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حمليات � /إعالنات

في ذكرى انطالقة جبهة التحرير الفل�سطينية

ال�سعودية :عا�صفة رملية ( ...تتمة �ص)1

عبر وكيله األردني من جهة ،وتركيا من جهة ثانية التي
تقف بك ّل ثقلها وراء ما جرى في جبهتي إدلب وجسر
الشغور ،و«إسرائيل» من جهة ثالثة التي وجهت رسائل
م��ت��ع��ددة ت��وح��ي ب��ن��واي��ا التصعيد وال تضعها خ��ارج
الحسابات على رغم ضيق ذات اليد بعد تظهير موازين
الردع التي حملتها عملية مزارع شبعا النوعية.
ال��م��ص��ادر ق��ال��ت ل��ـ«ال��ب��ن��اء» إنّ م��ا تحقق م��ن حماية
للجغرافيا السورية ط��وال سنوات وشهور المواجهة
لن يت ّم التفريط به ،وال التسامح مع الذي يقفون وراء
محاولة زعزعته ،وأنّ ك�� ّل االحتماالت واردة بما فيها
رفع وتيرة المواجهة مع دول الجوار بصورة تضعها
أمام تحدّي دخول حالة حرب إذا واصلت العبث المفتوح
بالجغرافيا السورية.
وك��ش��ف��ت ال��م��ص��ادر ع��ن ن��ت��ائ��ج م���ش���اورات ط��ه��ران بين
القيادتين العسكريتين اإليرانية والسورية ،لجهة التكامل
والتنسيق في ال��ق��درات ،لتغيير الوقائع الميدانية من جهة،
ولتأمين احتياجات المعارك المتوقعة في األشهر المقبلة قبيل
وبعد توقيع االتفاق النووي اإليراني بصيغته النهائية.
مصادر أمنية لبنانية تحدثت لـ«البناء» عن حشود في
مناطق القلمون وجبهات متعدّدة على الحدود اللبنانية
السورية ،توحي بقرب اندالع مواجهات كبرى فيها ،من
دون أن تفصح عن الجهة المعنية بالمبادرة لفتح المعركة،
سورية والمقاومة أم «جبهة النصرة» و«داعش».
والملف األم��ن��ي مفتوح لبنانيا ً م��ن عين الحلوة إلى
طرابلس ،على إيقاع سياسي متوتر بدأت بعض مؤشرات
دخوله مرة أخرى تحت السيطرة بعودة االنفراج النسبي
في العالقة بين الحليف وحليف الحليف بحثا ً عن مخارج
تعيد العمل بالجلسات التشريعية وتضمن صيغة لمسألة
التعيينات األمنية رجحت مصادر متابعة أن تكون ترك
األمور تسير بمواقيتها ،بال موافقة على التمديد تكون
هي كلمة الس ّر لالتفاق ،ويترك للفريق اآلخر االختيار
بين م��لء الفراغ بتعيينات توافقية ،ستؤول حكما ً في
ق��ي��ادة الجيش لقائد ف��وج المغاوير شامل روك��ز وفي
ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ق��وى األم���ن ال��داخ��ل��ي لرئيس شعبة
المعلومات عماد عثمان ،وإال فتطبيق القوانين التي تمأل
الفراغ تلقائيا ً بالضابط األش ّد قدما ً في ك ّل من المؤسسات
المعنية ،إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،وفي
المقابل تخلي التيار الوطني الحر عن موقفه المتشدّد في
تضييق حدود تفسير الضرورة لتض ّم بعض الحاالت
ال��ت��ي تتخطى ح��ص��ري��ة ال��م��وازن��ة وق��ان��ون االنتخاب،
لتطاول سلسلة الرتب والرواتب وتسيير شؤون الدولة،
كإقرار القروض وجدولة سندات الخزينة وسواها من
االستحقاقات التي ال يمكن إغفالها.

هل تحل مشاركة التيار الوطني الحر
في جلسات التشريع مشكلة التعيينات؟

شؤون الدولة والمواطنين من جهة أخرى».
وأشار في لقاء األربعاء الذي شارك فيه نواب التيار الوطني
الحر أنه «يتعاطى مع رئيس «التيار الوطني» بصدق وصداقة
وليس في السياسة» .وقدم في الوقت نفسه «عرضا ً مفصالً
يؤكد حرصه على العالقة معه ،والمفاصل األساسية التي
تستدعي عقد جلسات عامة ،ك��ان ناقشها مع العماد عون
مسبقاً» .وقال« :في هذه المرحلة لست في وارد أن أعقد جلسة
عامة ال يشارك فيها الجنرال وتفتقد المك ّون المسيحي ،فأنا
متمسك بالميثاقية».
وفي سياق متصل ،تحدثت مصادر مطلعة في  8آذار لـ«البناء»
عن أفكار تطرح بين حزب الله والعماد عون وبالتعاون مع
الرئيس بري إليجاد حل يرضي الجميع في ملف التعيينات
األمنية» ،رافضة الكشف عنها قبل أن تنضج لكي ال تحترق».
وأشارت إلى «أن من الخطوات االيجابية التي قد تساعد على
حل مشكلة التعيينات ،إمكانية أن يشارك نواب التيار الوطني
في الجلسات التشريعية» ،مشيرة إلى «أن ما يجري تدوير
للزوايا لكي ال تصل األمور إلى حالة التعطيل الكلي».
وإذ شددت المصادر على ضرورة عدم تعطيل الحكومة لكي
ال تتعطل مصالح الناس» ،استبعدت المصادر أن يستقيل
وزي��را التيار الوطني الحر جبران باسيل والياس بوصعب،
معولة على حكمة الجنرال عون وحرصه على المصلحة العامة
وبتمسكه بموقفه للوصول إلى حل».

جلسات مفتوحة للموازنة

حكومياً ،اتفق مجلس الوزراء على دفتر الشروط بما يتعلق
بداتا االتصاالت ،ولكن ليست كاملة وفقا ًلطلب يتقدم به المعنيون
لفترة محددة ،مع تسجيل وزيري الصناعة حسين الحاج حسن
والدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش اعتراضاً .كما وافق
مجلس ال��وزراء بعد خالف بين ال��وزراء على التمديد  6أشهر
لشركتي ألفا و أم تي سي .وعلم أنه ابتداء من الثالثاء المقبل
سيعقد مجلس الوزراء جلسات مفتوحة إلقرار مشروع الموازنة.

المشنوق يعدل عن لقاء الوفاء للمقاومة

أمنياً ،تابعت وحدات الجيش باالشتراك مع وحدات من قوى
األمن الداخلي واألمن العام ،تنفيذ الخطة األمنية في الضاحية
الجنوبية ،وج��رى في ه��ذا اإلط��ار ده��م منازل مطلوبين في
مناطق حي السلم وحارة حريك والليلكي ،حيث أوقف عددا ً من
المطلوبين اللبنانيين وأحد الفلسطينيين.
وتفقد وزير الداخلية نهاد المشنوق سير تنفيذ الخطة األمنية،
مؤكدا ً «أن ال سقف سياسيا ً فوق أي مرتكب» .وفيما كان مقررا ً
أن يلتقي المشنوق رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد
رعد وعددا ً من النواب ،تراجع المشنوق عن ذلك ،واستعاض
عن ذلك باجتماع عقده مع رئيس بلدية الغبيري أبو سعيد
الخنسا بحضور النائب عن الوفاء للمقاومة بالل فرحات .ولفت
المشنوق إلى «أننا نحاول إبعاد لبنان عن الحرائق المحيطة
به من خالل الخطة األمنية والحوار السياسي» ،موضحا ً أن
«الخطة األمنية مدعومة من كامل أعضاء الحكومة وكل األفرقاء
السياسيين في البلد».
وأشارت مصادر مطلعة في  8آذار لـ«البناء» إلى «أن عدول
المشنوق عن لقاء «الوفاء للمقاومة» ،مرده أنه ال يريد أن يكرس
قاعدة لم يعمل بها في مناطق أخرى ،وال يريد أن تكون سابقة
معتمدة في مراحل أخرى».

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري «ان االختالف بالرأي مع
العماد ميشال عون ال يعني الخالف في االستراتيجية وعلينا
جميعا ً العمل من أجل تحقيق المصلحة العامة من جهة وتسيير

وفي سياق متصل ،أكدت أوساط سياسية لـ«البناء» «أن

نهاية مملكة ( ...تتمة �ص)1
 ما لم يخفه بايدن هو أنّ دول الخليج ستتغيّر جميعهاانطالقا ً من السعودية ،وأنّ هذه ليست مج ّرد رغبة أميركية،
بل خطة ولها روزنامة ،الفتا ً نظر محدّثيه ،إلى أنّ حرب اليمن
كانت آخر فرص النجاح في إثبات قدرة النظام الخليجي القديم
على الحياة ،وأنّ ك ّل لقاء أميركي سعودي كان يسبقه تغيير
في مراكز الحكم ،من دون صدف وال أسباب موجبة تبتعد عن
أن هذه هي الرؤية األميركية ،فهكذا عيّن مقرن عشية زيارة
الرئيس األميركي العام الماضي ،وعيّن محمد بن نايف وليا ً
لولي العهد عشية التعزية التي قدّمها أوباما بعد وفاة عبدالله،
ّ
وقبيل فطور «كامب ديفيد» تأتي الدفعة األخيرة من التغييرات،
في «مملكة الحزم والقرار المستق ّل».
 ربيع أميركي يبدأ في الخليج ونهاية لمملكة الحزم.ناصر قنديل

ا�ستقالة جماعية من منبر الوحدة
أصدر كل من :عصام نعمان ،زاهر الخطيب ،الياس مطران ،حيان سليم حيدر،
سايد فرنجية ،علي دندش ،إقبال الشايب غانم ،بالل بيضون ،محمود خريباني،
أنطوان عشقوتي وأسامة العرب ،بيانا ً مشتركا ً جاء فيه»:كان الرئيس الدكتور
سليم الحص قد أسس في العام  2005مع مجموعة من العاملين في الشأن العام
«منبر الوحدة الوطنية» كقوة ثالثة بعيدة عن االصطفافات السياسية التقليدية من
أجل الدفاع عن وحدة لبنان وعروبته واستقالله وسيادته ،وقد انضمت إلى المنبر
الحقا ً قوى وشخصيات وطنية من مختلف االتجاهات وناضلت بصدق لتحقيق
االهداف المعلنة».
أضاف»:لقد التزمنا كرفاق مؤسسين وأعضاء عاملين ،نهج المنبر ،مناضلين
بقيادة الرئيس سليم الحص دفاعا ً عن قضية فلسطين والمقاومة والقضايا
القومية والوطنية ،كما عن قضايا الديموقراطية واالصالح السياسي واالقتصادي
واالجتماعي.
وبعد استقالة ضمير لبنان واألمة العربية الرئيس سليم الحص من المنبر ،قمنا
بمراجعة سياسية وفكرية شاملة لتجربته في ضوء األحداث والتطورات الخطيرة
والمصيرية التي عصفت بلبنان والوطن العربي ،آثرنا بعدها سلوك طريق الرئيس
المؤسس باإلستقالة من المنبر ،مفضلين العمل على تحقيق االهداف المنشودة كل
من موقعه ،مؤكدين التمسك بالمبادىء التي جمعتنا في األساس».
غسان زوجته جانين الحايك وعائلتهما
أوالد الفقيد:
ناجي زوجته ميرنا غصوب وعائلتهما
		
ماري تريز زوجة ميشال شربل هنود وعائلتها
		
ابنتها:
عادل غبريل وعائلته (في المهجر)
		
أشقاؤها:
عائلة المرحوم الياس غبريل
		
عائلة المرحوم يوسف غبريل
		
عائلة المرحوم حزقيال غبريل
		
ليندا أرملة يوسف جبر وعائلتها
		
شقيقاتها:
منتهى أرملة متى سالمه وعائلتها
		
ينعون إليكم بمزيد من األسى المرحومة:

رينه ع ّبا�س غبريل

عساف
أرملة الرفيق جوزف ميالد ّ

 ...ويخوض معركة التمهيد
لرئاسة الحكومة

الراقدة على رجاء القيامة المجيدة يوم األربعاء الواقع فيه  29نيسان
 2015مز ّودة باألسرار المقدّسة .يحتفل للصالة لراحة نفسها الساعة
الخامسة من بعد ظهر يوم الخميس  30الجاري في كنيسة السيدة
الكبرى  -بيت شباب.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتدا ًء من الساعة العاشرة قبل الظهر
ولغاية السابعة مساء ويومي الجمعة والسبت ابتداء من الساعة الثانية
بعد الظهر ولغاية السابعة مساء في صالون الكنيسة.
تختم التعازي بقداس عن راح��ة نفسها السبت الساعة السادسة
مساء.

المشنوق يخوض معركة التمهيد لرئاسة الحكومة ألنه يعلم
أن مجيء رئيس تيار المستقبل سعد الحريري إلى رئاسة
الحكومة رهن بوصول رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد
ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية ،وبما أن السعودية وضعت
فيتو نهائيا ً على العماد عون ،نطق به وزير الخارجية السابق
سعود الفيصل ،ولن يتغير بتغير الفيصل ،فإن حرمان العماد
عون من فرصة الوصول إلى بعبدا ،يعني إقفال الطريق أمام
الحريري للوصول إلى السراي».
ولفتت األوس��اط إل��ى «أن الجهات الدولية التي ترعى
حركة المشنوق تعلم هذه الحقائق ،وتعلم أن حظوظ سعد
الحريري إلى رئاسة الحكومة مرتبطة بحظوظ العماد عون،
وهي بنظرها متدنية جداً ،ولذلك أوحت للمشنوق خوض
معركة رئاسة الحكومة ،لكي يكون جاهزا ً عند انتخاب
الرئيس».
وغمزت األوس���اط من طريقة أداء المشنوق ،فلفتت إلى
أنه «يعمل على تأكيد انتمائه لتيار المستقبل في شكل دائم،
ويفتح الخطوط مع كافة الكتل السياسية في لبنان ،خصوصا ً
تلك التي يخشى منها الفيتو ،وفي الوقت نفسه يظهر نفسه
رجل دولة يطبق القانون بغض النظر عن االنتماء السياسي
والعصبيات».

توقيفات واعترافات

وعلى صعيد آخ��ر ،سلم األم��ن العام الموقوفين أحمد
المصري ومحمد كميل العقلة إلى مخابرات الجيش للتحقيق
معهما .ولفتت المصادر إلى «أن األم��ن العام أوق��ف أحمد
المصري في مرفأ طرابلس وهو من صيدا وكان مع جماعة
اإلرهابي أحمد األسير وبايع «داعش» وكانت نيته تفجير
نفسه».
وكانت المعلومات أشارت إلى أن «اإلرهابي الموقوف خالد
حبلص اعترف أن اإلرهابي األسير انتقل إلى طرابلس بعد
معارك عبرا مع زوجته وأوالده الثالثة وشقيقه أمجد وعدد من
مرافقيه من بينهم أبو خالد الصيداوي» ،كما اعترف أنه واألسير
أشرفا على عمل المجموعات اإلرهابية في معارك الشمال
األخيرة ،واتفقا على ضرورة توحيد الجماعات اإلرهابية في
طرابلس ودعمها مالياً ،وأنهما التقيا للم ّرة األخيرة ليل -25
 2014-10في منزل أحد أقارب حبلص في منطقة البساتين في
المنية التي انسحبا إليها بعد اشتداد المعارك في طرابلس ،قبل
أن يغادر حبلص مع عنصرين إلى جونيه ويقيم لدى شقيقته
خلود أياما ً عدة ،ث ّم يستأجر شاليه في محلة الفيدار أقام فيها
حوالي الشهرين.
وفيما كشفت معلومات أمنية بأن حبلص قد أجرى عملية
تجميل لتغيير مالمحه في عيادة الدكتور نادر صعب ،وأنه
استخدم إخراج قيد مزور باسم هيثم قبوط ،وعاد إلى طرابلس
بعد العملية .أكد الدكتور صعب ل��ـ«أل بي سي»« :أن تواتر
العمليات التجميلية التي أجريتها لحبلص من األن��ف إلى
األذنين وصوال ً إلى البوتوكس لم تسمح لي بالشك بأن حبلص
هارب من العدالة».
وأوقف الجيش ،السوري عماد فارس واللبناني وليد غازي
في بقاعصفرين في الضنية لالشتباه بارتباطهما باإلرهابي
الموقوف أحمد ميقاتي.

المجوقل إلى رأس بعلبك

وفي سياق أمني آخر ،استقدم الجيش تعزيزات ضخمة
من فوجي المغاوير والتدخل إلى منطقة عرسال وجرودها
وفوج المجوقل إلى رأس بعلبك ،وأطلق قنابل مضيئة فوق
السلسلة الشرقية لقضاء زحلة بعد االشتباه بتحركات
للمسلحين .

للتوحد على برنامج ن�ضالي مقاوم
بعجورّ :
شدّد عضو المجلس األعلى في الحزب السوري القومي
االجتماعي خليل بعجور على أنّ المسألة الفلسطينية
هي في رأس قائمة أولويات النضال القومي ،والمطلوب
أن تكون أولوية في اهتمامات الدول العربية التي نأت
بنفسها ونفطها وأموالها عن فلسطين.
وفي كلمة ألقاها ِباسم الحزب في االحتفال المركزي
الذي أقامته جبهة التحرير الفلسطينية في مخيم البص ـ
مي
صور بمناسبة ذكرى تأسيسها ،قال بعجور :إنّ ما ُس َ
بـ«الربيع العربي» بدأ باحتالل العراق من قبل الواليات
المتحدة األميركية ،والهدف هو تدمير قوة العراق وتفتيت
جيشه وتمزيق وحدته .تماما ً كما هو الهدف من وراء
الحرب على سورية ،إضافة إلى كون سورية تشكل حجر
األساس والدعامة األساسية لحركات المقاومة في مواجهة
العدو الصهيوني.
وأض��اف :منذ بداية العدوان اإلرهابي على سورية،
غلّفوا هذه الحرب بشعارات الحرية والديمقراطية وحقوق
اإلنسان ،في حين كان الهدف واضحاً ،وهو إسقاط سورية
من المعادلة دورا ً وموقعاً ،تمهيدا ً لإلجهاز على قوى

يوم لـ«ان�صار الوطن»
في الحربية
نظمت جمعية أنصار الوطن بالتعاون والتنسيق
مع قيادة الجيش ،جولة لناشطيها في الكلية الحربية
في الفياضية.
ب��داي��ة النشاط ،ك��ان ترحيب بالمشاركين من
قائد الكلية الحربية العميد الركن بطرس جبرايل
ال��ذي أك��د «أهمية تمتين العالقة ما بين المجتمع
المدني والمؤسة العسكرية» ،مشبها ً هذه العالقة
بـ«عالقة األب مع أبنائه» ،مضيفاً« :من هنا يتخرج
تالمذة الضباط مرفوعي الرأس ليحملوا بعد ثالث
سنوات سيف الحق ال��ذي به يدافعون عن حرية
لبنان واستقالله رغم التحديات والمصاعب في هذه
السنوات ،فعندما يتخرج الضابط مرفوع الرأس
يكون أهال للدفاع عن الوطن والمواطن».
ث��م كانت كلمة لرئيس جمعية أن��ص��ار الوطن
ميشال الحاج جدد فيها التأكيد «أن أنصار الوطن
هي نسخة عن المؤسسة العسكرية في تعدديتها
الطائفية والفكرية وأنصار الوطن هي من الوطن ولكل
الوطن».
ثم كان عرض لفيلم وثائقي عن تاريخ الكلية الحربية
ومراحل نشأتها وانتقالها من حمص الى دمشق في
سورية فالى الفياضية في جبل لبنان وتطورها ليتغير
اسمها من المدرسة الحربية الى الكلية الحربية .وتم
عرض لمراحل الدروس في الكلية .
وكانت جولة في أرجاء الكلية الحربية والغداء مع
التالمذة الضباط.
وختاما قدم الحاج درع الجمعية الى قائد الكلية
الحربية.

ا�ستراتيجية محور ( ...تتمة �ص)1
هو أن نـرى طرفا ً أو آخ��ر يسعى بقدميه إل��ى نار
تحرقه أو خسارة مؤكدة تحيــق به ،خصوصا ً تلك
القوى اإلقليميــة التي كانت األدوات الرئيسية في
العدوان.
لقد لمست تلك القوى ،خصوصا ً تركيا والسعودية
و«إسرائيل» ،أن المنطقة بعد االتفاق النووي مع
إي���ران ،وب��ع��د س��ق��وط خطة «داع���ش» ف��ي ال��ع��راق
وس��وري��ة وب��ع��د ال��ت��ق��دم ال���ذي تحقق على صعيد
مواجهة محور المقاومة للعدوان عليه ،أن المنطقة
ستكون أم��ام عهد جديد يعطي األرجحية لمحور
المقاومة ومكوناته ،وأن فضاءها االستراتيجي
الحيوي سيتقلص في شكل أكثر مما تتقبله ،ما يعني
أن ما كانت تحلم به من موقع ومفاعيل للعدوان على
محور المقاومة منذ نيف وعقد تقريباً ،سيأتي بنتائج
عكسية في غير صالحها.
وم���ن أج���ل ق��ط��ع ال��ط��ري��ق ع��ل��ى ه���ذه ال��خ��س��ارة
االستراتيجية ،يبدو أن كل من الدول الثالث شاءت
التصرف على خطين متوازيين :خط العمل المنفرد،
وخ��ط العمل الجماعي المنسق ال��ذي يهدف إلى
تحجيم الخطر إن لم يكن ممكنا ً دفعه باجتثاثه كلياً،
وفي هذا السياق سجل التفاهم التركي السعودي
الجديد متجاوزا ً الخالفات السابقة حول اإلخ��وان
المسلمين ومصر ،كما سجل طي صفحة السلبيات
في العالقة بين «إسرائيل» وتركيا وتفعيل االتصاالت
السعودية «اإلسرائيلية» إلى حد خروجها إلى العلن
من غير خجل أو حياء.
أما على الصعيد الميداني فقد اندفعت السعودية
وبسلوك غير مسبوق إلى العدوان على اليمن ،وشنت
عليه هجوما ً إجراميا ً تدميريا ً من أجل استعادته إلى
قبضتها وتثبيته في خانة استعمارها المقنع ومنع
نجاح أي محاولة شعبية إلقامة الدولة المستقلة
التي تتمتع بسيادتها وتملك قرارها المستقل ،ثم
أرفقت عدوانها بتهديد علني مباشر لسورية ،زاعمة
أنها ستنتقل إليها بعدوانها بعد الفراغ من اليمن
داعمة ذاك بحرب نفسية عالية الحدة.
وبالموازاة ومع ذلك قامت تركيا بإعادة تنظيم
اإلرهابيين ال��ذي��ن ترعاهم م��ن تنظيم «القاعدة»
وسواها ممن يرفع شعارات إسالمية وأنشأت منهم
«جيش الفتح» وطعمته بضباط أتراك خبراء وقادة
إلدارة العمليات والميدان وجهزته بأفضل ما لديها
من سالح مدرع ومضاد للدروع وأوكلت إليه مهمة
التمدد في سورية بمحاذاة لواء اإلسكندرون السوري
المحتل ،بقصد احتالل قطاع يمكنها من امتالك ورقة
تأثير ميداني مباشر في أي عملية سياسية ستجري
بحثا ً عن حل لألزمة السورية.
أما إسرائيل التي تبقى حركتها الميدانية الظاهرة
مكبلة بمعادلة توازن الردع التي ثبتتها المقاومة
مؤخرا ً فأنها عملت على إرسال رسائل نارية ميدانية
عبر طيرانها ومدفعيتها للقول بأنها حاضرة في
الميدان السوري لمنع تزايد الخسائر في صفوف
الجماعات اإلرهابية التي تخدم المشروع الصهيو-
أميركي ،خصوصا ً في غرب دمشق وجنوبها وأكثر
تحديدا ً في منطقة القلمون وريفي درعا والقنيطرة
مقابل الجوالن المحتل.
وفي تحليل للمواقف والتصرفات نجد أن سلوك
هذه األط��راف يحاكي ما كنا نظنه من وج��ود خطة
أميركية جديدة للعدوان على سورية ،هي الخطة
الرابعة التي اعتمدت بعد فشل خطة «داعش» ،خطة
ترتكز على إشراك الدول المحيطة بسورية مباشرة
في الميدان ،ولكن العمليات التي قام بها الجيش
العربي السوري بنوعيها ،العمليات االستباقية في
الجبهة الجنوبية والعمليات النوعية في الجبهة
الشمالية ،دفعت قبل شهرين األردن للتراجع قليالً،
ودفعت تركيا للتردد بالعمل .أما اآلن ومع المخاوف
والهواجس التي ذكرنا يبدو أن تركيا خرجت من

ترددها وانخرطت في التنفيذ ظنا ً منها أنها ستحمي
مصالحها اإلقليمية عبر الميدان ال��س��وري ،ولهذا
كانت العمليات اإلرهابية المأمورة تركيا ً بالهجوم
على إدلب وجسر الشغور.
إن خ��وف ال��ق��وى ال��ث�لاث التي ذك��رت ق��اده��ا إلى
تصعيد العدوان في الشكل المتقدم الوصف ،وهنا
ط��رح التحدي على محور المقاومة ال��ذي ب��رع في
المواجهة الدفاعية وفقا ً لالستراتيجيات التي يضعها
لتكون مالئمة لكل مرحلة من مراحل العدوان.
وفي هذا السياق ،يبدو أن محور المقاومة اتجه
العتماد القواعد المالئمة التي تحكم المواجهة في
المشهد الجديد ،وأنه وبعد اللقاءات المكثفة التي
ج��رت في اآلون��ة األخيرة والتي كانت زي��ارة وزير
الدفاع السوري إلى طهران إحداها ،بات أكيدا ً أن
محور المقاومة اتخذ اإلجراءات والتدابير التي تمنع
العدو من تحقيق أي من أهدافه معتمدا ً في ذلك قواعد
تؤكد ما يلي:
االس��ت��م��رار ف��ي استراتيجية االقتصاد بالقوى
الصديقة واستنزاف قوى العدو إلى الحد األقصى.
حرمان اإلرهابيين من ف��رص االستقرار في أي
بقعة يدخلونها .ومشاغلتهم بالنار الدائمة ومنعهم
من إقامة منظومة سيطرة مهما كانت فعاليتها.
تطهير المناطق السورية في شكل متدرج وفقا ً
ل��ج��دول أول��وي��ـ��ـ��ات محكــم ي��خ��دم ق���رار التحرير
الشامل.
عدم التردد في إدخ��ال واستعمال سالح وعتاد
مالئم يتناسب والتهديدات الجديدة.
تثبيت الفضاء االستراتيجي الحيوي لمحور
المقاومة في أبعاده الجديدة وعدم السماح للخصم
م��ن النيل م��ن المكتسبات التي تحققت لمصلحة
المحور.
لقد بات محور المقاومة على قناعة راسخة بأن
ال��ع��دوان عليه خسر معظم أوراق���ه ول��م يعد لديه
األوراق الفاعلة التي يرمي بها ف��ي الميدان وأن
المخطط يستعمل اآلن أوراق��ه األخيرة ،لذلك يرى
أن من المفيد تركه يحرقها بيده حتى يحرمه من
استعمالها في عمل الحق.
وع��ل��ى ه��ـ��ذا األس���اس ينظر إل��ى الفشل ال��ذري��ع
ل��ل��ع��دوان ال��س��ع��ودي على ال��ي��م��ن ،فشل ل��ن يمكن
السعودية بأي ص��ورة من الصور استعادة اليمن
إلى قبضتها ،فخسارتها هناك باتت أكيـدة (كليا ً أو
جزئياً) ولن يستمر اليمن حديقة خلفيـة للسعودية
مهما استماتت ،ه��ذا إذا بقيت السعـوديــة مملكة
واح��دة في ظل الصراع على السلطة واالنقـالبات
التي تشهدها العائلة المالكـة .لذلك لن تلقي إيران
لها حبل نجاة عبر صدام عسكري معها يؤدي إلى
تعويمها.
كما ينظر إلى السلوك التركي على أساس أنه عمل
غير قابل للحياة وأن ما أفسد اإلرهابيون أمنه في
إدلب وجسر الشغور سيكون على موعد مع التطهير
في وقت غير بعيد ما يحرم التركي مما حلم به ،ولن
تكون سورية بابا ً أو جزءا ً من الفضاء االستراتيجي
السوري.
أما «إسرائيل» فسيكون ال��رد عليها بما يجهض
أه��داف��ه��ا أي ع��ب��ر االس��ت��م��رار ف��ي تنفيذ الخطط
الموضوعة للقلمون تطهيرا ً وللجوالن مقاومة،
من دون أن يكون هناك اعتبار أو خشية من حرب
تشنها ،ألنها إن فعلت ستحرق أصابعها بنارها وهو
أمر مستبعد.
باختصار ن��رى أن محور المقاومة المتماسك
البنيان يتصرف في مواجهة الهستيريا اإلقليمية
الدولية بالعدوان عليه ،يتصرف بثقة وصالبة تقود
إلى إنتاج طمأنينة راسخة من أن تثبيت المكتسبات
أمر ال رجعة فيه.

العميد د .أمين محمد حطيط

المقاومة ،لكنّ صمود سورية في مواجهة الحرب الكونية،
وأس��س لقيام معادالت جديدة على
أعاد خلط األوراقّ ،
المستويين اإلقليمي والدولي.
وت��اب��ع :إنّ استهداف س��وري��ة ،ه��و لمصلحة العدو
الصهيوني ومخططه ال��رام��ي إل��ى تصفية المسألة
الفلسطينية ،وه��ذا ب��ات واض��ح��ا ً م��ن خ�لال التنسيق
المكشوف بين هذا العدو وبين المجموعات اإلرهابية ،بما
يؤكد صهيونية العدوان اإلرهابي على سورية بك ّل أشكاله
القذرة.
وش��دّد على أنّ المصلحة الفلسطينية تقتضي إنهاء
والتوحد على أساس برنامج
حالة االنقسام الفلسطيني
ّ
نضالي من أجل التحرير والعودة.
وأك��د بعجور ح��رص ال��ح��زب القومي على تحصين
الداخل اللبناني ،مشدّدا ً على أهمية دور الجيش اللبناني
في حفظ أم��ن لبنان واس��ت��ق��راره وسلمه األه��ل��ي ،وفي
مواجهة التحديات اإلرهابية ،ومعتبرا ً أنّ عملية التحصين
تستوجب وقف الشحن الطائفي والمذهبي ال��ذي يأخذ
لبنان إلى أتون النار.

اللقاء الوطني ّ
يحذر
من �شلل كامل في الم�ؤ�س�سات
نبّه «اللقاء الوطني» بعد اجتماعه ال��دوري برئاسة الوزير
السابق عبد الرحيم مراد« ،جميع المعنيين إلى النتائج السلبية
التي ستترتب على الممارسات التي يتعاطون فيها بأمور الدولة،
والتي ستؤدي إلى شلل كامل في معظم مؤسسات الدولة» .وأشار
إلى «مخاطر الحديث عن أزم��ة مالية قد تصل إلى ح ّد عدم دفع
الرواتب والمستحقات ،يحكمها الضغط في سبيل إبراء ذمة الرئيس
فؤاد السنيورة من  11مليار دوالر لم يتم صرفها وفقا ً لألصول
القانونية والمالية إضافة إلى خضوع السياسيين لضغوط الهيئات
االقتصادية التي منعت إقرار سلسلة الرتب والرواتب حيث يدعون
إلى فصلها عن الموازنة وإقرارها في شكل منفصل ومستقل».
واستنكراللقاء «العمل ال��ذي ي��ؤدي إل��ى ض��رب المؤسسات
اإلنتاجية وإفقار الناس» ،داعيا ً إلى»الذهاب النتخاب رئيس
للجمهورية لحماية وتطوير مؤسسات الدولة».
وأعرب اللقاء عن أسفه لما «تشهده الساحة العربية والتي
تصب جميعها في خانة العدو الصهيوني» ،داعيا ً إلى «عدم
تفويت الفرص وإضاعة الوقت مع استمرار الخراب والتخريب
والتدمير وال��ذه��اب إل��ى ال��ح��وارات السياسية التي تشكل
الوسيلة الوحيدة لحفظ أمن األمة العربية وتكريس الجهود
لمواجهة العدو الصهيوني».
وأبدى اللقاء استغرابه «للدعم المستجد والمستمر للتيارات
اإلرهابية سياسيا ً ولوجستيا ً وعسكريا ً في سورية ،بحيث أصبحنا
نسمع عن سيناريو يماثل العمل العسكري الجاري في اليمن».
ولفت اللقاء إلى «الحديث عن كرامة العرب واالئتالف العربي
ال��ذي ق��ام أخ��ي��راً» ،متسائالً عن»هذه الكرامة في ظ�� ّل استمرار
المشروع الصهيوني من استيطان وإلغاء هوية وتهويد للقدس
الشريف».
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تعلن وزارة ال��زراع��ة  -المديرية
ال��ع��ام��ة ل��ل��ت��ع��اون��ي��ات  -ع��ن تلزيم
اعمال تنظيف مبنى وزارة الزراعة -
المديرية العامة للتعاونيات (بعبدا)
ودائ��رة التعاون في جبل لبنان (فرن
الشباك) ،بطريقة استدراج العروض
للعام  2015وذلك في مبناها المركزي
الواقع على العقار رقم  4667من منطقة
بعبدا العقارية  -بنك بيبلوس بتاريخ
 2015/5/23الساعة الحادية عشرة
صباحاً.
يمكن للراغبين االشتراك باستدراج
العروض هذا االطالع على دفتر الشروط
العائد لهذا التلزيم والحصول على
نسخة عنه من قلم مصلحة الديوان -
المديرية العامة للتعاونيات (بعبدا).
تقدم ال��ع��روض بالبريد المضمون
المغفل او باليد مباشرة ،على ان تصل
ال��ى قلم مصلحة ال��دي��وان  -المديرية
ال��ع��ام��ة ل��ل��ت��ع��اون��ي��ات ،ق��ب��ل الساعة
الثانية عشرة ظ��ه��را ً م��ن ال��ي��وم ال��ذي
يسبق التاريخ المحدد الجراء استدراج
العروض.
بيروت في  25نيسان 2015
وزير الزراعة
أكرم شهيب
التكليف
864

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 التدقيق الميداني 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

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ لصق LIPANPOST

56361

RR009974151LB

2015/01/14

2015/03/11

شركة سوبرا غروب ش.م.م

231786

RR009974188LB

2015/01/14

2015/03/11

شركة التطوير العقاري ش.م.ل (ردكو)

11063

RR009974215LB

2015/01/14

2015/03/11

شركة خوري للمقاوالت ش.م.م

8892

RR009974231LB

2015/01/14

2015/03/11

Energie gaddar sarl

شركة شي سامي غروب ش.م.م

2441523

RR009974248LB

2015/01/12

2015/03/11

محمد محمود شاتيال

281370

RR009974351LB

2015/01/16

2015/03/11

شركة هيواوي تكنولوجيز لبنان ش م م

1871417

RR009974796LB

2015/01/15

2015/03/11

شركة روتانا  -لبنان  -ش.م.م

2600

RR009974136LB

2015/01/15

2015/03/11

وورلد ديراكت ش.م.ل.

1265858

RR009974157LB

2015/01/14

2015/03/12

ستار سات ش .م.ل

211987

RR009974162LB

2015/01/19

2015/03/11

مؤسسة زبيبو للتجارة

36040

RR009974195LB

2015/01/19

2015/03/13

ساوا غروب ش.م.م.

1473897

RR009974232LB

2015/01/19

2015/03/11

شركة جورج عنتابي ش.م.م

8419

RR009974074LB

2015/01/20

2015/03/12

مؤسسة موريس صوما التجارية

103345

RR009974221LB

2015/01/16

2015/03/13

مطعم خيمة السنيور  -انطلياس

207185

RR009974239LB

2015/01/21

2015/03/13

شركة الثائر  -المجموعة المتحدة ش.م.م

751669

RR009974814LB

2015/01/23

2015/03/13

عبد الناصر مصطفى الصمد

245594

RR009974823LB

2015/01/21

2015/03/11

شركة نافكو ش.م.ل

10028

RR009974164LB

2015/01/23

2015/03/17

محمد حسن

2273580

RR009974202LB

2015/01/27

2015/03/24

هيفاء محمد وهبي

501414

RR009974259LB

2015/01/23

2015/03/16

جوزيف عيد وشركاه

89736

RR009974240LB

2015/01/21

2015/03/16

شركة المال لشحن البضائع والخدمات الجمركية

1023823

RR009974801LB

2015/02/19

2015/03/16

مؤسسة ياسين للتجارة والتعهدات

207413

RR009974804LB

2015/02/19

2015/03/16

مؤسسة لوزان التجارية

210904

RR009974808LB

2015/02/19

2015/03/16

الشركة المتحدة للتجارة العامة وصناعة االلومنيوم ش م ل 208455

RR009974811LB

2015/02/19

2015/03/13

