6

السنة السابعة  /السبت  3 /تشرين األول  / 2015العــدد 1898
Seventh year / Saturday / 3 October 2015 / Issue No. 1898

حمليات � /إعالنات

تعليق ًا على «الإ�شكاالت الخطيرة» في بلدة �أنفه

منفذية الكورة في «القومي» :للحفاظ على اللحمة االجتماعية ومبد�أ الحياة الواحدة
دع��ت منفذية ال��ك��ورة في الحزب السوري
القومي االجتماعي «ك ّل القوى والفاعليّات ،إلى
أن يكون لديها من الحكمة في هذا ال ّزمن العصيب
ما يكفي للحفاظ على اللحمة االجتماعيّة في بلدة
خاص ،وعلى مبدأ الحياة الواحدة
أنفه ،بشكل
ّ
الجامعة التي ينعم بها الكورانيّون عموماً».
وفي بيان أصدرته ،تعليقا ً على اإلشكاالت
األخيرة التي وقعت في البلدة ،وال ّتي وصفتها
بـ«الخطيرة» ،أوضحت المنفذية «أنّ الكورة
منذ سنين طويلة هي بيئة آمنة نظيفة تميَّز
أبناؤها ب��روح األلفة والمحبة والحفاظ على

توجهاتهم وتنوع
السلم األهلي ،على اختالف
ّ
ّ
شرائحهم االجتماعية ،ح ّتى ص��ارت نموذجا ً
يُحتذى في اإلخاء الحقيقي».
ولفتت إلى «أنّ اإلشكال الذي وقع في بلدة
أنفه هو إشكال ف��رديّ كان يجب تطويقه منذ
البداية وقطع داب��ر الفتنة على المصطادين
في الماء العكر .فلوال أنّ بعض السيّاسيين
ّ
يغط مفتعِل اإلشكال الذي أطلق
في الكورة لم
ال ّنار با ّتجاه أحد أبناء البلدة في منتصف شهر
آب الماضي ،ث ّم عاد هو نفسه وأطلق النار منذ
أسبوع وأصاب أحد أبناء البلدة الذي لجأ ذووه

إلى القوى األمنية من دون جدوى ،لما تط ّور األمر
إلى ر ّد فعل معاكس أدّى إلى إصابة جديدة».
وإذ تساءلت «ع��ن المستفيد م��ن افتعال
اإلشكاالت وإث��ارة الفوضى ،في هذه المرحلة
الدّقيقة التي تم ّر بها البالد» ،دعت المنفذية
«إلى عدم خلق شرخ مخيف بين أبناء البلدة
ال��واح��دة» ،معربة عن خشيتها من «أن نكون
على بعد قاب قوسين أو أدنى من إشكاالت أمنيّة
في البلدة المذكورة ،ليست في مصلحة أحد على
اإلطالق».
ودع��ت منفذيّة الكورة «الجميع إلى تح ّمل

مسؤولياتهم بشكل ج��ديّ » ،كما دعت «القوى
موضوعي وش ّفاف
األمنية إل��ى فتح تحقيق
ّ
للوقوف على حقيقة ما ج��رى ،ب��دءا ً بمفتعل
اإلشكال وصوال ً إلى من يقف وراءه ومن ّ
يغطيه،
ياسي
الس
بعيدا ً من ال��م��زاي��دات واالستغالل ّ
ّ
ا ّلذي يزيد الوضع تو ّتراً .كما ندعو ك ّل القوى
والفعاليات ،أن يكون لديها من الحكمة في هذا
ال ّزمن العصيب ما يكفي للحفاظ على اللحمة
خاص ،وعلى
االجتماعيّة في بلدة أنفه ،بشكل
ّ
مبدأ الحياة الواحدة الجامعة التي ينعم بها
الكورانيّون عموماً».

رو�سيا تفر�ض جدول( ...تتمة �ص)1
في نهاية المطاف لحسم المسائل السياسية والدستورية
السورية باالحتكام إلى صناديق االقتراع ليق ّرر السوريون
وحدهم ماذا و َمن يريدون.
ه ��ذا ال �ت �ف � ّوق ال ��روس ��ي ال �م��رف��ق ب��اإلن �ج��از السياسي
وال��دي�ب�ل��وم��اس��ي ك��ان اإلن �ج��از العسكري ط��ري��ق بلوغه،
بمواصلة أسراب السوخوي الروسية ّ
دك معاقل تنظيمات
«داع��ش» و«النصرة» و«أح��رار الشام» و«جيش اإلسالم»،
رغم الصراخ التركي والسعودي والقطري والتشجيع الذي
يصدر من عواصم الغرب على هذه االحتجاجات.
وبينما ك ّرس وزير الخارجية السوري وليد المعلم فقرة
خاصة من خطابه أمام الجمعية العام لألمم المتحدة لتحية
لقي الدور الروسي
الدور الروسي في الحرب على اإلرهابَ ،
تحية مميّزة من الحزب السوري القومي االجتماعي الذي
أعلن رئيسه النائب أسعد حردان تأييد الحزب لمبادرة الرئيس
الروسي فالديمير بوتين الداعية إل��ى قيام تحالف دولي
لمحاربة اإلره��اب ،ولفت إلى «أنه على دول العالم التعاطي
بمسؤولية مع هذه المبادرة من أجل القضاء على اإلرهاب
المهدّد لالستقرار والسلم الدوليّين» ،وهاجم «تو ّرط الدول
الراعية للمجموعات اإلرهابية المتطرفة» ،وممارستها «دورا ً
مكشوفا ً في تمويل وتسليح المجموعات اإلرهابية وتبرير
جرائمها بواسطة اإلعالم ،وتسهيل وصول اإلرهابيين عبر
تركيا ،لكسر حلقة الصمود السوري التي تواجه منذ خمس
سنوات حربا ً إرهابية كونية غير مسبوقة».
وتض ّمنت كلمة الوزير المعلم باقتضابها ،عالمات فارقة
صاعقة للمتالعبين بعناوين الحرب على اإلره��اب ،الذين
قال لهم كيف ترتضي دول الحداثة والحضارة أن تم ّد يدها
باسم الديمقراطية وحقوق اإلنسان إلى دولة تصدّر اإلرهاب
وال�ت�ط��رف ،حيث ال انتخابات وال حقوق إن�س��ان ،وكيف
تستسيغون التضحية بدماء شعوبكم التي تنزف تحت
ضربات اإلرهاب وأنتم تمدّون أيديكم إلى َمن يصدّره إليكم،
وقال الوزير المعلم إنّ سورية لم ولن تتوقف عن حربها
على اإلره��اب ،ومعها حلفاء أوفياء أش��داء ،واع��دا ً متو ّعدا ً
العابثين بدماء السوريين ،بقوله لن تأخذوا في السياسة
ما فشلتم بتحقيقه في الميدان ،أما في السياسة فقد أعلن
المعلم مشاركة سوريا في الفرق التي دعا إليها المبعوث
األممي ستيفان دي ميستورا ،معتبرا ً معيار صدقية العالم
في الحرب على اإلره��اب وضع ح ّد للتلكؤ والتغاضي عن
عدم تنفيذ القرارات الدولية التي تلزم وفقا ً للفصل السابع
ال��دول المتو ّرطة بالتمويل والتسليح للجماعات اإلرهابية
بوقف هذا العبث ف��ورا ً وهذا ما لم يحدث ،وإقفال الحدود
أمام تسلّل وتس ّرب الجماعات اإلرهابية إلى سورية؛ وهو
ما يستم ّر بغزارة وبرعاية علنية وفقا ً للتقارير الدولية.
لبنانيا ً س��اد المزيد من التشاؤم مع ع��دم تحديد موعد
لجلسة الحكومة ،بعد تعثر مساعي الحلحلة ف��ي ملف
الترقيات للضباط برتبة عميد ،الذي يفترض أن ُيرجئ في
حال نجاح الوساطات تسريح العميد شامل روكز ويبقيه
مرشحا ً محتمالً لقيادة الجيش ،بينما نقل زوار العماد
ميشال عون عنه قوله إنه ينتظر ،لكنه واث��ق من أنّ مكائد
تيار المستقبل تقف وراء التعطيل وأنّ تسريح العميد شامل
روكز يعني أن ال حكومة ستبقى أو تجتمع.

حردان :موقف روسيا
ينسجم مع اإلجماع الدولي

أنّ أيا ً منها ناضج حتى اآلن ،في ظ ّل انشغال العالم بالمواجهة
المفتوحة مع اإلرهاب ما يجعل أيّ معركة داخلية تفصيالً صغيرا ً
في المشهد السياسي والعسكري الكبير في المنطقة.
وفي السياق نفسه ،أكد رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد حردان أنّ وقوف روسيا إلى جانب الدولة السورية في
حربها ض ّد اإلرهاب ،موقف مبدئي ينسجم مع اإلجماع الدولي الذي
ص ّنف «داعش» ومجموعات متطرفة أخرى أنها منظمات إرهابية،
تجب محاربتها والقضاء عليها .وإذ أعلن بعد اجتماع مجلس الع ُمد
تأييد الحزب القومي لمبادرة الرئيس الروسي فالديمير بوتين
الداعية إلى قيام تحالف دولي لمحاربة اإلرهاب ،لفت إلى «أنه على
دول العالم التعاطي بمسؤولية مع هذه المبادرة من أجل القضاء
على اإلرهاب المهدّد لالستقرار والسلم الدوليّين».
وذ ّك��ر ح��ردان ب��أنّ الحزب السوري القومي االجتماعي ،كان
أول من أطلق الدعوة إلى قيام جبهة شعبية لمكافحة االحتالل
ّ
وحث الدول الصديقة بدءا ً من روسيا االتحادية إلى
واإلره��اب،
مجموعة بريكس ودول األلبا وايران وغيرها ،للقيام بدور فاعل
وضاغط ومؤثر من أجل وقف الحرب اإلرهابية على بالدنا».
وإذ دان الحمالت والمواقف الدولية واإلقليمية والعربية ض ّد
المشاركة الروسية في الحرب على اإلرهاب ،والتي تكشف حقيقة
دور الدول المسانِدة لإلرهاب ،لفت حردان إلى «أن الدول الصديقة
ال سيما روسيا وايران أطلقت مبادرات عديدة من أجل الوصول الى
حلول سياسية ،تساهم في وقف اإلرهاب على سورية ،لكن هذه
المبادرات اصطدمت بموقف الدول الراعية للمجموعات اإلرهابية
المتطرفة ،وبعضها تمارس دورا ً مكشوفا ً في تمويل وتسليح
المجموعات اإلرهابية وتبرير جرائمها بواسطة اإلعالم ،وتسهّل
وصول اإلرهابيين عبر تركيا ،لكسر حلقة الصمود السوري التي
تواجه منذ خمس سنوات حربا ً إرهابية كونية غير مسبوقة».

إطاحة التسوية تط ّير جلسة الحكومة

في غضون ذلك ،وبعد تراجع منسوب التفاؤل بإخراج تسوية
الترقيات إلى النور نتيجة موقف اللقاء التشاوري الذي أطاح هذه
التسوية ،عاد الوضع الحكومي الى المربع األول ،خصوصا ً أن
الوزراء لم يتبلغوا دعوة رسمية لعقد جلسة لمجلس الوزراء ما
يعني تطيير الجلسة الى أجل غير مس ّمى.
وطالبت مصادر وزارية لـ«البناء» رئيس الحكومة بـ«عقد جلسة
ليس فقط لموضوع الترقيات بل للملفات الحياتية إلدارة شؤون
البلد ،ألنّ تعطيل مجلس الوزراء يعني بقاء البلد معطالً».
وأش��ارت المصادر إلى أن «ال��وزراء المعارضين على تسوية
الترقيات يوافقون على تأجيل تسريح العميد شامل روكز بقرار
من وزير الدفاع بشك ٍل ال يمس بالقواعد المعمولة بها عمالً بقانون
أج��ل تسريح قائد الجيش الحالي ومدير
الدفاع الوطني ،كما ّ
المخابرات ورئيس األركان».
وأكد وزير اإلعالم رمزي جريج لـ«البناء» أنه «من الصعوبة
أن تمر هذه التسوية في مجلس ال��وزراء لوجود معارضة من
عدة أفرقاء داخل الحكومة ،خصوصا ً من وزراء اللقاء التشاوري
الثمانية ووزراء آخرين ال يريدون أن يتزعزع استقرار المؤسسة
العسكرية و ُتضرب معنويات الجيش و ُتخرق القواعد التي ترعى
شؤون المؤسسة العسكرية».
وأوضح جريج أنه «إذا عدنا الى تطبيق اآللية الدستورية وفقا ً
للمادة  65من الدستور التي تقول «تتخذ القرارات في مجلس
ال��وزراء بالتوافق وإذا تعذر بالتصويت باألكثرية العادية على
القرارات العادية وبأكثرية الثلثين في القرارات الكبرى التي تبلغ
 14موضوعاً ،فهل سيلجأ الرئيس تمام سالم الى تحديد آلية عمل
الحكومة ،من خالل اما تأمين التوافق على اعتماد التصويت ،او
اعتماد آلية أن اي قرار يعترض عليه مكونان ال ُيبتّ به؟».
وأشار جريج الى «أن وزراء اللقاء التشاوري سيصوتون ضد
التسوية إذا طرحت على التصويت ،كما أن وزي��ر العدل اللواء
أشرف ريفي أعلن رفضه أيضا ً لكن ال نعرف كيف سيصوت داخل
المجلس».

محاوالت ربع الساعة األخير

طغت التطورات الدراماتيكية على الساحة اإلقليمية ال سيما
الدخول الروسي على خط األزمة السورية على ما عداها من ملفات
معقدة ومعلقة في المشهد السياسي الداخلي بانتظار حلول ال يبدو

وأشارت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» الى
تمسك تكتل التغيير واإلصالح بالموقف الذي أعلنه رئيس التكتل
العماد ميشال عون ،وكشفت أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري
ال يزال يحاول في ربع الساعة األخير إحياء التسوية وأن هناك

وسطاء عملوا حتى ليل الخميس الماضي للطلب من العماد عون
التريث والتمهل وانتظار محاولتهم إقناع الرئيس ميشال سليمان
الموافقة على التسوية ،لكن التيار الوطني الحر وصل إلى اليأس
من تيار المستقبل وممارساته ،ولفتت المصادر إلى أن «الرئيس
سليمان ال يشكل قوة مسيحية فاعلة ،بل يعبر عن صوت «معلمه»
تيار المستقبل».
واعتبرت المصادر أنه «عندما وقع الرئيس فؤاد السنيورة في
الحرج دفع سليمان لالعتراض على التسوية لقطع الطريق على أي
حلحلة بالملف الحكومي وتأزيمه أكثر وإلظهار أن الخالف مسيحي
 مسيحي ولتبرئة ساحة المستقبل» .وأعلنت المصادر رفض تكتلالتغيير واإلصالح الموافقة على تأجيل تسريح العميد روكز وفقا ً
لقانون الدفاع ،بل تؤيد معالجة قانونية للوضع المستجدّ ،وأكدت
أن مجلس الوزراء سيبقى مج ّمدا ً ما دام بت ملف التعيينات مؤجالً،
وحذرت من أنه «إذا حان موعد إحالة روكز على التقاعد فإن مجلس
الوزراء سيبقى مجمدا ً لألبد ،وحينها نكون قد وقعنا في المحظور
والفريق الذي عطل التسوية يتح ّمل مسؤولية تعطيل الحكومة».
وأوضحت المصادر أن «التكتل سيقرر خ�لال األي��ام القليلة
المشاركة في طاولة الحوار من عدمه ،وسيرى ما سيعرض على
الطاولة ولكن إذا شعر أن الواقع في مجلس الوزراء سينسحب على
طاولة الحوار فسيكون لنا موقف حاسم».

خطة النفايات إلى التنفيذ
بالتشارك مع األهالي

على صعيد أزم��ة النفايات ،عقد مساء أمس اجتماع موسع
شارك فيه الرئيس سالم ووزيرا الزراعة أكرم شهيب والداخلية
نهاد المشنوق ورئيس مجلس اإلنماء واإلعمار ومجموعة من
االستشاريين والقانونيين والخبراء ومتعهدي العمل على المواقع،
وأكد شهيب بعد االجتماع «أن المجتمعين أكدوا أنه من واجباتنا
إنشاء المطامر الصحية مكان المكبات العشوائية الموجودة اآلن
حتى ولو لم يتم نقل أي نفايات من خارج المنطقتين إليها» ،مشددا ً
على «أن هذا قرار نهائي وواجب على الحكومة اللبنانية».
وكشف أنه «سيُعقد اجتماع آخر يوم االثنين المقبل في السراي
برئاسة سالم للوقوف على ما آلت إليه األعمال التنفيذية التي بدأ
العمل بها في موقع سرار وما يمكن أن تؤول إليه األعمال في موقع
المصنع».
توصل
وأكدت مصادر رئيس الحكومة لـ«البناء» «أن االجتماع
ّ
الى تنفيذ خطة شهيب بشكل فوري مع درس ومعالجة بعض
التفاصيل مع أهالي المناطق» ،وأش��ارت ال��ى «أن االتصاالت
جارية مع أهالي المناطق والبلديات والحراك لحل بعض القضايا
العالقة».

«الحراك» إلى الشارع مجددا ً

في المقابل ،أكد الحراك المدني في مؤتمر صحافي من رياض
الصلح دعمه إلقفال مطمر الناعمة ،وطالب الحكومة بتقديم اعتذار
رسمي من الشعب اللبناني وبتحويل أموال البلديات من دون أي
اقتطاع ووقف عقود سوكلين واستمرار عمل موظفيها ريثما يتم
تنفيذ الحل في المرحلة الحالية واعتماد سياسة الفرز من المصدر
وتشغيل معامل الفرز جميعها فوراً».
وأك��د الحراك «أن المعركة مستمرة لتنفيذ المطالب ،ودعا
«اللبنانيين جميعا ً إلى التجمع الساعة السادسة مساء الخميس
في الثامن من الشهر الحالي في ساحة الشهداء».
وشددت «حملة إقفال مطمر الناعمة» في مؤتمر صحافي ،على
«أننا لن نقبل بفتح المكب ثانية واحدة ولو على جثثنا» ،معتذرة
من اللبنانيين «فلسنا من يتح ّمل مسؤولية النفايات وح ّملوها
لبلدياتكم ونوابكم» ،ومؤكدة «كفانا صفقات على حساب صحة
المواطن».
وأوضح مصدر في الحراك لـ«البناء» أن «تحرك حملة مطمر
الناعمة ضد خطة شهيب هو إعالن نعي إلقامة مطمر الناعمة لألبد،
ألن السلطة السياسية ال يمكن منحها الثقة طالما لم يصدر عنها
مراسيم تنفيذية لتطبيق الخطة بل تبقى وعود وخطة ضبابية».
وإذ لفت المصدر إلى أن الحكومة تراهن على الوقت التهام
الحراك بعرقلة إزالة النفايات من الشارع ،أكد أن الحراك ليس
السلطة والمؤسسات بل هو الشعب ومهمته الضغط على الدولة
للقيام بمهامها في الشأن العام ،مشيرا ً الى تحويل دفة المسؤولية
من السلطة للحراك الشعبي.

عون رئي�س ًا( ...تتمة �ص)1
سألوه بلسان واحد :أيُعقل أن تسمح واشنطن بانقالب  8آذار على الرئيس
سعد الحريري؟ أيُعقل أن يغتصب رئاسة الحكومة بدال ً عنه نجيب ميقاتي؟ أين
أميركا ولماذا ال تساعدنا على استعادة قصر السراي الحكومي؟
ر ّد فيلتمان ببرودة« :لو افترضنا أنكم عدتم إلى السلطة فماذا يمكنكم أن
تقدّموا كخدمة ألهدافنا بأكثر مما يقدّمه ميقاتي؟» بكالم آخر  -أضاف فيلتمان:
ماذا يمكنكم أن تفعلوا أكثر مما يفعله ميقاتي.
ثم استدرك ،وكأنّ فكرة لماحة خطرت في باله فقال :أنا أعتقد أنه يجب عليكم
القبول بالواقع الحالي واالنتظار .ولكن في هذا الوقت األجدى والمفيد أن تفعلوا
شيئا ً واحداً!
أيضا ً ر ّد الحاضرون بصوت واحد وبلهفة فاقدي السلطة :ما هو؟
أجاب فيلتمان :أن تحاولوا استمالة الجنرال ميشال عون الى صفكم ...إلى
مكان قريب من  14آذار .قد ال يكون ممكنا ً إحداث شرخ كبير في العالقة بينه
وبين حزب الله .ولكن يكفي جعله في مكان ما في الوسط ،لو فعلتم ذلك ألمكن
القول إنكم حققتم إنجازا ً كبيراً...
صمت الجميع وسط ذهولهم .اعترضوا على الفكرة .قال وزير مسيحي كان
حاضراً :هل تطلب منا مكافأة عون؟
أجاب فيلتمان :ل َم ال...؟ إذا اقترب منا علينا أن نقترب منه ونكافئه.
منذ تلك المحادثة سادت داخل أجواء  14آذار قناعة بأنّ عون من وجهة نظر
فيلتمان هو الرئيس األجدى للجمهورية ،فقط فيما لو اقترب من نقطة وسطية.
وعليه ،فإنّ الحوار الذي حصل بعد نحو خمس سنوات بين عون والحريري،
لم يكن من دون خلفية من وجهة نظر األخير...
بكالم آخر ،فإنه حينما انفتح الحريري على مبدأ ترشح عون للرئاسة ،لم
يكن في خلفية تفكيره قد نسي نصيحة فيلتمان ،وال أيضا ً آراء داخل  14آذار
كانت تقول إنّ مجيء عون للرئاسة قد يكسر «الستاتيكو» الجامد واآلسن،
وقد يدخل البلد في اصطفافات سياسية منتجة وال يبقى في مناخ اصطفافات
التعطيل العقيمة.
خالل اإلطاللة التلفزيونية األخيرة لألمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله ،استعرض خالل كالمه عن وسطية عون ،انّ  14آذار راهنت في فترة
يؤسس لخالف بينه وبين حزب الله.
على انّ المجيء به إلى قصر بعبدا ،قد ّ
وعليه قال هؤالء المراهنون :لماذا ال نج ّرب(!؟) .وأضاف :يوضح هذا الرهان
انّ عون ليس طرفا ً بل وسطياً ...وذ ّكر السيد نصرالله بأن عون والحزب ليسا
«فوتوكوبي» عن بعضهما البعض ،وانه بيننا تباينات مثلما انه بيننا تفاهمات
وتوافقات عميقة.
قصارى القول في هذا المجال إنّ «وسطية عون» ال خالف عليها من أميركا
فيلتمان حتى حزب الله نصرالله .والوسطية المقصودة هنا ،ليست اللهاث
وراء مواقف المتناقضين ،بل الحسم بينها لمصلحة الوطن .وهذه صفة كان
رأى فيها حتى فيلتمان ذات يوم أنها ميزة الرئيس القوي.

يوسف المصري

الحرب الأهل ّية( ...تتمة �ص)1
ال تش ّكل التغيّرات المفاجئة والكاسحة في المناخ التأثير
السلبي الوحيد في التنمية .السفيرة األميركية في األمم
المتحدة سامنتا باور ذ ّكرت المؤتمرين بأنّ «الحرب األهلية
في بلد نا ٍم يمكن أن تعيد اقتصاده  30سنة الى الوراء».
أحسنت مندوبة الواليات المتحدة في تذكير الجميع
بالتأثير المد ّمر للحرب األهلية في مسار التنمية ،ال سيّما أنّ
بالدها ،ودوال ً أخرى في الشرق والغربُ ،تسهم في تأجيج
ح��روب أهلية ع �دّة ،كما تسهم ،يا للمفارقة ،في محاولة
إخمادها!
ليس من الغل ّو القول ،والحال هذه ،إنّ الحرب األهلية
باتت النمط السائد في الصراعات بين ال��دول في القرن
الحادي والعشرين .ذلك أنّ الدول الكبرى الحظت التكلفة
الباهظة للحروب العالمية التي اندلعت في النصف األول من
القرن الماضي ،فلجأت في نصفه الثاني إلى نمط الحروب
اإلقليمية كي تص ّفي خاللها حساباتها في ما بينها أو تسعى
إلى تنفيذ مخططاتها .يبدو أنّ تكلفة الحروب اإلقليمية كانت
هي األخرى باهظة ،فكان ال ب ّد من خفضها باللجوء إلى طريقة
أخرى .لذلك جرى اعتماد نمط الحرب األهلية.
ليست التكلفة وحدها الدافع األه ّم لتوسيع ظاهرة الحرب
األهلية .ثمة دافع آخر لعله األكثر أهمية .إنه سلوكية مثيري
الحرب األهلية ومنفذيها .ذلك إنّ الفهم السائد في العالم هو
انّ الحكومات ،وال سيما حكومات الدول الكبرى ،هي مَن يُوقد
نار الحروب االهلية ويمدّها بأسباب استمرارها .لكن نظرة
متأ ّنية الى أبعاد هذه الظاهرة تكشف انّ الشعوب ،وليس
الحكومات فقط ،لها دور ملحوظ في هذا المجال .الشعوب
ُتسهم في إط�لاق الحروب األهلية وترعى استمرارها من
خالل جماعات أهلية وتنظيمات شعبية يكون لها ،غالباً،
دور فاعل في المجتمع .صحيح أنّ بعضا ً من هذه الجماعات
والتنظيمات له صالت حميمة مع بعض الدول ،فيتلقى منها
دعما ً ومساعدات مالية وعسكرية ،لكن بعضها اآلخر يكون
مستقالً ويلجأ الى الكفاح المسلح مضطرا ً او يُك َره على ذلك
ألسباب قومية أو وطنية أو اجتماعية.
أي �ا ً كانت األسباب وال��دواف��ع ،ف��إنّ العالم يجد نفسه
اليوم أمام ظاهرة شديدة الحضور هي الحرب األهلية ،وأنّ

«أبطالها» ومتعهّديها ليسوا حكومات فحسب بل شعوب
أيضاَ ،بمعنى جماعات وتنظيمات سياسية ذات قواعد
شعبية عريضة.
تكتسب ظاهرة الحرب األهلية خطورة إضافية بتح ّول
بعض ُمطلقيها والقائمين بها كيانات لها الكثير من مق ّومات
الدولة .إنّ تنظيم «الدولة اإلسالمية في العراق والشام –
داعش» ،على سبيل المثال ،يسيطر على رقعة من األرض في
العراق وسورية ربما تزيد عن مساحة فرنسا ،ويستحصل
على دخ��ول من عائدات النفط بمئات ماليين ال��دوالرات،
ويرصد ميزانية لـ ِ»دولته» تتجاوز بمراحل ميزانيات دول
ع�دّة ،آسيوية وأفريقية ،ويرعى جيشا ً من مقاتلين عرب
وأجانب يربو عديده على مئة ألف مقاتل .إنّ كيانا ً أو «دولة»
بهذه القدرات لها تأثيرات مد ّمرة ومع ّوقة في مجاالت شتى،
وال سيما في مجال إعاقة التنمية .أليس هذا حال العراق
وسورية نتيج َة حرب «داعش» فيهما وعليهما؟
إنّ القصد من تسليط الضوء على ظاهرة الحرب األهلية
هو التأكيد على أنّ العامل األفعل في إنجاح الخطة اإلنمائية
األممية هو معالجة أسباب مع ّوقات التنمية ودوافعها
وليس فقط نتائجها .فالحرب األهلية مع ّوق رئيس للتنمية،
ومواجهته ال تكون ،فقط ،بقمع القائمين بها بل باإلحاطة
بأسبابها ودوافعها ومعالجتها في مهدها وجذورها على
نحو يحول دون استغاللها لمآرب سياسية غالبا ً ما تكون
غير مشروعة .ولع ّل أول وسائل المعالجة فضح الدول التي
تتواطأ مع تنظيمات إرهابية لتأجيج حروب أهلية.
ال شك في أنّ اإلحاطة بمع ّوقات التنمية ومعالجتها هما
من أول��ى واجبات الحكومة ،لكن اتساع قاعدة القائمين
بحروب أهلية واستغاللها يُلقي على عاتق الشعوب أيضاً،
وال سيما التنظيمات الشعبية الديمقراطية والتقدّمية،
مسؤولية مواجهة رعاة الحروب األهلية ومتعهّديها ومن ّفذيها
بالوسائل المشروعة كافة ،ثقافيا ًوسياسيا ًواجتماعياً ،حتى
لو اقتضى األمر مواجهة الحكومات المخالفة ميدانياً ،وال
سيما تلك المتواطئة مع التنظيمات القائمة بالحرب األهلية.

د .عصام نعمان



بوتين يجلب العالم( ...تتمة �ص)1
الوقت يم ّر من دون حسم األزمة السورية ألنّ أزمتَي
الالجئين وتمدّد اإلرهاب نحو أوروبا سيصيران
خ��ارج نطاق السيطرة ما لم يت ّم التحرك سريعاً،
وأنّ التهاون بذريعة العجز عن إغضاب ومصارحة
الحلفاء اإلقليميين للغرب الذين يح ّركهم الحقد
على سورية وي�ص� ّرون بعناد على االعتماد على
التنظيمات اإلرهابية إلدام��ة الحرب في سورية،
سيجلب الكوارث على العالم كله ،وبالتالي ال ب ّد من
مبادرة قوة كبرى تكسر المراوحة وتضع النقاط
على الحروف ،فيتذ ّرع بها الغرب لتبرير عجزه عن
صدّها أمام حلفائه وهذه القوة هي روسيا.
 ينطلق قرار الرئيس بوتين من تقدير موقفيقوم على قراءة الفوضى والتقسيم اتجاها ً حتميا ً
لعدم تقدّم الحرب على اإلرهاب نحو نصر قريب.
وه��ذا التقسيم وت�ل��ك ال�ف��وض��ى ي �ت �ه �دّدان حلفاء
موسكو وإي���ران ف��ي س��وري��ة وال��ع��راق ،لكنهما
ي�ت�ه�دّدان حلفاء ال�غ��رب ف��ي تركيا والسعودية،
والنتيجة صعبة على روسيا لكنها مأساوية على
ال�غ��رب ،ألنّ ما سينشأ عن التقسيم والفوضى
سيعني ن�ش��وء كيانات موالية إلي ��ران وروسيا
على ساحل المتوسط ،وضفاف الخليج المقابلة
إلي� ��ران وم��ا تختزنه م��ن ال�ن�ف��ط ،وك�ل�ه��ا ميزات
استراتيجية ستخسرها واش�ن�ط��ن ويخسرها
الغرب ،بينما حماية وحدة كيانات المنطقة ُيخرج
الجميع بصيغة «رابح  -رابح».
 ينطلق قرار الرئيس بوتين من تقدير موقفق��وام��ه أنّ الفوضى التي ق��د تغري ف��ي بداياتها
الغرب ،لن تستم ّر ليكون الوضع تحت السيطرة،
وإيران التي قد تكون على ضفة الرابحين األكثر
ضمن معادلة« ،الك ّل خاسر» من التقسيم والتفتيت،
ستكون أي �ض �ا ً على ضفة ال��راب�ح�ي��ن م��ن ضمن
معادلة الفوضى تنتج «خاسر  -خاسر» وتأخذ
المنطقة إل��ى ح��روب م��د ّم��رة ،س��واء أك��ان الطرف
المقابل لها ولحلفائها السعودية أم «إسرائيل»،
ل �ك��ن ال �غ��رب س �ي �ك��ون ال �خ��اس��ر األك� �ب ��ر ،وحفظ
االستقرار والتوازنات ومنع تج ُّذر الفوضى التي
ستج ّر المنطقة إلى خيار الحروب المفتوحة الحقا ً
يت ّم بالتنسيق م��ع إي��ران ألنها ت��ري��ده م��ن ضمن

خيارها ال��داع��م للمقاومة كخيار ف��ي فلسطين،
وليس للحروب ،ودعمها للمعارضة السلمية في
دول الخليج وليس للحروب األهلية أو اإلقليمية.
لكن الغرب يحتاج ه��ذه المبادرة الروسية التي
تضمن االستقرار وتحفظ التوازنات ،وهو ما ال
يملك الغرب مبادرات توازيه على هذا الصعيد،
فتصير روسيا التي يصرخ في وجهها هي خشبة
خالصه.
 ي�ن�ط�ل��ق ق� ��رار ال��رئ �ي��س ب��وت �ي��ن م��ن حسابلمعادالت الطاقة في العالم التي أفلس في تخديمها
المشروعان التركي والقطري ،بخطوط أنابيب
افتراضية تستدعي السيطرة على سورية وهو
ما لم ولن يتحقق ،والغرب ال يحتمل الالاستقرار
ف��ي ه ��ذا ال �س��وق ال� ��ذي ي �ح �ت��اج ت�خ��دي�م��ه رعاية
الثروات الواعدة في الساحل المتوسطي ،وتأمين
ت��دف��ق سلس ل �م��وارده اآلت�ي��ة م��ن الخليج ،ولكن
التي تملك إي��ران ويملك العراق أكبر مخزوناتها
االستراتيجية في الغاز والنفط وتمت ّد خطوطهما
المستقبلية نحو ال�غ��رب عبر س��وري��ة ،وتأمين
ك� ّل ه��ذه المصالح العضوية لك ّل أط��راف معادلة
الطاقة م��ن منتجين ومستهلكين ،يحتاج طرفا ً
ضامنا ً بحجم روسيا ومكانتها ،التي ستستفيد
من عائدات هذا الدور أكثر من الغير ،لكن الغير كله
على ضفتَي حلفائها في سورية والعراق ولبنان
وإيران سيكون مستفيداً ،وعلى ضفة خصومها
ستكون أوروبا في طليعة المستفيدين ،ويتح ّمل
ال �خ �س��ارة واه �م��ون م�ث��ل ت��رك�ي��ا وق�ط��ر يفقد ك ّل
منهما أسباب قوته تدريجاً ،تمهيدا ً للخروج من
المعادالت اإلقليمية.
 روس �ي��ا ت�ن�ص��ر ح�ل�ف��اءه��ا وت�س�ت�ع�ي��د زم��امالمبادرة معهم ولهم في الحروب الدائرة وتس ّرع
نصر س��وري��ة وم�ح��ور المقاومة ،لكنها تخلّص
الغرب مما هو أدهى ،فتصير خطتها تحت الطلب
الضمني منه رغ��م المعارضة العلنية ،وتصير
إنقاذا ً للعالم من مخاطر شاملة ،ورسما ً لمعادلة
استراتيجية نادرة تحقق بالمعنى الدقيق مفهوم
األمن والسلم الدوليّين.
ناصر قنديل
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هنري شهاب ،بتاريخ 2015/10/23
الساعة التاسعة ،يمكن للراغبين في
االش��ت��راك ف��ي اس��ت��دراج ال��ع��روض ه��ذا،
االطالع على دفتر الشروط الخاص العائد
لهذا التلزيم والحصول على نسخة عنه
من مصلحة الديوان  -المديرية العامة
للزراعة ،الكائنة في مبنى الوزارة ،الطابق
الثالث.
ت��ق��دم ال��ع��روض ب��ال��ب��ري��د المضمون
المغفل أو باليد مباشرة ،على أن تصل إلى
قلم مصلحة الديوان  -المديرية العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا ً

من آخر يوم عمل يسبق التاريخ المحدد
إلجراء استدراج العروض.
بيروت في  20أيلول 2015
مدير عام الزراعة
المهندس لويس لحود لحود
التكليف
1842
وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة
لإلستثمار
إع�لان تلزيم تقديم وتركيب وتسليم
تجهيزات وبرامج معلوماتية لزوم المديرية
العامة لالستثمار
الساعة التاسعة من يوم االربعاء الواقع
فيه الرابع من شهر تشرين الثاني ،2015
ت��ج��ري إدارة ال��م��ن��اق��ص��ات ف��ي مركزها
الكائن في بناية بيضون -شارع بوردو-
الصنايع -بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
والمياه -منلقصة تلزيم تقديم وتركيب
وتسليم تجهيزات وبرامج معلوماتية لزوم
المديرية العامة االستثمار.
التأمين المؤقت :عشرة ماليين ليرة
لبنانية ال غير.
طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
والحصول عليه من وزارة الطاقة والمياه-
المديرية العامة لالستثمار.
يجب ان تصل العروض إلى قلم إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العلية
التكليف
1841
إعالن
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األمن الداخلي

تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألش��غ��ال :تقديم وتركيب غ��رف��ة مسبقة
الصنع على مدخل مبنى قيادة ال��درك في
محمع سن الفيل.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة االبنية -ثكنة
الحلو -ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك اثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2015/11/26وذلك
في ثكنة الحلو  /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/10/1
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
1851
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
لألشغال :المطلوبة لزوم المولد الكهربائي
ن��وع بركنز ق��وة  /250/ك.ف.أ العائد
لمبنى مفرزة طوارئ بعبدا في ثكنة جوزف
ضاهر.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور الى مصلحة االبنية -ثكنة
الحلو -ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك اثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2015/11/26
وذلك في ثكنة الحلو  /مصلحة االبنية.

بيروت في 2015/10/1
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
1851
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال :صيانة مختلفة لزوم مخفر حدث
بعلبك.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور الى مصلحة االبنية -ثكنة
الحلو -ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك اثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2015/11/25
وذلك في ثكنة الحلو  /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/10/1
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
1851
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال :كهربائية لزوم بعض قطعات قوى
األمن الداخلي.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور الى مصلحة االبنية -ثكنة
الحلو -ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك اثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً

من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2015/11/19
وذلك في ثكنة الحلو  /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/10/1
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
1851
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ل�لأش��غ��ال :المطلوبة إلس��ت��ح��داث حمام
لإلناث لزوم شعبة اإلتصال الدولي وشعبة
التخطيط والتنظيم في ثكنة المقر العام.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور الى مصلحة االبنية -ثكنة
الحلو -ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك اثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2015/11/19وذلك
في ثكنة الحلو  /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/10/1
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
1851
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن ع��ن رغبتها ف��ي إج���راء مناقصة
عمومية ألشغال :صيانة مختلفة لزوم

مكاتب تنفيذ احكام السير في طرابلس
والدكوانة وصيدا.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور الى مصلحة االبنية -ثكنة
الحلو -ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك اثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2015/11/18
وذلك في ثكنة الحلو  /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/10/1
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
1851
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ل�لأش��غ��ال :المطلوبة ل��زوم مستودعات
األلبسة في بربر الخازن.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور الى مصلحة االبنية -ثكنة
الحلو -ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك اثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2015/11/25وذلك
في ثكنة الحلو  /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/10/1
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
1851

