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تتمات

تم ّرد على الحوثيين ،أو تغيير في موقف وحدات من الجيش ،تغيّر
الخريطة العسكرية ،وبدأت الحرب تصير عدا ً بطيئا ً لأليام والوقت
يصبح روتينياً .ويحسب للسعوديين ك�� ّل طالع شمس ،بسؤال
ال يملكون جوابا ً عليه وقد وضعوا هدفا ً لهم اسمه ،إنهاء التم ّرد
الحوثي وإعادة فرض سلطة الرئيس منصور هادي في اليمن.
منصور هادي يشبه الرئيس األوكراني السابق الذي كان مؤيدا ً
لموسكو ،لكن الروس لم يشنوا لتثبيته حربا ً على رغم الطلب الذي
وجهه لهم من منفاه على أرض إحدى المزارع في جنوب روسيا،
بعد ه��روب��ه م��ن قصره ال��رئ��اس��ي .وق��ال الرئيس بوتين عنه أمام
مؤتمر سفراء االتحاد الروسي ،لو كان قائدا ً يستحق ثقة شعبه لما
ف ّر واختبأ وبقي ضائعا ً أليام ،وروسيا تفضل أن تدعم من يريدون
حماية شعبهم من األوكرانيين على التمسك بشرعية زائفة .وها هو
منصور هادي يتسكع في فنادق شرم الشيخ بعد هروبه الثاني ،من
دون أن يجد في اليمن من يحمل بندقية ليقاتل لحسابه أو من يجده
أهالً ليبذل الدم ألجل بقائه رئيساً.
الثوار أعادوا توزيع قواتهم ونشر وحداتهم ،وتموضع أسلحتهم
كما أفادت قيادات ميدانية ليل أمس ،لـ«البناء» ،وأكدت نجاح وحدات
الدفاع الجوي بإسقاط طائرة استطالع صباحا ً في صعدة ،وطائرة
حربية لالئتالف مساء ف��وق حي بني الحارث في شمال صنعاء
وإلقاء القبض على طيارها السوداني.
على إيقاع الحدث اليمني ،الذي يحبس األنفاس في ك ّل الملفات،
تحدّث األمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله مفنّدا ً الموقف
ال��س��ع��ودي ،م��ج��دّدا ً التمسك بالحوار على رغ��م ال��خ�لاف م��ع تيار
المستقبل ،متسائالً عن س�� ّر الحزم العربي هنا والتراخي هناك،
وال نسمة انتظرناها من حزمكم وصلتنا في حرب تموز ،و«هناك»
تستصرخكم ولها اس��م وه��و فلسطين ،وتناول بالتفصيل شرح
االتهامات السعودية لما يسمونه بالنفوذ اإليراني ،فشرح الفرق
بين سلوك الحكومات العربية وإيران ،سواء في االهتمام بفلسطين
التي أهملوها وتخلوا عنها ،أو في معاملة المقاومين وأصحاب
الحقوق كحلفاء وأصدقاء ودعمهم بال مقابل ،مقابل إصرار الحكام
العرب على اختيار من يرتضي العمالة والتبعية وتلقي األوامر،
قائالً« :أنتم كسالى وتنابل» ،وع��رض نصرالله لمعادالت الحرب
وظروفها ،حاسما ً ثقته بنصر الشعب اليمني ،موجها ً اللوم والعتب
إلى رئيس السلطة الفلسطينية لموقفه من هذه الحرب ،مفضالً له
الذهاب إلى بيته.
الرئيس سعد ال��ح��ري��ري ر ّد ف���ورا ً على ك�لام السيّد نصرالله،
فوصفه بعاصفة الكراهية ض�� ّد السعودية ودول الخليج ،طالبا ً
تسامح السعودية مع هذا الكالم الذي وصفه أنه ال يعبّر عن رأي
اللبنانيين الذين يحفظون للسعودية مكرماتها وجميلها.
في الميدان اللبناني ك��ان الجيش يعزز وح��دات��ه المتمركزة في
ال��ج��رود ،بينما يستع ّد ال��ش��ارع لتحركات ج��دي��دة لهيئة التنسيق
النقابية.ال تزال أجواء عدوان السعودية وحلفائها على اليمن تخيّم
على الساحة اللبنانية على رغم عدم تأثيرها المباشر في العالقات
بين األط��راف وإن تباينت المواقف من العدوان .وفي مقابل تأييد
تيار المستقبل القوي لما يسمى «عاصفة الحزم» العسكرية التي
تقودها السعودية ضد اليمن ،وجه األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصرالله انتقادات غير مسبوقة في نوعها وحدتها ،مؤكدا ً أن
العدوان سينتهي بهزيمة مذلّة.
وسأل السيد نصرالله في كلمة بثت عبر قناة «المنار» مساء أمس:
«ما الذي جرى حتى هبت عاصفة الحزم وبدأنا نشاهد إرادة عربية وحزما ً
عربياً ،في حين أننا على مدى عقود وفلسطين وشعبها يكابد مصائب الكيان
الصهيوني»؟
وأض��اف« :كنا نحلم بهبة أو نسمة حزم عربية ،سواء تجاه فلسطين
أو تجاه اجتياح لبنان ،أو في الحرب األخيرة على غزة ( )...ولهذا نتفاجأ
ونتألم».
وتطرق إلى لغة الود التي تحدث بها «أنصار الله» تجاه السعودية
متسائالً عما الذي جرى كي يقال إنهم باتوا يهددون أمن باب المندب؟
وإذ تمنى وضع العصبيات المناطقية والحزبية جانبا ً ألن كل من يؤيد
هذه الحرب هو شريك فيها» ،وصف القول بأن اليمن بات محتالً من إيران
ويجب استعادته ،بأنها «أكبر األكاذيب» .وسأل أين هم اإليرانيون في اليمن؟
وهل هناك جيوش إيرانية في اليمن؟ وهل هناك قواعد عسكرية في اليمن؟
قد يقولون إن هناك هيمنة إيرانية ولكن هذه نقطة تحتاج إلى نقاش».
وكشف أن «داعش هو آخر اختراعات السعودية بتمويل من بندر (بن
سلطان) ،لكن السحر انقلب على الساحر وخرج داعش عن سيطرتكم كما
فعلت القاعدة من قبل».
وتوجه السيد نصرالله إلى الشعوب العربية مؤكدا ً أن السبب الحقيقي
للعدوان
«هو أن السعودية فشلت في اليمن وشعرت انه بات ملك شعبه وطنيا ً
وال يخضع لسيطرة أحد ،لذلك كان التحرك السعودي ضد اليمن» .كما أكد
أنه «من أجل استعادة أمراء آل سعود سيطرتهم يريدون ذبح الشعبين
السعودي واليمني» .ودعا إلى وقف هذا العدوان واستعادة مبادرات الحل
السياسي وهو أمر ممكن ،وكذلك أن تراجع شعوب هذه ال��دول العربية
المشاركة في العدوان ضميرها تجاه الشعب اليمني الفقير الطيب.
وأعرب عن مفاجأته من موقف السلطة الفلسطينية ،وخاطب الرئيس
محمود عباس «كيف تؤيد حربا ً على شعب؟ هذا سيفقدك منطقك عندما
ستشن إسرائيل حربا ً عليك .وعليك أن تذهب إلى بيتك».
وأكد أن»من حق الشعب اليمني أن يدافع ويقاوم ويتصدى وهو يفعل
ذلك وسينتصر ألن هذه هي سنن الله والتاريخ» ،الفتا ً إلى «مصير الجيش
األميركي واإلسرائيلي في البلدان التي احتلوها» ،وق��ال« :ال ي��زال أمام
الحكام في السعودية فرصة كي ال تلحق بهم هزيمة وعليهم الذهاب إلى
الحوار».
وخاطبهم قائالً« :القصف الجوي ال يصنع نصراً» ،مطالبا ً الشعوب
العربية بوقفة ضمير أمام حكوماتهم ومنعها من المشاركة في العدوان على
اليمن ،كما دعا إلى مبادرة عربية وإسالمية لوقف العدوان على اليمن وإال
فمصير هذا العدوان الهزيمة».
وتمنى السيد نصرالله «أال يؤدي هذا التطور في الخليج إلى التوتر في
لبنان».
وتطرق إلى الشأن الداخلي ،مشددا ً على أننا «اخترنا الحوار ألنه من
مصلحة البلد ،وكان الهدف منع انهيار البلد وتخفيف االحتقان المذهبي»،
الفتا ً إلى «وجود قوى سياسية داخل تيار المستقبل وخارجه تعمل على
تخريب هذا الحوار ،ومنها ما يدلي به البعض من شهادات في المحكمة
الدولية».
وأك��د ان��ه «ال يعير ه��ذه األص���وات أي أهمية ،وأن��ن��ا نحتمل ك��ل هذه
االستفزازات» ،داعيا ً «جمهور المقاومة إلى عدم االهتمام بهذه األصوات التي

أبناء الفقيد :الدكتور باخوس وهبه (منفذ عام الكورة)
زوجته ريتا موسى وعائلتهما
باسم وهبه زوجته أمل اللقيس وعائلتهما
الدكتور حازم وهبه زوجته فيكتوريا روغو وعائلتهما
شقيقاه :سهام وهبه زوجته ثريا مالك وعائلتهما في المهجر
عائلة المرحوم توفيق وهبه في المهجر
شقيقته :بربارة وهبه
وعموم عائالت قلحات ينعون إليكم فقيدهم المرحوم

الرفيق فوزي باخو�س وهبه

زوجته المرحومة سميرة نصر
وستقام الصالة لراحة نفسه الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم
األحد الموافق  29آذار  2015في كنيسة القديس جاورجيوس ـ
قلحات الكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيد في قلحات ،ويوم األحد
في  29الجاري من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وحتى الساعة
السابعة مساءً ،ويومي اإلثنين والثالثاء في  30و 31الجاري من
الساعة الرابعة ولغاية السابعة مسا ًء في قاعة كنيسة القديس
جاورجيوس ـ قلحات الكورة.

يمت�صون ( ...تتمة �ص)1
الحوثيون
ّ
ال مكان لها إال في الفتنة ،ونحن ال نريد لهم تحقيق أهدافهم ،وما علينا سوى
الصبر».
وأكد «أن إيران لم ولن تتدخل في االنتخابات الرئاسية ،وقد سبق لفرنسا
أن تدخلت لدى إيران وكان الجواب هذا شأن لبناني» ،معلنا ً أن «المسؤول
عن التعطيل هو وضع السعودية فيتو على شخصية ذات ثقل على الساحة»،
كاشفا ً أن وزير الخارجية سعود الفيصل شخصيا ً يضع هذه الفيتو مميزا ً
موقف الرئيس سعد الحريري في هذا الشأن ،مشيرا ً إلى أن األخير ال يمانع
من انتخاب هذه الشخصية ويقصد العماد ميشال عون.

الحريري يتسامح من السعودية
ويهاجم نصرالله

جاء ر ّد الحريري على خطاب السيد نصرالله سريعاً ،ففي تغريدات له
على «تويتر» ،تقارب طلب السماح من السعودية ،اعتبر الحريري أنّ خطاب
السيد نصرالله كان بمثابة «عاصفة من الكراهيات ض ّد السعودية ودول
الخليج ردا ً على عاصفة الحزم ض ّد التغلغل اإليراني في اليمن» ،مؤكدا ً أنّ
«عاصفة الكراهية ال تستحق سوى اإلهمال ،ألنها وليدة الغضب واإلحباط
والتوتر».

الجيش يضيق الخناق
على إرهابيي الجرود

في غضون ذلك واصل الجيش اللبناني إجراءاته العسكرية للتضييق
على حركة المسلحين في ج��رود عرسال ورأس بعلبك .وفي هذا اإلطار
نفذت وحدات من الجيش عملية عسكرية سريعة وخاطفة في منطقة جرود
عرسال ،تمكنت بنتيجتها من السيطرة التامة على بعض المواقع التي كانت
تستخدمها التنظيمات اإلرهابية بين الحين واآلخر للتسلّل واالعتداء على
مواقع الجيش.
وأكدت مصادر عسكرية لـ«البناء» «أن الجيش يتصرف وفقا ً لمتطلبات
المرحلة ضمن السياق الطبيعي لألمور ،ويعمل على سد الثغرات في جهازه
الدفاعي وتدعيمه وتحصينه في شكل يقطع الطريق فيه على أي محاولة من
قبل الجماعات المسلحة إلحداث خرق أو تسلل وتحذوه في ذلك ،القاعدة
العسكرية القتالية األساسية ،ال سيما أن رفع مستوى الجاهزية وإظهار
القوة تمنع المسلحين من المغامرة».
وتوقفت مصادر مطلعة عند عملية تسلل مجموعة مؤلفة من  7أشخاص
إلى األراضي اللبنانية عبر معبر غير شرعي ،مشيرة إلى أن «هذا التسلل
يأتي بعدما لمس المسلحون أن الجيش في الجبهة التقليدية في رأس

غلبت الروم ( ...تتمة �ص)1
بعلبك وعرسال يتقدم باتجاه غير مناسب لهم ،فحاولوا إيجاد محاور
تسلل جديدة لهم تؤمن لهم المفاجأة والمباغتة باتجاه األراضي اللبنانية،
وقد ارتأوا أن المنطقة الممتدة من كامد اللوز إلى الصويري مناسبة لهم».
وأكدت المصادر لـ«البناء»« :أن حظوظ نجاح عملية التسلل متدنية جداً،
ألن جغرافية المنطقة ال تمكنهم من القيام بالعمليات الخاصة ،على عكس
الجيش اللبناني الذي يمكنه المناورة بسهولة أكثر من عرسال».

التيار يسلم القوات
تعديالته على النيات

سياسياً ،سلم رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب ميشال عون رئيس
جهاز اإلعالم والتواصل في القوات اللبنانية ملحم رياشي تعديالت طفيفة
على ورقة إعالن النيات بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر في
اجتماع شارك فيه النائب إبراهيم كنعان واستمر ألكثر من ساعة.
ووقع كنعان ورياشي باألحرف األولى وفي حضور محامين من الطرفين
اتفاقا ً على إسقاط الدعاوى المتبادلة على أن تنتهي هذه العملية األسبوع
المقبل.

هيئة التنسيق
إلى الشارع مجددا ً

مطلبياً ،تعود هيئة التنسيق النقابية إلى تحركها في الشارع األسبوع
المقبل .وأعلنت الهيئة في بيان ،أنها التزمت خالل الفترة السابقة «وقف
ك ّل تحركاتها ،حرصا ً منها على عام دراسي مستقر وإفساحا ً في المجال
أمام المسؤولين إلقرار السلسلة من دون ضغوطات الهيئة ،وقد التقت لهذه
الغاية الرئيسين نبيه بري وتمام وسالم ،وتلقت وعودا ً بإعادة طرح مشروع
سلسلة الرتب والرواتب من جديد ،إال أنّ اإليجابيات التي بادرت إليها الهيئة
ولمستها عند الرئيسين بقيت منقوصة في اجتماع اللجان النيابية المشتركة
لمرة واحدة من دون الوصول إلى أي نتيجة».
ودعت إلى إقفال المدارس الرسمية والخاصة واإلدارات العامة بدءا ً من
الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثالثاء المقبل والمشاركة في االعتصام
عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم عينه أمام وزارة التربية والتعليم
العالي في بيروت ،وأمام المناطق التربوية في مراكز المحافظات واألقضية.
كما دعا المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان مجالس المندوبين
في بيروت والمحافظات لالنعقاد يوم االثنين المقبل في مراكز فروع النقابة
«للتحضير إلنجاح اإلعتصامات أمام وزارة التربية والمناطق التربوية في
المحافظات وتأمين أكبر مشاركة من المعلمين».

الأمم المتحدة ( ...تتمة �ص)1
األوض���اع السياسية واالقتصادية والثقافية
والبيئية والصحية واالجتماعية وتصميم حلول
عاجلة إلصالح أي خلل في الصور واألرقام التي
تظهر أمامهم ،بل إن جميع هؤالء يخضعون لقيود
ولوائح تنظيمية ومراقبة من قبل دول تم ّول في
كثير من األحيان قيام ه��ؤالء بالعمل المطلوب
منهم .وه��ذا ال يعني إطالقا ً أن بعض ه��ؤالء ال
يضحي أحيانا ً بكل االمتيازات لقول «كلمة حق
ّ
أمام مم ّول أو مسؤول ظالم» .كما أن ذلك ال يعني
أن وكاالت األمم المتحدة المختصة ال تقوم بعمل،
يلقى تقديرنا واحترامنا ،في مجاالت عدة .لكن
حقيقة أن ميثاق األمم المتحدة لم يعد هو الوثيقة
التي تحكم دور األمم المتحدة في عالم اليوم كما أن
الميثاق لم يعد هو الوثيقة األساسية التي تستند
إليها األمانة العامة في تنفيذ مهماتها ،وهي أمور
تسيء لألمم المتحدة وتضعف ثقة دول العالم
بها وبدورها الذي أخذ ينحاز ،منذ انتهاء الحرب
الباردة ،لمصلحة المخططات الغربية وتصورات
الغرب لما يجب أن يكون عليه العالم وخصوصا ً
عدم سماح هذه ال��دول بالتعامل مع المشاكل
التي يمر بها العالم في إطار من العالقات الدولية
الديمقراطية المبنية على احترام سيادة الدول
واستقاللها ووح��دة شعوبها وأرضها واحترام
خصوصياتها وحقوقها .وأكثر ما يبرز ذلك من
مخالفات للميثاق هي تلك السياسات الغربية
التي حالت حتى اآلن من دون إيجاد حل عادل
لقضية الشعب الفلسطيني وحق هذا الشعب
في ممارسة حريته وتقرير مصيره وبناء دولته
المستقلة على أرض��ه .كما ج��اءت األزم��ة التي
تواجهها سورية والتي تعود بشكل أساسي إلى
تدخل «إسرائيل» والبلدان الغربية وحلفائها
وأدواتها في المنطقة في شؤون سورية ودعم
ه��ؤالء ل�لإره��اب ال��ذي يضرب سورية من دون
خجل أو تردد وتبرير ذلك بذرائع أثبتت األيام
أنها ال يمكن أن تصمد أمام مبادئ ميثاق األمم
المتحدة ومقاصده وال أم��ام القانون الدولي
الذي يرفض العدوان وسياسات استخدام القوة
والهيمنة .واألكثر من ذلك هو أن بعض الدول
النافذة في مجلس األمن مثل الواليات المتحدة
وبريطانيا وفرنسا تقوم بالمصادقة على قرارات

لمكافحة اإلرهاب إال أنها تنقلب على هذه القرارات
وتجعل منها مجرد أوراق تنسى ه��ذه ال��دول
ما ُكتب عليها وتستمر في دعم اإلره��اب الذي
تواجهه سورية نياب ًة عن كل دول العالم حيث
تقوم الواليات المتحدة وتابعيها بدعم دول مثل
تركيا والسعودية اللتين تقومان علنا ً وعلى
رؤوس األشهاد بتمويل وتسليح وتدريب وإيواء
اإلرهابيين والدفع بهم إلى سورية لقتل شعبها
وسفك دماء األبرياء فيها.
أما التفاف بعض ال��دول النافذة على ميثاق
األمم المتحدة وق��رارات دولها فقد أصبح ظاهرا ً
للعيان وال سيما م��ن خ�ل�ال إن��ش��اء اللجان
ومجموعات العمل التي ال حصر لها والتي فشل
أغلبها في تحقيق أي تقدم إلعادة االعتبار لدور
هذه المنظمة الدولية إلى ما يجب أن يكون عليه.
إال أن ذلك ال يعني مر ًة أخرى أن الدول الغربية
فشلت ف��ي اعتماد أساليب شيطانية لتفسير
مضمون الميثاق كي تخدم مصالحها أو لفرض
تفسير خاص ومح ّرف للميثاق يخدم مصالحها،
وفي هذه الحالة يصبح العدوان الذي تمارسه
هذه الدول على بلد مثل سورية مبرراً ،علما ً أن
الميثاق يح ّرم بمعانيه استخدام األمم المتحدة
لتغيير األنظمة السياسية في البلدان بعيدا ً من
إرادة شعوبها .كما أن البعض يخالف الميثاق
والقانون الدولي من خالل ابتداع تسميات جديدة
لإلرهابيين مثل «المعارضة المسلحة المعتدلة»
في مخالفة للقانون الدولي الذي ال يبرر تحت أي
عنوان كان دعم المسلحين ضد حق الدولة في
الدفاع عن مواطنيها وهذا حق أصيل تضمنه كل
القوانين واألعراف الدولية.
لم تشهد أية قضية عادلة للتشويه والتضليل
من قبل بعض مسؤولي األم��م المتحدة كما هي
الحال في معركة الشعب السوري ضد اإلرهاب.
وعلى سبيل المثال فقد ادعت وكيلة األمين العام
لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية قبل يومين أن
ق��وات الجيش العربي السوري تحاصر بعض
المناطق وتمنع وص��ول المساعدات اإلنسانية
إليها ،إال أن األمانة العامة ووكيلة األمين العام
يعرفون جيدا ً أن الحصار الذي يتحدثون عنه
هو وهم في عقولهم فقط .فكيف تحاصر سورية

شعبها من جهة وهو الشعب الذي يبذل جيشه
دم��ه الطاهر م��ن أج��ل إب��ع��اد اإلرهابيين منه؟
وكيف تتم محاصرة هذه المناطق وجميع أشكال
األسلحة ومعدات القتل تصلها من تركيا واألردن
وحكام السعودية من دون أي تفكير باألبرياء
الذين ستقتلهم هذه األسلحة؟ أما السؤال األكثر
حساسية فهو :ماذا سيقول قادة هذه الدول مثل
السعودية واألردن إذا قامت دول أخ��رى بدعم
المعارضات المعتدلة والعشائر فيها باألسلحة
ومعدات القتل؟
نحن ما زلنا نؤمن بدور األمم المتحدة ،وما زلنا
نعمل ،مع اآلخرين ،إلصالح ما أصابها من خلل في
أدائها وفي طريقة عملها وصنع القرار فيها .لكننا
نؤكد أن فرص إصالح المنظمة لن تمتد إلى األبد،
وبخاصة عندما تتفاقم شراهة ال��دول الغربية
للهيمنة االقتصادية والسياسية على عالم اليوم.
إن اإلص�لاح الحقيقي لألمم المتحدة هو ذلك
الجهد ال��ذي يجب على الجميع القيام به بكل
إخالص وشفافية بما يخدم الحفاظ على األمن
والسلم الدوليين ويمنع التدخل في الشؤون
الداخلية للدول تحت مبررات مصطنعة وواهية
ويحفظ للدول النامية ،وهي الكتلة الكبرى من
ال��دول األعضاء في األم��م المتحدة التي تمثلها
حركة عدم االنحياز ومجموعة الـ 77والصين،
حقوقها ويحدد واجباتها على ق��در المساواة
مع الدول الغربية .وبعد األح��داث التي تعصف
بالكثير من دول العالم ،وقيام عدد معروف من
ّ
وتستخر إمكاناتها
ال��دول التي تدعم اإلره��اب
المالية الهائلة لشراء الذمم والضمائر وتستخدم
اإلره��اب للوصول إلى غاياتها ،فإن عالم اليوم
يزداد خطورة وينذر بمستقبل قاتم لشعوبه .وفي
وقت نؤكد أن الوضع الدولي ،بما في ذلك دور األمم
المتحدة في جعل العالم أكثر عدال ً وسالما ً أصبح
أكثر ضرور ًة اليوم من أي وقت آخر ،فإننا نشدد
على حقيقة أن الوضع يزداد توترا ً وخطرا ً وأن
نافذة إصالح الوضع الدولي ودور األمم المتحدة
في هذا العالم تزداد صعوب ًة وتعقيداً.

د .فيصل المقداد

�ضعف وا�ست�ضعاف ( ...تتمة �ص)1
أنواع ر ّد الفعل.
ال فعل وال رد فعل .أليس هو الضعف الساطع
بأجلى حدّته وفظاظته؟
ه��ذا الحكم القاسي ال ينطبق على المقاومة
والمقاومين .إنهم االستثناء الذي يؤكد القاعدة .ال
«قاعدة» أسامه بن الدن والظواهري والبغدادي بل
قاعدة الضعف السادر ،الشامل ،الطاغي ،الكثيف
المخيّم علينا من المحيط الفاتر إلى الخليج الفائر.
ألننا على هذا القدر من الضعف ،ال يتوانى األعداء
عن استضعافنا في كل آن وألي سبب أو دافع أو
غرض.
إن المرء ليعجب كيف ال يستضعفنا أعداؤنا
اكثر مما يفعلون! لعل مر ّد ذلك إلى أسباب وعوامل
واع��ت��ب��ارات تتعلق ب���األع���داء واألغ��ي��ار وليس
بأصحاب الدار.
قلنا إن حال الضعف ال تنطبق على المقاومة
والمقاومين .ه��ؤالء انتصروا على الضعف في
نفوسهم فأصبح في إمكانهم أن يقتنصوا العدو
في مواطن ضعفه .فالمقاومة ،في التحليل األخير،
هي صراع أرادت ميدانها األساس مكامن الضعف
في أوضاع األطراف المتصارعة .كل طرف يحاول
اقتناص الطرف اآلخ��ر في مواطن ضعفه .بهذا
المعنى تبدو المقاومة في جوهرها فعل ذكاء وتدبير
أكثر مما هي فعل قوة وتدمير .غير أنها تبقى ،في
كل األحوال ،مشروطة بت ّوفر اإلرادة ...إرادة الفعل
والتصميم على ممارسة مزيد من الفعل.
كان ثمة سياسي لبناني يعتقد أن قوة لبنان
في ضعفه .تر ّتب على اعتماد هذه السياسة أن
ضعفت ال��دول��ة حتى استقوت عليها األط��راف
المحلية المتنازعة ،ثم ما لبثت األطراف الخارجية
أن حضرت أو استحضرت ،ك ٌل لمأرب في نفسه أو
في نفس من استدعاه ،إلى ساحة الصراع وتصفية
الحسابات حتى أصبح لبنان ،سحابة خمس عشرة
سنة ،ميدانا ً لـ ِ»حرب اآلخرين» على أرضه.
اليوم يبدو حكام العرب ،في غالبيتهم ،وكأنهم
اعتمدوا ،اختيارا ً أو اضطراراً ،سياسة «قوة العرب
في ضعفهم»!
معنى هذه السياسة التوقف عن التماس أسباب
القوة واإلمعان في التزام قواعد السكون والحيطة،
واإلق�لاع عن التصدّي للمعتدي ،والحرص على
معاملته بالحسنى ليقلع م��ن تلقاء نفسه عن
غيه ،واالحتماء بالقوي لرد كيد الضعفاء الذين

يتنافسون على طلب رضاه.
أ ّما مؤدّى هذه السياسة فاستسالم مريح بغبطة
واستكانة للقدر الذي أصبح له ،عند بعض الناس،
اسم عَ لَم يُدعى أميركا.
ِ
رب آخر؟
أمَا
لضعف العُ ِ
بلى ،شريطة أن نعترف بأن ضعفنا ليس حال
حكامنا فحسب بل هو أيضا ً واقع شعوبنا.
صحيح أن مسؤولية الحكام أكبر ألن قدرتهم
على التصحيح أفعل ،لكن صرخة األلم ودق ناقوس
الخطر وإيقاظ النيام وهتك األوهام تأتي دائما ً من
«تحت» وترتقي لتد ّوي على مستوى «فوق» حيث
أهل الحل والعقد.
االنتفاضة من «تحت» لتحريك من هم «فوق»
لم تحدث ربما ألن النخبة أو الطليعة الملتزمة
والمتصدية لم تتك ّون ،أو لم تختمر ،أو لم تتحرك
على نح ٍو فاعل بعد.
النتيجة تبقى هي هي :ركود واستكانة تحاكي
االستسالم الكامل.
ليس أدل على أن االنتفاضة ممكنة س��وى ما
ح��دث في الجزائر إبّ��ان االحتالل الفرنسي وفي
لبنان إبّان االحتالل «اإلسرائيلي» عام  .1982فقد
نهضت الطليعة الملتزم ُة والمتصدية بمسؤوليتها
وتجاوب معها الجمهور ،أو معظمه ،فأمكن قيام
مقاومة ّ
منظمة ،طويلة ال َن َفس ،شجاعة وحكيمة في
آن ،وحققت في الجزائر ولبنان انتصارات مد ّوية.
األم��ر نفسه ح��دث ف��ي فلسطين جزئياً ،لكن
الصعوبات والتحديات كانت أكبر وأكثر تعقيدا ً فما
استطاعت االنتفاضة أن تحقق النصر المشتهى.
ل��ع��ل ال��ع��ام��ل األس����اس ف��ي ك��ب��ح االنتفاضة
الفلسطينية هو هجمات أيلول  2001في نيويورك
وواشنطن التي دفعت إدارة بوش االبن إلى االنتقال
من موقف دعم «إسرائيل» إلى موقف إشراكها في
الهجوم الشامل الذي شنته على الوجود العربي،
شعوبا ً وحكومات وثقافة.
لقد أصبحنا هدف حرب شاملة من طرف الواليات
المتحدة و«إسرائيل» في آن .غير أن ردة فعلنا على
ترتق بعد إلى مستوى
صعيدي الوعي والحركة لم
ِ
فهم المعركة على هذا األساس.
القصور في الوعي والحركة وبالتالي المواجهة
العربية للهجوم األم��ي��رك��ي الصهيوني م ّكن
«إس��رائ��ي��ل» التوسعية ،مدعوم ًة ب���إدارة بوش
اإلمبراطورية ،من تصعيد هجمتها الوحشية على

فإذا ما أضفنا إلى ذلك وصول نفوذ وتأثير هذا الالعب اليمني الجديد إلى
مضيق باب المندب وتحكمه عمليا ً في أخطر وأه��م مضيق استراتيجي في
المنطقة العربية واإلسالمية بكل ما يعنيه ذلك من تحول اليمن الجديد إلى العب
أساسي في المعادلة الدولية.
تلك المعادلة التي هي أصالً في طور التشكل على أطالل معادلة المنتصرين
في الحرب العالمية الثانية والتي سبق الحوثيين إليها كل من إيران وحزب الله
والدولة الوطنية السورية في إطار محور المقاومة والممانعة.
عندها نستطيع فعالً أن نفهم عمق الفاجعة التي تكون قد حلت في الدوائر
الغربية التي يعتاش عليها حكم قبيلة آل سعود.
فأن تخسر اليمن تابعا ً ثم تفشل في تحويله إلى صديق ومن بعد ذلك تفشل
في منعه من التحول إلى العب منافس في اإلقليم ال بد أن ذلك يزيد في تفاقم
الضائقة التي حلت بحكام الدرعية.
فكيف إذا ما علمت أو تأكد لها أن هذا التحول الكبير سيحول اليمن مع مضي
وقت قليل نسبيا ً إلى مارد عمالق والعب قوي في شؤون اإلقليم الذي تخسر فيه
السعودية آخر أوراقها والوحدة الجغرافية األكثر التصاقا ً بها واألقرب إليها
جغرافيا ً وتاريخيا ً أعني اليمن القديم الفقير صاحب بيرق الدولة الفاشلة كما
كانت الدرعية تتمنى له دوما ً أن يكون وتحرص على إبقائه في تلك المحطة إلى
ما ال نهاية.
إلى هنا وحده يكفي أن تنام الرياض وال تغفو إال وتفيق على إيران ثانية
ولكن هذه المرة على تخوم نجران وجيزان وعسير وعلى بعد  800كلم فقط من
الركن اليماني في مكة المكرمة.
إذا أضفنا إلى كل ما تقدم زيارة وفد يمني رفيع المستوى إلى طهران وعودته
من هناك بعقود تعيد لليمن عزته ونفطه الممنوع من التنقيب عنه وإعادة تشكيل
بنيته التحتية الممنوعة من الصرف سعوديا ً و 28رحلة أسبوعيا بين طهران
وصنعاء لتنشيط وإنعاش سماء اليمن فضالً عن إعادة بناء موانئه وأسطوله
البحري كما أعلن في نص التوافقات الثنائية ،فماذا سيكون حال حكام الدرعية
حينئذ!؟
س��ؤال كان يحير المراقبين كثيرا ً وأخ��ذ المحللين يسارا ً ويمينا ً وجعل
الراسخين في علوم ما بعد الربع الخالي يتوقعون كل شيء إال أن ينطح قرن
الشيطان نفسه انتحاراً ،لكن هذا ما وقع عندما استدعى التدخل األجنبي على
قاعدة علي وعلى أعدائي.
إنه الفخ والهاوية أو المستنقع الوحل الذي رمت به الرياض نفسها هروبا ً
من واقع مر لم تستطع تجرعه عندما قررت أن ترمي بنفسها في تهلكة أرادتها
لها «إسرائيل» وأميركا المتخوفتان والمترددتان في خوض حرب مفتوحة ضد
محور بات يملك ليس فقط قراره المستقل بل والقدرة على رسم مالمح معادلة
العالم الجديد.
ال أحد يستطيع إقناعنا مطلقا ً بأنها حربا ً سعودية على اليمن فضالً عن كونها
ضد الحوثيين وحدهم ،فهذا هو العنصر الغريزي المحرك نعم.
لكن الرياض التي لم تعد تملك قرارها المستقل منذ أن غرقت في مستنقع
الحرب القذرة عند بوابات الشام بالمال والرجال والسيف والزيف دفاعا ً عن
العدو الصهيوني والسيد األميركي المتربع في البيت األبيض.
لم يبق لها القدرة وهي المنهكة والمتهالكة والمتهافتة مملكة وقبيلة وحكما ً إال
أن تقبل بتنفيذ سيناريو الحرب على اليمن كآخر أوراق متاحة لدى ساكن البيت
األبيض ليلعبها ضد طهران وموسكو وبكين ،في محاولة منه لخلط األوراق.
ليرضي بذلك غرور الدرعية وعنجهيتها أوال ً إذا ما ربحت الحرب ولو موقتاً.
وليضغط على طهران وموسكو وبكين ثانيا ً في حوارات السقف العالي أن
كان حول النووي أو أوكرانيا أو في شأن المحيط الهادئ.
وأن يخلط أوراق اإلقليم ثالثا ً لعله يؤخر ول��و قليالً تسارع انحطاط
إمبراطوريته وأفول نجمها في اإلقليم على األقل كما يؤجل قدر اإلمكان توسع
وتقوية حلف المقاومة والممانعة األوس��ع إقليميا ً الممتد من المتوسط إلى
األحمر ومن هرمز إلى باب المندب.
عرضت هذه المهمة على أنقرة أوال ً فرفضتها ثم عرضت على القاهرة فتذمرتها
ولما أوكلت إلى الرياض تحمست لها فكانت ظلومة جهوالً.
وأم��ا العشرة «اللملوم» ممن يسمون بالتحالف فليسوا س��وى «شاهد
ماشافشي حاجة» لن يكون لهم أي دور حقيقي في المهمة القذرة هذه سوى
التشويق والتشجيع والتصفيق ،والتحلل من المسؤولية عند أول اختبار
حقيقي.
وحدها الرياض ستدفع ثمنا ً غاليا ً وغاليا ً جدا ً على فعلتها هذه غير المحسوبة
بكل الموازيين والمقاييس العقالنية واألخالقية ،وأول الثمن فشل عدوانها
الغاشم فشالً ذريعا ً واستمرار تطهير المحافظات الجنوبية من «القاعدة»
والتكفيريين وشراذم هادي بعزيمة وقوة أكبر على يد الجيش واللجان اليمنية
الوطنية الثورية ،على رغم الغارات والقصف الجوي السعودي األميركي
األعمى المتواصل والذي يذكرنا بقصف العدو الصهيوني للضاحية الجنوبية
خاصة ولبنان عامة في حرب الـ 33يوماً.
وأما المقبل من األيام واألسابيع واألشهر فإنه يحمل في طياته باإلضافة إلى
رد مزلزل من جانب ثوار اليمن وجيشه ،فإنه سيشعل ال محالة الصراع الداخلي
بين األجنحة السعودية التي بدأت تلوح مالمحه في األفق بعد ورود أنباء عن
تململ متعب بن عبد الله قائد الحرس الوطني ،وسخرية الوليد بن طالل ممن
سماهم الجهال واألوالد محمد بن سلمان ومحمد بن نايف كما يرد تباعا ً من
مجالسه الخاصة.
هذا ناهيك عن استعدادات يمنية على قدم وساق الستعادة أراضيهم المحتلة
من المحافظات الثالث ،وهو الملف الذي فتح بقرار سعودي غبي ولن يغلق إال
باسترجاع تلك األراضي حربا ً أو سلماً.
ً
باختصار شديد ،ستخسر القبيلة السعودية الحاكمة مزيدا من الجغرافيا
إضافة إلى التاريخ كله ألنها ستخرج منه وإلى األبد في نهاية المطاف.
إنها قواعد السنن الكونية التي ال تقبل الشك والترديد فضالً عن تجريب
واختبار هواة السياسة واألمن واالستخبارات من أمراء الدرعية على قاعدة:
«نتعلم الحجامة برؤوس اليتامى»!.
ذلك أن اليمنيين ليس فقط لم يعودوا يتامى ،بل سادة المحيط الهندي
والبحر األحمر وأسياد الجزيرة العربية كما ستثبت نتائج الحرب السعودية
األميركية المفروضة.

محمد صادق الحسيني

االنتفاضة الفلسطينية التي كانت بلغت إحدى
ذراها .هذا مع العلم أن الهجمة «اإلسرائيلية» هي
جزء من المخطط اإلمبراطوري األميركي الشامل
الرامي إلى إعادة تشكيل المنطقة على نح ٍو يخدم
المصالح األميركية في الحاضر والمستقبل.
يرتق فهمنا لألحداث إلى مستوى الربط
ما لم
ِ
بين الهجمة «اإلسرائيلية» والهجوم األميركي
الشامل ومواجهتهما معاً ،فإن وعينا سيبقى قاصرا ً
وقدرتنا على ال��رد والمواجهة ستبقى خجولة
ومحدودة.
مهما يكن من أم��ر ،ف��إن الشارع العربي ،على
األق��ل ،مدعو إل��ى االنفعال بالحدث الفلسطيني
الجلل وبالتالي التأجج والتحرك بفعالية لمجابهة
الهجوم األم��ي��رك��ي الصهيوني ب��ج��دا ٍر ع��ال من
الممانعة والرفض والتعبئة الوطنية والفعالية
الشعبية ضد المصالح األميركية – الصهيونية في
المنطقة.
العرب مدعوون لسلوك هذا النهج ،أقلّه عرب
دول الطوق – مصر واألردن وس��وري��ة والعراق
ولبنان – وذلك لضمان حالة من الغليان والحركة
الفاعلة ،السياسية والميدانية ،تمنع نتنياهو
وحلفاءه من افتراس الشعب الفلسطيني وش ّل
مقاومته الباسلة وتمنع التنظيمات اإلسالموية
اإلرهابية من السيطرة على العراق وسورية ولبنان
وليبيا واليمن.
ومع أننا ال نأمل خيرا ً من مؤتمر القمة في شرم
الشيخ ،فإنه ال يسعنا إالّ مصارحة أركانه بأن عدم
ارتقائهم إلى مستوى خطورة المرحلة واألخطار
التي تهدد األم��ة بممارسات التحدي اإلسالموي
اإلرهابي والشعب الفلسطيني بالهجمة األميركية
 الصهيونية المتجددة ،سيعمق فجوة الثقة بينويوسع رقعة السخط والكراهية
الشعوب والحكام
ّ
والعداء .فهل يعقل أن يعالج القادة ،أو بعضهم،
تحديات بالغة الخطورة ومصيرية الطابع بعقلية
الحضيض وهم في مرتبة القمة؟
الحكمة مطلوبة دائما ً في سلوك الحكام .لكنها إذا
لم تكن مقرونة بالشجاعة في ظروف تتطلب الكثير
منها ،فإنها تغدو تعبيرا ً فظا ً عن الخنوع والهوان.
ك�� ْم م��ن أن��دل��س وفلسطين ،ب��ل ك��م م��ن أجيال
وأزم���ان ،نحتاجها كي نصبح أم��ة ال تضحك من
جهلها  -وخنوعها – األمم؟

د .عصام نعمان

�إعالنات ر�سمية
إعالن
عن إعادة إجراء مناقصة عمومية للمرة
الثانية
تعلن بلدية بعبدا ـ اللويزة عن إعادة إجراء
مناقصة عمومية للمرة الثانية بطريقة
تقديم األسعار لتقديم وتجهيز مفروشات
لمكاتب البلدية وذل��ك في تمام الساعة
العاشرة صباحا ً من يوم األربعاء الواقع
فيه  2015/4/22في مركز البلدية.
ي��م��ك��ن ل��ل��راغ��ب��ي��ن االش����ت����راك ف���ي ه��ذه
المناقصة الحصول على نسخة من دفتر
الشروط المعد لهذه الغاية لقاء بدل قدره
/1.500.000/مليون وخمسماية ألف
ليرة لبنانية ال غير.
تقدّم العروض في مركز البلدية خالل أوقات
ال��دوام الرسمي على أن تصل قبل الساعة
الثانية عشرة ظهرا ً من آخر يوم عمل يسبق
موعد المناقصة ويرفض كل عرض يصل
بعد الموعد المحدد.
بعبدا ،في 2015/3/24
رئيس بلدية بعبدا ـ اللويزة
الدكتور هنري كرملو الحلو
التكليف 613
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه����ذه ال��م��ح��ك��م��ة ب��ت��اري��خ
 2015/3/12على المتهم ربيع محمد
شحاده جنسيته لبناني محل إقامته برج
البراجنة حي السيمو والدته زينات تولد
 1978مقنة سجل /9برج البراجنة أوقف
غيابيا ً بتاريخ  2014/2/3وال يزال فارا ً
بالعقوبة التالية تجريم المتهم ربيع محمد
شحاده والمبينة هويته في متن الحكم
بجناية المادة  126مخدرات وبإنزال عقوبة
األشغال الشاقة المؤبدة بحقه وتغريمه
مبلغ ماية مليون ليرة لبنانية يحبس
عنها يوما ً واحدا ً عن كل خمسة وعشرون
ألف ليرة لبنانية عند عدم الدفع واعتباره
فارا ً من وجه العدالة وبإنفاذ مذكرة إلقاء

القبض بحقه وتجريده من حقوقه المدنية
ومنعه طيلة مدة فراره من التص ّرف بأمواله
المنقولة وغير المنقولة ومن إقامة الدعاوى
ع��دا المعلّق منها ب��أح��وال��ه الشخصية
وتعيين رئيس قلم ه��ذه المحكمة قيّما ً
على أمواله إلدارتها كما تدار أموال الغائب
وإب�لاغ ذلك من يلزم ونشر الحكم أصوال ً
وتدريكه الرسوم والنفقات القانونية.
وفقا ً للمواد  126من قانون المخدرات من
قانون العقوبات.
الرتكابه جناية ترويج المخدرات.
وقررت إسقاطه من الحقوق المدنية وعيّنت
له قيما ً إلدارة أمواله طيلة مدة فراره.
في 2015/3/16
القاضي خالد عبدالله
التكليف 609
إعالن رقم 2/12
تعلن وزارة ال��زراع��ة ـ المديرية العامة
ل��ل��زراع��ة ـ ع��ن إج���راء اس��ت��دراج ع��روض
لتلزيم تأهيل وصيانة مركزي الخدمات
الزراعية في بلدتي مركبا وحاصبيا ،وذلك
ف��ي مبناها الكائن ف��ي بئر حسن مقابل
ثكنة هنري شهاب ،بتاريخ 2015/4/30
الساعة العاشرة،
يمكن للراغبين في االشتراك في استدراج
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 2015/3/26
مدير عام الزراعة باإلنابة
حنا الحاج
التكليف 633

