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حمليات � /إعالنات

ق�صارجي طالب الدولة اللبنانية بمعاملة الالجئ العراقي مثل ال�سوري
ع��رض م��ط��ران الكلدان ميشال
قصارجي في مؤتمر صحافي في
دار المطرانية في بعبدا ،معاناة
الالجئين العراقيين في لبنان.
وقال« :بعد مرور أكثر من سنة
على تهجير أبناء الموصل وسهل
نينوى المسيحيين م��ن أرضهم
وممتلكاتهم ،حينما اقتلعوا بآلة
العنف وال��م��وت م��ن موطن اآلب��اء
واألج��داد ،تستمر المعاناة األليمة
ع��ي��ن��ه��ا ال��ت��ي ي��ع��ي��ش��ه��ا أخ��وت��ن��ا
العراقيون في لبنان ال بل تتضاعف
أي��ض��اً ،ف��ي ظ��ل الشلل الرئاسي
واالضطراب األمني اللذين يرخيان
بظاللهما على وطننا الحبيب».
وأوض���ح« :أن ح��اج��ات اإلخ��وة
العراقيين الذين يختلف عددهم
أسبوعيا ً مع قدوم أناس جدد وسفر

آخ��ري��ن ،ت��ت��راوح ب��ي��ن متطلبات
الحياة اليومية الضرورية واألكثر
إل���ح���اح���ا ً إل���ى ح���اج���ات ال��س��ك��ن
واالس��ت��ش��ف��اء وال��ط��ب��اب��ة وتربية
األط���ف���ال ودراس���ت���ه���م .ب��ال��رغ��م
م��ن ال��دع��م الضئيل ال���ذي تؤمنه
المؤسسات اإلنسانية المانحة ،إال
أن المهجرين العراقيين ال يزالون
يقرعون باستمرار ب��اب الكنيسة
الكلدانية في لبنان التي تحاول
رغ���م ان���ع���دام م���وارده���ا ال��م��ادي��ة
تأمين ما استطاعت إليه سبيالً في
مجال المساعدات وعلى مختلف
الصعد».
وطالب الدولة اللبنانية ومراكز
القرار أن «يعاملوا المهجر العراقي
المهجر
كما يعامل  -على األقل -
ّ
السوري» ،وتابع« :نرفع الصوت

عاليا ً لنسأل ذوي النيات الحسنة
واألي�����ادي ال��ب��ي��ض أن ي��ؤآزرون��ا
ف��ي ت��أم��ي��ن أرب��ع��ي��ن أل���ف حصة
غذائية سنويا ً وعشرات العمليات
الجراحية وال��ع�لاج��ات الطويلة
األمد التي نئن تحت وطأة تكاليفها
الباهظة .وما من معين سوى الله
والنزوح يستمر واألفق مسدود».
وتمنى «أن يستطيع األطفال
العراقيون في لبنان ،أن يشعـروا
ول��و بشيء من بهجة العيد ،وأن
يحصل ال��ع��ج��وز ال��ع��راق��ي على
دوائ�����ه ،وأن تحظــى ال��ع��ائ��ل��ة
ال��ع��راق��ي��ة ال��م��ه��ج��رة ب��ـ��ـ��أدن��ى
م��س��ت��وي��ات ال��ك��ف��ـ��ـ��اف ال��ي��وم��ي،
وعسانــا بمساعدتنا لهم ،نضيء
من جديــد شعلــة األمــل في قلوبهم
ونحظى باألجر السمــاوي».

الجنوب ـ رانيا العشي

قصارجي متحدثا ً في المؤتمر الصحافي

غداً في نيويورك ( ...تتمة �ص)1
جناحيْه تيار
على فريق الرابع عشر من آذار بتصدّع
َ
المستقبل والقوات اللبنانية وتعثر محاوالت الترميم
على خط الحريري ورئيس القوات سمير جعجع ،بعدما
بدا أنّ فريق الثامن من آذار قد نجح في استعادة العافية
ولملمة صفوفه إث��ر الصدمة التي أحدثتها المبادرة
الحريرية ،ليكون الحدث األب��رز تداعيات ق��رار رئيس
الحكومة تمام سالم ض ّم لبنان إلى الحلف السعودي
ض ّد اإلرهاب وتمسكه بهذا الموقف رغم ال دستوريته،
وتعريضه الروح الميثاقية للخطر ،خصوصا ً مع تبنّي
السعودية تصنيفا ً لحزب الله على الئحتها لإلرهاب،
زج
لتكتمل الفضيحة
بتنصل باكستان واستغرابها ّ
ّ
اسمها من دون موافقتها بين أعضاء الحلف ،وإعالن
مصر حصر مشاركتها بتبادل المعلومات بعدما أعلنت
أندونيسيا و ُعمان رفضهما عضوية الحلف.

التسوية الرئاسية في العناية الفائقة

يسجل
دخلت التسوية الرئاسية العناية الفائقة ،فلم
ّ
أي تطور على صعيد االتصاالت والمشاورات الجارية بين
المعنيين في الشأن الرئاسي ،والجلسة الثالثة والثالثون
التي كان يُع ّول عليها إلنهاء الفراغ الرئاسي انتهت بإرجاء
جديد إلى  7كانون الثاني من العام المقبل ،لينتهي العام
 2015باستمرار الفراغ الرئاسي.

حركة وقائية داخل  14آذار

وإزاء ذلك ،نشطت االتصاالت داخل فريق  14آذار أمس ،في
حركة وقائية لما قد ينتج عن رئيس تيار المردة النائب سليمان
فرنجية في إطاللته التلفزيونية اليوم والتي سيسرد فيها وقائع
ترشيحه لرئاسة الجمهورية من قبل الرئيس سعد الحريري
ورئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط وما
حكي عن دور فرنسي وأميركي وترحيب سعودي.
وينقل سياسي بارز لـ«البناء» عن مسؤولين أميركيين ،أن
«السفير األميركي ديفيد هِ ْل ليس صاحب فكرة ترشيح فرنجية
على اإلطالق» ،مشيرا ً إلى «أن الواليات المتحدة ال تضع فيتو
على أي مرشح ،لكنها لم تخطط أو تطرح اسم فرنجية وإن
كانت ال تمانع في ترشيحه ،فما يهمها هو إنهاء الفراغ ال أكثر
وال أقل».

«ترقيع» العالقة مع جعجع

ولرأب الصدع بين بيت الوسط ومعراب ،زار مدير مكتب
الرئيس سعد الحريري ن��ادر الحريري يرافقه المستشار
اإلعالمي للرئيس الحريري هاني حمود رئيس حزب القوات
سمير جعجع في معراب .وتأتي هذه الزيارة المستقبلية التي
غاب عنها الوزير السابق غطاس خوري لـ«ترقيع» العالقة

مع جعجع ،بحسب ما أكد مصدر ب��ارز في تيار المستقبل
لـ«البناء» ،مشيرا ً إلى «أن طرح الحريري ُج ّمد وربما تع ّثر،
ولذلك يحاول كل فريق سواء داخل  14آذار أو  8آذار لملمة
وضعه الداخلي ،وإن كانت تأثيرات هذا الترشيح لم تتسبّب
بتصدع فريق  8آذار كما حصل داخل  14آذار».
وتشير أوساط «القوات اللبنانية» لـ«البناء» إلى «أن األجواء
ليست إيجابية ،وأن هناك استحالة في العودة بالعالقة مع
الحريري إلى ما كانت عليه».
وتشير أوس��اط مطلعة لـ«البناء» أن «ال��وزي��ر فرنجية
سيعمل بالنصائح التي سمعها من الرئيس السوري بشار
األس��د واألمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله»،
مشيرة إلى «أن النائب وليد جنبالط أبلغ فرنجية أن موقف
رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يكون مغايرا ً لموقف
حزب الله في جلسة انتخاب الرئيس .وشددت األوساط على
وحدة «الموقف الشيعي» داخل فريق  8آذار ومع التيار الوطني
الحر» ،مشيرة إلى «أن فريق  8آذار مستمر في دعم العماد عون
وأن الوزير فرنجية ليس بعيدا ً عن هذا الجو».
أما لقاء األربعاء الذي اقتصر على خبرية من هنا وخبرية
من هناك ،كما تقول مصادر نيابية شاركت في اللقاء لـ«البناء،
فيعرف بالسلب فهو لم يأت على ذكر أي قضية سياسية،
س��واء رئاسة الجمهورية ،أو مجلس ال��وزراء ،أو النفايات،
إنما «جوجلة» عامة في ما يتعلق بقانون االنتخاب ،فرئيس
ُجب عن سؤال أحد النواب
المجلس النيابي نبيه بري لم ي ِ
عن التسوية الرئاسية .وإن كان الرئيس بري أكد لإلعالميين
المعتمدين في عين التينة «أن فكرة التحالف اإلسالمي سبق
أن طرحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،ومثل هذه
المواضيع تناقش داخ��ل مجلس ال���وزراء التخاذ الموقف
المناسب منه ،وال حاجة إلى إثارة أي جدل خارج هذا اإلطار».
وقال بري« :هناك بحث في العالم حول اإلرهاب ،ولكن أقول
بوضوح إنه ال يمكن وصف المقاومة ضد إسرائيل في لبنان
أو غير لبنان باإلرهاب على اإلطالق ،وليس واردا ً أبدا ً تصنيف
هذه المقاومة في هذه الخانة».

موقف لحزب الله من «التحالف» اليوم

وفي السياق ،من المتوقع أن يعلن حزب الله موقفا ً من
إعالن التحالف اإلسالمي ضد اإلره��اب ،عقب اجتماع كتلة
الوفاء للمقاومة اليوم.
وفي إطار الحرب اإلعالمية واالقتصادية والسياسية التي
يشنها الغرب والسعودية ضد محور المقاومة ،وخصوصا ً
حزب الله ،أقر الكونغرس األميركي عقوبات على المصارف
التي تتعامل مع حزب الله .وبموجب هذا القرار سيتوجب
على الرئيس األميركي باراك أوباما اتخاذ اإلجراءات الالزمة
لفرض عقوبات على المؤسسات المالية األجنبية التي تتعامل
مع حزب الله أو تبيّض أمواال ً لحسابه ،وفقا ً لنص القرار .كما
يطلب من اإلدارة األميركية أن تقدّم إلى الكونغرس سلسلة
من التقارير إللقاء الضوء على النشاطات الدولية لحزب

الله ،خصوصا ً في أميركا الالتينية وإفريقيا وفي آسيا .كما
سيتوجب على السلطة التنفيذية في واشنطن تحديد الدول
ّ
التي تدعم حزب الله أو تلك التي يملك فيها الحزب قاعدة
لوجستية مهمة.
ويأتي ذل��ك ،بعد إدراج الواليات المتحدة شهر حزيران
الفائت ثالثة رجال أعمال قالت إنهم تابعون لـ«حزب الله»
والشركات التي يملكونها ،على الئحة عقوبات تجميد األصول
المصرفية ،وإدراج المملكة قياديين من حزب الله على الئحة
اإلرهاب ،وحجب قناة المنار عن قمر عرب سات.

«القرار األميركي» ..تصعيد إعالمي ابتزازي

وتؤكد مصادر مطلعة في  8آذار لـ«البناء» «أن هذا القرار
جزء من تصعيد إعالمي ابتزازي ،في وقت أن هناك أكثر من
طاولة تفاوض دولية وإقليمية مفتوحة ،منها معلن ومنها
غير معلَن ،في اليمن وسورية» .ولفتت المصادر إلى «أن هذا
القرار إذا لم يُقرن بمفاعيل تنفيذية صادرة عن إدارة الرئيس
األميركي ،يبقى غير ذي قيمة مباشرة ،لكن ال شك في أنه
يعبر عن مزيد من التصعيد األميركي تجاه المقاومة في لبنان
وحلف المقاومة في المنطقة».
وتسلّم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل دعوة
رسمية للمشاركة في اجتماع المجموعة الدولية في شأن
سورية ،الذي سيعقد في نيويورك غدا ً الجمعة ،من القائم
باألعمال األميركي ريتشارد جونز ال��ذي أكد أن المناسبة
«فرصة للبنان للمشاركة إلى جانب المجموعة الدولية لدعم
سورية في إح��راز تقدم على هذا المسار ال��ذي أطلقناه في
فيينا».

جلسة لمجلس الوزراء األسبوع المقبل

وفي الشأن الحكومي ،أكدت مصادر رئيس الحكومة تمام
سالم لـ«البناء» أن «رئيس الحكومة سيدعو إلى جلسة لمجلس
ال��وزراء األسبوع المقبل للبت في ترحيل النفايات» ،مشيرة
إلى «أن ال حل لهذا الملف إال بالترحيل» ،وشددت المصادر
على «الحاجة إلى إقرار الوزير علي حسن خليل المال الالزم
إلتمام العملية» ،مشيرة إلى «أن هذا األمر سيتابع اليوم مع
الوزير خليل في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف
النفايات التي ستستكمل أيضا ً البحث في الشقين القانوني
والفني لعملية الترحيل .وأكدت المصادر أن الرئيس سالم
«تبلغ أن وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله سيشاركون
في الجلسة ،برغم اعتراض التيار الوطني الحر على ارتفاع
األسعار» ،واعتبرت المصادر «أن األسعار التي يتم التداول
بها مبالغ بها إلى حد كبير».
وأك��د وزي��ر الزراعة أك��رم شهيب «أن��ه متفائل دائماً ،وفي
النهاية سوف ترفع النفايات ،ألن الكلفة االقتصادية والكلفة
الصحية في الموضوع البيئي مهما كانت للتخلص من هذه
المشكلة فهي تبقى أقل من تلك الكلفة ،والسعر الذي يُحكى
عنه يحتاج إلى تدقيق كبير».

«التحالف الإ�سالمي الدولي» ( ...تتمة �ص)1
فعلى صعيد الدوافع الخارجية نرى أنّ السعودية كانت بحاجة إلى
مثل هذا العمل االستعراضي في لحظة حرجة من تاريخها ،فهي لم تعد
تستطيع االستمرار في عدوانها على اليمن نظرا ً إلى ارتفاع كلفته عليها،
خاصة في األسابيع األخيرة التي أظهرت السعودية مهزومة تدفع الخسائر
وتتلقى الفضائح وال تحقق شيئا ً من اإلنجازات من أيّ طبيعة كانت ،وباتت
السعودية كما «نصحتها» أميركا ملزمة بوقف العدوان لوقف االنهيارات في
وضعها من شتى الجوانب ،ولهذا كان قبولها بمؤتمر جنيف للح ّل السياسي
مع الشعب اليمني الذي تم ّكن بجيشه ولجانه الشعبية من تسطير هزيمة
بالخط العريض ألحقها بالسعودية نتيجة صموده ودفاعه المخطط
والمدروس .لهذا كانت السعودية بحاجة إلى قنبلة صوتية ُتحدث دخانا ً
و ُتطلق زعاقا ً يحجب هزيمتها في اليمن ،فكان هذا اإلعالن المرتجَ ل.
وإلى ذلك ومع اشتداد التعنيف الغربي للسعودية ،بسبب مسؤوليتها عن
اإلرهاب العالمي عبر فكرها الوهابي التكفيري ،وبعد أن اتجه العالم بكليته
تقريبا ً إلدان��ة هذا الفكر بشكل مباشر أو غير مباشر ،فقد رأت السعودية
أنّ انخراطها الشكلي في محاربة اإلرهاب الذي ساهمت وتابعت رعايته
الفعلية ،فهذا االنخراط قد يحجب مسؤوليتها عن اإلرهاب ويخفف الضغط
الدولي عنها؛ وهنا رأت في هذا التحالف الشفهي اللفظي غير العملي بأيّ
حال ،رأت فيه ستارا ً حاجبا ً أو مانعا ً لهذه المساءلة.
وحتى تغري السعودية بعض الدول اإلسالمية وتدفعها إلى القبول بإدراج
أسمائها في الئحة العضوية في هذا التحالف لجأت إلى مقولة «مصلحة
اإلسالم بتطهيره» مما يُرمى به من تمكين ودعم لإلرهاب واإلرهابيين ،مع
االدّعاء بأنّ مجرد إنشاء التحالف سيشكل تبرئة لإلسالم.
أم��ا من الناحية االستراتيجية ،فيبدو أنّ التحالف الليلي المعلن،
سيكون أداة لتحقيق هدفين سعودي وأميركي .ففي الشأن السعودي
فإنه يمنح السعودية فرصة االستمرار بالتربّع على عرش قيادة العالم
اإلسالمي السني بعد الخسائر االستراتيجية الكبرى التي لحقت بالفضاء
االستراتيجي السعودي ،ما أدّى إلى انحساره ،خاصة في العراق وسورية
ّ
تتحضر الحتالل
واآلن في اليمن ولبنان ،وبداية تشكل قوى إقليمية وازنة
موقع قيادي متقدّم على الساحة العربية واإلسالمية ،ولذلك لم يكن صدفة
اإلصرار السعودي على إلحاق ك ّل من تركيا ومصر وباكستان بهذا التحالف
الذي تقوده هي وإظهار تلك الدول بمثابة التابع لها.
أما على الصعيد األميركي ،فإنّ التحالف يشكل استجابة لطلب أو خطة
أميركية معلنة ببعض عناوينها ومستقرأة بمضمونها .وهي الخطة التي
ش ّنت في البدء الحرب -العدوان على سورية والمنطقة على أساسها .أنها
خطة المحاور أو األقواس الثالثة (قوس اإلخوان وقوس الوهابية والقوس
الشيعي) الخطة التي شاءت منها أميركا تقسيم المنطقة إلى قوس يحمي
«إسرائيل» (قوس اإلخوان) وقوسين يتصارعان ويدخالن في تدمير ذاتي
ممنهج ،ويبدو أنّ أميركا تريد اآلن ،وبعد فشلها في إقامة قوس اإلخوان
االكتفاء بقوس وهابي بقيادة سعودية ،ليواجه محور المقاومة ،وهنا يجب
أن نفهم تص ّرفات السعودية في إدراج حزب الله على الئحة إرهاب سعودية
ثم تصنيف أنصار الله اليمنيين في عداد المنظمات اإلرهابية ،مع ما تردّد
أيضا ً من حديث أو تلويح بإدراج الحشد الشعبي العراقي وفصائل عصائب
الحق ولواء أبو فضل العباس على الئحة اإلرهاب السعودية أيضاً .وهنا
يفهم رفض إدراج سورية والعراق وإيران في عداد الدول المنضوية في هذا
التحالف الذي بات ظاهرا ً وبشكل أكيد تحالفا ً سنيا ً يبتغي أصحابه مواجهة
محور المقاومة الذي يُرمى بأوصاف طائفية ومذهبية يُص َّور فيها بأنه محور
شيعي ض ّد السنة.
أما على صعيد المصالح الشخصية الداخلية ،فقد يكون في التحالف
مصلحة مباشرة لمحمد بن سلمان (ولي ولي العهد – وزير الدفاع) في
معركته المفتوحة ض ّد محمد بن نايف (ول��ي العهد – وزي��ر الداخلية).
خاصة أن األخير كسب دوليا ً الكثير من باب ما يُقال عن حربه على اإلرهاب

تج�س�س مقابل مي�س الجبل
العدو رفع عمود ّ
وجرافتان «�إ�سرائيليتان» خرقتا خط االن�سحاب
قامت ورشة للعدو «اإلسرائيلي»،
برفع عمود بارتفاع ثالثين مترا ً
ف��ي م��وق��ع عسكري ي��ش��رف على
محلة ال��ش��راق��ي ف��ي خ���راج بلدة
ميس الجبل  -قضاء مرجعيون،
مستخدمة راف��ع��ة ضخمة عملت
على تركيز العمود ،تمهيدا ً للتثبيت
ع��ل��ي��ه الح���ق���اً ،أج��ه��زة ات��ص��االت
وتنصت وك��ام��ي��رات م��راق��ب��ة ،في
ظ��ل إج����راءات أمنية م��ش��ددة من
جنود وآليات عسكرية تمركزت في
محيط المكان.
وف��ي السياق عينه ،قامت قوة
«إس��رائ��ي��ل��ي��ة» ب��ت��رك��ي��ب أج��ه��زة
تجسس وكاميرات على عمود حديد
بمحاذاة السياج ال��ح��دودي ،عند
بركة الن ّقار في خراج بلدة شبعا
بحماية سيارتين عسكريتين.
من جهة أخ��رى ،أعلنت قيادة
ال��ج��ي��ش – م��دي��ري��ة ال��ت��وج��ي��ه
ف��ي بيان أن جرافتين تابعتين
للعدو «اإلسرائيلي» ،خرقتا خط
االنسحاب في منطقة مزارع شبعا
المحتلة لمسافة  50مترا ً  ،وقامتا
بشق طريق في المكان.
حيث ات��خ��ذت وح��دات الجيش
اإلجراءات المناسبة ،وتابعت هذا
الخرق بالتنسيق مع ق��وات األمم
المتحدة المؤقتة في لبنان.
وكان فريق من قوات «يونيفيل»
العاملة ف��ي الجنوب ،ب��دأ إع��ادة
إبراز وتحديد بعض نقاط االعتالم
اإلضافية ،مستخدما ً أجهزة القياس
 GPRSالتي تعمل بواسطة األقمار
االصطناعية ،تمهيدا ً لقيام فريق
طوبوغرافي مشترك من الجيش

رافعة ضخمة تعمل على تثبيت العمود
اللبناني و«يونيفيل» باستكمال
وضع نقاط اعتالم من براميل زرقاء
يبعد الواحد عن اآلخر حوالى 50
مترا ً لتحديد الخط األزرق في نقاط
مختلفة متقدمة على الحدود من
هذا القطاع ،خصوصا ً أن ترسيم
ه��ذا ال��خ��ط ه��و ف��ي غ��اي��ة األهمية
لتنفيذ القرار .1701
وم��ن المتوقع أن يستمر العمل
أس��ب��وع��ا ً ب��م��واك��ب��ة م���ن الجيش
اللبناني ،ف��ي وق��ت راق���ب جيش
العدو من خلف الدشم وبواسطة
المناظير وال��م��ك��ب��رات وك��ام��ي��رات
المراقبة المنتشرة على طول السياج
الفاصل ،أشغال القوات الدولية على

الحدود في الجانب اللبناني.
واطلع القائد العام لـ«يونيفيل»
ال��ج��ن��رال لوتشيانو ب��ورت��والن��و
على ال��ورش��ة ق��رب ب��ل��دة كفركال
ي��راف��ق��ه ق��ائ��د ال��ل��واء ال��ت��اس��ع في
الجيش اللبناني العميد الركن
جوزف عون ورئيس اركان القطاع
الشرقي في «يونيفيل» الكولونيل
خوسيه دي ميتا ممثال قائد القطاع
الشرقي الجنرال خوان خيسوس
مارتينو وقائد الكتيبة االسبانية
المقدم انطونيو فريريا وضباط
م��ن الجيش واليونيفيل .وج��ال
بورتوالنو والوفد على طول الحدود
للتأكد من سير العمل.

ال�سعودية وتركيا ( ...تتمة �ص)1
ع���ن ع��ن��اده��ا ب��إب��ق��اء ق��وات��ه��ا داخ����ل األراض����ي
العراقية وترتبك وهي تتلقى الضربات ،أما في
اليمن فتتحدّث مفاوضات جنيف وتزامنها مع
وقف النار وما سبقها من مفاعيل عبر الحدود
ال��س��ع��ودي��ة اليمنية وم���ن ص��واري��خ التوشكا
ونتائجها ليقول يد َمن هي العليا ،وفي لبنان
يلهث ال��س��ع��ودي ليبحث ع��ن ترشيح رئاسي
ف��ي وج��ه م��رش��ح المقاومة وس��وري��ة ف�لا يجد
إال مرشحا ً منتميا ً بقوة إل��ى محور المقاومة
وسورية.
 ل��م ي��ت��ب��قّ للسعودية وت��رك��ي��ا إال التذاكياإلع�لام��ي ،فبعد ع��رب��دة أي��ام تركية ع��ن إغالق
م��ض��ي��ق ال��ب��وس��ف��ور ب��وج��ه ال��س��ف��ن الروسية،
ورف���ض س��ح��ب ال��ق��وات م��ن ال���ع���راق ،وه���ا هي
ال���ق���وات ت��ن��زف ،وب��ع��د ت��م��س��ك وع��ن��اد بإقامة
المنطقة اآلمنة شمال سورية ،يخترع الرئيس
ال��ت��رك��ي م��ش��روع��ا ً ل��ح��وار ي��ض�� ّم��ه م��ع روسيا
وإي����ران لمناقشة األوض����اع اإلق��ل��ي��م��ي��ة ،بينما
ال ي��ج��د ج���واب���ا ً إال دع����وة إي���ران���ي���ة للتسريع
ب��س��ح��ب ق����وات����ه م����ن ال�����ع�����راق ،وم�����ن روس���ي���ا

بدعوته لالستعداد لدفع تعويض عن الطائرة
التي أسقطها بحماقته ،وف��ي المقابل تخترع
السعودية حلفا ً هاتفيا ً للحرب على اإلرهاب
لم يقع في فخه إال رئيس حكومة لبنان تمام
سالم ،للتغطية على هزيمتها في اليمن وفشلها
في سورية ،واتجاهها للتطبيع مع إيران ،فتلقى
رفضا ً فاضحا ً لهزال مكانتها ،من باكستان،
ال��دول��ة األه��� ّم ع��س��ك��ري��ا ً ف��ي ال��ع��ال��م اإلسالمي
والواقفة قبالة جبهة أفغانستان ،والتي طالما
زج اسمها
م ّولتها السعودية ،فإذ بها تستغرب ّ
من دون علمها في الحلف الجديد ،وأندونيسيا
الدولة األكبر في العالم اإلسالمي التي أعلنت
رفض االنضمام إلى الحلف ،و ُعمان العضو في
مجلس التعاون الخليجي التي أعلنت الرفض
أي���ض���اً ،ع���دا ع���ن إي����ران وم��ك��ان��ت��ه��ا ف���ي العالم
اإلسالمي وسورية والعراق ومعنى رفضهما
كجبهتَي حرب على اإلرهاب.
 ال��ت��ذاك��ي اإلع�ل�ام���ي ل��م ي��ع��د ي��ف��ي��د إلخفاءالهزيمة.
ناصر قنديل

�إعالنات ر�سمية

في الداخل السعودي ،وما يتلقى على الدوام من المديح والثناء من مسؤولي
الغرب بالنظر إلى كفاءاته هنا وحسن إدارته ،في حين أنّ األول يسمع عكس
ذلك لوما ً وتقريعا ً لحروبه الخاسرة وامتهانه الفشل .ويبدو أنّ بن سلمان
أراد أن يُلحق بن نايف وأجهزته في هذا التحالف وبقيادته فيكون مردود
االستثمار في اإلرهاب له شخصياً.
لك ّل هذه األسباب والدوافع ارتجلت السعودية تحالفها المزعوم ض ّد
اإلرهاب وبات األمر مادّة إعالمية تشغل وسائل اإلعالم ،أقله في األيام األولى
إلعالنه قبل أن يحدث ما ينتظر هذا التحالف من فشل وإخفاق ثم نسيان .نقول
هذا ونحن على ثقة بأن ال قيمة عمالنية وال قدرة عسكرية لهذا التحالف تم ّكنه
من إنجاز المهمة التي اضطلع بها أو أسندت إليه .وهنا نتوقف عند ما يلي:
 1ـ لقد فشلت السعودية في مواجهة مَن تصفهم إرهابيّين في اليمن
(أنصار الله الحوثيين) رغم أنها شكلت ما أسمته التحالف العربي ،وألقت
بك ّل ثقلها العسكري ضدّهم ،وأنفقت أكثر من  60مليار دوالر على حربها
عليهم ،واضطرت في نهاية المطاف إلى أن تخترع مثل هذا التحالف لتخفي
هزيمتها ،وهو تحالف لن تكون إنجازاته أفضل مما سبقه .وهل مَن هُ زم في
بقعة محدودة قادر على النصر في أرجاء العالم اإلسالمي كله؟ فالخائب في
أرضه وفي جواره ال يمكن انتظار انتصاره عبر القفار والبحار.
 2ـ إنّ السعودية ُتضمر هي ومَن أوحى إليها بتشكيل هذا الحلف حربا ً
يصح تسمية الحلف بالحلف المعادي للمقاومة أو ض ّد
على المقاومة ،ولذلك
ّ
المقاومة ،والسعودية تعرف أنّ المقاومة أفشلت أميركا وربيبتها «إسرائيل»،
ّ
وسطرت االنتصارات ،عليها ولن تكون السعودية الخائبة والمتهالكة بعد
عدوانها على اليمن بأفضل حال من «إسرائيل» وأميركا.
 3ـ ارتجلت السعودية تحالفها المزعوم ض ّد اإلره��اب وشكلته من
دون التقيّد بأيّ قاعدة من قواعد إنشاء التحالفات العسكرية .فلم تضع
له نظاما ً داخليا ً ولم تعتمد له ميثاقا ً ولم تحدّد فيه والواجبات ،ولم توزع
فيه المهمات ،ولم تنشئ له قوى عسكرية ،ولم تحدّد مصادر التمويل ،وهنا
وجه االرتجال والخفة التي تجعل من األمر مج ّرد عمل استعراضي أقرب
إلى المزاح منه إلى الجدية .وعلى هذا األساس ال يكون هذا التحالف موضع
ثقة أحد من العاقلين والخبراء بالشأن االستراتيجي والعسكري .فهو قنبلة
صوتية كما أسلفنا.
 4ـ أما النتيجة شبه الوحيدة التي سينتجها اإلعالن عن هذا التحالف فقد
تنحصر في مسألة تعميق الشرذمة واالنقسام على صعيد المنطقة والعالم
اإلسالمي عامة ،وبين السنة والشيعة خاصة ،وذل��ك خدمة للمشروع
الصهيو ـ أميركي .وكان معبّرا ً أن يقول األميركي ماكين بعد  18ساعة
على إعالن التحالف أنّ «بشار األسد أخطر على دول التحالف اإلسالمي من
داعش» عبارة تكفي برأينا الستنتاج الكثير من التحريض وتحديد أولويات
التحالف.
إننا نرى أنّ السعودية بهذا التحالف مع ما سبقه من تصرفات في سورية
والعراق واليمن خرجت من الظ ّل في خدمة المشروع الصهيو ـ أميركي إلى
العلن وارتضت المجاهرة بأنها خادمة لـ«إسرائيل» وألميركا ومشاريعهما
التدميرية ض ّد العرب والمسلمين .األمر الذي سيفرض على المتض ّررين
من هذا األمر وضع استراتيجية دفاعية مالئمة للمواجهة؛ وهذا ما سيكون
بالتأكيد.
مالحظة أخيرة أو ّد أن أختم بها وتتعلق بدخول لبنان في التحالف
المذكور ،ونقول إنّ لبنان حتى الساعة ليس عضوا ً فيه ولن يكون عضوا ً
فيه ،إذ لن يشارك لبنان في حلف يعتبر المقاومة إرهابا ً ويشكل خدمة
لـ«إسرائيل» .ورئيس الحكومة ال يستطيع إلزام لبنان بتحالفات دولية
من دون قرار من مجلس الوزراء ،وقبل هذا القرار وما يستتبعه من وجوب
مصادقة مجلس النواب عليه ال قيمة أليّ التزام شفهي يعتبر تص ّرفا ً غير
قانوني وغير دستوري.

العميد د .أمين محمد حطيط

إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ جب جنين
(الرئيس بو نصار)
المنفذ :محمود حسن حصيد /بوكالة
المحامي سمير حرب.
المنفذ عليها :جمعية التنمية االجتماعية
والثقافية ممثلة برئيسها عبد الرحيم مراد/
بوكالة المحامي جمال حمود.
السند التنفيذي :ال��ق��رار ال��ص��ادر عن
حضرة قاضي العجلة في جب جنين برقم
 2015/44تاريخ  2015/5/9أساس
 2015/110المسجل في الدائرة بتاريخ
 2015/5/20أساس .2015/73
موعد المزايدة :األربعاء 2016/1/20
الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر
في قاعة المحكمة.
المطروح للبيع:
أوال :العقار رقم  /2212/الحمارة
مساحته ومحتوياته 1450 :م :2أرضه
مستطيلة منحدرة قليالً نحو الشرق تصلح
للزراعة والبناء وخالية من أية إنشاءات.
قيمة التخمين/116000/ :د.أ
بدل الطرح/69600/ :د.أ
ثانياً :العقار رقم  /2214/الحمارة
مساحته ومحتوياته 1452 :م :2أرضه
مستطيلة ومنحدرة قليالً نحو الشرق تصلح
للزراعة والبناء وخالية من أية إنشاءات.
قيمة التخمين/116160/ :د.أ
بدل الطرح/69696/ :د.أ
ثالثا ً العقار رقم  /2216/الحمارة
مساحته ومحتوياته 1209 :م :2أرضه
شكلها مستطيل ومنحدرة قليالً نحو الشرق
صالحة للزراعة والبناء وخالية من أية
إنشاءات
قيمة التخمين/96720/ :د.أ
بدل الطرح/58032/ :د.أ
رابعاً :العقار رقم  /2150/الحمارة
مساحته وم��ح��ت��وي��ات��ه 1516 :م:2
وأرضه شكلها ومنحدرة قليالً نحو الشرق
هي صالحة للزراعة والبناء وخالية من أية
إنشاءات.
قيمة التخمين/121280/ :د.أ
بدل الطرح/72768/ :د.أ
ال��ح��ق��وق العينية ع��ل��ى ال��ع��ق��ارات:
 /2212/و  /2214/و /2216/و
 /2150/من منطقة الحمارة العقارية.
حق انتفاع أو ارتفاق :يشترك بملكية
الطريق ال��خ��اص رق��م  2224والحدائق
رقم  ،2227-2226-2225نوع االنتفاع
أو االرت��ف��اق :اشتراك في الملكية .شروط
ال��م��زاي��دة :على ال��راغ��ب في ال��ش��راء وقبل
المباشرة بالمزايدة أن يودع باسم رئيس
دائ��رة تنفيذ جب جنين قيمة الطرح في
صندوق الخزينة او في مصرف مقبول أو
تقديم كفالة معادلة ،واتخاذ محل إقامة

ضمن نطاق ال��دائ��رة إذا لم يكن له مقام
فيه ،وعليه خالل ثالثة أيام من صدور قرار
اإلحالة إي��داع الثمن تحت طائلة اعتباره
ناكالً وإعادة المزايدة على عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة ،وعليه خالل
عشرين يوما ً من تاريخ صدور قرار اإلحالة
دفع جميع الرسوم بما فيها رسم الداللة.
رئيس القلم بالتكليف
محمد اسماعيل شرانق
إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ جب جنين
(الرئيس طارق بو نصار)
المنفذ :علي زي���دان ي���زده -بوكالة
المحامي يعرب حيمور
المنفذ عليهم :علي محي الدين فاضل
و محي الدين عوض فاضل من القرعون
والمجهولي محل اإلقامة حاليا ً
السند التنفيذي :حكم الغرفة االبتدائية
األول���ى ف��ي البقاع أس��اس 2014/495
قرار  2014/223تاريخ 2014/10/09
وال��وارد إلى هذه الدائرة من دائ��رة تنفيذ
زحله برقم  2014/1054والمسجل لدينا
برقم  2015/13استنابات والمتضمن
بيع العقارين رقم  /7965/و /7966/
القرعون بالمزاد العلني.
موعد ال��م��زاي��دة :األرب��ع��اء ال��واق��ع فيه
 2016/01/20الساعة الحادية عشرة
ظهرا ً في قاعة المحكمة.
المطروح للبيع :العقاران رقم /7965/
و  /7966/القرعون.
العقار  /7965/مساحته ومحتوياته:
 /4291/متر مربع وهو عبارة عن ارض
صخرية وع���رة وم��ن��ح��درة وب���ور سليخ
م��ن ال��ش��وك وال��ب�لان وال يوجد عليه أية
إنشاءات أو مزروعات وشكله مستطيل قليل
العرض.
الحقوق العينية :ال توجد عليه أية
أعباء
قيمة ال��ت��خ��م��ي��ن /30037/ :دوالر
أميركي
بدل الطرح /30037/ :دوالر اميركي
العقار  /7966/مساحته ومحتوياته:
 /2358/متر مربع وهو عبارة عن أرض
صخرية منحدرة بور سليخ من األعشاب
وال��ش��وك وال��ب�لان وال ي��وج��د عليه أي��ة
إنشاءات أو مزروعات وشكله مستطيل قليل
العرض.
الحقوق العينية :ال توجد عليه أية
أعباء
قيمة ال��ت��خ��م��ي��ن /16506/ :دوالر
اميركي
بدل الطرح /16506/ :دوالر اميركي
شروط المزايدة :على الراغب بالشراء
وقبل المباشرة بالمزايدة أن يودع باسم

رئيس دائرة تنفيذ جب جنين قيمة الطرح
في صندوق الخزينة أو مصرف مقبول أو
تقديم كفالة معادلة وعليه اتخاذ محل إقامة
ضمن نطاق دائرة تنفيذ جب جنين إذا لم
يكن له مقام فيه وعليه خالل ثالثة أيام من
صدور قرار اإلحالة ايداع الثمن تحت طائلة
اعتباره ناكالً فيضمن النقص وال يستفيد
من الزيادة وعليه خالل عشرين يوما ً دفع
جميع الرسوم بما فيها رسم الداللة.
رئيس القلم بالتكليف
محمد اسماعيل شرانق

ليرة غرامة وفقا ً للمواد  440/443من
قانون العقوبات .الرتكابه جناية ترويج
عملة مزورة
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2015/12/1
الرئيس
المنتدب مظلوم
التكليف
2390

مديرية الجمارك العامة
اعالن تلزيم
تأمين مازوت للمولدات الكهربائية لزوم
ادارة الجمارك بطريقة استدراج عروض
ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة م��ن يوم
االربعاء الواقع فيه الثالث عشر من شهر
كانون الثاني 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
شربل خليل ،اس��ت��دراج ع��روض لتلزيم
تأمين م��ازوت للمولدات الكهربائية لزوم
االدارة.
التأمين المؤقت/000،000،3/ :ل.ل.
(فقط ثالثة ماليين 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
الثالثاء الواقع فيه الثاني عشر من شهر
كانون الثاني 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
2395

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/11/30على المتهم علي زيد
اسماعيل سجله  185/75بريتال جنسيته
لبناني محل إقامته بريتال -الحمودية
والدته زينب  1977أوقف غيابيا ً بتاريخ
 2015/1/19وهو فار من وجه العدالة
بالعقوبة التالية ست سنوات أشغال شاقة
مؤقتة ومليونين ليرة غرامة وفقا ً للمواد
 440/443من قانون العقوبات .الرتكابه
جناية ترويج عملة مزورة
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2015/12/1
الرئيس
المنتدب مظلوم
التكليف
2390

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/11/30على المتهم محمد أيمن
المصري جنسيته س��وري محل إقامته
الحمرا -اوتيل وي��ك ان��د نزلة مستشفى
الجامعة األميركية وال��دت��ه هيام عمره
 1994أوقف غيابيا ً بتاريخ 2014/9/19
وهو فار من وجه العدالة بالعقوبة التالية
ست سنوات أشغال شاقة مؤقتة ومليونين

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه ال��م��ح��ك��م��ة ب��ت��اري��خ
 2015/11/30على المتهم علي موسى
بواسماعيل سجله  75بريتال جنسيته
لبناني محل إقامته بريتال -الحمودية
والدته فاطمة عمره  1975أوق��ف غيابيا ً
بتاريخ  2015/1/19وهو فار من وجه
ال��ع��دال��ة بالعقوبة التالية س��ت سنوات
أشغال شاقة مؤقتة ومليونين ليرة غرامة
وفقا ً للمواد  440/443من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية ترويج عملة مزورة
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2015/12/1
الرئيس
المنتدب مظلوم
التكليف
2390

