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تتمات

للمبعوث األممي ستيفان دي ميستورا،
ويتقدم ك ّل هذه المحاور الملف النووي
اإلي���ران���ي خ����زان ال��م��ل��ف��ات ك���اف���ة ،نحو
ال��ت��ف��اه��م��ات ال��م��ت��س��ارع��ة م���ؤش���را ً على
التوازنات الجديدة.
ل��ك��ن ال��ت��س��ل��ي��م األم���ي���رك���ي ب�����األدوار
ال��ك��ام��ل��ة ،ال ي���زال ف��ي ال��ت��ف��اوض يحمل
األف���خ���اخ ،إلن���ق���اص األح���ج���ام وف���رض
ال��ح��ل��ف��اء ال��ذي��ن هُ���زم���وا وأخ���رج���وا من
س���اح���ات ال��م��واج��ه��ة ،ول���ذل���ك يخوض
اخ���ت���ب���ارات ،اق��ت��ن��اص ال��ف��رص وحسم
ال���ح���ص���ص ،ف���ي���ح���اول ال��ت��م��س��ك بح ّل
ألوك��ران��ي��ا ي��ح��رم ج��م��ه��وري��ات الشرق
ب��ع��ض ال��ح��ق��وق ،وت��م��ري��ر م��ا أم��ك��ن من
ال��م��م��يّ��زات لحلفائه ف��ي كييف ،وي��دور
ت�����ف�����اوض ص���ع���ب ل���ت���م���ري���ر ال���وث���ي���ق���ة
السياسية ،المنصفة ،لكنها على طريقة
إع�ل�ان ج��ن��ي��ف ح���ول س���وري���ة ،ستفتح
مسارا ً متع ّرجا ً ومعقدا ً من المفاوضات،
والتجاذبات على رغم االتجاه األوروبي
إل����ى ح���� ّل م��ن��ج��ز م���ن ج��ه��ة ،وال��م��ي��زان
العسكري الواضح بقوة لصالح جيوش
الشرق األوكراني من جهة ثانية ،ونفاد
الوقت الالزم للمناورات أساساً.
وف��ي اليمن ت��واف��ق جماعة واشنطن
وح��ل��ف��اؤه��ا ع��ل��ى ح��� ّل س��ي��اس��ي قاعدته
تشكيل مجلس رئ��اس��ي ،لكن التجاذب
ع���ل���ى ال��ت��ف��اص��ي��ل ي���س���ت���م��� ّر ،األس���م���اء
وال���ص�ل�اح���ي���ات ،وال���ب���رل���م���ان الجديد
وت��ق��اس��م األح��ج��ام ف��ي��ه ،وال��ره��ان على
زرع الخالفات بين التيار األبرز للثورة
الذي يمثله الحوثيون وحراك الجنوب
ح��ول شكل الدولة المقبل ،كما الرهان
على دور ال��ق��اع��دة ف��ي اس��ت��ن��زاف قوى
الثورة.
ف��ي س��وري��ة ال ت���زال ت���دور المعركة
ال���ح���اس���م���ة ل���رس���م ال����ت����وازن����ات ،على
رغ��م أهمية ال��ح��رب على «داع���ش» التي
يخوضها الجيش العراقي بدعم إيراني
واس��ع ،ومحاولة أميركية إلى استبدال
الضغط واالبتزاز بوقف التسليح ربطا ً
لمقايضته بميزات أمنية وسياسية في
ال��دول��ة العراقية ،بالسعي إل��ى استباق
الهجوم العراقي على الموصل ،بتقدّم
ال���ص���ف���وف ف���ي ال���ح���رب ع��ب��ر ضجيج
إعالمي رافقه تقدم الرئيس األميركي
باراك أوباما بطلب تفويض الكونغرس
للجوء إل��ى اس��ت��خ��دام م��دى مفتوح من
ال��ق��درة العسكرية لحسم ال��ح��رب على
«داعش».
تبقى س��وري��ة ،ألنّ القطبة المخفية
األم��ي��رك��ي��ة ،ه��ي االن��ت��ق��ال م��ن رهانات
ال��ش��م��ال إل���ى ره���ان���ات ال��ج��ن��وب ،حيث
سقط الخيار التركي بتوظيف «داعش»
الس��ت��ن��زاف س��وري��ة وال���ع���راق ،م��ع بدء
ت��راج��ع ال��وج��ود ال��ع��س��ك��ري ل��ـ«داع��ش»
ف��ي عين ال��ع��رب وج���وار ب��غ��داد وبيجي

قمة مين�سك ( ...تتمة �ص)1
ودي��ال��ى ويستم ّر ال��ت��راج��ع على أبواب
ال���م���وص���ل ،ب��ي��ن��م��ا ف���ي ال��ج��ن��وب حيث
«جبهة النصرة» ،فرع تنظيم «القاعدة»
الذي ال تجرؤ واشنطن على ما هو أكثر
م��ن ال��ص��م��ت ع��ل��ى ال��ت��ع��اون السعودي
األردن��ي «اإلسرائيلي» لتعويمه كحزام
أمني ح��دودي جنوب سورية ،يبدو أنّ
االس��ت��ح��ض��ار ال��م��دروس ل�ل�أردن على
خلفية إح���راق الطيار معاذ الكساسبة
وم��س��رح��ي��ة ال����غ����ارات األردن����ي����ة على
«داعش» ،كان مقدمة للدور األردني في
ج��ن��وب س��وري��ة لحماية م��واق��ع «جبهة
ال���ن���ص���رة» ،وح��ي��ث ت��ت�لاق��ى المساعي
األردن���ي���ة م��ع ال��ج��ه��ود «اإلسرائيلية»،
التي أصيبت بنكسة كبيرة مع تداعيات
الردع الذي أظهرته المقاومة بعد غارة
ال��ق��ن��ي��ط��رة ،وب����دا أنّ م��ح��ور المقاومة
م��ن إي���ران إل��ى س��وري��ة وح���زب ال��ل��ه قد
أع�� ّد ال��ع��دة لحرب حاسمة ف��ي الجنوب
ال��س��وري ،تظهر نتائجها ك�� ّل ي��وم مع
عمليات شهداء القنيطرة التي بدأت قبل
يومين.
م���ق���اب���ل ال����ره����ان ع���ل���ى «ال���ن���ص���رة»،
والنكسات التي تنتظره ،يسير األميركي
بخطى حثيثة لتفخيخ الحلول السياسية
دس فكرة األخضر
لسورية ،بمحاولة ّ
اإلب��راه��ي��م��ي ع��ن ال��ن��م��وذج اللبناني أو
العراقي ،أمنيا ً وسياسياً ،فيكون الر ّد
ال����س����وري ال��ت��م��س��ك ب���أول���وي���ة تطبيق
ق���رارات مجلس األم��ن  2170و2178
وما يتض ّمناه بصدد إقفال الحدود أمام
تسريب السالح والمسلحين ،حيث ال
م��ن��اص ل��دي ميستورا إال االستجابة،
وس��وري��ة مطمئنة أن ال صيغ جاهزة
أي مسعى لتعديل
تفرض عليها طالما أنّ ّ
دستور الدولة يستدعي ثلثي البرلمان
أي انتخابات مقبلة ،فليتذاكى من
ف��ي ّ
يشاء ح��ول حلول افتراضية ستصير
فانتازيا تشبه معارضة سورية معتدلة
ضاع الرئيس أوباما في متاهاتها ثالث
سنوات واعترف بالفشل ،ثم عاد يك ّرر
المحاولة.
مثلما تضع عملية ش��ه��داء القنيطرة
ال����دور األردن����ي أم���ام ام��ت��ح��ان صعب،
وت���ض���ع ال������دور «اإلس����رائ����ي����ل����ي» أم����ام
ام��ت��ح��ان أص��ع��ب ،ف����إنّ اإلص�����رار على
تطبيق القرارات الدولية بوقف السالح
والمسلحين ،يضع دي ميستورا أمام
جدار أنقرة.
«ال��ن��ص��رة» ف��ي س��وري��ة و«النصرة»
ف���ي ل��ب��ن��ان ه���ي ال���ع���ق���دة ،ف��ي��م��ا تتلقى
«ال��ن��ص��رة» ال��ض��رب��ات الموجعة جنوب
سورية ،اضطر تيار المستقبل ورئيسه
إل��ى م��خ��رج متفق عليه لقضية النائب
خالد الضاهر ،بعد مواقفه التي أثارت
ع���اص���ف���ة م��س��ي��ح��ي��ة أح����رج����ت ح��زب��ي
الكتائب وال��ق��وات ،فبعدما ك��ان التوجه

نحو فصل الضاهر من كتلة المستقبل،
وت����رك ال��م��ج��ال ل��م�لاح��ق��ت��ه ب��ط��ل��ب رفع
الحصانة عنه بتهم تهجمه على الجيش
اللبناني ،ارت��ض��ى ال��ح��ري��ري االكتفاء
بإعالن الضاهر طلب تعليق عضويته،
بوساطة من النائب وليد جنبالط ،نظرا ً
إل��ى ال���دور ال���ذي ي��ق��وم ب��ه ال��ض��اه��ر في
ترتيب التنسيق مع «جبهة النصرة».

انعكست ب��رودة الطقس المتدنية بفعل
العاصفة التخريبية «يوهان» على الحركة
السياسية التي من المتوقع أن تعود الحرارة
إليها في األيام المقبلة في ضوء تصدر آلية
عمل الحكومة االهتمام وال سيما لدى رئيس
المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة
تمام س�لام .وف��ي حين أك��د وزي��ر الشؤون
االجتماعية رشيد درباس أن هذا الموضوع
لن يطرح في جلسة مجلس ال��وزراء اليوم،
ينتظر أن يكون في صلب محادثات الرئيسين
ب��ري وس�لام خ�لال لقائهما في عين التينة
غداً ،بحسب ما أبلغت مصادر سياسية إلى
«البناء».

بري مع التغيير

وك���ان ب��ري ق���ارب م��وض��وع اآلل��ي��ة أم��ام
زواره خ�لال لقاء األرب��ع��اء النيابي .وأكد
هؤالء لـ«البناء» أن بري شدد على ضرورة
تغيير آل��ي��ة ات��خ��اذ ال���ق���رارات ف��ي مجلس
ال���وزراء باإلجماع ،كما على ض��رورة فتح
دورة استثنائية للمجلس النيابي .وأيد
ب��ري بحسب م��ا نقل عنه ال��ن��واب «توجه
رئيس الحكومة إلى تغيير آلية العمل لجهة
اعتماد التصويت ،لتسيير شؤون المواطنين
وتفادي التعطيل».
وأك��دت مصادر سالم أنه «سيتشاور مع
جميع األف��رق��اء بخصوص موضوع تغيير
آل��ي��ة التصويت داخ���ل الحكومة وإذا تم
الوصول إلى آلية جديدة فسيطرح األمر على
مجلس الوزراء».
لكن ال��وزي��ر درب���اس اعتبر أن��ه «إذا لم
ينضج الحل في هذا الموضوع في الخارج،
ف��ل��ن ينضج ف��ي ال���داخ���ل .وت��م��ن��ى لسالم
«النجاح في مسعاه ولو أنني شخصيا ً غير
متفائل ،وأظ��ن أن ما يعطل السير قدما ً في
اتجاه تعديل اآللية ،قد يكون نفسه ما يعطل
مجلس ال��وزراء .فرفض وزير واحد لتغيير
اآللية ،سيعطل تغييرها».
وق��ال« :عندما وضعنا اآللية الحالية،
قدّرنا أن مسألة الشغور الرئاسي ستستمر
شهرا ً أو شهرين ،لكن مع استفحال الفراغ ،ال
يمكن أن تستمر ،ألن كل وزير يشعر بأنه قادر
على التعطيل ،لألسف».
م��ن جهة أخ���رى ،أك��د الرئيس ب��ري أن
ال��ح��وار بين ح��زب الله وت��ي��ار المستقبل
مستمر وسيتابع في الجلسة المقبلة التي
سيحدد موعدها الحقاً ،متوقعا ً «أن يتناول
النقاش إذا ف��رغ األط���راف من البند األول
م��وض��وع رئ��اس��ة الجمهورية وليس أسم
الرئيس العتيد».

نصرالله الحريري والحوار

وقبل الجلسة المقبلة يطل كل من الرئيس
سعد الحريري بعد غد السبت في احتفال
تيار المستقبل بالذكرى العاشرة الغتيال
الرئيس رفيق الحريري ،وبعده يوم االثنين
المقبل األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله ف��ي ذك���رى «ال��ق��ادة ال��ش��ه��داء».

الخميني وبري ( ...تتمة �ص)1
وسيتطرق الجانبان إلى موضوع الحوار
وايجابياته وال سيما على صعيد تنفيس
االحتقان.
إال أنه على رغم رضا الفريقين عن الحوار،
واصلت قيادات المستقبل تهجمها على حزب
الله مجددة اتهامه بقتل الحريري ،وهذا ما
زعمه النائب السابق مصطفى علوش في
حديث تلفزيوني مساء أمس.
في مجال آخر ،وفي انتظار عودة البطريرك
ال��م��ارون��ي ال��ك��اردي��ن��ال ب��ش��ارة ال��راع��ي من
الفاتيكان الستئناف ال��ح��راك على الخط
الرئاسي ،نقل وزير الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق عن الملك األردني عبدالله الثاني
الذي استقبله أمس لتقديم التعزية بالطيار
معاذ الكساسبة ،استعداد ب�لاده لتقديم
المساعدة في موضوع االنتخابات الرئاسية
من خالل اتصاالته الدولية وجولته األوروبية
المرتقبة .وأوضح أنه لمس حرصه على أمن
لبنان السياسي والعسكري.

الضاهر يستبق
كتلة «المستقبل»

ف��ي م��ج��ال آخ���ر ،وعشية إح��ي��اء ذك��رى
ال��ح��ري��ري ،وب��ع��د ع��اص��ف��ة ال��غ��ض��ب التي
واجهت النائب خالد الضاهر على خلفية
تعرضه للرموز المسيحية ،أعلن الضاهر
تعليق عضويته في الكتلة منعا ً إلحراجها.
وقد سارعت الكتلة بعد اجتماعها أمس إلى
إعالن موافقتها على طلب الضاهر بتعليق
عضويته ،مؤكدة أننا «متمسكون برسالة
العيش المشترك واالعتدال ورفض التطرف
وال��ت��ش��دد وإدان���ة اإلره���اب والمجموعات
اإلرهابية وعلى حرصها على ال��دف��اع عن
حرية ال��رأي والشفافية والمسؤولية تجاه
اآلخرين الشركاء في الوطن».
ورأت الكتلة أن «الراية الوحيدة التي يجب
رفعها والتلويح بها والدفاع عنها في كل
آن ومكان في لبنان هي راية لبنان الوطنية
المتمثلة بالعلم اللبناني ،علم االستقالل
والسيادة الوطنية اللبنانية».
وعلمت «البناء» أن الضاهر استبق قرار
الكتلة بتعليق عضويته بعد الصدمة التي
أحدثتها مواقفه إضافة إلى اإلح��راج الذي
سببه للكتلة مع حلفائها المسيحيين وال
سيما القوات اللبنانية التي باتت ،بدورها
محرجة أمام جمهورها.
إلى ذلك ،تم أمس استبدال راية التوحيد
السوداء عند نصب «الجاللة» في ساحة عبد
الحميد كرامي وسط طرابلس التي تسببت
باإلشكال ،بأخرى بيضاء.

أضرار «يوهان»

وس��ط ه��ذه األج���واء السياسية ،ضربت
ل��ب��ن��ان م��ن��ذ ل��ي��ل أول م��ن أم���س العاصفة
االيطالية «ي��وه��ان» مصحوبة بعاصفة
رملية من شمال أفريقيا .وخلفت «يوهان»
أض��رارا ً بالغة في الممتلكات بفعل سرعة
الرياح التي تجاوزت المئة كلم في الساعة،
فيما بلغ ارتفاع الموج نحو  6أمتار ما أدى
إلى وقف المالحة في بعض المرافئ وغرق
زوارق ،كما تأخر وصول عدد من الرحالت
إلى مطار بيروت الدولي .ويستمر الطقس
ماطرا ً اليوم وتتساقط الثلوج على ارتفاع
 900متر .فيما أعلن وزير التربية والتعليم
العالي الياس بوصعب أن ال إقفال للمدارس
اليوم بسبب العاصفة تاركا ً تقدير هذا األمر
لمديري المدارس.

الجي�ش ال�سوري يوا�صل عمليته اال�ستراتيجية في ريفي درعا والقنيطرة
واصل الجيش السوري عمليته العسكرية
الواسعة في ريفي القنيطرة ودرعا ،وأحرزت
وحداته تقدما ً كبيرا ً على محاور القتال،
وسط انهيارات كبيرة في صفوف التنظيمات
المسلحة.
العمليات المتواصلة أسفرت عن فرض
الجيش سيطرته على تالل فاطمة الواقعة
ج��ن��وب دي��ر ال��ع��دس ف��ي ري��ف درع���ا ،كما
سيطرت وحداته على بلدة دير ماكر وتلة
العروس وتل السرجة ،وسط تقدم وحدات
المشاة باتجاه كفر شمس وتل عنتر وكفر
ناسج وتل قرين ،وخربة السلطانة.
وصدر بيان عن القيادة العامة للجيش
ال���س���وري ،أك���د أن وح����دات م��ن الجيش
نفذت عملية عسكرية واسعة في المنطقة

الجنوبية وحققت انجازات نوعية متتالية
ع��ل��ى ات��ج��اه��ات ع���دة ف��ي أري����اف دمشق
والقنيطرة ودرعا وأعادت األمن واالستقرار
إلى بلدات دير العدس والدناجي ودير ماكر
وأحكمت السيطرة على ت��ل مصيح وتل
مرعي وتل العروس وتل السرجة وقضت
على أع���داد كبيرة م��ن إره��اب��ي��ي «جبهة
النصرة».
قيادة الجيش ال��س��وري أك��دت مواصلة
العمليات العسكرية في المنطقة ،وأشارت
إل��ى أن أهمية العملية تأتي لكونها تعزز
تأمين محور دم��ش��ق -القنيطرة ومحور
دم��ش��ق  -درع���ا م��ن جهة وتقطع خطوط
اإلم��داد والتواصل بين البؤر اإلرهابية في
ريف دمشق الغربي وريفي درعا والقنيطرة

من جهة أخرى كما أن السيطرة على مجموعة
التالل الحاكمة تساعد في تطوير النجاحات
العسكرية في هذه المنطقة.
وف��ي ال��س��ي��اق ،نشط الجيش عملياته
العسكرية في منطقة اللجاة بريف درعا
الشمالي ال��غ��رب��ي ب��ال��ت��وازي م��ع تكثيف
العمليات باتجاه التالل االستراتيجية شمال
غربي درعا.
وذك��ر مصدر عسكري س��وري أن وحدة
من الجيش قضت على كامل أفراد مجموعة
إرهابية في منطقة اللجاة الوعرة بريف
درع���ا الشمالى ال��ش��رق��ي ،ب��ال��ت��زام��ن مع
عمليات عسكرية متواصلة ض��د أوك��ار
التنظيمات اإلرهابية في عدد من المناطق
بريف درعا.

كما استهدفت وح���دات الجيش التالل
االستراتيجية شمال غربي درعا في تل عنتر
وتل العالقية على مثلث كفر ناسج  -كفر
شمس  -دير العدس ودمرت راجمة صواريخ
في منطقة المزارع غرب كفر شمس.
وأع��ل��ن المسلحون على صفحاتهم في
مواقع التواصل االجتماعي سقوط أع��داد
كبيرة منهم في الريف الشمالي والشيخ
مسكين وقرفا وخالل كمين محكم للجيش
قرب بلدة محجة.
وف��ي ري��ف القنيطرة الجنوبي حققت
وح����دات م��ن ال��ج��ي��ش ال��س��وري إص��اب��ات
مباشرة في صفوف المسلحين ،في بلدة
الصمدانية الغربية ،وت��ل مسحرة وتل
الحارة قرب الحدود اإلدارية لمحافظة درعا.

عملية �شهداء ( ...تتمة �ص)1
م��ن تنظيم «ال��ق��اع��دة» اإلره��اب��ي ،ال���ذي صرح
ليبرمان وزير خارجية «إسرائيل» ،بأنه تنظيم
حليف ،وصف يذكر تماما ً حتى التطابق مع ما
كانت تصف به «إسرائيل» «جيش لحد».
خشيت «إسرائيل» على خطتها ،وأرادت أن
توجه رسالة دموية قاسية إلى محور المقاومة
مجتمعا ً لتثنيه عن فعله ،فكانت عملية القنيطرة
اإلجرامية التي طاولت مكونات المحور الثالث
معاً ،رسالة أرادت «إسرائيل» منها أن يفهم محور
المقاومة أن قراراته المتقدم ذكرها لن تمر ولن
تسمح «إسرائيل» بها ،وتصورت «إسرائيل» أن
محور المقاومة سيتلقى الرسالة ويذعن لها مرفقا ً
سلوكه برد ببعض البيانات التي ال تغير الواقع
وال تحدث في الميدان أثراً.
وكانت المفاجأة – الصاعقة في مزارع شبعا
حيث نفذت المقاومة عملية أجهضت كل آمال العدو
وأحالمه من ع��دوان القنيطرة ،ووجهت رسالة
قاطعة بأن المشهد تغير ،والبنية الجيوسياسية
للميدان المتشكل م��ن مثلث س��وري��ة -لبنان
فلسطين المحتلة تغيرت وأن المتغيرات فيه ذاتطبيعة استراتيجية قائمة على أركان ثالثة ،األولى
وحدة الجبهة مع تعدد محاور القتال ،والثانية
وحدة المقاومة مع تعدد العناوين ،والثالثة وحدة
الهدف مع تقاسم في المهمات أو توزيعها.
ابتلعت «إسرائيل» عملية مزارع شبعا ،ألنها لم
تكن جاهزة للتصعيد والدخول في حرب ال تتمكن
فيها من االنتصار وال تتمكن فيها من استيعاب
الخسائر على أن��واع��ه��ا كما ال تتمكن فيها من
وضع حد لها وفقا ً لتوقيتها .فـ «إسرائيل» تعلم
أنها منذ عام  2006خسرت قرار الحرب الطليق
من الضوابط وفقدت القدرة على التحكم بمسار
الحرب مكانا ً وزماناً ،خسارة أدت إلى انهيار في
عقيدتها العسكرية لم تحسن حتى اآلن ترميمه
بما تشتهي.

ظنت «إسرائيل» أنها بصمتها أو تقبلها الضمني
لعملية مزارع شبعا تغلق الملف ،وهنا كان سوء
التقدير اآلخ��ر ،فمحور المقاومة لم يفتح ملف
الجوالن من أجل التسلية واستهالك الوقت ،بل
فتحه ألنه مرتبط عضويا ً بما يجري في الداخل
من حرب عليه تقودها أميركا وتنظم فيها دوال ً
وكيانات وتنظيمات شتى تعمل كلها بالمنطق
اإلرهابي اإلجرامي وتستند إلى الجوار السوري
في امتالك القدرات ،وفي الجبهة الجنوبية يستند
اإلرهابيون إلى كل من «إسرائيل» واألردن.
األردن التي يبدو أنه تقدم اليوم ليلعب دور
المنفذ المباشر للخطة األميركية الرابعة في سياق
العدوان على سورية بعد فشل الخطط الثالث
األولى (خطة اإلخوان – خطة بندر السعودية –
خطة «داع��ش») ،وأنها تتحضر لزج ما قد يصل
إلى  30ألف جندي وضابط في حرب برية باتجاه
سورية والعراق حيث أصبحت الفرقة المدرعة
التي ستدخل في قوامها جاهزة قريبا ً من الحدود
العراقية قرب قاعدة المفرق.
أم��ا «إس��رائ��ي��ل» فيبدو أن دوره���ا قائم على
عنوانين ذاتي خاص يتصل بإقامة الحزام األمني
واحتضان «جبهة النصرة» ،وتحالفي عام يتصل
بدعم الخطة العامة وتقديم ما يمكن تقديمه
في الميدان وخارجه ل�لأردن للنجاح في مهمته
البرية.
لذلك قفزت الجبهة الجنوبية لتحتل المرتبة
األول��ى من األهمية في إط��ار الصراع القائم على
األرض السورية بين العدوان والمقاومة ،وباتت
في لحظة مفاجئة تشكل للمعتدي ب��اب الفرج
للخروج من سلسلة اإلخفاقات المتالحقة منذ أربع
سنوات ،وتشكل بالنسبة للمقاوم المدافع ميدان
الفعل الحاسم الذي بامتالك زمامه يتم إجهاض
العدوان في خطته األخيرة التي توحي المؤشرات
بأنها قد تكون الخطة األخيرة قبل الذهاب الجدي

إلى الحل السياسي الذي يقترب أكثر كلما أغلقت
أب��واب في الميدان أكثر ،ال بل قد يغالي البعض
للقول أن الجبهة الجنوبية ق��د تكون الحلقة
الرئيسية األولى من سلسلة الحسم الميداني في
سورية.
وألن لهذه الجبهة هذه األهمية ،وألن الحرب
مفاجأة وسرعة م��دروس��ة ،فقد ب��ادرت سورية
بجيشها والقوات الحليفة إلى توجيه الضربات
السريعة المؤلمة للجماعات اإلرهابية العاملة
في المنطقة برعاية وحماية «إسرائيلية» مباشرة،
ضربات تحت عنوان «شهداء القنيطرة « لتأكيد
دالالت��ه��ا وارت��ب��اط��ه��ا ،عملية أدت ف��ي ساعاتها
األول��ى إلى إح��داث شبه انهيار في منظومة تلك
المجموعات ،ما جعل قسم منها يتشتت والقسم
اآلخ��ر يتراجع أم��ام الهجوم العسكري السوري
المتواصل والذي لن يتوقف حتى يحقق المهمة
الكاملة التي من أجلها انطلق.
لقد شكل العمل العسكري المخطط بعناية
فائقة على الجبهة الجنوبية والمنفذ باحتراف
عسكري عالي المستوى ،شكل صدمة لـ«إسرائيل»
منعها من التدخل المباشر لوقفه ،كما أنه شكل
صدمة لإلرهابيين الذي انحسروا عن قسم كبير
من األرض التي دخلوها لتكون القاعدة األمامية
لحماية «إسرائيل» ومالذهم اآلم��ن في مواجهة
الجيش العربي السوري ،كما ويبدو أنه سيشكل
صدمة لألردن الذي يستعد لالنطالق في عمل بري
تنفيذا ً للخطة األميركية ضد العراق وسورية.
وفي إطاللة تقويمية سريعة للنتائج األولية
للحرب االستباقية التي ب��ادر محور المقاومة
لشنها في الجوالن ،نستطيع القول أن سورية
ومحور المقاومة معها ومن خالل هذه العملية
باتوا في االتجاه الصحيح على طريق تحقيق
أهداف عدة:
إجهاض فكرة الحزام األمني «اإلسرائيلي» ومنع

السيد ن��ص��رال��ل��ه ،اللعبة ان��ت��ه��ت ،وي��أت��ي اإلنكار
«اإلسرائيلي» كمجرد محاولة لوقف عقارب الساعة
فينتكس عند اختبار عملية مزارع شبعا التي قالت
م��ا يحتاج قوله إل��ى أكثر م��ن ح��رب كاملة ،وجاء
الحدث األب��رز في الساحة األب���رز ،ففي السادس
م��ن ش��ب��اط  2015أص����درت ال��ل��ج��ان ال��ث��وري��ة في
اليمن ب��ق��ي��ادة السيد عبد الملك ال��ح��وث��ي ،البيان
رقم  1بمسمى اإلع�لان الدستوري الذي يعلن أن
الحقبة السعودية ف��ي المنطقة ق��د انتهت ومعها
يسقط االحتياطي األخير الذي صممت على قياسه
حروب أميركا و«إسرائيل» الغبية ،المؤسسة على
معادلة أن السعودية احتياط نفط واحتياط إسالم،
تسقط التسمية العميقة على رغم تسميتها للحروب
بالحروب الذكية.

�أفكار الأ�سد ( ...تتمة �ص)1
الخادع الذي يرطن به الرئيس األميركي باراك أوباما ،ويجتر
معاونوه وشركاؤه في العدوان الكالم عنه ،ومن يطلق عليهم
هذا الوصف ويجري تدريبهم في تركيا واألردن والسعودية
وقطر تحولوا في الميادين إلى فصائل «القاعدة» ،ونقلوا معهم
عتادهم الحربي المتطور الذي تسلموه من حكومات العدوان
بقيادة الواليات المتحدة أو تبخروا وتحول قادتهم إلى تجار
للمعونات واألسلحة ،كما تبين تحقيقات نشرتها مؤخرا ً
صحيفتا نيويركر ولوس أنجليس تايمز وغيرهما من الصحف
األميركية وأعدها المراسلون مباشرة من مدينة غازي عينتاب
التركية ،المقر الذي يضج بالجواسيس وتجار األسلحة والمواد
الغذائية المسروقة من إرساليات صناديق المعونات الدولية
واإلقليمية.
ثانياً :طرحت الدولة السورية منذ البداية رؤيتها التي
تنطلق من أولوية محاربة اإلرهاب التكفيري وتطهير سورية
من العصابات المسلحة متعددة الجنسيات ،التي ألقى الحلف
االستعماري الصهيوني الرجعي بثقله لدعمها بالمال والسالح،
وقدم لها التغطية اإلعالمية بواجهات العمالء السياسيين
الذين حشدتهم أجهزة االستخبارات العالمية ،وكانت حكومات
الخليج سخية في تجنيدهم وتجميعهم وتحريكهم بقيادة
تنظيم اإلخ��وان المسلمين ،ورسمت لهم في إمبراطورياتها
اإلعالمية ص��ورة الجماعات الثورية طيلة السنوات األربع
المنصرمة.
تعاملت دول العدوان بوقاحة اإلنكار ،وادعت أن عمالءها
يقودون حراكا ً سلمياً ،ورفضت التسليم بوجود اإلرهاب الذي
راهنت عليه في خطتها لتدمير سورية وتفكيكها .وهي لم
تعترف بهذه الحقيقة إال عندما راحت تتزايد مخاطر ارتداد
اإلرهاب إلى نحور مصدريه الدوليين واإلقليميين .وهكذا بعد
تعاظم المخاطر إثر عملية «داعش» في الموصل ،سرق أوباما
شعار األسد عن مكافحة اإلرهاب الذي رفضه جون كيري في
«جنيف  »2واستحق يومها الرد الرادع بلسان الوزير وليد
المعلم.
حلف أوباما يرفع شعار مكافحة اإلرهاب ويضم جميع الدول
الداعمة لإلرهاب كما قال الرئيس بشار األسد في حواره مع
قناة «بي بي سي» مؤخراً .والحقيقة أن هذا الحلف اللصوصي
سرق شعارا ً باألصالة هو شعار األسد ،وغاية هذا الحلف هي
إفراغ المواجهة مع التكفيريين من محتواها الفعلي وتحويلها
إلى عملية احتواء بدال ً من أن تكون تصفية واستئصاالً .ولذلك ال
يزال األميركي البشع يعطل مع شركائه في هذا الحلف اإلجرامي

العميد د .أمين محمد حطيط

جميع المحاوالت الهادفة لتجفيف منابع اإلرهاب.
ثالثاً :الحوار بين السوريين هو وصفة الرئيس األسد من
أول أيام ما يسمى باألزمة السورية ،وهي تسمية غير علمية في
الواقع .وقد سرق األميركيون فكرة الحوار وانتحلوها ليحاولوا
تفخيخ مستقبل سورية بعمالئهم عبر تحويل ائتالفهم العميل
إل��ى ممثل وحيد وحصري للمعارضة .وبعدما تكفل وفد
الدولة الوطنية السورية بفضح هذه اللعبة في «جنيف ،»2
ونتيجة تحول التوازنات في الميدان السوري لمصلحة الدولة
وقواتها المسلحة ،وتحول المعادلة السياسية والشعبية بعد
االنتخابات الرئاسية ،تفاقمت مظاهر االنحالل والتفكك في
الواجهات العميلة وكانت النتيجة السياسية في مشاورات
موسكو تأهيالً لمعارضة تلتزم بالحوار مع الدولة الوطنية
على أنقاض الخطة الغربية الرجعية وتدميرا ً لما سعى
األميركيون إلى فرضه.
أم��ا المصالحات المحلية التي تمثل محور تحرك دي
ميستورا ،فهي مسروقة من منجزات واقعية حققتها الدولة
الوطنية في تفكيك منصات العدوان ،وتجريد عصابات اإلجرام
والعمالة من أي حاضن اجتماعي ،واسترداد آالف العناصر
المغرر بها إلى حضن الدولة .والموفد األممي يسعى لتفخيخ
الفكرة التي سرقها ،وهي من إبداع الرئيس بشار األسد الذي كان
الراعي األول لمبادرات المصالحة ،ووفر لها الزخم والضمانة
والحماية سياسيا ً وميدانيا ً في عدد من المناطق السورية،
وح��رك بواسطتها دينامية عالية موازية لعمليات الجيش
العربي السوري .والسرقة المفضوحة لفكرة المصالحات
تهدف إلى تمرير احتفاظ العصابات بأسلحتها تحت تغطية
التجميد من دون أي التزامات دولية وإقليمية بوقف توريد
المال والسالح والمسلحين من تركيا واألردن ،ومن غير تعهدات
واضحة ،حيث يحور ويدور موفد األمم المتحدة وال يحمل عنها
شيئاً .وربما يعترف الحقا ً على طريقة اإلبراهيمي بعد انتهاء
مهمته بأن حكومات تركيا وقطر والسعودية رفضت أي تعاون
في تجفيف منابع اإلرهاب بدعم أميركي أطلسي.
في الحصيلة سورية تشق طريق خالصها بتضحيات
جيشهاوبصمودشعبها،أمالصوصالمبادراتفعبثا ًيحاولون
اختراق الدولة التي عجزوا عن إسقاطها .ويضيق الهامش أمام
الغرب وعمالئه مع التحوالت الميدانية المتسارعة ليقترب يوم
لن تنفع فيه المكابرة لتأخير االعتراف بالهزيمة أمام األسد
وشعبه العربي السوري العظيم.

غالب قنديل

�إعالنات ر�سمية
خالصة حكم
ص��ادر ع��ن محكمة التمييز الجزائية
الغرفة ( )6بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/1/15على المتهم عباس هولو
طليس جنسيته لبناني محل إقامته مقيم
في بريتال والدته سعدى مواليد 1962
أوقف غيابيا ً بتاريخ  2008/3/5وال يزال
ف��ارا ً بالعقوبة التالية :األشغال الشاقة
مدة خمس سنوات وبغرامة خمسة ماليين
ل.ل .تستبدل عند عدم الدفع بيوم حبس
عن كل عشرة آالف ل.ل .وبتدريكه الرسوم
رسم محكمة  10.000ل.ل .تعاضد قضاة
 2.000ل.ل .المجموع  12.000اثنا عشر
أل��ف ل.ل .وفقا ً للمواد الـ 440/443من
قانون العقوبات الرتكابه جناية الترويج
لعملة مزورة وقررت إسقاطه من الحقوق
المدنية وعينت له قيما ً إلدارة أمواله طيلة
مدة فراره.
في 2015/1/15
الرئيس جوزف سماحة
التكليف 267

خالصة حكم
ص��ادر ع��ن محكمة التمييز الجزائية
الغرفة ( )6بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/1/15على المتهم محمد قاسم
مظلوم ـ سجل ـ جنسيته لبناني محل
إقامته مقيم في بريتال والدته غزالة مواليد
 1961أوقف غيابيا ً بتاريخ 2010/3/5
وال ي��زال ف��ارا ً بالعقوبة التالية :األشغال
الشاقة مدة خمس سنوات وبغرامة خمسة
ماليين ل.ل .تستبدل عند عدم الدفع بيوم
حبس عن كل عشرة آالف ل.ل .وبتدريكه
الرسوم رسم محكمة  10.000ل.ل .تعاضد
قضاة  2.000ل.ل .المجموع  12.000اثنا
عشر ألف ل.ل .وفقا ً للمواد الـ440/443
م��ن ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات الرت��ك��اب��ه جناية
الترويج لعملة م���زورة وق���ررت إسقاطه
من الحقوق المدنية وعينت له قيما ً إلدارة
أمواله طيلة مدة فراره.
في 2015/1/15
الرئيس جوزف سماحة
التكليف 267

إعالن
تعلن كهرباء لبنان ع��ن رغبتها في
إج���راء اس��ت��دراج ع��روض إلج���راء تأمين
آليات المؤسسة ضد الغير والمسؤولية
المدنية.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره/20000 /ل.ل.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق «»12
ـ المبنى المركزي.
علما ً أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2015/3/6عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2015/2/6
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 259

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الجنوب ـ دائرة معالجة المعلومات المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في المصلحة المالية االقليمية في لبنان الجنوبي /صيدا /السراي الحكومي ـ الطابق األول
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:
اسم المكلف

قيامه في األرض السورية المحررة ،كما ومن غير
المستبعد أن تطاح المنطقة العازلة التي سلمتها
«إسرائيل» إلى «جبهة النصرة» بإشراف مباشر
منها وعلى عين األندوف وسمعه ،وهو الذي كان
عليه أن يحميها ويمنع أي كان من الدخول إليها
بحسب اتفاقية فض االشتباك.
التأثير على انطالق األردن في حربه البرية
التي يعد لها ،وإذا جمعنا مفاعيل الميدان إلى
مفاعيل الموقف السياسي السوري الرافض ألي
عمل عسكري بري على األرض السورية من غير
تنسيق وقبول س��وري ،فإننا نستطيع القول أن
سورية قطعت الطريق على األردن في العملية
البرية على أرضها وحتى قبل أن تبدأ.
رف��ع سقف الحماية لدمشق ،بمنع اتصال
المسلحين في الجنوب باإلرهابيين المتواجدين
حول العاصمة خصوصا ً في الغوطة الشرقية،
وتسهل عمليات الجيش العربي السوري والقوات
الرديفة في استكمال عمليات التطهير الجارية
حول العاصمة وفي شكل أسرع.
منع تشكل أي تهديد أو خطر على المقاومة في
لبنان ،وإغالق ملف منطقة شبعا ومحور اإلرهاب
الجنوبي المنطلق عبرها من الجوالن باتجاه
الجنوب اللبناني قبل اكتمال فتحه.
لقد ض��رب محور المقاومة ضربته الذكية
والفعالة على الجبهة الجنوبية وانطلق في
تنفيذ عملية عسكرية واسعة ،سرعان ما ستظهر
نتائجها االستراتيجية على كامل المشهد السوري
واإلقليمي ،وجاءت هذه العملية لتشكل في وقعها
وموقعها البيان رقم  2بعد البيان رقم  1الذي
أطلق بعد عملية مزارع شبعا ،ولتؤكد أن محور
المقاومة يعرف جيدا ً كيف يرد في المكان والزمان
المناسبين ...والبقية تأتي.

 شباط شهر الخير والبركات ،والثورات ،مثلمافيه المؤامرات ،ففي صدر نصفه الثاني تم اغتيال
الرئيس رفيق الحريري كمدخل للفتن ،وجاء اغتيال
القائد الحاج عماد مغنية لتغيير اتجاه الزمن.
 في الخمس الباقية من العشرية الرابعة تدخلإيران نادي الكبار في العالم ،كقوة معترف لها بحق
الفيتو ،ولو من دون إعالن ،وتسترد سورية العافية،
وتسقط «داع��ش» وأخواتها ،وتتراجع نحو التآكل
والضعف كل من «إسرائيل» وتركيا والسعودية.
 السيد نصرالله عنوان الخمس اآلتية وهو حاملأمانة اإلمامين الخميني والخامنئي في بالد العرب،
والمشترك بروح شباط مع صناع األحداث اآلتية
برموز تاريخ صنعوه ،بري وعون والحوثي.
ناصر قنديل

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

أديب سامي الصباغ

49038

RR009207612LB

2014 - 11 – 06

2014 - 12 – 03

عدنان أحمد الزعتري

81033

RR009207610LB

2014 - 11 – 05

2014 - 12 – 03

محمد جمال عبد الحليم جمعة

81844

RR009207615LB

2014 - 11 – 06

2014 - 12 – 04

زاهر هالل سكيني

123382

RR139399122LB

2014 - 11 – 06

2014 - 12 – 03

هنادي محمود حمادي

508802

RR009207616LB

2014 - 11 – 06

2014 - 12 – 03

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف 203

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الجنوب ـ دائرة معالجة المعلومات المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في المصلحة المالية االقليمية في لبنان الجنوبي /صيدا /السراي الحكومي ـ الطابق األول
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:
اسم المكلف
محمد أحمد شمس الدين

رقم المكلف
87467

رقم البريد المضمون
RR009207628LB

تاريخ الزيارة الثانية
2014 - 11 – 08

تاريخ اللصق
2014 - 12 – 03

روال جورج نعوم

176200

RR009207620LB

2014 - 11 – 08

2014 - 12 – 03

ريما جورج نعوم

176202

RR009207619LB

2014 - 11 – 08

2014 - 12 – 03

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف 203

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الجنوب ـ دائرة معالجة المعلومات المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في المصلحة المالية االقليمية في لبنان الجنوبي /صيدا /السراي الحكومي ـ الطابق األول
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:
اسم المكلف
يوسف محمد بزون

رقم المكلف
162798

رقم البريد المضمون
RR139399238LB

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

تاريخ الزيارة الثانية
2014 - 11 – 05

تاريخ اللصق
2014 - 12 – 05

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف 203

