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تتمات � /إعالنات

الإرهاب غرام ( ...تتمة �ص)1

هل ي�سمع ر�ؤ�ساء الغرب ( ...تتمة �ص)1
التحالف األميركي السعودي ف��ي صناعة م��ا عرف
بحركة المجاهدين ال��ت��ي ص���ارت تنظيم «القاعدة»
في ما بعد ،وج��اءت أح��داث ال��ح��ادي عشر من أيلول
لتقول إنّ االح��ت��واء كذبة ،وإنّ توظيف اإلره���اب في
تحقيق أهداف سياسية رابحة وهم ،وأنّ التحالف مع
اإلرهاب لعبة روليت روسية قد تنجو الدول والشعوب
من طلقتها األول��ى ،لكنها ستصاب حكما ً في إحدى
دورات��ه��ا ال�لاح��ق��ة ،لكن ه��ذه العبرة ل��م تع ّمر طويالً
فيأتي الحادث الثاني في باريس ليقول إنّ العالم الذي
لم يتعلّم أنّ عليه تخيير السعودية الحاضنة للوهابية
والمولدة لإلرهاب بين خيارين ال ثالث لهما ،إما أن
تخلع ثوبها العقائدي وعالقاتها المشبوهة باإلرهاب،
أو أن تصبح تحت سيف المالحقة كمالذ لإلرهاب.
هذا العالم نفسه لم يتعلّم أيضا ً ولم يتّعظ من الحادي
عشر م��ن أي��ل��ول م��ن العبرة الثانية ،وه��ي استحالة
استعمال اإلرهاب واتقاء ش ّره في آن ،وها هي أحداث
باريس تأتي بعد تكرار حماقة الغرب ذاتها ،بالتعاون
مع السعودية ذاتها ،وبالغرور الغبي الواثق من قدرته
على تفادي الطلقة المثبتة في المسدس وه��و يدور
ق��رب ال����رأس .وه��ا ه��و ال��ع��ال��م يسقط م��رة ثانية في
الكارثة ذاتها ،ليس بسبب الغباء والغرور وحدهما،
بل ألنّ المصالح االستعمارية الهادفة لتطويع الدول
المستقلة تتقدّم على عِبر التاريخ وحكمة السياسة،
ومصالح الشركات واألشخاص ورخصهم ،ورخص
دم��اء الشعوب عليهم ،تتقدّم على مصالح الشعوب
وتضحي بها وت��ف�� ّرط باستقرارها وأمنها ودمائها
ّ
دون أن ّ
يرف لها جفن أو تهت ّز لها ركبة ،رغم ك ّل ما
في ذلك من استهتار بمعايير الديمقراطية والمساءلة
والمحاسبة التي تبدو كذبة كبيرة ،عندما يعيد الغرب
بمؤسساته الديمقراطية العريقة إنتاج ذات السياسات
وال��ق��ي��ادات وال���ك���وارث وال��دم��اء والتضحية العمياء
باألمن واالستقرار.
 الفارق الثالث بين الحادثين وهو الشبه الثالثبينهما ،أنّ األول قد أعلن بعد الحادي عشر من أيلول
نقطة االنطالق لحرب ُس ّميت بالحرب على اإلرهاب
وانتهت بغزو أفغانستان والعراق ،وتواصلت أشكاالً
من الحرب غير المعلنة ،على جبهات عديدة ،وتأتي
أح���داث ب��اري��س لتقول ب��وض��وح بفشل ه��ذه الحرب
مرتين :األول��ى بمجرد تنامي اإلره��اب منذ اإلعالن
عن والدة «داعش» وسيطرة التنظيم على ثلث العراق
وت��م��دّده في سورية بعد عشر سنوات على سقوط
بغداد بيد األميركيين وإع�لان حربهم على اإلرهاب.
وم��رة ثانية بمجرد نجاح «داع��ش» بالضرب بقسوة

ووحشية ودموية في باريس بعد سنة ونصف السنة
على التحالف المعلن للحرب على «داع���ش» بقيادة
واشنطن وعضوية ب��اري��س .والفشل هنا ال يحتاج
إلى إعالن واعتراف ليثبت أنه فشل القيادة والمنهج،
وبالتالي فشل الغرب كله في مواجهة اإلرهاب ،مهما
ك��ان��ت الخطب وال��ب��ي��ان��ات ص��ارم��ة ومليئة بالكلمات
الحماسية والرنانة؛ فماذا يملك الذين فشلوا طوال
أربعة عقود منذ حرب أفغانستان األولى ،كي يطمئن
َمن يستمع لهم اليوم أنهم قادرون على الفوز بالحرب،
هذه المرة؟
 ال��ف��ارق ال��راب��ع هو الشبه ال��راب��ع بين الحادثين،أنّ األول في الحادي عشر من أيلول قام على ضرب
المركز االفتراضي لإلرهاب في أفغانستان ،وترتب
عليه تسعير ف��رص تناسله ،ألنّ االح��ت�لال األجنبي
ينتج ضياعا ً للمفاهيم بين مقاومة االحتالل واإلرهاب،
فيمنح اإلرهابيين خ��زان��ا ً بشريا ً م��ن الشعوب التي
تخضع لالحتالل ،وهذا ما حدث في أفغانستان وتك ّرر
في ال��ع��راق ،بينما يأتي ح��ادث ب��اري��س ،فيما الغرب
يراهن على ترحيل اإلرهابيين من بلدانه وتجميعهم
في سورية والعراق فيتخلّص منهم ،ويستخدمهم في
آن واحد ،ليثبت في المرتين ،أنّ وجود بؤرة لإلرهاب
تشكل وجهة ج��ذب لإلرهابيين من أنحاء العالم ،ال
تستقطب عددا ً ثابتا ً من اإلرهابيين وتجفف مواردهم
البشرية بذلك ،بقدر ما تمنحهم محفزا ً على التناسل،
فيتضاعفون وي��ت��ك��اث��رون ف��ي ب�لاد المنشأ ،وليس
فقط حيث يتشكل القطب ال��ج��اذب .وه��ا ه��ي أحداث
باريس تقول إنّ عشرات المسلحين واالنتحاريين
كانوا يحتلون باريس ليالً ،بصورة ما كان ممكنا ً أن
تحدث قبل تو ّرط فرنسا في تسهيل تطويع وترحيل
اإلرهابيين إل��ى سورية عبر تركيا بالوهم المزدوج
المس ّمى بغباء باالحتواء المزدوج .،وصورة فابيوس
يصافح مهدي الحاراتي قائد «داع��ش» الليبية اليوم،
ع��ل��ى ال��ح��دود ال��ت��رك��ي��ة وال��س��وري��ة ،وه���و ي��ش�� ّد على
ي��ده ويقول «أنتم أبطال الحرية» ،تكفي لنعرف عما
نتحدّث.
 الفارق الخامس هو الشبه الخامس بين الحادثين،أنّ األول ف��ي ال��ح��ادي عشر م��ن أي��ل��ول ج��اء ف��ي ظ ّل
وه��م ال��ق��درة الغربية على إمكانية ال��ف��وز بالحرب،
س��واء بالوسائل الجوية دون ن��زول الجيوش البرية
أو بنزول ه��ذه الجيوش ،بينما تأتي أح��داث باريس
والغرب يسلّم بال جدوى الغارات الجوية في صناعة
النصر الحاسم في هذه الحرب دون قوات برية تتولى
القتال على األرض ،ويسلّم أنه ال يملك ،وأنّ حلفاءه

مثله ال يملكون القدرة على تعبئة هذه الجيوش البرية
الالزمة لهذه الحرب .وهم يعرفون أنّ من يملك هذه
القدرة هم خصومهم السياسيون من إيران وروسيا
وس��وري��ة وال��ع��راق وح��زب ال��ل��ه ،وأن��ه��م بسبب الكيد
السياسي والمصالح الخاصة والفئوية يرفضون
التعاون الالزم لتحشيد الجهود العالمية واإلقليمية،
وغالبا ً يفعلون ذل��ك كرمى لعيون الجهة التي يجب
أي حرب جدية على
أن توضع على الئحة العقاب في ّ
اإلره��اب ،التي تمثلها السعودية ،لتكون الحرب ذات
ج��دوى ،فال زال��وا ي��ن��اورون وي���داورون للته ّرب من
االستحقاق ال��ذي تفرضه ال��ح��رب ،وه��و التخلي عن
سياسات اإلمالء والوصاية التي يسعون إلى فرضها
ع��ل��ى س��وري��ة وال��س��وري��ي��ن ل��زح��زح��ة رئ��ي��س��ه��م من
منصبه ،انتقاما ً من خياراته االستراتيجية والسياسية
وم��واق��ف��ه المتمسكة باالستقالل الوطني والداعمة
لخيار المقاومة ،وتسديدا ً لفواتير ال��والء للسعودية
و«إسرائيل».
 وحده الرئيس السوري ووحدها القوى المحليةال��م��ق��اوم��ة ف��ي ال��ع��راق ول��ب��ن��ان ،تقطع ط��ري��ق الخلط
بين اإلره���اب وال��م��ق��اوم��ة ال��ت��ي يستدعيها االحتالل
األج��ن��ب��ي ،ع��ن��دم��ا ي��رف��ع راي���ة ال��ح��رب ع��ل��ى اإلره���اب
ويصير اح��ت�لاالً ،ووح��ده��م ه���ؤالء يملكون القدرة
البشرية ال�لازم��ة وال��م��ؤه��ل��ة الج��ت��ث��اث اإلره����اب من
الجغرافيا التي يحتلها ،ووحدهم يثبتون أنّ اإلرهاب
ليس جبروتا ً وال قدراً ،وأنه يهزم في ساحات القتال،
وأنّ م��ن يتص ّورونهم أب��ط��االً خارقين ي��ف�� ّرون أمام
جنود الجيش السوري ورجال المقاومة في ميادين
ال��ق��ت��ال .ووح��ده��م ف��ي م��ح��ور ال��م��ق��اوم��ة يتمسكون
بحربهم بصفتها حربا ً على الفكر الذي تمثل الوهابية
مصدره األس��اس وتشكل السعودية نقطة االنطالق
فيه ،وقاعدة االرتكاز ومصدر التمويل وخزان القتلة
واالنتحاريين.
 ت��ن��ق��ل ال��ص��ح��ف ع���ن م���س���ؤول���ي ال��م��خ��اب��راتاألم��ي��رك��ي��ي��ن ال��س��اب��ق��ي��ن وال��ف��رن��س��ي��ي��ن الحاليين
والسابقين نصائحهم المتك ّررة ب�لا ج��دوى لقادة
بالدهم ،عن أنّ طريق الفوز في الحرب على اإلرهاب
ي��ب��دأ م��ن التوجه إل��ى قصر المهاجرين ف��ي دمشق
وال��ت��ح��دّث م��ع ال��رئ��ي��س ب��ش��ار األس����د ،ف��ه��ل تنجح
أح��داث ب��اري��س بسماع االع��ت��راف الغربي الصادق
لمرة واحدة بالخطأ أو الخطيئة .خطأ عنوانه الته ّرب
م��ن رح��ل��ة دم��ش��ق ،وخطيئة عنوانها التحالف مع
السعودية والصمت عنها؟
ناصر قنديل

أصبحا مستحيلين .لكن صعود اليمين المتطرف ،خصوصا ً
«الجبهة الوطنية» العنصرية ،إلى صدارة المشهد السياسي
لن يكون مستحيالً.
ف��ي لبنان ،الضربة كانت ش��دي��دة وموجعة .اإلره��اب
التكفيري سدّدها إل��ى لبنان واللبنانيين بقصد الثأر من
المقاومة .قبلها بنحو أسبوعين سدّد ضربة مماثلة لروسيا
بركاب روس أبرياء.
تغص
بإسقاطه طائرة مدنية في سيناء
ّ
ٍ
بين الضربتين الموجعتين حرص اإلره��اب التكفيري على
قصف المدنيين بوحشية في أحياء دمشق وحلب وحمص
والالذقية.
ك ّل هذه الهجمات الوحشية ش ّكلت ،وستش ّكل من اآلن
فصاعداً ،ردود أفعال انتقامية من تنظيم «الدولة اإلسالمية ــــ
داعش» ض ّد أعدائه اإليديولوجيين والسياسيين والعسكريين،
وفق جدول أولويات يقدّم األه ّم ،في نظرها ،على المه ّم والخطر
األقرب على الخطر األبعد.
سلوكي ُة «الدولة اإلسالمية ــــ داعش» هذه تنطق بحقيقة
صارخة مفادها أنّ اإلره��اب ،وفق «إدارة التوحش» ،غرام
وانتقام .وحدهم المصابون بعمى األلوان والذين يتح ّكم بهم
الغرض ،والغرض م��رض ،يجهلون أو يتجاهلون في هذا
السياق حقائق ثالثا ً إضافية ساطعة:
أواله��ا ،أنّ اإلره��اب التكفيري عموماً ،وإره��اب «داع��ش»
خصوصاً ،أصبحا خطرا ً شامالً يهدّد العالم بر ّمته ،دوال ً
وشعوباً ،وأنّ عداوتهما االستراتيجية لك ّل مَن ليس منهما،
فكريا ً وتنظيميا ً وسياسياً ،تجري ترجمته مرحليا ً بهجمات
بالغة الوحشية في الزمان والمكان .فمن ال تستهدفه حروب
«داعش» في الحاضر فلن يكون بمأمن منها في المستقبل.
ثانيتها ،أنّ تنظيم «الدولة اإلسالمية» يمتلك من القدرات،
البشرية واالقتصادية والفنية ،ما يضعه من حيث الفعالية
في مصاف دول ٍة كبرى .ليس ّ
َ
يتوان
أدل على ذلك من أنه لم
عن مهاجمة دولٍ كبرى ،كروسيا وفرنسا ،كما يقوم بال هوادة
بمهاجمة دولٍ ومجتمعات على مدى رقعة جغرافية تمت ّد من
اليمن شرقا ً إلى تونس غربا ً مرورا ً ببالد الشام وبالد الرافدين،
ناهيك عن قيامه بتهديد روسيا في عقر داره��ا (بقوله «إنّ
الدماء ستجري فيها أنهاراً!») وتهديد دول أخرى في الشرق
والغرب .إلى ذلك ،يتحالف مع دول وحكومات وازنة ويتل ّقى
منها أم��واال ً طائلة وأسلحة متطورة وعتاداً ،ويتمتع عبرها
بتسهيالت تجارية ولوجستية بشرية وفنية.
ثالثتها ،أنّ دول ًة إرهابية على هذا المستوى العالي من
تصح
اإلمكانات وال��ق��درة على االنتشار والفعل المد ّمر ال
ّ
مواجهتها ،بفعالية ،إال ّ عالميا ً وبتحالف عريض وقوي بين
دول وحكومات ،وبمشاركة واسعة من تنظيمات شعبية
مقتدرة وجادة في تنفيذ التزاماتها.
ليس ث ّمة ما يشير إلى أنّ الواليات المتحدة أدرك��ت هذه
الحقائق الثالث ومفاعيلها وما تقتضيه من متطلبات .فهي ما
زالت متهاونة في توجيه ضربات ج ّوية قاسية لـ ِ «داعش»
في العراق وسورية؛ وما زالت ناشطة في توريد أسلحة إلى
تنظيمات تعتقد أ ّنها موالية للمعارضة السورية «المعتدلة»
بدعوى مقاتلة «داعش» والجيش السوري في آن ،مع علمها
بأنّ معظم هذه األسلحة ينتهي إلى أيدي «داعش»؛ وما زالت
ترفض التنسيق مع سورية وحلفائها من أجل رفع فعالية
الحرب على «داع��ش» كونها تعتبر سورية بقيادة بشار
األسد عدواً؛ وما زالت تتريّث في دعم مصر بقيادة عبد الفتاح

مذبحة باري�س ( ...تتمة �ص)1
م���ح���ور ال���م���ح���ادث���ات ك����ان السعي
ل���ل���ب���ح���ث ع�����ن ن���ق���ط���ة وس������ط تسمح
بالوصول إل��ى تسوية كبرى ال تزال
تنتظر إخ��راج��ه��ا إل���ى ح��يّ��ز ال��وج��ود،
بسبب التمترس السعودي عند موقف
حاقد على الرئيس السوري وقدرتها
ع��ل��ى دف���ع رؤس�����اء دول ك��ب��رى على
التضحية بمصالح دولهم وشعوبهم
ل���ق���اء ال�����رش�����اوى ال��ش��خ��ص��ي��ة التي
يتقاضونها ،من جهة ،ولقاء حسابات
«إسرائيلية» تسعى لمقايضة التسوية
التي يسلّم عبرها ق��ادة الغرب بمكانة
الرئيس والجيش في سورية كحاجة
ملحة للفوز في الحرب على اإلرهاب،
ب��ض��م��ان��ات ألم����ن «إس���رائ���ي���ل» س���واء
بطمأنتها أن ال حرب مقبلة تستهدفها،
أو بإخضاع ال��س�لاح ال��ذي يصل إلى
أي��دي رج��ال المقاومة اللبنانية لنوع
من الرقابة والتع ّهدات .وك�� ّل ذلك في
ن��ه��اي��ة ال��م��ط��اف ي��م�� ّر ب��ال��وص��اي��ة على
الشعب السوري والتدخل في مسار
ديمقراطي يفترض أنّ اتفاق فيينا أشار
إلى عناوينه وآلياته ليختار السوريون
وحدهم رئيسهم وحكومتهم ودستور
بالدهم.
في فيينا ت ّم تخطي الخالف ،لكن لم
تت ّم صياغة التفاهم ،وفي قمة العشرين
جرت محاوالت للتفاهم ،لكن ما تبقى
منها ال يزال ينتظر اليوم الثاني للقمة،
ورب��م��ا ل��ق��اءات آخ��ر الليل ،خصوصا ً
أنّ ت��ط��ورات ال��م��ي��دان ال��س��وري أسوة
بمخاطر اإلرهاب ،ال تترك مجاالً للكثير
من الوقت فمعارك ريف حلب وتدمر
ودوم����ا ،وه���ي ال��م��ع��اق��ل ال��ث�لاث��ة التي
تجعل مستقبل التنظيمات اإلرهابية
ف��ي ال��م��ي��زان ،ت��ق��ت��رب ك��ث��ي��را ً وتضع
الغرب بعدها في وضع مختلف.
ف��ي ل��ب��ن��ان ك���ان ك�ل�ام األم��ي��ن العام
ل��ح��زب ال��ل��ه ال��س��ي��د ح��س��ن نصرالله
قاطعا ً لسبيل الفتنة التي أري�� َد لها أن
تكون التتمة السياسية لتفجير برج
البراجنة ،بترويج وتسويق معلومات
مدسوسة تنسب األع��م��ال التخريبية
لفلسطينيين ،ب��ع��دم��ا ب����دأت بيانات
«داعش» بالترويج لمادة الفتنة ،ليجيء
كالم السيد نصرالله إسقاطا ً ألهداف
التفجيرين الخفية.
ف���ي ال��م��ق��اب��ل ك���ان ال��ت��ق��دّم األمني
اللبناني ف��ي ك��ش��ف ال��م��ت��و ّرط��ي��ن في
أعمال التخريب يسبق األمن الفرنسي
ف��ي تقديم كشف ح��س��اب ع��ن مذبحة
باريس ،خصوصا ً بعدما أعلن األمن
ال���ع���ام ال��ل��ب��ن��ان��ي ع���ن اع��ت��ق��ال مم ّولي
ومخططي التفجيرات التي استهدفت
الضاحية الجنوبية.

حزب الله قوة أساسية
في الحرب على داعش

استعجل الهجوم اإلرهابي يوم الخميس
في برج البراجنة إطاللة استثنائية لألمين
العام لحزب الله السيد حسن نصر الله،

كان الهدف منها ،بحسب مصادر مطلعة،
ليس فقط تأكيد الحرب على داعش التي
ه��ي تحصيل حاصل إنما التشديد على
العمل لمنع الفتنة التي ك��ادت أن تط ّل
برأسها من جديد.
وأكد السيد نصر الله أنه من الواضح أن من
أهداف التفجير الذي استهدف برج البراجنة
وتمرير أس��م��اء وهمية لالنتحاريين هو
إحداث فتنة بين اللبنانيين والفلسطينيين
وبين أهالي الضاحية ومخيم برج البراجنة
واس���ت���ط���رادا ً المخيمات الفلسطينية،
داعيا ً لتعطيل األه��داف التي يسعى إليها
المعتدي سواء أكان إسرائيليا ً أو تكفيرياً.
وشدد في كلمة متلفزة على أنه من المحسوم
مسؤولية «داعش» المجرمة والمتوحشة
عن اعتداء الضاحية الجنوبية ،مؤكدا ً «أن
الصورة أصبحت واضحة ل��دى األجهزة
األمنية الرسمية وأجهزة المقاومة حول
االعتداء المزدوج في الضاحية» .وتابع
«أنه حتى لو تم اعتقال لبناني من طائفة
معينة مثل الطائفة السنية الكريمة في
شبكة إره��اب��ي��ة ف�لا يمكن ألح��د أن يتهم
ه��ذه الطائفة بذلك ألنها منزهة عن ذلك
وعلماؤها وقياداتها وناسها بريئون من
ذلك ويستنكرون ذلك» .واعتبر السيد نصر
الله «أن من أهداف التفجير الضغط على
المقاومة» ،مردفاً« :إذا هم يفترضون أن
قتل رجالنا ونسائنا وأطفالنا وهدم بيوتنا
وح��رق أسواقنا يمكن أن يضعف اإلرادة
والعزم لدى المقاومة أو يغير في رؤيتنا
وبصيرتنا فإنهم مخطئون ،بل هذا يزيدنا
عزيمة وبعد ذلك نحن سنبحث عن جبهات
مع «داعش» ليكون حضورنا أقوى للوفاء
للشهداء الذين سقطوا في هذه التفجيرات».
وجدّد الدعوة إلى «تسوية سياسية شاملة
تخرج البالد من أج��واء الشلل والتعطيل
وال��ع��ج��ز» ،داع��ي��اً«االس��ت��ف��ادة م��ن الجو
االيجابي والتعاطف الوطني الكبير بعد
االنفجار واالستفادة من هذا المناخ لتسوية
وطنية شاملة تطال رئاسة الجمهورية
والحكومة والمجلس النيابي وق��ان��ون
االنتخاب» .وش��دّد السيد نصر الله على
«أن ه��ذه التسوية ال ش��أن لها بالمؤتمر
التأسيسي وندعو إلى االستفادة من كل
األج��واء اإليجابية والعالم منشغل عنا،
نحصن بلدنا في
وفقط نحن نستطيع أن
ّ
مواجهة كل األعاصير».
وأك��دت مصادر مطلعة«البناء أن «دور
حزب الله في محاربة داعش لن يقتصر على
سيتوسع في
ميدان محدّد داخل سورية بل
ّ
مواجهة ضد هذا التنظيم وسيخوض حربا ً
مفتوحة س��واء في سورية أو ال��ع��راق أو
لبنان وسيشمل عمله أيضا ً مراقبة عناصر
هذا التنظيم واعتقال رؤوسه أينما كانوا».
وإذ لفتت ال��م��ص��ادر إل��ى أن م��ا حصل
ل��ن يثني ح��زب الله ع��ن القيام بواجبه
بالدفاع عن اآلمنين في وجه اإلرهاب إنما
سيزيده قوة وعزما ً في التصدي له ،رأت
«أن الهدف المطلوب من التفجيرين كان
افتعال رد فعل لبناني ض��د المخيمات
الفلسطينية بارتكاب المجازر بحق أبناء
المخيم ،وما سيستتبع ذلك من حرب سنية
ــ شيعية يتم التخطيط لها منذ بداية األزمة
السورية ،فأتى كالم السيد ليطمئن أهالي
المخيم أن المجموعات اإلرهابية المتواجدة
فيه ال تعبّر عن الفلسطينيين وال تعني أن
المخيم بات وكرا ً لإلرهابيين ،بخاصة أن
هؤالء يعملون ضد حركة الجهاد اإلسالمي
وض��د المنظمات الفلسطينية الوطنية
األخرى» ،ورافضا ً االنزالق إلى «أن المخيم
يصدّر اإلره��اب» .ولفتت المصادر إلى أن

«عملية برج البراجنة ليست معزولة عن
عملية فرنسا وسببها أن داعش يشعر أنه
محاصر وأن الحرب اشتدت عليه ويدرك أن
َ
حزب الله من القوى األساسية في الحرب
على داعش».

مستشفى الرسول األعظم
أولي
هدف
ّ

وأش��ار وزي��ر الداخلية نهاد المشنوق
إلى «أن الهدف األولي لالعتداء االنتحاري
في الضاحية الجنوبية ك��ان مستشفى
الرسول األعظم ،إال أن اإلج��راءات األمنية
ح��ال��ت دون ذل���ك ،وت���م التفجير وس��ط
ال��م��دن��ي��ي��ن» .وخ��ل�ال م��ؤت��م��ر صحافي
عقده ح��ول التطورات األمنية المرتبطة
بتفجير برج البراجنة ،قال المشنوق إن
السوريين الموقوفين ت��و ّزع��وا في برج
البراجنة وف��ي شقة في األشرفية شرق
بيروت كانت ُتع ّد فيها األحزمة الناسفة،
وأن هناك  7سوريين موقوفين ولبنانيين
اثنين أحدهما ان��ت��ح��اري وآخ��ر مه ّرب.
ولفت المشنوق إلى أن المعلومات كانت
تتحدث عن  5انتحاريين سيقومون بهذا
العمل اإلرهابي في الوقت نفسه .وأشار
إل��ى أن مَ��ن يف ّكر ب��إرس��ال  5انتحاريين
لشن اعتداء ّ
يدل على نية بشن المزيد من
الهجمات .وأض��اف المشنوق أن��ه جرى
تحديد انتحاريين سوريين اثنين بتفجير
الضاحية وانتحاري لبناني من الشمال
ً
مضيفا أن صورة
ومه ّرب لبناني من البقاع،
االنتحاري اللبناني الذي أوقف في الشمال
تعكس حجم رغبة اإلرهاب في القتل .وقال
إنّ «ل��دى ه��ؤالء اإلرهابيين رغبة بالقتل
واإلج��رام وبتكفير كل اللبنانيين ،لدرجة
أن هذا الموقوف كان يريد تفجير نفسه
بالقوى األمنية أثناء اعتقاله».
وأك��دت مصادر أمنية«البناء» إلى «أن
التدابير األمنية االحترازية المتخذة في
المستشفى ومحيطه ع ّقدت على اإلرهابيين
ال��وص��ول لتنفيذ العملية وجنبت لبنان
كارثة كبيرة ،فالمستشفى يقع في نطاق
أمني دقيق ،يستحيل على هؤالء اختراقه،
ولذلك استعاضوا عن المستشفى بمنطقة
برج البراجنة في منطقة شعبية ال تبعد
أكثر من  200متر عن المستشفى».
وف��ي سياق متصل ،أوق��ف األم��ن العام
أحد المخططين لتفجيرَيْ برج البراجنة
والمم ّول لهذه العملية اإلرهابية.
وف���ي ب��ي��ان ص���ادر ع��ن مكتب ش��ؤون
اإلعالم ،قالت المديرية العامة لألمن العام،
إنها تم ّكنت من توقيف ك�� ٍّل من اللبناني
ابراهيم احمد راي��د ،وال��س��وري مصطفى
أحمد الجرف .وأش��ارت المديرية إلى انه
بالتحقيق مع الموقوفين بإشراف النيابة
العامة العسكرية ،اعترف األول بمشاركته
مع آخرين في التخطيط للعملية االنتحارية
اإلرهابية التي وقعت في برج البراجنة،
ح��ي��ث ق���ام بنقل أح���د االن��ت��ح��اري��ي��ن من
األراض��ي السورية إلى شمال لبنان ،ومن
المتفجرات
ثم إلى منطقة بيروت وتسليمه
ّ
التي جرى نقل كميات منها إلى داخل لبنان،
باإلضافة إلى صواعق وأسلحة فردية.
ولفتت ال��م��دي��ري��ة ،إل��ى أن الموقوف
اللبناني ك��ان يتلقى أوام���ره وتعليماته
مباشرة م��ن أح��د أم���راء تنظيم «داع��ش»
األمنيين في الداخل السوري المدعو «س.
ش ،».ويدير شبكته اإلرهابية الموزعة في
طرابلس واألشرفية وبرج البراجنة.
وكشفت أن الموقوف الثاني اعترف
بإقدامه على تحويل أموال لمصلحة أعضاء
الشبكة المشار إليها ،وضبط بحوزته كمية

السيسي ألنها ال تريد القطع مع تيار «اإلخوان المسلمين» في
مصر وسائر عالم العرب؛ وما زالت تتباطأ في تنبيه حلفائها
إلى خطر «القاعدة» و»داعش» في مناطق جنوب اليمن ،وال
سيما في حضرموت وعدن.
تركيا هي األخرى ما زالت تتهاون في مواجهة «داعش»،
وترى أنّ له دوره الفاعل في مواجهة أكراد سورية في شمال
ش��رق ال��ب�لاد ال��ذي��ن تشكو م��ن تعاونهم م��ع ح��زب العمال
الكردستاني التركي ،وتخشى من انفرادهم بإقامة حكم ذاتي
في محافظة الحسكة وجوارها .إلى ذلك ،ما زال رجب طيب
اردوغان ،وال سيما بعد انتصار حزبه في االنتخابات ،يم ّني
النفس بأن تدعم «األس��رة الدولية اقتراحه بإقامة منطقة
آمنة داخل األراضي السورية» ،وهو يُؤمل بأن يحظى بتأيي ٍد
لمشروعه من قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها بالده.
هذا التباين ،بل التناقض ،بين روسيا وإي��ران وسورية
من جهة والواليات المتحدة وتركيا ودول «الناتو» وحلفائها
اإلقليميين من جهة أخ��رى ،يستفيد منه «داع��ش» لتشديد
ضرباته الوحشية في عمق سورية ولبنان والعراق ومصر
واليمن ،ظنا ً منه أنها تؤدّي إلى ضعضعة حكوماتها وقواها
األمنية وربما ُتسهم في دع��م البيئات الحاضنة لخالياه
النائمة .غير أنّ هجمات «داع��ش» الفائقة الوحشية حتى
اآلن أعطت نتائج عكسية ،ال سيما في لبنان .فقد تجاوزت
فئاته السياسية المتناحرة خالفاتها وتشنجاتها العصبية،
وتالقت جميعها في إدانة «داعش» وجريمته النكراء ،وتداعت
إلى التماسك الوطني في وجه اإلره��اب واإلرهابيين ،والى
س ّد الثغرات السياسية التي يتسلل منها «داعش» إلشعال
فتنة مذهبية بين أهل الس ّنة وأهل الشيعة ،وبين اللبنانيين
والفلسطينيين .فالشقاق الس ّني ــــ الشيعي على مستوى
عالم اإلس�لام بر ّمته أضحى التربة الخصبة إلشعال فتن
مذهبية مد ّمرة في دوله ومجتمعاته.
هذا التناقض في الموقف بين األطراف الدولية واإلقليمية
حيال «داع��ش» وطرائق التعامل معه أو مواجهته أدّى إلى
تهديد مصير مؤتمر فيينا  -2الذي كانت دعت إليه روسيا
في محاولة لتجسير الفجوة بين مختلف فصائل المعارضة
السورية من جهة وبينها وبين الحكومة السورية من جهة
أخرى .فقد أص ّرت الواليات المتحدة وحلفاؤها على حصر
تمثيل المعارضة السورية بجماعة «االئتالف الوطني» (خالد
خوجه) الذي يتخذ من اسطنبول مقرا ً له ،في حين أص ّرت
روسيا وحلفاؤها على تمثيل هيئات معارضة أخرى من بينها
«مجموعة استانا» (رندا قسيس) ولجنة «مؤتمر القاهرة»
(هيثم مناع) وحزب اإلرادة الشعبية (قدري جميل) و»هيئة
التنسيق الوطني» (حسن عبد العظيم) .غير أنّ أميركا
وحلفاءها تحفظوا بدعوى أنّ «االئتالف الوطني» كان حاز
على تأييد «مؤتمر أصدقاء سورية» و 120دولة شاركت في
لقائهم األول في باريس ،متجاهل ًة أنّ مياها ً كثيرة جرت تحت
الجسور في السنوات الثالث األخيرة ،وأن ال وجود ميدانيا ً
فاعالً لـ ِ «االئتالف» ،خصوصا ً بعد الحضور الروسي الكثيف،
سياسيا ً وعسكرياً ،منذ مطلع الشهر الماضي.
ماذا بعد؟
إذا بقي التناقض بين األطراف الدولية واإلقليمية سائداً ،فال
سبيل إلى حسمه إال ّ في الميدان وعلى مرأى ومسمع من سائر
المشاركين والمتف ّرجين...
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كبيرة من األموال.
وأش��ارت إلى أن «الموقوفين أحيال مع
المضبوطات إلى النيابة العامة العسكرية.
وال تزال األجهزة المعنية في األمن العام،
وب���إش���راف ال��ق��ض��اء ال��م��خ��ت��ص ،تالحق
باقي أف��راد الشبكة اإلرهابية ليصار إلى
توقيفهم».
وتمكنت شعبة المعلومات في قوى األمن
الداخلي من توقيف م .س .ووالده ،لتورط
االبن بنقل االنتحاريين اللذ ْين استهدفا برج
البراجنة ،وذلك بعد مداهمة منزله في بلدة
اللبوة ،حيث تم العثور على مبلغ  450ألف
دوالر وهويات وإخراجات قيد مزورة كانوا
يعملون م��ن خاللها على نقل متورطين
لداخل العاصمة.

توقيف الجمل صدفة

وإذا كان المشنوق أشاد خالل المؤتمر
الصحافي الذي عقده متوسطا ً مدير عام
األم��ن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص
ومدير ف��رع المعلومات عماد عثمان بما
حققته األجهزة األمنية من خطوة استباقية
في توقيف الشبكات اإلرهابية ،قائلاً إنه
فخر لكل اللبنانيين أن استطاع جهاز أمني
لبناني الكشف عن شبكة إرهابية خالل 24
ساعة .استهجنت مصادر أمنية مطلعة في
حديث«البناء» التركيز على فرع المعلومات
وعدم اإلضاءة على اإلنجازات التي حققها
األمن العام ومديرية المخابرات ،ال سيما
وأن إلقاء القبض على إبراهيم الجمل في
القبة في طرابلس جرى بالصدفة ،إذ إن
مروره عند الساعة  2:30من بعد منتصف
ليل الخميس صادفه انتشار للقوى األمنية
في المنطقة ،وجرت محاولة توقيفه للتأكد
من األوراق الثبوتية ومن أوراق الدراجة،
فسحب ال��م��س��دس على عناصر شعبة
المعلومات وقبضوا عليه بعد مالحقة
وضبطوا بحوزته حزاما ً ناسفا ً كان ينوي
تفجير نفسه ف��ي جبل محسن ،بحسب
م��ا اع��ت��رف .وت��ح��دث��ت ال��م��ص��ادر ع��ن أن
«انتحاريّي برج البراجنة اللذين ينتميان
إلى تنظيم داعش كلّفا بالعملية اإلرهابية
م��ن قبل أمير داع��ش ف��ي محافظة الرقة
وأنهما اختبئا في منزل الجمل في الضنية
لبضعة أيام قبل تنفيذ العملية».

ضبط المنطقة الرمادية
في المخيم

وك���ش���ف���ت م�����ص�����ادر ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة
رسمية«البناء» أن الشقة التي استعملها
اإلرهابيون لتنفيذ تفجي َري برج البراجنة
ال تقع في عمق المخيم بل على أطرافه»،
وأضافت المصادر أن «الفصائل الفلسطينية
ف��ي المخيم ك��ان��ت ت���درك منذ زم��ن بأن
محاوالت زجّ المخيم في صراع مع الضاحية
الجنوبية هي من األهداف المتوقعة لقوى
خارجية ال سيما العدو اإلسرائيلي ،لذلك
اختار اإلرهابيون المنطقة الرمادية في
المخيم إلدراك��ه��م وج��ود إج���راءات أمنية
فلسطينية قد تعيق وجودهم في المخيم».
وأش��ارت المصادر إلى «أن جهة أمنية
رسمية هي التي داهمت الشقة في المخيم
بتسهيل فلسطيني وألقت القبض على 4
أشخاص سوريين بعد أن انتقلوا من شقة
في األشرفية إلى المخيم .وهم من ضمن
الشبكة التي خططت للعملية والتي ألقي
القبض عليها».
وأك��دت المصادر «حصول توافق بين
جميع الفصائل الفلسطينية على رفع
درجة اإلج��راءات لألجهزة األمنية التابعة
للفصائل وتوسيع دائ��رة نطاق عمل هذه

األجهزة ليطال كل المخيم فضالً عن زيادة
التنسيق مع األجهزة األمنية اللبنانية وأمن
المقاومة».
وإذ حذرت المصادر من خاليا إرهابية
أخرى من المحتمل وجودها داخل المخيم
وخ��ارج��ه ،أك��دت أن��ه لم يعد باستطاعة
اإلرهابيين تنفيذ عمليات إرهابية كما في
السابق».

المستقبل سيبني
على موقف السيد

إلى ذلك ،تلقف تيار المستقبل تلقفا ً جزئيا ً
مبادرة األمين العام لحزب الله وليس تلقفا ً
كليا ًبمضمونها .وتعاطى تيار المستقبل
بشخص الرئيس سعد الحريري بشكل
إيجابي ومنفتح مع كالم السيد نصر الله
في ما يتعلق بوحدة اللبنانيين التي يجب
أن تعلو ف��وق أي اعتبار وخ�لاف ،بغض
النظر عن الثوابت التي يك ّررها الحريري
عند كل خطاب من دعوته حزب الله إلى
الخروج من سورية ،وأن درء الفتنة عن
لبنان يحتاج لقرارات مصيرية تجنب البالد
الذهاب إلى الحروب المحيطة.
لكن ال��س��ؤال األس��اس��ي إل��ى أي درجة
يستطيع تيار المستقبل أن يستجيب جديا ً
لمبادرة السيد نصر الله أم��ام التصعيد
ال��س��ع��ودي ض��د س��وري��ة وإي���ران وح��زب
الله؟
وتؤكد مصادر مطلعة لـ«البناء» أن
«الجوهر ف��ي رد فعل الحريري ال ي��زال
على حاله فهو يدعو اآلخرين إل��ى البتّ
بمصير الرئاسة ال��ذي يعتبره المدخل
السليم لتسوية تعيد إن��ت��اج السلطة
التنفيذية وقانون االنتخاب ،في حين أن
السيد يدعو إلى إنجاز تسوية سياسية
شاملة تطال رئاسة الجمهورية والحكومة
والمجلس النيابي وقانون االنتخاب»..
أما النائب عمار حوري فيؤكد لـ«البناء»
أن «تيار المستقبل سيدرس خطاب السيد
نصر الله الثالثاء في اجتماع الكتلة»،
مشيرا ً في الوقت نفسه إلى «أننا سنبني
على موقفه المتمسك باتفاق الطائف
وتأكيده أن التسوية ال شأن لها بالمؤتمر
التأسيسي».

حوار حزب الله ـــ المستقبل

إلى ذلك تتجه األنظار مطلع هذا األسبوع
إل��ى جلسة ال��ح��وار المرتقبة بين حزب
الله وتيار المستقبل في الساعات القليلة
المقبلة ،بعدما كانت مق ّررة يوم الجمعة
الماضي للبحث في الوضع األمني بعد
تفجيري ب��رج البراجنة وال��ت��ص��دي ألي
فتنة .كذلك تتجه األنظار إلى لجنة قانون
االنتخاب التي سيكلفها رئيس المجلس
النيابي نبيه بري بعد اجتماع هيئة مكتب
المجلس يوم غد الثالثاء لدراسة قانون
االنتخاب وفق التوصية التي صدرت عن
المجلس النيابي ،والتي من المتوقع أن
تبحث عن نقاط مشتركة بين اقتراحات
ومشاريع القوانين المقدمة ال سيما بين
القانون المختلط الذي قدّمه النائب علي
ب��زي القائم على انتخاب  64نائبا ً على
أس��اس النظام األك��ث��ري و 64نائبا ً على
أساس النظام النسبي ،واالقتراح المقدم من
حزب القوات والحزب التقدمي االشتراكي
وتيار المستقبل القائم على انتخاب 68
على أساس األكثري و 60نائبا ً على أساس
النسبي ومشروع الحكومة معدال ً والذي
يقسم لبنان  15إل��ى دائ���رة على أس��اس
النسبية وال���ذي حظي بموافقة أقطاب
بكركي الموارنة.

الذي اعترف سريعا ً بعمله مع «داعش» منذ فترة طويلة .وتقول المصادر
إنه ت ّم اعتقال سعد محمود سرور والد عدنان يوم األحد ظهرا ً بعدما اعترف
عليه ابنه عدنان بالقيام بتزوير بطاقات وإخراجات قيد لبنانية وسورية.
وتضيف المصادر المطلعة أنّ عدنان سرور اعترف خالل التحقيق معه
بالقيام بنقل العديد من عناصر «داعش» من سوريا إلى لبنان في أكثر
من رحلة.
المصادر قالت إ ّنه وجد في منزل عدنان سرور مبلغ  450ألف دوالر
وبطاقات مدنية وعسكرية ،وإخراجات قيد سورية ولبنانية ،وبعض
األسلحة الفردية.
وتشير المعلومات إلى أنّ التحقيقات مع عدنان سرور كشفت عن وجود
انتحاريين اثنين في بلدة عين أم الدمامل في ريف حمص ،بعدما ألقي
القبض على المصور وقتل انتحاريين في اعتداء برج البراجنة اإلرهابي.
ويسكن آل سرور بلدة اللبوة منذ ستينيات القرن الماضي ،وتعود
أصولهم إلى بلدة عسال الورد في سورية ،وكان سعد محمود سرور والد
عدنان قد عاش فترة زمنية في السعودية في نهاية القرن الماضي ،وعاد
إلى لبنان حيث افتتح فرنا ً على طريق عام اللبوة بعلبك.

نضال حمادة

�إعالنات ر�سمية
اعالن
كهرباء قاديشا
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي المغفلة -القاديشا عن استدراج للعروض لتزويد
آليات القاديشا بمادة البنزين وذلك وفق المواصفات الفنية والشروط االدارية المحددة في
دفتر الشروط الذي يمكن الحصول على نسخة عنه لقاء خمسين الف ليرة لبنانية (تضاف
 )TVAمن قسم الشراء في المصلحة االدارية في مركز الشركة في البحصاص ما بين
الساعة  8صباحا ً و 12ظهرا ً من كل يوم عمل .تقدم العروض في أمانة السر في القاديشا-
البحصاص .تنتهي مدة العروض يوم السبت الواقع فيه  12كانون األول  2015الساعة 12
ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
2130
وزارة المالية
مديرية المالية العامة -محافظة البقاع
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة البقاع-
دائرة الدائرة اإلدارية المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة
الكائن في زحله -البولفار-السرايا مبنى المالية -الطابق الثاني هاتف ، 801003/08
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم،
وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله،
علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية.
اسم المكلف
جميل نجيب كعدي

رقم المكلف
160824

رقم البريد المضمون
RR140277695LB

جورج عوض الخليل

208055

RR140277293LB

سالم خضر شرف الدين

315759

RR140277925LB

نزار صبحي الشامي

319386

RR140277585LB

ريتا سمير عبد السيد

448856

RR140277378LB

عمر ابراهيم الحشيمي

844324

RR140277656LB

اسامة هاني احمد

1193273

RR140277466LB

محمد غازي امين مبارك

1388350

RR140277611LB

شركة بان دوجو القادري ش.م.ل

1586285

RR140277625LB

محمد سمير سليم الشويكي

1649074

RR140277792LB

اي -ترانس كو ش.م.م 1950614 .E-TRANS CO S.A.R.L

RR140277639LB

2068980

RR140278055LB

هيثم عماد درويش

2110355

RR140277801LB

المدور  73العقارية ش.م.ل

2133789

RR140277758LB

مروان يوسف مخايل

2253350

RR1401277568LB

جان موسيس انجايان

2389648

RR140277599LB

مشعالني للماكوالت الجاهزه ش م م

روال يحي يحي

3035630

RR140277789LB

علي محمد حمود

3071388

RR140278033LB

آمنة داود قزعون

3092317

RR140277660LB

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة البقاع
ألين الجميل
التكليف
2138

