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حمليات � /إعالنات

مناورات للعدو في الم�ستعمرات ال�شمالية

كيف نخرج ( ...تتمة �ص)1

مرجعيون -رانيا العشي
ف��ي غطار م��ن��اورات الجبهة الداخلية ،ن ّفذ
جيش االحتالل «اإلسرائيلي» ،مناورة عسكرية
بالذخيرة الحية ،تحاكي هجوما ً إفتراضيا ً
ضد المستعمرات الشمالية المتاخمة للحدود
مع لبنان المقابلة لطريق عام عديسة ـ كفركال
الحدودي.
واستخدمت في المناورات القنابل الدخانية
المل ّونة والمدفيعة ودب��اب��ات الميركافا ،حيث
سقطت القذائف في محيط مستعمرتي التخشيبة
(كفرجلعادي) وكفريوفال ،في ظل إجراءات أمنية
مشددة اتخذها الجيش االسرائيلي من مستعمرة
مسكفعام ن��زوال ً نحو ج��دار فاطمة وإب��ل القمح،
حيث انتشر الجنود واآلل��ي��ات العسكرية في
البساتين المتاخمة للحدود ،وسط تحليق لطائرة
استطالع من دون طيار في أجواء المنطقة.
فيما راقب المناورة عن كثب ،الجيش اللبناني
والقوات الدولية ،وسيروا دوري��ات على طول
الخط األزرق الممتد من مدخل عديسة ن��زوال ً
نحو جدار فاطمة ومرورا ً بسهل مرجعيون وتلة
الحمامص المشرفة على الوزاني.

جنديان دوليان يراقبان المناورة

حمدان :لعدم التدخل في ال�ش�أن الم�صري
أس��ف أمين الهيئة القيادية ف��ي حركة الناصريين
المستقلين «المرابطون» العميد مصطفى حمدان في بيان
أمس أن «نسمع ونقرأ بيانات من نواب وإعالميين يتدخلون
بصفاقة في الشأن الداخلي المصري ،ال سيما بعد صدور
األحكام القضائية المصرية بحق المدعو محمد مرسي».
ودع��ا حمدان إلى «ع��دم التدخل في الشأن الداخلي

المصري خصوصا ً أنه حين كان أهلنا المصريون تحت
هيمنة حكم الفاشية الدينية وع��رض��ة للظلم والقهر
واستباحة أرواحهم وأموالهم استنادا ً إلى تصنيفات
ربيعهم العربي كأقباط ومسلمين شيعة وسنة ،لم
نسمع هذه األصوات تستنكر ما يجري على أرض مصر
العربية».

النابل�سي :الحكم
تع�سفي
بحق ال�سلمان ّ
اعتبر العالمة الشيخ عفيف النابلسي أنّ الحكم الصادر بحق رئيس حركة
تعسفي وظالم ،ويأتي في سياق
الوفاق البحرينية الشيخ علي السلمان «حكم
ّ
المنهج نفسه الذي اتبعه الملك البحريني منذ بداية األزمة بكتم الحريات ومنع
المظاهرات واالحتجاجات الشعبية المطالبة بالحقوق السياسية واالجتماعية».

اليمن :تمديد ( ...تتمة �ص)1
ال يمكن حله بين التركيز على أولوية مكافحة
اإلره��اب والوصول إلى وقف للقتال ،وفي
ال��م��ق��اب��ل ي��ب��دو ب��ل��وغ ال��ح��وار ال��داخ��ل��ي بين
مك ّونات الصراع السياسي في بعده الداخلي
سهالً تعوقه العالقات اإلقليمية للمتصارعين،
واالرت���ب���اط���ات ب��ال��م��ح��اور ال��م��ت��ص��ارع��ة في
المنطقة وال��ت��ي تشكل إي����ران والسعودية
طرفي المعادلة فيها ،وبينما تتقبّل إيران
البقاء خارج الشراكة العلنية في أطر الحوار
مبدية االستعداد للمساهمة من خارج الحوار
في تقريب وجهات النظر ،وتعلن استعدادها
للحوار مع السعودية لتسهيل هذا التقارب،
ال تزال السعودية في اليمن كما في سورية
هي العقدة التي ال يخفي إسماعيل ولد شيخ
أحمد كما ال يخفي ستيفان دي ميستورا،
أن��ه��ا تتسبّب ب��اإلرب��اك ،فعلى الضفة التي
تساندها تتموضع «القاعدة» من جهة ،ومن
جهة أخ��رى منها تأتي الشروط والضغوط
لفرض الطابع اإلقليمي على الحوار الداخلي،
وت��ص�� ّر على الشراكة المباشرة بالرعاية،
واضعة العراقيل أمام التشارك مع إيران في
التعاون من داخل أطر ومؤسسات الحوار أو
من خارجها ،وصوالً إلى وضع الفيتو المعلن
على أي اتصال بإيران طلبا ً لمساعدتها من
جانب المبعوثين األمميين.
في ظال ّل هذا الموقف السعودي تتحرك
«إسرائيل» لحصاد ارتباك الحلول وتسويق
تدخلها العلني إلى جانب «جبهة النصرة» في

الجبهة الجنوبية من س��وري��ة ،حيث أعلنت
أمس أن ك ّل المنطقة الحدودية في الجوالن
ه��ي منطقة ع��س��ك��ري��ة ،وم��ن��ع��ت ك��� ّل مظاهر
التضامن من أبناء الجوالن مع إخوتهم في
جبل العرب في وجه إرهاب «جبهة النصرة»،
بينما ك��ان��ت ت��ق��دّم ق����وات االح���ت�ل�ال الدعم
الخلفي لمحاوالت «جبهة النصرة» للتقدّم
نحو بلدة حضر السورية قرب القنيطرة من
جهة سفوح جبل الشيخ.
ارتباك المبعو ثين األمميين ،يبقى مقبوالً
أمام االرتباك اللبناني الذي يصل ح ّد الضياع،
في ظ ّل ثابت واحد واضح هو التقدّم النوعي
ال���ذي ت��ح��رزه ال��م��ق��اوم��ة ف��ي مواجهتها مع
مجموعات «داعش» و«النصرة» ،بينما تلقى
اللبنانيون بقدر من التفاؤل الوحدة النادرة
التي ستجمع المسلمين ال��ي��وم على موائد
إفطار شهر رمضان في أول أي��ام صيامه،
حيث التقى على تثبيت هاللها ال��ي��وم ،ك ّل
من كانوا يختلفون ك ّل سنة ،فللمرة األولى
ربما سيصوم وربما يفطر في العيد معاً،
ال��ذي��ن ي��ن��ت��ظ��رون إع�ل�ان دار ال��ف��ت��وى ومن
ورائها مصر والسعودية وال��ذي يحبّون أن
تكون معهما دمشق ،ومعهم أنصار المجلس
اإلس�لام��ي الشيعي األع��ل��ى ،وك��ذل��ك الذين
يتبعون تقويم المرجع الراحل السيد محمد
حسين فضل الله ومعهم مناصرو ومقلدو
السيد علي الخامنئي الذي تسير على فتواه
الجمهورية اإلسالمية اإلي��ران��ي��ة ،وف��ي ظ ّل

توتر وارتباك ( ...تتمة �ص)1
أو على إيران وموقعها من الملفات اإلقليمية ،سيكتشف أنه مع ك ّل يأس أميركي من
نصر تحققه مباشرة أو تفرضه عبر مراهناتها بما في ذلك ما يتخطى أدوار حلفائها
المباشرين إلى رهانها على تنظيم «القاعدة» ،كان التصعيد يصير سيد الموقف في
العالقة األميركية الروسية ،وأنه في ك ّل مرة تصل واشنطن إلى خالصة مفادها أنه
لم يعد باإلمكان أفضل مما كان ،كانت تتجه واشنطن إلى الحلحلة مع روسيا ،أمالً
بإنقاذ ما يمكن إنقاذه عبر التفاوض طالما النصر وتسجيل النقاط لم يعد أمامهما من
سبيل.
 هذه المرة تبدو مختلفة ،فواشنطن تستهلك رهاناتها على حرب السعودية علىاليمن ،ومثلها على موقع الرئيس التركي رجب أردوغان في تشكيل حاضنة لتبييض
«جبهة النصرة» ومحاولة فرضها في المعادلة السياسية السورية ،كعنوان معتمد
للمعارضة المعتدلة التي تمخضت ك ّل محاوالت تشكيلها عن فشل ذريع ،وتستنفد
الرهان على «النصرة» مرة وعلى «داع��ش» م��رات ،بعد إدخ��ال قوات التنظيم برعاية
أميركية مفضوحة إلى تدمر والرمادي ،وبدأ بتلقي الضربات من تشكيالت النخبة
في المقاومة ،وعلى ضفة موازية يبدو سقف الخلخلة التي تتوقعها واشنطن لمناطق
الحدود السورية الشمالية والجنوبية ،سواء عبر اللعب شماالً على وتر االنفصالية
الكردية أو الخوف والذعر من المجازر ل��دى ال��دروز في منطقة الجنوب ،محكوم
بمحدودية ق��درة شريط ح��دودي رقيق على الحياة ،ولو قدّمت له واشنطن الغطاء
كمشروع استقالل كردي ،بينما يبدو المشروع الذي ف ّوض وليد جنبالط بإدارته
تحت عنوان «الحياد الدرزي» يجا َبه برفض شديد في جبل العرب من القادة والفاعليات
واألهالي ،الذين توافقوا على خيار خوض المواجهة ض ّد «النصرة» و«داعش» ضمن
تشكيالت الدولة السورية وجيشها ،فعالم يمكن لواشنطن أن تراهن؟
 يبدو األقرب ضمن المشهد اإلجمالي الذي تنشأ فيه منصة التفاوض حول الملفاليمني ،وتنشأ مثلها منصة التفاوض حول األزمة السورية ،ويجري تفعيل المنصتين
بتحريك ك ّل من المبعوثين األمميّين إليهما إسماعيل ولد شيخ احمد وستيفان دي
ميستورا ،وفي الوقت الذي يقترب الملف النووي اإليراني من لحظات خط النهاية،
ويعلن وزير الخارجية األميركي جون كيري استعداد إدارته لرفع العقوبات عن إيران،
قبل إنجاز التحقق من الشكوك القديمة حول الملف النووي ووجود بعد عسكري له،
وهو ما تص ّر دول الغرب على تفتيش المنشآت العسكرية اإليرانية واستجواب العلماء
اإليرانيين ألجله ،ما يعني حركة أميركية استباقية لرفض فرنسي بريطاني لبلورة
تفاهم نهائي من دون قبول إيران بهذه المطالب الغربية ،وإعالنا ً أميركيا ً بالرغبة في
تسهيل التفاهم ،ما يشير إلى أنّ المنصات التفاوضية المكتملة ال تنقصها إال المنصة
الروسية.
 التصعيد األميركي محسوب ،وطابعه كالمي ،لكنه في الجوهر ،تراجع عنخيار التصعيد في أوكرانيا عبر التأكيد على الح ّل التفاوضي ،وفي الشق العسكري
نشر قوات أميركية في أوروب��ا يبدو بديالً عن ال��درع الصاروخية من جهة ،وبديالً
عن الدعوات لض ّم دول تعترض موسكو على انضمامها إلى الحلف األطلسي ،ويبدو
أنّ الر ّد الروسي بنشر صواريخ نووية إضافية في المجال األوروبي جوابا ً متوقعا ً
من األميركيين ،إلطالق منصة تفاوض روسية أميركية تواكب المنصات التفاوضية
األخرى.
 إشارة إلى فتح مسارات التفاوض وليست إشارة إلى إغالقها.ناصر قنديل

هذه الوحدة النادرة ،التي يغيب عنها مقلدو
المرجع السيد علي السيستاني ،على رغم
ت��داخ��ل��ه��م م��ع أن��ص��ار ال��م��ج��ل��س اإلسالمي
الشيعي األعلى ،تظهر بغداد منقسمة عكس
ب��ي��روت ب��ي��ن ص��ي��ام متبعي ت��ق��وي��م اإلفتاء
السني ومقلدي المرجعية في النجف.

عطلة رمضانية للحكومة

م��ع إع�ل�ان دار اإلف��ت��اء والمجلس اإلس�لام��ي
الشيعي األعلى اليوم أول أيام رمضان ،يبدو أن
الحكومة ستدخل في عطلة رمضانية وتنصرف
إلى العبادات ،لحين أن تنضج االتصاالت التي
يجريها الرئيسان نبيه بري وتمام سالم إليجاد
حلول تعيد تفعيل عمل المؤسسات .وعلى رغم
التعطيل الحكومي ف��إن رئيس الحكومة تبلغ
من السفراء الغربيين دعما ً دوليا ً بمنع سقوط
حكومته.
وك��ان سالم زار أمس مصر ليوم واح��د وتوج
زي��ارت��ه بلقاء ال��رئ��ي��س ال��م��ص��ري عبد الفتاح
السيسي الذي أكد الموقف المصري الداعي إلى
الحل السياسي لألزمة .وتخوف سالم في مؤتمر
صحافي مع نظيره المصري إبراهيم محلب ،من
استمرار تعطيل المؤسسات في لبنان ب��دءا ً من
رئاسة الجمهورية.
وأك��دت مصادر مطلعة لـ«البناء» «أن زيارة
سالم إلى مصر تأتي في إطار حراك إقليمي لملء
الفراغ في زمن التعطيل» .ولفتت المصادر إلى
أنه «ليس في مقدور مصر أن تعطي وتقدم حلوال ً
للبنان في الوقت الراهن» .واعتبرت المصادر «أن
الزيارة تأتي في الوقت الضائع ،فالسعودية ال
تسمح لطرف عربي آخر أن ينازعها النفوذ على
حكومة سالم ،فهي قبلت على مضض بنصف نفوذ
في الحكومة ،وال تستطيع أن تتقاسم هذا النفوذ
مع آخرين».

بري :سالم أرجأ عقد الجلسات
بناء على طلبي

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري بحسب
ما نقل عنه زواره لـ«البناء» أن أكثر ما يفسر
تصعيده وانزعاجه ،موقف التيار الوطني الحر
من مقاطعة الجلسات التشريعية» ،مشيرا ً إلى
«أن هذا الموقف غير مقبول على اإلطالق .وأكد
بري «أنه من أكثر الناس حرصا ً على الميثاقية،
فهو بمقدوره عقد جلسات تشريعية يتوافر فيها
البعد الميثاقي ،لكنه ال يقدم على هذه الخطوة
ح��رص�ا ً على ع��دم دف��ع األم���ور إل��ى المزيد من
التعقيد».
ولفت ب��ري إل��ى «أن الرئيس س�لام أرج��أ عقد
الجلسات بناء على طلبه» ،الفتا ً إلى أنه جرى
التداول بينه وبين سالم بأن تكون هناك عطلة
حكومية بانتظار بلورة مخارج» .ورأى بري أنه
كان باإلمكان أن يكون هناك تمديد لمدة مدروسة
ل��ع��دد م��ن ال��ض��ب��اط بانتظار أن يحين موعد
المعالجة ،لكن اآلخرين لم يتقبلوا هذا األمر.
وذكر بـ«التمديد لـ  12ضابطا ً في عام 1986
عندما كان العماد ميشال عون قائدا ً للجيش».
وف��ي سياق متصل ،تحدثت م��ص��ادر عليمة
عن اتصاالت تجرى لعقد جلسة لمجلس لوزراء
الخميس المقبل ال يكون على ج��دول أعمالها
إال ال��م��ش��اري��ع المتعلقة ب��ال��ش��ؤون الحياتية
للمواطنين.
ولفتت م��ص��ادر وزاري���ة لـ«البناء» إل��ى «أن
الخطابات السياسية عقيمة ودلع بعض الوزراء
ال ينفع».

المقاومة تقصف
مواقع المسلحين في الجرود

أمنيا ً تستمر المقاومة بحصار وتضييق الخناق
على المجموعات اإلرهابية في ج��رود القلمون

وعرسال حيث استهدفت أمس برمايات دقيقة
ومركزة تجمعات مسلحي تنظيم «داع��ش» في
منطقة شنشارة اللبنانية شرق جرد رأس بعلبك
بقذائف المدفعية أسفرت عن مقتل وجرح عدد من
المسلحين.
وأك��د مصدر عسكري لـ«البناء» أن القصف
المدفعي ال���ذي ت��ق��وم ب��ه ال��م��ق��اوم��ة ه��دف��ه إما
التمهيد لدخول بري لقوى المقاومة إلى موقع أو
تجمع للمسلحين ،وإما الرمي كسد ناري إلرباك
المسلحين وثنيهم عن شن أي هجوم على أحد
مواقع المقاومة أو أحد القرى البقاعية».
ولفت المصدر إلى أن وتيرة المعارك تراجعت
ف��ي ج��رود ع��رس��ال ألن المقاومة تستفيد من
حرب التصفية بين «النصرة» و«داع��ش» لكن
عمليات القضم ما زال��ت مستمرة وك��ل خطوة
محسوبة لدى القيادة العسكرية التي تدير هذه
المعركة».
وأض��اف المصدر« :أن كل حروب العالم على
داعش لم تنجح بتحقيق أي انتصار عليه ال في
ال��راق وال في وس��رة وال في اليمن ،في حين أن
حزب الله هو المقاومة الوحيدة التي استطاعت
تحقيق انتصار حقيقي في جرود القلمون وعرسال
اللبنانية».
ورأى «أن التصفيات بين النصرة وداع��ش
تجري في شكل ممنهج ،وفي عدة مناطق حيث
تأكل الفصائل المسلحة بعضها بعضا ً ضمن
الصراع على النفوذ والسيطرة ،مؤكدا ً أن الحرب
مفتوحة بينها».
وأش��ار المصدر إل��ى «أن هذين التنظيمين ال
يختلفان على مسألة عقائدية بقدر ما يختلفان
على نهب المغانم والسرقة» ،الفتا ً إلى «أن معظم
مقاتلي النصرة وداع��ش وخصوصا ً القياديين
منهم هم من األجانب وليسوا سوريين ،فضالً
عن «أن كل تنظيم يحاول أن يمسك زمام األمور
في الميدان ضمن الصراع التي تديره الواليات
المتحدة وحلفائها اإلقليميين لتسويق جبهة
النصرة كطرف «م��ع��ارض معتدل» فيما يعمل
تنظيم «داع��ش» على إثبات نفسه في الميدان
ليقول أنه موجود ويمسك باألرض».
ورأى ال��م��ص��در «أن ال��ص��راع يتعمق بين
التنظيمين أكثر فأكثر ولن ينتهي وسيتطور في
المستقبل ألن كل طرف منهما يك ّفر اآلخر ويعتبر
كل من ال يسير معه يجب قتله».

«النصرة» تنقل المعركة
ضد الدروز إلى الجوالن

في سياق آخ��ر ،يراقب دروز لبنان بقلق ما
جرى ويجري في قلب لوزة والسويداء والقنيطرة.
وأوضح مصدر مطلع لـ«البناء» «أن هجوم جبهة
النصرة على منطقة حضر الدرزية سببه هزيمة
الجبهة في مطار الثعلة فهي لم تستطع السيطرة
عليه وال دخ��ول ال��س��وي��داء ،واستبدل «جيش
الفتح» بجيش «حرمون».
ولفت المصدر إلى «أن نقل النصرة المعركة ضد
الدروز نحو الجنوب إلى القنيطرة والجوالن وضع
«إسرائيل» في إحراج كبير ،فهي من جهة تدعي
أنها تقدم الحماية للدروز ،وفي الوقت نفسه ال
تنكر ارتباطها بجبهة النصرة والمسلحين ،وتقدم
الدعم اللوجستي لهم» ،مشددا ً على «أن دروز
الجوالن هددوا باختراق حدود السياج الحديدي
لينقذوا أهلهم في حضر».
ورأى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طالل
أرسالن في بيان «أن المسلسل البربري الذي بدأ
من قلب لوزة تستكمل فصوله في حضر منذ أول
من أمس».
وطلب ارسالن من الدروز في العالم أن يدركوا
أن «الدعم «اإلسرائيلي» المطلق للتكفيريين هو
الذي حلل دم بني معروف في سورية والدليل على
ذلك فتح الحدود «اإلسرائيلية» على مصراعيها
لمعالجة ج��رح��ى التكفيريين ع��دا ع��ن الدعم
العسكري واللوجستي لهم».

�صنعاء :انفجارات ( ...تتمة �ص)1
كما استهدف سيارة مفخخة ثالثة جامع قطينة في حي الجراف ،فيما انفجرت سيارة مفخخة
أخرى أمام منزل القيادي في حركة أنصار الله صالح الصماد.
واعتبر محللون سياسيون أن من يقف خلف هذه التفجيرات هي السعودية وأن الغرض من هذه
التفجيرات هو إيصال رسالة بأنه حتى لو أعلنت الهدنة أو توقف العدوان فان السعودية بأدواتها
قادرة على زعزعة األمن واالستقرار والوصول إلى أماكن حساسة داخل العاصمة.
وفي سياق أمني آخر ،استمر العدوان السعودي في شن غاراته على صنعاء وذمار ومأرب
والجوف والمحويت استهدفت فيها مواقع مدنية ،فيما استهدف الجيش اليمني مواقع عسكرية
سعودية.
وكان الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفا عددا ً من المواقع العسكرية السعودية ودمرت 4
آليات عسكرية تابعة للقوات السعودية في موقع المخروق بنجران ،وقصفت القوات معسكر عميش
السعودي في ظهران عسير بـ 40صاروخاً.

ابتغت إسقاطها وإعادة صياغتها بما يناسب المخطط
المعتدي ،ووج��دت المنطقة نفسها أم��ام خيارين:
االس��ت��س�لام للمخطط وع���ودة االستعمار بالصيغ
الجديدة التي يحددها أو المقاومة المتالك القرار
المستقل والسيادة.
وفي الخيارات ،انقسم أهل المنطقة بين الخيارين
فأضيف إلى البعد الدولي الرئيسي للعدوان بعد محلي
إقليمي اشتبهت على البعض أهميته ،حتى ساوى بينه
وبين أساسه الدولي وه��ذا خطأ ف��ادح ،ألن الحقيقة
برأينا أن المنطقة تتعرض ل��ع��دوان خارجي اتخذ
من عناصر محلية أدوات له ،أما الجوهر فهو صراع
بين مشروعين مشروع أجنبي استعماري ومشروع
إقليمي تحرري .وكل كالم آخر يحف النقاش ويشتت
الجهد ،إذ يجب أن نعلم أن هناك عدوانا ً وهناك دفاعا ً
في مواجهته ،دف��اع يقوده محور المقاومة اإلقليمي
مستفيدا ً من دعم وتأييد يظهر أحيانا ً من جهات دولية
فاعلة ،جهات تقدر حجم تدخلها وفقا ً لمصالحها
وقدرتها على المبادرة والتحمل.
وعلى هذا األس��اس ،خطط محور المقاومة دفاعه
بعد أن تبين أو كشف استراتيجية العدو ومخططه،
وه��و س��ل��وك منهجي ف��ي تخطيط أي دف���اع ،وعلى
الصعيد األول أي االستراتيجية ظهر جليا ً أن العدو
يعتمد استراتيجية القوة الناعمة التي تقوم على أركان
خمسة:
فرز الشعوب على أس��اس إثني متعدد العناوين
ونشر التخويف والخالف بين األقسام المحدثة.
منع ال��ح��وار بين المكونات المجزأة وإف��ش��ال أي
مسعى يهدف إلى إرساء تفاهم أو اتفاق بينها.
دفع المكونات المجزأة إلى االحتراب والتناحر حتى
االستنزاف والتآكل ومنع حسم المعركة لمواصلة
النزيف جهدا ً وبشرا ً وثروة.
المحافظة على اإلمساك بمفاتيح التحكم بالمسرح
ولعب دور الحكم المنقذ الذي يلجأ إليهم المحتربون
ليفصل بينهم أو ليساعد أحدهم اآلخر.
ع���ودة األج��ن��ب��ي ليبسط السيطرة على األج���زاء
المتآكلة ،عودة بثوب المنقذ شكالً وبحقيقة المستعمر
فعالً.
لقد أدرك محور المقاومة منذ البدء استراتيجية
العدوان كما أدرك مشروعه الذي انقلب من مشروع
التقسيم /التفتيت االمتالكي أو التملكي ،الهادف إلى
إنشاء دول واهنة صغيرة يكون قرارها جميعها بيد
األجنبي (أميركا و«إسرائيل») ،انقلب اآلن إلى مشروع
تفتيتي احترابي تناحري يقوم على الفرز بين منطقتين
أو فئتين واح��دة قرارها بيد الغرب وواح��دة تقاومه
ثم دف��ع الجميع إل��ى االح��ت��راب ال��دائ��م ،ولهذا يسمى
المشروع الجديد بمشروع الحرب الدائمة ،ومن أجل
حماية إسرائيل من لظى النار المستعرة في اإلقليم
وخطر المقاومة ،اتجه المخطط إلقامة ح��زام أمني
درزي في جنوب سورية ولبنان.
وألن محور المقاومة يعمل على بينة من األمر وألنه
أدرك ذلك منذ البدء وتابع متغيرات وتقلبات العدوان
في خططه ،فإنه كان يضع في كل مرة استراتيجية
دفاعية تناسب المقتضى إلجهاض الخطة التنفيذية
للعدوان ،وبهذا استطاع المحور إجهاض أربع خطط

متتالية عمل بها خ�لال األشهر االثنين والخمسين
من عمر العدوان ،واآلن كما يبدو أن العدوان اعتمد
خطة جديدة جوهرها الحرب الصاخبة ذات الجبهات
المتعددة ،حرب يزج فيها وقود جديد يتم اختياره
وفقا ً الستراتيجية القوة الناعمة التي ذكرنا .وبهذا
األمر نفسر سلوكيات متسارعة قام بها أركان العدوان
أو خططوا لها كالتالي:
استقبال أوب��ام��ا لسليم جبوري العراقي السني
رئيس مجلس النواب ،استقبال رؤساء الدول ووعده
بتسليح وت��دري��ب العشائر السنية دون ال��م��رور
بالحكومة المركزية.
تدخل األردن على خط تسليح العشائر السنية في
شرق سورية وجنوب شرقي العراق.
عرض «إسرائيل» الحماية للدروز بإنشاء منطقة
آمنة لهم تحت سيطرتها ونارها مستغلة المجزرة
التي ارتكبتها جبهة النصرة في قلب لوزة في سورية
والجبهة كما هو معروف تخضع للقرار «اإلسرائيلي»
أصالً.
ارتكاب المجازر الوحشية في كل من حلب وحمص
ودمشق في اآلن نفسه في سياق الحرب الصاخبة
للترويع.
وفي تقييم عام أو درس علمي عسكري استراتيجي
عام للمشهد الدولي والمسرح االستراتيجي الذي يدور
حوله الصراع ،يمكن القول بأن المواجهة أو الصراع
وم��ع أف��ول شمس ح��زي��ران ال��ج��اري ،تدخل دورتها
الرابعة التي قد تكون األخيرة (ولكن ال��دورة ال تقل
عن سنة كما سبق وظهر خالل الدورات السابقة وقد
تصل إلى  20شهراً) ،دورة ستلقي فيها قيادة العدوان
كل ما يمكن من أوراق قاسية وفاعلة من أجل تحقيق
أهدافه ولهذا فإننا نرى كيف تكيف محور المقاومة
مع المتغيرات ووضع خططه الدفاعية التي تناسبها
وتضمن انتصاره النهائي في المحصلة ،ونذكر أن
االنتصار الذي نتحدث عنه هو انتصار مدافع يسعى
إلى منع المهاجم المعتدي من تحقيق أهدافه وليس
شيئا ً آخر كما يظن البعض ،أنه انتصار إرادة الحياة
والسيادة واالستقالل بصرف النظر عن حجم الخسائر
والثمن الذي يستلزم دفعه لتحقيقه.
وبهذا يجب أن نفهم حركة الميدان وجدول أوليات
المواجهة التي يعتمدها محور المقاومة والقائمة على
قواعد ثالث:
تجنب المعارك الهامشية ذات المردود الضعيف
والكلفة العالية أي التي ال تتناسب جدواها مع كلفتها.
المواجهة بذهنية القتال بالنفس الطويل انطالقا ً من
أن المواجهة هي مع خصم ال يهزم باالنهيار الميداني
الكلي أي بتدمير قوته العسكرية (أميركا وحلفها)
وقادر على إبدال خطة فشلت بخطة توضع .ويكون
المطلوب إفشال خطة وليس تدمير خصم.
المحافظة على المجتمع القادر على الحركة واإلنتاج
من أجل مد الحرب الدفاعية الطويلة باحتياجاتها
بالقدر الممكن.
 مداخلة ألقيت في  2015/6/15في مركز طبارة ـ
بيروت.

العميد د .أمين محمد حطيط

�إعالنات ر�سمية
إعالن
وزارة المالية مديرية الضريبة على القيمة
المضافة
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية
العامة -مديرية الضريبة على القيمة
ال��م��ض��اف��ة -مصلحة العمليات -دائ��رة
خ��دم��ات الخاضعين ،المكلفين ال���واردة
أسمائهم في الجدول أدن��اه 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 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 ب��وزارة
المالية:
رقم
المكلف

رقم البريد المضمون

اسم المكلف

انسكتا كيماويات 9005
للزراعة ش.م.م

LB009974773RR

التكليف
1159
إعالن
كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في
إجراء استدراج عروض لتوريد وتركيب
كابالت  66ك.ف  x 300 1ملم 2نحاس
م��ع علب ط��رف ل���زوم محطة الغربية
الرئيسية.
ي��م��ك��ن ل��ل��راغ��ب��ي��ن ف���ي االش���ت���راك
ب��اس��ت��دراج ال��ع��روض ال��م��ذك��ور أع�لاه
الحصول على نسخة من دفتر الشروط
م��ن مصلحة ال��دي��وان -ام��ان��ة السر-
الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء
لبنان -طريق النهر وذل��ك لقاء مبلغ
قدره/100000 /ل.ل.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان -ط��ري��ق ال��ن��ه��ر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
علما ً أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2015/7/24عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
بيروت في 2015/6/16
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس جان شكرالله
التكليف
1185
إعالن
يعلن رئيس بلدية تمنين التحتا عن
اج��راء مناقصة عمومية لتلزيم «صيانة
الطرق الداخلية في البلدة» فعلى الراغبين
بالمشاركة الحضور الى مركز البلدية ضمن
الدوام الرسمي للحصول على دفتر الشروط
وت��ق��دي��م ال��ط��ل��ب��ات ض��م��ن م��ه��ل��ة خمسة
عشر يوما ً من تاريخ النشر في الجريدة
الرسمية ،على أن تفض ال��ع��روض عند
الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي
النتهاء المهلة.
رئيس بلدية تمنين التحتا
مهدي عبدالله مرتضى
إعالن
نشر خالصة استدعاء
المرجع :ق��رار حضرة رئيس محكمة
الغرفة االبتدائية األولى في البقاع الرئيس
علي عراجي -بتاريخ .2015/6/2
ن��وع االستدعاء :شطب إش��ارة دعوى
دعويين

خ�ل�اص���ة االس����ت����دع����اء :ب��ت��اري��خ
 2015/6/1تقدم محمود فايز صبرا
بوكالة االستاذ احمد مرتضى باستدعاء
تسجل برقم  2015/550عرض بموجبه
أن��ه يملك كامل العقار  /464/تعلبايا
وان��ه يوجد على متن الصفحة العينية
للعقار المذكور اش��ارة دعويين االول��ى
مقدمة من جميل خليل غطاس ضد شركائه
بهذا العقار وع��ق��ارات اخ��رى موضوعها
قسمة قضائية الدعوى مقامة امام حاكم
الصلح والمسجلة برقم يومي 1259
تاريخ .1938
ال��ث��ان��ي��ة :وه��ي دع���وى ملكية مقامة
م��ن محمد دي���ب ال���زم���ار /جميل خليل
غطاس مقدمة ام��ام محكمة قاضي صلح
زحلة ومسجلة برقم يومي  537تاريخ
.1947/12/17
وقد ابرز المستدعي مع طلبه افادتين
ص��ادرت��ي��ن ع��ن ال��م��رج��ع المختص تفيد
بفقدان الملفين اثناء االحداث واوضح بان
لديه الصفة والمصلحة لشطب اإلشارتين
وفقا لنص المادة  512أ.م.م فقرة 3و 4
منها.
فعلى من لديه اعتراض أو مالحظات
على طلب المستدعي أن يتقدم بها الى قلم
المحكمة خالل مهلة عشرين يوما ً من تاريخ
النشر.
رئيس الكتبة
جورج أبي فيصل
وزارة العدل
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/6/8على المتهم جعفر محمد حمود
جنسيته لبناني محل إقامته بيروت محلة
برج البراجنة للجهة الشرقية من المخيم
ملك الشبطي ط  3والدته منى تولد 1980
عين قانا سجل  186عين قانا أوقف غيابيا ً
بتاريخ  2014/6/1وال يزال فارا ً بالعقوبة
التالية بتجريم المتهم جعفر محمد حمود
والمبينة هويته بجناية المادة 640/639
عقوبات وإن��زال عقوبة االشغال الشاقة
المؤبدة بحقه سندا ً لها على ان يحتسب
له مدة توقيفه االحتياطي واعتباره فارا ً
م��ن وج��ه العدالة وباتخاذ م��ذك��رة القاء
القبض الصادرة بحقه وتجريده من حقوقه
المدنية ومنعه طيلة مدة فراره من التصرف
ب��ام��وال��ه المنقولة وغ��ي��ر المنقولة ومن
اقامة الدعاوى عدا المتعلق منها بأحواله
الشخصية وتعيين رئيس قلم هذه المحكمة
قيما ً على امواله الدارتها كما ت��دار اموال
الغائب وبنشر الحكم اصوال وابالغ من يلزم

وتدريكه الرسوم والنفقات القانونية كافة.
وف��ق �ا ً ل��ل��م��واد  640/639م��ن قانون
العقوبات
الرتكابه جناية سرقة
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2015/6/11
الكاتب
محمد حايك
الرئيس المنتدب
القاضي خالد عبدالله
التكليف
1182
وزارة العدل
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
لقد حكمت ه��ذه المحكمة بتاريخ
 2015/6/8على المتهم موسى مصطفى
السيد احمد جنسيته لبناني محل إقامته
بيت ليف -محلة درب القوزح قرب محطة
السندس للمحروقات ملك والده والدته
انصاف تولد  1986سجل  72بيت ليف
أوق��ف غيابيا ً بتاريخ  2014/6/1وال
يزال فارا ً بالعقوبة التالية بتجريم المتهم
موسى مصطفى السيد احمد والمبينة
هويته اعاله بجناية المادة  587عقوبات
وإن��زال عقوبة االشغال الشاقة المؤقتة
بحقه مدة عشر سنوات على ان يحتسب
له مدة توقيفه االحتياطي واتخاذ مذكرة
القاء القبض بحقه واعتباره فارا ً من وجه
العدالة وتجريده من حقوقه المدنية
طيلة فترة ف��راره ومنعه من التصرف
بامواله المنقولة وغير المنقولة ومن
اقامة الدعاوى عدا المتعلق منها بأحواله
الشخصية وتعيين رئ��ي��س قلم هذه
المحكمة قيما ً على امواله الدارتها كما
تدار ادارة الغائب وبابالغ ذلك من يلزم
ونشر الحكم اص��وال وتدريكه الرسوم
والنفقات.
وفقا ً للمواد  587من قانون العقوبات
الرتكابه جناية اضرام النار قصدا ً
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2015/6/11
الكاتب
محمد حايك
الرئيس المنتدب
القاضي خالد عبدالله
التكليف
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شركة مونت سماش ش.م.ل.
دعوة لحضور اجتماع جمعية عمومية عادية
يدعو مجلس ادارة شركة مونت سماش ش.م.ل .المسجلة في السجل التجاري
في جبل لبنان تحت رقم  59328تاريخ  1996/6/18السادة مساهمي الشركة
لحضور الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة
من بعد الظهر نهار الثالثاء الواقع في الثالثين من شهر حزيران  2015وذلك
في مركز الشركة الكائن في حراجل -الطريق العام -وذلك للتداول في جدول
االعمال اآلتي:
المصادقة على الميزانيات العمومية عن السنوات السابقة وإبراء ذمة رئيس
واعضاء مجلس اإلدارة القديم عن اعمالهم كافة حتى .2014/12/31
مناقشة عقود تفرغ بعض المساهمين عن أسهمهم.
انتخاب اعضاء مجلس ادارة جدد للشركة.
تعيين مفوض مراقبة للعام  2015وتحديد بدل اتعابه.
أمور أخرى.
رئيس مجلس االدارة
مونت سماش ش.م.ل.

