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تتمات

التي تحظى بأغلبية سورية وازنة
ت��ت��ع��دى الثلثين ،وت��ث��ب��ت إمكانية
وج����ود م����واالة وم��ع��ارض��ة تحت
س��ق��ف س���وري���ة ال���وط���ن ورف���ض
التدخالت األجنبية.
األه����م وف��ق��ا ً ل��ل��م��ص��ادر ه��و أنّ
ال��ت��ح��رك ن��ح��و ال��خ��ارج ه��و أيضا ً
س��ي��ك��ون مختلفاً ،س���واء الخارج
الصديق أو الخارج المتو ّرط في
الحرب ومعهما الخارج الرمادي،
وف������ي ق����ي����اس ال������رم������ادي ت��ق��ول
ال��م��ص��ادر ،ف��ي ال��ح��ال��ة اللبنانية
تص ّرفت سورية بمحاولة جديدة
بمناسبة االس��ت��ح��ق��اق الرئاسي
اللبناني ،ق��وام��ه��ا ع��دم التجاوب
م��ع ك�� ّل ال��دع��وات ال��ت��ي تلقتها من
ال����خ����ارج األوروب���������ي وال���ع���رب���ي
مباشرة أو بصورة غير مباشرة،
للتشارك بصياغة مرجعية غير
م��ع��ل��ن��ة ت��ض�� ّم األط������راف الدولية
واإلق��ل��ي��م��ي��ة ال���م���ؤث���رة ف���ي لبنان
لصناعة رئيس لبناني جديد أو
التمديد للرئيس المنتهية واليته،
ل��ك��ن س���وري���ة ف��ض��ل��ت االب��ت��ع��اد
إف��س��اح��ا ً ف���ي ال��م��ج��ال للبنانيين
ل���وض���ع ال���ي���د ع��ل��ى استحقاقهم
الدستوري ،لكن الذي جرى هو أنّ
الجميع بمن فيهم الذين ال يد لهم
في مثل هذه المناسبات اللبنانية
صاروا شركاء فيها ،بينما سورية
التي كانت صاحبة الكلمة الفصل
صارت خارجها ،وتخيّل الكثيرون
أنّ س��ب��ب ذل����ك ض��ع��ف س��وري��ة
أو ع��دم وف���اء حلفائها اللبنانيين
لها أو ق��ب��ول حلفائها اإلقليميين
والدوليين بتجاوزها ،لكن الحقيقة
هي أن��ه ك��ان ق���رارا ً س��وري��ا ً صرفا ً
سوف يكون موضع إع��ادة قراءة
وتقدير إذا وقع لبنان في الفراغ،
وبدا أنّ التدخالت الخارجية تهدد
تمس
ب��اس��ت��ي�لاد رئ��اس��ة لبنانية
ّ
بمقومات األم��ن القومي والعربي
في مواجهة «إسرائيل» ومستقبل
خيار المقاومة ،وبذلك تكون األيام
العشرة الفاصلة عن االستحقاق
ال��رئ��اس��ي ال���س���وري أي���ام���ا ً يمكن
فيها للبنانيين اإلفادة من الموقف
السوري شرط إغ�لاق الباب أمام
ال��ت��دخ�لات الخارجية والتصرف
مع شعار لبننة الرئاسة اللبنانية
بمصداقية وجدية.
وعكس ما تحدثت عنه المصادر
ال��س��وري��ة ف��ي ب���اب التمني كانت
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�سورية ت�ستعدّ ( ...تتمة �ص)1
ال����رئ����اس����ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م���وض���وع
االج����ت����م����اع����ات ال����ت����ي ش��ه��دت��ه��ا
ك���� ّل م���ن ب���اري���س وال����ري����اض في
اليومين الماضيين ،وفيما فشلت
اجتماعات باريس بتوفير فرص
ج��دي��ة للتمديد للرئيس المنتهية
والي��ت��ه م��ي��ش��ال س��ل��ي��م��ان ،فشلت
اج��ت��م��اع��ات ال���ري���اض ف���ي إيجاد
بدائل قابلة للتسويق ،بعدما صار
التعامل مع وجود المرشح سمير
جعجع ك��س��دادة لقنينة الرئاسة،
تسحب بمج ّرد انفتاح األفق لتدفق
ال��ن��ص��اب ال�ل�ازم الن��ت��خ��اب رئيس
جرى التوافق عليه.
رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ت��م��ام سالم
ب��دأ ب��االس��ت��ع��داد لمه ّمته كرئيس
حكومة ت��رث م��ه��ام وصالحيات
رئ���ي���س ال���ج���م���ه���وري���ة ،وف����ي ظ�� ّل
االرت���ب���اك ف��ي كيفية ال��ت��ع��ام��ل مع
ال��ص��ف��ة ال��م��س��ي��ح��ي��ة ال��ت��ي ينتمي
إليها رئيس الجمهورية من جانب
الكتل المسيحية في الحكومة ،على
ضفتي الثامن وال��راب��ع عشر من
آذار ،بدا أنّ األرج��ح هو عدم عقد
اجتماعات للحكومة وال للمجلس
النيابي ،بعدما صار متداوالً قرار
ن��واب ال��راب��ع عشر م��ن آذار بعدم
المشاركة في أي جلسة تشريعية
بعد الخامس والعشرين من أيار،
وات��ج��اه تكتل التغيير واإلص�لاح
إل����ى ع����دم م��ش��ارك��ة وزرائ������ه في
اج��ت��م��اع��ات الحكومة بعد شغور
منصب رئاسة الجمهورية.
اليوم سيُعقد المجلس النيابي
ولن يكون هناك انتخاب ،واألحد
سيح ّل على اللبنانيين وفي قصر
بعبدا لن يكون هناك رئيس.

بعبدا من دون رئيس
منتصف السبت ـ األحد

وعلى رغم أنها أمطرت في بيروت
أمس ،إال أنّ الضبابية ال تزال مخيّمة
على االتصاالت الفرنسية والسعودية
في شأن الرئيس المنتظر .بدأ لبنان
يتأهّ ب اس��ت��ع��دادا ً الستقبال فخامة
الفراغ ال��ذي قد يش ّل معه المؤسسة
التشريعية ورب��م��ا يعطل مجلس
ال��وزراء بانتظار انتهاء المفاوضات
االقليمية.
وما ان تدق الساعة الثانية عشرة
من منتصف ليل السبت ـ األحد حتى
يغادر رئيس الجمهورية العماد ميشال
سليمان قصر بعبدا نهائيا ً ويترك
القصر الجمهوري وراءه شاغرا ً من
دون رئيس جديد ،وهذا الفراغ مرشح
ألن يستم ّر ألشهر عدة بانتظار نضوج

�سجن حلب ( ...تتمة �ص)1
إلى ذلك ،استهدفت وحدات الجيش تجمعات لمسلحين على محاور المدينة
الصناعية وكفر صغير وكفر ناها ومحيط مدرسة المشاة والكاستيلو وبعيدين
والجندول وأعزاز واألتارب ومارع ودارة عزة وعندان و أحياء بستان القصر
والراشدين األولى والخامس وقتلت اعدادا ً من المسلحين ودمرت آلياتهم.
وفي نوى في ريف درعا ،واصل الجيش السوري تقدمه في أحياء المدينة،
حيث تقوم وحداته بتفكيك العبوات الناسفة وتمشيط المناطق التي سيطر
عليها ،وسط قصف مدفعي مر ّكز لتحركات المسلحين داخل نوى ،فيما تقوم
وحدات اخرى من الجيش باستهداف مجموعات المسلحين وتحصيناتهم في
مناطق انخل وداعل
واللجاة وخربة جمرة ومناطق فرن العباسية وبريد االتصاالت وحي سجنة
وجنوب جامع الخليل في درعا البلد ومخيم النازحين وطريق السد ،والجزء
القديم من مدينة بصرى الشام.
وفي ريف دمشق ،استهدفت وح��دات الجيش مسلحين في مناطق جوبر
وحرستا
وزملكا ومحيط المليحة في دير العصافير وزبدين وسقبا ،ومناطق عدرا
العمالية والبلد وم��زارع عالية في دوم��ا ومناطق في داري��ا وخ��ان الشيح
والضمير
وجيرود والزبداني والتالل المحيطة بها.

ال�شعب الإيراني ( ...تتمة �ص)1
وقال« :إنهم يسعون من خالل هذه الذرائع والضغوط لثني الشعب اإليراني
عن الصمود أمام قوى الهيمنة والغطرسة إال أن هذا األمر لن يحدث أبداً» .وتابع:
«إن الشعب اإليراني أثبت قدراته في مختلف الساحات وأنه يمكن من دون
االعتماد على أميركا تحقيق المنجزات العلمية واالجتماعية والنفوذ الدولي
والعزة السياسية» .وأض��اف« :إن الشعب اإليراني اختار الطريق الصواب
وسيواصل طريقه هذا وأن غالبية العالم معه».
وانتقد خامنئي استخدام عبارة «المجتمع العالمي» وهي عبارة «زائفة»
مشيرا ً إلى أنه «ال ينبغي علينا ان نستخدم العبارة التي يستخدمها األعداء ألن
الحقيقة هي أنهم ليسوا المجتمع العالمي بل حكومات عدة مستكبرة خاضعة
لهيمنة شركات متعلقة بالصهاينة سيئة الصيت».
وأكد قائالً« ،إن المجتمع العالمي يتكون من الشعوب والحكومات المظلومة
التي ال تجرؤ على إبداء معارضتها لقوة الغطرسة بسبب ضغوط هذه القوى،
ولكن لو توافرت لها األجواء المناسبة فإنها ستبرز هذه المعارضة بالتأكيد».

مقتل  60عن�صراً ( ...تتمة �ص)1
وبحسب مسؤولي الجيش ،فإن عناصر طالبان المستهدفين كانوا ضالعين
في أعمال عنف وقعت أخيرا ً بينها انفجار في مخيم للنازحين في بيشاور
واعتداءات في المناطق القبلية مهمند وباجوار ،وكذلك هجمات ضد مواكب قوى
أمنية في وزيرستان الشمالية.

يارا خليل أبو حيدر وعائلتها
رادا خليل أبو حيدر زوجة جورج نصار وعائلتها
شقيقاتها :فوز أرملة متري أبو فرح وعائلتها
هيام زوجة نديم غانم وعائلتها
وعموم عائالت :أبو حيدر ،أبو فرح ،غانم ،نصار ،علم ،وهبه ،حداد
ينعون إليكم بمزيد الحزن واألسى فقيدتهم الغالية

سالم الياس خليل أبو حيدر

احتفل بالصالة لراحة نفسها يوم الثالثاء الواقع فيه  2014 /05/20في كنيسة
سيّدة رقاد والدة اإلله للروم األرثوذكس بسكنتا (سيدة الغابة).
ُتقبل التعازي اليوم الخميس في  22الجاري في صالون كنيسة مار جرجس للروم
األرثوذكس ،جديدة المتن ،من الحادية عشرة صباحا ً حتى السادسة مساءً.

المعطيات اإلقليمية والدولية ،طالما
ثبت عجز األطراف الداخلية عن لبننة
االستحقاق الرئاسي ،وع��دم قدرتها
على االت��ف��اق على شخصية مقبولة
من أكثرية القوى السياسية ال ُتعتبر
تحديا ً واستفزازاً ،كما هي حال رئيس
«القوات» سمير جعجع.
وبينما ت��أك��د أنّ م��ج�� ّرد ال��دع��وة
النتخاب رئيس للجمهورية أو حتى
اكتمال نصاب الجلسات العامة لن
ي��ؤدي إل��ى انتخاب رئيس جديد في
ظل ت��و ّزع أص��وات النواب بين ثالثة
اتجاهات على األقل ،وتاليا ً استحالة
مرشح على النصف زائدا ً
حصول أي ّ
واحداً ،فالعناد من جانب فريق  14آذار
وباألخص تيار «المستقبل» وحليفه
جعجع على االس��ت��م��رار ف��ي مناورة
ترشيح رئ��ي��س «ال���ق���وات» ،أوصلت
البالد ـ ول��و أن هناك ثالثة أي��ام قبل
انتهاء والي��ة الرئيس سليمان ـ إلى
الفراغ الرئاسي.

جلسات مفتوحة

ثالثة أيام إذا ً تفصلنا عن يوم 25
أيار ،ثالثة أيام أعلن رئيس المجلس
النيابي نبيه بري أنه سيدعو خاللها
إل��ى جلسات مفتوحة حتى انتهاء
الوالية الرئاسية ،مؤ ّكدا ً أ ّنه في حال
حصول ف��راغ فسيدعو في أ ّول يوم
إلى جلسة النتخاب الرئيس (االثنين
المقبل).
وعليه ،ف��إنّ جلسة اليوم ستكون
نسخة طبق األص���ل ع��ن الجلسات
األربع السابقة .سيبقى نواب الوفاء
للمقاومة في مكاتبهم .يحضر نواب
التغيير واإلص�لاح إلى أماكن تواجد
اإلعالميين ي��ص�� ّرح��ون وي��غ��ادرون.
فيما ي��دخ��ل ال��ق��اع��ة ن���واب  14آذار
والتحرير والتنمية واللقاء الديمقراطي
والوسطيون.

هل ّ
تعطل  14آذار
المجلس والحكومة؟

ح���دود ال��ف��راغ ل��ن تقف عند قصر
بعبدا ،فكل المعطيات والتسريبات
تشير إل��ى أن ال��ب�لاد ق��د تتجه نحو
تعطيل معظم المؤسسات ،خصوصا ً
مؤسستي مجلس النواب والحكومة،
إلى أن «يقضي الله أمرا ً كان مفعوالً»
ويتم انتخاب رئيس للجمهورية.
ف��أج��واء مسيحيّي  14آذار باتت
تتحدث عن نية لدى هؤالء بعدم حضور
ك�� ّل الجلسات التشريعية لمجلس
النواب ،حتى أنّ هناك معلومات يجري
تداولها عن احتمال مقاطعة جلسات
مجلس ال�����وزراء .وأوس����اط التيار
الوطني الحر ال تستبعد عدم حضور
الجلسات ،بينما أوساط «المستقبل»
تتحدث عن احتمال إرضاء حلفائه في
 14آذار لناحية مقاطعة الجلسات،
وتعتبر أنّ المسألة ميثاقية في حال
حصول الفراغ في رئاسة الجمهورية.

ك��ذل��ك ،إص���رار بكركي على رفض
ال��ف��راغ ف��ي قصر بعبدا ليس كافيا ً
لعدم حصول ذلك ،فالبطريرك الراعي
يستطيع أن يلعب دورا ً أوسع وأكبر
من مجرد إعالن المواقف ،فقد كان من
الممكن أن يساهم باألفعال من خالل
ممارسة الضغوط على بعض األطراف،
خصوصا ً أولئك المص ّرين على أخذ
البالد نحو الفراغ من خالل االستمرار
في لعبة ترشيح جعجع ،لفتح ك ّوة في
جدار أزمة االتفاق على رئيس توافقي.
ال سيما أن بكركي وغيرها على معرفة
كاملة بالتركيبة الطائفية للبالد التي
تعتمد الديمقراطية التوافقية في
المحطات كلها التي مرت بها البالد على
صعيد تشكيل المؤسسات باالنتخاب
أو غير ذلك.

خشية من إطالة الفراغ

وانطالقا ً من ذلك ،ينصرف الداخل
والخارج إلى التعامل مع االستحقاق
الرئاسي في مرحلة ما بعد  25أيار بعد
أن بات محسوما ً أن ال رئيس جديدا ً قبل
هذا التاريخ ،وقد خيّمت هذه األجواء
على مناقشة رسالة رئيس الجمهورية
في الجلسة العامة أمس ،في ظ ّل خشية
من أن تطول فترة الفراغ الرئاسي ،مع
ما تحمله من تعقيدات ،خصوصا ً أنّ
اآلف��اق الداخلية تبدو مقفلة في وجه
المخارج والتسويات.
وإذا كانت مرحلة ما قبل  25أيار
قد اتسمت بتدخل خارجي ّ
مبطن على
األقل من خالل اعتماد السعودية على
سياسة المماطلة والمناورة واإليعاز
لحليفها تيار «المستقبل» لكي يلعب
هذا الدور مع العماد ميشال عون ،فإنّ
ّ
ّ
مرشح ألن يأخذ
التدخل الخارجي
مداه في المرحلة المقبلة.

تعطيل أهداف رسالة
سليمان المضمرة!

وفي األحوال كلّها ،فلم تحقق رسالة
الرئيس سليمان أهدافها المضمرة.
ذل��ك أنّ رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه
بري استطاع أن يتعامل معها بحنكة
ووفق األصول في الوقت نفسه ،وختم
الجلسة مؤكدا ً أنّ هدف المجلس تماما ً
كما هدف الرسالة هو انتخاب رئيس
للجمهورية .وك ّرر ما ص ّرح به سابقا ً
بأنه مستع ّد لعقد جلسة في أي دقيقة
يبدو فيها النصاب متوافراً ،ألنه يعتبر
أن المجلس في جلسة مفتوحة حتى
نهاية والية رئيس الجمهورية.
وح��اول فريق  14آذار أن يستغ ّل
الجلسة للهجوم على الفريق الذي
ال ي��ح��ض��ر ج��ل��س��ات االن��ت��خ��اب وال
يو ّفر النصاب ،ف��ر ّد ن��واب في التيار
الوطني الحر في غياب ن��واب حزب
الله و«القومي» و«البعث» على هذا
الهجوم بتذكيره بما اقترفه في عهد
لحود من ضرب
الرئيس السابق إميل ّ
لألصول وانتهاك لمقام الرئاسة ،بل

وتعطيله المجلس عشرة أشهر في ظ ّل
حكومة ميقاتي المستقيلة.

ضابط إيقاع

ولعب الرئيس ب��ري دور ضابط
إيقاع الجلسة ،قاطعا ً الطريق على
تجاوز أجوائها العادية ،كذلك قطع
الطريق ع ّمن حاول من نواب  14آذار
إط�لاق هرطقات دستورية من إعادة
النظر ف��ي نصاب الثلثين لمصلحة
نصاب النصف زائ���دا ً واح���داً .وك��ان
ب��ارزا ً في هذا السياق ما طلبه النائب
سمير الجسر الذي تحدّث باسم الكتلة
من دعوة لتعديل نصاب الثلثين إلى
النصف زائدا ً واحدا ً متناغما ً بذلك مع
هرطقات سمير جعجع.
ولوحظ في الجلسة« ،الفيتو» غير
المباشر الذي وضعه النائب جنبالط
ع��ل��ى ت��رش��ي��ح ك��ل م��ن ال��ع��م��اد ع��ون
وجعجع ،بقوله« :إن التجارب مع
الغير كانت مريرة ،والله يستر من يلّي
جاي عالميلتين».

ال نصاب في جلسة اليوم

ف��ي جميع األح����وال ،ف���إنّ مصير
جلسة االنتخاب الخامسة ظهر اليوم،
لن يكون أفضل مما سبق ،نظرا ً إلى
استمرار المواقف على حالها .من حيث
إص���رار «المستقبل» وحلفائه على
االستمرار في دعم ترشيح جعجع ،ما
يعني دفع األمور نحو الفراغ.

حردان في بكركي

وف����ي إط�����ار االت����ص����االت ح��ول
االستحقاق الرئاسي ،زار وفد من قيادة
الحزب السوري القومي االجتماعي
برئاسة النائب أسعد حردان البطريرك
الراعي في بكركي ،وقال النائب حردان
بعد اللقاء« :يجب إنجاز االستحقاق
في المهلة الزمنية المحددة» .مؤكدا ً
«أن ه��ذا لن يتم من خ�لال التمترس
عند المرشحين الذين لم يستطيعوا
الحصول على األكثرية التي تخ ّولهم
الوصول إلى الرئاسة ،بل يجب البحث
عن صيغة تفاهم ُتجمع عليها الكتل
النيابية لتنتج انتخابات حتى ال يبقى
هذا المكان شاغراً».
وعلمت «البناء» أنّ الوفد القومي
ق����دم ج��م��ل��ة م���ن االق���ت���راح���ات إل��ى
البطريرك ،وأكد أنه ليس مع زيارته
إلى األراض��ي المقدسة ،مع التشديد
على الثقة المطلقة بنوايا البطريرك.

الراعي يستم ّر
في الضغط للتمديد!

والتقى البطريرك الراعي أمس سمير
جعجع الذي كشف أن الراعي فاتحه
بموضوع التمديد للرئيس سليمان،
وتبيّن من التعداد أنه ال توجد أكثرية
ف��ي مجلس ال��ن��واب ت��رغ��ب ب��ذل��ك»،
ورأى «أن تعطيل النصاب عملية غير
ديمقراطية».

الخبير الع�سكري ( ...تتمة �ص)1
ما هي أهمية موقع سجن حلب المركزي؟ وماذا يعني وصول
القوات المسلحة إليه من الناحية العسكرية واالستراتيجية؟
سجن حلب المركزي يقع إلى شمال حلب بـ 10كلم على
الطريق الذي يصل بين حلب وكلية المشاة ،ويتمركز فيه
عدد كبير من المسلحين وهو محاصر منذ عام ونصف تقريبا ً
ويوجد فيه عدد من السجناء المدنيين والعسكريين ،وقد
تمكنت القوات المسلحة أمس من فك الطوق والوصول إلى

سجن حلب المركزي حيث هي اآلن تتمركز في منطقة بشمال
حلب وتتطلع إلى إكمال الطوق على المنطقة الشمالية ،وإذا
أكملت الطوق باتجاه الغرب نحو حندرات وصوال ً إلى حريتان
تكون القوات المسلحة قد أحكمت الطوق على ك ّل اإلرهاب
في منطقة حلب ،وبالتالي قد تذهب إلى تسوية أو اتفاق كما
حصل في حمص أو أنّ على اإلرهاب أن يقاتل حتى الموت أو
االستسالم.

ال�سوري ( ...تتمة �ص)1
الميدان
ّ
يبعد الجيش العربي السوري عن المنطقة المحتلة فيه ،ويسلم
قيادها شكليا ً الى جيش من العمالء والدمى التي تحركها اليد
«اإلسرائيلية» تحقيقا ً لمطامع «إسرائيل» ،خاصة بعدما أفصح
عالنية ممثلو تلك الدمى بأن «إسرائيل» لم َ
تبق عد ّوا ً وأنهم على
استعداد للتنازل لها عن الجوالن المحتل والعمل معها بعالقة
ودية حميمة إلسقاط الحكومة الشرعية في دمشق.
اختارت جبهة العدوان توقيتا ً مهما ً لتنفيذ الخطة تلك على
نحو يستبق االنتخابات الرئاسية السورية التي ستجرى في 3
حزيران المقبل (بعد عشرة أيام من اآلن) وبعد إنجاز مناورات
التآلف والتعاون العسكري بين الجيشين «اإلسرائيلي»
واألميركي التي بدأت قبل أيام في فلسطين المحتلة تحت تسمية
«جنيفر كوبرا» وحدّد لها هدف علني ظاهر! اعتراض الصواريخ
لتفعيل القدرات الدفاعية لـ»إسرائيل» على نحو يمكنها من تنفيذ
«العدوان اآلمن» .كما تنفذ الخطة تلك خالل إجراء ما أطلق عليه
إسم «األسد المتأهّ ب» ،وهي المناورات التي يخطط لتنفيذها
في األردن اعتبارا ً من  25أيار الجاري بمشاركة أكثر من 24
دولة تشمل دول الجوار السوري جميعها ،باإلضافة الى دول
من الناتو ودول النفط الخليجية وحدد لهذه المناورات هدفا ً
أعلنه المعني بها قائالً إنه « التحضير للتعاطي مع مستجدات
الحوادث في المنطقة « ،وهو تعبير يتضمن بشكل ضمني مم ّوه
ما يجري في سورية ،وال يغير من االستنتاج النفي األردني
المتكرر لعالقة المناورات في سورية .
أما الهدف النهائي للخطة ،ووفقا ً للتوقيت الذي اختير لها،
فتمثل في إنشاء منطقة تح ّكم في األزمة السورية خدمة لحرب
االستنزاف التي بدأتها قيادة العدوان ضد سورية ،وتفعيل
الحرب النفسية ضد الدولة السورية على نحو يقود – بحسب
تصور المخطط – الى إفراغ االستحقاق الدستوري الرئاسي من
محتواه حتى لو تمت االنتخابات بالشكل اإلداري الرسمي .
لكن سورية التي عرفت كيف تدير بنجاح مميز معركتها
الدفاعية ،لم تدع للمخطط فرصة البدء الجدي في انجاز خطته
العدوانية ،وقامت بعمل عسكري استباقي كان العدو يستبعد
حصوله في ظل ما كان يتصوره من انشغال للجيش العربي
السوري على جبهات اخرى خاصة في الشمال ،بخاصة حلب
ومحيطها ،أو في الوسط ،خاصة في الغوطة الشرقية .
ظن المخطط أن سورية لن تتمكن من مواجهة ناجحة
في الجنوب في هذا التوقيت بسبب الضغط عليها في أمكنة
أخرى .لكن الميدان السوري كذب التوقع األجنبي ،وانطلق
الجيش العربي السوري في عملية عسكرية بالغة األهمية وفي
توقيت صعق المخطط ،محققا ً المفاجأة العمالنية ،وتم تركيزه
وتعميقه بما حقق المفاجأة االستراتيجية أيضاً ،واستطاعت
القوى التي زجت في ميدان الجبهة الجنوبية أن تحقق في أيام
ثالثة إنجازات ميدانية أدت سريعا ً الى فصل مراكز المسلحين
في درعا عن مثيالتها في القنيطرة ،ثم العمل في نوى ومحيطها
بشكل أدى الى زعزعة جبهة الجماعات اإلرهابية المسلحة
والزامها بالتحول من العمل على جبهة ق��ادرة على اإلسناد
المتبادل الى العمل من خالل المراكز المعزولة المطوقة ،ثم
تح ّولها من العمل الهجومي ال��ذي يملك صاحبه المبادرة
والسيطرة عل الميدان والتحكم في التوقيت ،الى العمل الدفاعي
المحكوم برد الفعل واالنفعال من غير تخطيط ومعالجة ما

يمكن أن يواجهه من هجمات نارية تلزمه باالختباء والتحصن،
أو ميدانية تلزمه بالمناورة والمواجهة أو االستسالم أو الفرار .
لتأكيد قدرتها وجهوزيتها ،فعّ لت سورية عملياتها العسكرية
في حلب واخترقت الكثير من الحواجز والموانع التي وضعها
المسلحون حولها ،إذ تقدمت الى محيط السجن المركزي هناك
في عمل متقن يتجاوز في دالالت��ه األبعاد التقنية الميدانية
ليالمس الدالالت السياسية والعسكرية واالستراتيجية ،ويراكم
على إنجاز الجنوب قيمة مضافة تؤكد قدرة سورية عسكريا ً
على التعامل مع حرب االستنزاف بتنفيذ عمليات قتال حاسمة
تسقط األه��داف الرئيسية من حرب االستنزاف تلك وتفتح
الطريق عريضا ً أمام استعادة األمن واالستقرار الى مناطق في
أطراف البالد ظن المعتدي أن واقعها الجغرافي الذي يتيح لها
االستناد الى دعم خارجي مباشر يمكن أصحابها من االستمرار
الطويل فيها وإدارة حرب استنزاف ناجحة انطالقا ً منها.
أجهضت سورية بعملياتها العسكرية المفاجئة والناجحة
على جبهة الجنوب والشمال العمليات التي دارت رحاها على
مسارح متابعدة في الجغرافية متكاملة في المعاني والدالالت
العسكرية ،أجهضت خطة تصور من وضعها أن في إمكانه
التحكم في الميدان السوري من خالل حرب االستنزاف التي
اختارها ،لكن سورية قادت في مواجهته عمليات حسم على
جبهتين رئيسيتين تستندان إلى عمق خارجي تركي في
الشمال وأردني و«إسرائيلي» في الجنوب فأكدت بذلك على
اآلتي:
إسقاط مشروع انشاء الحزام األمني «االسرائيلي» في
الجوالن ،وتفويت الفرصة على «اسرائيل» المتالك مقبض
التحكم جنوبا ً في عمليات اإلرهابيين على األرض السورية
وإدارة حرب االستنزاف عبرهم .
حرمان المسلحين واإلرهابيين في الجنوب من السيطرة
على بقعة جغرافية متصلة متماسكة ومستندة إلى ظهير
خارجي مباشر ،ما سيؤثر في سلوك المسلحين في تلك
المناطق وغيرها من المواقع.
التقدم بثبات نحو استعادة كامل مدينة حلب وتطهيرها
من اإلرهابيين ،خاصة أن لهذا اإلنجاز أهمية مميزة قبل إجراء
االنتخابات الرئاسية .
إبطال مفاعيل الحرب النفسية التي شاءتها أميركا من خالل
تنفيذ مناورتين عسكرتين في المهلة الزمنية السابقة إلجراء
االنتخابات .
التأكيد على القدرات العسكرية السورية الكافية للعمل على
جبهتين رئسيتين معا ً وإدارة معارك حاسمة عليهما وفي ذلك
اجهاض لجميع التصورات واآلمال التي راودت مك ّونات جبهة
العدوان حول تدني قدرات الجيش ميدانيا.
حماية االستحقاق الدستوري المتمثل في االنتخابات
الرئاسية والتأكيد على إرادة سورية وقدرتها على السير
المتزامن على م��س��ارات إن��ه��اء األزم���ة جميعها الميدانية
والسياسية ،دونما اكتراث بصخب أو تهويل غربي بقيادة
أميركية ،إذ شكلت تلك اإلنجازات خير رد فعلي صريح على
مواقف الـ 11في لندن ،ومناورات الـ  24في األردن.

د .امين محمد حطيط

كذلك ترأس الراعي أمس اجتماعا ً
للمؤسسات المارونية إذ دعا البيان
بعد االجتماع إلى «إجراء االستحقاق
ال��رئ��اس��ي ف��ي م��وع��ده ح��ف��اظ��ا ً على
الم ّكون المسيحي» .واعتبر «أن تعطيل
انتخاب الرئيس يخالف الدستور
ويهدّد الكيان».

جلسة لمجلس الوزراء

في سياق آخر ،يعقد مجلس الوزراء
جلسة ال��ي��وم ف��ي ال��س��راي برئاسة
الرئيس تمام سالم للبحث في جدول
أعمال من  100بند .كما يعقد مجلس
ال���وزراء جلسة في قصر بعبدا يوم
غد برئاسة رئيس الجمهورية العماد
ميشال سليمان ،ستبحث في جدول
أع��م��ال م��ن  41ب��ن��داً ،يعقبها عشاء
وداعي للرئيس سليمان.
في حين يقيم سليمان يوم السبت
احتفاال ً لمناسبة انتهاء واليته يحضره
رئيسا الحكومة والمجلس النيابي
سيطلق خ�لال��ه جملة م��ن المواقف
المرتبطة ب��االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي
والتمسك باتفاق الطائف.

الخطة األمنية
أكبر من لبنان

وأمام التهويل على الوضع األمني،
أكد وزي��ر العدل اللواء أش��رف ريفي
لـ«البناء» أنّ أيّ اختالف سياسي،
في إشارة إلى عدم التفاهم بين التيار
الوطني الحر وتيار المستقبل ،لن
ينعكس على الخطة األمنية التي هي
أكبر من لبنان ،فهناك ق��رار إقليمي
ودولي باستمرار هذه الخطة األمنية.

�ضربة حلب الحا�سمة ( ...تتمة �ص)1
أو التمديد للرئيس ميشال سليمان ،فهل فهم جعجع موقعه
أي
عند حلفائه وبنظرهم وه��و يعامل ك��ال��زوج المخدوعّ ،
آخر من يعلم؟
ً
تباشر «البناء» قريبا تجربتها الجديدة «نافذة بمفاتيح
م��ت��ع��دّدة» التي ستنشر على الصفحة األخ��ي��رة ،كمشروع
ألس��ل��وب جديد ف��ي الكتابة يتشارك م��ن خاللها ف��ي كتابة
المقالة كاتبان أو أكثر ويوقعونها مشتركين ،وه��دف هذا
األسلوب المبتكر ،من جهة تقديم وجبة سريعة تجمع عدة
آراء من مسألة واحدة تكثف آراء المشاركين في مقال واحد
م��ن زواي��ا مختلفة وم��واق��ع رأي مختلفة ،وم��ن جهة ثانية
تشجيع تالقح األفكار وتبادل الرأي بين الكتاب إلنضاج ما
يمكن أن يشكل الرأي الثالث الذي ينتجه الحوار ،والتجربة
محاولة لتمرين وت��دري��ب على التفكير الجماعي والعقل
الجماعي وروح العمل بعقل الفريق ،واالعتراف الضمني
أي عقل ف��ردي مهما بلغت عبقريته وإبداعاته فهو ال
ب��أنّ ّ
يحيط بالحقيقة من ك�� ّل وجوهها ،ه��ذا فضالً عن اإلضافة
الجمالية التي تختزنها التجربة من تشارك الكتاب بتن ّوعهم
سياسيين وإعالميين ،وتن ّوع بالدهم ومواضيع نقاشاتهم
وأساليبهم ف��ي الكتابة ،ويبقى أن��ه��ا ف��رص��ة لتمنح بعض
األسماء التي حفرت لها مكانة في ال��رأي العام بعضا ً من
مكانتها لتقديم كتاب ناشئين يستحقون أن يتقدموا في
سلم المهنة.
أدع��و من هذا المنبر الوزير ف��ادي عبّود ومن يرغب من
االختصاصيين االقتصاديين لنتشارك معا ً في مقالة من
مقاالت «نافذة بمفاتيح متعددة» ،حول الشأن االقتصادي
وعلى عدة محاوالت وليس لمرة واحدة فقط ،نتناول فيها
ك�� ّل م��رة م��ف��ص�لاً وق��ض��ي��ة م��ن م��ف��اص��ل وق��ض��اي��ا إشكاالت
الوضع االقتصادي اللبناني.
nasserkandil@gmail.com

�إعالنات ر�سمية
إعالن
تدعو مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
مشتركيها الواردة أسماءهم أدناه ،التقدم
من صندوق المؤسسة في بيروت ـ بدارو
ـ ش���ارع س��ام��ي الصلح ـ ملك ش���دراوي،
لتسديد المبالغ المتوجبة عليهم.

االسم

رقم االشتراك

االسم

رقم االشتراك

104694

أحمد ومنصور

553217

جان نحاس وشركاه

108816

فيصل حسان جابر

553387

مارلين جورج األسمر

108921

محمد بهيج

553519

يوسف سليمان شاهين

111565

لينا معروف يتيم

553560

نعوم بشاره ميالن

111674

محمد حصني ياسين

553601

فريد مخايل حموي

75346

112243

عبد العزيز موفق

سهيل كامل حمد

553764

جيرار سركيس حالجيان

76718

112496

حسين عربيد

أحمد طيبا

553777

وليد جورج كركي

76922

112544

مصطفى حالق

عمر قصقص وشركاه

553826

ريمون يونان

77090

112845

فوزي بشير عثمان

ديبة تمساح

553827

ريمون يونان

77358

113383

جاكلين ليون اوهانيان

نايفة خليفة

553840

هدى غانم غانم

77547

113402

حكمة سليم خضر

اسماعيل لحام وإخوانه

554014

حسين علي زين الدين

78553

113404

احمد عبدالله

اسماعيل لحام وإخوانه

554111

سهيال الخوري

79101

113440

خليل علي مقضد

حسان فريجي

554112

بشاره الزغريني

79196

114832

مصباح حداد

محمود محمد مصري

554132

ستراك مخطاريان

79518

115219

سلوى البوظ

محمد علي دالتي

554159

انطوان حداد

79770

115851

قاسم جمعة

طالل محمد بكار

554389

فهد جعجع

80621

116210

توفيق زين

سلوى ونصر عيتاني

554507

فادي حبيب مطر

82650

116416

شركة باتا

عدنان ابراهيم الفتا

554600

خضر علي عبيد

83340

116811

رشاد ظريف

ورثة جميل برجاوي وشركاه

554621

طانيوس رزق

83952

116842

دوري شاتيال

ورثة محي الدين صفا

554707

حسين قانصو

84249

120028

حسن سليم

بديعة سعد النعماني

554725

محمد حسن غراب

86130

120121

علي عجاج نارد

فاديا خضر سمو

554729

احمد علي موسى

120242

أميرة حموي القهوجي

554731

احمد محمد الهق

االسم

رقم االشتراك

86235

أحمد صبرا

87585

120343

علي حلبي ودغيلي

فاطيمة تمساح

554740

محمد علي صقر

88308

550098

خالد طبارة

حنه قيومجيان

554881

عزيز سرحال عون

88337

550144

حسان دمرجي

يوسف جورج طعمه

554976

علي عبد اإلمام أمهز

88872

550157

عصام سليمان ترك

روجيه دبس

554984

محمد زعيتر

89116

550266

ابراهيم عاشور

جان رشيد مغبغب

555031

صالح أمهز

89608

550276

رفيق بيتاموني

إيالن البير تايلور

555039

محمد مهدي حسن

90917

550295

راضيه علي دياب

ماكسيم ومنى قبطي

555542

اميل طوبيا عطا الله

91025

550491

محمد يوسف مصلح

أونيك هازارشاهيان

555979

داود عقل فرح

92191

550510

الشيخ أحمد حمود

شركة انتكس

555986

اوجيني صكالر

92411

550656

مؤسسة بلعه وعيد

ستراك خوري

555995

مارون موريس ناصيف

92636

550670

محمود احمد حريري

انطوان جرجي عيد

556248

رمزي فينان

93617

550870

ابراهيم عمري خضر

بديع سعود

556316

ادوار لويس ابو جوده

93975

550969

سميرة فواز وعلي زين

فؤاد طانيوس شوفاني

556328

ابراهيم الحلو

96529

551200

منيمنة وكشلي

جورج أبي عجب

556423

سمير نقوال صليبا

96713

551204

صبحيه حجر

جورج ادوار زرد وشركاه

556468

جان السمراني

97072

551339

محمد الزين

لويس سركيس تبريزي

556487

انطوان يونان زغيب

99382

551352

يوسف عبد الوهاب

شوقي وهبه

556512

خليل رشيد سعد ابو جوده

99507

551377

كوليت مجدالني

556591

الياس عبدالله الموصللي

فاطمة سعيد فتوح

99539

551465

سليمان برجاوي

خليل سعد الحداد

557433

جورج نصري عطالله

100694

551513

فياض محمد خميس

مي فؤاد شحالوي

558404

جورج يوسف الشويري

101208

551525

حسيبة عزيز نايفة

هراج شهبازيان

558600

جورج جزرا

101959

551643

مصطفى وحيد

جورج أمين مراد

102136

551670

ابتسام شمس الدين

باكين كرانينيان

103212

552227

رفيق عيتاني

ابراهيم نحاس

103486

552479

فؤاد أيوب اسكندراني

جالل بيطار

104003

552557

صقر نصرالله

مارون اسعد هراوي

104546

552946

محمود محجوب

فادي روبير لبكي

553168

جواد الهيبي

إعالن تلزيم (للمرة الثالثة)
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،عن إعادة إجراء تلزيم بطريقة
استدراج عروض على أساس تقديم أسعار
لتنفيذ مشروع إكساء وتأهيل أقنية ري في
منطقة عروبة القزقلية التحتا ـ جرود الهرمل
(للمرة الثالثة).
ت��ج��ري عملية ال��ت��ل��زي��م ف��ي الساعة
ال��ع��اش��رة م��ن ي��وم ال��ث�لاث��اء ال��واق��ع في
.2014/6/24
فعلى المتعهدين المصنفين في الدرجة
الرابعة على األقل لتنفيذ صفقات األشغال
المائية الراغبين باالشتراك بهذا التلزيم
تقديم عروضهم قبل الساعة الثانية عشر
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ال��ي��وم المحدد
لجلسة ف��ض ال��ع��روض ـ وف��ق نصوص
دفتر الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
وال��ح��ص��ول عليه ف��ي ال��م��دي��ري��ة العامة
للموارد المائية والكهربائية ـ مصلحة
الديوان ـ كورنيش النهر.
بيروت في 02 :أيار 2014
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 899
إعالن صادر عن المديرية العامة
لألمن العام
تعلن المديرية العامة لألمن العام عن
حاجتها لتطويع مفتشين درج��ة ثانية
متمرنين (من الذكور واإلن��اث) ومأمورين

متمرنين (م���ن ال��ذك��ور ف��ق��ط) ،م��ن بين
المدنيين بطريقة المباراة.
تقدم الطلبات من قبل أصحاب العالقة
شخصيا ً اعتبارا ً من تاريخ 2014/05/21
ولغاية تاريخ  2014/06/03ضمنا ً من
الساعة  8.00وحتى الساعة  18.00وذلك
في مبنى الدائرة الفنية (شعبة المرآب)،
كورنيش النهر ،ساحة العبد ،خلف مبنى
باسل فليحان المالي واالقتصادي.
لالطالع على ال��ش��روط والمستندات
المطلوبة ولمزيد من المعلومات ،يمكن
االت��ص��ال على الرقم  1717أو مراجعة
دوائ��ر وم��راك��ز األم��ن العام اإلقليمية أو
مراجعة عنوان األم��ن العام على شبكة
اإلنترنت:
www.general-security.gov.lb
إعالن تلزيم
يعلن اتحاد بلديات الشالل عن إجراء
مناقصة عمومية بطريقة التنزيل المئوي
وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من
قبل ظهر يوم السبت الواقع في السابع من
حزيران ( )2014/6/7لتلزيم مشروع
بناء ن��ادي المتقاعدين على العقار رقم
 2516من منطقة بوداي العقارية.
ال��م��ت��ع��ه��دون ال��م��ق��ب��ول��ون :ال��ش��رك��ات
المصنفة في وزارة األشغال فئة أولى.
ـ درجة أولى مباني.
ـ قيمة التأمين المؤقت.
تقدم العروض باليد في مركز اتحاد
بلديات ال��ش�لال /ب���وداي ـ مبنى القصر

وف��ي ح��ال ع��دم التسديد خ�لال مهلة
أسبوعين م��ن ت��اري��خ النشر ستضطر
المؤسسة ألخ��ذ اإلج����راءات القانونية
بحقهم.
رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام
المهندس جوزف نصير
التكليف 891
البلدي /على أن تصل قبل الساعة الحادية
عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق الموعد
المحدد لفض العروض ويرفض كل عرض
ال يقدم بهذه الطريقة.
علما ً ب��أن ك��ل ع��رض ي��رد إل��ى االتحاد
يجب أن يتضمن قيمة الضريبة على القيمة
المضافة ،وكل عرض خالفا ً لذلك يعتبر
متضمنا ً ضمنا ً هذه الضريبة.
يمكن االط��ل�اع واالس��ت��ح��ص��ال على
دفتر ال��ش��روط ال��م��وض��وع لهذه الغاية
والمصدق وفقا ً لألصول لقاء مبلغ وقدره/
 /250.000ل.ل( .فقط مايتان وخمسون
أل��ف ليرة لبنانية ال غ��ي��ر) ،وذل��ك خالل
أوق��ات ال��دوام الرسمي من مركز االتحاد
المذكور.
رئيس اتحاد بلديات الشالل
علي حسين عساف

مفقود
فرت الخادمة األثيوبية ميرون أسرات
ميسكاناو م��ن منزل مخدومها ،الرجاء
ممن يعرف عنها شيئا ً االتصال بالرقم:
.03/914790
فقد ال��م��واط��ن ال��ع��راق��ي أح��م��د سامي
حبيب العبودي بطاقة إقامته اللبنانية رقم
 . 204289الرجاء ممن يعرف عنها شيء
االتصال بالرقم .71.356772

