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حمليات � /إعالنات
ارتباك �أميركي �أممي ( ...تتمة �ص)1

الوافدين من البالد األجنبية من النصر ومن
النجاة في آن واحد ،ما سبّب ارتباكا ً لمشغليهم
الغائبين عن السمع ،بعدما أوكل أمرهم لتركيا
المنشغلة بشؤونها الداخلية ،والتي يواصل
رئ�ي�س�ه��ا رج��ب أردوغ� ��ان إج� ��راءات االنتقام
التي تنجم عنها يوميا ً لوائح جديدة لمعتقلين
وم�ص��روف�ي��ن م��ن ال�خ��دم��ة ف��ي ك � ّل القطاعات،
وال �ت��ي ت�س�بّ�ب��ت ب�ت�ص�ع�ي��د غ �ي��ر م �س �ب��وق طال
العالقات األميركية التركية ،ووصل إلى إعالن
رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم إغالق
ق��اع��دة أن�ج��رل�ي��ك ال �ت��ي تستخدمها الطائرات
األميركية في الحرب على داعش ،والتي ُيقال
إن�ه��ا ت�ض� ّم أسلحة أميركية استراتيجية من
ض�م��ن خ�ط��ط ح�ل��ف األط�ل�س��ي لنشر أسلحته
وت��وزي �ع �ه��ا ،ب�ي�ن�م��ا ب� ��رزت م��واق��ف أميركية
وأممية في التعامل مع الممرات اآلمنة تعبّر
عن االرت�ب��اك والمكابرة ،من الحديث األممي
الذي عبّر عنه المبعوث ستيفان دي ميستورا
م��رة ب��اح�ت�ج��اج��ه ع�ل��ى ق�ي��ام ال��دول��ة السورية
بالتعاون مع روسيا بتولي أمرها ،وقوله إنها
شأن األم��م المتحدة ،وم��رة بالتراجع لحدود
طلب إدخال مواد تموينية للراغبين بالبقاء في
األحياء المحاصرة ،بينما وق��ف األميركيون
ب�ي��ن ح� �دّي ال �ت��ذ ّم��ر م��ن ن�ت��ائ��ج ع�م�ل�ي��ات حلب،
والقول إنهم لن يسكتوا إذا تبيّن أنّ الممرات
اآلمنة هي خدعة.
ال �ص��ورة األش� � ّد وض��وح �ا ً ل�ت�م��اس��ك محور
ال�م�ق��اوم��ة وإم�س��اك��ه ب��زم��ام ال �م �ب��ادرة ،مقابل
مكابرة وارت �ب��اك المحور المقابل ،كانت في
كلمة األم �ي��ن ال �ع��ام ل�ح��زب ال�ل��ه ال�س�ي��د حسن
ن�ص��رال�ل��ه ،ال ��ذي رك��ز ع�ل��ى م�ح��ور المواجهة
مع السعودية ،من بوابة تولّيها إدارة حروب
«إسرائيل» بالوكالة ،بعدما فشلت «إسرائيل»
ب��إدارت �ه��ا م �ب��اش��رة ،م �ح��ددا ً م��وق��ع المقاومة
ب��خ��وض م��واج �ه��ات �ه��ا وف���ق ه���ذه البوصلة،
واض� �ع� �ا ً ال�ت�ط�ب�ي��ع ال �س �ع��ودي «اإلس��رائ �ي �ل��ي»
كتعبير عن نقلة نوعية في العالقات تعبّر عن
الهروب السعودي إلى األم��ام فيظ ّل االرتباك
وال �م �ك��اب��رة ،داع��ي��ا ً إل ��ى ال �ت��راج��ع السعودي
ن�ح��و ال��واق�ع�ي��ة ،وال�ت�م�س��ك ب��ال�ح� ّد األدن ��ى من
ال�م��واق��ف ال�س��اب�ق��ة ،وال �ب��اب ال ي��زال مفتوحا ً
ك �م��ا ق� ��ال ،خ �ص��وص �ا ً أن ال أم���ل ل �ه��م ال في
سورية وال في اليمن وال في البحرين ،فك ّل
ال �ج �ب �ه��ات ق� ��ادرة ع �ل��ى ال �ص �م��ود والمواجهة
وتحقيق النصر ،والعناد والمكابرة لن يجلبا
إال الهزيمة ،ليظهر الوجه الثاني لحال المحور
ال �م �ق��اب��ل ب ��ر ّد ال��رئ �ي��س س �ع��د ال �ح��ري��ري على
كالم السيد نصرالله ،بتغريدات تركزت على
مديح السعوديـة ووصفها بالتـاج على رأس
العـرب.
ب��ال�ت��زام��ن م��ع كلمة ال�س�ي��د ن�ص��رال�ل��ه كانت
االش �ت �ب��اك��ات ت�ت�ص��اع��د ع�ل��ى ج�ب�ه��ات الجرود
ف��ي السلسلة الشرقية بين الجيش اللبناني
وال �م �ق��اوم��ة م ��ن ج �ه��ة ،وم �ج �م��وع��ات داع ��ش
والنصرة من جهة مقابلة ،بينما أطلق الجيش
قنابل مضيئة في سماء المنطقة.
الجيش اللبناني والجيش ال�س��وري اللذان
يحتفالن بعيدهما الوطني ،يحييان احتفاالتهما
في ميادين القتال ويجسدان نموذج الجيش
ال��ذي يحمي شعبه ،وبالمناسبة وج��ه رئيس
ال�ح��زب ال�س��وري القومي االجتماعي النائب
أسعد ح��ردان برقية للرئيس ال�س��وري بشار
األس��د بصفته القائد ال�ع��ام للقوات المسلحة
مؤكدا ً فيها أنّ تجربة الجيش السوري تقول
إنّ الزمن هو النتصارات الجيوش العقائدية
ع �ل��ى اإلره� � ��اب ،ب �ي �ن �م��ا أك���د م �ع��ادل��ة الجيش
والشعب والمقاومة كثالثية حققت النصر على
االحتالل والعدوان واإلره��اب في برقيته إلى
قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي.

اشتباكات عنيفة
بين حزب الله والنصرة

لم يكد األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر
الله ينهي خطابه حتى اندلعت اشتباكات عنيفة
على الحدود السورية اللبنانية بين حزب الله من
جهة وجبهة النصرة من جهة أخ��رى مع تحليق
لمروحيات «إسرائيلية» معادية ف��وق السلسلة
الشرقية بالتزامن مع االشتباكات بين الجيش
والمقاومة من جهة والمجموعات اإلرهابية من جهة

أخرى في رأس بعلبك .وفيما ألقى الجيش اللبناني
قنابل مضيئة فوق جرد رأس بعلبك والقاعُ ،قصفت
أماكن تج ّمع المسلحين من إحدی ثكنات الجيش
العربي ال��س��وري القريبة من ال��ح��دود مع لبنان،
سمع صدى االنفجار في منطقة المصنع.
أم��ا ج��ن��وب��اً ،ف��أق��دم زورق ح��رب��ي ت��اب��ع للعدو
«اإلسرائيلي» على خرق المياه اإلقليمية اللبنانية
قبالة رأس ال��ن��اق��ورة لمسافة ح��وال��ى  185مترا ً
ولمدة  4دقائق .تجري متابعة الخرق بالتنسيق
مع قوات األمم المتحدة المؤقتة في لبنان ،بحسب
ما أفادت قيادة الجيش.

نعي «الوهابية»

ش��رح األم��ي��ن ال��ع��ام ل��ح��زب ال��ل��ه السيد حسن
نصر الله السلوك السعودي في وجه عام ،وحيال
«إس��رائ��ي��ل» ب��ش��ك��ل خ���اص وأك��ث��ر دق���ة .ح ّملها
م��س��ؤول��ي��ة االن��ه��ي��ار ال��ع��رب��ي ال��ق��ائ��م ومسؤولية
تدمير البلدان العربية (اليمن ،البحرين ،العراق،
ّ
استخف بالسعودية التي تو ّزع حصصا ً
سورية).
وه��ي ال تعرف إن ك��ان حكمها سيبقى أم ال ،حتى
كاد أن ينعى مستقبل الحكم الوهابي في الجزيرة
العربية.

قدرات السعودية
في تص ّرف «إسرائيل»

عالج السيد نصرالله ملف العالقة السعودية –
«اإلسرائيلية» من باب مخاطر االرتقاء في العالقة
من السر إلى العلن ،ألن ذلك سيتيح للدول الفقيرة
والضعيفة أن تنتهج نهجها ،ال سيما أن الرياض في
سلوكها اإلجرامي تفتح الطريق أمام فقدان فلسطين
نهائيا ً وتثبيت «إسرائيل» وتشريع األبواب أمامها
الجتياح المنطقة بالسياسة واالقتصاد .السعودية
في واقع عدائها ألنظمة التحرر في المنطقة تضع
ق��درات��ه��ا ف��ي ت��ص��رف «إس��رائ��ي��ل» للقيام بمهمة
المواجهة.

الح َرمين
إفتاء من بوابة أرض َ

وأكد السيد أن السعودية المطبّعة مع «إسرائيل»
تفتي من بوابة أنها أرض الحرمين ،وكأنها تقول لكل
من يريد أن يسلك الطريق «اإلسرائيلية» ،إن الطريق
أصبحت معبّدة ببركة بالد الحَ َرمين .وبالتالي قال
للسعوديين إنهم يعطون الشرعية لهذه العالقة في
مقسم ومف ّتت ومخلّع
توقيت مريب ،فالعالم العربي
ّ
األبواب.
ك��ان الخطاب اس��ت��م��رارا ً للهجوم العنيف على
السياسة السعودية في المنطقة من بوابة وزير
الخارجية ع��ادل الجبير ال��ذي ي��ق��دّم السعودية
كقوة عظمى تعطي ال��روس والقوى الكبرى أجزاء
وحصصا ً في منطقة كأنها السيد فيها .من البوابات
البحرينية واليمنية واإليرانية والعراقية والسورية
خاطبها قائالً :إذا استمرت في سياستها الحالية
فس ُتهزم .تحدّث عن ذلك بمستوى يقيني .اما اذا
ارت��دت ال��ى العقل وال��رش��د ونزلت عن العنجهية
وذهبت الى التفاوض فيمكن أن تحصل على حصة
في المنطقة ،وإال فستكون الدولة التالية بانهزام
مشروعها بعد ما تع ّرضت له دول إقليمية كبـرى،
بسقوط أحالمهـا االمبراطوريـة في معركة حلب.

حلب
وإسقاط إمبراطوريات

ق��رأ األم��ي��ن ال��ع��ام لحزب الله معركة حلب من
حدَّين .غمز من األطماع اإلمبراطورية التي سقطت
على بوابة هذه المدينة من دون أن يس ّمي الرئيس
التركي رجب طيب اردوغ��ان باالسم .فهو يعطيه
فرصة االنعطاف على ضوء ما هو قائم بوضوح.
رأى أن معركة حلب أسقطت أحالم اإلمبراطوريات،
بإشارته إلى نتائج اقليمية كبرى تترتب .قرن هذه
ال��ق��راءة بوقائع لها عالقة بصمود اليمن ،وثبات
البحرين ،وان��ت��ص��ارات ال��ع��راق وإن��ج��ازات حلب.
حاكى السعودية من خالل المعايير الميدانية وما
يفرزه الميدان في هذه اللحظة من رسائل.

ا لمنتصر
إلى طاولة المفاوضات

أشار إلى المفهوم العثماني الذي كان سدا ً أمام
معركة حلب منذ  4سنوات بمنطق لم يكن يسمح
بتجاوز «الستاتيكو» .ربط الساحات اإلقليمية من
موقع القائد المنخرط في الصراع المدرك أن هذه
المعركة ترسم الجغرافيا السياسية المقبلة وإن
من يشارك وينتصر يستطيع أن يكون إلى طاولة
المفاوضات ومن يُه َزم سيدفع الثمن.

حدّة شديدة في الملفات الداخلية..
ال مساومات

ت��ن��اول الملفات ال��داخ��ل��ي��ة المحلية ال��ت��ي تهم
المواطن و«ال��دول��ة» بحدة شديدة وبنبرة عالية
ومنطق يقطع الطريق على مساومات بين أركان
الحكم ولن يراعي أحدا ً في هذا المجال.
لفت إلى «أن الفراغ في الرئاسة ال يب ّرر التخلي

ن�صراهلل بين ذكاء الت�شخي�ص ( ...تتمة �ص)1
ال � �ب� ��اب ل� �ت� �س ��وي ��ات ت �ش �م��ل ال��س��وري��ي��ن
المتوهمين بطول عمرها رغم كل ما جرى،
وإفهامهم بالوقائع وبلغة الميدان أن اللعبة
ان �ت �ه��ت ف��ي ال �ش �م��ال ،ت��زام �ن �ا ً م��ع هجوم
سياسي نوعي في جنوب المنطقة ،حيث
أع�ل�ن��ت ال �ق��وى ال��وط�ن�ي��ة اليمنية مجلسها
السياسي الدستوري إلدارة البالد ،بعدما
ع �ب��ث ال �س �ع��ودي��ون ك �ث �ي��را ً ف��ي م �س��ارات
التفاوض ومساعي التسويات ،لتقول إن
الحسم عسكري في الشمال وسياسي في
الجنوب ،وإن مقومات الصمود والقدرة
ع �ل��ى ال �ث �ب��ات ب��ات��ت م �ت��اح��ة ل�ت�ل�ق��ي ردود
األفعال التي قد يقدم عليها السعوديون.
ف��ال�ي�م��ن ق���ادر ع �ل��ى إف �ش��ال ال� �ح ��رب ،كما
قال السيد نصرالله ،وكما قال السيد عبد
الملك الحوثي تأكيداً ،وفي البحرين نجح
المتظاهرون بحماية الشيخ عيسى قاسم
م��ن االع �ت �ق��ال ،وس��ط م��ا ي��أت��ي م��ن أخبار
من البحرين تقول إن التصعيد الحكومي
إذا حصل فسيقلب الطاولة ويغير قواعد
اللعبة.
 يفتح السيد باب الجواب للسعوديينب ��ال� �ق ��ول إن ط ��ري ��ق ال� �ت ��راج ��ع إل� ��ى خط
ال�ت�س��وي��ات ال ي��زال م�ف�ت��وح�اً ،بالتموضع
على خط السعودية القديم ،فليس مطلوبا ً

نقل السعودية إل��ى م�ح��ور ال�م�ق��اوم��ة ،بل
ع��ودة السعودية إل��ى مواقعها ،فترتضي
ت �س��وي��ة م�ن�ص�ف��ة ف��ي ال �ي �م��ن والبحرين،
وتسلّم بأنها خسرت حرب سوريا ،وتعود
إل��ى رب��ط التطبيع م��ع «إس��رائ�ي��ل» بالتقدم
على م�س��ار إن �ص��اف الشعب الفلسطيني
ونيل بعض حقوقه .فقضية المقاومة لم
تكن يوما ً هزيمة السعودية ،وال تغييرها،
ب��ل ه��زي�م��ة «إس��رائ �ي��ل» ،وال �س �ع��ودي��ة هي
م��ن وضعت نفسها ف��ي طريق المقاومة،
وليست المقاومة من اختار هذا االشتباك.
 ذكاء التشخيص مرتين بر ّد الصراعفي المنطقة إل��ى البوصلة الرئيسية وهي
الصراع مع «إس��رائ�ي��ل» ،وب�ق��راءة الحركة
السعودية على ضوئه وفتح باب التسويات
لها من بابه .وذكاء التوقيت مرتين ،بربط
معركة حلب بنهاية العثمانية ومتغيرات
الوضع التركي ،ورب��ط المواجهة المقبلة
وال��رس��ائ��ل الراهنة بالتثبت والتحقق من
م��وازي��ن ال �ق��وة ف��ي ج�ن��وب المنطقة ،وقد
ح�س��م ات�ج��اه�ه��ا ف��ي ال �ش �م��ال ،فالمعركة
في حلب والحرب في اليمن ،فال تشعلوا
البحرين ،لهذا يصير كالم الحريري خارج
النص.
ناصر قنديل

عن المسؤوليات» ،وهذا رد غير مباشر على وزير
الداخلية نهاد المشنوق ،ال تجوز االستقالة من
المسؤوليات اذا كان هناك فراغ رئاسي.
تع ّرض لملفين خطيرين هما :الملف األول هو
الملف المالي .فقد كان واضحا ً بشدة تحذيره للعب
بالضرائب وه��در األم���وال ،راف��ض��ا ً كل المحاوالت
وقاطعا ً الطريق على الرئيس فؤاد السنيورة تسوية
 11مليارا ً ورفع الضريبة على القيمة المضافة.
والملف الثاني ملف الغجر ،ق�� ّرع األمين العام
لحزب الله الدولة والمسؤولين الصامتين .ذ ّكر
«أدعياء السيادة» في اشارة ضمنية إلى الرئيس
السنيورة الذي سارع خالل ترؤسه حكومة 2006
و 2007الى التنظير مع فريق  14آذار وبكثير من
الفخر أن الدبلوماسية ال��دول��ي��ة ومجلس األم��ن
والمجتمع الدولي الوسيلة األنجع لتحرير أرض
لبنانية محتلة ،إذ بنا اآلن نشهد أن الجزء اللبناني
من الغجر يُبلع بصمت وه��دوء من دون أن يحرك
رئيس كتلة المستقبل ساكناً ،فيما تتقدم المقاومة
لتأخذ دورها في موضوع التحذير من السكوت عن
ابتالع الجزء اللبناني من الغجر.
وعليه ،أكد األمين العام لحزب الله أن «السعودية
تتصل بـ «إسرائيل» وتطبّع معها بالمجان وبعدها
وتنسق والفتاوى تجهّز لذلك» ،ونبّه بأن
تعترف
ّ
«أخطر ما في التطبيع السعودي مع «إسرائيل»
هو التضليل الثقافي والفكري ال��ذي سيرافق هذا
المسار» .ولفت الى أن «هناك إجراما ً يحصل بحق
أهل اليمن بغطاء سعودي ألن هذه ثقافة السعودية
والوهابية و«داعش» و«جبهة النصرة» حتى لو تم
تغيير اسمها».
وأك��د السيد نصر الله في إطاللته في احتفال
تكريمي للقائد الحاج اسماعيل زهري ،أن أسوأ ما
في الوضع العربي هو التطور في الموقف السعودي
الذي بدأ ينتقل من العالقة خلف الستار والتواصل
مع «اإلسرائيليين» في السر الى العلن ،مشيرا ً إلى
أن هناك تطبيعا ً سعوديا ً مع «إسرائيل» يقدم اليوم
بالمجان بال أثمان وبال مكاسب للفلسطينيين او
العرب ،معتبرا ً ان المطلوب هو التمهيد لالعتراف
بـ «إسرائيل» .وهذا اخطر ما ستقوم به السعودية.
واعتبر أن «أكبر تطور سيئ في الحالة العربية
حاليا ً هو انتقال العالقة بين السعودية و«إسرائيل»
من السر الى العلن» ،مشيرا ً الى أن «زيارة الجنرال
ال��س��ع��ودي ال��ى «إس��رائ��ي��ل» ليست ب��داي��ة عالقة
وتنسيق ،فهذا موجود بل هو انتقال العالقة من
السر الى العلن».
وأش��ار إلى «أن أهمية ما جرى في حلب أخيرا ً
يرتبط ب��إس��ق��اط ال��م��ش��اري��ع االقليمية واالح�ل�ام
االم��ب��راط��وري��ة» ،اذ لفت سماحته ال��ى أن «وزي��ر
نصب نفسه وليا ً وحاكما ً على
الخارجية السعودي ّ
الشعب السوري» ،قال «العرض الذي قدّمه الجبير
لروسيا مهزلة ومثير للضحك» .وس��أل «هل يظن
الوزير السعودي وحكامه أنهم قادرون على الضحك
على شعوب العالم؟» .وأضاف «ان أهمية ما جرى
في حلب أخيرا ً يرتبط بإسقاط المشاريع االقليمية
وتوجه للسعودية قائالً
واالح�لام االمبراطورية»،
ّ
«مشروعكم ال مستقبل له وأمامكم فرصة للتفاوض
في اليمن والبحرين وسورية وإال ّ فسوف ته َزمون».
وحول الوضع اللبناني ،دعا الحكومة للتصرف
بمسؤولية وطنية في ملف تل ّوث نهر الليطاني
وبحيرة القرعون ،وأك��د أن ه��ذا الملف يخص كل
اللبنانيين دون استثناء ،وأضاف «إذا كان المطلوب
إغالق المرامل والمعامل فيجب أن تغلق للحفاظ
على مياه الليطاني» ،ودعا «الحكومة والسلطات
المعنية التخاذ اإلج��راءات المناسبة ،وأي تهاون
فيها هو شراكة في القتل» .ولفت ال��ى أن «هناك
بعض المدن تعاني من العطش وه��ذه مسؤولية
الحكومة» .ودعا السيد نصر الله أيضا ً «الحكومة
ال��ى تصحيح مواقفها مما حصل ف��ي موريتانيا
وت��ص��ح��ي��ح اإلس����اءة ال��ت��ي ح��ص��ل��ت ألن الشعب
الموريتاني شعب عزيز».
وأشار إلى أن «هناك بعض الجهات السياسية
ّ
تحضر من اآلن وتفكر كيف ترفع الضريبة على
القيمة المضافة وتزيد الرسوم» ،وأكد أنه «ال يمكن
أن نوافق بزيادة قرش على ضريبة قبل أن ُتفتح
ملفات الفساد ويستعاد المال العام المنهوب».
وح���ول م��ا ي��ق��وم ب��ه «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ف��ي الجزء
اللبناني من بلدة الغجر ،أكد السيد نصرالله أنه
«يجب أن يكون تحت أن��ظ��ار الحكومة والشعب
ال��ل��ب��ن��ان��ي ،وه��ي أرض لبنانية ب��اع��ت��راف األم��م
المتحدة» ،وطالب «الحكومة اللبنانية بأن تبادر
وتتخذ موقفا ً مما يجري اآلن في بلدة الغجر ،وهي
تحت سيادة لبنان».

الحريري يدافع
عن التطبيع!

أما الرئيس سعد الحريري فانبرى مسارعا ً إلى
الدفاع عن تطبيع المملكة العربية السعودية مع
مرصع بالخير
«إسرائيل» .وأكد أن «السعودية تاج
ّ
والمكرمات في التاريخ العربي ،وعنوان لن ينكسر
للدفاع عن قضايا العرب والمسلمين».
ّ
غض الحريري النظر
ولدوافع مالية وسياسية،
عن زي��ارة ضابط المخابرات السعودي السابق

اللواء أنور عشقي الى تل أبيب ،التي تحظى بتأييد
من االسرة الحاكمة ،وقال في سلسلة تغريدات له
عبر «تويتر»« :هناك أشخاص يتقنون قلب الحقائق
وي��رم��ون سواهم بما يغرقون فيه من ممارسات
وحروب ونزاعات أهلية ومذهبية».

حردان يبرق إلى األسد وقهوجي

يصطدم العيد الحادي والسبعون للجيش في
لبنان في األول من آب ،بغياب رئيس الجمهورية
للسنة الثالثة على التوالي .ال احتفال مركزي في
اليرزة جريا ً على عادة ما قبل آب  .2013ويأتي ذلك
فيما يستمر الجيش اللبناني بمواجهة خطر اإلرهاب
على الحدود الشرقية بالتكامل مع المقاومة كقوة
فاعلة في لبنان وداخل األراضي السورية ،بتنسيقها
مع الجيش السوري الذي صمد رغم الحرب الكونية
التي تشن على سورية.
وأبرق رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد حردان إلى رئيس الجهورية العربية
السورية القائد العام للجيش والقوات المسلحة
الدكتور بشار األسد مهنئا ً بمناسبة عيد الجيش.
وف��ي برقيته إل��ى الرئيس األس��د ،أش��اد ح��ردان
ب��م��واق��ف ال��رئ��ي��س األس����د وق���ي���ادت���ه ال��ح��ك��ي��م��ة
والشجاعة في مواجهة اإلرهاب ،من ّوها ً باإلنجازات
واالنتصارات التي يحقهها الجيش السوري وصمود
وموجها ً التحية إلى
هذا الجيش وثباته وشجاعته،
ّ
شهدائه.
واعتبر حردان أنّ مناسبة عيد الجيش ،تكتسب
ه���ذا ال��ع��ام أه��م��ي��ة م��ض��اف��ة ن��ظ��را ً ل�لان��ت��ص��ارات
واإلنجازات في مواجهة الحرب الكونية ،الفتا ً إلى
أن ما حققه الجيش من انتصارات في مدينة حلب،
تش ّكل فاتحة حقيقية لالنتصار الكبير على اإلرهاب
وداعميه.
واعتبر ح���ردان الجيش ال��س��وري جيشا ً قويا ً
وق��ادراً ،ثابتا ً على مواقفه ،في حين ً
أن «جيوش»
اإلره���اب ال��م��ت��ع��ددة الجنسيات وال��م��دع��وم��ة من
«إسرائيل» والغرب وتركيا وبعض العرب ،تلجأ
إلى تبديل أسمائها كما األفاعي تبدّل جلدها ،لتبث
سموم الش ّر والجريمة .مضيفا ً أنّ هذا العصر هو
عصر انتصار الجيوش التي لها عقيدة وتدافع عن
أرضها وشعبها ،وعصر هزيمة اإلره��اب المتشكل
من مجموعات تمارس أبشع جرائم اإلره��اب بحق
شعبنا .
وفي برقيته الى قائد الجيش اللبناني العماد جان
قهوجي قال ح��ردان :إن التحديات اإلرهابية التي
تعصف بكل المنطقة ،تضع لبنان أيضا ً هدفا ً مباشرا ً
لألعمال اإلرهابية ،لكن بلدنا في عين العاصفة ،منذ
عشية عدوان تموز «اإلسرائيلي» في العام ،2006
وأح��د أب��رز أه��داف ال��ع��دوان «اإلسرائيلي» تدمير
لبنان وضرب وحدته وإسقاط مكامن قوته ،وفرض
الشروط «اإلسرائيلية» عليه .معتبرا ً أنّ تصدي
الجيش اللبناني ومعه الشعب والمقاومة للعدوان
«اإلسرائيلي» في العام  ،2006وتشكل المعادلة
الثالثية الذهبية ،حمى لبنان واللبنانيين من وباء
اإلرهاب «اإلسرائيلي» المنظم.
وأشاد حردان بقيادة العماد قهوجي وما حققه
الجيش اللبناني من إنجازات استثنائية ،بإمكانيات
متواضعة ،تمثلت بكشف وتفكيك واعتقال عشرات
الشبكات والخاليا اإلرهابية ،قبل أن تتمكن هذه
الخاليا من تنفيذ جرائمها اإلرهابية.
وإذ أشار حردان في برقيته إلى أن الجيش صان
وحدة لبنان ،أكد الوقوف الى جانبه ورفع الصوت
عالياً ،من أجل تسليحه الجيش بأحدث األسلحة،
وتوفير كل اإلمكانيات ل��ه ،لتمكينه من مضاعفة
جهوده في ال��دف��اع عن لبنان ومواجهة األخطار
والتحديات.

الوزاني ـ رانيا العشي
يسعى العدو «اإلسرائيلي» إلى ترسيخ احتالله للجزء اللبناني من قرية الغجر
المحتلة ،عبر البدء بفرضه تطبيق قوانين البناء «اإلسرائيلية» على القرية كلها،
بدال ً من االنسحاب من الجزء الشمالي ،خاصة بعد موافقته عام  2010على اقتراح
األمم المتحدة وقائد بعثة األمم المتحدة «يونيفيل» آنذاك في جنوب لبنان الميجور
جنرال البيرتو أسارتا كويفاس ،من حيث المبدأ على اقتراح «يونيفل» تسهيل
انسحاب الجيش «اإلسرائيلي» من شمال الغجر ،تمهيدا ً إلعادته إلى الجمهورية
اللبنانية.
وكان موقع «والال» اإلخباري العبري قد كشف عن أن رئيس لجنة التخطيط
والبناء في المجلس اإلقليمي معاليه حرمون عاموس رودين ،أبلغ الجهات المعنية
في القسم اللبناني من قرية الغجر المحتلة أنه سيتم فرض تطبيق قوانين البناء
«اإلسرائيلية» على القرية كلها.
ونقل هذا الموقع عن أحد خبراء القانون الدولي تحذيره من أن قرار فرض هذه
القوانين على الجزء الشمالي من قرية الغجر يتعارض مع القانون الدولي .ولفت
الخبير نفسه الى أن «هذا المسار يمكن أن يو ّرط إسرائيل في قرارات إدارية غير
قانونية وتتعارض مع المعاهدات الدولية التي و ّقعتها إسرائيل».
أما على المستوى األمني ،فأضاف الخبير أن «هذا القرار يمكن أن يو ّفر ذريعة
لحزب الله من أجل مهاجمة إسرائيل لكونها تفرض هذه القرارات بشكل رسمي
أراض سيادية لبنانية» .ويمكن أيضا ً أن يدفع الى رفع شكاوى ضد
داخ��ل
ٍ
ويمس بصورتها.
«إسرائيل» إلى األمم المتحدة
ّ
وجالت عدسة «البناء» في قربة الوزاني المقابلة لقرية الغجر المحتلة بما
فيها الجزء الشمالي اللبناني ،حيث تتمركز على الطريق المؤدي من جسر الغجر
الى العباسية المحررة قوة من الوحدة اإلسبانية العاملة في قوات «يونيفيل»،
والتقطت مشاهد للقرية حيث تشاهد بأم العين كثرة المباني المالصقة بعضها
للبعض والمتعدِّدة األلوان ،والمشادة في الجزء اللبناني المحتل بعد التحرير عام
 2000وحتى يومنا هذا ،في حين أن الغجرالسورية قليلة المباني ومنازلها تبعد
عن بعضها ،ما يفسر أن سكان الغجر سعوا إلى البناء في الجزء اللبناني هربا ً من
دفع الضرائب والرسوم التي يفرضها العدو «اإلسرائيلي» في األراضي المحتلة.
من جهته ،رئيس بلدية الوزاني أبو زياد ،رأى أن «االحتالل اإلسرائيلي لديه
مطامع كبيرة ،حيث ما زال يهيمن على الجزء اللبناني من الغجر المحتلة رغم
القرار باالنسحاب منها في العام  ،»2010رافضا ً احتالله لهذا الجزء اللبناني،
ومؤكدا ً على أن هذا الجزء المحتل هو أرض لبنانية وستعود إلى لبنان.
ب��دوره قال مختار بلدة الوزاني أحمد المحمد« :لقد سمعنا أخيرا ً أن العدو
الصهيوني سوف يفرض قانونا ً إسرائيليا ً على ضيعة الغجر اللبنانية المحتلة،
نحن رفض قانونا ً كهذا لكونها قرية لبنانية ،رغم أن سكانها من السوريين» ،مشيرا ً
إلى أنه عاجال أم آجال سوف تتحرر من االحتالل وتعود إلى كنف الدولة اللبنانية.
أضاف« :في حال تطبيق إسرائيل هذه القوانين على هذا الجزء اللبناني ،فسوف
نترك هذا األمر برسم االمم المتحدة وقوات يونيفيل ،آملين تحريره في القريب
العاجل».
وأشار المحمد إلى انه «يالحظ كثرة البناء والعمار في الجزء اللبناني من
الغجر ،ربما هذا عائد إلى الته ّرب من دفع الضرائب والرسوم اإلسرائيلية ،وهذا ما
يساعد على العودة إلى قريتهم السورية والبدء بإعمارها».
ولفت إلى أن «األمم المتحدة طلبت من العدو االنسحاب من الغجر اللبنانية ،لكن
هناك مثل يقول« :ما أُخِ ذ بالقوة يسترد بالقوة» ،بحيث إذا تركت العدو على راحته
فلن ينسحب أبداً ،آملين تحريرها قريباً ،وتحرير الجزء السوري من الغجر ،فشعب
الغجر مضياف ونحن جيران من زمان ،متمنيا ً عودتها إلى كنف الدولة السورية».

بري وفرنجية رؤية واحدة
في االستحقاق الرئاسي

وعشية الخلوة الحوارية مطلع االسبوع المقبل.
وفيما لم يأت االمين العام لحزب الله على مقاربة
الملف الرئاسي .دحض رئيس تيار المرده النائب
سليمان فرنجية كل التفاؤل العوني عن تغيرات
إيجابية في هذا الملف .وأكد فرنجية من عين التينة
بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري العائد
من «إجازة اوروبية» ،أن موضوع مبادرة الرئيس
سعد الحريري بالنسبة للرئاسة ال ت��زال قائمة،
الفتا ً الى ان كل ما يُحكى عن سحب ترشيحه غير
صحيح .وق��ال :كانت وجهات النظر متطابقة مع
دولته ،ولدينا استراتيجية واحدة ورؤية واحدة في
موضوع االستحقاق الرئاسي ،ونتفق على األمور
مئة في المئة» .وأضاف فرنجية« :لن نقف أمام أي
شخص يحظى بإجماع وطني وحلفائي لن يطلبوا
مني االنسحاب وأنا مستمر في المعركة».
في إطار حربه المفتوحة على قائد الجيش العماد
جان قهوجي أكد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب
وليد جنبالط ،في تغريدة له على حسابه عبر موقع
«تويتر» ،أن «البدع السخيفة في الجيش ،التمديد
للبعض على حساب القانون» ،في رد على كالم وزير
الدفاع الوطني سمير مقبل أول أمس «من المعقول
أن يمدد لقائد الجيش سنة كاملة ،أم��ا بالنسبة
الى رئيس األركان فال مجال للتمديد بتاتاً».

الم غلب اردوغان ( ...تتمة �ص)1
كانت تخطط لها مجموعات إرهابية مسلحة وأسيادها تحت
عناوين مز ّورة مرة باسم «معارضة معتدلة» وأخرى بأسماء
مختطفة وم��ص��ادرة ،ولكن دوم��ا ً باسم اإلس�لام الصهيوني
واالميركي بامتياز...
وحده الجيش العربي السوري من بين كل الجيوش سيكون
هو مَن يستحق االحتفال بالنصر مع حلفائه األوفياء ،وسيكون
هو مَن يرسم اكتمال لوحة الصبر االستراتيجي من حلب وصوال ً
ّ
وسطرها وش ّد عقدها
الى آخر نقطة في بالد الشام ،كما تص ّورها
عقدة عقدة هو ومعه شعب سورية العظيم...
ومعهما حائك السجاد اإليراني الذي تفنن في إضفاء األلوان
الزاهية على اللوحة النهائية البهية ،فيما منح حزب الله جرعته
الخاصة ب��إذالل كبير السحرة االميركي ،ال��ذي خسر الرهان
ّ
يحضر لما بعد
وأسلم أمره لواقع معادالت ما بعد بعد حلب وهو
نصر اليمن...
هي البدايات الواقعية للع ّد العكسي لنهاية الحرب الكونية
على سورية...
بل هو الزلزال التاريخي والجغرافي الذي سيطيح بعروش
وبمعادالت حكم وتوازنات من توقعوا الجوائز واالمتيازات...
وك��ذل��ك بأماني اول��ئ��ك ال��ذي��ن راه��ن��وا على ال���دول الكبرى
وسفاراتها...
عندما يضطر اردوغان للذهاب الى بطرسبورغ ،كما هو مرتقب
في  ٩آب المقبل ،لتقديم اعتذاره المباشر لبوتين ويجلس إليه
إلنجاز تسوية واقعية حول سورية تجعله األقل تأثيرا ً ان لم يكن
خارج اللعبة تماماً...
وعندما يضطر السعودي المتجبّر والعنجهي الى تقديم اوراق
اعتماده للعدو الصهيوني علنا ً في محاولة منه لتأخير سقوطه
بعض الوقت...
فهذا يعني ان العالم بدأ يتغير فعالً بعد اسطورة الصمود
السوري اللبناني اإليراني بوجه الحرب الكونية الني فتحت منذ
خمس سنوات على محور المقاومة من بوابات الشام...
بوابات الشام التي تشهد اليوم تعزيزا ً وترسيخا ً جديدا ً لعرين

ير�سخ احتالله للغجراللبنانية
العدو ّ
بفر�ض قوانينه للبناء

األسد الذي عجزوا عن اختراق أسواره ولو بثغرة صغيرة ،رغم
كل ما أنفقوا من مليارات وما أرسلوا من إمكانيات وما حشدوا من
جيوش...
العالم اليوم أقرب ما يكون من عالم ما بعد الحرب العالمية
الثانية عندما أسدل الستار على الفاشية والنازية ،وتم تبديل
عصبة األمم باألمم المتحدة...
إنه جسر النصر الذي انطلق من طهران في اجتماع القمة
التاريخي الشهير من خالل التوافق بين روزفلت وتشرشل
وستالين ،لفتح جبهة ثالثة ضد الحلفاء من جانب الجبهة
السوفياتية آنذاك ،يتك ّرر من جديد...
ولكن هذه المرة من دمشق عندما سيرضخ األميركيون
قريبا ً ومعهم مكرهون مثلهم أيتام اوباما الثالثة اي حكام
انقرة وحكام الرياض وحكام تل أبيب على اإلذعان بأن األسد
وحلفاءه انتصروا ،يوم سقطت أولى إماراتهم في بابا عمرو في
حمص...
وهاهي الملحمة االسطورية لشام شريف وجيشها الباسل
ومعهم رجال الله والحرس الثوري اإليراني االوفياء ،تكتمل
اليوم وتتدحرج معها رؤوس إمارة حلب وأحالم امبراطورية
السالجقة التي صارت في لحظة بحجم كف اليد الواحدة...
تذ ّكروا ليل تركيا الطويل الذي بدأ في  ١٥الحالي ،والذي مهما
كانت سيناريواته وأسبابه ،إال أنه جزء بسيط مما ينتظر من
نهبوا مقدرات أهلنا في سورية ومَن تسبّبوا في ذبح مئات اآلالف
من أهلنا في العراق وسورية ،إنها لعنة سورية التي ستظل
تالحقهم حتى آخر يوم في حياتهم...
ويبقى األمل رغم ليل «العرب» الحزين وزمنهم الرديء ،في
جيل وأشرقت األرض بنور ربها ومحمد الفقيه ورفاقه من فدائيي
انتفاضة القدس وفلسطين التي ستع ّري المطبّعين والمتخاذلين
وسماسرة بيت مال العرب والمسلمين.
بعدنا طيّبين قولوا الله.

محمد صادق الحسيني

�إعالنات ر�سمية
وزارة المالية
مديرية المالية العامة -محافظة البقاع
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ بريد مضمون
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات  /المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة البقاع ،المكلّفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة
الكائن في زحله  -السراي الحكومي مبنى المالية ،لتبلّغ البريد المذكور اتجاه اسم كل
منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،اّ
وإل يُعتبر التبليغ حاصالً بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله،علما ً أ ّنه سيت ّم نشر هذا اإلعالم على
الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية.
اسم المكلف

الرقم الضريبي رقم البريد المضمون

RR161961296LB 46165
كلود انطوان بندلي
ابراهيم احمد ابو حمدان RR161961265LB 284225
 LE Puissant Vertش.م.م RR161961282LB 2397726
RR161961322LB 2857646
كريم محمود سعيد
RR161962654LB 143244
ميالد جورج فريحة
الشركة المتحدة للتجارة العامة
RR161962597LB 208455
وصناعة األلومنيوم ش م ل
RR161962668LB 210827
فادي ابراهيم قازان
كريقور هماياق كلهش طورسيان RR161962416LB 294417
ام اند ام غروب ش م م RR161962552LB 2459711
RR161962583LB 46520
شركة اغاديز
RR161962535LB 305982
شركة البيارق ش.م.م
شركة البتول التجارية
وشركاه) RR161962875LB 1333158
( علي ناصر برجاوي
RR161962711LB 2297311
امل ديبو ابو خضر
ايمن اسماعيل العجمي RR161962827LB 261551
RR161962835LB 1454345
مايا ملكي عبود
RR161962708LB 1244755
احمد علي جمعه
شركة فيلوت  VIOLETش.م.م RR161962795LB 2441013
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تبدا مهلة االعتراض المحدّدة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة البقاع
ألين الجميل
التكليف
1378
المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية
إعالن تلزيم مشروع تعزيل
وإنشاء حيطان حماية وأقنية على مجاري
شتوية في بلدة ضهور الشوير  -قضاء
المتن
الساعة التاسعة من يوم االثنين الواقع
فيه الثاني والعشرون من شهر آب ،2016
تجري إدارة المناقصات  -ف��ي مركزها
الكائن في بناية بيضون  -شارع بودرو –
الصنايع  -بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
والمياه  -المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،مناقصة تلزيم مشروع تعزيل
وإنشاء حيطان حماية وأقنية على مجاري
شتوية في بلدة ضهور الشوير  -قضاء
المتن.
 التأمين المؤقت :خمسة ماليين ليرةلبنانية ال غير.
 طريقة التلزيم :تنزيل مئوي حدّهاألقصى عشرون بالماية.
 العارضون المقبولون :المتعهّدونالمص ّنفون وف��ق��ا ً ألح��ك��ام ال��م��رس��وم رقم
 3688تاريخ  1966/1/25في الدرجة
الثانية فقط لألشغال المائية الذين ال يوجد

بعهدتهم أكثر من أرب��ع صفقات مائية لم
يج ِر استالمها مؤقتا ً بعد.
ت��ق��دّم ال��ع��روض ،وف��ق نصوص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن ّ
االط�ل�اع
والحصول عليه من المديرية العامة للموارد
المائية والكهربائية.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
د.جان العليّـة
التكليف
1463
إعالن مناقصات عمومية
تعلن المؤسسة العامة إلدارة مستشفى
نبيه ب ّري الجامعي الحكومي في النبطيّة،
عن إج��راء مناقصة عموميّة لشراء مواد
تعقيم ومطبوعات ،على أن تسلّم دفاتر
ال��ش��روط ف��ي مبنى المستشفى الكائن
ف��ي ك��ف��رج��وز ،ف��ي مهلة أق��ص��اه��ا تاريخ
.2016/8/8
رئيس مجلس اإلدارة  -المدير
الدكتور حسن يوسف وزني

