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يتفرج ( ...تتمة �ص)1
تيار الم�ستقبل
ّ

وذلك حماية ألصحاب الريوع العقارية والمصرفية والمته ّربين
من دفع الضرائب والمتم ّنعين عن دفع نسب زهيدة من أرباحهم
الخيالية .كما هو حاصل مع خاطفي األمالك البحرية ،ومع كثير
من سارقي أموال الدولة والمنتفعين بالمحسوبيات والرشاوى
والتلزيمات وغير ذلك من مصادر ال ُتعد وال ُتحصى.

سيناريو السنيورة يط ّير
المؤسسات والسلسلة

لذلك فما ج��رى ف��ي ي��وم جلسة سلسلة ال��رت��ب وال��روات��ب
أمس ،ليس مج ّرد خالف على هذه السلسلة فقط ،بقدر ما كان
لب القضية ،وهي أزمة هذا النظام وخطة تعطيل الدولة
يش ّكل ّ
ومؤسساتها.
والقطبة المخفية ـ المكشوفة كانت بتدبير وسيناريو مهندس
تيار «المستقبل» ف��ؤاد السنيورة ال��ذي تل ّقى موقف حلفائه
المسيحيين في  14آذار ليوسع دائ��رة التعطيل ،فيطاول عمل
المجلس التشريعي ،على رغم اعترافه بهذا الحق قبل يوم من
الجلسة ،ويح ّول حكومة تمام سالم إلى حكومة تصريف أعمال
ليصطاد ثالثة عصافير بحجر واح��د ،وه��ي تعطيل المجلس
وتعطيل الحكومة والقضاء على السلسلة .هكذا أرادها السنيورة
وفعلها مستفيدا ً أيضا ً من التأزم الطارئ على العالقة بين وزير
التربية وهيئة التنسيق النقابية حول االمتحانات الرسمية.

تحذيرات بري

وحيال هذا االنقالب ،كما عبّر رئيس المجلس النيابي نبيه
بري أمام زواره مساء أمس ،كان ال ب ّد لرئيس المجلس من أن
يطلق رسالة تحذيرية في ك ّل اتجاه ،فيح ّذر من تعطيل الحكومة
والمجلس بحجة الشغور الرئاسي مع حرصه وتأكيده على
أولوية هذا االستحقاق ويكشف بذلك النيات واألهداف المتن ّوعة
للمقاطعين ومنها ضرب السلسلة ومنع إق��رار موازنة جديدة
موعودة وقانون جديد لالنتخابات وتعطيل االنتخابات النيابية
المقبلة.
هكذا كشف الرئيس بري أم��ام النواب في جلسة السلسلة
قبل رفعها لعدم اكتمال النصاب .هذا المشهد التعطيلي الذي
يش ّكل خطرا ً على النظام بكامله ،كما عبّر الحقا ً أمام زواره مساءً،
فالمسألة ليست مسألة سلسلة وامتحانات كما أكد بقدر ما هي
مسألة تعطيل النظام والمؤسسات.
و«األنكى» من ذل��ك ،ف��إنّ السنيورة لم يتط ّرق إلى مقاطعة
الجلسة خافيا ً نية االنقالب على التشريع وتفخيخ مسار الحكومة
لمصالح تكاد تكون شخصية ،ال سيما أنّ الرئيس سالم حضر إلى

المجلس وأكد للرئيس بري أنه مع التشريع ،وناقش معه كيفية
ّ
المعطل .كما أنّ النائب بهية الحريري
تحريك عمل الحكومة
حضرت أيضا ً في إشارة الفتة للتعبير عن التباين مع السنيورة
في شأن التعاطي مع السلسلة.

هيئة التنسيق تصعّ د

وردا ً على تعطيل الجلسة التشريعية ،رفعت هيئة التنسيق
النقابية من تحركها التصعيدي ،فنفذت اعتصاما ً مفتوحا ً ليالً
ـ نهارا ً في وزارة التربية للحؤول دون إخراج األسئلة من دائرة
االمتحانات .وبعد ظهر أمس عقد اجتماع مطول بين الوزير بو
صعب وهيئة التنسيق استمر ألكثر من ثالث ساعات لم ينته إلى
توافق نتيجة إصرار وزير التربية على إجراء االمتحانات يوم
غد الخميس ،على رغم أن الهيئة طلبت منه تأجيل االمتحانات
أليام عدة ألنه ال يمكن إجراؤها يوم غد ألسباب تقنية تتعلق
بالتحضيرات المطلوبة إلجرائها.
وبعد اتصاالت على مستويات سياسية متعددة ،خصوصا ً
مع الرئيس بري ورئيس الحكومة والعماد عون وأطراف أخرى،
عقد اجتماع ثانٍ بين الوزير بو صعب وهيئة التنسيق بحضور
النائب علي بزي موفدا ً من الرئيس بري ،ومسؤولين من الحزب
السوري القومي االجتماعي ،وذلك قرابة الحادية عشرة ليالً
في وزارة التربية ،وبعد قرابة الساعة ،عقد الوزير بو صعب
مؤتمرا ً صحافيا ً بحضور بزي وهيئة التنسيق أعلن فيه عن
تأجيل االمتحانات لمدة  24ساعة بعد أن تجاوبت الهيئة مع
مطلب إشراف المعلمين على االمتحانات .وأوضح وزير التربية
أنه كان يتجه إلى اإلعالن عن إلغاء االمتحانات وإعطاء إفادات،
لكن تجاوب الهيئة مع مطلب اإلشراف على االمتحانات وألنهم
يرفضون ضرب الشهادة الرسمية ،اتخذوا القرار باإلشراف على
االمتحانات .لكنه أوضح أن الهيئة لن تصحح االمتحانات وتعلن
النتائج إذا لم يتم إقرار السلسلة.
أما عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب فأوضح أنه جرى
االتفاق مع الوزير بو صعب أنه لن يتم التصحيح ولن تصدر
النتائج قبل إقرار السلسلة ،موضحا ً أنّ هذا القرار يؤكد حرص
الهيئة على الشهادة الرسمية وعلى الطالب ،موضحا ً أنّ الهيئة
كما تدافع عن السلسلة تدافع عن الشهادة الرسمية وعن مستقبل
الطالب.

عدم التوافق يعطل الحكومة

على صعيد آخر ،تدخل الحكومة في مشكلة جدول األعمال
والتواقيع ،وستعقد جلسة لمجلس الوزراء غدا ً الخميس برئاسة
رئيس الحكومة تمام سالم في العاشرة صباحاً.

المنطقة العازلة ( ...تتمة �ص)1
في اللحظة التي ذهبت فيها استراتيجية العدوان لفرض منطقة عازلة
واعتبارها واقعا ً مشروعاً ،كانت استراتيجية ص ّد العدوان من قبل الدولة
السورية جاهزة وحاضرة ،وكان ال ب ّد من العمل على إيجاد هذه المنطقة ،لكن
وفق الشروط السورية ،وبالطريقة التي تناسبها.
نحن نعتقد أنّ الدولة قد أفرغت نفسها من ذات المنطقة ،وانسحبت انسحابا ً
تكتيكيا ً خطيراً ،وبدأت بالعمل عليها ،والعمل على التعامل معها باعتبارها
منطقة خصم وأدوات عدو ،خاصة أنّ غالبية أهلها قد هجروها نتيجة تط ّور
المشهد الميداني ونتيجة كتلة النار التي استحضرتها المجموعات المسلحة،
ووضعتها في وجه حضور الدولة في ذات المنطقة.
الفكرة األساسية أنّ الدولة هي التي ساهمت في التحضير لهذه المنطقة
انطالقا ً من تف ّوقها وقدرتها على السيطرة عليها ،وليس كما كان مخططا ً لهذه
المنطقة أن تكون تحت تراجع وضعف حضور الدولة ووجودها.
انطالقا ً من ذلك يمكننا القول إن «المنطقة العازلة» في الجنوب السوري
موجودة وحاضرة ،وقائمة أيضاً ،لكنها لم تكن وفق معايير وشروط العدو
والخصم ،بمقدار ما كانت وفق معايير وشروط الدولة ،وهي الشروط التي
سهّلت عليها التعامل معها ،والسيطرة عليها بأذرع نارية فرضت مشروعيتها
وق ّوتها وتف ّوقها المحسوب جداً ،من خالل الحفاظ على قدرات الدولة وطاقتها
وتحييد إمكانية التأثير على هذه الطاقة!
انطالقا ً من ذلك ،نعتقد أنّ القدرة على استعادة السيطرة الكاملة على هذه
الجغرافيا ،والتي شكلت «منطقة عازلة» ،موجودة وحاضرة ،لكنّ استعمالها
وقرار استعمالها مشروطان بطبيعة الحدث ذاته ،وليس بقدرة القوات المسلحة
على ذلك!

خالد الع ّبود

المعار�ضة تدعو البحرينيين
للم�شاركة بـ «ع�صیان ال�شهید»

خفايا ملف النازحين ( ...تتمة �ص)1
وأكد مصدر وزاري لـ»البناء» أنّ الجلسة ستناقش بنود جدول
األعمال الذي وزع منذ نحو أسبوعين ،إضافة إلى استكمال البحث
في آلية عمل الحكومة في ظ ّل الشغور الرئاسي ،متمنيا ً أن يحصل
توافق بخصوص جدول األعمال ،ألنّ عدم التوافق من شأنه أن
يعطل الحكومة ويضرب مصالح الناس على غرار مجلس النواب
المشلول ألسباب سياسية.
وإذ أشار المصدر إلى أنه كان من المفترض أن تحصل اتصاالت
لتسهيل عمل الحكومة ،لفت إلى أنّ السلسلة واالمتحانات الرسمية
خطفت المساعي ،آمالً أن تكون النوايا حسنة وأن يت ّم االتفاق على
آلية تسهّل عمل الحكومة ،مشيرا ً إلى أنّ الدستور أناط صالحيات
رئيس الجمهورية في ظ ّل الشغور بمجلس ال��وزراء مجتمعاً،
باستثناء نقطة واحدة لم يشر إليها والتي تع ّد ثغرة في الدستور
وهي كيف نصدر المراسيم ومن يو ّقعها .وأشار إلى أنّ القرار الذي
يحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية يتطلب توقيع  24وزيراً.

ال خطر على مجلس الوزراء

وأك��د مصدر كتائبي لـ»البناء» أنّ هناك اتفاقا ً بين القوى
السياسية بالحفاظ على مؤسسة مجلس ال��وزراء كمؤسسة
عاملة ،وذلك لتسيير شؤون المواطنين بالح ّد المعقول ،الفتا ً
إلى أن ال خطر على استمرارية عمل المجلس في ظ ّل المقاطعة
لمجلس النواب .وأكد المصدر أنّ سلسلة الرتب والرواتب هي
فوق قدرة الدولة ،ولن يكون هناك سلسلة إال إذا كان هناك اقتصاد
متماسك.

النظام السياسي يتع ّرض الهتزازات

وأكد النائب عالء الدين ترو لـ»البناء» أنّ الحكومة معطلة
تحت شعار الصالحيات ،مشيرا ً إلى أن التعطيل في المجلس
النيابي ومجلس الوزراء من شأنه أن يؤدي إلى شلل المؤسسات
وتعريض البلد لمخاطر كبيرة .وتحدث ت��رو عن أنّ النظام
السياسي يتع ّرض اله��ت��زازات عنيفة نتيجة الفراغ الرئاسي
والتعطيل ،وهذا يشكل خطرا ً على مصير البلد.

فرنسا تدعم المجلس والحكومة

في موازاة ذلك ،أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية
الفرنسية« ،أن فرنسا تلتزم باالتفاق بين اللبنانيين الذي نال
دع��م المجتمع ال��دول��ي» .وأوض��ح «أنّ باريس تؤكد ض��رورة
مساندة المؤسسات اللبنانية والحفاظ على التوازن الذي تؤمنه
ه��ذه المؤسسات بموجب اتفاق الطائف» .ولهذه الغاية زار
السفير الفرنسي باتريس باولي الرئيس تمام سالم في السراي
الحكومية ونقل إليه دعم بالده للحكومة التي يرأسها.

الكرملين يك�شف ( ...تتمة �ص)1
وق��ال الريجاني في برقية تهنئة إلى الرئيس األسد
بمناسبة ف���وزه ف��ي االن��ت��خ��اب��ات الرئاسية «إن هذه
االنتخابات والفوز يؤكدان أن الحل الوحيد إلنهاء األزمة
الحالية التي تمر بها سورية ،هو طريق الحوار الوطني
وعلى أس��اس رغبة وإرادة الشعب السوري المقاوم»،
مشيرا ً إلى أن «انتخاب الشعب للرئيس األسد يعبر عن
إرادته بالصمود والمقاومة في مواجهة اإلرهاب».
هذا وكان الرئيس األسد قد استقبل يوم أمس الدكتور
حسان ال��ن��وري المرشح السابق النتخابات رئاسة
الجمهورية ،حيث أكد االخير «أن االنتخابات الرئاسية
اتسمت بالشفافية والنزاهة وشكلت خطوة مهمة على
طريق ترسيخ مبادئ الديمقراطية كونها أول انتخابات
تعددية تشهدها سورية منذ عقود طويلة».
وأشار الرئيس األسد إلى أن نجاح العملية االنتخابية
وإقبال المواطنين بكثافة على صناديق االقتراع أبرز
بشكل ناصع قوة الشعب السوري وتمسكه بقراره الحر
على رغم الظروف الصعبة واالستثنائية التي تعيشها
سورية ومحاوالت البعض في الخارج فرض إرادته على
السوريين.
كما استقبل الرئيس األسد ماهر حجار المرشح السابق
النتخابات رئاسة الجمهورية ،الذي أشار خالل اللقاء إلى
أن الثقة الكبيرة التي منحها الشعب السوري للرئيس
األسد من خالل االنتخابات تؤكد عزم هذا الشعب على
المضي في محاربة اإلره��اب حتى القضاء عليه تماما ً
وتمسكه بإعادة األمن واالستقرار إلى ربوع سورية والسير

بثبات نحو مستقبل أفضل.
ج��اء ذل��ك في وق��ت ب��دأت السلطات السورية أمس،
اإلفراج عن المعتقلين الذين شملهم مرسوم العفو الذي
أصدره الرئيس األسد ،حيث تم اطالق عدد من السجناء
من سجني درعا وعدرا المركزي وسجن حماة اضافة الى
عدد من السجون.
ميدانياً ،واصلت وح��دات الجيش السوري والقوات
الرديفة عملياتها في محيط العاصمة دمشق ،مستهدفة
تجمعات للمسلحين في جسرين وزبدين ودير العصافير
ووادي عين ترما في محيط المليحة ،وم��زارع النشابية
فيما استهدفت وحدات اخرى محيط مدينة دوما ومزارع
عالية والعب وكرم الرصاص ومراكز قيادة للمسلحين في
حي جوبر.
في حين استهدفت وحدات الجيش السوري مسلحين
في خان الشيح وعين السودا وعين البيضا جنوب دمشق
ومناطق داريا وعدرا العمالية وعدرا البلد وحرستا وزملكا
وسقبا وحمورية.
وف��ي حلب تمكنت وح���دات الجيش ال��س��وري من
السيطرة على تلة القرعة غرب قرية الوضيحي ،فيما
استهدفت وحدات اخرى تجمعات للمسلحين في حريتان
وعندان والمرجة وم��ارع والنعناعي والمنطقة الحرة
وحندرات وتل مصيبين وبالس والحاضر وهنانو وخان
طومان وعربيد وقاضي عسكر والمنصورة وأرض المالح
والمدينة الصناعية ودارة عزة وشويحنة وبستان الباشا
وعبطين.

دعا ائتالف شباب ثورة  14شباط ،الجماهیر البحرينيّة للمشاركة
الكثيفة في الفعالیّات الكبرى المرتقبة تحت شعار «عصیان الشهید»،
للتنديد ب��إص��رار السلطات علی االمتناع عن تسلیم جثمان الشهید
عبدالعزيز العبّار لذویه ،الذي أكمل يومه الـ  52في المشرحة.
البحريني ،للنزول إلى الساحات،
ودعا االئتالف في بيان له ،الشعب
ّ
اليوم األربعاء ،للمشاركة في هذه «المسيرة الثوريّة الغاضبة ،لرفض
الخليفي ،واستهتاره بالقيم واألعراف الدينيّة والقانونيّة»،
غطرسة النظام
ّ
وفق تعبيره.
كما دعا االئتالف الشعب إلعالن الحداد العام ،وإغالق المحالّت التجاريّة،
وإطفاء األنوار الخارجيّة للمنازل اليوم األربعاء ،مطالبا ً «بتصعيد الحراك
الشعبي الثوريّ في مختلف الساحات والميادين ،انطالقا ً من المسؤول ّية
ّ
الدينيّة والوطنيّة حيال احتجاز العبّار».
البحريني ،بالمشاركة في
وأه��اب ائتالف  14شباط بأبناء الشعب
ّ
الطبي ،غدا ً الخميس المقبل
المسيرة الغاضبة نحو مجمع السلمانيّة
ّ
المدني
العصيان
خطوات
ضمن
لتحرير جثمان «الشهيد العبّار» ،وذلك
ّ
المرتقب تحت شعار «عصيان الشهيد».
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ماري زوجة جوزف أبو خليل وعائلتها
		
عايدة زوجة جوزف مطر وعائلتها
		
الحزب السوري القومي االجتماعي
وعموم عائالت الفرزل ينعون إليكم بمزيد من األسى واللوعة فقيدهم
الغالي المأسوف عليه المرحوم

الرفيق يو�سف عبداهلل حنا
المنتقل إلى رحمته تعالى أمس الثالثاء الواقع فيه  10حزيران 2014
متمما ً واجباته الدينية .يحتفل بالصالة لراحة نفسه في تمام الساعة
الرابعة من بعد ظهر يوم غ ٍد الخميس الواقع فيه  12الجاري في كنيسة
سيدة النياح ـ الفرزل.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة اليوم األربعاء
ويومي الخميس والجمعة الموافق فيه  11و 12و 13حزيران من الساعة
العاشرة صباحا ً حتى الساعة السابعة مساءً.
ويومي السبت واألحد الواقع فيه  14و 15الجاري في منزل الفقيد
الكائن في الفرزل مرقيص من الساعة العاشرة صباحا ً حتى الساعة
السابعة مساءً.

بعد �سيطرة ( ...تتمة �ص)1
وشدد المالكي على ضرورة «أن تؤيد األمم المتحدة العراق» ،مؤكدا ً «أهمية أن تقوم
دول الجوار بضبط الحدود» .ودعا الوزارات كافة إلى «رعاية األسر المهجرة».
وتوعد المالكي بمحاسبة كل من «قصر وتخاذل» عن أداء مهامه ،فيما أكد أن مجلس
الوزراء اتخذ قرارا ً بإعادة هيكلة األجهزة األمنية.
ودعا رئيس الحكومة العراقية الجهات الرسمية إلى دعم اإلجراءات الشعبية لحمل
السالح ،مطالبا ً باالستنفار إلعادة الحياة لطبيعتها في نينوى وغيرها.
ويسيطر مسلحون ينتمون لتنظيم «داعش» ،منذ ليلة أول أمس االثنين ،على مبنى
محافظة نينوى ومطار الموصل وقناتي سما الموصل ونينوى الغد الفضائيتين ،فضالً
عن مراكز أمنية ومؤسسات رسمية أخرى ،كما انتشروا في الساحلين األيمن واأليسر
من المدينة ،فيما تمكن آالف السجناء من الهروب من سجون بادوش والتسفيرات
ومكافحة اإلرهاب في المحافظة ،بعد سيطرة المسلحين عليها.
فيما ذكرت مصادر في تقرير أمني ،أن «المحافظ أثيل النجيفي حوصر داخل
المبنى لكنه تمكن من الهرب ،عندما دحرت الشرطة هجوما ً شنه مئات من المتشددين
المسلحين بقذائف صاروخية وبنادق قناصة ورشاشات ثقيلة مثبتة على مركبات».
كما انتشر مسلحون تابعون لـ»داعش» ،في قريتين بقضاء الشرقاط شمال تكريت
بعد السيطرة على مطار المدينة ،وقاموا بإحراق مركز للشرطة في الساحل األيسر من
القضاء (راجع تفاصيل الحدث العراقي في الصفحة .)12

وسط نظراته المستغربة ،فضل أنتوني عدم التعليق.
وطبعا ً لم يسجل هذا االقتراح في تقريره عن لقائه بدولة
رئيس مجلس الوزراء (السابق) نجيب ميقاتي.
وتفيد خالصات تقارير المفوضية وأيضا ً تقارير عن
محادثات لبنانية مع هيئات مانحة الستيعاب النازحين،
أنه على رغم مرور نحو ثالثة أعوام على هذه المشكلة فإنه ال
بيروت وال أية جهة دولية وضعت خطة علمية لكيفية مواجهة
لبنان ألزمة النازحين السوريين .وتؤكد هذه التقارير أن هذه
األزمة تتفاقم نظرا ً لألمور األساسية التالية:
أوالً :خالل المرحلة الماضية على األق��ل تعاملت الدول
المانحة للنازحين في لبنان بخلفية سياسية .فهي أرادت
مقايضة تقديم القوت اليومي للنازح والطبابة واإلقامة
بمقابل إبداء مشاعر الوالء السياسي للمعارضة السورية.
وقاد هذا التوجه بين أوساط النازحين في لبنان جمعيات
خليجية ذات خلفيات سلفية ،نشطت بينهم تحت عنوان أنها
جمعيات أهلية.
وهذه الجمعيات بحسب ما تكشف معلومات ميدانية،
اشتغلت على خطين مع النازح السوري؛ فهي أوال ً قدمت له
جرعة مركبة يتض ّمن جزء منها إعانة مادية له والجزء اآلخر
وجبة دعوية الستمالته إلى الخط السلفي.
وثانيا ً توسعت هذه الجمعيات بإنشاء مشاريع تشغيلية
صغيرة للنازحين السوريين في لبنان ضمن توجه يريد
دمجهم في النسيج االقتصادي واالجتماعي اللبناني بهدف
نقلهم من حالة اإلقامة الموقتة ال��ى اإلقامة المستديمة،
والهدف البعيد من ذلك إحداث تغيير ديموغرافي في لبنان
يخدم رؤيتهم المذهبية للمشرق.
أخيراً ،ومع تعاظم الخوف الغربي من مدى استثمار الجهات
اإلسالمية العالمية المتطرفة في األزم��ة السورية وبملف
النازحين ال��ذي أفرزته ،بدأ يتراجع إلى ح ّد ملحوظ نطاق
تواجد هذه الجمعيات السلفية التي تتلطى بغطاء أنها هيئات
مدنية تعمل باإلغاثة .ويمكن القول إنّ دورها الخطر انحسر
في لبنان إلى ح ّد ملحوظ ،من دون أن يعني ذلك أنه يجب عدم
إبقاء الحذر قائما ً تجاه دورها داخل ملف النازحين.
ثانياً :طغيان ظاهرة الفساد على عمل نسبة عالية
من الجهات العاملة بموضوع النازحين في لبنان .تقول هذه
المصادر« :لقد ظهرت طبقة من األثرياء الجدد الذين جمعوا
ثرواتهم من األموال المخصصة إلغاثة النازحين»...
وخ�ل�ال غير اجتماع بين مفوضية ش���ؤون الالجئين
والجهات الرسمية اللبنانية ،طالبت األخيرة بأن تشرف
الدولة اللبنانية على األموال المقدمة للنازحين في لبنان،
ولكن الجهات الدولية رفضت هذا المطلب تحت حجة أنه ال
توجد فى الدولة اللبنانية هيئات إغاثة للتعامل مع حاالت
الكوارث وال��ط��وارئ .في المبدأ إن السبب الظاهري الذي
يطرحه الدوليون صحيح؛ فلبنان ص��اغ مشروع قانون
إلنشاء سياسة وأجهزة لحاالت الطوارئ والكوارث ،ولكنه لم
ينفذ حتى اآلن.

استنفار في السراي!

وقبيل مغادرته السراي الحكومي قام ميقاتي بإصدار
تعليمات بدت آنذاك مستغربة للعديد من المتابعين ،ومفادها
إعالن حالة االستنفار كإجراء تجريبي في السراي الحكومية،
وت� ّم بموجب هذا اإلج��راء إخضاع ك ّل موظفي السراي إلى
تدريب على حاالت الكوارث لمدة ساعات!
والعارفون ببواطن النقاش بين حكومة ميقاتي والجهات
الدولية المانحة ،أدركوا مقصد ميقاتي من هذا اإلجراء اآلنف
الذكر ،وهو توجيه رسالة عملية للمانحين الدوليين مفادها
أنّ لبنان لديه سياسة رسمية وأدوات تنفيذية ،على مستوى
مواجهة الكوارث وحاالت الطوارئ.

يقول مسؤول في لجان إغاثة النازحين العاملين لمصلحة
الدولة اللبنانية ،إنّ تمرين حالة الطوارئ الذي قام به ميقاتي
في السراي لم يؤ ّد إلى تغيير رأي الجهات المانحة .وكشف
«أن قضية رفض هذه األخيرة تسليم األم��وال إلى الدولة
اللبنانية ال يعود في األساس إلى أنها ال تملك سياسة طوارئ
وهيئات إغاثة فاعلة لتنفيذها في حاالت الكوارث ،بل ألنها
تخشى من أنّ منظومة الفساد في أجهزة الدولة اللبنانية
ستبدّد هذه األموال وتحول دون وصولها إلى مقصد إغاثة
النازحين .ولكن المصدر عينه يكشف أنه بمقابل وجود فساد
في أجهزة الدولة اللبنانية ،فإننا نالحظ أيضا ً بالمقابل وجود
فساد ال يق ّل شأنا ً في االجهزة الدولية العاملة على موضوع
مساعدة لبنان على استيعاب النازحين السوريين.
ومن أصل  5.6مليار دوالر ،هي مجموع الوعود الدولية
للدول المضيفة للنازحين السوريين ،تبلغ حصة لبنان نحو
مليار وسبعمائة مليون دوالر ،وصل منها الى لبنان فقط 160
مليون دوالر لغاية فترة قصيرة من هذه اللحظة .أي ما يقارب
الـ 14في المئة من حجم الوعود الدولية .وال يوجد حتى
توقع داخل المحافل المتابعة لهذا الملف أن يحصل لبنان
على أموال جديدة تزيد نسبة ما حصل عليه حتى اآلن بدرجة
عالية .فالموقف الدولي من لبنان على صعيد هذا الملف
يتمثل بالتالي:
ا  -عدم وضع سقف عدد لحجم استيعابه للنازحين،
على رغم أنّ ك ّل من األردن وتركيا سمح لها بتقدير الرقم الذي
تستطيع استيعابه.
ب  -لبنان عليه استيعاب الشريحة األكبر من النازحين
السوريين الفقراء ،فيما اإلم��ارات العربية ومصر تستوعب
النازحين السوريين األغنياء ،وذلك ضمن سياسة ترانسفير
للشعب السوري مخططة دوليا ً على المستويين السياسي
والديموغرافي واالقتصادي .وهدفها النهائي إفقار سورية
عبر تهريب رأس المال والطبقة التجارية والصناعية منها.
مثالً في لبنان ع ّمم المصرف المركزي تحت تأثير الضغوط
األميركية على مصارف لبنان رف��ض استقبال أي��ة أم��وال
سورية مهما كان حجمها ،بالمقابل تفتح مصارف اإلمارات
أبوابها ألم��وال السوريين ،وتعطي إقامة عمل ألي مواطن
سوري يضع في مصارفها عشرة آالف دوالر .وفي الحالتين
فإنّ التعليمات صادرة من واشنطن.
من أين يم ّول لبنان عمليات استيعاب النازحين السوريين
وفق الوصفة األميركية؟
اإلجابة بحسب مصادر مطلعة من رخص األيدي العاملة
السورية التي تستغلّها المؤسسات التجارية اللبنانية؛
فهؤالء يجعلون كلفة العمل في لبنان رخيصة ،وبالتالي
يت ّم رف��ع مستوى أرب��اح المستثمر اللبناني على حساب
عرق النازح السوري الذي عليه أن يتح ّول في لبنان إلى
عامل رخيص األجر محروم من أية تقديمات اجتماعية .وهذا
يفسر لماذا يت ّم إحباط عملية بناء مخيمات للنازحين
ما ّ
السوريين ،ألنّ وضع الديموغرافيا السورية النازحة داخل
مخيمات يؤدي إلى جعل مسؤولية إعالتهم ملقاة على كاهل
الدول المانحة ،وهذا أمر ال يوجد قرار دولي في شأنه.
لقد فات واضعو خطة تمويل النزوح السوري إلى لبنان
من عرق النازح السوري عبر تشغيله كرقيق في المؤسسات
اللبنانية ،أنّ هناك كلفة أخرى لهذه الخطة وهي خلق حالة
بطالة كبيرة بين العمالة اللبنانية .الحق يُقال إنّ الرئيس
ميقاتي قبيل خروجه من السراي الحكومي أرسل تقريرا ً إلى
الدول المعنية بملف النازحين يحذرها من أنّ استمرار الوضع
على حاله سيؤدي خالل هذا العام إلى رفع نسبة البطالة في
لبنان إلى رقم مخيف مما يهدّد بأحداث اجتماعية تؤدي إلى
ه ّز االستقرار في لبنان.

(غداً :نازحون من لبنان إلى الدول الغربية)

تكتل لمكافحة «الإرهاب» يجمع ال�صين و�آ�سيا الو�سطى
ذكرت وسائل إعالم صينية أن تكتالً
أمنيا ً بقيادة الصين وروسيا سينشئ
وح��دة خاصة لمكافحة اإلره��اب بعد
تصاعد العنف ف��ي إقليم شنغيانغ
غربي الصين ،وال��ذي أنحت بالالئمة
جزئيا ً فيه على من سمتهم «متشددين»
من خارج الحدود الصينية.
وأف����ادت صحيفة تشاينا ديلي
الرسمية بأنه بحلول نهاية العام
ال��ج��اري ستنشئ منظمة شنغهاي
للتعاون مجموعة إقليمية جديدة
«لمكافحة اإلرهاب».
وتقول بكين إن جماعات انفصالية
في شنغيانغ تسعى إلقامة دولة لها
تسمى تركستان الشرقية .وأشارت إلى
وجود صالت بـ «متشددين» في دول
آسيا الوسطى إضافة إلى باكستان،
ع��ل��ى رغ���م تشكيك خ��ب��راء ف��ي م��دى
تأثيرهم.
وأنشأت الصين وروسيا وأربع دول
في آسيا الوسطى  -هي قرغيزستان
وكزاخستان وطاجكستان وأوزبكستان
 منظمة شنغهاي للتعاون في 2001كتكتل أمني إقليمي لمواجهة التهديدات
التي يشكلها التطرف وتجارة المخدرات
من أفغانستان المجاورة.
ونقلت الصحيفة عن مدير اللجنة

التنفيذية لمكافحة اإلره��اب بمنظمة
شنغهاي للتعاون تشانغ شينفينغ
أن كثيرا ً ممن س ّماهم اإلرهابيين الذين
نفذوا هجمات قاتلة في الصين شاهدوا
أو استمعوا لفيديوات أو ملفات صوتية
على اإلنترنت ذات محتوى أيديولوجي
متطرف ،مشيرا ً إلى أن مثل هذه المواد
تنتج أو تحمل خارج الصين.
وأضاف أن الوحدة الجديدة ستقدم
المساعدة للصين وال سيما للسلطات
ف��ي شنغيانغ للقضاء على مصادر
المعلومات على اإلنترنت «لإلرهابيين

والمتطرفين».
وك��ان��ت ال��ص��ي��ن أع��ل��ن��ت ف��ي أي��ار
الماضي تفكيك  23مجموعة «إرهابية
ودينية متطرفة» ،وألقت القبض على
أك��ث��ر م��ن مئتي مشتبه فيه بإقليم
شنغيانغ ،وفق ما نشرته وسائل إعالم
رسمية.
كما أص���درت محاكم صينية في
شنغيانغ ف��ي الشهر نفسه أحكاما ً
بالسجن بعضها وصل  15سنة بحق
 39عنصرا ً التهامهم بنشر «فيديوات
إرهابية».

مقتل خم�سة جنود �أميركيين جنوب �أفغان�ستان
قتل خمسة جنود أميركيين في
جنوب أفغانستان ج��راء تعرضهم
بالخطأ لنيران من طائرات تابعة
للقوات الدولية للمساعدة على حفظ
األمن في أفغانستان (إيساف) التي
يقودها حلف شمال األطلسي (ناتو).
وأق���رت إي��س��اف ف��ي تصريح لها
اليوم بسقوط العسكريين الخمسة
ب��ح��ادث بالخطأ ج���راء تعرضهم
ل��ـ»ن��ي��ران صديقة» ،وأن��ه��ا شرعت
ف��ي التحقيق ب��ال��ح��ادث لمعرفة
مالبساته.
وأكدت الشرطة األفغانية وحركة
طالبان أن العسكريين الخمسة قتلوا
بنيران أطلقتها طائرات تابعة للقوات
األجنبية خ�لال عمليات ج��رت ضد
مسلحين تابعين لطالبان في والية
زابل بجنوب أفغانستان.
وأكد قائد شرطة زابل غالم سخي
رغ��ل��وان��ي ف��ي ت��ص��ري��ح صحافي
مقتل الجنود األميركيين الخمسة
خالل ما سماه «قصف حليف» .كما
ذك��ر متحدث محلي باسم الجيش
األفغاني محسن خان أن القصف كان
«عرضياً» ،وأنه أدى أيضا ً إلى مقتل
جندي أفغاني.
وأوضح متحدث باسم طالبان أن
مقاتلين من الحركة كانوا يهاجمون
ال��ق��وات األج��ن��ب��ي��ة ع��ن��دم��ا تدخلت

ط��ائ��رات مروحية تابعة إليساف
وقتلت الجنود من طريق الخطأ.
يذكر أن القوات األميركية وقوات

الناتو البالغ عددها  85ألف عنصر
ستنسحب من أفغانستان هذا العام،
وسيبقى آالف ع��دة من األميركيين

ألغراض التدريب واالستشارة ،وفق
اتفاقية يتوقع إبرامها مع الحكومة
األفغانية المقبلة.

