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تتمات � /إعالنات
العرب وال�صحافة( ...تتمة �ص)1

إلى بيت الوسط ،وقالت مصادر متابعة لحركة الحريري ،إنه يحاول
تصفير موقعه من الخيارات الرئاسية ،بدءا ً بزياراته لقادة فريق الرابع
عشر من آذار ،وتجميعها تحت شعار لننزل وننتخب ،وليس مهما ًالخالف
على الخيار الرئاسي ،فيصير الخالف بين فريقي الثامن والرابع عشر
من آذار ،رغم عدم تماسك ك ّل من الفريقين على الترشيحات الرئاسية
وخلط األوراق بينهما ،محوره بين معادلتَ ْي «نتفق لننتخب» أو «لننزل
وننتخب» ،لينتقل بعدها الحريري إل��ى مرحلة التصفير الثانية وهي
العبور من بوابة العالقة مع الرئيس بري والنائب جنبالط نحو الحوار
مع ح��زب الله ،جسا ً للنبض الرئاسي وخياراته على إيقاع متغيّرات
المنطقة وتطوراتها ،قبيل حلول موعد زي��ارة الملك السعودي سلمان
بن عبد العزيز لموسكو منتصف الشهر المقبل ،تمهيدا ً لتلقي إشارات
الزيارة ومدى وجود فرص لتسييلها نحو خيارات رئاسية معينة.
مصادر سياسية متابعة وصفت المرحلة انطالقا ً من إعادة االنتشار
الحريرية على النقطة الصفر ،بمرحلة الترقب واالنتظار وليس مرحلة
الخيار والقرار.

جلسة للحوار الوطني محورها النفايات

في ظل استمرار المواقف السياسية على حالها والمراوحة على صعيد الملف
الرئاسي وبعد االتفاق على تفعيل العمل الحكومي في الجلسة الماضية ،انعقدت
الجولة الـ 15من الحوار الوطني أمس في عين التينة ،كان محورها البحث في
ملف النفايات بعد أن ظهرت تعقيدات خيار الترحيل إلى روسيا ،كما تم التطرق
إلى الملف الرئاسي بالعموم من دون الغوص في التفاصيل ،وتم البحث في
ملف النازحين والوضع في سورية .وشهدت الجلسة سجاال ً في ما يتعلق بملف
النازحين السوريين وملف النفايات الذي يبدو أن خيار الترحيل دونه عقبات ولن
يمر مع احتمال العودة إلى خيار المطامر.
وعقدت الجلسة بحضور جميع رؤساء الكتل النيابية باستثناء رئيس تكتل
التغيير واإلصالح النائب ميشال عون الذي مثله وزير الخارجية جبران باسيل
ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط.
(التفاصيل ص)3 .

الحريري زار بري في عين التينة

الملف الرئاسي الذي غاب عن طاولة الحوار الوطني حضر خالل اللقاء بين
رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سعد الحريري الذي زاره مساء أمس،
في عين التينة يرافقه مدير مكتبه نادر الحريري بحضور الوزير علي حسن خليل.
ودار الحديث حول األوضاع والتطورات الراهنة ،وتخللت اللقاء مأدبة عشاء.
وكرر الحريري مواقفه السابقة في الشأن الرئاسي ،وقال «إن هناك ثالثة
مرشحين ،فعلينا أن ننزل جميعا ً إلى المجلس النيابي ونمارس هذا الحق
الدستوري ونصل إلى انتخاب رئيس الجمهورية» .وتابع« :هناك أربعة مرشحين
التقوا في بكركي ،وقد قالوا إن أي واحد منهم يأتي للرئاسة له الغطاء المسيحي،
لذلك لدينا مرشح وهو سليمان فرنجية وهو من ضمن هؤالء األربعة ،وكل حر في
اختياره وعلى هذا األساس نسير».
وأوضح الحريري أن «الكالم عن أن الموضوع يتعلق بأن يكون سعد الحريري
رئيسا ً للحكومة ،هذا غير صحيح ،وأنا لم أتكلم مع سليمان فرنجية بهذا األمر ولم
أطالب برئاسة الحكومة ولم أفتح هذا الموضوع ،هو الذي تكلم وهو الذي اقترح،
إذا طلب مني أن أتولى هذه الوظيفة فسأتوالها».

فرنجية :لن أُحرج الحريري بسحب ترشيحي

وبعد خروجه من جلسة الحوار الوطني ،توجه رئيس تيار المردة النائب
سليمان فرنجية إلى بيت الوسط ،حيث التقى رئيس تيار المستقبل سعد
الحريري ،وأعلن فرنجية بعد اللقاء «انه لن يُحرج الرئيس سعد الحريري من
خالل سحب ترشيحه ولن يتراجع عن خوض المعركة الرئاسية طالما هناك كتل
نيابية تؤيده».
وأكد فرنجية« ،أنه لن يكون هناك رئيس في لبنان ال يحظى بتوافق وطني،
ونحن والرئيس الحريري متفقون على التنسيق بكل األمور واتفاقي معه واضح»،
مشيرا ً إلى «أننا ال نفعل شيئا ً إال بالتنسيق مع حلفائنا ولدي فرص بقدر غيري
لرئاسة الجمهورية».
وأضاف« :التيار الوطني الحر حليفنا ورئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب
ميشال عون صديق وحليف واألمور ليست في أحسن أحوالها بيننا ،ولكننا نعتبر
أننا والتيار في صف واحد وإذا كان يعتبر أن ترشيحي للرئاسة منافسة ،فإن
ظروفنا غير ظروفه».

كالم فرنجية يحمل إيجابية

وقالت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» إن كالم فرنجية يحمل إيجابية
تجاه العالقة مع التيار ،وتمنت أن يفتح كالمه باب الحوار بين «المردة» و«التيار»،
مشيرة إلى أنه «من غير المفروض وال في أي مرحلة أن يحصل تباعد بين التيارين
وحتى وإن كان على الملف الرئاسي».
ولفتت المصادر إلى أنه «من المبكر الحديث عن زيارة للعماد عون إلى بيت
الوسط ،حيث ال جديد رئاسيا ً في مواقف الحريري» ،وأكدت أن «ال تواصل مباشر
بين الرابية وبيت الوسط ،بل هناك تواصل غير مباشر للتنسيق في ملفات
أخرى» ،موضحة أن «التواصل الرئاسي بين الطرفين يحتاج إلى هدوء وبعض
الوقت ومرتبط بالمدة الزمنية التي سيقضيها الحريري في لبنان والهدف الذي
جاء ألجله» .كما استبعدت المصادر أن تكون عودة الحريري إلى لبنان مرتبطة
بنضوج الملف الرئاسي« ،بل إن هناك أسبابا ً أخرى منها لملمة تياره السياسي
المتداعي واالنقسام الحاد داخل فريق  14آذار واالنتخابات البلدية».
ووضعت المصادر زيارة الحريري إلى رئيس حزب «القوات» سمير جعجع
في إطار لملمة  14آذار ،وشددت على «أنها لن تؤثر على المصالحة بين التيار
والقوات وال على ترشيح جعجع لعون للرئاسة».

تواصل مع حزب الله عبر بري

ورأت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ«البناء» أن «لقاء الحريري فرنجية
كان إيجابيا ًويؤكد على دعم الحريري ترشيح فرنجية» ،مشددا ًعلى أن «الحريري
ملتزم بما يقوله الدستور ،أي انتخاب رئيس للجمهورية في المجلس النيابي ومن
يفز من المرشحين فسيهنئه ويتعاون معه ولكن يرفض تعيين رئيس».
وكشفت المصادر أن ال تواصل مع عون رئاسيا ً في الوقت الحاضر ،واستبعدت
قيام العماد عون بزيارة إلى بيت الوسط للقاء الحريري ،لكنها أكدت أن «ال شيء
مستحيل وأن الحريري سيتواصل مع المكونات المسيحية كلها بما فيها التيار
الوطني الحر والعماد عون ولو بأشكال متعددة ،لكن ال يعني ذلك دعم الحريري
ترشيح عون اللتزامه دعم فرنجية».
وحول ما قصده الحريري في تصريح بأنه سيبذل جهوده لمشاركة حزب الله
في جلسة انتخاب الرئيس في  2آذار ،نفت المصادر أن يترجم ذلك بلقاء مباشر
بين الحريري وشخصية من حزب الله ،وكشفت بأن جهود الحريري في هذا
السياق تتم عبر الرئيس نبيه بري ومن خالل الحوار الثنائي الذي يحصل بين
الحزب و«المستقبل» في عين التينة.
وقالت مصادر لـ«البناء» إن ما يقوله الوزير فرنجية بالعلن هو نفسه في

المقاومة ترتقي ( ...تتمة �ص)1
الجلسات المغلقة وفي اجتماعاته وليس لديه أي أمر ليخفيه.

باسيل :الترجمة بموقع الرئاسة وإال...

وأش��ار وزي��ر الخارجية والمغتربين جبران باسيل خالل لقائه البطريرك
الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي ،إلى أنه «علينا مزاوجة
بين الدستور والميثاق ،الدستور الذي يعطينا الحق بأن مفهوم الثلثين هو احترام
الميثاق بالخضوع لإلرادة الشعبية وقد عبرت عن نفسها بأكثرية ساحقة لدى
المسيحيين ،وتجب ترجمة هذا األمر في موقع الرئاسة األولى وإال ال يمكن ترجمته
في المواقع الثانية ،ال في مجلس النواب وال في الحكومة».

رياشي في الرابية

وفي السياق ،وبعد زيارة الحريري إلى معراب ،التقى رئيس جهاز التواصل
واإلع�لام في حزب «القوات اللبنانية» ملحم رياشي موفدا ً من رئيس حزب
«القوات» سمير جعجع ،العماد عون في الرابية في حضور أمين سر التكتل النائب
إبراهيم كنعان.

جلسة حكومية والنفايات أولوية

بعد أن فرض ملف النفايات نفسه على طاولة الحوار الوطني ،بسبب تعثر خيار
الترحيل إلى روسيا ،يبدو أن الملف نفسه سيشكل أولوية لدى مجلس الوزراء
الذي سيعقد اليوم جلسة عادية الستكمال البحث في بنود جدول األعمال.
وأكدت مصادر وزارية معنية لـ«البناء» وجود موافقة رسمية من السلطات
الروسية المعنية الستقبال النفايات على أراضيها من خالل الشركة الروسية
«شينوك» ،ونفت حصول أي تزوير للوثيقة التي أرسلتها الشركة إلى السلطات
اللبنانية ،موضحة أن «ما حصل هو أن الشركة أرسلت نسخة عن الورقة األصلية
تتضمن موافقة روسية رسمية ،لكن مجلس اإلنماء واإلعمار ال يحق له أن يتسلم
نسخة عن الوثيقة األصلية وبالتالي أمهل المجلس الشركة حتى الساعة العاشرة
من صباح الجمعة المقبل لتسليم النسخة األصلية للوثيقة مصدقة وفقا ً لألصول
من وزارة البيئة الروسية وإرسالها في الحقيبة الديبلوماسية للسفير الروسي في
لبنان وإال ستفقد الشركة الكفالة التي وضعتها في وزارة البيئة».
وإذ رفضت المصادر الحديث عن سقوط خيار الترحيل والبحث في خيارات
أخرى ،عزت سبب التأخير إلى خالفات داخل روسيا حول هذا األمر أو بين الشركة
ووزارة البيئة الروسية ،ورفضت المصادر وضع اللوم على رئيس الحكومة أو
على مجلس اإلنماء واإلعمار أو الحديث عن فساد وتزوير وصفقات مشبوهة.

 ..وإخبار إلى النيابة العامة

وفي سياق آخر ،تقدّمت «حملة بدنا نحاسب» أمس بإخبار عن تزوير مستندات
لما أسمته «صفقة ترحيل النفايات ورشاوى» ،لدى النيابة العامة التمييزية.

مقبل :اإلحالة إلى المجلس العدلي ُتضعف العسكرية

كما يتضمن جدول أعمال الجلسة ملف إحالة قضية الوزير السابق ميشال
سماحة بعد انسحاب وزير العدل أشرف ريفي من الجلسة األخيرة احتجاجا ً على
عدم مناقشته ،بينما تستكمل محكمة التمييز اليوم استجواب سماحة.
واستبعد مصدر وزاري أن يتطرق المجلس إلى قضية الوزير سماحة رغم وضعها
على جدول األعمال ،بسبب ملف النفايات الذي سيأخذ وقتا ً طويال في المناقشة فضالً
عن باقي الملفات االقتصادية واالجتماعية المدرجة على جدول األعمال.
وفي ر ٍد غير مباشر على وزير العدل ،حسم نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع
سمير مقبل األمر بقوله «إن إحالة ملف ميشال سماحة إلى المجلس العدلي يشكل
استضعافا ً للمحكمة العسكرية في وقت نحن في حاجة إليها».

الأ�سطورة محمد ح�سنين هيكل ( ...تتمة �ص)1
من المعلومة ومصدرها من قبيل الحسد وليس
ب��داف��ع التبرير للكسل وال�ت�ع��ال��ي ف�ق��ط ،خسارة
هيكل فيما هو أعمق بكثير ،وما هو أبعد من آرائه
ومواقفه واستنتاجاته بأكثر من الكثير ،والمواقف
واآلراء كما االستنتاجات والتحليالت نتاج بشري
يقبل االتفاق واالخ�ت�لاف ،وهيكل ليس نبيا ً وال
بتمسكه
نحن أن�ب�ي��اء ،وف��ي ك � ّل ح��ال لقد منحنا
ّ
ب�ح��ري��ة ال�ف�ك��ر وال�ت�ف�ك�ي��ر وال�ت�ع�ب�ي��ر واستقاللية
المرجعية النقدية شفاعته بوجه المزايدين عندما
نختلف كما منحنا بصدقية خياره القومي شرعية
وحرارة أن نتفق.
 أول ما خسرناه في هيكل هو أنه قدّم نموذجا ًفذا ً وكافيا ً المتالك صفة النموذج في تأكيد حتمية
وإمكانية الجمع بين الصحافة كمهنة وممارسة
الشأن العام في آن واحد ،فهيكل كان مهنيا ً حتى
آخ��ر ال�ح��دود ،متباهيا ً بكونه صحافيا ً ومراسالً
ومح ّررا ً ومو ّثقا ً ومح ّققاً ،وكان جدّيا ً في ممارسة
المهنة واحترام قواعدها والتزام ضوابطها إلى
حيث ال مجال لإلضافة ،وهيكل حتى نهاية العمر
ممارس مهنتَ ُه بك ّل جدية ومثابرة وإتقان المهني
ٌ
ج��اذب�ا ً بأسلوبه السهل الممتنع الجذل الجاذب
ومضامين ال �ق��ول المليئة ب��األف�ك��ار والخلفيات
والمعلومات ،والجدية في إث��ارة العقل والتفكير
وط���رح ال�ق�ض��اي��ا ب�م��ا ف�ي�ه��ا م��ا ي �ه � ّز الممنوعات
وي �ط��رق ب��اب ال �م �ح � ّرم��ات ،لكن هيكل يضع في
مسيرة حياته المهنية ك ّل تحويل للصحافة إلى
مج ّرد باب رزق إهانة للمهنة ولك ّل من يمارسها،
فالصحافة من مهن الشأن العام ،كالديبلوماسية
وال�ج�ن��دي��ة ،ليست م�ج��رد ارت���زاق م��ن ب��ذل جهد
عقلي أو جسدي ،يجوز تزييف وجهة استخدامه
وفقا ً أله��واء صاحب المال ،فالمقال ليس طاولة
طعام يصنعها النجار وفقا ً لرغبة صاحب المنزل
ويل ّونها باأللوان والرسوم التي يرغبها حتى لو

كانت منافية للذوق العام ،او معاكسة للقواعد التي
تعلّمها لممارسة مهنته ،علما ً أنّ بين الحرفيين من
يرفض فعل ما ينافي أصول مهنته وذوقه الفني،
بينما ك�ث��رة م��ن الكتبة ف��ي الصحافة «فاخوري
يضع أذن ال�ج��رة حيث ي�ش��اء ص��اح��ب الفخار»،
الصحافة تعيش في قلب الشأن العام وتسري
عليها أخالقياته وضوابطه مدرسة يعود الفضل
فيها عربيا ً إلى محمد حسنين هيكل ،ولو عرفت
الصحافة العربية قبله مثيالً آخ��ر ،ألن��ه وحده
ح � ّول ه��ذه القيم إل��ى مدرسة ومارسها بك ّل نبل
وتر ّفع وتح ّد وشجاعة ،الصحافي ال يقبض ثمنا ً
ليقول ما يحب صاحب المال أن ُيقال في المقال،
والصحافي ال يسمح لسياسي أو رج��ل أم��ن أو
حاكم أن يوظفه في لعبة البروباغندا ،للتسويق
والترويج لسياسات وتبييض أو تسويد ومديح
وهجاء أشخاص وسياسات.
 اشتغل هيكل مع كبار حكام أكبر بلد عربي،ولم يتبع لهم ،حتى في عهد عبد الناصر وقامته
الشامخة ،بقي هيكل ح��را ً في التفكير ومستقالً
في الكتابة ،والقيم التي صاغها وحماها هيكل
هي قيم التفكير الح ّر والقرار المستق ّل ،وهي قيم
ال�ش��أن ال �ع��ام ،التي بدونها ال تستوي ممارسة
الشأن العام ،وهنا معايير حاكمة في السياسة
والفكر والصحافة ،النزاهة بمفهوم أعمق وأبعد
ع��ن م�ج��رد ال�ن��زاه��ة المالية ون�ظ��اف��ة ال �ك� ّ
�ف ،إنها
نزاهة الفكر بالبحث والتفكير المجرد بال أفكار
مسبقة وانطباعات استباقية افتراضية ،وترك
الفكر الح ّر يصول ويجول في عالم المعلومات
الغني والوافر ،حتى يستق ّر على خالصة ،فتكون
األلمعية ب��أن ي�ك��ون ج��دي��داً ،ال تفرضه جاذبية
ا ّدع��اء التميّز ،ألن التميّز يأتي وليد العفوية أو
االنسيابية ،وال سالسة الصياغة بديل عن عمق
المضمون أو صناعة مفتعلة تجذبها ،وال تأخذه

جاذبية ال�م�ع��ادالت الجمالية ف��ي ال�ك�لام واللغة،
وه��و سيد في صناعتها ،لكن ليس على حساب
متانة تسلسل االستنتاج الفكري ،ومثل النزاهة
ال�ش�ج��اع��ة ب��ال �ق��ول ،وه ��ي غ�ي��ر ش�ج��اع��ة الجسد
والعضالت ،بل شجاعة االستعداد لتح ّمل التبعات
ومواجهة التحديات ،هي الشجاعة التي منحت
هيكل الحصانة ل�ق��ول م��ا يغضب ال��رئ�ي��س أنور
السادات ليرمي به في السجن دون أن ّ
يرف لهيكل
جفن أو يتردّد في قول كلمة أو إعالن موقف.
�س��د ه�ي�ك��ل ف��ي م �س��ار ث�لاث��ة أرب� ��اع قرن
 ج� ّأمضاها في الصحافة والسياسة معاً ،نموذجا ً
لوطنية ال ت�س��اوم وقومية ت �ق��اوم ،وب�ق��ي هذان
السقفان الملتصقان بإنسانية رفيعة تنحاز بال
تردّد إلى قضايا الفقراء وثورات الحرية وحروب
االستقالل ومقاومة االح�ت�لال ،فكانت فلسطين
جمعا ً مكثفا ً للوطنية والقومية واإلنسانية في
خ�ي��ارات��ه واخ�ت�ي��ارات��ه ،فأخلص لها ون��اف��ح عنها
وع��ن حق شعبها وأص��ال��ة مقاومتها ،ون �دّد بك ّل
تخ ّل أو خيانة او تلكؤ ،وفضح ك ّل تآمر أو تسويق
ل �م �س��اوم��ة أو ت�خ�ط�ي��ط ل�ص�ف�ق��ة ت� �ن ��ازل ،فبقيت
مجساته ّ
تقض مضاجع ك ّل من يتو ّرط في خطة أو
ّ
مؤامرة تنال من فلسطين أو تفكر بالنيل منها ،فقد
تصل الوثيقة إلى يدي هيكل ،وعندها الويل الويل
للمتو ّرطين ،فال ترهيب وال ترغيب سيضمنان
ردع هيكل أو منعه من فضحها ونشرها ووضعها
بين أي��دي الناس يتداولون الحقيقة ويتبادلون
الحق في ممارسة ما يرونه حقهم المشروع بحق
المتآمرين.
 ف��ي ال �م �س��ار ال �ش��ائ��ك وال �م �ع � ّق��د ل �م��ا عرفبـ»الربيع ال�ع��رب��ي» ،وخ�ص��وص�ا ً م��ا تع ّرضت له
سورية في قلب هذا المسار بوصفها الحلقة األش ّد
تعقيداً ،وقف هيكل حيث يفترض بمن ال تحكمه
المواقف المسبقة أن يقف ،وهو المنحاز إلى ك ّل

ما يراه ثورة شعب وحركة تغيير ،وهو الرافض
ألن يكون مدافعا ً عن حاكم أو نظام حكم ،ولما
م ّر ما يكفي من الوقائع التي تقول إنّ ما يجري
ليس ث��ورة ،وال مشروع إص�لاح وتغيير ،أوقف
برنامجه على قناة «الجزيرة» وتساءل هل ُيعقل
أن يكون الملك السعودي تشي غيفارا؟ وأن يكون
أمير قطر الجنرال جياب؟ ق��ادة ث��ورات المقاومة
والتحرير ف��ي األم ��ة ،وم�ض��ى ي�ت��رك للسؤال أن
توصل للوقوف مع سورية
يحفر طريقه حتى
َّ
الدولة والجيش والشعب ،ويقول نعم أخطأنا بحق
الرئيس بشار األس��د ،ويعترف لقائد المقاومة
السيد حسن نصرالله بأنه كان رؤيويا ً وصادقا ً
وشجاعا ً في قراره التاريخي بالقتال في سورية
ألنه القرار الصائب والصحيح.
 يغادرنا هيكل وقد ترك وراءه عشرات الكتبوعشرات اآلالف من المقاالت ،وآالف الساعات
المتلفزة ،وهيكالً ل�ش��روط أن يكون الصحافي
سياسيا ً وم��ؤرخ �ا ً ومفكرا ً وألمعيا ً وأدي �ب �اً ،كي
يستحق لقب األستاذ.
 لقد ك��ان بحق أس�ط��ورة صحافة ال�ق��رن فيالعالم كله ،والصحافة المكتوبة ولدت فعليا ً وأخلت
الكثير من مكانتها فعليا ً في هذا القرن الذي عاشه
هيكل ،فكان أستاذها العالمي بال منازع ،في غزارة
ودقة وحرفية ونوعية وتن ّوع اإلنتاج ،وفي رسم
قواعد السلوك التي خطها بنبض حياته ولم ينزفها
حبراً ،بقدر ما نزفها ألما ً وتعبا ً وقلقاً ،هو أسطورة
الصحافة العالمية ،لكنه السيرة التي يجدر بك ّل
طامح ليكون رقما ً صعبا ً في عالم الصحافة أن
ينهل منها ،والمثال ال��ذي يستحق م��ن ك � ّل مج ّد
ومثابر وباحث عن اإلنجازات الصادقة والصعبة،
أن يتخذه قدوة غير آبه بوصفه باألسطورة ذريعة
لتكاسل أو تراجع أو مساومة.
ناصر قنديل

لكن المقاومة لم تأبه للرفض والتشكيك وتدرجت في مسار طويل ارتقت فيه
من مرحلة الرفض القلبي لالحتالل والتعبير المادي البسيط عن الرفض بمقولة
الشيخ راغب حرب «الموقف سالح والمصافحة اعتراف» ،إلى موقف إزعاج
العدو ،ثم إلى مرحلة إرهاق العدو في المساحات التي ينتشر فيها ،فمرحلة
إيالم العدو العالي الشدة ،وصوال ُ إلى مرحلة جعل كلفة االحتالل باهظة ،وهنا
وضع العدو اإلسرائيلي أمام خيارين إما تحمل كلفة تفوق احتماله أو االنسحاب
من لبنان ،فاختار الثاني فسجلت للمقاومة للعرب والمسلمين ومن لبنان النصر
التام األول على العدو اإلسرائيلي ،نصرا ً جاء في لحظة عالمية تاريخية مفصلية،
سعت أميركا إبّانها إلى إرساء النظام العالمي الجديد األحادي القطبية.
بعد التحرير في العام  ،2000ويقينا ً منها بأن «إسرائيل» لن تسكت على
ّ
المذل ،تابعت المقاومة السعي
الهزيمة ولن تتقبل طردها من لبنان بهذا الشكل
إلى حشد القوة الميدانية والمعنوية ،وكانت تدرك أنّ المواجهة مع «إسرائيل»
مقبلة بدون أدنى شك ،لذلك وبتفاهم وتنسيق مع الجيش اللبناني برعاية
الرئيس لحود الذي آمن بالمقاومة وشرعيتها وفعاليتها ،وباحتضان ودعم
متعدد الوجوه تلقته المقاومة من سورية وإيران ،قفزت المقاومة قفزة نوعية
وامتلكت قدرات دفاعية هامة وابتكرت أساليب قتال دفاعي جديد ،وأبدعت في
تحصين األرض وإعدادها للمواجهة مع عدو يملك سيطرة جوية ونارية هائلة،
فكانت نظرية األنفاق ومراكز باطن األرض مقترنة مع قوة نارية صاروخية
هامة ،كان ذلك مؤشرا ً الرتقاء المقاومة إلى مستوى جديد في التوصيف
العسكري ،مستوى المدافع القادر على المراوغة في الميدان والممتلك قدرات
حرمان العدو من االستقرار في أي أرض يدخلها مهما كان حجم الهجوم الذي
يتوسله ومهما كان ثقله وصخبه.
ّ
وبعد  6سنوات كانت المواجهة االختبار ،وش ّنت إسرائيل هجومها على
لبنان بقرار أميركي وتأييد أوروبي ودعم عربي وحتى بتمويل من بعض الدول
العربية – كما ذكرت وسائل إعالم غربية – هجوم هدف إلى إفناء المقاومة
وفتح الطريق أمام شرق أوسط أميركي جديد ،ولم يكن أحد من معسكر العدوان
ّ
يشك ولو للحظة واحدة بأن إسرائيل سترجع من
على لبنان وعلى مقاومته،
الميدان قبل تحقيق كامل أهدافها وفي طليعتها اجتثاث المقاومة.
لكن المقاومة صدمت «إسرائيل» بسلسلة من المفاجآت المتتالية ،مفاجآت
من طبيعة عمالنية واستراتيجية وحتى نفسية وإعالمية ،وكان للقائد الشهيد
عماد مغنية دور بارز في كل ذلك؛ سواء دوره في التحضير للمواجهة قبل
الحرب أو دوره في المواجهة الدفاعية أثناءها ،وانتهت الحرب التي أسمتها
َ
خلفها،
«إسرائيل» حرب لبنان الثانية إلى هزيمة ميدانية لـ«إسرائيل» ومَن
ولكن األه ّم في نتائج الحرب أنها انتهت إلى حرمان «إسرائيل» من حرية القرار
بالحرب ،وتشكلت ألول مرة في تاريخ الصراع مع العدو اإلسرائيلي قيود تكبّل
«إسرائيل» في مسألة الحرب ،ما يعني نشوء حالة الردع العمالني ،أو ما يردّده
اإلعالم بعبارة توازن الردع أو توازن الرعب ،رغم أن العبارة األخيرة في غير
محلها.
لقد أرست المقاومة وتاليا ً محور المقاومة المشكل منها ومن إيران وسورية،
«معادلة الردع المتبادل» مع العدو اإلسرائيلي ،ردع يكبل أيدي إسرائيل عن
الدخول متى شاءت في حرب مطمئنة للنصر ،وباتت إسرائيل تحسب ألف
حساب ألي حرب أو هجوم ُتقدِم عليه ض ّد محور المقاومة .وبات قرار الحرب
اإلسرائيلي محكوما ً أو مشروطا ً إسرائيليا ً بشروط ثالثة:
 1ـ اليقين والطمأنينة إلى نتائج الحرب بضمان تحقيق االنتصار فيها ضمن
المهل التي تحتمل إسرائيل البقاء في الميدان فيها.
 2ـ القدرة على احتواء ردة فعل العدو ،وتح ّمل كلفة الحرب من قبل المجتمع
اإلسرائيلي.
 3ـ القدرة على صرف نتائج الحرب سياسيا ً وإلزام الطرف اآلخر لإلذعان
لما يفرض عليه من قبل «إسرائيل».
ومن أجل منع توفر هذه الشروط ،وبالتالي منع الحرب على لبنان وعلى
محور المقاومة ،ط ّورت المقاومة قدراتها العسكرية لتفهم «إسرائيل» أن ما
تسعى إليه من نصر لن يكون مضموناً ،وأن ما رغبت به من تحقيق «المناعة
االجتماعية» وتحمل اإلسرائيليين ألثقال الحرب أمر لن تبلغه ،وأخيرا ً تأكيد
أن المقاومة لديها من القدرات ما يجعل اقتيادها إلى اإلذعان أمر مستحيل .وقد
نجحت المقاومة في ما صنعت وعززت قدراتها الدفاعية وإمكاناتها الردعية
وباتت معادلة الردع المتبادل ،معادلة مسلم بها من الجميع وكانت المقاومة
تتعهدها دائما ً في ك ّل مرة تحاول إسرائيل خرقها.
وأخيرا ً رأت «إسرائيل» أنّ هدم القلعة الوسطى من قالع محور المقاومة ،أو
كما أسماها السيد حسن نصرالله عمود خيمة المقاومة قاصدا ً سورية ،أنّ هدم
سورية وعزل إيران عن فلسطين ومَن وما يحيط بها سيؤدّي إلى اإلطاحة أوال ً
بالمعادلة ثم اإلطاحة بمحور المقاومة ثم العودة إلى الشرق األوسط الجديد
الصهيوأميركي؛ لكن نتائج العدوان على سورية وبعد  5سنوات من المواجهة
جاءت خالفا ً لما توخى أهل العدوان ،ثم دخلت المواجهة اليوم مرحلة تنبئ بأنّ
الشرق األوسط على موعد مع عهد جديد يشهد تغييرا ً استراتيجيا ً هاما ً يكون
فيه الشرق األوسط ألهله.
سيولد هذا الشرق األوسط نتيجة فشل العدوان وك ّل مشاريعه .وكما كان
الفشل في وضع اليد على سورية كلها ،سيكون الفشل أيضا ً في تقسيم سورية
خاصة وأن مناورات العدو الميدانية أو السياسية بما فيها العدوان المسلح
واإلرهاب اإلجرامي وطرح عزل الرئيس أو هيئة الحكم االنتقالية إلى آخر ما
هناك من مناورات كشفها الرئيس األسد والسيد نصرالله فشلت نتيجة صالبة
ووعي القيادة السورية ومحور المقاومة ،وبالتالي بات مؤكدا ً أنّ سورية
الواحدة ذات الدولة الوطنية العلمانية باقية رغم أنف المعتدين.
أما األخطر والمستج ّد اآلن ،فهو ما أعلنه السيد حسن نصرالله في خطابه
األخير ،الذي قدّم فيه للقادة الشهداء الثالثة ما يفرحهم ويطمئنهم حول المقاومة
وقدراتها ،عنيت قوله إن المقاومة امتلكت اآلن إلى جانب قدراتها الدفاعية
التي تحققت في  ،2006قدرات هجومية وهو إعالن يصدر للمرة األولى عن
قائد المقاومة ،ثم كانت القنبلة الصاعقة التي ألقاها السيد بوجه العدو ،وهي
أنّ المقاومة تمتلك من الصواريخ ما هو قادر على تفجير حاويات األمونيوم،
الموجودة في حيفا والتي إذا اندلعت الحرب لن تكون بمنأى عن النار؛ حاويات
إذا انفجرت فسيكون لها من المفاعيل مفاعيل قنبلة نووية .وفي هذا الكالم
رسالة إلى العدو وطمأنة للصديق أنّ محور المقاومة الذي ال يملك قنبلة ذرية
وال يسعى المتالكها قادر بما يملك من قدرات عسكرية أن يتعامل مع الواقع،
ويجعل ما تمتلكه «إسرائيل» مادة لتدميرها ،وإذا كان السالح النووي يوصف
بأنه سالح ردع استراتيجي ،أفال يكون هذا التهديد الذي يعادل بمفاعيله
القنبلة النووية إشعارا ً إلى المستوى الذي بلغته المقاومة وبأنها حققت الردع
االستراتيجي في مواجهة العدو؟
من الحجر والزيت المغلي ،إلى امتالك قدرات مؤهّ لة إلنتاج مفاعيل السالح
ال��ذري ،مسار سلكته المقاومة ومحورها ،ق��درات امتلكتها وبات جمهورها
وشعوبها على قدر عا ٍل من الطمأنينة ،بأنّ النصر لمحور المقاومة بات في
مرمى النظر ،وما األمر إال مسألة وقت وبعض التضحيات اإلضافية أما النتيجة
فنصر أكيد وردع استراتيجي موثوق.

العميد د .أمين محمد حطيط

البيدق المري�ض ( ...تتمة �ص)1
دروس �ا ً في القيم واإلنسانية وتعطي العالم نموذجا ً في العمل اإلنساني»،
وذهب إلى ح ّد «تهديد» الواليات المتحدة األميركية ،من أنّ عدم إدراج فصائل
كردية سورية كمنظمات إرهابية «يُعَ ّد عمالً عدائياً» ض ّد بالده ،ومضيفا ً بأنّ
قصفه المناطق السورية «خطوات مشروعة ،وك ّل من ال يتفهّم ويحترم موقفنا
هذا فإنه سيدفع الثمن»!
هذا الموقف ألردوغان ،يؤشر بالدليل على عوارض المرض ،والسؤال،
ال بل األسئلة ،هل الدروس التي يقدّمها أردوغان عن «القيم واإلنسانية»
هي تلك التي تترجم إرهابا ً وحشيا ً ض ّد أهل المناطق السليبة التي تشهد
اضطرابات؟ أم بدعمه غير المحدود للمجموعات اإلرهابية المتطرفة
التي تقتل السوريين وتد ّمر سورية؟
وهل خروج أردوغ��ان عن ط��وره ،هو نتيجة شعوره بالعجز وعدم
القدرة على فعل أيّ شيء ،وهو يرى الجيش السوري بمؤازرة روسية
يتقدّم باتجاه استعادة المناطق السورية التي كان يطمح أردوغ��ان
بجعلها محميات تابعة له تحت عناوين المناطق العازلة؟ أم أنه شعر
بعقدة النقص بعد كلمة الرئيس السوري الدكتور بشار األسد (/16
شباط )2016/التي قال فيها« :إنّ أنقرة والرياض تقومان بدور البوق
بهدف االبتزاز ...لو كان مسموحا ً لهم (الهجوم البري) لبدأوه منذ زمن
طويل على األق ّل منذ أشهر .فإذن علينا أن ننظر للسيد ،لسيــد هؤالء...
إذا كانت هناك رغبة في الدخول في مثل هذه الحرب بين القوى الكبرى
أم ال ،وليس بين ق��وى هامشية لم يكن لها دور س��وى تنفيذ أجندة
األسياد».
وهل رفع أردوغان نبرته في وجه سيّده األميركي ،هو ر ّد على موقف
الرئيس األميركي باراك أوباما الذي قال ( /17شباط« :)2016/من
الواضح أنّ حفنة من المتم ّردين في سورية ال تقدر على مقارعة سالح
ثاني أقوى جيش في العالم» (الجيش الروسي) ،أم أنّ المسألة ال تعدو
كونها هلوسات رجل مريض؟!
جرعات هلوسة القوة الزائدة التي ابتلعها أردوغان ،استبقها نائب
رئيس الوزراء التركي يالتشين أقدوغان باإلعالن عن أنّ «أنقرة تريد
منطقة آمنة بعمق  10كيلومترات داخل سوريا تشمل مدينة أعزاز»،
م��ا استدعى ردا ً سريعا ً م��ن الخارجية ال��روس��ي��ة أك��دت فيه أن «ال

منطقــة عازلة في سورية من دون موافقة الحكومــة السوريــة واألمم
المتحدة».
لكن ما هو الفت أنّ مواقف وتصريحات أردوغان وأقدوغان ،سبقها
تنصل فيه
موقف لوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو،
ّ
من تصريحات سابقة أكد فيها التدخل البري ،بقوله« :لم يت ّم بحث
استراتيجية العملية (البرية) بجدية مع التحالف الدولي بقيادة
أميركا» ،مشيرا ً إلى أنّ «إجراء مثل هذه العملية بقوى تركية وسعودية
وقطرية وحدها ،ال يعتبر خيارا ً واقعياً» ،متماهيا ً بهذا الموقف مع ما
أعلنه وزير الدفاع التركي عصمت يلماز الذي نفى نية تركيا المشاركة
في قوات برية!
التضارب في المواقف التركية ،عكس حالة من التخبّط واالرتباك
والضعف ،لكن إصرار أردوغ��ان على تب ّني مقولة «مَن ليس معنا فهو
ض�دّن��ا» يكشف عن بلوغ المرض ح� ّد ع��دم الشفاء ،ما يطرح أسئلة
كبيرة حول مستقبل تركيا األردوغانية ،في ظ ّل لهيب النار المشتعل
في المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا باالحتالل ،وتأثير عصف الريح
السورية التي تشكلت من جراء عوامل الضغط التركي عبر دعم اإلرهاب
والتطرف لمحاربة سورية.
كرة نار اإلرهاب التي ساهمت تركيا في إيصالها إلى سورية ،سترت ّد
إليها ،إذ شهدت أنقرة ( 17شباط  )2016تفجيرا ً استهدف عسكريين
أتراكاً ،ما يطرح تساؤالت جدية ،هل كرة نار اإلرهاب صارت في الداخل
التركي ،أم أنها مؤشرات وصولها؟
ما هو مؤكد أنّ الدعم التركي المكشوف لإلرهاب والتطرف ،والمواقف
التركية الغوغائية التي بدأت تغ ّرد من خارج السرب األميركي ،بدأت
تثير انزعاجا ً في األوس��اط األميركية ،وبعض الغرب ،وب��دأت ُتطلق
دعوات ل�لإدارة األميركية من أجل التعامل بشكل أكثر شدّة مع تركيا
على خلفية قيامها بقصف مناطق سورية ع��دة ،بما يناقض ق��رارات
مجلس األمن الدولي ،ال سيما القرار  ،2254ويع ّرض تفاهمات مؤتمر
ميونيخ لألمن للسقوط ،وهذا برأي المتابعين يتعارض مع المصالح
والسياسات األميركية التي دخلت في «كوما» االنتخابات الرئاسية.
وفي هذا السياق ،يعتبر المسؤول السابق عن تدريب قوات الناتو في

�إعالنات ر�سمية
العراق اللواء األميركي مايكل باربيرو ،أنّ «واشنطن لم تكن حازمة
في التعامل مع األت��راك» ،واألجدى بالنسبة إلى بالده أال تتراخى في
التعامل مع تركيا.
والدعوة إلى عدم التراخي مع تركيا ،ال تنحصر بما عبّر عنه باربيرو،
بل هناك أسباب كثيرة تفرض عدم التراخي ،فاإلدارة األميركية و ّفرت
ألردوغ��ان وحزبه أشكال الدعم السياسي والعسكري واألمني كلّها،
وكذلك الدعم المالي من حلفائها في المنطقة ،وك ّل الظروف التي تم ّكنه
من استعادة «تركة الرجل المريض» ،عبر اإلمساك بالسلطة في العديد
من بلدان المنطقة ،بواسطة «إخوانه» المنتشرين على شكل حركات
سياسية ودعوية ،ومنظمات إرهابية ،لكن على أن يكون بيدقا ً ُتح ّركه
واشنطن بما يخدم مشاريعها ومصالحها وسياساتها ،ال أن يتح ّول إلى
طاووس يتطاول على أسياده ويهدّدهم بدفع األثمان.
هذا الطاووس التركي المريض ،لم يفهم أنّ أحالمه العثمانية هي
أضغاث أحالم ،وأنّ الواليات المتحدة مهما بلغت من الجبروت والقوة،
لم تعد هي الوحيدة التي تمسك بزمام المبادرة الدولية ،فها هي إيران
تتوصل مع دول  1 + 5إلى اتفاق نووي يخرجها من الحصار ويك ّرسها
دول��ة إقليمية بمواصفات دولية وازن��ة ،وه��ا هي روسيا االتحادية
ّ
منغصات ولومة
المعترف بقوة حضورها ودورها أميركياً ،ال تحتمل
الئم تركي .فروسيا بلسان رئيسها فالديمير بوتين تؤكد أنّ مؤازرتها
لسورية ض ّد اإلره��اب وداعميه خيار ثابت وراس��خ ال رج��وع عنه ،ما
يحتم على العثمانيين الجدد الذين يحكمون تركيا اليوم ،أن يفهموا
جيدا ً هذه الحقيقة ،ويتوقفوا عن جنون العثمنة ،كي ال تطالهم لعنة
«السوخوي».
وحريّ بأردوغان أن يحذو حذ َو وزير الخارجية الفرنسي السابق
ل��وران فابيوس ال��ذي اعترف ب��أنّ ب�لاده (فرنسا العظمى) ال تأخذ
القرارات بمفردها ،مشيرا ً إلى أنه «عندما سنكتب التاريخ سنكتب أنها
كانت نقطة تح ّول ليس فقط بالنسبة لألزمة في الشرق األوس��ط بل
أيضا ً ألوكرانيا والقرم والعالم».
فهلاّ سيفهم أردوغان المريض وإخوانه...؟

معن حم ّية

إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
استقصاء اسعار إلنشاء خيمة لقطع الغيار
في معمل بعلبك.
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
اسعار المذكور أعاله الحصول على نسخة
م��ج��ان�ا ً م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق
النهر.

تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان -ط��ري��ق ال��ن��ه��ر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
علما ً أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/3/4عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
بيروت في 2016/2/16
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
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بلدية الشياح
تبليغ قرار وضع اليد رقم /1أ-و تاريخ 2016/2/3
إلى السادة مالكي العقار رقم  /923/الشياح
تبلغكم بلدية الشياح قرار وضع اليد الجزئي على العقار خاصتكم رقم  /923/الشياح.
المادة األولى :توضع اليد جزئيا على العقار رقم  /923/الشياح وفقا ً لما يلي:
المنطقة
العقارية

رقم قرار االستمالك

رقم
العقار

/1ب2015/

923

الشياح

/1ب2015/

923

الشياح

مساحة العقار م2

المساحة المستملكة
م2

اسم صاحب العالقة

205

134

عبده يوسف صليبي

205

134

نجال حنا أبو مشرق

المادة الثانية :يتوجب على مالكي وشاغلي ومستثمري هذا العقار إخالءه خالل  15يوما
وهدم المنشآت خالل  30يوما من تاريخ نشر هذا القرار وإال عمدت البلدية إلى التنفيذ بالطرق
اإلدارية على نفقتهم الخاصة ومسؤوليتهم.
المادة الثالثة :ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
قرار صدر بتاريخ 2016/2/3
رئيس بلدية الشياح
ادمون غاريوس
التكليف
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