكثرية النيابية ـ أي التمديد للمجلس ـ في مقابل
وضع بعض الملفات التي تهم اللبنانيين على سكة الحل.
ومنها فك أسر التشريع وهذا ما تؤشر إليه مساعي هذا الفريق
وممارساته وهو يبدو جليا ً في إسراع تيار المستقبل إلى طرح
التمديد بالتوازي مع استعداد للعودة عن مقاطعة التشريع
وأيضا ً وضع سلسلة الرتب على سكة اإلقرار في أول جلسة

تشريعية للمجلس.

أجواء قريبة من الحريري متفائلة

وف��ي حين تحدثت األوس���اط القريبة م��ن الرئيس سعد
الحريري عن عودته إلى بيروت خالل اليومين المقبلين ،أشارت
هذه األوساط إلى أن الحريري كان كلّف رئيسة لجنة التربية
النيابية بهية الحريري إجراء المشاورات مع رئيس المجلس
النيابي نبيه بري وممثلي بعض الكتل النيابية بخصوص
سلسلة الرتب .وأوضحت أن األج��واء تميل نحو الحلحلة
على رغم استمرار بعض التباينات التي تحتاج إلى مزيد من
التشاور ،خصوصا ً في موضوع التمويل .إال أن المصادر قالت
إن األمور أفضل مما كانت عليه قبل أسبوعين.
كما رأت األوساط أن تيار «المستقبل» ال يسعى إلى التمديد
إنما األوضاع األمنية وعدم انتخاب رئيس للجمهورية هي التي
تفرضه .والحظت أن عملية اإلخراج تنتظر حصول توافق على
مسار المرحلة المقبلة.

بري :التشريع واجب

وأمس كشف الرئيس بري أن مرسوم المهل الذي وقعته
الحكومة يحتاج إلى قانون لمطابقتها ،مكررا ً موقفة الرافض
للتمديد .وقال إن التشريع حق وواجب على مجلس النواب
وصالحيات الحكومة باتت مضاعفة في ظل الشغور الرئاسي،
مؤكدا ً أنه لن يبقى صامتا ً على هذا الوضع القائم.
يذكر أن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قد صدر أمس في
الجريدة الرسمية على رغم أن القانونيين يعتبرون المرسوم
غير قانوني ألن التوقيع عليه تم بعد  24ساعة من انقضاء
المهلة المحددة له وهذا ما دعا الرئيس بري للقول إنه يحتاج
إلى قانون .ويعقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الحكومية
قبل ظهر اليوم لدرس وإقرار جدول أعمال عادي.

إضراب هيئة التنسيق اليوم

إلى ذلك تنفذ اإلدارات العامة والوزارات إضرابا ً عاما ً اليوم
بدعوة من هيئة التنسيق النقابية ويتخلله اعتصام أمام وزارة
االقتصاد وذلك احتجاجا ً على المماطلة في إقرار سلسلة الرتب
ورفضا ً لقرار وزير التربية اعتماد اإلفادات بديالً عن الشهادة
الرسمية.

الراعي يدعو لمواجهة إرهاب «داعش»

في سياق آخ��ر ،زار وفد من البطاركة الكاثوليك برئاسة

البطريرك الماروني بشارة الراعي إربيل في كردستان لتفقد
النازحين المسيحيين الذين هجرهم إرهاب «داعش».
ودعا الراعي خالل تفقده النازحين ولقاءات مع مسؤولين
في اإلقليم «المجتمع الدولي إلى أال يقف متفرجا ً على إرهاب
داعش» ،مشددا ً على أننا «سنطالب المجتمع الدولي واألمم
المتحدة بأن يكونوا أوفياء لنصوص حماية حقوق اإلنسان
واألقليات».
كما دعا اللبنانيين إلى التوحد كي يستطيعوا مواجهة
الخطر الكبير الذي هو تنظيم «داعش» الذي بدأ يدخل لبنان.
وأشار إلى أن الحوار مع حزب الله متواصل ،مبديا ً استعداده
للقاء األمين العام للحزب السيد حسن نصرالله والتكلم لغة
واحدة ألن لبنان في خطر.

تكتل التغيير :نتعرض لداعشية سياسية

وفي السياق ،كانت صرخة تحذير لتكتل التغيير واإلصالح
مما يتعرض له المسيحيون في فلسطين المحتلة وسورية
والعراق من قتل وتهجير .واعتبر وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل بعد اجتماع التكتل في الرابية أن المسيحيين
المشرقيين يشهدون «مسلسل تصفية هوية ووجود ودور،
ويبقى قرارنا المواجهة والبقاء والحياة» .وتتطرق إلى الحمالت
التي شنت على التكتل بسبب طرحه اإلصالحي ،وقال« :نحن
في لحظة نتعرض فيها لمعركة تصفية تم ّر في الموصل
وكسب وقصر بعبدا ،والتصفية السياسية لنا في لبنان هي
تصفية معنوية لكل من نمثل ،وهي داعشية سياسية مطلوب
من أفرقاء الداخل التوقف عن ممارستها ومن أفرقاء الخارج
االمتناع عن تغطيتها».
وأض��اف« :اآلن هو أوان الشراكة واالعتراف باآلخر إدار ًة
ونياب ًة ورئاس ًة ،أو هو أوان الداعشية السياسية ،فاختاروا
وأعلنوا».

خطر اإلرهاب قائم

وفي م��وازاة هذه األوض��اع أكدت مراجع مسؤولة أن خطر
اإلرهاب داخليا ً ما زال قائماً .وبحسب المعلومات فقد تلقت هذه
المراجع تقارير من جهات معنية تكشف عن حصول اتصاالت
يقوم بها إرهابيون من داخل سجن روميه مع إرهابيين خارج
السجن ،حتى أن أحد اإلرهابيين الخطرين يدير شبكات من
داخل السجن وهو عربي الجنسية .وتبين أنه يقوم باتصاالت
م��ع إرهابيين على ال��ح��دود اللبنانية  -ال��س��وري��ة .ووف��ق
المعلومات فإن هناك متابعات دقيقة لخطر هذه المجموعات.

على طاولة البيت الأبي�ض ( ...تتمة �ص)1
األميركية واألوروب��ي��ة ق��درت ب��آالف األط��ن��ان ،وفريق
استشاري ميداني تدريبي وعملياتي قوامه مئة وثمانون
ضابطا ً محترفا ً ومعاونوهم.
 الورشة الثالثة المطالبة بوضع ما أسماه الرئيسباراك أوباما بخطة عمل طويلة المدى في وجه «داعش»،
كان عليها مناقشة الخطة ضمن أربعة ضوابط معقدة
في البحث عن الجواب ،األول هو كيف ال يقع أي مخطط
للر ّد على «داعش» في مخاطرة تعريض األمن الداخلي
للواليات المتحدة األميركية ل�لأذى ،بعدما استنهض
تحرك «داع��ش» على مستوى الغرب كله المجموعات
اإلس�ل�ام���ي���ة ال��م��ت��ط��رف��ة ال��م��ح��ب��ط��ة م���ن ت���راج���ع وه��ج
«القاعدة» ،الثاني كيف ال يؤدّي التدخل األميركي مجددا ً
إل��ى ال��ت��و ّرط العسكري ف��ي ح��رب ع��راق ثانية ،بعدما
أدّت الحرب األولى إلى فشل نتجت منه أضرار ال تزال
آثارها تفعل فعلها ،والثالث هو كيف ال نجعل التعاون
الضروري مع إيران في العراق لضمان النجاح ،سببا ً
لجعل العراق مسرحا ً عسكريا ً وأمنيا ً إيرانياً ،والرابع
هو كيف ال نجد أنفسنا أم��ام معادلة عنوانها ،التعاون
اإللزامي مع سورية ورئيسها مم ّر ال مف ّر منه للتقدم
بخطة المواجهة.
 األج��وب��ة ال��ت��ي صاغتها ال��ورش��ة الثالثة تناولتم��ح��اور ،أول��ه��ا ع��دم ال��ت��و ّرط باستهداف عمق انتشار

وحدات «داعش» ،وإيصال رسالة غير مباشرة مضمونها
أي استهداف داخل أميركا سيعني فتح أبواب جهنم
أنّ ّ
على م��واق��ع «داع����ش» ،وأنّ اح��ت��رام ه��ذا الخط األحمر
سيجعل ح��دود القصف األميركي حماية كردستان،
ومنع تمدّد «داع���ش» ،أم��ا المحور الثاني فهو الرفض
القاطع لك ّل تدخل عسكري ب ّري يتعدّى حدود الخبرات
والتدريب وتشغيل غرف العمليات والوسائل التقنية
العالية الدقة في ك ّل من أربيل وبغداد ،والمحور الثالث
هو االستثمار السياسي والعملي على الحكومة العراقية
الجديدة ،لتكون حكومة ال تعبّر عن النفوذ اإليراني
وحده ،والتحرك على خط أنقرة الرياض للمجيء بقادة
من الطائفة السنية قادرين على تجنيد العراقيين من
عشائرهم في الحرب على «داعش» ،كي ال ينفرد حلفاء
إي���ران بساحة ال��ح��رب وبالتالي بنتائجها السياسية،
وكذلك تشجيع القوى الكردية على المشاركة الف ّعالة في
والمؤسسات الحكومية العسكرية واألمنية
الحكومة
ّ
والديبلوماسية المركزية ،لتكون حكومة متوازنة قادرة
على ح ّل المشاكل الثنائية العالقة بين المك ّونات العراقية
من جهة ،وإطارا ً لمواصلة الحرب على «داعش» من جهة
مقابلة ،واأله ّم لتكون عنوان التواصل الذي يبدو أن ال
بديل عنه مع ك ّل من المؤسسات األمنية والعسكرية في
سورية وإي��ران ،فتعفي اإلدارة األميركية من عبء هذا

التنسيق المحرج.
 ب��ع��ض ال��م��ش��ارك��ي��ن ف��ي ورش ال��ن��ق��اش المتعدّدة��اص من
يقولون إن��ه على رغ��م ك�� ّل ه��ذا ال��ك�لام ،ف�لا م��ن ّ
التحدّث مع الرئيس السوري بشار األسد ،وانّ الرئيس
لجس
أوباما ب��دأ يصغي وربما يكون همس لمن يلزم
ّ
النبض لتعاون أمني ،يم ّهد للتحدّث السياسي الذي يص ّر
الرئيس األس��د على اعتباره مدخل ك�� ّل تعاون يتعدّى
حدود الضرورة.
 عندما قال الرئيس األميركي خطة طويلة األمد لقتال«داعش» ،وضع الكثيرون أيديهم على قلوبهم لخطورة
أن يكون معنى الكالم ،التسليم ببقاء «داعش» لسنوات،
والبعض قال المقصود خطة طويلة األم��د للتحدّث مع
األس��د ت��ع��ادل خطة طويلة األم��د للحرب م��ع «داع���ش»،
فعمر «داع��ش» االفتراضي هو عمر العالقة المقطوعة
بين واش��ن��ط��ن ودم��ش��ق ،وت��ح��دي��دا ً بين البيت البيض
وقصر المهاجرين.
 وصلت إلى رئيس الحكومة العراقية ورقة صغيرةمكتوبة باإلنكليزية ،بإمكانكم تحت مظلة قرار مجلس
األم���ن بمحاربة «داع���ش» ومحاصرتها ،ال��دع��وة للقاء
إقليمي دولي في بغداد على مستوى مندوبين ،برعاية
األم��م المتحدة تشارك فيه ال��دول الدائمة العضوية في
مجلس األمن وجيران العراق؟

العقيدة والشريعة حكرا ً على الوهابيين يفرضونها
في ظل سيف الحاكم ،ويكون الحكم والسياسة وإدارة
الدولة من حق السعوديين يديرونها ويحكمونها
وفقا ً للشريعة اإلسالمية على المنهج الوهابي.
وفي التطبيق بدأ دور الوهابيين يتراجع ليتقدم
دور السعوديين ،حيث أن الفريق األول لم يستطع أن
يخرق بأي شكل من األشكال نطاق الحكم ،في حين
أن السعوديين وبذريعة العصرنة ومماشاة أحكام
النظام العالمي اضطروا أو روج��وا لفكرة وجوب
العمل ببعض التشريع الغربي بعيدا ً عن التشريع
اإلسالمي ،وهذا ما اعتبره الوهابيون خروجا ً على
التفاهم ولكن وبسبب االختالل في موازين القوى،
لم يستطيعوا وقفه وجل ما حصل هو تشكل حالة
حنق واحتقان في صفوفهم دونما أن يصلوا إلى
حالة االنفجار ضد الحاكم (اللهم إذا استثنينا حالة
واحدة هي حالة الجهيني واحتالله الكعبة التمرد
الذي استؤصل بمساعدة عسكرية خارجية بقيت
بعيدة عن اإلعالم).
في ظل هذا الصراع وجد الوهابيون في إمارة
قطر مكانا ً في الخارج مناسبا ً لعملهم فحولوا جزءا ً
من جهودهم إليها مستفيدين من جفاف العالقة بين
الدولتين ،كما وجدت السعودية بأن دفع الحركة
الوهابية االعتراضية إلى خارج المملكة وإشغالها
بملفات ال تمس بنظام الحكم السعودي هو حل
سليم يصب في مصلحة هذا النظام ،وكان التحول
األكبر في تاريخ الثنائي الوهابي – السعودي هو ما
يمكن وصفه ،بنشأة تفاهم جديد يقوم على التمييز
في نطاق العمل بين الداخل والخارج ،فيكون الداخل
في قبضة الحاكم السعودي ،ويكون «الجهاد» خارج
المملكة وبدعم منها بكل ما يمكن ماديا ً أو معنويا ً
منظورا ً أو مستوراً .وكما حصل التفاهم األول برعاية
بريطانية ،حصل التفاهم الثاني برعاية أميركية،
حيث وجدت أميركا في «الحركة الوهابية السلفية
الجهادية» كنزا ً تستفيد منه في الميادين العالمية
التي ال يستطيع جيشها التقليدي الدخول إليها أو
يعجز عن تحقيق النصر األكيد فيها.
وعمالً بمنطق المصالح واغتنام الفرص ،اندفعت
أميركا إلنتاج بيئة تناسب قيام «قاعدة الجهاد»
(وه��و التنظيم المعروف بالقاعدة وال��ذي تتظاهر
أميركا بتصنيفها له بأنه إرهابي) ،وسهلت أميركا
لهذا التنظيم نشأته ون��م��وه (اع��ت��راف��ات هيالري
كلينتون الصريحة ح��ول دور أميركا ف��ي إنشاء
القاعدة) واعتنت السعودية وقطر وبعض دول
الخليج األخرى بتمويله من أموال عامة وخاصة،
فتوزعت األدوار وتوزعت المسؤوليات إذن وتقاطعت
المصالح عند األطراف كلها ليكون «تنظيم القاعدة»
اب��ن الجميع ،أو من غير أب فعلي حصري ودفع
التنظيم إلى أفغانستان في أوائل الثمانيات فاختبر
وأعطى نتائج مهمة في مواجهة المد الشيوعي.
مع احتالل أميركا للعراق ،نقل جهد التنظيم
القاعدي إليه برعاية أميركية فانصرف إلى إنتاج
بيئة التقسيم والالاستقرار بما يناسب المشروع
الصهيوأميركي في المنطقة ،وأنشأ له فرعا ً خاصا ً

جدال �ساخن بين م�ؤيد ومعار�ض

الأردن ي�ص ّوت على تعديالت الد�ستور الأحد
قرر مجلس النواب األردن��ي في
جلسته إحالة مشروع التعديالت
الدستورية الخاصة بعمل الهيئة
المستقلة لالنتخابات وتعيين
م��دي��ري االس��ت��خ��ب��ارات والجيش
على جلسة األحد المقبل للتصويت
عليها مع منحها صفة االستعجال،
وس��ط ج��دال ساخن بين أعضاء
المجلس ما بين مؤيد ومعارض.
وعقد مجلس ال��ن��واب األردن��ي
جلسة أول م��ن أم���س لمناقشة
م��ش��روع التعديالت الدستورية
الخاصة بعمل الهيئة المستقلة
ل�لان��ت��خ��اب��ات وت��ع��ي��ي��ن م��دي��ري
االستخبارات والجيش .وتقرر في
نهاية االجتماع ،ترحيل المناقشة
إل��ى جلسة م��س��اء األح���د المقبل
للتصويت عليها مع منحها صفة
االس��ت��ع��ج��ال ل��ت��ك��ون ع��ل��ى رأس
ال��ق��ض��اي��ا ع��ل��ى ط��اول��ة المجلس
ف��ي العمل ل��ل��دورة االستثنائية
الحالية.
وب���رز ال��ج��دال ال��ن��ي��اب��ي ح��ول
ق��ض��ي��ة إم���ك���ان ت��ن��اق��ض ال��ن��ص
المقترح مع مبدأ ممارسة الملك
لصالحياته التنفيذية من خالل
وزرائ�����ه ال��م��ن��ص��وص ع��ل��ي��ه في
الدستور ،كون الملك غير خاضع
ألي تبعية أو مسؤولية.
وقرأ مجلس النواب التعديالت
الدستورية م��ن دون غيرها من
ال��ب��ن��ود ال��م��درج��ة ع��ل��ى ج���دول
األعمال .ووصف النائب عبدالكريم
الدغمي التعديالت بأنها «إصالحية
بامتياز وتنسجم مع توجه الدولة
نحو الحكومات البرلمانية».

وأكد نواب أن مشروع التعديالت
الدستورية ترجمة لرؤية الملك،
ووصفوها بأنها «جريئة تندرج
في اطار اإلصالح الشامل وتعمل
على تعزيز دور الهيئة المستقلة
لالنتخابات وتمنح الملك حق
تعيين مدير االستخبارات العامة
ورئيس هيئة األرك��ان المشتركة
بهدف النأي بالجيش واألجهزة
األمنية عن السياسة».
وخ�لال القراءة األول��ى لمشروع
التعديالت ،طالب نواب بإعطاء هذا
المشروع صفة االستعجال للنقاش
داخ��ل اللجنة المختصة إلق��راره
بأسرع ما يمكن على اعتبار أن هذه
التعديالت «إصالحية ويحتاجها
األردن في هذه المرحلة».

رد النسور
وبعد أن تحدث في القراءة األولى
عن مشروع التعديالت الدستورية
 87ن��ائ��ب�اً ،ق��دم النسور مداخلة
أجاب فيها على جميع التساؤالت
التي أثارها ال��ن��واب .وق��ال إن��ه «ال
يوجد أي سبب لهذه التعديالت
الدستورية بأي شكل من األشكال إال
الرقي بالعملية الديمقراطية ودفعها
خطوة واسعة إلى األم��ام» وأكد أن
التعديالت الدستورية المقترحة ال
تلغي حق رئيس الوزراء في مساءلة
مدير االستخبارات العامة ورئيس
هيئة اإلرك���ان المشتركة إذ إنهما
«سيبقيان بعد إق���رار التعديالت
تحت المساءلة من رئيس الوزراء».

المطلوب �إجراءات ( ...تتمة �ص)1

ال�سعودية و«داع�ش» ( ...تتمة �ص)1
بالعراق هو «الدولة اإلسالمية في العراق» الفرع
ال��ذي أمعن بارتكاب المجازر الطائفية وه��دم دور
ال��ع��ب��ادة ورس���م الخطوط الفاصلة على أس��اس
مذهبي ،فأنتج عراقا ً مقسما ً واقعيا ً مكن برايمر من
وضع دستور يكرسه تحت عنوان الفيديرالية الذي
جاء تراجعا ً عن الدولة البسيطة الموحدة كما كانت
قبل االحتالل إلى الدولة المركبة االتحادية والتي
فيها إقليم من  3محافظات يمتلك وضعا ً خاصا ً
يجعله شبه دولة مستقلة (كردستان) ،وقد ناسب
هذا الوضع المملكة السعودية التي رأت فيه مانعا ً
لألكثرية الشيعية من حكم البالد في شكل مستقر
فاستمرت في دعم القاعدة وفرعها.
وتكررت التجربة ذاتها في سورية مع انطالق
العدوان الخارجي عليها حيث كان اإلصرار السعودي
على إسقاط النظام بالقوة المسلحة ،فدعمت تنظيم
القاعدة في إنشاء فرع له فيها تحت اسم «جبهة
النصرة» وكما كانت مهمة الفرع العراقي إقامة «دولة
إسالمية في العراق» ،اتخذ تنظيم النصرة هدفا ً له
إقامة الدولة اإلسالمية في سورية أو بالد الشام كما
أعلن ،وباتت التنظيمات الثالثة من حيث االرتباط
والرعاية متصلة بقيادة عليا هي أميركا التي توجه
وتخطط وتحدد المسارات وبمثلث إقليمي يعتني
بتمويلها وتسهيل نموها وعملها الميداني مشكل
من السعودية وقطر أصالً ثم انضمت إليهما تركيا
وتقدمت عليهما بالدور واألهمية.
لكن جبهة النصرة لم تحقق للرعاة الخارجيين
أحالمهم في سورية بالسرعة التي توخوها ،فكان
إيعاز «للدولة اإلسالمية في العراق» بنقل جهدها
موقتا ً إل��ى س��وري��ة لتعويض ال��وه��ن واإلخ��ف��اق،
فاستجاب ال��ف��رع ال��ع��راق��ي وع��دل اسمه ليصبح
«ال��دول��ة اإلسالمية ف��ي ال��ع��راق وال��ش��ام» (االس��م
الذي اختصر بكلمة «داعش» أي األحرف األولى من
الكلمات األربع).
بدأ «داعش» في مرحلة أولى بالعمل في المناطق
التي ال يوجد فيها جيش سوري ،خشية االصطدام به
وفشل مهمته ،ونفذ عملية التهام التنظيمات المسلحة
مبتدئا ً بالصغرى ،عملية مكنته من التوسع السريع
والتمدد على األرض السورية التي كانت الجماعات
المسلحة قد دخلتها خ�لال سنة ونصف تقريباً،
تمدد رافقه مهادنة للنصرة وتجنب أو ابتعاد كلي
عن الجيش السوري ،وقد تمكن «داعش» من فرض
نفسه واح��دا ً من تنظيمين أساسيين يعمالن في
سورية وحجب كل من تبقى ،األمر الذي شجع الرعاة
اإلقليميين والدوليين على تكثيف الرعاية والدعم
وتسهيل شتى أموره وهنا تقدمت تركيا الجميع في
هذه المهمة حتى ظهر «داعش» وكأنه منتج تركي
برعاية أميركية ،تم ذلك من دون أن يسقط الدور
السعودي أو يخفت الدور القطري.
استفاد داع��ش من ه��ذا الدعم التركي اللصيق،
وأم��ام الصالبة في الدفاعات السورية واضطرار
داعش للدخول في المراوحة في الميدان السوري،
ت��وج��ه داع���ش إل���ى ال��ع��راق ون��ف��ذت «مسرحية
الموصل» التي دعمتها فيها معنويا ً وماديا ً األطراف

وأعلنت كتائب القسام للمرة األول��ى أنها قصفت
محطة الغاز اإلسرائيلية في عرض البحر قبالة سواحل
غزة بصاروخ قسام .وأطلقت صاروخا ً على القدس
المحتلة وقصفت ياد مردخاي.
واستهدفت سرايا القدس ميناء المجدل ،ونتيف

عتسرا ،واي��اد مردخاي ،اشكول ،واس��دود وك��رم أبو
سالم بصواريخ عدة ،وأعلنت كتائب األقصى  -جيش
العاصفة أن��ه��ا قصفت م��وق��ع كسوفيم العسكري
ومستوطنة س��دي��روت (راج���ع تفاصيل أخ���رى في
الصفحة .)12

ذاتها وكانت السعودية ضمنها ألنها رأت في العملية
تهديدا ً لموقع نوري المالكي رئيس الوزراء وعدوها
اللدود ،لكن األمور بعد مسرحية الموصل تطورت
في شكل ال يناسب السعودية خصوصا ً بعد إعالن
«داع��ش» لـ»دولة الخالفة اإلسالمية» ذات البعد
العالمي أي منازعة السعودية موقعها في قيادة
العالم اإلسالمي ،مع امتالك قدرات تغني «داعش»
عن الدعم السعودي.
هنا وللمرة األول���ى منذ إن��ش��اء ال��ق��اع��دة ب��دأت
السعودية تشعر بخطر جدي على نظامها ،ويشتد
الخطر عليها من وجود خاليا وهابية قاعدية نائمة
في داخلها ووج��ود رج��ال دين وهابيين في حالة
سبات اليوم لكنهم جاهزون عندما يقرع طبل الحرب
لإلفتاء بعدم مشروعية الحكم السعودي والدعوة
للجهاد ضده.
هكذا وف��ي خريطة أع��داء «داع���ش» وأصدقائه
يمكن القول بأن محور أميركا تركيا قطر هو الجسر
والرافعة والحضن المهتم اليوم بتعاظم شأن داعش
تحت السقف المرسوم لها أميركيا ً فان تجاوزت
السقف بغرور أو سوء تقدير كانت العصا األميركية
بالمرصاد لتأديبها وإعادتها إلى بيت الطاعة ،كما
حصل في أربيل ومنطقتها منذ أيام ،بقصف جوي
أميركي لبعض مواقع داعش ،أما دول اإلقليم فإنها
جميعها في دائ��رة الخطر المتشكل بقيام «الدولة
اإلس�لام��ي��ة التكفيرية االره��اب��ي��ة» ،خطر أدخلت
السعودية في دائرته ألن الخطة السعودية بإعطاء
القاعدة ما تريد شرط العمل خ��ارج المملكة يبدو
أن مفاعيلها انتهت اليوم ،ثم أن محور قطر-تركيا
مهتم ج��دا ً بتوجيه الصفعات إلى السعودية على
يد «داعش وأمه القاعدة» بعد أن دعمت السعودية
عملية إسقاط اإلخوان في مصر.
مع هذه الخريطة المتشابكة يطرح السؤال :هل
بات «داع��ش» أمرا ً واقعا ً في المنطقة وأن التسليم
بوجودها كدولة مكتملة الصفات بات أم��را ً ال مفر
منه ،قياسا ً على ما تم في قيام الدولة السعودية
ف��ي الثالثينات ،أو م��ا حصل ف��ي فلسطين وقيام
«إسرائيل» بشكل واقعي على يد الجماعات اإلرهابية
المسلحة في منتصف القرن الماضي؟
حتى اللحظة ال أظن بأن األمر ممكن أن يستقيم
لداعش ،خصوصا ً إذا كانت دول اإلقليم جادة في
التزام التصدي «لدولة اإلرهاب اإلسالمية» أو «دولة
خالفة داع��ش» عبر إقامة منظومة دفاعية نرى أن
تقوم على أركان ثالثة :قوة عسكرية رسمية مؤهلة
ومقتنعة بوجوب التصدي ،شعب يمنع تشكيل
البيئة الحاضنة ومستعد للمواجهة ،حكومات
جاهزة للتنسيق في ما بينها لتبادل الخبرات وسد
ثغرات الضعف وإقفال ممرات التسرب اإلرهابي ،فهل
ستجد السعودية اليوم من مصلحتها االنضمام إلى
منظومة التصدي لدولة اإلرهاب اإلسالمية الداعشية
قبل تعاظم خطرها عليها أم سترى في السياسة
السابقة بدعمها وتقديم األموال لها اتقاء لشرها حالً
أفضل؟.

د .أمين محمد حطيط

في قطر وتركيا ومصر واألردن والبحرين ،وأمنت
لهم األموال من السعودية وقطر ،وبواسطة رجال
دي��ن وتجار كويتيين من خ�لال حمالت الحج
ومناسك العمرة ،ورافقت ذلك حمالت إعالمية
مشبوهة عبر صحف وفضائيات كويتية خاصة
نبشت الماضي ،وساهمت في زرع الفتن الطائفية
بحجة تعصبها إلى الدين الحنيف»!.
كما أش��ار المصدر إل��ى خطورة تواجد هذه
الفئات في المرافق العامة والحساسة في الكويت
وتحديدا ً في «مطار الكويت الدولي» حيث يشاهد
الزائر تحركاتهم الواضحة من خالل مالبسهم
وذقونهم وتجمعاتهم المستمرة ،وال��م��ار عبر
المطار يصاب بدهشة المنظر ،ويربك لكثافة
حضورهم ومسؤولياتهم وكيفية تعاطيهم مع
الناس ،وه��ذا يتطلب إج��راءات خاصة من قبل
الدولة ،فالمطار صورة واقعية لحال البلد!!
وأوضح المصدر أن سفر أمير الكويت الشيخ

صباح األح��م��د والمشهود ل��ه بالدبلوماسية
إل��ى ط��ه��ران ،واجتماعه بمرشد ال��ث��ورة السيد
خامنئي ،والتحركات األخيرة التي قامت بها
السلطات الكويتية من سحب الجنسية من بعض
المواطنين وعلى رأسهم نبيل العوضي (داعية
إسالمي قدمت له السلطات القطرية الجنسية
مباشرة بعد سحب الجنسية الكويتية منه ،وهو
من أصل إماراتي ،والدته كويتية ،وكان متطرفا ً لم
يتحدث يوما ً عن الصراع «اإلسرائيلي»  -العربي
بقدر تحدثه المستمر عن خطر المقاومة في لبنان
وإيران وسورية) ،وإلقاء القبض على المتطرف
حجاج العجمي ( 26سنة) و اإلرهابي د .شافي
العجمي ( 41سنة)  -كان يحفز الشباب السني
على قتل الشيعة أينما وجدوا -وإعالنها الرسمي
على محاربة اإلره��اب ومكافحة تمويله غداة
عقوبات أميركية بحق كويتيين اتهموا بجمع
أم��وال لمصلحة منظمات متشددة في سورية

والعراق كلها ت��ن��درج ضمن تحركات الدولة
االستباقية.
يذكر أن اإلرهاب المتأسلم كان قد ضرب الكويت
منذ تفجيرات  11أيلول  ،2011وقد واجهت آنذاك
ال��ق��وى األمنية الكويتية تحركات ه��ذه الزمر
اإلرهابية المؤلفة من شباب سعودي وكويتي
وأردني وفلسطيني على أرضها من خالل معارك
طاحنة في منطقة حولي والصليبية والسالمية.
كما أن النائب ف��ي البرلمان الكويتي (و-
ط) ك��ان قد أعلن جهارا ً وقوفه مع التحركات
اإلرهابية التي وقعت في العالم العربي بحجة
نصرة الخالفة ،وساهم في إرسال شباب كويتي
مغرر للقتال إلى جانب جبهة النصرة وداعش
في سورية .وتشير معلومات عسكرية سورية
إلى وقوع عشرات القتلى منهم  33شابا ً كان قد
أرسلهم هذا النائب في معارك الغوطة وريف
دمشق والقصير.

ت�سوية �أو�ضاع ( ...تتمة �ص)1
والمشيرفة بريف المحافظة الشرقي وفي بناية العظم شرق
جامع المحمود بالرستن وفي قريتي كفرالها وتلدو بالحولة
وقريتي القنيطرات والعامرات بتلبيسة.
وقد نفذت وح��دات من الجيش والقوات الرديفة عمليات
في مناطق كفرالها وتلدو وأم شرشوح والسلطانية وأوقعت
إصابات مباشرة في صفوف المسلحين.
وفي حلب استهدف الجيش السوري تجمعات وتحصينات
للمسلحين في الجندول وم��زارع المالح والسكري وسرج
فارع والسميرية والخربة والحاجب وقنيطرات وأم القرى
وتريدم ومنبج والصالحين ومنطقة الشيخ خضر خلف

الموارد المائية .في حين استهدفت وحدات الجيش السوري
والقوات الرديفة المنتشرة في ريفي درعا والقنيطرة تجمعات
للمسلحين في منطقة حوش الشريد بمنطقة اللجاة وفي
محيط عتمان والسفح الشرقي لتل مطوق الكبير وبالقرب من
مجمع الزكواني ببلدة انخل وشمال غربي بلدة الطيبة بريف
درعا الغربي وشمال شرقي تل الجابية في ريف درعا الغربي
ودمرت لهم سيارة مزودة برشاش ثقيل بمن فيها بينما دمرت
وحدة أخرى سيارة بمن فيها من إرهابيين في منطقة الخزان
الغربي ببلدة سملين ،والصمدانية وأم باطنة ودمرت سيارة
بمن فيها في قرية الرويشنة بريف القنيطرة.

الحقائق الأربع ( ...تتمة �ص)1
الشيعية سيلحق بها خسائر غير مسبوقة ،م��ا قادها
إل��ى تعديل خطتها باتجاه أخ��ذ جنود لبنانيين كرهائن
والمفاوضة عليهم مع لبنان من أجل الضغط على دمشق
إلرغامها على تأمين طريق آمن لنحو  3000إلى  3500مقاتل
من داعش والنصرة وأخواتهما ،لنقلهم عبره مع كل أسلحتهم
إلى الرقة .وتستبعد هذه المصادر أن توافق دمشق على هذا
الشرط .وفي أحسن األحوال ستقبل بدراسته في حال تضمن
خروج المسلحين بأسلحتهم الفردية فقط.
الحقيقة الثانية تتصل بمعلومات تفيد أن حزب الله كان
أجرى قبيل حصول هجوم اإلرهابيين على عرسال ،مناورات
عسكرية كبيرة في بلدات لبنانية مقابلة لمواقع جماعات
داعش والنصرة في القلمون السوري ،وذلك من باب التحسب
لحصول اقتحامات مفاجئة من قبل الجماعات اإلرهابية
للمنطقة بهدف تحفيز خلق حالة فتنة مذهبية فيها.
الحقيقة الثالثة تتعلق بأن خطط الجماعات التكفيرية
وفي مقدمها داعش لتكرار هجومها انطالقا ً من سورية على

األراض��ي اللبنانية ال ي��زال واردا ً وبنسبة عالية الوتيرة.
والمعلومة المؤكدة عن ه��ذه الخطط تفيد أن الجماعات
اإلرهابية ال تفكر بأن يطاول هجومها في بدايته أي منطقة
يقطن فيها لبنانيون س ّنة ،بل سيتركز هجومها على مناطق
شيعية أو مسيحية ومن ثم التحرك انطالقا ً من مناطق السنة.
والهدف من ذلك توريط س ّنة لبنان ،وبخاصة في الشمال ،في
حربها ،ومن ثم قيامها بالتمدد داخلها لمصلحة إقامة خالفة
إسالمية فيها .وال تستبعد هذه المصادر أن تحدث مفاجأة
أمنية في شمال لبنان ،كحصول هجوم عسكري لداعش أو
لمجموعات تكفيرية مشتركة على مناطق واسعة فيه ،وذلك
في وقت واحد.
الحقيقة الرابعة تؤكد أن حلم داعش بالسيطرة على ميناء
مدينة طرابلس ليكون منفذ إمارتها على البحر هو أمر جدي.
فداعش لم يعد ينقصها المال وال السالح وال األرض الواسعة،
ولكنها بحاجة لمعبر تتصل به بالخارج ،وعينها على ميناء
طرابلس ليكون هذا المعبر.

�إعالنات ر�سمية
اعالن
تعلن هيئة إدارة ال��س��ي��ر واآلل��ي��ات
والمركبات عن رغبتها في إجراء مناقصة
عمومية عن طريق استدراج عروض لتلزيم
متعهد لصيانة نظام التحكم ب��إش��ارات
المرور ـ نظام المراقبة التلفزيونية ضمن
م��ش��روع تطوير النقل الحضري لمدينة
بيروت.
يمكن للراغبين في االشتراك بالمناقصة
العمومية المذكورة أع�لاه ،الحصول على
نسخة من دفتر الشروط لقاء مبلغ وقدره
ثالثة ماليين ليرة لبنانية بواسطة شيك
مصرفي مسحوب م��ن إح��دى المصارف
التجارية لصالح هيئة إدارة السير واآلليات
والمركبات ،وذلك من قلم هيئة إدارة السير
واآلل��ي��ات والمركبات الكائن ف��ي منطقة
الدكوانة ـ مصلحة تسجيل السيارات.
تسلم العروض باليد إلى قلم هيئة إدارة
السير واآلليات والمركبات الكائن في منطقة
الدكوانة ـ مبنى مصلحة تسجيل السيارات،
علما ً بأن آخر موعد لتقديم العروض هو
الساعة العاشرة صباحا ً من نهار الجمعة
الواقع في .2014/9/5
وستتم جلسة فض العروض الساعة
ال��ث��ان��ي��ة ع��ش��رة م��ن ن��ه��ار ال��س��ب��ت في
 2014/9/6في مبنى مصلحة تسجيل
السيارات في منطقة الدكوانة ـ المبنى
رقم (.)1
الدكوانة في 2014/8/9
رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام
المهندس هدى سلوم
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