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م�صر تدعم وحدة الدولة ال�سورية �شعب ًا و�أر�ض ًا في مواجهة الإرهاب
بقيت التطورات الميدانية على
الساحة السورية في صدارة
اهتمامات وسائل اإلعالم العالمية
التي سلّطت أضواءها أيضا ً
على تداعيات سقوط الطائرة
المدنية الروسية في سيناء ،حيث
تناوب الخبراء العسكريون على
قراءة إنجازات الجيش السوري
العسكرية ،بينما انشغل الخبراء
األمنيّون بتحليل األبعاد األمنية
لسقوط الطائرة التي دفعت
الواليات المتحدة ،وغيرها من دول
العالم إلى اتخاذ إجراءات احتياطية
تحسبا ً لعمليات إرهابية يقوم بها
ّ
بات
«داعش» في المطارات ،فيما َ
تحسبت ،ومنذ
واضحا ً أنّ روسيا
ّ
اتخاذها قرار المشاركة في الحرب
السورية ،لعمليات ر ّد الفعل التي
لن تثنيها عن متابعة عملياتها
العسكرية في سورية ،بل ستزيدها
ثباتا ً وزخما ً وعزيمة وإصرارا ً على
ضرب التنظيمات اإلرهابية لتالقي
إنجازات الجيش السوري المدعومة
من مصر التي تقف مع وحدة
الدولة السورية شعبا ً وأرضا ً في
مواجهة اإلرهاب.
وفي السياق ،أعرب وكيل جهاز
المخابرات المصرية األسبق اللواء
محمد رشاد ،عن تضامنه ودعمه
لسورية في مواجهتها اإلرهاب
والمؤامرة التي تستهدفها.
فيما ح ّذر وزير الخارجية
التشيكي لوبومير زاؤراليك من
خطورة دعوات النظام التركي
إلرسال قوات عسكرية دولية إلى
سورية.
ورأى المحلل األميركي بول
كروكشينك ،أنّ هناك قلقا ً أميركيا ً
كبيرا ً من قدرة «داعش» على
اختراق أمن المطارات في الشرق
األوسط ،ما دفع واشنطن إلى
تشديد إجراءات األمن للرحالت
اآلتية من بعض الدول.

كروك�شينك لـ«�سي �أن �أن»:
مخاوف من عمليات �إرهابية
دفعت �أميركا لت�شديد الأمن الجوي
ر�شاد لـ«�سانا» :انت�صارات الجي�ش ال�سوري
على الأر�ض هي من �ست�صنع الأمر الواقع

زا�ؤراليك لـ«التلفزيون الت�شيكي»:
�إر�سال تركيا قوات ع�سكرية ل�سورية
�سيع ّقد الو�ضع �أكثر
أ ّكد وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاؤراليك أهمية محادثات
فيينا الخاصة بالبحث عن ح ّل سياسي لألزمة في سورية بدال ً من
ّ
التدخل العسكري ،كونها تسعى إلى إيجاد توافق بين مختلف القوى اإلقليمية والدولية المعنية باألزمة.
فإنّ
السعي
وقال زاؤراليك« :حسب الدبلوماسيين الذين شاركوا في المحادثات األخيرة في فيينا،
الروسي واألميركي لح ّل األزمة في سورية يأخذ طابعا ً جدّياً».
وح ّذر زاؤراليك من خطورة دعوات النظام التركي إلرسال قوات عسكرية دولية إلى سورية ،مؤ ّكدا ً أنّ
إرسال السالح أو القوات سيؤدي إلى المزيد من تدهور األوضاع والمزيد من معاناة الناس.
وأشار إلى أنّ االتحاد األوروبي ال يف ّكر بإرسال أي قوات بريّة إلى سورية أو العراق ،نظرا ً ألنّ لدى الدول
ّ
التدخالت في أفغانستان والعراق ال تزال تحصد نتائجها
الغربية تجربة صعبة في السنوات األخيرة من
حتى اآلن.

أعرب وكيل جهاز المخابرات المصرية األسبق اللواء محمد رشاد،
عن تضامنه ودعمه لسورية في مواجهتها اإلرهاب والمؤامرة التي
تستهدفها شعبا ً وأرضاً ،وتقودها الصهيونية العالمية والواليات
المتحدة األميركية.
وقال اللواء رشاد« :إنّ أعداء األمة العربية يستهدفون دوَلها الممانعة القابضة على الجمر ،ويج ّندون
المرتزقة لمحاربة الجيوش العربية من أجل إنهاكها ،مشيرا ً إلى أنّ التآمر على سورية هو تآمر على الوطن
العربي بأكمله ولذلك يجب على الجميع الوقوف معها في مواجهة اإلرهاب والتكفير الذي تتع ّرض له
المنطقة».
وأوضح أنّ «كل من يرفع السالح في وجه الدولة «عدو» ،وال يمكن بحال من األحوال تسميته بالمعارض،
كما ال يجوز إطالق مصطلح «المعارضة المعتدلة» عليه ألنّ المعارضة ال تقف في وجه األوطان ،وال ُتشهر
السالح بالتعاون مع األعداء.
وبيّن رشاد «أنّ الواقع العسكري على األرض واالنتصارات التي تح ّققها القوات المسلحة السورية ،وما
تقوم به روسيا عسكريا ً هو ما سيفرض إرادته ويصنع األمر الواقع الذي سيرضخ له الجميع».
وقال اللواء رشاد «إنّ الموقف المصري حيال األزمة في سورية واضح ومحدّد ،فمصر يه ّمها وحدة الدولة
السورية شعبا ً وأرضاً ،وتؤكد على أنّ الشعب السوري وحده هو من يق ّرر حكامه دون ُّ
تدخل من أحد،
وبعيدا ً عن فرض الوصاية التي يسعى البعض إليها».

مقدمات ن�شرات الأخبار الم�سائية في التلفزيونات اللبنانية

تلفزيون لبنان
فيما عادت الروح إلى البرلمان في جلسة تشريعية هي األولى منذ عام ،نشط أعداء الوفاق اللبناني أمنيا ً فقاموا
بتفجيرين انتحاريين في الضاحية الجنوبية عقب تفكيك الجيش عبوة ناسفة في جبل محسن ،وتوقيف شعبة
المعلومات شقيقين في طرابلس وضبط حزام ناسف.
االعتداء االنتحاري المزدوج في الضاحية ت ّم في عين الس ّكة في برج البراجنة وأوقع شهداء وجرحى .االعتداء
ت ّم بتفجيرين انتحاريين بفارق خمس دقائق على مقربة من مستشفى الرسول األعظم ومركز لألمن العام.
وسبق التفجيرين توزيع «داعش» شريط فيديو يتو ّعد الرئيس ميشال سليمان ودار الفتوى ،ور ّكز الشريط
على معركة نهر البارد وعلى مواقف للرئيس سليمان و ُمفتي الجمهورية ومفتي الشمال .وترافق التفجيران في
الضاحية مع انعقاد الجلسة التشريعية على قاعدة توافقية.
وعلى خلفية التفجيرين رفع الرئيس نبيه بري الجلسة إلى الساعة الواحدة بعد ظهر غد (اليوم) لدرس وإقرار
قانوني مكافحة تمويل اإلرهاب وتبيض األم��وال .وقد أق ّرت الجلسة التشريعية قانون استعادة الجنسية مع
توصية باإلسراع في موضوع منح األم الجنسية ألبنائها .كذلك أق ّرت قوانين مالية من بينها عقد نفقات لتجهيز
الجيش.

«الم�ستقبل»
يد الجريمة واإلره��اب تضرب مجدّدا ً في عمق الضاحية الجنوبية ،م ّما أدّى إلى سبعة وعشرين
شهيداً ،وأكثر من مئة وواحد وثمانين جريحاً.
فجرا نفسهيما في منطقة عين السكة في برج البراجنة في
ووفق المعلومات ،فإنّ انتحار َّيين اثنين ّ
منطقة مأهولة حيث تقع حسينية اإلم��ام الحسين ومركز لألمن العام وس��وق شعبي ،وال�ف��ارق بين
التفجيرين دقائق معدودة .وفي المعلومات أيضاً ،أنّ هناك انتحاريا ً ثالثا ً لم يتم ّكن من تفجير نفسه.
الجريمة التي القت أصداء شجب واستنكار في األوساط السياسية والشعبية ،دفعت رئيس مجلس
النواب نبيه بري إلى تعليق جلسة التشريع النيابية ،وإلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء.
أ ّما الرئيس سعد الحريري فقد أدان باسمه وباسم تيار المستقبل االعتداء اآلثم على أهلنا في برج
البراجنة .وقال« :إنّ استهداف المدنيين عمل دنيء وغير مب ّرر ،ال تخ ّفف من وطأته أي ادّعاءات ،الفتا ً
إلى أن قتل األبرياء جريمة موصوفة بكل المعايير من برج البراجنة إلى كل مكان».
وفيما عملت فرق الدفاع المدني والصليب االحمر والهيئة الصحية اإلسالمية على انتشال الشهداء
وإسعاف الجرحى ،كلّف القاضي صقر صقر الشرطة العسكرية واستخبارات الجيش إجراء التحقيقات
الالزمة.

«الجديد»
فتح اإلرهاب ثغرة في خاصرة الضاحية الجنوبية ،وفي لحظة مسروقة من العين األمنية كانت ضربة
انتحارية مزدوجة في عين السكة فصلت بينهما سبع دقائق أوقعت عشرات الشهداء والجرحى.
اختار اإلره��اب مكانا ً
ّ
مكتظا ً بالمدنيين فأوجع في مكمن ال ّرضبة ،حتى اللحظة تقول الرواية غير
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رأى بول كروكشينك ،محلّل شؤون مكافحة اإلرهاب لدى «سي
أن أن» ،أنّ هناك قلقا ً أميركيا ً كبيرا ً من قدرة تنظيم «داعش» على
تنفيذ عمليات اختراق ألمن المطارات في الشرق األوسط واجتذاب عناصر عاملة في تلك المطارات ،ما دفع
واشنطن إلى تشديد إجراءات األمن للرحالت القادمة من بعض تلك الدول ،مضيفا ً أنّ الهدف من العملية
ضرب مصر وروسيا معاً.
ور ّدا ً على سؤال حول قدرة «داعش» والقوى المتحالفة معه على شنّ هجمات ض ّد طائرات في حال التأ ّكد
من مسؤولية التنظيم عن إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء قال كروكشينك« :هذا في حال ثبوته سيكون
مصدرا ً كبيرا ً للقلق .من الخطير أن يكون لدى «داعش» والقوى التابعة له القدرة على اختراق األمن في
مطارات أخرى بالشرق األوسط».
وتابع المحلّل األمني األميركي« :هذا من بين األسباب التي أعتقد أنها دفعت وكالة األمن الداخلي
األميركية إلى فرض المزيد من اإلجراءات على الرحالت القادمة من الشرق األوسط إلى أميركا ،وخاصة
القاهرة والكويت وع ّمان».
َ
ولفتَ كروكشينك إلى أنّ الخطر يشمل دوال ً عدّة ،قائالً« :إذا نظرنا إلى الدول التي لدى «داعش» حضور
بارز فيها حالياً ،فهناك دول في شمال أفريقيا مثل تونس ،ودول مثل تركيا ،وهذا يعطي التنظيم فرصا ً
أكبر لتجنيد عمالء داخل المطارات ،وقد كان لتنظيم «داعش» في سيناء تاريخ حافل بعمليات االختراق
والتجنيد ،وبوسعه تجنيد أشخاص في مطار شرم الشيخ أو رشوتهم».
وحول الهدف من العملية قال« :ربما يكون الهدف من العملية هو ضرب مصر وروسيا معاً ،فـ»داعش»
في سيناء تهاجم قوات األمن المصرية منذ فترة طويلة بهدف إسقاط النظام في القاهرة ،وضربات التنظيم
قد تض ّر بقطاع السياحة المصري وتؤدي إلى تفاقم البطالة وزعزعة السلطة القائمة».
وأضاف« :كما أنّ «داعش» في سيناء يرغب باستهداف روسيا بسبب غاراتها في سورية وتزايد الغضب
في العالم اإلسالمي الس ّني من موسكو بسبب دعمها لنظام الرئيس السوري بشار األسد ،وهذا قد يؤدي إلى
جذب المزيد من المتطوعين بصفوف داعش».

ٌ
ثمن م�ؤلم ( ...تتمة �ص)1

ففجر األول نفسه في شارع ضيّق
الرسمية أنّ انتحار َّيين وصال سيرا ً على األقدام إلى برج البراجنةّ ،
ما بين سنتر منصور والحسينية ،وبفرق دقائق سبع كانت كافية لتجمهر الناس ونزولهم لتف ّقد
فجر انتحاري ثانٍ نفسه حاصدا ً العدد األكبر من األرواح ،وفي الرواية غير الرسمية
بعضهم بعضاًّ ،
َ
ُ
نفسها كالم عن انتحاري ثالث قتل قبل تفجير نفسه ،وانتحاري رابع الذ بالفرار.
القاضي صقر صقر كلّف الشرطة العسكرية واستخبارات الجيش التحقيق ،وإلى أن تظهر الخيوط
البيض للتفجير األسود ،فإنّ خلية اإلرهابيين األربعة هزّت أمنا ً يقف على شوار أمن سياسي مهتز.
اليوم تضعضع األمن من ساحة برج البراجنة ،وفي ساحة البرج تموضع السياسيون تحت مظلةّ
الميثاق ال الدستور ،وعادوا كأنّ شيئا ً لم يكن وبراءة التشريع في أعينهم ،وألن للضرورة أحكامها
فتحت بوابة ساحة النجمة ليومين فقط وبعدها الوداع ،وابتدا ًء من الغد (اليوم) ،فإن سلطات الفراغ
والتعطيل والتمديد ستنأى بنفسها عن والد البلد ،وتحيّي ترويكا الزمن الغابر وهي رميم تحت قبّة
البرلمان إذ ت ّم شمل التشريع على ال�ض��رورة ،وألنّ الطبخة استوت في الرياض فتحت شهيّة في
وسجل إقرار مشاريع القوانين المطروحة سرعة قياسية ،إذ لم تتجاوز مدّة التصديق الدقيقة
بيروت
ّ
ونصف الدقيقة على مقياس مطرقة الرئيس نبيه بري ،الجلسة سارت كساعة «بيغ بن» وإن كانت
ّ
معطلة ،ولم ُيعِد عقاربها إلى العمل بالنظام سوى مداخلة الشيخ سامي الجميّل الذي اخترق ميثاقيّتها
ً
ً
ً
َ
بالدستورية واضعا النصاب المكتمل أمام استحقاق انتخاب الرئيس أوال فتصدى له بري قائال« :فتَلت
و َب َرمت ورجعت عليّي هيدي جلسة تشريعية مش انتخابية».
النائب الممدّد سيرج طورسركيسيان ،ض��رب الحديد وه��و ح��ا ٍم وانتهز فرصة اجتماع الكل
فاستجوب الحكومة بأزمة النفايات بعدما وصلت القصة إلى رقابهم ،وألنّ قصة النفايات مش حرزانة
الذت الحكومة بصمت ثقيل وأدارت األذن الص ّماء للمداخلة والمساءلة.
خارج الجلسة اختلط المشهد فاعتصمت حملة «بدنا نحاسب» إلى جانب «جنسيّتي حق لي وألسرتي»
ومعهما المستأجرون القدامى ليتصدّر المشهد تشييع الكتائب للدستور بنعش رمزي سار جنبا ً إلى
مجسم لكرسي الرئاسة الفارغ وتولّى عِظة الجنازة من سار على درب الجلجلة وحيداً.
جنب مع
ّ

«او تي في»
ّ
ّ
يتأخر وحوش الدم في
تتأخر الداعشية اإلرهابية في الر ّد على الميثاقية اللبنانية ...ولم
لم
الجواب على مبادرة السيد حسن نصر الله أمس (أول من أمس) ،لحل لبناني شامل وحواري.
ففيما كان النواب ،الممدّد لهم ،يترجمون االتفاق حول الجلسة التشريعية ،وفي وقت متزامن مع
إقرار قانونٍ ُيعيد اللبنانيين إلى وطنهم وهويتهم ،كانت الضاحية الجنوبية مسرحا ً النفجارين
إرهابيّين يستهدفان طرد اللبنانيين من أرضهم وبلدهم .تفجيران أوقعا عشرات اإلصابات بين
المواطنين األبرياء .المعلومات األولية تحدّثت عن انتحار َّيين اثنين ،وقيل أكثر ،في عودة إلى
سلسلة التفجيرات االنتحارية التي كان آخرها في بيروت في  20حزيران  2014مع انتحاري
فندق الروشة .كل التحليالت عاجزة اآلن عن وصف هول الجريمة ،وكل الكالم أصغر من دم
شهيد سقط اليوم (أم��س) بريئا ً مغدوراً .تبقى مالحظتان يجب التأكيد عليهما في هذا الوقت
بالذات؛ األولى أنّ بعض وسائل اإلعالم الخليجية ،كان قد كتب قبل أسبوع بالتمام ،في  5تشرين
الثاني الجاري ،أنّ  35انتحاريا ً داعشيا ً قد تسلّلوا إلى الضاحية الجنوبية من بيروت ،وإلى
جوارها من تج ّمعات غير لبنانية ،تمهيدا ً لتنفيذ عمليات انتحارية .وهو ما يثير أكثر من عالمة
استفهام جنائية وأمنية وسياسية ،المالحظة الثانية أنه مهما كبر ثمن الدم ،سننتصر عليهم،
وسنهزمهم ،وسيبقى لبنان.

إلى إعالن مواقف تغمز من قناة مشاركة
ال �م �ق��اوم��ة ف��ي ال �ح��رب ض� � ّد اإلره� ��اب.
وي�ص�ي��ر م�ث��ل ه��ذا ال �ك�لام م�ش��ارك��ة في
سفك دماء الشهداء مرة ثانية ،وتحقيقا ً
أله ��داف القتلة بألسنة ال�ت�ع��زي��ة؛ وهو
ك �ل��ام م � � ��ردود ألص� �ح ��اب ��ه م� ��ع تمنّي
الصمت ،ألنّ الصمت أف�ض��ل وأشرف
ألص�ح��اب��ه م��ن النطق بكلمات التش ّفي
ّ
المبطن ،والتوظيف المريض للجريمة
وفظاعتها.
 اللحظة تستدعي يقظة وصحوةعلى المستوى الوطني لمراجعة عاجلة،
تتساءل عما إذا كان جائزا ً بعدما صار

العالم كله مستن َفرا ً بوجه خطر اإلرهاب،
ت �ح��ت ع� �ن ��وان س �ن��ذه��ب إل �ي �ه��م ق �ب��ل أن
ي��أت��وا إلينا ،أال يقف اللبنانيون إجالالً
لتضحيات المقاومة ف��ي خوضها هذه
الحرب بوجه اإلرهاب دفاعا ً عن لبنان،
ف�ي�ن�ط��ق ال�ج�م�ي��ع ب �ش �ه��ادة ال �ح��ق ،ق��والً
صادقاً ،لو لم يذهب حزب الله إلى هذه
الحرب لكان مشهد الضاحية ليل أمس
مشهدا ً يوميا ً لك ّل منطقة في لبنان.
ِ
سعف اللبنانيين د ُم الشهداء
 إن لم ُي�وح��دوا ح ��ول ال �ح��ق ال �ب��ائ��ن ،وال ��دم
ل �ي �ت� ّ
يوحدهم؟
عساه
الذي
فما
دمهم،
ّ
ناصر قنديل

الجبهة الناعمة ( ...تتمة �ص)1
يظهر ب��وض��وح أنّ ح��رب أميركا م��ن اجل
ض��م��ان االس��ت��ق��رار االق��ت��ص��ادي ف��ي البلد
أسبابه أمن قومي اقتصادي أميركي ،وعلى
رأسها مكافحة ته ّرب المكلفين األميركيين
من الضريبة ال سيما منهم الحاصلون على
الجنسية األميركية.
وعدا هذا الهدف األول ،تريد أميركا جعل
المصارف اللبنانية ج��زءا ً من رأس حربتها
ض ّد المقاومة ،وذلك عبر تجنيدها في خدمة
هدف أساس وهو مراقبة تحويالتها ودورتها
المالية البينية أو ذات ِّ
الصلة بها.
ت��ق��ول ه���ذه ال��م��ع��ل��وم��ات ذات��ه��ا إن خ�لال
الصيف الماضي حصلت اجتماعات في بيروت
وخارجها حضرها إل��ى جانب المصرفيين
وزراء داخلية عرب أو وكالء عنهم .والهدف
هو البحث في األمن االقتصادي من زاوية أنه
مدفع طويل المدى ضد حزب الله.
م��ن جهته ،ح��زب ال��ل��ه ،ي��ب��دو غير معني
بهذه التحركات ،وأكثر من م��رة ر ّدد أمينه
العام السيد حسن نصرالله أنه ليس للحزب
أم��وال في المصارف وال مشاريع تجارية أو
استثمارية خ��ارج لبنان .وم��ع ذل��ك تحاول
أميركا وبالتكافل مع ق��وى عربية وهيئات
مصرفية ،تجريب السالح االقتصادي ضد
المقاومة ولو من باب افتعال ميدان له هو غير
موجود في األصل.
كان واضحا ً تعبير السيد حسن نصرالله

ف��ي خطابه ،بمناسبة ي��وم الشهيد ،حيث
وض��ع خطين ت��ح��ت ع��ب��ارة ح��� ّذ ر فيها من
«ت��واط��ؤ أح��د م��ع نتنياهو ف��ي ا ل��ح��رب ضد
يتحسب الحزب لها رغم أنه
المقاومة التي
ّ
يستبعدها».
ال يقصد السيد نصرالله هنا فقط التواطؤ
مع الحرب العسكرية اإلسرائيلية إن وقعت،
ب��ل أي��ض��ا ً ع��دم ال��ت��واط��ؤ معها ف��ي حروبها
الناعمة المشتركة م��ع أميركا وع��رب ض ّد
المقاومة في لبنان.
يبقى القول إنّ بين أهداف الغزو االقتصادي
توجه
األميركي للبنان و م��ص��ار ف��ه ،يوجد
ّ
لرفع السرية المصرفية اللبنانية لمصلحة
انكشافها بالكامل ألج��ه��زة االستخبارات
المالية األميركية التابعة لوزارة خزانتها.
وي��ت��وق��ع ،ب��ح��س��ب م��ع��ل��وم��ات منسوبة
لمصادر مختصة ،وص��ول شخصية كبيرة
من الخزانة األميركية إلى بيروت في غضون
ف��ت��رة ق��ر ي��ب��ة .و ت��و ق��ي��ت ال��زي��ارة ل��ه عالقة
بالتأسيس لمرحلة ما بعد تشريع قانون
مكافحة تبييض األموال في لبنان ،وتشتمل
على البدء بتنفيذ مقررات غير معلنة ت ّمت
صياغتها في االجتماعات التي جرت مؤخر ا ً،
و ح��ض��ر ه��ا خ��ب��راء وم��س��ؤول��ون مصرفيون
لبنانيون وعرب ووزراء داخلية دول عربية
خليجية أو وكالؤهم.

يوسف المصري

