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رف�ض �أميركي جديد لإغالق معتقل غوانتانامو

خطيب جمعة طهران ي�ؤكد �ضرورة الحفاظ على الحقوق النووية

ظريف :االتفاق النهائي �سهل �إذا كان الهدف عدم امتالكنا ال�سالح النووي
أعلن وزير الخارجية االيراني محمد جواد ظريف ان التوصل
الى اتفاق نووي شامل هو بسيط من جهات وصعب من جهات
اخ��رى ،مشيرا ً الى ان «هناك من ال يريدون ان يتم االتفاق الن
مصالحهم تكمن في بقاء المواجهة وغياب الثقة».
وفي تصريح صحافي ،قال ظريف« :ان تغيير الدول الغربية
لنهجها حيال طهران بامكانه ان يترك تأثيره في كل ابعاد
السياسة الخارجية الي��ران» .وأض��اف« :اذا تمكنا من االثبات
لشعبنا بأن الغرب لديه االستعداد للتعاطي مع ايران على اساس
االحترام المتبادل والمصالح المشتركة ومن منطلق المساوات
فإن ذلك سيترك تأثيره على جميع ابعاد السياسة الخارجية
االيرانية وعلى بعض االبعاد السياسية الداخلية اليران».
وقال ظريف ردا ً على امكانية التوصل الى اتفاق نهائي شامل:
«ان هذا االمر هو صعب وسهل في الوقت نفسه ،فهو سهل من
جهة ألن لدينا وجهات نظر متشابهة حيال اهداف المفاوضات من
حيث الظاهر .فنحن ال نريد السالح النووي وهم يقولون ان هدفهم
هو االطمئنان من عدم امتالك ايران للسالح النووي .وبالطبع ان
كان هذا هو الهدف حقاً ،فبرأيي انه بات محققا ً اآلن ،وما يتطلب
االمر اال التوصل الى آلية تمكننا من بلوغ االتفاق».
وعلى رغم ذلك يؤكد ظريف «انه في تفاصيل االتفاق قد تكون
االمور متعبة الن وقبل كل شيء هناك من ال يريدون ان يتم االتفاق
ألن مصالحهم تكمن في بقاء المواجهة وغياب الثقة ،ومن هنا فهم
يبذلون قصارى جهدهم للحؤول دون تمرير االتفاق».

وأوضح ظريف « :كانت لديهم الفرصة لترتيب اوضاعهم ومن
المحتمل ان يلعبوا هذه المرة بتكتيك جديد ،ولكنني ما زلت اعتقد
انهم خاسرون في نهاية المطاف ولكنهم سيعقدون االمور بعض
الشيء لمن يريد القيام بخطوات واجراءات ايجابية».
وفي السياق ،أكد خطيب جمعة طهران محمد امامي كاشاني

انه ال بد من الحفاظ على الحقوق النووية للشعب االيراني في
المفاوضات مع مجموعة ( .)1+5وق��ال« :انه ال بد من الدفاع
عن استخدام التقنية النووية بخاصة التخصيب في المحادثات
مع ال��دول الست ،مشيرا ً الى ان الشعب االيراني وقائد الثورة
االسالمية «مجمعون على ضرورة اقرار جميع حقوق الشعب
االيراني في المفاوضات بما فيها حاجة ايران للتخصيب لتأمين
االحتياجات الطبية وغير الطبية للبالد وعدم التنازل عن اي من
الحقوق ما امكن» .واكد« :ان القيادة والحكومة والشعب ال يمكن
ان يتخلوا عن حقوقهم المشروعة في استخدام الطاقة النووية
لالغراض السلمية».
وأشار كاشاني في خطبته الی الجرائم التي ارتكبها وال یزال
كیان االحتالل «االسرائيلي» یرتكبها ضد الشعب الفلسطیني
االعزل ،موضحاً« :أن الصهاینة الذین احتلوا فلسطین المقدسة
ال یق ّر لهم قرار اال بابتالع العالم كافة اال ان الباري تبارك وتعالی
سلب منهم العزة والكرامة ولن یحصل لهم ذلك أبداً» .وتابع« :ان
أميركا تری في الكیان «االسرائيلي» الصدیق الحمیم والخلیل
الوفي لها في حین أن االمر لیس كذلك ،إذ أن الصهاینة ال يكنون
لهم و ّداً ،وال یستقرون اال بفرض هیمنتهم علی العالم برمته».
وتطرق كاشاني الی الجرائم التي ارتكبها ویرتكبها الصهاینة
منذ الیوم االول الحتاللهم فلسطین المقدسة ووصفهم بالمجرمین
الذین علی الغرب االبتعاد عنهم ،النها تصب في مصلحته
ومصلحة جمهوریة ايران االسالمیة.

�إيران تختبر �صواريخ محمولة على طائرات من دون طيار

�صواریخ «نازعات» و«الفجر» ت�صیب الهدف بدقة بالغة
أجرت إيران بنجاج اختبارا ً على
صورايخ أرض  -أرض التكيتيكية
المخصصة الستهداف مواقع العدو
االقتصادية والعسكرية في منطقة
كاشان وسط البالد.
وت��م إط�لاق ص��اروخ��ي (فجر )5
و(ال��ن��ازع��ات) اللذين يعمالن على
ال��وق��ود ال��ص��ل��ب ،حيث ت��أت��ي هذه
ال��ت��ج��ارب ف��ي إط���ار م��ن��اوارت بيت
ال��م��ق��دس  26ال��ت��ي ب��دأت��ه��ا ال��ق��وات
البرية في الجيش اإلي��ران��ي والتي
تمتد ليومين.
وأكد العميد علي محرابي مساعد
قائد العمليات ف��ي ال��ق��وات البرية
للجيش ،أن الوحدات الصاروخية
قادرة على تأمين تغطية نارية تمتد
بين  70و 200كيلومتر في منطقة
المعركة ،وأشار إلى أن «المناورات
الحالية ترمي إلى اختبار جاهزية
ال��ق��وات وتجربة االنظمة الحديثة
ورفع مستواها».
وق��ال العمید محرابي أم��س« :إن
ال��م��ن��اورات تقام بمناسبة الذكری
السنویة لعملیات بیت المقدس التي
تم خاللها تحریر خرمشهر» ،وأوضح
ان��ه سیتم خ�لال ه��ذه ال��م��ن��اورات
استخدام «احدث االسلحة والمعدات
لجیش الجمهوریة االسالمیة في
ای����ران م��ن ق��ب��ل ال��ق��وت��ی��ن الجویة
والبریة».
واض����اف :ا»ن���ه سیتم ف��ي ه��ذه
ال��م��ن��اورات اس��ت��خ��دام البندقیات
ال��ق��ن��اص��ة وال��ع��رب��ات التكتیكیة
وال��دب��اب��ات ال��م��ت��ط��ورة والن��ج��رات
م��ض��ادة للمروحیات ومنظومات
اتصال السلكي ومدافع رشاشة.

وك��ان المتحدث باسم مناورات
«بيت المقدس  »26العميد حسين
شكوهي صرح في وقت سابق بأن
من اه��م خصائص م��ن��اورات «بيت
المقدس « »26هو تخطيطها وتنفيذها
على اساس هيكلية وتكتيك واساليب
ال��ح��رب غير المتماثلة لمواجهة
التهديدات المختلفة».
وأوض����ح ال��ع��م��ي��د ش��ك��وه��ي في
تصريح للصحافيين «ان مناورات
«ب��ي��ت ال��م��ق��دس  »26ت��ج��ري في
منطقتين باصفهان وكاشان في اطار
قسمين ج��وي وب��ري» ،موضحا ً أن
القسم البري للمناورات «يجري في

منطقة نصر اباد باصفهان والقسم
ال��ج��وي واالط�ل�اق ال��ص��اروخ��ي في
منطقة كاشان».
وأعلن العميد شكوهي بانه سيتم
ازاح���ة ال��س��ت��ار ع��ن ج��ه��از محاكاة
لمروحية شنوك وأض��اف« :ان هذه
المروحية المحاكية تعتبر من اعقد
اج��ه��زة ال��م��ح��اك��اة ف��ي ال��ع��ال��م وقد
صنعت من قبل خبراء جهاد االكتفاء
الذاتي لطيران الجيش في اصفهان».
وت���اب���ع« :ان م��ن ض��م��ن عمليات
المناورات استخدام مدفع رشاش
عيار  22ملم وق��اذف��ات ه��اون آلية
وعملية التلغيم من بعد مع التحكم

بها واطالق انواع الصواريخ ومنها
ص��اورخ ت��او بواسطة المروحيات
وص���اروخ  119ام بواسطة دبابة
«تي .»79
وأعلن قائد القوة البرية للجيش
االيراني العميد احمد رضا بوردستان
انه سيجري خالل المناورات الخاصة
ل��ل��ط��ائ��رات م��ن دون ط��ي��ار اختبار
صواريخ «جو -جو» و«جو -بحر».
وأف���اد العميد ب��وردس��ت��ان على
هامش اجراء المناورات الصاروخية
للقوة البرية في منطقة كاشان «ان
ال���وح���دات ال��ص��اروخ��ي��ة ه��ي يدنا
الطولى في سوح القتال وهي تمكننا

من ضرب الخطوط الخلفية للعدو».
وأش���ار العميد ب��وردس��ت��ان الى
ن��ج��اح ال��ج��ي��ش ف���ي رف���ع م��دي��ات
صواريخه وزي���ادة دقتها وقدرتها
التدميرية ،وقال« :اننا لم نكتف بهذا
االمر بل اننا نسعى الى رفع ذلك اكثر
والتعاون مع القطاع الصناعي في
هذا المجال».
وأوضح بوردستان ان المناورات
الصاروخية للقوة البرية لجيش
الجمهورية االسالمية كانت ناجحة
وبرهنت قوة سالح البر ،واض��اف:
«ان البالد ستشهد هذا العام اجراء
ث�لاث م��ن��اورات خ��اص��ة اخ���رى في
ما يتعلق بالطائرات من دون طيار
وم���ن���اورات ال��ح��رب االل��ك��ت��رون��ي��ة
ومناورتين مشتركتين مع باقي قوى
الجيش والحرس الثوري في جنوب
غ��رب وج��ن��وب ش��رق��ي الجمهورية
االسالمية في ايران».
وصرح قائد القوة البرية للجيش
بأن مناورات اليوم الجمعة (أمس)
ه��ي واح����دة م��ن اول���ى ال��م��ن��اورات
الخاصة ،مشيرا ً ال��ى ان مناورات
ال��ط��ائ��رات م��ن دون ط��ي��ار ستشهد
اختبار جميع ال��ط��ائ��رات م��ن دون
طيار في حقول التجسس والرصد
والعمليات االنتحارية فضالً عن
اختبار صواريخ «جو – جو» و«جو
– بحر» المحمولة على الطائرات من
دون طيار».
وت���اب���ع ان م����ن����اورات ال��ح��رب
االل��ك��ت��رون��ي��ة س��ت��ج��ري ف��ي اج���واء
تشويش حيث ستسعى الى التواصل
مع بعضها بعضا ً فضالً عن اختراق
االجهزة االلكترونية للعدو.

رف��ض مجلس النواب األميركي ال��ذي يسيطر عليه
الجمهوريون طلبا ً للرئيس باراك أوباما يقضي بإغالق
معتقل غوانتانامو الذي يضم  154معتقالً حتى اآلن،
حيث رفض  247نائبا ً مقابل  177تعديالً على القانون
العسكري السنوي تقدم به ن��واب ديمقراطيون بدعم
من البيت االبيض ومن شأنه أن يرفع الحظر عن نقل
المعتقلين الى الواليات المتحدة واغالق السجن بدءا ً من
عام .2017
ويمنع الكونغرس األم��ي��رك��ي البنتاغون م��ن نقل
المعتقلين إل��ى االراض����ي االميركية لمحاكمتهم أو
معالجتهم أو سجنهم أو أي سبب آخ��ر منذ .2011
وأصر الجمهوريون على اضافة هذا الحظر على القانون
العسكري للعام  2015معللين أن إطالق سراح أي أحد
�اض معين من شأنه أن يشكل تهديدا ً
منهم بأمر من ق� ٍ
لألمن القومي ،وذلك على رغم تحذيرات اوباما.
وحذر اوباما الكونغرس في كانون االول في خطاب
حالة االتحاد معلنا ً ان العام  2014يجب «ان يكون

ت��زول مع أول عاصفة أو طوفان ،وتوهّمت أنّ قالع
التاريخ والجغرافيا كالتي تمثلها سورية تسقط بيد
التتار والمغول مرتين ،أو تهون أو تستسلم أو تخضع
البتزاز االتصال الهاتفي المنتظر ،الذي بقيَت وجهته
الوفاء لرئيس مقاوم لم تضع عليه البوصلة اسمه إميل
لحود.
ّ
أي من أهل
وهو الكرسي البطريركي الذي ال يريد ّ
المقاومة مخاطبته بغير العتب على العناد لمواصلة
زي���ارة تمتلئ قصصها وت��داع��ي��ات��ه��ا ب��األل��غ��از ،وفي
توقيت عيد المقاومة المتصادف معها يتح ّول العتب
إلى مرارة لمنح العدو فرصة الشماتة باستقباله رمزا ً
لبنانيا ً مشرقيا ً له هذه المكانة بين الشعوب والدول في
المنطقة والعالم ،وفي وجدان أهل المقاومة ،ليحرجهم
ويسكتهم ويدع الجميع أمام حبس أنفاس لن ينتهي إال
مع نهاية هذه الزيارة بال مفاجآت مؤلمة.
يحتفل لبنان غدا ً بالذكرى الـ 14لعيد المقاومة والتحرير.
ويتزامن العيد هذا العام مع نهاية والية رئيس الجمهورية
العماد ميشال سليمان ،ال��ذي ي��و ّدع قصر بعبدا اليوم في
احتفال تشارك فيه ك ّل القوى السياسية باستثناء كتلة
الوفاء للمقاومة ،ويلقي خالله خطاب الوداع الرئاسي ،بعدما
و ّدع أمس مجلس الوزراء في جلسة أخيرة في بعبدا ،وو ّدع
ّ
موظفي القصر الجمهوري واإلعالميين المعتمدين فيه ،لينتقل
إلى منزله في عمشيت.
سيصبح الرئيس سليمان الذي لم يتسلّم الرئاسة من أحد
ولم يسلّمها إلى أحد ،صباح األحد رئيسا ً سابقا ً للجمهورية.
يخترق الشغور قصر بعبدا ليتم ّدد ويصبح ف��راغ �ا ً في
مؤسسات الدولة مع توجه النواب المسيحيين إلى تعطيل
العمل التشريعي في ظ ّل غياب رئيس الجمهورية ،وإعالن
وزير الخارجية جبران باسيل «أنّ العمل في الحكومة لن
يبقى كما هو مع بدء الشغور».

مساع للح ّد من المقاطعة
ٍ

وكشفت مصادر مطلعة لـ«البناء» أم��س أن محاوالت
متجددة بدأت من ِقبل بعض الوسطاء لمحاولة ثني الكتل
المسيحية عن مقاطعة التشريع والمجلس النيابي ،أو على
األقل بعضها ،ال سيما أن المعطيات الخارجية والداخلية
تعطي انطباعا ً حتى اآلن بأن الفراغ الرئاسي قد يمتد ألشهر.
توسع الفراغ ليشمل التشريع وربما
وقالت مراجع مطلعة إن ّ
الحكومة يعني إغ��راق البلد بالشلل ،وبالتالي تزايد خطر
حصول تداعيات سلبية كبيرة على غير صعيد .وأضافت:
من هنا فإن الجهود يفترض أن تبذل مضاعفة لعدم حصول
ذلك.
وسألت «البناء» أحد الذين يشاركون في هذا المسعى عن
النتائج حتى مساء أمس ،فأعرب عن تفاؤله ،مشيرا ً إلى إحراز
تقدم ملموس ،متوقعا ً ترجمة ذلك في األيام القليلة وربما في
جلسة يوم الثالثاء.

رهان على تفاهم الحريري – عون

في غضون ذلك ،لن تتوقف االتصاالت بين بيروت والرياض
وباريس على رغم أنها ال تزال تدور في حلقة مفرغة.

احتفال التحرير في بنت جبيل

في موازاة ذلك ،سيشكّل الجنوب اعتبارا ً من اليوم مزارا ً
لكل الحريصين على ثالثية الشعب والجيش والمقاومة،
حيث ستتقاطر مئات الوفود من مختلف المناطق إلحياء
ذكرى التحرير ،ويقيم حزب الله احتفاال ً لمناسبة الذكرى
الرابعة عشر لالنتصار والتحرير عند الخامسة والنصف من
عصر يوم غد في باحة مجمع موسى عباس في مدينة بنت
جبيل ،والذي من المق ّرر أن يتحدث فيه األمين العام لحزب
الله السيد حسن نصر الله.
وعلمت “البناء” أنّ السيد نصر الله سيتحدث عما أنجزته
المقاومة منذ عام  2000إلى اليوم في وجه العدو اإلسرائيلي،
وسيتطرق إلى المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة ،ال
سيما الوضع في سورية ،والعالقة بين خيار المقاومة وما
يجري في لبنان وسورية ،واالستحقاق الرئاسي.

حردان لـ«البناء»:
البيئة الحوارية ال الصدامية

ب��دوره ،أكد رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد حردان لـ«البناء» أنّ إتمام االستحقاق الرئاسي
يحتاج إلى تفاهم وتوافق النتخاب رئيس يستطيع نقل البلد
من البيئة الصدامية إلى البيئة الحوارية ،ويشكل جسر عبور
وتالق بين اللبنانيين ،ويدافع عن لبنان ومقاومته في وجه
التهديدات واالعتداءات اإلسرائيلية.
واعتبر «أنّ تمترس فريق  14آذار وراء ترشيح رئيس حزب
القوات سمير جعجع كان السبب في عدم إجراء االنتخابات
الرئاسية وشغور موقع الرئاسة».
وإذ أشار إلى التباين الحاصل داخل فريق  14آذار حول
الكالم عن لبننة االستحقاق من جهة وانتظار التفاهمات
الدولية من جهة أخرى ،أكد حردان أنّ على هذا الفريق أن
يتواضع ويذهب إلى رئيس توافقي ينقل البلد إلى ب ّر األمان
الذي يبتغيه ك ّل اللبنانيين.
وش ّدد حردان على أنّ الحزب القومي يرفض الفراغ في
أي موقع من مواقع
سدة الرئاسة ،ألننا نعتبر أنّ الفراغ في ّ

المؤسسات التي يجب أن تكون
الدولة يعني مسمارا ً في
ّ
متكاملة ومتراصة.
وعشية عيد المقاومة التحرير ،أكد رئيس الحزب السوري
القومي االجتماعي أنّ المقاومة ثابتة من ثوابت لبنان ،وأنّ
هذا العيد هو عيد فخر واعتزاز بالنسبة لنا ،فهو عيد سيادة
واستقالل لبنان ،ال سيما أنّ ثمن هذا العيد كان شالل الدماء
التي دفعها المقاومون األبطال من أجل تحرير لبنان.
وش ّدد على ضرورة تكريم المقاومة واالعتزاز بها ،فهي
التي تم ّردت على االحتالل وق ّدمت التضحيات من شهداء
وأسرى في سبيل الدفاع عن لبنان ،الفتا ً إلى أنّ من يهاجم
المقاومة ،أو من يؤيد مهاجمتها هو عار على لبنان ،ويعمل
ض ّد مصلحته وض ّد مستقبل أبنائه.
ووجه حردان في هذه المناسبة تحية التقدير واالعتزاز إلى
المقاومة والمقاومين وعائالت شهداء المقاومة ،ك ّل المقاومة،
والجيش اللبناني.
وإذ اعتبر أنّ اإلرهاب واحد في سورية ولبنان أكد حردان
أنّ العدو اإلسرائيلي هو اإلرهاب في المنطقة ،وينقل إرهابه من
منطقة الى أخرى من لبنان إلى العراق وسورية وفلسطين.
وأكد حردان أنّ فك الحصار عن سجن حلب من قبل الجيش
السوري ،يذكرنا بتحرير سجن الخيام واألسرى.

منصور :المقاومة في لبنان جزء
ال يتجزأ من المقاومة في المشرق

وأكد وزير الخارجية السابق عدنان منصور لـ«البناء» أنّ
عيد المقاومة والتحرير هو صفحة مشرقة من تاريخ لبنان،
فالمقاومة أظهرت عن إرادتها المستقلة الحرة ،فهي خاضت
حربا ً ضروس في وجه العدو االسرائيلي .وقال« :لو رهنت
المقاومة قرارها للخارج لكنا بقينا تحت االحتالل ،وهنا
الفرق بين القرار الذي يصنع في الداخل والقرار الذي يرهن
للخارج».
وش ّدد منصور على أنّ المقاومة في لبنان جزء ال يتجزأ
من المقاومة في المشرق وما تتع ّرض له المنطقة وتحديدا ً
سورية من عدوان سافر مكشوف عالمي من خالل موجات
تكفيرية ودع��م مالي ،يؤكد أنّ هذه المقاومة هي من أجل
مواجهة الهيمنة وما ُيحاك من مؤامرات لضرب المنطقة
وتجزئتها .وش ّدد على أنّ اإلرهاب ال يتجزأ هو واحد من العدو
اإلسرائيلي إلى الجماعات األصولية اإلرهابية ،وإنْ اختلفت
تسميته وظروف عمله وعلى المقاومة في لبنان مواجهتها.

بقرادوني :العمل على حفظ مكاسب
التحرير

وأكد الوزير السابق كريم بقرادوني لـ«البناء» ضرورة
العمل على حفظ مكاسب التحرير وحماية المقاومة ،الفتا ً
إلى أنّ «إسرائيل» ستبقى تسعى لالنتقام من المقاومة التي
ألحقت بها الهزائم ،وستستخدم ك ّل الوسائل ،مشيرا ً إلى أنّ
الحرب على سورية أحد أسبابها دعم الرئيس السوري بشار
االسد لحزب الله.

سليمان

في المقابل ،سأل الرئيس ميشال سليمان لماذا التحرير إن
لم يؤ ّد إلى دولة ديمقراطية راقية مبنية على العدالة وتكافؤ
الفرص؟ وقال« :إن هدف التحرير هو ان يتح ّرر االنسان من

العام الذي يرفع فيه الكونغرس القيود المتبقية على نقل
المعتقلين ومن ثم نغلق غوانتانامو».
الى ذلك ،صوت مجلس النواب األميركي أمس على
مشروع قرار اقترحه الرئيس االميركي باراك اوباما يقضي
بمنع وكالة األمن القومي من الجمع الشامل للمعلومات
عن االتصاالت التي يقوم بها األميركيون .وأيد مشروع
القرار  303نواب مقابل  121نائبا ً عارضوه.
وبعد ات��خ��اذ ه��ذا ال��ق��رار ف��إن وك��ال��ة االم��ن القومي
االميركية ال تستطيع جمع المعلومات اال عن اتصاالت
اشخاص معينين ،وبعد اقناع المحكمة بوجود أسباب
لالشتباه بتورطهم في اإلرهاب.
ويمنع القرار جمع المعلومات ألهداف وقائية .وكان
الموظف السابق في وكالة األمن القومي ادوارد سنودن
كشف أن االستخبارات األميركية تجمع المعلومات من
جميع االتصاالت على االراضي االميركية وتحتفظ بها
لمدة  5سنوات ،تحت حجة االستفادة منها في مكافحة
اإلرهاب.

انفجار جديد في كينيا يخلف � 3إ�صابات
أصيب  3أشخاص بانفجار قنبلة في مدينة مومباسا
الساحلية الكينية وفق المركز الوطني لعمليات الكوارث
في كينيا.
وقال المركز الوطني التابع للحكومة في صفحته
على موقع التواصل االجتماعي تويتر «انفجرت قنبلة
بدائية الصنع في شارع بيشارا في مومباسا» .وأضاف
البيان «وقع انفجار مومباسا بعد معركة باألسلحة

النارية بين الشرطة ومعتدين مجهولين في شارع
بيشارا وسقط ثالثة جرحى» ،ولم يعلن أحد على الفور
مسؤوليته.
ومنذ مدة تشهد مدينتا مومباسا والعاصمة الكينية
نيروبي سلسلة انفجارات نسبت لـ»حركة الشباب
المجاهدين» الصومالية أودت بحياة العشرات وأسفرت
عن أضرار جسيمة.

�صيف و�شتاء ( ...تتمة �ص)1
َم��ن ن���ادى ب��ـ«ال��رب��ي��ع العربي»
وأوص���ل ال��ب�لاد العربية جميعها
إل��ى الكارثة التي تعيشها ،ألستم
ّ
تبشر وزي��رة خارجيتكم
أنتم؟ ألم
كوندوليزا راي��س بالشرق األوسط
الجديد وبـ«الربيع العربي»؟ وما
كانت النتيجة؟ مئات ألوف القتلى
الذين تتح ّملون أنتم وال أحد سواكم
المسؤولية عن مقتلهم .المسيحيون

�سليمان في اليوم  2192يخرج من الق�صر ( ...تتمة �ص)1
وأكدت مصادر مطلعة في  8آذار لـ«البناء» أنّ التفاهمات
الخارجية معقدة وغير واضحة المعالم والمسألة تتع ّدى
التفاهم اإليراني – السعودي إلى المفاوضات اإليرانية مع
الدول الـ ،1 + 5والتي لن تح ّل في وقت قريب.
وأشارت إلى أنّ االستحقاق الرئاسي ينتظر المحادثات بين
الرئيس سعد الدين الحريري ورئيس تكتل التغيير واإلصالح
العماد ميشال ع��ون ،وأنها تراهن على تفاهم الحريري –
يقصر
عون ،الذي هو حاجة وضرورة ،فالحراك الداخلي قد ّ
فترة الفراغ ،فيما االتكال على الخارج سيساهم في إطالة
أمد الفراغ ،ال سيما أنّ التفاهم اإليراني  -السعودي يمكن أن
يطول ،عندها قد نذهب إلى مرحلة صعبة ومفتوحة على ك ّل
الخيارات.
واعتبرت المصادر أنّ ره��ن المؤسسات الدستورية
صراً ،ونح ّول البلد
بالتوافق الخارجي يعني أننا ال زلنا ُق ّ
ليصبح من ذوي االحتياجات الخاصة .وش� ّددت المصادر
على أنّ تح ّرك السفارات في شأن االستحقاق الرئاسي ،هو
تدخل وليس مساعدة ،ما يؤكد أنّ الخلل ال يزال موجودا ً منذ
عام .1943
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العبودية ،عبودية الزعيم ،أو العبودية في الوظيفة ،أو في
التصفيق أو في سائر القضايا ،وإن من ضحى وحرر ودفع
دماءه يريد هذا النوع من التحرير ،إال أن االستغالل السياسي
ال يريده».

بري :المقاومة حاجة وطنية

وأك��د رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري ف��ي بيان «أنّ
المقاومة حاجة لبنانية ،وتحصين لبنان سياسيا ً يبدأ
بإنجاز االستحقاق الرئاسي الذي يصادف يوم  25أيار نهاية
المهلة الدستورية المح ّددة النتخاب رئيس ،وهو األمر الذي
يستدعي رفع مستوى المسؤولية الوطنية إلنجاز االنتخاب
وبدء عهد جديد.

جنبالط :بعض الفرقاء
أن هناك عدوا ً
نسي ّ
َ

ولفت النائب وليد جنبالط في تصريح إلى «المنار» إلى
«أنّ يوم التحرير عام  2000يوم لبناني عربي إسالمي»،
مشيرا ً إلى «أنّ بعض الفرقاء نسي ان هناك عدوا ً إسرائيلياً».
وفي مناسبة عيد المقاومة والتحرير ،أكد قائد الجيش
العماد جان قهوجي في «أم��ر اليوم» أنّ المرحلة المقبلة
حساسة ودقيقة ،فنحن نعيش على وقع الخوف من الشغور
الرئاسي للمرة الثالثة في هذه الفترة الحساسة من تاريخ
لبنان ،مؤكدا ً العمل للحفاظ على وحدة لبنان واستقراره.

مجلس الوزراء يفشل في إقرار التعيينات

وحكوميا ً تأخر موعد الجلسة األخيرة لمجلس ال��وزراء
التي عقدت برئاسة الرئيس سليمان ألكثر من ساعة بسبب
م��ش��اورات ح��ول ملف الجامعة اللبنانية ،وتحديدا ً حول
تعيين العمداء وتثبيت حوالى ألف أستاذ ،على رغم ذلك
فشل مجلس الوزراء بإقرار ملف تعيينات الجامعة اللبنانية.
وأوضح الوزير الياس بو صعب “أنّ الرئيس تمام سالم طرح
مسألة مجلس الجامعة من دون التف ّرغ ،إال أنه رفض إال بحث
المل ّفين معاً» .فيما شكل مجلس الوزراء لجنة طوارئ برئاسة
رئيس الحكومة تمام سالم لمتابعة ملف النازحين السوريين
على أن تتخذ اللجنة التوصيات الالزمة لمواجهة حالة تدفق
النزوح بالتنسيق مع مختلف اإلدارات المعنية ،ال سيما لجهة
تكليف وزير الداخلية نهاد المشنوق العمل بعد المناقشة
مع جميع األطراف المعنية على تنظيم عملية النزوح وفقا ً
للمعايير الدولية وتأمين عودتهم الالزمة إلى بالدهم وتكليف
وزير الخارجية جبران باسيل السعي من أجل إقامة مخيمات
آمنة في سورية أو في المنطقة الحدودية العازلة بين لبنان
وسورية ،بالتعاون مع سائر الجهات والهيئات المعنية دوليا ً
وإقليميا ً ودولياً.

الطعن بقانون اإليجارات

من ناحية أخرى ،وقع عشرة نواب على مراجعة الطعن
بقانون اﻻيجارات وقدمت أمام المجلس الدستوري .وناشدت
لجنة المحامين المولجة الطعن بقانون اإليجارات جميع
المعنيين بعدم التدخل بعمل المجلس الدستوري الذي تقع
عليه مسؤولية كبيرة تتعلق بربع سكان لبنان وحياتهم
ومستقبلهم بحيث أن أي تعطيل سيؤدي إلى نتائج كارثية
على الوطن والمواطنين.

ُيذبحون و ُيقتلون و ُي��ش � ّردون من
ب�لاده��م فيما ت��رس��ل��ون األسلحة
والعتاد إلى التكفيريين واإلرهابيين
باسم المعارضة .ما كنت أتص ّور
يوما ً أنّ الدولة التي نادت بالقضاء
على اإلرهاب تتحالف اليوم معه في
الشرق األوسط.
رؤساء كهنة خطفوا ،ومضى أكثر
من عام على خطفهم ولم نسمع كلمة
واحدة من دولتكم تنتقد هذا العمل أو
تضغط على ربيبتها تركيا لإلفراج
عنهم ،بل نسمع يوميا ً على لسان
رئيسكم أنه سيواصل إرسال السالح
إلى المعارضة السورية وسيعتبر
مكاتبها قنصليات.
نحن ال نكره الشعب األميركي
بل نحبه ألنه طيب ويتح ّمل جميع
السياسات الخاطئة لحكومته.
تقولون إنّ االستفتاء ف��ي شبه
جزيرة القرم ليس قانونياً ،ولكن هل
هو في كوسوفو وغيرها ،قانوني؟
هناك أشياء وأشياء ال أري��د ذكرها
اآلن ولكن إذا أحرجنا سنذكرها.
مزّقتم صربيا وال��ي��وم تظهرون
غيرتكم على أوكرانيا وعلى لبنان.
وأس��أل��ك��م :م��ن ب��ع��ث ال��س�لاح إل��ى
اإلره��اب��ي��ي��ن ف��ي طرابلس وغيرها
لنعيش اليوم الحالة المخزية التي

نعيشها في لبنان؟ من م ّهد السبيل
ألن يكون في لبنان ه��ذا العدد من
الالجئين غيركم؟
أنا هنا في المكسيك أرى بالعين
ال���م���ج��� ّردة ك��ي��ف ت��ع��ام��ل دول��ت��ك��م
المكسيكيين الذين يبحثون عن لقمة
العيش م��ن دون شفقة أو رحمة.
وال أري��د أن أتكلم ع��ن ال��ف � َرق التي
أنشأتموها لقتل ه��ؤالء المساكين
طالبي الرزق لهم ولعيالهم.
إرف����ع����وا أي���دي���ك���م ع���ن ل��ب��ن��ان
وع��ن أوك��ران��ي��ا وس��ائ��ر ال��ب�لاد التي
حطمتموها ،ابتداء من صربيا مرورا ً
بفيتنام وصوال ً إلى ليبيا والعراق.
إرفعوا أيديكم عن سورية الحبيبة
باسم الحرية ،فأنتم تدعمون من ال
يعرف للحرية معنى.
ن��أم��ل ون���س���أل ال��ع��ل��ي ال��ق��دي��ر
أن ي��ك��اف��ئ��ك��م ب��م��ث��ل م��ا تصنعون
بالشعوب ،ويعيد السالم إلى أرض
السالم التي ح ّولتموها أرضا ً للحديد
وال��ن��ار وال��ق��ت��ل وال���دم���ار وال��ذب��ح
والخطف ،باسم الحرية وأنتم أبعد
الناس عنها.
أال ه��داك��م ال��ل��ه س���واء السبيل
وجعلكم تنظرون إل��ى اإلنسانية
بعين الرحمة والرأفة ال بعين القتل
والتدمير.

مو�سكو وبكين ( ...تتمة �ص)1
وشدد على أن طرح المشروع الفرنسي بإحالة سورية الى المحكمة
الجنائية الدولية ،على رغم معرفته بالرفض الروسي والصيني إلحراج
البلدين ،يعتبر تجربة للمشروع البريطاني الذي سيطرح للتصويت
الحقاً».
وأوضح الجعفري أن «الغرب اعترف باألمس بوجود إرهابيين وهذا
أمر مهم» ،مضيفا ً أن الدول الغربية «ليست حيادية في موضوع تأجيج
األزمة السورية واستخدمت في مساعيها بعض الدول العربية».
واعتبر المندوب السوري أن «فرض عقوبات على وزير الكهرباء السوري
ومسؤولة الشؤون اإلنسانية في دمشق هي مراهقة دبلوماسية» ،مؤكدا ً
أن مجلس األمن «ال يقوم بمهماته في حماية السلم األهلي».
إلى ذلك ،أكدت الخارجية الروسية أن انتهاكات حقوق اإلنسان في
سورية واضحة وتأتي نتيجة العنف وانتشار اإلرهاب الدولي ونشاط
مرتزقة أجانب ممولين من الخارج ،داعية المجتمع الدولي إلى أداء مهمته
المتمثلة بوقف العنف وإراقة الدماء في سورية في شكل عاجل واستئناف
العملية السياسية من أجل إيجاد قواسم مشتركة في الحوار السوري
حول نظام الحكم في البالد في المستقبل.
وأش��ارت الخارجية في بيان أمس إلى «ع��زم موسكو التشديد على
استئناف المحادثات بين األط��راف السورية على أساس بيان جنيف
وقرارات مجلس األمن الدولي وذلك بعدما أفشل الفيتو المزدوج «الروسي
 الصيني» مشروع قرار فرنسي إلحالة الملف السوري إلى المحكمةالجنائية الدولية».
وأوضح البيان أن المشروع الفرنسي الذي تم إحباطه مثل غيره من
المشاريع الغربية «يهدف إلى تحميل الحكومة السورية فقط المسؤولية
عن انتهاك حقوق اإلنسان» ،مشددا ً على أن «تحديد المسؤولين عن
ارتكاب الجرائم في سورية يتطلب تبني موقف موضوعي وغير منحاز».
وفي هذا االطار ،أعلنت الخارجية الصينية أن إحالة الملف السوري إلى
المحكمة الجنائية الدولية ستؤدي إلى تعقيد الوضع وحل النزاع ،داعية
المجتمع الدولي إلى التمسك بالوسائل السياسية لتسوية األزمة ووقف
العنف وتحسين الوضع اإلنساني.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية هونغ لي أمس« :إنه يجب
على الجهات المعنية تسوية الخالفات في إطار المفاوضات في جنيف»،
مؤكدا ً أن بكين «مستعدة للعمل مع جميع األط��راف لتحقيق تقدم في
تسوية هذه القضية».

