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تتمات
عملية «المزارع» تبهر الخبراء ( ...تتمة �ص)1

فهي ر ّد م��ن نفس ن��وع عملية القنيطرة م��ن ه��ذه ال��زاوي��ة ،وم��ن الزاوية
العملياتية العملية صفعة ت��رنّ لها ال ��رؤوس وتستدير إعجابا ً وتضع
ال�م�ق��اوم��ة ف��ي م�ص��اف ال�ج�ي��وش األش� � ّد اح �ت��راف �اً ،وتسجل ي��وم الثامن
والعشرين من الشهر األول من العام الحالي يوما ً تاريخيا ً لفضيحة بيت
العنكبوت والجيش الذي ال ُيقهر.
هل هو الر ّد أم هي البداية؟
ال أحد يعلم ،فالبيان استخدم صيغة الترقيم ،ولم يأت على ذكر الر ّد
بل اكتفى باستعمال اسم «مجموعة شهداء القنيطرة» ،ومن الممكن
أن تكون العملية جزءا ً من ر ّد أو تكون الر ّد دفعة واحدة ،أو أن تكون
تمهيدا ً لر ّد لم يت ّم بعد.
«إسرائيل» ضائعة في التحليل ،وضائعة في تقدير الموقف ،كما هي
ضائعة في كيفية التصرف ،فالمقاومة مرتاحة للمواقف اللبنانية ،بما
فيها مواقف األطراف التي اكتفت بالدعوة إلى عدم التو ّرط في حرب،
من دون أن تتهم حزب الله بالسعي إلى ذلك ،أو بفعل ذلك ،كما كان
دأبها في ما هو أق � ّل من ه��ذه العملية ،و«إس��رائ�ي��ل» ال تجد من يعلن
أنها طليقة اليدين وتملك «حق ال��ردّ» باسم الالزمة التقليدية بـ»الحق
المشروع في الدفاع عن النفس» ،من واشنطن إلى باريس الدعوات
متطابقة لضبط النفس وصوالً إلى مجلس األمن ،والوضع خطير لكنه
ال يستحق الذهاب إلى الحرب كما جاء في الموقف األميركي.
«إسرائيل» م ّهدت لردود بسالح الجو ،واستثنت العمل البري ،في
تفسره ذريعة الحرص على قوات «اليونيفيل» ،التي
موقف الفت ،ال ّ
ً
اجتاحتها «إسرائيل» في عام  ،1982وقصفت المدنيين أطفاال ونساء
في مواقع يحرسها «اليونيفيل» في عام  1996في مجزرة قانا.
الر ّد البري يفتح الباب لمرحلة الجليل وما بعد الجليل وفقا ً لما تراه
«إسرائيل» ترجمة لمعادالت قائد المقاومة في إطاللته األخيرة ،والر ّد
الجوي يعني ردا ً صاروخيا ً كما يقول خبراء «إسرائيليون» ،مطاراتكم
مقابل مطاراتنا ،وكهرباؤكم مقابل كهربائنا ،ومدنكم وجسوركم
مقابل المدن والجسور.
م��اذا ستفعل «إس��رائ�ي��ل» ه��و ال �س��ؤال ال��ذي ال يملك قادتها جوابا ً
وافيا ً عليه ،فتج ّرع س ّم الهزيمة يعني سقوط أهداف عملية القنيطرة
بالقول إنّ اللعبة لم تنته بعد ردا ً على كالم السيد حسن نصرالله بأنّ
اللعبة انتهت في المنطقة ،والتأقلم مع العملية ثبوت لنهاية اللعبة فيما
يد المقاومة هي العليا ،وأنّ َمن مع المقاومة في محور المقاومة هم
أصحاب التسديدة األخيرة في ملعب المنطقة.
إنْ ردّت «إسرائيل» فماذا عساها تفعل ،ر ّد صغير يصغر مكانتها
بعد عملية مزلزلة كعملية المزارع ،ور ّد بحجم العملية يعني استدراج
ر ّد أعلى بلوغا ً لدرجة التوتر التي تعني االنزالق إلى الحرب فهل تملك
«إسرائيل» هذه القدرة؟
رهانات «إسرائيل» االختبارية األه ّم انتهت بالفشل ،فالرهان على

أنّ جبهة الجوالن أسهل لم ينجح ،ألنّ التمهيد للر ّد بدأته المقاومة،
بصواريخ الجوالن بأيدي المقاومة السورية ،والرهان على تفخيخ
المفاوضات األميركية ـ اإلي��ران�ي��ة ب��اء بالفشل ،وال��ره��ان على ردع
المقاومة عن ال��ر ّد بالخوف من مناخ لبناني غير متف ّهم وضاغط ،لم
يجد صدى أمام اإلبهار والدقة المرافقين للعملية ،وحجم المشروعية
المدروس ،وااللتفاف الشعبي حول المطالبة بالردّ.
ت ّم الر ّد ولو بصورة أولية ،وليس أمام «إسرائيل» إال التقاط األنفاس
قبل التس ّرع بقرار أحمق ال تتح ّمله وال تحتاجه ،وال��ر ّد في لبنان أو
سورية بالنسبة لـ«إسرائيل» كما هدّد نتنياهو ،يعني جعل إي��ران في
الجوالن كما قال نتنياهو نفسه ،ولبنانيا ً يعني حربا ً لم تذق «إسرائيل»
مثل مراراتها.
ً
لذلك يبدو منطقيا م��ا نقله موقع صحيفة «ي��دي�ع��وت أحرونوت»
منتصف ليل أم��س ع��ن رئ�ي��س وزراء االح �ت�لال أن��ه ق � ّرر امتصاص
الضربة واستيعابها وقبول اعتبار اللعبة منتهية عند ه��ذا الح ّد مع
ال��ردود الموضعية التقليدية التي شملت تساقط بعض القذائف في
أطراف البلدات المجاورة لمزارع شبعا المحتلة.
ربما بعد العملية صارت كلمة السيد حسن نصرالله يوم غد أه ّم من
انتظار ما ستفعل «إسرائيل»...

فبعد حوالى عشرة أيام على العدوان «اإلسرائيلي» على القنيطرة السورية
والذي أدى إلى استشهاد ستة من كوادر حزب الله وجنرال إيراني ،وقبل احتفال
تأبينهم المقرر غدا ً الجمعة ،نفذت المقاومة عملية احترافية مدروسة بدقة من
النواحي األمنية والعسكرية والسياسية ،ضد موكب عسكري «إسرائيلي»
وأدت إلى سقوط أكثر من عشرة قتلى من العدو بينهم قائد سرية ،فضالً عن
احتراق  9آليات عسكرية.
وسارع حزب الله إلى اإلعالن في بيان أنه «عند الساعة  11.25من صباح
هذا اليوم (أمس) ،قامت مجموعة شهداء القنيطرة األبرار في المقاومة اإلسالمية
باستهداف موكب عسكري إسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ،مؤلف
من عدد من اآلليات ،ويض ّم ضباطا ً وجنودا ً صهاينة ،باألسلحة الصاروخية
المناسبة ما أدّى إلى تدمير عدد منها ووقوع إصابات عدة في صفوف العدو».
فيما أفيد أنّ الموكب كان يعبر طريقا ً في محاذاة السياج الحدودي بعد قرية
العباسية وتحديدا ً عند منعطف صعودا ً باتجاه مزرعة بسطرا في شبعا المحتلة
شرق ثكنة المجيدية.
ور ّد العدو بقصف أطراف المجيدية من جميع المواقع المطلة على الشريط
الحدودي ،كما قصف في شكل متف ّرق محيط منطقة م��زارع شبعا ،في حين
دارت اشتباكات بين مجموعة من المقاومة وجنود االحتالل استمرت نحو أربع
ساعات.
وأصيب عسكري من الكتيبة االسبانية في الـ«يونيفيل» جراء تع ّرض جامع
العباسية للقصف «اإلسرائيلي» ،ما لبث أن فارق الحياة.

المقاومة تنجح في استدراج
العدو إلى تقديم هدف دسم

وكشفت مصادر مطلعة لـ«البناء» التفاصيل عن حرب الساعات األربع التي

حرب العقول والقلوب ( ...تتمة �ص)1
لتأخذ العملية مداها ويتردّد صداها ،ويأتي
السيد يرسم بسبابته المعادلة الرادعة الجديدة،
ويقول لنتنياهو ،نعم مجددا ً لقد انتهت اللعبة،
والحرب ال نخشاها.
 ف��ي ش ��روط العملية م��ا ي�ج�ع��ل العمليةالمثالية مستحيلة ،فاالستنفار العالي الدرجة
ف��ي منطقة عسكرية مغلقة م��ن ك � ّل زواياها،
ومداخلها ومخارجها ،ومساحتها المحدودة
وأرضها الجرداء ،وطقسها القاسي ،عناصر
تجعل مهمة التسلل والتق ّرب والتر ّبص أليام،
من دون أن تنجح الطائرات بال طيار واألقمار
االصطناعية ،بكشف المقاومين الذين يفترض
وفقا ً لطبيعة العملية أن يزيدوا على العشرة،
ووف�ق�ا ً لفرضية االلتحام يفترض أن يزيدوا
ع�ل��ى ال�ع�ش��ري��ن ،ووف �ق �ا ً لمخاطر المفاجآت
وال �ت �ع � ّرض للقصف واالس �ت �ه��داف والحاجة
إلى وح��دات حماية وإسناد أن يصل تعدادهم
للخمسين ،وألنّ الفشل ك��ارث��ة معنوية بعد

عملية القنيطرة ،وألنّ الوقت من ذهب ،وألنّ
مصير معنويات المقاومة ومعادلة الردع في
الميزان ،فيجب أخ��ذ ك� ّل االحتياطات لضمان
النجاح ،فكيف يمكن في أرض ج��رداء مليئة
�ص �ن��ة وال �ط��رق
ب��ال �م��واق��ع ال �ع �س �ك��ري��ة ال �م �ح� ّ
المراقبة ،والمداخل المحكمة اإلغ�لاق ،وتحت
أق �م��ار اصطناعية وط��ائ��رات اس�ت�ط�لاع على
مدار الساعة ،أن يتسلّل خمسون مقاوما ً وأن
يختبئوا وأن ينتظروا أليام ،يأكلون ويشربون
وي� �ن ��ام ��ون ت �ح��ت أع��ي��ن ال� �ع ��دو م ��ن دون أن
يكشفهم ،وأن ينفذوا عمليتهم بدقة وإتقان في
وضح النهار ،وأن يعودوا سالمين.
 ف ��ي وض �ع �ي��ة ج �ي��ش م �ح �ت��رف تناقشالفرضية للعملية المثالية ويصرف عنها النظر
ألنها مستحيلة ،لكن العقول والقلوب عندما
تدخل الحرب تجعل المستحيل يصير ممكناً،
واإلعجاز يصير هو إدمانها ،ولعبتها المحبّبة
والمفضلة ،لتكون القيمة ال��ردع�ي��ة للعملية

بما ي�ت�ع�دّى حجمها ،وال �ه��دف ال��ذي أصابته
والخسائر التي ألحقتها ،فتصير القيمة بإعجاز
التنفيذ ،وإبهار القدرة على تحدّي المستحيل.
 ف��ي المقابل ،بمقدار م��ا كشفت العمليةالتف ّوق النوعي للمقاومة على جيش االحتالل
أظهرت هشاشة هذا الجيش كمنظومة عملياتية
واس �ت �خ �ب��اري��ة ،ل�ت�ك��ون ال�ح�ص�ي�ل��ة ف��ي حرب
ال�ع�ق��ول وال�ق�ل��وب ،عشرة للمقاومة وصفرا ً
لالحتالل ،وتطلق صافرة الشوط األول عشرة
صفر ،وم��ن يريد شوطا ً ثانيا ً ينتظره البيان
رق��م اثنين ،وم��ن يلعب في الوقت المستقطع
عليه انتظار ضربات ال�ج��زاء ،وم��ن يعبث مع
ال�لاع�ب�ي��ن األق��وي��اء ي�ن�ت�ظ��ره ال �ك��ارت األحمر
والطرد من الملعب.
 أم��ام «إس��رائ�ي��ل» أح��د خيارين ،أن تقتنعبالفشل ،أو أن تفشل ،فتذهب إل��ى التمرين
األصعب حيث ينتظرها ما بعد بعد الجليل.
ناصر قنديل

القوة االقت�صادية ( ...تتمة �ص)1
مديرية لحماية المستهلك في وزارة االقتصاد...
تبقى الحلول واإلن���ج���ازات المرتبطة بحماية
المستهلك دون المستوى المطلوب.
إنّ مجلس النواب قام بتعديل أحكام قانون حماية
المستهلك في الجلسة التشريعية المنعقدة بتاريخ
 2نيسان عام  ،2014فأدخل العديد من التحديثات
الهامة على مستوى مكافحة الغش والعقوبات ،إال أنّ
التطبيق ال يزال غير واقعي ،وال تفعيل حقيقيا ً آللية
الرقابة.
فقد استحدث هذا القانون ما ُس ّمي بمديرية حماية
المستهلك لتح ّل مكان ما كان يُعرف بمصلحة حماية
ووس��ع صالحياتها ،أما المادة الحادية
المستهلك
ّ
عشرة من القانون فأبرزت بوضوح دور الدولة في
حماية المستهلك ،وهنا التقصير األبرز في حماية
المستهلك ،فقد انشأ القانون ما يُعرف بالمجلس
الوطني لحماية المستهلك يترأسه وزير االقتصاد
وعضوية ال��م��دراء العامين ل����وزارات االقتصاد،
ال��زراع��ة ،الصحة ،البلديات ،الصناعة ،البيئة،
السياحة ،االت��ص��االت ،اإلع�ل�ام ،التربية ،ورئيس
مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات
وممثلين عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة
في لبنان ،وعن الصناعيين ،ونقابة وكاالت ونشرات
الدعاية واإلعالن ،وجمعيات حماية المستهلك ،إال أنه
لم يت ّم تعيين الممثلين على رغم الفضائح المد ّوية
في البلد على صعيد حماية المستهلك.
أما عمل مديرية حماية المستهلك فلم يت ّم توضيحه
من حيث اإلج��راءات الدورية ،واقتصر عملها على
القيام باألبحاث وتلقي الشكاوي ومعالجتها ،فهل
من المنطق أن تنتظر مديرية حماية المستهلك
الشكاوى لتتحرك بدل أن تكون لها خطة شاملة
للرقابة الدورية في كافة المناطق.
من جهة أخرى أنّ محكمة المستهلك معطلة منذ
تأسيسها في عام  2005ولم تجتمع وال مرة واحدة
حتى اليوم.
في مقابل ذلك نرى أن أوجه الغش في لبنان تتن ّوع
وتتكاثر ،من اللحوم إلى المياه ،من تعرفة الموتورات
الخاصة ،إلى طريقة احتساب فوائد المصارف إلى
شتى اإلعالنات الخادعة التي ذكرها القانون.
فما زال المعلنون يص ّرون إلى اليوم على اإلعالن
عن ع��روض��ات عن سلع وخ��دم��ات من دون إدراج
ضريبة الـ  TVAمما يعتبر تضليالً وإعالنا ً خادعاً،
ويص ّر التجار على الغش بالمقاييس والموازين،
وال تطبّق معظم المحال التجارية مفهوم العالقة
التعاقدية بين البائع وال��ش��اري بحيث يستطيع
استرداد األم��وال في حال عدم رضاه عن السلعة،
ويبقى المسيطر األه ّم هو عدم الوضوح وعدم احترام
لحقوق المستهلك .هذا كله يؤدّي إلى غياب حماية
المستهلك ،بما يرسل رسالة واضحة تدعم عمليا ً
الفساد .يستطيع مفتش وزارة االقتصاد التابع
لمديرية حماية المستهلك حماية المواطن اللبناني
من دخ��ان السجائر في األماكن العامة التي يمنع
القانون التدخين فيها ،كما يستطيع أن يقوم بك ّل

ما قام به مفتشو الصحة وأكثر ألنّ لهم صالحيات
لحماية المستهلك من ك ّل ما يسبّب ضرراً ،من صحته
إلى جيبه وحمايته من االحتكارات وتأمين ك ّل حقوق
المستهلك في لبنان.
علما ً أن القانون أعطى المفتش حق االستفادة من
قسم المبالغ المستقاة
الغرامات إلعطاء حافز حيث ّ
من الغرامات وثمن البضاعة المحكوم بهما مشترك
ينشأ لدى مديرية حماية المستهلك توزع عائداته
وبالتالي من المفروض أن يشجع ه��ذا التقسيم
المفتشين للقيام بواجباتهم وتعزيز الرقابة ،مع
العلم أنّ هذا األسلوب ت ّمت تجربته مع الجمارك
وأترك للقارئ الحكم.
إن مديرية حماية المستهلك بتكوينها اليوم
وبطبيعة عملها لن توفر حماية المستهلك ما لم
تعط صالحيات أكبر ،علما ً أنّ عدد الـ 170مفتشا ً هو
عدد جيد لتحقيق نتائج أفضل ،أقله على مستوى
المحاضر المسطرة وهي ال تتعدّى الـ 400سنوياً،
على رغم الفساد المستشري في هذا اإلطار .فدورها
األساسي يجب أن يكون مراقبة األس��واق مراقبة
دورية منذ دخول السلعة إلى لبنان حتى وصولها
إلى المستهلك ،ال أن تتح ّول إلى مج ّرد خط ساخن،
أو أن تتح ّرك موسميا ً بحسب الظروف.
ومن المفترض أن يكمل هذا العمل ،عمل المجتمع
المدني وجمعيات المستهلك ،فمثل هذه الجمعيات
لها تأثير بارز من ناحية التوعية ومن ناحية الضغط
على صانعي السياسات ،وتسمية األمور بأسمائها،
ففي دول العالم تلعب هذه الجمعيات دورا ً أساسيا ً
في الحفاظ على حقوق المستهلك .ويكون لها تأثير
قويّ في مقاطعة سلعة إذا ثبت أنها تقوم بالغش ،بل
أبعد من ذلك إذا ثبت أنها تنتهك أمورا ً أساسية مثل
عمالة األطفال أو غيرها.
وهي تكون مسؤولة عن نشر الثقافة االستهالكية
وتوعية المواطن حول حقوقه ،عبر نشر منشورات
خاصة ،فمثالً تع ّد مجلة الـ whichفي بريطانيا من
المجالت األكثر تأثيرا ً في هذا اإلطار.
أما في لبنان فما زال تعاطينا مع حقوق المستهلك
على طريقة الهواة ،حتى المواطن نفسه ال يدرك
أهمية األمر ومدى ما يملكه من حقوق ،فهو يخاف
يخص
من المطالبة ويخاف من المواجهة في ما
ّ
حقوقه االستهالكية .واألسلوب المعتمد في المديرية
ال يساعد أبدا ً اليوم .خالل كتابة هذا المقال اتصلت
على  1739ألتفاجأ بالمجيب االلكتروني يطلب مني
أن أسجل شكواي على الهاتف!
م��ن ناحية أخ��رى ف��إنّ ع��دم إص���دار المراسيم
التنفيذية لمشروع قانون مكافحة االحتكار والذي
ما زال في األدراج يساهم في تدني حقوق المستهلك
في لبنان أيضا ً وأيضا ً والمطلوب استصدار المراسيم
التطبيقية وتنفيذها؛ فالتنافس الح ّر هو محرك ذاتي
لضمان جودة السلعة بأسعار تنافسية مما يضمن
حقوق المستهلك ،أما أوجه االحتكار المتعدّدة فتوقع
المواطن في ّ
فخ أسعار مرتفعة مقابل خدمات سيّئة.
واألمثلة في بلدنا كثيرة فال يتخيّل للبعض أنّ حقوق

المستهلك في لبنان يت ّم انتهاكها فقط في اللحوم
واألطعمة ،إن ه��ذه الحقوق ُتنتهك في ك� ّل شيء،
في اتصاالته ،في النفايات التي يدفع لقاءها أغلى
األثمان ،في تأمينه الصحي ،في قرضه المصرفي ،في
خدمات مرفأه ومطاره ،وكهربائه ومائه ،في أسعار
تذاكر السفر والضرائب عليها كلها حقوق استهالكية
ابتلعها االحتكار وعدم الرقابة.
كما من الضروري اإلس��راع بإقرار قانون حرية
الحصول على المعلومات لتتسم العالقة مع المواطن
بالشفافية التامة التي تخ ّوله اإلط�لاع على كافة
المعلومات التي تطاول حقوقه والخدمات المقدمة
إليه على كافة الصعد .وقد يكون هذا القانون هو
األه ّم لمكافحة الفساد في لبنان.
إنني اعتبر أنّ هذا القانون هو أساس «العدة»
المطلوبة لمكافحة الفساد واعتماد الشفافية في
تأجل إقرار هذا القانون بطلب من
لبنان ،ولألسف ّ
دولة الرئيس سالم.
لنتوحد حول حقوقنا االستهالكية،
ألم يحن الوقت
ّ
وألم يحن الوقت من أن تخاف الدولة من المستهلك
الذي وصفه كينيدي بالقوة االقتصادية األكبر تأثيراً،
ألم يحن الوقت لهذه القوة االقتصادية أن تتحرك
وتطالب وتقاطع؟
فليت ّم تفعيل مديرية حماية المستهلك بالمستوى
المطلوب ،وعندها لن نكون بحاجة إلى هيئات جديدة
ال لسالمة الغذاء وال نيابة عامة غذائية ،فإنّ الرقابة
الالحقة والدائمة أثبتت جدواها في ك ّل بلدان العالم،
فحتى لو دخلت بضاعة ال تتوافر فيها المواصفات
من المفروض أن يت ّم كشفها من قبل مديرية حماية
المستهلك من خالل الكشف الدائم على ك ّل البضائع
المعروضة في األسواق التي يجب أن يكون عندها
صالحيات ألخذ ك ّل اإلجراءات الالزمة.
كفانا اختراعا ً لوظائف جديدة لمج ّرد التوظيف
كما ذكرنا بأنّ ك ّل بلدان العالم تحمي المستهلك من
خالل الرقابة الالحقة ،وقبل االنطالق بهيئة لسالمة
الغذاء ال ندري إذا كانت ستختلف عن مثيالتها في
السابق ،يجب معالجة مواضيع أساسية تتعلق
بالصحة العامة مثل احتكار ال��دواء مثالً ،نعم في
ال��واق��ع ال يوجد ش��رك��ات حصرية ل�لأدوي��ة ولكن
الشركات المنتجة ال تبيع بالغالفات المسجلة في
لبنان إال للوكيل الحصري وال يستطيع المستورد أن
يستورد بغالفات غير المعتمدة في لبنان ،واعتماد
األدوية الـ genericفي ك ّل التعاونيات والضمان
االجتماعي من الممكن أن تخفف فاتورة األدوي��ة
للدولة اللبنانية أقله إلى النصف .والظاهر اليوم
كيف يت ّم عرقلة هذا الموضوع على رغم إصرار وزارة
الصحة عليه.
كما أن اللجان هي مقبرة القوانين ،فإنّ الهيئات
هي تضييع للصالحيات والفعالية في معالجة
المواضيع ،األج��دى اليوم هو إق��رار قوانين فاعلة
ورائ��دة وإعطاء الصالحيات الضرورية للمديريات
المختصة.

فادي ع ّبود

شهدتها منطقة شبعا إثر العملية كاآلتي:
أوال ً  -العملية كانت مزدوجة حيث ت ّمت مهاجمة القافلة العسكرية
«اإلسرائيلية» من محورين :محور الوزاني ومحور بركة النقار .كما تم تبادل
إلطالق النار مع القافلة نفذته مجموعة للمقاومة كانت منتشرة في المنطقة.
ثانيا ً – سبق العملية قيام المقاومة بتحركات خالل األيام الماضية في
منطقة القنيطرة وقبالة مزارع شبعا ،هدفت تكتيكياً ،إلى استدراج الجيش
«اإلسرائيلي» إلى عمليات حشد لقواته وتحركات عسكرية ،ما وفر للمقاومة
هدفا ً دسما ً تمثل بمرور قافلة الجيش «اإلسرائيلي» في المنطقة التي حصل
فيها الكمين .وتع ّد هذه المنطقة ممرا ً إجباريا ً أليّ تحركات عسكرية في المنطقة
السورية المحتلة ،بين القنيطرة ومزارع شبعا.
ثالثا ً  -عملية االنقضاض على القافلة العسكرية «اإلسرائيلية» بصواريخ
موجهة ضد الدروع استمرت نحو ربع ساعة (ستة صواريخ) وبعدها حصل
تبادل إلطالق القذائف استم ّر نحو ثالث ساعات ونصف الساعة .وفي خاللها
جرت اتصاالت قامت بها قيادة الـ«يونيفيل» لوقف النار ،بعدما بادر إلى هذه
االتصاالت الجانب «اإلسرائيلي» الذي اتصل بقيادة القبعات الزرق في الناقورة
طالبا ً تدخله عبر الجيش اللبناني لوقف النار .وردّت المقاومة برفضها هذا
الطلب إال إذا أوقف «اإلسرائيليون» إطالق النار .وجاءت اإلجابة «اإلسرائيلية»
بالموافقة.
وفي السياق ،أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» «اإلسرائيلية» أن «رئيس
وزراء العدو بنيامين نتانياهو ق ّرر امتصاص الهجوم في شبعا ووقف إطالق
النار مع حزب الله».
وكان نتنياهو أكد بعد إبالغه بالعملية خالل جولة له في مستعمرة سديروت
أن الجيش سير ّد على الهجوم ،وقال نتنياهو في بيان» «الجيش مستع ّد للر ّد
بقوة على أي جبهة ،وكل من يحاول اختبارنا على جبهة الحدود الشمالية
اإلسرائيلية ،أقترح عليه أن يرى ما حصل بالقرب من سديروت ،في قطاع غزة
التي عانت منها حماس الصيف الماضي».
كذلك ،دعا وزير الخارجية «اإلسرائيلي» أفيغدور ليبرمان من بيكين ،إلى
الر ّد بق ّوة على العملية.

واشنطن تدعو إلى عدم التصعيد

وفيما تغافلت واشنطن عن العدوان «اإلسرائيلي» على القنيطرة في الثامن
عشر من الشهر الجاري ،أعربت أمس ،تعليقا ً على عملية شبعا ،عن تأييدها
لـ«إسرائيل» في مواجهتها مع حزب الله.
وصرحت المتحدثة باسم الخارجية األميركية جين ساكي للصحافيين:
«نحن ندعم حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن النفس ،ونواصل دعوة جميع
األطراف إلى احترام الخط األزرق بين إسرائيل ولبنان» .لكنها دعت «جميع
األطراف إلى االمتناع عن القيام بأي تحرك من شأنه أن يصعد الوضع» ،مضيفة

أن واشنطن تراقب الوضع من كثب.

التفاف رسمي وشعبي حول المقاومة

أما في لبنان فكان البارز الوحدة الوطنية وااللتفاف الرسمي والشعبي
والحزبي حول المقاومة باستثناء بعض قوى  14آذار.
وفي هذا اإلطار ،سارع رئيس الحكومة تمام سالم إلى حسم الموقف الحكومي
من التطورات في الجنوب ،واعتبر في بيان« :إن التصعيد «اإلسرائيلي» في
المناطق الحدودية بعد العملية التي جرت في شبعا المحتلة من شأنه أن
يفتح الباب أمام احتماالت خطيرة ليست في مصلحة السلم واالستقرار في
المنطقة».
وإذ أكد تمسكه بقرار مجلس األمن  1701بكل مندرجاته ،أشار إلى «أن لبنان
يضع األسرة الدولية أمام مسؤولياتها ويدعوها إلى كبح أي نزعة «إسرائيلية»
للمقامرة باألمن واالستقرار في المنطقة» .وأكد أن «لبنان بكل فئاته وتالوينه
وقواه السياسية يقف صفا ً واحدا ً خلف القوى المسلحة الشرعية في مهمتها
المتمثلة في الدفاع عن أرضه وأمن أبنائه» ،داعيا ً «إلى أقصى درجات التضامن
الداخلي والوحدة الوطنية».
وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري أكد «أن ما قامت به المقاومة في
مزارع شبعا ،حصل على أرض لبنانية محتلة ،كرد فعل على عملية عسكرية
إسرائيلية».
بدوره ،لفت رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبالط إلى انه «من
الواضح أن عملية المقاومة ذكرت إسرائيل بأن اللعب بالنار مكلف ،لكن هذا ال
يمنع اتخاذ االحتياطات الضرورية لمواجهة أي عدوان».
وأضاف في «تغريدة» على «تويتر»« :وفي هذه المناسبة فقد جرت العملية
في األرض السورية في انتظار ترسيم الحدود ،وهذا ضرب من الذكاء في غاية
األهمية ،لكن ومن أجل تفادي أي احتمال طارئ ،يجب كما قلت سابقا ً تحصين
الوضع األمني والنقدي من أجل الصمود في مرحلة من التحديات طويلة جداً».
كذلك أجمعت الفصائل الفلسطينية على اإلشادة بالعملية وجرت احتفاالت
في المخيمات اللبنانية وفي غزة لدعم المقاومة .وأكد عدد من الفصائل أن
المعركة المقبلة مع العدو ستكون مشتركة.

مجلس األمن

وفي نيويورك عقد مجلس األمن الدولي جلسة خاصة مساء أمس بطلب
من فرنسا لـ«بحث الوضع على الحدود اللبنانية الفلسطينية» عقب العملية
البطولية للمقاومة في مزارع شبعا.
وقال سفير فرنسا في األمم المتحدة فرنسوا ديالتر خالل توجهه الى قاعة
االجتماع« :هدفنا هو التهدئة ومنع أيّ تصعيد».
ولكن الجلسة عُ لّقت بُعيد منتصف الليل بهدف التشاور مع عواصم
القرار...

جاء رد المقاومة ( ...تتمة �ص)1
من جزئيات التنفيذ واالنتقال ثم االنقضاض والتفجير ،كل
هذه األمور نفذت في منطقة ذات جغرافية غير عادية ال بل
تعتبر صعبة في ذاتها منطقة جبلية تكسوها الثلوج يركز
العدو جهده االستخباري المتعدد الجوانب عليها بحيث
أنه كان يفاخر بأنه يحصي األنفاس لكل من يتحرك فيها...
وعلى رغم كل ذلك نجح المقاومون في تنفيذ العملية وفي
هذه المدة القصيرة ولم يستطع العدو اكتشافها حتى
اندلعت النيران بقافلته.
وعلى صعيد التصنيف العام فإن العملية جمعت في
ذاتها بين أمرين ،العمل المقاوم والعمل االنتقامي الردعي،
في الصفة األول��ى أكدت المقاومة حقيقة حاول البعض
غرس عكسها في األذه��ان حقيقة بأنها لن تنسى أرضا ً
لبنانية محتلة ،وأن ظن البعض وقولهم أن المقاومة تخلت
عن وظيفتها في العمل المقاوم عندما انصرفت للدفاع عن
محور المقاومة في سورية ،أن هذا الظن هراء وادعاء أو
تلفيق ال صلة له بالحقيقة والواقع ،أما بالنسبة للثاني
فقد أك��دت المقاومة أن دم��اء شهدائها ال يمكن أن تذهب
هدرا ً وأن الجريمة «اإلسرائيلية» في القنيطرة لن تمر من
غير عقاب ،والعقاب يكون من نوع الجريمة مع ضوابط
أخالقية وقانونية وشرعية يتقيد بها حزب الله خالفا ً لما
تقوم به «إسرائيل» من انتهاك لقواعد األخالق والقانون.
وفي هذا األمر تكون المقاومة قد ثبتت معادلة توازن الردع
التي أرادت «إسرائيل» إطاحتها في القنيطرة.
ويجب التوقف عند الحرب النفسية التي شكلت عالمة
فارقة في سلوك المقاومة بعد جريمة القنيطرة ،حيث
نسجل أن حزب الله التزم الصمت المطبق حتى أنه تنصل
من أي قول أو تصريح نسب لمصدر وصف أو ادعى أنه من
مصادره ،ثم كانت العبارات الملفتة التي جاءت على لسان
المسؤولين الذين يلون السيد حسن نصرالله في التراتبية
التنظيمية ،حيث قالوا إننا «اتفقنا بأن يعلن السيد حسن
نصرالله األمين العام للحزب موقف الحزب يوم الجمعة»
وهو ما أوحى للعدو بأن الرد لن يكون قبل يوم الجمعة ،ثم
جاء التنفيذ قبل يومين من التاريخ المحدد للخطاب فشكل
صاعقة مفاجئة للعدو ،وأخيرا ً ذاك الذكاء في اعتبار البيان
الذي أصدره الحزب عن العملية تحت الرقم واحد ما شكل
للعدو رسالة تذكره بما كان السيد حسن نصرالله قاله
في عام « 2006إذا أردتموها حربا ً مفتوحة فلتكن حربا ً
مفتوحة» وألن الترقيم يعني جاهزية المقاومة لكل طارئ
بما في ذلك الحرب وهذا بحد ذاته عامل رادع لـ«إسرائيل»
عن االنزالق إلى أي حماقة.
ويبقى أن نسجل ما تم تأكيده في العملية لجهة وحدة
الجبهة بين الجنوب والجوالن وحدة باتت أمرا ً واقعا ً ال
رجعة عنه ،فعمل «إسرائيل» في الجوالن ضد المقاومة ترد
عليه المقاومة في لبنان وفي أرض محتلة ،تأكيدا ً لوحدة
الجبهة .وعلى مقلب آخر تؤكد العملية سقوط الظنون بأن

المقاومة تراجعت في قدراتها بسبب انشغالها في سورية
وأثبتت العملية عكس ذلك ،مؤكدة بأنها ارتقت في القدرات
والخبرات ومن لديه شك عليه أن يقرأ جيدا ً ما حصل في
مزارع شبعا وكيفية التنفيذ .فالمقاومة لن تتخلى عن أي
أرض لبنانية محتلة ،وأنها لن تفوت فرصة مهما كانت من
أجل التأكيد على قرارها بالتحرير.
أما عن رد الفعل «اإلسرائيلي» وما يخشاه البعض
من تداعيات على لبنان ،هنا نؤكد بأن العملية جمعت
في ذاتها بين عناصر ثالثة :الرد الموجع ،ومنع تشكيل
الذريعة لالعتداء على لبنان ،وعدم منح نتنياهو فرصة
االستفادة من عدوان القنيطرة .ال بل أن الحصيلة النهائية
سترتد عليه سلبا ً في صندوق االقتراع ما قد يذكر بما حل
بسلفيه بيريس وأولمرت بعد حربي  1996و ،2006وبهذا
وضع نتنياهو بين خيارين خيار التصعيد والذهاب إلى
الحرب أو خيار االنحناء والقبول بمنطق ضربة بضربة.
وبالنسبة للحرب فأننا نستبعد إق��دام «إسرائيل»
على هذا الخيار ألن الحرب بذاتها ال يمكن أن تكون قرارا ً
«إسرائيلياً» منفردا ً بل هو قرار أميركي قبل كل شيء وال
يمكن «إسرائيل» أن تذهب إلى الحرب من غير قرار أميركي،
وأميركا اليوم ليست أميركا  ،2006فهي في حالة انحسار
عن المنطقة خالفا ً لما كانت عليه يومذاك ،وهي ال تحتمل
حربا ً في منطقة باتت فيها الشعوب مسلحة إلى جانب
الجيوش التقليدية حيث ترسخت ثنائية القوى المدافعة
عن األوط��ان ثنائية بين الجيش والشعب بمقاومته أو
دفاعه الوطني أو الحشد الشعبي أو التعبئة الشعبية.
فالحرب إن وقعت في ظل هذا الواقع ستطيح بالمصالح
الغربية ولن تستفيد منها «إسرائيل» لذلك نستبعدها.
أم��ا الخيار المتبقي أم��ام نتنياهو فهو ال��رد الموضعي
المصحوب باستعراضات تهويلية تنفيسية مع تهديد
بأمور يعلم نفسه أنها غير قابلة للتنفيذ وغير قادر على
احتمال رد الفعل عليها .نقول ذلك من دون أن نتأثر بما
صدر عن أميركا عن أن العملية ال تستوجب حربا ً أو ما
صدر عن «إسرائيل» من تصريح بأن الرد على العملية
انتهى واقتصر على ما أطلقته من قذائف ألن هذه المواقف
قد تكون ضربا ً من الخداع بذاتها لكننا موضوعيا ً نعتقد
بما ذكرنا.
لقد صمتت المقاومة عندما ارتكبت «إسرائيل» جريمتها
ولم تئن ،ثم فعلت المقاومة في المكان الصحيح وفي
الوقت المناسب وض��د الهدف المناسب فصرخ العدو
واختل ت��وازن��ه ،وك��ان فعلها موجعا ً مثبتا ً لحقها في
المقاومة ،ومثبتا ً لمعادلة أراد العدو إجهاضها هي
معادلة توازن الردع ،ومطيحا ً بأهداف كان العدو يبتغي
تحقيقها بجريمته فجاء الرد بليغا ً زاجرا ً رادعا ً مؤلما ً أفهم
«إسرائيل» أن المقاومة هي التي ال تقهر.

العميد د .أمين محمد حطيط

انت�صار مقولة ( ...تتمة �ص)1
وتضيف ه��ذه المعلومات أن ه��ذه ال��دوائ��ر كانت
تستبعد قيام الحزب بالرد من لبنان ،ولذلك فإن انتقاء
المقاومة لمنطقة م��زارع شبعا لينطلق منها رده على
اعتداء القنيطرة ،شكلت مفاجأة لـ«إسرائيل» ولدوائر
إقليمية وغربية .ومصدر هذه المفاجأة تمثل بأن المقاومة
درست ردها في شكل جيد ،وعلى نحو يحمل رسالة حادة
لـ«إسرائيل» .فأوال ً يشكل الموقع الذي اختارته المقاومة
لنصب كمينها فيه ،أي بالقرب من بركة النقار ،يحمل
معاني عسكرية خاصة .فـ«إسرائيل» كانت تتطلع لهذه
المنطقة (بركة النقار) التي تقع تحت سيطرتها ،والتي
تبعد عن بلدة شبعا مسافة خمس دقائق سيرا ً على
األقدام ،لتستخدمها كنقطة عبور لمجموعات مسلحة من
«الجيش الحر» وبضمنها عناصر من «جبهة النصرة»،
تجتمع في منطقة بيت جن ومزارعها ،لتشن عبرها هجوما ً

على منطقة شبعا ،بغية فتح معركة إشغال للمقاومة في
تلك المنطقة.
وتضيف ه��ذه المعلومات أن أهمية اختيار منطقة
شبعا ليتم الرد فيها أنها ليست داخل نطاق منطقة القرار
 ،1701كما أنها تعتبر منطقة ال تزال غير محررة من
االحتالل «اإلسرائيلي» وال يزال لبنان يطالب باالنسحاب
«اإلسرائيلي» منها.
باختصار  -تقول هذه المصادر  -عملية شبعا مثلت
دليالً جديدا ً الستمرار سريان تأثيرات مقولة «الوعد
الصادق» ،داخل الجبهة الداخلية «اإلسرائيلية»؛ وهي
مقولة باتت تؤرق القيادة العسكرية «اإلسرائيلية» نظرا ً
لتأثيراتها النوعية لمصلحة حزب الله في حربه النفسية
مع «إسرائيل».

يوسف المصري

اتفاق حول ( ...تتمة �ص)1
من جانب آخر ،يواصل المبعوث األممي إلى اليمن،
جمال بن عمر العمل لحلحلة األوضاع المتأزمة في البالد.
وتقول مصادر دبلوماسية إن الحديث يدور حول اتفاق
على تشكيل مجلس رئاسي في اليمن برعاية بن عمر
يرتكز على استئناف حكومة خالد بحاح عملها حتى

تشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وتعد األزم��ة اليمنية أول اختبار للعاهل السعودي
الجديد سلمان بن عبدالعزيز ،وكانت وكالة «رويترز» قالت
إنها ستكشف عما اذا كانت طريقة تعاطيه معها ستختلف
عن الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.

الفروف خالل لقائه ( ...تتمة �ص)1
وقال رئيس الوفد السوري الى موسكو بشار الجعفري
أن الحكومة السورية تنظر إلى المعارضة الوطنية
كشريك في عملية الحوار السوري  -السوري وبالتالي
ال بد من تضافر جهودنا جميعا ً حكومة ومعارضة بما
يحقق عودة األمن واألمان واالستقرار لكل ربوع بلدنا
الحبيب .وأضاف الجعفري ان مشاركة وفدنا في هذا
االجتماع استنادا ً إلى مضمون رسالة الدعوة الروسية
لتبادل األفكار واآلراء حول ما يمكن أن يكون أساسا ً

ألي ح��وار س��وري  -س��وري يعقد ف��ي دمشق يؤكد
الثوابت الوطنية المتمثلة باحترام السيادة الوطنية
ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية واحترام
إرادة الشعب ال��س��وري وس��ي��ادة القانون والحفاظ
على مؤسسات الدولة والعمل على تطويرها واعتبار
الجيش وال��ق��وات المسلحة رم��زا ً للوحدة الوطنية
وقرارها الوطني المستقل والنضال من اجل تحرير
الجوالن كامالً.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب إي��ل��ي ط��ان��ي��وس ن��ص��ار لموكله
بطرس بولس الحلو شهادة قيد بدل ضائع
للعقار  321عزة.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب ناجي علي غريب سند تمليك بدل
ضائع للعقار  3255أنصار.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسين جميل ضاهر لموكليه لودي
وهنادي حسين أبو زيد شهادتي قيد بدل
ضائع للعقار  1124كفررمان.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب علي ابراهيم األحمد سند تمليك
بدل ضائع للعقار  3254أنصار.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري
في بعلبك الهرمل
طلب علي ن��زار شاهين بوكالته عن
فرنجية حسن غريب سند تمليك بدل ضائع
بحصتها بالعقار  639الهرمل.
للمعترض مراجعة األمانة خ�لال 15
يوماً.
أمين السجل العقاري
المعاون في بعلبك الهرمل
مايا شريف
إعالن
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد لمزايدة لبيع م��واد غير
صالحة لالستعمال موجودة في المخزن
المركزي ،موضوع استدراج العروض رقم
ث  4د 5900/تاريخ  ،2014/6/6قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2015/2/20
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /20.000 /ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق «»12
ـ المبنى المركزي.
بيروت في 2015/1/2
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 144
إعالن بيع بالمعاملة 2013/1938
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تباع ب��ال��م��زاد العلني نهار الخميس
ف���ي  2015/2/12ال��س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة
بعد الظهر س��ي��ارة المنفذ عليه نيقول
حليم البيم ماركة كيا  Rio GSموديل
 2013رقم/499849/ج الخصوصية
ت��ح��ص��ي�لاً ل��دي��ن ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ بنك
بيبلوس ش.م.ل ،.وكيله المحامي عامر
عبيد البالغ $/26670/ع��دا اللواحق
والمخمنة بمبلغ $/9158/والمطروحة
بسعر $/8000/أو ما يعادلها بالعملة
ال��وط��ن��ي��ة وإن رس����وم ال��م��ي��ك��ان��ي��ك قد
بلغت/1.082.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد
المحدد إلى م��رآب كريم سالم في بيروت
األشرفية نزلة الشحروري مصحوبا ً بالثمن
نقدا ً أو شيك مصرفي و % 5رسم بلدي.
رئيس القلم أسامة حمية

