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حمليات � /إعالنات

عميد الخارجية في «القومي»
التقى �سفير النروج

ال�سعودية ت�ضع ( ...تتمة �ص)1

صقر مع ليند وأترفيك
التقى عميد الخارجية في الحزب السوري القومي
االجتماعي حسان صقر ،السفيرة النروجية في لبنان لين
ليند بحضور القائم باألعمال مارتن أترفيك.
وجرى خالل بحث عدد من المواضيع ،ال سيما العالقة

المشتركة.
وتط ّرق اللقاء إلى الحقوق الفلسطينية ،واألوضاع في
سورية ،ومسار الح ّل السياسي .وكان تشديد على أولوية
محاربة اإلرهاب بوصفه خطرا ً يتهدّد المنطقة والعالم.

�إبادة جماعية
معن بش ّور
بين دير الزور وديالى ،وبين مضايا والفوعة وكفريا،
وصوال ً إلى اليمن وليبيا ،مرورا ً بشمال سيناء ،ترتسم
معالم حرب إب��ادة تتعدّد أسبابها والموت واح��د .هل
يمكن ان يجد المرء مب ّررا ً واحدا ً لما يجري هنا وهناك؟
حين ح ّذرنا قبيل الحرب على العراق من أنّ فتنة
كبرى تحاك ض ّد البلد الغالي ،وعلى ك ّل أبناء األمة،
أساء فهم موقفنا كثيرون ،وحين حذرنا في بداية الحرب
على سورية وفيها ،ونبّهنا إلى أجندات مشبوهة تريد
استغالل مطالب مشروعة أساء فهمنا آخ��رون ،وحين
حذرنا من مخاطر الناتو في ليبيا والتدخل الخارجي في
اليمن انزعج البعض هنا والبعض هناك .وحين رفضنا
استهداف الجيش والشرطة في مصر كمدخل الستهداف
األمن القومي لمصر واألمة واجهنا البعض بأقسى التهم.
وفي لبنان ،حين نبّهنا إلى مخاطر اصطفاف مذهبي
وطائفي يلغي مب ّرر وجود لبنان ذاته ،انزعجت رؤوس

حامية من هذا الفريق أو ذاك ،حتى بتنا نرى أعداء األمس
حلفاء ،فمتى نقتنع انّ أح��دا ً ال يمكن أن يلغي مك ّونا ً
سياسيا ً او اجتماعيا ً في الوطن ،ومتى تبرد الرؤوس
الحامية قبل أن تحترق البالد وتباد العباد؟

دفء الشعر

قلما يجتمع شعراء وروائيون كعصام العبد الله،
ومحمد علي شمس ال��دي��ن ،وش��وق��ي ب��زي��ع ،وعباس
بيضون ،وحسن داود ،وجودت فخرالدين ،وغسان مراد،
وحسن العبد الله ،وعلي العبد الله ،ورشيد الضعيف،
ورلى سبيتي ،والعشرات غيرهم حول الشاعر الكبير
محمد العبد الله ،في دار الندوة يقرأون بعضا ً من إبداعه
الشعري والنثري لدقيقتين ،مما جعل من إحدى أبرد
أمسيات بيروت أكثرها دفئاً.
ً
من قال إنّ الكلمات أق ّل اشتعاال من الحطب ،ومن قال إنّ
اإلبداع أق ّل دفئا ً من ك ّل وسائل التدفئة الحديثة ،تلك تأتي
إليك من الخارج فيما دفء اإلبداع ينبعث من الداخل.

ع ّلو�ش الثاني ( ...تتمة �ص)1
 َم��ن يظن أنّ ال�م�ق��اوم��ة كخيار ومجموعقوى تتبنّاه ،وفي طليعتها حزب الله مأزومون
بترشيح جعجع لعون مخطئ ،فاألمر ببساطة،
أنّ ح�ل�ي�ف�ي��ن م��رش �ح �ي��ن أم��ام��ن��ا ،وخصمين
متحالفين ي� ّ
�رش �ح��ان ،وب� ��دون ت�ف��اه��م إح��دى
أي المرشحين عون
كلتيهما،
الثنائيتين أو
ّ
وف��رن�ج�ي��ة م��ن ض�م��ن م�ن�ظ��وم��ة ال�ت�ح��ال��ف مع
المقاومة ،أو تفاهم صاحبي الترشيحين من
ضمن المنظومة المقابلة ،فسيكون من الصعب
وضع الرئاسة على سكة الوصول إلى محطة
النهاية ،ولن يحرج المقاومة الكالم معها ومع
جمهورها بلغة االبتزاز والتحدّي لتقع في فخ

االختيار بين حليفين يرشح كلاّ ً منهما خص ٌم.
 ما بين سورية والعملية السياسية ،بمثلما بين لبنان والرئاسة ،نفاد أوراق المناورات
ال�س�ي��اس�ي��ة وال� �ع ��ودة للتسليم ب� ��أنّ م��وازي��ن
القوى تغيّرت في المنطقة وتتابع التغيير ،وما
ال يتحقق اليوم ويبدو صعباً ،فسيتحقق غدا ً
ويبدو سهالً ،وم��ا يملكه اآلخ��رون أن يجعلوا
الكلفة على الناس أغلى بعنادهم ومكابراتهم،
ومسايرة اآلخرين لهم ،بانتظار أن يفهموا أنّ
األمور قد تغيّرت ،وأنّ عقارب الساعة لن تعود
إلى الوراء.
ناصر قنديل

با�ستثناء معبر ( ...تتمة �ص)1
ومطربة في سورية ،وتقول المصادر إنّ هذا المعبر يبقى
حتى اآلن في حدود النقاش والكالم الداخلي من دون أي
إجراء عملي على أرض الواقع.
وفيما تقتصر حركة العبور على المشاة حالياً ،يعاني
حوالى مئة تلميذ لبناني يسكنون داخ��ل سورية من
صعوبات في الوصول إلى مدارسهم في مدينة الهرمل،
ويت ّم نقل التالميذ سيرا ً على األقدام حتى السواتر الترابية،

ومن ثم تنقلهم حافالت خاصة بالطالب إلى المدارس.
المصادر تقول إنّ حركة كثيفة ل��دوري��ات الجمارك
السورية والدوريات العسكرية تشهدها الطرق المحلية
والطريق الدولية في مدينة القصير وريفها والطريق
ال��واص��ل بين القصير وحمص ،في ع��ودة قوية والفتة
للمؤسسات السورية إلى هذه المنطقة وتسيير دوريات.

نضال حمادة

لن تدخل المنطقة عهد االستقرار،
وهذا منوط بإقالع مسار التفاهم
اإلي��ران��ي ـ السعودي ال��ذي يعرف
ال�لاع �ب��ون ال��دول �ي��ون ال �ك �ب��ار أنه
أي بديل
ض � ��رورة ال ي �ع � ّوض �ه��ا ّ
م��ؤق��ت ،وأنّ التطبيع ال��دول��ي مع
إي� ��ران وال �ح �ض��ور ال��روس��ي إلى
ال�م�ن�ط�ق��ة ك��ان��ا ض��رور ّي �ي��ن لفتح
الباب أمامها ،ولهذا تتجه األنظار
لمواكبة ما سيجري في المؤتمر
اإلسالمي في جدّة وحضور نائب
وزي��ر الخارجية اإليرانية حسين
أمير عبد اللهيان ،وم��ا ستقوم به
باكستان والصين اللتان كشفتا
ع��ن م �ب��ادرات وس��اط��ة بين إي��ران
والسعودية.
بانتظار ذل��ك ت�ب��دو عملية ملء
الوقت الضائع بالمبادرات ،تحريكا ً
ل�ل�أج ��واء وإن� �ض ��اج� �ا ً للخيارات
وتضييقا ً لهوامش القرارات .ففي
سورية لن يغيّر شيئا ً في الميدان
أن تقوم السعودية بتعطيل جلسة
ال �ح��وار ف��ي جنيف بين الحكومة
والمعارضة بتعيين ممثل «جيش
اإلسالم» محمد علوش بلقب كبير
مفاوضي المعارضة ،وأن يشترط
ممثلو مؤتمر الرياض على استبعاد
المك ّون الكردي من المشاركة في
جنيف م �ه �دّدي��ن بالمقاطعة ،فما
س �ي �ح��دث ه��و ن �س��ف ج�ن�ي��ف بك ّل
ح��ال ،وال�ع��ودة إل��ى الميدان وحده
ليقول الكلمة الحاسمة ،قبل نضوج
جنيف آخر بموعد آخر ،بعدما قال
وزير الخارجية الروسي سيرغي
الفروف إنّ تقييم موسكو لـ»جيش
اإلس� �ل ��ام» ك �ت �ن �ظ �ي��م إره� ��اب� ��ي لم
يتغيّر ،مع تأكيد آماله هو ونظيره
األميركي جون كيري بانعقاد هذه
الجولة ال�ح��واري��ة م��ن جنيف بين
الحكومة السورية والمعارضة.
لبنانيا ً وعلى إي�ق��اع المبادرات
ال��رئ��اس�ي��ة ،وآخ��ره��ا تبني القوات
اللبنانية ترشيح ال�ع�م��اد ميشال
ع��ون لرئاسة الجمهورية ،حملت
ال��وق��ائ��ع السياسية م��ا يشير إلى
أنّ ال��زم��ن ال�ل��ازم ل��دخ��ول حلبة
البرلمان إلنتاج رئيس لم تنضج
ب� �ع ��د ،ف��ق��د ق � ��ال رئ� �ي ��س مجلس
النواب نبيه بري في لقاء األربعاء
ال�ن�ي��اب��ي ،إنّ الترشيح ل��م يجعلنا
أقرب للرئاسة ،وقال رئيس الحزب
السوري القومي االجتماعي النائب
أسعد حردان إننا نؤيد اإلسراع في
إنجاز االستحقاق الرئاسي ،لكننا
لسنا م��ن دع��اة ال�ت�س� ّرع ،فاألمور
ت�ح�ت��اج إل��ى ال�م��زي��د م��ن التشاور
واإلنضاج ،بينما دعا رئيس الحزب
الديمقراطي اللبناني النائب طالل
أرسالن إلى المزيد من التشاور.
رئ�ي��س ح��زب ال �ق��وات اللبنانية
س� �م� �ي ��ر ج � �ع � �ج� ��ع ،س�� � ّه� ��ل ع �ل��ى
ال�م�ت��اب�ع�ي��ن م �ع��رف��ة خ�ل�ف�ي��ة دعمه
ترشيح العماد ميشال ع��ون عبر
إطاللته التلفزيونية على شاشة
«أم تي في» ليلة أمس ،بقوله إن ال
سلة تفاهمات ترافق الرئاسة ،وإنّ
ترشيح العماد عون من قبل القوات
يضع الطابة في مرمى حزب الله،
مضيفاً ،أنّ حزب الله إذا أراد فهو
قادر أن يضمن تصويت ك ّل حلفائه
ل�ل�ع�م��اد ع ��ون ،م�ت�ج��اه�لاً ع �م��دا ً ما
يعلمه الجميع م��ن خصوصيات
وحسابات ونمط عالقات تخالف
ك��ث��ي��را ً م ��ا ح � ��اول ج �ع �ج��ع إي �ه��ام

جمهور التيار الوطني الحر بأنه
الحقيقة ،فيما هو يقول إن ما يجري
من تن ّوع وتباين في فريق الرابع
عشر من آذار طبيعي ،بينما ينتظر
ل�ف��ري��ق ال�ث��ام��ن م��ن آذار أن يسير
أي مسؤولية
بالعصا،
متنصالً من ّ
ّ
ف��ي تسويق الخيار ل��دى حلفائه،
وهو الح ّد األدنى الذي يقوم به من
يؤمن بخياره الذي لم يمض عليه
أيام قليلة ،متجاهالً أيضا ً مخاطر
ال�ف�ت�ن��ة ال�ش�ي�ع�ي��ة ـ ال�س�ن�ي��ة إذا ت ّم
السير باالستحقاق الرئاسي دون
تفاهمات عابرة لجميع المك ّونات،
وما يجب أن يقوم به بتذليل فيتو
ح�ل�ي�ف��ه ال��رئ �ي��س س �ع��د الحريري
وال �م��وق��ف ال �س �ع��ودي المتمسك
ب��ال �ف �ي �ت��و ع �ل��ى ع � ��ون ،ب �ي �ن �م��ا أك��د
جعجع متانة عالقته رغم الترشيح
بالسعودية ،ما يدعو إلى التساؤل
أال يستحق ق��رار بحجم الترشيح
من جعجع زي��ارة خاصة للرياض
ل �ل �ق��اء ال� �ح ��ري ��ري والمسؤولين
ال�س�ع��ودي�ي��ن وال� �ع ��ودة م��ن هناك
بدعم لقراره ،طالما كما قال «أهل
مكة أدرى بشعابها» ،وم�ك��ة هنا
هي الرئاسة اللبنانية التي قال إنها
م�س��أل��ة المسيحيين أوالً ول��ه أن
يقول لحليفيه الحريري والسعودي
طالما طلبتم مني االنسحاب وقبلتم
مرشحا ً من الفريق اآلخر ،فاتركوا
لي على األق� ّل أولوية االختيار في
الترشيح ،كاشفا ً بذلك أنّ الهدف
م��ن الترشيح ه��و ف � ّك العالقة بين
جمهور التيار الوطني الحر وحزب
الله.

حردان من عين التينة:
لإلسراع ال التس ّرع

أ ّكد رئيس الحزب السوري القومي
االجتماعي النائب أسعد ح��ردان أنّ
لبنان يم ّر اليوم بظروف دقيقة للغاية
تح ّتم إن��ه��اء ه��ذا ال��ف��راغ الكامل في
المؤسسات ،ب��دءا ً بالشغور الرئاسي
م��رورا ً بالحكومة والمجلس النيابي
َّ
المعطلَين ،م��ش �دّدا ً على أنّ «طاولة
ال��ح��وار أن��ج��زت مواصفات الرئيس،
ويجب أن تنجز قانون االنتخاب وبقية
البنود كسلّة متكاملة إلنقاذ لبنان ،وهو
األمر الذي يحتاج إلى اإلس��راع وليس
إل��ى التس ّرع في تفعيل المؤسسات
ب��دءا ً من انتخاب رئيس الجمهورية،
ألنّ الشغور ال يجوز أن يستم ّر ،كذلك
يجب تفعيل الحكومة لمعالجة مصالح
الناس وتحقيق االستقرار االجتماعي
واألمني واالقتصادي».
كالم حردان جاء بعد زيارته ورئيس
المكتب السياسي في «القومي» الوزير
السابق علي قانصو الرئيس ب � ّري
في عين التينة ،حيث ق��ال ر ّدا ً على
سؤال ع ّمن هو مرشح الحزب القومي
للرئاسة« :نحن ن��ش��ارك ف��ي طاولة
الحوار وقد طرحنا مواصفات الرئيس،
ونملك وجهة نظر ،لكن هذه المسألة
تتعلّق بنتائج طاولة الحوار ووضع
ّ
الملف على طاولة ك ّل طرف لدرسه،
هذا
ونحن كحزب وكتلة نيابية ن��درس
الموضوع ون ّتخذ منه موقفا ً ونعلنه في
الوقت المناسب».

 ...واستقبل وفد «التيار»

كذلك استقبل حردان وفدا ً من التيار
الوطني الحر ،ض ّم الوزير الياس بو
صعب والنائب نبيل نقوال .وبعد اللقاء
قال بو صعب« :الجنرال عون واضح
في موقفه بأنّ هذا التفاهم ال يمكن أنّ
يكون تفاهما ً على حساب أح��د ،وهو
حريص على أن يكون ك ّل األفرقاء في
لبنان شركاء في إنتاج ح ّل لمصلحة
ل��ب��ن��ان ،وع��ل��ى أن ال يستثني الح ّل
أحداً».
واع��ت��ب��ر ح�����ردان م���ن ج��ه��ت��ه أنّ

ال��ش��غ��ور ال��رئ��اس��ي ه��و عُ ��ط��ل كبير
في الحياة السياسية ،ونتيجة هذا
ّ
معطلة ،ومجلس
العُ طل ،الحكومة
ّ
معطل ،لذلك «نحن مع تفعيل
النواب
المؤسسات ،ب��دءا ً من انتخاب رئيس
للجمهورية .ونحن نشدّد دائما ً على
هذا األمر ،لكي يُصان لبنان».

«الوطني الحر»
يستكمل جولته

اتسعت دائ��رة الحركة السياسية
ال��داخ��ل��ي��ة المتصلة باالستحقاق
الرئاسي ،واستكمل الوفد المكلف من
رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد
ميشال ع��ون جولته على األف��رق��اء
السياسيين ل��ش��رح أب��ع��اد التقارب
المسيحي ال��ذي أفضى إل��ى ترشيح
رئيس «القوات» سمير جعجع لعون،
وزار رئيس التيار الوطني الحر الوزير
جبران باسيل يرافقه النائب ابراهيم
كنعان ،رئيس حزب الكتائب النائب
سامي الجميّل ف��ي الصيفي .وأش��ار
باسيل بعد اللقاء إلى «أننا معنيون بأن
نصنع اتفاقا ً قائما ً على أسس سياسية
واضحة تسمح لنا بأن ن��ؤدي دورنا
الكامل وأن نرسي الشراكة الوطنية
الحقيقية بشكل ال يُستثنى منه أحد».

أرسالن :عون وفرنجية
أساسيان في المعادلة

وانتقل باسيل يرافقه وزير التربية
والتعليم العالي ال��ي��اس أب��و صعب
إلى خلدة ،حيث التقى رئيس الحزب
الديمقراطي اللبناني النائب طالل
أرس�لان ال��ذي أكد أنّ «العماد ميشال
ع���ون رق���م أس���اس���ي ف���ي ال��م��ع��ادل��ة
السياسية ضمن خطنا السياسي
وف��ي البلد ،وك��ذل��ك الصديق العزيز
سليمان ب��ك فرنجية ،ويبقى األم��ر
ضمن التشاور بين بعضنا البعض
مع دولة الرئيس نبيه بري وسماحة
السيد حسن نصرالله والعماد ميشال
عون وسليمان بك وجميع القوى التي
تجمعنا لنؤمن الوصول للح ّل النهائي
بموضوع الرئاسي».

حمادة :اللقاء إيجابي جدا ً

وأكد مستشار الوزير أرسالن الدكتور
سليم ح��م��ادة لـ»البناء» أنّ «اللقاء
بين أرسالن ووفد التيار الوطني الحر
هو لقاء تشاوري حول الوضع القائم
بالملف الرئاسي ،وكان اللقاء إيجابيا ً
جداً ،وقد كان موقف أرسالن صريحا ً
بأنّ هناك حاجة قصوى للتشاور بين
مك ّونات فريقنا السياسي ،خصوصا ً
بين الرئيس بري والسيد نصرالله».
وأوضح حمادة أنّ «موقف أرسالن
ينطلق من مبدأ احترام حيثية الحلف
السياسي ال��ق��ائ��م ال���ذي ي��ض� ّم عون
ّ
ينفك لتاريخه ،إنما
وفرنجية والذي لم
هو في حالة تشاور دائ��م والخطوط
مفتوحة بين عون وفرنجية وما يتفقان
عليه نحن بصدد تأييده».

جعجع :ترشيح عون
ليس ر ّد فعل

وأع���ل���ن رئ��ي��س ح����زب «ال���ق���وات
اللبنانية» سمير جعجع أننا «بين
عون وفرنجية نختار عون ألنه ّ
أحق،
وذل��ك بسبب الصفة التمثيلية ،كذلك
ّ
بغض النظر
فإنّ عون يُشبهنا نوعا ً ما،
عن االختالفات طيلة السنوات العشر
الماضية ،ألنّ التيار الوطني الحر
حزب سياسي كبير يمثل اللبنانيين في
المناطق اللبنانية كلّها».
وأك��د جعجع في حديث تلفزيوني
أم��س ،أنّ «ترشيح ع��ون لم يكن ردّة
فعل صبيانية أو ردا ً على الرئيس سعد
الحريري لترشيحه فرنجية» ،موضحا ً
أنّ «ما حصل ليس انتفاضة ،ذلك أنّ
مجموعة ظروف تك ّونت وأدّت إلى ما
حصل ،أولها الوضع الذي وصل إليه
البلد ،خصوصا ً بعد أزم��ة النفايات،
وتلتها مسألة ترشيح فرنجية للرئاسة،
ما دفعه إلى ترشيح عون».
أض���اف« :األم���ر الحاسم بترشيح

تداعيات �سقوط ( ...تتمة �ص)1
هدف الحصار الدولي هو حم ُل إيران على العودة عن
استقاللها والرجوع إلى فلك المعسكر الغربي بقيادة
أميركية ،وقد مارست أميركا في سبيل ذلك ومباشرة بعد
انتهاء حرب الخليج األولى – حرب صدام على إيران -
وتفكك المعسكر الشيوعي ،سياسة االحتواء المزدوج
(احتواء العراق وإيران معاً) .وقد تمكنت أميركا من النجاح
في مواجهة العراق ،حيث ختمت سياسة االحتواء تجاهه
باحتالله عسكريا ً وتفكيك دولته واإلجهاز على مؤسساتها
كلها ،ثم نشر بذور التفتيت واالحتراب الداخلي فيه بما
الموحدة القوية التي تملك قرارها
يمنعه من بناء الدولة
ّ
بحرية وسيادة .وكان هذا أيضا ً هو المصير الذي ينتظر
إيران التي حوصرت باحتالل أفغانستان شرقا ً وباحتالل
العراق غربا ً وبمحاصرة ومالحقة للدولة كلها.
لكن سياسة االح��ت��واء فشلت في تركيع إي��ران ،رغم
الحصار الشديد والحظر القاسي المتعدّد العناوين اللذين
مارسهما الغرب ضدّها بقيادة أميركية وتبعية أوروبية.
حظر اتخذ من سلوك إي��ران السيادي ذرائ��ع للتف ّنن في
انتقاء جزئياته ،حظر تصاعد منذ أكثر من عقد من الزمن
حتى شمل تقريبا ً معظم مرافق الثروة والمال واالقتصاد
والتسليح التي تربط إيران بالخارج ،حظر تفلّت من قواعد
القانون الدولي واإلنساني وأدّى إلى معاناة ال يُستهان بها
عاشها الشعب اإليراني في أكثر من وجه من وجوه الحياة
والسلوك المدني والمعيشي واالقتصادي.
أمام هذا العدوان الذي مورس ض ّد إيران كحرب تعتمد
استراتيجية القوة الناعمة (الحرب الناعمة على ح ّد وصف
مرشد الثورة السيد خامنئي) ،أمام هذا كان على إيران أن
تختار بين التمسك بمبادئ ثورتها االستقاللية والسيادية
مع ألم الحظر ومعاناته ،أو التنازل عن تلك المبادئ لتالفي
ذاك األلم المادي واستبداله بألم معنوي هو ألم االستتباع
والسقوط في شباك الهيمنة األميركية ومصادرة الثروة
والحرية.
ولم تتردّد إيران في اختيار االستقالل والسيادة مع ألم
الحظر ومعاناة الحصار ،واتجهت إلى اعتماد «االقتصاد
المقاوم» الذي يقوم على أركان أربعة ،هي :االتكال على
الذات في تحصيل الحاجات سعيا ً إلى االكتفاء الذاتي ما

أمكن ،والتطوير الصناعي والسير في دروب التحصيل
والبحث العلمي لاللتحاق بمقتضيات العصر ،ثم سياسة
المس بمجاالت التطوير
ترشيد اإلنفاق واالستهالك دون
ّ
والتعليم والتصنيع والعمران الضروري ،وأخيرا ً اعتماد
مبادئ اإلنفاق اإلنتاجي والتخفيف ما أمكن من االقتصاد
الريعي واالستهالكي.
ولتحصين «االقتصاد المقاوم» هذا كان اندفاع إيراني
استراتيجي لحشد القوة العسكرية المتعدّدة المصادر
للدفاع عن الدولة ،مواكبا ً مع إقامة شبكه عالقات دولية
في الح ّد المتاح للتخفيف ما أمكن من المعاناة وإرساء
أسس فضاء استراتيجي حيوي للدولة يمنحها مناعة
إضافية في الدفاع عن ال��ذات والمبادئ ،وكان من ثمار
هذه االستراتيجية ظهور محور المقاومة الذي سيسجل
التاريخ يوما ً أنه غيّر مسار الحركة الدولية ومنع إقامة
نظام عالمي أحادي القطبية.
لقد تم ّكنت إي���ران ع��م�لاً باستراتيجية «االقتصاد
المقاوم» والدفاع عن النفس والمبادئ ،من النجاح في
مجال الصناعة الخفيفة والثقيلة وفي معظم المجاالت
االقتصادية األخ��رى (ما خال قطاع السياحة والخدمات
المحاصر) وبلغت حدا ً أ ّمنت فيه بجهد ذاتي ما يالمس
 85%من السلع والخدمات األساسية للشعب ،كما أنها
امتلكت قدرات عسكرية متط ّورة جدا ً م ّكنتها من بناء قوى
عسكرية قادرة على الدفاع عن اإلقليم ،ث ّم امتلكت قدرات
ردعية كافية لمنع أيّ اعتداء عليها ،وأذهلت مَن حاصرها
عندما امتلكت مقاليد التقنية النووية إلى ح ّد بات الغرب
يتخ ّوف من ق��درة إي��ران على تصنيع القنبلة النووية،
خوف لم يسقطه على األق ّل إعالمياً ،تأكيد إيران المتك ّرر
بأنها ليست معنية بهذه القنبلة وليست بصدد السعي
إليها .لكن الغرب لم يقتنع وأص ّر على اتخاذ األمر ذريعة
لتشديد الحظر والحصار بعد أن وصل إلى قناعة بعجزه
عن شنّ حرب تدميرية تسقط الدولة ،كما فعل في العراق.
وفي مواجهة التشديد الغربي الذي بلغ أقصى درجاته
ومتمسكة
في العام  2013ظلت إيران متماسكة وصامدة
ّ
بحقوقها ال بل «تهدّد» الغرب بالمزيد من النجاح في
«االقتصاد المقاوم» الذي خسر الغرب عبره سوقا ً من 80

مليون مستهــلك وميدانا ً واسعا ً لالستثمار ،واقتنع الغرب
في النهايــة بأنّ سياســة الحصار لن تخضع إيران ،ال بــل
إنها باتت ترت ّد سلبا ً عليه ،فاضطر أن يدخل في مفاوضات
جدية ،ما قاده إلى اتفاق معها ،م ّكنهــا من إسقاط الحظر
الذي مورس عليها طيلة تلــك السنين.
واآلن ومع سقوط الحظر ال��ذي قادته أميركا ومعها
أوروب��ا ،وش � ّرع دوليا ً بقرارات من مجلس األم��ن ،يطرح
السؤال :إلى أين تتجه إيران والمنطقــة؟ وكيف سيكون
العالم مع إيران العائدة إلى خريطــة العالقات الدولية
عضوا ً مكتمل الصفات والخصائص ،له ما للدول من
حقوق ويستطيع أن يلتزم كما تلتزم الدول بالواجبات،
وأن يشعر المنتمي إليه أنه ح ّر في التصرف والحركة
والعمل ،كما يعمل اآلخرون من دون قيود وحصار وحظر
من هنا وهناك؟
ال شك في أنّ سقوط الحظر سيكون له من االرت��دادات
والتداعيات ما ال يمكن حصره في باب أو مجال ،ويمكن
اعتبار يوم سقوطه يوما ً وطنيا ً إيرانيا ً ويوم انتصار فكرة
االستقالل عالمياً ،أما تداعياته فتتردّد في أكثر من ساحة،
داخليا ً وإقليميا ً ودولياً ،نذكر منها:
 1ـ تطوير العمل بنظرية «االقتصاد المقاوم» المنفتح،
وستقدّم إيران نموذجا ً فذا ً يمكن أن يُحتذى من قبل الدول
الساعية إلى االستقالل الحقيقي ،فإيران بعد سقوط الحظر
لن تنفتح على الخارج بشكل تصبح فيه سوقا ً استهالكيا ً
وتخسر مكتسبات المرحلة السابقة ،بل إنها كما يبدو
تشترط على صاحب السلعة أن يرفق سلعته بتقنيته
التصنيعية ما يوفر لها تعزيز فرص السعي لالكتفاء
الذاتي مع االستفادة من تقنيات الخارج.
 2ـ تغيير وظيفة النفط كسلعة استراتيجية ُتس َتعمل
ضدّها إلى سلعة تحاصر دعاة العدوان عليها وعلى محور
المقاومة وسيش ّكل رفع إيران لصادراتها النفطية بمعدل
مليون برميل يوميا ً فرصة لتخفيض األسعار التي طالما
استعملت ض ّد االقتصاد اإليراني ما سيؤدّي إلى ارتداد
الكيديّة السعودية في حرب النفط على أصحابها وانقالب
الخنجر الذي شاءوا غرزه في ظهر إيران إلى سيف بيدها
تشهره للدفاع عن مصالحها وحقوق شعوب المنطقة.

فانخفاض سعر النفط سيع ّوض إيرانيا ً بزيادة حجم
الصادرات النفطية وسيتزامن مع تلقي إيران لـ  150مليار
 $من الخارج كانت مج ّمدة أو مصادرة أو...
 3ـ تعزيز عالقات إيران الخارجية في مجال الصناعة
العسكرية ،من خالل دخول إيران سوق السالح المنخفض
الكلفة والمتقدّم تقنيا ً ونوعياً ،ما يؤثر أيضا ً في توسيع فضاء
إي��ران الحيوي االستراتيجي ويتيح فرص إقامة عالقات
مؤثرة مع دول جديدة ،وهنا كان الفتا ً أن تستقبل إيران رئيس
الوزراء الباكستاني بعد  72ساعة من سقوط الحظر.
 4ـ تح ُّرر إيران من القيود واألثقال ما يمكنها من التعاطي
الرشيق مع ملفات اإلقليم ،بشكل يعيد األم��ن والسالم
إلى المنطقة ،كما يعطي إيران أرجحية تنافسية مع دول
أخرى ،بخاصة تركيا والسعودية اللتين ستشهدان حتما ً
ضمورا ً مؤكدا ً في فضائهما االستراتيجي بعد إخفاق
سياستهما العدوانية والتخبّط في مشاكل داخلية تكاد
تكون مستعصية.
 5ـ امتالك إي��ران القدرة على إقامة القوة اإلقليمية
القادرة على ترسيخ نظام إقليمي جديد يقيم شرق أوسط
ألهله على أنقاض «الشرق األوس��ط الجديد» األميركي
الهوية والسيطرة.
 6ـ تحريك جدّي لعمليات البحث عن حلول ألزمات
المنطقة بشراكة إيرانية فاعلة ،خاصة في ك ّل من البحرين
واليمن ولبنان وسورية والعراق ،ولن يجرؤ أحد بعد
اليوم على تجاهل الدور اإليراني ،وبالتالي سيكون محور
المقاومة هو الرقم الصعب في معادلة هندسة الحلول.
 7ـ وتبقى كلمة ُتقال لدول الخليج التي عليها أن تختار
في العالقة مع إيران بين التعاون واالشتراك في األرباح
المحققة وجعل المكاسب إقليمية ،أو ال��ع��داء وعندها
ستكون وحدها الخاسر ،وتكون في الخندق الواحد مع
«إسرائيل» التي ترى في سقوط الحظر يوما ً «إسرائيلياً»
حزيناً ،ألنّ إيران التي تعتبرها إسرائيل رأس أعدائها ،ال
بل تكاد تنحصر صفة العدو المؤلم بها وبحزب الله الذي
تدعمه ،إيران هذه ستكون أقوى وأفعل بعد سقوط الحظر
ولن يمكن ألحد احتواؤها أو إخضاعها.

العميد د .أمين محمد حطيط

ع���ون ه��و أن��ن��ا وص��ل��ن��ا إل���ى ترشيح
فرنجية» ،مشيرا ً إلى أنّ هناك قناعة
كاملة بالخطوة التي قمنا بها ولم تكن
ردّة فعل» ،مشيرا ً إل��ى «أنّ ترشيح
فرنجية للرئاسة دفعنا أكثر في هذا
االتجاه».
وحاول جعجع رمي الكرة في ملعب
حزب الله حين ك ّرر الالزمة المعروفة
بأنّ «التعطيل االستراتيجي للرئاسة
آتٍ من حزب الله الذي يضع شروطه،
وإذا ل��م يكن ح��زب الله ج��دي�ا ً بدعم
ع��ون عندها سنقع بمشكلة كبيرة،
وهذا يعني ان حزب الله ال يريد رئيسا ً
وحينها علينا ان نجلس على الطاولة
من جديد من اجل ايجاد الحلول».
أضاف :الحريري كان رأيه أنه علينا
الوصول إلى أيّ رئيس ألنّ الفراغ ال
يجوز وخطر جداً ،أما رأيي فكان مختلفا ً
وهو أنه علينا أن نصمد حتى نصل إلى
اتفاق ،كي نصل بالرئيس الذي يمثل
وجهة نظرنا ومشروعنا».

بري :الموقف األخير
والمناسب

ونقل النواب بعد لقاء األربعاء أمس،
عن الرئيس بري تكراره أنّ موقفه من
ترشيح جعجع للعماد عون للرئاسة أو
ما يتعلق باالستحقاق الرئاسي بصفته
رئ��ي��س �ا ً للمجلس« ،ي��ك��ون الموقف
األخ��ي��ر ول��ي��س األول ،وأن���ه سيتخذ
الموقف المناسب بعد درس المواقف
والمعطيات كلّها».
وج���دد ال��ق��ول إنّ «ل��ق��اء ع���ون ــــ
جعجع ه��و خ��ط��وة م��ت��ق�دّم��ة تريح
الساحة الوطنية والمسيحية ،وتؤكد
أن ال عداوات بين اللبنانيين ،بل هناك
خصومات سياسية».

بري بين عون وفرنجية

وأك��دت مصادر نيابية لـ»البناء»
أن���ه «ل���م ي��ت � ّم ال��ت��ط��رق خ�ل�ال اللقاء
إل��ى الملف الرئاسي ،ويبدو أن��ه بعد
ترشيح جعجع لعون بات األم��ر عند
الوزير فرنجية الذي إذا ق ّرر االستمرار
بترشيحه ،يعني أننا م ّتجهون إلى
معركة انتخابية في المجلس ،وإذا
ق ّرر تأييد عون ،فإنّ األمر لن يؤدّي إلى
انتخاب ،ألنّ تيار المستقبل وإنْ رفض
فرنجية االستمرار بترشيحه فهو لن
يؤيد عون».
وأك���دت المصادر أنّ «ب��ري رفض
اإلدالء ب��أيّ رأي خ�لال لقائه النواب
أمس ،ألن مهمته هي جوجلة ك ّل آراء
القوى السياسية ،وبالنهاية يتص ّرف
على أس��اس ه��ذه الجوجلة كرئيس
للمجلس ،أما كرئيس حركة أمل فإنه
سيدعو إلى اجتماع للمكتب السياسي
األسبوع المقبل لتحديد الموقف ،لكن
هو سيتصرف كرئيس للمجلس وليس
كرئيس حركة أمل».
ورجحت المصادر أن يعمد رئيس
المجلس إلى تأجيل جلسة  8شباط،
«ألنّ عون لن ينزل إلى المجلس النيابي
في أيّ جلسة إال بعد توفر النصاب
النتخابه ،وهذا غير مؤ ّمن اآلن ،كما أنه
غير مؤ ّمن للوزير فرنجية».
ولفتت إل��ى أنّ «الرئيس ب��ري هو
أح��د ال��ذي��ن أيّ���دوا ترشيح فرنجية،
وهو ينتظر اآلن موقف الرئيس سعد
الحريري والوزير وليد جنبالط ليحسم
موقفه إما االستمرار بدعم فرنجية أو
بدعم عون».

فرنجية مستم ّر بترشيحه

وأك��دت مصادر نيابية في «كتلة
لبنان ال��ح� ّر الموحد» لـ»لبناء» أنّ
«موقف فرنجية أكثر من حاسم وأبلغه
للجميع ب��أن��ه مستم ّر بترشيحه».
وت��و ّق��ع��ت ح��ص��ول ل��ق��اء بين ال��وزي��ر
فرنجية والوزير باسيل ،ولم تستبعد
توجه فرنجية إلى الفاتيكان
المصادر ّ

خص الملف الرئاسي،
للتشاور في ما ّ
لكنها ل��م ت��دل ب���أيّ معلومات حول
لقاءاته هناك.

الفيتو السعودي قائم

وأش���ار م��ص��در ق��ي��ادي ف��ي التيار
الوطني الحر إلى أنّ «الفيتو السعودي
على العماد عون مستم ّر ،ما يعني أنّ
موقف الحريري سلبي من ترشيحه»،
كاشفا ً أنّ «السعودية أبلغت فرنسا
بأنّ الفيتو على عون ما زال قائماً».
وأوض����ح ال��م��ص��در أنّ «زي����ارات
وفد التيار هدفها التشاور مع جميع
المراجع وعلى رأسها الرئيس بري
الذي هو قائد األوركسترا في االنتخاب،
وهو حليف ،وحليف الحليف» ،معتبرا ً
أنّ «حزب الكتائب يسعى للحفاظ على
موقعه الوسطي وينتظر موقف فرنجية
ليبني على الشيء مقتضاه؛ وهو بذلك
يخالف شبه اإلجماع المسيحي الممثل
بالتيار العوني والقوات».
وت��وق��ع المصدر زي���ارة ي��ق��وم بها
باسيل إل��ى فرنجية خ�لال اليومين
ورج���ح أن «ي��ك��ون موقف
المقبلين،
ّ
فرنجية إيجابيا ً وينسجم مع موقفه
السابق ب���أنّ ع��ون م��ا زال مرشحنا
األول حتى بعد إع�لان الحريري عن
مبادرته».
ورأى المصدر أنّ «قول فرنجية من
بكركي إنّ من يردْني يعرف منزلي،
هو بمثابة فتح الباب أم��ام التشاور
والتفاوض تمهيدا ً لالتفاق على مرشح
واحد بين الفريق الواحد».

الحريري :المبادرة مستم ّرة

وأك��دت مصادر نيابية في كتلة
ت��ي��ار المستقبل ل��ـ»ال��ب��ن��اء» أن
«الحريري أبدى ارتياحه أمام الوفد
الذي التقاه في باريس للمصالحة
بين ال��ت��ي��ار وال��ق��وات ،واعتبرها
بادرة إيجابية ،وأعلن أنه مستم ّر
بمبادرته ترشيح فرنجية وبأننا
أم��ام مرشحَ ين ،ع��ون وفرنجية،
وب��ال��ت��ال��ي االت��ج��اه ل��ل��ن��زول إل��ى
المجلس النتخاب أحدهما».
ول��م تعلّق ال��م��ص��ادر على م��ا قيل
ب��أنّ هناك فيتو سعوديا ً على عون،
وأضافت أنه «رغم قول عون بأنه مع
الطائف ،لكنه لن ينزل إلى المجلس
النيابي إذا لم يؤ ّمن النصاب ويرى أنّ
المعركة محسومة لمصلحته».

مقبل من عين التينة:
سأقترح األسماء

على الصعيد الحكومي وتحديدا ً
في موضوع التعيينات في المجلس
العسكري ،استقبل الرئيس بري نائب
رئيس مجلس ال���وزراء وزي��ر الدفاع
سمير مقبل الذي أعلن بعد اللقاء «أنني
أصبحت جاهزا ً وقمت بالتحضيرات
ال�لازم��ة ف��ي م��وض��وع التعيينات،
وعندما ُي��درج رئيس مجلس ال��وزراء
ه���ذا ال��م��وض��وع ع��ل��ى ج���دول أع��م��ال
جلسة المجلس س��أق��وم بواجباتي
ك��وزي��ر ل��ل��دف��اع ،وس��أق��ت��رح األس��م��اء
المدروسة ،وعلى مجلس ال��وزراء أن
يأخذ اإلجراءات والبحث الالزم لتعيين
األشخاص المناسبين».

خليل :اتصاالت لمعالجة
العقوبات المصرفية

وفي موضوع العقوبات التي فرضت
على المصارف اللبنانية ،أوضح وزير
المال علي حسن خليل في كلمته بعد
لقائه نائب رئيس البنك الدولي حافظ
غانم أنّ «لبنان قد بدأ حملة اتصاالت
على هذا الصعيد وهناك لجنة نيابية
تتابع هذا األم��ر ،ونحن ك��وزارة مالية
بصدد إعداد برنامج عمل بهذا الشأن
يوضح بدقة مصلحة لبنان على هذا
الصعيد».

�إعالنات ر�سمية
اعالن
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
إعالن عن مناقصة عمومية
ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة عشرة
قبل الظهر من ي��وم الثالثاء ال��واق��ع فيه
 2016/2/16ت��ج��ري مؤسسة مياه
ب��ي��روت وجبل لبنان مناقصة عمومية
بطريقة ال��ظ��رف المختوم ع��ائ��دة لـ»فك
وتصليح وتركيب مجموعات ضخ غب
الطلب للعام  »2016وفقا ً لدفتر الشروط
الخاص الموضوع لهذه الغاية وذلك في
المكتب الرئيسي الكائن في شارع سامي
الصلح -ملك الشدراوي -بيروت.
يمكن لمن ي��رغ��ب اإلش��ت��راك ف��ي هذه
المناقصة االطالع والحصول على هذا الدفتر
االتصال بدائرة الصفقات والمشتريات في
الطابق االول -من مركز المؤسسة الكائن
في وادي خطار -الحازمية -قرب مستشفى
قلب يسوع لقاء مبلغ /1.000.000/ل.ل.
يدفع في صندوق المؤسسة لقاء ايصال
يضم الى العرض.
تقدم العروض باليد الى قلم المؤسسة
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق موعد
اجراء المناقصة ويرفض كل عرض يصل
بعد هذا الموعد.
رئيس مجلس االدارة
المدير العام
المهندس جوزف نصير
التكليف
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ادارة اإلحصاء المركزي
اعالن تلزيم تقديم وتركيب
بطاريات لجهاز .U.P.S
ب��ط��ري��ق��ة اس���ت���دراج ع���روض (للمرة
الثانية) لزوم ادارة االحصاء المركزي
الساعة التاسعة من يوم السبت الواقع
فيه الثالث عشر من شهر شباط 2016
تجري ادارة االحصاء المركزي في مركزها
الكائن في منطقة ميناء الحصن -شارع
الجيش -ب��رج ال��م��ر -ب��ي��روت اس��ت��دراج
ع��روض لتلزيم تقديم وتركيب بطاريات
لجهاز ( .U.P.Sللمرة الثانية)
التأمين المؤقت :مايتا ألف ليرة لبنانية

التأمين النهائي :عشرة بالماية من قيمة
الصفقة.
طريقة التلزيم :يسند االلتزام مؤقتا الى
من قدم ادنى االسعار.
ت��ق��دم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ال���ذي يمكن االط�ل�اع
والحصول عليه من مصلحة الديوان في
ادراة االحصاء المركزي.
يجب ان تصل ال��ع��روض ال��ى ادارة
االح��ص��اء المركزي قبل الساعة الثانية
عشرة من يوم الجمعة الواقع فيه الثاني
من شهر شباط 2016
بيروت في 2016/1/18
مدير عام ادارة االحصاء المركزي
الدكتورة مرال توتليان
التكليف
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بلدية صور
إعالن
تعلن بلدية ص��ور عن إج��راء مناقصة
عمومية على أس��اس السعر األدن��ى الذي
يقدمه العارض لترميم منارة صور .لمن
يرغب باإلطالع على المواصفات والشروط
التوجه ال��ى قلم البلدية .على أن تسلم
العروض باليد الى قلم البلدية ،علما ً أن آخر
موعد لتقديم العروض هو الساعة العاشرة
والنصف من يوم الجمعة الواقع فيه -12
2016-2
وستعقد جلسة فض عروض المناقصة
عند الساعة الحادية عشر من يوم السبت
الواقع في  2016-2-13في مبنى بلدية
صور.
التأمين المؤقت :مليوني ليرة لبنانية
ال��ع��ارض��ون ال��م��ق��ب��ول��ون :للشركات
والمتعهدين المصنفين في وزارة األشغال
العامة فئة –أ -درجة ثالثة مباني وما فوق
والمهندسون أصحاب المكاتب الهندسية
المختصة (مدني أو معماري).
رسم إشتراك في المناقصة :خمسماية
ألف ليرة لبنانية.
رئيس بلدية صور
المهندس حسن دبوق
التكليف
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