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عربيات
مدارات

البحث جا ٍر عن جان مونيه العرب
} خضر سعاده خ ّروبي
بلغ حجم االستثمارات التي تمخض عنها مؤتمر ش��رم الشيخ
االقتصادي ما يفوق المئة مليار دوالر .بالطبع ،ال مناص من القول،
وبصرف النظر ع ّما قد يساق من مبالغات حول المؤتمر الذي عدّه
البعض «تأسيسياً» بالنسبة إلى االقتصاد المصري ،فإنّ الرهانات
المصرية على الحدث نجحت وقد عكس ثقة دولية وشهادة سياسية
بالغة ال��ق��وة ق��د تكون مغايرة لتوقعات س��وداوي��ة سابقة رسمتها
األح���داث األمنية وال��ص��ورة السياسية المهتزة التي تعمل عواصم
عديدة على ترويجها في الداخل المصري وعنه .كذلك ف��إنّ عملية
ش ّد وجذب قد اعترت عالقات نظام القاهرة اإلقليمية والدولية خالل
مساع ما زالت
الفترة السابقة لمؤتمر شرم الشيخ ،يفهم من خاللها
ٍ
تتخوف حتى اليوم من إصرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
على إعادة بناء قوة مصر «الناعمة» ،ال سيما الثقافية واالقتصادية في
المقام األول ،وإن جاز القول كذلك أنّ تعزيز الجيش يحتل حيزا ً في
أولويات «المشير» القادم إلى مؤسسة الرئاسة والذي وثب خطواته
األولى في عالم السياسة منذ ثورة «يونيو» .2013
يوضح الرئيس السيسي ،الذي كانت تنقل دوائر مقربة منه تردّده
في فترة ما قبل ترشحه للرئاسة ،أمام حجم المسؤولية والصعوبات
التي تنتظره في حال أقدم على تلبية نداء قطاعات واسعة في مصر
تطالبه ب��ال��ت��رش��ح ،أنّ م��ا ي��رب��و على  300مليار دوالر ه��و المبلغ
المنشود إلع���ادة ب��ن��اء مصر على أس��س سليمة .وال مبالغة إذا ما
قلنا إنّ وقوع مصر على حقيقة اقتصادية شبه مأسوية هو نتيجة
سياسات استمرت لعقود ثالثة خلت كانت كفيلة في ان��ح��دار هذه
الحقيقة نحو م��ؤش��رات أكثر سلبية وصفها الرئيس مبارك نفسه
بـ»الخرابة» ،في حين كانت الفترة الزمنية نفسها كفيلة بتحقيق الصين
«معجزتها االقتصادية» ولكي يخرج علينا الرئيس الروسي فالديمير
بوتين بـ»عصاه السياسية» كي تستعيد روسيا مكانتها الدولية في
فترة مماثلة بعد تدهور غير مسبوق عاينته وعانته تلك المكانة.
قبل أشهر دعا الرئيس المصري إلى «ثورة دينية» ،وقبل أسابيع
شدّد السيسي على أهمية الحاجة إلى «قوة عربية مشتركة».
بسالسة مدهشة ،وفقا ً لمتابعين ،يتحرك الرئيس «الجنرال» في
اإلقليم وخارجه من أجل «مصلحة مصرية» هي المصلحة األساس
لألمة العربية جمعاء ،وال��ت��رب��ة الخصبة إلت��اح��ة الفرصة أم��ام أي
نهوض عربي .من إرث مصري عريق ت��ؤزره بطوالت المؤسسة
العسكرية ودوائ��ر الفكر االستراتيجي األكثر غنى على المستوى
العربي ،يحدّد السيسي خطوطا ً حمرا ً لألمن القومي العربي .فهو
ينظر إلى أمن سورية وليبيا والخليج وأقطار عربية أخرى كجزء ال
يتجزأ من األمن القومي لمصر ،البلد األكبر عربيا ً والذي حمل رئيسه
السابق جمال عبد الناصر لواء «الوحدة العربية» .من الواضح أنّ في
ذهن هذا الرجل« ،مشروعا ً عربياً» ،أو على األق ّل ،مسودة عن مشروع
كهذا ،وإن كانت العروبة في هذا الزمن شأنها شأن مفاهيم كثيرة،
تحتاج إلى إعادة تعريف.
قد يقول قائل في هذا السياق ،يكفي السيسي أنه تكفل بأن ينفض
غبار السنين عن شيء كدنا ننسى أنه يدعى ميثاق الدفاع العربي
المشترك ،وإن كان مسعاه ما زال قيد البحث وال يمكن البناء عليه
حتى الساعة ،كما أنّ الشكوك حول وجهة استخدام «القوة العربية
المشتركة» قائمة ،ألنّ الجهات التي ستتولى تمويلها تبيت على
م��خ��اوف م��ن محور المقاومة أكثر منها م��ن «إس��رائ��ي��ل» .فمساحة
الغموض تطغى ،حتى الساعة ،على حجم التأثير المتبادل بين دوائر
الرياض والقاهرة .المهم ،أنّ نجاح «المشير» في كسب «العطاءات»
الخليجية لدعم اقتصاد بالده مفيد ،ال محالة ،ألنّ االستثمار في قوة
مصر إنما هو استثمار في قوة العرب ووحدتهم .وكذلك هو ضروري
كخطوة أولية على طريق تصحيح الئحة مطولة من «االنحطاطات»
السياسية التي واظبت األنظمة العربية على االنغماس في «فتنتها»
منذ عقود ،وهو ما كان مواتيا ً لصعود مقابل في دور قوى غير عربية
ما زال محور حراكها وتحركها وحافزه الجوهري سكون النظام
الرسمي العربي.
من جديد ،تستعاد مقوالت أنّ البحث في تفعيل «العمل العربي
المشترك» في ظ ّل ضعف مصر ،ال قيمة له .من هنا ،فاألوجب ،هو
البحث في سبل تعزيز مصر في مختلف المجاالت .ولدى الحديث
ع��ن ال��رئ��ي��س عبدالفتاح السيسي ،يستذكر ك��ث��ي��رون ج��ان مونيه،
ال��ذي يوصف بأنه صاحب الفكرة األس��اس لمشروع بناء «االتحاد
األوروب����ي» ،وال��ع�� ّراب لمسألة إخ���راج م��ش��روع ال��س��وق األوروبية
المشتركة إل��ى ال��ن��ور .قبل س��ن��وات ،كتب وزي��ر الخارجية األلماني
السابق ،يوشكا فيشر ،مقاالً تحت عنوان« :الحاجة إلى جان مونيه
عربي» ،وقال فيه إنّ ظهور مثل هذا الرجل في العالم العربي أصبح
ض��رورة ألنهم ال يزالون في حاجة إلى رمز يتفانى في الدفاع عن
توحدهم ،وخصوصا ً لجهة ما عليه العالم العربي من تجانس لغوي
وثقافي تفتقر إليه أوروبا.
ما يثير االنتباه في سيرة السياسي والدبلوماسي الفرنسي الراحل
مونيه ،أو «األب الروحي للحلم األوروب��ي» ،أنه «أدمن» مقولة أخذها
عن حاكم عربي مفادها ،أنّ الشعوب ال ُتقبل على التغيير إال عندما
يتحول إلى حاجة ،وهي ال تعرف الطريق إليه إال عندما ترزح تحت
وطأة األزمات.
في الواقع ،ولنكن منصفين لما هو عليه حال العالم العربي ،بنسخته
«السايكس -بيكوية» حقيقة ،فإنه لم يكن م��أزوم��ا ً ومفتوحا ً على
آفاق ومسارات أحالها م ّر كما هو في يومنا هذا .جان مونيه ،رجل
بمواصفات يفتقده العرب ،فهل يكون الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي «جان مونيه العربي» ،وإلى أي ح ّد تبدو مصر قادرة على
فرض «أجندتها العربية» المأمولة ،بمعزل عن الضغوط التي قد يكون
مؤتمر شرم الشيخ ومخرجاته صورة مج ّملة ومموهة عنها؟ النظام
المصري مح ّل اختبار ،والعبرة في الخواتيم.

الفرقاء الليبيون ي�ست�أنفون مفاو�ضاتهم
في ال�صخيرات المغربية
استأنف ممثلو الجانبين الرئيسيين في األزمة الليبية ،وهما البرلمان
المعترف به دوليا ً والمؤتمر الوطني المنتهية واليته ،مفاوضاتهم في
الصخيرات المغربية أمس.
وحذر برنادينو ليون مبعوث األمم المتحدة الخاص إلى ليبيا في
مستهل المفاوضات من أن الفوضى في ليبيا يمكن أن تؤدي إلى زعزعة
الوضع في المنطقة بأكملها.
واعتبر ليون الهجوم اإلرهابي األخير في تونس «إنذارا ً جديدا ً يجب
أخذه في االعتبار ...ويزيد الشعور باالستعجال» .وأكد المسؤول األممي
أن «هذه يجب أن تكون لحظة حاسمة ألن وقتنا يقترب من االنتهاء».
وكانت بعثة األمم المتحدة في ليبيا حثت في بيان صادر عنها األربعاء
أطراف النزاع على وقف التصعيد العسكري وتركيز جهودها بدال ً من
ذلك على مكافحة هذا «العدو المشترك» ،في إشارة إلى تنظيم «داعش»
المتطرف.
ميدانياً ،انسحبت قوات عمليتي «فجر ليبيا» و»الشروق» من بلدة
النوفلية الساحلية بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم «داعش».
ونقلت وسائل إعالم ليبية عن مصادر أن كتيبتي المحارب وسيف
النصر اللتين تمثالن «فجر ليبيا» و»الشروق» اضطرتا لسحب  70في
المئة من قوتها من البلدة التي تمكنتا من دخولها اول من أمس ،وذلك بعد
هجوم شنه عليهما «داعش» الليلة الماضية.
وكان وزير الخارجية في الحكومة الليبية المعترف بها محمد الدايري
قد رحب بقتال قوات «فجر ليبيا» تنظيم «الدولة اإلسالمية» في منطقة
سرت ،معتبرا ً أن ذلك يعزز «الوفاق الوطني».
وقال الدايري في لقاء مع صحافيين في مقر إقامته في مدينة البيضاء
شرق ليبيا« :نرحب باتجاه بعض فصائل (فجر ليبيا) للتقدم نحو الفرع
الليبي لتنظيم الدولة اإلسالمية واالشتباك معها في منطقة خليج سرت
وسط ليبيا».
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مئات القتلى والجرحى اليمنيين بتفجيرات انتحارية ...وتظاهرات منددة

�إرهاب «داع�ش» ي�ضرب م�ساجد �صنعاء
تبنى تنظيم «داعش» التفجيرات اإلرهابية
اإلن��ت��ح��اري��ة ال��ت��ي وق��ع��ت ف��ي مسجدين
بالعاصمة اليمنية صنعاء ،سقط خاللها عدد
من الشهداء بلغ  142شهيدا ً بينهم العالمة
المرتضى المحطوري خطيب وإم��ام جامع
بدر ،وخروج عشرات اآلالف من اليمنيين في
مسيرات حاشدة في ثالث محافظات رفضا ً
لالغتياالت وإلثارة الحروب والنزاعات.
استباح االرهابيون أمس بيوت الله في
اليمن كاشفين اللثام عن مخططات هدفها
نشر الموت والفتنة في أرجاء هذا البلد الذي
يشهد مخاض ثورة تعمدت بدماء ابنائها.
اربعة انفجارات هزت العاصمة اليمنية
ص��ن��ع��اء ،اث��ن��ان م��ن��ه��ا اس��ت��ه��دف��ا مسجد
«الحشوش» ،واثنان اخ��ران ضربا مسجد
ب��در وق��ت اداء ص�لاة الجمعة م��ا ادى الى
سقوط عشرات الشهداء والجرحى بينهم
اطفال تم نقلهم الى مستشفيات العاصمة.
ومن بين الشهداء العالمة المرتضى بن زيد
المحطوري .وقد دانت معظم القوى السياسية
تلك المجزرة االرهابية التي تبناها «داعش»،
ومن بينها أح��زاب «اإلص�لاح» و«المؤتمر»
و«االشتراكي».
والعملية ب��دأت عندما تمكن انتحاريان
م��ن اس��ت��ه��داف ن��ق��اط ال��ح��راس��ة ف��ي محيط
المسجدين ف��ي ص��ن��ع��اء ،ق��ب��ل ان يتمكن
انتحاريان آخران من الوصول الى المصلين
وتفجير نفسيهما اثناء خطبة الجمعة.
وف��ي صعدة شمال اليمن نجحت القوى
األم��ن��ي��ة ف��ي إح��ب��اط عملية تفجير كانت
تستهدف مسجد اإلم��ام الهادي يحيى ابن
الحسين حيث ُقتل االنتحاري بعد اكتشاف
أمره قرب البحث الجنائي في المدينة.
وتتكرر األحداث األمنية في مناطق مختلفة
م��ن اليمن حيث ك��ان آخ��ره��ا اغ��ت��ي��ال احد
القياديين البارزين في حركة انصار الله عبد
الكريم الخيواني وممثلهم الى الحوار وذلك في
محاولة زرع الفرقة بين اليمنيين وثنيهم عن
الحوار والتواصل في ما بينهم لترتيب بيتهم
الداخلي بعيدا ً من التدخالت الخارجية.

وأس��ف��رت الهجمات اإلره��اب��ي��ة ع��ن 142
شهيدا ً على األقل و 351جريحاً ،وفق ما أفاد
مسؤول في وزارة الصحة اليمنية.
وتبنى تنظيم «داع���ش» في بيان موقع
باسم «المكتب اإلع�لام��ي ل��والي��ة صنعاء»
الهجمات على ثالثة مساجد.
وك��ان��ت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة اليمنية قد
حذرت أمس من انتشار عناصر لداعش في
المحافظات الجنوبية .كما أدى التدهور

األم��ن��ي ف��ي ع��دن أم��س ال��ى ف��رار الكثير من
سجناء السجن المركزي في المدينة وبينهم
الكثير من عناصر «القاعدة».
ب��م��وازاة ذل��ك سيطرت اللجان الشعبية
الموالية للرئيس اليمني على مبنى األمن
المركزي في بلدة الحوطة في محافظة لحج.
وفي عدن استهدفت غ��ار ٌة جوية ٌ جديد ٌة
القصر الرئاسي في منطقة معاشيق فتصدت
ل��ه��ا ال��م��ض��ادات األرض��ي��ة م��ن دون وق��وع

إصابات.
وب��ال��ع��ودة إل��ى ال��م��ج��زرة ال��ت��ي ارتكبها
«داع���ش» بحق المصلين ،ق��ال مصدر في
الشرطة اليمنية إن أربعة انتحاريين فجروا
أنفسهم في مسجدين وسط العاصمة اليمنية
صنعاء أثناء صالة الجمعة.
إلى ذلك ،خرج عشرات اآلالف من اليمنيين
في مسيراتٍ حاشد ٍة في ثالث محافظات هي
صعدة والحديدة وذم��ار رفضا ً لالغتياالت

وإلثارة الحروب والنزاعات.
ونددت المسيرات التي دعت إليها اللجنة
الثورية العليا بجريمة اغتيال الصحافي عبد
الكريم الخيواني وطالب المشاركون فيها
بسرعة مالحقة الجناة وتقديمهم للعدالة
كما أك��دوا استمرار ال��ث��ورة حتى استكمال
جميع أهدافها مؤكدين رفضهم جميع أشكال
التدخل اإلقليمي والدولي في الشأن الداخلي
لبلدهم.

«داع�ش» يذبح  3من قوات البي�شمركة ...واعتقال عن�صر �إرهابي خطير

بغداد تحذر من وقوع مجزرة كبيرة قرب بيجي
أف���اد م��ص��در أم��ن��ي ع��راق��ي ،ب��أن عناصر
«داعش» أصبحوا على بعد كيلومتر واحد من
منطقة المزرعة جنوب قضاء بيجي ،وشدد
على أهمية إرسال تعزيزات عسكرية محذرا ً
من حدوث مجزرة جماعية بحق  200أسرة
تقطن هناك.
ونقلت قناة «السومرية» عن المصدر األمني
أن «عناصر تنظيم داعش وبعد سيطرتهم في
شكل كامل على منطقة المالحة جنوب قضاء
بيجي ( 40كلم جنوب تكريت) ،أصبحوا على
بعد كيلومتر واحد من منطقة المزرعة جنوب
القضاء ويحيطون بها من كافة الجوانب»،
م��ش��ددا ً على ض���رورة «إرس����ال تعزيزات
عسكرية عاجلة إلى المنطقة».
وأض��اف المصدر الذي طلب عدم الكشف
ع��ن اس��م��ه ،أن «ك��ارث��ة أو م��ج��زرة جماعية
ستحل ب��ح��ق اإلن��س��ان��ي��ة ف��ي ح���ال سيطر
التنظيم على منطقة المزرعة لتواجد نحو
 200أس��رة تقطنها» ،مبينا ً أن «أبناء تلك
المنطقة جميعهم من عشائر بيجي الذين
يقاتلون ضد التنظيم».
وكان عضو مجلس محافظة صالح الدين
خزعل حماد ح��ذر ،األرب��ع��اء الماضي ،من
وق��وع مجزرة بحق أكثر من  200أس��رة في
ح��ال سيطرة تنظيم «داع���ش» على منطقة
المزرعة جنوب قضاء بيجي ،داعيا ً إلى إرسال
تعزيزات عسكرية عاجلة إلى تلك المنطقة
لحماية تلك األسر.
وكان مصدر أمني في صالح الدين أفاد،
في وقت سابق ،بأن القوات األمنية اشتبكت
مع عناصر من تنظيم «داعش» عندما شنوا
هجوما ً على منطقة المالحة جنوب قضاء
بيجي ،فيما أك��د وق��وع قتلى وج��رح��ى في
صفوف اإلرهابيين.
م��ن جهة أخ���رى ،أعلنت ق��وة المهمات
المشتركة أمس أن مقاتالت التحالف الدولي
شنت  8غارات ضد تنظيم «داعش» معظمها
في العراق منذ صباح أول من أمس.
وجاء في بيان القوة أن  7ضربات نفذت
في العراق قرب مدن بيجي وحديثة والموصل

والحويجة ضد مواقع للتنظيم ،إضافة إلى
ضربة ثامنة بالقرب من مدينة عين العرب
(كوباني) السورية.
من جهة أخرى ،وفي صالح الدين أيضا ً دعا
نائب رئيس الوزراء العراقي ،بهاء األعرجي،
إلى ترك التصريحات التي من شأنها إرباك
الشارع العراقي وإبعاده عن حقيقة ما يجري
في جبهات القتال ،مؤكدا ً أن «ساعة الصفر
وتحرك ال��ق��وات األمنية والحشد الشعبي
تحدد من قبل القائد العام للقوات المسلحة
ووزارة الدفاع حصراً».

ال�سب�سي يدعو �إلى م�صالحة وطنية
في الذكرى الـ59
لال�ستقالل التون�سي
دع��ا الرئيس التونسي ،الباجي القائد السبسي ،أم��س إلى
«مصالحة وطنية تشمل الجميع» ،مؤكدا ً التزامه بكافة تعهدات
الحكومات السابقة.
وقال السبسي ،في خطاب بمناسبة الذكرى الـ 59لالستقالل،
إنه بات من الضروري القيام بمصالحة وطنية ،لكن ال بد من
صياغة قانون للمصالحة يصادق عليه أوال ً مجلس النواب .وتابع
قائالً« :ال بد من اإلقدام على إصالحات موجعة ،لكنها لن تكون
موجعة إذا توحد التونسيون».
وأك��د الرئيس التونسي في خطابه ،التزامه بكافة تعهدات
الحكومة السابقة ،وقال« :نحن متعهدون بالتزامات كل الحكومات
التي مرت».
وأوضح أنه «ال فرق بين حكومة حمادي الجبالي وحكومة علي
العريض حكومة المهدي جمعة» ،الفتا ً إلى أن «البعض ال يقبل
ذلك ألن له نظريات مذهبية».
وح��ول الهجوم ال��دم��وي على متحف ب��اردو األرب��ع��اء ،قال
السبسي «سننجح في كسب رهان األمن وكسب معركة اإلرهاب
شرط الوحدة الوطنية».
وفي السياق قال المتحدث باسم الرئاسة األميركية ،جوش
إرنست ،أول من أمس إن الواليات المتحدة عرضت على تونس
المساعدة في التحقيق في مالبسات الهجوم على متحف باردو
في العاصمة تونس.
وأكد إرنست خالل مؤتمر صحافي على أن مستشارة الرئيس
األميركي لشؤون اإلرهاب ليزا موناكو اتصلت هاتفيا ً بعد الحادثة
مع وزير الداخلية التونسي محمد الناجم الغرسلي «لتعرض
عليه الدعم والتعاون».

وأشار األعرجي في مؤتمر صحافي ببغداد
إلى أن «تكريت لم تكن عصية على قواتنا
البطلة في الجيش العراقي والحشد الشعبي،
إال أن العدو قام بزرع األلغام وتفخيخ الكثير
من أجزاء هذه المدينة العزيزة».
وتابع األعرجي« :إننا نسمع الكثير من
المسؤولين والقنوات اإلعالمية التي تتحدث
عن تقديم تنازالت من قبل الحكومة ،ونحن
نقول إذا كانت إع��ادة العراق إلى المجتمع
الدولي ومصلحة الشعب تسمى بالتنازالت
فنحن حكومة تنازالت».

على صعيد آخ��ر ،أعلنت ق��ي��ادة شرطة
محافظة ديالى عن اعتقال عنصر «خطير»
في جماعة «داع��ش» االرهابية بعد إصابته
في اشتباك جرى غرب بعقوبة ،مؤكدة أن
المعتقل متورط بالعديد من أعمال العنف
أبرزها تنفيذ اغتياالت.
وأفاد موقع «السومرية نيوز» أمس ان قائد
شرطة ديالى الفريق الركن جميل الشمري
قال« :ان مفرزة أمنية من الشرطة نجحت بعد
اشتباك صغير من اعتقال عنصر خطير في
تنظيم داعش عقب إصابته في أطراف منطقة

الكاطون ( 6كلم غرب بعقوبة) بعد محاولته
اغتيال احد المدنيين».
ف��ي استكمال الره��اب��ه ض��د العراقيين
والسوريين ،نشر تنظيم «داع��ش» شريطا ً
يظهر ذبح  3أفراد من قوات البيشمركة شمال
العراق ،متوعدا ً بالمزيد من اإلعدامات إذا ما
تواصل قصف المناطق التي يسيطر عليها.
ويعرض الشريط األسرى الذين سبق أن
ظهروا في شريط آخر نشر في شباط ضمن
مجموعة من  21أسيرا ً كرديا ً داخل أقفاص،
وحمل الشريط توقيع «والية نينوى» التابعة
للتنظيم ،وكانت يدا كل أسير مقيدتين خلف
ظهره.
وأظهر الشريط الحقاً ،األسرى يجثون في
 3أماكن مختلفة يرتدون الزي البرتقالي الذي
أصبح شعار رهائن «داعش».
وقال أحد المسلحين الثالثة الذين ظهروا
في الشريط ،موجها ً كالمه إلى رئيس «إقليم
ك��ردس��ت��ان» ال��ع��راق ،مسعود ب��رزان��ي إن
التنظيم سيرد على القصف الموجه ضده،
بعدما تمكنت ال��ق��وات الكردية ف��ي الفترة
الماضية ،بدعم من ضربات جوية للتحالف
الدولي الذي تقوده واشنطن ،من استعادة
بعض المناطق في شمال العراق التي يسيطر
عليها تنظيم «داعش».
وكانت قوات البيشمركة واصلت قصفها
لمعاقل «داعش» في أطراف الموصل الشمالية
والغربية… وأمطرت دبابات القوات الكـردية
ومدفعيتـها المتمركزة على الضفة الغربية
لنهر دجلة مواقع المتشددين المحاصرين
ق��رب منطقة الكسك شمال غربي الموصل
بوابل من القذائف بهدف تضييق الخناق على
المتطرفين.
وقال اللواء عزيز ويسي القائد العام لقوات
«زيرفان»« :نحن نضيق الخناق على مسلحي
«داعش» داخل مدينة الموصل ونحاصرهم
هناك ،ولدينا ات��ص��االت واسعة مع أهالي
المدينة الذين أكدوا لنا استياءهم من تصرفات
المتطرفين ويطالبوننا بتحريرهم فوراً».

تقرير �إخباري

ماذا لو �سقطت تون�س في فو�ضى الإرهاب؟
ناديا شحادة
اإلره��اب األس��ود أصبح من أكثر المخاطر التي تهدد حياة الشعوب ليس في منطقة
المشرق العربي فحسب بل امتد ليشمل دول المغرب العربي الكبير ،فبعد اإلطاحة بنظام
العقيد الراحل معمر القذافي في عام  2011الذي كان رغم العديد من سلبياته يشكل حائط
صد ضد اإلرهاب واالرهابيين.
وانتشرت الفوضى والسالح في ليبيا ودخل تنظيم «داع��ش» ،وسط تفاقم الوضع
والتفكيك السياسي والعسكري بها تصاعد التخوف الدولي واالقليم من تأثير تلك الفوضى
على دول الجوار ،واتخذت العديد من الدول االوروبية اجراءات امنية مشددة غير مسبوقة
في األشهر األخيرة لصد خطر تمدد االرهاب في أرجائها بخاصة بعد تمدده في ليبيا وفي
مدن تقع على شاطئ المتوسط ،تهديد «داعش» لدول الجوار كان من بداية ذبح األقباط
المصريين في  15شباط  ،2015ومن ثم االعتداء االرهابي على متحف ب��اردو وسط
العاصمة التونسية في  18آذار  2015وأسفر عن مقتل  23مدنيا ً اغلبهم سياح اوروبيون
والعديد من الجرحى ،بهذه العملية التي نسبت الى «داعش» الذي اعلن في تسجيل صوتي
نشر على شبكة االنترنت مسؤوليته عن هذا االعتداء يستكمل «داعش» جرائمه االرهابية
بحق المدنيين .ويرى المراقبون ان هذا الهجوم االرهابي الذي ضرب قلب مدينة تونس
يهدد بإغراق آخر معقل لالمل في العاصفة المدمرة التي تجتاح العالم العربي ،فاالرهابيون
التابعون لتنظيم «داعش» في ليبيا هم على ابواب تونس ،واآلالف من الشباب التونسي
انضموا طوعيا ً الى هذه االيديولوجية التكفيرية ،فمنفذا العلمية االرهابية في متحف باردو
يحمالن الجنسية التونسية وتدربا على استخدام السالح في ليبيا حسب ما صرح به كاتب
الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالشؤون االمنية رفيق الشلي في  19آذار  ،2015حيث
أكد أن منفذي الهجوم عنصران متطرفان سلفيان تكفيريان غادرا البالد في كانون االول عام
 2014الى ليبيا وتمكنا من التدرب على االسلحه هناك.

ويؤكد المتابع للشأن التونسي ،إن تونس التي تدرك انها هدف لالعمال االرهابية بخاصة
بعد المواجهات التي حدثت في مرتفعات جبل الشعانبي والتي قتل فيها  15جنديا ً تونسيا ً
في تموز  ،2014لو سقطت في فوضى االرهاب فإن آثار ذلك سوف تصل بالتأكيد الى أوروبا
وهذا ما أكده رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس معلقا ً على حادث باردو االرهابي بأن
الخطر يواجهنا جميعا ً في أوروبا وفي حوض المتوسط وفي العالم.
ويؤكد المتابعون ان هذا الهجوم بمثابة عملية ارهابية نوعية وان هناك تخطيطا ً
الستهداف مؤسسات الدولة بعد نجاح تونس في علمية االنتقال الديمقراطي وسقوط
اإلخوان الذي شكل ضربة للمشروع التركي  -القطري في المنطقة حيث تعتبر تركيا الداعم
االول لتنظيم اإلخوان وعالقاتها مع التنظيمات الجهادية كـ»داعش» المتداخل معه في
سيناء وليبيا والعراق وسورية ،فتركيا التي حاولت ان تتوسع في المنطقة العربية ولكن
فشلت طموحاتها بإعادة االمبراطورية العثمانية من جديد ،فالتطورات االقليمية الكبيرة
التي صعب على انقرة احتواؤها ،هذا االمر الذي جعل من انقرة تزيد من دعمها للجماعات
اإلرهابية وان يكون لها دور فاعل في المشهد الجهادي في ليبيا وهي محاولة من حكومة
اردوغان ايجاد ضغوط وتهديدات عبر ليبيا على تونس الستدراج الحكومة التونسية التي
اطاحت باإلخوان المتمثل بالنهضة الى الفوضى وافشال نجاحها الديمقراطي.
فانتقال االرهاب من الجبال الغربية والمناطق الحدودية الى قلب العاصمة التونسية
الذي تمثل بالهجوم االرهابي على متحف باردو ،ومحاصرة الجماعات االرهابية في ليبيا
االمر الذي سيجعلها تفكر وتخطط للتمدد نحو فضاء جديد وبالنسبة لهم تونس هي الحلقة
االضعف نظرا ً الى عدم جاهزية المؤسسات االمنية التي تفككت بعد الثورة ،يبقى السؤال
هل هذه األحداث ستكون سببا ً التخاذ تونس مواقف جادة مما يجري من احداث ارهابية
في ليبيا وهل سنشهد تدخالً عسكريا ً غير محسوبة نتائجه من قبل قوات الجيش التونسي
لمحاربة تنظيم «داعش» في ليبيا من قبل حكومة رفعت شعار القضاء على االرهاب وتحقيق
االمن واالمان في حملتها االنتخابية.

