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الهجمات المدرو�سة ( ...تتمة �ص)1

وم��ا يعنيه ذل��ك م��ن أنّ ال��ع�� ّد التنازلي لإلرهاب
قد ب��دأ ،إال أن��ه بمنزلة مواقف القيادات يسجل
ل��ق��ي��ادة ال��ح��زب ال��ع��رب��ي ال��دي��م��ق��راط��ي نضجها
ووعيها وشجاعتها ،وه��م أولياء ال��دم ،وردود
الفعل العصبية تقع في ملعبهم ،وهنا تكمن قيمة
الكالم المنقول عن ك ّل من علي عيد ورفعت عيد
ألهالي جبل محسن والمناصرين ،لكن الفضل
ك ّل الفضل يبقى إلى مستوى تلقي أهالي جبل
محسن وأبناء األحياء المجاورة والمعنية في
طرابلس ،خصوصا ً التبانة والمنكوبين ،حيث
ج��رت ال��ع��ادة ف��ي ح���االت مشابهة على إطالق
ال��م��ف��رق��ع��ات وت���وزي���ع ال��ح��ل��وى م��ن ق��ب��ل بعض
المجموعات المسلحة في هذه األحياء شامتة،
بينما تكفلت عمليات الجيش التي نظفت األحياء
م��ن ه���ذه ال��ج��م��اع��ات ب��ن��ق��ل ال���ص���ورة الصافية
ل��م��وق��ف األه��ال��ي التضامني م��ع ال��ك��ارث��ة التي
حلت بجبل محسن وإع�لان الحداد والمشاركة
��ي
ب��م��راس��م ال��دف��ن ل��ل��ش��ه��داء ،ب��ي��ن��م��ا ك���ان ال��رق ّ
الحضاري والمسؤولية الوطنية الحاضر األول
في سلوك أهالي جبل محسن.
ليس من المبالغة القول إنّ لبنان تف ّوق على
ف��رن��س��ا ح��ض��اري��ا ً ووط��ن��ي��ا ً وش��ج��اع��ة ونضجا ً
سياسياً ،فلم يخرج مثل م��اري لوبين زعيمة
اليمين المتطرف في فرنسا من يدعو للتهجير
والتطهير.
ق���دم ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون ن��م��وذج��ه��م وت���رك���وا ألهل
ال��س��ي��اس��ة أن ي��ت��اب��ع��وا ال��ط��ري��ق تحصينا ً أمنيا ً
وم�لاح��ق��ة قضائية ،وإص����رارا ً على وأد الفتنة
ومطاردة اإلرهابيين ومنعهم من االحتماء بأي
بيئة حاضنة تحت أي ذريعة أو عنوان.
في السياسية مجلس الوزراء الذي كان يقدم
صورة بائسة عن حال اللبنانيين بتوقف أعماله
بسبب الخالف على ملف النفايات ،يعود اليوم
وث��م��ة معطيات ع��ن حلحلة ت��ق��وم ع��ل��ى تسوية
تخص المطامر التي يريدها حزب الكتائب في
مناطق تعنيه كما قالت بعض المصادر من دون
أن تكشف التفاصيل.

فوسط األج��واء اإليجابية للحوار بين حزب الله
وتيار المستقبل الهادف إلى تنفيس االحتقان المذهبي
في الشارع منعا ً النفجاره ،تسلل اإلرهاب مجددا ً إلى
الشمال مستهدفا ً هذه المرة منطقة جبل محسن عبر
انتحاريين فجرا نفسيهما بحزامين ناسفين في مقهى
أبو عمران ،ما أدى إلى سقوط  11شهيدا ً و 48جريحاً.
وبينما سارعت «جبهة النصرة» إلى تبني الجريمة
اإلرهابية ،صدرت إدانات واسعة للتفجيرين ودعوات
إل��ى التهدئة ومواجهة اإلره��اب بالحوار والوحدة
الوطنية.
وأم��س ،أك��دت جبهة «النصرة» ،في بيان رسمي
نشرته عبر حسابها على موقع «تويتر» ،مسؤوليتها
عن التفجير اإلرهابي.
وأشارت في البيان إلى أن هذه العملية جاءت ردا ً
على التفجيرين اللذين حصال في طرابلس سابقاً.
وزعمت الجبهة أن «حكومة لبنان تغاضت عن هذه
الجرائم بتركها مجال الهروب مفتوحا ً أم��ام هؤالء
المجرمين الذين نفذوا هذا العمل الدنيء ،ضاربين
بمشاعر أهل السنة في لبنان عرض الحائط».
وتحدثت الجبهة في البيان عن تفاصيل العملية،
قائلة« :مع بزوغ شمس يوم السبت ،2015-01-10
انتفض شابان من شباب أهل السنة الميامين ثأرا ً
لدماء أهلهم التي أريقت في سورية ولبنان ،وكانا
قد قضيا ليلتهما قائمين وأصبحا صائمين وانطلقا
مستهدفين أح��د معاقل ما يسمى بالحزب الوطني
الديموقراطي النصيري في جبل محسن».
وأوض��ح��ت أن��ه «بعد ال��رص��د الدقيق والمتابعة
الحثيثة تم اختيار الساعة المناسبة للعملية ،فتقدم
فجر حزامه
أبو عبدالرحمن مقتحما ً المقهى وكبّر ثم ّ
الناسف بالجموع ،وانتظر أبوحسام بضع دقائق ثم
فجر هو اآلخر حزامه بمن تجمع من عناصرهم األمنية
التي هرعت لمكان االنفجار األول».
وتوجهت إلى «حزب الله» وحلفائه بالقول« :لن
ندخر جهدا ً لضربكم في عقر دياركم».
وك��ان��ت ق��ي��ادة الجيش أعلنت ف��ي ب��ي��ان لها أن
العملية اإلرهابية التي وقعت في جبل محسن نفذها
االنتحاريان طه سمير الخيال وبالل محمد المرعيان،
بواسطة حزامين ناسفين زنتهما نحو  4كلغ من الـ
 ، TNTوأش��ارت إلى أن التحقيقات جارية لكشف
مالبسات الحادث .في حين نقلت وكالة «األناضول»
عن قيادي في «النصرة» أن االنتحاريين وهما من
طرابلس ،جرى تدريبهما في القلمون السورية وتم
إرسالهما إلى جبل محسن لتنفيذ العملية.
وأك��د رئ��ي��س مجلس ال����وزراء ت��م��ام س�لام ،خالل
ترؤسه في دارته في المصيطبة ،اجتماعا ً أمنيا ً «أن
هذه الجريمة البشعة تظهر حجم التحدي اإلرهابي
الذي ما زال يتهدد لبنان ،األمر الذي يستلزم اإلبقاء
على أعلى درجات اليقظة والجاهزية من جانب جميع
القوى المولجة حفظ األمن في البالد».
واستعرض المجتمعون ما توصلت إليه التحقيقات
في التفجيرين والخطوات المتخذة على الصعيدين

� ُّأي «�إ�سالم» ( ...تتمة �ص)1

األمني والقضائي لكشف المخططين لهذه الجريمة
والمشاركين فيها وجلبهم إلى العدالة .كما عرضوا
الوضع األمني العام وتم اتخاذ القرارات المناسبة.
لكن كان الفتا ً إعالن وزير الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق بعد ترؤسه اجتماع األم��ن المركزي في
طرابلس عن وقوف تنظيم «داعش» خلف التفجيرين،
مشيرا ً إلى ورود معلومات تقول« :إن االنتحاريين على
صلة بمنذر الحسن»( .قتل في طرابلس أثناء مداهمات
الجيش في طرابلس) .وأوضح« :أن األجهزة األمنية
استطاعت الحصول على أس��م��اء منفذي الجريمة
والجهة التابعين لها ،كما يجري التحقيق مع بعض
أقاربهم والمنتمين لـ «داعش».
وإذ اتهمت م��ص��ادر مطلعة شخصيات ف��ي تيار
المستقبل بأنها على عالقة مع اإلرهابيين ،تخوفت
من «أن يكون االنشقاق الحاصل داخل التيار حول
الحوار مع حزب الله ،دفع بعض المتضررين فيه
إلى بعض االرتكابات» ،لكن المصادر رأت «أن الفريق
األقوى داخل التيار المص ّر على الحوار استوعب األمر
ووضع يده على المسألة بما يحول دون نجاح الفريق
المعارض».
وتؤكد المصادر أن��ه ك��ان وراء التفجيرين خطة
لتفجير طرابلس لكنها فشلت «نتيجة وعي أهالي
جبل محسن والقيادات الوطنية التي أحجمت عن
ردود الفعل االنفعالية ،وسرعة تحرك الجيش الحتواء
الموقف ،والتصرف العاقل الذي أبداه الجناح اآلخر
في المستقبل».

حل مشكلة مطامر النفايات

على خط آخر ،يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة له
وعلى جدول أعماله إقرار بند ملف النفايات .وأشارت
مصادر كتائبية لـ»البناء» إلى «أن ملف النفايات
سيقر اليوم باإلجماع ،بعدما تم التوصل من خالل
اتصاالت في اليومين الماضيين ،إلى تفاهم على «أن
تكون الدولة هي المرجعية النهائية من خالل تحديد
مسبق للمواقع واألماكن التي يمكن أن تكون صالحة
للطمر من خالل مخطط توجيهي يرتكز على المقالع
وال��ك��س��ارات» .وش��ددت المصادر على «أن ما جرى
االتفاق حوله هو صياغة جديدة للتعديالت التي
طرحها حزب الكتائب».
في المقابل ،علقت مصادر وزارية على أداء وزراء
الكتائب بالقول« :ها هم مرة جديدة يتراجعون عن
ال��ق��رارات والمواقف على غ��رار ما فعلوا سابقا ً عند
مناقشة البيان الوزاري» .وشددت المصادر على «أن
الكتائب لم يكن أمامهم غير ذلك ،بعدما حسم رئيس
الحكومة أمره عقب جلسة مجلس ال��وزراء الخميس
الماضي وتأكيده «أن ملف النفايات سيصدر ،ألن
البلد لم يعد يتحمل» ،ورفضه استقبال النائب سامي
الجميل والوزراء الكتائبيين».
في حين أش��ار وزي��ر ال��ش��ؤون االجتماعية رشيد
درباس إلى «أنه سيحضر جلسة مجلس الوزراء اليوم
ألنها ستبحث في الوضع في طرابلس بعد التفجير
ال��ذي وقع في جبل محسن» ،الفتا ً إلى «أن المدينة
نجت من قطوع كبير» .وأش��ار إل��ى «أننا ستبحث
اليوم مشاريع أقرت لطرابلس وهي قيد التنفيذ أبرزها
المنطقة االقتصادية الخالصة ،مد سكة الحديد من
مرفأ طرابلس إلى سورية وإقامة محطة تسفير في
منطقة التل».

حزب الله :المهم
الخيار الوطني للرئيس

وفيما لم يطرأ أي جديد في موضوع االستحقاق
الرئاسي ح��دد ح��زب الله شرطه للبحث في أسماء
المرشحين .وأكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب
محمد رع��د «أننا اآلن في ظل انقسام ح��ول الخيار
الوطني الصحيح لبلدنا الذي ينبغي على الرئيس
المقبل ترجمته» ،وأض��اف« :كيف يمكن أن ننتخب
رئيسا ً ال لون له وال طعم وال رائحة ،وفي ضوء أي
خيار والتزام ال يمكن أن نوكل مصالح بلدنا لهوى
واستنسابية شخص مهما عال شأنه» ،مشددا ً على
«أهمية االتفاق على الخيار الوطني لهذا الشخص
نفصل اسمه على مضمونه ،وه��ذا ما يجب أن
حتى
ِّ
نتنبّه إليه وإال َّ فإننا ندور في حلقة مفرغة».

البحرين تستدعي
القائم باألعمال اللبناني

على خط آخر ،أعلنت وزارة الخارجية البحرينية
استدعاء القائم بأعمال سفارة لبنان لدى البحرين
اثر ما وصفته بـ «التصريحات العدائية األخيرة» التي
أدلى بها األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر
الله تجاه البحرين.
وأش���ارت ال���وزارة في بيان إل��ى أن «وكيل وزارة
الخارجية السفير عبدالله عبداللطيف أك��د للقائم
باألعمال اللبناني ابراهيم عساف إدانة البحرين لهذه
التصريحات وض��رورة اتخاذ اإلج���راءات القانونية
الرادعة والحاسمة تجاهها».
واعتبر أن تلك التصريحات «تعد تدخالً مرفوضا ً
في الشأن البحريني والخليجي وتتضمن تحريضا ً
واضحا ً على العنف واإلرهاب وهو أمر ال يمكن السكوت
عنه أو التهاون تجاهه».
وتجدر اإلشارة إلى أن السيد نصرالله كان قد شدد
في كلمته يوم الجمعة الماضي خالل االحتفال بعيد
المولد النبوي ،على سلمية الحركة االحتجاجية في
البحرين.

انتحاريو جبل مح�سن ( ...تتمة �ص)1
بأنهم ولدوا في ظل نتائج معركة طرابلس األخيرة التي
فرضت على المجموعات اإلرهابية الذهاب ال��ى العمل
السري واستبدال تكتيكاتها لمصلحة االعتماد على أفراد
محليين ال يثيرون الشبهات في محيطهم الذي ثبت أنه ال
يشكل بيئة حاضنة للتكفيريين .وال تستبعد مصادر أمنية
أن تكون الجماعات التكفيرية قد عمدت إلعادة بناء خالياها
في طرابلس والشمال على أساس التكيف مع مرحلة ما
بعد حسم الجيش لمعركة طرابلس ،خصوصا ً لجهة أخذ
العبرة من تعاظم الشعور الشعبي في كل الشمال بضرورة
التوحد ضد اإلرهاب .وبكل األحوال فإن مثال منذر الحسن
الذي أشار الوزير المشنوق إلى إمكان أن يكون انتحاري
جبل محسن من مجموعته ،يحمل معانٍ عدة ،أولها والدة
جيل لبناني من االنتحاريين ينمو في ظل ظروف فقدان
الخطة األمنية لطرابلس من بعد تنموي اقتصادي ،وثانيها
والدة حيثية أمنية لبنانية خالصة لـ«جبهة النصرة»
في لبنان ،وثالثها وجود ذيول إرهابية ال تزال تتفاعل
لنتائج المواجهات السابقة للقوى األمنية مع اإلرهاب في
الشمال ،وهذه األخيرة تحاول القيام بتجديد نفسها وفق
طبيعة المرحلة الجديدة وذلك عن طريق بناء خاليا محلية
لبنانية جديدة ليست هناك معومات بشأنها بعد لدى
األمن اللبناني أو الخارجي ،ويحاول أيضا ً القيمون على
تحريكها في القلمون ،خوض عمليات تصفية حسابات
بواسطتها مع المرحلة السابقة من القتال في طرابلس،
وأيضا ً استخدامها لالنقالب على خطط الدولة والقوى
السياسية لتحصين مرحلة التهدئة التي بدأت مع إنهاء
حقبة خطف طرابلس والشمال من اإلرهاب.
المالحظة الثانية ،تتعلق بإعالن «جبهة النصرة»
تبنيها التفجيرين االنتحاريين .وثمة رأي سائد بقوة
لدى متابعين للوضع في القلمون يفيد بأن هناك هدفا ً

أساسيا ً لعملية مقهى عمران وهو تأكيد «جبهة النصرة»
أن التخريب في الساحة اللبنانية ال يزال بيدها ولم ينتقل
بكامله إلى أيدي «داعش» كما تتحدث مواقع الجماعات
التكفيرية .وهناك من يذهب أبعد من ذلك ويقول إنه في
مقابل الكالم عن خسارة «النصرة» لوجودها الفاعل في
عرسال وجرودها لمصلحة «داع��ش» فإن األول��ى تعلن
عودتها إلى طرابلس ومنطقتها .وثمة أسئلة مطروحة في
هذا اإلطار الذي يحاول رسم سياق سياسي لتوقيت هذه
العملية .وهنا تطرح ثالثة أسئلة:
هل تعبر هذه العملية بدرجة كبرى عن وجود صراع
بين «داعش» و«النصرة» على تأكيد نفوذ كل منهما في
مناطق سيطرتهما العسكرية المباشرة أو األمنية غير
المباشرة؟!
هل تريد «النصرة» من خاللها إعالن أنها نجحت في
تعويض خسارتها لبنيتها األمنية خالل معركة طرابلس
األخيرة .عبر بناء بنية أمنية جديدة عصية فتية وغير
مخترقة؟
هل تعبر العملية عن افتتاح موسم تفجيرات أمنية
جديدة (أو حرب أمنية) في لبنان بعد فشل «الدواعش»
و«النصرة» في تسجيل انتصارات أمنية على الجبهة
البرية مع الجيش اللبناني والمقاومة على طول خطوط
تماس السلسلة الشرقية من جبال لبنان؟!
وأي��ا ً كانت اإلج��اب��ة الصحيحة عن األسئلة الثالثة
الماضية ،فإن عملية مقهى عمران في جبل محسن ،تعبر
عن محاولة من قبل التكفيريين لتعويض خسارة في
ملف ما في حربهم اإلرهابية على لبنان؛ ولذلك يشاع في
الوسط األمني وصفها بأنها عملية لوقف مسار تعاظم
حالة اإلحباط لديهم.

يوسف المصري

ليس في وسع أجهزة االستخبارات في الغرب إنكار معرفتها بما تنشره
مجلة «دابق» او « »Dabiqباإلنكليزية من توجيهات صادرة عن «الدولة
اإلسالمية» إلى «الجهاديين» في دول الغرب وفيها دعوة صارخة إلى ك ّل
منهم بأن يجاهد حيث هو ضد «الصليبيين» واألميركيين والفرنسيين
وحلفائهم بأن «يضرب رأس أحد هؤالء بحجر أو يطعنه بسكين أو يدهسه
بسيارة أو يرميه من ع ٍل أو يسممه».
يبدو أن القادة السياسيين في أميركا وأوروبا أدركوا متأخرين جسامة
الخطر المحدق بدولهم وشعوبهم ،لذا يعقدون اجتماعات على أعلى
المستويات لوضع الخطط والترتيبات الالزمة لمواجهته ،فبماذا تراهم
يفكرون؟ هل بإعادة النظر بموقفهم مثالً ،من سورية التي أسهموا وما
زالوا ،في دعم بعض التنظيمات «الجهادية» التي تستنزفها بال هوادة
منذ عام 2012؟
ال شك في أن فريقا ً من القادة السياسيين في الغرب سيمانع في تعديل
النهج المتبع منذ سنوات ،مترسمالً على ردود الفعل الشعبية السلبية
في دول أوروبا على اإلرهاب و«الجهاديين» اإلسالمويين فيميل تاليا ً إلى
وضع اإلسالم واإلسالميين جميعا ً في سلّة (فئة) واحدة لمحاصرتهم
والتضييق عليهم وتبرير ترحيلهم .هذا الفريق يتفق في الرأي مع بنيامين
نتنياهو الذي ع ّقب على الهجوم الذي تعرضت له صحيفة «شارلي إيبدو»
بقوله« :إن اإلرهاب الذي يمارسه اإلسالم المتطرف ال يعرف الحدود ،ولذا
يجب أن يكون التصدي له عابرا ً للحدود» .بمن يتم ّثل اإلسالم المتطرف؟
يجيب نتنياهو« :يتم ّثل باإلرهاب المتطرف الذي يمارسه ك ٌل من حماس
وحزب الله وداعش والقاعدة»...
نتنياهو لم يوضح كيفية التصدي لكل هذه التنظيمات المتناقضة
في أهدافها وسلوكياتها وتحترب في ما بينها .لكن ما يدعو إليه ال يبدو
غريبا ً عن الواليات المتحدة وتركيا ،وكالهما عضو في حلف «الناتو».
ألم يعلن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية التركية قبل أيام أن تركيا
برنامج
والواليات المتحدة تسعيان إلى وضع اللمسات األخيرة على
ٍ
لتجهيز وتدريب معارضين سوريين «معتدلين» سيربو عددهم على
 15ألف مقاتل خالل ثالث سنوات وذلك لمقاتلة «داعش» بالتعاون مع
التوجه أن
سائر فصائل «المعارضة السورية المعتدلة»؟ أال يعني هذا
ّ
ثمة مَن ال يزال يعتقد في دول الغرب ،على رغم فشل تجربة «الجيش
السوري الحر» ،أن بإمكان «جيش» المعارضين «المعتدلين» الجاري
تدريبه مقاتلة الجيش السوري النظامي و«داعش» في الوقت نفسه ،وأنه
لن يهزم ليستولي مقاتلو «داعش» على أسلحته كما فعلوا مع «الجيش
الحر»؟!
ال أعتقد أن عمى األلوان وضغط المصالح هما على درجة من الحدّة
تحول دون إحاطة ق��ادة الغرب بوقائع الحرب التي تشنها «الدولة
اإلسالمية» ضد مَن تعتبرهم أعداءها في الشرق والغرب وأعداء «إسالمها»
المتطرف .وال أعتقد أن قادة الغرب على درجة من السذاجة تحملهم على
التمسك بسياسة المزيد من الشيء نفسه ،أيّ وضع اإلسالم والمسلمين
جميعا ً على تن ّوعهم وتناقض سياسات حكوماتهم والصراعات الدائرة في
ما بينهم في سلّة (فئة) واحدة وتكريسهم عدوا ً مركزيا ً للغرب على ضفتي
المحيط األطلسي .وال اعتقد أن الغرب وحلفاءه في عالم العرب والمسلمين
سيثابرون على تجاهل حقيقة ساطعة هي وج��ود تناقضات رئيسية
وأخرى ثانوية في العالقات الدولية ،وأن اإلسالم «الجهادي» المتطرف
المعقود اللواء لـ ِ»الدولة اإلسالمية» هو في حال تناقض صارخ مع الغرب
وحلفائه في الحاضر والمستقبل المنظور ،وأن ال جدوى على اإلطالق من
تجاهل هذه الحقيقة الساطعة والتمادي بوضع حماس وحزب الله مع
«داعش» و«القاعدة» في سلّة (فئة) واحدة ومحاربتها مباشر ًة أو مداور ًة
حتى آخر برميل بترول يملكه حلفاء الغرب في عالم العرب.
آن األوان ألن ُتدرك دول الغرب ،كما حلفاؤها ،أيَّ «اس�لا ٍم» هذا الذي
يقاتلها .إنه «إسالم» يرفض اآلخر المختلف عنه حتى لو كان من الملّة
نفسها.

د .عصام نعمان

اللجنة العربية ( ...تتمة �ص)1
وواجهت قوات النظام التظاهرات التي خرجت ألكثر من مرة طوال اليوم
في هذه المنطقة ،بالقمع الشديد وأصابت عددا ً من المواطنين باألسلحة
النارية «الشوزن».
كما أكد المتظاهرون ضرورة اإلفراج عن كافة المعتقلين السياسيين
والرموز ،مشددين على أن الشعب لن يتراجع ولن يعود للبيوت قبل
تحقيق كافة المطالب المشروعة واإلنسانية.
وعلى جانب آخ��ر ،خرجت عشرات التظاهرات في مختلف مناطق
البحرين ،رفضا ً العتقال األمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان،
والمطالبة بإطالق سراحه فورا ً من دون قيد أو شرط.
واستخدمت قوات النظام القوة المفرطة تجاه التظاهرات السلمية التي
توزعت على مختلف محافظات البحرين.
وأفادت معلومات لجمعية الوفاق المعارضة ان  45مواطنا ً اصيبوا في
يوم واحد خالل تظاهرات الغضب العتقال الشيخ سلمان يوم أمس.
وفي السياق ،أشاد حقوقيون ونشطاء من تونس بسلمية الحراك في
البحرين ،مطالبين باإلفراج عن الشيخ علي سلمان ...ودعا المشاركون
في لقاء تضامني مع الشعب البحريني إلى زيادة الضغوط الدولية على
المنامة إلطالق سراح جميع المعتقلين ،وعلى رأسهم الشيخ سلمان.
وتأكيدا ً على سلمية الحراك الشعبي في البحرين في مواجهة الخيارات
األمنية التي ينتهجها نظام المنامة وإصراره على تأزيم األوضاع باعتقال
األمين العام لحركة الوفاق الشيخ علي سلمان عقدت ن��دوة تظامنية
مع حراك الشعب البحريني في العاصمة التونسية بحضور لفيف من
الهيئات الحقوقية واألحزاب في لقاء يصنف ضمن سلسلة من الفعاليات
دعت إليها أط��راف سياسية وحقوقية مساندة لنضاالت البحرينيين
ورموزهم الوطنية.

البنتاغون« :داع�ش» ( ...تتمة �ص)1
ميدانياً ،نفذت وحدات من الجيش السوري عمليات نوعية ضد المسلحين
في ريف درعا ودمرت العديد من تحصيناتهم.
وقد استهدفت وحدات الجيش المسلحين في جدل والشومرة بمنطقة
اللجاة ،وبلدة عتمان وبلدة مزيريب القريبة من الحدود األردنية ،حيث
دمرت عددا ً من اآلليات المدرعة المزودة برشاشات ثقيلة وقتلت عددا ً من
المسلحين وجرحت آخرين.
وف��ي دي��ر ال���زور ،أحبط الجيش ال��س��وري هجوما ً ل��ـ«داع��ش» على
مستودعات للمحروقات في قرية عياش ،وذلك بعد ثالثة أيام على صد
هجوم مماثل شنه اإلرهابيون على الخط الغربي وخط التيم ومستودعات
قرية عياش ومعابر قرية البغيلية وإحدى النقاط العسكرية والقضاء على
العشرات منهم.
كما أكد مصدر عسكري سوري أن إرهابيين من تنظيم «داعش» شنوا
هجوما ً صباح أمس على محطة إرسال اإلذاعة والتلفزيون في تل الحجيف
بريف دير ال��زور الغربي حيث تصدت لهم وح��دات من الجيش وأوقعت
عشرات القتلى والمصابين بين صفوفهم.

بعقل بارد ( ...تتمة �ص)1
دي��ن��ي اس��م��ه ض�����رورة ت��م��ه��ي��د ش����روط ظهور
ال��م��س��ي��ح ال��م��خ��ل��ص ب���إع���ادة م��ج��د «م��م��ل��ك��ة بني
إسرائيل» ،أو بدافع عقائدي باالستعداد لمعركة
هرمجيدون ،أو في السياسة بربط زعامة القرن
الواحد والعشرين بالسيطرة على منابع وممرات
الطاقة في الشرق األوسط ،أو بدافع استراتيجي
وع��ن��وان��ه ال��ش��ف��اء م��ن ع��ق��دة فيتنام ،وق��د جمع
ك��� ّل ذل���ك ري��ت��ش��ارد ب��ي��رل ال���ذي ص���ار مسؤول
السياسات في البنتاغون في عهد جورج دبليو
ب���وش ،ب��ق��ول��ه إنّ أم��ي��رك��ا ت��ح��ت��اج ب��ي��رل هاربر
أخ���رى ي��وم هاجمها االن��ت��ح��اري��ون اليابانيون
ح��ت��ى أع��ل��ن��ت م��ش��ارك��ت��ه��ا ف��ي ال��ح��رب العالمية
الثانية وخرجت بسبب جرحها البليغ إلى ما بعد
المحيطات ،فلماذا بعدما صارت العالقة معلنة
بين «إسرائيل» وتنظيم «القاعدة» ،يجب استبعاد
«إسرائيل» من فرضيات أح��داث ال��ح��ادي عشر
من أيلول  ،2001الـ»بيرل هاربر األخ��رى» وقد
جلبت حروبا ً ليست لمصلحة أميركا بقدر ما
هي لمصلحة «إس��رائ��ي��ل» ،كما وص��ف المرشح
الرئاسي الجمهوري المحافظ باتريك بوكانون
حرب العراق في مقالته الشهيرة في آذار 2003
في مجلة المحافظين؟
 إذا كانت ح��روب أفغانستان وال��ع��راق قدفشلت ف��ي تحقيق األه���داف المنشودة وصار
المطلوب عملية تخلط األوراق ،وتفتح الممرات
ال�لازم��ة نحو الفتنة المذهبية وح��رب الشيعة
وال��س��ن��ة وت��م��ن��ح ال���ق���رار  1559ق���وة دف���ع ال
يملكها ويصل األم��ر ح�� ّد ال��ره��ان على سقوط
سورية بقوة العصف الناتج من تفجير خطوط
الغضب ،و«إسرائيل» لم تنف ال عالقتها بالقرار
وال دوره��ا في متابعة تداعيات اغتيال الرئيس
ال��ح��ري��ري ،وص����والً إل���ى م��ا تمتلئ ب��ه أوراق
لجان التحقيق الدولية بالتقارير «اإلسرائيلية»،
الموجه نحو سورية وصوالً
من االتهام األول
ّ
ل�لات��ه��ام ال��م��رك��زي ال���ذي ت���دور عليه المحكمة
ال��دول��ي��ة ،والصدفة السعيدة ل��ـ«إس��رائ��ي��ل» بأن
ت��ك��ون ال��م��ق��اوم��ة ه��ي المتهم ال���ذي يحاكم في
ال��ج��ري��م��ة ،وص���دي���ق ال��م��ح��ك��م��ة ال���س���ري ال���ذي
ز ّودها بالداتا أو جهز لها الداتا ممنوع الكشف
عن هويته ،فلماذا يكون وضع «إسرائيل» بين
المشتبه بهم ممنوعاً؟ وه��ل ثمة عاقل مستع ّد
لتذكر الشريط ال��ذي عرضه قائد المقاومة عن
ط��ي��ران االستطالع «اإلس��رائ��ي��ل��ي» وه��و يراقب
موكب الرئيس الحريري؟
 في عملية باريس كما في نيويورك جرىاختيار الهدف بعناية رمزية ليست بعيدة أيضا ًعن
تج ّمعات اليهود ،سواء بإبعادهم عن االستهداف
كما قيل ف��ي ن��ي��وي��ورك ،أو بجعلهم ال��ه��دف في
باريس ،لكن في الحالتين رمزية العظمة األميركية

العبادي يبحث ( ...تتمة �ص)1
وبحث العبادي ،مع الرئيس السيسي ،خالل اجتماع
في القاهرة العالقات الثنائية والتعاون المشترك
بين البلدين في المجاالت كافة .وأكد العبادي أهمية
العالقات بين ال��ع��راق وجمهورية مصر العربية،
مستعرضا ً التطورات السياسية واالمنية الجارية في
العراق والتحديات التي يواجهها العراق ومواجهة
العراقيين جميعا ً لعصابات «داعش» االرهابية بغض
النظر عن انتماءاتهم الطائفية والقومية.
وأش��ار العبادي الى ان الحكومة العراقية عازمة
على تحرير جميع االراض��ي التي تحتلها عصابات
«داعش» االرهابية .وأكد أيضا ً ضرورة تحشيد دعم
دولي وتوحيد جميع القوى العالمية لمواجهة االرهاب
الذي يعصف بالمنطقة والعالم ،ألن «اإلره��اب يهدد
المجتمع الدولي برمته وال يقتصر تأثيره على دولة او
اقليم» كما نقل عنه.
من جانبه ،شدد الرئيس المصري على السياسة
المصرية الداعمة للعراق ووق���وف مصر معه في
حربه ضد االرهاب واستعداده الى تقديم اي شكل من
اشكال الدعم والمساعدة للعراق وفي جميع المجاالت
والتنسيق المشترك معه في القضايا التي تهم البلدين
مؤكدا ً ان أمن مصر هو أمن مشترك مع العراق .واكد
الجانبان ض��رورة حل المشاكل التي تعاني منها
المنطقة بالطرق السلمية وبالتعاون والتنسيق بين
دول المنطقة بما يخدم مصالح شعوبها ،ويوفر االمن
واالستقرار للمنطقة والعالم.
وكان العبادي وصل القاهرة وكان في استقباله
في المطار نظيره المصري المهندس ابراهيم محلب
وعدد من المسؤولين المصريين ثم دخال في محادثات
رسمية أعقبتها جلسة موسعة بحضور اعضاء الوفدين
العراقي والمصري .وتتناول محادثات العبادي في
القاهرة توسيع التسليح المصري للعراق في مواجهة
االرهاب وتعزيز التعاون في مجال االستثمار وعودة
العمالة المصرية الى العراق.
ويترأس العبادي في زيارته هذه الى مصر ،والتي
تستغرق يومين ،وفدا ً يضم وزراء الدفاع خالد العبيدي
والنفط عادل عبد المهدي والثقافة فرياد راوندوزي
واالعمار واالسكان طارق الخيكاني ومستشار االمن
الوطني فالح الفياض لبحث تطوير العالقات الثنائية
والتنسيق المشترك لمواجهة األخطار المشتركة التي
تواجه البلدين ومناقشة ملف اإلرهاب الذي سيتصدر
ملف المحادثات .

تون�س« :النه�ضة» �سي�شارك في الحكومة الجديدة
قرر حزب حركة النهضة اإلسالمية في تونس بعد
اجتماع له المشاركة في الحكومة الجديدة التي سيتولى
رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد تشكيلها في األيام
المقبلة.
وصرح رئيس مجلس شورى حركة النهضة ،فتحي
العيادي ،بأن النهضة أقرت مبدأ المشاركة في الحكومة
المقبلة معتبرا ً ذلك قرارا ً نهائيا ً وال رجعة فيه ،وأضاف
العيادي أن اختيار حركة النهضة هو تكريس لمبدأ
التوافق وخدمة للمصلحة الوطنية.
وأكد العيادي ض��رورة تحييد وزارات السيادة في
الحكومة الجديدة إلبعادها عن التجاذبات الحزبية،
مبينا ً أن تحييد هذه الوزارات يخدم المواطن التونسي
باألساس.
وك��ان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد
كلف وزي��ر الداخلية السابق الحبيب الصيد برئاسة
الحكومة بعد أن رشحه حزب حركة نداء تونس الذي
فاز في االنتخابات البرلمانية في  26تشرين األول 2014

يجسدها برجا التجارة ،أو القيمة الفرنسية
التي
ّ
التي تمثلها حرية التعبير ،وفي الحالتين إدراك
ح��ج��م ردود ال��ف��ع��ل وات��ج��اه��ه��ا ال���ع���دائ���ي نحو
المسلمين وذوي األص��ول اإلسالمية ،في حالة
أميركا نحو الغزو الخارجي وف��ي حالة فرنسا
نحو الغزوات الداخلية ،ولذلك جرى اختيار األداة
بعناية أي��ض��اً ،فالغالبية السعودية ف��ي منفذي
هجمات أميركا لرمزية اإلس�ل�ام والمقدسات،
وفي حالة فرنسا الجزائريون لرمزية الجاليات
ال��م��ه��اج��رة ،وال���زم���ن زم���ن ال���م���أزق ال���وج���ودي
لـ«إسرائيل» بعد فشل «الربيع العربي» في تقديم
شبكة األمان الالزمة قبيل االنسحاب األميركي
من أفغانستان ،وات��ج��اه الغرب بقيادة أميركية
نحو منطق التسويات في الشرق األوسط ،وهي
تسويات ليست «إسرائيل» جاهزة لها ولن تت ّم إال
على حسابها ،فيصير ذهاب العالم إلى الحروب
الدينية بدالً من مواجهة اإلرهاب بجبهة إنسانية
متحدة غرضا ً «إسرائيلياً» صافياً ،حروب دينية
تستدعي تنظيم ردود األف��ع��ال على الضفاف
اإلس�لام��ي��ة وال��ي��ه��ودي��ة والمسيحية بالغضب
المتبادل ،وهذا ال يبدو تحت السيطرة ،وال تبدو
جهة ق��ادرة على تخديمه وتوظيفه وقيادته إال
«إس���رائ���ي���ل» ،وه���ي ال��ج��ه��ة ال��وح��ي��دة ال��ت��ي تملك
صهيونيتها اليهودية وصهيونيتها المسيحية
وصهيونيتها اإلسالمية ،فهل يمنع إدراجها بين
المشتبه بهم؟
 ف��ي جبل محسن تفجير انتحاريين ليساض��روري��ي��ن لوجستيا ً ب��ق��در ض���رورة توسيع
دائرة الحقد في جبل محسن على حي المنكوبين
ف��ي ط��راب��ل��س ،وص��دف��ة ع��ن��اي��ة اخ��ت��ي��ار الهدف
واألداة على الطريقة الباريسية ،فلو كان منفذا
عملية باريس من جنسية صومالية مثالً ومنفذا
عملية جبل محسن م��ن جنسية يمنية ه��ل كان
األم��ر ب��ذات المعنى؟ أليس ذلك هو الجزء األه ّم
من العمليتين؟ وربما كان متاحا ً تنفيذ للعمليتين
ب��ع��ب��وات ال ت��ت��رك ب��ص��م��ات ب��ش��ري��ة ذات صفة
سوسيولوجية تنكأ ج��راح��ات وتفتح خطوط
تماس ،لكن يبدو هذا مطلوبا ً أكثر من العمليتين
بنفسيهما ،ولماذا عندما أقلع الحوار بين تيار
المستقبل وحزب الله وجاءت اإلشارات اإليجابية
لتط ّوره وتقدّمه وجدّيته ،تأتي العملية في جبل
محسن وما قد يليها بذات الطريقة لبلوغ التوتر
الذي يعيد العبث في بيئة تيار المستقبل وشقها
لحساب المنظمات اإلرهابية ،الستخدامها في
حرب بين السنة والشيعة ،تتآكل «إسرائيل» إذا
لم تندلع.
 ه��ل ال ي���زال ممنوعا ً ات��ه��ام «إس��رائ��ي��ل» أووضعها على األق ّل في الئحة المتشبه بهم؟
ناصر قنديل

وحصل على  86مقعدا ً متفوقا ً على حزب حركة النهضة
اإلسالمية الذي حل ثانيا ً وحصل على  69مقعداً.
وب��دأ رئيس الحكومة التونسية المكلف ،الحبيب
الصيد ،مشاوراته مع األح��زاب السياسية ومكونات
المجتمع المدني لتشكيل الحكومة بعد أن كلفه الرئيس
الباجي قائد السبسي بذلك في الــ  5من كانون الثاني.
وكان رئيس الحكومة الجديد قد أبدى حرصه على
إنهاء هذه المشاورات في أسرع وقت ممكن والعمل مع
جميع األطراف على معالجة الملفات الوطنية العاجلة
للمضي قدما ً بأمان تونس واستقرارها.
وتواجه الحكومة الجديدة التي ستتشكل في األيام
القليلــة المقبلة العديد من الملفات العالقة منها األمنية
واالقتصادية والدبلوماسية وتبقى مسألة مكافحــة
اإلرهاب وتحقيق االستقرار أبرز ملف على طاولة حكومة
الحبيب الصيد وهي من المسائل الضرورية لتحسين
أداء االقتصاد الذي تدهور على مدى السنوات األربع
األخيرة.

وق��ال سعد الحديثي ،المتحدث باسم المكتب
اإلعالمي للعبادي ،أن مصر وال��ع��راق يعانيان من
االرهاب ومن مشاكل امنية بسبب ما تقوم به التنظيمات
االرهابية المتطرفة االمر الذي يتطلب التشاور وتبادل
الخبرات االمنية والعسكرية ومحاولة البحث عن
سبل تجفيف منابع االرهاب وما يمكن ان تقدمه مصر
للعراق عسكريا ً في هذه المرحلة .وأكد الحديثي ،في
تصريحات قبيل مغادرة العبادي الى القاهرة ،أن
هناك رؤية وتوجها ً لدى الحكومة العراقية لتوطيد
العالقات االقتصادية والتجارية مع مصر واش��راك
الشركات والقطاع الخاص والمستثمرين المصريين
حيث ان الجانب المصري لديه شركات نفطية يمكن
ان تكون فاعلة في تعزيز الصناعة النفطية العراقية
إضافة إل��ى شركات االسكان التي سيكون لها دور
لالستثمار في المناطق التي يتم تحريرها من تنظيم
«داعش».
وفي القاهرة ،قال مصدر مصري إنه سيتم التفاوض
خالل زيارة العبادي حول مساعدات عسكرية مصرية
جديدة للعراق لدعمه فى حربه ضد «داعش».
وقال السفير حسام القاويش ،المتحدث الرسمي
باسم مجلس ال��وزراء المصري ،إن المحادثات بين
محلب وال��ع��ب��ادي ستركز على ث��واب��ت السياسة
المصرية الداعمة للعراق في حربه ضد اإلرهاب الذي
يمارسه تنظيم «داعش» اإلرهابي تحت ستار الدين
بخاصة أن خطر اإلرهاب أصبح يؤثر على العالم كله
وال يقتصر تأثيره على دولة أو إقليم .وأضاف القاويش
أن الملف االقتصادي سيتواجد بقوة خالل المحادثات
المصرية  -العراقية في ظل رغبة بغداد في تواجد
العمالة المصرية في العراق للمساهمة في خطط
إع��ادة إعماره بخاصة أن هناك ع��ددا ً من الشركات
المصرية العاملة بالفعل في العراق حالياً.
وكان العبادي كشف في االول من الشهر الماضي ان
مصر قدمت الدعم بالعتاد والسالح للحكومة العراقية
في حربها ضد تنظيم الدولة االسالمية وقال« :هناك
تعاون مشترك بين العراق ومصر» .مؤكدا ً دعم مصر
المستمر وال��دائ��م للعراق في حربه على «داع��ش»
بالعتاد واألسلحة .وأضاف «ان العراق يسعى الى
توطيد عالقاته مع مصر بأعتبارها محورا ً أساسيا ً في
المنطقة وهي الدولة األقرب للعراق» .مشددا ً على ان
«عالقة البلدين يجب أن تكون استراتيجية بخاصة أن
التهديد الذي يواجههما واحد».

�إعالنات ر�سمية
إعالن
تعلن المديرية العامة لألمن العام أنه
واعتبارا ً من تاريخ  2015/01/15سيتم
إيقاف العمل بتجديد اإلقامات للرعايا العرب
خص
واألجانب عبر مراكز ليبان بوست فيما ّ
الكفالء (في حال وجودهم) الذين يسكنون
ضمن نطاق محافظة ب��ي��روت ،وبالتالي
إلزامية تقديم طلبات التجديد حصرا ً في
مركز أمن عام بيروت اإلقليمي تحت طائلة
إلغاء طلب التجديد مع التأكيد على:
• إلزامية حضور العربي أو األجنبي مع
الكفيل عند تقديم طلب تجديد اإلقامة (من
األنموذج القديم) وذلك بهدف الحصول على
بطاقة اإلقامة البيومترية الذكية.
• وجوب التقدم بطلب اإلقامة قبل فترة
 /5/أيام على األقل من:
ـ ان��ت��ه��اء م��دة صالحية السمة (فترة
السماح) بالنسبة للطلبات الجديدة.
ـ ان��ت��ه��اء ص�لاح��ي��ة اإلق���ام���ة ف��ي ح��ال
التجديد.

