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حمليات � /إعالنات

السبت المقبل ،وانتهت أم��س أزم��ة الزورقيْن
التابعين للبحرية األميركية اللذين خرقا المياه
اإلقليمية اإليرانية فقام الحرس الثوري اإليراني
باحتجازهما ،وتوقيف البحارة العشرة الذين
كانوا على متنهما ،وبعد مفاوضات متواصلة
تخللتها خمسة ات���ص���االت م��ن ك��ي��ري بوزير
الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف واعتذار
أم��ي��رك��ي علني ع��ن خ���رق ال��س��ي��ادة اإليرانية،
أفرجت طهران عن البحارة وواصلت تحقيقاتها
في المعدّات التي ضبطت على متن الزورقيْن،
وتوجهت الخارجية األميركية بلسان كيري
بالشكر لطهران على تعاونها ،مسجلة لحسابها
أي
ك��س��ب ج��ول��ة اس��ت��ع��راض ال��ق��وة ورف��ض��ه��ا ّ
مساس بسيادتها وهيبتها بداعي وهم حاجتها
إل��ى تنفيذ التفاهم ال��ن��ووي وحصاد المكاسب
المتوقعة منه ،للمساومة على هذه الهيبة.
في لبنان فشلت مساعي تذليل العقبات أمام
انعقاد مجلس الوزراء بحضور جميع الوزراء،
بعدما بدا أنّ التفاهم على تعيين أعضاء المجلس
العسكري قد جرى تأجيله إلى الجلسة المقبلة
كما أوحى تصريحان مختلفان لرئيس مجلس
النواب نبيه بري ونائب رئيس الحكومة وزير
ال��دف��اع سمير مقبل ،ع��ن ط��رح األم��ر وترحيله
إل��ى الجلسة المقبلة إذا تع ّذر تحقيق التفاهم،
وف��ي المقابل إص��رار التيار الوطني الحر على
إنجاز التعيينات في أول جلسة يحضرها ،ما
يعني ترجيح انعقاد الجلسة بغياب وزراء التيار
وحزب الله المتضامن معه ،دون رفع منسوب
التشنّج بانتظار الجلسة المقبلة وم��ا سيطال
التعيينات العسكرية واألمنية.

التيار الوطني الحر لن يشارك..

ينعقد مجلس ال���وزراء عند العاشرة من صباح
اليوم في السراي الحكومي برئاسة الرئيس تمام
سالم في جلسة يُفترض أن تبحث في جدول أعمال
من  140بندا ً تتعلق بأمور حياتية ومصالح الناس.
المرجح أال يشارك وزي��را التيار الوطني الحر
ومن
َّ
في الجلسة ال سيما أن االتصاالت لتذليل العقد أمام
المشاركة لم تصل إلى نتيجة حتى ساعة متأخرة
من ليل أم��س ،ال سيما أن تيار المستقبل من خالل
تصريحات نوابه عن إجراء التعيينات في المجلس
العسكري اعتبر أنها منوطة بقائد الجيش العماد جان
قهوجي ،توحي أن استهداف تيار المستقبل للجنرال
عون سيبقى مستمراً ،علما ً أن أي تعيينات في لبنان
ال تحصل إال بالتوافق سواء أكانت عسكرية أم غير
عسكرية ،ما يؤكد أن اتصاالت األيام القليلة الماضية
لم تفض إلى حصول الجنرال على ضمانات تؤكد
وجود نية جدية في معالجة المخالفات وإيجاد حل
جذري في مسألة إجراء التعيينات العسكرية.

كيري والفروف ( ...تتمة �ص)1
أكد وزير الدفاع سمير مقبل «أن ملء الشغور في
المجلس العسكري أمر ضروري ومهم» ،معلنا ً «أنني
سأطرح ه��ذا الموضوع األسبوع المقبل على أبعد
تقدير ،وم��ا سأطرحه سيكون بالتأكيد مجردا ً من
أي محاصصة إنما استنادا ً إلى األقدمية والكفاءة،
وسأقترح األسماء وعلى مجلس الوزراء اتخاذ القرار
المناسب».
وقال وزير اإلعالم رمزي جريج لـ«البناء» يبدو أن
قرار التيار الوطني الحر عدم المشاركة ،لكن سواء
حضروا أو لم يحضروا ،فإن الجلسة س ُتعقد إذا توفر
النصاب ،بخاصة أن الجلسة مخصصة للبحث
في قضايا تخص مصالح الناس وأم���ورا ً حياتية
من المفترض أن ال تكون خالفية» .ولفت إل��ى «أن
حزب الله سيعلن وزي��راه المشاركة قبيل الجلسة،
لكن في حال عدم المشاركة فإن الميثاقية متوفرة
بحضور وزراء حركة أمل» .ونقل جريج تأكيد رئيس
الحكومة على استعادة عمل مجلس الوزراء ،مرجحا ً
التوافق على تعيينات المجلس العسكري ووضعا
بندا ً أول على جدول األعمال ال سيما ان جلسة الحوار
الوطني االثنين عكست أجواء إيجابية لتفعيل عمل
الحكومة».

بري :التعيينات بند أول

وقيّم رئيس المجلس النيابي نبيه بري إيجابا ً
مسار األمور ،واعتبر بحسب ما نقل زواره لـ«البناء»
أن مشكلة التعيينات األمنية كبند يجب أن توضع
على جدول األعمال في كل األح��وال ،فإذا ت ّم التوافق
على الموضوع يكون اإلشكال قد أزيل وإذا احتاجت
معالجة األم��ر إلى مزيد من الوقت فيبقى موضوع
التعيينات بندا ً أول على جدول أعمال مجلس الوزراء
بهدف المعالجة ،لكن القاعدة في كل ذلك أن الحاجة
إلعادة تفعيل عمل مجلس الوزراء هي موضع تقدير
من قبل القوى كافة .وفي ملف االنتخابات البلدية،
فهم من الرئيس بري أن األمور تتجه ألن يكون هناك
انتخابات بلدية؛ وهذا عامل إضافي لتنشيط مجلس
ال��وزراء ،فضالً عن أن األوض��اع العامة ال تحتمل أي
تمديد.
واستفاض بري ،بحسب ما علمت «البناء» ،بشرح
موضوع النفايات لناحية ترحيلها إلى سيراليون،
حيث ولد ونشأ فيها ،ويتواجد  15ألف لبناني مغترب،
وتبين أن السفير اللبناني في سيراليون قد تلقى طلبا ً
لتوقيعه هو السماح بنقل النفايات إلى سيراليون
وقد و ّقعه بشرط عدم تحمل الحكومة اللبنانية أي
مسؤولية .وقد تبين الحقا ً أن هذا الطلب الذي يفترض
أن��ه يسمح بنقل النفايات إل��ى سيراليون قد جرى
توقيعه من أحد مستشاري الرئيس السيراليوني
في وقت يحتاج الطلب كي يصبح س��اري المفعول
إلى تواقيع وزي��را االقتصاد والخارجية والتعاون
الدولي باإلضافة إلى توقيع رئيس األركان ،وعندها
يهتم رئيس دولة سيراليون الحقا ً بالموضوع .لقد
أب��دى الرئيس بري انزعاجه وقلقه من الموضوع،
فسيراليون ليست من الدول التي وافقت على اتفاقية
بازل الدولية ،مما يجعل تعاطي لبنان معها ليس
قانونياً ،وبالتالي فإن هذه المالبسات دفعت بالشركة

الهولندية إلى عدم دفع الكفالة المدنية وقدرها 2.5
مليون دوالر ،مما حدا بالحكومة إلى الذهاب باتجاه
تكليف الشركة االنكليزية بالتعهّد بموضوع النفايات
بر ّمته ،علما ً أن موضوع ترحيل النفايات برمته عرضة
لالهتزاز وبالتالي العودة إلى نقطة الصفر ،ألن رئيس
الحكومة ذكر على طاولة الحوار الوطني أن موضوع
ترحيل النفايات ال تزال أمامه تعقيدات كثيرة.

بازار بين جعجع والحريري!!

وفيما ت��رددت معلومات عن رسالة نقلها وزير
الداخلية لمعراب تفيد أن الرئيس سعد الحريري
متريّث في ترشيح رئيس تيار المردة النائب سليمان
فرنجية وتدعو رئيس حزب القوات سمير جعجع
لعدم اإلقدام على خطوة ترشيح رئيس تكتل التغيير
واإلصالح العماد ميشال عون ،أكدت مصادر مطلعة
لـ«البناء» أن��ه س��واء تقدّم المسعى للقاء ع��ون –
جعجع أو تعرقل ،ف��إن اللقاء ال ي��زال ف��ي العالم
االفتراضي للوقائع ألننا ال نزال أمام تسريبات تماماً،
كما جرى في بداية التعاطي في موضوع لقاء الرئيس
الحريري والنائب فرنجية» .وسألت المصادر «هل
رفع وتيرة التوقعات من إمكانية حدوث اللقاء هي في
إطار فتح بازار «على كبير» بين جعجع والحريري؟
أم أنها جديا ً في إطار إرادة نهائية اتخذها جعجع
لترشيح العماد عون ،بخاصة أن التراجع من قبل
جعجع سيرتب عليه خسائر كبيرة خاصة على
الساحة المسيحية» .وتشير معلومات «البناء» «أن
مسألة جدية السير بالعماد عون قد تدفع بالحريري
إلى دراسة أو التفكير جديا ً بالعودة إلى تبني الخيار
العوني» .وتشير المعلومات إلى «أن زيارة الوزير
نهاد المشنوق الرابية كانت بهدف إع���ادة بناء
الجسور ال سيما أن خيار عون للرئاسة يفرض نفسه
بقوة على مسرح األحداث ،ليس ألن جعجع سيرشح
عون بحسب التسريبات ،بل ألن الخيار اإلقليمي
لعون يربح وقد يصبح الجنرال ليس من جعجع
فقط بل من كل الذين لم يدركوا أن بوابة الرئاسة لن
تفتح إال لعون في ظل السياق الميداني لألحداث في
اإلقليم».

ترحب بأي لقاء
..وبكركي ّ

وأك��دت مصادر بكركي لـ«البناء» «أن البطريرك
يرحب بأي لقاء مسيحي
الماروني بشارة الراعي ّ
يساعد على حل أزمة رئاسة الجمهورية ،ويؤكد انه
على مسافة واحدة من الجميع» .ولفتت المصادر إلى
«أن ما يطالب به البطريرك الراعي هو انتخاب رئيس
ّ
بغض النظر عن األسماء المتداولة».

«المبادرة الرئاسية»
إحياء أو تجميد؟

وحول لقاء الحريري – فرنجية ،فإن اللقاء ،بحسب
مصادر في تيار المستقبل لـ«البناء» ،هو نتيجة
مصلحة مشتركة من الطرفين إلعادة مراجعة ما جرى
عقب اللقاء واستكشاف القدرة على إع��ادة إحيائه
والبناء عليه أو االتفاق على ظروف تجميد الطرح في
الوقت الراهن».

لقاء نيابي ـ �إعالمي في جبيل ت�ضامن ًا مع الحريات الإعالمية
ّ
نظم اللقاء الوطني بالتعاون مع
المركز الدولي لعلوم اإلنسان في
جبيل ،لقا ًء إعالميا ً دعما ً وتضامنا ً
م��ع ال��ح��ري��ات اإلع�لام��ي��ة ،ش��ارك
ف��ي��ه ال���ن���واب :ح��س��ن ف��ض��ل ال��ل��ه،
وليد ال��خ��وري ،سيمون أب��ي رميا،
نبيل نقوال ،عباس الهاشم ،القيم
البطريركي الخوري فادي الخوري
م��م��ث�لاً راع���ي األب��رش��ي��ة ال��م��ط��ران
ميشال عون ،مسؤول حزب الله في
كسروان وجبيل الشيخ علي برو،
رئيس اللقاء سايد درغام واألعضاء
وم��دي��ر المركز ال��دك��ت��ور أدون��ي��س
ال��ع��ك��رة ،رئ��ي��س «ج��م��ع��ي��ة آن��ج»
االجتماعية اسكندر جبران وحشد
من المدعوين.
وألقى نقوال كلمة لفت فيها إلى أنه
«تم التطاول في لبنان على حرية
التعبير واإلع�لام ،وكلنا يعرف ما
حصل مع قناة الميادين وقناة المنار
بسبب السياسة الديكتاتورية التي
ت��رف��ض اآلخ����ر وح��ري��ت��ه وال��ت��ي
تنتهجها بعض األنظمة وتريد أن
تفرضها علينا نحن اللبنانيين».
وأكد «أننا نعيش في أزمة حريات
وحقوق ونحتاج إلى ثورة حقيقية
تنبع من الثقافة وم��ن الشعوب ال
ثورة سالح وقتل ودمار».
ب���دوره دع��ا أب��ي رم��ي��ا «األج��ه��زة
الرسمية إلى حماية اإلع�لام ودوره
وعدم السكوت وتبرير محاوالت القمع
التي تع ّرضت لها قناة المنار وقد
تتع ّرض لها قنوات لبنانية أخرى».

ض�� ّده��ا ،ب���دءا ً م��ن لبنان إل��ى األردن فالعراق الح��ق��اً .وجبهة
«إسرائيل» انطالقا ً من فلسطين المحتلة ،وتركيا التي شكلت
جبهة رئيسة في العدوان على سورية.
ربما كانت الدول الغربية تدرك منذ األساس مخاطر اإلرهاب،
لكنها وقعت في فخ ربطة العنق «اإلخوانية التركية» فذهبت إلى
اتفاق ضمني مع أصحاب «ربطات العنق» ،على قاعدة خذوا
السلطة في المنطقة واعطونا مصالحنا وأمن «إسرائيل».
في هذا السياق ،حقق الغرب وعلى رأسه أميركا هدفا ً رئيساً،
إذ إنه أسقط فكرة «دول الطوق» في مواجهة «إسرائيل» ،وأنشأ
منظومة ط��وق على سورية ،استكملت بتمكين «داع��ش» من
السيطرة على الجانب العراقي المحاذي لسورية.
ويعتقد كثيرون أنّ ما نجحت في تحقيقه أميركا والقوى
الغربية ،إنْ لجهة تشكيل منظومة طوق على سورية ،أم لجهة
تمكين اإلرهاب من السيطرة على مناطق سورية عديدة ،زاد قناعة
دول العدوان بدن ّو ساعة إسقاط سورية .لذلك لم يكن الصوت
السوري المح ّذر من وب��اء اإلره��اب ومخاطره مسموعاً ،إذ إنّ
«لوبي العدوان على سورية» وجهابذة اإلعالم العربي المتأسرل،
ومراكز األبحاث الغربية ،كانوا يضعون هذه التحذيرات ،في
خانة االستجداء تارة ،وطورا ً في خانة الترهيب من خطر مزعوم!
وقد نجح هذا «اللوبي» في حجب حقيقة المخاطر اإلرهابية،
ونجح أيضا ً في التعمية على عناصر قوة سورية ،من خالل
مسلسل االنشقاقات في مؤسسة الجيش ،والحديث المتك ّرر عن

وألقى فضل الله كلمة أكد فيها
أن «الحريات هي جوهر وأساس
لبنان ،وبخاصة في هذه المرحلة
ال��ت��ي ي��س��ل��ط ف��ي��ه��ا س��ي��ف قطع
األعناق واأللسن واألص���وات ،في
ه��ذه المرحلة التي يمارس فيها
اإلره����اب ال��ف��ك��ري ك��م��ا ال��دم��وي،
وك�لاه��م��ا م��ن أج��ل ال��ق��ض��اء على
حرية اإلنسان سواء مورست هذه
الحريات عبر وسائل اإلعالم أو من

ت���وج���ه���ت ع��ائ��ل��ة األس���ي���ر ف���ي ال��س��ج��ون
ّ
«اإلسرائيلية» يحيى سكاف بمناسبة ذكرى
انطالقة الثورة الفلسطينية بالتحية إلى الشهداء
وال��ج��رح��ى واألس�����رى ف��ي س��ج��ون االح��ت�لال
الصهيوني وفي مقدمتهم األسير اللبناني األول
المناضل يحيى سكاف المعتقل منذ  38عاماً،
ال��ذي يتع ّرض ألبشع جريمة بحق اإلنسانية
من خالل عزله في السجون الصهيونية السرية
التابعة لالستخبارات العسكرية.
وناشدت عائلة المناضل يحيى سكاف اللجنة

الغرب ّيين واإلقليم ّيين .فتفجيرات اسطنبول اإلرهابية قبل يومين،
والتي أعلنت السلطات التركية أنّ «داعش» مسؤول عنها ،وقبلها
التفجيرات اإلرهابية التي حصلت في فرنسا ودول أخرى ،أكدت
صحة وصدقية ما كان يحذر منه الرئيس األسد ،حتى أنّ «موسى»
اإلرهاب لم تستثنِ لحية حليفه اإلخواني في تركيا.
الغرب ومعه حلفاؤه في مرمى اإلرهاب وإجرامه ،وبالتالي لم
يعد رجب طيب اردوغ��ان ،وال العرب المتأسرلون ،يستطيعون
تبييض صفحة اإلرهاب ،وال هم قادرون على التأثير في شيء ،ال
في ترجيح كفة اإلرهاب في الميدان ،وال في مسار الح ّل السياسي
المزمع إطالقه.
الدولة السورية التي كانت منذ األساس حازمة وحاسمة
وواثقة في قدرتها على هزيمة اإلره��اب ،تمسك جيدا ً بزمام
المبادرة العسكرية ،فجيشها يضع المجموعات اإلرهابية
بين فكي كماشة الموت والتقهقر ،ويتقدم على كل جبهات
القتال في أرياف الالذقية وحلب وحماه ودرعا وغير منطقة
سورية.
ما هو مؤكد أنّ سورية كسرت الذراع اإلرهابية لدول العدوان،
وأسقطت أوه��ام وأح�لام المناطق اآلمنة والعازلة ،وبتحرير
«سلمى» والبلدات والتالل المحيطة بها ،كسرت منظومة الطوق
التي فرضت عليها...
إنه زمن الجيش السوري ...إنه ثمن «السوخوي».

المركزية لحركة فتح ورئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس واألجنحة العسكرية للمقاومة
كافة ،وعلى رأسها كتائب شهداء األقصى ،من
أجل إنصاف األسير يحيى سكاف والعمل بك ّل
الوسائل واإلمكانيات إلبقاء قضيته حي ًة حتى
تحريره من سجون العدو ،واتخاذ قرار من القيادة
الفلسطينية في هذا المجال والوقوف إلى جانب
عائلة األسير يحيى سكاف في نضالها المشروع
ال��ذي تسلكه منذ تاريخ اعتقال األسير يحيى
سكاف إث��ر مشاركته في عملية الشهيد كمال

�ستة زوارق
«�إ�سرائيلية»
خرقت المياه
اللبنانية
أعلنت ق��ي��ادة الجيش -
م��دي��ري��ة التوجيه ان��ه «ما
بين الساعة  8:00والساعة
 ،11:04م���ن ي����وم أم��س
أق��دم��ت  6زوارق حربية
تابعة للجيش اإلسرائيلي،
على خ��رق المياه اإلقليمية
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م��ق��اب��ل رأس
الناقورة لمسافة  400متر».
وف���ي ب��ي��ان ل��ه��ا ،لفتت
ال��م��دي��ري��ة ال���ى ان���ه تجري
متابعة الخرق بالتنسيق مع
قوات األمم المتحدة الموقتة
في لبنان «يونيفيل»”.

معن حم ّية

�سلمى ...و�إنجازات ( ...تتمة �ص)1
ومنذ ذلك الحين ،أيّ منذ أربعة أشهر تقريباً ،تسير سورية
في عملياتها العسكرية الميدانية في خط بياني صاعد مع
التقيّد الكلي باالستراتيجية المذكورة ،فحققت إنجازات بالغة
األهمية على الصعيدين التكتي والعمالني واالستراتيجي
العام ،وأحدثت اختراقات واسعة على مختلف الجبهات،
اختراقات أحدثت اهتزازا ً كبيرا ً في بنية العدوان ،وحملت
المعتدي على مراجعة خفية لمواقفه ،قادته إلى التراجع في
الجوهر عن بيان جنيف  1مع تمسك استعراضي بهذا البيان
في المظهر ،ما فتح الطريق أمام فيينا  1و 2بعدها وم ّكن من
العودة إلى مجلس األمن العتماد قرار أممي ترضى سورية
على فحواه بنسبة تتجاوز الـ ،%85مع أملها بتطوير الموقف
ليكون الرضى على المسار تاما ً في المستقبل.
ولهذا لم تسترخ سورية وحلفاؤها بعد القرار 2254
المذكور ،بل كانت على يقين بأنها في عالم تصاغ فيه
ال���ق���رارات ب��س��واع��د األق���وي���اء ،وع��ل��ى ض��وء المكتسبات
واإلنجازات في الميدان ،ولهذا كان واضحا ً أنّ العمل في
الميدان في مواجهة اإلره��اب لم يتأثر بصدور ذاك القرار،
ال بل أكاد أقول إنّ وتيرته تسارعت وتكثفت مفاعيله إلى
الح ّد الذي أفهم الخصم العدو بأنّ سورية كما كانت تقول
منذ بداية األزم��ة تميّز بين مسار مكافحة اإلره��اب ومسار
العمل السياسي ال��ذي يسير بالموازاة مع األول ،خاصة
أنها كانت على قناعة مطلقة بأنّ ما يدور على أرضها ليس
ثورة أو حركة إصالحية إنما هو عدوان خارجي يتكئ على
داخل مغ َّرر به أو مرتزق ،ويستثمر باإلرهاب ض ّد دولة تنشد
وتتمسك بالسيادة والحقوق الوطنية والقومية،
االستقالل
ّ
ولذلك كان على سورية أن تدير حربها الدفاعية بشكل حاذق
ومرن ،يعمل فيه على عزل التأثير الخارجي أو تعطيله أو
تحجيم مفاعيله ،ويجهز على اإلره��اب في الداخل ،ويفتح
الطريق أمام حوار وطني سوري ــــ سوري ال يكون للخارج
فيه صوت مسموع.
وقد تم ّكنت سورية ،ومن خالل هذه السياسة والرؤية
االستراتيجية البعيدة النظر ،أن تحفظ نفسها كدولة ثابتة
في المنظومة الدولية تمارس دورها على الصعيد الدولي،
وهنا نن ّوه بالسلك الدبلوماسي السوري الذي أبلى البالء
الحسن في هذا النطاق ،حيث بقي متماسكا ً ليؤكد فاعلية
الوجود السوري دولياً ،وتمكنت سورية بحكمها وجيشها
وشعبها أن تصمد أمام عدوان شارك فيه  160ألف مسلح
وفد جزء كبير منهم من  83دولة بعلم حكوماتها ودعمها أو
من غير علمها .كما وجدت سورية قرشها األبيض المتمثل
بمحور المقاومة بشكل خاص جاهزا ً لالستعمال في اليوم
األسود من العدوان.
وبعد سنتين من الصمود األس��ط��وري ب��دأت اإلنجازات

الميدانية تتحقق بشكل ملحوظ لكن بوتيرة غير سريعة،
وذلك نظرا ً لحجم قوى العدوان وقدراتها ،لكن سورية التي
دخلت ألكثر من سنتين أخريين في مرحلة ك ّر وف ّر وتقدّم
وتراجع ،استم ّرت صامدة وتعمل على حشد طاقات جديدة
وقوى جديدة داخلية وخارجية ترفد قواها األساسية العاملة
في الميدان ،وترفض على الخط السياسي التنازل عن أيّ
شأن سيادي أو االنصياع أليّ إمالء استعالئي ،وقد نجحت
في الصمود على وجهيه العسكري والسياسي ،ثم أحدثت
خرقا ً استراتيجيا ً هائالً عندما تمكنت من الحصول على
موافقة روسية بتقديم دعم عسكري ناري مباشر لعملياتها
العسكرية ،دعم م ّكنها من اعتماد آمن الستراتيجية الحرب
الشاملة ض ّد اإلرهاب التي ن ّوهنا عنه في مطلع المقال هنا.
لقد حققت سورية خالل األشهر السابقة إنجازا ً ميدانيا ً
ذا بعد استراتيجي ها ّم بعزل لبنان ومؤثراته على الميدان
السوري ،إذ بعد معارك الجنوب الغربي السوري وإقفال
المعابر في وجه اإلرهابيين المتدفقين من شمال لبنان،
أفضت معارك القلمون التي انتهت بمعركة الزبداني إلى إقفال
شبه محكم لالتجاه اللبناني ،ثم ت ّمت مراكمة هذا اإلنجاز في
الجنوب ،إذ بعد الفشل المتالحق لعمليات عاصفة الجنوب
اإلرهابية التي كانت تديرها غرفة عمليات «موك» من األردن
تراجع األردن عن لعب الدور المكلّف به ض ّد سورية وباتت
حدوده مع سورية شبه مقفلة بوجه اإلرهابيين ،وبقي أمام
سورية جبهة تركيا والحدود مع العراق ،وإذا كانت األخيرة
محدودة التأثير نظرا ً للصحراء وطول المسافة التي تفصلها
عن مراكز الثقل النوعي االستراتيجي للدولة ،فإنّ جبهة
تركيا استم ّرت مشكلة الخطر األكبر على الوضع السوري.
الذكي في التعامل مع األمر والبحث
هنا كان العمل السوري
ّ
عن سبل إقفال جبهة طولها  860كلم ،وب��دأت سورية مع
استراتيجية الحرب الشاملة والجبهات المتعدّدة بالتركيز
على القسم الغربي من الحدود باعتبار أنّ القسم الشرقي
بعيد نوعا ً ما ،وفيه قوات الحماية الكردية وقوات محدودة
من الجيش العربي السوري التي تواجه إرهابيّي «داعش»
ٌ
ثالث في منطقة
ومَن معهم .ولهذا ُفتحت في اآلن ذاته جبهات
الشمال الغربي السوري في أرياف حلب وحماه والالذقية.
لقد حقق الجيش العربي السوري وعلى الجبهات الثالث
وخالل الشهرين الماضيين اختراقات استراتيجية كبرى
ليس أقلها السيطرة على معظم الريف الجنوبي لحلب ،ث ّم
التوجه شرقا ً إلى مطار كويرس ،وبعدها فتح جبهة الريف
الغربي لحلب ،كما نجح في التوسع التطهيري في معظم
ريف الالذقية الشمالي والشمالي الشرقي ،وكان العمل األبرز
في الساعات األخيرة ما ت ّم في سلمى واستعادة السيطرة
عليها م��ن اإلرهابيين ال��ذي��ن ان��ه��اروا بشكل دراماتيكي

خالل حريته في التعبير عن رأيه
بانتقاد سلطة ظالمة أو فاسدة أو
نظام مستبد».
أضاف« :نحن في لبنان معنيون
بتطبيق قوانيننا اللبنانية وليس
بتطبيق ق��وان��ي��ن أخ���رى ه��ي من
عصور الظالم».
من ناحيته ،لفت الهاشم إلى أن
«لدى لبنان ميزات تعددية ومدينة
جبيل معروف عنها التحلي بهذه

ال��ص��ف��ات الجميلة» ،معتبرا ً أن
«ال��ح��ري��ة أصبحت ح��ق��ا ً وليست
منة من أح��د واألح���رار الحقيقيون
ي���ج���س���دون ال��م��ع��ن��ى ال��ح��ق��ي��ق��ي
للحرية».
كما كانت كلمات لكل من درغام
والعكرة واإلعالمي سامي كليب
وم��دي��رة األخ��ب��ار ف��ي تلفزيون
«الجديد» مريم البسام ومدير عام
قناة «المنار» إبراهيم فرحات.

عائلة الأ�سير يحيى �سكاف نا�شدت
ال�سلطة الفل�سطينية �أن تن�صف ق�ضيته

تحرير «�سلمى» ( ...تتمة �ص)1
عدم قدرته على الصمود والمواجهة.
وف��ي الوقت ال��ذي ك��ان يخرج فيه المسؤولون الغربيون
«واإلسرائيليون» واألت���راك وأدوات��ه��م العربان ،بتصريحات
ببغائية مك ّررة ومستهلكة وممجوجة على مدار الساعة ،تطالب
بتنحي األسد وتزعم بفقدانه الشرعية ،وتتنبّأ بأن ال مستقبل له
في سورية ،كانت الدولة السورية بقيادتها وجيشها ثابتة على
مواقفها ،تع ّد العدّة والخطط لمواجهة حاسمة تؤدّي إلى هزيمة
اإلرهاب وداعميه ،وترسم مسار المعركة وأولوياتها لتحقيق ما
كان قد أعلنه الرئيس األسد من أنّ سورية قادرة على اجتثاث
اإلرهاب من األرض السورية.
وما كانت سورية ترسمه وتحققه في الحرب ض ّد اإلرهاب
استنادا ً إلى قوتها الذاتية ،أضيف إليه عامل المؤازرة من حلفائها
األساس ّيين وفي مقدّمتهم روسيا االتحادية ،ما م ّكن جيشها
والقوى التي تؤازره من امتالك زمام المبادرة بالكامل ،وتحقيق
إنجازات ميدانية سريعة ،حيث تتهاوى ك ّل يوم عشرات المواقع
اإلرهابية ،وتت ّم استعادة قرى وبلدات أساسية واستراتيجية.
ولع ّل التقدّم السريع في ريف الالذقية ،وتحديدا ً في ما يس ّمى
جبل األك��راد وتحرير بلدة سلمى وعشرات القرى ،يشكل كسرا ً
فعليا ً لمنظومة الطوق على سورية ،التي شكلت تركيا إحدى
جبهاتها األساسية.
عود على بدء التحذير السوري من خطر اإلرهاب على المنطقة
والعالم ،فقد ب��دأ ه��ذا اإلره���اب يرت ّد على صانعيه وداعميه

جانب من اللقاء

عدوان التي خطط لها وأشرف عليها الشهيد خليل
الوزير ،وهي أضخم عملية بطولية داخل فلسطين
المحتلة ه ّزت كيان العدو الصهيوني الغاصب
وأعلن من خاللها عن تأسيس أول جمهورية
فلسطينية.
وأكدت أنّ التاريخ دوما ً وأبدا ً سيُنصف األبطال
واألوف��ي��اء ،وأملت أن ال تخذل قضية المناضل
يحيى سكاف ألنه من أوائل الذين صنعوا المجد
والعزة ألمتنا ،والذي ستتذ ّكره األجيال بكل فخر
واعتزاز.

هبة من الكتيبة الإيطالية
لطالب م�ؤ�س�سات الإمام ال�صدر في �صور
قدمت كتيبة الخيالة «نيتزا  »1والتي تقود القوة اإليطالية العاملة في إطار
قوة األمم المتحدة الموقتة «يونيفيل» في المنصوري تحت إمرة قائدهم العقيد
ماسيميليانو كوارتو هبة إيطالية عبارة عن حقائب مدرسية وأدوات قرطاسية
لفائدة طالب مؤسسات اإلمام الصدر في صور.
وللمناسبة نظمت اإلدارة احتفاال ً في صور برعاية السيدة رباب الصدر،
قائد الكتيبة العقيد كوارتو ،الطاقم اإلداري ،وعدد من الصحافيين الضباط
اإليطاليين.
الجمعيات اإليطالية الغير حكومية لفائدة السكان المحليين في جنوب
لبنان.
وأشادت الصدر بالدور الريادي للوحدة اإليطالية في الجنوب ومساندتها
للجمعيات والمؤسسات اإلجتماعية ثم شكرت الجنرال فيديريتشي والعقيد
كوارتو وجنود حفظ السالم اإليطاليين على المساعدات التي تصب أوال واخيرا
في خدمة الطالب وتحصيلهم العلمي ،مثمنة غاليا ً هذه الخطوة الكريمة التي
تأتي في سياق الخدمات الكبيرة والمتنوعة التي يقدمها اإليطالييون لكافة
أبناء المنطقة ،ومشددة على عالقات الصداقة التي تربطهم بالسكان المحليين.
وأعرب العقيد كوارتو ،بدوره ،عن سعادته لتقديم هذه الهبة التي تساهم
في تلبية جزء من حاجيات الطالب ،ونوه بإدارة مؤسسات اإلمام الصدر على
الجهود التي تبذلها في سبيل تحسين الظروف المعيشية ألبناء المنطقة.

�إعالنات ر�سمية
وتساقطوا أمام الجيش السوري كأوراق الخريف على غير
هدى .وهنا نر ّكز على هذا األمر الذي نرى فيه إنجازا ً عسكريا ً
بالغ األهمية والدالالت والمفاعيل ،من وجوه عدة:
فمن الناحية الميدانية أدّى النجاح السوري إلى اإلجهاز
على أحد المفتاحين االستراتيجيين للريف الشمالي لالذقية،
فسلمى تعتبر منطقة حاكمة متح ّكمة بالمنطقة وبطريق
الالذقية ـــ جسر الشغور ،كما أنها تشكل قاعدة ّ
تلق وتجميع
ثم توزيع للمجموعات اإلرهابية ،كما أنها تهدّد األمن في
المنطقة الساحلية.
أما من الناحية العسكرية فبتحرير سلمى ت ّم تأمين الوصل
بين ريف حماه الشمالي وريف الالذقية الشمالي ،ما م ّكن من
التقدّم إلحكام الطوق الجنوبي حول مثلث جسر الشغور ـــ
إدلب ـــ سهل الغاب ،بما يجعل معركة استعادة هذا المثلث
أسهل وأسرع وأكثر ضماناً.
ومن الناحية االستراتيجية ي��ؤدّي استرداد سلمى إلى
بتر إصبع في اليد التركية المفسدة في الداخل السوري ،ما
سيؤدي إلى إراحة المنطقة وعزل اإلرهابيين تمهيدا ً لإلجهاز
عليهم ،وهنا ستجد تركيا أنها تلقت ركلة قوية على القفا
لطردها من األرض السورية.
واأله ّم من ذلك هو توقيت اإلنجاز ،الذي حصل في وقت
ال تستطيع تركيا فيه التدخل الستعادة المنطقة بعد أن
و ّلت األيام التي كانت تشعر فيها أنّ يدها طليقة في العبث
بسورية ،فهي اليوم ستجد ن��ارا ً محرقة بانتظارها ،لذلك
فإنها ستبتلع الركلة والصفعة وتنتظر ما سيلي وما سيقود
إلى إخراجها كليا ً من الميدان السوري .وهنا أهمية القضية
التي تتكامل مع إغالق الجبهة مع لبنان واألردن ،وما يتصل
مباشرة بتحجيم العامل الخارجي في الميدان السوري.
ومع هذه المتغيّرات المتسارعة سيكون السؤال عن مسار
العملية السياسية التي حدّد لها  25كانون الثاني الحالي
موعدا ً النطالقتها ،وهنا نذ ّكر بالقاعدة الذهبية التي تحكم
الصراعات والتفاوض ،وه��ي أنّ المفاوض على الطاولة
يستحصل على قدر يناسب حجمه وتأثيره في الميدان ،فإذا
كانت اإلنجازات األولى أطاحت بالتفسير األميركي لجنيف
 ،1فإنني أعتقد بأنّ ما تحقق بعد فيينا  1والقرار  2254من
إنجازات سيطيح أيضا ً بأحالم عدوانية متبقية ،ما سيطرح
السؤال هل القوى الخاسرة ستذهب إل��ى جنيف في 25
كانون الثاني الحالي مقتنعة بتراجعها؟ أم ستكابر؟ أم
ستعمل على التأجيل؟ ك ّل ذلك وارد عندهم ،أما سورية فهي
جاهزة على االتجاهين العسكري ونجاحاته والسياسي
وفرض حقوقها فيه.

العميد د .أمين محمد حطيط

اعالن
تعلن بلدية يونين عن رغبتها في إجراء
مبارة لتعيين رئيس قسم وأمين صندوق
في م�لاك موظفي بلدية يونين ،مركزين
شاغرين.
على الراغبين ممن تتوفر فيهم الشروط
المنصوص عليها في نظام موظفي البلدية
التقدم بطلباتهم لالشتراك بهذه المباراة
خ�ل�ال أوق����ات ال����دوام ال��رس��م��ي ف��ي قلم
البلدية إعتبارا ً من  2016/1/15لغاية
 2016/2/13ضمنا ً على أن يتضمن
الطلب:
 المرشحين لرئيس قسم:إخ���راج قيد إف���رادي ج��دي��د ال يتجاوز
الشهرين.
شهادة صحية رسمية (صورة رئتين).
ص��ورة ع��ن إج���ازة جامعية ف��ي إدارة
األعمال صادرة عن مؤسسة التعليم العالي
أو ما يعادلها معترف بها رسمياً.
صورتين شمسيتين.
 المرشحين ألمين الصندوق:إخ���راج قيد إف���رادي ج��دي��د ال يتجاوز
الشهرين.
شهادة صحية رسمية (صورة رئتين).
صورة عن شهادة البكالوريا قسم ثاني
أو ما يعادلها من الشهادات المهنية معترف
بها رسمياً.
صورتين شمسيتين
إجادة استعمال الحاسوب
الراتب األساسي للوظيفتين 640.000
ل.ل( .ستماية وأربعون ألف ليرة لبنانية)
رئيس بلدية يونين
محمد فخر الدين
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب المحامي سماح نبيل مهدي بصفته
وكيل عماد رفعت صعب لموكله سليم
رفعت صعب وبصفته مفوض من فرنسبنك
ش.م.ل سند ملكية ب��دل ضائع وشهادة
تأمين بدل ضائع للقسم  6من العقار 115
االمراء
للمعترض المراجعة خالل  15يوما ً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

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
 2015/12/28على المتهمة فاطمة
ع��ل��ي م��ن��ص��ور جنسيتها لبنانية محل
إقامتها القصيبة ملك جدها محمد منصور
والدتها تمارا تولد  1995مونتريال كندا
سجل  /9القصيبة أوقفت غيابيا ً بتاريخ
 2015/10/8وال ت��زال ف��ارة بالعقوبة
التالية بتجريم المتهمة فاطمة علي منصور
والمبينة كامل هويتها اعاله بجناية المادة
587ع ،وان��زال عقوبة االشغال الشاقة
المؤقتة بحقها مدة سبع سنوات واعتبارها
فارة من وجه العدالة ومنعها من التصرف
بأموالها المنقولة وغير المنقولة ومن اقامة
ال��دع��اوى ما ع��دا المتعلق منها باحوالها
الشخصية وتعيين رئيس قلم هذه المحكمة
قيما ً الدارة أموالها ل��ت��دار ك���إدارة ام��وال
الغائب وانفاذ مذكرة القاء القبض بحقها
وتدريكها الرسوم والنفقات القانونية.
وفقا ً للمواد  587عقوبات من قانون
العقوبات.
الرتكابها جناية اضرام النار قصدا ً
وق��ررت اسقاطها من الحقوق المدنية
وعينت لها قيما ً إلدارة أموالها طيلة مدة
فرارها.
في 2015/12/31
الرئيس المنتدب
القاضي خالد عبدالله
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بلدية بيروت
اعالن مناقصة عمومية
تعلن بلدية بيروت عن اجراء مناقصة
عمومية العائدة لتلزيم صيانة حواسيب
واالجهزة المتممة لها تشمل اليد العاملة
مع تقديم قطع الغيار الالزمة لزوم بلدية
بيروت.
وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد
ظهر يوم الثالثاء الواقع في ،2016/2/16
في مقر المجلس البلدي -الكائن في مركز
القصر البلدي ف��ي وس��ط مدينة بيروت
التجاري -شارع ويغان -الطابق الثاني،

وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي.
ويمكن لمن يرغب االش��ت��راك ف��ي هذه
المناقصة االطالع على دفتر الشروط العائد
لها ف��ي مصلحة أم��ان��ة المجلس البلدي
(الغرفة  )203على العنوان أعاله ،وذلك
طيلة أوقات الدوام الرسمي.
ت��ودع ال��ع��روض خ�لال أوق���ات ال��دوام
الرسمي في الصندوق الخاص الموجود
في مصلحة أمانة المجلس البلدي ،وذلك
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم المحدد إلجراء الصفقة.
بيروت في  8كانون الثاني 2016
القاضي زياد شبيب
محافظ مدينة بيروت
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الجمارك العامة
اعالن تلزيم
تامين مازوت للتدفئة لزوم ادارة الجمارك
بطريقة استدراج عروض
في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم
األربعاء الواقع فيه العاشر من شهر شباط
من العام الفين وستة عشر ،يجري المجلس
األعلى للجمارك في مركزه الكائن في ساحة
ري��اض الصلح -بناية شاكر وعويني-
الطابق الثامن -مكتب المراقب أول لدى
مصلحة المراقبة السيد ش��رب��ل خليل،
إس��ت��دراج ع��روض لتلزيم تأمين م��ازوت
للتدفئة لزوم االدارة.
التأمين الؤقت/1.000.000/ :ل.ل.
(فقط مليون ليرة لبنانية)،
ت��ق��دم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ال���ذي يمكن االط�ل�اع
والحصول عليه من دائرة الشؤون المالية-
مديرية الجمارك العامة.
يجب ان تصل ال��ع��روض ال��ى الدائرة
المذكورة قبل الساعة الثانية عشرة من يوم
اإلثنين الواقع فيه الثامن من شهر شباط
من العام الفين وستة عشر.
مالحظة :اذا صادف نهار التلزيم المذكور
أعاله يوم عطلة رسمية ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدا ً لجلسة التلزيم.
مدير الجمارك العام
شفيق مرعي
التكليف 70

