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ً
و�صوال �إلى فرن�سا
ال�ضغوط الغربية واال�ستقطاب ي�شعالن الإرهاب في �شمال �أفريقيا

هل �ستفتح ليون الباب �أمام االنعطافة الفرن�سية في المنطقة؟
سيفتح الهجوم االرهابي الذي استهدف مصنعا ً للغاز في ليون ،النقاش
واسعا ً في المجتمع الفرنسي عما إذا كانت سياسة قيادته الممثلة بالرئيس
فرانسوا هوالند الداعمة لإلرهاب في كل من سورية والعراق ،بعد سنوات
من تبني الحكومات الفرنسية المتعاقبة للجماعات التكفيرية منذ خمس
سنوات؟
السؤال ـ الهاجس سيبقى مالزما ً لكل حركة هذا المجتمع بعد موسم
العمليات االرهابية التي ضربت هدوءه ،فهل ستفتح عملية ليون الباب
امام االنعطافة الفرنسية الكبيرة في كل من سورية والعراق ،ويمتنع
هوالند عن تنفيذ هذه السياسة االجرامية بالتعاون مع السعودية وقطر
وتركيا؟
اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند أن الهجوم على المصنع في
ليون إرهابي ،مؤكدا ً مقتل شخص وجرح اثنين آخرين.
ً
كما أعلن هوالند في مؤتمر صحافي من بروكسل تعليقا على الهجوم
اعتقال شخص واحد على خلفية الهجوم اإلرهابي.
كما أكد الرئيس الفرنسي عقد مجلس مصغر في قصر اإلليزيه ونشر
المزيد من قوات األمن تحسبا ً إلمكانية وقوع هجومات أخرى.
وكانت مصادر أف��ادت بأن شخصا ً قتل وأصيب آخ��رون بجروح في
هجوم على منشأة صناعية قرب ليون الفرنسية ،موضحة أن منفذ العملية
المفترض كان يحمل علما ً لمتشددين إسالميين.
كما أوضحت تقارير إعالمية من مكان الحادث أمس ،أن سيارة تقل
شخصين دخلت منطقة مصنع إلنتاج الغاز المسال في منطقة سان كانتان
فاالفييه واصطدمت بأسطوانات الغاز الموجودة ،ما أدى إلى انفجارات
أسفرت عن مقتل شخص وجرح  10على األقل ،بحسب المعلومات األولية.
وأفادت مصادر قريبة من التحقيق بأنه تم توقيف شخص يشتبه في
أنه منفذ أو مشارك في الهجوم ،الذي وقع بعد حوالى  6أشهر من هجمات
شنها متطرفون في منطقة باريس وأدت إلى مقتل  17شخصا ً في كانون
الثاني.
وأضافت المصادر« :عثر على جثة مقطوعة الرأس قرب المصنع ،لكننا
ال نعلم حتى الساعة إن كانت نقلت إلى هذا الموقع»« ...كما عثر في المكان
على راية عليها كتابة باللغة العربية».

ال�سعودية بعد جنيف...
�سقوط الرهانات الخاطئة

وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف بعد وصوله إلى مكان
الحادث الجمعة إن المشتبه به في تنفيذ هجوم ليون المدعو ياسين
صالحي ( 35سنة) كان معروفا ً للسلطات منذ عام  2006عندما أدرج
اسمه على قائمة األشخاص الذين يخضعون للمراقبة بسبب توجهاته
المتطرفة المحتملة.
وأوضح أن صالحي كان على صلة بالحركة السلفية إال أنه لم يرتكب
جرائم ولم تتوافر معلومات عن صالته بإرهابيين ،بذلك أزيل اسمه من
القائمة المذكورة في عام .2008
كما أكد الوزير الفرنسي احتجاز «أعوان مشتبهين» تورطوا في تدبير
العمل اإلرهابي.
من جهة أخرى ،ذكرت تقارير إعالمية في وقت الحق أن المشتبه به
الثاني في تنفيذ الهجوم احتجز في بيته في سان كانتان فاالفييه ،مضيفة
أنه قد يكون سائق السيارة التي اقتحمت مصنع إنتاج الغاز المسال في
المنطقة.
من جهة اخرى ،تم اعتقال زوجة المشتبه به ياسين صالحي بالقرب
من مدينة ليون الفرنسية ،فيما أكدت زوجة صالحي أنها ال تعلم أي شيء
عن العملية.
وذكر قصر اإلليزيه أمس أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند قطع
زيارته إلى بروكسيل للمشاركة في قمة االتحاد األوروبي وعاد إلى فرنسا
على خلفية الهجوم اإلرهابي قرب ليون.
كذلك وص��ل المدعي العام المحلي ومسؤولون محليون إل��ى مكان
الحادث ،وجرى بصورة عاجلة إجالء العاملين في المصنع الذي تعرض
للهجوم.
وقامت السلطات الفرنسية بتشديد اإلجراءات األمنية في مواقع حيوية
في البالد.
ما حصل في ليون أيضاً ،نتيجة طبيعية الصطدام المصالح األميركية
 الفرنسية في الجانب األفريقي ،وتحديدا ً في شمال أفريقيا ،فالعملياتاإلرهابية في الداخل التونسي ،تتزامن مع المفاوضات بين الحكومة
الليبية المعترف بها دوليا ً وبين القوى األخرى التي يفرضها الغرب.
(التتمة ص)14

ع�شرات القتلى ومئات الجرحى ح�صيلة هجومين في الخليج و�شمال �أفريقيا

«داع�ش» يتبنى تفجير الكويت ...و�إرهاب ي�ستهدف �سياحة تون�س

ناديا شحادة
السعودية بعد دخولها عسكريا ً في اليمن ،خسرت في جميع
رهاناتها ،فميدانيا ً لم تحقق أيا ً من االه��داف التي اتخذتها ذريعة
لهذه الحرب ،فالحوثيون لم ينسحبوا من المناطق التي سيطروا
عليها ،ليس هذا فحسب بل وصلت صواريخهم الى داخل االراضي
السعودية ،والخسارة األكبر بالنسبة الى المملكة كانت راهنت
على تطابق الطلبات الخاصة باليمن مع مجلس االمن ،حيث رحبت
المملكة بقرار مجلس االمن  2216بخصوص اليمن الصادر في 14
نيسان من العام الحالي ال��ذي ينص على حظر توريد األسلحة
للحوثيين وللرئيس السابق علي عبد صالح وانسحابهم من المناطق
التي سيطروا عليها ،ويدعو نص القرار جميع االط��راف اليمنية
الى المشاركة في مؤتمر من المقرر عقده في العاصمة السعودية
الرياض ،وأكد السفير السعودي لدى اإلمارات ترحيب السعودية
بهذا ال��ق��رار قائالً ان ه��ذا ال��ق��رار القوي الملزم يشكل انتصارات
للدبلوماسية السعودية إضافة الى االنتصار العسكري الذي تحقق
من خالل عاصفة الحزم.
المملكة السعودية التي ظنت نفسها بأنها تملك دورا ً اقليميا ً
ودوليا ً مؤثرا ً وفعاال ً في المحافل الدولية واعتبرت هذا القرار انتصارا ً
دبلوماسيا ً وسياسيا ً بامتياز لها ،وانه جاء منسجما ً مع مواقف
المجتمع الدولي وقراراته السابقة تجاه اليمن منذ  2011بدعم
العملية السياسية بمرجعية المبادرة الخليجية ،لم تكتمل فرحتها
حيث فوجئت بقرار تعيين مبعوث أممي جديد لليمن من موريتانيا
اسماعيل ولد الشيخ احمد الذي سيبدأ بالبحث عن الحلول السياسية
لالزمة اليمنية،
(التتمة ص)14

�سقوط اليد «الداع�شية»
في الجيب «الأردوغاني»...
فما هو الثمن؟
فاديا مطر
على وقع ما ُمني به من خسائر من اآلونة األخيرة على يد القوات
الكردية ،يسعى تنظيم «داع��ش» األرهابي إلى إمساك المبادرة
التركية إلعادة تدويره ضد األكراد ،وهو التنظيم المسلح الذي لم
تقلق منه تركيا على حدودها مقارنة بقلقها من المكون الكردي ،فهذا
يأخذ إبرة البوصلة التركية لتشير بوضوح نحو الدعم والتنسيق
التركي ـ الداعشي ،فمنذ نشأة هذا التنظيم االرهابي كانت بحكم
موقعها الجيو-سياسي الذي يضعها في مالعب الالعبين األساسين
القادرين على دعم هذا التنظيم الذي نمت أول جذوره في عام 2004
بعد الغزو االميركي للعراق ليشتد عوده في عام  2013مع إعالن
البغدادي دمج تنظيم «النصرة» مع تنظيم «دولة العراق» في حلة
جديدة اتخذت هذا الشكل اإلرهابي الذي سارعت تركيا إلى دعمه
في تشاركية ليست مخفية اول أوراقها إطالق التنظيم لـ «»46
رهينة تركية في  22ايلول  2014كان احتجزه في تموز من نفس
العام بحسب ما ذكر موقع «دايلي بيست» األميركي ،لتتوالى أوراق
الدعم التركي من حضانة مالية واستخباراتية إلى تسهيل استخدام
ال��ح��دود التركية كمعبر لوجستي لعناصر التنظيم االره��اب��ي،
باإلضافة إلى تموضع تركيا كمالذ أمن للرجال والسالح عبرت عنه
تصريحات وزير الخارجية «جاويش اوغلو» في  16كانون الثاني
 2015من أن  700تركي يقاتلون في صفوف «داعش» ،لتتضح
الصورة التركية الداعمة لداعش بعد دخول القوات التركية إلى قبر
«سليمان شاه»
(التتمة ص)14

الكويت

تونس

اس��ت��ه��دف تفجير ان��ت��ح��اري ظ��ه��ر أم��س
المصلين في مسجد االم��ام الصادق (ع) في
منقطة ال��ص��واب��ر بالكويت ،كما استهدف
اإلره��اب منطقة سياحية في تونس ،حيث
عاش سياح أجانب يوما ً مرعبا ً على شاطئ
سوسة الذي كان هدفا ً لهجوم إرهابي دموي،
ما أسفر عن سقوط ع��دد كبير من الشهداء
والجرحى في االستهدافين المجرمين.
فقد أعلنت جماعة «داعش» االرهابية في
بيان لها على مواقع التواصل االجتماعي
تبنيها ل��ه��ج��وم اره��اب��ي ع��ل��ى مسجد في

ال��ك��وي��ت اث��ن��اء ص�لاة الجمعة ،أس��ف��ر عن
وقوع  25شهيدا ً بينهم اطفال واصابة 202
آخرين بجروح متفاوتة وفق ما أعلنت وزارة
الداخلية الكويتية.
وبحسب مصدر ذكر البيان ان االرهابي
الذي نفذ الهجوم يدعى «أبو سليمان الموحد»
سعودي الجنسية .ووقع التفجير االرهابي
في مسجد في منطقة الصوابر في الكويت.
وأف������ادت م���ص���ادر ك��وي��ت��ي��ة ط��ب��ي��ة أن
«المستشفيات بحاجة ماسة إلى وحدات من
الدم».

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان صحافي،
أن «األج��ه��زة األم��ن��ي��ة التابعة لها تتابع
مجريات الحادث لكشف المالبسات المحيطة
به ومعرفة عدد المصابين والضحايا».
وطلبت ال����وزارة م��ن المواطنين «ع��دم
التجمهر أمام مكان وقوع الحادث ليتسنى
لها اتخاذ اإلجراءات الضرورية المعهودة في
مثل هذه الحوادث».
وأف���ادت وسائل إع�لام كويتية ومجلس
األم��ة الكويتي عبر حسابه في «تويتر» أن
أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر

المعلم يزور مو�سكو والجي�ش ال�سوري يف�شل «عا�صفة الجنوب»

طهران :لن ي�سمح ب�إ�سقاط
النظام ال�سيا�سي في �سورية
أك��د مساعد وزي��ر الخارجية في
الشؤون العربية واألفريقية حسين
أمير عبد اللهيان أن��ه ل��م يطرأ أي
تغيير في السياسة اإليرانية الروسية
المشتركة في دعم سورية ،مؤكدا ً أن
طهران وموسكو ستواصالن دعمهما
المؤثر لسورية في مكافحة اإلرهاب.
وأض��اف عبداللهيان أنه «لم يتم
ال��س��م��اح لإلرهابيين ب��أن يقوموا
بإسقاط النظام السياسي في سورية
ورئيسها الشرعي وتحويل سورية
الى ليبيا جديدة».
وأردف بالقول إن مواقف الصين
«الداعمة لسورية ومكافحة اإلرهاب
تأتي ف��ي اإلط���ار نفسه» مبيّنا ً ان
سياسة ط��ه��ران وبكين وموسكو
«قائمة على دع��م اإلستقرار واألم��ن
اإلقليميين».
ج��اء ذل��ك في وق��ت أعلنت وزارة
ال��خ��ارج��ي��ة ال���روس���ي���ة أن وزي���ر
الخارجية ال��س��وري ول��ي��د المعلم
سيقوم بزيارة إلى موسكو االثنين
المقبل إلج��راء محادثات مع نظيره
الروسي سيرغي الفروف.

وق����ال ن��ائ��ب وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة
ال��روس��ي غ��ي��ن��ادي غاتيلوف «إن
المعلم سيصل ي���وم االث��ن��ي��ن في
ال��ت��اس��ع وال��ع��ش��ري��ن م��ن ح��زي��ران
ال���ج���اري إل����ى م��وس��ك��و وي��ج��ري
محادثات مع نظيره الروسي».
ميدانياً ،أحبط الجيش السوري
ه��ج��وم ال��م��ج��م��وع��ات المسلحة
التابعة لغرفة عمليات «الموك» في
األردن على درعا بعد ساعات قليلة
على أعالنهم اط�لاق العملية تحت
اسم «عاصفة الجنوب».
ال��ج��ي��ش ص��د ال��ه��ج��وم الكبير
على المدينة ونقاطه المنتشرة في
محيطها من خمسة محاور ،وأصيبت
ال��ج��م��اع��ات المسلحة وق��ي��ادات��ه��ا
بصدمة كبرى جراء تصدي الجيش
لهجماتهم وما لحق بالمسلحين من
خسائر كبيرة في العديد والعتاد.
مساعي غرفة «الموك» بزجّ أعداد
كبيرة من المسلحين في المعارك
فشلت ،الف مسلح أضيفوا لمساندة
ألف وخمسمئة آخرين موزعين على
ث�لاث وث�لاث��ي��ن مجموعة مسلحة

لم يتمنكوا من اح��داث أي خرق أو
إنجاز ميداني على أيّ من المحاور
الخمسة.
المعلومات الورادة من درعا تثبت
سيطرة الجيش السوري على حاجز
السرو قرب بلدة عتمان ،وانتشاره
ف��ي ثكنة ال��ب��ان��ورام��ا داخ���ل درع��ا
م��ا ي��دح��ض م��ا أعلنته الجماعات
ال��م��س��ل��ح��ة ور ّوج�������ت ل���ه بعض
الفضائيات عن سيطرة المسلحين
على هاتين النقطتين.
م��وج��ة الشائعات ال��ت��ي رافقت
عاصفة الجنوب لم تنحسر في زجّ
انباء عن المعارك الدائرة في درعا،
بل طاولت جبهات اخرى كالطريق
الدولي الذي يربط دمشق بجنوب
البالد ،وقال مصدر عسكري سوري
أن اوتستراد دمشق درعا هو تحت
السيطرة الكاملة للجيش السوري،
نافيا ً م��ا تناقلته بعض الوسائل
اإلعالمية عن سيطرة المجموعات
ال��م��س��ل��ح��ة ع��ل��ى ه����ذا ال��ش��ري��ان
الحيوي.
(التتمة ص)14

المبارك الصباح زار موقع التفجير.
المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج
ظافر العجمي ق��ال« :ل��م نتعود في الكويت
على األع��م��ال اإلرهابية كتلك التي حصلت
اليوم وه��ذا غريب عن المجتمع الكويتي».
وأضاف أن الحكومة الكويتية ليست مقصرة
في الموضوع األمني ومواقف الكويت واضحة
وهي ضد االرهاب ،مشيرا ً إلى أن الكويت ليست
مقصرة في التعاون مع دول الجوار بالنسبة
الى محاربة االرهاب وستتم هزيمته.
(التتمة ص)14

الفاتيكان وفل�سطين يوقعان اتفاق ًا
في �ش�أن العالقات الثنائية

وقع الفاتيكان وفلسطين أمس اتفاقا ً شامالً في شأن العالقات الثنائية بين
البلدين.
وقالت الكنيسة الكاثوليكية في بيان رسمي إن رئيس الشؤون الخارجية
المطران بول ريتشارد غاالخير ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي
وقعا اتفاقا ً تتألف وثيقته من مقدمة و  32مادة.
وأوضح البيان أن الوثيقة «تخص اآلفاق الرئيسية لحياة وعمل الكنيسة
الكاثوليكية في دولة فلسطين ،وتؤيد في الوقت نفسه الحل السلمي في المنطقة
عبر المفاوضات».
هذا وسيبدأ العمل باالتفاق فور تأكيد الطرفين في شكل موثق أنه يتفق مع
المطالب الدستورية والداخلية للبلدين.
ويعبر االت��ف��اق ع��ن دع��م الفاتيكان لحل «ال��ن��زاع بين «اإلسرائيليين»
والفلسطينيين في إطار صيغة الدولتين» بحسب تعبير البيان،
(التتمة ص)14

همزة و�صل
ظاهرة «اال�سالموفوبيا»
نظام مارديني
س�ت�ع�ي��د ع�م�ل�ي��ة «ل� �ي ��ون» من
ج��دي��د ال �ح��دي��ث وال �ن �ق��اش إلى
م �ص �ط �ل��ح «االس�ل�ام ��وف ��وب� �ي ��ا»
وظ � ��اه � ��رة ات � �س� ��اع اإلره � � ��اب
واتساع واجهاته الدولية التي
ت �ع��ود ال ��ى ط�ب�ي�ع��ة التغايرات
العاصفة في العالم وإقليمنا.
هذا النقاش يتعلق بالحريات
وال �ح �ق��وق وال �ه��وي��ات والسلم
األهلي وغيرها ،بخاصة بعدما
ان�ك�ش��ف ال�ح�ج��اب ب�ي��ن الواقع
والحقيقة في السياسة والثقافة،
أو في الدين ،حتى باتت عبارة
«االس�لام��وف��وب�ي��ا» ه��ي القاسم
المشترك التي ينبغي حضورها
في كل اللحظات وكل الساحات،
الداخلية واإلقليمية والدولية.
ك� �ث� �ي ��را ً م���ا ت � � ��رددت ع��ب��ارة
«إس�لام��وف��وب�ي��ا» ف��ي االوس��اط
االعالمية واالجتماعية الغربية،
وغ ��ال� �ب� �ا ً م ��ا ص��اح �ب �ه��ا تصور
ألن��اس بلحى ط��وي�ل��ة ،ووج��وه
كالحة ،يرتدون مالبس تحاكي
ال �ق��رن االول ال �ه �ج��ري ،حتى
اص��ب��ح��ت ال��ع��م��ام��ة واللحية
ي� �ش� �ك�ل�ان ه ��اج� �س� �ا ً وم���دع���اة
للخوف وعنوانا ً للموت.
ال شك في أن أول من استخدم
مصطلح «االسالموفوبيا» كان
ال �ك��ات��ب ال�ف��رن�س��ي م��ال�ي��ه أميل
في مقالة نشرها في «الليموند»
الفرنسية ع��ام  1994بعنوان
«ث�ق��اف��ة وح�ش�ي��ة» ،وح ��ذر فيها
م��ن «االس�لام��وف��وب�ي��ا» الزاحفة
الى الغرب المسيحي .وقد تبنى
هذا المفهوم الكاتب البريطاني
رم�ن�ي�م�ي��د ت��روس��ت ف��ي تقرير
ن� �ش ��ره ع � ��ام  1997وع� � ّرف ��ه
ب��أن��ه «ال �خ��وف ال ��ذي ق��د تخلفه
ال �ك��راه �ي��ة ت �ج��اه ك��ل او معظم
االس�ل�ام� �ي� �ي ��ن ب �س �ب��ب موقف
االس�ل�ام م��ن األدي� ��ان األخ��رى
ك��ون��ه ك�ت�ل��ة وح��دان �ي��ة معزولة
وغ�ي��ر قابلة للتغيير وال يتأثر
ب��ال �ث �ق��اف��ات االخ � ��رى ويسعى
الى التأثير فيها وأنه ينظر الى
نفسه باعتباره ادن��ى شأنا ً من
الغرب ويستخدم االيديولوجيا
السياسية والعسكرية للوصول
الى اهدافه».
لقد ح��ل اإلس�ل�ام المحمدي
م �ح��ل ال �ش �ي��وع �ي��ة ف ��ي ص ��ورة
الصراع الجديد الذي اطلق عليه
ال �ك��ات��ب االم �ي��رك��ي صاموئيل
هنتغتون «ص��دام الحضارات»
ف� ��ي م� �ق ��ال ن� �ش ��ره ف� ��ي مجلة
«ف ��وري ��ن ام� �ي ��رز» ع ��ام 1993
بعنوان «ص��راع الحضارات»،
وأش��ار فيه ال��ى ان عالم ما بعد
الحرب الباردة سيشهد صراعا ً
ب�ي��ن ال �غ��رب وام �ي��رك��ا م��ن جهة
واالس�ل��ام وال �ص �ي��ن واليابان
وال �ه �ن��د م��ن ج�ه��ة اخ� ��رى ،وأن
م��ا سيحكم ال �ع�لاق��ة ب�ي��ن هذه
ال �ح �ض��ارات ه��و ال �ص��دام على
اساس الثقافة والهوية.
فهل سيبقى ال�ع��ال��م يترقب
خ���ط ال � �ش� ��روع ل �ت �ط �ب �ي��ق ه��ذه
ال �ن �ظ��ري��ة ع �ل��ى ارض ال��واق��ع
بعدما كان انهيار ابراج التجارة
ال �ع��ال �م �ي��ة ف ��ي ن��ي��وي��ورك ع��ام
 2000الشرارة التي اتخذتها
اميركا وال�غ��رب ذريعة لتحرق
المنطقة بحروب ،الهدف المعلن
ل �ه��ا ه ��و ت �خ �ل �ي��ص ال��ع��ال��م من
ال�ت�ط��رف االس�لام��ي المحمدي
ال��ذي ه��و م��ن صناعتها وتعيد
رس � ��م ال��خ��ري��ط��ة السياسية
للمنطقة من جديد.
ل��ي��س��ت ح���ال���ة ال� �ع� �ن ��ف في
المجتمعات ،حصيلة لفعاليات
م �س �ل ّ�ح��ة ي �ق��وم ب �ه��ا ح�ف�ن��ة من
ال �م �غ��ام��ري��ن وال �ق �ت �ل��ة ،ب��ل هي
ن��ت��اج ف��ك��ري م �ت �ش �دّد يسعى
إلى بسط نفوذه بالقوة ،تارة،
وب��األي��دي��ول��وج�ي��ات المح ّرضة
ال�ت�ك�ف�ي��ري��ة واإلق �ص��ائ �ي��ة ت��ارة
أخرى ،وهنا يبرز دور المثقف
التنويري في التصدي للظاهرة
اإلره ��اب� �ي ��ة وال �ح �ي �ل��ول��ة دون
سعيها ال��ى أن تصبح ظاهرة
ع ��ام ��ة ُم��س��ي�� ِط��رة ع �ل��ى ثقافة
المجتمع.

