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الت�سويات تتقدم ( ...تتمة �ص)1

ل��ب��ن��ان ال���واق���ف ع��ل��ى ك��� ّل خ��ط��وط ال��ت��م��اس من
وج���ود م��ق��ات��ل��ي ح���زب ال��ل��ه ف��ي م��ع��رك��ة المليحة
ومعارك القلمون ،إلى دور مريديه ومؤيديه من
العراقيين في حماية بغداد ،هو لبنان الذي تلقى
عودة الرئيس سعد الحريري بأسئلة استكشافية
لمضمون الصيغة السياسية التي سيحملها بين
ال��ت��ق��دم اإلي��ج��اب��ي نحو الحلحلة أو التصعيد أو
المراوحة في المكان.
رف���ع ال��رئ��ي��س ن��ب��ي��ه ب���ري س��ق��ف م��وق��ف��ه نحو
رفض البحث في تمديد والي��ة المجلس النيابي،
وص����ار ال���ف���راغ م��رش��ح��ا ً ل��ل��ت��م��دّد إل���ى البرلمان
بعد الرئاسة ،فقبل الحريري بصدور مشروع
قانون عن الحكومة لتسديد قيمة الرواتب ،بعدما
عطلت كتلته هذا المشروع ألسابيع ،وفتح الباب
للتشريع في ظ ّل الفراغ بعدما كان الرئيس فؤاد
السنيورة قد رسم خطا ً أحمر تحت هذا الخيار.
ما بعد قانون الرواتب تشريعيا ً سيفتح الباب
لبحث جدي وجديد في سلسلة الرتب والرواتب
كما ق��ال��ت م��ص��ادر وزاري���ة قريبة م��ن الحريري
ل��ـ«ال��ب��ن��اء» ،وه��ذا يعني أنّ الحريري فهم رسالة
بري وأجاب عليها إيجاباً ،على أمل أن يفتح ذلك
ب��اب التفاهم على تمديد والي��ة المجلس النيابي
وتاليا ً التعامل المشترك بتعاون ج��دي لحلحلة
في المسألة الرئاسية ،التي تستدعي كما تقول
م��ص��ادر ال��ن��ائ��ب ول��ي��د ج��ن��ب�لاط أن يسبقها لقاء
يجمع الحريري بالسيد حسن نصرالله.
المعني بالملف األمني في لبنان
السيد نصرالله
ّ
معني بالملف السياسي
وسورية وغزة والعراق،
ّ
اللبناني وإش��ارات��ه اإليجابية ،وسيتحدّث اليوم
في ذك��رى نصر تموز مم ّهدا ً الطريق للتفاهمات
ال��داخ��ل��ي��ة ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة أنّ ال��م��ق��اوم��ة للعدوان
«اإلسرائيلي» والتكفيريين هي واحدة وال تتجزأ،
وأنّ على اللبنانيين أن يدركوا أنّ حزب الله ترجم
وطنيته اللبنانية في المعركتين اللتين استنكف
الكثيرون عن خوضهما ،وشككوا في خلفياتهما
اللبنانية.

الوضع األمني وتسليح الجيش

أم���ا داخ��ل��ي��اً ،وف��ي��م��ا يبقى ت��ح��ري��ك ال��م��ؤس��س��ات
ال��دس��ت��وري��ة ب���دءا ً م��ن مجلس ال��ن��واب ينتظر ع��ودة
رئيس تيار المستقبل سعد الحريري إلى بيروت مطلع
األسبوع المقبل ،الستكمال البحث بين المراجع المعنية
في المقاربات التي تفضي إلى إعالن التمديد لمجلس
ال��ن��واب ،بقي الوضع األمني في أولوية االهتمامات

س��واء من ب��اب المساعي لتسليح الجيش واألجهزة
األمنية األخ��رى ،أو من باب المفاوضات التي تجريها
«هيئة العلماء المسلمين» مع المجموعات اإلرهابية
لتحرير العسكريين المحتجزين .وف��ي ه��ذا اإلط��ار،
برزت أمس محاوالت هذه المجموعات ابتزاز السلطة
السياسية عبر إبالغ «هيئة العلماء» اعتراضها على ما
يقوم به الجيش اللبناني من مداهمات لبعض مخيمات
النازحين السوريين وتوقيفه مطلوبين أو ما صدر
عن قاضي التحقيق العسكري القاضي صقر صقر من
قرارات باالدعاء على السوريين وبينهم اإلرهابي عماد
جمعة.
وأك��دت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن فريق  8آذار
يرفض عملية التفاوض مع المسلحين وهذا الموقف
تبنته الحكومة مجتمعة إال أن عملية التفاف حصلت
ح��ول ه��ذا الموضوع م��ن قبل رئيس الحكومة تمام
سالم ووزي��ري العدل والداخلية أش��رف ريفي ونهاد
المشنوق ،قطعت الطريق على االندفاع العسكري الذي
سجل إنجازات ميدانية كبرى سواء على صعيد العمل
المدفعي أو الوحدات الخاصة .ولفتت المصادر إلى أن
وزراء  8آذار والتيار الوطني الحر ،كانوا على حق في
مجلس الوزراء ،عندما أكدوا ضرورة إطالق المخطوفين
قبل وقف إطالق النار ،إال أن التفاوض الجانبي الذي
قادته «هيئة العلماء المسلمين» بالتعاون مع تيار
المستقبل أدى إلى مغادرة المسلحين مع العسكريين
إلى خارج األراضي اللبنانية.
ورأت م��ص��ادر أخ���رى أن المقايضة ليست هدف
المسلحين ،فهؤالء يفاوضون على تأمين ممر آمن
لهم للذهاب إلى منطقة في سورية تخضع لسيطرة
المسلحين على غرار ما حصل في بعض أحياء حمص
القديمة.
من جهة أخ��رى ،أف��ادت الراهبة اغنيس عن وجود
«ما بين  2000و 2500نازح سوري على تلة مشرفة
على عرسال ،ال يتلقون أي مساعدات ألن المنظمات غير
الحكومية غير قادرة على الوصول إليهم ،كون المنطقة
تعد حاليا ً منطقة عسكرية.
وأوضحت« :أن هؤالء كان من المقرر أن يكونوا برفقة
دفعة أولى من  1700الجئ سوري غادروا عرسال إلى
سورية ،إال أننا لم نتمكن من استقبالهم ،ألن أهالي
عرسال رفضوا عودتهم ،والجيش اللبناني لم يسمح
لهم بالوصول إلى بلدة راس بعلبك».

قهوجي :ال تفاوض
مع خاطفي العسكريين

وك���ان م��وض��وع اإلج�����راءات األم��ن��ي��ة ف��ي ع��رس��ال
والعسكريين المخطوفين باإلضافة إلى تسليح الجيش،
مدار بحث أمس بين رئيس مجلس النواب نبيه بري
وقائد الجيش العماد جان قهوجي .وعلمت «البناء»
أن قهوجي أبلغ بري أن قرار الجيش عدم التفاوض في
موضوع المخطوفين العسكريين .كما وضع قهوجي
ب��ري في أج��واء عرسال وم��وض��وع الهبة السعودية

يحرر ( ...تتمة �ص)1
الجي�ش ال�سوري
ّ
وتكمن أهمية المليحة في كونها بوابة الغوطة ومدخلها
الرئيسي من ناحية طريق المطار الدولي ،وبسقوطها
عسكريا ً بيد الجيش السوري سيسمح ذلك بفتح معارك
أخرى «زبدين  -جسرين  -كفر بطنا» قد تكون بدايتها
مقدمة النهيار جسم المسلحين المحاصر داخل الغوطة
امتدادا ً لمدينة دوما.
وفي بيان لها ،قالت القيادة العامة للجيش والقوات
المسلحة السورية« :إن وحدات من الجيش بالتعاون مع
مجموعات الدفاع الشعبية أنجزت اليوم مهامها في إعادة
األمن واالستقرار إلى مدينة المليحة والمزارع المحيطة
بها في الغوطة الشرقية بريف دمشق بعد سلسلة من
العمليات النوعية الحاسمة قضت فيها على أعداد كبيرة
من اإلرهابيين التكفيريين المرتزقة الذين تحصنوا في
المدينة واتخذوا منها مقرا ً ألعمالهم اإلرهابية».
وأضافت القيادة في بيانها« :إنه بالسيطرة على مدينة
المليحة يكون الجيش العربي السوري قد ضيق الخناق
على ما تبقى من بؤر إرهابية في الغوطة الشرقية وأمن
قاعدة ارتكاز وانطالق لإلجهاز عليها».
وقد تابعت وحدات أخرى من الجيش السوري عملياتها
العسكرية في حي جوبر في محيط العاصمة ،واستهدفت
تجمعات للمسلحين في مناطق خان الشيح وسعسع
ومفرق حسنة بريف دمشق.

وص��دت وح��دات الجيش السوري محاولة مسلحين
التسلل إلى حقل الشاعر النفطي بريف حمص ودمرت
لهم ثالث سيارات مزودة برشاشات ثقيلة بمن فيها ،فيما
استهدفت وحدات أخرى مسلحين في حي الوعر وقرى
تلدو وكفرالها والناصرية وبرج قاعي في الحولة وفي
أبو قاطور وأبو طراحة وأبو لية وأبو جريص وأم الريش
والشنداخية والشيحة بريف حمص الشرقي ،وتلدهب
بريف الحولة وفي حرش كيسين وعلى طريق الفرحانية
أم شرشوح ،ووادي الكهف بريف القصير.
وفي حلب استهدف الجيش مسلحين في المنطقة الحرة
وأم القرى وعبلة والبوشة والسحارة واإلن��ذارات وباب
الحديد وحي الصاخور والمنصورة والسكن الشبابي
وم��زارع المالح والليرمون وحريتان وساحة النعناعي
ومحيط دوار الصالحين.
وفي درعا تمكن الجيش من قتل عدد من المسلحين
وتدمير تحصيناتهم في شمال غربي الجمرك القديم
وغ��رب��ي خ��زان السعلية بضاحية اليرموك ومحيط
خ��زان أم ال��درج بدرعا البلد ،وإنخل وخربة المطوق
وتل المطوق الكبير بريف المدينة ،في حين استهدفت
وح��دات الجيش المنتشرة في ريف القنيطرة من قتل
مسلحين في مناطق أم باطنة ورسم الخوالد وممتنة
والصمدانية الشرقية.

المالكي يتنازل ( ...تتمة �ص)1

األخيرة والهبة األول��ى وقيمتها ثالثة مليارات دوالر.
وعلم في هذا السياق أن ما يعيق تنفيذ الهبة األولى
تعقيدات وعراقيل فرنسية ،إضافة إلى تعقيدات إدارية
سعودية.
وزار السفير األميركي ديفيد هِ ْل السراي الحكومية
أمس وأكد للرئيس سالم التزام بالده دعم لبنان معلنا ً
عن تقديم ذخيرة إضافية وعتاد لعمليات الجيش
اللبناني القتالية الهجومية والدفاعية لتعزيز قدراته
على تأمين ال��ح��دود وحماية اللبنانيين ومحاربة
الجماعات المتطرفة العنيفة .وأوضح أن المساعدات
العسكرية األميركية ستبدأ بالوصول خالل األسابيع
القليلة المقبلة وتستمر خالل األشهر المقبلة ،لتمكين
الحكومة من تنفيذ قرارات مجلس األمن  1559و.1701
بدوره ،أبلغ السفير البريطاني في لبنان طوم فليتشر
العماد قهوجي بأنّ المملكة المتحدة ستعمل بسرعة
لتوفير حماية بالستية إضافية للبنية التحتية للجيش
اللبناني في أنحاء مدينة عرسال ،كما أبلغه بالحزمة
اإلضافية للمساعدات البريطانية.

ال رئيس قبل نهاية أيلول

أم��ا في الشأن السياسي ،فقد أك��دت مصادر تيار
«المستقبل» أن زي��ارة وزي��ر الخارجية والمغتربين
جبران باسيل إلى جدة جاءت متأخرة .وأشارت إلى أن
الزيارة هي األولى له إلى السعودية متسائلة إن كانت
الزيارة تعني تغييرا ً في النظرة إلى السعودية ومحاولة
لترتيب األوضاع ،لعلم رئيس تكتل التغيير واإلصالح
النائب ميشال عون أن ليس باستطاعته الوصول إلى
بعبدا من دون أن يبني عالقة جيدة مع الرياض في
هذه الظروف ،وال سيما أن األمور تغيرت ،فهناك حركة
إقليمية من يتجاهلها سيدفع الثمن.
وأش��ارت أوس��اط إلى أن ال رئيس للجمهورية قبل
نهاية أيلول المقبل إال إذا تراجع عون عن ترشحه ،أو
نصحه ح��زب الله بذلك ،كما نصحت إي��ران الرئيس
ن��وري المالكي باالنسحاب .وإذ أش��ارت إل��ى أن لقاء
باسيل -الحريري ليس بجديد ،فالرجالن التقيا مرارا ً
في العاصمة الفرنسية ،رأت أن الالفت توقف باسيل في
السعودية قبل انتقاله إلى األردن بالتزامن مع وجود
الحريري.
وف��ي الموضع الرئاسي ،ك��ان الفتا ً أم��س تصريح
النائب ميشال المر بأن «أيلول طرفه بالشتي مبلول»
في إشارة إلى االنتخابات الرئاسية.

لسلسلة تنتظر عودة الحريري

وتحدثت بعض المعلومات عن اتصاالت على مستوى
األطراف السياسية لمناقشة بعض االقتراحات التي من
شأنها أن تجد مخارج للملفات السياسية والدستورية.
وأش��ارت إل��ى أن ه��ذه االت��ص��االت لم تثمر وبقيت في
إطار محاوالت تقريب وجهات النظر ،وأن الملف الذي
قد يفضي إلى حل من ضمن الملفات الشائكة هو ملف
سلسلة الرتب والرواتب الذي بات ضاغطا ً على جميع
ال��ق��وى السياسية ،وأن��ه ينتظر ع��ودة الحريري من

السعودية لمتابعة التواصل معه في شأن عقد جلسة
لمجلس النواب إلقرار السلسلة.

بهية الحريري تلتقي بري

وعلم ف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،أن رئيس لجنة التربية
النيابية النائب بهية الحريري وبطلب من الرئيس
الحريري طلبت موعدا ً من الرئيس بري وهي ستزوره
خالل الساعات المقبلة بعد أن حدد لها موعدا ً للبحث
في ملف السلسلة .وأوضح بري أمام زواره أمس أن ال
إشارات جدية النعقاد مجلس النواب من أجل التشريع.
والح��ظ أن بت السلسلة يمر عبر أح��د خيارين :إما
تخفيض قيمتها عشرة في المئة وتقسيطها ،وإما زيادة
واحد في المئة على ضريبة القيمة المضافة من دون
تخفيض السلسلة وتقسيطها ،مؤكدا ً أن ال خيار ثالثا ً
غير ذلك.
وجدد بري في مجال آخر ،موقفه الرافض للتمديد
للمجلس النيابي ،وعندما سئل عما أعلنه الحريري من
أنه مع التمديد قال« :الحريري ص ّرح أنه مع التمديد
وأنا صرحت أنني ضد التمديد».
في م��وازاة ذل��ك ،واف��ق مجلس ال���وزراء على الهبة
السعودية المتمثلة بقيمة مليار دوالر للجيش وقوى
األم��ن واألم��ن ال��ع��ام .وفيما أك��د وزي��ر الداخلية نهاد
المشنوق «أن أم���وال الهبة السعودية س��ت��ودع في
المصرف المركزي وت��ص��رف لدعم الجيش والقوى
األمنية بشفافية تامة وفق صيغة يعدّها قانونيون»،
أكد وزير العمل سجعان قزي أن مجلس الوزراء وافق
على قبولها كهبة «عينية».
واعتبرت مصادر وزارية لـ«البناء» أن الهبة العينية
تعني وضع اليد من الرئيس الحريري عليها ،بعكس
الهبة المالية التي يتولى مجلس الوزراء اإلشراف على
صرف اعتماداتها.
وت��ط��رق مجلس ال����وزراء إل��ى قضية العسكريين
المحتجزين ل��دى المجموعات المسلحة معتبرا ً أن
التداول اإلعالمي في هذا الموضوع يؤثر سلبا ً على
مساره .وأكد قزي لـ«البناء» أن الحكومة لديها الضوء
األخضر إلجراء الضروري إلطالق سراح المخطوفين
العسكريين الذي ال يعني القبول بشروط المجموعات
المسلحة المتعلقة بإطالق موقوفي سجن رومية.
وشدد المجلس على ق��راره السابق بتفويض وزير
التربية إصدار اإلفادات من أجل إنقاذ مستقبل الطالب.
وأكدت مصادر وزارية في  14آذار لـ«البناء» أن الحل
النهائي والمرجح هو إعطاء اإلفادات ألن السلسلة لن
تقر ،وهيئة التنسيق لن تتراجع عن المقاطعة.
واستغربت مصادر هيئة التنسيق ع��ودة الوزير
بوصعب إلى تحميل الهيئة مسؤولية ق��راره بإعطاء
اإلفادات ،وقالت إنه كان على وزير التربية أن يتحدث
بوضوح عن أسباب المشكلة ،ومن يتحمل مسؤولية
تعطيل التصحيح وإلغاء الشهادة الرسمية ،ألنه يعرف
جيدا ً أن الذي أوصل األم��ور هم الذين يعرقلون إقرار
السلسلة .وأكدت المصادر أن إعطاء اإلفادات سيضرب
التربية والشهادة الرسمية.

بقايا الما�ضي ( ...تتمة �ص)1
«لقد قرأنا وسمعنا أن لزيارتكم عالقة بإقناع حزب الله
بالتخلي عن المقاومة واالنخراط في العمل السياسي
اللبناني ،وبغض النظر عما سمعت وقرأت ،وعلى رغم
أنه ليست لي عالقة بحزب الله وقادته آنذاك ،بل ربما
كان نشاطي «القومي العربي» مثيرا ً للشكوك والريبة
آنذاك في بعض أوساط الحزب ،لكنني أود أن أقول للذين
يقولون لكم إن المقاومة في لبنان هي من بقايا مرحلة
انتهت ،أن حزب الله ومقاومته هما من طالئع المستقبل
الذي ستتغير على يدها معادالت وتسقط أوهاما ً ويندحر
االحتالل».
لمحت يومها بعض االستغراب في وج��ه الدكتور
والي��ت��ي ،واالن��ده��اش في عيون كثير من الحاضرين
الذين فوجئوا بهذا الكالم ،وفوجئوا أكثر بصدوره عمن
يعتقدون أنه يقف في مكان بعيد فكريا ً وسياسيا ً عن
حزب الله.
لكنني استطردت قائالً »:نعم يا معالي الوزير ،ندرك
أن الظروف التي نمر بها ظروف صعبة وقاسية ،وأن
قطار التسوية هو القطار الوحيد في المنطقة ،وأن من
ال يركب فيه يصبح خارج المعادلة ،بل خارج المنطقة
بأسرها ،لكنني أعتقد أن بإمكاننا أن نقلب الطاولة
على المعسكر األميركي – الصهيوني عبر بناء جبهة
شرقية منيعة ممتدة من الناقورة في جنوب لبنان حتى
طهران في قلب إيران مرورا ً بدمشق وبغداد ،متجاوزين
كل خالف أو تناقض أو تناحر من أجل حشد الطاقات
لمواجهة عدو األمة كلها».
وبعد الجلسة ،حرص الدكتور واليتي أن ينفرد بي
على هامش االستراحة لكي يعرف مني أكثر عن أسباب
قلقي ،وعن آفاق رؤيتي ،وقال لي يومها بصوته الهادئ:

«اطمئن ،فمقاومة المشروع الصهيوني بالنسبة لنا هي
مسألة عقائدية ،ووحدة اإلقليم هي إحدى أبرز غاياتنا
وعناوين استراتيجيتنا».
حين أذكر اليوم وقائع تلك الجلسة الهامة أدرك بالطبع
أن التزام الجمهورية اإلسالمية بالمقاومة اللبنانية،
كما بالمقاومة الفلسطينية ،لم يكن بسبب مالحظاتي
المتواضعة ،ولكن لكي ندرك اليوم جميعاً ،ونحن نرى
تموز الفلسطيني يعانق تموز اللبناني ،أن التناوب في
المواجهة بين المقاومتين اللبنانية والفلسطينية( ،بل
بينهما وبين المقاومة العراقية لالحتالل ،وكل مقاومة
عربية وإسالمية) ،سيبقى على رغم كل الصعوبات
وال��م��ؤام��رات والتضحيات ه��و ع��ن��وان مرحلة ليست
ماض ،بل هي استمرار لتصميم
المقاومة فيها من بقايا
ٍ
نعتز به وندخل من خالل المقاومة إلى رحاب العصر
والمستقبل في آن.
في العيد الثامن النتصار لبنان المقاوم (شعبا ً ورئيسا ً
ومقاومة وجيشاً) ،وفي خضم انتصار جديد يخرج من
رحم البطوالت والتضحيات في غزة ،نتطلع إلى وعي
عربي متجدد يرفض أن ينزلق أهله إلى مهاوي االحتراب
والتعصب والتمذهب والتوحش ويسقطون في مزالق
االبتعاد عن أولوية مواجهة العدو الرئيسي لألمة.
في هذا العيد يحق لنا أن نستمد من وهج النصر في
تموز  2006حكمة نراجع معها مساراتنا جميعاً ،وأن
نمتلك كلنا شجاعة نتخلص بها من أخطاء وإساءة تقدير
وقعنا بهما ،ومن أي حساسيات فئوية أو ذاتية أغرقت
بعضنا أحياناً ،فننتصر على أخطائنا وأمراضنا تماماً،
كما انتصرنا على أعدائنا ومحتلي أرضنا.

معن ّ
بشور

مع ًا �إلى عالم ( ...تتمة �ص)1

ك��م��ا ث��م��ن ح���زب ال���دع���وة دور
المرجعية الدينية العليا المتمثلة
بالمرجع ال��دي��ن��ي األع��ل��ى السيد
علي السيستاني بحماية العراق
وال��دف��اع ع��ن مقدساته .وأض��اف
أنه «بعد استكمال انتخاب رئاسة
مجلس النواب ورئيس الجمهورية
وبدء التوقيت الدستوري لتكليف
رئيس لمجلس ال���وزراء فقد رشح
حزب الدعوة اإلسالمية األخ الدكتور
حيدر العبادي وال��ذي تم تكليفه
باعتباره من ائتالف دولة القانون
وم��رش��ح�ا ً ع��ن التحالف الوطني

مفقود
هربت ال��خ��ادم��ة البنغالدشية rina
 aktarمن منزل مخدومها حسين زكي
عباس ،الرجاء ممن يجدها االتصال على
الرقم .03/935883
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ال��ع��راق��ي» ،مثمنا ً «ال���دور الكبير
للمرجعية الدينية العليا المتمثلة
بسماحة آي��ة الله العظمى السيد
علي السيستاني في حماية العراق
والدفاع عن مقدساته وحفظ اللحمة
الوطنية ومحاربة التفرقة الطائفية
والعنصرية».
يذكر أن الرئيس العراقي فؤاد
معصوم كلف ،يوم االثنين الماضي
القيادي بائتالف دول��ة القانون
حيدر ال��ع��ب��ادي رسميا ً بتشكيل
الحكومة.
على صعيد آخر ،يصوت مجلس
األم��ن الدولي اليوم الجمعة على
عقوبات تهدف إلى قطع اإلمدادات
البشرية والتموينية والمالية على
المسلحين المتطرفين في العراق
وسورية.
وقد يشكل مشروع القرار الذي
تقدمت ب��ه بريطانيا أش��د إج��راء
يتخذه مجلس األمن ضد المسلحين
المتطرفين الذين يسيطرون على

مناطق في العراق وسورية وتنسب
إليهم فظاعات.
واتفق األعضاء الـ 15في مجلس
األم��ن على صياغة مشروع القرار
بعد أسبوع من النقاش ،وسيحال
إلى التصويت الجمعة عند الساعة
 19تغ ،بحسب دبلوماسيين.
ون��ص مشروع القرار على نزع
س�لاح وتفكيك مسلحي ما يسمى
بتنظيم «ال��دول��ة اإلس�لام��ي��ة» في
سورية والعراق ومسلحي «جبهة
النصرة» وتنظيمات أخ��رى على
صلة بتنظيم القاعدة.
ومن المقرر أن ينشر مجلس األمن
الئحة بمسؤولين مسلحين متطرفين
يمكن أن يستهدفوا بعقوبات بسبب
صالتهم بتنظيم القاعدة.
وأوضح النص أن مجلس األمن
يتحرك ب��ن��اء على البند السابع
لميثاق األم���م المتحدة م��ا يعني
أن��ه يمكن تطبيق ه��ذه اإلج���راءات
باستخدام القوة.

من هنا فان ما يحصل في فيينا أو جنيف على سبيل
المثال بين اإليرانيين واألميركيين حول الملف النووي
قد تجد انعكاسه في ميادين المواجهة في سورية أو
لبنان أو اليمن أو العراق أو فلسطين.
والعكس قد يكون أحيانا ً فإن نجاحا ً لمعركة في
غزة قد تنعكس على حراك سياسي في لبنان أو إيران
أو سورية أو اليمن أو العراق وهكذا دواليك.
ه��ذا الكالم في االستراتيجيا ال يجوز وال ينبغي
تسطيحه و تبسيطه بوعي أو من دون وعي ليصبح
مادة للمناكفة أو التنابذ أو المعاتبة أو تحميل أطراف
جبهة المستضعفين لبعضهم البعض ما يخطط له
العدو حسب أجندته ضدنا جميعاً.
يعني إذا انتصرنا في سورية وقرر العدو مهاجمتنا
في العراق ينبري البعض من ضعاف النفوس ليقول
وما دخلنا نحن أبناء العراق ندفع ثمن استحقاق
سوري!.
أو إذا قاوم المفاوض اإليراني في جنيف دفاعا ً عن
حقوقه الوطنية وقرر العدو مهاجمتنا في غزة نقول
وما ذنب الفلسطينيين ليدفعوا ثمن استحقاق إيراني!
هذه األمور قد تحدث أحيانا ً بمبادرة من العدو واعية
وقد تحدث تدحرجا ً ورغما ً عنه ،بما يعني أن مقاومتنا
أو صمودنا هو الذي دفعه ليفتح جبهة أخرى.
أمر آخر حول هذا الترابط في الجبهات يتم التداول
فيه بشكل سطحي ومبسط وأحيانا مغرض.
فمثالً كلما أشعل العدو جبهة في الصراع في ميدان
من الميادين تتعالى أص��وات هنا أو هناك لماذا ال
تفتحون جميع الجبهات المقاومة مرة واحدة؟!
هذا األمر أيضا ً ال يمكن السيطرة عليه أو التعاطي
معه بهذه البساطة فهو يعود لعوامل عدة وله أبعاد
مختلفة ويتم حسابه من أكثر من زاوية وعندما يتخذ
ق��رار التدخل الجماعي أو عدمه إنما يكون ذلك بعد
محاسبات في غاية الدقة وبالتشاور مع كافة األطراف
المعنية بالترابط.
ما يجري اليوم من ع��دوان ممنهج ومنظم ومركز
وبناء على مخطط جهنمي من قبل العدو «اإلسرائيلي»
الصهيوني وس��ي��ده األم��ي��رك��ي ع��ل��ى مجتمعاتنا
وشعوبنا وجيوشنا ودولنا العربية واإلسالمية تحت
راية التكفير إنما هي حرب إشغال واستنزاف وإنهاك
وزرع ف��وض��ى ودأب ق��وي وش��دي��د ل��ح��رف بوصلة
الكفاح في بلداننا عن جبهتها الرئيسية التي ينبغي

أن نطلق النار عليها مجتمعين أي الكيان الصهيوني
االستعماري المحتل.
بعد هذه المقدمة الضرورية نستطيع تلخيص ما
يجري من حروب بالوكالة ضدنا بالعناوين العريضة
التالية لكن الموجزة:
ع��دوان تل أبيب بدعم أميركي على غزة ممكن أن
يكون ردا ً على فشله في إخضاعنا في العراق.
إرسال دواعشه وتكفيرييه إلى العراق قد يكون ردا ً
على نجاحنا في إفشال مؤامراته في سورية ولبنان.
تحريك جبهة عرسال والبقاع قد تكون ردا ً على
مقاومتنا البطولية له في غزة ورفضنا العودة عن
قرارنا في استمرار دعم ومساندة سورية واختيار
ال��رئ��ي��س المناسب للبنان ب��ق��رار وط��ن��ي لبناني
مستقل .
أو أن سبب فتح هذه المعارك كلها مرة واحدة ضدنا
ألننا مثالً كمحور مقاومة رفضنا التخلي عن التضامن
مع إي��ران وحقها كدولة مسلمة عالم ثالثية في أن
يكون لها مشروع نووي كامل حتى ولو كان لألغراض
السلمية.
إن أميركا وحلف األطلسي والغرب االستكباري
االستعماري يخوضون معاركهم بهذه الطريقة وهذا
الفهم.
وهم قد دون��وا هذا في منظومة الحلف األطلسي
ببنود واضحة ومعروفة وشفافة ال تقبل التفسير أو
التأويل.
بالمقابل فان علينا أن ال نخجل وال نترك ألحد أن
يدخل إلى قلوبنا الشك أو الوجل بأن جبهتنا واحدة
ومعركتنا وأهدافنا واحدة من الموصل إلى غزة ومن
كسب وحلب إلى جبل عامل بل وإلى اليمن والبحرين
والحجاز.
هذا هو عنوان المرحلة االنتقالية الراهنة من عالم
ينهار هو عالم األحادية األميركية إلى عالم ينهض
هو عالم التعددية القطبية التي سنشكل نحن محور
المقاومة قطبا ً أساسيا ً فيها.
إنه الحلم الذي يقترب أن يصبح حقيقة بعد القضاء
على دواعش الداخل لنمضي سويا ً لمواجهة دواعش
الخارج.
وعندها بالضبط سنكون في عالم ما بعد «إسرائيل»
بامتياز.

محمد صادق الحسيني

المليحة والمو�صل ( ...تتمة �ص)1
 ح���روب المنطقة كما ت��ق��ول ح��رب غ��زة وح���رب الموصلوحرب أربيل وحرب المليحة وحرب القلمون ،هي حروب يفوز
فيها األشد تمسكا ً بتراب األرض واستعدادا ً لبذل الدماء ألجلها،
من دون التهوين من أهمية التمكين أي وسائل القتال وعلوم
ال��ح��رب وام��ت�لاك ال��س�لاح والتقنيات ،لكن ه��ذا الجمع المبدع
ال��ذي أظهرته المقاومة في ح��رب تموز ،بين التمكين والعزم
وااللتحام بالشعب ،والتمكن من اإلمساك بالتاريخ كمصدر
لإللهام والقيم وكمسرح لكتابة النصر ،وح��ده ينتصر على
داعش لتفوقه عليها بثالث ،االنتماء ألرض أغلب مقاتلي داعش
غ��رب��اء عنها ،والتمسك بتاريخ وح��ض��ارة ال يشبهها مقاتلو
داعش ،في التلقف المدهش لهذه البالد وشعوبها لكل الديانات
وامتصاصها ال��ه��ادئ وال��ع��ض��وي لتعايش ال��دي��ان��ات وتفاعل
الحضارات ،وامتالك قضية نصرة مظلوم واس��ت��رداد حقوق
عنوانها ال يعلوه عنوان محورها وبوصلتها فلسطين ومهرها
أخالق وقيم وترفع وزه��د ،وليست سلطة حكم ومغانم سبي
وسلب ووحشية الشهوات.
 في المقارنة لن يطول التسليم ،ول��و ج��رت أل��ف محاولةلالستدارة وااللتفاف ،ليظهر أن ال أفق للنصر على داعش ،إال
بحرب يقودها محور دولي إقليمي قلبه سورية والمقاومة ،وما
عداهما سراب بسراب.

�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة المضافة –
مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعين ,المكلفين الواردة أسمائهم في الجدول أدناه
للحضور إلى دائرة التحصيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة ,مبنى وزارة المالية,
قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم
خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلع�لام ,وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ,علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على
الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

شركة الحدث للتخزين والتوزيع ش.م.ل

1107

RR138263401LB

الشركة اللبنانية لالستثمارات السياحية والتجارية ش.م.م

1529

RR138263812LB

المجموعة المتحدة لالستشارات ش.م.م

1589

RR138267434LB

الشركة المركزية ش.م.ل

2471

RR138269320LB

تكنولوجيا الكمبيوتر والمكننة ش.م.م.

3408

RR138263790LB

شركة سولوبتيك ش.م.م

3737

RR138263809LB

الشركة العامة للشرق االوسط  /كوجيمور ش.م.م

4828

RR138263891LB

االتحادية العقارية ش.م.ل

6673

RR138263327LB

شركة توفيق طانيوس المر واوالده ش.م.م

8869

RR138264132LB

فيك كارل تكستايلز كومباني ش.م.م

9682

RR138257542LB

او جي مجموعة تجهيز المكاتب  -صالح مجري وشركاه ش.م.م

10777

RR138264676LB

الشركة اللبنانية النتاج غرف التبريد ش.م.م

11559

RR138264747LB

مؤسسة ايدي سيستم(ادمون انطوان موسى)

16506

RR138264835LB

ميشال ليشع ابي نادر

40622

RR138259985LB

تليتل  -انظمة االتصاالت االلكترونية

55650

RR138260728LB

مؤسسة تيدكس

77520

RR138265107LB

مؤسسة مراديان

77732

RR138265115LB

مؤسسة محمد حبيش التجارية

79112

RR138267712LB

مؤسسة محسن فواز التجارية

81501

RR138265209LB

مؤسسة جنرال بوكس للتجارة والصناعة

87400

RR138265243LB

كاليري بوازال لصاحبها هراتش ديكران زارزاوتجيان

90399

RR138265314LB

اوروبا والشرق االوسط للطباعة والتجارة

100921

RR138265495LB

مؤسسة عصام للتجارة العامة

111172

RR138265597LB

شركة الخنسا للتعهدات والتجارة العامة ش.م.م

122371

RR138265711LB

اوبيريتورز (بروبرتي ماناجمانت اند كونترول ) ش.م.ل

123691

RR138265742LB

التكليف 1409

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة المضافة –
مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعين ,المكلفين الواردة أسمائهم في الجدول أدناه
للحضور إلى دائرة التحصيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة ,مبنى وزارة المالية,
قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم
خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلع�لام ,وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ,علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على
الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

اكستند ش.م.م Extend sarl

1029348

RR133913476LB

مارشال ش.م.ل

1117995

RR133902805LB

شركة مر ومجذوب المتحدة ش.م.م

1126645

RR133902765LB

مؤسسة اندره حبيب البعيني التجارية

1136056

RR125225042LB

ج سعادة ميتال -جورج طانيوس سعادة

1173940

RR125224299LB

اكال ش.م.م ACCAL S.A.R.L

1202131

RR133904633LB

المها ش.م.م AL-MAHA SARL

1214382

RR133904681LB

هوم ديكو ش.م.م.

1278006

RR133899125LB

شركة ريش ش.م.م

1278583

RR133899139LB

ش��رك��ة اوب����ري للصناعة وال��ت��ج��ارة ش.م.م 1283237 OUBARI
INDUSTRY& TRADING

RR125224696LB

شركة بروبي كو ش.م.م.

1329128

RR133899377LB

نادر خليل الدرسة عبود عالمة

1356881

RR133913900LB

شركة فارماسي ش.م.م.

1368293

RR133899536LB

محمد احمد بن احمد

1399067

RR125223758LB

حسان علي العبد الله

1428202

RR133910072LB

شركة ك اند ام غروب ش.م.م

1449812

RR133915675LB

دمرجيان غلوبال ش.م.ل

1462283

RR133918765LB

سي سي ان ش.م.م

1496955

RR133903743LB

شركة راشد كلوبال انتربرايز

1508529

RR133903788LB

 4بيلد ش.م.ل

1557288

RR133903845LB

المبرالند ش.م.م.

1571102

RR125224798LB

شركة غلوبل منجمنت اند ترايدنغ ش.م.ل

1627553

RR133916659LB

هيرو فارم ش.م.م

1646204

RR133899859LB

سي اس للدهان والديكور C.S.painting of decoration

1693243

RR133904046LB

بالل علي ابو دراع وشركاه 1749830 UNIVERSAL LOGISTIC
TRADE

RR125222284LB

1769279

RR125222298LB

اليت بايت ش.م.ل

1819205

RR125222315LB

شركة فوعاني غروب لبنان ش.م.م

1852994

RR133913811LB

شركة سبين انترناشونال غروب ش م م

1871193

RR133905639LB

وان او وان ش م م

1925071

RR125223333LB

رشيد محمد بلوط ب.م.ب

1935365

RR125222704LB

شركة النسيم لالستيراد والتصدير ش م م

1966776

RR133908520LB

رضوان سليمان عجيب (افينيو مطاعم ومقاهي)

1976630

RR133913958LB

ماجد عبده جعفر))M S L TRADING

1977097

RR133912095LB

سيلينا للتجارة والمقاوالت (ربيع نور الدين)

2127271

RR133907161LB

رشيد بلوط

2251228

RR125222718LB

سيمون سبير بارتس ش.م.م

2713818

RR133909879LB

بن-أب انترناشونال غروب ش.م.م

إعالن
تدعو المديرية العامة لألمن العام
المواطنين اللبنانيين والرعايا العرب
واألجانب أنه عند تقديم طلبات اإلقامة لدى
مراكز األمن العام اإلقليمية أو مراكز ليبان
بوست ،بوجوب إرفاق صور شمسية ملوّنة

التكليف 1402
وحديثة «غير مسحوبة عن صور سابقة»
على خلفية بيضاء ذات قياس 3.5سم /
 4.3سم وأن تبرز الوجه كامالً بنسبة 70
إلى  80بالمئة من الصورة وذلك اعتبارا ً
من تاريخ  2014/08/18العتمادها على
بطاقات اإلقامة البيومترية الذكية.

