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حمليات � /إعالنات

«القومي» و�أهالي بريقع والنبطية يحيون ذكرى �أ�سبوع الرفيق المنا�ضل محمود حجيج

الم�شهد ال�سيا�سي الفل�سطيني الم�أزوم...؟

نادر :الميدان ال�سوري قلب المعادالت
ّ
الحل ال�سيا�سي
فر�ضخ المت�آمرون ل�شروط

نادر

راسم عبيدات

جانب من الحضور

أحيا الحزب السوري القومي االجتماعي وآل حجيج ،مراد،
قاسم ،وعموم أهالي بريقع مناسبة م��رور أسبوع على وفاة
الرفيق المناضل محمود حجيج باحتفال في حسينية بلدة بريقع
ـ النبطية بحضور حشد من القوميين والمواطنين ،إلى جانب
المسؤولين في منفذية النبطية ومديرية بريقع وعائلة الفقيد،
وتقدّم الحضور مدير الدائرة االذاعية في «القومي» كمال نادر
ممثالً مركز الحزب ،والنائب عبد اللطيف الزين ،وفاعليات ورجال
دين.
بداي ًة تعريف من احمد قاسم ،ثم ألقى إم��ام البلدة الشيخ
أحمد م��راد كلمة عن الموت والحياة وعن المقاومة والصمود
وعن معنى االلتزام بقضايا الشعب واألم��ة ،وق��ال إنّ محمود
حجيج آمن بمبادئ الحزب القومي ألنه اعتبر انها تؤدّي الى بناء
وضع اجتماعي افضل ،ورأى انّ الحزب هو حركة مقاومة للعدو
الصهيوني ،وها هم القوميون يقاتلون مع رجال المقاومة ومع
الجيش السوري ض ّد اإلرهاب واإلجرام الذي لم يعرف التاريخ
له مثيال.

كلمة مركز الحزب

وألقى مدير الدائرة االذاعية في «القومي» كمال نادر كلمة

مركز الحزب ،فأشاد بمناقبية الرفيق محمود حجيج وسيرته
النضالية التي امتدّت من النبطية الى بيروت حيث عمل على
مقاومة االجتياح «اإلسرائيلي» ثم انخرط في العمل االجتماعي
وكان فاعالً في الحركة المطلبية الشعبية ،وتميّز باالخالق
العالية والمثابرة على العمل بك ّل إخالص واضعا ً المصلحة
الوطنية واالجتماعية فوق ك ّل اعتبار.
وتطرق نادر الى األوضاع الراهنة في لبنان وعموم سورية
فقال إنّ الحرب اإلرهابية على بالدنا باتت خاسرة ،وإنّ الدول
المم ّولة والداعمة والمخططة لها باتت تشعر بالخسارة ،لذلك
قبلت بالذهاب الى مؤتمر للح ّل السياسي بعدما فشلت في
إسقاط الدولة السورية وتغيير نظامها وموقعها وخياراتها
الوطنية والقومية.
وتحدّث عن الحركة الديبلوماسية االميركية التي شملت
تركيا والسعودية فقال إنّ ما شاهدناه من جو بايدن نائب
الرئيس األمريكي وداوود اوغلو في أنقره هو حفلة نفاق وخداع
وكذب ،إذ كيف يتحدّثان عن محاربة «داعش» ،والعالم كله
يرى ويعرف انّ األسلحة واالرهابيين يم ّرون من تركيا الى
سوريا والعراق وانّ تدريب «داعش» يت ّم في مخيمات تركية،
وانّ نفط «داع��ش» تشتريه تركيا ثم تقوم بتسويقه وكله

منهوب من بالدنا ويجب ان تحاسب حكومة أردوغان على هذه
السرقة العلنية القذرة كما على سرقة مصانع حلب وأسواقها
وخيرات الرقة والحسكة ودير الزور من القمح والقطن وآثار
العراق والشام وتدمر.
وأض��اف« :لقد تع ّمدوا تدمير آثارنا الحضارية الشاهدة
على أساسات العلوم والتمدّن التي وضعتها أمتنا منذ أقدم
العصور ،فنحن كنا أول من ّ
نظم الزمن ،وأدركنا ان األرض تدور
حول الشمس ووضعنا األشهر واأليام واالسابيع ،وما زالت
البشرية تمشي على التقويم السنوي الذي وضعته حضارتنا
قبل  6765سنة من اليوم.
وفي الختام قدّم نادر التعازي الى عائلة الفقيد والى أهالي
بلدته باسم رئيس الحزب النائب أسعد ح��ردان والقيادة
المركزية.
يُشار الى انّ الرفيق الراحل محمود حجيج هو من مواليد
العام  1958وانتمى ال��ى الحزب سنة  1976وتنقل بين
مديريات النبطية وزقاق البالط ووادي أبو جميل في بيروت،
وكان عضوا ً في لجنة الدفاع عن حقوق المالكين والمستأجرين
في وسط بيروت ،وهو متز ّوج وله عائلة مؤلفة من أربعة أفراد،
وقد توفي اثر نوبة قلبية حادّة .

كرمت القادة الأمنيين في ع ّكار
كل ّية «ع�صام فار�س للتكنولجيا» ّ
ك ّرمت إدارة كليّة «عصام فارس للتكنولوجيا» في جامعة البلمند في
بينو  -عكار ،مسؤولي األجهزة األمنية في محافظة عكار ،ممثلة بعميد
الكلية الدكتور الياس خليل ومسؤولة العالقات العامة في الكلية أحالم
خوري عطية ،وذلك خالل لقاء أقيم في قاعة السارناي  -منيارة ،أعقبته
مأدبة غداء تكريمية.
وحضر اللقاء رئيس المديرية اإلقليمية ألمن الدولة في عكار العميد ميالد
توالني ،قائد سرية عكار اإلقليمية في قوى األمن الداخلي العقيد مصطفى
األيوبي ،مسؤول مركز أمن عام منيارة المقدم عبدالر ّزاق مالطي ،آمر
مفرزة طوارئ حلبا المقدم فيكتور فاخوري ،رئيس مكتب معلومات عكار
في قوى األمن الداخلي النقيب زياد جمال ،رئيس مكتب عكار في معلومات
األمن العام النقيب وسيم صايغ ،آمر فصيلة درك حلبا النقيب عبدالعزيز
دياب ومسؤول مكتب أمن الدولة في بينو النقيب بسام الحكم.
وألقت عطية كلمة رحبت فيها بالقادة األمنيين وشكرتهم على «الجهود
الكبيرة التي يقومون بها لحماية األمن واالستقرار».
ونقل خليل تحيات رئيس جامعة البلمند الدكتور إيلي سالم ،آمال «أن
تتضافر كل الجهود لما فيه خير ومصلحة اللبنانيين عامة» ،ومثنيا ً على
«جهود األمنيين ومساهمتهم الفاعلة في تحقيق األمن واالستقرار» .وأكد
أن «كلية عصام فارس أبوابها مفتوحة للعكاريين خصوصا ً واللبنانيين
عموما ً لتطوير مسار الحركة التربوية واألكاديمية».

المك ّرمون مع إدارة الكليّة

المشهد السياسي الفلسطيني دخل في ازمة عميقة،
ليس بفعل التحريض والتراشقات اإلعالمية المستمرة
بين طرفي اإلنقسام (فتح وح��م��اس) ،بل تدحرجت
كرة الثلج الى داخل بيت المنظمة وحركة فتح وبقية
الفصائل ،حيث تم التحشيد والتجييش بين مجموعة من
المحاور واألطراف سواء داخل فتح او منظمة التحرير،
ولتبلغ الحرب ذروتها واألزم��ة مداياتها عبر حمالت
المبايعة والتضامن ،ولتصل حد إعتبار التنسيق األمني
منجز «وطني» ،يستوجب التخوين والتحريض لمن
يطالب بوقفه او اع��ادة النظر في أشكاله ،فمن مطلب
وطني شعبي ومؤسسات رسمية مجلس مركزي ولجنة
و»توحش» اإلحتالل على شعبنا
تنفيذية في ظ ّل «تغ ّول»
ّ
وأرضنا ،وممارسة ك ّل أشكال القمع والتنكيل بحقه من
أجل وقفه وإعادة النظر فيه ومراجعة اإلتفاقيات األمنية
واالقتصادية والسياسية معه ،الى اعتباره «منجز»
وطني ال يجوز توجيه سهام النقد للقائلين به ،فهو
مس بوطنيتهم وتاريخهم النضالي ،وهنا استحضر
مثاال ً شبيها ً بعد ان اعلن المستوطن رام��ي ليفي عن
نيته اقامة «مول تجاري» على مساحة عشرين دونما ً
من أراضي الرام الفلسطينية ،وبمشاركة رأسماليين
ومستثمرين فلسطينيين ومقدسيين ،سيخرج عليك
من يقوم بحمالت تضامن لمن مارسوا التطبيع مع
رجل األعمال الصهيوني رامي ليفي وليقولوا لك ،هؤالء
قدموا مساعدات ودعم للعديد من المؤسسات المقدسية
والفلسطينية ،فلماذا القول عنهم بانهم مطبعون؟ وهم
من ي��وف��رون ف��رص عمل لعمالنا واعمالهم الخيرية
تتحدث عنهم؟
نعم هذا منطق العبث و»الفنتازيا» و»التحشيش»
الفكري والمبايعات والتجييش القبلي والجهوي،
فالمال والمصالح الخاصة والمناصب والعالقات
والمراكز والسلطة تبيح أيّ شيء .وهناك من هم قابلون
لتدوير الزوايا بشكل حا ّد في سبيل المصالح والمنفعة
والمصلحة.
اللواء جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة
فتح وهو احد م ّمن يتصارعون على خالفة الرئيس ،انتقد
علنا ً سياسات الرئيس عباس من على شاشة تلفزيون
فلسطين ،وقال بانّ تلك السياسات متخبّطة ،وبعد ذلك
عبّر عن رفضه القاطع تعيين رئيس فلسطيني ينزل
بالباراشوت ،حسب وصفه.
لم يتأخر ال��ر ّد من قبل الرئيس ،أقال المسؤول عن
اإلع�لام الفلسطيني وعيّن ب��دال ً منه الناطق الرسمي
لحركة فتح احمد عساف ،وهو يوصل رسالته للواء
رجوب ،بانه لن يسمح له او لغيره باإلنتقاد عبر وسائل
اإلعالم الرسمية.
المرشح المتوقع لخالفة الرئيس ،كبير المفاوضين
الدكتور صائب عريقات ،والذي رشحه الرئيس أمينا ً
لسر اللجنة التنفيذية بدال ً من ياسر عبدربه ،واضح
ب��انّ هناك شيئا ً ما يحدث خلف الكواليس في إطار
رفض خالفة عريقات لعباس ،وهناك من يعتبر نفسه
أح��ق منه بالخالفة ،فعريقات منتسب جديد لفتح
قياسا ً لـ»الحيتان» اآلخرين ،ولذلك مسألة الكشف عن
جاسوس لإلحتالل في مكتبه ،ليست بريئة وال عفوية
وال غيرة من كاشفيها على المصلحة الوطنية ،بل هي
رسالة للدكتور عريقات ،ولع ّل فضائية «الجزيرة» في
فضائح ويكيليكس ،قد تحدّثت عن تلك الوثائق المس ّربة
من مكتب عريقات قبل سنوات ،وال اعتقد بانه في مكتب
عريقات يجري وضع خطط لتخصيب اليورانيوم ،او
التحضير إلنتفاضة ثالثة او رابعة ،بل وثائق تفاوضية
يجري تداولها ونشرها بين الحين واآلخر.
وقبل جاسوس مكتب عريقات ،من يحركون ويحبكون
خيوط اللعبة ،اتخذوا قرارا ً بوضع ح ّد ونهاية لياسر
عبدربه ،نهاية تخرجه من ك ّل دائرة العمل السياسي،
فهو قضى جزءا ً كبيرا ً من عمره في الدفاع عن السلطة
ورئيسها وسياساتها ،قبل ان يكون واحدا ً من مهندسي
اتفاق اوسلو المشؤوم ،وأحد قادة او أمين عام اإلتحاد
الديمقراطي – فدا – منشقا ً به عن الجبهة الديمقراطية،
تحت يافطة غياب الديمقراطية في الجبهة الديمقراطية،
وليخرج منه عندما فشل في تسويق بضاعته الكاسدة.
المهم وكما يقول المأثور الشعبي «في ليلة ظلماء،
ليس بها قمر» وبطريقة غير شرعية ،نفس الطريقة
التي أت��ى بها عبدربه للجنة التنفيذية وام��ان��ة س ّر
اللجنة التنفيذية ،اتخذ الرئيس قرارا ً بإقالته من اللجنة
التنفيذية ،حتى لم يعط فرصة للدفاع عن نفسه،

يتوج ( ...تتمة �ص)1
هوالند ّ
في لبنان تدافعت األح��داث ،من الميدان العسكري الذي سجل تقدّما ً
الفتا ً لمسلحي «داعش» على أبواب عرسال ،إلى انتعاش نسبي في األداء
الحكومي مع إنجاز تشكيل المجلس العسكري ،وبالتالي استعادة قدر
من العافية للمشاركة الحكومية من طرف وزراء التيار الوطني الحر
وحزب الله ،ليبقى الملف الرئاسي محور الترقب واالنتظار ،حيث سيط ّل
األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء اليوم ليعلن ضوابط
تعامل حزب الله مع الملف الرئاسي بعد التط ّورات التي شهدها خالل
األيام الفائتة.

إطاللة لنصر الله اليوم وتجديد االلتزام الرئاسي

يُطل األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عند الثامنة والنصف من
مساء اليوم للحديث عن االستحقاق الرئاسي .وإذ أشارت مصادر مطلعة لـ»البناء»
إلى «أن حصر الحديث بالرئاسة غير مسبوق في إطالالت السيد نصر الله ،لفتت
إلى «أن إطاللة السيد نصر الله هي لوضع موقف حزب الله الرئاسي في السياق
الذي يجب أن يكون فيه والذي هو فيه منذ بداية الشغور الرئاسي حتى اآلن،
لكنه يقطع الطريق ولمرة واحدة على أية عملية تالعب أو تأويل أو تفسير لعدم
قول الحزب أية كلمة منذ ترشيح رئيس حزب القوات سمير جعجع لرئيس تكتل
التغيير واإلصالح العماد ميشال عون» .وتابعت المصادر بالقول« :ألن حزب الله
ملتزم بمبدئية مواقفه الرئاسية التي لم تتغير ولن تتغير ،فإن كالمه اليوم في
الملف الرئاسي هو لقطع الدابر عن ألسنة السوء واالستثمار السلبي والخبيث
الذي جرى جراء عدم صدور موقف عن حزب الله ،ولذلك سيطل السيد نصر الله
اليوم لتأكيد المؤكد في الموقف العام المعروف في الملف الرئاسي بدعم الجنرال
ميشال عون والوقوف خلفه ،وفي الوقت نفسه حفظ مكانة رئيس تيار المردة
النائب الحليف االستراتيجي للمقاومة والحرص على موقع ما يمثله الحليفان
الجنرال عون والنائب فرنجية بالنسبة لحزب الله».
ورجحت المصادر أن «يطرح السيد نصر الله التسوية الشاملة المتعلقة
ّ
بانتخاب الرئيس وإقرار قانون انتخابي جديد وتفعيل الحكومة التي كان دعا
إليها ومن دون أن يكون طرحها شرطا ً للرئاسة».
إلى ذلك حضر الملف الرئاسي في لقاء عقد بعيدا ً عن اإلعالم بين رئيس التيار
الوطني الحر جبران باسيل والقائم باألعمال األميركي السفير ريتشارد جونز وتم
خالله تبادل وجهات النظر إزاء المطروح على بساط البحث الرئاسي بعد خطوة
معراب ومبادرة باريس.

مجلس الوزراء ُيق ّر التعيينات

إلى ذلك لن تبقى جلسة مجلس الوزراء أمس يتيمة بعدما حدد رئيس الحكومة
يوم الثالثاء المقبل موعدا ًجديدا ًالجتماع مجلس الوزراء الستكمال البحث في بنود
ّ
وتخطى مجلس الوزراء أمس
جدول أعمال التي أق ّر منها  241من أصل  379بنداً.
عقدة التعيينات العسكرية وأقر التعيينات في المجلس العسكرية وشملت :العميد
الركن سمير الحاج عن المقعد االرثوذكسي ،العميد الركن جورج شريم عن المقعد
الكاثوليكي والعميد محسن فنيش عن المقعد الشيعي ،مع اعتراض وزير االتصاالت
بطرس حرب .وعلمت «البناء» من مصادر وزارية أن وزراء اللقاء التشاوري (وزراء
الرئيس ميشال سليمان والكتائب والوزير حرب) حاولوا في بداية الجلسة إيجاد
جبهة لمعارضة التعيينات في المجلس العسكري ،إال أنها باءت بالفشل فالوزير
عبد المطلب حناوي الذي يعتبر من وزراء الرئيس سليمان الرافض لتعيين العميد
الحاج أيّد تعيينه ،مما أدى إلى تفكك عقد وزراء لقاء الجمهورية ال سيما وأن الوزيرة

أليس شبطيني لم تحضر الجلسة ،ما استدعى تراجعا ً من الوزير مقبل عن موقفه
المتحفظ لتعيين الحاج ،فتراجعا ً من وزيري الكتائب سجعان قزي وأالن حكيم
ليبقى الوزير بطرس حرب وحيداً.
ولفتت المصادر إلى «أن رئيس الحكومة تمام سالم شرح للوزراء ما استدعى
كلمته التي هاجم فيها الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في دافوس» ،مشيرة إلى «أنه
أراد ترميم الوضع مع الدول الخليجية ال سيما أن المقاالت الصحافية التي صدرت
في عدد من الصحف الخليجية ال تعبر إال عن موقف قادة الخليج تجاه لبنان».

هل ُيعاد النظر في البيان الوزاري؟

وعلمت «البناء» أن وزير الخارجية جبران باسيل ك ّرر ما قاله أول أمس في
جلسة الحوار و»ش��رح موقف لبنان الذي تتخذه وزارة الخارجية بالتماشي
مع البيان ال��وزاري وسياسة النأي بالنفس التي انتهجتها الحكومة» .وأشار
إلى «بعض األفرقاء الذين وافقوا على البيان الوزاري ويص ّرحون عكس ذلك في
اإلعالم» ،مضيفا ً «من الواضح أن البيان الوزاري لم يعد جامعاً» ،ومطالبا ً الحكومة
إذا اقتضى األمر بتعديل البيان الوزاري وأخذ القرار المناسب الذي يضمن مصلحة
لبنان وتضامنه مع الدول العربية ويدين االعتداء على السفارة السعودية في
إيران» .وشدّد باسيل في الجلسة على «أن وزارة الخارجية ستلتزم بالقرار الذي
سيتخذ في مجلس الوزراء» ،غير أن رئيس الحكومة أرجأ النقاش في هذا الموضوع
ألن «الوزراء لم يكونوا جاهزين إلعادة النظر في البيان الوزاري».
وأشارت مصادر وزارية إلى «أن كالم باسيل أيده الوزيران محمد فنيش وحسين
الحاج حسن مقابل اعتراض وزراء الداخلية نهاد المشنوق والعدل اشرف ريفي
والصحة وائل أبو فاعور عليه».
وشدد وزير التربية الياس بوصعب في مداخلته خالل الجلسة بحسب ما
علمت «البناء» على «ضرورة أن يتخذ مجلس ال��وزراء قرارا ً موحدا ً يتفق عليه
جميع األفرقاء السياسيين ويكون واضحا ً وصريحا ً في موضوع التضامن العربي
والكف عن المزايدات واالنقسام في اإلعالم ،ألن وزارة الخارجية سوف تلتزم بأي
قرار يتخذه مجلس الوزراء» .وتابع بو صعب «نحن نؤكد أنه علينا أن نتضامن
مع جميع الدول العربية ونلتزم بميثاق جامعة الدول العربية ،ورفض التدخل في
شؤون أي دولة عربية» ،الفتا ً إلى «أن االنقسام الداخلي هو الذي يع ّرض مصلحة
اللبنانيين للخطر» .ولفت إلى «أننا نشدد على هذه القرارات آخذين بعين االعتبار
التضامن الداخلي ومصلحة لبنان وعدم االنقسام».
وتأكيدا ً على موقف باسيل ،كان الفتا ً ما قاله وزير الشؤون االجتماعية رشيد
درباس في جلسة مجلس الوزراء «أن رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة أكد في
جلسة الحوار السابقة أنه «لو كان محل الوزير باسيل لكان اتخذ الموقف نفسه»،
في حين أننا نسمع موقفا ً مغايرا ً له في اإلعالم».
ولفت درباس لـ«البناء» إلى أن «جلسة مجلس الوزراء كانت مثمرة» .ولفت إلى
«أن المسألة ليست مسألة تجاذب في وجهات النظر إنما مصالح مشتركة وضرر
مشترك» ،داعيا ً إلى توخي الحذر وإلى أهمية تنسيق المواقف بين وزارة الخارجية
ورئيس الحكومة في القرارات التي تتخذ في مؤتمرات كهذه».
وأكدت مصادر وزارية لـ«البناء» أن موضوع جهاز أمن الدولة وضع جانبا ً
وسط وعود بمناقشته الحقا ً في مجلس الوزراء ،مشيرة إلى «أن بند الدفاع المدني
وقضية الوزير ميشال سماحة إلى المجلس العدلي أحيال إلى جلسة األسبوع
المقبل».

لجنة قانون االنتخاب تعود الثالثاء

وعلى صعيد قانون االنتخاب ،لم تن ِه لجنة التواصل المكلفة درس قانون

فالقرار اتخذ في غيابه وسمع به من اإلعالم ،والحقا ً إتهم
بممارسة انشطة تطبيعية من خالل مؤسسة له مم ّولة
من قبل الحكومة السويسرية ،وعبدربه هو صاحب
وثيقة عبدربه – بيلين ،التي حاولوا فيها كـ»جهابذة»
ّ
يلتف على قضية حق العودة
البحث عن ح ّل ألمعي
لالجئين.
اليوم وفي إط��ار توجيه ضربة قاصمة لعبد ربه،
والذي ال حاضنة شعبية له وال سياسية وحتى أقرب
المقربين اليه يقولون له موعدنا «الجنة» يا أبا بشار،
فتح له ملف التهمة بالفساد ،وهذا الملف لم يخرج بين
ليلة وضحاها ،بل كان مركونا ً على جهة حتى تأتي
اللحظة المناسبة ،لكي يوضع عبد ربه تحت المقصلة
وينتهي.
ّ
تلتف حول عنق رئيس
وفي التوازي كانت «الحبلة»
الوزراء السابق سالم فياض ،الذي تزعّ م التيار الثالث،
وفي إطار عمله ودوره عمل على تحجيم نفوذ ودور فتح
في الحكومة والسلطة ،ومنع تدفق األموال عنها واليها،
واستطاع ان يستقطب عدد من مفاصلها المؤثرة لمواقفه
وسياساته ،ونظرا ً لكونه يتمتع بشبكة عالقات واسعة
على المستوى الدولي وحتى العربي ،ومقبول اميركيا
و»إسرائيلياً» وعربياً ،فحتى ال تكون له أية فرصة
مستقبلية كخليفة أو رئيس بدل الرئيس محمود عباس
في حال غيابه او رحيله عن المشهد السياسي ،فال ب ّد من
تقليم أظافره وتطويعه ،فكانت اإلتهامات له بالتنسيق
مع دول��ة عربية واط��راف فلسطينية (محمد دحالن)
المس بالسلطة الفلسطينية ،فجرى اغالق
من اج��ل
ّ
مؤسسته «فلسطين الغد» والتحفظ على أرصدتها في
البنوك ،وجرى تفتيش مكتبه والمؤسسة التابعة له،
وفي إطار المعركة القضائية لم تت ّم ادانة فياض ال بتهم
المس بالنظام السياسي والسلطة او جلب اموال غير
ّ
مشروعة ،واعيد فتح مؤسسته من جديد.
المهم بقي الهاجس األكبر عضو اللجنة المركزية
محمد دحالن ،فهو رغم الفصل وك ّل االتهامات الموجهة
له من فساد مالي ،الى ممارسة القتل بحق الشرفاء
والمناضلين وال��ت��آم��ر على ال��م��ش��روع الوطني مع
جهات عربية واقليمية ودولية ،لم يفلح من يحركون
ويحيكون خيوط اللعبة ف��ي إقصائه ع��ن المشهد
السياسي ،فما زال لديه نفوذ واتباع ،ناهيك عن ان
لديه ام���واالً ،وه��ذه األم��وال مؤثرة حتى في الدائرة
المحيطة بأصحاب القرار.
ج��اءت القنبلة الجديدة المع ّمقة لألزمة في حركة
فتح والمنظمة ،قضية التصريحات التي اطلقها رئيس
المخابرات الفلسطينية ماجد فرج ،حول قيام السلطة
الفلسطينية بإحباط اكثر من ( )200عملية ض ّد اهداف
«إسرائيلية» واعتقال ( )100مقاوم ،هذه القضية التي
اك��د عليها الرئيس عباس ،وق��ال بانها ص��ادرة عنه،
وبأنّ التنسيق األمني مستم ّر ،خلقت حالة من البلبلة
واإلرتباك في المنظمة وفتح والفصائل ،وترافقت تلك
التصريحات ،مع خطوة ليست بالبريئة ،كجزء من
معركة الصراع على الخالفة وكسب ال��والءات ،قضية
الترقيات لجيش المدراء والمدراء العامين ،ولذلك كل من
انتقد او وقف ضد تصريحات رئيس جهاز المخابرات
الفلسطيني ،وضع في خانة المناكف والمزايد والذي ال
يعرف مصلحة الشعب الفلسطيني ،وهذا الرجل مناضل
مشهود له ومن ّزهة وف��وق الشبهات ،وك��أنّ المطالبة
بوقف التنسيق األمني أضحت نوعا ً من الخيانة ،هذا
المطلب الذي هو شعبي وجماهيري وفصائلي وصادر
عن هيئات رسمية (مجلس مركزي ولجنة تنفيذية) ،وقد
جرت عملية التجييش والمبايعات كر ّد على المنتقدين
والرافضين والمطالبين بالمساءلة والمحاسبة لرئيس
جهاز المخابرات الفلسطيني ،والذي ال نتهم او نشكك في
وطنيته ،في إطار الحشد الجهوي والعشائري والقبلي،
وهذه ظاهرة تستحق التدقيق فيها جيداً ،فنحن أمام
عشائر وقبائل تقف ال��ى جانب ابنها ،وهنا تغيب
الفصائلية وتختفي الحدود فالمستهدف هو ابن مخيم
ّ
بغض النظر
او قرية او مدينة ،يجب الوقوف الى جانبه
عن لونه السياسي او انتمائه الحزبي.
مشهد سياسي م��ح��زن ،يضاف ل��ه م��ا يجري في
«إم��ارة» غزة ،والتي شهدت قبل فترة توزيع حكومة
حماس األراضي العامة على موظفيها الذين لم يتلقوا
رواتبهم مما يسمى بحكومة الوفاق الوطني ،ورفض
مبادرة الفصائل ح��ول فتح معبر رف��ح ،والمناكفات
المستمرة والتحريض والتحريض المضا ّد مع حركة
فتح مع استمرار االنقسام وتع ّمقه.
Quds.45@gmail.com

�إعالنات ر�سمية
االنتخاب اجتماعاتها بحسب المدة التي حددتها هيئة مكتب المجلس النيابي
لها ،وواصلت اللجنة أمس اجتماعاتها التي ناقشت خاللها كل الصيغ الممكنة
أو المطروحة .ومن المتوقع أن تعقد اللجنة جلسة لها الثالثاء المقبل بمشاركة
النائب طالل أرسالن قبل أن تنتقل إلى إعداد التقرير للتمحيص فيه تمهيدا ً لرفعه
إلى رئيس المجلس النيابي نهاية الشهر المقبل ،لعرضه على هيئة مكتب المجلس
لكون الدورة العادية للمجلس ستبدأ بعد  15آذار المقبل.

هل يعلن داعش سيطرته على عرسال؟

توجهت األنظار في الساعات الماضية نحو الحدود الشرقية ،حيث اندلعت
أمنياًّ ،
معارك عنيفة بين تنظيمي «داعش» و»جبهة النصرة» .ولفتت مصادر عسكرية
لـ«البناء» إلى «أن تنظيم داعش استفاد من الضربة التي تلقتها جبهة النصرة
وحلفاؤها في أكثر من جبهة في الداخل السوري وعالجتها بطريقة أدّت إلى انتزاع
نسبة  %30من المساحة التي تسيطر عليها بين جرود قارة والجراجير السورية
وعرسال اللبنانية ،وأيضا ً انتزاع السيطرة على ثالثة معابر من أصل خمسة كانت
تسيطر عليها جبهة النصرة في جرود عرسال» .ولفتت المصادر إلى «أن هذا األمر
وضع لبنان أمام تح ٍّد جديد بخاصة بعد أن دخلت «داعش» إلى عرسال بشكل
علني» .ووفقا ً للمعلومات المس َّربة تستعد داعش إلعالن بلدة عرسال بلدة تحت
سيطرتها الحصرية» .واعتبرت المصادر «أن هذا الوضع سيطرح تحديا ً كبيرا ً
على لبنان لجهة القبول باألمر الواقع والتخلي عن عرسال باحتالل داعش لها
وقيام الدولة بواجباتها حيال هذه البلدة والدخول في مواجهة عسكرية مع داعش
إلخراجها منها» .وإذ اعتبرت أن «المصلحة الوطنية تفرض الخيار الثاني» ،رأت
«أن الحكومة اللبنانية الحالية لم تجرؤ على اتخاذ مثل هذا القرار ألكثر من سبب
بخاصة أنها تتذرع بمزاعم ال تطابق الواقع وتنفي الخطر من أساسه كما فعلت في
السابق عندما رفضت االعتراف بوجود اإلرهاب في عرسال».

مم ٌر آمن إلى طرابلس

ولفتت المصادر إلى «أن الخطر األكبر يتأتى من كون تنظيم داعش يملك مشروعا ً
في لبنان سقفه األعلى إلحاق لبنان بدولته المزعومة وسقفها األدنى امتالك ممر
آمن من عرسال إلى طرابلس عبر فنيدق وعكار ،وبالتالي يجب االعتراف اآلن
أن دخول داعش إلى عرسال يعني أن شيئا ً أساسيا ً تغير في المنطقة وأن إنكار
الحكومة لهذا المتغير وكأنه غير موجود أمر بالغ الخطورة ال سيما وأن هناك بلدات
ومناطق لبنانية ال سيما القاع ودير األحمر ورأس بعلبك وغيرها في دائرة التهديد
المباشر».
وأكدت مصادر عسكرية أخرى لـ«البناء» «أن التدابير العسكرية التي يتخذها
الجيش معطوفة على االستعدادات والتحضيرات التي تقوم بها المقاومة مع
األهالي في المنطقة من شأنها أن تشكل سدا ً ناريا ً وسدا ً دفاعيا ً يمنع داعش من
تنفيذ خططها في الداخل اللبناني ،بخاصة أن الجيش في األشهر األربعة األخيرة
عزز قدراته واستعداداته لمنع هذا التسرب اإلرهابي».
وسألت مصادر مطلعة لـ«البناء» «مَن سيح ّرر عرسال في غياب القرار السياسي
بخاصة أن أحدا ً من السياسيين المسؤولين في هذا الشأن ال يستطيع اتخاذ القرار
المناسب داخل مجلس الوزراء أو خارجه ،تجنبا ً للتنسيق مع المقاومة والجيش
السوري الذي ترفضه بعض القوى السياسية» .وش��ددت المصادر على «أن
معركة عرسال ال يمكن أن تتم وفقا ً للظروف القائمة بمعزل عن المقاومة وسورية،
وبالتالي يصبح الوضع في جرود عرسال على وجهتين :دفاعية ويبدو أن هناك
طمأنينة من قبل المصادر العسكرية حياله .وتطهيرية هجومية لتحرير عرسال
وهنا ُتبدي المصادر نفسها تشاؤما ً حيالها».

اعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب كمال محمد صبرا لموكليه عماد
احمد مزاحم وبتول هاني صادق شهادتي
قيد بدل ضائع للعقار  2102النميرية
للمعترض  15يوما من تاريخه
امين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
اعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب احمد علي طفيلي لموكله حسن
يوسف بدران سند تمليك بدل ضائع للقسم
 9من العقار  2386دير الزهراني.
للمعترض  15يوما من تاريخه
امين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
اعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسن لطفي بيطار شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  1424زبدين
للمعترض  15يوما من تاريخه
امين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
اعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب قاسم محمد حايك لموكله فضل
محمد حايك شهادة قيد بدل ضائع للعقار
 1299كفرتبنيت
للمعترض  15يوما من تاريخه
امين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
اعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسن علي زبيب بوكالته عن خير
حسن زع��رور لمورثه حسن محمد زعرور
شهادة قيد بدل ضائع للعقار  954النميرية
للمعترض  15يوما من تاريخه
امين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن قضائي
صادر عن محمكة جب جنين المدنية
(الرئيس بو نصار)
يبلغ الى السيدة مريم محمد ياسين من
غزة ومجهولة محل اإلقامة حالياً .بالدعوى
المدنية العقارية رقم أساس 2014/222

مدور المتكونة بين المدعي ياسين محمد
ياسين بوكالة المحامي عبدالمعين غازي
والمدعى عليها مريم محمد ياسين -غزة
ورفاقها .وعمال بأحكام المادة /409أ.م.م
يبلغك قلم ه��ذه المحكمة الحكم الصادر
في  2014/11/29برقم قرار 2014/55
ورق��م اس��اس  2014/222والقاضي في
فقرته الحكمية:
أوالً :بقبول طلب التدخل شكالً وأساسا ً
ثانياً :بالزام المدعى عليها مريم محمد
ياسين بعد إجرائها معامالت إنتقال اإلرث
بتسجيل  800سهم في كل من العقارات
ذات األرق��م  153و 268و 424جميعا ً من
منطقة غزة العقارية على اسم المدعى عليه
أحمد ذيب محمد ياسين والزام هذا األخير
بتسجيل  800سهم في العقارات المذكورة
على اسم المدعي ياسين محمد ياسين واال
تمكين األخير وعلى نفقة المدعى عليهما
ب��إج��راء م��ع��ام�لات االن��ت��ق��ال والتسجيل
بالتتابع ومن نحو ثان إلزام المدعى عليها
مريم محمد ياسين وبعد إجرائها معامالت
االنتقال أصوال ً بتسجيل  400سهم في كل
من العقارات المذكورة على اس��م كل من
طالبي التدخل علي وأحمد عبداللطيف
ياسين و 200سهم في العقارات المذكورة
على اسم طالبي التدخل أحمد وعلي سعيد
ياسين واال تمكين األخيرين بإتمام ما ذكر
على نفقة المدعى عليها واعتبار الصفحة
( )10من محضر ضبط المحاكمة جزءا ال
يتجزأ من هذا الحكم بعد التأشير عليها من
قبل رئيس هذه المحكمة بعبارة كي ال يبدل
ثالثاً :برد كل ما زاد أو خالف
راب���ع���اً :بشطب إش����ارة ال��دع��وى عن
الصحائف العينية للعقارات موضوعها
خامساً :بتضمين المدعى عليهما النفقات
القانونية كافة
حكما ً كالوجاهي بحق الفرقاء كافة يقبل
اإلستئناف صدر وافهم علنا ً في جب جنين
في 2014/11/29
وعليه تدعوك هذه المحكمة للحضور
اليها شخصيا ً أو بواسطة وكيل قانوني
لتبلغ الحكم ومرفقاته علما ً أن التبليغ يتم
قانونا ً بإنقضاء عشرين يوما ً على نشر هذا
اإلعالن وعلى تعليق نسخة عنه على لوحة
اعالنات المحكمة وليصار بعد إنقضاء هذه
المهلة ومهلة التبليغ البالغة ثالثين يوما ً
الى متابعة إج��راءات تنفيذ الحكم بحقك
حتى الدرجة األخيرة.
رئيس القلم
محمد اسماعيل شرانق

