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حمليات  /تتمات

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أنّ الهجمة على �سورية تحولت �إلى حرب ديموغرافية

«الثورة المجيدة ( ...تتمة �ص)1

نمر :مو�سكو ت�سعى �إلى تطويع �شركاء وا�شنطن في المنطقة
حوار :سعد الله الخليل
رأى األمين العام للحزب الشيوعي
�وح��د حنين نمر «أنّ
ال��س��وري ال��م� َّ
المبادرات التي ُتطرح على الساحة
السياسية والجهود الدولية لح ّل
األزمة السورية توحي بأنّ المنطقة
تم ّر بظروف معقدة وأنّ المساعي التي
تبذل إلنضاج الح ّل السياسي ذات
مالمح غير محدّدة حتى اآلن».
وف��ي ح��وار مشترك بين صحيفة
«البناء» وشبكة «توب نيوز» ،أكد نمر
«أنّ العقدة األساسية التي تقف في
وجه إنضاج الح ّل السياسي تكمن في
الموقف األميركي الذي هو في جوهره
غير معاد ل�لإره��اب وال يريد إيجاد
ح ّل حاسم ألزم��ات المنطقة وما زال
منغمسا ً في أهدافه العامة عن طريق
أدوات كالمشروع التكفيري».
ولفت إلى «أنّ التصريحات التي
تصدر عن المسؤولين األميركيين
ال ت� ّ
�دل على قرب الح ّل ،لكننا لمسنا
في زي��ارة المبعوث الحالي بعض
اآلراء المتقدمة نسبيا ً وهو ما يطرح
عدة تساؤالت .هل تعكس هذه اآلراء
بعض التقدم في النظرة األميركية
أم أنها تقع في إط��ار الديماغوجية
الستنزاف سورية؟ هذا ما ستجيب
عنه األي��ام المقبلة مع وج��ود بعض
التسخين لمحاوالت الح ّل السياسي
كالدور الروسي والتناقض الواضح
بين مجاميع التشكيالت اإلرهابية مع
التقدم الذي يحرزه الجيش السوري
م��ع ال���رأي ال��ع��ام ال��دول��ي ال���ذي بدأ
يدرك هذه المسألة أكثر من السابق،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ان��خ��ف��اض مستوى
األسواق األوروبية التي لم تعد تتجرأ
على األخذ بمواقف متطرفة ،على غرار
المواقف الفرنسية التي بدأت تتلمس
مخاطر اإلره��اب وتصدير التطرف،
وتشكل هذه العوامل ،باإلضافة إلى
صمود الجيش ال��س��وري ،متغيرات
ربما ستدفع موقف األميركي ليكون
أكثر وضوحا ً تجاه الح ّل السياسي
لألزمة السورية» ،مشيرا ً إلى أنه «ال
يمكن الوثوق بالعهود األميركية إال
أذا حصل تقدم ملموس على األرض
يوشي بتغيير نظرة السياسة فعندها
يمكن التعامل معه».

بين موسكو وواشنطن

وأكد نمر «أنّ الموقف الروسي يأخذ

مفعوله تدريجيا ً على كافة األصعدة،
فأعمدة الموقف الروسي تقوم على
موقف التحالف الدولي الذي دعا إلى
تشكيله الرئيس الروسي فالديمير
بوتين وال���ذي يشكل البوصلة في
السياسة ال��روس��ي��ة .فلو أم��ك��ن له
النجاح سيغير من خارطة المنطقة،
يصب
وأعتقد أنّ االنشغال الروسي
ّ
في محاولة تطويع شركاء أميركا في
المنطقة لكسبهم في االنضمام إلى
التحالف الدولي لمكافحة اإلره��اب،
فالسعوديون غير مرتاحين للدعوة
الروسية وكذلك األت��راك واألردنيين
و«اإلسرائيليين».
وق����ال« :األس����اس ف��ي السياسة
إلبداء موقف دقيق ،تحديد التناقض
األساسي وأين يتركز اتجاه الضربة
كما ُي��ق��ال ،وال��ي��وم ات��ج��اه الضربة
مع اإلره���اب ،وه��ذه الحلقة أمسكها
ال���روس بتكريس كل الجهود أينما
وجدت لمكافحة اإلرهاب الفتا إلى أنه
المعنى للحديث عن حل السياسي
اذا بقي اإلره��اب  ،والموقف الروسي
في تحديد ما هو التناقض في المشهد
وكان موقفا ً دقيقا ً ومخلصا ً للقضية
وال يجوز أن نشكك كوطنيين عرب في
هذه المسألة».
وأش��ار نمر إل��ى «التقدم البسيط
الذي ظهر في مسار «موسكو  »2الذي
تمكن من جمع طرفي المعارضة مع
الحكومة الذين أقروا في تصريحاتهم
ب���أنّ ال��ح � ّل السياسي ه��و ال��ح � ّل».
وأض��اف« :ه��ذا تقدم في مسار الح ّل
السياسي لكن ال نستطيع القول إنّ
األمور قد نضجت».
وحول الدور الروسي واإليراني في
دعم الموقف السوري ،رأى نمر «أنّ
موسكو وطهران ترغبان في أن يكون
مؤتمر جنيف  3فرصة ح ّل حقيقية،
لكنّ هذا يتوقف على الموقف األميركي،
ف��إرادة الح ّل السياسي لدى اإلدارة
األميركية لها شروطها وطريقتها
ودالئلها التي حتى اآلن ال تتجاوز
التصريحات وتشوبها الضبابية ،ومع
ذلك قلنا إنه يمكن البناء عليها».
وش���دّد نمر على «أنّ السياسة
الخارجية ألي بلد تتوقف على وضعه
الداخلي ،فالموقف األميركي ،أيا ً كان
اتجاهه ،والتعاون مع تركيا ينطلق
من اعتبارات داخلية انتخابية تركية
في مسعى إلرضاء أميركا عبر ضرب
داع��ش ،لكسب دعم أميركي خارجي

وداخلي تركي وهو الهدف األساسي.
لذلك ي��ن��اور أردوغ���ان ب��ق��درة هائلة
عبر الديماغوجية والنفاق ،لدرجة
الوقاحة التي ال تمنعه من ارتكاب
حماقات هائلة أثناء االنتخابات عبر
النزعة اإلمبراطورية الملتصقة به،
فالخطوات األميركية ال يمكن تحديدها
خالل هذا الشهر ،فالمواقف قد تبدو
متناقضة بين قديمة وجديدة خالل
هذا الشهر االنتخابي».
ورأى ن��م��ر أنّ ح���راك المبعوث
الدولي «يشير إلى سعيه إلى البحث
عن ح ّل ،رغم المأخذ عليه في بعض
ال��م��راح��ل بتحريك مساعيه نحو
مواقف غير مشجعة» .وقال« :بشكل
ع��ام فتحت ل��ه الحكومة السورية
المجال للتحرك وساعدته على أداء
مه ّمته ،وال تزال الفكرة التي تقدم بها
حول اللجان المشتركة غير واضحة،
وطالما أنّ أط��راف األزم��ة منقسمون
حول اإلرهاب والتغيرات السياسية،
فإنّ النوايا هي المتحكمة بالخطوات
واألطراف المناوئة لسورية .سيبقون
على تشدّدهم ،حتى صدور اإليعازات
األمركية».
وف����ي ش����أن م���ش���ارك���ة ال��ح��زب
الموحد في تلك
الشيوعي السوري
ّ
اللجان ،قال نمر« :لم يُعرض علينا
حتى اآلن االشتراك في أي من اللجان
ولحينها لك ّل حادث حديث ومشاركة
ال��ق��وى السورية المجربة ف��ي هذه
العملية في صالح الوطن».

هيئة حكم انتقالي

وحول سلوك المعارضة السورية،
لفت نمر إل��ى «أنّ وف��د المعارضة
الخارجية في مؤتمر جنيف 2كان
يأمل بمسك مفاتيح السلطة وك��أنّ
له الحق في السيطرة على السلطة،
وهو ما ُجوبه بر ّد حاسم من الحكومة
السورية ومن قبل الشعب السوري».
واض��اف« :ه��ذا المفهوم الخاطئ من
المعارضة ك��ان وم��ا زال ي���روج له
منذ جنيف  2من بوابة هيئة الحكم
االنتقالية ،لكنّ الموقف الروسي كان
واضحاً ،في هذا اإلط��ار من جهة أنّ
ّ
الحق
الشعب السوري هو صاحب
في ال��ق��رار ،والمعارضة العسكرية
الخارجية ليست قادرة على إمالء مثل
هذا الشرط».
ورفض نمر البناء والتعليق على
ما يسربه اإلعالم حول تفاصيل هيئة

الحكم االنتقالية ،مكتفيا ً بالقول»:أي
اجتماعات دولية يسبقها ويواكبها
شالل من التنبؤات التي ال يمكن بناء
موقف واضحة عليها ،لكننا كحزب
نشارك في وضع المبادئ واألسس
التي ستبنى عليها عملية السالم إن
ت ّمت».
وت��ط��رق ن��م��ر إل���ى س��رق��ة تنظيم
«داع�����ش « ل�ل�آث���ار ،واص���ف���ا ً األم��ر
«بالموضوع الكبير ال��ذي ال يمكن
تقزيمه  ،فقضية داعش تندرج في إطار
إع��ادة بناء المنطقة حسب مفاهيمه
وهو ما يشمل ك ّل النواحي» .ولفت
إلى «التشابه بين المشروع الداعشي
والمشروع اإلسرائيلي من زاوية محو
الذاكرة والتراث واستبدالهما بتراثه
ومفاهيمهالتكفيرية».

حرب ديموغرافية

وعبّر نمر عن األسى لتكرار حوادث
مصرع المهاجرين غير الشرعيين إلى
أوروبا من سوريين وجنسيات أخرى،
مح ِّمالً المسؤولية التاريخية عن
الكارثة لإلرهابيين والبلدان الغربية».
وس��أل« :كيف يمكن تصور الموقف
األلماني بتشجيع مواطني بلدان
أخرى على الهجرة وهو ما يدخل في
مجال تفريغ المنطقة من سكانها؟ ما
هي الخطوة التالية التي تحكم البعد
السياسي واإلنساني واالقتصادي لهذا
التشجيع الهائل الذي يجري؟ لماذا ال
تمارس الدول الغربية المسيحية في
حماية األقليات في منطقتنا»؟ وتابع:
«هذه المسألة الديموغرافية لم تأخذ
حقها من النقاش حتى اآلن رغم رؤية
الغرب للمذابح التي تجري في بالدنا

من دون أخذ أي اعتبار للموضوع،
ويبدو أنّ الهجمة على سورية تحولت
إل��ى ح��رب ديموغرافية بعد حروب
السياسة والعقوبات واإلره���اب».
ول��ف��ت نمر إل��ى «أنّ م��ا ي��ج��ري في
المنطقة يتم بالتوازي مع ما يجري
ف��ي فلسطين م��ن م��ش��روع تهويدها
بالكامل وتحويل مواطنيها إلى رعايا
في الكيان اإلسرائيلي لتتلوها خطوط
التهجير كما يحصل حالياً».

اتفاق القوة

واعتبر نمر «أنّ االتفاق النووي
اإليراني أدخ��ل إلى المنطقة موازين
ق��وى ج��دي��دة ،فتحولت إي���ران إلى
الدولة الكبرى السابعة في العالم ما
أعطاها دور صمام األمان في التعاون
الدولي والتوازن فيما يتعلق بمصير
البلدان النامية لتكون ملجأ أمن لح ّل
مشاكلها االقتصادية واالجتماعية.
كما أنّ األرصدة اإليرانية المستعادة
ستسهم في مجاالت ع��دة كمكافحة
األم���راض والتقدم العلمي في كافة
المجاالت ،مع ما يترافق من صفقات
سالح تحمي منجزات إيران وشعوب
البلدان النامية مثل سورية وغيرها،
باإلضافة إلى ردع إسرائيل».
وفي الشأن اللبناني ،أكد النمر أنه
«ال يمكن حتى اآلن وض��ع اليد على
الطابع السياسي للحراك الحاصل في
لبنان» .وقال« :نتفهم مطالب الشعب
اللبناني واألزم��ات التي يعاني منها
والتي رافقت الحكومات اللبنانية
المتعاقبة وعجزها عن الح ّل الذي
يحمل أبعادا ً كبيرة» ،متمنيا ً للبنان
«ح ّل مشاكله واستعادة استقراره».

الزبداني كاملة تحت ( ...تتمة �ص)1
في لبنان كانت وزارة البيئة على موعد مع نهاية المهلة
ال��ت��ي ح��دّده��ا ناشطو «ح���راك ال��س��اح��ات» الستقالة وزير
البيئة ومحاسبة وزير الداخلية والمسؤولين األمنيين عن
المواجهات مع المتظاهرين ،وقد ترجم الناشطون تهديدهم
بالتصعيد بالدخول إل��ى مبنى وزراة البيئة واالعتصام
فيه لعدة ساعات مطالبين وزي��ر البيئة بالخروج وإعالن
استقالته ،قبل أن تنجح ال��ق��وى األمنية بإخراجهم دون
ال��وق��وع ف��ي محظور ال���دم ،ال���ذي ل��م يكن خافيا ً أن��ه هدف
موجود على أجندات داعمة للحراك ،أظهرها تالقي قنوات
عالمية كبرى مثل «س��ي أن أن» األميركية و«ب��ي بي سي»
البريطانية و«أرت» الفرنسية األلمانية ،على وص��ف ما
يجري بـ«الحلقة اللبنانية م��ن الربيع العربي» وت��وق��ع أن
تسيل الدماء في مواجهات ستتصاعد وفقا ً لما حملته تقارير
المحطات الثالث ،بينما تف ّرد بعضها مثل «أرت» و«سي أن
أن» باإلشارة إلى ظهور صور األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصرالله بين القادة المطلوب تنحيتهم في التظاهرات،
وأفردت «أرت» حيّزا ً لألمر كعالمة على تح ّول هام سيحمل
مؤشرات على «تغييرات جذرية» في الواقع اللبناني.
الالفت في تحرك أمس كان أنه التح ّرك األول المعلن عنه
للقيام بخطوة عملية دعا إليها المنظمون ،عندما تك ّرست
القنوات الفضائية المحلية والعربية الداعمة ببث النداءات
لست ساعات متواصلة للناس للتوجه إلى الساحات لدعم
المعتصمين والدفاع عنهم بداعي ما سيتع ّرضون له من
أذى ،وبلغت الحمالت المفرطة الداعمة ح ّد مناشدة الناس
عدم التخلي عن المعتصمين وتحميل الناس مسؤولية ما
سيحدث للمعتصمين إنْ لم يزحفوا إلى الساحات ،ولم تخف
القنوات نفسها خيبتها من ضعف التلبية مقارنة بالسبت
الماضي حيث لم يزد عدد المستجيبين عن المئات ،بينما
بدأ االستغراب في الشارع عن سبب إصرار الناشطين على
السعي للمواجهة ألنه يستحيل توقع صمت القوى األمنية
عن اقتحام مق ّر وزارة حكومية ،بينما الناس تنتظر سعيا ً
لحلول تطرح ويصير االنقسام بين مؤيد ومعارض لها،
وه��ذا ك��ان الغائب األكبر ي��وم أم��س ،بينما توقعت مصادر
متابعة للحراك ان تتجه الحلقات التصعيدية القادمة نحو
المحافظات واحتمال محاوالت متعددة الحتالل أكثر من
مؤسسة حكومية هناك ومحاولة التمترس فيها ،ومخاطر
استدراج مواجهات دموية.

األسد جزء من الحل في سورية

حضرت التطورات السورية والمبادرة اإليرانية لحل األزمة
السورية خالل لقاء عقد في مبنى السفارة اإليرانية في بيروت بين
مساعد وزير الخارجية االيراني حسين أمير عبد اللهيان المبعوث
األممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا ،وممثلة األمين العام لألمم
المتحدة في لبنان سيغريد كاغ ،وشدد عبد اللهيان على ان الرئيس
السوري بشار األسد هو جزء من الحل في سورية وجزء من أي حل
سياسي لمستقبل سورية.
وبحث عبد اللهيان مع رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة
تمام سالم ووزير الخارجية جبران باسيل في التطورات ،مؤكدا ً أن
إيران مستمرة بكل ما أوتيت من قوة للمساهمة في توفير الوحدة
واألمن واالستقرار والرفاه للبنان واللبنانيين ،وأنها تدعم استكمال
آليات العمل السياسي في لبنان .ولفت الى أن لبنان سيتمكن في
نهاية المطاف ،من خالل الحكمة والوعي لدى التيارات السياسية
كافة ،من التغلب على كل األزمات التي يمر بها.

دعم قطري للحراك

إلى ذلك ،بدأ الحراك الشعبي يثير المخاوف والهواجس لدى
جميع المعنيين بالوضع اللبناني ،بخاصة ان الصراع السعودي
– القطري ظهر جليا ً على األرض اللبنانية ول��م تنفع مناورة
«المستقبل» في بداية التحرك الشعبي للتظاهر بتأييدها للحراك
ونصرة الحقوق الشعبية التي هي في األساس أهدرتها ،ولكن وزير

الداخلية وبضغط سعودي كما يبدو ل ّمح الى دعم قطر من دون ان
يسميها .في حين أن مكونات  8آذار يعنيها من األمر ،عدم تجهيل
المس بقدسية المقاومة
الفاسد حتى ال تضيع المسؤولية ،وعدم
ّ
حتى ال يكون الحراك خدمة لـ«إسرائيل» والتحرك باتجاه برنامج
إصالحي وطني يبدأ بقانون انتخاب صحيح يعاد تشكبل السلطات
على أساسه.
وكان الفتا ً امس اهتمام قناة الـ  CNNالبارز بتحرك حملة
«طلعت ريحتكم» من خالل التغطية المباشرة التي خصصتها تحت
عنوان «متظاهرون يطالبون باستقالة وزير البيئة في لبنان» .ما
أعاد إلى األذهان التغطية اإلعالمية التي خصصها اإلعالم الغربي
والخليجي لما س ّمي بـ «الربيع العربي» في سورية وتونس وليبيا
ومصر.
وشهدت وزارة البيئة امس ،اقتحاما ً مفاجئا ً من قبل المعتصمين
من حملة «طلعت ريحتكم» ،قبل نحو  5ساعات من انتهاء المهلة
التي أعطتها الحملة للحكومة للتجاوب مع مطالبها وأولها استقالة
وزير البيئة محمد المشنوق الذي رفض االستقالة وبقي في مكتبه
في الوزارة لحين إخراج المعتصمين من المبنى .وكان االعتصام
قد تحول الى تدافع وضرب بين المعتصمين والقوى األمنية ،حيث
طردت وسائل اإلعالم من مبنى ال��وزارة .وتوجهت قوة لمكافحة
الشغب وقوة من الفهود الى أمام الوزارة إلخالء المتظاهرين ،وفي
وقت الحق ،دخلت قوة من مكافحة الشغب المبنى ،في حين كانت
قد نفذت اجراءات أمنية مشددة وتعزيزات لقوى األمن عند مدخل
ومحيط الوزارة في وسط بيروت .في حين نفى وزير الداخلية نهاد
المشنوق تعرض المعتصمين للضرب ،أوفد فريقه األمني وعددا ً من
الضباط لالشراف على إخراج المعتصمين الباقين وعدم التعرض
لهم تحت اي ظرف من الظروف .وأعلن عن مؤتمر صحافي عند
الرابعة من بعد ظهر اليوم يعرض خالله نتائج التحقيق في أحداث
السبت الماضي.
وأعلن الصليب األحمر عن نقل  7إصابات الى مستشفيات المنطقة
المحيطة بوزارة البيئة ومعالجة  60شخصا ً على األرض .والحقاً،
أعلنت القوى األمنية أن عددا ً من األشخاص الموجودين أمام الوزارة
قاموا برمي المفرقعات على بعض عناصرها.

دعوة إلى االعتصام في  9أيلول

ودعا تحرك  29آب المواطنات والمواطنين في جميع المحافظات
واألقضية للمشاركة في الحراك العام ،والنزول الى الساحات
العامة للضغط على السلطات المركزية والمحلية ،كجزء من الحراك
العام ،وسيصار الى توسيع تحركات المناطق :إعتصامات الشمال
(طرابلس وعكار) غداً ،وفي الجنوب (صور ،عدلون ،إبل السقي)
وفي النبطية يوم الجمعة المقبل ،سيتم االعالم بتواريخها تفصيلياً،
كما دعا اعتصام حاشد في بيروت يوم  9أيلول احتجاجا ً على انعقاد
طاولة الحوار ،حوار المحاصصة والفساد والتسويف والمماطلة.
الى ذلك ،تلتئم هيئة الحوار الوطني األربعاء المقبل في المجلس
النيابي لمناقشة استعادة عمل مجلسي النواب والوزراء وقانون
االنتخابات النيابية واستعادة الجنسية والالمركزية االداري��ة
وتعزيز الجيش والقوى األمنيّة.
وأوضح رئيس مجلس الن ّواب نبيه ب ّري في بيان الدعوة ،أنّ
دعوته سببها «محاولة الخروج مما نحن فيه وابتكار حلول»،
واصفا ً هذا الحوار بـ«حوار اإلنقاذ».
وستضم طاولة الحوار الى الرئيس بري رئيس كتلة الوفاء
للمقاومة النائب محمد رعد ،رئيس كتلة الحزب السوري القومي
االجتماعي النائب أسعد ح��ردان ،رئيس كتلة لبنان أوال ً النائب
سعد الحريري ،رئيس تكتل التغيير واالصالح العماد ميشال عون،
رئيس كتلة لبنان الحر الموحد النائب سليمان فرنجية ،رئيس
كتلة نواب حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان ،رئيس
كتلة «المستقبل» النائب فؤاد السنيورة ،رئيس اللقاء الديموقراطي
النائب وليد جنبالط ،رئيس كتلة وحدة الجبل النائب طالل ارسالن،
رئيس كتلة نواب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان ،رئيس
كتلة «الكتائب» النائب سامي الجميل ،رئيس كتلة التوافق االرمني
النائب جان أوغاسبيان ،رئيس كتلة نواب القرار الحر النائب ميشال
فرعون.

عون يخشى من الفوضى الخالقة

واعتبر العماد ميشال عون أن هناك عالمة استفهام بشأن الجهة
التي تح ّرك المتظاهرين ،والتعميم ليس ببريء وال هو نابع عن عدم
إدراك ،وال يهدف فقط الى تجهيل الفاعل ،هدفه أبعد من ذلك بكثير،

أبعد من التغطية على الفاسدين الحقيقيين ،ألنه يهدف إلى ضرب
ثقة الناس ببعضها».
وأبدى عون بعد اجتماع تكتل التغيير واالص�لاح في الرابية،
خشيته «على لبنان من الربيع العربي الذي كان حقيقة جهنم
العرب ،وكوى بناره شعوبا ً كثيرة» ،معتبرا ً أن الفوضى ليست
الحل ،وقال« :تريدون الحل طالبوا باالنتخابات التي هي وحدها
يمكنها ان تغيّر الطقم السياسي بكامله» .وأكد المشاركة في طاولة
الحوار التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وأكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» «أننا سننزل يوم
الجمعة الى الشارع وبحشود كبيرة من أجل محاربة الفساد وإقرار
قانون انتخاب تجري على أساسه االنتخابات النيابية ينتج منها
مجلس نيابي ينتخب رئيس الجمهورية» ،مشيرة الى «أننا جربنا
كل أساليب الحوار والديمقراطية مع تيار المستقبل ،لكن ما ظهر
ان هذا التيار ليس اهالً للديمقراطية .وطالبت المصادر االفرقاء
السياسيين حل المشاكل السياسية الناتجة من اداء مَن تسلموا
الحكم ما بعد الطائف ،وتطبيق بنود وثيقة االتفاق الوطني» .ولفتت
المصادر الى ان قرار عزل العماد عون ليس جديدا ً فهو يعود الى عام
 2005والحلف الرباعي الذي شكل لتطيير العماد عون وها هو اليوم
تيار المستقبل وبعض المكونات األخرى يمنعون انتخاب رئيس
قوي للجمهورية وإقرار قانون انتخابي جديد».

البلد أصبح على كف عفريت

على وقع التظاهرات التي تطالب بإسقاط النظام وإقرار قانون
انتخابي على أساس النسبية تعقد اليوم الجلسة الـ 28النتخاب
رئيس الجمهورية التي سيكون مصيرها مصير الجلسات الـ27
السابقة لعدم اكتمال النصاب .ورجحت مصادر نيابية لـ«البناء»
ان يكون «عدد النواب اليوم ضئيل جدا ً أقل من العادة» ،معربة عن
قلقها من «ان يدخل المتظاهرون اليوم الى المجلس كما فعلوا امس
في وزارة الداخلية».
وتمنت المصادر لو بقي الحراك المدني حضارياً ،غير ان األجندة
لألسف انحرفت عن مسارها الحقيقي وباتت مغايرة للشعارات
المطروحة ،بدأت بالنفايات ووصلت الى شل المؤسسات» .ولفتت
المصادر الى «أن البلد أصبح على كف عفريت والشارع من الممكن
ان يقابله شارع بأهداف سياسية واجتماعية مختلفة ،ولذلك يخشى
ان يأخذ الحشد الشعبي لبنان الى مرحلة أكبر من التردي».

ميدان تحرير مصغر ؟

وسأل مصدر نيابي في كتلة التحرير والتنمية في اتصال مع
«البناء»« ،هل نحن أمام ميدان تحرير مصغر عن ميدان التحرير في
مصر ،فهناك مزج متعدد األلوان فنيا ً وجنائياً ،فقد عقد المصريون
اآلمال على هذا الميدان ،لكن مع األسف خابت آمالهم ودفعوا اثمانا ً
غالية الى ان استلم عبدالفتاح السيسي الحكم» .ولفت المصدر إلى
«أن المؤسسة العسكرية في لبنان تبقى ضابط االيقاع األخير فهي
تتحمل أعباء كل الفراغ السياسي الحاصل والنزاعات الموجودة».
ولفتت مصادر كتائبية لـ«البناء» الى «أن المطالبة بإسقاط
النظام قد تأخذ البلد نحو المجهول وأن تجعل من لبنان سورية
ثانية ال سيما ان األزمة في سورية بدأت بتظاهرات تحت شعارات
اصالحية ومطلبية» .ولفتت المصادر الى ان المدخل إلقرار قانون
انتخابي يطالب به الحراك المدني مشروع ،لكن يجب أن يسبقه
انتخاب رئيس للجمهورية ،وأبدت أسفها ان ال يوجه هذا الضغط
النتخاب رئيس ولنزول النواب الى المجلس النيابي النتخاب
رئيس».
وعلى وقع اقتحام وزارة البيئة ،أكدت مصادر وزارية لـ«البناء»
أن التقرير الذي يعمل وزير الزراعة أكرم شهيب على وضعه مع
أصحاب االختصاص ح��ول ملف النفايات سيكون جاهزا ً يوم
الجمعة .ولفتت المصادر إلى «أن شهيب ي��درس بجدية الملف
وسيقدم تقريرا ً من أجل معالجة فورية سريعة أقصاها عشرة
أيام لوجود النفايات في الشوارع واألحياء ،من خالل إيجاد مطامر
تفرضها الدولة وتنقل النفايات اليها بمواكبة أمنية ،على ان تتم في
مرحلة ثانية إعادة النظر في نتائج المناقصات التي رفضها مجلس
الوزراء وتعديل دفتر الشروط وإعطاء فرصة للبلديات لمعالجة
النفايات».
وإذ تحدثت المعلومات أن العمل جا ٍر إلنشاء محرقة تكلف الدولة
نحو  700مليون دوالر وأن هناك تفاهما ً بين الكتل الرئيسية على
ذلك ،لفتت المصادر الوزارية الى ان رئيس الحكومة سيدعو الى
جلسة استثنائية ببند واحد هو ملف النفايات فور تقديم شهيب
تقريره» ،الفتة الى ان «الجلسة قد تعقد قبل جلسة الحوار».

وال��س��ع��ودي وس���واه���م شيطنة ال��زع��ام��ة التي
تسبّبت بفشل مشاريعهم في لبنان وفلسطين
وسورية والعراق واليمن فكيف ستفكر بالنيل
منها ومن مصادر قوتها؟
 ال���ج���واب ف��ي ق���رار ال��ك��ون��غ��رس األميركيالمصادقة على تخصيص الـ 500مليون دوالر
التي تحدث عنها نائب وزير الخارجية األميركي
ف��ي ع���ام  2010ج��ي��ف��ري ف��ي��ل��ت��م��ان ،ومحورها
ع�لاق��ة ح��زب ال��ل��ه بالشباب ه��ي أص��ل المشكلة
ومكانة وزعامة السيد حسن نصر الله هي سبب
ال��خ��ط��ورة ،وب��رام��ج الفك بين الشباب والحزب
م��ن ج��ه��ة وشيطنة ص���ورة ن��ص��ر ال��ل��ه م��ن جهة
مقابلة هما ما يحظى باهتمام واشنطن ،والمبلغ
ال��م��رص��ود ل��ه ب��رام��ج عنوانها ق���روض صغيرة
إلنشاء مؤسسات إنتاج وتعليم جامعي تغطيه
منح مدعومة وتكوين جمعيات مدنية تهت ّم بالبيئة
والمرأة وحقوق اإلنسان والتدريب على المهارات
القيادية للشباب ،وب��رام��ج تأهيل على األنشطة
الديمقراطية من قيادة التجمعات وتحريك الحشود
والتفاوض مع األجهزة األمنية وصياغة الهتافات
والشعارات ،كما ورد في برنامج معهد ماكسويل
ال��ذي يشرف على بعض ه��ذه البرامج بالتعاون
مع منظمة الشراكة األميركية للشرق األوسط
ووكالة التنمية األميركية ،ومنذ عام  2010حتى
عام  2012شارك في هذه البرامج قرابة  100ألف
شاب من البالد العربية ،بينهم ثالثة آالف لبناني،
وفقا ً لتقارير المنظمات المشرفة أمام الكونغرس
عام .2012
 الجواب أيضا ً هو شراء مظلومية تستقطبالتعاطف تحت ع��ن��وان السلمية لصناعة أبطال
شعبيّين ،وتأمين األضواء الالزمة ليتحدّثوا عبر
اإلع�ل�ام ،ومنحهم أحيانا ً جوائز عالمية لتأمين
ق���در م��ن ال��ح��ص��ان��ة ال��م��ض��اف��ة ألم���ن تحركاتهم،
كما وصفت تقارير أميركية مكانة توكل كرمان
ال��ي��م��ن��ي��ة ،وإط��ل��اق ه����ؤالء األب���ط���ال المصنّعين
بمظلومية التع ّرض ل��ل��ع��دوان ،وإبالغهم أن��ه إذا
ك��ان انتقاد نصر الله يستدعي أن ينتقدوا معه
ك ّل زعامات لبنان بل وزعامات المنطقة والعالم
فليكن ،المهم أن ينالوا منه ،وأن يجدوا المب ّرر
ليوردوا اسمه ضمن لوائح السوء ،أليست هذه
أي��ض��ا ً مهمة المحكمة ال��دول��ي��ة؟ وال��س��ؤال الذي
يواجه دع��اة تقديس الحراك والمعترضين على
المحكمة ه���و :ه��ل قضية الحقيقة ف��ي اغتيال
الرئيس رفيق الحريري موضع نقاش؟ والجواب
طبعا ً ال بالتأكيد ،فك ّل لبناني يتمسك بدعم ك ّل
جهد جدّي لمعرفة الحقيقة ،لكن هل المحكمة أداة
مخلصة لمعرفة الحقيقة على رغم الهالة القضائية
الدولية التي ُمنحت لها؟ أم هي ُمنحت ك�� ّل ذلك
وسخر لها ك ّل ما يلزم لكسب الصدقية ب��دءا ً من
ُ
اإلف���راج ع��ن الضباط األرب��ع��ة ال��ذي��ن احتجزتهم
لجنة التحقيق الدولية كي توجه أصابع اإلتهام
إل���ى ح���زب ال��ل��ه ل��ي��ت��ح�� ّول ال��ح��زب بنظر شريحة
من اللبنانيين والعرب وشرفاء العالم من حزب
المقاومة إلى حزب قاتل؟ وما نحن أمامه اليوم ال
نقاش فيه حول القضية ،بل حول نزاهة الحراك
الذي يتباهى بعض قادته بأنّ أه ّم ما أنجز عبره
حتى اآلن هو إسقاط ه��ذه المهابة عن شخصية
السيد نصر ال��ل��ه ،وت��ق��دي��م ح��زب ال��ل��ه م��ن حزب
منزّه يتحدّث عن طهرانيته ،أو على األق ّل يتباهى
بطهرانية أمينه العام إلى حزب ُترفع صورة أمينه
العام قائد المقاومة على الئحة الفساد.
يزج حراك
 السؤال الطبيعي البسيط هو لماذا ّمطلبي نفسه في زاوية ضيقة حرجة كهذه ال تتصل
ال من قريب وال من بعيد بادّعاء السعي لح ّل نزيه
وبيئي نظيف ألزمة النفايات والتصدّي لمحاوالت

جعلها عنوانا ً للتقاسم الطائفي ،والسمسرات،
والتطور الحقا ً للضغط من أج��ل قانون انتخاب
عصري يدفع لبنان على طريق الدولة المدنية،
في عنوان بهذه الخطورة والحساسية ،وما هي
درجة اإللحاح التي تجبر الناشطين الذين حازوا
تجاوبا ً شعبيا ً معهم تحت هذا العنوان المطلبي
للتصدّي لقضية النفايات ك��ي ينتقل ف���ورا ً إلى
قضية بحجم مقتضيات أم��ن لبنان اإلقليمي إذا
لم يكن لديهم مشروعهم الخاص المتصل بهذه
العناوين ،والسؤال المشابه لمن يطرح مشروعا ً
أي اال ّدع��اء باألهلية لتولي
بحجم إسقاط النظام ّ
مهمة إعادة بناء دولة جديدة نظيفة ،ما هي نظرة
هؤالء لهوية الدولة التي يبشروننا بها ،في ملف
الصراع مع «إسرائيل» واإلره��اب؟ وبالتالي هل
لديهم موقف موحد؟ وه��ل هم من أنصار خيار
المقاومة؟ أم أنهم كما يتحدّثون منفردين عندما
يطلون عبر الشاشات ،هم دع��اة حياد لبنان من
ال��ص��راع مع «إس��رائ��ي��ل»؟ ويصير المشروع هو
المقايضة بين مواجهة مع الفساد مقابل مواجهة
مع السالح؟ فهل ه��ذا مشروع وطني لبناني أم
مشروع إقليمي؟
 إنها الحرب الذكية أي الناعمة ،التي تحدّثع��ن��ه��ا األم��ي��رك��ي��ون م������رارا ً ب���دي ً
�ل�ا للمواجهات
ال��م��ب��اش��رة ،وال��ح��روب الخشنة الفاشلة ،حرب
تخاض بالواسطة ،وليست الجيوش من تخوضها
بل الشعوب المستهدفة ض ّد البنى والقوى التي
تتخذ منها بيئة حاضنة للمواجهة مع واشنطن،
وبعد تجربة «الربيع العربي األول» ،جاءت النسخة
المعدّلة التي تتفادى المعركة الفاصلة كما جرى
في النسخة األول��ى بإسقاط حكومات ورؤساء،
ألنّ ال��ب��دائ��ل ص���ارت خ��ط��رة ،فمرحلة «اإلخ���وان
المسلمين» استنفدت وانتهت بفشل ذريع ،وربما
يكون البديل الحاضر ه��و تفريعات «القاعدة»،
وص���ار يكفي ال��ف��ك ب��ي��ن ال��ب��ن��ى ال��ف��اع��ل��ة والبيئة
الحاضنة وبعنوان غالبا ً ما يكون قضية تتصل
بالبيئة ،وه���ذا يستدعي أرب���ع م��راح��ل ،المدخل
ال��ذي ج�� ّرب في إيطاليا ع��ام  2008للتخلص من
االستقاللي رومانو ب��رودي والمجيء بسيلفيو
برلسكوني على حصان النفايات التي صنعت
ود ّب���رت وع�� ّق��دت ط��رق حلها ،حتى ص��ارت البند
ال��رئ��ي��س��ي ف���ي ح��م��ل��ة ب��رل��س��ك��ون��ي وحكومته،
ف��ال��ن��ف��اي��ات أه��� ّم م��ن ال��ك��ه��رب��اء وال��ه��ات��ف وسائر
الخدمات ،وهي أكثر ما يشعل الشارع ،ومن قال
إنّ العقدة نفسها ل��م تكن مفتعلة ليولد الحراك
ويستنفر اإلع�لام وتولد الجمعيات ،وهنا ثاني
المراحل ،فكي تنجح النفايات ال ب�� ّد من اإلعالم
الفاعل والناشطين ،كي يجتمع الصوت والصورة
م��ع ال��رائ��ح��ة ،وال��ت��ج��رب��ة ال��ت��ي خيضت بقناتي
«العربية» و«الجزيرة» تقول إنّ ذلك ممكن وفاعل
وشديد الفاعلية بوجود حالة غضب وسخط في
الشارع ،ويلي ذلك ثالثا ً الساحات وقد اختبرت
في العراق وال ت��زال ،حيث تحت شعار مكافحة
الفساد غطت «سي أن أن» و«العربية» الخبر بالقول
إنّ الشعب العراقي يتوحد ض ّد التدخل اإليراني
وي��رف��ع ص��ور السيد علي الخامنئي كمسؤول
عن معاناة العراقيين ،وأرف��ق��ت القناتان صورا ً
وهتافات من الساحات تؤكد ذلك ،وقد يستغرب
البعض إذا قلنا إنّ ما نقلته «سي أن أن» من بيروت
قال إنّ الربيع اللبناني بدأ في بيروت وإنّ صور
السيد نصر الله رفعت ضمن الئحة للفاسدين
وزعها الناشطون.
 ن��ص��ل إل���ى الحلقة ال��راب��ع��ة م��ن المشروعوقد اختبرت في مصر حيث وصل الجنرال إلى
الرئاسة من الساحات كمنقذ من الفوضى...
ناصر قنديل

هل ت�سبق مبادرة بري انفجار الأزمة؟
محمد حمية
ح���دّد ال��رئ��ي��س نبيه ب���ري ي��وم
األرب��ع��اء التاسع من أيلول موعدا ً
لجلسة الحوار الوطني في مجلس
النواب.
دع����وة ب���ري ال ت����زال م����دار أخ��ذ
ور ّد بين القوى السياسية وتشكل
بصيص األمل الوحيد لخرق ثغرة في
جدار األزمات التي تعصف بلبنان.
فقد مضى عام وثالثة أشهر على
الفراغ في رئاسة الجمهورية نتيجة
الخالف السياسي ،وانسحب هذا
ال��ف��راغ تعطيالً للمجلس النيابي
ف���ي ظ��� ّل رف���ض ال��ك��ت��ل ال��ن��ي��اب��ي��ة
المسيحية التشريع قبل انتخاب
رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة ،واش��ت��راط��ه��ا
لحضور الجلسات وض��ع قانوني
االنتخاب واستعادة الجنسية على
ج��دول االعمال .هذا الخالف طاول
ايضا ً مجلس ال���وزراء ال��ذي تح ّول
الى ساحة لش ّد الحبال بين القوى
السياسية ال��م��ت��ص��ارع��ة ،وال���ذي
انتهى بمقاطعة وزراء تكتل التغيير
واإلص�لاح وح��زب الله والطاشناق
والمرده الجلسة الحكومية األخيرة،
اعتراضا ً على التهميش وعدم احترام
مبدأ الشراكة في السلطة ،فضالً عن
تمرير  70مرسوما ً من دون توقيع
ال���وزراء المعترضين وس��ط دع��وة
التيار الوطني ال��ح � ّر للنزول الى
الشارع يوم الجمعة المقبل.
خ�ل�اف���ات س��ي��اس��ي��ة وأزم�����ات
متفجرة وال ح��ل��ول ،بالتزامن مع
حراك في الشارع ظاهره مواطنون
ينادون بمطالب محقة لكن باطنه
أنّ جهات معينة تسيّره ،وأ ّن��ه ذو
خلفيات وأب��ع��اد الستغالل ش��ارع
لألخذ ب��ه ال��ى ص��دام��ات وفوضى،
فأحداث الشغب واالشتباكات التي
حصلت خ�لال تظاهرة السبت 22
آب المنصرم ليست وليدة لحظتها،
فضالً عن أنّ العديد من قادة الحراك
معروفو االن��ت��م��اء وال���والء لبعض

السفارات األجنبية في لبنان بحسب
ال��م��ع��ل��وم��ات ،ع���دا ع��ن العناوين
السياسية الغير واقعية التي رفعت
وبعض الشعارات التي ساوت بين
ق��ام��ات وق��ي��ادات وطنية والطبقة
السياسية الفاسدة ما ادّى الى حرف
الحراك عن مساره.
خ���ط���ورة ال���وض���ع ال��س��ي��اس��ي
وم����ح����اوالت أخ����ذ ال����ش����ارع ال��ى
الفوضى ،دفعت الرئيس بري إلى
إخراج ورقة الحوار من بين أكمامه،
وهو عراب طاولة الحوار عام 2006
التي عملت على سحب فتيل الفتنة
وامتصاص تداعيات اغتيال الرئيس
رفيق الحريري ،قبل ان تندلع حرب
تموز ليعود بري ويدعو الى طاولة
حوار جديدة عام  2008بعد أحداث
السابع من أيار التي أفرزت العديد
من النتائج والتداعيات السياسية،
أب��رزه��ا اتفاق ال��دوح��ة ،وانتخاب
رئيس جديد للجمهورية ،وتشكيل
حكومة الوحدة الوطنية.
كما ال���ح���وارات الجماعية ،لم
يوفر بري الحوارات الثنائية للجم
اندفاعة األط��راف نحو التصعيد،
فقد جمع تيار المستقبل وحزب الله
على طاولة ح��وار في عين التينة
مستمرة حتى اليوم ،والتي إنْ لم
تؤ ّد الى حلول للملفات الخالفية،
اال انها نجحت في تخفيف التش ّنج
ال��م��ذه��ب��ي وإب���ع���اد ش��ب��ح الفتنة
والحريق في المنطقة عن لبنان ال
سيما في سورية والعراق واليمن،
فضالً عن توفير الغطاء السياسي
للخطة األمنية في مختلف المناطق
ال سيما في البقاع والشمال.
مبادرة الرئيس بري القت قبوال ً
جامعا ً من معظم األط��راف ،ما ّ
يدل
على خشية الجميع م��ن انفالت
األوض���اع ،لكن هل يسبق الحوار
انفجار الشارع؟
م��ن ال���واض���ح أنّ ه���ذا ال��ق��ب��ول
الجماعي الداخلي لمبادرة بري
يواكبه ترحيب إقليمي ودول���ي،

ال س��ي��م��ا م��ن ال���والي���ات المتحدة
والسعودية الالعبان الرئيسيان في
الشارع ومعهما قطر ،وهذه الدول لم
تمانع الحوار ألنه مظلة جامعة إذا
نضجت التسويات ويمكن التحكم
بإفشاله إذا لزم استعمال الشارع أو
تصعيد الوضع.
مسعى الرئيس بري يسير على
خطين ،حكومي للمعالجة الخدماتية
وأولها النفايات ،ومسعى برلماني
وأول��ه قانون االنتخابات ،فسحب
ف��ت��ي��ل التصعيد س��ي��ح��رج ال��ذي��ن
يريدون لألمور الذهاب إلى االنفجار
في الشارع ،وح ّل القضايا الحياتية
يهدّئ من فورة المواطنين وغضبهم،
لتبقى الملفات السياسية العالقة
قيد النقاش على طاولة الحوار التي
ستشكل منصة لتلقي اإلش���ارات
اإليجابية إقليميا ً عند نضوجها.

�إعالنات ر�سمية
اعالن
كهرباء قاديشا
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة -القاديشا عن استدراج للعروض
لتنفيذ أشغال الحفريات لمد كابل وعلب
ال��ط��رف لتقوية ك��اب��ل م��خ��رج الحريشة
 66ك.ف .وذلك وفق المواصفات الفنية
وال��ش��روط االداري����ة ال��م��ح��ددة ف��ي دفتر
الشروط الذي يمكن الحصول على نسخة
عنه لقاء مبلغ مئتا ال��ف ليرة لبنانية
(ت��ض��اف  )TVAم��ن قسم ال��ش��راء في
المصلحة االداري���ة في مركز الشركة في
البحصاص ما بين الساعة  8صباحا ً و12
ظهرا ً من كل يوم عمل .تقدم العروض في
أمانة السر في قاديشا -البحصاص .تنتهي
مدة العروض يوم االثنين الواقع فيه 28
ايلول  2015الساعة  12ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
1653

