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كالم في السياسة

تيم

والتغرب والتقسيم ...من ينتخبون؟
المسيحيون بين التسلح
ّ
جان عزيز
ً
استخدام طريق بيت جن ــ عني عطا بدال
من شبعا بسبب املوقف األخير ألهالي
وفعاليات وبلدية شبعا ،برفض دخول
ُ
أي ن��ازح جديد ،وق��د طلب من عبد الله
عدم دخول البلدة.

فوضى السالح األهلي

ع�ين ع �ط��ا ،بينهم أع �ض��اء ف��ي ال�ح��زب�ين
االش � �ت� ��راك� ��ي وال � �ق� ��وم� ��ي ،ب� �س� �ي ��ارة ف ��ان
ب �ي �ض��اء ال �ل ��ون ت��رك��ن ف ��ي ب�ق�ع��ة ب�ع�ي��دة
ع��ن أع�ين ح��اج��ز الجيش اللبناني على
مفترق شبعا ـــ عني عطا ــ الكفير ،وتقف
على الطريق الذي يخترق «وادي جنعم»
ف��ي جبل الشيخ ب�ين ع�ين عطا وشبعا.
عمد الشبان إل��ى م�ط��اردة س�ي��ارة الفان
ح �ت��ى ن �ق �ط��ة ال �ج �ي��ش ،وح �ص � ُ�ل إط�ل�اق
للنار بعد محاولة الفان الفرار ،قتل على
أث��ره راك��ب وأصيب اثنان آخ��ران .وتبني
أن ال�ل�ب�ن��ان��ي مصطفى ع .م��وال�ي��د بلدة
الرفيد في راشيا ،يعمل في سياق مهنته
ك �م �ه��رب ،ع�ل��ى م �س��اع��دة ال �س��وري�ي�ن في
الدخول خلسة إل��ى األراض��ي اللبنانية.
وق ��د أوق �ف ��ه ال �ج �ي��ش إل ��ى ج��ان��ب رك ��اب
الفان وسائقه اللبناني أيضًا ،وهو من
أبناء بلدة البيرة ،ليتبني من التحقيقات
أن امل �ه ��رب ي ��راف ��ق ال �س��وري�ي�ن م ��ن ب�ل��دة
بيت جن ،ويسير بهم في مسارب جبل
الشيخ بعيدًا ع��ن عيون نقاط الجيش،
وك ��ان ال �ف��ان ب��ان�ت�ظ��اره��م .وت �ب�ّي�نّ أيضًا
أن امل��وق��وفي��ن ي�ن�ت�م��ون إل ��ى ك�ت��ائ��ب في
«ال �ج �ي��ش ال� �ح ��ر» ،م �ن �ه��ا «ل � ��واء ش �ه��داء
دروش � � ��ة» ال � ��ذي ي ��رأس ��ه امل ��دع ��و ح�س�ين
غازي محمد ،و«لواء مقداد العمر» الذي
ي��رأس��ه ع �م��ار ال �ب �ي��ش ،و«ك �ت �ي �ب��ة أح ��رار
داري � � ��ا» ،و«ك �ت �ب �ي��ة ب �ي��ت امل� �ق ��دس» ال�ت��ي
تعمل في ري��ف دمشق ويرأسها املدعو
حذيفة أبو حاتم ،باإلضافة إلى جندي
ف ��ار م ��ن «ال �ك �ت �ي �ب��ة  »1033ف ��ي ال�ج�ي��ش
السوري املرابطة في مطار الضبعة قرب
مدينة القصير.
وق��ال��ت م �ص��ادر أم �ن �ي��ة ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» إن
امل ��وق ��وف�ي�ن ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ال�ج��ري�ح�ين
ال�ل��ذي��ن نقال إل��ى مستشفى ف��رح��ات في
ك��ام��د ال�ل��وز« ،ل��م يدخلوا لبنان لتنفيذ
أع� �م ��ال إره ��اب� �ي ��ة ،ب ��ل ل� ��زي� ��ارة أس ��ره ��م،
ومن ّ
ثم العودة إلى القتال في سوريا».
وأض � ��اف � ��ت« :إن اس� �ت� �خ� �ب ��ارات ال�ج�ي��ش
ال �ل �ب �ن ��ان ��ي ك� ��ان� ��ت ع� �ل ��ى ع � �ل� � ٍ�م ب �ع �م�ل �ي��ة
ال�ت�ه��ري��ب ،وه��ي نصبت كمينًا محكمًا
ل �ل �ف��ان ،ق �ب��ل أن ي �ت��دخ��ل ال� �ش� �ب ��ان» .م��ع
اإلشارة إلى أن املهرب اضطر أخيرًا إلى

ق ��د ي� �ك ��ون ح �م��ل أب� �ن ��اء ال� �ق ��رى ال �س�ل�اح
إل ��ى ج��ان��ب األج� �ه ��زة ال��رس �م �ي��ة م �ب��ررًا،
وخ �ص��وص��ًا أن امل �س ��اح ��ات ال �ح��دودي��ة
وم �س��ارب ال�ت�ه��ري��ب تمتد إل��ى مسافات
ط��وي �ل��ة وت �ح �ت��اج إل� ��ى ع��دي��د ك �ب �ي��ر من
ال �ق��وى األم �ن �ي��ة مل�ن��ع ال �ت �ه��رب .وت�ع��اظ��م
القلق بعد أحداث عرسالّ .
وسبب التوتر
مشكالت غير مقصودة ،مثل حادث بلدة
ك �ف��رق��وق ق �ب��ل أس �ب��وع�ي�ن ،ح �ي��ث ت�ق��اب��ل
م�س�ل�ح��ون ي �ن��اص��رون ال �ن��ائ��ب ال�س��اب��ق
فيصل ال��داوود ومسلحون اشتراكيون،
ّ
ظ��ن��ًا م�ن�ه��م أن امل �ج �م��وع��ة امل �ق��اب �ل��ة هي
من املسلحني السوريني ،وليس انتهاء
بحادثة عني عطا.
لكن القلق األك�ب��ر يتعلق بفوضى عمل
ه� ��ذه امل �ج �م��وع��ات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،وت �ح��ذر
مصادر رسمية من أن طريقة عمل هذه
امل �ج �م��وع��ات ق ��د ت �ع��رق��ل ع �م��ل األج �ه��زة
األم�ن�ي��ة ،فيما ُي�ف�ت��رض أن ل�ج��ان القرى
ت�ق��ف خ�ل��ف األج �ه��زة األم�ن�ي��ة اللبنانية
عبر التنسيق الدائم مع البلديات.
ل�ك��ن «م ��وض ��ة» األم� ��ن ال ��ذات ��ي آخ� ��ذة في
االت � �س� ��اع ،ول� ��م ت �ع��د ح� �ك� �رًا ع �ل��ى ف��ري��ق
سياسي عند ال�ق��وى ال��درزي��ة ،إذ يسير
الحزب الديموقراطي اللبناني بزعامة
ط �ل�ال ارس �ل ��ان ،وأن� �ص ��ار ال ��وزي ��ر وئ ��ام
وه��اب على الخطى ذات�ه��ا .وبمعزل عن
ت �ج��ارب ي�ع�ت�ب��ره��ا ال�ب�ع��ض م�ق�ب��ول��ة في
منطقة حاصبيا لجهة التنسيق الكامل
لاّ
م��ع األج �ه ��زة األم �ن �ي��ة ،إ أن م��ا حصل
ف��ي ع�ين ع�ط��ا ،ي�ن��ذر بمشكلة ،م��ا يدفع
األه��ال��ي إل��ى طلب حصر املسؤولية في
يد الدولة اللبنانية وأجهزتها ،وتنظيم
أي ع �م��ل ش �ع �ب��ي ض �م��ن إط � ��ار رس �م��ي،
وخصوصًا عبر البلديات.
ويقول وكيل داخلية راشيا في الحزب
االش �ت��راك��ي رب ��اح ال�ق��اض��ي إن «ال �ح��زب
يقف خلف األجهزة األمنية ،والفوضى
ّ
غير مقبولة» .ب��دوره يؤكد املنفذ العام
للحزب القومي ف��ي راش�ي��ا زي��اد جمال،
األم ��ر ن�ف�س��ه ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن «األم ��ن من
م�س��ؤول�ي��ة ال �ق��وى ال��رس�م�ي��ة ،واألح� ��زاب
واأله��ال��ي خلف الجيش اللبناني» .أما
رئ �ي��س ب�ل��دي��ة ع�ي�ن ع �ط��ا ،ط�ل�ي��ع خ�ض��ر،
ف� �ي� �ش ��دد ع� �ل ��ى ال �ت �ن �س �ي��ق ال � �ك ��ام ��ل م��ع
الجيش ،طالبًا م��ن قيادته «نشر ق��وات
أك�ب��ر ف��ي املنطقة بسبب وج ��ود ح��االت
ت �ه ��ري ��ب ع � ��دي � ��دة ،وه � �ن� ��اك ت ��وت ��ر ج� ��راء
الخوف».

قبل أيام ،استخدم أحد السياسيني ـــ من الذين يفكرون،
أي م��ن ه��ذا ال�ج�ن��س ال �ن��ادر امل �ه��دد ب��االن �ق��راض ـ�ـ�ـ ع�ب��ارة
«االعتالل السني» ،لتوصيف بعض من واقع الحال في
لبنان واملنطقة وبعض العالم .عبارة تدفعك أناقتها إلى
قلب اتجاهها وعكسها واستدخالها ذاتيًا ،بحيث تسأل:
وماذا عن االعتالل املسيحي األخطر ربما ،أقله لبنانيًا؟
صحيح أن كل البيئات اللبنانية م��أزوم��ة .كلها معتلة،
ح�ت��ى ف��ي ع�ل��ل وج��وده��ا ،وف��ي ع�ل��ة وج��وده��ا م�ع��ًا ،وف��ي
علة وج��ود ال��وط��ن .ف��ي ال �ش��ارع ،وف��ي ال��وس��ط الشبابي
خصوصًا ،ومن كل الجماعات اللبنانية ،تسمع هواجس
جدية دقيقة وعميقة .تجعلك تتساءل :كيف ألصحاب
م �ع��ان��اة إن�س��ان�ي��ة ك �ه��ذه ،أن ي�ن�ت�ج��وا ط�ب�ق��ات سياسية
ُ
تافهة وسطحية كتلك؟ أو كيف ملن تختزل كل ثقافتهم
السياسية والعامة ،بعدد «اليكات» مشتراة على صورة
مجملة في مجتمع «الفسابكة» ،أن يمثلوا شابًا واحدًا
من مستبطني تلك الهواجس الوجودية الجدية؟ هل هي
سكيزوفيرنيا الناس أينما كان؟ أم هو النظام السياسي
امل �ق �ف��ل وامل ��وص ��د ع �ل��ى أي ت �غ �ي �ي��ر ،رغ� ��م ن �ف �ق��ه ون �ف��اق��ه
وتكلسه؟ أم هو عامل امل��ال السياسي ال��ذي عقم كل فكر
في الحياة السياسية اللبنانية؟!
في ضوء التساؤالت تلك ،تدفعك مفردة «االعتالل» إلى
البحث في الذات املسيحية ،وإن باقتضاب ،وإن بمجرد
سرد أمثلة ونماذج .قبل أيام ،كان مسؤولو أحد األحزاب
امل�س�ي�ح�ي��ة ال�ح�ل�ي�ف��ة ل�ل�س�ن�ي��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي اج �ت �م��اع
م��ع رئيسهم ،وك��ان األخ�ي��ر ي�ك��رر على أدمغتهم نظرية
أن «داع� ��ش» ف��زاع��ة ف��ارس�ي��ة ـ�ـ�ـ أس��دي��ة ج��دي��دة« .راج ��ح»
ح��زب�ل�لاه��ي _ ع��ون��ي ج��دي��د ،ي �خ��دم ال�ح�ب�ك��ة امل�س��رح�ي��ة
نفسها ،ضمن ثنائية الحرامي الظريف واملختار الساذج.
طلب أحد حزبييه البقاعيني الكالم ،ليعلن رفضه نظرية
رئيسه برمتها .بكل بساطة ،قال له ولرفاقه ،نحن رأينا
«داع ��ش» ف��ي م �ح��اذاة بيوتنا وق��ران��ا .وق��د ق��ررن��ا حمل
السالح مع أبناء بلداتنا وج��واره��ا ،من كل االتجاهات
ال�س�ي��اس�ي��ة وامل��ذه �ب �ي��ة ،ك��ي ال ن��ذب��ح ع�ل��ى أرض� �ن ��ا ...إن��ه
نموذج أول من نماذج االعتالل املسيحي الخطير.
ح �ل �ق��ات ال �س �ه��ر ال �ف��اخ��ر م�ت�ق�ل�ص��ة ه ��ذه األي � ��ام ،يتجمع
روادها مثل آخر فسحات املاء في صحراء مجدبة .هناك
ت ��رى مجتمعًا ص�غ�ي�رًا م�غ�ل�ق��ًا ال ي�ش�ب��ه م��ا ح��ول��ه .ك��أن��ه
ُمسقط من كوكب آخر على آخر أحياء «املوندانيتي» في
الوطن املدقع .سيدات وجواهر وأموال وأثرياء وسيارات
ورق ��ص ...وك�ل�ام ع��ن «م�ع��ه ح��ق ل ��وران ف��اب�ي��وس .مل��اذا ال
يرحل مسيحيو ال�ع��راق إل��ى ف��رن�س��ا؟! أليس أفضل لهم
من ذلك الجحيم الذي باتوا فيه؟!» .عبارة تشي بموقف
لبناني أكثر مما هو ع��راق��ي .ثمة «مجتمع» فرنسي أو
غ��رب��ي خ ��اص ،يعيش ف��ي ق�ل��ب ال�ج�م��اع��ة املسيحية في
لبنان ،أو يعيش في لبنان ،كمكان ال غير ،كمجرد «موقع»
ل�ك�ب�س��ة «ت�ش�ي��ك إن» ( )check inأو «آد إي ل��وك��اي�ش��ن»
( ،)Add a locationع�ل��ى ح�س��اب��ات ال�ف�س��اب�ك��ة أنفسهم،
فيما الحسابات املصرفية غربًا ،والحسابات الحياتية
املستقبلية ه�ن��اك أي�ض��ًا ،م��ع الجنسيات املكتسبة منذ
ع�ق��ود ،أب��ًا ع��ن ج��د ،ول��و كانا م��ن أب�ط��ال االس�ت�ق�لال .ثمة
«م �ج �ت �م��ع» م ��ن امل �س �ي �ح �ي�ين ي �ع �ي �ش��ون ف ��ي ل �ب �ن��ان على
رؤوس أقدامهم وحسب .كما ب��رؤوس أقدامهم الراقصة
في تلك السهرات األخيرة في آخر زوايا لبنانهم املتغرب.
ج��اه��زون أب �دًا للتسلل م��ن ك��ذب��ة ال��وط��ن ،كما م��ن نهاية
سهرة أو بداية واح��دة فاشلة .متأهبون للسفر ،لهجرة

نهائية ،لعودة إلى مصادر وحي لبنانهم الذي كان ،على
ض�ف��اف «ال �ش��ان» وب�ع�ي�دًا ع��ن ه�م��وم ب �ي��روت وه��واج��س
م�ش��روع أف�ل��س ورئ�ي��س ـــ سنديك تفليسة .أم��ا املفارقة
املضحكة ،أن ب�ين ه��ؤالء املتغربني غالبية ساحقة من
الطبقة السياسية الحاكمة في زمن املارونية السياسية،
أبناء رؤس��اء ووزراء ون��واب وبيوتات سياسية كاملة.
ط��ري��ف أن ي�ت��م إح �ص��اؤه��م :م��ن م�ن�ه��م ه�ن��ا وم ��ن منهم
هناك ومن هنا ـــ هناك ،يعيش في حقيبة السفر وهويته
«بوردينغ باس»؟! ...نموذج ثان العتالل ثابت.
في أوس��اط بعض املسيحيني املعنيني حديثًا بالشأنني
السياسي والعام ،إع��ادة ق��راءة ونظرة استقصائية إلى
خريطة لبنان املتفجرة وامللتهبة هذه األيام .يقولون :هل
ه��ي مصادفة أن ك��ل املناطق املحتربة ه��ي تلك التي لم
تكن ضمن لبنان املتصرفية؟ ما هو ه��ذا السر الغريب
الذي جعل الحروب الراهنة تقع ضمن حدود «األقضية
األربعة»؟ كأن مئة عام من تاريخ لبنان الكبير لم تغير
«س��وري �ت �ه��ا»؟ أو ك ��أن ل�ب �ن��ان ال�ص�غ�ي��ر ظ��ل خ��ارج��ًا عن
وع�ي�ه��ا ووج��دان �ه��ا ،رغ��م ق��رن ـ�ـ�ـ يكتمل ب�ع��د أع ��وام ـ�ـ�ـ من
تكاذب العيش املشترك وأس�ط��ورة امليثاق وك��ل مفردات
املعزوفة .هل هي الجغرافيا السياسية ،أم الديموغرافيا
السياسية ،أم الجغرا ـــ ديموغرافيا الدينية ،األفعل من أي
مفهوم مجتمعي آخر ،في هذا الثقب األس��ود من كوكب
األرض ،املعمد باسم حروب اآللهة؟ ماذا لو كان روبرت
دوكيه على حق ،يسألون ،وهم يراقبون حروب الشمال
وط��راب�ل��س ال�ش��ام وال�ب�ق��اع ،وأخ�ي�رًا راش�ي��ا؟ ودوك�ي��ه هو
الفرنسي املنسوب إليه قوله لسيد بكركي يومها« :كنت
كبيرًا في لبنان الصغير ،وستتحول صغيرًا في لبنان
الكبير» .ماذا لو كان البطريرك الحويك نفسه على خطأ،
يرددون .فالبطريرك في النهاية إنسان ،وكل إنسان غير
م�ع�ص��وم ...اع�ت�لال ثالث يحفر ف��ي ال�ع��دم املسيحي هذه
األيام.
في بعض حلقات ما تبقى من طبقة وسطى ،عاشت حلم
الدولة اللبنانية وزمن غرامة «الزمور» وضبط مخالفة
عبور ال�ش��ارع خ��ارج مسامير ممر امل�ش��اة ،ثمة ك�لام عن
«نريد أن نعيش وحدنا .نريد المركزية ،فدرالية ،كانتونًا
أو دولة ال فرق  ...املهم نريد أن نعيش في ظل سلطة ندفع
لها ضرائبنا إراديًا ،ونقف أمام شرطي سيرها باحترام،
ونسدد فواتير كهربائها ومائها وماليتها وبلدياتها
قبل تعاميم املطالبة .ونحترم فيها القوانني وال نقيم
العشوائيات العمرانية وال نحتل امللك العام وال نستبيح
املشاعات وال نجتاح البيئة وال وال وال  .»...اعتالل رابع
ي�ق��ارب العنصرية امل�ك�ش��وف��ة ،إذا م��ا ك��ان��ت ف��ي م��ا سبق
مستورة.
ع � � ��وارض خ �ط �ي ��رة ،وإن ك��ام �ن��ة أو م �ك �ت��وم��ة ،الع �ت�ل�ال
ً
مسيحي كارثي .يزيده اعتالال وخطرًا كل ما يحصل في
البالد وحولها ،من عرسال إلى عنكاوة .فيما لم يسمع
من صوب «الشريك» إال صوت بليغ وحيد أطلقه محمد
السماك .اآلخرون في غياب .واملسيحيون في غيبوبة .كل
عوارضهم أمراض تعادل اعتاللهم خطورة وتفاقمه .من
يغير ه��ذا املناخ االنتحاري العدمي الكارثي املأسوي؟
ه�ن��ري ح�ل��و؟ روب�ي��ر غ��ان��م؟ ب�ش��ارة أب��ي ي��ون��س ،أن�ط��وان
ال��ري��ف ،كميل ال�ش��دي��اق« ،غ ��ورو» املسيح الثاني ج��ورج
ك�ي��وان  ...واح��د آخ��ر لصق ص��ورة ول��م نحفظ اسمه من
املرشحني رسميًا؟ فلننتخبه اآلن وف��ورًا .وليتحمل من
انتخبه مسؤولية أنه املنقذ ،أمام الناس والتاريخ ،عشية
كتابة آخر تاريخ ملن تبقى من ناس .ال وقت نضيعه .في
هذه املسألة البطريرك معه كل الحق!

تمدد الفتنة
إال أن امل� � �خ � ��اوف ال ت �ق �ت �ص��ر ع� �ل ��ى م��ا
ي��أت��ي م��ن ال �ح��دود م��ع س��وري��ا ،ب��ل على
االنعكاسات املحتملة م��ع ق��رى لبنانية
تحتضن املسلحني ال�س��وري�ين أو تقدم
ال��دع��م وال �ع��ون ل�ه��م .وق��د ب��رزت إش��ارات
اس �ت �ي��اء ل ��دى ح�ل�ف��اء ت �ي��ار «امل�س�ت�ق�ب��ل»،
وال س�ي�م��ا ال �ح��زب االش �ت��راك��ي ،م��ا دف��ع
فرع استخبارات الجيش في املنطقة إلى
ال�ع�م��ل م��ع ات�ح��اد ب�ل��دي��ات ج�ب��ل الشيخ،
لتخفيف ال�ت��وت��ر ،وخ�ص��وص��ًا ف��ي بلدة
الرفيد .وقد شاركت الجماعة اإلسالمية
مع تيار املستقبل في االتصاالت لحصر
األمر ضمن دوائر فردية ،وترك املعالجات
األمنية للقوى األمنية الرسمية.
ي �ش��ار إل ��ى أن األق �ط��اب ال�س�ي��اس�ي�ين في
ال�ع��اص�م��ة ،ق��د ب��اش��روا ق�ب��ل ن�ح��و ثالثة
أشهر باتصاالت شملت النائبني وليد
ج �ن �ب�لاط وط �ل��ال أرس �ل ��ان ،وال��رئ �ي �س�ين
س�ع��د ال �ح��ري��ري وف� ��ؤاد ال �س �ن �ي��ورة ،إل��ى
ج ��ان ��ب ق� � �ي � ��ادات أم� �ن� �ي ��ة ورج � � � ��ال دي� ��ن،
ه��دف��ت إل ��ى م�ن��ع ت �م��دد م�ن��اخ��ات الفتنة
ذات الخلفية ال�ط��ائ�ف�ي��ة امل��وج��ودة على
ال� �ح ��دود ال� �س ��وري ��ة .وذل � ��ك رب �ط��ًا ب�ك��ون
املقاتلني ينتمون إلى تنظيمات إسالمية
متشددة ،بينما يتركز ال��وج��ود ال��درزي
في القرى املقابلة لبنانيًا.

ما قل
ودل

علم
و خبر
«لبنان واملهجر» وأميركا

باشر النائب وليد
جنبالط سلسلة اتصاالت
ولقاءات مع مقربني منه من
فاعليات قرى إقليم الخروب،
وذلك في سياق برنامجه
الخاص بالتحذير من خطر
«داعش» .وعلى الرغم من
وجود تجاوب أهلي مع
خطابه ،إال أن هناك ترددًا
من تنظيم جولة له في قرى
اإلقليم خشية أن تؤدي الى
صدامات مع مناصرين
للجماعة اإلسالمية وبعض
التيارات السلفية املناصرة
للمعارضة السورية
املسلحة.

ّ
كشفت م�ص��ادر مصرفية مطلعة ع��ن وج��ود ملف يتضمن ع��دد غير قليل
م��ن ال�ح�س��اب��ات امل�ص��رف�ي��ة ال �ت��ي ت�خ��ص م��واط�ن�ين س��وري�ي�ن ،ق��د ت��م إط�لاع
السلطات األميركية عليها من قبل بنك لبنان واملهجر ،بعد لقاءات جمعت
أب��رز أصحابه م��ع مسؤولني غربيني ناقشوا معه احتمال أن يلعب دورًا
في املستقبل في السلطة السورية الجديدة .ونفت مصادر املصرف املركزي
أن تكون قد أصدرت أي مذكرة تلزم املصرف املذكور بأي إج��راءات خاصة
ورفضت املصادر التعليق على خبر إقفال املصرف نفسه لعدد من حسابات
تعود ألشخاص ،تقول الواليات املتحدة األميركية إنهم من حزب الله.

النازحون السوريون ...جنوبًا
سجل في أكثر من بلدة في منطقة صور وج��ود شعارات تهاجم الرئيس
ال �س��وري ب�ش��ار األس ��د وال�س�ي��د ح�س��ن ن�ص��ر ال �ل��ه .وق��ال��ت ج�ه��ات أم�ن�ي��ة إن
الفاعلني هم من النازحني السوريني .وجرت اتصاالت الحتواء ردود الفعل،
مع اإلشارة الى أن إحصاءات جمعيات تعنى باإلغاثة تفيد عن إقبال كثيف
من النازحني املعارضني عالنية للنظام السوري .وتقول مفوضية الالجئني
في األم��م املتحدة إن عدد النازحني املسجلني جنوبًا يفوق  136ألفًا حتى
األسبوع الثالث من الشهر الجاري.

