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تتمات
حرب نتنياهو على �أوباما ( ...تتمة �ص)1

حول الملف النووي ،فأعلن أنّ االتفاق
يوشك على اإلنجاز ،مؤكدا ً موعد نهاية
الشهر الحالي إلعالن االتفاق الذي باتت
ع�ن��اوي�ن��ه واض �ح��ة ،وع��ن ال�ع�ن��اوي��ن لم
ينف بروجردي ،أنّ عدد أجهزة الطرد
المركزي المتفق عليه هو  6500جهاز،
وقال إنّ ك ّل من مج ّمعي آراك وفوردو
سيبقيان يعمالن كما هما ،آراك مفاعل
للماء الثقيل بعدما قامت إيران بتعديل
نسبة تخصيب البلوتونيوم بما يطمئن
ه��واج��س ال �غ��رب ح ��ول م�خ��اط��ر إنتاج
س�ل�اح ن ��ووي ،وه ��ذا ه��و منطق إي��ران
ال��ت��ف��اوض��ي ،ال��ح��ف��اظ ع �ل��ى اإلن��ج��از
ال �ع �ل �م��ي ،وط �م��أن��ة ال� �ه ��واج ��س ،فعدد
أج��ه��زة ال��ط��رد وم �س �ت��وى التخصيب
�ص��ب ،هي
وك �م �ي��ة ال��ي��وران��ي��وم ال �م �خ� ّ
قضايا تفاوضية ،أما مبادئ التخصيب
وأج� �ه ��زة ال��ط��رد ال��م��رك��زي ،وتنويع
مصادر الوقود النووي فهي غير قابلة
ل �ل �ت �ف��اوض ،وأض � ��اف ب ��روج ��ردي أنّ
مجمع ف��وردو ل��ن يكون م��رك��زا ً بحثيا ً
ف�ق��ط ب��ل أي �ض �ا ً غ��رف��ة ع�م�ل�ي��ات نووية
وسيبقى يعمل ،كاشفا ً أنّ التفاهم قد
أن �ج��ز م��ع األم �ي��رك �ي �ي��ن ح ��ول ك� � ّل هذه
ال �ق �ض��اي��ا ،واص��ف��ا ً ت�ع��ام�ل�ه��م بالجدية
والمسؤولية ،متوقعا ً تسارع اإلنجاز
في األيام المقبلة.
فيما العالم كله يترقب م��ا ستحمله
المفاوضات األميركية ـ اإليرانية ،يلملم
لبنان شظايا أزماته ،من حكومة تفتش
عن مخرج للعودة إلى العمل ،ورئاسة
معلقة على حبال االنتظار.
ال�ت��واف��ق على ال�م�خ��ارج ب��ات شامالً
لك ّل األطراف الفاعلة في فريقي الثامن
وال��راب��ع عشر م��ن آذار ،وب�ق��ي «حزب
ال �ك �ت��ائ��ب» ال� ��ذي ن �ش��أت م �ع��ه األزم� ��ة،
ه��و ال �ف��ري��ق ال���ذي ي�ب�ح��ث ع��ن ترضية
للقبول ب��ال�م�خ��رج المتفق عليه ،وهو
م �خ��رج غ�ي��ر دس� �ت ��وري ،ل�ك��ن محاولة
توصيفه دس �ت��وري �ا ً ت�ت� ّم بجعله تحت

تنص عليه المادة
عنوان التوافق ،الذي
ّ
ال �خ��ام �س��ة وال �س �ت �ي��ن م ��ن ال��دس �ت��ور،
وع��دم بلوغ مرحلة التع ّذر للجوء إلى
التصويت ،وهو أمر يق ّرره من يترأس
أي رئيس الحكومة ،ورئيس
الجلسةّ ،
ال �ج �م �ه��وري��ة ع �ن��دم��ا ي �ح �ض��ر ،ولذلك
فالح ّل هو ان يكون التوافق هو خيار
رئيس الحكومة ،واس�ت�خ��دام حقه في
منح ال��وق��ت ال��ذي ي��راه مناسبا ً لبلوغ
هذا التوافق ،إلى الح ّد الذي يصير فيه
المزيد من الوقت تعطيالً للحكومة وفقا ً
لتقدير رئيسها ،وب��دالً من اللجوء إلى
التصويت ،يقبل الطرف المعترض عدم
احتساب اعتراضه مخالفة ،بل مج ّرد
تحفظ ال يلغي ال�ق��ول إنّ ال�ق��رار صدر
بالتوافق ،مقابل التزام رئيس الحكومة
بكون هذه اآللية محصور العمل بها في
القضايا اإلجرائية لممارسة الحكومة
لمهامها ،أي ال�ق�ض��اي��ا ال�ت��ي ال يحتاج
البت بها إل��ى التصويت بالموافقة من
ثلثي مجلس الوزراء.
«ح��زب الكتائب» ال��ذي يطلب جائزة
ترضية عبر ل�ق��اء مجاملة بين رئيس
ال �ح �ك��وم��ة ورئ� �ي ��س ال� �ح ��زب الرئيس
السابق أمين الجميّل ،يشعر أنّ شراكته
الحكومية موضوع استهداف لتحجيم
مبرمج لدور «الكتائب» ،كما قال النائب
سامي الجميّل أمام زواره بعدما تع ّرض
دور «الكتائب» في الرئاسة إلى اإلحراج
بهدف اإلخراج.
على رغم تقدم االتصاالت في شأن آلية
عمل الحكومة ،ل��م يتأكد بعد م��ا إذا كان
مجلس الوزراء سيعقد جلسة هذا األسبوع،
إذ حتى اللحظة لم يدع رئيس الحكومة تمام
سالم ال��وزراء إلى جلسة الخميس المقبل.
في وق��ت ،تابعت جلسة الحوار السابعة
بين «حزب الله» و«تيار المستقبل» مساء
أم��س ف��ي م��ق� ّر ال��رئ��اس��ة الثانية ف��ي عين
التينة ،النقاش في جدول األعمال بحضور
المعاون السياسي لألمين ال��ع��ام لحزب
الله الحاج حسين الخليل ،والوزير حسين
ال��ح��اج حسن ،وال��ن��ائ��ب حسن فضل الله

الرهان ال�سعودي ( ...تتمة �ص)1
 فشلت «إسرائيل» في مغامرة رسم قواعد جديدة لالشتباك مع حزب الله،ونجح الحزب في تغيير قواعد االشتباك مم ّهدا ً للحملة العسكرية التي يشهدها
جنوب سورية لضرب ال�ح��زام األمني ال��ذي حلمت به وخططت له «إسرائيل»
وبذلت إمكاناتها ليكون بوليصة التأمين إذا سارت التفاهمات ،فال نجحت في
تعطيل التفاهمات ،وال حافظت على بوليصة التأمين ،وسعت تركيا إلى فرض
واقع جديد في سورية عبر جبهة الشمال وهي ترى قواعد الردع تحكم جبهة
الجنوب ،فتتردّد وتختار عنوانا ً خجوالً هو رف��ات سليمان ش��اه ،وفي منطقة
تسيطر عليها وحدات «داعش» ،لتدخل وتخرج خالل ساعات بقوة من خمسمئة
جندي ،من دون أن تتمكن من امتالك ق��رار بالتدخل المباشر لتغيير معادالت
الحرب في حلب .وفي اليمن حاولت السعودية النفخ في تواجد منصور هادي
في عدن وجعله عنوانا ً الستقطاب ديبلوماسي وسياسي ،أمالً في خلق واقع
يمني جديد ،فكانت النتيجة أنّ القوة العسكرية الوحيدة التي يمكن تجنيدها لقتال
الحوثيين هي تنظيم «القاعدة».
 تقدّمت واشنطن نحو االتفاق مع إيران ،وبقيت الخرطوشة األخيرة ،زيارةرئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو لتحريض الكونغرس األميركي على
الرئيس ،الذي يتهمه نتنياهو بالتفريط بأمن «إسرائيل» ووجودها ،واألمل عند
نتنياهو في استنهاض اليهود واللوبيات ،وأعضاء الكونغرس ،بعدما رصدت له
السعودية ك ّل الدعم المالي الالزم ،لتحريك اللوبيات ،ونشر اإلعالنات وتنظيم
حملة إعالمية مواكبة ،والنتائج تأتي كلها سلبية ،ففشل نتنياهو وص��ل ح ّد
الخشية من مقاطعة أكثر من نصف أعضاء الكونغرس لكلمته.
 واشنطن تعرف أن حلفاءها ال يملكون القدرة على تغيير شيء ،وتعرف أنهمفي حربها المقبلة ،الحرب على اإلرهاب ليسوا إال متف ّرجين سلبيّين بال إخالص،
في أحسن األح��وال كما هي تركيا وفقا ً لكالم رئيس االستخبارات األميركية،
وحلفاء ضمنا ً لـ«داعش» كما هم األت��راك أو لـ«النصرة» كما هي «إسرائيل» ،أو
لكليهما كما هي قطر ،أو بيئة حاضنة كما هي السعودية.
 اللعبة انتهت من حيث يجب أن تبدأ النهاية ،في رسم نهاية للحرب األوكرانية،آخر الحروب تنتهي أوالً ،وأ ّولها تنتهي آخراً ،فترتسم معالم العالقة األميركية
الروسية ،وبعدها األميركية اإليرانية قيد الترسيم ،ويبدأ المسار نحو المنطقة
تباعاً ،فعبثا ً يتحدث نتنياهو وعبثا ً ينتظره السعوديون واألتراك.
ناصر قنديل

نوال جرجس رزق

أرملة المرحوم موريس منصور
المنتقلة إل��ى رحمة الله تعالى نهار
االثنين الواقع فيه .2015/3/2
تقام الصالة ألجل راح��ة نفسها اليوم
ال��ث�لاث��اء  2015/3/3الساعة الثالثة
والنصف بعد الظهر في كاتدرائية القديس
جاورجيوس األثرية ـ أميون.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي
األربعاء والخميس  4و 5آذار من الساعة
الثالثة بعد الظهر وحتى السابعة مسا ًء في
قاعة الكاتدرائية في أميون.

حزب الله والطاشناق

وك���ان وف���د رف��ي��ع ال��م��س��ت��وى م��ن ح��زب
الله زار أم��س قيادة ح��زب الطاشناق في
ب��رج حمود ،وض�� ّم الوفد رئيس المجلس
السياسي السيد إب��راه��ي��م أم��ي��ن السيد،
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد
رعد والوزير محمد فنيش والنائب السابق
أمين شري وعضو المجلس السياسي في
الحزب محمود قماطي ،والنائب علي المقداد
والدكتور علي ضاهر .واعتبر السيد «أن
ال أحد من مصلحته تأخير انتخاب رئيس
للبالد ألن هذا له تأثيراته على كامل اإلدارة
السياسية» ،مشيرا ً إلى «أن المكان الجدي
للملف االنتخابي ه��و ال��ح��وار م��ع النائب
العماد ميشال عون».
ويزور اليوم وفد من حركة أمل مقر حزب
الطاشناق لتهنئة اللجنة المركزية الجديدة
للحزب بانتخابها.

حوار «الوطني الحر»
و«القوات» على نار هادئة

وبينما وضع الحوار بين التيار الوطني
الحر وال��ق��وات اللبنانية على ن��ار هادئة،
سأل رئيس حزب الكتائب أمين الجميل أنه
في حال لم يكن الملف الرئاسي أول بند في
الحوار بين «التيار» و«القوات» ،فما جدوى
الحوار إذاً؟ الفتا ً إلى «أن كل الترشيحات
باتت وراء ظهرنا ،والتشبث بها هو تعطيل
للنظام».
ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ����ر ،ع���رض ال��ب��ط��ري��رك
ال��م��ارون��ي الكاردينال ب��ش��ارة ال��راع��ي في
الصرح البطريركي في بكركي ،مع رئيس
المستشاريات الثقافية في العالم ،رئيس
منظمة الثقافة والعالقات اإلسالمية في
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية الدكتور
أب��ا ذر إبراهيمي يرافقه السفير اإليراني

ف��ي لبنان محمد فتحعلي سبل تعميق
الحوار بين الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
والكنيسة المارونية ودعم الحوار اإلسالمي
 المسيحي في المنطقة لتجنيبها المزيد منالفتن والحروب.
وكان تشديد على وجوب عدم التضحية
بحضارة هذا الشرق التي بناها المسيحيون
والمسلمون معا ً وضرورة إعادة بناء النسيج
االجتماعي الكفيل بإنقاذ نموذج العيش
الواحد الذي يحتاج إليه العالم بأسره.
والتقى الوفد أيضا ً وزير التربية الياس
بوصعب.
في غضون ذل��ك ،برز تطور أمني خطير
حيث تعرض مساء أم��س ب��در عيد شقيق
مسؤول الحزب العربي الديمقراطي علي عيد
إلطالق نار بين بلدتي الحيصة والكويخات
ونقل إلى مستشفى عكار ـ رح��ال وهو في
حالة حرجة ث��م م��ا لبث أن توفي متأثرا ً
ب��ج��روح��ه .وع��ق��ب االع��ت��داء قطع الجيش
الطريق المؤدية إلى المنكوبين باتجاه القبة
 -طرابلس احترازياً.

مفاوضات العسكريين
مع إبراهيم

ف��ي مجال آخ��ر ،تبلغ الشيخ مصطفى
الحجيري من «جبهة النصرة» أن المفاوضات
في ش��أن العسكريين المخطوفين ،عبره
م��ع الحكومة اللبنانية ق��د ت��وق��ف��ت ،وأن
االهتمام يتركز حاليا ً على المفاوضات التي
تجرى عبر المدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم الذي يبحث الموضوع مع
المعنيين.

بوصعب يح ّرك السلسلة

مطلبياً ،عرض الوزير بوصعب مع رابطة
معلمي التعليم األساسي الرسمي برئاسة
محمود أي���وب ،م��وض��وع سلسلة الرتب
والرواتب ،وأعلن بعد اللقاء أنه أبلغ الرابطة
بمواعيد الجولة على المسؤولين السياسيين
وسوف يكون الموعد األول مع رئيس مجلس
ال���وزراء تمام س�لام ي��وم غ��د األرب��ع��اء في
حضوره وهيئة التنسيق ،من أجل إحياء
موضوع السلسلة وأخذ التوجيهات والبناء
عليها ،على أن يحدد موعد الحق مع رئيس
مجلس النواب نبيه بري لمتابعة الموضوع
واالتفاق على مواقيت التحرك واالجتماعات
المؤدية إلى تحقيق هذا المطلب.

المع ّلم ي� ّؤكد ( ...تتمة �ص)1
وأك��د أن الجهاديين يرتكبون جرائم بشعة في
األراض��ي التي يسيطرون عليها ،بما في ذل��ك قتل
مسيحيين وقساوسة وبيعهم ونهبهم وطردهم من
أراضيهم واختطافهم ،مشيرا ً إلى حادث اختطاف
مجموعة كبيرة من المسيحيين في شمال شرقي
سورية منذ أسبوع وكذلك ذبح  21قبطيا ً في ليبيا.
وقال الوزير الروسي إنه يرى في مثل هذه الجرائم
مظاهر إب��ادة ،كما تنص عليه معاهدة عام ،1948
مضيفا ً أن خ��روج المسيحيين من الشرق األوسط
عملية ستكون لها انعكاسات سلبية ج��دا ً في ما
يتعلق بالتراث التاريخي والثقافي للمنطقة والذي
يحمل أهمية كبيرة للعالم بأكمله.
ودعا الفروف إلى توحيد الجهود لمكافحة التطرف
واإلرهاب في الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،مشيرا ً
إلى أهمية الخطوات التي وردت في قراري مجلس
األمن الدولي رقم  2170و.2199
وأك��د أن األم��ر الحاسم في هذا المجال سيتمثل
في القدرة المشتركة للدول على قطع قنوات دعم
«داعش» و«جبهة النصرة» وغيرهما من المنظمات
اإلرهابية باستخدام آليات لمجلس األمن الدولي.
وق���ال إن روس��ي��ا ت��دع��م م���ب���ادرات رج���ال دي��ن
مسيحيين وإسالميين في المنطقة تهدف إلى التصدي
لمحاوالت مختلف المتطرفين الخاصة بتشويه
المبادئ األخالقية السامية لألديان العالمية ،مؤكدا ً
ضرورة الحيلولة دون نجاح الجهاديين في غسل
أدمغة الشباب وتجنيدهم إلى صفوف اإلرهابيين.
كما أكد الفروف أن األحداث المأسوية في المنطقة
أك���دت ض���رورة التخلي ع��ن ال��ت��دخ��ل ف��ي ش��ؤون
ال��دول الداخلية وجعل شعوبها رهائن طموحات
جيوسياسية.
ال��وزي��ر ال��روس��ي أك��د ف��ي اختتام لقائه نظيره
األميركي جون كيري على أهمية مشاركة أكبر عدد
ممكن من أطراف المعارضة السورية في المفاوضات
مع دمشق لتسوية األزمة في البالد.
وبين الوزير الروسي أن هناك فهما ً مشتركا ً بأن
بيان جنيف يبقى أساسا ً متينا ً للجهود القادمة،

مشيرا ً إلى أنه «من الضروري أن نواصل الجهود
الرامية إل��ى إقامة ال��ظ��روف المناسبة الستئناف
المفاوضات السورية  -السورية المباشرة بمشاركة
أكبر عدد ممكن ألطراف المعارضة».
في هذا السياق ،شدد الف��روف على أن األوضاع
في سورية والعراق وليبيا واليمن ومنطقة الشرق
األوسط برمتها «يؤثر عليها في شكل هدام للغاية
تفشي اإلرهاب» ،حيث يقوم كل من تنظيم «داعش»
و«جبهة النصرة» ومجموعات إرهابية أخ��رى،
بإحكام قوانين الظالمية والتطهير العرقي الذي
يتعرض له المسيحيون أو المسلمون ،إلى جانب
ممثلي ديانات أخرى.
و قال أن «موقف روسيا إزاء ذلك األمر مبدئي وثابت،
ويتلخص في أنه يجب مكافحة هذا الخطر (اإلرهاب)
بجهود مشتركة وعلى أساس القانون الدولي وتحت
شعار األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي».
كما أشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية
أمس ،إلى أن الفروف أكد خالل اللقاء عدم وجود آفاق
لحل األزمة السورية بالقوة ،منوها ً بأهمية تهيئة
الظروف إلطالق حوار سياسي شامل بين الحكومة
وال��م��ع��ارض��ة ف��ي س��وري��ة ،م��ع أخ��ذ خ��ب��رة اللقاء
التشاوري في موسكو في كانون الثاني الماضي في
االعتبار.
كما أك��د الف���روف ض���رورة تنسيق الجهود بين
التحالف الدولي المضاد لتنظيم «داعش» اإلرهابي
والقوات السورية التي تكافح اإلرهابيين على األرض.
الى ذلك ،أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم
خالل لقائه أمس وفد األحزاب والفعاليات التركية،
أن الحكومة التركية قرأت األوض��اع السياسية في
المنطقة في شكل خاطئ واتخذت مواقف مؤذية وال
تخدم مصالح الشعبين.
ودعا المعلم الوفد إلى الدفاع عن مسؤولية صيانة
الروابط والمصالح العميقة بين الشعبين الصديقين
بما يساهم في إرس��اء السلم واألم��ن في المنطقة
والعالم محذرا ً من خطر اإلره��اب التكفيري الذي
يحدق بالجميع ويهدد استقرار ومستقبل المنطقة.

من الم�شاغلة ( ...تتمة �ص)1

وفيات
اب��ن الفقيدة :أنيس منصور وزوجته
ميراي الشيخ
ب��ن��ات��ه��ا :دي��ان��ا زوج����ة م��وس��ى دي��ب
والعائلة
زينة زوجة ميشال الخوري والعائلة
بهاء ،لونا ،ليال
أشقاؤها :أنطون رزق وزوجته سعاد
حيدر والعائلة
اب��راه��ي��م رزق وزوج��ت��ه فائقة سالم
والعائلة
المهندس غسان رزق وزوج��ت��ه سالم
مزرعاني والعائلة
شقيقاتها :عائلة المرحومة سوريا
زوجة حنا منصور
سعاد زوجة جرجي بو شاهين وعائلتها
في الوطن والمهجر
أليسار زوجة جرجي حيدر وعائلتها في
الوطن والمهجر
منى زوجة مفيد حيدر والعائلة
المرحومة راغدة رزق
وعموم عائالت أميون ينعون إليكم على
رجاء القيامة والحياة األبدية وفاة فقيدتهم
الغالية المرحومة

عن حزب الله ،ومدير مكتب الرئيس سعد
ال��ح��ري��ري ن���ادر ال��ح��ري��ري وال��وزي��ر نهاد
المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار
المستقبل .كما حضر الجلسة الوزير علي
حسن خليل .وبحسب البيان ال��ذي صدر
عن الجلسة سجل تقدم جدي في الملفات
األمنية والسياسية .وعلمت «البناء» «أن
ملف االستحقاق الرئاسي طرح في جلسة
الحوار إال أنّ أيّ تقدّم لم يسجل حيال هذا
الملف».

امنعوا طهران ( ...تتمة �ص)1

ك ّنا دائما نر ّكز على معنى «المشاغلة» في
حين أنّ أخوة آخرين لنا كانوا يتحدثون عن
«الحسم» ،وكنت أنا شخصيا ً أح��اول أن أقنع
الجمهور في ظ ّل تمنياته لجهة «الحسم» بأنّ
«الحسم» ع��ن��وان آخ��ر واستراتيجية أخ��رى
ق��د ال نضطر لها ف��ي كثير م��ن األح��ي��ان ،وأن
«المشاغلة» هي التي يجب أن ترسخ كمفهوم
يحاكي المرحلة التي يمر بها العدوان.
كثيرون هم الذين س ّوقوا «للحسم» بعيدا ً
عن فهم دقيق لما يحصل ميدانياً ،وكثيرون
هم الذين كانوا ينادون به بعيدا ً ع ّما كانت
تفعله الماكينة العسكرية ال��س��وري��ة ،حتى
وصل بالبعض أن يذهب بعيدا ً في وصفه لعمل
ومنجز القوات المسلحة ،علما ً أنّ «الحسم» كان
غير وارد في تلك اللحظات ،فهو ينطوي على
ملحقات وتبعات مخيفة في ظ ّل المرحلة التي
كان يم ّر بها العدوان.
دُف��ع الجمهور كي يرسخ معنى «الحسم»
ويجعله مطلبا ً جماهيرياً ،واإلعالم لم يلتقط هذا
المعنى ،ولم يستطع أن يناور بعيدا ً عنه ،وت ّم
التركيز على عنوان «الحسم» على أ ّنه مطلب
جماهيري ،م ّما أدّى إلى اتهام القوات المسلحة
على أنها غير ق��ادرة عليه ،وهو ما ساهم في
التأثير على ال��روح المعنوية للمواطنين ،في
حيثية هامة من حيثيات الصمود الذي يمكن
أن يصرف لحظتها في أماكن ومطارح أخرى
لها عالقة بتمتين الظهير الشعبي للقوات
المسلحة ،وحجم هذا الظهير باعتباره خزان
الطاقة البشرية الرافدة ماد ّيا ً ومعنو ّياً.
في ظ ّل معنى «المشاغلة» أضحت الجغرافيا
رخ���وة ،وه��ذا أم��ر ك��ان خطيرا ً ج���داً ،ت��م�دّدت
استغالال ً له أدوات مرحلة العدوان ،وحاولت
أن تبني رؤوسا ً متقدّمة في أكثر من مفصل وفي
أكثر من اتجاه ،وهي رؤوس قادرة في ما بعد
على التأثير على طاقة وحيوية الجغرافيا التي

أبقت عليها القوات المسلحة السورية باعتبارها
جغرافيا المجال الحيوي للدولة ،كما ت ّم الذهاب
بعيدا ً في الرهان على إمكانية استحداث مناطق
عازلة كان يمكن لها أن تكون جغرافيا خارجة
عن سلطة الدولة ومرشحة الحتضان ووجود
الن ّد لها ،وهذا كان موجودا ً في أكثر من اتجاه
وأكثر من مكان.
لقد عمدت أط��راف ال��ع��دوان على استغالل
األردن للدفع ب��ات��ج��اه إق��ام��ة منطقة عازلة
ف��ي الجنوب ال��س��وري ،كما أنّ هناك مناطق
حدودية مع لبنان كانت تعمل بعض أطراف
العدوان على تحويلها لمنطقة عازلة ،كما تعبت
واشتغلت وجهدت حكومة «أردوغ���ان» على
ترسيخ المنطقة العازلة في الشمال السوري
على طول الحدود مع تركيا ،وهي مراحل كانت
خطيرة ج��داً ،غير أنّ الطاقة الكامنة للقوات
المسلحة أسقطت إمكانية وجود هذه المناطق
أو أحد منها ،والسبب الرئيسي أنّ «المشاغلة»
ذات��ه��ا كانت ق��د أبقت على الجسد الحقيقي
للقوات المسلحة بعيدا ً عن إمكانية الضعف
والوهن ،األمر الذي أبقى الجسد حاضرا ً إلسقاط
الرؤوس الميدانية التي يمكنها أن تستعمل في
إقامة أو ترسيخ مثل هذه المناطق.
إذن ...يمكننا التأكيد على أنّ استراتيجية
«حسم الرؤوس» حالت دون إمكانية أن يتك ّرس
مفهوم «المناطق العازلة» ،حيث ُحسمت تلك
ال��رؤوس مع ح��دود لبنان خاصة في معركة
القص ْير التي فشلت فيها إمكانية أن تتح ّول
الجغرافيا إلى مناطق رخ ّوة يمكن أن تستغل
ف��ي تمرير م��ا ه��و جغرافي – سياسي ،على
حساب ما هو جغرافي – عسكري ،كما أ ّنه في
الشمال ُحسمت رؤوس م��ح�دّدة ف��ي لحظات
معينة إلسقاط إمكانية ترسيخ مفهوم المناطق
العازلة أيضاً...
يبدو األمر في الجنوب أكثر وضوحاً ،باعتبار

أنّ الجنوب له خصوصية مختلفة عن الحدود
األخرى ،فهناك كيان االحتالل الذي كان ير ّتب
لمفهومين اثنين ،األول رئيسي واآلخر احتياطي،
فاألول كان يحاول من خالله دعم األردن إلنشاء
منطقة عازلة على حدوده ،لك ّنه فشل مع األردن
في ذل��ك ،فعمل على ان��زي��اح المعنى باتجاه
الحدود السورية مع األراضي العربية المحتلة،
فلم ينجح في تشكيل يم ّكنه من تمرير مفهوم
المنطقة العازلة أو استنساخ تجربة وسيناريو
لبنان سابقاً ،بفضل الحضور للدولة السورية
ولقواتها المسلحة ،باعتبار أنّ ه��ذه الصفة
الحاسمة كانت معدومة خالل السيناريو مع
لبنان ،األمر الذي دفع كيان االحتالل إلى البحث
عن سيناريو جديد ،فلم يجد أفضل من «حزام
آمن» يمكنه أن يحاكي في أهدافه أهداف منطقة
عازلة.
«الحزام اآلمن» كما «المنطقة العازلة» تحتاج
إل��ى رؤوس أو مفاصل ات��ك��اء ،وه��و م��ا كانت
تشتغل عليه قيادة كيان االحتالل بالتوافق
وال��ت��وازي والتنسيق مع الحكومة األردنية،
في هذه اللحظة بالذات لم تعد استراتيجية
«المشاغلة» قادرة على أن تؤدي ما هو مطلوب
منها في مواجهة الصاعد الجديد ،فكان ضروريا ً
وأساسيا ً أن تنتقل الماكينة العسكرية السورية
إل��ى استراتيجية أخ��رى ،وه��ي استراتيجية
«حسم ال��رؤوس» ،بمعنى حسم المتكآت التي
يمكنها أن تساهم في حماية الجغرافيا وتأهيلها
«للمنطقة العازلة» أو «للحزام اآلمن».
استراتيجية «ح��س��م ال����رؤوس» ستحول
دون إقامة «الحزام اآلمن» ،من خالل استهداف
ال��رؤوس الكفيلة جغرافيا ً بإسقاطه ،غير أنّ
الحسم النهائي لجهة تنظيف الجغرافيا كاملة
قد ال نضطر له حالياً!.

خالد الع ّبود

اي��ران من الحصول على القنبلة الذرية» ،وأش��ارت في
خطابها أمام «أيباك» إلى أن الرئيس االميركي «سيحافظ
على التزامه ،س��واء انهارت المفاوضات أو أدت الى حل
دبلوماسي يلبي مطالبنا».
ونقلت وسائل االعالم «االسرائيلية» عن البيت األبيض
أن الرئيس األميركي باراك اوباما سيلقي كلمة تستبق كلمة
نتنياهو.
ورأى مسؤول «إسرائيلي» أن الكونغرس األميركي قد
يكون الكابح األخير لمنع إبرام اتفاق نووي مع إيران.
ويذكر ان نتنياهو وصل إلى واشنطن إللقاء خطابين
وصفهما بالمصيريين .األول أمام المؤتمر السنوي للوبي
الصهيوني في الواليات المتحدة «أيباك» ،والثاني أمام

الكونغرس األميركي.
وك��ان أكثر من  180مسؤوال ً أمنيا ً كبيرا ً سابقاً ،دعوا
نتنياهو إلى الغاء خطابه ،مشيرين إلى أن «السياسة األمنية
لنتنياهو والتلويح بالخيار العسكري ضد ايران يقربانها من
القنبلة النووية».
من جهته ،دعا رئيس شعبة اإلستخبارات العسكرية سابقا ً
عاموس يدلين نتنياهو إلى إلغاء خطابه في الكونغرس،
فظا ً
معتبرا ً أنه «يضر بالعالقات مع األميركيين ،ويعد تدخالً ّ
في السياسة الداخلية األميركية» ،على ح ّد تعبيره.
رئيس الموساد السابق مئير دغان قال ب��دوره ،إن «من
جلب الضرر االستراتيجي األكبر لـ«إسرائيل» في الموضوع
النووي هو نتنياهو».

�إعالنات ر�سمية
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/2/12على المتهم شوقي عباس
أخ��ض��ر جنسيته لبناني م��ح��ل إقامته
جبشيت ملك وال��ده والدته صبحية تولد
 / 1973جبشيت سجل /24جبشيت
أوقف غيابيا ً بتاريخ  2015/2/2وال يزال
فارا ً بالعقوبة التالية تجريم المتهم شوقي
عباس أخضر المبينة كامل هويته أعاله
بجناية المادة  639عقوبات وبإنزال عقوبة
األشغال الشاقة المؤقتة بحقه مدة خمس
سنوات سندا ً لها وباعتباره فارا ً من وجه
العدالة وبإنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقه
وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه طيلة
مدة ف��راره من التصرف بأمواله المنقولة
وغير المنقولة وم��ن إقامة ال��دع��اوى عدا
المتعلق منها بأحواله الشخصية وبتعيين
رئيس قلم هذه المحكمة قيما ً على أمواله
وبإبالغ ذلك ممن يلزم وتدريكه الرسوم
والنفقات القانونية وف��ق �ا ً للمواد 639
عقوبات م��ن ق��ان��ون العقوبات الرتكابه
جناية السرقة وقررت إسقاطه من الحقوق
المدنية وعينت له قيما ً إلدارة أمواله طيلة
مدة فراره.
في 2015/2/16
الرئيس المنتدب
رئيس محكمة جنايات النبطية باالنتداب
القاضي خالد سامي عبدالله
التكليف 385
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية
ل��ق��د حكمت ه���ذه المحكمة بتاريخ
 2015/2/12على المتهم عدنان عباس
منصور جنسيته لبناني محل إقامته
جبشيت ملك أب��و ناجي طالب والدته
سكينة تولد  1968جبشيت سجل /148
جبشيت أوقف غيابيا ً بتاريخ 2015/2/2
وال ي��زال ف��ارا ً بالعقوبة التالية تجريم
المتهم ع��دن��ان عباس منصور المبينة
كامل هويته أع�لاه بجناية المادة 639
عقوبات وبإنزال عقوبة األشغال الشاقة

المؤقتة بحقه مدة خمس سنوات سندا ً لها
وباعتباره فارا ً من وجه العدالة وبإنفاذ
مذكرة إلقاء القبض بحقه وتجريده من
حقوقه المدنية ومنعه طيلة مدة فراره من
التصرف بأمواله المنقولة وغير المنقولة
وم��ن إقامة ال��دع��اوى ع��دا المتعلق منها
بأحواله الشخصية وبتعيين رئيس قلم
هذه المحكمة قيما ً على أمواله وبإبالغ
ذلك ممن يلزم وتدريكه الرسوم والنفقات
القانونية وفقا ً للمواد  639من قانون
العقوبات الرتكابه جناية السرقة وقررت
إسقاطه من الحقوق المدنية وعينت له
قيما ً إلدارة أمواله طيلة مدة فراره.
في 2015/2/16
الرئيس المنتدب
رئيس محكمة جنايات النبطية باالنتداب
القاضي خالد سامي عبدالله
التكليف 385
إعالن
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
ال��ع��روض العائد ل��ش��راء أخ��ت��ام رص��اص
ل����زوم ع�����دادات ال��م��ش��ت��رك��ي��ن ،م��وض��وع
اس��ت��دراج ال��ع��روض رق��م ث  4د320 /
تاريخ  ،2015/1/14قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2015/3/27عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة .11.00
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 /50000 /ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق «»12
ـ المبنى المركزي.
بيروت في 2015/2/26
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 409

إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة ـ القاديشا عن استدراج للعروض
لتقديم ي��د عاملة داع��م��ة للقاديشا لمدة
سنة (عدد  ،)109وذلك وفق المواصفات
الفنية وال��ش��روط اإلداري���ة المحددة في
دفتر الشروط ال��ذي يمكن الحصول على
نسخة ع��ن��ه ل��ق��اء خمسماية أل���ف 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  30آذار  2015الساعة  12ظهرا ً
ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 419
إعالن مزايدة
في الساعة العاشرة من صباح يوم
الخميس الواقع فيه  ،2015/3/26تجري
في مركز المديرية العامة للشؤون العقارية
ـ مصلحة أم�لاك الدولة الخصوصية غير
المنقولة الكائنة في الطابق التاسع من
مبنى مكرزل الواقع على جسر فؤاد شهاب،
مزايدة علنية بالظرف المختوم ،لتلزيم بيع
عقار الدولة رقم  448من منطقة جبشيت
العقارية ،قضاء النبطية ،الذي حدد أساس
طرحه بالمزاد مبلغ /39.515.000/ل.ل.
(تسعة وثالثون مليونا ً وخمسماية وخمسة
عشر ألف ليرة لبنانية) يمكن االطالع على
دفتر ال��ش��روط ال��خ��اص الموضوع لهذه
الغاية والموقع بتاريخ ،2015/2/27
أثناء الدوام الرسمي في:
ـ المديرية العامة للشؤون العقارية ـ
مصلحة أم�لاك الدولة الخصوصية ،غير
المنقولة.
ـ أمانة السجل العقاري في النبطية.
ـ المكتب العقاري المعاون في النبطية.
مدير عام الشؤون العقارية بالتكليف
جورج المعراوي
التكليف 425

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الواردات – دائرة التحصيل بيروت المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق
للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري – مبنى فيعاني – الطابق الثاني لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم
خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله،
علما ً أنه سيتم نشر هذا االعالم على موقع االلكتروني.
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

شركة انتر ليبان ش.م.ل

10447

RT000008779LB

2014/28/2

2014/14/3

شركة شمس للمواد الغذائية ش.م.م

116017

RT000022746LB

2015/26/1

2015/3/2

بديع محمد كساسير

118285

RT000022750LB

2015/27/1

2015/3/2

نصار رامز ابو سمرا

14784

RT000024360LB

2015/26/1

2015/4/2

خضر علي مسلماني

602085

RT000026532LB

2015/27/1

2015/3/2

المركز االستراتيجي للدراسات العربية الدولية ش.م.م -كمبيو نشر

794054

RT000026798LB

2015/26/1

2015/5/2

حسين مصطفى غريب

975147

RT000027153LB

2015/27/1

2015/3/2

اكتيف مانيا ش.م.ل

320726

RT000036485LB

2015/26/1

2015/3/2

هالل محمد قصير

45913

RT000036655LB

2015/26/1

2015/3/2

شركة طيونة  5227ش.م.ل

618870

RT000042510LB

2015/29/1

2015/3/2

صالح الدين محمد علي السيد

82155

RT000042570LB

2015/29/1

2015/3/2

الجمعية الخيرية القرطباوية

585381

RT000042595LB

2015/29/1

2015/3/2

ديمتري جوزف عجرم

786608

RT000042621LB

2015/29/1

2015/3/2

خديجة حسن صقر

518476

RT000042623LB

2015/29/1

2015/3/2

وليد احمد غالييني

58770

RT000042633LB

2015/29/1

2015/3/2

بطرس كميل نون

638201

RT000042664LB

2015/27/1

2015/3/2

محمد محمود العيتاني

931885

RT000042675LB

2015/29/1

2015/4/2

رياض فارس يارد

33523

RT000043049LB

2015/28/1

2015/5/2

اندره مادلين ادوار معلوف

67360

RT000043069LB

2015/28/1

2015/3/2

محمد خضر النحاس

85853

RT000043697LB

2015/29/1

2015/4/2

شركة بدارو  2000ش.م.م

96601

RT000042728LB

2015/29/1

2015/3/2

سميرة حسين عاصي

106644

RT000042704LB

2015/29/1

2015/6/2

بيار لويس ابو شرف

133799

RT000043744LB

2015/29/1

2015/3/2

مروان عبد المولى عيتاني

143842

RT000043688LB

2015/29/1

2015/3/2

خالد احمد جابر

144208

RT000042954LB

2015/29/1

2015/3/2

روجه هنري صباغ

148499

RT000042899LB

2015/29/1

2015/3/2

ريمون اميل الشامي

149971

RT000042693LB

2015/29/1

2015/3/2

ملكون ميكائيل كوروكيان

151209

RT000042727LB

2015/29/1

2015/3/2

امين نديم مكارم

190337

RT000043066LB

2015/29/1

2015/6/2

جمال ديب السماك

220820

RT000042721LB

2015/29/1

2015/3/2

محمد عبد الغني عيتاني

289034

RT000043662LB

2015/28/1

2015/4/2

عبد الكريم يوسف رمضان

373328

RT000044084LB

2015/27/1

2015/5/2

لينا نواف كرامة

393405

RT000043015LB

2015/29/1

2015/3/2

منير محمد علي الدويدي

402788

RT000042978LB

2015/29/1

2015/3/2

ايمان جبران جريج

519986

RT000043698LB

2015/29/1

2015/3/2

بهاء محي الدين طبش

522650

RT000043743LB

2015/29/1

2015/4/2

ليلى محمد العوا

573468

RT000042695LB

2015/29/1

2015/3/2

سميرة ادوار الحاج

607373

RT000043079LB

2015/29/1

2015/3/2

وسيم اسامه جابر

626130

RT000043088LB

2015/29/1

2015/6/2

ميشال حبيب شحادة

642435

RT000043039LB

2015/29/1

2015/3/2

جمال محمد وحيد تسابحجي

656287

RT000042998LB

2015/29/1

2015/3/2

اسيمة محمد درويش قبالوي

672498

RT000042981LB

2015/29/1

2015/3/2

حنان علي برغلي

679491

RT000043085LB

2015/29/1

2015/6/2

سميرة عيسى الصايغ

682571

RT000042913LB

2015/29/1

2015/3/2

وليد احمد زغلول

690606

RT000042924LB

2015/29/1

2015/3/2

عبد الغني مصطفى الديماسي

714469

RT000043656LB

2015/28/1

2015/5/2

غالب بن محمد بن ياسين الحمد

729255

RT000043629LB

2015/29/1

2015/3/2

لمياء رشيد الجالد

785580

RT000043042LB

2015/29/1

2015/3/2

شركة ايريديوم - HEREDIUMشركة مدنية

1076329

RT000042749LB

2015/29/1

2015/3/2

شوقي موسى حمود

1218773

RT000042736LB

2015/28/1

2015/4/2

خالد سليمان صالح العليان

1222732

RT000043722LB

2015/29/1

2015/3/2

خليل ابراهيم جباعي

20958

RT000044685LB

2015/29/1

2015/5/2

نبيل اسعد فواز

52578

RT000044606LB

2015/29/1

2015/4/2

عبد الله محمد الزين

141563

RT000053254LB

2015/27/1

2015/3/2

نصري حسين جعفر

783985

RT000044656LB

2015/29/1

2015/4/2

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 414

