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جنبالط :حلو ناخب ( ...تتمة �ص)1

جلسة مجلس الوزراء اليوم
أمام امتحان فاصل

يُنتظر أن تشكل جلسة مجلس الوزراء عصر
اليوم امتحانا ً جديدا ً لقوى  14آذار بعد إيغالها
في تعطيل المؤسسات ،من المتوقع أن تشكل
أيضا ً حدا ً فاصالً بين التوجه لقيام الحكومة
بدورها في معالجة شؤون اللبنانيين ،وبين
إمكان تحولها إلى حكومة تصريف أعمال بما
يدفع كذلك مسيحيي  14آذار مدعومين بشكل
أو بآخر من تيار المستقبل استكماال ً لسياسة
االنقالب على المؤسسات التي ظهرت في
تعطيل الجلسات التشريعية لمجلس النواب،
وفي المقام األول مقاطعة جلسة أول من أمس
التي كانت مخصصة الستكمال بحث سلسلة
الرتب والرواتب.
وإذا كان الحرص المشترك من قوى  8آذار
ووزير التربية وهيئة التنسيق النقابية قد أنقذ
مستقبل عشرات آالف الطالب من خالل عودة
المعلمين عن مقاطعة االمتحانات الرسمية
وبالتالي إع���ادة إط�لاق ه��ذه االمتحانات
اعتبارا ً من يوم غد ،فال مؤشرات حتى اآلن
تشير إلى أن حصول تغيير في مواقف «تيار
المستقبل» وحلفائه من موضوع السلسلة،
ب��ل إن م��ا ص��در ع��ن مهندس االن��ق�لاب على
جلسة السلسلة ف��ؤاد السنيورة يؤكد مرة
جديدة ال ُمضي في دف��ع البالد نحو الفراغ
الكامل بما في ذلك إسقاط كل مواقع األمن
االجتماعي التي تشكل المدخل األس��اس
لالستقرار األمني ،فذهب السنيورة أمس إلى
إنكار ما جرى التوصل إليه في اجتماعات
اللجان النيابية بحضور عدد من نواب كتلته،
مع العلم أن يوم أمس لم تحصل أي اتصاالت
حول السلسلة مع ترجيح معاودة االتصاالت
اليوم قبل جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد
عند العاشرة صباحاً.

جلسة اليوم تحدد
مسار عمل مجلس الوزراء

وأش���ار مصدر وزاري مقرب م��ن رئيس
الحكومة إلى أن حسم قضية التوقيع على
المراسيم التي تق ّرها الجلسات ينتظر جلسة
اليوم ،أمال التوصل إلى توافق وعدم تعطيل
مجلس الوزراء لتسيير شؤون الناس.
وأك��د مصدر وزاري ف��ي تيار المستقبل
لـ«البناء» أن جلسة اليوم ستحدد مسار عمل
مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة.
وأك��د النائب هاني قبيسي لـ«البناء» أن
من يعطل المجلس النيابي يعمم الفوضى
في لبنان ،فمن يرفض إق��رار سلسلة الرتب
والرواتب ويرفض إعطاء الموظفين حقوقهم،
ي��رم��ي المسؤولية على الحكومة ويرمي
قنبلة في وجهها ،ويبدو أنهم ال يريدون لهذه
الحكومة أن تستمر .وشدد على أن ما يقوم
به فريق  14آذاره��و تهديد التفاق الطائف
وتعطيل لعمل المؤسسات ،من شأن ذلك أن
يدخل لبنان في المجهول.
وإذ تحدث قبيسي عن أن إقرار السلسلة
سيكون وفق اإليرادات المتوافرة ،أكد أن من
يربح من أم��وال الدولة منذ سنوات طويلة
ل��ن يؤثر عليه دف��ع ض��رائ��ب ل��ل��دول��ة ،بدل
العمل لفرض ضرائب على الفقراء كما يبغي
تيار المستقبل ،مشددا ً على أن هذا التيار
يسعى لتدمير مؤسسات ال��دول��ة ،تمهيدا ً
لخصخصتها ،مستشهدا ً بالمثل االنكليزي
المال رأس السلطة.

ال تراجع عن مطلب التفرغ

وفي ما يتعلق بملف الجامعة اللبنانية
وال��ت��ف��رغ ،أع��ل��ن رئ��ي��س وع��م��داء الكليات
والمعاهد في الجامعة اللبنانية في بيان أمس،
«استئناف األعمال األكاديمية واالمتحانات
في الكليات المعنية كافة اعتبارا ً من صباح
يوم الخميس  12حزيران .»2014
ف��ي ال��م��ق��اب��ل،أع��ل��ن��ت ل��ج��ن��ة األس��ات��ذة
المتعاقدين في الجامعة اللبنانية« ،التزامها
القاطع باإلضراب المفتوح واالعتصام اليوم،
بالتزامن مع جلسة ال���وزراء أم��ام السراي
الحكومي».
وأمام ذلك ،أكد رئيس الجامعة اللبنانية
الدكتور عدنان السيد حسين لـ«البناء» أن
الحوار مستمر مع األساتذة المتعاقدين في
الجامعة اللبنانية ،وأنه مع مطالبهم المحقة،
الفتا ً في الوقت عينه إلى أن الحكومة تبدي
إيجابية في الملف ،لذلك علينا االنتظار ،وإذا
تلكأت لكل حادث حديث ،فنحن لن نتراجع
عن مطلب التفرغ.

نتائج االمتحانات
مرهونة بإقرار السلسلة

وإذا كانت اتصاالت الساعات األخيرة التي
استمرت حتى منتصف ليل أول من أمس قد
أفضت إل��ى إنقاذ االمتحانات الرسمية من
خ�لال ال��ق��رار ال��ذي اتخذته هيئة التنسيق
بالعودة عن قرار المقاطعة واإلش��راف على
االمتحانات ،فالمشكلة األكثر دقة تتمثل في
كيفية تصحيح االمتحانات وإصدار النتائج
بعد اتفاق وزي��ر التربية مع الهيئة بأنه ال
إص���دار للنتائج قبل إق���رار سلسلة الرتب
والرواتب.
وتقول مصادر نقابية إنه «إذا جرى التفكير
بمخرج لالمتحانات عبر إعطاء إفادات بديالً
عن الشهادات الرسمية ،فإنه بعد إج��راء
االمتحانات لم يعد ممكنا ً أن تتم العودة إلى
هذا اإلجراء ،بالتالي فإصدار النتائج سيكون
مرهونا ً بإقرار السلسلة ،وهو األمر الذي أشار
إليه وزير التربية الياس بو صعب».
وتضيف المصادر إن مسؤولية أي مماطلة
أو ته ّرب من إق��رار السلسلة تتح ّملها الكتل
النيابية التي قاطعت الجلسة التشريعية
أول من أم��س ،وقالت« :إن على هذه الكتل
أن تبرهن عن جديتها وصدقيتها في إعطاء
الحقوق ألصحابها من المعلمين والموظفين
والعسكريين .وأضافت« :إن االستمرار في
التخويف من إقرار السلسلة وتكاليفها يعني
أن هذه الكتل ال تريد إقرار السلسلة وال إعطاء
الحقوق ألصحابها.

السنيورة يب ّرر انقالبه

وكان السنيورة نفى عبر مكتبه اإلعالمي
«ال��ت��وص��ل إل���ى ات��ف��اق ب��خ��ص��وص مبالغ
السلسلة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري
ليتم االنقالب عليه» وقال« :إن النقاش ال يزال
مفتوحا ً حول أرقامها لتتالءم مع المطالب
المحقة ومع ما هو لصالح االقتصاد ومع قدرة
مالية الدولة».

 ...ومصادر نيابية تر ّد

وسألت مصادر نيابية السنيورة ونواب
كتلته عن مصير اجتماعات أكثر من لجنة
نيابية لبحث أرق��ام السلسلة وقالت« :أين
ذهبت موافقة ن��واب كتلة المستقبل الذين
حضروا ه��ذه الجلسات ،ول��م��اذا باألساس
هناك لجان نيابية ولماذا تنعقد هذه اللجان؟
أليس من أجل االتفاق على ما يمكن االتفاق

عليه وتحويل النقاط المختلف عليها إلى
الجلسات العامة التي يعود لها تقرير مصير
هذه النقاط بالتصويت.
وأوضحت المصادر أن الذرائع التي يلجأ
إليها نواب المستقبل وحلفائه للتغيّب عن
الجلسات التشريعية تؤكد مرة جديدة النية
المسبقة بتعطيل المؤسسات وف��ي الوقت
المس بأرباح المصارف وأصحاب
ذاته رفض
ّ
رؤوس األم���وال وناهبي األم�لاك البحرية،
في مقابل اإلص��رار على تدفيع اللبنانيين
تكاليف السلسلة من خالل رفع الضريبة على
القيمة المضافة لتطاول كل المواد األساسية
والضرورية.
وأضافت« :أنه إذا كانت الحجة أن هناك
تضخما ً بأرقام السلسلة فهناك أبواب كثيرة
رفض نواب المستقبل التعرض لها لتغطية
السلسلة ،مع أن األب��واب التي أق��رت باتت
تغطي أكثر من  90في المئة من تكاليف
السلسلة.

عون رئيسا ً للجمهورية
أو تغيير النظام

وت��وق��ف��ت أوس���اط م��راق��ب��ة عند ترحيب
الرئيس السوري بشار األسد بانتخاب العماد
ميشال عون رئيسا ً لما فيه مصلحة لبنان أوال ً
ومصالح عالقات األخوة ،وقوله« :إنه وطني ال
طائفي ومؤمن بالمقاومة والعروبة» ،وزيارة
رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية إلى
الرابية وتصريحه «إن على من يهمه الموقع
المسيحي األول عليه أن يأتي برئيس قوي
ال يمأل الفراغ برئيس ضعيف وما سبقهما
من إع�لان األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصر الله «تعالوا ننتخب الرئيس،
إق���ب���ل���وا ب���ال���رئ���ي���س ال���ذي ل��ه ح��ي��ث��ي��ة
مسيحية ووطنية».
وأك��دت لـ«البناء» أن فريق  8آذار حسم
أمره بالنسبة إلى العماد عون بتأكيده إما
العماد عون رئيسا ً للجمهورية أو البحث في
تغيير النظام كله .وأشارت إلى أن هذا الفريق
لن يكرر تجربة الرئيس التوافقي ،فالرئيس
ميشال سليمان كان رأس حربة ضد المقاومة
وسورية ،وبالتالي لن يغامر مغامرة جديدة،
معتبرة أن إعالن بعبدا كان ضرب احتيال
أميركي .واعتبرت األوساط أن فريق  14آذار
بكل مكوناته يرفض العماد عون ويرفض
البحث ف��ي أس��اس النظام ،وبالتالي فإن
االنقسام الكلي بين اللبنانيين سيؤدي في
النهاية إلى غلبة فريق على اآلخر ،إال أن هذا
األمر لن يكون في القريب ،مشيرة إلى أن األمن
في لبنان هو المضمون الوحيد في لبنان،
وما يجري في العراق وسورية من تحريك
لداعش مع انتهاء االنتخابات في كال البلدين،
لن يتمدد إلى لبنان ،ألن األمن في لبنان هو
لمصلحة السعودية ،فإذا انفجر الوضع في
لبنان سينقلب عليها.

رسالة من المختارة إلى الرابية

وب��ع��دم��ا غ���اب االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي
ع��ن الجلسة ال��س��ادس��ة الن��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية الثالثاء الماضي ،اخترقت زيارة
الوزير فرنجية والنائب هنري حلو الجمود
المضي في ترشحه
الحاصل .وإذ أكد حلو
ّ
وق���ال :سننتظر األي���ام المقبلة لنرى كيف
ستسير األم��ور» .أكد مصدر بارز في  8آذار
لـ«البناء» انّ حظوظ العماد عون في الرئاسة
كبيرة جدا ً وأق��وى من األول ،مشيرا ً إلى أن
زيارة حلو إلى الجنرال عون بمثابة رسالة

من رئيس الحزب التقدمي االشتراكي إلى
رئيس تكتل التغيير واالصالح لفتح خطوط
تواصل وترطيب لألجواء لتقريب وجهات
النظر في شأن االستحقاق الرئاسي.
وأك���د ال��م��ص��در أن ح��راك��ا ً ي��ج��ري خلف
ال��ج��دران المغلقة فالظرف ح��س��اس ،وإذ
تحدثت عن ايجابية من قبل الرئيس نجيب
ميقاتي والنائب جنبالط ،تمنت على رئيس
تيار المستقبل سعد الحريري أن يتعامل
بإيجابية مع االستحقاق الرئاسي.
م��ن جهة أخ���رى ،أك��د م��ص��در م��ق��رب من
الحريري وجنبالط لـ«البناء» أن ال علم
ل��ه بلقاء قريب بين الرجلين ،ال سيما أن
األمور بينهما تعقدت في الساعات الثمانية
واألربعين األخ��ي��رة ،فالحريري يحاول أن
يبتز جنبالط لكي يأتي إلى اللقاء الباريسي
ضعيفاً ،بمماطلته بتحديد الموعد األمر الذي
أغضب جنبالط واعتبره إهانة.

محاوالت عزل المفتي لن تنجح
و  8آذار ليس تهمة

في سياق آخر ،عادت إلى الواجهة أزمة دار
الفتوى في ظل محاوالت المجلس اإلسالمي
الشرعي األعلى الممددة واليته برئاسة الوزير
السابق عمر مسقاوي والمدعوم من تيار
المستقبل عزل مفتي الجمهورية اللبنانية
الشيخ محمد رشيد قباني.
علمت «البناء» أن اجتماعا ً سيعقد للمجلس
الشرعي برئاسة مسقاوي التخاذ إجراءات
جديدة بحق المفتي .وتحدثت مصادر مطلعة
لـ«البناء» عن اتجاه لدى المجلس للدعوة
إلى انتخابات مبكرة ال سيما أن والية المفتي
قباني تنتهي في شهر أيلول المقبل.
وأك��د المدير ال��ع��ام ل�لأوق��اف اإلسالمية
الشيخ هشام خليفة لـ«البناء» أنّ المجلس
ال��ج��دي��د ب��رئ��اس��ة المفتي قباني مدعوم
بالقانون ،بيد أنّ المجلس الممدد له برئاسة
مسقاوي يحظى بدعم سياسي من رؤساء
الحكومات (باستثناء الرئيس سليم الحص).
وأكد خليفة أنه لن يكون باستطاعة المجلس
الشرعي الممدد له عزل المفتي قباني على
رغم كل الدعم ،فلو تمكنوا من ذل��ك ،لكانوا
فعلوها منذ بداية األزم��ة ،إال أن األم��ر ليس
سهالً ،فهذا اإلج��راء سترفضه كل المراجع
القانونية ،فهناك أصول في أي عمل ،والخطأ
يجر الخطأ وما بني على باطل هو باطل.
وإذ أك��د أن التصعيد س��ي��ؤدي لمرحلة
خطيرة من الشرخ ،شدد الشيخ خليفة على
أن المفتي قباني كان دائما ً في موقع الر ّد على
التصعيد من قبلهم ولم يبادر مرة للتهجم
عليهم.
وأك���د أن ال��ص��راع السياسي خلف هذه
القضية ل��ن يصل إل��ى ال��ش��ارع ،راف��ض�ا ً أن
يتحول أي خ�لاف ب��ال��رأي إل��ى ص��دام على
األرض.
وشدد على أن العالقة الجيدة مع فريق 8
آذار ليست تهمة ،فالمفتي قباني مدعوم من
فئات متعددة ومن السنة في فريق  8آذار،
فاالتهامات لم تعد تؤثر ال طائفة إال وهي
متواجدة في  8و 14آذار ،مؤكدا ً أن المفتي
منفتح في الوقت عينه على كل األفرقاء ويعمل
للمصلحة العامة.
وك����ان ال��م��ف��ت��ي ق��ب��ان��ي أك���د ف���ي خ�لال
اجتماع ط��ارئ ألئمة المساجد والعلماء
والخطباء في لبنان في بهو دار الفتوى»:ال
يخيفنا السراي وال من هو في السراي وال
م��ن ه��و على رأس ال��س��راي وال م��ن يحمي
السراي».

�سنبني جي�ش ًا ( ...تتمة �ص)1
سياسية معينة وان الجيش والشرطة اقوى من «داع��ش» وما
حصل مؤامرة وخدعة وسيتم معاقبة القادة الذين انسحبوا
وتخاذلوا.
وقال المالكي ،إننا «قلناها مرارا ً بأن االستقرار السياسي اساس
لالستقرار االمني وما حصل في الموصل لم يكن بعيدا ً من هذا
المؤكد» ،مشيرا ً الى ان «ما حصل في الموصل هو كارثة رغم انها
جولة من جوالت الصراع ألن الحرب جوالت سوى كانت الحرب
النظامية او الحرب ضد التنظيمات االرهابية».
وأكد انه سيتم اعادة بناء جيش رديف من المتطوعين اصحاب

االرادة لمساندة الجيش العراقي ،وق��ال :هناك محافظات شكلت
ألوية وسلحتها وستدفع بها الى المعركة.
وتقدم بالشكر والتقدير للمرجعية الدينية التي أعربت عن
دعمها للقوات المسلحة في مواجهة االرهابيين وتابع قائالً« :اقول
للذين تعاونوا مع المسلحين ان سمعتكم هي من تأثرت ،ال سمعة
الدولة العراقية».
ورأى المالكي ان القضية التي حصلت في نينوى لن تكون مورد
ضعف او تراجع وأضاف« :مجلس الوزراء كان موحدا ً للوقوف الى
جانب الجيش ،وعلى كل القادة والضباط ان يحاسبوا انفسهم وان

يعودوا ويأخذوا زمام المبادرة ،وعلى اهل نينوى أن ال يستسلموا
الرادة المسلحين».
ويشهد العراق تدهورا ً أمنيا ً ملحوظا ً دفع برئيس الحكومة نوري
المالكي الى إعالن حالة التأهب القصوى في البالد ،وذلك بعد
انتشار مسلحين من تنظيم «داعش» في محافظة نينوى ،وتقدمهم
نحو محافظة صالح الدين واالستيالء على بعض المناطق ،فيما
قرر مجلس النواب العراقي عقد جلسة طارئة يوم غد الخميس،
لمناقشة هذا الوضع وإعالن حالة الطوارئ (راجع التفاصيل في
الصفحة .)12

�سيناتور �أميركي ( ...تتمة �ص)1
يختار فيها ثالثة أرب��اع الناخبين
مرشحا ً بهامش تسعة إلى واح��د...
لحسن الحظ أن اختيار الرؤساء ليس
م��ن ح��ق كيري ب��ل م��ن ح��ق الشعب
ال���س���وري» .وأض����اف« :ل��ق��د كانت
بالدكم يوما ً درة االستقرار واالنسجام
الديني والثقافة والحضارة ...ويبعث
انتخابكم األمل ألولئك الذين يحلمون
باستعادة العظمة التي كانت سورية
تتمتع بها» ،وختم بالقول« :ال ينبغي
تجاهل هذه االنتخابات ...لقد كانت
خطوة رئيسية نحو تحقيق السالم

العالمي وعالمة على ان الوقت قد
حان لالذعان إلرادة الشعب السوري
ووضع حد لهذه الحرب».
وف���ي ال��س��ي��اق ،أوض���ح السفير
األميركي المطرود من دمشق ،روبرت
ف���ورد ،ان��ه «ال ي��وج��د ح��ل عسكري
لألزمة السورية بيد انه يتعين على
االدارة االميركية تزويد المعارضة
ال��س��وري��ة ب��ال��س�لاح  ...م��ن قذائف
هاون والصواريخ لضرب المطارات
وربما صواريخ ارض  -جو عند توفر
ضمانات معقولة».

الحزب السوري القومي االجتماعي
		
عزيزة الزمار أرملة المرحوم عبدالله حنا
والدة الفقيد:
سعاد جميل أبو خليل
زوجة الفقيد:
إيلي ،عبدالله ،باسل
		
أبناؤه:
عبير زوجة مارون نبهان وعائلتها
		
إبنته:
الدكتور ميشال وعائلته (في المهجر)
		
شقيقاه:
الدكتور رشيد وعائلته (في المهجر)
		
سميرة زوجة إدمون أبو خليل وعائلتها
شقيقاته:
ماري زوجة جوزف أبو خليل وعائلتها
		
عايدة زوجة جوزف مطر وعائلتها
		
وعموم عائالت الفرزل ينعون إليكم بمزيد من األسى واللوعة فقيدهم
الغالي المأسوف عليه المرحوم

الرفيق يو�سف عبداهلل حنا
يُحتفل بالصالة لراحة نفسه في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر
اليوم الخميس في كنيسة سيدة النياح ـ الفرزل.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة اليوم الخميس
وغدا ً الجمعة من الساعة العاشرة صباحا ً حتى الساعة السابعة مساءً.
ويومي السبت واألحد في  14و 15الجاري في منزل الفقيد الكائن في
الفرزل من الساعة العاشرة صباحا ً حتى الساعة السابعة مساءً.

البقاء للأمة

وأض���اف ف��ورد ف��ي مقال صحافي
«ان الرئيس ال��س��وري ب��ش��ار االس��د
ال يستطيع تخليص س��وري��ة من
الجماعات االرهابية  ..اذ ان الطرفين
ال��رئ��ي��س ال���س���وري وم��ج��م��وع��ات
الجهاديين يشكالن تحديا ً للمصالح
االم��ي��رك��ي��ة االس��اس��ي��ة» ،م��ؤك��دا ً أنه
استقال من منصبه نظرا ً لعدم تطابق
وجهة نظره مع متطلبات السياسة
ال��خ��ارج��ي��ة االم��ي��رك��ي��ة «ووج����دت
صعوبة متزايدة في تبرير السياسة
االميركية» ،بحسب قوله .وأردف انه
ال ينادي بـ «شن غارات جوية اميركية
على سورية او ارس��ال ق��وات مشاة،
ب��ل ينبغي تكثيف ب��رام��ج التدريب
والمعونات المالية المقدمة للمعتدلين
داخل المعارضة المسلحة بالتعاون
من أعضاء مجموعة أصدقاء سورية ...
اذ ان المعتدلين حرصوا على ايضاح
رفضهم اليديولوجية تنظيم القاعدة
 ...ويحتاجون في النهاية الى محاربة
القاعدة والجهاديين االجانب .»...
وأق��ر السفير األميركي المطرود
بأن االنتخابات الرئاسية في سورية
«ت��ش��ك��ل ان��ت��ص��ارا ً ل�لأس��د  ..وم��ن
المرجح ان يستمر النفوذ االيراني في
سورية طالما بقي االسد في منصبه»،
وحذر من ان يؤدي التردد في توفير
الدعم المطلوب الى «تعجيل اليوم
الذي ستضطر فيه القوات األميركية
للتدخل ض��د تنظيم ال��ق��اع��دة في
سورية».
الى ذلك ،عبّرت وزارة الخارجية
الروسية عن قلقها الشديد مما يجري
ف��ي شمال ال��ع��راق وم��ن التطورات
الخطيرة هناك ،مشيرة إل��ى وجود
دالئ����ل ع��ل��ى م���ح���اوالت «داع����ش»،
المجموعة اإلرهابية التي تنشط في
ال��ع��راق وس��وري��ة ،توسيع مناطق
سيطرتها في األراضي العراقية.
وت��ع��ل��ي��ق�ا ً ع��ل��ى ت��ص��ري��ح��ات من

واش��ن��ط��ن وغ��ي��ره��ا م��ن ال��ع��واص��م
الغربية حول التطورات األخيرة في
العراق ،أعربت الخارجية الروسية
عن أملها «ب��أن يعلن جميع أعضاء
المجتمع الدولي رفضا ً قاطعا ً ال لبس
فيه ل�لإره��اب وان يتجنبوا النهج
االنتهازي في تقويمه».
وأعربت الخارجية في بيانها عن
أسفها من اعتماد «معايير مزدوجة
في تقويم نشاطات جماعة واحدة هي
«داعش» في كل من العراق وسورية»،
مشيرة إلى أن «النشاط اإلرهابي بات
يكتسب بعدا ً إقليميا ً على نحو متزايد،
بما لذلك من تأثيرات سلبية واسعة
النطاق ال يمكن تفاديها على شعوب
المنطقة واق��ت��ص��ادات دول الشرق
األوس���ط ،إض��اف��ة إل��ى تهديد وح��دة
أراضي دول المنطقة».
وفي السياق ،قالت وزارة الخارجية
السورية إن العراق يتعّ رض ألعمال
إرهابية في إطار مؤامرة عالمية ضد
الشعبين العراقي والسوري ،مشيرة
إلى محافظتي نينوى وصالح الدين
حيث استولى تنظيم دول��ة اإلسالم
في العراق والشام «داعش» اإلرهابي
على الموصل واقترب من كركوك.
وج��اء في بيان الخارجية أمس،
«أن س��وري��ة ت��دي��ن ه���ذه األع��م��ال
اإلرهابية وتعبّر عن دعمها وتضامنها
مع الحكومة والشعب العراقيين في
التصدي للمجموعات اإلرهابية»،
وتؤكد أن «م��ا يواجهه ال��ع��راق هو
ذاته ما تواجهه سورية» ،وأضاف:
«أن س��وري��ة تطالب جميع ال��دول
بالعمل الجاد لتجفيف منابع اإلرهاب
ووق���ف ت��م��وي��ل وتسليح وت��دري��ب
العناصر اإلرهابية أو تسهيل مرورها
إل��ى ال��ع��راق وس��وري��ة اعتمادا ً على
ال���ق���رارات ال��دول��ي��ة ح��ول التعاون
الدولي لمكافحة اإلرهاب».
كما دع��ت س��وري��ة مجلس األم��ن

واألم��ي��ن ال��ع��ام لألمم المتحدة إلى
إص��دار ق���رارات واضحة تدين هذه
األع���م���ال اإلره��اب��ي��ة وإل����ى ات��خ��اذ
إج��راءات فورية بحق الدول الداعمة
لهذه المجموعات اإلرهابية وإلزامها
بالتوقف ع��ن تقديم ال��دع��م المالي
والعسكري لها.
وف���ي ش���أن آخ����ر ،ب��ح��ث فيصل
ال��م��ق��داد ن��ائ��ب وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة
ال��س��وري أم���س ،م��ع سيغريد كاغ
رئيس البعثة المشتركة لمنظمة حظر
األسلحة الكيماوية واألم��م المتحدة
آخ��ر المستجدات المتعلقة بالملف
الكيماوي السوري والتقدم الكبير
ال��ذي تحقق في إط��ار تنفيذ سورية
اللتزاماتها بموجب انضمامها التفاقية
حظر األسلحة الكيماوية.
وأكد المقداد استمرار حرص سورية
على التعاون البناء والتنسيق الوثيق
مع البعثة المشتركة حتى االنتهاء من
هذا الملف في شكل كامل ،مشيرا ً إلى
أن سورية «تعاملت بمستوى عا ٍل من
الشفافية مع هذا الملف وأن ما تحقق
من إنجازات كبيرة في عملية تنفيذ
سورية التزاماتها على رغم الظروف
األمنية الصعبة التي تمر بها هو خير
دليل على ذلك» ،ملمحا ً إلى أن الدول
الغربية «تتحمل مسؤولية أي تأخير
في إغ�لاق هذا الملف نظرا ً لمواقفها
المستمرة في تسييسه».
من جهتها ،عبّرت كاغ عن سعادتها
بما ت��م إن��ج��ازه وبالنجاح الكبير
ال��ذي تحقق في إط��ار تنفيذ سورية
التزاماتها خالل هذه المرحلة ،مشيرة
إلى أن هذه اإلن��ج��ازات «ما كان لها
أن تتحقق ل��وال ال��ت��ع��اون السوري
ال���واض���ح م��ع ال��ب��ع��ث��ة المشتركة
وال��ج��دي��ة التي أبدتها س��وري��ة في
تعاملها مع مسؤولياتها الدولية على
رغم الظروف األمنية الصعبة التي
تمر بها».

ووقع االختيار على شرق سورية ووسط العراق لتنفيذ
الضغط ،إذ تقوم مناطق ذات لون وطبيعة ديمغرافية معينة
(من المسلمين الس ّنة ،وقبائل وعشائر في معظمهم) ،وينشط
تنظيم متط ّرف يشكل أحد الفروع األساسية لتنظيم «القاعدة»
الوهابي ،الذي أعلن عن سعيه إلى إقامة «الدولة اإلسالمية
في العراق وال��ش��ام» دول��ة يكون فيها الحكم للوهابيين
وحدهم من غير شريك ،أما اآلخ��رون فيكون مصيرهم ،إما
تغيير المذهب والدين ،أو القتل ،أو الطرد ،أو الذمية .
وقع الخيار إذن على «تنظيم» الدولة اإلسالمية في العراق
والشام» والمختصر بكلمة «داعش» (األحرف األولى لكلمات
التسمية) كي يكون أداة الرد على نجاحات العراق وسورية
األخيرة .و»داع��ش» كما هو معروف تنظيم نشأ أصالً في
العراق بعد االنسحاب األميركي منه ومع ان��دالع األعمال
اإلرهابية في سورية ضد الحكومة الشرعية فيها بقيادة
الرئيس األسد ،وكانت نشأته على ما ظهر وأعلن لمواجهة
ما اسمي بـ»خروج السلطة من يد أهل الس ّنة ،ومنع النفوذ
اإليراني في العراق» ،ورفع شعار دولة الخالفة اإلسالمية.
وللتذكير فحسب ،فإن هذا التنظيم خطا خطواته األولى
متكئا ً على العراقيين الس ّنة وحدهم وشملوا عددا ً ال بأس
به من الضباط السابقين في الجيش العراقي في عهد صدام
حسين.
بعد إنجازات حققتها في الجانب السوري في مواجهة
«جبهة النصرة» وغيرها من تنظيمات مسلحة وإرهابية
مثل مجلس الشورى «مشمش»  ،نفذت «داع��ش» خطتها،
مستفيدة من الدعم الخليجي السخي ،ومن خبرات عسكرية
مهمة وفرها الضباط العراقيون السابقون سواء بوجودهم
في مجلس قيادتها للتخطيط وإدارة الحرب أو في الميدان
للمواجهة العسكرية؛ وأفادت من حالة شعبية مالئمة قائمة
في المناطق الس ّنية في العراق ،ونفذت عملية اجتياح سريع
بسطت خاللها سيطرتها على منطقة واسعة في وسط العراق
(من نينوى الى صالح الدين والفلوجة) ووصلتها بمناطق
سيطرتها في سورية (الرقة وري��ف دي��ر ال��زور الشرقي)
وامتلكت بذلك زمام منطقة شاسعة متماسكة ،ذات أهمية
استراتيجية س��واء بموقعها الجيوسياسي أو بثرواتها؛
وهي تتوسط تركيا في الشمال والمنطقة الكردية في الشرق
والشمال الشرقي والمنطقة الشيعية في الجنوب وسورية
في الغرب ،وفيها حجم كبير من آبار النفط كما تمر عبرها
أنابيبه من الشرق في اتجاه الغرب الى تركيا وسواها .وهنا
يطرح السؤال :هل دق هذا االجتياح ناقوس الخطر مهدّدا ً
وحدة العراق وسورية؟ خاصة أن للمنطقة من المؤهالت ما
يسمح للبعض بالكالم عن قدرة على إنشاء دولة فيها؟
ال شك في أن وص��ول «داع��ش» الى هذا الوضع في ظل
الظروف الراهنة يعتبر تهديدا ً خطيرا ً لألمن القومي العراقي
والسوري ولوحدة العراق وسورية الحقاً ،وسيجبر هذا
الخطر جميع المتضررين منه على مراجعة مواقفهم وعالقتهم
البينية لمواجهته ،وفي حال اتخاذ القرار بالمواجهة الجدية،
فإني أرى أن أخطار «داعش» سيتم حصرها واحتواؤها ولن
تتعاظم لتصل الى درجة تقسيم العراق أو سورية ،خاصة
أن هناك أكثر من عامل يمنع نجاح مشروع «داعش»:
لن يكون في وسع «داعش» التمدد الى المنطقة
)1
الجنوبية في العراق (المنطقة الشيعية) في أي شكل من
األشكال ،ولن تتمكن من الوصول إلى أيّ منفذ بحري في أي
اتجاه ،وستبقى محصورة في الصحراء والمناطق الداخلية،
حتى أن تهديدها الذي يحكى عنه لبغداد لن يكون في الحجم

المؤثر بعد التحول الديمغرافي الكبير الذي أصاب بغداد في
السنوات العشر األخيرة.
ستشكل «داعش» تهديدا ً جديا ً للمنطقة الكردية
)2
في الشمال ولألكراد في سورية ،ما سيلزمهم بالدفاع عن
النفس في ح��ال ق��ررت «داع��ش» التوسع على حسابهم؛
وسيكون عليهم مراجعة عالقتهم بالحكومة المركزية في
بغداد وبالدولة السورية في دمشق طلبا ً للدعم والمساعدة
على أكثر من صعيد .كما أن التعاون الكردي العراقي في
الشمال مع الحكومة المركزية في الجنوب ،واالرتباط الوثيق
مع دمشق سيضع «داعش» بين فكي كماشة لن تقوى على
اإلفالت منها ،خاصة بعد تفرغ سورية من معالجة ما بدأته
في جبهات الشمال والوسط .
رغم أن أميركا هي التي انشأت تنظيم «القاعدة»
)3
أس��س��ت لتفكيك ال��ع��راق وش��رذم��ت��ه ،وأقامت
وه��ي التي ّ
فيه فيدرالية واه��ن��ة ،وتسعى وفقا ً الستراتيجيتها الى
تقسيم الدول العربية الكبرى مثل العراق وسورية ومصر
والسعودية الى دويالت صغيرة واهنة؛ إالّ أنها تريد إقامة
ال��دوي�لات التي ترتبط بها وتخضع ألوام��ره��ا ،وبالتالي
لكونها من المنطقي القول إن حركة «داع��ش» تستجيب
لالستراتيجية األميركية فرعا ً من «القاعدة» التي أنشأتها .
رغم ذلك كله نرى أن أميركا ،ومع ما بدر من سلوكيات
«داع��ش» ومحاولتها الظهور معادية للمصالحة الغربية
عامة واألميركية خاصة ،فإن أميركا قد تجد أن مصلحتها
هي في الوقوف ضد التصرف «الداعشي» األخير لحصر
األخطار اإلرهابية التي قد يشكلها على مصالح الغرب .لذا
يرجح أن نشهد تح ّوال ً أكثر وضوحا ً في مواقف أميركا من
ّ
األزمة السورية ومما يدور في العراق ،بما في ذلك العودة الى
االتفاق األمني معه؛ ألنها ستكون مخيّرة بين أمرين تصنفهما
بين سيئ وأسوأ ،ولن تختار بطبيعة الحال األسوأ المتمثل
على ما يبدو في تنظيم «داعش»؛ ومن الطبيعي أالّ ننتظر أن
ترسل أميركا جيوشا ً لقتال «داعش» فهذا أمر طويت صفحته،
لكن في وسع أميركا فعل الكثير لتمكين من يواجه «داعش»
من عراقيين وغيرهم لمعالجة أمرها واقتالع خطرها .نقول
ذلك رغم أننا ال يمكن أن نع ّول على أميركا لدفع خطر عن
المنطقة ،إالّ أنه منطق المصالح الذي تعتنقه هي.
على ضوء ما تقدم ،نرى أن انفالت «داعش» وتمددها في
العراق بعد سيطرتها على مناطق في الشرق السوري ،لم
يصل الى درجة التهديد الجدي والخطر األكيد على وحدة
البلدين ،ففي إمكان أصحاب الشأن حتى اآلن القدرة على
احتوائه ومعالجته بإمكاناتهم الذاتية وبالمساعدات التي
يمكن أن تصلهم من الخارج ،وأهم المفاعيل المباشرة لهذا
التمدد على ما أعتقد ستكون التعجيل في تشكيل حكومة
عراقية فاعلة تشكل ردا ً سريعا ً على تلك الحركة التفتيتية
أما في الجانب الخليجي فال أعتقد أن مثل هذا التمدّد سيخدم
المصالح الخليجية ،بل على العكس تماما ً وستجد دول
الخليج التي شجعت ودعمت هذا التمدد أنها أخطأت الطريق
ولن تحقق مبتغاها االستراتيجي أو السياسي لجهة الحؤول
دون تشكيل حكومة األكثرية في العراق ومنعها من التقارب
مع محور المقاومة ،أو التأثير في نتائج االنتخابات الرئاسية
في سورية أو تقسيم العراق وسورية وإقامة دولة سنية في
وسطهما ،فالتقسيم حتى اآلن ،ومع «داعش» تحديداً ،غير
ممكن وغير قابل للحياة ،واذا حصل لن تبقى السعودية في
منأى عنه.

د .أمين محمد حطيط

خفايا ملف ( ...تتمة �ص)1
مطار بيروت للسفر إلى الخارج .وتشي هذه الوقائع عن
حركة الدخول السوري اليومي من/وإلى لبنان ،بأن كتلة
النزوح السوري المستقرة اآلن في لبنان تتشكل من أولئك
الذين نزحوا خالل الجوالت األولى من الحرب السورية ،أما
ما قدم من النازحين خالل الجوالت الالحقة المستمرة منذ
عام ونصف العام ،فهم غير مستق ّرين في لبنان وخلفيات
تردّدهم على البلد هو اإلفادة من التقديمات التي تمنح لهم
بفعل تسجيل أنفسهم كنازحين.
ويؤشر ما تقدم إلى أنّ إحصائيات النزوح في لبنان
تحتاج إلى آلية احتساب جديدة تأخذ في االعتبار ما يمكن
تسميته «ظالل أرقام النزوح»   .
أما قصة إنشاء مخيمات للنازحين السوريين في لبنان،
فدونها بحسب خالصة تقرير هيئات تعمل ل��دى األمم
تخص مضيفيهم اللبنانيين (كما ورد أمس
المتحدة ،عقبات
ّ
في الحلقة األولى من هذا التقرير).
ولكن موظفا ً كبيرا ً ف��ي األم��م المتحدة يقدم المزيد
م��ن المعلومات ح��ول ه��ذه الجزئية ،ويحصي نوعين
من األسباب التي تجعل لبنان غير معني بإنشاء مخيمات
لجوء للنازحين السوريين ،أولها أمني ويتعلق بوجود
عقدة لبنانية من فكرة إنشاء مخيمات لمواطنين غير
لبنانيين على أرضه .وتقتات هذه العقدة أسبابها من ذاكرة
لبنان عن الدور الذي قامت به المخيمات الفلسطينية في
الحرب األهلية اللبنانية .أضف إلى ذلك التخ ّوف اللبناني
وإلى ح ّد ما بعض الغرب ،من أن تتح ّول مخيمات لجوء
النازحين في لبنان إلى تجمعات تقصدها المجموعات
السلفية السورية والخليجية المتطرفة ،بهدف تحويلها
لبؤر أصولية جهادية.

النازح يدفع لكبار
التجار ثمن إقامته!

 ...وثانيها اقتصادي :فطبقة التجار اللبنانيين بمختلف
أطياف قطاعاتهم ،مستفيدون من حالة فوضى انتشار
النازحين ،وعدم حصرهم بمخيمات ترعاها الدولة والدول
المانحة .ففي الحالة األخيرة يصبح النازح مقيّدا ً اقتصاديا ً
واجتماعيا ً وأمنيا ً بظروف نزوحه ،ويصبح تداخله بالحياة
اليومية اللبنانية شبه معدوم ،وتصبح دورته االقتصادية
مغلقة ضمن مخيم إيوائه ،وتحت سقف مبلغ الـ 400ألف
ليرة لبنانية الذي تقدمها لعائلته شهريا ً هيئات اإلغاثة .أما
في الحالة الراهنة لمواصفات الوجود غير المقيد للنازح،
فإنه من وجهة نظر أصحاب المصالح الحرة اللبنانية،
يشكل فرصة عمل رخيصة في مؤسساتهم .وهذا السبب
يشكل أبرز الدوافع التي تجعل الدولة اللبنانية تنصاع
لطلب التجار بعدم إن��ش��اء مخيمات لجوء للنازحين
السوريين.
وفي إحصائيات أولية لم تنشر ،يتبيّن أنّ المؤسسات
اللبنانية تقوم بتشغيل النازح السوري بربع أجر العامل
اللبناني في أحسن األحوال ،ومن دون أن تمنحه أي تقديمات
اجتماعية .وهذا يؤ ّمن أرباحا ً إضافية لهذه المؤسسات.
 ...بهذا المعنى ،فإنّ الفكرة األساس التي ال تزال مجهولة
في ملف النازحين السوريين في لبنان ،تتمثل في أنّ النازح
السوري الفقير يدفع ثمن إقامته في لبنان للطبقة اللبنانية
الثرية .وثمة رأي في الغرب يقول إنه ليس صحيحا ً أنّ

استضافة لبنان للنازحين غير مدفوعة الثمن ،لكن مشكلة
لبنان تكمن في أنّ الدولة تفتقر إلى نظام ضريبي قادر على
حسم النسبة المطلوبة والعادلة من أرباح التجار األغنياء
التي بات يساهم فيها النازح المتواضع الدخل ،لمصلحة
الطبقات األخرى اللبنانية!

نظرية كيري« :تكييف» االستقرار
مع استمرار النزوح

وبحسب ه��ذه المصادر ف��إنّ زي���ارة وزي��ر الخارجية
ّ
لتحض الدولة
األميركي ج��ون كيري إل��ى لبنان ج��اءت
اللبنانية على «تكييف» االستقرار في لبنان ،مع هدف
استمراره في تأدية وظيفة استيعاب النازحين السوريين
ولو بغياب تقديم المجتمع الدولي ما تعهّد به من مساعدات
إليه.
وأوحى كيري وزير خارجية أكبر «دولة ديمقراطية» في
العالم بأنّ بلده ّ
يفضل جعل هدف التزام لبنان بالعملية
الديمقراطية في درج��ة تالية ،وذل��ك لمصلحة تحصين
استقرار لبنان ملجأ فوضى النزوح السوري في ظ ّل معادلة
الحكومة السالمية الراهنة التي عليها شراء وقت الفراغ
الرئاسي وأيضا ً شراء الوقت اإلقليمي الصعب في سورية
والعراق.
ويبدو أنّ لبنان ارتضى القيام بهذه الوظيفة ،حيث ك ّل
طرف فيه يقايض موافقته عليها بأسباب مباشرة أو غير
مباشرة يريدها من المجتمع الدولي ،بحسب ما يقول تقرير
أوروبي حديث.
ويشكك نفس هذا التقرير بجدية الوعود الدولية للبنان
بمساعدته م��ادي�ا ً على نحو يؤ ّمن له ق��درة فعلية على
استيعاب النازحين .ومن وجهة نظرها فإنه بات واضحا ً
للمجتمع الدولي ،على رغم المكابرة في التم ّنع عن إعالن
ذلك ،أنّ هناك جهة واحدة قادرة على مواجهة قضية النزوح
السوري المقدرة رقميا ً بعشرة ماليين نازح خارج سورية
وداخلها؛ وهي  -أي هذه الجهة  -الدولة السورية .ولكن
الدوليين وألسباب سياسية ال يريدون في هذه المرحلة
االعتراف للنظام السوري بهذا ال��دور ،ألنه يؤ ّمن لألخير
حسم ثالثة أرباع ملف الصراع الداخلي الذي تستغله دول
«أصدقاء الشعب السوري» للنفاد منه إلى تبرير تدخلها في
الشأن السوري الداخلي.
وخالل الفترة األخيرة نقلت مصادر مطلعة في بيروت
عن زوار أوروبيين على عالقة باالتحاد االوروبي قولهم ،إنّ
اقتراع النازحين السوريين في لبنان للرئيس األسد وفق
المشهد الكثيف الذي رصدته وسائل اإلعالم ،أغضب الغرب
ودوال ً خليجية .وسبب هذا الغضب ال يعود بشكل رئيس
لكون هؤالء انتخبوا األس��د ،بل لكونه أشار بوضوح إلى
أنّ بيئة النزوح السوري يمكن إعادتها إلى وطنها في حال
تعاون المجتمع الدولي مع النظام السوري .وأظهر مشهد
توافد النازحين بكثافة إلى السفارة السورية في بيروت،
أنّ جعل فوضى النزوح السوري قابلة للتنظيم في حالة
واحدة ،وهي دعوتها إلعادة إنتاج صلتها بالدولة السورية.
وعدا ذلك فإنّ هذه البيئة ستظ ّل مح ّل تش ّتت ومصدر قلق
من انعكاساتها األمنية واالجتماعية في الدول التي تقيم
بين ظهرانيها.

(غداً :طريق النازحين في لبنان إلى دول الغرب)

طهران :المحادثات ( ...تتمة �ص)1
وذ ّكرت المتحدثة باسم الخارجية االيرانية أنه في الجولة االولى من
محادثات فيننا حول النووي االيراني قرر المشاركون أن يتم تحديد إطار
زمني للمحادثات ،وأشارت الى ان هذا االمر يعد تطورا ً في المحادثات
وبفعل ذلك تحدد للمفاوضات مسارا ً واضحاً.
وأردفت أفخم قائلة« :في هذا االطار توصل أطراف هذه المفاوضات
الى تفاهم بأن يتم استغالل الفرضة الزمنية الموجودة بين مفاوضات
فيينا  4و  5وشهدنا إقامة محادثات على مستوى الخبراء واآلن نشهد
إقامة محادثات على مستوى مساعدي ال��وزراء» ،وتابعت القول «هذه
المحادثات تقتصر على تبادل اآلراء ليتم تهيئة االرضية واالستعداد
الالزم لمباحثات فيينا المقبلة».
وأضافت ان «أطراف هذه المفاوضات متمسكة بهذا الجدول الزمني
وهم جادون في التحرك على أساسه».
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