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موراتينو�س �أو �سوالنا ( ...تتمة �ص)1

ي� �ب ��رود ه ��ي ال �ت��ي ج �ل �ب��ت ال�ل�ب�ن��ان�ي�ي��ن إل��ى
الحكومة التي قبل تيار المستقبل وحلفاؤه
بأن يشاركوا فيها حزب الله وهو يقاتل في
سورية ،متسائلين هل تجلب حمص للبنان
رئيساً؟

«كباش» حول االنتخابات
وسلسلة الرتب

وف��ي م���وازاة ه��ذه األج����واء ،ت����راوَحَ المشهد
ال��داخ��ل��ي بين ترحيل جلسة مجلس ال��ن��واب
النتخاب رئيس للجمهورية إلى  15أيار الجاري
بسبب إص��رار رئيس «القوات اللبنانية» سمير
ّ
بترشحه والدعم الذي
جعجع على االستمرار
يلقاه ه��ذا الترشيح من قِبل تيار «المستقبل»
وبين ع��ودة «الكباش» ح��ول موضوع سلسلة
الرتب والرواتب التي ال يبدو أنها ستشهد نهاية
سعيدة في الوقت القريب ،ما لم تعيد الجلسة
النيابية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه
بري يوم األربعاء المقبل ،النظر في األرقام التي
عمدت اللجنة النيابية إلى تشحيلها ،ما أدى إلى
تآكل أكثر من ثلث الحقوق للمعلمين والموظفين
والعسكريين ،بعد أن خفضت تكاليف السلسلة
من ألفين وثمانمئة مليار ليرة إلى أقل من ألف
و 800مليار.
وفيما برر جعجع استمرار مسرحية ّ
ترشحه
باالدعاء أن تغ ّيب النواب ليس حقاً ،وأن ما يجري
انقالب كامل على الدستور والتقاليد ،من الواضح
أن ال تغيير في الجلسات المقبلة ،طالما أن رئيس
«القوات» مستمر في تحدي أكثرية الكتل النيابية،
وتاليا ً أكثرية اللبنانيين .وتقول مصادر سياسية
مطلعة إن استمرار هذه المسرحية ستقود حكما ً
إلى الفراغ في رئاسة الجمهورية ،وهو ما يعني أن
«تيار المستقبل» يتحمل مسؤولية دفع البالد نحو
الفراغ في رئاسة الجمهورية.

هيئة التنسيق تر ّد

ووسط المراوحة في جلسات انتخاب رئيس
الجمهورية ،تدخل البالد اعتبارا ً من اليوم مرحلة
تصعيد نقابية ال سابق لها ،م��ع إع�لان هيئة
التنسيق النقابية اإلضراب العام اعتبارا ً من اليوم
حتى  14الجاري ،وأكد رئيس هيئة التنسيق حنا
غريب في بيان للهيئة بعد اجتماعها عصر أمس
«أن  14أيار سيكون بداية ليوم االنفجار الكبير ردا ً
على المشروع «التخريبي» للجنة النيابية».
ووصف ما صدر عن اللجنة النيابية بخصوص
سلسلة الرتب والرواتب أنه «يش ّكل إهانة صارخة
لكرامة اللبنانيين جميعا ً ال سيما الفقراء وأصحاب
الدخل المحدود» .وق��ال« :كل ما نطالب به هو
تصحيح لألجور تأخر عن موعده  18سنة»،
مؤكدا ً «أن ال تنازل عن تصحيح األج��ور البالغ
 121في المئة» .وأضاف« :إن المسؤولين أعماهم
الحقد وقاموا باالعتداء على هذه الحقوق عبر أرقام

نهاية الثورة ( ...تتمة �ص)1

مخفضة مخيفة ومهينة ال تتضمن الحد األدنى
بهدف ضرب وحدة الهيئة من الداخل وانتقاما ً من
كل من يطالب بحقوق الفقراء» ،معلنا ً رفض الهيئة
القاطع لمشروع السلسلة المسخ الذي وضعته
اللجنة النيابية ،مجددا ً الدعوة إلى مجلس النواب
إلقرارها من دون تقسيط أو تجزئة أو تخفيض ،كما
أعلن عن توصية بمقاطعة االمتحانات الرسمية.

عدم قدرة فريقي  8و 14آذار على فرض مرشحهما
وانتخابه باألكثرية المطلوبة.
وتقول المصادر إن األجواء الداخلية والخارجية
تؤكد عدم جهوزية طبخة الرئاسية ،وتبعث على
االعتقاد بأننا ذاهبون إلى الشغور الرئاسي ولن
يحصل انتخاب الرئيس الجديد ضمن المهلة
الدستورية.

مجلس النواب والسلسلة

الموقف السعودي
يح ّرض على الفراغ

وأمس دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى
جلسة نيابية عامة في  14الجاري صباحا ً ومسا ًء
لدرس وإقرار السلسلة ،وأجرى لقاءات عدة أمس
على هامش جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
مع عدد من مسؤولي الكتل النيابية ،ومع رئيس
الحكومة تمام سالم .وعُ لم في هذا اإلطار ،أن وزارة
المال تنجز المالحظات حول مشروع السلسلة
وباألخص حول تقرير اللجنة النيابية ،وسيطرح
وزير المال هذه المالحظات في الجلسة النيابية
األسبوع المقبل.
وذكرت مصادر نيابية عليمة أن إعداد اللجنة
النيابية التقرير ال يعني أن األمور باتت سالكة
أمام تمريرها انطالقا ً من هذا التقرير ،ألن هناك
تنازعا ً كبيرا ً داخ��ل مجلس النواب من النظرة
إلى السلسلة ،سواء ما يتعلق بحقوق المعلمين
والموظفين والعسكريين ،أو ما يتعلق بكيفية
تغطيتها ،خصوصا ً اق��ت��راح اللجنة النيابية
رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى  11في
المئة وتخفيض الضرائب على أرباح الشركات
المالية والعقارية والمخالفات البحرية ،مشيرة
إلى أنه حصل تباين داخل اللجنة النيابية حول
بعض البنود ،بينها ما يتعلق بإلغاء الدرجات
الست للمعلمين أو التخفيضات على روات��ب
العسكريين.
وإذ توقعت المصادر أن تطول المناقشات في
الجلسة النيابية األسبوع المقبل إلى منتصف
الليل ،لم تجزم بإمكان إق��رار السلسلة في يوم
واحد.

الفراغ الرئاسي ّ
يدق أبواب بعبدا

يسجل
أما على صعيد االستحقاق الرئاسي ،فلم
ّ
حتى موعد جلسة األمس أية معطيات إيجابية
جديدة النتخاب رئيس للجمهورية ،األم��ر الذي
أدى إلى تكرار المشهد في ساحة النجمة وتأجيل
الجلسة التي كانت مقررة أم��س إل��ى الخميس
المقبل.
ووفق المعطيات المتوافرة لمراجع مسؤولة،
فإنه لم يحصل أي تبدل في الموقف الخارجي،
األمر الذي يطرح تساؤالت حول إمكان استمرار
الوضع على ما هو عليه لفترة غير قصيرة.
أما على الصعيد الداخلي ،فعلى رغم المداوالت
واالتصاالت التي أجريت ،فالمصادر تشير إلى أن
الوضع ال يزال على حاله ،خصوصا ً لجهة عدم
توافر أج��واء التوافق على رئيس وفاقي في ظل

ووفق معلومات مصادر مطلعة ،فإن اتصاالت
ولقاءات السفير السعودي في بيروت علي عواض
عسيري بقيت في إطار دعوة اللبنانيين لالتفاق
على رئيس جديد ،من دون ظهور أي مؤشرات
على أن الرياض نصحت حليفها رئيس «تيار
المستقبل» سعد الحريري بالدفع نحو التوافق
على رئيس توافقي ،وبحسب المصادر فإن هذا
الموقف من جانب السعودية مؤشر واضح على
أنها غير مهتمة بانتخاب رئيس تجمع عليه الكتل
النيابية .وه��ذا التوجه يمكن تفسيره على أنه
تشجيع الستمرار «المستقبل» على موقفه الداعم
لترشيح جعجع.
وفي هذا السياق ،تقول مصادر نيابية في 8
آذار أن من يعتقد في الفريق اآلخر أن نواب الكتل
المنضوية ضمن تحالف قوى  8آذار سيحضرون
الجلسات إلكمال النصاب بهدف تمرير انتخاب
رئيس تح ٍد مثل سمير جعجع أو رئيس من تحت
الطاولة ،فهم واهمون ،فالحل الوحيد لعدم الذهاب
نحو الفراغ يكون بفتح أفق التواصل الجدي بين
القوى السياسية المعنية توصالً النتخاب رئيس
يحظى بإجماع اللبنانيين أو أكثريتهم على األقل.
وقالت« :إن تحالف  8آذار ليس «جمعية خيرية»،
فهناك ثوابت وطنية تنطلق منها عملية االنتخاب
واختيار الرئيس الجديد.

المطارنة دعوا إلى انتخاب الرئيس

وفي السياق ذاته ،دعا المطارنة الموارنة بعد
اجتماعهم الشهري أمس إلى التوصل إلى انتخاب
رئيس للجمهورية يكون على حجم حاجات لبنان،
وذ ّك��روا النواب بضرورة انتخاب الرئيس وفقا ً
للدستور ،معربين عن قلقهم من حديث بعض
النواب عن الفراغ.

عون :نص ّر على االنتخابات

في المقابل ،أعلن رئيس تكتل التغيير واإلصالح
العماد ميشال عون بعد لقائه الرئيس أمين الجميل
أمس أن «اللقاء أعطى نتائج إيجابية واليوم بدأت
مرحلة جديدة بالتعاون مع الجميل» .وق��ال:
«لدينا إص��رار أن تتم االنتخابات الرئاسية في
األسابيع الثالثة المقبلة قبل  25أيار».
أم��ا الجميل ف��رأى أن��ه من ال��ض��روري أن يتم
انتخاب رئيس بالمهل الدستورية ،وأش��ار إلى
«أن اللقاء مع عون كان إيجابيا ً وتوافقنا على بذل
الجهود إلتمام هذا االستحقاق».

تعيينات في مجلس الوزراء الجمعة

إلى ذلك ،يعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر
غد في القصر الجمهوري وعلى جدول أعماله 57
بنداً ،علمت البناء أن المجلس سيصدر رزمة من
التعيينات في الفئة األولى من بينها تعيين مدير عام
لوزارة العمل المطروح له يوسف نعوس ،ومدير
عام للجمارك ومطروحة لها عليا عباس ،وهيئة
الصندوق الوطني للمهجرين .وأكدت مصادر وزارية
أن هذه الدفعة ستتبعها دفعات في إطار القرار الذي
اتخذ لملء الشواغر في اإلدارات العامة ،وأوضحت
أن الوزراء سيبدأون بتقديم لوائح تتضمن الشواغر
في إداراتهم على مستوى رؤساء الدوائر والمصالح
في سبيل تعزيز وتطوير اإلدارة العامة التي تعاني
من ترهّ ل منذ مدة طويلة.

الإفراج عن �أكثر ( ...تتمة �ص)1
التحضيرات المستمرة النتخابات رئاسة الجمهورية في سورية أتت في وقت بدئ أمس تطبيق اتفاق
إخالء حمص القديمة من المسلحين و نقلهم إلى الدار الكبيرة في الريف الشمالي للمدينة ،بمواكبة من
فاعاليات دينية ووجهاء المدينة ومراقبة من األمم المتحدة واألمن السوري ومفاوض إيراني.
وقد قامت حافالت كبيرة بنقل ما يقارب  980مسلحا ً على دفعات إلى منطقة الدار الكبيرة ،بالتزامن مع
اإلفراج عن عدد من المختطفين وإدخال مساعدات إلى بلدتي نبل والزهراء.
وقد أفرج المسلحون بالتزامن مع وصول دفعات المسلحين إلى الريف الشمالي لحمص عن عدد
من المختطفين لديهم من مناطق عدة ،بلغ بحسب معلومات لـ»البناء» حوالى  90شخصا ً من مدنيين
وعسكريين ،فأفرجوا عن ثالث نساء و  12طفالً كانوا قد اختطفوهم من مناطق الريف الشمالي لالذقية منذ
أكثر من سنة خالل هجوم المسلحين على قرى أوبين والحمبوشية وقرى أخرى ،فيما أفرج المسلحون عن
 15جنديا ً من الجيش السوري كانوا قد اختطفوا في حلب ،إضافة لإلفراج عن أعداد أخرى من المختطفين
من مناطق عدة من دون الكشف عن أسمائهم .وتعرضت بلدة نبل في ريف حلب الشمالي لقصف بقذائف
الهاون أثناء تج ّمع األهالي بانتظار المساعدات التي ستصلهم في إطار تنفيذ اتفاق حمص القديمة .كما
أفيد عن إيقاف المسلحين قافلة مساعدات متجهة إلى بلدتي نبل والزهراء ،فيما اتفق مساء أمس على
انطالق قافلة المساعدات اليوم إلى نبل والزهراء.

�سورية :حرب �أمنية ( ...تتمة �ص)1
إلى اتخاذ إج��راءات احترازية والبدء بتشكيل وح��دات خاصة،
تتابع المجموعات المسلحة المكلفة باالغتياالت ،باإلضافة إلى
استهدافها بعمليات أمنية دقيقة ،ما أدى إلى ش ّل حركتها بشكل
كبير ،توجت ه��ذه العملية في معركة القصير ،والتي انتهت
في األي��ام األول��ى من حزيران  .2013وكانت الضربة قاسية
للمعارضة المسلحة ،حيث بدأ يظهر على السطح ،أسلوب جديد
يتبعه الجيش السوري.
الوحدة الخاصة للتعامل مع موضوع االغتياالت في الجيش
السوري ،لم يتوقف عملها على تنفيذ المهام ،بل تعدّى ذلك إلى
التعامل مع قادة المجموعات المسلحة ،وكان أه ّمها ،إذكاء نار
الخالفات في ما بينها ،وتشتيت قوتها وجهدها ،ومن ثم الدفع
نحو االقتتال واالغتياالت ،وهذا بالفعل ما حدث في عدة مناطق،
على رغم غياب هذا الملف عن واجهة اإلعالم ،إال أنّ نتائجه بقيت
واضحة في عدة معارك ،كان أهمها معركة القلمون وتحديدا ً
يبرود ،بعد عمليات الرصد الدقيقة لقادة المجموعات المسلحة
المسؤولين عن تفخيخ السيارات وإدخالها إلى لبنان ،وتفخيخ
حديقة المنزل الذي كان سيُعقد فيه أحد االجتماعات ،ما أدى إلى
مقتلهم جمعياً.
اصطياد قادة المسلحين عاد من جديد إلى واجهة األح��داث،
بعد أن عاد االقتتال بين مسلحي دوم��ا ،وال��ذي جاء اثر خالف
المجموعات المسلحة على االنسحاب من المليحة ،والتي اعتبرتها
بعض تلك المجموعات بالساقطة عسكرياً ،ما ط ّور الخالف بينهم

المالكي� :أتمنى ...
(تتمة �ص)1
وش��دد على أن «العراق بحاجة
إل��ى ق��ان��ون البنى التحتية ،وإل��ى
مجلس إعمار إلعادة إعماره» ،الفتا ً
إل��ى أن «ذل��ك م��ن شأنه أن يخدم
جميع ال��م��ش��اري��ع االستراتيجية
م��ن ب��ن��اء ال���م���دارس وال��ج��ام��ع��ات
والمطارات والموانئ والمستشفيات
وك��ل المؤسسات وال��ت��ي سيحال
تنفيذها من قبل مجلس إعمار يتولى
ذلك».
ه��ذا ودع��ا المالكي ،إل��ى ض��رورة
االبتعاد عن نهج «الطائفية» ،وقال:
«ع��ل��ى الجميع االب��ت��ع��اد ع��ن نهج
الطائفية وال��ت��ع��ام��ل على أس��اس
التقريب والتبعيد عن أسسها» ،مبينا ً
«أننا نرفض ثقافة وسياسة وعمل
الميليشيات والعصابات».
وأكد« :أن مبدأ الغالبية السياسية
ال يعني أنها ستستبعد مكونا ً أو مذهبا ً
أو طائفة ،وفيما بيّن أن الغالبية تعني
أن هناك اتفاقا ً على مبادئ وبرنامج
يتم االلتزام به على أساس الدستور،
أشار إلى أن العراق يحتاج أن يكون
الجميع ضمن مؤسساته التنفيذية
والتشريعية».

وفيات
الحزب السوري القومي االجتماعي
ينعى إليكم وفاة الرفيقة

زادة توفيق التيماني

زوجة نجيب سليم التيماني
أوالدها :سنى ـ ندى ـ والرفيق سليم
المنتقلة إلى رحمته تعالى نهار الثالثاء
الواقع في  6نيسان .2014
تقبل التعازي اليوم الخميس  8الجاري
م��ن الساعة ال��راب��ع��ة بعد الظهر لغاية
السابعة مساء.
األسفون :آل التيماني ـ عيتات
والبقاء لألمة
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إلى اغتيال أه ّم متزعّ مي المجموعات المسلحة المدعو عدنان خبية
وهو قائد ما يُس ّمى سرية القيادة في «لواء شهداء دوما» ،ما جعل
المدينة تبدو كأنها على فوهة بركان ،بالتزامن مع تقدم الجيش
السوري في أط��راف المليحة نحو الغوطة الشرقية .الخالفات
بين المجموعات المسلحة لم تقتصر على معركة المليحة ،بل
توسعت نحو الظفر باألموال التي ترسل من دول الخليج ،ناهيك
ّ
عن الخالفات العقائدية باإلضافة إلى اتهامات التخوين بعد
خسارتهم للكثير من المناطق والهرب منها.
ويمكن اعتبار الخالفات بين الدول الداعمة للمجموعات المسلحة
في سورية ،تتقاطع وتتناقض على األرض في بعض األحيان ،ما
يترجم على األرض بخيانات المسلحين لبعضهم البعض من
خالل تسريب الكثير من المعلومات المهمة عن أماكن تواجد القادة،
باإلضافة إلى عمليات المجموعات المسلحة ،إلى الجيش السوري
عبر وسطاء ،ما يدلل على نجاح الجيش السوري في حرب الكمائن
التي شنها في أطراف الغوطة الشرقية ومحيطها.
ويأتي عدد القادة الميدانيين للمجموعات المسلحة المغتالين في
مناطق مختلفة في سورية ،أكبر دليل على نجاح التكتيك الجديد،
حيث يختار الجيش السوري المطلوبين على قائمة االغتيال
بحسب أولوياته ،وغالبا ً ما يختار القادة المتطرفين وذوي التوجه
القاعدي ،حيث ال يتردّد في اغتيال قيادات جبهة النصرة أو داعش
وقد تزايد بشكل الفت في األيام األخيرة اغتيال القادة الميدانيين
للمسلحين ،فال يكاد يم ّر يوم من دون أن نسمع عن اغتيال أحد من

هؤالء المسلحين ،ففي الشهرين الماضيين فقط جرى اغتيال ك ّل
من المدعو «أبو حمزة» أمير ما يسمى تنظيم «الفاتحون من أرض
الشام» ،كما أعلن عن تع ّرض قائد ما يُس ّمى «لواء شهداء اليرموك»
أبو علي البريدي لمحاولة اغتيال في كمين مسلح ،وتع ّرض أبو
صهيب الليبي أمير ما يُس ّمى «كتيبة المهاجرين» في ريف الالذقية
لمحاولة اغتيال ،حيث أصيب بطلق ناري ،لكنه نجا بعد خضوعه
لعملية جراحية في تركيا ،كما تع ّرض المسؤول العسكري العام
لجبهة النصرة «أبو سمير األردني» لمحاولة اغتيال عبر زرع عبوة
الصقة في سيارته أدت إلى إصابته بالقسم السفلي من جسمه.
ونذكر من القادة الذين قتلوا في عمليات اغتيال قائد ما يُس ّمى «لواء
اليرموك» المدعو محمد موسى الزعبي (أبو خلدون) والقيادي في
ما يُس ّمى «أحرار الشام» أبو عبيدة البنشي ،واغتيال أمير الدانا في
جبهة النصرة أبو عبدالله الليبي ،وقبله اغتيال كمال حمامي قائد
ما يُس ّمى «كتائب العز بن عبدالسالم» في ريف الالذقية ،واغتيال
قائد ما يُس ّمى «لواء العاصفة» في الساحل يحيى العمر (أبو فراس
العيدو) واغتيال جفين العتيبي أحد األصدقاء المق ّربين ألسامة بن
الدن وأبو مصعب األردني وأبو البراء التونسي.
في سياق حرب األدمغة األمنية ،تبقى أس��رار كثيرة لم يت ّم
الكشف عنها في الحرب على سورية ،وربما ال يكشف عنها إال بعد
أن تضع الحرب أوزارها ،فالفشل األمني الذي تلقته األجهزة األمنية
الغربية ومنها األجهزة األمنية في الكيان «اإلسرائيلي» ،ستجعل
من هذه الحرب مادة غنية للمؤ ّرخين وخبراء الحروب السرية.

ما الإنجازات الع�سكرية ( ...تتمة �ص)1
نعلم أن ليس من شأن التصرفات األميركية تلك أن
تحقق شيئا ً مما تبتغيه أميركا في سورية ،وندرك أن
هذه القرارات ليس أكثر من ردة فعل هستيرية سببها
الفشل األميركي والنجاح السوري .نجاح تجلى بشكل
خاص في اإلنجازات الميدانية األخيرة ،التي تحققت
في سياق الخطة العمالنية المعتمدة منذ سنة تقريبا ً
(استراتيجية األسد) التي تنفذ تحت سقوف ثالثة
متفاوتة وفقا ً لبرنامج أولويات متقن يخدم الهدف
النهائي من العمليات العسكرية وهو استعادة األمن
واالستقرار إلى كامل ربوع سورية.
بالتالي ،يتحقق اإلنجاز الميداني تحت أي سقف
من السقوف الثالثة س��واء في السقف األدن��ى وهو
الثبات في الدفاع عن المراكز حتى المحاصر منها،
أو السقف األوس��ط وه��و العمليات الرشيقة التي
تقطع أوص��ال أماكن تواجد الجماعات المسلحة
وتثير البلبلة والفوضى واالضطراب في صفوفهم،
ما يؤدي إلى التحييد أو التآكل أو شل الفعالية ،أو
السقف األعلى وهو األهم ويتمثل في تطهير المناطق
التي دخلها المسلحون وتنظيفها كلياً .وضمن هذه
اإلنجازات التي حصلت حديثا ً فأخرجت أميركا على
طورها ،بل إنها راكمت النجاح في القلمون وأكدت أن
سورية تسير فعليا ً نحو إنهاء األزمة نذكر:
 )1حمص القديمة:
ف��ي ب��داي��ة ال��ع��دوان على س��وري��ة ق��ال الجنرال
األم��ي��رك��ي ب��ت��راوس ق��ائ��د المنطقة ال��وس��ط��ى في
التصنيف األميركي للعالم ومسارحه االستراتيجية،
وهي المنطقة الممتدة من أفغانستان شرقا ً إلى مصر
وال��س��ودان غرباً .ق��ال بتراوس «إذا سيطرنا على
حمص ومدينة أخرى في الساحل أو الداخل فإننا
نطمئن لنجاح المهمة في السيطرة على سورية
كلها» ،وأعتقد أن بتراوس لم يكن مغاليا ً في ذلك،
ألن حمص تعتبر بالنسبة إلى سورية ومن الناحية
االستراتيجية مفتاح التحكم ال��ذي تتقاطع عنده
محاور الوصل واالتصال بين ساحل البالد وباديتها،
وشمال الدولة حيث ثقلها االقتصادي وجنوبها ،مرورا ً
بدمشق حيث ثقلها النوعي االستراتيجي .وألجل ذلك
اعتمدت حمص من قبل العدوان عاصمة لما أسمي
«ث���ورة» وأنشئت فيها القالع المحصنة مثل بابا
عمرو وسواها لتستوعب غرف العمليات المركزية
التي يديرها الضباط األجانب بمن فيهم األميركي
والفرنسي و«اإلسرائيلي» فضالً عن ضباط الخليج
من مجلس التعاون .شاءت قيادة العدوان أن تجعل
من حمص مدينة مكافئة لدمشق من حيث األهمية،

وألجل ذلك تمسكت بورقة لبنان وشماله خدمة لهذه
العاصمة المفترضة .هذه حمص بأهميتها المتعددة
الوجه.
حمص هذه تسقط اليوم من أيدي قيادة العدوان
وتدخلها الدولة السورية بقواتها الشرعية لتطهرها
بشكل تام ولتطوي صفحة مأسوية من تاريخها،
ولتجهض الحلم األميركي األساس الذي بنيت عليه
خطة إسقاط سورية.
ثم إن طريقة تطهير المدينة وإعادتها إلى كنف
الدولة فيها من الرسائل والعبر ما يخيف العدو
ويطمئن الصديق ويشجع ال��ض��ال على ال��ع��ودة
السريعة إلى شرعية الدولة.
ال يظنن أحد أن المصالحة ـ المخرج التي تمت ،فيها
تنازل من الدولة لمصلحة المسلحين ،إنما كان عمالً
متقنا ً نفذته الدولة بدءا ً بوجهه العسكري الذي عمل
ألسابيع غير قصيرة وانتهى إلى رسم صورة للموقف
علم بها المسلحون أن ال نجاة لهم إال باالنصياع إلى
ما تريده الدولة ،وألن في قواعد النصر المستقر قاعدة
تقول إن «أفضل االنتصارات هو ما كان بأقل الخسائر
وما كان العدو ق��ادرا ً على احتماله» ،فإننا نرى أن
النجاح ف��ي استعادة حمص يستجيب إل��ى هذه
القاعدة ،فليست غاية الدولة القتل كما يظن البعض،
بل القصد التطهير ومنع المسلح من متابعة القتال
في موقعه وهذا الذي حصل .بذلك استعيدت حمص
وغضبت أميركا التي لم تنفعها المناورات من جنيف
وما قبلها وبعدها لفك الطوق عنها وإبقاء المسلحين
فيها.
 )2المليحة في الغوطة الشرقية:
تعتبر المليحة نظرا ً إلى موقعها وطبيعتها وما
يتصل بها ،مفتاح التحكم في دمشق من الشرق،
وجعلها المسلحون منطقة التلقي والفرز والتصنيف
وإع��ادة التنظيم للجماعات والعصابات المسلحة،
وقاعدة التهديد المباشر والقريب إلى دمشق .كما
أن المليحة تتحكم في محاور الحركة من الجنوب
السوري وإليه ،وهي بوابة دمشق في اتجاه البادية
وال��ص��ح��راء ،فضالً ع��ن كونها متحكمة ف��ي طريق
دمشق ـ حمص األساسية .وه��ي في كل ح��ال تقع
وس��ط الغوطة الشرقية ولديها ال��ق��درات لتقديم
اإلسناد الالزم إلى دوما التي تعتبر الموقع األساسي
األول للمسلحين شمال شرق دمشق .والسيطرة على
المليحة من قبل الدولة السورية تحرم المسلحين من
كل تلك المنافع أوالً ،ثم إنها تفتح الطريق إلى تحويل
القتال في محيط دمشق من قتال جبهة متماسكة إلى

قتال جيوب ومناطق معزولة مفككة ،ما يسهل على
القوى المهاجمة عملية تطهيرها وتنظيفها .واآلن بعد
القلمون والمليحة باتت مسألة إسدال الستار على
الجبهة الوسطى مسألة وقت ،وباتت األمور عسكريا ً
تحت السيطرة التامة التي يترك للقادة الميدانيين
أمر التخطيط إلنهاء العمليات فيها .وفي هذا سبب
آخر للهستيريا األميركية إذ وجدت أميركا أن حرب
االستنزاف التي انقلبت إليها لن تطول مثلما كانت
تتصور.
 )3منطقة حلب:
كبيرة كانت األحالم األميركية حول حلب وامتالك
السيطرة عليها لكن س��وري��ة ورغ��م حجم القوى
المشاركة في العدوان عليها ،ورغم تعدد الجبهات
التي فتحت ف��ي وجهها دفعة واح���دة قدمت عبر
جيشها أمثولة رائعة في الصمود والثبات الذي تجلى
في تمسك القوى بمواقعها رغم الحصار الخانق الذي
فرضه المسلحون عليهم .بهذه العزيمة استمرت تلك
القوى رغم تح ّول مراكزها إلى مواقع معزولة ال اتصال
بينها ،وضع يغري المسلحين وقيادة العدوان بحلم
اإلجهاز عليها وتحقيق السيطرة على كامل المنطقة
في الشمال بعاصمتها حلب.
لكن الميدان في حلب ك ّذب األحالم المعادية مرة
أخ��رى ،وب��دأت القوات العربية السورية عمليات
فك الطوق والهجوم المدروس بحوادث االختراقات
أوال ً ثم وصل المناطق في ما بينها ثانياً ،ثم انقالب
المشهد وتحويل مراكز المسلحين إلى مراكز معزولة
مطوقة تنتظر اإلجهاز عليها بطريقة من اثنين ،إما
على طريقة حمص القديمة بالتسليم عبر المصالحة،
أو على طريقة ي��ب��رود والقصير عبر القتال وفي
الحالين باتت حلب في الجانب األمين بالنسبة إلى
قيادة الدفاع عن سورية وهذا ما أثار أميركا وفجر
غيظها نتيجة تهاوي األحالم هناك.
من يطلع جيدا ً على اإلنجازات اآلنفة الذكر يدرك
جيدا ً سبب الهستيريا األميركية حيال سورية التي
لم تتوقف عند منجزات الميدان ،بل تابعت في اإلدارة
والسياسة ،خاصة لجهة االستمرار في العملية
الدستورية النتخابات الرئاسة التي تؤكد أن شرعية
الرئيس تستمد من الشعب السوري وال يمنحها أو
يسحبها رئيس أميركا ،وليصرخ األخير كما يشاء،
فستبقى سورية ومحورها وحلفاؤها في خط سير
مأمون إلنهاء عدوان قادته أميركا وفشلت في تحقيق
أهدافه.

د .أمين محمد حطيط

 ل ��م ي �ت �غ �يّ��ر ش� ��يء ع �ل��ى م �س �ت��وى ال �ع��دوان �ي��ةاإلسرائيلية ومشاريع السيطرة على المقدسات
المسيحية واإلس�لام �ي��ة واالس�ت�ي�ط��ان واغتصاب
الملكيات وم �ش��اري��ع ال�ت�ه��وي��د وتهجير السكان،
وال�م�س�ي�ح�ي��ون أول ال�م�ت�ض� ّرري��ن وال ج��دي��د على
م�س�ت��وى م�س��اع��ي ال �س�ل�ام .وم�ه�م��ا ك ��ان العنوان
وح��دود الضمانات بعدم ختم ج ��وازات السفر أو
أي من رموز الكيان ووصف الزيارة
عدم مصافحة ّ
بالرعوية أو تحت الجناح الفاتيكاني ،ال يمكن إخفاء
االحتفاء الصهيوني باعتبارها خ��رق�ا ً ف��ي الجدار
المسيحي العربي ،وبعد الزيارة ك ّل كنائس الشرق
ستصاب بالخرق ،ونحن ق��د ال نعرف الكثير من
قوانين الكنيسة لكننا نعرف أنه عندما يفرح العدو
علينا أن نحزن.

 المسار ال��ذي ترسمه تسوية حمص وخروجألفي مسلح من أحيائها القديمة إلى ريفها الشمالي
هو بدء التحرك شماالً ،أما المسار الذي سترسمه
م �ع��ارك ح�ل��ب ف�ه��و ال �ت �ح��رك غ��رب �اً ،بينما المسار
ال��ذي سترسمه معارك ري��ف الالذقية هو التحرك

شرقاً ،ستتج ّمع في ريف إدلب تباعا ً فلول حاصل
التسويات من مسلحي المعارضة والذين ينتسب
معظمهم إلى بالد عربية وأجنبية.

 على ضفة الجنوب حيث يخرج الناس باآلالفتحية لجيش ب�لاده��م ورئ�ي�س�ه��م س�ي�ج��ري شيء
مشابه ،فدرعا والسويداء ستشهدان بعد حسم ك ّل
ريف دمشق وغوطتيها نزوحا ً بعضه نحو األردن
لكن غالبيته نحو القنيطرة ول��و من دون تسويات
وتفاهمات ،أما «إسرائيل» فستكون مهتمة بتلقف
ال �ش��اردي��ن م��ن المسلحين ال��ذي��ن ال مستقبل لهم
وال تسويات وال بلد يؤويهم وتطلب بالدهم لهم
اإلعدام ،أما بلدان أوروبا والخليج ستشجع رعاياها
المنضوين في صفوف المسلحين على اللجوء إلى
جبهة القنيطرة والجوالن برعاية إسرائيلية ،وغالبية
ال��ذي��ن سيتج ّمعون على ح��دود ال�ج��والن سيأتون
م��ن ري��ف إدل��ب عندما تقترب النهاية وت�ب��دأ تركيا
بامتصاص التراكم وتسفيره إلى «إسرائيل» ،وتركيا
ستكون جسر عبور للشريط الذي تحاول إسرائيل
إنشاءه قبل نهاية العام على جبهة الجوالن.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
دعوة لجمعية عمومية
ي��ت��ش � ّرف م��ج��ل��س إدارة «الجمعية
التعاونية اإلستهالكية في راشيا» ،بدعوتكم
لحضور الجمعية العمومية العادية.
اإلثنين في  /2014/06/09/الساعة
الرابعة في مركز التعاونية لبحث:
1ـ تبرئة ذ ّمة مجلس اإلدارة.
2ـ انتخاب هيئات مسؤولة.
وال��م��وع��د ال��ث��ان��ي ب��م��ن ح��ض��ر إذا لم
يتوفر النصاب القانوني ،يوم السبت في
 /2014/06/14/الساعة الرابعة في
مركز التعاونية.
إعالن تلزيم
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،ع��ن إج���راء تلزيم بطريقة
استدراج عروض على أساس تقديم أسعار
لتنفيذ مشروع إكساء أقنية ري في بلدة
كفرنبرخ ـ قضاء الشوف.
ت��ج��ري عملية ال��ت��ل��زي��م ف��ي الساعة
ال��ع��اش��رة م��ن ي��وم الخميس ال��واق��ع في
.2014/6/5
فعلى المتعهدين المصنفين في الدرجة
الرابعة على األقل لتنفيذ صفقات األشغال
المائية الراغبين باالشتراك بهذا التلزيم
تقديم عروضهم قبل الساعة الثانية عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ال��ي��وم المحدد
لجلسة ف��ض ال��ع��روض ـ وف��ق نصوص
دفتر الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
وال��ح��ص��ول عليه ف��ي ال��م��دي��ري��ة العامة
للموارد المائية والكهربائية ـ مصلحة
الديوان ـ كورنيش النهر.
بيروت في 2 :أيار 2014
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 806
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة ـ القاديشا عن تمديد مهلة استدراج
العروض العائد لمسح وتنظيف ع��وازل
أعمدة خطوط النقل  66ك.ف .و 35ك.ف.
وال��م��ح��ط��ات الرئيسية ال��واق��ع��ة ضمن

إعالن

تدعو مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
مشتركيها الواردة أسماؤهم أدناه التقدم من
صندوق المؤسسة في بيروت ـ بدارو شارع
سامي الصلح ـ ملك ش���دراوي ،لتسديد
المبالغ المتوجبة عليهم.
االسم

رقم االشتراك
216519

رنيه وديع عجيل

217091

بولس صندقلي

217292

اوهانس ملكونيان

217342

سركيس ابراهيم خوفاجيان

217447

كريكور ديشكيجيان

217450

دعد فؤاد أمين

217486

إدمون كيدو

217538

موريس صليبا

217657

جورج كنعان

217858

انطوان عطالله

217949

وارتيوار اوغالنيان

218406

جوزف ابي كرم

218479

نزيه بطرس وروجه الحاج

218539

فينسنت صعب

218665

انترانيك دمرجيان

218674

روز جبران أبو زيد

218768

رحيل كركياشريان

218816

ادوارد ومالك بستاني

219355

جمعية أمراءه العالمية

219383

إيلي بستاني

219436

سامي أبو سمرا

219375

الياس يوسف فرزلي

219391

انطوان صعب

220136

ميشال حجال

220267

يوسف أبو عقل

220303

جاك سجعان

220364

يوسف دويهي

220762

فواز أبو الجالد

221823

جورج باخوس وجورج عواد

222437

جورج بليان

222704

جوزف فؤاد خوري

223278

بيار شوار

223849

جورج زينونليان

223905

سيمون طعمه

224801

جرجس نخلي القزي

224826

خالد سمعان سعود

225156

ادمون خيرالله واكيم

225168

حبيب اسطفان وجورج سعد

225202

نظيرة الياس بشارة

225210

شربل الراسي

225224

جيرار وديع اجهر

225510

ايلي جرجس نحاس

225529

افيدسي كاراكوليان

225659

نوال طانيوس غانم

226089

يجسبات كوموجيان

226098

بسام وديع صليبا

226427

واهاكن ليون شامليان

استثمار القاديشا ،وذلك وفق المواصفات
الفنية وال��ش��روط اإلداري���ة المحددة في
دفتر الشروط ال��ذي يمكن الحصول على
نسخة عنه لقاء مبلغ خمسون ألف ليرة
لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم الشراء
في المصلحة اإلدارية في مركز الشركة في
البحصاص ما بين الساعة  8صباحا ً و12
ظهرا ً من كل يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االثنين
الواقع فيه  26أيار  2014الساعة  12ظهرا ً
ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 745
نشر إعالن تبليغ
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية األولى في
البقاع المستدعى ضده محمد قاسم جمعه
المقيم سابقا ً في مجدل عنجر والمجهول
محل اإلقامة حاليا ً للحضور شخصيا ً أو
من ينوب عنه قانونا ً إلى قلم المحكمة في
زحلة لتبلغ أوراق االستدعاء المقدم من
قوال ويوسف انطوان فتوش بوكالة األستاذ
نجيب الكعدي والمسجل برقم أس��اس
 2014/473والذي يطلب بموجبه إزالة
الشيوع في العقارين  1251و  1253من
منطقة سعدنايل العقارية.
وللمستدعي ضده المذكور مهلة عشرين
يوما ً من تاريخ النشر إلبداء مالحظاته على
الطلب وإال يصار إلى إبالغه جميع األوراق
والقرارات بما فيها الحكم النهائي لصقا ً على
باب ردهة المحكمة.
رئيس الكتبة
جورج أبي فيصل
محكمة البقاع الغربي الشرعية السنية
إلى عبودي عبد العزيز هالل المجهول
محل اإلقامة يجب حضورك إلى قلم محكمة
البقاع الغربي الشرعية السنية الستالم
أوراق الدعوى المقامة من زوجتك شادية
محمد الحميدي ب��م��ادة تفريق للغيبة
المنقطعة وتعذر تحصيل النفقة والتي
ح��دد م��وع��دا ً للنظر فيها ي��وم السبت في
االسم

رقم االشتراك
226941

وارتوهي اوهانس سوغويان

 2014/5/31وإذا لم تحضر أو ترسل
وكيالً عنك أو معذرة فستجري محاكمتك
غيابيا ً واإليجاب القانوني.
رئيس القلم
الشيخ محمد ابراهيم صالح
اعالن
تعلن بلدية الجديدة ـ البوشرية ـ السد
عن إجراء مناقصة عامة في مركز البلدية
في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا ً من
ي��وم السبت ال��واق��ع في 2014/5/24
وذل��ك بطريقة المناقصة العامة (تقديم
أسعار) لتلزيم أشغال نزع وإعادة تركيب
أرص��ف��ة م��ع وص�لات م��زاري��ب ومجارير
األبنية وبرش زفت أيدياليت سماكة 5سم
ورش ك��والس في محيط مستشفى مار
يوسف في البوشرية وأشغال في محيط
مستوصف مار شربل في سد البوشرية
ومحيط بلوم بنك ف��ي ال��ج��دي��دة ضمن
النطاق البلدي.
تقدم ال��ع��روض بالظرف المختوم أو
باليد إلى بلدية الجديدة ـ البوشرية ـ السد
وف��ق�ا ً لدفتر ال��ش��روط على أن تصل قبل
الساعة الحادية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق موعد االل��ت��زام ويرفض كل عرض
يقدم بغير هذه الطريقة إال أنه يستحسن
إي��داع العروض شباك البريد قبل الموعد
المحدد لقبولها ،علما ً بأن كل عرض يرد إلى
البلدية يجب أن يتضمن صراحة:
ـ قيمة الصفقة مفقطة بالليرة اللبنانية.
ـ قيمة الضريبة على القيمة المضافة
 % 10عشر بالماية مفقطة أيضا ً بالليرة
اللبنانية.
ك��ل ع��رض ي��ق��دم خ�لاف �ا ً ل��ذل��ك يعتبر
متضمنا ً ضمنا ً الضريبة على القيمة
المضافة.
ي��م��ك��ن االط��ل�اع ع��ل��ى دف��ت��ر ال��ش��روط
وملحقاته ،الموضوع لهذه الغاية وذلك
طيلة أوقات الدوام الرسمي في مركز البلدية
حسب األصول.
في 2014/4/26
رئيس البلدية
انطوان جباره
التكليف 748

االسم

رقم االشتراك
19424

نزهة يوسف

227298

يعقوب شماس

19640

محمد خير العيني

227426

جوليت اوهانس هنديان

19945

علي محمود منصور

227825

انترانيك اليون ميكونيان

20184

احمد سليمان باختي

228020

سامي تابت

20689

يعقوب ازوقي

228090

ندى حبيشي وغادة بدر

21283

توفيق جابر

228390

هيام سالم طعمه زوجه كيال

21526

بسام محمود سليمان

228686

غسان فؤاد شحادة

23353

احمد حبيب موغرابي

228703

انطوان الياس ناكوزي

23807

ميشال هريشي

228851

وهيب عيد

24315

حسان محمد سكر

228852

بيار نعين الدكاش

24360

مالكي عبد األحمد غالياني

228857

جرجس صايغ

24422

فؤاد اغا كسبا

229323

ماري تفنقجي واكيزيان

24520

لطفالله زخور

229689

نبيل جرجورة عون

25110

باش محمد توفيق كرا

229960

الياس صابح جردي وشركاه

26094

خالد خليل ترك

229976

ماري هاميرليان

26112

احمد زكاريا عيتاني

229982

اليان قسطنطين قوفاس

26996

صالح عالمه

230043

حايكاوهانس هاجيان

27784

حماده عبد الغني

230364

مرسال جرجس طرابي

27818

جبرايل قتى

231664

فرنسوا ابو الياس

28477

بواب وحنبلي ومحمد ورندا

232334

تالين عويدس باخاتريان

28972

مراد عبد الكريم

232616

جان جورج سروجي

29195

وسام محي الدين كمبريس

232755

ارا تورلوميان

29419

ايزابيل اسبانيوال

232968

ميالد سركيس سركيس

29430

جورج نجيب خوري

233634

انجيل مخايل باشو

29941

عزالدين الكردي

233785

نبيل راشيد عقيقي

31079

محمد غالي

233327

خاتشيك بوغوص نازيكيان

31082

مصباح محمد شقيفي

234158

فادي ابو سليمان

31183

محمد جواد بالل

234789

كياكيان ونرسيزيان

32522

سليم الشامي

234984

اندره دادايان وشركاه

32969

وسيله سليمان مصري

3552

الحاج ديب وزان

33767

نزار شيبارو

2034

داوود سعيد نصر

34825

مفلح عجامي

5161

محمد قزاز

35310

شاكي نقاشيان

6367

كوثر طويل

35926

طارق علي غندور

6463

صالح دوكر

37166

جورجيت جبارة

7105

علي طوباري

37577

محمد أحمد قبيسي

7594

احمد عطار

38141

فوزية علي قاسم

8622

هلين بارغوت

39891

عبد الكريم عيتاني

9025

محمد ومحمود دعبول

40764

صالح شاتيال

9526

نمر دمرجي

42090

عدنان حسان عضاضا

9693

الحاج فؤاد توربي

42473

ساليم جاد اسبر

10561

يوسف شليطا

43510

ابراهيم ميناتو

10851

حسن بن محمد ايوب

43520

احمد سنو

11565

محمد علي قبيسي

43808

اسماعيل دانكو عميرات

11982

سليم نجار

44749

احمد محمد كاراكي

12054

محمد عساف

14391

خضر وإلهام روتيل

14848

بهجت عريس

14885

محمد تيبي

15992

توفيق فتوح

16935

محمد خليل علي الحاج

18381

زوهير مون المأمون

18986

بهية بيضون

وف��ي ح��ال ع��دم التسديد خ�لال مهلة
أس��ب��وع��ي��ن م��ن ت��اري��خ ال��ن��ش��ر ستضطر
المؤسسة ألخ��ذ اإلج�����راءات القانونية
بحقهم.
رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام
المهندس جوزف نصير
التكليف 815

