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حمليات � /إعالنات
يحيى �سكاف القائد القومي المقاوم

العروبة لعبد النا�صر
علي جانبين
أدرك جمال عبد الناصر بعد حرب  1967أهمية وجود كيان
فلسطيني مقاتل ،فدعم انطالقة الثورة الفلسطينية وقيادتها،
كما كان حريصا ً على تعميق الوحدة الوطنية في ك ّل بلد عربي
وسعى إلى جعل البوصلة العربية نحو فلسطين.
م��ا ه��و ال��ع��رض ال� ��ذي ت �ل �ق��اه ع �ب��د ال �ن��اص��ر ل�ل�ت�خ�لّ��ي عن
المقاومة؟
رفض القائد عبد الناصر العرض األميركي ـ «اإلسرائيلي»
ال��ذي يقضي باالنسحاب من ك� ّل سيناء مقابل ع��دم ُّ
تدخل
مصر ف��ي الجبهات األخ� ��رى ،وأص� � ّر على أنّ ال �ق��دس قبل
سيناء ،والجوالن قبل سيناء ،وعلى أن ال صلح و ال اعتراف
بـ»إسرائيل» ألنّ العروبة هي فلسطين.
هذا هو جمال عبد الناصر ،الزعيم العربي المقاوم الذي
رس��خ مفهوم العروبة بالتصدّي للمشروع «اإلسرائيلي» ـ
ّ
األميركي.
فأين زعماء العرب اليوم من هذا المفهوم للعروبة؟
نسي العرب القضية المركزية وأضاعوا البوصلة وأضلوا
السبيل وعملوا على بناء عالقات ،في السر والعلن ،مع العدو
«اإلسرائيلي» و باعوا القدس بأبخس األثمان و تآمروا على
الشعب الفلسطيني وها هم اليوم يستبدلون العدو بالصديق
ويحاربون ح��زب الله فقط ألن��ه يدعم القضية الفلسطينية
ويهزم «إسرائيل» ومشروع اإلرهاب التكفيري الذي يتعاون
معها لخدمة األهداف عينها في المنطقة.
إذا كانت العروبة هي ميدان التنافس ،ففلسطين ساحتها
وعبد الناصر مقياسها .فكيف نقارن بين السعودية وحزب
الله في ميدان العروبة؟
ن�ق�ل��ت ال �ص �ح��ف «اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة» ن �ب��أ زي�� ��ارات وسلسلة
ل�ق��اءات ج��رت في الرياض بين شخصيات سعودية رفيعة
وشخصيات «إسرائيلية» ،رسمية وغير رسمية ،من دون
صدور أي نفي من الطرفين.
وبالتزامن معها ،جاء قرار تصنيف السعودية لحزب الله
كمنظمة إرهابية .قرار لقي الترحيب ال ُمعلن من «إسرائيل» ،بل
اعتبره «اإلسرائيليون» خطوة لالنتقال إلى مرحلة التحالف
ال�س�ع��ودي ـ «اإلس��رائ�ي�ل��ي» ال��ذي يستند إل��ى رؤي��ة وموقف
موحدين من التهديدات المشتركة ،خصوصا ً أنّ حزب الله،
ّ
وفقا ً للوصف «اإلسرائيلي» ،يتقدم على «داعش» و«القاعدة»
ف��ي س��وري��ة ،وسيشكل م��ع الجيش ال �س��وري ق��وة إقليمية
ضاربة تهدِّد «إسرائيل» وهو ما اعتبره السعوديون تهديدا ً لهم
بلقاء مع ما يعتبره «اإلسرائيليون» تهديداً ،وهذا ما عبّر عنه
مسؤولون «إسرائيليون» وسعوديون في أكثر من مناسبة.
بمقياس فلسطين كبوصلة للعروبة وبقياس عبد الناصر
كرمز لها ،من يحقّ له تصنيف اآلخر؟

رواد جمال سكاف
كان يوم  11آذار  1978يوما ً مرعبا ً للكيان
الصهيوني ال��غ��اص��ب ل��م ول��ن ينس العدو
مرارته على م ّر العقود و األزمنة  ...يوم فخ ٍر
وع�� ٍز لألمة العربية ل��م ول��ن ينساه ك � ّل ح ّر
وشريف ألنه ُحفر بدماء  13فدائيا ً هم أبطال
عملية الشهيد كمال ع��دوان ( مجموعة دير
ياسين ) ال��ذي��ن ع��ق��دوا ال��ع��زم على مواجهة
جيش االحتالل الصهيوني في شوارع القدس
المحتلة وحيفا ف��ي أضخم عملية بطولية
واجهت الكيان «اإلسرائيلي» حتى يومنا هذا،
والتي سقط خاللها ،بحسب اعترافات جيش
االحتالل  38بين جندي وضابط وجرح أكثر
من  82واحتراق حافالت عسكرية للعدو.
عندما نتحدث عن عملية كمال ع��دوان ال
يمكننا أن نتجاهل الشهيدة الشابة الفلسطينية
دالل سعيد المغربي التي ظهرت صورتها بعد
العملية وهي على األرض يسحبها من بزتها
العسكرية رئيس وزراء العدو السابق إيهود
بارك الذي كان حينها ضابطاً .دالل المغربي
ه��ي ق��ائ��د المجموعة ويحيى س��ك��اف (لقبه
العسكري أب��و ج�لال) نائب قائد المجموعة
وأحد عشر فدائيا ً من مختلف الدول العربية.
انطلقوا م��ن لبنان ،وت��ح��دي��دا ً م��ن مدينة
صور الجنوبية ،في زوارق مطاطية فعبروا
البحر باتجاه فلسطين تحت مرأى وتخطيط
القائد الشهيد خليل ال��وزي��ر (أب��و ج��ه��اد) و
قيادات المقاومة الفلسطينية التي أشرفت
على التحضيرات للعملية بسرية وكتمان
شديدين.
ب���دأت العملية ال��ب��ط��ول��ي��ة ع��ن��د الساعة
الثانية عشرة ظ��ه��را ً عندما ن��زل الفدائيون
على شاطئ حيفا حتى وصلو إلى طريق عام
تل أبيب (تل الزهور) واستولو على حافلة
عسكرية صهيونية واحتجزو داخلها عشرات
ال ُمغتصبين ألرض فلسطين.
لم يكن ق��ادة جيش االحتالل قادرين على
استيعاب الصدمة حتى طلبوا من أكبر كتيبة
عسكرية صهيونية النزول إلى أرض المعركة
وحسم األم��ور و ُق �دّرت الكتيبة بخمسة آالف
عسكري ،فاستشهدت دالل المغربي خالل
العملية وأُسر يحيى سكاف.
يحيى محمد س��ك��اف اب��ن الثمانية عشر
ربيعا ً انضم إل��ى صفوف ال��ح��زب السوري
القومي االجتماعي وأُجريت له دورات عسكرية
وامتشق سالحه ال��ذي ال ي��زال ينتظره حتى
اليوم في غرفته بعد  38عاما ً على اعتقاله في
سجون االحتالل.
يحيى ال��ذي رأى بعينه المجازر ال ُمروعة
التي ك��ان يرتكبها العدو الصهيوني بأبناء
مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين والذي

الدكتورة الشاعرة
مي حنا سعاده

زوجة األمين الراحل
الدكتور عبدالله سعاده
المنتقلة إل��ى رحمة الله تعالى نهار
األربعاء  9آذار  ،2016يُحتفل بالصالة ألجل
راحة نفسها نهار األحد ،2016/03/13
الساعة الثالثة بعد الظهر في كاتدرائية
القديس جاورجيوس الدهليز األثرية –
أميون.
يصل الجثمان إلى مدخل أميون الغربي
نهار األحد عند الساعة الثانية بعد الظهر.
ُتقبل ال��ت��ع��ازي ف��ي قاعة كنيسة مار
ضوميط – أميون غربي ،أيام:
 اليوم الجمعة  11آذار الجاري منالثانية بعد الظهر حتى السابعة مساءً.
 غدا ً السبت وبعد غ ٍد األحد  12و13آذار الحالي من الحادية عشرة قبل الظهر
حتى السابعة مساءً.
 االثنين والثالثاء  14و 15آذار الحاليمن الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساءً.
ُتقبل ال��ت��ع��ازي ف��ي ب��ي��روت ف��ي قاعة
كنيسة سيدة النياح – ش��ارع المكحول
األرب��ع��اء  ،2016/03/16م��ن الساعة
الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة
مساءً.
مؤسسة الدكتور عبدالله سعاده
تنعى إليكم على رجاء القيامة والحياة
األبدية رئيستها

الدكتورة الشاعرة
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زوجة األمين الراحل
الدكتور عبدالله سعاده
ال��م��ن��ت��ق��ل��ة إل���ى رح��م��ة ال��ل��ه تعالى
ن��ه��ار األرب���ع���اء  9آذار  .2016يُحتفل
بالصالة ألج��ل راح��ة نفسها نهار األح��د
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نهار األحد عند الساعة الثانية بعد الظهر.
ُتقبل ال��ت��ع��ازي ف��ي قاعة كنيسة مار
ضوميط – أميون غربي ،أيام:
 اليوم الجمعة  11آذار الجاري منالثانية بعد الظهر حتى السابعة مساءً.
 غدا ً السبت وبعد غ ٍد األحد  12و13آذار الحالي من الحادية عشرة قبل الظهر
حتى السابعة مساءً.
 االثنين والثالثاء  14و 15آذار الحاليمن الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساءً.
ُتقبل ال��ت��ع��ازي ف��ي ب��ي��روت ف��ي قاعة
كنيسة سيدة النياح – ش��ارع المكحول
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سعيد معالوي
استحدثت المديرية العامة لألمن العام مركزا ً إقليميا ً لها عند الطرف
الجنوبي لجبل الشيخ ،وإلى الشمال من بلدة شبعا ،بدال ً من الخيمة التي
ُوضعت العام الماضي لضبط انتقال النازحين السوريين عبر الطرق غير
الشرعية ما بين شبعا وبلدة بيت جن السورية في المقلب اآلخر من الجبل.
وتشمل صالحيات هذا المركز ك ّل المه ّمات التي ُتناط بالمراكز األخرى
على امتداد الساحة اللبنانية ،وإن كانت مه ّماته األمنية أوس��ع نطاقا ً
لوقوعه عند المثلث اللبناني ـ السوري ـ الفلسطيني ،وقد أُلحق أهالي منطقة
العرقوب بهذا المركز بدال ً من مركز حاصبيا.
وخ�لال جولة لـ«البناء» في المنطقة لالستماع إل��ى آراء المواطنين
والمسؤولين المحليين حول هذا اإلنجاز ،أبدوا شكرهم وتقديرهم للمدير
العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم وأركان المديرية الذين حققوا لهم
هذا الحلم الذي طال انتظاره منذ االستقالل وحتى اليوم ،ما خفف الكثير عن
كاهلهم ،خاصة في هذه الظروف األمنية المع ّقدة والمعيشية الصعبة.
وعبّر النازحون ،بدورهم ،عن ارتياحهم وأملهم بتسوية أوضاعهم وفقا ً
للقانون تسهيالً لحركتهم في مجال العمل وتشريع وقوننة وجودهم بما
يتماشى مع التشريعات والقوانين اللبنانية.
يبعد مئات األمتار عن منزله في بح ّنين المنية
ـ شمال لبنان.
لم يستطع يحيى سكاف السكوت عن تلك
المجازر فألتحق بإرادته القوية التي يعرفها
ك ّل من عاشره بالمقاومة الفلسطينية وجرى
اختياره من بين أفراد مجموعة «دير ياسين»
الفدائية التي كانت مه ّمتها تنفيذ عملية داخل
فلسطين المحتلة ر ّدا ً على عملية اغتيال قادة
المقاومة الثالثة :كمال ناصر وكمال عدوان
وأبو يوسف النجار في فردان ـ بيروت من قبل
جيش االحتالل وعمالئه.
منذ ذلك التاريخ واسم يحيى سكاف يط ّل
عند ك � ّل عملية أس��ر لجنود االح��ت�لال ،حتى
أصبح اسمه يرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بالصراع
العربي ـ «اإلسرائيلي» وأصبح رمزا ً من رموز
المقاومة.
 38عاما ً م��رت على إخفاء العدو لألسير
يحيى سكاف بالرغم م��ن وج��ود معلومات
مهمة عن قضيته وشهادات ألسرى عايشوه
الذين كانوا ي��زورون أهله عند خروجهم من
األس��ر ليبلغونهم ع��ن وض��ع يحيى ،إضافة
إلى وجود وثيقة من الصليب األحمر الدولي
عام  2000تؤكد وج��وده في سجن عسقالن،
باإلضافة إل��ى مقابلة أج��راه��ا معه ال��رادي��و
«اإلسرائيلي» بعد العملية عندما ت ّمت تسميته
بالمخرب ،حتى عملية التبادل األخيرة التي
خ��رج ضمنها الشهيد سمير القنطار حينها
قال العدو إنه سيسلم جثمان يحيى سكاف
فأُجريت الفحوصات المخبرية لعائلة يحيى
ولم تتطابق مع ال ُّرفات التي أرسلها ،وبعدها
أعلن األمين العام لحزب الله السيد حسن

نصر الله أنّ قضية يحيى سكاف هي قضية
مفتوحة مع العدو.
 38عاما ً يا يحيى وقضيتك حي ًة في وجدان
الشرفاء الذين يحملون قضيتك وفي وجدان
المقاومين الذين لم يضلّوا الطريق الذي بدأته
ورفاقك الفدائيون .بعد  38عاما ً على اعتقالك
ال تزال صورك تنتشر في أزقة مدينتك المنية
التي أقامت نصبا ً تذكاريا ً يحمل اسمك عند
مدخلها تخليدا ً لتضحياتك وفخرا ً بك ألنك
رفعت اسمها.
 38عاما ً في األسر ليست كلمة عابرة بل
هي قضية بحجم أمة ألنها قضية وطنية قومية
عروبية حقيقية ،خصوصا ً أننا في زمن مدّعي
العروبة المزيفة الذين يريدون أن يبعدونا
عن فلسطين في ّتهمون المقاومة ب��اإلره��اب،
وه��م م��ن يدعم اإلره���اب ،وهنا نــقول نِعـ َم
اإلرهاب إن كان رفاق يحيى سكاف المقاومون
الذين يكملون المسيرة في مواجهة االحتالل
إرهابيين.
ف��ي ذك��رى اعتقالك ي��ا يحيى نؤكد ثقتنا
التامة بالمقاومة بقيادة األمين العام لحزب
الله السيد حسن نصر الله الذي قال إنّ األمة
التي تترك أسراها في السجون هي أم��ة بال
شرف وبال كرامة.
ونتوجه بالتحية إلى مجاهدي المقاومة
ال��ذي��ن ي��داف��ع��ون ع��ن أوط��ان��ن��ا م��ن األع���داء
ال��ص��ه��اي��ن��ة وع��م�لائ��ه��م ال��ت��ك��ف��ري��ي��ن ال��ذي��ن
يستعملهم العدو الصهيوني خدمة لمشاريعه
وفي الدرجة األولى ضرب المقاومة.
المجد ليحيى س��ك��اف ...الحرية ليحيى
سكاف.

كيري والفروف ( ...تتمة �ص)1

وفيات
الحزب السوري القومي االجتماعي
نقابة أطباء لبنان الشمالي
أبناؤها :الدكتور حنا سعاده وزوجته
جودي وأبناؤه عبدالله ونقوال وفارس
الشهيد المهندس نقوال سعاده
النائب السابق األمين سليم سعاده
وزوجته نورما دياب
الدكتورة ليلى سعاده زوجة المهندس
بسام فرح وابنتاها ليليا وتاليا
أش��ق��اء وش��ق��ي��ق��ات زوج���ه���ا :ع��ائ�لات
المرحومين سليم ،حنا ،جبران ،نجيبة،
فيكتوريا ،س��ع��اده ،جنفياف وإبراهيم
سعاده وعائالتهم في الوطن والمهجر
ينعون إليكم على رجاء القيامة والحياة
األبدية فقيدتهم الغالية المرحومة

مركز جديد للأمن العام في �شبعا
والأهالي ي�شكرون اللواء �إبراهيم

والعناوين السياسية من جهة أخ��رى ،فمائدة جنيف
للسياسة ،ول �ج��ان المتابعة ال�خ��اص��ة مهمتها تل ّقي
المقترحات والشكاوى حول الهدنة والشأن اإلنساني
ومعالجتها ومالحقتها.
في الشأن السياسي سيكون وفقا ً للمصادر دون
إعالم وجود لوفدين معارضين ،ينتظر اإلعالن عنهما
اختبار ف��رص ال�ت�ق��دم ،فالوفد ال��ذي سيمثل االتحاد
الديمقراطي الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية
ارت�ض��ى ع��دم ضمه رسميا ً لوفد مشترك م��ع جماعة
الرياض مقابل دعوته كوفد رسمي معارض للتفاوض
دون إعالن ذلك؛ بينما وفد الرياض سيكون وحده علنيا ً
الستكشاف فرص التوصل لتفاهمات معه ،والمعيار
سيكون مع وفد جماعة الرياض فهم المرحلة االنتقالية
واالستعداد للدخول الجدي في مناقشة تشكيل حكومة
وح��دة وطنية ،وص��رف النظر ع��ن أك��ذوب��ة التفاوض
م��ع وف��د حكومي عيّنه الرئيس ال �س��وري على كيفية
يتنحى لها الرئيس السوري الذي رفض
تشكيل هيئة
ّ
مبدأ مناقشة األمر يوم كانت الجماعات المسلحة في
أفضل حال ،ويعلم مفاوضو الرياض أن األمر مسخرة
وق��د ص��ارت حالها ه��ي األس��وأ والجيش ال��ذي يكون
الرئيس بشار األسد قائده األعلى يحقق االنتصارات
واإلنجازات.
إن تصرفت جماعة الرياض بعقالنية وواقعية ،وليس
بخلفية تفاهمها مع جبهة النصرة على تعطيل المسار
السياسي ،لضمان عدم تصفية بقاياها المسلحة على يد
النصرة ،سيكون ثمة تقدم ّ
بشر به دي ميستورا كفرصة
سانحة للحل ال�س�ي��اس��ي ،وإال ستنفجر المفاوضات
وي �خ��رج جماعة ال��ري��اض ليكشف ال�س�ت��ار ع��ن التقدم
الحاصل سياسيا ً مع الوفد الرديف ،الذي يملك قدرات
عسكرية تشارك في الحرب على داع��ش وتنطبق عليه
مواصفات المعارضة التي تضع األولوية للحرب على
اإلرهاب وتدخل حالً سياسيا ً مع الدولة لتوسيع جبهة
الحرب وتزخيمها تحت سقف المجتمع الدولي.
ال �م �ص��ادر ال�م�ت��اب�ع��ة ت��وق�ع��ت م �ج��يء وف ��د الرياض
ومشاركته وتوقعت أن تستم ّر ه��ذه الجولة بتقطع
لمدة تنتهي مع نهاية الشهر لتقييم مستقبل المسار
السياسي الذي يفترض أن يحقق اختراقات نوعية في
الشهر المقبل ،لجهة االقتراب من التفاهم على تشكيل
حكومة وحدة وطنية وفقا ً للقرار  ،2254بينما يكون
المشهد العسكري في مواجهة داعش وجبهة النصرة
سجل تحوالت حاسمة.
قد ّ
ً
لبنانيا نجح الجيش بتحقيق اخ�ت��راق نوعي خلف
خطوط تنظيم داع��ش في هجوم استباقي لمحاوالت
التسلل وال �ت �ق��رب ،ال�ت��ي ك��ان ق��د ب��دأه��ا التنظيم نحو
الممرات البقاعية التي تتصل بمنطقة عكار ،واستولى
الجيش على تالل استراتيجية وقتل العديد من عناصر
التنظيم ،ووصفت مصادر عسكرية العملية بالرسالة
التي تفضح الذين يمنعون السالح عن جيش يثبت كل
يوم أنه قوة قادرة ومؤهلة لخوض الحرب على اإلرهاب
بإمكانات متواضعة فكيف لو توفر له السالح النوعي
المتط ّور وال�ف�ع��ال .وم�غ��زى العملية ه��و وض��ع الذين
يتحدثون إقليميا ً ودوليا ً عن الحرب على اإلرهاب أمام
مسؤولياتهم في توفير الدعم ال�لازم للجيش وتركه
بعيدا ً عن السجاالت السياسية وتصفية الحسابات.

سالم :ال أفهم ردة الفعل السعودية

تستكمل اليوم أعمال ال���دورة العادية الـ 145لمجلس
جامعة ال��دول العربية على مستوى وزراء الخارجية في
جلسة مغلقة لبحث تطورات األوضاع في المنطقة ،إضافة إلى
البنود المدرجة على جدول األعمال ،ومن بينها بند التضامن

مع لبنان .وم ّثل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل
لبنان في الجلسة االفتتاحية التي انعقدت في مقر الجامعة
في القاهرة برئاسة البحرين .وش��ارك إل��ى جانب وزراء
الخارجية العرب في االجتماعات التشاورية التي سبقت
االتفاق على تعيين وزير الخارجية المصري السابق أحمد
ابو الغيط أمينا ً عاما ً للجامعة العربية بدال ً من نبيل العربي
الذي لم يعُ د يرغب بتولي أمانة الجامعة لوالية ثانية ..وأكدت
مصادر وزارية لـ«البناء» «أن تشاورا ً حصل بين الرئيس نبيه
بري ورئيس الحكومة تمام سالم أفضى إلى اتجاه دعم لبنان
لوزير الخارجية المصري» ،مشيرة إلى أن الرئيس سالم تم ّنى
على الوزير باسيل التعاطي بايجابية مع الدول الخليجية
وعدم الدخول طرفا ً في الصراع بين مصر وتركيا على خلفية
اإلخوان ،وفي الوقت نفسه عدم مخالفة اإلجماع العربي».
وأكدت مصادر وزارية مقربة من رئيس الحكومة لـ«البناء»
أن السعوديين مستمرون في التصعيد عبر مقاطعة لبنان
التي ستظهر ت��ب��اع�اً» ،الفتة إل��ى «أن ال��ح��رب السجالية
مستمرة ،طالما أن حزب الله يصعّ د ضد المملكة» .ولفتت
إلى أن الرئيس سالم جدّد التزام لبنان اإلجماع العربي أمام
السفراء العرب وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي،
ومشيرا ً إلى جهوده المستمرة لدى حزب الله لوقف التصعيد
ضد السعودية.
وردا ً على س��ؤال ح��ول اتخاذ السعودية إج���راءات ضد
اللبنانيين والجيش ،بدال ً من أن تحصر خالفها مع حزب الله،
أكد الرئيس سالم بحسب ما نقلت عنه مصادره «أنه ال بفهم
ردة الفعل السعودية وال يستطيع أن يجيب عن ذلك ،وأن ال
طريقة لتالفي خيارات الدول الخليجية ،فهو لم يتلق أي إشارة
إيجابية على رسالته التي بعث بها إلى الملك السعودي عن
استعداده للقيام بجولة خليجية في طليعتها المملكة».

وجنبالط اليوم في األليزيه

في قصر األليزيه يلتقي الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند
اليوم رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط الذي
يقوم بزيارة إلى فرنسا يطغى عليها الملف الرئاسي واألزمة
بين لبنان ومجلس التعاون الخليجي وتأثير اإلج��راءات
والتدابير المتخذة على وضع لبنان ،ال سيما أن هوالند أجرى
محادثات مع ول��ي العهد األمير محمد بن نايف األسبوع
الماضي .وسيجتمع جنبالط اليوم إلى وزير الخارجية جان
مارك ايرولت بعد لقاء جمعه أمس ،بوزير الخارجية الفرنسي
السابق ورئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس ،ووزير
الثقافة السابق ورئيس معهد العالم العربي جاك النغ.
وأك��د رئيس تيار المستقبل سعد الحريري أن��ه «التزم
بترشيح رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية قبل أن
يرشح رئيس حزب القوات سمير جعجع العماد ميشال عون»،
مشيرا ً إلى «أنه ال يمنع انتخاب عون وإن تم انتخابه ،فغنه
سيكون مع كتلته من أول المهنئين» ،مضيفاً :نحن رشحنا
شخصا ً من فريق حزب الله ونريد أن نسيّر البالد ،لقد قمت
بمبادرتي الرئاسية ألنني رأي��ت أن األزم��ات مستفحلة وما
يهمني هو عدم استمرار الفراغ ،ألنه كارثة على لبنان ،مشيرا ً
إلى «أنه ال يقوم بما يقوم به للوصول إلى رئاسة الحكومة بل
إلنقاذ البلد» .وفي ملف النفايات جزم الحريري «أن الح ّل بات
قريبا ً وخالل يومين أو ثالثة تكون النفايات خارج الطرقات».

مصير الحكومة
واجتماع لجنة النفايات

وفي ملف النفايات ،لم يتصاعد الدخان األبيض من اجتماع
اللجنة المكلفة دراس��ة الملف التي لم تصل إلى أية حلول.
هناك نقاط عالقة تحتاج إلى المزيد من البحث سيستكمل
عند الخامسة من عصر ال��ي��وم ،كما قالت مصادر وزاري��ة
لـ«البناء» ،الفتة إلى «أن األج��واء كانت أكثر من سلبية في
االجتماع وأن األمور عادت إلى نقطة الصفر .وأكدت المصادر
«أن الرئيس سالم لن يستم ّر إلى ما ال نهاية في التغطية على
من يعطل إيجاد الحل ألزمة النفايات» ،مشيرة إلى «أن جلسة
اليوم ستكون حاسمة إما أن ينتهي هذا الملف وإما استقالة
الحكومة ،فالرئيس سالم تح ّمل مسؤوليته كاملة ،لكن لم يعد
بمقدوره تحمل الشتائم عن الوزراء المعطلين ،فهو قدّم أكثر
مما يستطيع أن يقدم ،ومن يعطل عليه أن يتحمل ماذا سيحل
بالبلد إذا لم تعالج أزمة النفايات» .وسألت «كيف تتم الموافقة
على مطامر في الكوستابرافا وب��رج حمود وإقليم الخروب
وسرار ،وفي اليوم التالي يتم التراجع عن الموافقة بذريعة

عدم تقديم الحكومة اقتراحات للمعنيين»؟ مضيفة هذه القوى
السياسية فقدت هامش حريتها فهي باتت مكشوفة أمام الرأي
العام والجميع يعلم ماذا يريدون من وراء النفايات».

عملية نوع ّية وخاطفة للجيش

أمنياً ،ن ّفذت وح��دات النخبة بإشراك الوحدة الخاصة
(الكومندوس) في الجيش عملية نوعية في ج��رود رأس
بعلبك ،حيث مواقع داعش وأشهرها استراتيجيا ً تلّة  64التي
ووفق مصادر أمنية رفيعة خاصة لـ«البناء»« ،يتواجد فيها
نخبة مقاتلي داعش وغالبيتهم من األجانب ،يُقدّر عديدهم
في هذه النقطة بين  38و 64مقاتالً ،وال تبعد أكثر من  3كلم
عن مواقع الجيش اللبناني األمامية ،مز ّودين بمدافع الهاون
محصنين في تلك النقطة
والرشاشات الثقيلة على محموالت،
ّ
بدشم اسمنتية ضخمة ،وهي تشكل نقطة القوة لباقي نقاط
ومواقع داعش في المنطقة ،فضالً عن أنها تشكل قوة الثقل
العسكري الدفاعي والهجومي والقيادي الخلفي لداعش في
المنطقة».
ففي تفاصيل العملية النوعية «أن الجيش اللبناني شنّ
عملية نوعيّة وخاطفة خلف خطوط المجموعات اإلرهابية
في منطقة جرود رأس بعلبك ،بعد عمليات رصد ومتابعة
دقيقتين ،حيث ن ّفذت وحدة من قوات النخبة عند الساعة
الثالثة والنصف من فجر اليوم (أمس) ،إغارة ض ّد مجموعة
إرهابية كبيرة تنتمي إلى تنظيم «داع��ش» ،متمركزة على
مسافة  3كلم من مراكز الجيش األمامية وعلى مم ّر حيويّ
مقابل لهذه المراكز ،حيث اشتبكت مع المجموعة .في الوقت
نفسه كانت وحدات من النخبة تنفذ عملية اقتحام لتحصينات
مواقع أخرى لـ«داعش» ،موقع ًة في صفوف اإلرهابيين نحو
عشرات القتلى والجرحى ،باإلضافة إلى تدمير منشآت موقع
داعش وتدمير عدد من اآلليات الموجودة والمجهّزة برشاشات
ُصب بالفرار ،مسيطرا ً بذلك
ثقيلة ،فيما الذ من تب ّقى ولم ي َ
الجيش على موقع تلّة  .64وقد حاول إرهابيو داعش استقدام
تعزيزات إلى المنطقة ،الستعادة الموقع فتصدّت لهم طائرات
الجيش ومدفعيته الثقيلة والوحدة الصاروخية ،موقع ًة في
صفوفهم المزيد من الخسائر باألشخاص والعتاد وانكفأوا
خائبين .وشاركت مروحيات الجيش اللبناني وطائرات من
دون طيّار في العملية العسكرية ،فيما استهدفت مدفعية
الجيش المواقع القريبة ل��ـ«داع��ش» ،خصوصا ً في منطقة
الكسارات .وقد اس ُتشهد للجيش في هذه العملية جندي واحد
وأصيب أربعة عسكريين بجروح غير خطرة».
ولفتت مصادر عسكرية لـ«البناء» إلى «أن تنظيم داعش قام
أمس ،بعملية جس نبض بتمركزه في ثالثة مراكز عسكرية
ضمن األراضي اللبنانية ،كان يتوهم أن بإمكانه تطوير هذه
للتوسع
المراكز المستحدثة وتحويلها إلى قاعدة انطالق
ّ
داخل لبنان في ظل االنقسام الحاصل ومحدودية القدرات
التسليحية» ،مشيرة إلى انه تلقى ضربة صاعقة من الجيش
الذي ر ّد بقوة ضمن عملية عسكرية نوعية وخاطفة اتخذت
طابع الهجوم في معرض الدفاع.
وأك���د م��ص��در أم��ن��ي ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أنّ «العملية النوعية
واالستباقية أثبتت جهوزية الجيش ووحداته المنتشرة التي
تراقب عن كثب وبشكل دقيق ومتواصل تح ّركات المسلحين
في جرود عرسال وحولها ،واالستهداف ِ
شبه اليومي لتح ّركات
المسلحين اإلرهابيين يأتي في سياق خطة وضعها الجيش
ّ
مخطط ينوي اإلرهابيون تنفيذه».
لمنع أيّ
واعتبرت مصادر مطلعة لـ«البناء» «أن تحركات داعش
في رأس بعلبك ،والحديث عن  14سيارة مفخخة ،واالمتناع
عن تسليح الجيش ،مؤشر إلى أن الوضع األمني يدرج تحت
عنوان رئيسي هو انهيار األمن في لبنان وفق الخطة السعودية
المرسومة للبنان» .وفي سياق متصل أكدت مصادر أمنية أن
«هذه السيارات الـ 14ليس ّ
مفخخة بل هي سيارات مسروقة»،
مشيرة إل��ى «أن األج��ه��زة األمنية تتعقبها لمنع تفخيخها
وتفجيرها».
وأكد قائد الجيش العماد جان قهوجي أن الجيش يمتلك
المبادرة ،وسيضرب اإلرهابيين بكل قوته وبحسب توقيته.
وأض���اف «ن��ح��ن ل��ن نتركهم ي��أت��ون إلينا ،ب��ل سنالحقهم
وسنضربهم أينما تواجدوا ،هذا هو قرارنا الذي اتخذناه وال
رجعة عنه».
وجدّد قهوجي تأكيد «أن الجيش لن يترك كرة النار اإلقليمية
تتدحرج إلى لبنان ،وسيواجه أي محاولة تهدف إلى إحياء
مشاريع الفوضى والتفرقة والتقسيم ،أو اإلطاحة بصيغة
العيش المشترك والوحدة الوطنية».

مركز االمن العام الجديد

«رابطة النواب ال�سابقين» تعايد ّ
المعلمين
عقدت الهيئة اإلدارية لـ«رابطة النواب السابقين» اجتماعها الدوري وأدلى
على أثره رئيسها النائب السابق لرئيس مجلس النواب ميشال معلولي ببيان
جاء فيه« :المعلّم الذي كاد أن يكون رسوالً .تتقدم الهيئة اإلدارية لرابطة النواب
السابقين بأحر التهاني إلى األساتذة في المعاهد التربوية سائل ًة المولى أن
يعيده عليهم بالصحة و السعادة .وتغتنم الهيئة هذه المناسبة لتطالب مجلس
الوزراء بإنصاف المعلم وذلك بإقرار سلسلة الرتب و الرواتب وكذلك قانون غالء
المعيشة ليتمكن من العيش بكفاية تمكنه من تأدية رسالته على أكمل وجه».
وأعلن معلولي «أنّ الهيئة ستقوم بالتنسيق مع مسؤولي رابطة المعلمين
بالعمل معا ً إلقرار الحقوق التي يطالبون بها مما يساهم باإلضافة إلى تأمين
العيش الرغيد رفع مستوى التعليم في سائر المدارس والمعاهد والجامعات»،
مؤكدة «أنّ المعلم مربّي األجيال ثروة وطنية».

ر�أي في الد�ستور ( ...تتمة �ص)1
بالتفرغ للرئاسة ليس ع��ن طريق ال�م��زاي��دة على زمالئهم الذين
يشكلون أقلية تمارس حقها ،بل واجبها بتعطيل النصاب حفاظا ً
على م��ا تعتبره تحقيقا ً لمقتضيات ميثاق العيش المشترك ،ال
بل بالترويج لبدعة نصاب النصف زائ��د واح��دا ً بل بالدخول في
م �ف��اوض��ات ج ��ادة بخلفية وط�ن�ي��ة ح��ري�ص��ة الس�ت�ك�ش��اف فرص
التوصل إلى تفاهم يضمن حضور الثلثين الالزم لضمان دستورية
العملية االنتخابية ببعدها الميثاقي.
 ف��ي ح��ال ل��م يتحقق ال�ت��واف��ق ليس أم��ام ال �ن��واب إال التوافق،والمشترع لم ُيقِم حسابا ً لمجلس ممدّد لنفسه وكيفية تصرفه في
َ
منتخب ضمن واليته القانونية ،فيكون إما
هذه الحال ،بل لمجلس
مجلسا ً قد جاء بنتيجة انتخابات لم يمض عليها أكثر من سنتين؛
وفي هذه الحالة يكون صعبا ً عليه التعثر في تحقيق نصاب الثلثين،
أو يكون قد قارب على نهاية واليته؛ وفي هذه الحالة يصير عليه
المفاضلة بين رحيله دون انتخاب رئيس وقيام الحكومة التي ترث
صالحيات الرئيس باإلشراف على انتخابات نيابية تنتج برلمانا ً
جديدا ً سينتج حكما ً وفقا ً لهذه القاعدة رئيسا ً في بداية واليته،
أو أن يسارع هو إلى انتخاب الرئيس ليضمن أعضاؤه فرصهم
في االنتخابات النيابية ما يسهل توافقهم الالزم لتأمين النصاب
الدستوري بحضور الثلثين.
 برأي هؤالء الخبراء تشكل بدعة التمديد للمجلس النيابي األبالشرعي لبدعة النصاب بالنصف زائد واحدا ًالنتخاب الرئيس ،فلوال
المجلس المدّد لنفسه لكان ضغط االستحقاق االنتخابي للنواب
كفيالً بدفعهم للتوافق وضمان انتخاب الرئيس العتيد ،ولذلك يرى
الخبراء أن الثغرة الموجودة في الدستور التي لم تحسب حساب
التمديد ،والتي بسببها تجاهل المشترع اعتبار المجلس النيابي
منحالً حكما ً ما لم ينتخب رئيسا ً جديدا ً مع شغور موقع الرئاسة،
وحصر مهمة الحكومة بتصريف األعمال خالل مهلة ثالثة شهور
لتأمين انتخاب مجلس نيابي جديد ،صار من الضروري ملؤها بهذا
النص ،الذي قد ال يجري اللجوء إليه في حال وجوده ،ألنه سيحقق
ردع النواب عن لعبة التمديد من جهة وسيشكل الدافع للتوافق
بينهم ضمانا ً لتحقيق نصاب الثلثين وانتخاب الرئيس العتيد.
 هذا التعديل الدستوري الضروري برأي الخبراء يشكل جوابا ًعلى س��ؤال :وم��اذا ل��و ل��م يتحقق النصاب ول��م ينتخب الرئيس؟
نيابي جديدٌ.
مجلس
والجواب هو ُينتخب
ٌ
ٌ
ناصر قنديل

�إعالنات ر�سمية
من امانة السجل العقاري
في النبطيه
طلب احمد محمد حسان لموكلته راغدة
محمد عليق شهادة قيد بدل ضائع للعقار
رقم  1610يحمر
للمعترض  15يوما للمراجعه
امين السجل العقاري في النبطيه
محمد طراف
من امانة السجل العقاري
في النبطيه
طلب المحامي محمد ابراهيم جوني
لموكليه محمود وسامي وعلي اوالد سعيد
ال��رز شهادات قيد بدل ضائع للعقار رقم
 1278حومين التحتا
للمعترض  15يوما للمراجعه
امين السجل العقاري في النبطيه
محمد طراف
من امانة السجل العقاري
في النبطيه
طلب هاني حسن زريق شهادة قيد بدل

ضائع للعقار رقم  1474عدشيت
للمعترض  15يوما للمراجعه
امين السجل العقاري في النبطيه
محمد طراف
من امانة السجل العقاري
في النبطيه
طلب حسن محمد شومان لموكلته زينب
رامز زيات شهادة قيد بدل ضائع للعقار رقم
 71زفتا
للمعترض  15يوما للمراجعه
امين السجل العقاري في النبطيه
محمد طراف
من امانة السجل العقاري
في النبطيه
طلب مصطفى محمود حمدان لموكله
علي ابراهيم حمدان شهادة قيد بدل ضائع
للعقار رقم  1995حاروف
للمعترض  15يوما للمراجعه
امين السجل العقاري في النبطيه
محمد طراف

