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اليوم يبد�أ كيري وظريف ( ...تتمة �ص)1

الحل السياسي عبر االتفاق على أولوية المصالحة الوطنية،
ألن ال��ح��رب على اإلره����اب أول��وي��ة ،خ��ص��وص��ا ً أن ك��ل دور
المعارضة صار رمزيا ً بعدما نهشت «داعش» و«النصرة» كل
الجسد العسكري وبدا أن الوزن الشعبي للمعارضة يخشى
كل منازلة ديمقراطية ،وجاءت االنتخابات الرئاسية بحقائق ال
تقبل موسكو أن يجري تجاهلها في أي حوار سياسي يجب
أن ينطلق من الدستور السوري المعمول به حتى يتسنى
للراغبين بتعديله امتالك الغالبية الالزمة التي تخولهم ذلك.
وتتساءل المصادر الروسية أم��ام التشكيك بحياديتها في
الحوار أين أصبح الذين كانوا يقولون قبل أي��ام إن روسيا
تخلت عن تحالفها مع سورية؟
الموقف األميركي الداعي لمشاركة الرئيس األسد في أي
حوار موضع ترحيب في موسكو وطهران ،على رغم التكرار
التقليدي للموقف العدائي من سورية ورئيسها.
قطار التفاهمات الدولية واإلقليمية يطلق صفارة االنطالق
على رغم أن المعلن سيكون أقل بكثير من الواقع تسهيالً على
الذين يعيشون حالة اإلنكار للتأقلم مع المتغيرات تدريجاً.
اللبنانيون تأقلموا باكرا ً عبر مسعى الحوارات التي انطلقت
بين تيار المستقبل وح��زب الله وشكلت صمام أم��ان بوجه
المخاطر ،وتستتبع ب��ح��وار التيار الوطني الحر والقوات
اللبنانية ،بينما المتابعات األمنية ال ت��زال مستمرة لجريمة
بعل محسن وتتمة التحقيق في ما بعد تفكيك غرفة عمليات
اإلرهاب في سجن رومية.
داخلياً ،اس ُتكمل أمس تنفيذ الخطة األمنية التي بدأتها األجهزة
الرسمية في سجن رومية أول من أمس .وفي هذا اإلط��ار ،بوشرت
عملية تنظيم توزيع السجناء المنقولين من المبنى «ب» إلى المبنى
«د» .وواصلت القوى األمنية وشعبة المعلومات عمليات البحث
عن ممنوعات في المبنى «ب» وعن وثائق قد تظهر إعداد السجناء
لعمليات إرهابية في لبنان .وأفادت المعلومات «أن المضبوطات قد
تعرض أمام وسائل اإلعالم بعد انتهاء عمليات المسح كلياً ،والتي
ستتبعها أيضا ً المباشرة في أعمال ترميم المبنى «ب».
وأشارت المعلومات إلى «أن جميع الضباط والقوى األمنية في
سجن رومية أبلغوا بأنهم سيكونون مسؤولين عن أي خلل أمني.
وأن المرحلة الثانية ضمن الخطة األمنية ستركز على قطع االنترنت
عن السجناء».
وتفقد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق المبنى «ب» في
سجن رومية حيث اطلع على سير العمل بعد اإلجراءات األمنية التي

حصلت أول من أمس.
وأوض��ح المشنوق «أن الهدف من الزيارة هو أن نرى ميدانيا ً
ما يمكن القيام به في هذا المبنى كي يعود سجنا ً طبيعيا ً فيه الحد
األدنى من المقومات اإلنسانية» ،مشيرا ً إلى «أنه تم نقل المساجين
إلى مبنى أفضل من المبنى الذي كانوا فيه ،وما من سالح في السجن
نهائيا ً واألسطورة كلها كانت غير صحيحة».
وان��ه��ال��ت على المشنوق ات��ص��االت التهنئة م��ن مسؤولين
وشخصيات سياسية ،كما صدرت مواقف أشادت باالنجاز الذي تم
في سجن رومية ،لكنها في الوقت نفسه طرحت تساؤالت عن سبب
التأخير في هذه الخطوة ،معتبرة أن كل الحجج التي أطلقت في
السابق عن عدم التمكن من ضبط السجناء في رومية كانت واهية
وال أساس لها من الصحة.

تخوف من انتحاريين منتشرين

إال أن هذه الخطوة أعادت تحريك أهالي العسكريين المخطوفين
في الشارع وع��ادوا إلى االعتصام في ساحة رياض الصلح ،إثر
تهديد جبهة النصرة ب��إع��دام العسكريين المحتجزين لديها.
وتحركت االتصاالت بين الحكومة واألهالي الذين قطعوا طريق
طلعة السراي الحكومي ولوحوا بالعودة إلى خيار قطع الطرق ال
سيما في الصيفي إذا لم تطلعهم الدولة على ما يجري في الملف
خالل يومين.
لكن وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس أكد أن «الدولة ال يمكن
أن تكون أسيرة الخاطفين أو حقالً لتجاربهم» ،كاشفا ً أن «المفاوضات
القائمة في الملف باتت في مرحلة عميقة ومتقدمة وأي استهداف ألي
عسكري سيعطلها والتصعيد من الخاطفين سيعيد المفاوضات إلى
نقطة الصفر».
وعلى رغ��م ذل��ك ،فقد عكست األج���واء المستقاة من متابعين
لتحركات «جبهة النصرة» توجها ً لدى األخيرة لنقل المعركة إلى
مكان آخر .إذ أكدت مصادر مطلعة لـ «البناء» أن الجبهة «انتقلت
إلى الصراع العنيف ،وأن تفجير جبل محسن ليس سوى البداية».
وأعربت المصادر عن تخوفها من «أن تشهد المناطق اللبنانية عمليات
انتحارية ،ال سيما أن األجهزة األمنية تحدثت عن  20انتحاريا ً قيد
المالحقة» .كما تخوفت المصادر من «أن تتعرض منطقة جبل محسن
لهجمات انتحارية جديدة».

توقيف مشتبه به

وبالفعل أعلنت قيادة الجيش مساء أمس أنه تم توقيف اللبناني
بسام حسام نابوش في محلة المنكوبين بطرابلس لالشتباه به
بمحاولة تفجير نفسه.
كما أوقفت على حاجز وادي حميد  -عرسال ،كالً من اللبناني

الإ�سالم منبع ( ...تتمة �ص)1
اإلس�ل�ام منبع اإلف��اض��ات السماوية ال��ذي يتجلى بقوله تعالى« :لو
استقاموا على الطريقة ألسقيناهم ماء غدقاً» .ما يشدد عليه هذا الدين هو فتح
اآلفاق بين العبد وربه ،بين عالم الشهادة وعالم الشهود ،بين ما هو حركة على
األرض وانفتاح وانتباه إلى السماء .سماء الرحمة والمحبة .لذلك نرى في كل
الحركات االستعراضية التي تقوم اليوم بمواجهة اإلرهاب بكونها صورة من
صور المخادعة والزيف .أليس كل ما يحصل في بالدنا هو بسبب السياسات
االستكبارية االستعمارية؟ أليس كل هذه الدماء والقتل والهمجية هي بفعل
الدعم الغربي والتغطية الغربية؟
أليس وجود الكيان «اإلسرائيلي» الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة ويمارس
أبشع أنواع اإلرهاب والعنصرية ضد العرب والفلسطينيين هو بإرادة امبريالية
غربية؟ أليس الخطة القديمة لتقسيم العالم العربي لمنعه من التوحد ،والخطة
الجديدة لتمزيق األرض بين قوميات ومذاهب وجماعات وعشائر وإمارات هي
بسبب الذهنية الغربية النفعية المادية التي تقوم على المصالح ال القيم؟
أليس كل هذا الخراب والفوضى في العالقات هو بسبب التدخالت الخارجية
والضغوط الغربية؟ الغرب الذي بدأ يشعر بالخطر من التكفير واإلرهاب لم يكن
فطنا ً كفاية ،بل كان منساقا ً لغرائزه ومصالحه التي ال تعرف حدودا ً إنسانية
أو أخالقية .ال نشمت بالغرب وما يحل به اليوم ،ولكن من طبخ الس ّم ها هو
يتناوله بيده هذه األيام.

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

م�صدر رو�سي ( ...تتمة �ص)1
وفي السياق ،نقل عن مصدر دبلوماسي روسي قوله إن ممثلي المعارضة في
سورية يمكنهم أن يجروا مشاورات في الفترة ما بين  26و 29من الشهر الجاري
في موسكو ،مشيرا ً إلى عدم وجود تاريخ محدد لبدء تلك المشاورات .وأضاف:
«إن الحديث عن شكل المشاورات ما زال سابقا ً آلوانه».
و كان ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق
األوسط وال��دول األفريقية نائب وزير الخارجية أشار في لقاء معه في وقت
سابق إلى أن موسكو تعول بنتيجة المشاورات على أن تنظم في وقت الحق
اتصاالت بين الممثلين الرسميين لسورية والمعارضة.
وقال بوغدانوف «إننا نقترح أن يلتقي في موسكو ما بين  20و 25شخصا ً
يمثلون المعارضة بما فيها الداخلية والخارجية على حد سواء» مضيفا ً «إنهم
بمجرد أن يجتمعوا معا ً ويناقشوا الوضع واألفكار والنهج المشتركة في ما
بينهم فسيكون بودنا أن نقوم على الفور بطلب حضور ممثلي الحكومة السورية
كي يتمكن كل طرف من تقديم تقييمه للوضع».
وذكر نائب وزير الخارجية الروسي أن المعارضة لن تمثل في لقاء موسكو
بأي منظمة من المنظمات وإنما ستمثلها شخصيات معروفة جيدا ً بمقدورها أن
تولد بعض األفكار للتوصل إلى تسوية سياسية لألزمة في سورية ،موضحا ً أن
عمليات التشاور بين المعارضة السورية واحتمال اجتماعها الحقا ً مع ممثلي
الحكومة السورية ال تحمل طابعا ً رسمياً.
ميدانياً ،قضى الجيش السوري على العديد من المسلحين قرب الحدود
اللبنانية بريف القصير ،مستهدفا ً تحركاتهم في المشيرفة الجنوبية ورجم
القصير ،كما استهدفت وحدات من الجيش مسلحين في رحوم وما بين قريتي
رحوم وأبو حواديت بأقصى الريف الشرقي لمدينة حمص.
وفي ريف الحسكة نفذت وحدات من الجيش سلسلة عمليات كبدت خاللها
تنظيم «داع��ش» خسائر في األف��راد والعتاد في قرية تل مجدل ،كما وجهت
ضربات مباشرة على تجمعاتهم في قرية مفرق الصديق بمنطقة جبل عبدالعزيز
على بعد  40كلم غرب مدينة الحسكة بينما قضت وحدة أخرى من الجيش على
عدد من أفراد «داعش» في قرية الحاووز على الطريق الواصل إلى قرية تل تمر
الجنوبي بالريف الغربي.

من �آمن بي و�إن مات ف�سيحيا
البقاء للأمة

الحزب السوري القومي االجتماعي
جورج قنيزح وعائلته
أوالد الفقيد:
مارس قنيزح وعائلته
		
غادة قنيزح
ابنة الفقيدة:
عائلة المرحوم الياس قنيزح
إخوة الفقيد:
عائلة المرحوم سعدالله قنيزح
		
عائلة المرحومة حنة زوجة المرحوم ميشال ديك
أخوات الفقيد:
عائلة المرحومة لويزا زوجة المرحوم مخائيل قنيزح
		
كريمة زوجة رزق الله عرنوق وعائلتها
		
المرحومة سعاد زوجة المرحوم جورج معماري
		
وعموم عائالت قنيزح ،منصور ،ديوب ،دوش أوغالنيان ،رفقة ،باصيل ،ديك،
عرنوق ،معماري ينعون إليكم بمزيد من الحزن واألسى فقيدهم الغالي

المرحوم

امطانيو�س جرجي قنيزح
أقيمت صالة الجناز لراحة نفسه أمس الثالثاء.
تقبل التعازي في صالة كنيسة القديس دانيال العمودي للروم األرثوذكس
ـ طرطوس اليوم األربعاء  2015/01/14وغ��دا ً الخميس 2015/01/15
من الساعة العاشرة صباحا ً حتى الواحدة ظهرا ً ومن الساعة الخامسة حتى
الثامنة مساءً.

زياد عبد الكريم الحجيري والسوري خالد عبدالله بدران بحسب
إدعائهما ،حيث كانا يستقالن سيارة نوع «كيا» لون أبيض تحمل
لوحة سورية من دون أوراق قانونية ،وذلك بعد محاولتهما الفرار
باتجاه الجرود من دون االمتثال ألوامر الحاجز.

تسريع المحاكمات

أما على صعيد الوضع القضائي للموقوفين اإلسالميين ،فأكد وزير
العدل أشرف ريفي لـ«البناء» «أن المجلس العدلي أنهى  85في المئة
من ملفاتهم ،وأنه كان يفترض أن ننهي ما تبقى من محاكمات مطلع
الشهر الجاري ،إال أن امتناع بعض الموقوفين عن حضور الجلسات
منع ذلك».
وإذ أثنى على العملية األمنية التي قام بها الوزير المشنوق في
سجن رومية ،أكد ريفي «أننا بعد هذه العملية ،سنكمل المحاكمات
وننهي ملف الموقوفين اإلسالميين في وقت سريع» ،مشيرا ً إلى «أننا
مصرون على إنهاء هذا الملف الذي تأخرت فيه الحكومات السابقة،
سريعاً».
ولفت إلى «أن تنفيذ العملية األمنية في رومية كان نتيجة القرار
اللبناني الجامع الذي توفر في الحكومة».

جيرو يحمل الملف
الرئاسي إلى طهران

على خط آخ��ر ،س��اد الجمود الحركة السياسية وال سيما أن
االستحقاق الرئاسي مؤجل تلقائيا ً إلى حين اللقاء المرتقب بين
رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح النائب ميشال عون ورئيس حزب
القوات اللبنانية سمير جعجع .إال أن التحرك الفرنسي استمر على
صعيد االستحقاق على خط إيران – السعودية.
وعلمت «البناء» أن مدير دائرة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
في وزارة الخارجية الفرنسية جان فرنسوا جيرو زار طهران وعقد
محادثات مع المسؤولين تناولت الوضع اللبناني طالبا ً ممن قابلهم
التدخل لدى حزب الله لتغيير موقفه في شأن االنتخابات الرئاسية،
إال أن الجواب اإليراني كان حاسما ً بـ»أننا ال نتدخل في االستحقاق
المذكور ألنه شأن لبناني داخلي».
ومن المقرر أن يزور جيرو الرياض قريبا ً للبحث مع المسؤولين
السعوديين في هذا الملف.
أما لجهة لقاء عون – جعجع فإن المشاورات مستمرة بين الرابية
ومعراب على مستوى الصف الثاني لوضع جدول أعمال الحوار بين
الجانبين ،فيما
تعقد جولة ثالثة من الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله بعد
غد الجمعة الستكمال البحث في عدد من المواضيع األمنية وال سيما
تنفيذ الخطة األمنية في البقاع.

كيلت�شدار �أوغلو:
تركيا وكر للخاليا الإرهابية النائمة
أك��د كمال كيليتشدار أوغلو رئيس ح��زب الشعب
الجمهوري أن تركيا تحولت إلى وكر للخاليا اإلرهابية
النائمة بسبب السياسات الخاطئة التي مارستها
حكومة حزب العدالة والتنمية إزاء سورية.
ونقلت صحيفة يورت عن كيليتشدار أوغلو قوله في
كلمة ألقاها خالل اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه «أن
مختلف األوس��اط في حكومة حزب العدالة والتنمية
تعرب عن قلقها إزاء احتمال تعرض تركيا العتداءات
إرهابية على غرار االعتداءات التي تعرضت لها باريس»
م��ج��ددا ً تأكيده على أن الحكومة زودت التنظيمات
اإلرهابية المتطرفة بالسالح.
وشدد كليتشدار أوغلو على «أن الحدود السورية
التركية تحولت إلى طريق عبور لعناصر المنظمات
اإلرهابية المتطرفة حيث تلقوا التدريب في تركيا وهذا

ما نعترض عليه» موضحا ً أن حكومة العدالة والتنمية
تلقت الدعم المالي من قطر وزودت اإلرهابيين بالسالح
وأرسلتهم إلى سورية.
ورأى كيلتشدار أوغلو أن أول ثمن دفعته تركيا
بسبب سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية إزاء
سورية هو تفجير معبر جيلفا كوزو الحدودي ومن ثم
تفجيرات الريحانية.
وأشار إلى أن الحكومة التركية قامت بتحميل حزب
الشعب الجمهوري مسؤولية التفجيرات بينما قررت
المحكمة أن ح��زب الشعب الجمهوري ال يتحمل أي
مسؤولية فيها.
وسخر كيلتشدار أوغلو من الحكومة التركيه قائالً:
«هل سيعتذرون منا ...لو كانوا رجاال ً العتذروا ولكنهم
ليسوا رجاالً».

ع�شائر الأنبار تح�شد ومقتل الع�شرات من «داع�ش»

عملية ع�سكرية وا�سعة للجي�ش العراقي في «الرطبة»

أطلق الجيش العراقي عملية عسكرية واسعة لتحرير
قضاء الرطبة غرب األنبار ،فيما أكدت عشيرة «البو نمر»
أن عملية تحرير األنبار من التنظيم لن تتم من دون مشاركة
مقاتلي عشائر المحافظة ،في وقت ُقتل عدد من مسلحي
«داع��ش» بينهم قياديون خالل االشتباكات مع الجيش
العراقي شرق ناحية البغدادي وفي منطقة زنكورة غرب
الرمادي.
وأعلنت وسائل إعالم عراقية أن الجيش العراقي قام
بتدمير  25زورقا ً و 6آليات لتنظيم «داعش» ،إ إضافة الى
االستيالء على  8آليات أخرى واعتقال  10اشخاص كانوا
يقدمون الدعم للتنظيم شرق الفلوجة.
في سياق متصل ،أكد قائد «كتائب العراق» بالحشد
الشعبي محمد نوماس الفرطوسي العثور على مخبأ
لألسلحة التركية في أحد منازل شارع المحيط في قضاء
بلد يحتوي على أكثر من  120بندقية مختومة بالعلم
التركي و 23عبوة ناسفة محلية الصنع كانت يستخدمها
مسلحو التنظيم لضرب القوات األمنية وق��وات الحشد
الشعبي.
وكان مصدر عراقي مطلع أكد أن اشتباكات اندلعت أمس
غرب الرمادي بين القوات األمنية العراقية ومسلحي تنظيم
«الدولة اإلسالمية» .وأضاف المصدر أن االشتباكات ،التي
جرت قرب ناحية البغدادي ،أسفرت عن مقتل  11عنصرا ً
من التنظيم بينهم قيادي بارز.
وب��دوره ،أكد قائد «عمليات الجزيرة والبادية» قاسم
المحمدي وصول تعزيزات عسكرية إلى محافظة األنبار
لحسم المعركة ضد التنظيم.
وذك��رت وزارة الداخلية العراقية أن العشرات من
مسلحي «داع��ش» قتلوا الثالثاء ،بقصف جوي لطيران
التحالف الدولي على أقضية هيت وراوة وحديثة والقائم
غرب األنبار.
وفي محافظة صالح الدين ،أعلن مصدر أمني عراقي
أن قوات من الجيش والحشد الشعبي أحكمت سيطرتها
على منطقة المنشأة القريبة من قضاء الدجيل ،إضافة

إلى منطقتي الكسارات والنباعي جنوب تكريت ،وذلك بعد
معارك مع مسلحي التنظيم.
وأعلنت قيادة «عمليات صالح الدين» االنتهاء من وضع
خطة عسكرية خاصة بتحرير مناطق اطراف شمال تكريت
من المسلحين.
وقال قائد العمليات عبد الوهاب الساعدي إن «القوات
األمنية أكملت استعداداتها للشروع بالخطة األمنية المعدة
لتحرير مناطق أطراف الصينية شمال تكريت».
من جانبها ،أعلنت قوة المهمات المشتركة في التحالف
الدولي أمس تنفيذ  7ضربات جوية في العراق و 4في
سورية ،مستهدفة مسلحي «الدولة اإلسالمية» .وأضافت
القوة أن الضربات ،التي نفذت منذ االثنين ،دمرت عددا ً من
المواقع القتالية وكذلك  4وحدات للتنظيم.
وعلى صعيد دور العشائر في مواجهة تنظيم «داعش»،
دعا مؤتمر عشائري عقد في محافظة األنبار ،أمس ،أبناء
ال��ع��راق في المحافظات كافة للمشاركة في المعركة
«الوطنية» ضد تنظيم «داعش».
وقال عضو مجلس محافظة األنبار عذال عبيد ضاحي
في حديث لـ«السومرية ن��ي��وز» ،إن «محافظة األنبار
أقامت ،مؤتمرا ً عشائريا ً في مبنى مجلس المحافظة وسط
الرمادي ،دعت فيه جميع أبناء العراق من جميع المكونات
في المحافظات كافة إلى الوقوف إلى جانب القوات األمنية
في معركة وطنية ضد تنظيم داعش اإلرهابي وبخاصة في
المحافظات التي يسيطر عليها التنظيم ومنها األنبار».
وأضاف عذال ،أن «المؤتمر حضره قائد عمليات األنبار
اللواء الركن قاسم المحمدي وقائد شرطة األنبار اللواء
الركن كاظم الفهداوي ،فضالً عن أعضاء من مجلس األنبار
وشيوخ العشائر وقادتها التي تقاتل تنظيم «داع��ش»
اإلرهابي في المحافظة».
وكان مجلس محافظة األنبار طالب ،وزارة الداخلية
بإصدار األوام��ر الوزارية للواء «احمد ص��داك» ال��ذي تم
تشكيله من أبناء عشائر األن��ب��ار التي تساند القوات
األمنية.

بري ( ...تتمة �ص)1
كيف قر�أها ّ
ال��ح��دث ال��ث��ان��ي ك��ان ان��ط�لاق ال��ح��وار بين تيار
المستقبل وح��زب الله ،وما رتبه هذا الحوار من
مناخات ساهمت بصدور أول موقف من نوعه
تجاه تفجير مشابه عن تيار المستقبل ورئيسه
سعد ال��ح��ري��ري ،حيث ك��ان��ت اإلدان���ة ح��ازم��ة بال
استطرادات وجمل اعتراضية وتبريرات ضمنية
كما درج��ت ال��ع��ادة في بيانات استنكار الجرائم
اإلرهابية ،وهذا الموقف النوعي لتيار المستقبل
ساهم في بلورة ر ّد الفعل الهادئ والراقي لجبل
محسن وق��ادت��ه ون��اس��ه ت��ج��اه ج��ري��م��ة التفجير
وكيفية التعامل مع سكان حي المنكوبين ،ولوال
الحوار وما نتج منه لما كان يمكن كثيرا ً التوقع
ب��ب��ل��ورة ال��ق��رار ال��خ��اص باقتحام غ��رف��ة عمليات

سجن رومية ،حيث ينقل الرئيس نبيه بري لزواره
انطباعاته تجاه درجة الحرص المتبادل بين طرفي
ال��ح��وار على تف ّهم الهواجس وطمأنة المخاوف
المتبادلة بقوله «تكاد تظن ممثلي المستقبل من
حزب الله والعكس صحيح».
ل��ق��د ك���ان ال��س��ي��د ح��س��ن ن��ص��رال��ل��ه ح��اس��م��ا ً مع
جمهوره في نظرته لتشكيلة الحكومة كما كان
الرئيس نبيه بري مش ّعا ً بالتفاؤل لدرجة اتهامه
باإلفراط وهو يس ّوق للحوار ويع ّد له عدة النجاح،
وها هي الحصيلة تقول إنّ الرؤية التي استندت
إليها مواقفهما استبقت كثيرا ً األح��داث وأصابت
أهدافها بدقة.
ناصر قنديل

ال�سعودية لن تخف�ض ( ...تتمة �ص)1
وأضاف ان لقاءه مع الرئيس عبد
العزيز بوتفليقة تمحور حول «اهمية
الوصول إلى ضمان استقرار اسعار
النفط والحيلولة دون استعماله
ك��س�لاح اق��ت��ص��ادي وجيوسياسي
إلخضاع الدول».
ويزور مادورو الجزائر بعد زيارة
اي���ران وال��س��ع��ودي��ة «للتشاور في
ش��أن أزم��ة أس��ع��ار النفط الحالية
وسبل التوصل إلى تعديلها في إطار
توسيع الجهود باتجاه المنتجين»
غير االعضاء في «اوبك».
وتعاني ايران وفنزويال من انهيار
اسعار النفط التي تدنت الى اقل من
خمسين دوالرا ً للبرميل ف��ي حين
ترفض السعودية المساعدة في رفع
االسعار.
وأس��ف��ر تدني اس��ع��ار النفط في
الجزائر عن تراجع احتياطي العملة
االجنبية عشرة مليارات دوالر خالل
ستة اشهر بعد ارتفاع متواصل منذ
عشر س��ن��وات .وق��د دع��ت الجزائر
نهاية ك��ان��ون االول «اوب����ك» الى
خفض انتاجها ت��دارك �ا ً النخفاض
االسعار.
وأعلن وزير النفط السعودي علي
النعيمي مؤخرا ً أن «اوبك» لن تخفض
انتاجها حتى وان تدنت االسعار الى
عشرين دوالرا ً البرميل ،مجددا ً اصرار
الرياض على الدفاع عن حصتها في
االسواق امام ازدهار النفط الصخري
االميركي.
وتطالب الجزائر «اوب��ك» بخفض
انتاج النفط من اج��ل وق��ف تدهور
االسعار الخام و«الدفاع عن عائدات
الدول االعضاء».
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،أك���د وزي��ر

الطاقة اإلم��ارات��ي سهيل ب��ن محمد
ال��م��زروع��ي أم���س أن (أوب�����ك) لن
تخفض إنتاج النفط لدعم األسعار
لكنها تتوقع أن يتخذ المنتجون ذوو
التكلفة المرتفعة هذه الخطوة.
وأثناء حديث المزروعي نزل سعر
مزيج برنت الخام أربعة في المئة
عن  46دوالرا ً للبرميل بعد أن تهاوى
خمسة في المئة أول من أمس مواصالً
موجة الهبوط التي نزلت به ألقل من
النصف في األشهر الستة األخيرة.
ول���م ي��ب��د ال��م��زروع��ي أي إش���ارة
لتراجع «أوبك» عن موقفها بضرورة
خ��ف��ض منتجين آخ��ري��ن لإلنتاج
خصوصا ً منتجي النفط الصخري
األميركي.
وقال الوزير أمام مؤتمر للطاقة في

أبو ظبي «االستراتيجية لن تتغير»...
مضيفا ً أن عدم تغيير اإلنتاج «يبعث
برسالة إلى السوق وإلى المنتجين
اآلخرين بأنه يتعين عليهم أن يتحلوا
بالعقالنية وأن عليهم االقتداء بأوبك
في التطلع إل��ى تنمية س��وق النفط
العالمية وأن تتواءم زي��ادة اإلنتاج
مع ذلك النمو».
ويثير تمسك السعودية واإلمارات
العربية المتحدة وغيرهما من الدول
العربية المنتجة للنفط في «أوبك»
بموقفها استياء بعص المصدرين
اآلخ��ري��ن .وبينما يدلي المزروعي
بتصريحاته قال الرئيس اإليراني
ح��س��ن روح���ان���ي ان ال����دول التي
تسببت في انخفاص اسعار النفط
ستندم.

بهدوء� :شارلي �إيبدو ( ...تتمة �ص)1
العربي بحرية ،مستفيدين من الدعم ال��ذي توفره لهم
بعض ال��دول اإلقليمية والدولية وللمعارضة ككل ومن
عداء دول في أوروبا وخارجها للنظام السوري وغيره ،من
دون األخذ في االعتبار والمحاذير من أن هؤالء التكفيريين
المتشددين المتطرفين لن يوفروا حتى الدول التي ولدوا
ونشأوا وترعرعوا فيها.
 3ـ إن الفضائيات «الدينية» التي تشرف عليها
جماعات متطرفة والتي تبث بالجملة من بعض الدول
األوروبية ،والتي تستفيد من مناخ الحرية المتوافر في
هذه الدول والرعاية و«المباركة» التي تحظى بها ،وكذلك
ما تقوم به المدارس والمجاميع الدينية في أوروبا وتروج
له من أفكار متطرفة رافضة لآلخر من خالل برامج ومناهج
تعليمية ومواعظ وإرشادات مشبعة بالتزمت والتحجر،
ترفض الحوار مع اآلخرين من مَن ينتمون إلى غير أتباعها
وعقيدتها وتوجهاتها .ه��ذا اإلع�لام والتعليم المبرمج
والموجه كان سالحا ً ذو حدين:
األول :تأجيج التطرف ،وب��ث التفرقة والحض على
العنف بين الطوائف اإلسالمية في شكل خاص واإلمعان
في إث��ارة النعرات الطائفية المذهبية ،وزي���ادة حدة
الكراهية والبغضاء للغير.
الثاني :إن هذه المدارس والمجاميع الدينية التي تروج
لألفكار المتطرفة وتربي طالبها عليها ليعتنقوها ،ستخ ّرج
في ما بعد دفعات وموجات من المتطرفين المشبّعين
بروح الكراهية ونبذ اآلخر وعدم التسامح .هذه الموجات
والمجموعات وج��دت طريقا ً لها للوصول إلى منطقتنا
ودولنا للتواصل والعمل المشترك مع متطرفين تكفيريين
متواجدين أص�لاً ف��ي ب�لادن��ا تتلمذوا ب��دوره��م على يد
تكفيريين منظرين يحضون على تكفير من ال يتبع منهجهم
ورسالتهم والعمل على محاربته .فيتصاعد السلوك ألتباع
ه��ؤالء من تحجر في التفكير إل��ى اتهام الغير بالتكفير
وبعدها القيام بالقتل والتدمير.
 4ـ لقد شهدت السنوات األخيرة استفزازات متعمدة
من بعض الصحف األوروبية وسلوكا ً وقحا ً وهي تنشر
من آن إلى آخر رسومات كاريكاتورية أو مقاالت تنال من
الرسول الكريم بإساءات وتهكمات شنيعة على اإلسالم
والمسلمين ،ضاربة عرض الحائط مشاعر وعقيدة مليار
وستمئة مليون مسلم في العالم .مما فجر في نفوس العديد
منهم نزعة االنتقام والتشفي والنقمة والقيام برد فعل على
الفعل أيا ً كانت النتائج والتداعيات السلبية لهذا الرد.
فلماذا اإلصرار والعنجهية من قِبل الغرب الذي لم تأبه
حكوماته األوروبية ولألسف الشديد بالتجاوب مع نداء
العالم اإلسالمي بضرورة وقف هذه اإلساءات في الوقت
الذي تتذرع الحكومات الغربية بحرية الرأي والتعبير؟!
كيف يمكن االقتناع بمنطق الغرب في احترام حرية
الرأي والتعبير عندما تقوم بعض األقالم والكاريكاتورات
باإلساءة إلى مليار وستمئة مليون مسلم مباشرة في
عقيدتهم ودينهم وإيمانهم وانتمائهم ووجدانهم ،ويسقط
بعد ذلك مبدأ حرية ال��رأي والتعبير إذا ما أراد مفكر أو
باحث أو مؤرخ أو دارس أو ناقد إعادة النظر في حقائق
الهولوكوست الذي راح ضحيته العديد من اليهود؟!!
لماذا يعتبر التشكيك أو النقد أو التقليل من عدد ضحايا
الهولوكوست وإن جاء نتيجة دراس��ات علمية وأبحاث
تاريخية موثقة ووقائع ميدانية ثابتة وحقائق دامغة
صريحة ،جريمة يعاقب عليها القانون؟! أل��م يحاكم
ويعاقب المفكر والفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي على
كتابه« :األساطير المؤسسة للسياسة اإلسرائيلية» نتيجة
أبحاث دقيقة توصل إليها حول الهولوكوست؟!
لماذا ه��ذه السياسة المزدوجة للغرب؟ البحث عن
حقيقة الهولوكوست والتدقيق في أعداد ضحاياه يعتبر
جريمة نكراء يعاقب عليها القانون ألن البحث والتدقيق
فيه يعتبر من المحرمات .أما الرسومات االستفزازية
والمس بشخص النبي األك��رم وإه��ان��ة وازدراء عقيدة
ومشاعر مليار وستمئة مليون مسلم ،فهي تخضع للمنطق
الغربي في مفهومه لحرية الرأي والتعبير .هنا نتساءل
بهدوء :أال تساهم أوروبا ويساهم معها الغرب كله وبهذا

المنطق في تفجير رد الفعل عليها من قِبل العديد ممن
يجدون أنفسهم أنهم أهينوا في معتقدهم وفي رسولهم
ومن مَن يعتبرون أنفسهم أنهم معنيون مباشرة بالرد
على هذه اإلهانات التي تلحق بالمسلمين جميعا ً وبالطرق
التي يرونها مناسبة؟!
أال تترك القوانين واإلجراءات األوروبية بحق المسلمين
لجهة النقاب والحجاب ،أثارها السلبية على مشاعر
المسلمين وعقيدتهم وثقافتهم في الوقت ال��ذي يغض
النظر عن غير المسلمين من اليهود في التصرف بحرية
مطلقة من دون أن يجرؤ أحد على اتخاذ إجراء ما يتعلق
بعقيدتهم وثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم وزيهم.
أال تترك هذه القوانين واإلجراءات العنصرية التمييزية
تراكمات في نفوس مسلمي أوروب��ا ،تصيبهم باإلحباط
وتدفع بالعديد منهم في ما بعد نحو التطرف والعنف
والكراهية؟!
ألم يحن الوقت ألوروبا بعد لسن قوانين تحترم األديان
كلها وتعاقب من يعمل على تأجيج الفتن ،أو التحريض
عليها أو اإلساءة للمعتقدات الدينية على اختالفها حتى
تجنب بالدها لردود فعل هي بغنى عنها؟! فكيف يمكن
منع المس بحرية الفرد من جهة ،والسماح من جهة أخرى
بإهانة مشاعر وعقيدة مئات الماليين؟!
المجتمع الدولي كله معني باإلرهاب .هذا إرهاب واحد
ال يتجزأ ،وال يخضع لمعايير مزدوجة وال لمفاهيم تكال
بمكيالين تلعب فيها السياسة دورها البشع ،فهو يضرب
أينما كان وكيفما كان وعلينا جميعا ً تطويقه واجتثاثه من
الجذور.
أولم تسبب سياسات الغرب في إثارة غضب الماليين
من العرب على وقوفه ولعقود طويلة بجانب «إسرائيل»
التي تجسد إرهاب الدولة بكل المقاييس ،بما ترتكبه من
مجازر مستمرة بحق الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوق
اإلنسان ،غير عابئ بحقوق الشعب الفلسطيني ،وال يكلّف
نفسه على حمل «إسرائيل» على احترام وتنفيذ القرارات
الدولية ذات الصلة في الوقت الذي جعل االتحاد األوروبي
«إلسرائيل» وضعية مميزة داخل االتحاد؟!
ألم تفسح سياسات الغرب المنحازة هذه ،المجال أمام
المحبطين المظلومين للتطرف ولردود الفعل العنيفة على
هذه السياسات؟!
لقد أراد التحالف الدولي أن يقضي على اإلره��اب في
العالم من خالل القضاء عليه في أفغانستان عام .2001
وإذا باإلرهاب ينتقل ويتمدّد من أفغانستان إلى باكستان،
إل��ى ال��ع��راق وس��وري��ة ولبنان واليمن وم��ص��ر وليبيا
ونيجيريا والبقية تأتي ...ولم يتحقق ما أراده التحالف.
فمن هو المسؤول؟!
ال بد من مالحقة المخطط والمحرض والداعم والمروج
ّ
والمنظر والمد ّرب والراعي لإلرهاب ،والمستجلب
والمم ّول
لإلرهابيين عن عمد أو غير عمد ،والمسهّل لتحركاتهم
تكتيكا ً أو استراتيجياً.
هب العالم كله ـ ونحن معه ـ من أجل إدانة اإلرهاب
لقد ّ
والوقوف بجانب فرنسا في مصيبتها ـ ونحن أيضا ً بجانبها
ـ وهي التي تلقت ضرباته البشعة منذ أيام .ويا ليت العالم
�ب في حينه للوقوف بجانب شعوبنا العربية وهي
ه� ّ
تتعرضلضرباتالتنظيماتاإلرهابيةمنذسنواتوعشرات
اآلالف من الضحايا تسقط على يد اإلرهابيين التكفيريين
من «داع��ش» إلى «النصرة» إلى مجازر «إسرائيل» بحق
الفلسطينيين وال عين كانت ترى وال جفن يرف ،واإلرهاب
يفعل فعله .والبحث مستمر عن المسؤول؟!
لقد قالها صراحة رئيس وزراء فرنسا السابق دومنيك
دوفيلبان عن تنظيم «داعش» الذي ضرب عقر دار فرنسا:
«إن تنظيم «داعش» ما هو إال وليد مش ّوه لسياسة الغرب
المتغطرسة التي ضاعفت بؤر اإلرهاب في العالم»...
فهل يتخلّى الغرب عن سياسته المتغطرسة ويعمل
سريعا ً على ردم بؤر اإلرهاب قبل فوات األوان؟ وهل تتعظ
أوروب��ا ويتعظ معها العالم قبل أن تتدحرج عليهم كرة
اللهب؟!
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