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تتمات

بالإذن من �سيد ( ...تتمة �ص)1
ج��اه��زة ،والخطوط الحمراء ه��ي تصرف المقاومة باعتبارها
صاحبة اليد العليا في ميزان الردع ،وقد استبدلت مع كالم السيد
أي ال��ردع المتبادل،
قبل أي��ام من العملية معادلة ت��وازن الرعبّ ،
ب���ردع تملكه ال��م��ق��اوم��ة ،وال��خ��ط��وط ال��ح��م��راء ه��ي أي��ض��ا ً ق��رار
«إسرائيل» بتشكيل حزام أمني في الجوالن من مجموعات «جبهة
النصرة» ،والخطوط الحمراء هي منع المقاومة وس��وري��ة من
التصرف على قاعدة أنّ جبهة الجوالن مفتوحة ،وأنّ التق ّرب منها
س��واء من حزب الله أو من الحرس الثوري اإليراني خصوصا ً
ممنوع ومح ّرم ،وهنا كما قال السيد ،عندما ق�� ّررت «إسرائيل»
العملية ،وضعت قبالة أعينها ،أنها ذاهبة إل��ى الحرب وق ّررت،
وأرادت وض��ع ال��م��ق��اوم��ة أم���ام ال��ت��ح��دي ،ول��م��ا قبلت المقاومة
التحدّي وق ّررت الر ّد ومن عيار ثقيل ونوعي واستثنائي ،وضعت
قبالتها قرار الحرب واتخذت القرار ،وهنا كان الفيصل الحاسم،
إما أن تثبت معادلة اليد العليا للمقاومة وتنكفئ «إسرائيل» ،أو أن
تذهب «إسرائيل» إلى الحرب أو ما يوصل إليها ،كما بعد عملية
األسر في تموز  ،2006وهكذا فاالنكفاء «اإلسرائيلي» هو تسليم
بنتائج حرب لم تقع لكنها قد وقعت على الحواسيب وفي عقول
قادة الكيان السياسيين والعسكريين ،وبانت نتائجها محسومة
بخسارة أكيدة.
 الفارق األول بين هذه الحرب ،وبين حرب تموز هو بوضوحأي ضفة ،ضفة من قارب الحرب
النصر الحاسم ،ووج��وده في ّ
ولم يخف ،ال ضفة من تهيّب الذهاب إلى الحرب ،ومواصلة صعود
أي م��ب��اراة ،عندما يتبادل الالعبون
السلم إليها ،معلنا ً كما في ّ
النقالت ،ويجيء دور الع��ب في النقلة التالية فيعلن انسحابه
من المباراة ،عندها يعلن الحكم نهاية اللعبة ويرفع يد المنتصر،
بينما بقي النصر في تموز مرتبطا ً بالفشل «اإلسرائيلي» في
تحقيق األهداف واإلصابات التي لحقت قدرة الردع «اإلسرائيلية»
وجعلتها أق�� ّل ق��درة على الذهاب إل��ى ال��ح��روب ،أم��ا هنا فالنصر
حاسم« ،إسرائيل» تنسحب من التحدّي وتعلن نفسها دولة غير
صالحة للحرب ،هذا عدا عن فارق التشوش الذي أراد الكثيرون
إلحاقه بنصر تموز باستحضار الكلفة التي تكبّدها لبنان في
العمران واألرواح مقابل خسائر «إسرائيل» األقّ��ل بكثير ،بينما
في هذه الحرب ،الصورة مبهرة ومذهلة لشدّة الوضوح والنقاء
واستحالة اإلنكار.
 الفارق الثاني أنّ النصر في تموز ،رتب نهاية عسكرية وأمنيةوديبلوماسية تمثلت بالقرار  ،1701الذي فشل «اإلسرائيلي» بك ّل
ما وراءه من دعم دولي في استصداره على ما كان يتمنى وفقا ً
للفصل السابع وربطا ً بسحب سالح المقاومة ،حيث ترتب على
الصمود وفشل القدرة على تحقيق األه��داف ومواصلة تساقط
الصواريخ على مدن الكيان وتج ّمعاته ،بداية انهيار في جبهته
الداخلية ،وبدء انخفاض في سقف أهدافه وصوالً لقبول صيغة
تمس السالح المقاوم ،وال تضع لبنان أو جنوبه تحت مظلة
ال
ّ
التدويل وال تحت الفصل السابع ،بل تربط «اليونيفيل» ومهماتها
بدعم الجيش اللبناني ،لكن ك ّل هذا ال يمنع القول إنّ القرار 1701
الذي عبّر بنسبة معينة عن انتصار المقاومة بإسقاط ك ّل ما يخدم
«إس��رائ��ي��ل» كما ورد ف��ي نسخته األصلية ،ق��د رت��ب ق��ي��ودا ً على
حركة المقاومة عسكريا ً وأمنيا ً بالقياس لما كان عليه الوضع
تمس جوهر هوية ودور
قبل الحرب ،وعلى رغم كون القيود ال ّ
المقاومة وسالحها ،إال أنّ ذلك ال ينفي وجودها ،بينما هذه الحرب
توسع بسببها هامش
ح ّررت المقاومة من قيود ،وقياسا ً بما قبلها ّ
حركة المقاومة األمني والعسكري ومناوراتها الميدانية ،وسقف
حركتها االستراتيجي ،أسقط السيد قواعد االشتباك ،وأعلن رفض
تفكيك الميادين والساحات ،وأطلق قرار ربط الجبهات الجغرافية،
ما يعني أنّ المقاومة تنتقل من نتيجة قبلتها بنهاية حرب تموز هي
كونها حصرا ً قوة حماية للبنان إذا تع ّرض للعدوان مرة أخرى،
وتترك أمر مزارع شبعا للدولة اللبنانية ،وتمتنع عن العمل فيها،
لتصير بعد هذه الحرب ،الطريق إلى القدس ،مقاومة إقليمية ال
تعترف بالفصل بين جبهة الجنوب اللبناني وجبهة الجوالن
السوري وربما جبهة الداخل الفلسطيني ،وال تلتزم حدود عملها
كقوة لبنانية وفي دائرة الحدود اللبنانية ،وها هي تفتتح حربها
في مزارع شبعا وعلى أبواب الجوالن والجليل معاً.
 الفارق الثالث بين الحربين هو أنّ الحرب األول��ى في تموز 2006جاءت في لحظة ذروة االندفاع األميركي الستخدام فائض
القوة «اإلسرائيلي» لصياغة الشرق األوسط الجديد ،وكان صمود
المقاومة كافياً ،إلس��ق��اط ال��م��ش��روع ،وك��ان انعطاف السياسة
األميركية نحو اختبار البدائل األخ���رى ،من م��ح��اوالت تشجيع
التغيير في إيران بما يخرجها لقاء أثمان إقليمية واقتصادية من
جبهة المقاومة وقضية فلسطين ،إلى محاولة إسقاط المقاومة
في غزة ،إلى مشاريع التسوية الفلسطينية «اإلسرائيلية» لتشكيل
حلف عربي ـ «إسرائيلي» في وجه محور المقاومة وص��والً إلى
جبهة ح��رب ض�� ّد إي���ران ،وانتهاء بمحاولة إسقاط سورية عبر
توظيف الهبة الشعبية العربية لتحويلها إلى فوضى شاملة تختبر
فرص التعاون مع الثنائي التركي ـ القطري وأخونة المنطقة أمالً
بإسقاط سورية وقصم ظهر محور المقاومة ،وها هي الحرب
الثانية بين القنيطرة وشبعا تت ّم في نهاية المشوار األميركي،
وقطاف الفشل الشامل ،وصوالً إلى اكتشاف حلفائه المصابين
بالكساح ،وتبلور معالم حرب وجودية على اإلرهاب تتقدّم كتح ّد
صنعه األميركي لخصومه فوقع هو وحلفاؤه في شروره ،وصار
األول��وي��ة التي ال مف ّر من الحسابات الالزمة لمالقاتها ،فتغ ّرد
«إسرائيل» ،كما السعودية ،كما تركيا ،كحلف خاسرين ،خارج
السرب األميركي ،حقيقة كان كالم أوباما عن الضربة الموجعة
التي ال تستحق حرباً ،خير تعبير عنها.
 الفارق الرابع هو أنّ ح��رب تموز ج��رت بينما إي��ران ،تحتالتهديد والحصار والعقوبات ،فكانت حرب المقاومة دفاعا ً ولو
بصورة غير مباشرة عنها ،بينما تجري هذه الحرب وإيران على
أبواب تتويج ثالثة عقود ونصف من الصمود في وجه الحروب
وال��ض��غ��وط بنصر دي��ب��ل��وم��اس��ي وس��ي��اس��ي واق��ت��ص��ادي ،عبر
مفاوضات تقترب من النهايات السعيدة ،وبالتالي إذا كانت الحرب
األولى في تموز اختبارا ً لصدقية المقاومة مع حليفها األبرز الذي
تمثله إيران وصوالً إلى قول سيد المقاومة ال يضيرنا أن يستثمر
حلفاؤنا على انتصاراتنا ويشاركوننا بنتائجها ،فإنّ هذه الحرب
اختبار لصدقية تحالف إي��ران مع المقاومة ،بمثل ما هي ميزان
استراتيجي لمكانة المفاوضات من الثوابت االستراتيجية في
حسابات ك ّل من أميركا وإي��ران ،فجاءت الحرب تقول إنّ أميركا
وليست إيران من باع ثوابته وحلفاءه ألجل عدم التشويش على
المفاوضات ونتائجها ،وحسمت بهذا البعد أمرا ً استراتيجيا ً غاية
في األهمية وهو يد َمن هي العليا في معادلة اإلقليم ،وثوابت َمن
هي التي ستحكم زمن ما بعد التفاهمات ،و َمن هو الطرف الذي
يحتاج التفاوض أكثر ،ويدفع ثمن حمايتها من حساب دعمه
لحلفائه ،إي��ران أم أميركا ،لقد تمسكت إي��ران بحزب الله وحقه
في الر ّد علناً ،بينما تخلت أميركا عن «إسرائيل» وما كانت تس ّميه
«حقها المشروع بالدفاع عن النفس».
 الذي جرى حرب وأكثر ،ونتائجه تتخطى النصر في تموز،واأليام تتكفل بتظهير الحقائق لمن تغشى عيونه غمامة.
 أكثر من حرب وأكبر من نصر.ناصر قنديل

ما بعد خطاب ( ...تتمة �ص)1
أي عمل يع ّرض
ل�لإح��ج��ام ع��ن ّ
المفاوضات مع أميركا لالهتزاز،
كما أنّ حزب الله سيكون جاهزا ً
لتلقي الضغط بسبب الحرج الذي
يسبّبه به التفكير بالر ّد وتداعياته
ف��ي ض���وء ال��ح��رب ف��ي سورية،
بينما كانت المقاومة على العكس،
واثقة من أنّ تق ّربها من خطوط
مبني
االش��ت��ب��اك ف���ي ال���ج���والن
ّ
ع��ل��ى أس����اس ص��ل��ب ،م��ن زاوي���ة
الثبات السوري والدعم اإليراني،
وال��ي��ق��ي��ن ب��م��ع��ادالت التفاوض
الراجحة لصالح تسليم أميركي
بعناصر القوة اإليرانية ،وواثقة
من قدرتها على خوض الحربين
معاً ،حربها في سورية ،والحرب
م����ع «إس�����رائ�����ي�����ل» ،ف����ح����دث أن
تو ّرطت «إسرائيل» باالنكشاف
عارية ،ضعيفة ،هزيلة ،عاجزة،
ك��ث��ي��رة ال���ك�ل�ام ق��ل��ي��ل��ة األف���ع���ال،
جيشها أضحوكة بين الجيوش،
امتحنت المقاومة ق���درة وقرار
«إسرائيل» بالذهاب إلى الحرب،
فأحجمت «إسرائيل» وته ّربت من
االستحقاق ال���ذي ا ّدع���ت طويالً
أنها تنتظره ،وأن��ه��ا ق��د أع���دّت له
منذ ثماني سنوات أنفقت خاللها
م��ل��ي��ارات ال�������دوالرات وراك��م��ت
آالف أطنان السالح والمعدات،
وبأبهى الصور ظهرت المقاومة
منتصرة تعلن أنّ بيدها اإلثبات
العملي ع��ل��ى معادلتها الذهبية
الرديفة« ،إسرائيل أوهن من بيت
العنكبوت» ،رغما ً عن أنف موشي
يعالون وبنيامين نتنياهو.
ن��ج��ح الكمين االستراتيجي،
وص������ار وج������ود ال���م���ق���اوم���ة في
الجوالن شرعيا ً وعلنيا ً ومحكوما ً
بمعادلة« ،نرفض تفكيك الساحات
والميادين» ،التي أطلقها السيد
نصرالله أم���س ،وسقطت معها
م���ع���ادل���ة ت������وازن ال���رع���ب ليح ّل
مكانها ،ردع أحادي االتجاه ،هو
ردع المقاومة ل��ـ»إس��رائ��ي��ل» عن
التفكير بالذهاب إلى الحرب مرة
أخرى ،حرب ال تريدها المقاومة
لحكمتها ،لكنها تملك ما يكفي من
الشجاعة والقدرة كي ال تخشاها،
وق��د قالت ذل��ك عمليا ً ف��ي عملية
مزارع شبعا.
أط��ل��ق السيد نصرالله البيان
رقم ( )2وفيه :نحن في الجوالن
وسنبقى ،ونبشر «جبهة النصرة»
بمصير جيش أنطوان لحد العميل
ل��ـ»إس��رائ��ي��ل» ف��ي ج��ن��وب لبنان،

ومن اليوم وصاعداً ،طالما الحرب
خ���ارج ال��خ��ي��ارات بفضل ال��ردع
الذي انتقل من يد «إسرائيل» إلى
ت��وازن الرعب ليستق ّر اليوم بيد
ال��م��ق��اوم��ة ،و»إس���رائ���ي���ل» تبشر
ببدائل قال يعالون إنّ االغتياالت
ه��ي م��ح��وره��ا ،ففي ال��ب��ي��ان رقم
( )2ف��ق��رة خ��اص��ة لالغتياالت،
إذا أصيب مجاهد م��ن المقاومة
وأي زم��ان
أي م��ك��ان ّ
غ��ي��ل��ة ف��ي ّ
وكيفما كان ،ستتح ّمل «إسرائيل»
التبعات في ك ّل مكان وك ّل زمان
وكيفما ك��ان.ن��ق��ل األم��ي��ن العام
لحزب الله السيد حسن نصرالله
الصراع مع العدو «اإلسرائيلي»
إل��ى م��رب��ع ج��دي��د واض��ع��ا ً قواعد
اش��ت��ب��اك ج��دي��دة ل��ه��ذا ال��ع��دو من
دون أن ت��ل��ت��زم ال��م��ق��اوم��ة بأي
قاعدة معه سوى»الحكمة» .فقد
وسع السيد نصرالله من مساحة
الصراع الغيا ً أي حدود له مدخالً
فيه «جبهة النصرة» التي شبهها
بجيش العميل أن��ط��وان لحد في
الشريط الحدودي إبان االحتالل
«اإلسرائيلي» للبنان.

وت��ط��رق السيد نصرالله خالل
االحتفال التأبيني لشهداء العدوان
«اإلسرائيلي» على القنيطرة ،بحضور
حشد سياسي وشعبي تقدمه ممثل
رئيس المجلس النيابي نبيه بري
النائب علي بزي ورئيس لجنة األمن
القومي والسياسات الخارجية في
مجلس الشورى اإليراني عالء الدين
ب��روج��ردي على رأس وف��د إيراني،
والسفير ال��س��وري ف��ي لبنان علي
عبد الكريم علي ،إلى غارة القنيطرة
ثم الرد عليها بعملية مزارع شبعا،
مشيرا ً إلى أن عملية المقاومة حصلت
«ف��ي ذروة االستنفار والجاهزية
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة وق���م���ة االس��ت��ن��ف��ار
المعلوماتي واالستخباري للعدو
«ألن العدو قد أخذ علما ً قبل األربعاء،
وشاهد تقريبا ً منذ األح��د مجموعة
إج����راءات ف��ي البلد على مستوى
المقاومة ،العدو يتنصت علينا».
وق��ال« :حددنا منطقة العمليات،
وط��ب��ي��ع��ت��ه��ا ،وزم���ان���ه���ا ،وم��اه��ي��ة
العملية ،وما هي الخيارات المتاحة
أم��ام اإلخ���وة ،درسنا األم��ور بتكتم
ش���دي���د ،وج��ه��زن��ا أن��ف��س��ن��ا ألس���وأ
االح��ت��م��االت ،وأخ��ذن��ا مجموعة من
اإلج���راءات بناء على ه��ذا ،وه��ذا ما
فهمه اإلس��رائ��ي��ل��ي ج��ي��دا ً قبل يوم
األربعاء .فهم اإلسرائيلي أن أي طلقة
نار ستخرج في أي مكان من األمكنة
التي يتوقعها ،أن ه��ذا ال��ذي يطلق
النار اآلن هو مستعد أن يذهب إلى
أبعد ما يتصوره أحد في هذا العالم،
وهو جاهز لذلك».
وأشار السيد نصرالله إلى جملة

ال�ضوء في نهاية ( ...تتمة �ص)1

خالصات للعملية التي وصفها بأنها
أكثر من ثأر وأقل من حرب ،وهي:
أوالً ،أن تقدير القيادة السياسية
والعسكرية واألمنية لـ»إسرائيل»
كانت تقديرا ً أحمق.
ثانياً ،أن الجيش «اإلسرائيلي»
وأجهزته األمنية وكل مقدراته هي
عاجزة عن مواجهة إرادة المقاومة
وفعلها الميداني ،مكررا ً وصفها بأنها
«أوهن من بيت العنكبوت ولن تكون
غير ذلك».
ثالثاً ،أن المقاومة في لبنان في
كامل عافيتها وجاهزيتها ووعيها
وحرفيتها وشجاعتها وحكمتها
وحضورها.
راب��ع�اً ،أن الجماعات التكفيرية
المسلحة خصوصا ً تلك الموجودة
على حدود االحتالل في الجوالن هي
حليف طبيعي للعدو «اإلسرائيلي»
وهي جيش لحد س��وري جديد وإن
رفعت الراية اإلسالمية.
وبناء على هذه الخالصات وضع
ال��س��ي��د ن��ص��رال��ل��ه ص����ورة ج��دي��دة
ل��ل��ص��راع ال��ع��رب��ي «اإلس��رائ��ي��ل��ي»
متوجها ً إلى «اإلسرائيليين» بالقول:
«جربتمونا ،ال تجربونا بعد» ،مؤكدا ً
أن «المقاومة ليست م��ردوع��ة ،بل
هي حكيمة» ،موضحا ً «أننا ال نريد
الحرب ولكن ال نخشاها وال نتردد
في مواجهتها وسنواجهها إذا فرضت
علينا وسننتصر فيها».
وأعلن «أننا في المقاومة وبعد
عملية القنيطرة وال���رد ف��ي م��زارع
ش��ب��ع��ا ،ل��م ي��ع��د يعنينا أي ش��يء
اسمه قواعد اشتباك .نحن ال نعترف
ب��ق��واع��د اش��ت��ب��اك .ان��ت��ه��ت .وال في
مواجهة العدوان واالغتيال ،ال توجد
ق��واع��د اش��ت��ب��اك ،ول��م نعد نعترف
بتفكيك الساحات والميادين ،ومن
حقنا الشرعي واألخالقي واإلنساني
والقانوني وفي القانون الدولي ،أن
نواجه العدوان ،أيا ً كان هذا العدوان،
وفي أي زمان ،وكيفما كان ،أينما كان،
وكيفما كان ،وفي أي مكان».
وح���ذر ال��ع��دو م��ن اآلن فصاعدا ً
«من أن أي كادر من كوادر حزب الله
المقاومين ،أي شاب من شباب حزب
الله يقتل غيلة سنحمل المسؤولية
لإلسرائيلي وسنعتبر أن من حقنا أن
نرد في أي مكان وأي زمان وبالطريقة
ال��ت��ي ن���راه���ا م��ن��اس��ب��ة .وال��ح��رب
سجال».

شكوى لبنانية
إلى مجلس األمن

وبالتزامن ،تقدمت وزارة الخارجية
والمغتربين عبر مندوب لبنان الدائم
ل��دى األم��م المتحدة السفير ن��واف
سالم ،بشكوى رسمية لدى مجلس
األمن ض ّد «إسرائيل» إلدانتها بأش ّد
العبارات على القصف الذي تع ّرض
له لبنان في تاريخ  28كانون الثاني
« ،2015لما يشكل من انتهاك صارخ
لسيادته ولميثاق األم��م المتحدة

وألحكام القانون الدولي والقرارات
الدولية الصادرة عن مجلس األمن،
وال سيما القرار .»1701
كما طلبت الوزارة من مجلس األمن
التحقيق في «تع ّرض وحدات القوة
الدولية لالعتداء من إسرائيل ،ما أدّى
إلى مقتل جندي إسباني» ،مطالبة
بتحميلها المسؤولية المباشرة عن
«ه��ذا العمل ال� ُم��دان وك � ّل ما يترتب
عليه من نتائج».
وف��ي سياق متصل ،لفت السفير
السوري علي عبد الكريم علي بعد
لقائه وزير الخارجية جبران باسيل
في قصر بسترس ،إلى أنّ «إسرائيل
كشفت بوضوح أنها ظهير وداع��م
ومنسق وقائد لإلرهاب الذي يضرب
ّ
ف��ي س��وري��ة ول��ب��ن��ان والمنطقة»،
مؤكدا ً «أنّ لبنان ال يستطيع مواجهة
اإلره��اب ،ال��ذي يضرب في أكثر من
منطقة ،من دون التكامل والتنسيق
مع سورية».
إل��ى ذل���ك ،ج��ال ب��روج��ردي على
رأس وفد ض ّم السفير اإليراني محمد
فتحعلي ،على الرئيس بري ورئيس
الحكومة تمام سالم والوزير باسيل،
مستعرضا ً األوض���اع ف��ي المنطقة
ول��ب��ن��ان .وأك���د ب���روج���ردي موقف
بالده «الراسخ والثابت في دعم ك ّل
ما يرسخ األمن والهدوء واالستقرار
في الربوع اللبنانية» ،الفتا ً إلى أنّ
االستحقاق الرئاسي «شأن لبناني».

نتانياهو :إيران
تحاول أن تقلعنا

في القدس المحتلة ،أك��د رئيس
ال�����وزراء «اإلس��رائ��ي��ل��ي» بنيامين
نتانياهو« ،أن إسرائيل تتعرض
لهجوم م��ت��واص��ل تنظمه إي���ران»،
مشيرا ً إلى أن «إيران تحاول أن تقلعنا
من هنا لكنها لن تنجح في ذلك».
وخالل زيارته جنودا ً«إسرائيليين»
أصيبوا في عملية مزارع شبعا ،أشار
إلى «أننا موجودون في أوج كفاح
متواصل مع إيران التي تفتح ضدنا
جبهات جديدة» ،مؤكدا ً معارضته
أي اتفاق ن��ووي بين إي��ران وال��دول
الكبرى.
أما وزير الخارجية «اإلسرائيلي»
أفيغدور ليبرمان فرأى إن حزب الله
«يسعى إلى تحويل الجوالن السوري
إل��ى موقع أم��ام��ي لقواته ومنطلقا ً
لهجماته على إسرائيل بما يشبه
ال��وض��ع ف��ي جنوب لبنان ،منتقدا ً
سياسة احتواء التصعيد مع حزب
الله» التي تعتمدها حكومة بالده.
واع��ت��ب��ر ل��ي��ب��رم��ان ،خ�ل�ال زي��ارت��ه
مرتفعات ال��ج��والن ال��س��وري��ة «أن
سياسة الحكومة اإلسرائيلية تأتي
بدافع ضمان استتباب الهدوء على
المدى القصير ،لكنها ستض ّر باألمن
وبقوة الردع اإلسرائيلية على المدى
البعيد».

�إيبوال والأزمات بالقارة تت�صدر الملفات

القمة الأفريقية تطالب بالتعبئة �ضد الإرهاب
طالبت قمة االتحاد األفريقي التي افتتحت في
العاصمة اإلثيوبية أدي��س أبابا وتختتم اليوم،
بمشاركة دولة اإلمارات التي شددت على الشراكة
التاريخية مع القارة ،برد «جماعي وحاسم» على
جماعة بوكو حرام في نيجيريا ،التي أكدت أنها
باتت «تشكل تهديدا ً ألمن القارة» ،في وقتٍ تولى
رئيس زيمبابوي روبرت موغابي الرئاسة الدورية
لالتحاد.
وصرحت رئيسة مفوضية االت��ح��اد األفريقي
نكوسازانا دالميني  -زوم��ا أول م��ن أم��س لدى
افتتاح قمة المنظمة في أديس أبابا أن جماعة بوكو
حرام «باتت تشكل تهديدا ً ألمن القارة األفريقية
برمتها وتتطلب ردا ً جماعيا ً وحاسماً» .وقالت
دالميني  -زوما إن «اإلرهاب وعلى األخص وحشية
بوكو حرام حيال شعوبنا ،تشكل خطرا ً على أمننا
الجماعي ونمونا».
وق��د انتشرت إل��ى المنطقة متخطية نيجيريا
وتتطلب ردا ً جماعيا ً وفاعالً وحاسماً» .من جهته،
قال األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون الذي
ألقى كلمة بعدها« :نحن معنيون جميعا ً بوحشية
بوكو حرام التي تشكل خطرا ً على السالم واألمن
القومي (في نيجيريا) واإلقليمي والدولي» .كما
دعا كي مون المسؤولين األفارقة إلى «عدم التمسك

أبابا أعمال القمة األفريقية الـ 24بحضور أربعين
رئيس دول��ة وحكومة ،بمشاركة دولية واسعة،
لمناقشة العديد من الملفات ،ومن أبرزها وباء
إيبوال واألزمات في الصومال ومالي وليبيا وجنوب
السودان والكونغو الديمقراطية.
وفي كلمتها خالل الجلسة االفتتاحية للقمة التي
تنعقد تحت شعار «عام تمكين المرأة والتنمية»
قالت رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي دالميني
زوما إن تغير المناخ واإلرهاب هما الخطر المهدد
ألفريقيا ،داعية إلى ضرورة مواجهتهما .وأضافت
زوما أن جماعة بوكو حرام النيجيرية باتت تشكل
تهديدا ً ألمن القارة األفريقية برمتها مما يتطلب «ردا ً
جماعيا ً وحاسماً».
من جهته ،قال األمين العام لألمم المتحدة بان
كي مون إن ما وصفها بوحشية بوكو حرام تشكل
خطرا ً على السالم واألم��ن القومي (في نيجيريا)
واإلقليمي والدولي ،وأضاف« :إننا معنيون جميعا ً
لمواجهته».
وك��ان مجلس السالم واألم��ن التابع لالتحاد
األفريقي دع��ا ،مساء الخميس ،إل��ى تشكيل قوة
إقليمية من  7500عنصر للتصدي لجماعة بوكو
حرام التي نفذت العديد من الهجمات في نيجيريا.

بالحكم والتخلي عن مهامهم في نهاية واليتهم».

موغابي رئيسا ً

كما تولى رئيس زيمبابوي روب��رت موغابي،
أقدم رئيس دولة في منصبه في أفريقيا ،الرئاسة
الدورية لالتحاد األفريقي .وصافح موغابي البالغ
حوالى  91سنة والذي يحكم بالده منذ استقاللها
عام  ،1980سلفه الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
متسلما ً منه الرئاسة التي تستمر لمدة عام.

كلمة عباس

وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
في كلمته خالل القمة إن فلسطين «تعتز بعالقات
ال��ص��داق��ة ال��ت��ي تربطنا ب���دول وش��ع��وب ال��ق��ارة
األفريقية ،والتي ومنذ استقاللها هي محل اعتزازنا
وثقتنا ،ونعول عليهم اليوم لدعم تطلعات شعبنا
الفلسطيني ،لتمكينه من نيل حريته» .وتطرق
عباس إلى الملف السياسي بقوله إن «مسعانا
األخير في مجلس األم��ن ،وال��ذي تم إجهاضه ،لن
يثني أصدقاءنا عن التشبث بالحق واستمرار دعم
شعبنا وقضيته».
وكانت انطلقت بالعاصمة اإلثيوبية أديس

اليمن :الحراك ( ...تتمة �ص)1
التهديد والحصار لقيادات الدولة
الشرعية والسياسية وال��ذي جعل
كل اليمنيين رهائن بقوة التسلط
والهيمنة».
ودع��ا ال��ح��راك إل��ى «نقل انعقاد
مجلس ال��ن��واب إل��ى منطقة آمنة
ليتمكن م��ن ات��خ��اذ ال��ق��رار الصائب
ومشاركة جميع الكتل البرلمانية»،
ووضع «الضمانات الكفيلة الستعادة
الشرعية من خالل إدارة الدولة من
خارج صنعاء ونقلها إلى مدينة تعز
حتى تستقر األوضاع».
وكان مصدر أفاد في وقت سابق
بأنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي
بين عدد من الموقعين على اتفاق
السلم وال��ش��راك��ة لتشكيل مجلس
رئاسي وحكومة انتقالية الستكمال
إدارة المرحلة االنتقالية.
واألط��راف التي وافقت على هذا
ال��ق��رار هي ح��زب المؤتمر الشعبي
ال��ع��ام وأح����زاب ال��ل��ق��اء المشترك
وجماعة الحوثي والحراك الجنوبي.
وق���ال ال��م��ص��در إن ه��ن��اك اتفاقا ً
مبدئيا ً على تشكيل مجلس رئاسي،
لكن شكله ومكوناته وشروط نجاحه

وتهيئة المناخات واألج��واء اآلمنة
المطمئنة للفرقاء ل��م يتم االتفاق
عليها بعد ،كما لم يتم االتفاق على
م��وض��وع المليشيات والمسلحين
وم��وض��وع حصار الحوثيين ل��دار
ال��رئ��اس��ة وتغطية ال��ف��راغ األمني
بالعاصمة.
وبعد انسحاب «ح��زب المؤتمر
الشعبي ال���ع���ام» ،ال���ذي يترأسه
ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق ع��ل��ي عبدالله
صالح من الحوار ،وصف الحوثيين
ب��ـ «المتعنتين» وأن��ه��م ال يريدون
الوصول إلى حلول.
وف���ي س��ي��اق آخ����ر ،ق���ال مصدر
حكومي يمني ،إن أحمد ع��وض بن
مبارك مدير مكتب الرئيس اليمني
المستقيل غادر البالد مساء أول من
أمس ،إلى المملكة العربية السعودية
بعد يومين من اإلف��راج عنه من قبل
حركة «أنصار الله».
وكان «أنصار الله» ،أفرجوا عن
بن مبارك ال��ذي يشغل أيضا ً موقع
األمين العام لمؤتمر الحوار الوطني
(اخ��ت��ت��م أع��م��ال��ه ف��ي  25ك��ان��ون
الثاني الماضي) ،بعد  10أيام على

احتجازه من العاصمة صنعاء في
خطوة بررها «أنصار الله» حينها
بأنها «اض��ط��راري��ة لمنع االنقالب

على اتفاق السلم والشراكة الذي تم
توقيعه بين الرئيس هادي وحركة
«أنصار الله».

البقاء للأمة
أبناء الفقيدة:
		

الرفيق سهاد فؤاد مرعي وعائلته
رشاد فؤاد مرعي وعائلته
ينعون إليكم الرفيقة الراحلة

�أديبة خليل غانم
المنتقلة إلى رحمته تعالى يوم الخميس الواقع فيه  29كانون
الثاني  2015متممة واجباتها الدينية.
يحتفل بالصالة لراحة نفسها الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم
غد السبت الواقع فيه  31الجاري في كنيسة مار روكز الحازمية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة وينقل
جثمانها الطاهر إلى مدافن العائلة في بعلبك ويوم األحد في منزل
ابنها سهاد مرعي في رأس بيروت كاراكاس.

ونجزم القول أنه ال سلطة أخالقية أو وطنية لهؤالء وال للذين أعاقوا اعتماد وثيقتي
موسكو .كيف لرئيس ما يسمى االئتالف أن يكون وطنيا ً وأن يكون سوريا ً وهو
ينتمي إلى جنسية أخرى وإلى حزب السلطة الحاكم في أنقرة ،وأن يكون حرا ً في
القدوم إلى موسكو أو الحقا ً إلى دمشق وهو وغيره قد ترعرعوا على موائد ورشاوى
األتراك والفرنسيين واألميركيين وفي أحضان «اإلسرائيليين» وحلفائهم في بعض
العواصم العربية؟
لم نتوقع نحن وال أصدقاؤنا الروس وال أغلب ممثلي المعارضات التي شاركت
في مشاورات موسكو التمهيدية تحقيق المعجزات في موسكو وهذا شيء طبيعي
مرت به أزمات أخرى في كل أنحاء العالم .انظروا كم من األعوام والدمار انتظرت
دول أخرى وشعوب أخرى لحل أزماتها! لكن ذلك ال يعني إطالقا ً أننا نرغب بتأجيل
الحل ولو لدقيقة واحدة .لقد كنا نريد الحل أمس قبل اليوم ،واليوم قبل الغد،
وغدا ً قبل بعد غد .لم نكن نحن من رفض أو تردد في قبول مبادئ موسكو ونداء
موسكو ،لكننا سنعطي الوقت لمن ال يزال بحاجة لهذا الوقت على رغم أن شعبنا
قد انتظر طويالً .لكن يجب أن نسجل الجتماع موسكو أنه االجتماع األول الذي
كسر الجليد الذي زاده الغربيون قساوة حتى ال يجلس السوريون مع بعضهم
ليجدوا حالً سوريا ً سوريا ً ألزمتهم .وإذا كنا نريد لهذا اللقاء في موسكو أن يحقق
أكثر مما تحقق ،وهذا طموح مشروع ،فإن ذلك ال يعني نهائيا ً أن الحكومة السورية
واألصدقاء الروس والوطنيين السوريين الذين شاركوا في اللقاءات في موسكو لم
تكن هذه هي رغبتهم العارمة إال أننا واألصدقاء نعي أن البعض لم يتحرر حتى
اآلن من الضغوط والتعليمات الخارجية أو القناعات الخاطئة التي توصل إليها
طيلة فترة األزمة ،ولذلك فإن موافقتنا على إجراء مشاورات قادمة سوا ًء كان ذلك
في دمشق بكل ما يحتاجه ذلك من ضمانات ،أو في موسكو إذا تعذر اآلن الخيار
األول .لقد كان اجتماع موسكو هو اللقاء األول عمليا ً منذ اندالع األزمة قبل أربع
سنوات ،وكان من الطبيعي أن نبني توافقاتنا حول حل المشكلة على الحد األدنى
كي يستوعب كل من لم يضع قدمه بعد على بداية الطريق وبداية الحل حتى اآلن
من السوريين المخلصين لوطنهم .لقد قال بعض من يفوض نفسه بالحديث نياب ًة
عن السوريين« :إن ما نعاني منه هو اغتيال السياسة والحل السياسي من قبل
المجموعات المتطرفة والحل األمني والعسكري» .ويبدو أن من يتحدث بهذه اللغة
التي يبدو ظاهرها وكأنه الحل ،إن هذا المنطق المنحرف الذي يخلط المفاهيم
ويضلل البسطاء والمساكين إنما هو المسؤول عن استمرار األزمة .وإذا أضفنا
إلى ذلك عدم حضوره وأمثاله إلى موسكو ،فإن الصورة تصبح أكثر وضوحا ً في
تحديد المسؤول عما تمر به سورية .إن اإلرهاب ومن يدعمه وبأي قناع يتستر هو
المسؤول عن مصيبة شعب سورية ألن هؤالء ومنطقهم األعوج هو الذي منح القتلة
غطاء التخفي وراء الكارثة وإطالة أمدها.
إن الذين تلطوا طويالً خلف الكالم المعسول عن الوطن ال يختلفون كثيرا ً عن
جماعة االئتالف الذين لم يخدعوا اآلخرين بهم ،بل أنهم كانوا أنفسهم يخدعون.
كما أن أولئك الذين حضروا إلى موسكو وانقلبوا في اللحظات األخيرة عما تضمنته
الورقة الخاصة بمبادئ موسكو ،وعددهم لحسن الحظ قليل جداً ،يجب أن يعوا
جيدا ً أن الوالء للوطن يجب أن يكون فوق أي والء آخر ،فال كرامة ألي إنسان إال
بوطنه وشعبه وجيشه .ويعرف هؤالء أن سورية قياد ًة وشعبا ً تحارب من أجل
الحفاظ على سيادة سورية ووحدتها واستقاللها ،وأنها أعلنت حربا ً ال هوادة
فيها على اإلرهاب واإلرهابيين .كما يعرف هؤالء أننا لم نختلف معهم على سيادة
القانون ومساواة المواطنين أمام القانون .وأن سورية التي ناصبها البعض
العداء إنما كان ذلك لرفضها أي تدخل خارجي في الشؤون السيادية السورية،
وأن السوريين بجميع أطيافهم هم سوريون أوال ً وأخيراً .وإذا كان البعض اآلن قد
بدأ يتفهم ما جرى ويجري في سورية ،فإن الوطن يغفر ألبنائه أخطاءهم ،إال أن
الخيانة واالرتباط بالعدو «اإلسرائيلي» ومخططاته وتوجيه السالح إلى صدور
أبطال الجيش السوري ليس مجرد وجهة نظر.
إذا كانت موسكو قد شهدت الخطوة األولى في مشوار األلف ميل ،فإن ذلك يدفعنا
للتفاؤل كما كنا دائماً .وإذا كانت خطوة موسكو بحاجة إلى خطوة أخرى ،فإن
القيادة السورية قد عبرت عن استعدادها للنظر إيجابيا ً في ذلك .وإذا كانت موسكو
قد جمعت عددا ً من السوريين للتوافق على مجموعة من األسس إلجراء الحوار
السوري السوري الذي يقود إلى إنهاء المحنة وإعادة التأكيد على الهوية العربية
لسورية وعلى أهمية صيانة الجيش العربي السوري ودعمه ورفض التدخل
الخارجي في شؤون سورية وعدم تواجد أي قوات أجنبية إال بإرادة الدولة إضاف ًة
إلى إدانة اإلرهاب ومن يقف خلفه وتوحيد السوريين على كلمة سواء ،فإن دمشق
بانتظار جميع أبنائها المخلصين لحشد إمكانياتهم وطاقاتهم خدم ًة للوطن األم.
وإذا كنا نفرح اآلن لوجود ضوء في نهاية النفق ،فإننا نتطلع إلى ضوء الشمس
وهو ينير سماء سورية ويمنحها الدفء والحنان واألمن واالستقرار والقوة لجميع
السوريين الذين يهمهم ويعشعش في صدورهم حب سورية ومستقبل أجيالها
ودورها العربي والدولي واإلنساني.

د .فيصل المقداد

الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)1
الثالثين من حزيران عام  2012وكذلك تمسكها ودعمها للجهود ضمن إطر
عملية جنيف».
وأوضحت أن لقاء موسكو ك��ان أول اتصال مباشر بين ممثلي حكومة
الجمهورية العربية السورية والمعارضة السورية بعد المحادثات السورية
 السورية التي انقطعت في شباط عام  ،2014مشيرة الى رغبة ممثليالمعارضة والحكومة في مواصلة المشاورات بصيغة ساحة موسكو.
ميدانياً ،صد الجيش السوري أمس هجوما ً للمسلحين على جبل االربعين
ومدينة أريحا في ريف ادلب ،وقال مصدر عسكري سوري إنه تم «إيقاع أعداد
كبيرة من القتلى والمصابين في صفوف التنظيمات اإلرهابية وتدمير  3عربات
مزودة برشاشات ثقيلة وآلية مدرعة وجرافة» ،ولفت إلى «سقوط العديد من
اإلرهابيين قتلى في كفرالتا على االطراف الجنوبية الشرقية لجبل األربعين».
وأشار المصدر السوري إلى أن وحدات الجيش «أحبطت محاوالت أفراد من
التنظيمات اإلرهابية التسلل الى مدينة اريحا بالتزامن مع تفجير نفق قرب
نقطة عسكرية كانت قواتنا المسلحة أخلتها في موقع القصر السعودي بجبل
االربعين وكبدتهم خسائر فادحة باألفراد والعتاد».
وأكد المصدر العسكري مقتل العديد من المسلحين وتدمير عدد من أسلحتهم
وآلياتهم شمال جسر الشغور وجنوب أريحا التي تعرضت لسقوط قذائف
هاون.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
تعلن ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان 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 االش��ت��راك 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 العروض باليد إلى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق « »12ـ المبنى
المركزي.
بيروت في 2015/1/2
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 144
تبليغ إنذار
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة ـ الرئيسة رلى
أب��و خاطر إل��ى ع��وض محي الدين فاضل
ولطيفه محمد سعيد قزعون وأديب ونزيه
وفيصل ووفيق وأميره أوالد حامد محي
الدين وهاني المعروف هنري محي الدين
المجهولي محل اإلقامة
ين ّفذ زياد عوض فاضل بوكالة المحامي
ي��ع��رب ح��ي��م��ور ض��دك��م بالمعاملة رق��م
 2014/1072ح��ك��م غ��رف��ة المحكمة
االبتدائية األول��ى في البقاع رق��م أساس
 2014/461ق���رار  2014/235وفقا ً
لمضمونه وذلك ببيع العقار رقم /6518/
القرعون بالمزاد العلني بين العموم على
أن يعتمد الثمن المحدد في تقرير الخبير

والبالغ  /9132/دوالرا ً أميركيا ً أساسا ً
للطرح في المزايدة األولى وأن يوزع الثمن
بالنتيجة على الشركاء بنسبة ما يملكون.
وعليه تدعو هذه الدائرة المنفذ عليهم أو من
يمثلهم قانونا ً للحضور إليها لتبلغ اإلنذار
وطلب التنفيذ ومرفقاته من المستندات،
علما ً بأن التبليغ يتم قانونا ً بانقضاء مهلة
عشرين يوما ً من نشر هذا اإلعالن ،ويصار
بعد انقضاء ه��ذه المهلة ومهلة اإلن��ذار
البالغة خمسة أيام لمتابعة التنفيذ بحقهم
أص��والً ،وإذا لم يتخذوا محل إقامة ضمن
نطاق ه��ذه ال��دائ��رة فيتم إبالغهم جميع
األوراق في قلم الدائرة عمالً بالمواد 402
و 449و 837أصول مدنية.
رئيس القلم بالتكليف
وليد الفحل
إعالم رقم 2/3
تعلن وزارة ال��زراع��ة ـ المديرية العامة
للزراعة ـ عن إجراء استدراج عروض لتلزيم
تقديم مادة الحبر على اختالف أنواعها لزوم
وزارة الزراعة ـ المديرية العامة للزراعة
للعام  ،2015وذل��ك ف��ي مبناها الكائن
في بئر حسن مقابل ثكنة هنري شهاب،
بتاريخ  2015/3/2الساعة العاشرة.
يمكن للراغبين في االش��ت��راك باستدراج
العروض هذا ،االطالع على دفتر الشروط
الخاص العائد لهذا التلزيم والحصول على
نسخة عنه من مصلحة الديوان ـ المديرية
العامة للزراعة ،الكائنة في مبنى الوزارة،
الطابق الثالث.
تقدم العروض بالبريد المضمون المغفل
أو باليد مباشرة ،على أن تصل إل��ى قلم
مصلحة الديوان ـ المديرية العامة للزراعة،
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا ً من آخر يوم
عمل يسبق التاريخ المحدد إلجراء استدراج
العروض.
بيروت في  28كانون الثاني 2015
مدير عام الزراعة
المهندس لويس لحود لحود
التكليف 168

