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بكركي بين الدور و�شظايا الزيارة ( ...تتمة �ص)1

األميركية ،وقبله تقرير مركز دراسات حزب العدالة
والتنمية التركي ،وقبلهما استطالع رأي مؤسسة
أي
األب���ح���اث ال��ق��ط��ري��ة ،وك��ل��ه��ا تجمع ع��ل��ى أن���ه ف��ي ّ
انتخابات تنافسية تشارك فيها المعارضة وتطبّق
فيها أش��� ّد ال��م��ع��اي��ي��ر ال��دول��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة صرامة،
سيكون الرئيس بشار األسد هو الفائز بنسبة ال تق ّل
عن الـ 60في المئة.
من يومها ق ّرروا عدم الدخول في تنافس انتخابي
واإلص��رار على المشاركة في السلطة عبر التعيين
ول��ي��س م��ن ب��واب��ة ص��ن��ادي��ق االق���ت���راع ،وق����� ّرروا أنّ
ال��ح��رب التي تختصر ح��رب��ا ً على الرئاسة ال يمكن
خوضها عبر قاعدة االحتكام إلى الشعب السوري،
ول��و بظروف نموذجية ،لذلك ص��ار للحرب عنوان
تعطيل االنتخابات الرئاسية والسعي إلى تشويهها
والتشكيك بها وبنتائجها وبصدقية تعبيرها عن
الرأي الحقيقي للسوريين.
من يومها ق ّرروا أن يمارسوا الترغيب والترهيب
لتفادي حسم شعبي دس��ت��وري ،سيكون م��ا بعده
غير ما قبله ،فح ّولوا مؤتمر جنيف إلى جو مناقشات
عقيمة ب��دالً من التركيز على االنتخابات الرئاسية
كمفصل يحسم فيه السوريون ديمقراطيا ً من وماذا
يريدون؟
ح�� ّول��وا جنيف إل��ى ورق��ة اب��ت��زاز إلل��غ��اء أو تأجيل
االن��ت��خ��اب��ات ،وأرس���ل���وا ال��ع��روض ال��س��ري��ة لتمديد
الوالية الحالية للرئيس السوري بشار األسد مقابل
التمديد للرئيس اللبناني ميشال سليمان ،فكان
اإلص��رار السوري على أنّ للشرعية بابا ً واح��دا ً هو
إرادة الشعب وكلمته الفاصلة.
من يومها ق ّرروا أن يزرعوا طريق الناس لصناديق
االقتراع بك ّل أنواع الضغط النفسي ،واإليحاء بقدرتهم
على التعطيل والتشكيك بالصدقية والطعن باإلرادة
الحرة للسوريين ،فجاءتهم انتخابات السوريين في
لبنان لتخرجهم م��ن ك�� ّل منطق وعقالنية ،وتخرج
لغتهم عن اللياقات واألصول ويخرج الغيظ والغضب
كفضيحة عبّر عنها ق��رار وزي��ر الداخلية اللبناني
كمثل قرار الحكومة اإلماراتية بمنع االنتخابات فوق
أراضيها ،والقضية واحدة ...وهي الحنق من حسم
السوريين لخياراتهم مع دولتهم ورئيسهم.
اليوم سيه ّمهم قياس درج��ة المشاركة والسعي
إلى إفشالها بك ّل ما بين أيديهم من قوة ووسائل موت
وخ���راب ،فالتنافس على عناوين ال��ي��وم التالي هل
ستكون التفجيرات تعطل يوم االنتخابات السوري
أم ماليين السوريين تمنح أصواتها لألسد على رغم
الهاون والتفجيرات؟
وفي حوار مع «البناء» أبدى وزير اإلعالم السوري
ثقته بأنّ السوريين سيقدّمون نموذجهم الحضاري
على رغم المخاطر ويخرجون بالماليين إلى صناديق
االقتراع...
وبينما س��وري��ة تستع ّد ليومها ال��ف��اص��ل يسعى
اللبنانيون إلى استدراك اليوم الفاصل الذي فاتهم مع
دخول الفراغ الرئاسي ،وفيما يتطلع بعضهم نحو ما

ستفعله بكركي بعد ع��ودة البطريرك وإطالعه على
نتائج زيارات الوفود المارونية الموحدة للقيادات،
واستطالع آرائ��ه��ا تمهيدا ً إلط�لاق م��ب��ادرة تستنقذ
ال��رئ��اس��ة م��ن ال��ف��راغ ،ك��ان��ت بكركي نفسها تعيش
ت��داع��ي��ات زي���ارة البطريرك إل��ى األراض����ي المحتلة
أو للشظايا التي أص��اب��ت مقام البطريرك ومكانته
وعالقته باألفرقاء الذين يرتبط نجاح أي مبادرة بهم،
والمقصود ح��زب الله طبعاً ،ال��ذي كشفت مصادر
كنسية رفيعة عن العالقة المتوترة بينه وبين بكركي
على خلفية زيارة األراضي المحتلة ،بينما التسوية
التي حكمت ت��وزّع الحكومة ورئيسها لصالحيات
رئيس الجمهورية عبّرت عن طول أمد الفراغ ،فيما
عبّر مسعى وزير التربية للفصل بين مطالب إقرار
السلسلة واالمتحانات الرسمية عن وجود مؤشرات
ال تسمح بالتوقع بقرب ح�� ّل القضايا العالقة حول
السلسلة.

وفيما يستع ّد السوريون في مختلف المناطق السورية
ل�لإدالء بأصواتهم اليوم في االنتخابات الرئاسية ،فإنّ
المعابر الحدودية بين سورية ولبنان في الشمال والبقاع
ستشهد زحفا ً جماهيريا ً النتخاب الرئيس بشار األسد.
لن تختلف صورة المعابر عن صورة اليرزة ،على رغم
قرار وزير الداخلية نهاد المشنوق المتعلق بنزع صفة الجئ
عن أي مواطن سوري يدخل األراضي السورية.

الزعبي :مواقف  14آذار
ال تشغلنا

في هذا الوقت أكد وزير اإلعالم السوري عمران الزعبي في
حديث إلى «البناء» و«توب نيوز» مساء أمس ،أنّ المواقف
الخارجية تجاه االنتخابات الرئاسية في سورية ليست
من أولوياتنا ،ألنّ ما يعنينا هو رأي السوريين وفقط رأي
السوريين.
وشدّد على أنّ وزارة اإلعالم أتاحت الفرصة لك ّل وسائل
اإلعالم الراغبة بتغطية االنتخابات ،ولم ترفض أيّ طلب
ألي وسيلة إعالمية ،وهناك أكثر من  200وسيلة إعالم غير
سورية ستتولى تغطية اليوم االنتخابي في سورية.
ولفت الوزير الزعبي إلى أنّ الحرص كان كبيرا ً جدا ً على
أن يوفر اإلعالم الرسمي الفرص المتساوية للمرشحين لكي
يقدموا برامجهم إلى الرأي العام السوري.
وقال الوزير السوري إنّ األولوية األه ّم اليوم عند جميع
مك ّونات الشعب السوري هي وقف سفك الدماء والقتل
والتدمير ،ويمكن القول إ ّنها األول��وي��ة ل��دى السوريين
وانعكاسها وص��داه��ا سيكون عبر كثافة المشاركة في
العملية االنتخابية.
وأشار الزعبي إلى أنّ الدول التي لم تسمح للسوريين
باالنتخاب في مقرات السفارات السورية ارتكبت مخالفة
لقواعد القانون الدولي.
ورأى الوزير الزعبي أنّ وزير الداخلية اللبناني نهاد
المشنوق يعاني من ضعف في مادة الحساب ،واقترح عليه
االستعانة بمد ّرس في الحساب لتقويم ضعفه.
وتابع الزعبي قائالً :إنّ موقف فريق  14آذار في لبنان لم
يشغلني كثيراً ،وقد اطلعت عليه بشكل عابر ولن أعلّق عليه
ألنه ال يشغلني.
وعن قرار وزارة الداخلية اللبنانية بإسقاط صفة النازح
عن ك ّل مواطن سوري يغادر األراضي اللبنانية للمشاركة
في االستحقاق االنتخابي ،شدّد الزعبي على أنه قرار مخالف
للقانون الدولي الذي يحفظ حق أيّ مواطن في التعبير عن
رأيه وإرادت��ه ،وقال :على أي حال ،ما جرى أمام السفارة

السورية في لبنان هو انعكاس إلرادة السوريين في الخارج
والتي تشبه بطبيعتها إرادة السوريين في الداخل.
وبالنسبة إلى أه ّم التحديات التي تنتظر سورية بعد
االنتخابات والتي سيواجهها الرئيس القادم ،أكد الوزير
الزعبي أنّ التحدي الرئيسي هو تحدي مواجهة اإلرهاب
وإعادة اإلعمار والبناء بك ّل ما تعنيه الكلمة.
ٍ
ساعات من بدء االستحقاق في الداخل السوري،
وقبيل
ّ
تحضر النازحون السوريون في أماكن متعددة من البقاع
ً
لالنطالق باكرا (اليوم) إلى سورية لإلدالء بأصواتهم ،في
حين أن حافالت تق ّل السوريين من لبنان إلى سورية عبر
نقطة المصنع البرية الحدودية بين لبنان وسورية وسط
إج��راءات أمنية مكثفة اتخذتها القوى األمنية اللبنانية
تسهيالً ومواكب ًة وحماي ًة ألمن المواطنين والعابرين من
سوريين ولبنانيين» ،وأك��د مصدر أمني لـ«البناء» ،أن
معبر المصنع والعاملين فيه هم في جهوزية تماما ً كما هو
معروف تسهيالً لحركة العبور المعتادة».
وأمام ذلك اصطفت الحافالت في حين أن نقطة المصنع
«تشهد زحمة غير مسبوقة للعابرين إل��ى سورية من
السوريين النازحين قسرا ً إلى لبنان» ،والالفت أنّ العديد
م ّمن التقتهم «البناء» ،يجمعون على ترداد جمل ًة واحد ًة:
«الله سورية ّ
وبشار».

قرار المشنوق
ارتباك وذعر

وفي السياق أكدت مصادر مطلعة في  8آذار لـ«البناء» أنّ
قرار وزير الداخلية هو قرار مخالف ألبسط القواعد والقيَم،
تنص عليها مبادئ حقوق اإلنسان ،وهو قرار متس ّرع
التي
ّ
وسياسي يبغي قطع الطريق على خيارات الشعب السوري
بانتخاب الرئيس األسد ،إال أنه محاولة ستبوء بالفشل ولن
يكتب لها النجاح.
وأشار المصدر إلى أنّ قرار المشنوق هو غير دستوري
يمس
فأيّ قرار يتخذ يتطلب إجماعا ً حكوميا ً ال سيما أنه
ّ
العالقات بين بلدين شقيقين .واعتبرت المصادر أنّ هذا
القرار بمثابة ارتباك وذعر أصاب فريق  14آذار بعد التدفق
الهائل للنازحين إلى السفارة السورية والذي ضرب عرض
الحائط البروباغندا اإلعالمية الكبيرة التي تقول بأن الشعب
السوري ال يريد الرئيس األسد.

«القومي» :قرار سياسي وانفعالي

وذكر الحزب السوري القومي االجتماعي في بيان أمس
أن بعض القوى اللبنانية التي ينتمي إليها الوزير نهاد
المشنوق ،دأبت خالل السنوات الماضية على التعاطي
لتوجه من خاللها سهام االتهام باتجاه
مع قضية النزوح،
ّ
الدولة السورية ،ولما ثبت أنّ هؤالء النازحين ،إنما نزحوا
بفعل جرائم المجموعات اإلرهابية المتطرفة ،جاء قرار وزير
الداخلية اللبناني ليكشف عن سياق انفعالي ،ورد فعل غير
مب ّرر على إقبال السوريين على المشاركة في االنتخابات
الرئاسية في سفارة بالدهم ،ما يؤكد أن هذا القرار يتقاطع
م��ع م��واق��ف ال���دول التي منعت السوريين م��ن ممارسة
حقوقهم الديمقراطية ومشاركتهم في تحديد مستقبل بلدهم
بإرادتهم الحرة.

ش ّل الدولة

في م��وازاة ذلك ،تستم ّر هيئة التنسيق في تهديدها
بش ّل الدولة كلها ابتداء من  7حزيران إذا لم تق ّر السلسلة،
بعدما أعلن وزير التربية إرجاء االمتحانات الرسمية
خمسة أي��ام بانتظار االت��ص��االت بين هيئة التنسيق
النقابية والمجلس النيابي التي ستتحدد في العاشر
من الشهر الجاري .فيما ينتظر أن تتكثف االتصاالت مع

انت�صار الأ�سد ( ...تتمة �ص)1
االستحقاق االنتخابي الذي يعيش السوريون أجزاءه األخيرة اليوم ،أو
خالل هذه اللحظات ،يتجاوز في رئيسياته العناوين التي يمكن أن تساهم
في تحديد معالم المشهد االنتخابي ،إذا كان هذا المشهد معزوال ً ع ّما مررنا
فيه خالل السنوات الثالث الماضية ،إذ نعتقد أنّ هناك رئيسيات صاعدة
سوف تحدّد أولويات السوريين ،وسوف تساهم في فرزهم على نحو حا ّد
جداً ،بين واقع كان يعيشه السوريون وواقع أضحوا يحلمون به ويتطلّعون
إليه.
إنّ اللحظة الموضوعية الناتئة التي جاءت على أكتاف عشرات آالف
الشهداء والضحايا ،وعلى أكتاف الدمار والخسائر واللجوء ،سوف تساهم
كلها في إعادة إنتاج الذات السورية ،وسوف تساهم كلها في إعادة الفرز
الجديد للشارع السوري ،وسوف تساهم كلها في تجاوز العنوان التقليدي
الذي يحكم عادة مثل هذه االستحقاقات االنتخابية في شروط غير هذه
الشروط.
في تقديرنا أنّ السوريين سوف ينحازون ،وربما سوف يحاولون الثأر
لواقع وطني كانوا يعيشونه ،وواقع استقرار كانوا يتمتعون بجميع مفرداته
وحيثياته ،وسوف ينحازون أيضا ً إلى إلى عنوان الدولة القوية ،الدولة
الواحدة التي قدّمت إليهم الكثير الكثير ،والتي حمتهم ورفعتهم ،وسوف
ينحازون إلى قيمة عظمى و ّفرتها لهم مؤسسة الدولة في لحظات تاريخية
مس بمعناها
واسعة .إنها قيمة الكرامة والسيادة وقيمة األنا العالية التي لم ُت ّ
الجمعي في لحظات عديدة كان يمكن أن تكون غير ما كانت عليه.
هذه واحدة ال ب ّد من االنتباه إليها ،إنما هناك ثانية ال يمكن أن نتجاوزها
أيضاً ،وال يمكن أن نقفز فوقها ،باعتبار أننا نقصد الموضوعية في إطاللتنا
باتجاه المستقبل الذي سوف ُتفرض عليه أدوار جديدة تتجاوز هذه األدوار
وتلك المهمات الحالة اللحظية لجهة التركيز على ما كانت عليه الدولة
فحسب.

أما صحيفة «راديكال» فذكرت
أن االنتخابات البلدية التي أعيدت
أم��س األح��د في محافظتي يالوفا
وآغ��ري و 14بلدية أخ��رى حملت

وفيات
والد الفقيدة شفيق رشيد بو خير
والدتها كوليت ديب صوايا
شقيقها الدكتور روي شفيق بو خير
وعائلته
شقيقتها المهندسة رلى شفيق بو خير
جدتها سهيلة سليم الرمادي
وأنسباؤهم ينعون فقيدتهم الغالية
المأسوف على شبابها المرحومة

البروفسور
رانيا شفيق بو خير
أستاذة في الجامعة اللبنانية
المنتقلة إلى رحمته تعالى يوم الخميس
الواقع في  29أيار  2014في روسيا متممة
واجباتها الدينية.
احتفل بالصالة لراحة نفسها الساعة
الخامسة من بعد ظهر أمس االثنين في 2
حزيران  2014في كنيسة مارجرجس ـ
الشوير.
تقبل ال��ت��ع��ازي ال��ي��وم ال��ث�لاث��اء وغ��دا ً
األرب��ع��اء في  3و 4ال��ج��اري في صالون
الكنيسة اب��ت��داء م��ن ال��س��اع��ة العاشرة
صباحا ً ولغاية السابعة مساء.

دالالت مهمة .وقالت« :البلديتان
ال��ل��ت��ان خسرهما ح��زب العدالة
والتنمية في انتخابات  30آذار
الماضي بفارق ص��وت واح��د في
يالوفا وسبعة في آغري ،خسرهما
اليوم بفارق مئتي صوت في األولى
لمصلحة حزب الشعب الجمهوري
و 2500صوت في الثانية لمصلحة
مرشح حزب السالم والديمقراطية
ال���ك���ردي .م��ش��ه��د أح����زن رئ��ي��س
الحكومة .رسالة المئة والخمسين
ألف ناخب بالوكالة عن كل تركيا
هي إنذار لحزب العدالة والتنمية
ب���ض���رورة تغيير س��ل��وك��ه .فهل
سيفهم أردوغان هذه الرسالة»؟
وتحت عنوان «تحالف ترميا
م���ع داع�����ش» أش�����ارت صحيفة
«أوزغ��������ور غ���ون���دي���م» إل����ى أن
ال��م��ع��ل��وم��ات ال��م��ي��دان��ي��ة أثبتت
«أن تركيا وف��رت دعما ً لوجستيا ً
لمسلحي «داع���ش» كي يهاجموا
مدينة سركانيه الكردية (رأس
العين) وارتكاب مجزرة فيها قبل
أيام» .وقالت حنيفة حسين وهي
من القيادات الكردية« :إن الهدف
ه��و ض��رب ن��م��وذج الحكم الذاتي
ل�لأك��راد ف��ي س��وري��ة داع��ي��ة ال��ى
حماية المكتسبات المتحققة حتى
اآلن بحسب تعبيرها» .كما دعت
الحزب الديمقراطي الكردستاني
برئاسة مسعود ال��ب��رزان��ي «ال��ى
التخلي عن عدائه ألكراد سورية».

غريب :ال نية بإعطاء السلسلة

وأكد رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب لـ«البناء»
أن اللقاء مع وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب
شهد عرضا ً لوجهة نظر الوزير ولوجهة نظر هيئة التنسيق
التي كانت تفضل أن يت ّم تقريب موعد الجلسة المخصصة
لمناقشة سلسلة الرتب والرواتب ،بدل التأجيل في موعد
االمتحانات الرسمية خمسة أيام .وح ّمل النواب مسؤولية
تأجيل االمتحانات وتعطيل الدولة ،الفتا ً إلى أنه لو كان
هناك من نية بإعطاء السلسلة لكان ت � ّم تقريب موعد
الجلسة ،مشيرا ً في الوقت عينه إلى «أنه علينا عدم استباق
األمور ،فوزير التربية يعمل إليجاد ح ّل ونحن على اتصال
معه ألننا نريد الحقوق ألصحابها ،والخطوط مفتوحة مع
الكتل السياسية».

بوصعب :ح ّل لملف
عمداء الجامعة والتفرغ

ونفى وزير التربية لـ«البناء» ما يُحكى عن االستعانة
بالعسكريين واألمنيين في حال لم يت ّم التوصل إلى اتفاق
مع هيئة التنسيق ،الفتا ً إلى أنّ القرار يعلن في حينه ،وأشار
بوصعب إلى أنه أكد لوفد هيئة التنسيق أنه من حقهم أن
يطالبوا بحقوقهم ،والقيام بأي خطوة تخدم قضيتهم ،فهو
يش ّد على أيديهم ،لكنه طلب منهم أن يتفهّموا أنّ مسؤوليته
تقضي بأن يجري االمتحانات الرسمية بأي وسيلة متاحة.
وفي موضوع الجامعة اللبنانية ،أكد بو صعب أنّ جلسة
اليوم هي استكمال للجلسة السابقة ،وأنّ موضوع عمداء
الجامعة والتف ّرغ سيوضع على جدول أعمال أول جلسة
لمجلس الوزراء حين تعقد ،ألنّ الموضوع قد ح ّل ولم يعد
هناك أيّ عائق أمامه.

المستقبل :السلسلة ليست بالقوة

وأكدت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ«البناء» أن ال
شيء جديدا ً أو ملموسا ً في ملف السلسلة التي لن تحل إال
باتفاق بين لجنة النائب جورج عدوان ووزير المال علي
حسن خليل .وش��ددت مصادر «المستقبل» على أن على
هيئة التنسيق أن تعي أن االمور ال تحل بالقوة ،وعليها أن
توافق على ما سيتم التوافق عليه بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية وإال ال سلسلة.

آلية عمل مجلس الوزراء
في ظ ّل الشغور

واليوم يعقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الحكومية
برئاسة الرئيس تمام سالم ،وحضور الوزراء الذين سيغيب
منهم وزيرا التربية والعمل الياس بو صعب وسجعان قزي.
وتبحث الجلسة في المواضيع المتعلقة بآلية عمل المجلس
بعد شغور موقع رئاسة الجمهورية ،لجهة اتخاذ القرارات
باألكثرية أم باإلجماع ،ال سيما لجهة توقيع المراسيم
باإلجماع أم بتوقيع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين.
وبحسب المعلومات التي توافرت لـ«البناء» من مصادر
وزارية مطلعة فإنّ الجهود تر ّكزت على الخروج من جلسة
اليوم باتفاق ،آمالً بانطالق عمل الحكومة في هذه المرحلة،
وأبدت المصادر تفاؤال ً بالوصول إلى تسوية على قاعدة
تقسيم المراسيم إلى قسمين ،األول يتعلق باألمور العادية،
والثاني بالقضايا الكبرى .وتو ّقع األول��ى من قِبل رئيس
الحكومة والوزراء المعنيين ،بينما تو ّقع الثانية من كامل
أعضاء مجلس الوزراء .وأضافت المعلومات أنّ هذا االتجاه

حراك بكركي

في غضون ذلك وضع االستحقاق الرئاسي في ثالجة
انتظار التسويات االقليمية .وأشارت مصادر بكركي إلى أنّ
االتصاالت ستتكثف مع عودة البطريرك الماروني بشارة
الراعي للوصول إلى ح ّل توافقي يفضي إلى انتخاب رئيس
للجمهورية في أسرع وقت ممكن .وأشارت المصادر إلى أنّ
وفد المؤسسات المارونية سيطلع البطريرك الراعي على
محصلة لقاءاته مع األقطاب األربعة ،بعد أن يلتقي رئيس
تيار المرده النائب سليمان فرنجية غداً ،ليُبنى على الشيء
مقتضاه .وج��دّدت مصادر بكركي التأكيد على ض��رورة
االتفاق على رئيس غير استفزازي ،يحظى بموافقة الكتل
األساسية وينال شبه إجماع في المجلس النيابي.

«المستقبل» أبلغ عون بطريقة
دبلوماسية عدم تبنيه للرئاسة

وأك��دت مصادر كتلة المستقبل لـ«البناء» أن ال جديد
ف��ي ال��م��ف��اوض��ات الحاصلة بين العماد ميشال عون
والرئيس سعد الحريري ،فاألخير أبلغ العماد عون بطريقة
دبلوماسية عدم تبنيه كمرشح وفاقي لرئاسة الجمهورية
عندما دعاه إلى التوافق مع القوى المسيحية في  14آذار.
وأشارت المصادر إلى أن ال جلسة في  9حزيران الجاري ألنّ
المواقف في كال الفريقين ال تزال على حالها.
وأكدت مصادر في  8آذار لـ«البناء» أن رئيس الجمهورية
المقبل من المفروض أن يلبّي الح ّد األدن��ى من الوطنية،
وإذا كان غير ذلك ،فحزب الله لن يكون سلّما ً يصعد عليه
اآلخرون لرئاسة الجمهورية ،فهو ليس للديكور ،ومن يطالب
نواب الوفاء للمقاومة بحضور الجلسات عليه أن يتشاور
معها في مواصفات وأسس اختيار الرئيس واألسماء التي
يمكن قبولها.

االنتخابات النيابية
بمعزل عن الرئاسية ضرب للميثاقية

ورفض حزب الكتائب بعد اجتماعه األسبوعي التسليم
باستحالة إجراء االنتخابات الرئاسية ،والعمل على إجراء
االنتخابات النيابية كبديل عن األولى ،ويؤكد أنّ هذه ال
تلغي تلك ،بل إنّ السير باالنتخابات النيابية بمعزل عن
إجراء االنتخابات الرئاسية هو هروب غير بريء وتسليم
بسابقة خطيرة تجعل من منصب رئيس البالد منصبا ً
برسم اإللغاء وهذا ضرب للميثاقية في الصميم.

حزب الله :قبل الزيارة
ليس كما بعد الزيارة

وسط ذل��ك ،برز موقف لرئيس جبهة النضال الوطني
النائب وليد جنبالط لجهة مساندة البطريرك الراعي
ف��ي تبرئة عمالء لحد ،وس��أل أن م��ن يس ّمون بالعمالء
ينتمون إلى جميع المذاهب والطوائف فلماذا ال تت ّم إحالة
المتو ّرطين منهم إل��ى المحاكمة كما حصل سابقاً؟ أما
أس��ره��م وأوالده���م ممن أجبرتهم ظ��روف االح��ت�لال على
التعاطي م��ع ال��ع��دو ف�لا تنطبق عليهم صفة العمالة.
وأكدت مصادر حزب الله لـ«البناء» أنّ العالقة مع بكركي
لن تكون كما كانت في السابق ،مشيرة إلى أنّ وفد الحزب
الذي زار الراعي قبل الزيارة أبلغه بالتداعيات الخطيرة
للزيارة.

�أيها ال�سوريون ( ...تتمة �ص)1

لنعترف أيضا ً بأنّ الدولة التي قدّمت ذلك كلّه كانت تعاني في أنساق
منها الكثير من أمراض الدول الباردة ،باعتبار أنّ االستقرار والبرود أليّ دولة
سوف يساهمان في توفير تربة الفساد والمحسوبيات ،وسوف يساهمان
في تشويه كثير من العناوين التي تتعلق بتفاصيل المشروع ذاته .هذا
ّ
تضخمت
المشروع الذي تشكلت في وجهه بعض قوى العطالة التي كانت
على حساب مشروع المواطنة ذاته ،وعلى حساب حالة البرود واالستقرار،
إذ أنّ محاوالت الفرز وفق لحظة ساخنة وحادة لجهة عناوين وطنية لم
تكن تتوافر بالشكل الذي يمكن أن يكشف مساحات الوالءات التي تداخلت
وتش ّوهت ،بين وطنية صرفة ،وبين والءات مصلحية مشروطة ،أو قل
مقرونة وملحوقة بتربة استقرار كافية لنمو األنانية وازدياد حجم األطماع
التي لم تتوافر معايير فارزة لها أو كاشفة عنها.
نعتقد أنّ المرشح الدكتور بشار األسد شكل وسوف يشكل ،إلى جانب
فريق وطني يقوده ،عالمة فارقة في لغة التحدي والصمود والنهوض
التي يتطلع إليها السوريون ،لكنه في اآلن ذاته ال يمكن لهؤالء السوريين
أن يصمتوا بعد ذلك على تربة طازجة أو مناسبة لحماية السيادة والكرامة
السورية ،في أن تصبح تربة صالحة لتغطية الفساد والتجاوزات والمصالح
الفردية واألنانية التي يمكن لها أن تنمو وتزداد...
كما أ ّنه يجب االنتباه جيدا ً إلى لغة حادة تشكل متكأ دخول إلى مرحلة ما
بعد العدوان ،كي ُتستغ ّل في مواجهة التجاوزات ذاتها التي يمكن أن تنشأ
في ظ ّل حالة نشوة وشعور عميق باالنتصار والصمود ،إذ يجب التركيز
على حقائق ،أهمها أنّ هذه اللغة وتلك المساحة ينبغي االستناد إليهما من
قبل قيادة المشروع ذاته ،ليفيد المشروع منهما في مواجهة ظواهر وحاالت
ُتستغ ّل في مساحة النصر على نحو سالب ،ويمكن أن تؤثر في مستقبل
الدولة وعالقتها مع مكونات مجتمعية عانت سابقاً.

خالد الع ّبود

�أنقرة دعمت ( ...تتمة �ص)1

عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس من زيارته
اإليطالية ،حيث سيستأنف م��ش��اورات��ه م��ع األف��رق��اء
المعنيين إليجاد تسوية مقبولة من الجميع.

ال��ذي رس��ت عليه االت��ص��االت حتى مساء أم��س من دون
استبعاد أية مفاجآت.
أما في شأن جدول األعمال ،يُنتظر أن يوزع قبل ثالثة
أيام من موعد الجلسة في ضوء صيغة توافقية تحكم هذا
الموضوع.

�س��دون إيمانكم ب��وح��دة ال��ت��راب والشعب
ال��ي��وم ت��ج� ّ
وإص��رارك��م على دح��ر جميع مشاريع التفتيت والفتن
وسيركم في خط تفكيك آلة العدوان بالمصالحات التي
تستر ّد إل��ى حضن الوطن أل��وف الشبّان السوريين من
صفوف الجماعات التي نشرت الفوضى والموت والقتل في
جميع المناطق السورية.
اليوم ينظر العالم بأسره إلى هبتكم الحضارية دفاعا ً عن
وطنكم ،وإلى اختياركم طريق التغيير السياسي باالنتخاب،
إلرساء ديمقراطية تعددية انطالقا ً من االنتخابات الرئاسية
التنافسية ،وأيا ً يكن مرشحكم ،فصوتكم هو للح ّل السياسي
الوطني وض�� ّد المخططات األجنبية المرسومة لفرض
الهيمنة الغربية الصهيونية التي يريدون إخضاع سورية
تجسد
لنيرها واالنقالب على دور سورية التاريخي الذي
ّ
بكونها الدولة العربية الوحيدة المقاومة التي منعت تمدّد
السيطرة الصهيونية ،ورفضت التنازل عن حقوقها وعن
قضية فلسطين ،وظلت بجميع إمكاناتها حاضنة للمقاومة.
اليوم تعادل أصواتكم مقدار وفائكم العظيم لجيشكم
األبي ،الجيش العربي السوري ،ولدماء الشهداء الذين بذلوا
أرواحهم دفاعا ً عن الوطن والشعب.
اليوم تؤكدون مقاومتكم لإلرهاب التكفيري وتمسككم
بروح اإلخاء والشراكة المصيرية وبحرية جميع المك ّونات
الدينية والثقافية لشعب س��وري��ة ،وتقفون م��ع جميع
المرجعيات الدينية الوطنية التي تح ّركت لص ّد العدوان
على الوطن فقدمت الشهداء وتكبّدت التضحيات في وجه من
د ّنسوا مقدساتكم واستباحوا مساجدكم وكنائسكم وأشرعوا

سيوف الغدر والقتل ،بعدما استقدم المعتدون إلى بلدكم
جحافل اإلرهابيين والمجرمين والمرتزقة من جميع أنحاء
جسدت في مواقفها إرادتكم وعزمكم
العالم ،وتلك المرجعيات ّ
على حماية سورية نموذجا ً عالميا ً فريدا ً للوحدة في الوطن
والحترام حرية االعتقاد لدى جميع المؤمنين في سورية،
وتكريسا ً لغنى الثقافة السورية بتن ّوع مواردها في ظ ّل دولة
وطنية حرة مستقلة هي قلعة العروبة وقلبها النابض.
تجسدون ثقتكم بقائد مقاوم
أيها السوريون ...اليوم
ّ
تحدّى العالم في سبيل الدفاع عن سورية وعن الشرق كله،
وشكل صموده األسطوري خالل السنوات الماضية أمثولة
لشعوب األرض المناضلة في سبيل التخلص من الهيمنة
األميركية .هذا القائد ال��ذي تصدى للغطرسة والعدوان،
والتصق بشعبه واهتدى بإرادتكم في ك ّل خطوة وك ّل قرار
يستم ّد شرعيته التاريخية منكم.
أيّها السوريون ...إنّ صمودكم العظيم شرع يغيّر العالم
والمنطقة ،وقد أسقطتم جميع األقنعة وفضحتم بوعيكم
حقيقة حلف العدوان الذي يدعم جماعات التكفير اإلرهابية
وزمر عمالء «إسرائيل» الذين يد ّربهم المعتدون ويسلّحونهم
ويم ّولونهم للنيل من وطنكم.
أيّها ال��س��وري��ون ...ه��ذا اليوم هو يومكم وفيه كلمتكم
الفاصلة وطوفانكم في الساحات ومراكز االقتراع يحمل
بشارة النصر القادم ال محالة بقيادة الرئيس بشار األسد...
إنه يوم أغ ّر للعروبة والمقاومة وإلرادة الشعوب التي ال
تنكسر.

غالب قنديل

االنتخابات ال�سورية ( ...تتمة �ص)1
عالء الدين بروجردي «أن الواليات المتحدة
تخشى م��ن ال��ش��رع��ي��ة ال��ت��ي سيكتسبها
الرئيس ال��س��وري بشار األس��د م��ع اج��راء
االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة» ،وأض����اف« :إن
ف��وز األس��د باالنتخابات المقبلة يعني ان
المعارضة كذبت لثالث سنوات».
وأوض��ح ب��روج��ردي أن وف��ودا ً برلمانيا ً
من اوغندا وزيمبابوي والفيليبين ورئيس
البرلمان البوليفي ورئيس لجنة الدفاع
الفنزويلي ومساعد رئيس لجنة العالقات
الخارجية في البرلمان الطاجيكي «سجلوا
اس��م��اءه��م ل��م��واك��ب��ة ه���ذه االن��ت��خ��اب��ات»،
وأضاف أن الوفد البرلماني اإليراني الموفد
الى سورية «سيضمه اضافة الى مجموعة
من النواب» .وأش��ار الى ان «بلدانا ً أخرى
مثل روسيا ولبنان سترسل وفودا ً برلمانية
مستقلة لمواكبة هذه االنتخابات».
من ناحية أخرى ،أعرب الوفد البرلماني
الروسي وناشطون من الواليات المتحدة
وكندا وإيرلندا عن أملهم بأن «يعم االستقرار
في سورية وتكون االنتخابات الرئاسية
نموذجا ً يحتذى في الدول المجاورة».
وأك���د رئ��ي��س مجلس الشعب ال��س��وري
محمد جهاد اللحام خ�لال لقائه الوفدين
«إص��رار الشعب ال��س��وري على المشاركة
ف��ي االستحقاق ال��دس��ت��وري رغ��م حمالت
ال��ت��ح��ري��ض ال��س��ي��اس��ي واإلع�ل�ام���ي التي
تنتهجها بعض ال��دول المتآمرة لتعطيل
الحياة السياسية في البالد» ،فيما وضع
رئيس اللجنة القضائية العليا القاضي
ه��ش��ام الشعار أع��ض��اء ال��وف��دي��ن بصورة
اإلج���راءات التي اتخذتها اللجنة إلنجاح

العملية االنتخابية بكل شفافية.
وأكد رئيس لجنة شؤون األمن في مجلس
الدوما الروسي سيرغي غافريلوف رئيس
الوفد «أن المراقبين الروس لم يسجلوا أي
خ��روق ف��ي عملية التحضير لالنتخابات
الرئاسية» ،مشيرا ً إل��ى «أن هناك تهديدا ً
لحياة المراقبين من قبل المتطرفين».
وأش����ار غ��اف��ري��ل��وف إل���ى «أن أع��ض��اء
الوفد مهتمون جدا ً باالنتخابات الرئاسية
واالطالع على حجم المشاركة الشعبية فيها
باعتبارها أول انتخابات رئاسية تعددية
ُتجرى وفقا ً للدستور وقانون االنتخابات
الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً» ،معربا ً
ع��ن أمله ف��ي «أن تكون ه��ذه االنتخابات
نموذجا ً يحتذى في الدول المجاورة».
وع� ّب��ر أع��ض��اء ال��وف��د ع��ن تضامنهم مع
ال��ش��ع��ب ال��س��وري ف��ي م��واج��ه��ت��ه ال��ح��رب
الظالمة التي يتعرض لها ،مؤكدين« :أن
الشعب ال��روس��ي بمختلف فئاته يدعم
تطلعات الشعب السوري إل��ى حياة حرة
كريمة وح��ق��ه ف��ي ان��ت��خ��اب رئ��ي��س للبالد
ومحاربة المجموعات اإلرهابية المسلحة
ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي
ترتكب بحق المدنيين».
وأع��رب��ت رئ��اس��ة الجمهورية العربية
السورية عن شكرها جميع السوريين على
المظاهر الحضارية التي عبروا عنها خالل
فترة الحمالت االنتخابية لمرشحي الرئاسة
وانتخابات الخارج.
وأملت رئاسة الجمهورية في صفحتها
على موقع التواصل االجتماعي «فايسبوك»
من المواطنين مواصلة التزامهم بالدستور

والقوانين والتعبير عن تأييدهم ألي مرشح
عبر توجههم إلى صناديق االقتراع المنتشرة
في األراضي السورية كافة لممارسة حقهم
ال��دس��ت��وري واإلدالء بأصواتهم الختيار
مرشحهم للرئاسة بكامل الحرية والشفافية
والمسؤولية.
ال��ى ذل��ك ،أك��د وزي��ر الخارجية الروسي
سيرغي الفروف أن موسكو «مستعدة دائما ً
لبحث الوضع اإلنساني في سورية واتخاذ
خطوات إضافية لتخفيف معاناة السكان،
لكنها تعارض محاوالت تسييس الموضوع
اإلنساني واستغالله للمطالبة بالتدخل
الخارجي في األزمة».
وقال الفروف أن «الشيء األهم هو اال يتم
تسييس هذه المسائل واستغاللها كذريعة
إلثارة التصعيد وتجييش الرأي العام الدولي
لدعم التدخل األجنبي في األزمة السورية»،
مشددا ً على أن موسكو لدى النظر في المسائل
اإلنسانية في مجلس حقوق اإلنسان بجنيف
وف��ي مجلس األم���ن ال��دول��ي« ،ستسترشد
ب���األه���داف اإلن��س��ان��ي��ة وض����رورة تخفيف
معاناة السكان المدنيين وليس باالستجابة
للمصالح الجيوسياسية ألحد ما».
واعتبر الفروف أن الغرب ما زال يحاول
تمرير قرار دولي بشأن سورية تحت الفصل
السابع من ميثاق األمم المتحدة .وقال« :إنه
أم��ر غير مقبول ألننا نعرف ما يخطط له
هؤالء الذين يطرحون مثل هذه االقتراحات».
وش��دد «على ض��رورة االسترشاد بمبادئ
القانون اإلنساني الدولي لدى حل جميع
المسائل المتعلقة بإيصال المساعدات
اإلنسانية» .وذكر« :أن هذه المبادئ تنص

على تعاون وكاالت اإلغاثة مع الدولة التي
تستضيف عملياتها» .وأض��اف« :أن فريق
العمل المعني بالمسائل اإلنسانية في
سورية يعقد اجتماعاته في جنيف دورياً».
وتابع الفروف« :أن ممثلي وكاالت اإلغاثة
الدولية يقدمون خ�لال ه��ذه االجتماعات
تقييمات موضوعية بشكل ع��ام للوضع
اإلنساني في سورية» ،إذ يشيرون الى أن
«عمليات إي��ص��ال المساعدات اإلنسانية
تواجه أكبر التحديات في المناطق التي
يسيطر عليها المقاتلون المسلحون الذين ال
يخضع بعضهم ألحد ،أما اآلخرون فيتلقون
دع��م�ا ً م��ن دول أجنبية ع��دة» .وأش��ار الى
أن ممثلي روس��ي��ا ف��ي ه��ذه االجتماعات
«ي��ق��دم��ون تقارير مفصلة ح��ول مساهمة
موسكو في حل القضايا اإلنسانية بسورية،
بما فيها معلومات محددة حول توريدات
المواد الغذائية والمستلزمات األساسية،
ويتحدثون عن جهود الوساطة التي يبذلها
الجانب الروسي في اتصاالته مع سلطات
دمشق ،وجهوده لدفع المصالحات المحلية
السورية قدما ً الى األمام».
وأضاف الفروف« :أما شركاؤنا الغربيون
خالل هذه االجتماعات فال يكشفون شيئا ً
يذكر عن قيامهم بالعمل المماثل ،بل يركزون
على المطالب باستخدام الفصل السابع من
ميثاق األم��م المتحدة في شأن الوضع في
سورية في أس��رع وق��ت وتكثيف الضغط
على النظام وف��رض عقوبات ج��دي��دة ،أي
انهم يسعون ليس لتخفيف التوتر بل الى
تصعيده وإل���ى توفير ال��ظ��روف للتدخل
الخارجي».

ّ
تد�شن ...
�إيران
(تتمة �ص)1
امام الحرب االلكترونية وقد تم نصبها
في مختلف انحاء البالد ويمكن نقل
معلوماتها الى جميع مناطق البالد.
كما لها اكثر من  100هوائي قادر على
الدوران دورة كاملة اي  360درجة.
وبالتزامن مع ازاح��ة الستار عن
هذه المنظومة ،أطلق اسم «شهداء
البعثة» على المنصة ال��راداري��ة
«ق��دي��ر» ف��ي منطقة ك��رم��س��ار شرق
العاصمة طهران.

�إعالنات ر�سمية
اعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب ناظم حليم أبي المنى بصفته وكيالً
عن فريد رافع عبد الخالق أحد ورثة رافع
محمد عبد الخالق سند ملكية بدل ضائع عن
حصة موكله في العقار  216مجدلبعنا.
للمعترض المراجعة خالل  15يوما ً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
اعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب ناظم حليم أبي المنى بصفته وكيالً
عن توفيق يوسف أبي المنى سند ملكية
بدل ضائع عن حصة توفيق يوسف أبو
المنى في العقار  857شانيه.
للمعترض المراجعة خالل  15يوما ً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اس��ت��دراج ع��روض ل��ش��راء ورق متواصل
لمطبوعات جهاز المعلوماتية الرئيسي.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره/200000 /ل.ل.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق «»12
ـ المبنى المركزي.
علما ً أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2014/6/20عند
نهاية ال دوام الرسمي الساعة 11.00
بيروت في 2014/5/29
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 963

مفقود
فقد محمد عبد الحكيم واكد جواز سفره
البرازيلي ،الرجاء ممن يجده االتصال على
الرقم .08/660466

