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�إعالنات  /تتمات

وإص����اب����ة م��س��اع��ي ال���ح���رب على
اإلره�����اب ب��ال��وه��ن ،ب��ي��ن��م��ا حملت
ب��ش��ائ��ر معاكسة ب��م��ا أظ��ه��رت��ه من
ان���ق���س���ام ال ي��س��ي��ر ع��ل��ى خطوط
طائفية بتبلور معسكرين متقابلين
متل ّونين ط��ائ��ف��ي��اً ،وظ��ه��ور خلفية
عراقية صرفة للحراك الذي انطلق
في مجلس النواب.
لبنانياً ،توزّع االهتمام بين فشل
مساعي لقاء رئيس الحكومة تمام
س�لام م��ع الملك سلمان واقتصر
األمر على مصافحة وقوفا ًفي رواق
على هامش القمة ،وبين التسريبات
المتصلة بتوجيه المحكمة الدولية
االتهام إلى األمين العام لحزب الله
وسط مطالبات بقطع لبنان عالقته
بالمحكمة إذا حدث ذلك.

بين سلمان وسالم
مصافحة...

لم يستطع رئيس الحكومة تمام
سالم انتزاع أكثر من مصافحة ولقاء
جانبي سريع م��ع الملك السعودي
س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ف��ي نهاية
الجلسة االفتتاحية ألعمال قمة منظمة
التعاون اإلسالمي التي انعقدت أمس
في اسطنبول ،حيث اقتصر الحديث
على المصافحة وال��م��ج��ام�لات ،قبل
أن يغادر الملك السعودي عائدا ً إلى
الرياض بعد إلقاء كلمته في القمة.
ل��ق��اء سلمان  -س�لام ف��ي الشكل
والمضمون مؤشر جديد على استمرار
ت��ردي العالقة الخليجية مع لبنان ال
سيما السعودية ،وإل��ى ع��دم وصول
مساعي رئيس الحكومة والوسطاء إلى
نتيجة في ترميمها ،رغم كل ما قدمته
الحكومة وحلفاء المملكة في الداخل
من ت��ن��ازالت .وقالت مصادر مطلعة
في  8آذار لـ«البناء» إن «تصرف الملك
سلمان مع رئيس حكومة لبنان في
القمة ليس الئقا ً بحقه وال بحق الحكومة
وال بحق لبنان في الوقت الذي يقضي
فيه سلمان  5أيام في مصر وال يعطي
لبنان بشخص رئيس حكومته بضع
دقائق» .مشيرة إلى أن «هذا التصرف
السعودي يأتي استكماال ً لما نشرته
صحيفة ال��ش��رق األوس���ط ب��أن لبنان
ك��ذب��ة» ،كاشفة أن «الوسطاء الذين
عملوا على ترتيب لقاء سالم مع سلمان
طلبوا فقط مصافحة بين الملك .وهذا
ّ
يدل على العالقة الفوقية التي يمارسها
الخليجيون تجاه لبنان وقبول لبنان
بهذه العالقة» .ولفتت إلى أن «تصرف
الملك السعودي مع الرئيس سالم قطع
الطريق على زي��ارة رئيس المجلس
النيابي نبيه بري إلى السعودية».

 ..ومصادر :ال تعليق ولكن!

ورفضت مصادر وزاري��ة مق ّربة من
رئيس الحكومة التعليق على لقاء سالم
– سلمان لعدم اطالعها على ما دار من
حديث بينهما ،لكنها رفضت وصفه
بالجاف أو غير المنتج على صعيد
ترميم العالقة بين الخليج ولبنان.
وأش��ارت المصادر إل��ى لقاءات سالم
مع رؤساء دول خليجية أخرى ال سيما
مع أمير قطر وأمير الكويت التي تصب
في خانة ترطيب األج��واء الخليجية
 اللبنانية ،ولفتت إلى مواقف سفراءدول الخليج اإليجابية تجاه لبنان
خالل زيارتهم بكركي أمس.
وع��م��ا ورد ف��ي ب��ي��ان ال��س��ف��راء في
بكركي بأنه «طالما هناك هجوم من
ح��زب الله وغيره على دول الخليج
فالخالف ق��ائ��م» ،أج��اب��ت المصادر:
«لدول الخليج الحرية في عالقتها مع
حزب الله ،والتصعيد ضده ،لكن ليس
ضد لبنان».

المواجهة مع حزب الله
مستمرة

وقالت مصادر دبلوماسية لـ«البناء»
إن «الملك السعودي في الفترة األخيرة
أحجم عن إعطاء مقابالت بسبب تردي
أوضاعه الصحية» ،وتوقعت المصادر
«اس��ت��م��رار ال��م��واج��ه��ة ب��ي��ن ال���دول
الخليجية وحزب الله بأشكال مختلفة
ومتعددة».

ضغوط أميركية – أوروبية
على السعودية

وأش���ارت المصادر إل��ى أن «دول
الخليج والسعودية تحديدا ً كانت
ستتجه إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية
ضد لبنان أقسى من تلك التي اتخذتها

وفيات
ذكرى سنوية

لمناسبة م���رور س��ن��ة ع��ل��ى وف��اة
المأسوف على شبابها

الدكتورة
م ّيار نسيب ذهبية

يقام قداس وجناز لراحة نفسها في
الكنيسة األرثوذكسية ـ بلودان
األحد الواقع فيه  17نيسان ،2016
الساعة العاشرة صباحا ً
وتقبل التعازي بعد القداس .البقاء
لالمة.

قمة ا�سطنبول ( ...تتمة �ص)1
ب��ع��د قمتي ال��ق��اه��رة وج����دة ،إال أن
ضغوطا ً أميركية – أوروبية ،وأبرزها
فرنسية مورست على دول الخليج
للفصل في التعامل بين ح��زب الله
وبين لبنان ،وأال تؤدي هذه اإلجراءات
ضد حزب الله إلى اإلضرار بالمصالح
اللبنانية».
وش����دّدت ال��م��ص��ادر على «تركيز
ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة وف��رن��س��ا على
المساعدات السعودية للبنان ال سيما
السالح المخصص لألجهزة األمنية
اللبنانية الذي يحتاجه لبنان لمكافحة
اإلره��اب في إطار الحرب األميركية –
الدولية على اإلره��اب ،ما يتطلّب دعم
الجيش اللبناني والمؤسسات األمنية
اللبنانية».
وكشفت المصادر أن المسؤولين
األم��ي��رك��ي��ي��ن واألوروب���ي���ي���ن ح���ذروا
ال��س��ع��ودي��ة م��ن أن «م���ا ت��ت��خ��ذه من
إجراءات ضد حزب الله يمكن أن يؤدي
إلى إضعاف المؤسسات اللبنانية ال
سيما األمنية ،وهذا يتناقض مع الرؤية
والسياسة األميركية  -األوروبية تجاه
لبنان لناحية مواجهة اإلرهاب المنتشر
على حدوده مع سورية».
وقال الرئيس سالم خالل كلمته في
القمة« :إ ّننا نعلنُ تضام َننا الكامل مع
َس أم َنهم
أشقائنا العرب ،في ك ّل ما يم ُّ
واستقرا َرهم وسياد َة أوطانهم ووَحدةَ
َ
وقوفنا الدائ َم إلى
مجتمعاتهم ،ونؤ ّك ُد
العربي».
اإلجماع
جانب
ِ
ِ
ّ

تر ُّقب محلّي لقرار المحكمة
الدولية...

في غضون ذل��ك ،تترقب األوس��اط
المحلية بقلق ب��ال��غ م��ا س��� ّرب من
معلومات عن قرار سيصدر عن المحكمة
ال��دول��ي��ة الخاصة باغتيال الرئيس
رفيق الحريري ،ي ّتهم حزب الله مجددا ً
باالغتيال بشخص أمينه العام السيد
حسن نصر الله ،وبعض الشخصيات
في الدولة السورية.
وإذ رفضت مصادر وزارية التعليق
على هذه المعلومات ،قالت لـ«البناء»:
«عندما يصدر القرار نعلّق عليه ولن
نستبق صدوره ،وهذا يفرض مناقشته
في الحكومة التي هي المرجع الصالح
لتحديد موقف لبنان من أي ق��رار من
المحكمة».

القرار سيقطع عالقة لبنان
بالمحكمة

وق��ال��ت م��ص��ادر عليمة ف��ي  8آذار
لـ«البناء» إن «المعلومات المس ّربة عن
قرار المحكمة الدولية هو دس إعالمي
وتسريبات خليجية في سياق الحرب
الخليجية على حزب الله وتلقفها بعض
اإلع�ل�ام اللبناني المعروف االنتماء
وال��والء للسعودية ،ال سيما أن مصدر
تمويل صحيفة روز اليوسف سعودي»،
وشددت المصادر على أن «ال أحد يجرؤ
المس
ال في لبنان وال في الخارج على
ّ
بقدسية وموقع ومقام ومكانة السيد
نصرالله على صعيد لبنان والعالمين
العربي واإلسالمي».
صحت
وح�� ّذرت من أن��ه «ف��ي ح��ال ّ
المعلومات وصدر قرار من هذا القبيل،
فإنه سيولد ميتا ً وال تتعدى مفاعيله
ذات��ه فقط ،بل سيرتد على المحكمة
نفسها وسيقطع عالقتها بلبنان».

على الحكومة والقضاء
التزام الصمت

ودعت المصادر الحكومة والقضاء
واألط����راف السياسية ال��ت��ي تعادي
المقاومة التزام الصمت حيال أي قرار
ضد حزب الله وعدم تلقفه أو التجاوب
معه تحت حجة مفاعيله القانونية،
«ب��ل عليهم تغليب مصالح ال��دول��ة
العليا واعتبارها فوق كل قرار قضائي
داخلي كان أم خارجي» ،كما حذرت من
أن «قرارا ً كهذا سينهي المحكمة نفسها
ولن يأخذ لبنان حينها بعين االعتبار
االتفاقية بين لبنان والمحكمة» ،معتبرة
أن «حزب الله جزء من الفريق المنتصر
المس به
في اإلقليم وال يجرؤ أحد على
ّ
أو استضعافه ،كما حصل في مراحل
سابقة ولن يسكت عن أي قرار ضده».

هل ضلّلت المحكمة مجدداً؟

ورج����ح سفير لبناني س��اب��ق في
ّ
واش��ن��ط��ن ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أن ت��ك��ون هذه
المعلومات مجرد إشاعات إال في حال
توفرت للمحكمة نتيجة التحقيقات
بعض المعلومات تتطلب االستماع
لشهود ج��دد من ح��زب الله ،وأوض��ح
أن «ال��م��ح��اك��م ال��دول��ي��ة ع���ادة تتسم
باالستقاللية والحيادية ،لكن يمكن
أن تعمد بعض الجهات السياسية
واإلعالمية إلى تسييسها» ،ورفض «ربط
ص��دور ق��رار كهذا بالضغط الخليجي
على ح��زب الله ،واعتبر أن المحكمة
تضم قضاة عديدين لديهم سمعتهم
ومعطياتهم وال يمكن أن يسكتوا جميعا ً
ع��ن أي��ة اتهامات عشوائية ،لكن من
الممكن ح��دوث اختراقات للمحكمة أو
م��ح��اوالت تضليل قضاتها بشهود أو
بمعطيات غير صحيحة ،كما حصل في
محكمة الحريري».

إن «أج����واء ال��ل��ق��اء ك��ان��ت إيجابية
ولمسنا نية لدى دول الخليج لترطيب
األج��واء مع لبنان ،وأك��دوا لنا ترحيب
دولهم باللبنانيين الذين يأتون إلى
دول الخليج للعمل بشرط التزامهم
ال��ق��وان��ي��ن» .وش���دّد ص��ي��اح على أن
«سفير الكويت طمأن بأن اللبنانيين
الذين طلبت السلطات الكويتية منهم
مغادرة أراضيها عللت األسباب ،ولم
تكن الطلبات عشوائية».
وش���دّد صياح على أن «اللبناني
ال��ذي يذهب للعمل في دول الخليج
ال يستجدي أح��دا ً بل يعمل بكد وجهد
ويؤمن مصالحه ويساهم في تنمية
وتطوير اقتصادات تلك الدول».
وعن وجود نية لدول الخليج للعودة
عن قرارها بالطلب من رعاياها مغادرة
لبنان ومنع مواطنيها من السفر إليه
ال سيما على أب��واب موسم السياحة،
قال صياح« :لم نتط ّرق إلى تفاصيل
هذا الموضوع ،لكن هناك حرص من
السفراء على االقتصاد اللبناني وعلى
قطاع السياحة».
وعما إذا كان البطريرك الراعي قد
أث��ار التصعيد الخليجي ض��د حزب
الله خ�لال اللقاء مع السفراء ،قالت
مصادر بكركي لـ«البناء» إن «موقف
بكركي معروف بأن حزب الله حزب
لبناني ومك ّون أساسي في التركيبة
اللبنانية وله موقعه ومقامه وموجود
في المجلس النيابي وفي الحكومة وفي
إطار المقاومة ودوره أساسي وهام في
الدفاع عن لبنان ،لكن بكركي ال تتدخل
في عمل الحكومة التي تسعى وتعمل
على ترطيب العالقات الخليجية مع
لبنان ،بشكل عام ومعالجة الشوائب».
أم��ا عن الملف الرئاسي ،فأضافت
المصادر أن السفراء طرحوا هذا الملف،
لكن ال جديد لديهم.

«الوفاء للمقاومة»:
على الحكومة التصدّي

سفراء الخليج في بكركي

العالقات اللبنانية – الخليجية
حضرت في بكركي ،حيث أعلن البطريرك
الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي ،خالل اجتماعه مع سفراء دول
مجلس التعاون الخليجي الذين لبّوا
دع��وت��ه إل��ى ال��ص��رح« ،التأكيد على
الصداقة بين لبنان وكل بلد من بلدانكم
النبيلة ،واإلع���راب عن أسفنا لغيمة
بعض
صيف م ّرت وعكرت األجواء مع
ٍ
من أوطانكم».
ومن جهته ،جدّد السفير الكويتي عبد
العال القناعي ،باسم السفراء ،الدعوة
إل��ى «ان��ت��خ��اب رئ��ي��س جمهورية في
أقرب وقت لينتظم عمل الدولة اللبنانية
ومؤسساتها» ،مؤكدا ً «تنقية عالقات
لبنان مع الدول العربية وإنهاء التوتر
والمحافظة على أفضل العالقات مع
دول الخليج» .وأعلن أنه «لم يتم ترحيل
أي لبناني من دول الخليج اعتباطياً»،
مشددا ً على أن «جميع الحاالت جاءت
وفق أمور قانونية ودستورية» .وقال
ردا ً على سؤال «طالما هناك هجوم من
ح��زب الله وغيره على دول الخليج،
فالخالف قائم».

ص ّياح لـ«البناء» :لمسنا
نية لترطيب العالقة

وق���ال ال��ن��ائ��ب البطريركي العام
المطران بولس الصياح لـ«البناء»

ودان���ت كتلة «ال��وف��اء للمقاومة»
خ�لال اجتماعها ال���دوري «الضغوط
التي يمارسها النظام السعودي في
االجتماعات المتصلة بالقمة اإلسالمية
من أجل اإلساءة إلى حزب الله وسمعة
مقاومته ،وهو ما يوجب على الحكومة
اللبنانية الوقوف ضدها بحزم ودون
تردّد ،باعتبار أن حزب الله المقاوم هو
مك ّون أساسي في الحكومة وفي البالد،
وبأن االفتراء عليه بتهمة اإلرهاب هو
�وج��ه كيدي وطعن يطالها ويجب
ت� ّ
االعتراض عليه والتصدي له».
وأش���ارت إل��ى أن «مؤتمر رؤس��اء
البرلمانات العربية قد أق ّر في القاهرة
قبل أي���ام ح��ق المقاومة ف��ي تحرير
أراض��ي��ه��ا م��ن االح��ت�لال واس��ت��ع��ادة
حقوقها المشروعة ،وال يجوز للحكومة
اللبنانية أن تقبل بإسقاط هذا الحق،
عبر السكوت أو مجرد التحفظ على
أي إس��اءة للمقاومة يحاول البعض
تمريرها في أي محفل أو مؤتمر من
المؤتمرات ،خصوصا ً تلك التي يكون
لبنان مشاركا ً فيها».

بري دعا لجلسة انتخاب

رئاسياً ،دعا الرئيس بري إلى جلسة
انتخاب رئيس للجمهورية يوم االثنين
 18نيسان الحالي.

في الجزائر ( ...تتمة �ص)1
أما مالعب الجزائر الرياضية فقد تح ّولت إلى «ميادين
ومشجعو الفرق الرياضية يذهبون
انتصار لفلسطين»،
ّ
إليها وهم يحملون أعالم فلسطين جنبا ً إلى جنب مع أعالم
الجزائر...
وفي «مؤتمر شباب الجزائر» الذي دعت إليه «حركة البناء
الوطني» ،وشارك فيه خمسة آالف شاب وشابة من ك ّل واليات
الجزائر ،وكان لي كلمة الشرف في افتتاحه ،لم نسمع ،أنا
ورفيقي في الرحلة الحاج عبد العزيز مجبور ،هتافا ً أو نشيدا ً
أو تصفيقا ً إال لفلسطين والمقاومة من أجل فلسطين ،وقال لي
المناضل أحمد الدان ،أمين عام حركة البناء« ،إنّ الجزائريين
بك ّل تياراتهم ومشاربهم وأحزابهم ال يجتمعون إال على قضية
فلسطين ويعتبرونها مقياسا ً لموقفهم من أيّ نظام أو حزب أو
جماعة.»...
هذه الحماسة لفلسطين في الجزائر وأقطار المغرب العربي
الكبير تذ ّكرنا بحماسة مماثلة ،عاشها المشرق العربي
في خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الفائت ،قبل
أن تأكلها الفتن واالنقسامات وأشكال االحتراب السياسي
والحزبي والسلطوي والدموي ،ومر ّد هذه الحماسة بالطبع
يعود إلى تراث يعتز به الجزائريون ،وهو تراث ثورات التحرير
المديدة ض ّد االستعمار االستيطاني الفرنسي على مدى 131
عاماً ،ويقول هنا عبد الكريم رزق��ي ،أحد الوجوه الجزائرية
العاملة بفعالية من أجل القدس وكسر الحصار على غزة ،وأحد
المشاركين في «أسطول الحرية»« ،أنّ االستعمار االستيطاني
في فلسطين سيزول كما زال شبيهه في الجزائر مهما طال
الزمن».
لكنه ليس صعبا ً أن تالحظ أنّ تراثا ً آخر يتح ّكم بسلوك
الجزائريين عموماً ،وهو تراث الحساسية المفرطة الرافضة
لكل ما يؤدّي إلى استعادة دورة العنف والتوحش والغل ّو التي
عاشتها الجزائر على مدى عشر سنوات قبل أن يدخل الرئيس
بوتفليقة في استراتيجية «المصالحة والوئام واالستقرار.»...
ال يكابر جزائري واحد في أنّ بالده تعيش أزمة على ك ّل
المستويات ،في السياسة واالقتصاد ،في التربية والثقافة
واالجتماع ،لكن جزائريا ً واح���دا ً ال يقبل بعودة ما يُس ّمى
«الجماعات المسلحة» إل��ى البالد ،رغ��م أنّ جهات عديدة،
خارجية تحديداً ،تحاصر الجزائر من حدودها جميعا ً بخطر
مماثل لخطر تلك الجماعات التي ،كما يقول العالمون في شؤون
الجزائر ومنهم الصادق بوقطايا عضو المكتب السياسي لجبهة
التحرير الجزائرية« ،لن تجد لها اليوم بيئة حاضنة في مجتمع
اكتوى بنار االحتراب األهلي والعنف الدموي ودفع ثمنها أكثر
من مئة ألف شهيد ،ناهيك عن ك ّل أشكال التأ ّزم االقتصادي
والسياسي واالجتماعي التي رافقتها.»...
ومن أجل فهم الموقف الجزائري العام ،الشعبي والرسمي،
من مجمل قضايا المنطقة ،يجب األخذ بعين االعتبار هاتين
الحساسيتين :أوالهما حساسية االستقالل والمقاومة التي
تجعل الجزائريين يرفضون أيّ عدوان خارجي أو تدخل
استعماري ،ويفاخرون أنهم في حربهم التي استمرت
عشر سنوات لم تحاول جهة جزائرية واحدة أن تستقوي
باألجنبي على جهة أخرى ،كما تجعل الجزائريين يرفضون
المس ب��أيّ مقاومة للمستعمر أو المحت ّل ،فلسطينية أو
ّ
عراقية أو أخيرا ً لبنانية .وهنا يقول الكاتب الجزائري
القومي العربي علي دراع «كيف لنا أن نقبل بتصنيف حزب
الله منظمة إرهابية ،إنّ ذلك يعني أن نقبل بتصنيف جبهة
التحرير الجزائرية التي قادت ثورة التحرير «إرهابية» ،وان

نعتبر شهداءها وأبطالها إرهابيين».
أما الحساسية األخرى التي تطغى على مواقف الجزائر تجاه
األزمات في المنطقة ،فهي حساسية االستقرار ورفض االحتراب
األهلي وتغليب الحلول السياسية السلمية على أي حل آخر...
وهذه الحساسية مردّها هو ما عاناه الجزائريون خالل عشر
سنوات ليكتشفوا بعدها أن ال خروج لبلدهم من المحنة إال بح ّل
يقوم على الوئام والمصالحة والحوار والمشاركة والتعدّدية
السياسية ،التي ما زالت معالمها ظاهرة على الحياة الجزائرية،
وإنْ كان بعض المعارضين يشيرون إلى نواقص مهمة ما زالت
تعتور التعدّدية والمشاركة...
حساسية «االستقرار» مقرونة بحساسية «االستقالل» ،هما
تفسران موقف الجزائر المتميّز تجاه المحنة السورية
اللتان ّ
منذ خمس سنوات ،حين كانت الجزائر تص ّر على أنّ الدور
العربي في مواجهة هذه المحنة يجب أن يكون إسهاما ً في الح ّل
ال تسعيرا ً لألزمة ،ودفعا ً للحوار ال تزخيما ً للنار المشتعلة،
فأص ّرت أن تبقى لها بعثتها الدبلوماسية في دمشق على مدى
السنوات الخمس ،رغم القرار المشؤوم لجامعة الدول العربية
بسحب السفراء من دمشق ،بل وان تتح ّفظ على قرارات جامعة
الدول العربية المتعلقة بسورية ،وقبلها بليبيا ،إلى درجة
أنّ رئيس وزراء دولة قطر السابق هدّد سفيرها في الجامعة
العربية أنّ «دور الجزائر آتٍ » في إيحاء يصدر ع ّمن ظنّ نفسه
«قائدا ً للثورات العربية».
وحساسية «االستقرار» هذه مقرونة بحساسية «االستقالل»
تفسر الحفاوة التي جرى بها استقبال وزير خارجية
هي التي ّ
سورية وليد المعلم ،قبل أيام ،والذي انفتحت أمامه أبواب
المسؤولين جميعاً ،وقيل إنه سمع كالما ً طيبا ً من الرئيس
الجزائري الذي هو ابن جيل ثورة الجزائر الذي يعرف تماما ً
كيف احتضنت سورية ،شعبا ً وحكومة ،ث��ورة الجزائر في
الخمسينيات ،كما احتضنت ك ّل الثورات وحركات المقاومة
على مدى العقود المتتالية .ويذكر الدكتور عثمان السعدي
سفير الجزائر في سورية وال��ع��راق في سبعينيات القرن
الماضي كيف أنّ سورية والجزائر كانتا من أوائل الدول التي
احتضنت حركة (فتح) الفلسطينية منذ انطالق رصاصاتها
األولى في مطلع عام .1965
تبقى قضية تشغل شريحة واسعة من الجزائريين وهي
قضية اللغة العربية والتعريب ،وكانت قضية مالزمة للثورة
حين انطالقها ،ولالستقالل في عهوده األولى ،فلدى العديد من
الجزائريين ،وفي مقدّمهم المؤرخ الجزائري المرموق الدكتور
مصطفى نويصر خشية من أنّ «االستعمار الفرنسي الذي
خرج من باب الثورة والكفاح يريد أن يعود اليوم من شباك
الفرنكوفونية عبر تدمير ممنهج للغة العربية» ،األمر الذي
يتطلب ،كما قال الشيخ مصطفى بن مهدي رئيس حركة البناء
الوطني ،من ك ّل جزائري يدرك أهمية اللغة العربية ،لغة القرآن
الكريم ،في حماية الهوية الوطنية الجزائرية على مدى قرن
ونيّف أن يبادر إلى حملة دفاع عن اللغة العربية جنبا ً إلى جنب
مع «الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية» العاملة
في هذا المجال منذ عقدين ونصف العقد ومع «جمعية العلماء
المسلمين» التي أطلق مؤسسها الشيخ الراحل عبد الحميد بن
باديس شعار (شعب الجزائر مسلم والى العروبة ينتسب).
مَن ي ُزر الجزائر ،يجد فيها رغم كثرة أزماتها والمشكالت باعث
أمل في معركة األمة ض ّد مشاريع تفتيتها ،وضرب استقاللها،
وتدمير كياناتها ،وتمزيق مجتمعاتها ،وطمس هويتها...

معن ّ
بشور

المحكمة الدولية ( ...تتمة �ص)1
 جاءت مشاركة لبنان في القمة اإلسالمية في اسطنبول لتقدّمفرصة الستكشاف المدى الذي تريد بلوغه السعودية في استخدام
لبنان ساحة لحرب مفتوحة أم محدودة ض ّد حزب الله ،الذي تحت
عنوان الحرب عليه جاءت المواقف من الحكم على سماحة ،وتحت
ع��ن��وان ه��ذه ال��ح��رب ج���اءت حفلة التصعيد وف��ي قلبها حظر الهبة
التسليحية للجيش .وف��ي ه��ذه القمة يظ ّن الكثيرون أنّ لقاء لم يت ّم
يجمع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بالرئيس تمام سالم كان
تحسن وتبدّل في الموقف السعودي وتعبيرا ً عن
سيمثل مؤشرا ً على ّ
محدودية أه��داف الحرب على حزب الله ،بينما كانت المسودّة التي
خصصت التهام حزب الله
وزّعها السعوديون للبيان الختامي قد ّ
باإلرهاب فقرة خاصة ،سقطت كلها من النص النهائي كما سقطت
الفقرات المشابهة بحق إيران ،بعدما انهار ما أعدّته السعودية للقمة،
ليخذلها غياب الرئيس المصري وميل تركيا وباكستان لعدم التصادم
مع إي��ران ،فيما «إسرائيل» تعتذر عن عدم تقديم النجدة األميركية
المناسبة ،ألنّ واشنطن ليست في وارد التصعيد مع إيران ،وحكام
تل أبيب يحصون العائدات المتوقعة من هدية الجسر البري الذي
سيرافق نقل جزيرتي تيران وصنافير للسيادة السعودية ،ومعه
تحويل حيفا إلى نافذة متوسطية بين الخليج وأوروبا.
 يأتي الترويج لقرار يصدره المدعي العام للمحكمة الدوليةتوجهت باالتهام علنا ً لقادة وأعضاء في حزب
الخاصة بلبنان والتي ّ
الله ،بتوجيه االتهام لألمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله،
ليقول إنّ مسرحا ً جديدا ً يفتح في باب قضائي ظاهر مرة أخرى،
لكنه مليء بالسياسة أكثر من الذي قبله ،فالمحكمة التي ال ُيخفى
على أح��د كيف انتقلت سياسيا ً من اتهام سورية إل��ى اتهام حزب
الله ،معلوم حجم تأثرها بالمواقف الغربية من جهة ،ومعلوم تأثير
منظومة المال على حركتها وقراراتها ،كما قال الكثيرون من الذين
استقالوا من مهامهم فيها.
 ي��ب��دو ل��ب��ن��ان ع��ل��ى م��وع��د م��ع اس��ت��ح��ق��اق أخ��ط��ر ع��ل��ى الصعيدالسياسي بما سيصدر عن المحكمة الدولية ،ال يقارن بما طلب من
الحكومة فعله في الضغط لتعديل الحكم بحق سماحة الذي كانت
قضيته تمرينا ً أول��ي��ا ً واخ��ت��ب��ارا ً لقابلية اللعب بأعصاب الحكومة
اللبنانية وتطويعها ،فيما يبدو أنها ستكون عرضة لضغوط أكبر
بكثير لتعديل وجهة تعاملها مع اتهامات المحكمة الدولية ،وبالتالي
التصرف على ق��اع��دة أنّ َم��ن تتّهمهم المحكمة يجب أن يتح ّولوا
مطلوبين للقضاء اللبناني.
 مثل هذا الضغط إنْ تع ّرضت له الحكومة ،وف ّكر أحد باعتبارهشأنا ً شكليا ً ال مفاعيل سياسية وعمالنية له داع��ي��ا ً للتهوين من
شأنه ،يعني وضع برميل البارود اللبناني على نار حامية ستشعل
ك�� ّل ش��يء وتع ّرض لبنان لما ال ُتحمد عقباه ،فالتعامل مع رمزية
المقاومة ال ُيقاس بالمفاعيل اإلجرائية ،وتسطير استنابات ُيقال
إنها حبر على ورق ،ألنّ مجرد التفكير بالتعامل من ه��ذا الموقع

الذي ينال من طهرانية المقاومة ونقائها واالنخراط بحرب تجريمها
وتشويهها ،وص��والً للنيل من صورة قائدها يعني دخ��والً رسميا ً
للدولة اللبنانية في العصر اإلسرائيلي ،سيقلب الكثير من المقاييس
والحسابات ،ويع ّرض االستقرار والحكومة واالستحقاقات المقبلة
لمخاطر تخرج الكثير من األشياء من تحت السيطرة ،أولها حجم ر ّد
الفعل الشعبي الذي سيكون فوق قدرة القيادات على ضبطه والتحكم
بتردّداته ،وفوق قدرة التوقعات على اإلحاطة بمداه واتساعه.
 يشبه حال لبنان ما نشاهده كثيرا ً في أفالم الجريمة الهوليودية،عندما يكون القاتل هو فريق يقوده القاضي أو المدعي العام ،ويكلّف
فريقه بالقتل لتحقيق خلط أوراق كبير في قضية مالية أو سياسية
متش ّعبة ،فيستثمر القتل للتخلص من خصم متعب غير ظاهر الخصومة
أو شريك لم يعد مفيداً ،بسبب ميوله لالستقالل ،ويقاضي الخصوم
الظاهرين بتهمة القتل ،ث��م يعمد لترتيب ات��ه��ام��ات متتالية تشوق
وتشغل بحبكتها الرأي العام ،لكنها تحدث خلط أوراق أكبر وتحدث
دوي انفجار أكبر من االنفجار الذي شهده مسرح الجريمة األصلي،
وه��ذه يس ّمونها بالجريمة المتسلسلة ،وهي غير الجرائم المتعددة
المتشابهة برمز معيّن للقاتل المتسلسل ،فالقاتل هنا يرتكب جرائمه
من بوابة جريمة واح��دة ال تتوقف فصولها ومفاجآتها ،ويتصاعد
تناميها الدرامي ،كلما احتاج المشهد إلى المزيد من الدخان.
 س��ؤال س��اذج يخطر في ال��ب��ال ،هل ك��ان لتنظيم «ال��ق��اع��دة» أنينمو وأن ُيستخدم في الحرب السورية ،وأن تكون البيئة مهيَّأة
للفتن المذهبية لوال اغتيال الرئيس رفيق الحريري ،وكيف تكون
المفارقات أنّ الذين يوجهون االتهامات باسم البحث عن القاتل هم
الذين ج��اؤوا بـ«القاعدة» ومتف ّرعاتها ،وهم الذين ّ
حضروا الحرب
على سورية ،وهم الذين استعملوا «القاعدة» في هذه الحرب ،فهل
كان سيكون لهم ذلك لوال جريمة االغتيال ،والمفارقة األه ّم أنّ َمن
يقاتل «القاعدة» ومتف ّرعاتها ويتحاشى االس��ت��دراج إل��ى مستنقع
الفتنة يجري تقديمه متهما ً أول في الجريمة .وبالمناسبة هل يتذكر
المعنيون أنّ أول مرة سمعوا باسم «النصرة والجهاد في بالد الشام»
كانت باإلعالن عن مسؤولية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ،وآخر
مرة سمعوا بها كانت ببيانات متزامنة صادرة عن ديفيد بترايوس
الرئيس السابق للمخابرات األميركية يقول «ال نصر على داعش
بال تعاون مع النصرة» ،وموشي يعالون وزي��ر ح��رب االحتالل
وبنيامين نتنياهو رئيس حكومته يقوالن «إنّ النصرة مؤتمنة على
أمن إسرائيل» ،ورئيس فرنسا فرنسوا هوالند يدعو إلى «تأهيل
النصرة كشريك محتمل في العملية السياسية في سورية» ،وسعي
سعودي وقطري وتركي علني لجعل «النصرة» حصان الرهان في
حسم الحرب وإدارة السلم في سورية ،كأنها الجائزة الموعودة
منهم جميعا ً على العمل الكبير الذي أدّته لحساب الشركة المساهمة
في الجريمة وثمنا ً لحفظ أسرارها!
ناصر قنديل

�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة المضافة –
مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعين ,المكلفين الواردة أسمائهم في الجدول أدناه
للحضور إلى دائرة التحصيل 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 نشر هذا اإلع�لام ,وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ,علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على
الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:

رقم البريد المضمون

اسم المكلف

رقم المكلف

برفكت اوتو موتورز  -ياسر وهبة وشريكه

1833852

RR161229642LB

اوبن دور ش.م.م.

1893757

RR161226955LB

اوبن دور ش.م.م.

1893757

RR161239239LB

هوسبيتاليتي & توريسم ه&ت ش م م

1904979

RR161226972LB

هوسبيتاليتي & توريسم ه&ت ش م م

1904979

RR161239242LB

صيدلية حجار

1908969

RR161236475LB

س��ان��ي م��اس��ت��ر س��ي��رف��ي��س 1913541 SUNNY MASTER SERVICE
co.S.M.S.C

RR161226986LB

سيتي باك ش م م

1928459

RR161227045LB

اكسبرس بتروليوم كومباني ش.م.م

369220

RR161218494LB

)O QUATRE S.A.L ) O4

1930323

RR161227071LB

مارمو غران ش.م.م MARMO GRAN SARL

1038193

RR161236285LB

شركة عتال للدهانات والخرضوات ش م م

1939277

RR161221330LB

شركة اوكس ش.م.م

1041966

RR161236970LB

شركة موتورز سي جي.ام لتأجير السيارات

1062328

RR157754672LB

ساما غروب ش م م
SAMA GROUP SARL

1942654

RR161227099LB

ملديكو ش.م.م

1064046

RR161229877LB

مؤسسة موالن التجارية (خليل صبحي صالحه)

1083196

RR161237051LB

مونديو ماركيتنغ غروب ش.م.م

1169619

RR161237175LB

ابو سليمان وشركاهم

1171105

RR161237184LB

اوتوز ترايدينغ ش.م.م

1210138

RR161237445LB

I.R.W S.A.R.L

1229032

RR161237493LB

تقنية البطاقات العالمية ش.م.م

1232703

RR161237502LB

برهوش كار ش.م.م BARHOUCH CAR

1243620

RR161225800LB

فايدوس سيستمز لبنان ش.م.ل Fidus System Lebanon SAL

1261656

RR161237618LB

مؤسسة حسين شهاب التجارية (لصاحبها حسين محمود شهاب )

1262980

RR161240373LB

الشيخ سليم ش.م.م

1268487

RR161237666LB

الشركة االلكتروميكانيكية للتجارة و المقاوالت(اتكو) ش.م.ل

1306449

RR161225901LB

KALINA S.A.R.L

1313418

RR161226014LB

KALINA S.A.R.L

1313418

RR161237785LB

شركة ناين الين ش.م.م

1326636

RR161237808LB

شركة سي اند سي للتجارة و الصناعة ش.م.م

1329599

RR161220816LB

Kayal Group for Construction Equipment sarl

1336880

RR161226059LB

Kayal Group for Construction Equipment sarl

1336880

RR161237860LB

سيدرس مابل لالستثمار ش م م

1356130

RR161226080LB

محمود رضا كربال

1379732

RR161237935LB

البيرال دي تيجوانا ش.م.م

1394088

RR161237989LB

أو أند أش غروب ش.م.ل

1459103

RR161226204LB

أو أند أش غروب ش.م.ل

1459103

RR161238105LB

اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

اوتلوك كمبيوترز اند سيكوريتي سيستمس ش.م.م

1473168

RR161226252LB

تيا غراف ش.م.م.

1552531

RR161226323LB

تيا غراف ش.م.م.

1552531

RR161238423LB

لصاحبها وسام سامي البطل ( )BATAL MOTORS

1558232

RR161237330LB

ابناء نمر بو خليل ش.م.م.

1564053

RR161240529LB

شركة سي او غروب ش م م

1611239

RR161226399LB

شركة سي او غروب ش م م

1611239

RR161238499LB

برنت هاوس ش.م.م

1632946

RR161226425LB

برنت هاوس ش.م.م

1632946

RR161238525LB

كروسري ماجيك هاوس ش.م.م.

1633139

RR161238539LB

مؤسسة عصام

1637241

RR161219866LB

ميالد فريد الخوري

1663959

RR161238613LB

شركة فايف ام توصية بسيطة

1677642

RR161231439LB

الترنايت ش.م.م

1679304

RR161238644LB

السورنتينو ش.م.م.

1682872

RR161238658LB

طوكيو سنتر (طارق مجيد عزاقير)

1701602

RR161232805LB

شركة سورالكو ش.م.م.

1712231

RR161226558LB

TREND S.A.R.L

1716476

RR161226589LB

TREND S.A.R.L

1716476

RR161238729LB

فان رو ش.م.م

1725927

RR161226629LB

آر.تي.اوتوبارتس ش.م.م.

1728101

RR161226646LB

آر.تي.اوتوبارتس ش.م.م.

1728101

RR161238785LB

كيو بي اس (مرسال جرجي القصير)

1765266

RR161226748LB

كيو بي اس (مرسال جرجي القصير)

1765266

RR161238922LB

شركة أي أند بي كايترنغ ش.م.م

1773013

RR161238936LB

ترايد فور فور

1782927

RR161226765LB

المعدات والرافعات العالمية ش م م

1791107

RR161238984LB

شركة كزا فكرا ش م م

1792357

RR161238998LB

شركة اش غريغوار ش.م.م

1803645

RR157759618LB

شركة زينه بارودي ش م م

1805096

RR161239049LB

مالتي دي ش.م.م multi -d sarl

1808506

RR161239066LB

شركة ايز ش.م.م

1832139

RR161239106LB

شركة اي ديجيتس ش.م.م

1954850

RR161227111LB

ناصر احمد ارناؤوط

1957868

RR161236303LB

رويال وود

1977747

RR161227160LB

شركة بيضون وكنعان التجارية(توصية بسيطة)

2018504

RR161232933LB

A.G.F. CO. s.a.r.l

2024255

RR161236572LB

سمارت باور جنرايتر

2036469

RR161227332LB

جو تيربو

2048880

RR161232955LB

شركة دال انترنشيونل فود اند سناكس ش.م.م.

2060165

RR161227403LB

عاصي للتجارة العامة

2670400

RR161240342LB

ذي بوكس برودكشن ش.م.ل

2876856

RR161213917LB

التكليف 737
إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة  -الرئيسة رلى
ابو خاطر
المنفذ :ح��م��دان مرهج ال��ب��در بوكالة
األستاذ جان الحشاش.
المنفذ عليه :علي أحمد زنوبة المقيم في
سعدنايل.
ينفذ طالب التنفيذ بالمعاملة التنفيذية
رق���م  2015/357س��ن��د أم��ان��ة بقيمة
 /57000/دوالر أميركي.
المطروح للبيع /800/ :سهم من العقار
 /2765/سعدنايل.
مساحتة/4781/ :م 2وهو كناية عن
قطعة أرض ضمنها أربعة أبنية.
ال��ب��ن��اء األول م��ؤل��ف م��ن طابقين من
الباطون ويحتوي على درج ي��ؤدي إلى
السطح.
األرضي عبارة عن ثالثة محالت ،اثنان
مفتوحان وث��ال��ث منفرد مقطوع بقاطع
خشب.
األول عبارة عن شقة سكنية تحتوي
على م���و ّزع وحمامين ومطبخ وصالون
وغ��رف��ة جلوس وغرفتي ن��وم وبلكونين
يسكنه المنفذ عليه.
البناء الثاني مؤلف من طابق أرضي
يحتوي على  4غ��رف وص��ال��ون وحمام
وممشى يسكنه أهل المنفذ عليه.
البناء الثالث مؤلف من طابقين ،أرضي
عبارة عن ثالثة محالت قيد اإلنجاز وخلف
المحالت غرفتين مع حمام قيد اإلنجاز،
ويسكنة شحادة الزنوبة.
الطابق االول غرفتين قيد اإلنجار وحمام
وغرفة غسيل.
البناء الرابع مؤلف من طابقين أرضي
وأول.
األرضي عبارة عن أربعة محالت وغرفة
ودرج يؤدي إلى الطابق األول.
الطابق األول شقة سكنية تحتوي على
غرفة ومطبخ وحمامين ومدخل ودرجين
ي���ؤدي���ان إل���ى ال��س��ط��ح ،وي��س��ك��ن��ه رك��اد
الراضي.
البناء الخامس م��ن أل���واح التوتياء
والخشب ،ومؤلف من مدخل وغرفة جلوس
ومطبخ وشرفة وحمام وغرفة نوم ،ويسكنة
ركاد الراضي.
البناء ال��س��ادس م��ن أل���واح التوتياء
والخشب ومؤلف من ست غ��رف وحمام،
الراضي.
ويسكنه محمد دياب
ٍ
ال��ب��ن��اء ال��س��اب��ع م��ن أل����واح التوتياء

وال��خ��ش��ب وم��ؤل��ف م��ن غرفتين وحمام
ومطبخ ،ويسكنه شحادة الزنوبة.
ال��ط��اب��ق ال��ث��ام��ن م��ن أل���واح التوتياء
وال��خ��ش��ب وتشغله وال���دة المنفذ عليه
كمطبخ.
ال��ب��ن��اء ال��ت��اس��ع م��ن أل����واح التوتياء
ويُستعمل كمزرب لمواشي.
ح��دوده :يحدّه غربا ً العقار /1492/
وشرقا ً قناة مياه عامة خلفها طريق عام،
وشماال ً قناة مياه ،وجنوبا ً طريق عام.
الحقوق العينيّة :لهذا العقار وقف
استمالك وحق مرور بما مساحته /43/م2
بالمرسوم .2000/3974
قيد احتياطي إش��ارة على سبيل العلم
بورود عقد بيع على حصة علي أحمد زنوبة
لمصلحة ش��ح��ادة أحمد ال��زن��وب��ة .حجز
احتياطي عن دائرة تنفيذ زحلة لمصلحة
ناجي سليم عبدو على حصة علي أحمد
زنوبة.
حجز تنفيذي ومحضر وصف عقار عن
دائ��رة تنفيذ زحلة لمصلحة حمدان البدر
برقم .2015/357
حجز تنفيذي لمصلحة إلياس عبدو
أبوخليل على علي أحمد زنوبة عن دائرة
تنفيذ زحلة رقم .2015/474
قيمة التخمين /193323,33/ :د.أ،
م��اي��ة وث�لاث��ة وت��س��ع��ون أل��ف وثالثماية
وثالثة وعشرون دوالر أميركي.
ب��دل ال��ط��رح /115993,988/ :د.أ،
ماية وخمسة عشر ألف وتسعماية وثالثة
وتسعون دوالر أميركي.
موعد المزايدة :ي��وم الخميس الواقع
في  2016/5/5الساعة الثانية عشرة
وخمسة وأربعون دقيقة أمام رئيس دائرة
زحلة في قاعة المحكمة.
شروط المزايدة :على الراغب في الشراء
وقبل المباشرة بالمزايدة أن يودع باسم
رئيس دائ��رة تنفيذ زحلة قيمة الطرح في
ص��ن��دوق الخزينة أو مصرف مقبول أو
تقديم كفالة معادلة ،وعليه ا ّتخاذ محل
إقامة ضمن نطاق دائرة تنفيذ زحلة إذا لم
يكن له مقام فيه ،وعليه خالل ثالثة أيام
من تاريخ صدور قرار اإلحالة إيداع الثمن
تحت طائلة اعتباره ناكالً ،وإعادة المزايدة
على عهدته فيضمن النقض وال يستفيد من
الزيادة ،وعليه خالل ثالثة أيام من صدور
قرار اإلحالة دفع رسم الداللة.
مأمور تنفيذ زحلة
وليد طراف

