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حمليات � /إعالنات

لمصلحة الرئيس السوري بشار
األس���د والجيش ال��س��وري وتبدو
هذه الوجهة إلى تقدّم يومياً ،وال
يبدو أنّ شيئا ً يمكن أن يحول دون
اكتمالها.
ف��ي ال��م��س��ارات ال��ج��دي��ة أيضا ً
م��ع ت��ك��ري��س خ��س��ارة السعودية
لمصر ،تك ّرست مفاعيل التفاهم
ال����ن����ووي األم���ي���رك���ي م���ع إي����ران
ب��ح��رص أم��ي��رك��ي ع��ل��ى اإلع�ل�ان
ع���ل���ى ل���س���ان وزي������ر ال��خ��ارج��ي��ة
ج����ون ك���ي���ري ع���ن دع�����وة إي����ران
للمشاركة في لقاء فيينا المقبل
ح��ول س��وري��ة ،وع��دم ت��رك األمر
ل��م��وس��ك��و م����راع����اة للسعودية
أو ل��ت��رك��ي��ا ،ف��ال��ع��ي��ن ع��ل��ى أفضل
ال��ع�لاق��ات م��ع إي���ران ت��ت��ق��دّم على
ح��س��اب��ات ال��م��راض��اة والمراعاة
التي تستهدف السعودية.
ف��ي ال��م��س��ارات ال��ج��دي��ة أيضا ً
وأي���ض���اً ،ت��ب��دو ال��س��ع��ودي��ة وهي
ت��خ��س��ر م���ص���ر ل��ت��ك��س��ب ت��رك��ي��ا،
ك���م���ن ي���خ���س���ر أث����م����ن م�����ا ع���ن���ده
ليكسب س��راب��اً ،ف��ي ض��وء وقائع
التحضيرات االنتخابية التركية،
التي بقي أم��ام المتنافسين ثالثة
أي��ام لحشد صفوفهم وتنظيمها،
بينما بدأت الشكوك تتس ّرب حول
م����دى ش��ف��اف��ي��ة ون���زاه���ة العملية
االنتخابية التي قال فيها البرلمان
األوروب����ي أم��س «إنّ الحديث عن
عملية ديمقراطية ي��دي��ره��ا حزب
العدالة والتنمية مجرد عبث».
ي����ب����دو ح�����زب ال���ث���ن���ائ���ي رج���ب
أردوغ�����ان وداوود أوغ��ل��و ذاهبا ً
أي ورقة
لالنتخابات ،وليس بيده ّ
ق����وة؛ ف��ق��د خ��س��ر ال��ره��ان��ات على
ت��وج��ي��ه ض��رب��ة ق��اص��م��ة لألكراد
عسكريا ً ترتب إضعافهم انتخابياً،
كما خسر ال��ره��ان على م��ا أسماه
بالمنطقة ال��ع��ازل��ة ع��ل��ى الحدود
ال��س��وري��ة لتظهير ق��وة مشروعه
اإلق��ل��ي��م��ي ،وف��ق��د ورق����ة التباهي
بإنجازاته االقتصادية مع الركود
ال��م��س��ي��ط��ر ع��ل��ى االق���ت���ص���اد وم��ا
لحق بالسياحة من خسائر بعدما
ص���ارت ال��م��دن ال��ت��رك��ي��ة مسرحا ً
ألح����داث ال��ع��ن��ف .وف���ي ظ��� ّل تد ّني
سعر العملة وم��ا ت��رت��ب عليه من
ضعف القدرة الشرائية للطبقات
ال���وس���ط���ى وال���ف���ق���ي���رة ،ف����ي ظ��� ّل
تفشي البطالة وما يعيده األتراك
ل��م��ن��اف��س��ة ال�لاج��ئ��ي��ن السوريين
لهم على المهن التي يعتاش منها
الفقراء ،بينما األم��وال اآلتية لدعم
ال�لاج��ئ��ي��ن ال��س��وري��ي��ن ك��م��ا لدعم
المقاتلين يتقاسمها ق��ادة الحزب
الحاكم وقادة المعارضة السورية
الذين يقيمون في الفنادق والشقق
ال��ف��خ��م��ة ف���ي أن���ق���رة واسطنبول
وي��ح�� ّرك��ون س��وق��ا ً تستفيد منها
ش��ري��ح��ة رق��ي��ق��ة م��ن األت�����راك هي
تجار السالح والعقارات.
يقاتل ح��زب الثنائي أردوغ���ان
ـ ـ أوغ��ل��و بعصا واح���دة ال يعيرها
األت���راك آذان��ه��م ،فيقول أوغ��ل��و إنّ
ح��ك��م ح���زب واح���د يملك األغلبية
المطلقة وح��ده يحقق االستقرار
ال���دي���م���ق���راط���ي وي��ض��م��ن تطبيق
ب��رن��ام��ج ح��ك��وم��ي واض����ح ،بينما
ال���م���ج���يء ب��ك��ت��ل ن��ي��اب��ي��ة ال يملك
أح���ده���ا ف��رص��ة ت��ش��ك��ي��ل حكومة
وح������ده ف��س��ي��س��بّ��ب االض����ط����راب
وس��ي��دف��ع األت����راك ال��ث��م��ن ،ويبدو
هذا الخطاب بال وظيفة انتخابية،
ط��ال��م��ا أنّ ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ليست
وسيلة حكم عقالني لدى الناخبين
بمثل ما يجب أن تكون أداة حكم
عقالني لدى السياسيين ،بعد أن
ي��م��ارس الناخبون نصفها األول
ب��ال��ت��ص��وي��ت ،ل��ي��م��ارس الساسة

وفيات
من آمن بي وإن مات فسيحيا
زوج الفقيدة :حنا موسى جرداق.
ولداها :ناجي جرداق وعائلته.
ألكسي جرداق وعائلته.
اب��ن��ت��اه��ا :روز زوج���ة ج���ورج حلبي
وعائلتها.
غريس زوجة علي القرصيفي وعائلتها.
شقيقها :عائلة المرحوم فوزي بو شعيا.
شقيقاتها :نهى زوجة نجيب بو شعيا
وعائلتها.
نهاد أرملة المرحوم ج��وزف بو شعيا
وعائلتها.
نقية زوجة جوزف كيروز وعائلتها.
ع��ائ��ل��ة ال��م��رح��وم��ة ع��ل��ي��ا ب���و شعيا
القسيس.
ينعون إليكم فقيدتهم الغالية

ماري خليل بو شعيا

المنتقلة إلى رحمته تعالى يوم الثالثاء
 2015/10/27مت ّممة واجباتها الدينية.
يُحتفل بالصالة لراحة نفسها يوم األربعاء
 28الحالي الساعة الثالثة بعد الظهر في
كنيسة م��ار تقال عين السنديانةُ .تقبل
التعازي قبل الدفن وبعده ويومي الخميس
والجمعة  29و 30الحالي في منزلها الكائن
في عين السنديانة.
لكم من بعدها طول البقاء.
الرجاء إبدال األكاليل بالتبرع للكنيسة

الجي�ش الأميركي ( ...تتمة �ص)1
نصفها ال��ث��ان��ي ب��ص��ن��اع��ة أفضل
ال���م���ع���ادالت ،وال��دي��م��ق��راط��ي��ة بيد
ال��ن��اخ��ب أداة ل��ل��ث��واب والعقاب،
تصويت لمن أحسن العمل وحجب
األص��وات ع ّمن أس��اء؛ ووفقا ً لهذه
القاعدة تصير مسؤولية الفائزين
باالنتخابات إنتاج معادلة الحكم
ال��ت��ي تجلب االس��ت��ق��رار وتصنع
اإلنجازات وليست مهمة الناخب،
كما يريدها اوغلو.
ال��واض��ح أنّ االنتخابات تسير
بين د َّف��تَ��ي الفشل الكبير لحزب
الثنائي التركي الحاكم أو التزوير
ال��ك��ب��ي��ر ،ك��م��ا ت��وق��ع��ه ال��ب��رل��م��ان
األوروبي.
لبنانيا ً عيون اللبنانيين تترقب
ما تس ّرب من نيات رئيس الحكومة
ت��م��ام س�لام االع��ت��ك��اف ف��ي ضوء
ال��ف��ش��ل ال��م��ت��م��ادي ف��ي ح��� ّل أزم��ة
ال��ن��ف��اي��ات ،وب��ي��ن م��ا س��ت��ؤول إليه
الضغوط السعودية من أجل إنهاء
ولفلفة فضيحة األمير السعودي
الذي ضبط مع تهريب كمية طنَّين
م���ن ال���م���خ���درات وس��� ّم���ي بـ»أمير
الكبتاغون».

وتستمرالحواراتالوطنيةوالثنائية
في الوقت الضائع ،حيث عُ قدت جلسة
حوار بين حزب الله وتيار المستقبل
أم����س ،ف��ي ع��ي��ن ال��ت��ي��ن��ة بمشاركة
المعاون السياسي لألمين العام لحزب
الله حسين الخليل وال��وزي��ر حسين
الحاج حسن والنائب حسن فضل الله
عن حزب الله ،ومستشار الرئيس سعد
الحريري نادر الحريري والوزير نهاد
المشنوق والنائب سمير الجسر عن
تيار المستقبل ،والوزير علي حسن
خليل .وبحث المجتمعون في الخطة
األمنية وفي ضرورة إيجاد حل سريع
ألزمة النفايات.
وأك�����د ال��م��ج��ت��م��ع��ون إص���راره���م
على التمسك بالحوار واستكماله،
وش��دّدوا على تهيئة األج��واء لتفعيل
عمل المؤسسات الدستورية حكومة
ومجلسا ً نيابيا ً لمعالجة القضايا
السياسية واالقتصادية والحياتية،
وع��ل��ى ت��ع��زي��ز األم����ن ف��ي المناطق
اللبنانية كلّها واستكمال اإلج��راءات
المتفق عليها في هذا الشأن.

حضور عوني وغياب
قواتي في الجلسة العامة

إل��ى ذل���ك ،ل��م ت��ح��دد هيئة مكتب
المجلس النيابي م��وع��دا ً للجلسة
العامة المرتقبة ،إنما ت ّم حجز موعد
لها موعدا ً جديدا ً الثالثاء المقبل بعد
جلسة ال��ح��وار ال��وط��ن��ي ف��ي ساحة
ال��ن��ج��م��ة ،الس��ت��ك��م��ال عملها لكثرة
القوانين بخاصة التي تطالب الحكومة
ب��ض��رورة إق��راره��ا .وم��ن المتوقع أن
يتض ّمن جدول أعمال الجلسة المرتقبة
 40بنداً ،بعدما ت ّم االتفاق أمس على
عدد من مشاريع واقتراحات القوانين
المتعلقة باتفاقيات مالية وقروض.
وهي:
 - 1تعديل اتفاق تمويل برنامج
التعاون عبر ال��ح��دود ل��دول منطقة
ال��ب��ح��ر ال��م��ت��وس��ط م��ع المجموعة
األوروبية ممثلة بمفوضية المجموعات
األوروبية.
 - 2م��ش��روع متضمن األح��ك��ام
االستثنائية المتعلقة بالتالمذة.
 - 3طلب الموافقة على إبرام اتفاق
إنشاء األكاديمية الدولية لمكافحة
الفساد بصفتها منظمة دولية.
 - 4إب��رام عقد تمويل بين لبنان
والبنك األوروبي للتثمير.
 - 5طلب الموافقة على االنضمام
إلى تعديل اتفاق بازل بشأن التحكم
في نقل النفايات الخطرة والتخلص
منها عبر الحدود.
 - 6اإلج��ازة للحكومة عقد نفقات
م��ن أج��ل تحقيق عتاد وبنى تحتية
لمصلحة الجيش.
 - 7مشروع قانون يتعلق بفتح
االعتمادات اإلضافية لتسديد المبالغ
المستعملة من سلف خزينة معطاة
خالل العام .2012
 - 8م��ش��روع ق��ان��ون اس��ت��ع��ادة
مساهمة الدولة اللبنانية في رأسمال
البنك اإلسالمي للتنمية.

 - 9طلب الموافقة على إبرام تمويل
بين لبنان والبنك األوروب��ي للتثمير
والمتعلق بسد بسري.
 - 10إبرام اتفاق قرض بين لبنان
والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي
للمساهمة في تمويل مشروع.
 - 11استكمال منشآت الصرف
الصحي.
 - 12مشروع فتح اعتماد إضافي
لتغطية العجز في الرواتب واألجور.
 - 13اقتراح قانون سالمة الغذاء.
أم���ا اق���ت���راح ق���ان���ون اس��ت��ع��ادة
الجنسية فسيُحال مباشرة إلى الهيئة
العامة ،بصفة المعجل المكرر بعدما
تقدم به النائبان عن القوات اللبنانية
إيلي كيروز والتيار الوطني الحر أالن
عون.
ونقل زوار الرئيس نبيه بري عنه
قوله لـ«البناء» إن��ه لن يتراجع عن
عقد جلسة عامة ول��ن يسمح بقطع
المساعدات وال��ق��روض م��ن الجهات
ال��داع��م��ة» .وت��ح��دّث زوار ب��ري عن
«ات���ص���االت وم���ش���اورات م��ع التيار
الوطني الحر لحضور الجلسة التي
س��يُ��درج ع��ل��ى ج���دول أع��م��ال��ه��ا بند
استعادة الجنسية» ،مشيرين إلى
أن «اللجنة المكلفة دراس���ة قانون
االنتخاب لم تنته من دراسة أي اقتراح
أو مشروع قانون ،ولذلك ال يمكن أن
يوضع على ج��دول أع��م��ال الجلسة
العامة  19قانون انتخاب».
وأكدت مصادر التيار الوطني الحر
لـ«البناء» أن معضلة قانون االنتخاب
ل��ن تقف ع��ائ��ق�ا ً أم���ام مشاركته في
الجلسة التي سيدعو لها الرئيس بري،
طالما أن قانون استعادة الجنسية
وبعض البنود األخرى التي يطالب بها
التكتل ال سيما غالء المعيشة وسالمة
الغذاء على ج��دول أعمالها» .وأملت
المصادر «أن تتح ّول هيئة الحوار
الوطني إلى ما يشبه الهيئة التي تقر
القانون االنتخابي ،ال سيما أننا نعلم
أن إقرار أي قانون انتخابي يحتاج إلى
تفاهم سياسي».
وأكد النائب انطوان زهرا لـ«البناء»
«أن ق��ان��ون االن��ت��خ��اب ه��و المدخل
الوحيد إلصالح الحياة السياسية»،
مشيرا ً إل��ى «أننا إذا لم نتعاط معه
بجدية فلن نتوصل إل��ى إق���رار أي
قانون انتخابي جديد» .ولفت إلى «أن
الحديث عن وجود  19اقتراح قانون
انتخابي يأتي ف��ي إط��ار المزايدات
ومحاولة إظهار المواقف متباعدة» .وإذ
لفت إلى «أن القوات لن تشارك في أي
جلسة عامة ال تتضمن بندَي استعادة
الجنسية وق��ان��ون االنتخاب معاً»،
شدد على»أن الجدية تقتضي إدراج
ه��ذا االق��ت��راح االنتخابي على جدول
األع��م��ال واللجوء إل��ى الديمقراطية
التوافقية أو ديمقراطية االقتراع في ما
يتعلق باالقتراحات الثالثة الموجودة
والتي هي :مشروع الرئيس بري القائم
على انتخاب نصف أعضاء المجلس
مناصفة بين «النسبية» و«األكثري»،
القانون المختلط الذي تقدّم به حزب
ال��ق��وات وت��ي��ار المستقبل وال��ح��زب
التقدمي االشتراكي ،ومشروع حكومة
الرئيس نجيب ميقاتي ال��ذي يقسم
لبنان إلى  15دائ��رة وفق النسبية».
ورأى زه��را «أن المستقبل يعتبر أن
الضرورات المالية تمنع التمسك برأي
قد ال يمر ،وم��ن ه��ذا المنطلق ال يص ّر
على إدراج قانون االنتخاب على جدول
األعمال».
وأك���دت م��ص��ادر نيابية ف��ي تيار
المستقبل لـ«البناء» أن بند سلسلة
الرتب والرواتب لن يكون على جدول
األعمال نظرا ً لالرتدادات السلبية إلقرار
السلسلة على الوضع االقتصادي للبلد
في ظل االزمة المالية» ،مشيرة إلى «أن
المخرج قد يكون بإقرار غالء المعيشة
لكن بعد التشاور مع وزير المال علي
حسن خليل والتأكد من عدم تأثير ذلك
على خزينة الدولة» .وشددت على «أن
األولوية هي إلقرار القروض والهبات
الدولية العالقة البالغة نحو مليار
و 200مليون دوالر».

سالم يتجه
لالعتكاف في منزله

عشية الموعد ال��ذي ح��دده رئيس
ّ
لـ«يبق البحصة» ويرفع
الحكومة
المسؤولية عن كاهله في ملف النفايات،
وفيما ينتظر حزب الله تقرير اللجنة
الفنية التي تدرس األماكن المقترحة

إلن��ش��اء م��ط��ام��ر تستوفي ال��ش��روط
البيئية والصحية ،تكثفت االجتماعات
من أجل تمرير خطة الوزير أكرم شهيب
والوصول إلى وعود بإيجاد مطمر في
البقاع أو الجنوب للنفايات لتأمين
الشراكة مع عكار.
وش��ددت مصادر وزاري���ة في تيار
المستقبل لـ«البناء» على أننا نؤيد
استقالة رئيس الحكومة تمام سالم
بسبب ع��دم إنتاجيتها ،لكننا ضد
الفراغ الذي سيلحق بالبلد من جراء
ذل��ك ،ورج��ح��ت المصادر «أن يتجه
سالم إلى االعتكاف في منزله ويطفئ
محركاته حتى إشعار آخر».
ول���م ت��ب��د ال��م��ص��ادر «ت��خ��وف �ا ً من
ان��ع��ك��اس استقالة الحكومة سلبا ً
على الجلسة التشريعية المرتقب
ان��ع��ق��اده��ا» ،م��وض��ح��ة أن «ال��ن��ظ��ام
ال��ل��ب��ن��ان��ي واض���ح ب��اع��ت��م��اده فصل
السلطات وليس تداخلها».
وأشار وزير الدولة لشؤون التنمية
اإلدارية نبيل دو فريج لـ«البناء» إلى
«أن المشكلة في تطبيق خطة وزير
ال��زراع��ة ه��ي عند ح��زب الله ال��ذي ال
يبذل أي جهد وأهالي منطقة بعلبك ــ
الهرمل إليجاد موقع لمطمر في البقاع،
وأيضا ً عند العماد ميشال عون الذي
لم يتعاون إليجاد موقع لمطمر في
كسروان ــ المتن».
وتساءل دو فريج« :هل يعقل أنه
لم يتم إيجاد موقع ليتم تأهيله كمطمر
صحي وبيئي في سلسلة جبال لبنان
أو في كسروان التي يوجد فيها 500
كسارة»؟
ولفت دو فريج إلى اعتراض أهالي
عكار على مطمر س��رار ،معتبرا ً «أن
األهالي كانوا على وشك الموافقة على
المطمر ،لكن فشل المعنيين في اختيار
موقع لمطامر في البقاع وكسروان
قابله رفض من األهالي في عكار لمطمر
سرار» ،موضحا ً «أن خطة شهيب هي
األفضل في الوقت الراهن إذا طبقت وال
بديل عنها».
وإذ أيّد دو فريج «استقالة الحكومة
ووصفها بأنها غير منتجة» ،تساءل
عن اإلشكالية الدستورية التي ستنتج
عن االستقالة ،والتي تتمثل بالمرجعية
التي سيقدّم سالم استقالته اليها؟ فال
رئيس جمهورية ليقبلها وبالتالي ال
إمكانية لتشكيل حكومة جديدة».

الضغط السعودي
يتواصل...

الى ذلك ،ال تزال االتصاالت مستمرة
ب��خ��ص��وص األم��ي��ر ال��س��ع��ودي عبد
المحسن بن وليد آل سعود الموقوف
ل���دى م��ك��ت��ب م��ك��اف��ح��ة ال��م��خ��درات،
ب��ال��ت��وازي م��ع اس��ت��م��رار التحقيقات
التي كشفت أن يحيى مرافق األمير
السعودي اعترف في إفادته أن وكيل
شقيق األمير عبد المحسن طلب منه
تسلم الـ 24صندوقا ً التي تحتوي على
تحف فنية ،وأن لوحة سيارة البيك آب
التي سلمت يحيى كمية الكبتاغون قبل
نقلها إلى المطار مزورة.
وزار السفير السعودي علي عواض
عسيري أم��س وزي��ر الداخلية نهاد
المشنوق في محاولة للضغط إلقفال
القضية ،على رغ��م إعالنه ان بالده
تحترم القضاء اللبناني» .وعلمت
«ال��ب��ن��اء» م��ن م��ص��ادر مطلعة «أن
السعودية أعطت لبنان مهلة أسبوع
لنهاية هذا الشهر كحد أقصى إلقفال
القضية وترك األمير عبد المحسن».
وأش���ارت ال��م��ص��ادر إل��ى «أن رئيس
الحكومة الذي تلقى اتصاال ً من الديوان
الملكي ن��أى بنفسه كليا ً عن الملف
وأحاله إلى رئيس تيار المستقبل سعد
الحريري» .ولفتت المصادر إلى «أن
حل المسألة ليس باألمر السهل ضمن
المهلة التي حددتها المملكة ،ال سيما
أن استجابة وزي��ري الداخلية نهاد
المشنوق وأش���رف ريفي للضغوط
ال��س��ع��ودي��ة وإط��ل�اق س���راح األم��ي��ر
سيع ّريهما أمام الرأي العام اللبناني،
وع��دم االستجابة سيسقطهما عند
ال��س��ع��ودي��ة» .وت��ح �دّث��ت ال��م��ص��ادر
عن أن السعودية تجهد وع���ددا ً من
السياسيين والقانونيين إليجاد
مخرج يُم ّكن القضاء من إطالق سراحه
أما بطريقة قانونية ملتبسة أو القفز
فوق القانون ،ال سيما أن السعودية
استطاعت أن تقفل ملف أحد أمرائها
في لندن مقابل الضغوط واإلغراءات
المالية».

خيار ْي ( ...تتمة �ص)1
�سالم بين
َ
العملية المفهومة ،فإنّ استقالة سالم ستقدّمه على أنه رجل
أخالقي ومعنوي ،ولكن لن تقدّمه على أنه رجل دولة .سيبدو
لو فعلها كمن يقفز فوق الدستور لتحصيل سبب مصلحي
لراحة ضميره ولمعنوياته .ببساطة سيظهر كقائد طائرة
ق ّرر القفز منها بالمظلة احتجاجا ً على عدم مسؤولية ركابها
وتجاوزاتهم قوانين السالمة العامة .وعليه ف��إنّ التحلي
بالمسؤولية يقضي بأال يعلن سالم استقالته من مهمة قيادة
الطائرة إال بعد أن تهبط بسالم على أرض المطار .والتطبيق
السياسي لهذا المثل على حالته الراهنة ،يعني أنّ سالم كرجل
دولة لن يكون في إمكانه االستقالة إال بعد انتحاب رئيس
جمهورية.
أيضا ً االعتكاف خيار قد يت ّم النظر إليه داخليا ً وخارجيا ً
بوصفه أنه غير مسؤول؛ لكونه نصف استقالة من ناحية
وأسرع وصفة لبلوغها كاملة الحقا ً من ناحية ثانية .فالرهان
على أنّ االعتكاف قادر على إح��داث صدمة إيجابية للقوى
َّ
المعطلة ،هو
السياسية يُجبرها على «التزحزح» عن مطالبها
أمر غير وارد .فالتعطيل أسبابه خارجية ،والصدمة الداخلية لن
يكون لها أي ترجيع على الوقائع الداخلية السياسية اللبنانية.
ثم أنّ االعتكاف في حالة البلد الراهنة وظروف انسداد الحلول
اآلتية من اإلقليم إليه ،ستكون بمثابة أسرع وصفة لجعل سالم
يصل لالستقالة اإلجبارية .لو اعتكف سالم شهرا ً وشهرين من
دون نتيجة؛ فالسؤال الذي سيواجهه حينها ،هو عن طبيعة
خطوته التالية :هل يعود عنها مقابل ال شيء ،أم هل ينتقل
منها للخطوة التالية المنطقية أي االستقالة؟ علما ً أنّ إقدامه
على الخطوة األخيرة ستكون دونه محاذير داخلية وخارجية
ال طاقة لسالم على تح ّملها...
مأساة سالم أنه ال يملك أوراق ضغط داخلية .وحتى لو
ّ
المعطلين والفاسدين
قلد «طلعت ريحتكم» وس ّمى أسماء

بأسمائهم ،فسيظهر له أنّ نظام المحاصصة أق��وى منه
ومن كالمه .واألكيد أنّ سالم المطلع على التجربة اللبنانية
ليس في وارد سالم أن يكون «فؤاد شهاب السني» الذي يه ّز
شجرة الطبقة السياسية ويل ّوح لها بعصا الدستور وجزرة
التنازالت.
وفي األساس يدرك سالم أيضا ً أنّ تسميته كانت إقليمية،
وأسبابها خلق وضع في لبنان يتالءم مع موجبات انتظار الح ّل
المع َّقد ،وتمرير الوقت اإلقليمي الصعب في البلد بأقل نسبة من
الخسائر األمنية والكيانية ،وملء فراغ رئاسة الجمهورية إلى
حين انتخاب الرئيس .وك ّل هذه األسباب ال تزال قائمة ،وعليه
فإنّ سالم ال يستطيع القول لإلقليميين إنه تعب من المهمة
التي انتدبوه إليها في لبنان ،وذلك قبل انتهاء دواعيها ،خاصة
في ظ ّل تعقيد دستوري داخلي وإقليمي خارجي عالق فيه
لبنان ،ويمنع إنتاج أيّ ح ّل آخر يمكن االستعاضة به عن ح ّل
الحكومة السالمية ولو المشلولة.
سيبقى سالم سجينا ً داخل السراي الحكومي بانتظار ح ّل
إقليمي يبدو أنه صار أبعد ،أو أقله بانتظار هدنة إقليمية في
لبنان يت ّم استقطاعها من الصراع اإلقليمي الساخن المستم ّر
لتبريد أزمته وجعلها محمولة؛ وحتى هذا الخيار األخير صار
بعيدا ً في ظ ّل مرحلة ما بعد حادثة منى التي أدخلت الصراع
اإليراني ـــ السعودي في اشتباك هو األعنف منذ بدء األحداث
في سورية العام .2011
خالصة القول إنّ االستقالة هي ورقة مح ّرمة إقليمياً ،كما
أنّ االعتكاف هو ورقة محروقة داخلياً؛ ففي الماضي ج ّربها
الرئيس رشيد كرامي من دون أن تؤدّي إلى نتيجة.
يبقى الح ّل بأن يتسلح سالم بصبر رجل الدولة في انتظار
بروز أفق يسمح به الوضع اإلقليمي.

يوسف المصري

ما هو عامل ( ...تتمة �ص)1
لنصرتهم ،وأنّ اإلره��اب��ي��ي��ن يتسللون
تحت جناح ه��ؤالء ،وأنّ رحيل الرئيس
ال��س��وري سيضع ح���دا ً ل��ه��ذا االختالط
ويسمح بمالحقة اإلرهابيين م��ن دون
أي غطاء ،خصوصا ً أنّ ال��دول التي
نيل ّ
ً
تقدّم تسهيالت ودعما لهؤالء المتدفقين
إل��ى س��وري��ة كتركيا والسعودية وقطر
واألردن تفعل ذل��ك تحت شعار نصرة
جزء من السوريين بمتط ّوعين بمواجهة
متط ّوعين يقاتلون مع الدولة والجيش
في سورية من لون طائفي مقابل.
 السؤال األول الذي يواجه معادالتكيري هو الحالة الليبية ،التي رحل فيها
الرئيس الحاكم معمر ال��ق��ذاف��ي ،ونالت
ال��م��ع��ارض��ة جائزتها ال��ت��ي ي��دع��و كيري
لمنح المعارضة السورية مثلها ،وعليه
أن يثبت أنّ ه��ذا النيل للجائزة في ليبيا
و ّفر ضمان قيام المعارضة بحكم ليبيا
ومنع تدفق اإلرهابيين إليها ،وأنّ تنافس
الرعاة اإلقليميين والدوليين ،بعد رحيل
الحاكم معمر القذافي الذي كان ائتالفهم
تحت عنوان ترحيله يكفي ،لترك ليبيا
لليبيين ،سيتوقف وتترك ليبيا ألبنائها
فعالً ،وال يشكل ضعفها عامل جذب لهم
لنيل حصة منها ،وأن��ه��م ف��ي تنافسهم
على الحصص سيتو ّرعون عن استعمال
ال��ت��ن��ي��ظ��م��ات اإلره���اب���ي���ة ب��ص��ي��غ جديدة
ل��ل��ن��ي��ل م���ن ب��ع��ض��ه��م ال��ب��ع��ض وممثلي
ب��ع��ض��ه��م ال��ب��ع��ض ف���ي م���ش���روع الحكم
الجديد ،ب��ذات الطريقة التي قدّموا فيها
ال��دع��م والتسهيالت ل��ه��ؤالء اإلرهابيين
تحت شعار التخلص من الحاكم معمر
ال��ق��ذاف��ي ،وم��ا ح��دث ف��ي ليبيا يكذب ك ّل
منطق كيري ،ويقول إنّ رحيل القذافي
كان الطريق األقصر لتفشي اإلرهاب في
ليبيا وتمدّده وتح ّوله القوة الضاربة التي
تشتري رضاها الدول النافذة والطامحة
لنيل حصة من ليبيا التي ص��ارت دولة
سائبة بعدما صارت دولة فاشلة ،فصار
تنافس وتقاتل ال��خ��ارج على ليببا وفي
ليبيا ت��ق��ات�لاً بتنظيمات إره��اب��ي��ة سبق
وقيل إنها جاءت لنصرة الشعب الليبي،

وتبيّن أنّ أصل اهتمام الدول التي س ّهلت
والتي تدخلت لم يكن ال حرصا ً وال سعيا ً
إال ل��م��ا ت��درك��ه م��ن م��ص��ال��ح��ه��ا ،ف��م��ا هي
وصفة كيري لمنع تكرار النموذج الليبي
ف��ي س��وري��ة ،وف��ي ليبيا ال ط��وائ��ف وال
يتعصب لها المهت ّمون بالتضامن
مذاهب
ّ
مع شعبها لنيل جائزة الديمقراطية؟
 السؤال الثاني الذي يواجه معادالتك��ي��ري ه���و ،إذا ان��ت��ف��ت أك��ذوب��ة اختالط
المعارضين باإلرهابيين ووصفة الفك
ال��ت��ي ي��ق�� ّدم��ه��ا ك��ي��ري ،وم��ث��ل��ه��ا اختالط
المتح ّمسين لنصرة الشعب الليبي أو
ال���س���وري ب��اإلره��اب��ي��ي��ن ووص��ف��ة الفك
الثانية التي يقدّمها كيري ،فالسؤال هو
ه��ل أنّ م��ا ي��ج��ذب اإلره��اب��ي��ي��ن ه��و حزم
ال��رئ��ي��س ال��س��وري ال���ذي يس ّميه كيري
تصعيدا ً طائفياً ،أم تهاون الغرب وحلفائه
ال��ذي ت��راه س��وري��ة ت��و ّرط��ا ً وش��راك��ة مع
اإلرهاب؟
 م���ع���ادالت ال��ش��ه��ر ال��م��ن��ق��ض��ي علىال����دخ����ول ال����روس����ي ع��ل��ى خ���ط ال��ح��رب
ف��ي س��وري��ة وال��ه��ج��وم ال��ب��ري ال���ذي بدأ
تنفيذه الجيش السوري تقول إنّ ما ت ّم
في سورية من قبل ك��ان حشد عشرات
اآلالف م��ن اإلره��اب��ي��ي��ن تحت مس ّميين
أساسيّين ،واح��د ه��و «داع���ش» والثاني
ه��و «ال��ن��ص��رة» وح��ل��ف��اؤه��ا ،وتمكينهما
من السيطرة على مناطق سورية بدعم
إقليمي ودولي وتقاسمها ،وفي المقابل
ع���دم ال��ج��دي��ة ف���ي خ���وض ال���ح���رب ض ّد
«داع�����ش» وال��س��ع��ي لتحييد «النصرة»
م��ن بين أه���داف ال��ح��رب على اإلره���اب،
ووض����ع رح��ي��ل ال��رئ��ي��س ال���س���وري في
م��ق�� ّدم��ة أه�����داف واش��ن��ط��ن وحلفائها،
أي حركة عسكرية
وبالتالي التباطؤ في ّ
يمكن أن تضعف اإلره��اب باعتبار ذلك
مصدر ق��وة للرئيس السوري وجيشه،
وهكذا تمكن اإلرهابيون ال��واف��دون من
ال��ت��وج��ه إل���ى س���وري���ة ت��ح��ت شعارين،
المتح ّمسون لخيار «الجهاد» يأتون إلى
«داع��ش» باعتبار الحرب التي يخوضها
التحالف الدولي تستهدفه ،والهادفون

لبناء تنظيمات ردي��ف��ة ك��ق��واع��د محمية
للعمل في بالدهم التي جاؤوا منها يأتون
إلى المناطق اآلمنة التي تديرها «جبهة
ال��ن��ص��رة» وحلفاؤها ،وت��ق��ول التجربة،
إن����ه م��ن��ذ ب�����دأت ال���ح���رب ع��ل��ى «داع�����ش»
تصير جدية ،تناقص عدد الوافدين وبدأ
الرحيل المعاكس ،أما بالنسبة للوافدين
إل����ى م��ن��اط��ق «ال���ن���ص���رة» ،ف��ق��د توقفت
ك���ل أش���ك���ال ال��ه��ج��رة ،وص�����ارت هجرة
ال��ه��روب ع��ب��ر ال��ح��دود ل�لأج��ان��ب الذين
ج��اؤوا للتدريب وبناء قواعد للعمل في
ب�لاده��م وه��م ب���اآلالف ،وت��ق��ول التجربة
إن����ه ع��ن��دم��ا ت��س��ك��ت األب������واق اإلقليمية
والدولية التي تتحدّث عن اإلصرار على
رحيل الرئيس السوري ويندمج العالم
ك��ل��ه وم��ع��ه خ��ص��وص��ا ً دول ال��ج��وار في
خيار الحرب على اإلرهاب بالتعاون مع
الدولة السورية سيسقط األمل المتبقي
ل�لإره��اب��ي��ي��ن ال��ذي��ن ي��ن��ت��ظ��رون حاصل
ال��ت��ج��اذب ال���ج���اري ت��ح��ت ه���ذا العنوان
ليحسموا خياراتهم.
 ليس من الفراغ كانت تجارب العراقوليبيا وقبلهما أفغانستان ،تقول حيث
حلت أميركا وحيث أدارت الحرب على
اإلرهاب تفشى اإلرهاب أكثر ،وأنّ دورها
ووج��وده��ا ،مصدر االطمئنان لإلرهاب
وس��ب��ب ال��ج��ذب األول ،وه��ا ه��ي تجربة
لبنان مقابل تجربة ليبيا ،فحيث يفترض
أنّ وجود حزب الله هو الجاذب المذهبي
ف��ي ذروت����ه ،وح��ي��ث ي��ف��ت��رض أن��ه العدو
األول ال��ذي يبحث اإلره��اب��ي��ون ومعهم
المعارضون السوريون الذين يتحدّث
عنهم كيري ورعاتهم اإلقليميون ،عن
قتاله ويتهمونه بنصرة الدولة والجيش
ف��ي س��وري��ة وإف��ش��ال ح��رب��ه��م عليهما،
ل��م نشهد ت��دف��ق��ا ً وال ج��ذب��اً ،ب��ل شهدنا
ضمورا ً وتراجعاً ،تحت ضربات الحسم
والحزم والقرار ،فحيث أدارت واشنطن
ها هي ليبيا تتحدّث كفاية ،وحيث أدارت
المقاومة ها هي تجربة لبنان تقول أكثر
من الكفاية.
ناصر قنديل

ف ّند مغالطات ( ...تتمة �ص)1
ونشر الفوضى والدمار ،وتحويلها
إل��ى مصانع لتفريخ المتطرفين
واإلرهابيين ...ه��ذا بالضبط ما
حدث عندما د ّمروا العراق وليبيا
ودوال ً أخرى ،فجلبوا لنا «داعش»
و«جبهة النصرة» و«خ��راس��ان»
وغيرهم ،وصار لإلرهاب «دولة»
و«خ�ل�اف���ة» ك��م��ا يحلو للبعض
أن يقول ...وعلى الرغم من ذلك
م��ا زال��ت تلك الحكومات ذاتها،
التي خالفت منطق آينشتاين،
ت���ص��� ّر ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق ال��وص��ف��ة
ال��م��س��م��وم��ة ذات��ه��ا ف��ي س��وري��ة
وتحت الشعارات نفسها ،وذلك
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أنّ الجميع قد
أيقن فداحة هذا النهج التدخلي
الهدّام ،بما في ذلك مهندسو تلك
التدخالت .فها هو رئيس وزراء
بريطانيا األس��ب��ق ،ط��ون��ي بلير
يخرج علينا م��ؤخ��راً ،بعد اثني
عشر عاما ً على الغزو األميركي
ـ البريطاني ل��ل��ع��راق ،ليعترف
بأنه قد ت ّم غزو العراق بناء على
معلومات خاطئة وكاذبة .واآلن،
�ي أرب���ع ع��ش��رة سنة
وب��ع��د م��ض� ّ
على الهجوم اإلرهابي على مركز
التجارة العالمي في نيويورك،
ن��رى ب��أنّ االستراتيجيات التي
ت� ّم تب ّنيها في إط��ار الحرب على
اإلرهاب ،قد خلقت المئات من «بن
الدن» ب��دال ً من القضاء على «بن
الدن» واح���د ...وب��دال ً من تنظيم
«ق��اع��دة» واح��د ف��ي أفغانستان
«أصبح لدينا عشرات التنظيمات
التي تتب ّنى فكر «ال��ق��اع��دة» في
بلدان ع��دة من العالم ،ال بل إنّ
اإلرهاب قد وصل إلى عقر داعميه
ومر وِّجيه...
لو نظرنا إلى الوضع اإلنساني
في سورية لشاهدنا األمر نفسه،
أال وه���و إص����رار ال��ب��ع��ض على
م��م��ارس��ة ال��س��ي��اس��ات الخاطئة
نفسها وت��وق��ع ال��ح��ص��ول على
نتائج مختلفة .فالبعض يدّعي
أن��ه يريد ح � ّل األزم���ة اإلنسانية
في سورية؛ ولكنه ما زال يرفض
إعطاء األولوية لمكافحة اإلرهاب،
وما زال يمضي في فرض إجراءاته
االقتصادية األحادية الجانب على
الشعب ال��س��وري ،وم��ا زال يُنكر
دور الحكومة السورية ويرفض
يخص تقديم
التنسيق معها في ما
ّ
المساعدات اإلنسانية ومكافحة
مضي خمس
اإلرهاب ...اآلن وبعد
ّ
س��ن��وات على ب��دء األزم���ة ،تبيّن
للجميع فشل هذه السياسات في
ح ّل األزمة اإلنسانية ،ال بل تبيّن
أنها قد زادت من حدّة هذه األزمة
ووسعت معاناة الشعب السوري
ّ
فأجبرت قسما ً منه على اللجوء
أو النزوح .إذاً ،يجب تغيير هذه
المدخالت إذا أردنا فعالً الحصول
على نتائج مختلفة ت���ؤدّي إلى
تحسين ال��وض��ع اإلن��س��ان��ي في
سورية بشكل ملموس وحقيقي
و ُمستدام .وبالتالي هناك عدد من
الخطوات المطلوب اتخاذها في
هذا الصدد:
الخطوة األولى تتم ّثل في التركيز
على معالجة السبب الرئيسي
لنشوء هذه األزم��ة أال وهو بروز

وانتشار ظاهرة اإلرهاب المدعوم
خارجياً ،وذلك عبر تنفيذ قرارات
مجلس األمن ذات الصلة بمكافحة
اإلرهاب ،خاصة القرارات 2170
و 2178و ،2199وذلك بالتنسيق
والتعاون الكامليّن مع الحكومة
السور يّة.
إنّ م��ك��اب��رة ال��ب��ع��ض ،م��م��ن ال
ه � ّم لهم إال التشهير بالحكومة
ال��س��وري��ة وب��ال��رئ��ي��س ال��س��وري
وبالجيش السوري ،وتفضيلهم
ال��ت��ع��ام��ل م��ع ش��ي��ط��ان اإلره���اب
على التعامل مع الدولة السورية
لمواجهة هذا الشيطان ،هي حالة
عبثية ال عالقة لها بقواعد التفكير
والسلوك السليم ومبادئ العلوم
السياسية واالستراتيجيا ...فهذه
الحالة العبثية أدّت إل��ى وجود
ع��ش��رات اآلالف م��ن اإلرهابيين
المرتزقة األج��ان��ب الذين قدموا
ال���ى ب��ل�ادي وإل����ى ال���ع���راق من
أكثر من  100دول��ة ،وذل��ك وفقا ً
للتقارير التسعة ال��ص��ادرة عن
ل��ج��ن��ة م��ج��ل��س األم����ن المعنية
بالقاعدة ولجنة مكافحة اإلرهاب
التابعة للمجلس ...وبالتالي
فإنّ «داع��ش» و«جبهة النصرة»
وأخواتهما لم يأتوا من الفراغ ،بل
هناك من تب ّنى هؤالء اإلرهابيين
وم ّولهم ود ّرب��ه��م وسهّل تنقلهم
عبر المطارات والحدود و َم َنحهم
ت��أش��ي��رات ال��دخ��ول ،وه��ن��اك مَن
م ّكنهم من اال ّتجار بالنفط والغاز
واآلث���ار عبر وس��ط��اء أت���راك ،هذا
كله ال يُس ّمى «معارضة سورية
مسلحة م��ن غ��ي��ر ال�����دول» ،ه��ذا
يُس ّمى إرهابا ً دولياً.
إذاً ،يجب وضع ح ّد لممارسات
ح��ك��وم��ات ب��ع��ض ال�����دول ال��ت��ي
م��ا زال��ت ت��م� ّول وتسلّح وت��د ّرب
اإلره��اب��ي��ي��ن .ف�لا يمكن الحديث
عن إنهاء أوجاع وآالم السوريين
وع���ن إن��ه��اء األزم����ة اإلن��س��ان��ي��ة
ف��ي س��وري��ة ف��ي ظ��� ّل ال��س��ك��وت
ع��ن استمرار تركيا واألردن في
استخدام أراضيهما مقرا ً وممرا ً
لإلرهابيين المرتزقة األجانب.
وفي ظ ّل تفضيل نظامَي الحكم في
السعودية وقطر وغيرهما دعم
اإلره���اب علنا ً بك ّل س��خ��اء ،على
تمويل خطة االستجابة اإلنسانية
التي لم تزد نسبة تمويلها حتى
اآلن ع���ن  37ف���ي ال��م��ئ��ة ،على
ال��رغ��م م��ن ك�� ّل ت��ل��ك ال��م��ؤت��م��رات
االستعراضية التي عُ ��ق��دت هنا
وهناك لهذا الغرض .هذا في حين
أنفقت ال��والي��ات المتحدة نصف
مليار دوالر أميركي ،وه��و مبلغ
يكفي لس ّد معظم العجز التمويلي
ف��ي خ��ط��ة االس��ت��ج��اب��ة ،ع��ل��ى ما
تس ّميه «برنامج تدريب وتجهيز
المعارضة المعتدلة» ،وال��ذي
بقي منه خمسة أفراد فقط ،ال بل
إنّ «جبهة النصرة» اإلرهابية قد
استولت على المعدّات واألسلحة
التي قدّمتها ال��والي��ات المتحدة
لهؤالء.
إنّ الحديث عن مكافحة اإلرهاب
ي��ق��ودن��ي إل���ى ال��خ��ط��وة الثانية
المطلوبة لح ّل األزمة اإلنسانية،
أال وه��ي دع��م ال��ح � ّل السياسي،

ألنّ م��ح��ارب��ة اإلره����اب س ُتسهم
في إنجاح هذا الح ّل ال��ذي يجب
أن يأتي عبر ال��ح��وار ال��س��وري ـ
ال��س��وري وب��ق��ي��ادة س��وري��ة ومن
دون تدخل خارجي ،وبما يضمن
س���ي���ادة س���وري���ة واس��ت��ق�لال��ه��ا
ووح��دت��ه��ا وس�لام��ة أراض��ي��ه��ا...
ه��ذا ه��و مضمون ب��ي��ان جنيف.
وهذا ما أكدته ك ّل قرارات مجلس
األم����ن ذات ال��ص��ل��ة ب��س��وري��ة،
وقبل هذا وذاك ،هذا ما يتفق مع
أحكام الميثاق ومبادئ القانون
ال��دول��ي .وف��ي ه��ذا ال��ص��دد أذ ّك��ر
بأنّ الحكومة السورية قد أعلنت
من قلب الجمعية العامة ،وعلى
لسان وزير خارجيتها ،موافقتها
على ال��م��ش��ارك��ة ف��ي مجموعات
العمل التي اقترحها المبعوث
ال��خ��اص ،السيد دي ميستورا،
وذل��ك من منطلق إيماننا بالح ّل
السياسي ال��ذي أتحدّث عنه؛ إال
أنّ المشكلة ما زال��ت تكمن لدى
األط��راف األخ��رى التي تص ّر على
إفشال أيّ مسار سياسي وتراهن
على التدخل الخارجي ،تماما ً كما
كان عليه الحال مع مبادرة السيد
دي ميستورا بتجميد القتال في
مدينة حلب كما ت��ذك��رون ،وكما
ك��ان عليه ال��ح��ال ،قبل ذل��ك ،في
مؤتمر جنيف  ،2وخ��ط��ة كوفي
ع��ن��ان؛ ول��ك��ن ،وع��ل��ى ال��رغ��م من
ذلك ،ما زال هناك مَن يقول ،ظلما ً
وبهتاناً ،بأنّ الحكومة السورية
ترفض الح ّل السياسي في الوقت
ال��ذي يتس ّتر فيه ،ه��ذا البعض،
على الجهات التي رفضت مبادرة
السيد دي ميستورا.
م��ن ج��دي��د ج��اء تقرير األمين
العام األخير حول تنفيذ القرارات
 2139و 2165و ، 2191وهو
التقرير العشرون ،كما تعرفون،
م��س � َّي��س �ا ً وم��ن��ح��ازا ً وم��ت��ض� ّم��ن�ا ً
العديد من الفجوات والمغالطات،
وق���د ق��م��ن��ا ي���وم أم���س بتوجيه
رسالتين متطابقتين إلى رئيس
مجلس األمن واألمين العام بهذا
الخصوص .ولكنني سأكتفي اآلن
ب��اإلش��ارة ،فقط ،إل��ى أنّ التقرير
أغفل استهداف طيران ما يُس ّمى
«التحالف» للمدنيين األب��ري��اء
ول��ل��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة ف��ي س��وري��ة
م��ن ط��رق��ات وج��س��ور ومصافي
ٍ
وم��ش��اف ...هذه
نفط وم���دارس
الهجمات التي لم يسلم منها حتى
محطة الكهرباء غرب مدينة حلب،
وهي المحطة الوحيدة التي تغذي
مدينة حلب ،ومركزا ً لألطفال من
ذوي االحتياجات الخاصة في
مدينة الرقة حيث د ّمرته وقتلت
ال��ع��ش��رات م��ن ن��زالئ��ه األط��ف��ال
األب��ري��اء ،وك � ّل ذل��ك تحت ذريعة
استهداف «داع���ش» ،علما ً بأنه
على الرغم من مرور أكثر من عام
على بدء ضربات هذا «التحالف»،
شهدنا زي��ادة في أع��داد إرهابيّي
«داع�������ش» ال��م��س��ت��ق��دم��ي��ن من
وت��وس��ع��ا ً ف��ي مناطق
ال��خ��ارج
ّ
نفوذهم .والمثير للتساؤل هنا
هو أنّ التقرير ذات��ه قد لجأ إلى
تقارير تضليلية مجهولة المصدر
وع��دي��م��ة المصداقية وال تهدف

إال إل��ى الصيد ف��ي ال��م��اء العكر
والتشويش على الجهد المشترك
الروسي ـ السوري في استهداف
إره���اب��� ّي���ي «داع�����ش» و«ج��ب��ه��ة
ال��ن��ص��رة» وب��اق��ي التنظيمات
اإلرهابية ،وذل��ك بناء على طلب
الحكومة السورية ،ووفقا ً ألحكام
ال��ق��ان��ون ال��دول��ي وم��ي��ث��اق األم��م
المتحدة ،وه��و األم��ر ال��ذي أدّى
إلى تقهقر المجموعات اإلرهابيــة
في أكثر من مكان واندحــارهم
م��ن ال��ع��دي��د م��ن ال��م��ن��اط��ق التي
يسيطرون عليها.
خ��ت��ام�اً ،أو ّد أن أشير ال��ى أنّ
مصطلح «المجموعات المسلحة
المعارضة م��ن غير ال���دول» هو
فضيحة بح ّد ذاتها ،ألنّ خارطة
اإلره��اب في سورية تناقض هذا
ال��ك�لام ،كما تناقض تقاريركم
أنفسكم .ما يصفه التقرير بأنه
«جماعات معارضة مسلحة من
غير ال��دول» في حلب هو «جيش
ال��ف��ت��ح» ال���ذي أن��ش��أت��ه ت��رك��ي��ا،
ويض ّم «جبهة النصرة» ،و«أحرار
ال��ش��ام» التي أعلنت انضمامها
إلى تنظيم «القاعدة» ،و«جيش
اإلس�ل�ام» ال��ذي ينشط ف��ي ريف
دم��ش��ق وت��م�� ّول��ه ال��س��ع��ودي��ة،
وي��ض� ّم شيشانيين وقوقازيين
وأيغوريين ،ووراءه تنظيم داعش
اإلرهابي« ،ل��واء اليرموك» الذي
تم ّوله غرفة عمليات «الموك» في
األردن يض ّم  8آالف سلفي أردني،
وآالف اإلره��اب��ي��ي��ن الوهابيين
السعوديين وغيرهم ،المعارضة
ال��م��س��ل��ح��ة غ��ي��ر ال��ح��ك��وم��ي��ة في
منطقة الفصل ف��ي ال��ج��والن هي
«ج��ب��ه��ة ال��ن��ص��رة» وال��ت��ي تض ّم
في صفوفها الكثير من المرتزقة
األجانب ،وتساعدها «إسرائيل»،
وقامت بمهاجمة قوات «أندوف»
وخطفت حَ َف َظة سالم من الفيجيين
وال��ف��ي��ل��ي��ب��ن��ي��ي��ن ،ك��م��ا ت��ع��رف��ون
جميعاً .ك ّل هذا يختصره تقرير
األمين العام باسم «مجموعات
معارضة مسلحة من غير الدول»،
أليس هؤالء مرتزقة أجانب؟

�إعالنات ر�سمية
نشر إعالن تبليغ
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية األولى
في البقاع المستدعى ضدهما خزنة حبيب
فرح ورشيد جوزف فرح المقيمين سابقا ً
في الفرزل والمجهولي محل االقامة حالياً،
الحضور شخصيا ً أو بواسطة من ينوب
عنهم قانونا ً إل��ى قلم المحكمة في زحلة
لتبلغ أوراق االستدعاء المقدم من طوني
جوزف أبو خليل بوكالة االستاذ رشيد فرح
المسجل برقم أساس  2015/503والذي
يطلب بموجبه إزالة الشيوع في العقارين
رق��م  2171و  2173م��ن منطقة الفرزل
العقارية.
وللمستدعى ضدهما المذكورين مهلة
عشرين ي��وم �ا ً م��ن ت��اري��خ النشر إلب��داء
المالحظات على الطلب وإال فكل تبليغ
لهما لصقا ً على باب ردهة المحكمة يعتبر
صحيحا ً بما فيه الحكم النهائي.
رئيس الكتبة
جورج أبو فيصل

