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هل «فتوحات داع�ش» ( ...تتمة �ص)1

ّ
الحل :توحيد ( ...تتمة �ص)1

هزائم �سعودية كثيرة
في اليمن في � ّ
أقل من �أ�سبوع
} حميدي العبدالله
مع اقتراب الحرب على اليمن من إكمال شهرها الثاني ،يبدو أنّ سير الحرب
ال يشير إلى أيّ مكسب حققته هذه الحرب ،سواء كان تكتيكيا ً أو استراتيجياً.
ففي األسبوع األخير من الشهر الثاني سجلت التطورات الميدانية ما يلي:
أوالً ،إخماد المقاومة في عدن التي كان يخوضها أنصار الرئيس المنتهية
واليته عبد ربه منصور هادي وبعض أطراف الحراك الجنوبي ،بعد أن سيطر
الجيش واللجان الشعبية على أحياء التواهي وكريتر وغيرها من األحياء
الكبرى في المدينة ،رغم استمرار القصف الجوي والبحري الذي يستهدف
تحركات الجيش واللجان الشعبية في العاصمة االقتصادية لليمن.
ثانياً ،سيطرة الجيش واللجان الشعبية على مدينة الحوطة عاصمة
محافظة لحج ،وقد اعترفت وسائل اإلعالم المؤيدة للحرب على اليمن ،وال
سيما قناة «الجزيرة» بهذا التط ّور الميداني البارز ،وب ّررت سقوط المدينة
وانسحاب الجماعات المسلحة ،بأنه ت ّم لتجنيب المدنيين والمدينة المزيد من
الخراب ،ومعروف أنّ هذا تبرير للهزيمة وإال كان يجب االنسحاب أيضا ً من
مناطق أخرى ال تزال تشهد مواجهات.
ثالثاً ،نجاح الجيش والقوات الشعبية في تحقيق تقدّم جديد في مأرب،
حيث معقل «القاعدة» الرئيسي في اليمن ،التي باتت تحظى اآلن بدعم من
السعودية وحلفائها بشكل علني.
رابعاً ،نجاح الجيش واللجان الشعبية والقبائل في السيطرة على مواقع
كثيرة داخل األراض��ي السعودية ،وأسر أكثر من  100جندي سعودي في
منطقة جازان وعسير.
خامساً ،رفض مجلس األمن الدولي مشروع قرار سعت إلى بلورته األردن
بدعم من السعودية إلضفاء الشرعية على مؤتمر الرياض ،والعمل على تب ّني
قراراته ،الداعية إلى استثناء الحوثيين ،والمؤتمر العام من المشاركة في أيّ
حوار يمني -يمني ،وأص ّر مجلس األمن على عقد الحوار في جنيف ،أيّ في بلد
محايد ،وهو مطلب حركة أنصار الله.
في مقابل ه��ذه المكاسب التي حققها اليمنيون لم تنجح السعودية
والتحالف الذي تقوده في تحقيق أيّ تقدم ،أو إنجاز أيّ هدف من األهداف
التي أعلنت ،سواء في «عاصفة الحزم» أو «عودة األمل» فال قوة الحوثيين قد
أضعفت ،وال قدرات الجيش بعد القصف أقعدته عن مواصلة القتال إلى جانب
اللجان الشعبية ،وبات واضحا ً أنّ ك ّل يوم إضافي تستم ّر فيه الحرب ،يحمل
معه المزيد من المكاسب لصالح اليمنيين ،سواء داخل أراضي اليمن أو داخل
الملح طرح السؤال :إلى متى تستطيع
األراضي السعودية ،وبالتالي بات من
ّ
المملكة العربية السعودية وحلفاؤها الذين شاركوها الحرب ،االستمرار
في شنّ الغارات الجوية التي ال تحقق سوى قتل المدنيين ،وتخريب البنية
التحتية وتدمير المنشآت الحيوية التي لن تقود إلى ربح الحرب ،بل إلى
تعميق حالة العداء بين اليمنيين والنظام السعودي؟

�إنجازاتنا مقاومة وتحرير
فلتظهروا غير القتل �إنجاز ًا
} سعد الله الخليل
بعد خمسة عشر عاما ً على انتصار المقاومة اللبنانية واإلنسحاب المذل
للعدو اإلسرائيلي وعمالئه من الجنوب ما تزال الدوائر السعودية تكرس
جهدها ووقتها ومالها في استهداف تلك اإلنجازات والعمل على تشويه
صورتها والنيل من رموزها ومحاولة زجها في مواجهات جانبية بعيدة عن
قضيتها الهدف واستدراجها لسجال يرفع من شأنها إن حصل واستدرج
المقاومة بما يحقق هدف الرياض المنشود بضرب صورة المقاومة في
ذاكرة شعوب المنطقة والتي رسمتها إنجازاتها في الميدان بعيدا ً عن أي
إعتبارات أخرى.
خمسة عشر عاما ً وما تزال الرؤية واضحة والبوصلة باتجاة تحرير
األرض واإلنسان دفعت ثمنها دما ً وماالً بعد التحرير ،ال يقل قيمة عما دفعته
قبل التحرير وما تزال تدفع وتجني ثمرة تضحياتها انتصارات من قانا
وعيترون إلى القصير والقلمون  ،بالمقابل ما يزال المراهنون والمغامرون
على رهاناتهم.
بالتزامن ذكرى انتصارات المقاومة تناقلت كبريات وسائل اإلعالم
المعادية للمقاومة كالما ً منسوبا ً للسيد حسن نصرالله يتحدث عن خسارات
الحزب إما القتال أو االستسالم للذبح والسبي أو التشرد حول العالم
وتفضيل سماحته السير في المعركة للنهاية حتى لو استشهد ثالثة أرباع
أهل المقاومة وبقي ربع بشرف وكرامة سيكون هذا أفضل  ،وبالرغم من
أن ما نشر على وسائل أخذ مجتزأ وخارج سياق مضمون الخطاب إال أنه
ال يبتعد عن مضمون ما تحمله معركة المقاومة في حربها خالل السنوات
األربعة الماضية ،فخيار القتال على األرض السورية لم يكن ليتم لو لم
تعلن قوى الحرب على سورية بأن أهدافها لن تقتصر على األرض السورية
،وذهبت لما وراء الحدود السورية باتجاه كسر المقاومة ،كما أن ظواهر
القتل والذبح لم تكن مشاهد عابرة في األزمة السورية منذ اندالع األحداث
فيها ،وللتذكير فإن من أطلق شعار بالذبح جئناكم لم تكن المقاومة بل
التتظيمات الممولة سعوديا ً قبل ظهور تنظيمات النصرة وداعش ،التي تسير
على نهج أسالفها في الرقص حول الرؤس المقطوعة ،ولعل مجزرة تدمر
التي راح ضحيتها  400مواطن معظمهم من األطفال والنساء والشيوخ
شاهد جديد على خيارات الذبح السعودية ،فيما خيارات التشريد والسبيي
ليست ببعيدة على ممارسات التنظيمات السعودية ،وما حصل في حمص
وإدلب والحسكة من خطف وسبي دليل واضح على خيارات اإلرهاب بحق
المقاومة وجمهورها والتي ال يمكن لمئات الفضائيات والصحف من تلميع
صورتها ومنحنها اتزانا ً واعتداالً مقبوالً كما ال ينفع التغاضي عنها وانكارها
إلغاء حقيقتها .
من سورية إلى اليمن تقود السعودية حروبها ضد الشعوب بسالحها
الوهابي وفكرها الطائفي غير وجلة من التعامل مع الشيطان لتحقيق غاياتها
،ولعل ما كشفة الخبير غوردن دون المصاد عن استخدام السعودية طائرة
أسرائيلية لضرب رسم عليها العلم السعودي لضرب جبل النقم اليمني
بالسالح النيوتروني يرسم حدود حزم وأمل آل سعود.
ما تزال خيارات محور المقاومة واضحة المعالم وسالحه مصوب
باتجاه العدو اإلسرائيلي ويقطف نتائجه انتصارات فيما امجاد منتقديه
ومحاربيه تبنى على جثث أبناء الشعوب الصامدة.
خمسة عشر عاما ً وانجازاتنا انتصارات ومقاومة فأظهروا إن استطعتم
غير القتل إنجازاً.

«توب نيوز»

ال�س ّيد حرب مفتوحة
في منتصف حرب تموز  2006رسم السيد ردا ً على اإلعالنات «اإلسرائيلية»
عن مواصلة الحرب حتى اجتثاث المقاومة ،معادلته الشهيرة «إنّ أردتموها
حربا ً مفتوحة فلتكن حربا ً مفتوحة».
هذه المرة لن يطرح السيد الخيار على العدو بل سيقول بالفم المآلن إنها
الحرب المفتوحة.
الحرب المفتوحة هي تلك التي ال تنتهي إال بهزيمة حاسمة ألحد فريقيها.
مع تنظيم «القاعدة» بمن ّوعاته لم يعد ثمة مجال للمساكنة في الجغرافيا،
فالتناقض صار جذريا ً والمشروع األميركي ـ «اإلسرائيلي» وأدواته اإلقليمية
مفلس إلى درجة أنه لم يبق لديه إال ما ينجزه تنظيم «القاعدة».
محصنة ،وان
ح��رب «داع���ش» و»ال��ن��ص��رة» تحتمل ان تبقى مواقعهم
ّ
يستخدموها للقتل الوحشي والخطف واالبتزاز وتفخيخ السيارات وإرسال
االنتحاريين.
الوجود المسيحي مهدّد بالتهجير والخراب.
س ّنة االعتدال تحت تهديد القتل برموزهم وقادتهم.
دروز لبنان وسورية في خطر.
شيعة الخليج مهدّدون بالتهجير وحرب إبادة.
لبنان منتهك السيادة ،وجزء من أرضه محت ّل ،وله جنود مخطوفون ،ومهدّد
بالتفجيرات.
تقسيم سورية والعراق تهديد مستم ّر.
ال مناص من إعالن المقاومة للحرب المفتوحة.

التعليق السياسي
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�آراء  /تتمات
 إنّ وح��دة ق��وى المقاومة سيعني ،تشكيل جيش من مليونمقاتل ألجل فلسطين من ك ّل من لبنان وسورية والعراق واليمن،
ألنّ من يوحد ق��وى المقاومة في وج��ه التكفير ،لن يس ّرحها بعد
ال��ح��رب ،وينسى «إس��رائ��ي��ل» .وه��ذا يعني أنّ من يؤرقه مستقبل
فلسطين يجب أن يرى وحدة القوى في وجه التكفير فرصة للبناء
وتحقيق هدف من دونه لن تكون فلسطين أقرب .وهذا يعني حكما ً
أن تكون قوى المقاومة الموحدة بغرفة عمليات وقيادة ،الجبهة
األق��رب إل��ى فلسطين واألش��� ّد تم ّرسا ً بقتال «إس��رائ��ي��ل» ،وتحت
قيادة يجمع لها باألهلية ويسلّم لها الجميع بالكفاءة .وهذا يعني
أن يكون السيد نصرالله القائد العام لهذا الجيش الشعبي المقاوم،
ويعلم اليمنيون وال��س��وري��ون والعراقيون أنّ مجرد ح��دوث هذا
سيعني رفع المعنويات ونسبة االنضباط وأخالقيات القتال في
تشكيالتهم إلى ضعف ما هي عليه اليوم ،وسيفتح الباب النضمام
الكثير من المتط ّوعين إلى صفوف ك ّل من هذه القوى في بلدانها.
 تشكيل المقاومة الشعبية العربية بقيادة السيد نصراللهص��ار أم���را ً وج��ودي��ا ً ل��ل��ف��وز ب��ال��ح��رب ،وم��ج�� ّرد التشكيل بقيادة
ال��س��ي��د سيعني ب���دء ن��ه��وض ف���روع ج��دي��دة ل��ه��ذه ال��م��ق��اوم��ة في
ساحات عربية ناضجة وليس لها الطريق اليوم ،ويعني التح ّول
االستراتيجي الذي سيغيّر اتجاه الحرب ،والممنوع للخصوصية
واألنانية والفئوية والمصالح الصغيرة والشخصية أن تحول
دونه .السيد سيرفض قبول القيادة تواضعاً ،ولن يدعو إلى أبعد
مما دعا إليه اليوم ،لكن نحن الذين تؤرقهم فلسطين ويريدون
النصر في الحرب المفتوحة يجب أال نهدأ ،حتى تتقدّم نحو السيد
قوات الدفاع الوطني السورية والحشد الشعبي العراقي واللجان
الثورية اليمنية بإلحاح التمني على السيد لقبول توحيد قواها
تحت ل��واء م��وح��د ب��ق��ي��ادت��ه ،ذل��ك وح��ده سيغيّر م��وازي��ن القوى،
ويوسع مظالت الردع.
ّ
ناصر قنديل

إض��ع��اف إي���ران ي��ع��زز ،مبدئياً ،المركز
التفاوضي للواليات المتحدة وحلفائها في
المحادثات الجارية لتوليف «االتفاق النهائي».
هذا االحتمال حمل بعض المحللين والخبراء
اإلستراتيجيين على الشك في أن التصعيد
الميداني ال��ذي تقوم به تركيا والسعودية
في سورية واليمن إنما جرى ويجري بعلم
الواليات المتحدة ودعمها .يقدّم هؤالء شواهد
ط��ازج��ة على أرجحية ظنونهم .يشيرون
إلى ما يسمونه «تفليت» (إف�لات) «داعش»
على العراق وسورية في فترة متزامنة مع
التصعيد الميداني ال��ذي م ّكن «داع��ش» من
اجتياح الرمادي ،عاصمة محافظة األنبار،
والتمدد في أرجائها وصوال ً إلى معبر التنف
الجنوبي بحيث أصبحت المعابر جميعا ً بين
العراق وسورية في قبضته.
سبق هذه «الفتوحات» تهديد سافر من
واش��ن��ط��ن ،ق��ائ��دة «ال��ت��ح��ال��ف ال��دول��ي ضد
اإلره���اب» ،إلى «الحشد الشعبي» العراقي
باالمتناع عن مشاركة الجيش العراقي ودعمه
في تصديه لـ «داع��ش» في معركة الرمادي
تحت طائلة قصف وحداته المقاتلة بطائرات
التحالف إن فعل!
ب��ال��ت��زام��ن م��ع «ف��ت��وح��ات��ه» ال��ع��راق��ي��ة،
حرك «داع��ش» أرتاله المؤ ّللة عبر البادية
السورية لتجتاح تدمر ،مدين ًة وآثارا ً ومواقعَ
عسكرية ،كما بلدات وقرى محيطة بها .بذلك
أزال «داع��ش» الحدود بين العراق وسورية
على مدى مساح ٍة ومساف ٍة تمتدان من تركيا
في الشمال إلى السعودية في الجنوب .هذا
كله ت ّم من دون أن يكلّف طيران «التحالف
ال��دول��ي ض��د اإلره����اب» نفسه عناء قصف
أرتال «داعش» الزاحفة .الدليل؟ ألم يكشف
السناتور الجمهوري المعارض جون ماكين
أن  75ف��ي المئة م��ن ط��ائ��رات «التحالف

الدولي» األميركية تعود إلى قواعدها من دون
أن تقصف مواقع «داعش» بقنبلة واحدة؟
هل تر ّد إيران وكيف؟
ال��واق��ع أن إي��ران أدرك��ت أبعاد «تفليت»
«داع���ش» على ال��ع��راق وس��وري��ة وإغ��راض
خصومها من ورائه ،فقام مرشدها السيد علي
خامنئي:
أوالً ،بإيفاد مستشاره السياسي علي أكبر
واليتي إل��ى بيروت ودمشق لتطمين قادة
المقاومة وقادة سورية إلى أن طهران مصممة
على دعمهم في وجه ما اسماه «مخططات
تقسيم العراق وسورية ولبنان» .وكان وزير
الدفاع اإليراني قد قام قبل ذلك بزيارة العراق
والتفاهم مع أرك��ان حكومته على متطلبات
توجه رئيس الوزراء
مواجهة «داعش» ،ومنها ّ
حيدر العبادي إل��ى موسكو لطلب السالح
والعتاد األمر الذي فعله العبادي لت ّوه وحظي
من الرئيس الروسي فالديمير بوتن باستجابة
سريعة.
ثانياً ،أعلن بنبرة عالية رفض إيران تفتيش
مواقعها ومنشآتها العسكرية أو استجواب
علمائها النوويين بمقتضى أي��ة ترتيبات
لتسوية النزاع مع مجموعة دول  1+5في
شأن برنامجها النووي.
هذا الموقف األخير الصارم لخامنئي يشي
بأمرين خطيرين .أولهما ،أن تكون الواليات
المتحدة قد طرحت خالل المحادثات الجارية
بينها وبين إي��ران لصوغ االت��ف��اق النهائي
شرطي تفتيش المواقع العسكرية واستجواب
ّ
العلماء النوويين .ثانيهما ،أن تكون القيادة
اإليرانية قد وضعت في الحسبان احتمال
فشل محادثات «االتفاق النهائي» األمر الذي
يعني عودة الواليات المتحدة وحلفائها إلى
سياسة فرض الحصار والعقوبات االقتصادية
والمصرفية على إي��ران .هذا االحتمال تع ّزز

بقيام الرئيس أوباما بتوقيع تشريع يولي
الكونغرس حق مراجعة أو إلغاء أي اتفاق
نووي تعقده واشنطن مع طهران.
هنا ينهض س��ؤال :هل في مقدور إي��ران،
ف��ي ح��ال ع��ادت دول ال��غ��رب األطلسي إلى
محاصرتها وتشديد العقوبات االقتصادية
عليها ،أن تستمر في دعم حلفائها في محور
الممانعة وال��وف��اء بمتطلباتهم ،وال سيما
م��واج��ه��ة «داع����ش» وم��خ��ط��ط��ات التقسيم
البازغة؟
ي��ب��دو أن إي����ران وض��ع��ت ف��ي حسبانها
احتمال إجهاض «االتفاق النووي النهائي»
وبالتالي عودة الواليات المتحدة وحلفائها
إل��ى سياسة الحصار والعقوبات ،فقررت
مواجهة مخاطرها وتداعياتها عليها وعلى
حلفائها .لو لم تكن إي��ران واثقة من أن في
مقدورها مواجهة هذه المخاطر والتداعيات
لكانت اتخذت موقفا ً لينا ً من مسألة تفتيش
مواقعها ومنشآتها العسكرية واستجواب
علمائها النوويين وذلك تفاديا ً لعودة الحصار
والعقوبات.
إلى أين من هنا؟
يبدو أن الجميع مضطرون إلى انتظار ردود
فعل ال��والي��ات المتحدة (و»داع����ش») على
كل ما جرى ويجري من اآلن ولغاية أواخر
الشهر المقبل .وفي هذه األثناء ،ستجري مياه
كثيرة تحت جسور المنطقة ومعها فيضانات
عنف وإره��اب شديدين وتطورات عسكرية
وسياسية يُراد لها أن تكون صالحة (أو غير
صالحة) للتوظيف ف��ي اج��ت��راح تسويات
مقبولة للنزاعات اإلقليمية أو ،بالعكس،
لصب مزيد من الزيت على نيران الصراعات
المحتدمة من الخليج إلى المحيط.

د .عصام نعمان

الأتراك وال�سعوديون ( ...تتمة �ص)1
ال��م��ه��ل��ة ي��ع��ن��ي أن ت��ل��ج��أ إي����ران
للعودة إلى التخصيب المرتفع،
وت��م��ت��ل��ك خ�ل�ال ش��ه��ر مخزونا ً
ك��اف��ي��ا ً الم��ت�لاك قنبلة ،حتى لو
لم تذهب إل��ى برنامج عسكري
نووي ،فهو كاف لدخول مرحلة
قوة تغيّر معادالت التفاوض.
ق��ب��ل ال��ث�لاث��ي��ن م���ن ح��زي��ران
س��ي��ك��ون ع��ل��ى ال��ج��م��ي��ع حبس
أنفاسهم للمفاجآت والمتغيّرات
المتسارعة ،خصوصا ً أنّ حلف
ت��رك��ي��ا «إس���رائ���ي���ل» السعودية
وق��ط��ر وف��رن��س��ا س��ي��رم��ي بك ّل
أوراق����������ه ق���ب���ل ذل������ك ال���ت���اري���خ
ل��ف��رض أم���ر واق���ع ف��ي سورية
يسمح ب��رس��م م��ع��ادل��ة قوامها،
أنّ «داع�������ش» رق����م ص��ع��ب في
الجغرافيا العسكرية ،وطالما
ال ق���رار أم��ي��رك��ي��ا ً ف��ي مواجهته
بالتعاون مع ال��دول��ة السورية،
ي��م��ك��ن ت���س���وي���ق ال���ت���ع���اون مع
جبهة «ال��ن��ص��رة» ،بعدما تكون
المقدّمات الالزمة لهذا االنفتاح
على «النصرة» قد ت ّمت بعملية
تبييض تعتمد تغيير األسماء،
ف��ك��م��ا ت��غ��يّ��ر االس����م م���ن تنظيم
«ال��ق��اع��دة» ليصير «النصرة»،
س��ي��ح��ت�� ّل اس����م «ج��ي��ش الفتح»
هذه المرة الواجهة إلخفاء اسم
«النصرة» ،بالتالي تخطي إحراج
التعاون الرسمي مع «القاعدة».
ف���ي ال��م��ق��اب��ل ت��س��ت��ع�� ّد ق��وى
ال��م��ق��اوم��ة ف��ي المنطقة لتثبيت
مواقعها وتحسينها ،كي يتزامن
توقيع التفاهم النووي ،مع وضع
ت��ك��ون ي��د ق��وى ه��ذا الحلف هي
العليا ،ولذلك يحشد العراق ك ّل
مقدراته السترداد الرمادي قبل
نهاية حزيران ،ويقوم اليمنيون
بتنظيم خ��ط��ط ال��م��واج��ه��ة هذا
الشهر وفق ثالثية ،حسم عدن
ووضع مواقع الجيش السعودي
ال��ح��دودي��ة حتى عمق الظهران
ت��ح��ت ال��ن��ار ،وال��ت��م��س��ك بعملية
س��ي��اس��ي��ة ت��ب��دأ ب��وق��ف الحرب
السعودية وفك الحصار وحوار
يمني ـ يمني غير مشروط ومن
دون تدخل خارجي.
وقبيل إع�لان األم��م المتحدة
ت��أج��ي��ل ع��ق��د م��ؤت��م��ر ال���ح���وار
ال��ي��م��ن��ي ال��م��ق�� ّرر ي���وم الخميس
المقبل بعد تلقي أجوبة سلبية
من الفريق المرتبط بالسعودية،
ال���ذي اجتمع ف��ي ال��ري��اض قبل
أس��ب��وع ،كانت مسقط تستقبل
وف����دا ً م��ن «أن��ص��ار ال��ل��ه» ضمن
مسعى وس��اط��ة ح��اول��ت عبره
س���� ّد ال����ف����راغ ال��س��ي��اس��ي ،قبل
أن تعلن األم���م المتحدة انكفاء
م��ب��ادرت��ه��ا رب��م��ا ح��ت��ى م���ا بعد
ال��ث�لاث��ي��ن م���ن ح���زي���ران أس���وة
بجنيف ال��س��وري ،وعلى خطى
دي ميستورا سار إسماعيل ولد
شيخ أحمد ،بينما كانت مناطق
جديدة جنوب اليمن تقع في يد
الثوار والجيش ،وكانت قذائفهم
وص��واري��خ��ه��م ت��ت��س��اق��ط على
نجران.
على الجبهة اللبنانية السورية
الفاصلة في تقرير مصير هذه
الحرب المفتوحة ،وعلى مستوى
س���ائ���ر ال���ج���ب���ه���ات الرت��ب��اط��ه��ا
بمستقبل خط االشتباك الوحيد
ال��م��ف��ت��وح م���ع «إس���رائ���ي���ل» من
ج���ه���ة ،ول���ك���ون ال���م���ق���اوم���ة في

ل��ب��ن��ان ال ت���زال ال��رق��م األصعب
في قوى ودول محور المقاومة
من جهة مقابلة ،كانت المنطقة
والحرب وك��ان المراقبون على
موعد مع كلمة أمين ع��ام حزب
الله السيد حسن نصرالله في
عيد المقاومة والتحرير ،التي
ش��ك��ل��ت م��ح��ط��ة م��ف��ص��ل��ي��ة في
سياق الحرب المفتوحة لجهة ما
تض ّمنت من مواقف ،خصوصا ً
رس�������م ث���ن���ائ���ي���ة ال����م����واج����ه����ة،
«إس���رائ���ي���ل» واإلره������اب واح���د،
وثنائية النصر ،وحدة الجبهات
وث�ل�اث���ي���ة ال���ش���ع���ب وال���ج���ي���ش
والمقاومة ،فيما كان لبنان وهو
يضيء شمعة التحرير الخامسة
عشرة التي أشعلتها المقاومة،
ي��ض��يء الشمعة األول���ى لفراغ
ال��رئ��اس��ة األول���ى ترجمة لقرار
سعودي بربط مصير الرئاسة
اللبنانية بنتيجة حروب المنطقة
وتسوياتها.

يدخل ال��ف��راغ ال��رئ��اس��ي اليوم
عامه األول ،والخالفات الداخلية
المستمرة ستبقى ع��ائ��ق �ا ً أم��ام
انتخاب رئيس ،والجلسة  24في
الثالث من حزيران المقبل ،ستكون
ع��ل��ى غ���رار ال��ج��ل��س��ات السابقة
والحبل على الجرار ،لينتهي العقد
العادي لمجلس النواب نهاية الشهر
الجاري ،ويبدأ العقد االستثنائي
من دون أن يلتئم المجلس النيابي.
وع��ل��ى رغ���م ع��ت��م��ة ق��ص��ر بعبدا
والمجلس النيابي ،فإن  25أيار ال
أسس للقدرة التي
يزال النور الذي ّ
تسمح للبنان مواجهة األخطار
المحدقة ،بالتماسك واالستقرار.
وش �دّد األمين العام لحزب الله
ال��س��ي��د ح��س��ن ن��ص��ر ال��ل��ه ،خ�لال
االح��ت��ف��ال ب��ذك��رى عيد المقاومة
والتحرير في ساحة عاشوراء في
مدينة النبطية ،على «التمسك
بالمعادلة الذهبية الجيش والشعب
والمقاومة التي تحمي لبنان اليوم
في مواجهة اإلسرائيلي والتكفيري
وأيّ تهديد» ،داعيا ً إلى «إخراجها
م��ن دائرتها اللبنانية وتقديمها
إلى سورية والعراق واليمن وك ّل
الشعوب التي تواجه األخطار».
وأكد السيد نصر الله «أنّ معركة
ال��ق��ل��م��ون مستمرة ح��ت��ى يتمكن
الجيش ال��س��وري والمقاومة من
تأمين كامل ال��ح��دود ،كما نصح
الجميع بإخراج عرسال وأهلها من
دائرة المزايدات الطائفية» ،داعيا ً
الدولة إلى «أن تتح ّمل مسؤوليتها
في جرود عرسال» ،ومشدّدا ً على
«أنّ أهلنا في البقاع وبعلبك الهرمل
لن يقبلوا ببقاء إرهابي واحد في أيّ
جرد من الجرود» ،كما توجه إلى
أهالي عرسال بالقول« :نحن يا
أهلنا في عرسال جاهزون أن نم ّد
يد االخ��وة والمساعدة ونكون إلى
جانبكم ،لكن يجب على الدولة أن
تتح ّمل مسؤوليتها».
وأش����ار ال��س��ي��د ن��ص��ر ال��ل��ه إل��ى
«أنّ ما نشهده ه��ذه األي��ام هو أنّ
ال��ت��اري��خ يعيد نفسه بعناوين
وأسماء مختلفة ،الفتا ً إلى أنّ بعض
اللبنانيين كان يراهن على االجتياح
اإلس��رائ��ي��ل��ي ويتعامل م��ع��ه ،كما
كانوا جزءا ً من مشروع واحد ،وكان
البعض يتحدث ع��ن اإلسرائيلي
ك���ص���دي���ق وح���ل���ي���ف وم���ن���ق���ذ».
ب����دوره ،أح��ي��ا ال��ح��زب ال��س��وري
القومي االجتماعي في منفذيتي
ال��م��ت��ن ال��ش��م��ال��ي وال���غ���رب عيد
المقاومة والتحرير باحتفالين
حاشدين ،أكد فيهما نائب رئيس
الحزب توفيق مهنا ورئيس المكتب
السياسي المركزي الوزير السابق
علي قانصو على التمسك بالمقاومة
خ��ي��ارا ً ون��ه��ج�ا ً وم��م��ارس��ة ،ألنها
السبيل الوحيد الستكمال تحرير

األرض ولص ّد المخاطر والمؤامرات
التي تتع ّرض لها ب�لادن��ا ،وآخ��ر
حلقاتها الهجمة اإلرهابية الظالمية
المدعومة من المشروع األميركي-
الصهيوني ومَ��ن معه م��ن أدوات
عربية وإقليمية.
كما أك���دا ال��وق��وف إل��ى جانب
سورية ألنّ سالمة الدولة السورية
تمثل س�لام��ة للقضية القومية
بر ّمتها ،ك��ون بوصلتها الدائمة
باتجاه فلسطين ،وتمثل الحاضن
األس���اس���ي ل��ل��م��ق��اوم��ة .وتخللت
ال��م��ه��رج��ان��ي��ن ك��ل��م��ات سياسية
وحزبية شدّدت على ضرورة حماية
المقاومة من خالل تحصين الوضع
الداخلي في لبنان وتفعيل عمل
المؤسسات وفي المقدّمة انتخاب
رئيس للجمهورية مؤمن بخيار
المقاومة وبعالقات لبنان المميّزة
مع محيطه الطبيعي.

القوى الحزبية
والشعبية ستحسم
معركة عرسال

وف��ي السياق ،أش���ارت مصادر
مراقبة لـ«البناء» إل��ى «أنّ األه� ّم
في خطاب السيد نصرالله والذي
ي��دور حوله الخطاب ه��و تعميم
القاعدة الذهبية الجيش والشعب
والمقاومة في المنطقة وليس في
لبنان فقط ،ألنّ الجيوش العربية
لم ولن تستطيع مواجهة التنظيمات
اإلرهابية وح��رب العصابات في
أكثر من بلدٍ ،بل تحتاج إلى مساعدة
الحشد الشعبي والقوى الحزبية
والشعبية الفاعلة على األرض».
واعتبرت المصادر «أنّ حاجة
دول المنطقة لدعم الحشد الشعبي
ليس فقط لتأمين القوى العسكرية
للقتال ف��ي ال��م��ي��دان ،ب��ل لتؤ ّمن
الحروب على اإلرهاب مشروعيتها
ال���ت���ي ت��س��ت��ن��د إل����ى ال��ش��رع��ي��ة
الشعبية» ،مشيرا ً إلى «أنّ تعميم
ه��ذه القاعدة الذهبية لها أبعاد
سياسية وعسكرية وسياسية».
وأضافت« :النقطة الثانية هي
أنه لم يعد هناك من حدود جغرافية
وسقوف محددة لحضور قوى حزب
الله لمواجهة األخطار اإلرهابية
على مستوى المنطقة ،بل ستكون
هناك محاور قتالية جديدة من دون
أن تترك المقاومة ساحة الجنوب
والمواجهة مع العدو اإلسرائيلي بل
ستبقى مستنفرة ومستعدة لذلك».
وتوقعت المصادر وفقا ً لكالم
السيد «معركة جديدة في جرود
عرسال ستحسمها القوى الحزبية
والشعبية والعائالت والعشائر في
بعلبك  -الهرمل إذا لم تقم الدولة
بواجباتها وه��ي ل��ن تقوم بذلك،
لذلك ستكون المعركة قريبة».
وأوضحت المصادر أنه «طالما
يتوسع
العدو التكفيري اإلرهابي
ّ
ف��ي المنطقة وي��ح��ت � ّل المناطق
السكنية ويرتكب المجازر ،فإنّ
سيوسع مناطق تدخله
حزب الله
ّ
في سورية وفي ك ّل المناطق لحماية
لبنان بالدرجة األولى والتي تبدأ
من سورية».
أمنياً ،واص��ل الجيش السوري
وال��م��ق��اوم��ة ال��ت��ق��دم ف���ي ج���رود
القلمون والسيطرة على المزيد من
التالل والمناطق وإلحاق القتلى
واإلصابات والخسائر في صفوف
اإلره��اب��ي��ي��ن .وق���د ت � ّم��ت السبت
الماضي السيطرة على تلة صدر
البستان الجنوبية بالكامل في
القلمون وإي��ق��اع ع��ش��رات القتلى
والجرحى في صفوف المسلحين
فيما ف� ّر آخ��رون .وتقع ه��ذه التلة
شمال جبل طلعة موسى ويبلغ
ارت��ف��اعُ ��ه��ا  2600متر ع��ن سطح
البحر وهي تشرف على ما تبقى من
جرود فليطة والجراجير وعلى جز ٍء
كبير من جرود عرسال.
وأكد مصدر عسكري لـ»البناء»
أهمية ه��ذه التلة ال��ت��ي «تعتبر

أساسية في المنطقة ومشرفة على
ك ّل منطقة جرود عرسال» ،مرجحا ً
«أن يسعى المسلحون لفتح ثغرات
ف��ي ال��ط��وق ال��ذي يشكله الجيش
اللبناني ع��ل��ى ع��رس��ال ألن��ه��م ال
يستطيعون االخ��ت��راق م��ن جهة
الجرود خارج األراض��ي اللبنانية
أي من الجهة السورية».
ولفت المصدر إلى «أنّ االحتمال
اآلخر هو أن يعمد فريق  14آذار إلى
رف��ع السقف والتحريض المذهبي
والطائفي على حزب الله والجيش
اللبناني وتحريك الشارع والوضع
األمني للحؤول دون دخول حزب الله
إلى محيط عرسال وجرودها ،مشيرا ً
إلى أنّ قرار الدخول إلى عرسال هو
موضع التباس محلي وليس تقنياً».
وك��ش��ف ال��م��ص��در «أنّ ه��ن��اك
تواصالً بين جرود عرسال والبلدة
التي تح ّولت إلى مركز لوجستي
وغ��رف��ة ع��م��ل��ي��ات ومستشفيات
ميدانية وغرف تحقيقات وسجون
محاكم ومخازن ذخيرة للمجموعات
المسلحة إضافة إلى المخيمات التي
تأوي عددا ً كبيرا ً من المسلحين».
وأوضح المصدر أنّ «حزب الله
سيطر على ك ّل التالل المشرفة على
جرود عرسال ،ال سيما فليطا ،والتي
تؤدّي إلى جرود عرسال» ،معتبرا ً
«أنّ استكمال الحزب المعركة ض ّد
المسلحين في المنطقة سيدفعهم
للدخول إل��ى عرسال ما يجعلهم
يصطدمون حتما ً بالجيش» .وأكد
«أنّ الجيش ق��ادر على التصدّي
للمسلحين وهزيمتهم ألنّ المعركة
ل��ن ت��ك��ون أش��� ّد ق��وة وأص��ع��ب من
معركة نهر البارد في الشمال ألنّ
ج���زءا ً ك��ب��ي��را ً م��ن أه��ال��ي عرسال
س��ي��ت��ع��اون��ون م��ع ال��ج��ي��ش ض � ّد
المسلحين».

عون يعلن غدا ً
الخطوات المقبلة

سياسيا ً ينهي تكتل التغيير
واإلص��ل��اح ج��والت��ه ال��ي��وم على
ال��ق��ي��ادات ال��س��ي��اس��ي��ة ورؤس���اء
األح���زاب ب��زي��ارة النائب ميشال
المر ف��ي ع��م��ارة شلهوب .ولفتت
مصادر نيابية في التيار الوطني
ال��ح��ر ل��ـ»ال��ب��ن��اء» إل��ى أنّ التكتل
سيجري تقويما ً للنتائج التي
خرجت بها ال��وف��ود م��ن جولتها،
وس��ي��ج��ري ات��ص��االت م��ع ال��ق��وى
السياسية التي أيدت هذه المبادرة
قبل عرضها على طاولة «التكتل»
ال��ذي يجتمع الثالثاء في جلسة
مخصصة لمناقشة المبادرة ،على
«أن يعلن رئيس التكتل العماد
ميشال ع��ون م��س��اء ال��ث�لاث��اء في
ح��دي��ث ع��ب��ر ق��ن��اة «أو ت��ي ف��ي»،
سلسلة خطوات ستكون بمثابة
خريطة طريق للمرحلة المقبلة.
وأكدت المصادر «أنّ رئيس التكتل
لن يقبل بسياسة المقايضة التي
ير ّوج لها تيار المستقبل ،بإعطائه
قيادة الجيش مقابل أن يتخلى عن
رئاسة الجمهورية» ،فهو شدّد أمام
ك ّل من فاتحه باألمر على «ضرورة
فصل المراكز العسكرية عن المراكز
السياسية».
وك��ان ع��ون ،دع��ا وزي��ر الدفاع
سمير مقبل لالستقالة إذا كان غير
قادر على التقيّد بالقانون ،وقال:
«وزير الدفاع ملزم بتنفيذ القانون
وتعيين قائد جيش وليس التمديد
لحالة غير شرعية ،وإن لم يكن قادرا ً
على ذلك فليستقل ومن يرفضنا في
هذا البلد نرفضه أيضاً».

مفقود
فقد حسين محمد شمس الدين مواليد
 1990بطاقة هويته اللبنانية التي تحمل
الرقم  .000013554207ال��رج��اء م ّمن
يجدها االتصال على الرقم 76/969656
وله مكافأة مالية.

تمويل المحكمة من
العليا لإلغاثة

وي��ن��ع��ق��د مجلس ال�����وزراء في
جلستين األولى األربعاء الستكمال
مناقشة م��ش��روع م��وازن��ة العام
 ،2015وال��ث��ان��ي��ة ع��ادي��ة ي��وم
الخميس لبحث وإقرار بنود واردة
على ج���دول أع��م��ال��ه .وأك���د وزي��ر
الشباب والرياضة عبد المطلب
حناوي لـ»البناء» أن جلسة األربعاء
ستستكمل البحث ف��ي م��وازن��ات
ال��وزارات» ،مشيرا ً إلى «أن النقاط

رحلها رئيس الحكومة
الخالفية ّ
تمام س�لام إل��ى حين االنتهاء من
الموازنة» .وشدد على «أن تمويل
المحكمة الدولية سيكون من الهيئة
العليا لإلغاثة على غرار ما جرى
سابقا ً في حكومة الرئيس نجيب
ميقاتي» .وإذ لفت إل��ى أنّ العمل
جار لتضمين السلسلة في الموازنة
كأرقام ،لفت إلى أنّ وزير المال علي
حسن خليل أع ّد دراستين للموازنة:
واحدة تتض ّمن السلسلة ،وأخرى
من دون السلسلة.

�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ أمر مهمة.
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات (مالية لبنان الجنوبي\
دائرة التدقيق) المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه مجهولي مركز العمل ومحل
اإلقامة حاليا ً للحضور سخصيا ً أو من ينوب عنه قانونا ً خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ
2015/05/25
إلى مركز الدائرة الكائن في محافظة لبنان الجنوبي \صيدا\ السراي الحكومي\ مبنى
مالية لبنان الجنوبي\ دائر التدقيق\ الطابق الثاني لتبلغ أمر مهمة.
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بتاريخ 2015/06/24
عمالً بأحكام المادة  28من القانون رقم  44تاريخ  2008/11/11وتعديالته ( قانون
االجراءات الضريبية).
رقم المكلف

اسم المكلف

1922077

شركة ليبريت  Le Beryteش.م.م.

النشاط
البيع بالتجزئة لقطع الغيار أو أج��زاء
المركبات
(جديدة ومستعملة)

للمراحعة:
العنوان :صيدا السراي الحكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني.
الهاتف.754086/07 720014-/07 720012-/07:
رئيس دائرة التدقيق بالتكليف
محمد سامي عبدالله
رئيس المصلحة المالية االقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف
975
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ أمر مهمة.
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات (مالية لبنان الجنوبي\
دائرة التدقيق) المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه مجهولي مركز العمل ومحل
اإلقامة حاليا ً للحضور سخصيا ً أو من ينوب عنه قانونا ً خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ
2015/05/25
إلى مركز الدائرة الكائن في محافظة لبنان الجنوبي \صيدا\ السراي الحكومي\ مبنى
مالية لبنان الجنوبي\ دائر التدقيق\ الطابق الثاني لتبلغ أمر مهمة.
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بتاريخ 2015/6/24
عمالً بأحكام المادة  28من القانون رقم  44تاريخ  2008/11/11وتعديالته ( قانون
االجراءات الضريبية).
اسم المكلف

النشاط

رقم المكلف

رجاء محمد الزغبي

16126

طبيبة

محمد حسن فواز

247149

البيع بالتجزئة للتجهيزات المنزلية

للمراحعة:
العنوان :صيدا السراي الحكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني.
الهاتف.754086/07 720014-/07 720012-/07:
رئيس دائرة التدقيق بالتكليف
محمد سامي عبدالله
رئيس المصلحة المالية االقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف
975
إعالم تبليغ
الموضوع :إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات (مالية لبنان الجنوبي\
دائرة التدقيق) المكلف الوارد اسمه في الجدول أدناه مجهول مركز العمل أو محل اإلقامة
حاليا ً للحضور سخصيا ً أو من ينوب عنه قانونا ً خ�لال مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ
2015/05/25
إلى مركزالدائرة الكائن في محافظة لبنان الجنوبي \صيدا\ السراي الحكومي\ مبنى
مالية لبنان الجنوبي\ دائرة التدقيق\ الطابق الثاني لتبلغ المبلغ المتوجب عليه.
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بتاريخ 2015/06/24
عمالً بأحكام المادة  28من القانون رقم  44تاريخ  2008/11/11وتعديالته ( قانون
االجراءات الضريبية).
اسم المكلف
توفيق احمد حشيشو

رقم المكلف
702709

تبدأ مهلة االعتراض على الضريبة المحددة بشهرين اعتبارا ً من اليوم التالي لتاريخ
التبليغ أي في  2015/06/25وتنتهي في  2015/08/25ضمناً.
للمراحعة:
العنوان :صيدا السراي الحكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني.
الهاتف.754086/07 720014-/07 720012-/07:
رئيس دائرة التدقيق بالتكليف
محمد سامي عبدالله
رئيس المصلحة المالية االقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف
975

