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حمليات � /إعالنات

المعار�ضة ال�سعودية م�ضاوي الر�شيد لـ«البناء»:
ِ
الوهابية �ستتال�شى مع زوال نظام �آل �سعود
ّ
الصايغ
يوسف ّ
رأت المعارضة السعودية الدكتورة مضاوي الرشيد «أنّ الوضع في الدول العربية بلغ مرحلة
غاية في الخطورة وهناك أخطار تقسيم وتفتيت ،وهناك دول قسمت فعالً ،كالسودان».
ولفتت الرشيد في حديث لـ«البناء» على هامش مشاركتها في ندوة «مستقبل التغيير في
الوطن العربي» التي ينظمها مركز دراسات الوحدة العربية في أوتيل «رمادا» في بيروت ،إلى
«أنّ التفكيك حاصل على األرض والمسألة مسألة وقت» .وقالت« :لننتظر ما ستؤول إليه األحوال،
ولكن بالوعي يمكن منع تمرير هذا المشروع ،إضافة إلى خطر إعادة رسم حدود بعض الدول.
هناك دول أخرى على طريق التقسيم ،كما أنّ شبح التقسيم قد يطال السعودية ودوال ً أخرى في
الجزيرة العربية .نحن نحتاج إلى معجزة لننتشل العالم العربي من هذه المآسي التي تمتد أفقيا ً
من دولة إلى أخرى».
من جهة ثانية ،رأت الرشيد «أنّ إعدام الشيخ نمر النمر لن يتم تنفيذه ،رغم المصادقة عليه من
قبل نظام آل سعود ألنه سيكون بمثابة انتحار للنظام وإشعال جبهة يُفترض بنظام آل سعود أن
يعمل على إخمادها بدل تأجيجها».
وفي ما يتعلق بالعدوان الذي تش ُّنه السعودية على اليمن ،رأت الرشيد «أن ال أحد سيتمكن من
تحقيق أي نصر في هذه الحرب ،ال السعودية وال أي قوة أخرى» ،الفتة إلى «أنّ هذه الحرب جائرة،
وكان حري بالسعودية والدول المتحالفة معها أن تعمل على الدفع بعجلة الحوار والديبلوماسية
بدل أن تحشد عسكريا ً لشنّ هذه الحرب على اليمن .هذا الهجوم العدواني غير مب ّرر».
أما على صعيد األزمة السورية والدور السعودي الذي يؤجِّ ج الصراع من خالل دعم الجماعات

«�إ�سرائيل» في وا�شنطن ( ...تتمة �ص)1
 تجربة تركيا مع األكراد وتجربة السعودية في اليمنتقوالن شيئا ً شبيها ً بتجربة أميركا في ال��ع��راق وتجربة
إسرائيل ف��ي جنوب لبنان ،م��ا يعني أن الحلف العريض
ال����ذي ت��ش�� َّك��ل ل��ل��ح��رب ع��ل��ى س��وري��ة ع��اج��ز ع��ن مواصلة
الحرب ،وأن استخدام تنظيم القاعدة بمن ّوعاته وصل إلى
النهايات ،مع تفاقم التطرف اإلسالمي في أوروبا وتدفق
الالجئين من جهة ،والتغيير الذي فرض إيقاعه المتسارع
هو بدء الهجوم المعاكس لسورية وحلفائها منذ التموضع
الروسي النوعي في الحرب السورية ،وبالتالي ال بديل من
السير في طريق السياسة ومقايضة التغطية التي تملك
أميركا توفيرها للحرب التي تخوضها روسيا وسورية
وحلفائهما ،ومن بعدها التغطية لشرعية الدولة السورية
المقبلة م��ن نهاية ال��ح��رب ،وتمويلها وفتح األس���واق لها
وإع���ادة سفاراتها ورف��ع العقوبات عنها ،بأثمان تتصل
بالمصالح التي عجزت الحرب عن تحقيقها.
 يذهب نتنياهو إل��ى واشنطن ألس��ب��اب تقليدية تتصلبالتسلح والتنسيق ومناقشة أوضاع راهنة مثل االنتفاضة
الفلسطينية ،لكنه يذهب باألصل لشيء واحد جديد ،ليقول
إن واش��ن��ط��ن ب��اع��ت إي���ران التفاهم ال��ن��ووي ال���ذي ت��ري��د من
دون صفقة سياسية شاملة من ضمنها تفاهم يطال أمن
إس��رائ��ي��ل ،وإن إس��رائ��ي��ل بالغت ب��رد فعلها ض��د التفاوض
والتفاهم وتتح ّمل مسؤولية إرباك أميركا وال تريد أن تعاود
ال��ك��رة ،وإن التفاوض الحالي مع ال��روس واإليرانيين بعد
التفاهم النووي والمتصل بسورية يمكن أن يشكل فرصة
أفضل للوصول إلى مقايضات واقعية ،مقايضات ال تتوقع
إسرائيل أن تتضمن اعترافا ً إيرانيا ً بوجودها ،وال ذهابا ً
لمصالحتها ،وال وقفا ً لدعمها حزب الله ،وال تتطلّع إسرائيل
أن تكون المقايضة مع سورية لقاء شرعية نظامها الجديد
وتجديد رئاسة الرئيس السوري باعتراف دولي ،بانقالب
في السياسات السورية ،بل تظ ّن تل أبيب أن الواقعية تسمح
ب��ب��ل��ورة ع��رض يتصل بتسوية تتعلق ب��ال��ج��والن وجنوب
ل��ب��ن��ان ،ت��ن��س��ح��ب ب��م��وج��ب��ه��ا إس��رائ��ي��ل م��ن األراض�����ي التي
تحتلها ضمن ترتيب تكون األمم المتحدة مع قوات روسية
أميركية ضامنة ل��ه ،يقابله ال��ت��زام ب��ع��دم ال��ذه��اب لحروب
مقبلة ،وتحديد لمستوى الدعم الذي يحصل عليه حزب الله
من سورية وإي��ران ،وعبر سورية تحديداً ،وطالما ال تملك
إسرائيل فرصة التمهيد للتفاوض بتصعيد عسكري تخشى
أن يخرج عن السيطرة ،فقد يكون التلويح بض ّم الجوالن
وإعالنه جزءا ً من «السيادة اإلسرائيلية» مدخالً لفتح الباب
لهذا التفاوض.
 إس��رائ��ي��ل ق��ل��ق��ة م��م��ا ب��ع��د ال��ن��ص��ر ع��ل��ى اإلره����اب فيسورية ،وما بعد الح ّل السياسي الذي سيك ّرس هويتها
اإلقليمية نفسها ،وتريد استباقا ً يجعلها جزءا ً من الخريطة
الجديدة ،ألنها ترى الحرب المقبلة حرب وجودها وتريد
��أي ثمن .ومثلما ستفعل إسرائيل بربط النزاع
تالفيها ب ّ
معها بالحل في سورية لحل أزمتها ،ربما تتوقع أن يربط
اآلخ���رون حلولهم معها بالحل الفلسطيني ،وق��د تكون
اللحظة الروسية المناسبة لهندسة السالم الشامل في
الشرق األوسط ،كما يظن بعض الخبراء األميركيون من
اطالعهم على مباحثات نتنياهو في موسكو ومِن ثم في
واشنطن.
ناصر قنديل

اإلرهابية المسلحة ،رأت الرشيد «أنّ األمور خرجت من يد الدول المساهمة في تسعير المعركة،
والح ّل هو في يد النظام السوري والمعارضة .وعليهما أن يجلسا إلى طاولة الحوار من أجل وقف
حمام الدم الذي يسيل ،وبذلك يقطعان الطريق على ك ّل الدول اإلقليمية والعالمية التي تتدخل في
سورية».
وأش��ارت إلى وجود «دور سعودي سلبي ،وكذلك هناك دور إيراني وتركي وقطري ،ما جعل
الساحة السورية مفتوحة أمام هذه الدول والقوى لتصفية حساباتها ،وأمام الصراعات اإلقليمية،
والشعب السوري هو الذي دفع الثمن على م ّر السنوات الخمس ،وال يزال».
وفي ما يتعلق بالخالفات التي يُحكى عنها داخل عائلة آل سعود الحاكمة ،أكدت الرشيد أنه «ال
يمكن البناء على ما يت ّم ترويجه عبر شبكة االنترنت ،ألنّ هذه األسرة تقوم على السرية ،رغم أنّ
البعض يسعى إلى تسريب معلومات عن خالفات داخلها .ال يمكن التعويل على الخالفات داخل
ِّ
يحضر نفسه لمرحلة
أسرة آل سعود ألنّ ذلك قد يكون على حساب الشعب السعودي الذي يجب أن
ما بعد الخالفات داخل األسرة الحاكمة».
ور ّدا ً على سؤال عن تأثير الوهابية على نظام الحكم في السعودية ،أجابت الرشيد« :الوهابية
كانت جزءا ً من شرعية نظام آل سعود ومصيرها مرتبط بمصير النظام السعودي ،فإن رحل هذا
النظام ستتآكل الوهابية وتفقد زخمها ألنها مدعومة حاليا ً من البترودوالر السعودي».
واعتبرت المعارضة السعودية أنّ «من مهازل العصر أنّ نرى أكثر ال��دول رجعية وتخلفاً،
والتي تقوم بسحب الجنسية من المعارضين ،تطالب بالحرية للشعوب األخرى .لكننا ندرك أنّ
السعودية تلعب هذا الدور من منطلق مصالحها وليس من منطلق التغيير الديمقراطي في سورية
أو البحرين».

طبعا ً اللعبة مكشوفة وهزيلة.
وهي تحاكي وضع القوى المضادّة
ال��ت��ي تعيش م��ن��ذ دخ���ول روس��ي��ا
الحرب ض ّد اإلرهاب في سورية حالة
من اإلرباك والبحث العبثي عن إيجاد
وسائل مادية وسياسية وعسكرية
تم ّكنها من استعادة المبادرة.
ال��س��ؤال ال��م��ط��روح ف��ي كواليس
متابعة لما يُس ّمى بـ«قوات سورية

انتخابات
اعالن عن انتخابات
تعلن نقابة عمال ومصانع األحذية
والجلود في الجنوب عن إجراء إنتخابات
تكميلية لمجلسها التنفيذي وذل��ك يوم
السبت ال��واق��ع فيه  2015/11/28من
الساعة العاشرة صباحا ً ولغاية الساعة
الثانية عشرة ظهرا ً في مقر النقابة في
النبطية (ق����رب م��ص��رف ل��ب��ن��ان بناية
ح��رب) وإذا لم يكتمل النصاب القانوني
في هذه االنتخابات ،تؤجل ليوم السبت
التالي ،تاريخ  ،2015/12/5وفي نفس
الزمان والمكان ،على أنه سوف يقفل باب
الترشيح في اليوم االرب��ع��اء ال��واق��ع فيه
.2015/11/25
امين السر
جعفر الشامي
الرئيس
خضر سرحان

أما في ما يتعلق بالقمة العربية ـ الالتينية التي تعقد في الرياض حيث تطالب السعودية بإعادة
تصويب العالقة مع «إسرائيل» ،رأت الرشيد «أن ال دور سعوديا ً مؤثرا ً في هذا الشأن ،وال سيما بعد
المبادرات التي أطلقها عدد من أمراء آل سعود في هذا الخصوص» .وقالت« :هذه المبادرات ميتة،
وغير موجودة على أجندة أحد ،ألنّ المبادرات توضع على الرف في الوقت الراهن».

الجي�ش ال�سوري يبد�أ ( ...تتمة �ص)1
ل��خ��ط��وة ن��وع��ي��ة ،ق��ال��ت مصادر
روسية إنها ستكون قد اكتملت
ق��ب��ل ن��ه��اي��ة ه����ذا ال���ع���ام لتوجيه
ضربة قاصمة لتنظيمي «داعش»
و»النصرة» ،ولهذا الغرض قالت
ال���م���ص���ادر إنّ ب��وت��ي��ن يشرف
ش��خ��ص��ي��ا ً ع���ل���ى ح��م��ل��ة تعزيز
ال��وج��ود ال��روس��ي ف��ي سورية،
رافضة أوهام الخصوم بالحديث
عن غ��رق في مستنقع ،فروسيا
لن تواجه في سورية ما واجهه
األم���ي���رك���ي���ون ف���ي ال����ع����راق ،وال
م���ا ي���واج���ه���ه ال���س���ع���ودي���ون في
اليمن ،ذل��ك أنّ الجيش الوطني
ف��ي ال���ع���راق وال��ي��م��ن ك���ان هدف
الحربين األميركية والسعودية،
ب��ي��ن��م��ا ي��ق��ف ال��ج��ي��ش ال���س���وري
وحلفاؤه القادرون والمحترفون
في حروب الب ّر في الضفة ذاتها
التي تقف فيها روسيا.
على إيقاع التعاون بين سالح
الجو ال��روس��ي ووح���دات الجيش
السوري ومقاتلي المقاومة ،كان
أم���س ال��م��وع��د م��ع ال��ح��دث األب���رز
منذ ب��دء ال��غ��ارات ال��روس��ي��ة على
م��واق��ع «داع����ش» و»ال��ن��ص��رة» في
س��وري��ة قبل أرب��ع��ي��ن ي��وم��اً ،عبر
نجاح وحدات مشتركة من الجيش
ال��س��وري وح���زب ال��ل��ه بالدخول
المحاصر
إل����ى م���ط���ار ك���وي���رس
َ
م��ن��ذ ث�لاث��ي��ن ش����ه����راً ،وه����و أول
تح ّول من نوعه منذ ذلك التاريخ
ال��ذي ب��دأ معه ال��ت��و ّرط العسكري
التركي في سورية بالوقوف وراء
هجمات «جبهة النصرة» والحقا ً
تنظيم «داع����ش» ،وت��ال��ي��ا ً ه��و أول
هزيمة م��ب��اش��رة ي��ج��ري إلحاقها
بـ»داعش» بإخراج وحدات التنظيم
العسكرية بالقوة من بقعة نوعية
من الجغرافيا السورية منذ نشوء
التنظيم ،وأهمية العملية أنها تأتي
في قلب خطة إحاطة مدينة حلب
بأسوارة عسكرية تبدأ من الغاب،
حيث يتقدّم الجيش السوري من
ريف الالذقية ،وتم ّر بفك الحصار
المتوقع عن الفوعة وكفريا ،حيث
ق��راب��ة األل��ف مقاتل المحاصرين
من وح��دات «جبهة النصرة» التي
تلقت ض��رب��ات م��وج��ع��ة ،وتصل
ال��ج��غ��راف��ي��ا ال���واح���دة ل��ل��ت��ق��دّم في
ال���ري���ف ال��ج��ن��وب��ي ل��م��دي��ن��ة حلب
ل��ف��ك ال���ح���ص���ار ال����م����زدوج ال���ذي
ت��ف��رض��ه وح����دات م��ن «النصرة»
غ�����رب�����ا ً وش������م������االً وأخ���������رى من

ق�صة قوات ( ...تتمة �ص)1
الجديدة» هو إلى متى تستطيع هذه
التجربة الصمود فوق أرض الواقع
في الميدان؟
هناك ن��وع م��ن التأكيد على أنه
لن يم ّر وقت طويل قبل أن يكتشف
األميركيون أنّ ه��ذا اإلط��ار مخت َر ٌق
م��ن «ال��ق��اع��دة» و«داع����ش» وجملة
م��ن األج��ه��زة األم��ن��ي��ة .وس��ب��ب ذلك
أنّ الطريقة التي ت ّم بها تجميع ما
يُس ّمى «ق���وات س��وري��ة الجديدة»
كانت استخبارية بامتياز ،كما أنّ
تشكيلها لم ي��أتِ لير ّد على وقائع
سياسية تخدم البحث عن ح ّل لألزمة
السورية ،بل جاءت لتقطع الطريق
ّ
أدق لتشاكس ميدانياً،
أو بمعنى
الوقائع العسكرية التي بدأت تدفع
قدما ً بالح ّل السياسي الدولي الجاري
اآلن في فيينا ،والذي ال يمكن فصله
كمسار عن روحية المبادئ الجوهرية
التي تمثلها عاصفة السوخوي .وهي
ع��دي��دة وأب��رزه��ا ش��نّ ح��رب دولية
جدية على اإلرهاب في سورية وأيضا ً
نسف ك ّل المشاريع التي تريد تقسيم
س��وري��ة عبر إن��ش��اء خطوط تماس
داخل ميدانها مم ّولة استخبارياً.
يبقى م��ن ال��م��ه�� ّم اإلش�����ارة إل��ى
معلومة ه��ام��ة وه��ي أن��ه رغ��م أنّ
اإلط���ار المس ّمى ب��ـ«ق��وات سورية
الجديدة» أعلن عنه منذ يومين إال
أن��ه عمليا ً أنشئ منذ اليوم الثالث

الرشيد :لن يت ّم تنفيذ إعدام الشيخ النمر

لبدء عاصفة السوخوي .واالنتظار
نحو شهر إلع�لان��ه ك��ان نتيجة أنّ
األجهزة االستخبارية التي تشاركت
في صناعته تفاوضت بينيا ً من اجل
تقسيم حصص نفوذها داخله ،وعليه
ت�� ّم تأجيل إط�لاق تسميته العلنية
لغاية االنتهاء من هذه المفاوضات.
هذا باإلضافة إلى أنّ هذا اإلطار
يتش ّكل حاليا ً من مئات من المرتزقة
المقاتلين ،ولكن صيغته النهائية
المأمولة تراهن على وص��ول عدده
حتى شهر آذار المقبل إلى أكثر من
عشرة آالف مقاتل.
وبحسب معلومات لـ«البناء» فقد
ت ّم وضع خطة عمل لهذا اإلطار حتى
آذار المقبل تقسم إلى ثالث مراحل:
ــــ األولى :إعالن تسميته .وهذا ما
حصل أول أمس.
ــــ الثانية :تدريب ضباط أركان
من بين صفوفه في أنقرة حصراً،
وليس في األردن أو أية دولة أخرى.
وضمن ه��ذه المرحلة تت ّم مواكبة
ّ
مضخمة
هذا اإلطار بحملة إعالمية
تص ّوره أنه يُحرز إنجازات عسكرية
معينة بوجه «داع��ش» ،للفت النظر
إلى اعتداله المزعوم.
ـــــ الثالثة :نفخ جسده العسكري
لغاية عشرة آالف مقاتل بحلول آذار
المقبل.

يوسف المصري

«داع���ش» شرقا ً على مدينتي نبل
وال��زه��راء ،حيث آالف المقاتلين
المحاصرين ،والجغرافيا هناك
َ
تصير متصلة ت��م��ام��ا ً بالوحدات
التي ح ّررت مطار كويرس وف ّكت
ال��ح��ص��ار ع��ن��ه ،أم����س ،وح���� ّررت
ق��درات مئات الجنود الذين كانوا
محاصرين داخ��ل��ه ،م��ا يعني من
جهة أنّ التموضع ال��روس��ي وما
تبعه م��ن عملية فيينا ق��د فرض
على تركيا إما ضمن تفاهمات أو
كأمر واقع التوقف عن القدرة على
ممارسة التدخل القادر على تعديل
الموازين ،ومن جهة مقابلة تالشي
قدرة وحدات «داعش» و»النصرة»
على الصمود ،حيث تكون خطة
الهجوم الرئيسية لوحدات الجيش
السوري والمقاومة بغطاء جوي
روس�������ي ،وه������ذا ك���ل���ه ب��ال��ق��ي��اس
العسكري ي���ؤدّي إل��ى االستنتاج
ب�����أنّ م��ع��رك��ة ح��ل��ب ال��ف��اص��ل��ة لم
تعد بعيدة ،وه��ي معركة ستعني
تغيير وجهة التموضع العسكري
في الجغرافيا السورية ،و ُتعتبر
إيذانا ً باستعادة الدولة السورية
سيطرتها على الشمال السوري
كامالً بينما ال تبدو معركة الجنوب
ستنتظر طويالً مع تط ّورات تقدّم
الجيش في درعا البلد.
لبنانياً ،يطغى التجاذب والتوتر
الناشئان على خلفية الجدل الدائر
حول جلسة الخميس التشريعية
للمجلس ال��ن��ي��اب��ي ،والمقاطعة
المتوقعة ل��ن��واب التيار الوطني
ال��ح�� ّر وح���زب ال��ق��وات اللبنانية
وح������زب ال���ك���ت���ائ���ب ،وال���ع���ن���وان
الميثاقي الذي يضعه المقاطعون
ورب���ط���ه ب���أم���ري غ���ي���اب رئيس
للجمهورية من جهة وعدم إدراج
م��ش��اري��ع ل��ق��ان��ون االن��ت��خ��اب من
جهة مقابلة ،بينما ينطلق رئيس
مجلس النواب نبيه بري بدعوته
إل���ى ح��ض��ور ال��ج��ل��س��ة م��ن كون
االلتزامات المالية للبنان ومكانته
لدى الهيئات المانحة في خطر من
جهة ،وهذا أمر ال يجوز إخضاعه
للحسابات السياسية المحلية،
ومن جهة مقابلة ال يجوز تحويل
ال��م��ي��ث��اق��ي��ة إل���ى ع��ب��اءة لتسجيل
ال���ن���ق���اط ،ف���ق���ان���ون االن��ت��خ��اب��ات
النيابية وقانون الجنسية ال يمكن
البت بهما بالتصويت في الجلسة
ّ
المقبلة ،ول��و ت�� ّم إدراج��ه��م��ا على
ج���دول األع���م���ال ،ول��ذل��ك يصير
اإلص�����رار ع��ل��ى م��ب��دأ إدراجهما
نوعا ً من الربح اإلع�لام��ي بعيدا ً
ع��ن الجدية والمسؤولية اللتين
يقتضيهما الوضع الحساس في
البلد ،أما القول بحسم القانونين
ف���ي ال��ج��ل��س��ة ف���ن���وع م���ن العبث
السياسي.
ف����ي ال���م���ق���اب���ل ت���س���ي���ر األم�����ور
ن��ح��و ان��ع��ق��اد ال��ج��ل��س��ة رغ���م غياب

ال��م��ق��اط��ع��ي��ن إذا ف��ش��ل��ت مساعي
التوفيق المستمرة والتي برز في
طليعتها دور ح��زب الله على خط
ال��راب��ي��ة ـ ـ عين التينة ،كما برزت
دع��وة حزب الطاشناق إلى تأجيل
ال��ج��ل��س��ة ،وه���ي دع����وة ي��ب��دو أنها
تلقى تأييد شركاء التيار الوطني
الح ّر في تكتل التغيير واإلصالح،
م��ع ال��وع��د ب��ال��ح��ض��ور إذا فشلت
ال��م��س��اع��ي ل��ض��م��ان الحلحلة قبل
الموعد الجديد المقترح للجلسة
بعد عشرة أيام ،بينما بادر النائب
سليمان فرنجية إلى تأكيد حضوره
للجلسة بصورة تميّزت عن حلفائه
في التيار الوطني الحر.

حزب الله مستم ّر
في اتصاالته

تتردد األط��راف المعنية بإطالق
مواقف نهائية من الجلسة التشريعية
برغم الثوابت المعروفة لكل طرف ،ألن
الحسابات معقدة ومتداخلة وهناك
خ��وف من مفاجآت تجعل الجميع
أمام حائط مسدود .يحاول كل طرف
تأخير إع�لان موقفه إل��ى اللحظات
األخ��ي��رة ،معطيا ً مجاال ً لالتصاالت
الجارية من جهة ومحاولة فهم ما
يجري في اللحظات األخيرة وعدم
وقوع مفاجآت في اللحظات األخرى
التي قد تضع لبنان أمام مأزق كبير
من جهة أخرى.
وإذا كانت ستتكشف في الساعات
المقبلة ضخامة االت��ص��االت التي
ب��ذل��ه��ا ح���زب ال��ل��ه وش�����ارك فيها
على أعلى المستويات ،ف��إن موعد
االحتفال بيوم الشهيد حساس جدا ً
عصر اليوم ،وم��ن المنطقي في ظل
أزم��ة كهذه وعلى ض��وء االتصاالت
المستمرة والمساعي القائمة ،كما
ت��ق��ول م��ص��ادر مطلعة ف��ي  8آذار
لـ«البناء» أن يتجاوز األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصر الله
عنوان الجلسة والميثاقية ،لكن إذا
وصلت اتصاالت منتصف ليل أمس
وساعات الصباح إلى طريق مسدود
وهذا ما سيتضح مع الخيارات التي
قد يلجأ إليها رئيس تكتل التغيير
واإلص�لاح العماد ميشال عون ظهر
اليوم كما أعلن أمس ،عندها ال يمكن
للسيد نصر الله أن يتجاوز ما يجري
من دون المرور عليه.
وأكدت كتلة الوفاء للمقاومة أنها
ال تزال تبذل المساعي للوصول إلى
تفاهم إيجابي في موضوع الجلسة
التشريعيةُ ،مهيبة بكل الكتل مقاربة
الجلسة التشريعية بكل مسؤولية
وطنية .وتشير مصادر مطلعة في 8
آذار لـ«البناء» إلى «أن حزب الله يؤيد
الجنرال ع��ون في قانون االنتخاب
وفي رئاسة الجمهورية وفي مجلس
الوزراء ويدعمه بشكل مطلق ،لكنه ال
يؤيّده في تعطيل المجلس النيابي،
ألن��ه يرفض أن يتحول إل��ى مجلس
شيوخ في ظل الدستور الحالي».
وفي السياق ،أكد العماد عون «أن
تحالفنا مع ح��زب الله والمقاومة
خ���ارج إط���ار ال��ن��زاع��ات وه��و ثابت
كثبات قلعة بعلبك» ،معتبرا ً «أن
الجلسة التي يعتبرونها ميثاقية
«ناقصة» وتشريع الضرورة يكون
إلعادة تكوين السلطة بغياب رئيس

الجمهورية» .وأض��اف العماد عون
عقب االج��ت��م��اع األس��ب��وع��ي لتكتل
التغيير واإلصالح «أن المزاجية تحكم
اليوم االجتهادات» ،مردفاً« :اتفقنا
على التشريع المالي مع الرئيس بري
وج��دول أعمال الجلسة التشريعية
ال يتناول مواضيع ه��ام��ة» ،ولفت
إلى «أنه سيكون لنا اليوم إجراءات
ف��ت��ر ّق��ب��وه��ا ،وال��ج��ل��س��ة م��ن دون��ن��ا
شيء خطير ،فنحن نطالب بحقوقنا
ومطالبنا ليست للمسيحيين».

هل يست ِق ْل «الوطني
الحر» من الحكومة؟

ورج����ح م��ص��در مطلع ف��ي التيار
ّ
الوطني ال��ح��ر ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أن يعلن
ال��ج��ن��رال ع��ون استقالة ال��وزي��ري��ن
جبران باسيل والياس بوصعب من
الحكومة اليوم ،إذا فشلت االتصاالت
التي تك ّثفت ليل أمس» ،الفتا ً إلى «أن
الجنرال كان مرتاحا ً وفي الوقت نفسه
جديا ً جدا ً في موقفه يوم أمس ،مذكرا ً
بـ»إعالن استقالة حكومة الرئيس سعد
الحريري من الرابية» .وأشار إلى «أننا
المرجح
ال نلعب وخيار االستقالة هو
ّ
إال إذا أثمرت االتصاالت التي يقودها
حليفنا ح��زب ال��ل��ه معجزة بوضع
قانون االنتخاب على جدول األعمال،
لكن ف��ي الحالتين ي��ك��ون الجنرال
ق��د حقق مكسبا ً شعبيا ً ووط��ن��ي��اً»،
فاالستقالة ستحظى بدعم من القاعدة
الشعبية التي تنتظر منه خطوة كهذه
ته ّز المك ّونات السياسية المستأثرة
بالسلطة ،وإذا وضع قانون االنتخاب
يكون أيضا ً قد حقق انتصاراً».
في المقابل ،تؤكد مصادر مطلعة
ف��ي  8آذار ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أن خطوة
االستقالة ستنقل البلد إل��ى أزم��ة
سياسية م��ن ط��راز أوس��ع وأخطر،
عناوينها هل تبقى استقالة الجنرال
عون من الحكومة ،معزولة عن القوى
األخرى؟ وكيف سيتص ّرف حزب الله
الذي يراعي بري في مجلس النواب،
وال يستطيع إال أن يراعي العماد عون
في أي موقف له عالقة بالحكومة
المشلولة أص�لاً ،لكن االستقالة لو
حصلت ستدفعها للسقوط التلقائي
بغض النظر عن لعبة الميثاقية.

وماذا عن الحوار؟

وإذ شدّدت المصادر على أن حزب
الله يؤكد دائما ً الحرص على الحكومة
من أجل االستقرار السياسي واألمني
في لبنان ،لفتت إلى أن االختالف حول
حضور جلسات تشريع ال��ض��رورة
واالستقالة سيضعان البلد أمام مأزق
وأم��ام أزمة سياسية خطيرة ستزيد
من حالة الشلل القائم وتعيد رسم
وقائع السياسة المحلية على أساس
نتائج االشتباك الكبير» .ولفتت إلى
«أن خطوة بهذه الضخامة قد تطيح
بالحوار الكبير في المجلس النيابي».
وقال رئيس مجلس النواب نبيه
بري أمس ،بحسب ما نقل عنه زواره
«أنا الذي خلق الميثاقية ،لكن معناها
يتجسد بغياب طرف كامل ولمجلس
ّ
النواب الحق في التشريع ولو في
غ��ي��اب رئ��ي��س الجمهورية ،لكنني
راع��ي��ت الحساسيات اللبنانية».
وشدّد على «أن جدول أعمال الجلسة
ال ي��خ��رج ع��م��ا أس��م��ي��ن��اه تشريع
ال��ض��رورة ،وإذا ك��ان هناك اقتراح
من االقتراحات فإن الرئاسة ومكتب
المجلس ال تمون على ه��ذه األم��ور،

معجل
وبالمستطاع التقدم باقتراح
ّ
مك ّرر ومجبورون على طرحه .وإذا
وج��دن��ا شيئا ً ليس م��ن ال��ض��رورة
فإنني لن أمرره ليس ألجل الميثاقية
بل ألجل فقط الحساسية وأن نراعي
شعور البلد».
وش���دد على «أن إع���ادة تكوين
السلطة ف��ي لبنان ال يمكن أن تتم
معجل مك ّرر خالل ربع ساعة
بقانون
ّ
أو نصف ساعة؟ فعندما ذهبنا إلى
الدوحة ماذا فعلنا ،كل الدوحة كانت
لتتفق على قانون انتخاب .هل يُراد
أن يحصل مشكل في لبنان؟ بالعكس
فلنذهب إلى الجلسة ونزيل الضغط
الدولي ع ّنا ونش ّرع األمور الضرورية
والضرورية فقط ،وهي كلها ضرورية
باستثناء سالمة الغذاء فإذا وجدوا
أنه ضروري يق ّر وإذا لم يجدوا ذلك
فال فرق عندي».

هل يستجيب بري
لتم ّني الطاشناق؟

وت��م��ن��ى األم���ي���ن ال���ع���ام ل��ح��زب
الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان
في حديث لـ«البناء» على الرئيس بري
أن «يؤجل جلسة الغد إفساحا ً في
المجال لمزيد من الجهود والمشاورات
لتذليل العقبات وإي��ج��اد مخارج
مناسبة لتأمين حضور أكبر عدد من
الكتل البرلمانية ،وبخاصة الكتل
المسيحية الوازنة ونحن إذ نك ّرر هذا
التمني نتريث في اتخاذ القرار النهائي
من مشاركتنا حتى مساء اليوم ،في
حال لم يتم الـتأجيل».

تراجع بري إطالق لرصاصة
الرحمة على رأس الدولة

وتقول مصادر مطلعة لـ«البناء»
إن «الرئيس بري انطلق في دعوته
إلى الجلسة من دعم حزب الله لها
ألك��ث��ر م��ن اع��ت��ب��ار ،وم��ن دع��م تيار
المستقبل الذي يريد تمرير القرارات
المالية ،ومن دعم رئيس تيار المردة
المتمايز عن الجنرال عون والمقتنع
بضرورة التشريع ،بغض النظر عن
دعم مسيحيي  14آذار الذين يظنون
أن الجلسة فرصة إلثبات وجودهم
«المسيحي» ،ومن دعم النائب وليد
جنبالط له في السراء وال��ض��راء».
وتشير المصادر لـ«البناء» إلى «أن
مشهد انتخابات العام  1992بغياب
القوات والعونيين والكتائب يتكرر
ال��ي��وم» ،معتبرة أن «الرئيس بري
عازم على السير بالجلسة قدما ً طالما
أن النصاب الدستوري متوفر ويعتبر
أن تراجعه سيكون بمثابة إطالق
رصاصة الرحمة على رأس الدولة
ومؤسساتها» ،الفتة إلى «أن رئيس
المجلس يرى أن الوصول إلى هذه
الحالة سيكون البديل عنه المؤتمر
التأسيسي إلع��ادة تكوين السلطة،
وي��رى أن��ه ال يمكن ف��ي ه��ذه الفترة
بالذات أن يتحول مجلس النواب إلى
مجلس شيوخ خالفا ً للدستور».

فرنج ّية يتحدّث اليوم

إلى ذلك ،يسعى رئيس تيار المردة
النائب سليمان فرنجية إلى تعزيز
موقعه «المسيحي» ،بخاصة أنه على
عالقة جيدة مع أكثرية الكتل النيابية.
زار فرنجية أمس بكفيا والتقى رئيس
حزب الكتائب النائب سامي الجميل،
مجدّدا ً موقفه بالمشاركة في الجلسة

خطوة تاريخية ( ...تتمة �ص)1
فما العمل في ظ ّل هذا الواقع المأزوم والتطورات
الخطيرة في المنطقة .هل نكتفي بالمراوحة أم
علينا جميعا ً كلبنانيين أن نذهب إل��ى خطوة
تاريخية جبارة ننقذ بها بلدنا ونحمي بها أرضنا
ومؤسساتنا.
لقد كان البعض يتذ ّرع سابقا ً بالوجود السوري،
فقد خرج السوريون من لبنان .فما الذي حدث؟
هل تخطينا الطائفية والمذهبية والمحسوبيات؟
هل انتقلنا من نظام طائفي إلى نظام مدني عادل؟
هل استقامت عالقة القوى بعضها مع بعض؟ هل
أصبح لبنان سيدا ً حرا ً مستقالً؟ هل استطعنا أن
ننتخب رئيسا ً للجمهورية بمفردنا؟
ولقد كان البعض يتذ ّرع بسالح حزب الله .وكأن
سالح حزب الله هو سبب أزم��ة النفايات وأزمة
الكهرباء والماء وسبب كل هذا الشلل في مؤسسات
الدولة .أليس من المعيب أن يُضلل الناس بهذه
الطريقة وتز َّور الحقائق وتنشر األكاذيب فيما العلة
في مكان آخر ال عالقة لها بالوجود السوري وال
بسالح حزب الله.
إن شئنا حقا ً أن نتخلص من كل الحاالت السلبية

الماضية فعلينا أن نبدأ من نقطة الصفر .وهذه
النقطة هي نظام انتخابات وطني عادل متوازن
يتم على أساسه بناء مؤسسة برلمانية جديدة
ثم انتخاب رئيس للجمهورية ثم تشكيل حكومة
وطنية تنتج ظروفا ً أفضل لهذا الشعب.
ه��ذا المناخ الحالي م��ن المناكفات ال ي��درك
خطورة ما يجري لشعوب المنطقة ودولها ،وال يقدّر
مصلحة البلد ،وجعل أهل الحكم يخرقون الدستور
لحساباتهم الخاصة ،أو يريدون تكييفه مع مصالح
دول إقليمية ودولية خنقت لبنان وجعلته رهينة
له كالسعودية وأميركا وفرنسا .وهؤالء يريدون
رئيسا ً إ ّمعة ال يأخذ قرارا ً إال بعد مراجعة هذه الدولة
أو تلك ويمتنعون عن انتخاب رئيس يريد لبنان
سيدا ً ح��را ً مستقالً بالفعل وليس على طريقتهم
بالشعارات المجانية .من ال يعرف تراب لبنان ولم
ينزل ليتبارك منه لن ينجذب إال لرائحة الصفقات،
ولن يكترث إن جاء أعداؤه ليخ ّربوه ،فمن شغلته
أه��واؤه الشخصية سينسحق أمام إغ��راءات دول
نفطية أو غيرها ولو كان يعلم أنّ لسياساتها تأثيرا ً
سلبيا ً على روح بلده وأمنه وقيمه.

وقد سمعنا ما حصل لإلعالم اللبناني عندما
أراد أن ينتقد ملكا ً أو نظاما ً كيف تأتي الضغوط
م��ن ال��خ��ارج ،ويتفاعل معها ك��ل ضعيف على
حساب الحريات والكرامات وسيادة الوطن ،فهل
المطلوب من لبنان أن يصبح المملكة العربية
السعودية أو أن تتغيّر المملكة لتصبح لبنان
على صعيد التعايش والتسامح الديني وقوة
المقاومة .ال لن نقبل من أميركا أو السعودية أو أي
دولة من الدول أن تصادر حق اللبنانيين بالتعبير
الحر؛ لقد رفعوا م��ؤخ��را ً السيف في وج��ه قناة
الميادين ويريدون معاقبتها ووقف بثها ،ألنها
تكشف جرائم آل سعود في اليمن ،فتريد المملكة
السعودية الضغط على الدولة اللبنانية للقيام
بهذا اإلجراء .فهل وصلت األمور إلى هذا الحد من
انهيار المؤسسات والقيم؟ وهل وصلت التبعية
إلى مستوى إنفاذ أمر المملكة على حساب مصالح
اللبنانيين وقيمهم؟ لذلك ال ب ّد من القيام بخطوة
تاريخية جبارة ،وإال فإنّ الحريات واألمن واألرض
في خطر عظيم.

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

التشريعية ،الفتا ً إلى أن «إدراج أو
عدم إدراج مشروع قانون على جدول
ّ
يستحق افتعال
أع��م��ال الجلسة ال
مشكلة» .وبانتظار أن يتحدث اليوم
بشكل مفصل عن موقفه المتمايز عن
الجنرال عون في إطاللته التلفزيونية
عبر قناة  MTVأك��دت مصادر تيار
ال��م��ردة لـ«البناء» «أن رئيس تيار
المردة ال يقوم بأي وساطة مع العماد
ع��ون أو الكتائب» ،مشيرة إل��ى «أن
ل��دى العماد ع��ون وال��وزي��ر فرنجية
ن��ظ��رة استراتيجية واح����دة» ،وأن
المردة والتيار الوطني الحر متفقان
على القوانين االنتخابية ،واتفقنا في
بكركي على مشروع اللقاء األرثوذكسي
ومشروع تقسيم لبنان  15دائرة على
أساس النسبية ،وفي حكومة الرئيس
نجيب ميقاتي أيضا ً كان لنا الموقف
من مشروع الحكومة ،غير أن إدراج
قانون االنتخاب أو عدم إدراجه على
جدول األعمال ،يعود لألسلوب وهنا
التمايز الحاصل الذي سيتحدث عنه
الوزير فرنجية اليوم».

إضراب عام
في المناطق «المسيحية»

وكان الجميل التقى مساء أمس أمين
سر تكتل التغيير واإلص�لاح النائب
إب��راه��ي��م كنعان وم��س��ؤول اإلع�لام
ف��ي ال��ق��وات ملحم ري��اش��ي .وعلمت
«البناء» من مصادر المجتمعين عن
«ات��ج��اه الثالثي (ال��ق��وات ،الوطني
الحر ،والكتائب) إلى إضراب عام في
المناطق «المسيحية» .وإذ أشارت
المصادر إل��ى «أن الوقت لم يتحدد
ب��ع��د ،لفتت إل���ى أن ه���ذه الخطوة
ستكون في حال موافقة الجنرال عليها
خطوة أولى قبل خطوة االستقالة التي
لم تعد مستبعَدة».

«المستقبل»:
سنراعي حلفاءنا

في غضون كل ذلك ،تنتظر كتلة
المستقبل النيابية ع��ودة رئيسها
ف���ؤاد ال��س��ن��ي��ورة الت��خ��اذ الموقف
النهائي ،وأكدت مصادرها لـ«البناء»
أن «القرار نهائي سيتخذ عند عودة
رئ��ي��س ال��ك��ت��ل��ة» ،الف��ت��ة إل���ى «أن��ن��ا
سنراعي األوض��اع االقتصادية مثل
ما سنراعي حلفاءنا» ،فما يهمنا في
النهاية هو الحفاظ على ش��يء من
الوحدة الوطنية» .وإذ أشارت إلى «أن
األمور لم تستقم واألجواء ال تزال على
حالها» ،وهذا ما لمسه النائب احمد
فتفت خالل لقائه الرئيس بري ،علمت
«البناء» أن «عددا ً من نواب المستقبل
أب��دوا خالل اجتماع الكتلة أمس في
بيت الوسط تخ ّوفا ً من اتخاذ حزب
الله في اللحظة األخيرة ق��رارا ً بعدم
المشاركة في الجلسة والتضامن مع
القوى المسيحية تحت شعار العيش
المشترك ،األمر الذي سينعكس سلبا ً
على موقفنا حيال القوات والكتائب».

�إعالنات ر�سمية
إعالن
نقابة عمال أكياس الورق في لبنان
قررت نقابة عمال أكياس الورق إجراء
إنتخابات فرعية لستة أع��ض��اء منتهية
واليتهم ،وذل��ك بتاريخ ،2015/11/27
من الساعة الواحدة ظهرا ً ولغاية الثالثة
بعد الظهر ،وذلك في مقر االتحاد العمالي
العام -طريق النهر .في حال عدم إكتمال
النصاب تعقد الجلسة الثانية بمن حضر
بعد أسبوع في المكان والزمان المحددين.
إعالن
نقابة عمال الورق في لبنان
قررت نقابة عمال الورق إجراء إنتخابات
فرعية لستة أعضاء منتهية واليتهم ،وذلك
ب��ت��اري��خ  ،2015/11/27م��ن الساعة
الواحدة ظهرا ً ولغاية الثالثة بعد الظهر،
وذلك في مقر االتحاد العمالي العام -طريق
النهر .في حال عدم إكتمال النصاب تعقد
الجلسة الثانية بمن حضر بعد أسبوع في
المكان والزمان المحددين.
إعالن
نقابة عمال الكرتون في لبنان
ق���ررت ن��ق��اب��ة ع��م��ال ال��ك��رت��ون إج���راء
إنتخابات فرعية لستة أع��ض��اء منتهية
واليتهم ،وذلك بتاريخ  ،2015/11/27من
الساعة الواحدة ظهرا ً ولغاية الثالثة بعد
الظهر ،وذلك في مقر االتحاد العمالي العام-
طريق النهر .في حال عدم إكتمال النصاب
تعقد الجلسة الثانية بمن حضر بعد أسبوع
في المكان والزمان المحددين.

