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�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات ـ دائرة ضريبة الدخل المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور
إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت ـ شارع بشارة الخوري ـ مبنى فيعاني ـ الطابق األول لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة
ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،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

نايا الند ش.م.ل

ت��اري��خ ال��زي��ارة
الثانية

تاريخ اللصق

PRISMA CIRCLE ARCHITECTS S.A.L

1627481

RR142924741LB

14/10/23

14/10/29

شركة دايتس اند ناتس ش.م.م

1633836

RR142924755LB

14/10/23

14/10/29

هدى جرجي رشيد صوايا

1671040

RR142924790LB

14/10/24

14/10/29

ساشا هولدنغ ش.م.ل

1728651

RR142924888LB

14/10/23

14/10/31

شركة سكور تي في غلوبال ش.م.م

1731336

RR142924905LB

14/10/23

14/10/31

شركة بيغ كاهونا فيلمز ش.م.م

1762636

RR142929664LB

14/10/23

14/10/29

شركة فما  1105ش.م.ل

1804106

RR142929718LB

14/10/23

14/10/29

1820377

RR142925075LB

14/10/24

14/10/31

1672

RR142932218LB

14/10/23

14/10/29

البناؤون  -تعهدات عامة

2052

RR142932178LB

14/10/23

14/10/29

كروان كونسبت اوف شور ش.م.ل

شركة امكو انترناسيونال ش.م.ل

2706

RR142932116LB

14/10/23

شركة الفابيوما ش.م.م

3144

RR142930999LB

14/10/29

تجارة المكاين الثقيلة اوف شور ش م ل

1849407

RR142925092LB

14/10/24

14/10/29

14/10/24

14/10/29

كلير تاغ ش.م.ل

1910180

RR142925795LB

14/10/24

14/10/29

شركة الفابيوما ش.م.م

3144

RR142932076LB

14/10/24

14/10/29

فوتو كادو ش م م

2064763

RR142931274LB

14/10/24

14/10/29

قصار اخوان وشركاهم ش.م.م

3776

RR142932045LB

14/10/23

14/10/29

ذي سيدر تري ش م ل اوف شور

2103869

شركة قساطلي وشركاه لالقمشة النسائية ش.م.م

3920

RR142932028LB

14/10/24

14/10/29

تروبيك انرجي ش م ل اوف شور

2120942

شركة اتحاد المقاولين العالمية (اوف شور)

5126

RR142931932LB

14/10/24

14/10/29

شركة ملكو غروب ش.م.م

5839

RR142931901LB

14/10/23

14/10/29

شركة سان برنار ريسورت ش.م.ل

6717

RR142931813LB

14/10/23

14/10/29

كميل ادمون دبداب

31712

RR142931773LB

14/10/24

14/10/29

محطة داغر-روالن اميل داغر

33862

RR142931708LB

14/10/23

14/10/29

اليس جوزف غانم البون

58540

RR142929240LB

14/10/24

14/10/31

علي محمد عواضه

58862

RR142929837LB

14/10/23

14/10/29

محمد ظافر حمزه الزعيم

59104

RR142929810LB

14/10/24

14/10/29

ستار اليت

60042

RR142929806LB

14/10/23

14/10/29

مؤسسة جورج يوسف كامل

61512

RR142929766LB

14/10/24

14/10/29

هندي شوز

62090

RR142932717LB

14/10/23

14/10/29

المؤسسة اللبنانية للمناشير والشفرات

62969

RR142932677LB

14/10/23

14/10/29

تميم محمد فائق الشيباني النحالوي

67865

RR142932500LB

14/10/23

14/10/29

نبيل منذر ()RUMORE 1

70351

RR142932456LB

14/10/23

14/10/29

مؤسسة ديميتري ميشال عيد  -تجارة سيارات

72551

RR142932385LB

14/10/24

14/10/29

مؤسسة محمد هشام الصبان

82015

RR142924619LB

14/10/24

14/10/29

طارق هشام الصبان

82024

RR142924605LB

14/10/24

14/10/29

سعد سنتر

86417

RR142924300LB

14/10/24

14/10/29

قرطاسية جميل كيال

87739

RR142924211LB

14/10/24

14/10/29

راند فو

88151

RR142924199LB

14/10/23

14/10/29

شركة افيانكو كومونيكسشنز سوليوشنز ش.م.ل

90151

RR142924097LB

14/10/23

14/10/29

مؤسسة خالد مجاعص للتجارة العامة والمقاوالت

91627

RR142928425LB

14/10/24

14/11/03

ريما محي الدين طبارة سنو

95882

RR142928672LB

14/10/23

14/10/30

حسين هيثم الحديد

115934

RR142927646LB

14/10/24

14/10/29

عفيف منير الداعوق

119556

RR142927615LB

14/10/23

14/10/29

مطبعة الوعد

124146

RR142927527LB

14/10/24

14/10/29

شركة كاليري مكي (خديجة مكي وشريكتها )

130875

RR142927500LB

14/10/23

14/10/30

محمد احمد الجمل

136540

RR142927439LB

14/10/23

14/10/30

رولى جوزف عبود ضاهر

151443

RR142930945LB

14/10/23

14/10/29

مؤسسة دنيا ( سركيس مالجيان )

180794

RR142923349LB

14/10/22

14/10/29

دار الوراق للنشر والتوزيع

180869

RR142928916LB

14/10/24

14/10/31

احمد سعيد حمدية

182029

RR142928955LB

14/10/23

14/10/29

مطبعة دار العودة

182031

RR142928947LB

14/10/23

14/10/29

لبيانا

189030

RR142928920LB

14/10/23

14/10/29

شركة عطور الشرق ش.م.م

194568

RR142927907LB

14/10/24

14/10/29

هاشم محمد سنو

196662

RR142927884LB

14/10/24

14/10/29

جوزف فايز نصر

205694

RR142927822LB

14/10/22

14/10/29

ايلي ابراهيم بيطار

222077

RR142927986LB

14/10/24

14/10/29

رمزي داوود سنو

224991

RR142927915LB

14/10/23

14/10/29

مؤسسة سبور ماستر ( رمزي سنو )

224992

RR142928085LB

14/10/23

14/10/29

خالد يوسف بركات

261168

RR142923732LB

14/10/24

14/10/29

فوزي عبد الله فواز

295078

RR142922618LB

14/10/24

14/10/29

علي محمد قري

302329

RR142931521LB

14/10/23

14/10/31

خالد يوسف اسكندراني

303925

RR142931464LB

14/10/23

14/10/29

ليبانيز كارتز ش.م.ل.

309245

RR142931420LB

14/10/23

14/10/30

شركة االنماء العقارية ش.م.م

322798

RR142931257LB

14/10/23

14/10/29

نايال مرسال خوري

356618

RR142931172LB

14/10/24

14/10/29

طوني شحاده الشدياق

434522

RR142924070LB

14/10/24

14/10/30

سوزان ايليا الهبر

450516

RR142922547LB

14/10/23

14/10/30

مازن عاصم عطا الله

467455

RR142927717LB

14/10/24

14/10/30

جورج طنوس غانم

481161

RR142922944LB

14/10/24

14/11/03

اوهانس ارمن وارطانيان

513089

RR142922992LB

14/10/22

14/10/29

علويه علي صبح

526931

RR142923026LB

14/10/23

14/10/29

نقوال فؤاد غصن

560719

RR142926190LB

14/10/24

14/11/03

هناء محمد فائق النحالوي

605625

RR142927028LB

14/10/23

14/10/29

ميدل ايست ماركتنغ اند كونسلتنغ -باتريسيا رزق الله

640231

RR142926875LB

14/10/24

14/11/03

مظلوم
عبد الكريم عبد الفتاح العوا

800520

RR142922670LB

14/10/23

14/10/31

جورج الياس شيخاني

838238

RR142922710LB

14/10/23

14/10/30

شفيق فايز سليمان

877879

RR142922754LB

14/10/22

14/10/29

رينه يوسف الديك

929168

RR142922799LB

14/10/23

14/10/29

فهيمه ملحم شرف الدين

957300

RR142922842LB

14/10/23

14/10/29

ساتل غروب ش.م.ل اوف شور

969811

RR142922856LB

14/10/23

14/10/29

اويل اند غاز كونسلتينغ سرفيسز ش.م.ل (اوف شور)

1069451

RR142923600LB

14/10/23

14/10/29

سي.سي.اند جي ش.م.م C C & J SARL

1194007

RR142926597LB

14/10/24

14/10/30

عيسى عبد المحسن العيسى

1202591

RR142926756LB

14/10/23

14/10/29

نورة علي المزيني

1202649

RR142927116LB

14/10/23

14/10/29

فاطمة احمد الجار الله

1202656

RR142927120LB

14/10/23

14/10/29

آسيا عبد الوهاب العيسى

1203064

RR142927147LB

14/10/23

14/10/29

شركة اتش بي برو ش.م.م

1209467

RR142927164LB

14/10/24

14/10/29

شركة كفى عنف واستغالل

1302613

RR142929046LB

14/10/24

14/11/03

انستيتو رمونا رموز(رمونا رياض الرموز)

1379153

RR142922502LB

14/10/23

14/10/30

محمد طارق محي الدين الخيمي

1380818

RR142927694LB

14/10/24

14/10/29

شركة محي الدين الصمدي واوالده

1397996

RR142929854LB

14/10/23

14/10/29

دستينترز ش.م.م

1423545

RR142929899LB

14/10/23

14/10/31

ذي نيو ميللينيوم انتربرايزيز ش.م.ل (اوف شور)

1443809

RR142929939LB

14/10/24

14/10/29

شادوز اوف شور ش.م.ل

1461946

RR142929995LB

14/10/23

14/10/29

انغوليب ش.م.ل (اوف شور)

1523213

RR142925194LB

14/10/23

14/10/29

جواد كاظم االسدي

1547039

RR142925693LB

14/10/23

14/10/29

سرفتيك ش.م.ل

1581636

RR142925720LB

14/10/23

14/10/31

مهى محمود بارود

1596512

RR142926288LB

14/10/23

14/10/29

setco system technology corporation sal

1602495

RR142925733LB

14/10/24

14/10/30

off shore
tumi pasha spirit sal off shore

1602507

RR142925747LB

14/10/24

14/10/30

gulf regal corporation sal off shore

1602520

RR142925755LB

14/10/24

14/10/30

13

RR142926549LB

14/10/24

14/11/03

RR142926570LB

14/10/24

14/10/30

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2051

إعالم 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
اإلعالم ,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
د.ي.ر ش.م.م
عبد الله محمد رؤوف الجزار
محمد ضياء الدين فتال للتجارة
شركة جوالكو التجارية
عمر ايلي ضاهر مخلص بضائع مرخص
عمر ايلي ضاهر مخلص بضائع مرخص
مؤسسة ايليسا لالطارات(الياس معوض شعيب)
نادر سليمان حمدان
محمد علي الشيخ حسين
جمعية اوكسيليا التعاونية االستهالكية م.م
مؤسسة جاد جان سماحة للتجارة العامة
شركة مطبعة الف -غي دهان وشركاه
محمد جميل كاعين
فؤاد حسن عواضة
ان فوغ INVOGUE
ان فوغ INVOGUE
 ( CENTER P $ Oانطوان سليم حريقة )
مكتب ريمه رياض الدبس للتجارة العامة واالستيراد والتصدير
كاليفكو ش.م.م
ادفانسد كار ش.م.م
اسماعيل محمد فاعور
احمد محمد عداس
حسن علي بركات
مؤسسة انطون شكور التجارية
عقيقي سبير بارتس سنتر A.S.P.C
نهاد توفيق بردويل
اربني مانداليان
مؤسسة كربيس التجارية
شركة التجارة والبناء العالمية
شركة التجارة والبناء العالمية
شركة التجارة والبناء العالمية
مؤسسة فادي للصناعة والتجارة
انتك تلكوم سيستمز -فرنسا-فرع لبنان
شركة قصر القهوة والحلويات  -بن حسن معتوق
شركة كورما ش.م.م
مطعم وسناك / DON EDWARDO STEAK HOUSEحسن
مغنية
يوسف مخايل ليشع
اكاسيا ( طوني اسكندر نقوال )
محطة دحروج (لصاحبها نبيل ابراهيم دحروج)
جاللكو للهندسة والمقاوالت
مجموعة رنسي المحدودة R N C Group Limited
مؤسسة علي حمد التجارية
مؤسسة علي حمد التجارية
مؤسسة علي حمد التجارية
مؤسسة علي حمد التجارية
سميرا بطرس بوسن كيروز
هوشي للتبريد ش.م.م
هوشي للتبريد ش.م.م
شركة طوس اوفرسيز برستيج ش .م .م.
مؤسسة جيزال ابراهيم التجارية
ام .ام .ج ش .م .مM. M. J. S. A. R. L .
ام .ام .ج ش .م .مM. M. J. S. A. R. L .
ام .ام .ج ش .م .مM. M. J. S. A. R. L .
ام .ام .ج ش .م .مM. M. J. S. A. R. L .
كاليري فاندوم
جانوس تكنولوجي ش.م.ل
جهاد سليم صفير
النسر للتعهدات والنقل
ليبرا انترناشونال ش.م.م
آروم ش.م.م ARôME S.A.R.L
سبينس هولدنغ ش.م.ل
بترولينك ليمتد ش.م.م
رحال للتجارة (مصطفى عبد الرحمن رحال)
باركود ش.م.م.
بروفيزيون
محمد نبيل سالم سكري
منذر فايز الزهيبي
مكتب المهنس محمد يوسف بيضون
كروسري نقاجيان ( طانيوس جاكوب نقاجيان )
النادر للتجارة العامة لصاحبها وائل سليمان احمد ابراهيم
ايليمانت كرياتيف كوميونيكايشن ش.م.م
رينه موريس بو موسى
احمد عبد الجليل غانم
اوديو لينك بالس ش.م.ل AUDIO LINK PLUS S.A.L
انترناشونال ترايدنغ اند انفستمانت H2 eau
مؤسسة غابة الخشب ( كميل سليمان بطحيش )
بانو بالس ش.م.م Panô-Plus S.A.R.L
بانو بالس ش.م.م Panô-Plus S.A.R.L
شركة االستثمار السياحي والعقاري ش.م.م
رودريك فؤاد زبليط
ارمين قره بت باليان
ارمين قره بت باليان
سمير اميل ابي غانم
شركة سركيس لالخشاب ش.م.م
( N-Jنبيل نايف الجوهري)
حسن محمد قصيباني
ثميليوسي ش.م -فرع لبنانThemeliosi s.a -
ثميليوسي ش.م -فرع لبنانThemeliosi s.a -
تكنولوجي ترايدينغ اند سرفيسز ش.م.م
علي محمد حمادي
شمعون ديزاين
مود فور فود ش.م.م
مؤسسة سينيه (اسبيريدون ايلي البيروتي)
مؤسسة سينيه (اسبيريدون ايلي البيروتي)
( CARE LIFEناجي جوزف باسيل)
شركة ملتي براندز ش.م.م
باسيل ميكانيكال كونتركتنغ ش.م.م
الماضي ديزل سرفس -حسام محمود الماضي
جان فيليب طانيوس الشبير

رقم المكلف
246151
246155
246489
246921
246943
246943
247160
247658
247946
248336
248481
248620
250111
250493
250546
250546
251145
251191
251556
252075
255249
255351
255589
256890
257053
257105
257179
258010
258531
258531
258531
259086
259395
260035
260753

رقم البريد المضمون
RR142804085LB
RR140913410LB
RR140906793LB
RR139270925LB
RR135788144LB
RR142807008LB
RR140907635LB
RR142805497LB
RR140913732LB
RR142804094LB
RR139270488LB
RR142807025LB
RR139273538LB
RR142801376LB
RR135794493LB
RR138269554LB
RR135795091LB
RR135794887LB
RR135793569LB
RR140917544LB
RR140908145LB
RR135792719LB
RR135785182LB
RR135784757LB
RR140904815LB
RR139277818LB
RR138268426LB
RR138269877LB
RR135788215LB
RR138269885LB
RR142807095LB
RR142805276LB
RR135793586LB
RR142802986LB
RR142801416LB

260809

RR140907975LB

261833
261846
264858
265374
266878
267643
267643
267643
267643
269869
277409
277409
277989
281483
283491
283491
283491
283491
289301
289665
291009
291631
291958
292251
292284
293158
294875
296171
300115
301995
302058
304073
305811
307839
309217
311345
311806
312333
314484
315414
315623
315623
315943
315994
328956
328956
337624
794318
813494
824915
835541
835541
853294
920061
923901
928199
939455
939455
959396
962053
971337
973124
991033

RR142805510LB
RR139271673LB
RR142801433LB
RR135795131LB
RR135793590LB
RR135788246LB
RR135789887LB
RR138269917LB
RR142807144LB
RR140900787LB
RR135788263LB
RR142807263LB
RR135793609LB
RR142805452LB
RR135788277LB
RR135793626LB
RR138269951LB
RR142807303LB
RR135788303LB
RR142801455LB
RR135784332LB
RR135785845LB
RR135793630LB
RR139269825LB
RR135785315LB
RR142801478LB
RR135783779LB
RR142803377LB
RR142802875LB
RR135793665LB
RR140913366LB
RR135792775LB
RR135789312LB
RR142805262LB
RR142809352LB
RR142805214LB
RR140918403LB
RR142801518LB
RR135786143LB
RR135783632LB
RR135788382LB
RR142809383LB
RR135786126LB
RR135784814LB
RR138270141LB
RR142809410LB
RR142809423LB
RR142803071LB
RR142805435LB
RR135789428LB
RR140909582LB
RR142801708LB
RR142804369LB
RR142809750LB
RR140914755LB
RR142801742LB
RR135788643LB
RR142809777LB
RR140918006LB
RR135793855LB
RR142802734LB
RR135784377LB
RR135783725LB

التكليف 2085

هل بد�أت ( ...تتمة �ص)1
في جميع السيناريوهات ،ال يمكن ألردوغان االستمرار
ف��ي سياسة دع��م المجموعات المسلحة ف��ي سورية
والعراق ،وفي تحدي ما يشبه اإلجماع اإلقليمي والدولي
على «مكافحة اإلرهاب» وهو أمر أدى إلى إنكار أولويته من
قبل أنقرة وحلفائها قبل أشهر من فشل جنيف  -2في يوم
مثلج من أيام سويسرا.
إذا أضفنا إلى االرتباك التركي المتزايد ،إحساس العديد
من حكومات المنطقة ،ال س ّيما في الجزيرة والخليج،
بمخاطر تمدد المجموعات المتشددة المسلحة إلى داخل
دولها وأنظمتها ،وإذا أضفنا إلى العاملين ،ما يجري في
الميدان من تغيير واضح للمعادالت .فإننا أمام مسرح
جديد يجرى ،على ما يبدو ،تحضير خشباته على نار
روسية هادئة.

يقال إن عاصفة «الشر» كعاصفة الطبيعة
تبدأ خافتة ثم تشتد وتتعاظم و ُتغرق من تغرق ،وأحيانا ً
ُتحرق من تحرق ،ثم تنحسر في النهاية ،لكن الفارق كبير
بين العاصفتين ،فعاصفة الشر هي من صنع الشياطين
أما عاصفة الطبيعة فهي من السنن اإللهية.
عاصفة الطبيعة تأتي للبشرية بالماء والثلج
ونظافة البيئة ،فيما عاصفة الشر تأتي بالدم والدمار وكل
أنواع التلوث الفكري والسياسي واالجتماعي.
فهل نحن أمام انحسار عاصفة «الشر» ،بعد أن
دمرت ما دمرته ،وقتلت من قتلته ،أم أن مصانع الشر على
امتداد المنطقة والعالم ما زالت مص ّرة على إنتاج حرائق
وخرابا ً تص ّدرها إلى بالدنا وهي ال تدري أنها ستصل إليها
يوما ً ليس ببعيد؟!

المتعبة وتهبها بعض الهدى والعزاء ،في حين تبهرنا اللغة وتبقينا عند
لمعانها «الب ّراني».
رغم ذلك ،ال يمكن في أيّ حال التن ّكر لشعريّة سعيد عقل ،التي لها «أتباعها»
ومريدوها الكثر ،وال يمكن كذلك التغاضي عن شهرة له أطبقت اآلف��اق وإن
بقدر من المبالغة ،فالشاعر الراحل الذي ك ّرس حياته لمجد الشعر وروعة
البالغة ،عقد قرانا ً على القصيدة وأفنى عقودا ً مديدة في عشقها ،كتابا ً ومنبرا ً
وتلميعا ً للصورة و«األن��ا» المتعاظمة التي أوقعته في أخطاء سياسيّة ،بل
خطايا ارتكبها بالرأي والشعار السياسيّين ،وما كان الئقا ً به شاعرا ً مك ّرسا ً
أن يع ّرض نقاء صورته الشعريّة لألذى والتشويه ،إذ أ ّلب ضدّه نصف قادريه
على األق ّل ،بسبب مواقفه السياسيّة الرعناء ،رحمه الله وسامحه ،التي ليست
من شيم الشعر والشعراء ،فهؤالء هم األكثر رفع ًة وسم ّوا ً وزه��دا ً وإنسان ّي ًة
وانفتاحا ً وتق ّبالً وموضوعيّة ،وهم على مسافة واحدة من الجميع ،دعاة وفاق
وسالم .لكنّ الشاعر الغائب شاء بعُ ظامه المعروف الهبوط من عبقر الشعر إلى
وحول السياسة فتقلّبت أهواؤه وتبدّلت ،من أقصى االلتزام بالعقيدة السوريّة
االجتماعيّة في شبابه ،إلى أقصى الشوفينيّة اللبنانيّة المريضة والمنغلقة في
القسم األكبر من حياته ،ما يدعو إلى السؤال ويستدعي الريبة حول «مبادئ»
الراحل وإن كان يملك وضوحا ً أو ثباتا ً فيها ،أم كان التقلّب الغريب جزءا ً
والثقافي غير الثابت على معتقد واحد ،أو على حياديّة
النفسي
من تكوينه
ّ
ّ
موضوعية تسم الشاعر في أق ّل تقدير.
رحمة الله على سعيد عقل الذي أبدع في الشعر وحلّق ،وأخفق في السياسة
وهبط من علياء القصيدة الشكالنيّة التي كان عرشها مستح ّقا ً له.

ماذا جرى بين ( ...تتمة �ص)1
«إن أي اتفاق مهما كان سيئا ً أحسن من الال اتفاق «كما كان يروج بعض المرجفين
في المدينة.
جاء دور العاصمة النمسوية فيينا لتهرع إليها الدول الكبرى على عجل تلتمس
طريقا ً لفتح كوة ولو ضيقة في كوريدور المفاوضات النووية الماراتونية.
الكوريدور الذي كان ضاق كثيرا ً حتى كاد يغلق نهائيا ً في مسقط بعد أن نجح
الالعب اإليراني أن يقول «كش ملك» ألوباما برفضه القاطع للشروط األميركية.
األميركي المتهافت على إبقاء هذا الكوريدور مفتوحا ً حتى االستحقاق الرئاسي
عام  2016بأي ثمن كان استنجد بالشريك الروسي اللدود مرغما ً إلنقاذ ما يمكن
إنقاذه في اللعبة الداخلية األميركية بين الديمقراطيين والجمهوريين.
التقط اإليراني اإلشارة وقرر إعارة القيصر الروسي هذه الورقة الرابحة تكتيكيا ً
فكانت محادثات روحاني  -بوتين الهاتفية على عجل لهذا الغرض وطار الفروف إلى
العاصمة النمسوية حامالً تفويض التمديد اإليراني.
كان اإليراني واضحا ً جداً :ال تخفيض لسقف الخطوط الحمراء مهما كان حجم
الضغوط وأسماء الوسطاء وال استمرار للتفاوض من أجل التفاوض فحسب وال مجال
لمناقشة أي ملف من خارج جعبة النووي.
هذا يعني :كل العقوبات األميركية األحادية والجماعية وتلك الصادرة من مجلس
األمن الدولي واالتحاد األوروبي يجب أن تلغى فورا ً وإال ال اتفاق.
هذا يعني :لن نعطيكم ورقة التمديد إال لمرة واحدة وأخيرة وكرمى لعيون الروس
إلتمام الحجة على األميركي المراوغ فقط ال غير.
هذا يعني :المنظومة الصاروخية اإليرانية وتسليح المقاومات وفي مقدمها حزب
الله والضفة وغزة ،ودعم سورية األسد خطوط حمراء ال ولن تقبل التفاوض.
هذا ما أبلغته القيادة اإليرانية العليا للفريق المفاوض وللعدو الهلوع وللصديق
المترقب وللحليف المتلهف لسماع صافرة الحكم.
وهكذ أسقطت كل أوراق التوت عن أوباما وفشلت كل محاوالته ونتن ياهو لحشر
إيران في الزاوية الحرجة ،وعادوا من عرس مسقط وفيينا بخفي حنين.
وهذا يعني :إن الهجوم االستراتيجي األميركي على اإليرانيين من بوابة النووي
والذي وظفت فيه واشنطن كل تكتيكات لعبة الشطرنج الدولية فشل فشالً ذريعاً.
وسبب الفشل أن أميركا ذات العمر التاريخي القصير تجهل أن إيران سبق لها أن
فككت رموز هذه اللعبة الهندية اإليرانية قبل قرون  -زمن بوذر جمهر.-
وإنها واجهت يومها سفير اإلمبراطور الهندي بلعبة النرد اإليرانية جاعلة إياه
يخرج مصعوقا ً ومنبهرا ً مرتين.
ان فشل هذه الهجمة االستراتيجية الغربية الشاملة على ايران سرعان ما افرز
ما يلي :
اإلطاحة باستراتيجية أوباما المضطربة والمتخبطة للهجوم الشامل على محور
المقاومة من خالل كذبة حلف بغداد الجديد (التحالف الدولي ضد داعش).
اإلطاحة بحربه الناعمة ضد الداخل اإليراني  -استقطابة حكومة قيادة  -فينقلب
السحر على الساحر ما يضطره لتجرع كأس السم الخامسة وتدافع تداعياتها األولى
المتمثلة بإخراج كيري مبكرا ً من سباق الرئاسة مع خصمه الجمهوري لعام ،2016
واإلطاحة بالجنرال هيغل نقداً ،وفك عرى لحمة فريق اإلدارة األميركية لما تبقى من
عمرها في البيت األبيض.
هذا الفشل األميركي الفاضح واالنتصار اإليراني الساطع دفع بالقيصر الروسي
يسارع لعرض شراكة استراتيجية على إيران.
و نتن ياهو يشتعل غيظا ً وغضبا ً من نجاح اإليراني في شراء مزيد من الوقت.
فيما يبقى اإليراني الرابح األكبر ...نصف كأس مليئة للقيادة اإليرانية العليا
عنوانها المقاومة ونصف كأس غير فارغة للرئيس وفريقه عنوانها الطاعة للقيادة
واالنضباط وعدم تجاوز الخطوط الحمراء.
وهكذا يكون قد انكسر مفتاح التفاؤل بـ»مخترة» األميركي للعالم مرة أخيرة وإلى
األبد ،كما انتهى درس الثقة بنوايا األميركيين وكذلك الرهان على قوة إيران وعزتها
خارج حدودها الوطنية والقومية.
وعليه فانه ال خيار يبقى لنا بعد اليوم في طهران إال أن نبقي كل دوائر أجهزة الطرد
المركزي التسعة عشر ألفا ً التي نمتلكها تدور  24على  24وليس ثالثة آالف وال خمسة
آالف وال حتى تسعة آالف فقط كما حاول األميركي مساومة الالعب اإليراني في لعبة
«بازار» مسقط وفيين الخاسرة.
وإن حجم التخصيب ومستوى التخصيب تحدده حاجيات طهران المحلية وتقوم
به أيدي أبنائها المهرة والكفوءة وفي الداخل اإليراني حصراً.
وإن مفاعل فردو المدرع والمحصن بحجارة جبال قم المقدسة وكذلك مفاعل أراك
للماء الثقيل لن يمسهما أي تعديل على رغم أنف نتن ياهو وسادته الذين يحلمون
بتفكيك المشروع النووي اإليراني جملة وتفصيالً.
وأخيرا ً وليس آخرا ً أن نتعلم ونعتبر جميعا ً بأن إتقان لغة القرآن الكريم أهم
وأنجع وأولى من إتقان لغة اإلنكليز ألن األولى هي التي تعلمنا كيف نفهم حقوق رب
العباد علينا كما فهم حقيقة مطالب العامة من الناس ،فيما الثانية قد تعلمنا فن كسب
بعض مطالب العباد من الخاصة بينما نخسر حق الله وحقوق عياله.
هكذا أرادت القيادة اإليرانية العليا إتمام الحجة على عدوها وعدو اإلنسانية اللدود
وهكذا حصلت بالفعل على ما تريد على أبواب الشام كما على أسوار غزة كما على
تخوم بغداد وسواحل األحمر وباب المندب.
وهكذا أدارت اللعبة بكل حنكة وحكمة وفطنة محققة بذلك أعلى درجات النجاح
وأثمن االمتيازات واالنجازات من بوابة وثقافة المقاومة.
وهكذا تكون أيضا وأيضا ً قد مارست ديبلوماسية المرونة البطولية كما وعدت
وصدقت الوعد وهكذا جعلت عدوها اللدود أي الشيطان األكبر ،يجثم على ركبتيه
في دهاليز فيينا مقدما ً حصانيه الرابحين األساسيين تشاك هيغل وجان كري قربانا
على مذبح ديبلوماسية حياكة السجاد اإليراني وإذعانا ً بخسارته للمعركة الخامسة
مع محور المقاومة والثالثي الدمشقي الشهير.
بعدنا طيبين قولوا الله...

محمد صادق الحسيني

الغرب يطالب ( ...تتمة �ص)1
طفل ،نظرا ً ألن أرقام النازحين مرشحة للتصاعد ،كما أن تموضع نسبة عالية
منهم في بيئات نزوح أصبحت مستقرة إلى حد ما ،سيجعل حاالت الوالدة
تستقيم ضمن نسبة عادية حيث العائلة السورية تتألف في معدلها العام
من خمسة أوالد .ويالحظ السفير ضمن هذا السياق وبحسب معطيات لديه أن
نسبة معتبرة من النازحين السوريين إلى لبنان هم عائالت حديثة التكوين
(أي أزواج جدد) ما يعني أن إمكانية إنجابهم لألوالد في لبنان ستكون عالية.
ولكن السفير األوروب��ي بالمقابل لم يخف أن قسم دراس��ة طلبات النزوح
السوري إلى ال��دول الغربية ،ومقره األم��م المتحدة ،وضع معايير للنازح
السوري الذي يقبل طلب استضافته في إحدى الدول الغربية ،أبرزها أن يكونوا
رجاال ً ونسوة سوريين غير قادرين على اإلنجاب ،علما ً أن هذه الدول مجتمعة
لن تقبل بأن يتجاوز عدد النازحين الوافدين إليها المئة ألف نازح.
إلى هنا كالم سفير إحدى الدول األوروبية ،ولكن االستنتاج الذي خرج به
محدثه اللبناني ،هو أن االتحاد األوروبي ومعه الواليات المتحدة األميركية
يعتزمون في المرحلة المقبلة تشديد الضغط على بيروت من أج��ل منح
النازحين السوريين الذين ولدوا (أو يولدون) في لبنان جنسية لبنانية وليس
فقط وثيقة والدة.
وب��رأي الشخصية السياسية اللبنانية عينها فإن هناك فكرة في الغرب
يجب على الدولة اللبنانية التنبه لها ،ومفادها أن على لبنان أن يلعب دور
اإلسفنجة التي تمتص النتائج االجتماعية لألزمة السورية المطلوب دوليا ً أن
تطول وأن تترك كارثة إنسانية في أثرها ،وذلك بنفس األسلوب الذي لعب فيه
األردن بتخطيط بريطاني دور اإلسفنجة التي امتصت النتائج االجتماعية لنكبة
فلسطين عام .1948

