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تتمات
بوتين يح�سم ن�صره ( ...تتمة �ص)1

فالديمير بوتين ف��ي عاصمة بيالروسيا مينسك ،بعد مفاوضات
استمرت لستة عشر ساعة مع الرئيس الفرنسي والمستشارة األلمانية
والرئيس األوكراني.
أعلن الرئيس بوتين نصره ،ونهاية الحرب في أوكرانيا ،وبالتالي
خريطة جديدة ألوروبا وحلف األطلسي ،ال مكان فيهما لتهديد األمن
القومي الروسي ،وتعني نعيا ً ضمنيا ً لخطة نشر الدرع الصاروخية
التي كانت محور خالف كبير مع واشنطن وعواصم الغرب.
قال بوتين في اختتام محادثات ماراتونية استم ّرت نحو  16ساعة
ف��ي العاصمة البيالروسية مينسك إنّ أط���راف الرباعية استطاعت
االتفاق على الكثير من النقاط.
وأع��ل��ن ب��وت��ي��ن أنّ م��ج��م��وع��ة االت���ص���ال ال��خ��اص��ة ب��ت��س��وي��ة األزم���ة
األوكرانية و ّقعت وثيقة تض ّم مجموعة من اإلجراءات الخاصة بتنفيذ
اتفاقات مينسك.
كما قال بوتين إنّ زعماء «رباعية النورماندي» أصدروا بيانا ً لدعم
اإلجراءات المذكورة.
وأك��د الرئيس الروسي أنّ أط��راف المفاوضات اتفقت في مينسك
على وقف إطالق النار في شرق أوكرانيا ابتداء من  15شباط ،وسحب
األسلحة الثقيلة من خط الفصل الحالي بالنسبة إلى القوات األوكرانية
ومن خط الفصل الذي حدّد في أيلول الماضي – بالنسبة إلى قوات
دونباس.
تنص كذلك على إجراء إصالح دستوري
وأشار بوتين إلى أنّ الوثيقة ّ
في أوكرانيا يضمن حقوق سكان شرق البالد ،إضافة إلى منح منطقة
دونباس وضعا ً خاصا ً وح ّل المسائل المتعلقة على الحدود بالتنسيق
مع قوات دونباس.
ودع��ا الرئيس الروسي طرفي النزاع األوكراني إلى ضبط النفس
ووق��ف إط�لاق النار والفصل بين ال��ق��وات من دون إراق��ة المزيد من
الدماء.
واعتبر الرئيس بوتين أنّ الصعوبة األس��اس��ي��ة ف��ي المفاوضات
الحالية كانت مرتبطة برفض كييف إقامة حوار مباشر مع ممثلي شرق
أوكرانيا.
من جهته شكر الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند نظيره الروسي
فالديمير بوتين على دوره الكبير في إنجاح المفاوضات وتأثيره
على قيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من
جانب واحد في شرق أوكرانيا.
وقال هوالند في اختتام قمة «رباعية النورماندي» في مينسك يوم
الخميس« :أشكر الرئيس بوتين على تأثيره عليهم في شكل مناسب».
ك��م��ا أش���اد ال��رئ��ي��س ال��ف��رن��س��ي ب��ج��ه��ود ن��ظ��ي��ره األوك���ران���ي بيوتر
بوروشينكو وسعيه إلى تسوية األزمة.
وأش��ار هوالند إل��ى أن��ه سيشارك مع المستشارة األلمانية أنغيال
ميركل يوم الخميس في قمة االتحاد األوروبي في بروكسيل ،مؤكدا ً
أنّ زعيمي البلدين سيفعالن ك ّل ما في وسعهما من أجل دعم االتحاد
األوروبي التفاقات مينسك الجديدة.
واعتبر الرئيس الفرنسي نتائج محادثات مينسك «انفراجا ً كبيرا ً
ألوروبا» ،مشيرا ً في الوقت ذاته إلى ضرورة تنفيذ االتفاقات التي ت ّم
التوصل إليها.
م��ن جهتها رح��ب��ت ال��م��س��ت��ش��ارة األل��م��ان��ي��ة أن��غ��ي�لا م��ي��رك��ل بنتائج
المحادثات التي اختتمت في مينسك ،قائلة إنه «يوجد هناك اآلن بريق
أمل».
وأشارت الحكومة األلمانية في بيان لها إلى أنّ «هناك الكثير من العمل،
لكن هناك اآلن فرصة حقيقية تتط ّور األم��ور نحو األفضل،،وأكدت
ميركل أنه يجب اتخاذ خطوات محددة لتنفيذ االتفاقات التي ت ّم التوصل
إليها ،مضيفة في ذات الوقت أنّ ذلك لن يمثل إنهاء النزاع وأنّ األطراف
ستواجه مهمة تجاوز «مزيد من العقبات الكبيرة».
وقالت المستشارة األلمانية إنّ الرئيس الروسي فالديمير بوتين
«مارس جهدا ً كبيراً» من أجل التوصل إلى اتفاق في شأن وقف إطالق
النار.
ب��ال��ت��وازي م��ع ق��ط��اف بوتين لثمار ص��م��ود روس��ي��ا وحلفائها في
حرب أوكرانيا وحرب أسعار النفط ،كانت النتيجة األه ّم ثبات روسيا
مع حلفائها في شرق أوكرانيا ورفض أي تسوية تت ّم على حسابهم،
مقدّمة بذلك نموذجا ً لمصداقيتها مع الحلفاء ورسالة لمن يه ّمه األمر
في ساحات أخ��رى حول كيف تتصرف موسكو عندما يتصل األمر
بالوفاء بالتعهدات للحلفاء ،وبذلك ضمنت روسيا من جهة مقابلة
عدم انتشار الجيش األوكراني على الحدود مع روسيا إال بعد إنجاز
التسوية النهائية بما فيها تعديل الدستور وإعادة تشكيل السلطة حيث

ُيفترض أن تكون الحدود مع روسيا ضمن مسؤوليات الوضع الخاص
لشرق أوكرانيا.
وبينما كانت روسيا تفوز بتصويت باإلجماع على مشروعها حول
تجفيف أم��وال اإلره��اب وض�� ّم اسمي «داع��ش» و«النصرة» فيه ،كان
مجلس األمن يواصل الدوران في الفراغ الستصدار قرار حول اليمن
ال يملك معطيات ومقدمات تسمح بتح ّوله إلى ح ّل لألزمة ،فك ّل قرار
يستهدف ال��ث��وار سيبقى حبرا ً على ورق ،ويطيح بالح ّل السياسي
وفرص التقدّم فيه ،وك ّل تشجيع للح ّل السياسي ،سيعني تسليما ً من
دول الخليج بالهزيمة الكاملة ،ألنّ الح ّل كما يتبناه المبعوث األممي
من موقع ما يعلمه عن موازين القوى ،سيعني تكريس انتصار الثوار
ومنحهم الشرعية الدولية والدستورية.
ال��ح��دث األب���رز ك��ان يجري ف��ي جبهة جنوب س��وري��ة ،حيث يتابع
العالم المعارك المتدحرجة التي يخوضها الجيش السوري ومعه قوى
المقاومة ،والنجاحات السريعة التي حققها تقدم القوات المهاجمة
في المنطقة الوسطى الفاصلة بين محافظتي درعا والقنيطرة ،والتي
تتقاطع عند نقطة بيادر العدس التي حسمها الجيش السوري صباح
أمس مواصالً تقدّمه نحو تل ح��ارة االستراتيجي ال��ذي سيطر عليه
تحالف االستخبارات األردنية و«اإلسرائيلية» مع «جبهة النصرة»،
في عملية استخبارية في الخامس من تشرين األول الماضي ،وشكل
سقوطه يومها بداية تقدم جماعات المسلحين من «جيش الجهاد»
و«جبهة النصرة» و«كتائب حوران» لربط محافظتي القنيطرة ودرعا
وفتح التواصل عبر األراض���ي السورية ،بين ال��ح��دود السورية مع
األردن والحدود مع الجوالن المحت ّل.
تحل ذك��رى استشهاد الحاج عماد مغنية القائد العسكري األبرز
في المقاومة ،الذي سقط ونجله جهاد على األراضي السورية ،بينما
يستع ّد رف��اق السالح من الجيش السوري والمقاومة إلحياء ذكرى
مغنية ف��ي ت��ل ح��ارة االستراتيجي ،ال��ذي تشكل استعادته م��ن قبل
المضي لبلوغ
الجيش السوري والمقاومة بداية كرة ثلج معاكسة تتيح
ّ
نقاط سهلة تسقط عسكريا ً بسقوط تل حارة ،باتجاه الحدود األردنية
في قلب درعا ،وتتيح في المقابل للوحدات المعنية بمعارك القنيطرة
التحرك وظهرها محمي لجهة الشرق.
هذا بينما يستع ّد اللبنانيون لسماع المعادالت التي سيعلنها السيد
حسن نصرالله ،في كلمته المنتظرة مساء االثنين ،في ذكرى الشهداء
ال��ق��ادة ،السيد عباس الموسوي والشيخ راغ��ب ح��رب والحاج عماد
مغنية ،بينما عملية شهداء القنيطرة كما أسماها الجيش السوري
تستم ّر إلنهاء الحزام األمني الذي سقط شهداء القنيطرة لفتح الطريق
نحوه ،ويقول الخبراء االستراتيجيون ،إنّ السيطرة على تل حارة
ستعني نهاية الحزام من جهة ،لكنها من جهة أخرى ستعني سقوط
الرهان على «جبهة النصرة» كوريث يجري الترويج له من «إسرائيل»
والسعودية وتركيا وقطر للحلول مكان «الجيش الحر» ال��ذي تبخر
وجوده ،وحصر الحرب على اإلرهاب بـ«داعش» دون «النصرة» ،بينما
يسجل تغاض أميركي فاضح تجاه «النصرة» ومواقعها في ريفي إدلب
وحلب ،وتجاهلها في بيانات الحرب على اإلرهاب.
وفي لبنان أيضا ً مثلما هناك من ير ّوج لـ»النصرة» ويس ّوق لها ،فإنّ
إنهاء «النصرة» في جنوب سورية يعني نهاية المشروع كله وجعل
معارك جرود عرسال ،والقلمون أسهل بكثير.
في لبنان أيضا ً فشلت مساعي رئيس الحكومة تمام سالم آللية عمل
الحكومة ،بينما بدا أنّ الوزراء الذين يمتلك ك ّل وزير منهم حق الفيتو
يتل ّذذون بالفراغ الرئاسي ،ويتبادلون األدوار للحفاظ على صالحيات
لن تتك ّرر فرص التمتع بها.
بين «العقلية واآللية» ،تعرضت الحكومة لهزة جديدة أطاحت جلستها أمس
ومعها شؤونا ً حياتية واقتصادية ،بعد نشوب سجاالت حادة بين عدد من
الوزراء حول آلية اتخاذ القرارات ،رفع على أثرها رئيس الحكومة الجلسة.
ولفت وزير اإلعالم رمزي جريج إلى أنّ سالم «يجري بعض المشاورات مع
األطراف من أجل البحث في تعديل اآللية التي اعتمدت في األصل بالتوافق،
وبناء على طلب طرفين من األطراف الممثلة في الحكومة ،ولكن بعد وقت تبين
أنها تعرقل الحكومة ،لذلك من المتوقع أن يسهل الرجوع عن اعتماد هذه اآللية
في عمل الحكومة».
وكان الخالف بدأ عندما طرح وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس مسألة
المنطقة االقتصادية في الشمال وتعيين مجلس إدارة من أجل هذه المنطقة،
فحصل سجال بينه وبين وزير البيئة محمد المشنوق ،ما دفع ب��األول إلى
االنسحاب من مجلس الوزراء وأيده وزراء طرابلس.
أما الخالف الثاني ،فوقع عندما تحدث وزير االتصاالت بطرس حرب عن
التعطيل ،وأشار إلى وجود قرارات لها عالقة بوزارته يتم تعطيلها ،معتبرا ً أن
حجز عائدات الخليوي في حساب خاص بالوزارة مخالف للقانون ،فر ّد وزير
التربية الياس بو صعب متهما ً حرب بأنه هو الذي كان يعرقل ويمنع التوقيع
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وأكد أن الوثيقة تنص كذلك على
إجراء إصالح دستوري في أوكرانيا
يضمن حقوق سكان ش��رق البالد،
إض��اف��ة إل��ى منح منطقة دونباس
وضعا ً خاصا ً وحل المسائل المتعلقة
على ال��ح��دود بالتنسيق م��ع ق��وات
دونباس.
ودع���ا ال��رئ��ي��س ال��روس��ي طرفي
النزاع األوكراني إلى ضبط النفس
ووق���ف إط�ل�اق ال��ن��ار وال��ف��ص��ل بين
القوات من دون إراقة مزيد من الدماء،
معتبرا ً أن الصعوبة األساسية في
المفاوضات الحالية كانت مرتبطة
برفض كييف إقامة حوار مباشر مع
ممثلي شرق أوكرانيا.
وأوض���ح بوتين أن ممثلي شرق
أوكرانيا يقولون إن قواتهم حاصرت
اآلالف م��ن ال��ق��وات األوك��ران��ي��ة في
منطقة ديبالتسيفو ،إال أن السلطات
األوك��ران��ي��ة تنفي ذل��ك ،مشيرا ً إلى
أنه اتفق مع نظيره األوكراني بيوتر
بوروشينكو على اإلي��ع��از للخبراء
العسكريين بدراسة الوضع في تلك
المنطقة من أجل حل المشكلة.
و شكر الرئيس الفرنسي فرانسوا
هوالند نظيره ال��روس��ي على دوره
الكبير في إنجاح المفاوضات وتأثيره
على ق��ي��ادة جمهوريتي دونيتسك
ولوغانسك الشعبيتين ف��ي شرق
أوكرانيا.
وقال هوالند في ختام قمة «رباعية
النورماندي» في مينسك أمس «أشكر
الرئيس بوتين على تأثيره عليهم
في شكل مناسب» .كما أشاد بجهود
نظيره األوكراني بيترو بوروشينكو
وسعيه إلى تسوية األزمة.
وأشار هوالند إلى أنه سيشارك مع
المستشارة األلمانية أنغيال مركل في
قمة االتحاد األوروبي في بروكسيل،
مؤكدا ً أن زعيمي البلدين سيفعالن
ك��ل م��ا ف��ي وسعهما م��ن أج��ل دعم
االتحاد األوروب��ي التفاقات مينسك
الجديدة.
واعتبر الرئيس الفرنسي نتائج
محادثات مينسك «ان��ف��راج�ا ً كبيرا ً
ألوروب����ا» ،مشيرا ً ف��ي ال��وق��ت ذات��ه
إل��ى ض��رورة تنفيذ االتفاقات التي
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على عدد من المراسيم التي لها عالقة ب��وزارات يتوالها وزراء تكتل التغيير
واإلصالح».
وقال بوصعب بعد الجلسة« :اضطررت لتذكير حرب بأنه هو من عرقل في
السابق عمل مجلس الوزراء مرات عدة ،كما عرقل توقيع مراسيم تابعة لوزارة
التربية ليوقعها بعد شهرين .نحن ال نعامل بالمثل وال نريد عرقلة أي عمل.
نحن نسير بناء على طلب رئيس الحكومة بتوقيع ك ّل المراسيم على أمل أن
يتصرف الوزير بمسؤولية لتسهيل أمور الناس.
وكان وزير التربية أشار قبل الجلسة إلى «أنّ حرب هو من أبرز العوامل
الداعية إلى المطالبة بتعديل آلية التصويت في الحكومة إذ إنه من المعرقلين
في شكل مستمر» .فيما عزا وزير الصناعة حسين الحاج حسن سبب المشكلة
إلى «العقلية وليس اآللية».
وشرح بو صعب لـ«البناء» أسباب السجال مع حرب موضحا ً «أن وزير
االتصاالت عرقل مراسيم وزارة التربية لمدة  3أشهر ،وعرقل المراسيم الصادرة
عن وزراء التغيير واإلصالح في وزارات الطاقة والخارجية والثقافة ،ث ّم أجبر
على التوقيع عليها.
ولفت إلى وجود  3مراسيم تتعلق بوزارة التربية ال يزال حرب يعرقلها ،تحت
حجج مختلفة ،مشيرا ً إلى «أنه طلب أن يأخذ أحد الملف ّ
ليطلع عليه بناء على
رأي مجلس الخدمة المدنية وأعطيته إياه بانتظار ما سيعود به».
وكشف بوصعب «أن رئيس الحكومة أعلن أنه لن يدعو إلى جلسة مقبلة
بانتظار إيجاد الحل المناسب آللية عمل الحكومة» .وقال« :لن نقبل أن نعطي
البلديات  5في المئة من العائدات ونأخذ الـ  95في المئة األخ��رى لندفعها
للصندوق البلدي المستقل المديون للخزينة ،كي تذهب لتسديد أم��وال
سوكلين».
وتعليقا ً على أجواء جلسة مجلس الوزراء المحمومة رأى وزير الصحة العامة
وائل أبو فاعور أن «الحكومة ستبقى في حالة مد وجزر ولكنها محصورة»،
مؤكدا ً أنه «ليس هناك قرار بهدم هيكل الحكومة».

خطة أمنية «باردة» للبقاع

على خط آخر ،انطلقت فجر أمس الخطة األمنية في البقاع الشمالي وتوجهت
إليها ،على رغم الطقس العاصف والبارد ،عشرات القوافل العسكرية التي ضمت
وحدات مشتركة من الجيش وقوى األمن الداخلي واألمن العام .وطوقت فرق
منها بلدتي حور تعال وبريتال ونفذت عددا ً كبيرا ً من عمليات الدهم بحثا ً عن
المطلوبين وأماكن تصنيع المخدرات ومخابئ السيارات المسروقة .وأسفرت
هذه العمليات ،بحسب بيان لقيادة الجيش ،عن توقيف  10مطلوبين وضبط
 18سيارة مسروقة.
وفيما أش��ارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إل��ى «أن ه��دف الخطة مالحقة
الخارجين عن القانون والحد من اإلخالل باألمن ،ال سيما أن اللبنانيين يعانون
من سرقة السيارات» ،شددت المصادر على «أن الظرف غير مناسب لخطة
كهذه».
ولفتت إلى «أن منطق إجراء األمن هو حيث تدعو الحاجة ويتيح الظرف،
وليس إلرضاء بعض األفرقاء ،فهذا ليس أمنا ً إنما محاصصة ،وهذا ما ظهر في
اليوم األول من الخطة ،فهي فقدت عنصر المفاجأة ،وغاب عنها الدعم».
في غضون ذلك ،تستمر التحضيرات لعقد جلسة الحوار الجديدة بين تيار
المستقبل وحزب الله والمرجحة األسبوع المقبل في عين التينة .وفي السياق
أكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن الحوار الحاصل ليس شأنا ً محليا ً فحسب
وهو لن يتوقف ،فهناك رغبة إقليمية وغربية باستمراره ،لما له من انعكاسات
على االستقرار».
وفي موضوع متصل ،أكدت مصادر تيار المستقبل لـ«البناء» أن الرئيس
سعد الحريري سيركز في خطابه خالل إحياء الذكرى العاشرة الغتيال
والده الرئيس رفيق الحريري غداً ،على أهمية االعتدال والحوار والعيش
المشترك.
ولفتت المصادر إلى أن قرار كتلة المستقبل قبول تعليق عضوية النائب خالد
الضاهر صوب مسار األمور ،ال سيما أن تعرض الضاهر للرموز المسيحية كان
سيئا ً جدا ً «سنياً» لكتلة المستقبل «المعتدلة».

بري ممتعض من المراوحة
في االستحقاق الرئاسي

من ناحية أخرى ،يعقد مجلس النواب جلسة عند الثانية عشرة ظهر يوم
األربعاء المقبل النتخاب رئيس الجمهورية ،ومن المؤكد أنها ستكون كسابقاتها
من الجلسات لجهة عدم اكتمال النصاب.
وفي هذا المجال ،عبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمام زواره أمس ،عن
مرارته وامتعاضه من المراوحة في االستحقاق الرئاسي على رغم ك ّل ما بذله
يمس
من محاوالت لتأمين النصاب «لما لهذا االستحقاق من بعد ميثاقي ووطني ّ
انتظام حلقة الرئاسات التي تتوجها رئاسة الدولة».

دورا ً ورأس الحربة فيها ،وإن كان يتم تغطيتها بيافطة «الجيش السوري
الحر» وتحالفات فصائل إسالمية عدة تدعي أنها قوى معتدلة.
وتؤكد تقارير أمنية أن «جبهة النصرة» تشكل ركيزة العمل «اإلسرائيلي»
وقوى متحالفة معها ،من أجل تخريب األمن في لبنان وإلحاقه بساحة الفتنة
المذهبية الجارية في المنطقة وبمتعلقات نتائج حرب كانت تعد على طول
الجبهة الجنوبية السورية من درعا حتى القنيطرة امتدادا ً حتى بيت جن
فشبعا .وتتوقف هذه التقارير عند رد الحزب في شبعا على جريمة القنيطرة،
ومن ثم الهجوم الناجح الحالي للجيش العربي السوري على مثلث الربط
بين أري��اف دمشق والقنيطرة ودرع��ا ،بوصفه خطوة استباقية لتعطيل
سيناريو حرب «إسرائيلية» ب��أدوات «النصرة» وغيرها كان يفترض أن
يبدأ في الجبهة الجنوبية السورية مع بداية شهر آذار المقبل .وتضيف أن
كل المشروع «اإلسرائيلي» التخريبي في سورية ولبنان ،يعتمد باألساس
على االستثمار في «جبهة النصرة» ،وأن الوقائع المعلوماتية التي تثبت
هذا األمر أصبحت واضحة ،وليس آخرها تفجيري جبل محسن االنتحاريين
اللذين تأكد أن الجهة المنفذة هي «جبهة النصرة» ،وكان الهدف منها تخريب
حوار حزب الله المستقبل وجر لبنان إلى لحظة التوتر المذهبي مرة جديدة.
ولم تكن بريئة في هذا السياق محاوالت البعض اإلصرار على أن «داعش»
هي التي تقف وراء التفجيرين .فهذا التوجه لتجهيل دور «جبهة النصرة»
اإلرهابي ،مقصود ومخطط وهو يسعى لرسم خط واه بينها وبين «داعش»،
تحت عنوان أن «النصرة» مختلفة وأقل تطرفا ً ولها أجندة سورية داخلية
وتسعى لتحالفات عريضة داخل خريطة المعارضة السورية .بكالم آخر فإن
الهدف هو تطبيع الوضع السياسي لـ«جبهة النصرة» داخل كل من لبنان
وسورية.
ويمكن إحصاء تصريحات سياسية كثيرة صدرت عن جهات مختلفة،
وكلها تخدم فكرة تطبيع «النصرة» سياسياً ،وذلك منذ اختطاف الجنود
اللبنانيين حتى اليوم .ومن وجهة نظر مصادر أمنية فإن خريطة التحركات
الختراق الوضع الداخلي اللبناني أمنيا ً وسياسياً ،تؤشر إلى أن لـ«جبهة
النصرة» موقعا ً أساسيا ً فيها يمثل «بيضة القبان» والحلقة المشتركة بين
جميع العاملين في هذا المجال :فباألساس فإن رأس حربة «إسرائيل» في
الجبهة الجنوبية السورية المشتركة مع الحدود اللبنانية واألردنية هي
«جبهة النصرة» حتى لو تم تغطيتها بعلم ما يسمى بـ«الجيش السوري
الحر» ،كما أن الورقة التي حاول فيها محليون االستثمار في قضية خطف
الجنود اللبنانيين هي «جبهة النصرة» ،إضافة إلى أن غالبية خاليا اإلرهاب
النائمة في لبنان تابعة لـ«جبهة النصرة».
كما أن تحقيقات جرت مع موقوفين من «النصرة» تظهر أن لديها أجندة
عمل لبنانية مركبة تتضمن ما هو سياسي وأمني واجتماعي .وأظهرت أن
لـ«النصرة» شبكات تواصل سياسية مع جمعيات وشخصيات سياسية
لبنانية.

يوسف المصري

ي�صوت ( ...تتمة �ص)1
مجل�س الأمن
ّ
م��ع اإلش���ارة إل��ى أن دف��ع الفدية
يشجع المجرمين ع��ل��ى القيام
بعملية خطف رهائن مرة أخرى.
كما ويدعو القرار إلى محاربة
ت���وري���د األس��ل��ح��ة إض���اف���ة إل��ى
المواد والمعدات ذات االستخدام
المزدوج في شكل مباشر أو غير
مباشر لتنظيم «داعش» و«جبهة
النصرة» وغيرهما من الجماعات
اإلرهابية وخصوصا ً أنظمة الدفاع
الجوي المحمولة على الكتف.
ميدانياً ،واصل الجيش السوري
عملياته العسكرية ف��ي اري��اف
القنيطرة ودرعا ودمشق ،وحققت
وح��دات��ه تقدما ً باتجاه حمريت
وخربة السلطانة في ريف دمشق
الجنوبي الغربي ،وس��ط قصف
مدفعي وص��اروخ��ي مكثف على
معاقل المسلحين وتحصيناتهم.
ك��م��ا ت��ق��دم��ت وح����دات الجيش

ب��ات��ج��اه ك��ف��ر ش��م��س ف���ي ري��ف
درعا ،واشتبكت مع مسلحين في
المنشية داخ��ل درع��ا البلد ،في
حين طالب مندوب كيان العدو
«االس��رائ��ي��ل��ي» ف��ي مجلس األم��ن
بعودة قوات الفصل الدولية الى
منطقة الجوالن ،بعد التقدم الكبير
للجيش السوري في المنطقة.
وفي السياق ،تفقد وزير الدفاع
السوري العماد فهد الفريج القوات
العاملة في المنطقة الجنوبية،
وزار ع��ددا ً من البلدات والمواقع
ال��ت��ي ب��س��ط ال��ج��ي��ش ال��س��وري
سيطرته عليها.
واس��ت��م��ع ال��ع��م��اد ال��ف��ري��ج من
القادة الميدانيين إلى شرح مفصل
عن العمليات العسكرية الواسعة
التي نفذتها وحدات الجيش على
اتجاهات ع��دة في أري��اف دمشق
والقنيطرة ودرعا.

«�أن�صار اهلل» ( ...تتمة �ص)1
وق��ال بن عمر «نتنقل بين الكثير من الحقول
الملغومة ،وحققنا نجاحات وإخفاقات ،وعلى رغم
ذل��ك ف��إن هناك تقدما ً معقوال ً مع إدراك األط��راف
لضرورة الوصول لحل يعيد الثقة للشعب اليمني».
واستعرض المسؤول األممي في كلمته التطورات
التي شهدها اليمن في األسابيع الماضية انطالقا ً من
مهلة األيام الثالثة التي أعطتها جماعة الحوثيين
للقوى السياسية لحل األزمة ،مرورا ً بالمفاوضات
التي تشرف عليها األم��م المتحدة ،وص���وال ً إلى
«اإلع�ل�ان ال��دس��ت��وري» ال��ذي أص���دره الحوثيون
الجمعة الماضي.
ووصف بن عمر هذا «اإلعالن الدستوري» بأنه

«تحرك من طرف واحد» و«خطوة أحادية الجانب
أسفرت عن ردود فعل داخلية وخارجية» بحسب
تعبيره .وأكد أنه ال يمكن الخروج من المأزق اليمني
إال من خالل ح��وار سلمي ومفاوضات قائمة على
المبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة.
وأض��اف« :ما زلنا في خضم مفاوضات دقيقة
وحساسة» ،مشيرا ً إل��ى أن األط���راف السياسية
اليمنية «ت��درس سبل تقاسم السلطة والشراكة،
وتشكيل حكومة وحدة وطنية ،وسبل منع انفجار
الوضع في مأرب».
وفي سياق آخر ،أكدت حركة انصار الله اليمنية
ان اغالق السفارات الغربية في العاصمة اليمنية

غير مبرر على االطالق مشيرة الى ان هذه القرارات
تندرج فقط في سياق الضغط على الشعب اليمني
للتراجع عن انجازاته على طريق عزته وسيادته
وامتالك قراره السياسي.
وقال حسين العزي مسؤول العالقات الخارجية
في حركة أنصار الله ،ان «القرارات التي اتخذتها
بعض الدول الغربية بإغالق سفاراتها في صنعاء
غير مبررة على اإلطالق» .وأضاف في تصريحات
نقلتها وكالة االنباء اليمنية إن «هذه القرارات تندرج
فقط في سياق الضغط على شعبنا في ما صنعه من
تحوالت عظيمة على طريق عزته وكرامته وسيادته
واستقالله وامتالك قراره السياسي».

النيجر تقوم بالتعبئة العامة وتقتل  260من مقاتلي «بوكو حرام»

نيجيريا 7 :قتلى على الأقل في هجوم انتحاري

تم التوصل إليها ،مؤكدا ً أن باريس
وبرلين ستراقبان عملية تنفيذ هذه
االتفاقات.
كما رحبت المستشارة األلمانية
بنتائج المحادثات ،قائلة إنه «يوجد
ه��ن��اك اآلن ب��ري��ق أم���ل» .وأش���ارت
الحكومة األلمانية في بيان لها أمس
إلى أن «هناك الكثير من العمل ،لكن
ه��ن��اك اآلن ف��رص��ة حقيقية تتطور
األمور نحو األفضل».
وأك����دت م��رك��ل أن���ه ي��ج��ب ات��خ��اذ
خطوات محددة لتنفيذ االتفاقات التي
تم التوصل إليها ،مضيفة في الوقت
ذاته أن ذلك لن يمثل إنهاء النزاع وأن
األطراف ستواجه مهمة تجاوز «مزيد
من العقبات الكبيرة».
وقالت المستشارة األلمانية إن
الرئيس الروسي مارس ضغطا ً على
ممثلي دونيتسك ولوغانسك في
نهاية المحادثات من أجل التوصل
إلى اتفاق في شأن وقف إطالق النار.
وف���ي ال��س��ي��اق ،أع��ل��ن ال��رئ��ي��س
األوكراني أن قائدي األرك��ان العامة
األوك��ران��ي��ة وال��روس��ي��ة سيجريان
الجمعة المقبل م��ف��اوض��ات حول
مراقبة تنفيذ نظام وقف إطالق النار

في منطقة دونباس ،مشيرا ً إلى أن
بعثة منظمة األم��ن وال��ت��ع��اون في
أوروب��ا ستضمن مراقبة نظام وقف
إطالق النار.
وأكد بوروشينكو أهمية التوصل
إلى اتفاق في شأن وقف إطالق النار
من دون ش��روط مسبقة ،موضحا ً
أن محادثات «رباعية النورماندي»
توصلت إل��ى ات��ف��اق ح��ول إقامة
«منطقة عازلة» يبلغ عرضها 50
كيلومترا ً بين الجانبين المتنازعين
في شرق أوكرانيا.
وقال الرئيس األوكراني «ان وقف
إطالق النار سيرافقه سحب األسلحة
والمدفعية الثقيلة» ،مشيرا ً إلى أن
االت��ف��اق يقضي بسحب «مدفعية
التشكيالت المسلحة غير الشرعية
من «خط مينسك» والقوات المسلحة
األوك��ران��ي��ة م��ن الخط الفعلي على
مسافة  25كيلومتراً» ،مضيفا ً أن
االتفاق يقضي ب��اإلف��راج عن جميع
األس���رى خ�لال  5أي���ام بعد انتهاء
سحب المدفعية الثقيلة.
كما أشار بوروشينكو إلى إمكانية
اإلف����راج ع��ن ال��ط��ي��ارة األوك��ران��ي��ة
ناديجدا سافتشينكو المعتقلة حاليا ً

في موسكو على ذم��ة التحقيق في
قضية قتل صحافيين روسيين في
شرق أوكرانيا.
وقال بوروشينكو «طرحت مسألة
إط�لاق س��راح ناديجدا سافتشينكو،
وأبلغوني بأن ذلك سيجري في القريب
العاجل بعد إكمال الفحص الطبي
واالس��ت��ن��ت��اج��ات األول��ي��ة للتحقيق.
وطلبت أن يتم ذلك فورا ً وأيد الرئيس
الفرنسي والمستشارة األلمانية طلبي
ه����ذا» .وأض����اف أن ح���رس ال��ح��دود
األوك��ران��ي��ي��ن وف��ق �ا ً لالتفاق الموقع
سيعودون إل��ى جميع المعابر على
الحدود مع روسيا قبل نهاية العام
الحالي ،مؤكدا ً أن كييف رفضت منح
منطقة دونباس «حكما ً ذاتياً» ،مشيرا ً
إلى أن توسيع صالحيات مقاطعات
أوكرانيا سيجري فقط في إطار إصالح
دستوري يتعلق بإقامة نظام المركزي
في أوكرانيا .وأوضح أن كييف رفضت
فكرة إقامة نظام فيديرالي في البالد.
وتابع أن كييف ستستأنف دفع
المعونات االجتماعية في المناطق
ال��ت��ي ال تسيطر عليها حاليا ً بعد
تحقيق استقرار الوضع و«استعادة
سيادة أوكرانيا».

قتل ما ال يقل عن  7أشخاص أمس ،في عملية
انتحارية نفذتها ام��رأة وسط سوق بمنطقة بيو
شمال شرقي نيجيريا ،وفق مصادر طبية وعدد من
شهود العيان.
ونقلت مصادر عن أحد شهود العيان بالمنطقة،
قوله« :أحصيت  7قتلى جراء العملية االنتحارية»،
ليتطابق قوله مع ما قدمته مصادر طبية محلية
حول ضحايا الهجوم االنتحاري.
وفي سياق آخر ،شن العشرات من مقاتلي جماعة
«بوكو ح��رام» هجوما ً هذا األسبوع على مدينة
«كاناما» في والية يوبي ،شمال شرقي نيجيريا ،ما
أدى إلى مقتل عدد من عناصر الشرطة.

وأحبطت الشرطة هجوما ً انتحاريا ً أول من
أم��س ،فى بوتيسكوم استهدف مقر قيادة حملة
حاكم الوالية إبراهيم غيدام ،وفقا ً لعدد من شهود
العيان.
وكانت دول في المنطقة مثل تشاد والنيجر
ونيجيريا والكاميرون وبنين اتفقت في  7شباط
على تشكيل ق��وة عسكرية قوامها  8700رجل
لمحاربة الجماعة اإلسالمية المتشددة «بوكو
حرام».
وفي السياق ،أعلن متحدث عسكري في النيجر
مقتل  260مسلحا ً م��ن جماعة «ب��وك��و ح��رام»
المتشددة على يد قوات األمن منذ بدأت الجماعة

موجة هجمات عبر الحدود في منطقة ديفا جنوب
شرقي البالد قبل  6أيام.
وقال المتحدث مصطفى ميشيل ليدرو أمس إن
عددا ً من مقاتلي «بوكو حرام» تم اعتقالهم فضال
عن مصادرة بعض األسلحة.
من جهته دعا رئيس النيجر محمدو إيوسفو
مواطنيه إلى التعبئة العامة ضد مسلحي «بوكو
ح��رام» ،مطالبا ً الشباب بعدم السقوط في فخ
دعاية الجماعة المتشددة.
وج��اءت دعوة الرئيس بعد يومين من موافقة
برلمان النيجر على إرس��ال ق��وات إل��ى نيجيريا
المجاورة للتصدي لـ «بوكو حرام».

�إعالنات ر�سمية
إعالن
تعلن كهرباء لبنان ع��ن رغبتها في
إجراء استدراج عروض إلجراء تأمين آليات
المؤسسة ضد الغير والمسؤولية المدنية.
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/20000 /ل.ل.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق «»12
ـ المبنى المركزي.
علما ً أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2015/3/6عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2015/2/6
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 259

