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كيري في بيروت ( ...تتمة �ص)1

�أ�سد الأمة ( ...تتمة �ص)1

جنيف ،ض��رورة الح ّل السياسي كان هناك توافق حول هذا السيناريو .وكنا
نعتقد أننا من الممكن أن نستم ّر بذلك عبر جنيف  3و 4و ،5إال أنّ الغرب فتح
جبهة جديدة في أوكرانيا وأصبحت المشكلة أصعب .ومنذ تلك الفترة لم تعد
هناك اتصاالت جدية حول الح ّل السياسي في سورية ،على رغم أننا نريد تعيين
مبعوث جديد لسورية خلفا ً لألخضر االبراهيمي ،ونريد تحديد موعد جديد
لجنيف .3
ويأمل أن تعطي االنتخابات الرئاسية السورية دافعا ً جديدا ً لجهود الح ّل
نرحب بالتوافق بين السوريين أنفسهم ،وهناك تجربة
السياسي ،فنحن
ّ
المصالحات الداخلية ،ونحن سنواصل النهج نفسه الذي اعتمدناه في بيان
جنيف( .تفاصيل الحديث ص)3

الحراك الداخلي
تنشيط َ

في موازاة هذه األجواء ،تح ّركت االتصاالت الداخلية في الساعات الماضية على
وقع األزمة التي بدأت تظهر بوادرها في إدارة عمل الحكومة ،وتعطيل الجلسات
التشريعية لمجلس النواب ،ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى التحذير
من سلوك «المقاطعجية» وتهديده بقول ما لم يقله في السابق ،وكذلك إعالن
رئيس الحكومة تمام سالم عن تسمية األمور بأسمائها حيال محاوالت تعطيل
السلطة التنفيذية .وكان بارزا ً وسط ذلك زيارة رئيس تكتل التغيير واإلصالح
العماد ميشال عون إلى عين التينة ولقائه الرئيس بري وقوله« :إنه من الممكن
حضور الجلسة التشريعية التي ستبحث في ملف سلسلة الرتب والرواتب يوم
الثالثاء المقبل».

عون في عين التينة

كيري في بيروت:
ّ
تدخل سافر في الشأن اللبناني

وتوقفت األوساط المراقبة عند زيارة وزير الخارجية األميركي جون كيري
إلى بيروت أمس ،وإنْ كانت مق ّررة سابقاً ،خصوصا ً في ظ ّل المواقف التي أعلنها
بعد لقائه رئيس الحكومة تمام سالم ،والتي عبّرت عن ّ
تدخل سافر لإلدارة
األميركية في الشؤون اللبنانية من خالل دعوته «إلى انتخاب رئيس قوي وقيام
ّ
التدخل األجنبي ورئيس للبرلمان يستجيب لحاجات الشعب
حكومة بعيدة عن
اللبناني» .وتساءلت مصادر مواكبة« :كيف يجمع كيري بين ادعاءاته بعدم
ّ
التدخل في الشأن اللبناني وبين وضعه روزنامة لعمل المؤسسات الدستورية»؟
ً
لكن المصادر الحظت أن مضمون الزيارة ال يحمل جديدا ،وهي تستهدف توجيه
رسائل بأن إدارته حاضرة في الوضع اللبناني ،وفي الوقت ذاته محاولة إعطاء
«جرعة دعم» لحلفاء أميركا في لبنان.
وقد التقى كيري في زيارته التي استمرت بضع ساعات كالً من الرئيسين سالم
وبري والبطريرك الراعي.

تخدير للراعي وتهويل على بري

وأكدت مصادر مطلعة على مسار جولة كيري لـ«البناء» أنّ الزيارة «تحمل
تعويما ً للموقع السني في الدولة على حساب الموقع الماروني الشاغر» .وأشارت
إلى «أن زيارة البطريرك الراعي تأتي في سياق الشغور الحاصل في رئاسة
الجمهورية ،وتهدف إلى تخدير البطريرك الراعي في منطق الفراغ الرئاسي من
جهة ،وتقديم الدعم المعنوي له بعد زيارته إلى األراضي المحتلة من خالل إظهار
أنّ أميركا محتضنة له من جهة أخرى».
ورأت المصادر «أنّ قول كيري إنّ بالده تريد رئيسا ً للبرلمان يستجيب إلى
حاجات الشعب اللبناني ،هو تصريح خارج السياق ،وقد فاجأ الجميع ،فطرح
موضوع المجلس بح ّد ذاته ضرب من ضروب التهويل على الرئيس بري لكي
يدير جلسات انتخاب الرئيس بما يستجيب لإلمالءات االميركية.

أوساط عين التينة

وأش��ارت أوس��اط عين التينة ،إلى أنّ الوزير األميركي أعاد التوضيح أمام
الرئيس بري أنّ بالده ليس لديها أي ّ
مرشح وهي تدعم االستقرار ،وهي ال تضع
«فيتو» على أي مرشح لرئاسة الجمهورية ،وأن هذا االستحقاق هو استحقاق
لبناني بعكس ما جرى فهمه من مؤتمره الصحافي في السراي الحكومي ،مضيفة
أنّ كيري لم يحمل أي أفكار جديدة.
وأوضحت األوساط أنّ الرئيس بري ر ّكز خالل اللقاء على نقطتين أساسيتين
بأن ال بديل عن الح ّل السياسي في سورية ،وأنّ جوهر ما يجري في المنطقة هو
القضية الفلسطينية التي ال مناص من الوصول إلى حلول عادلة لها.

أوساط المصيطبة

إلى ذلك ،أشارت أوساط المصيطبة إلى أنّ ما قاله الوزير كيري أمام رئيس
الحكومة أعلن ما يزيد عنه في المؤتمر الصحافي ال��ذي عقده في السراي.

وأوضحت أنّ النقاش األوسع تر ّكز على موضوع النازحين السوريين ،وضرورة
مساهمة الدول المانحة في مساعدة لبنان إليوائهم .ولفتت إلى أن الوزير األميركي
لم يتحدث عن اسم معيّن لرئاسة الجمهورية وهو تناول الموضوع بشكل عام.

 ...وقاحة كيري

وكان كيري اختصر مواقفه خالل زيارته إلى بيروت بالمؤتمر الصحافي الذي
ّ
التدخل األجنبي،
عقده في السراي الحكومي قائالً« :نريد حكومة تكون بعيدة عن
ورئيسا ً قويا ً جدا ً ورئيسا ً للبرلمان يستجيب لحاجات الشعب اللبناني»! .ولفت
إلى أنه «ال يعود للواليات المتحدة تقديم أي طرح حول انتخاب رئيس للبنان
وليس لدينا أي مرشح ،وال نريد أن نقوم بهذا األمر ،وال بد من ملء الفراغ وانتخاب
رئيس قوي بأسرع وقت.
وتناول كيري الوضع في سورية وقضية النازحين معلنا ً «تقديم مبلغ
لمساعدة النازحين في لبنان ال يلبي حاجات أعداد قليلة منهم وهو  51مليون
دوالر من أصل  290مليون للنازحين داخل سورية والدول المجاورة».
وطلب كيري «مساعدة روسيا وإي��ران وحزب الله للخوض في ح ّل األزمة
السورية ،كما لم ينس اإلع�لان من السراي عن «أن إسرائيل حليفة وصديقة
لبالده»!

سورية مقاومة وصامدة

في غضون ذل��ك ،أكد السفير الروسي الكسندر زاسيبكين في حديث إلى
«البناء» «أنّ هناك تشابها ً بين األحداث في سورية واألحداث في أوكرانيا ،لكن
الذي يختلف أنّ النظام الحاكم في سورية صامد ومقاوم ،فقوى المعارضة
المسلحة والمقاتلون األجانب المنتمون إلى األطراف الخارجية لم يتمكنوا من
إسقاط النظام ،بيد أنّ النظام في أوكرانيا قد سقط.
ورفض السفير الروسي الحديث عن مقايضة بين االعتراف بالرئيس السوري
وبين االعتراف بالرئيس األوكراني .قائالً« :األس��د منذ البداية وإلى اآلن هو
رئيس شرعي ،أما في أوكرانيا فاالنتخابات محاولة إلعطاء شرعية لوضع غير
شرعي».
وش�دّد على أنّ الزحف الجماهيري للمشاركة في االستحقاق الرئاسي في
سورية يؤكد التالحم وااللتفاف حول الرئيس األسد ،فالشعب السوري يريد
االستقرار ووقف الحرب ،ولن يسمح بوصول القوى المتطرفة التي كانت تمارس
االنتهاكات في المناطق السورية لجهة الذبح والقتل ،إلى السلطة ،فعلى رغم
تنحي األسد والذي ال يخدم ولن يخدم الح ّل
الموقف الغربي الذي أكد ضرورة ّ
السلمي في سورية ،فان االلتفاف السوري حول األسد كان واضحا ً في االنتخابات
الرئاسية التي أجريت.
وقال :عندما طرحنا مع األميركيين والدول الغربية والمشاركين في عملية

في هذه األثناء ،حط رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون في عين
التينة في زيارة كان عرابها النائب السابق لرئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي
الذي زار الرئيس نبيه بري أول من أمس .وشكلت الزيارة وفق مصادر نيابية في
التغيير واإلصالح دحضا ً لمحاوالت البعض اللعب على التناقضات بين الرئيس
بري والعماد عون ،مؤكدة أن العماد عون بات المرجعية المسيحية األقوى
والوحيدة من بعد إقدام البطريرك بشارة الراعي على زيارة األراضي المحتلة.

الزيارة لتسيير عمل المؤسسات

وأكد الفرزلي لـ«البناء» أن الزيارة تأتي في إطار معالجة كيفية تسيير عمل
المؤسسات االشتراعية والتنفيذية على قاعدة األولويات مع التأكيد على ضرورة
انتاج رئيس جمهورية في أسرع وقت ممكن.

األسبوع المقبل سيأتي بح ّل

وعلمت «البناء» من مصادر نيابية أنّ الرئيس بري سيجري المزيد من
االتصاالت في األيام المقبلة مع الكتل السياسية إلنضاج األمور قبل جلسة الثالثاء
إلقرار سلسلة الرتب والرواتب .وكان العماد عون أعلن أن موضوع المشاركة في
الجلسات النيابية ال يزال قيد البحث ولن نعلن عن أي خطوة قبل مناقشتها مع
الحلفاء ،ومن األكيد أن األسبوع المقبل سيأتي بحل».

محاوالت لحلحلة االستحقاقات الداهمة

أما في الشأن الداخلي ،فعلى رغم تح ّرك االتصاالت بين القيادات المعنية،
فاألمور المتصلة باالستحقاقات الداهمة ال تزال بحاجة إلى كثير من التواصل
سعيا ً للوصول إلى مقاربات ُتفضي إلى ح ّل أزمة سلسلة الرتب والرواتب وتع ّثر
العمل الحكومي .وأضافت« :أما في ما يتعلّق باالستحقاق الرئاسي فاألجواء
المخصصة النتخاب رئيس
ال تزال ضبابية ما يعني أن جلسة االثنين المقبل
ّ
للجمهورية لن تكون حتى اآلن أفضل حاال ً من الجلسات السابقة».

سالم يهدّد بتسمية المعطلين

وأمس ،قال رئيس الحكومة تمام سالم« :إنه إذا استمر التش ّنج وأدى إلى نوع
من الشلل على عمل السلطة التنفيذية ،فإنه سيس ّمي األشياء بأسمائها وسيتح ّمل
كل مسؤوليته ،ونقل رئيس المجلس الوطني لإلعالم عبد الهادي محفوظ عنه
قوله إنه «سوف يقول من الذي يعطل ومن الذي يؤدي إلى مثل هذا الشلل».

إضراب عام و شامل
يومي  9و 10حزيران

ومطلبياً ،أكدت هيئة التنسيق النقابية ،في اعتصامها أمام مبنى الـ ،TVAأنّ
 10حزيران سيكون نهاية مسلسل سلسلة الرتب والرواتب .ودعت إلى اضراب
عام وشامل في الوزارات واإلدارات والمؤسسات العامة والبلديات وفي السراي
الحكومي في المحافظات واألقضية يومي  9و 10حزيران على كامل األراضي
اللبنانية.

ّ
يحذر ( ...تتمة �ص)1
بوتين
فيما استهدفت مدفعية الجيش مسلحين في مناطق ساقية
الكرت وعرافيد وبيت ع��وان والخضرة وال��س��ودة وكسب
والفرلق.
وفي حمص استهدفت وحدات الجيش مسلحين في الرستن
ووادي الميرا وسالم غربي وشرقي ومسعدة وسعيد وسلطانية
وتلبيسة وكيسين وبرج قاعي وكفرالها وتلدو ومنوخ وطفحة
ومحسة والقريتين بريف تدمر وصدت محاولة تسلل مسلحين
الى قرية أم شرشوح وقرية الدوير في الدار الكبيرة.
وفي درعا قضى الجيش السوري بمكمن محكم على أفراد
مجموعة مسلحة شمال مدرسة اليرموك كما أحبط محاولة
تسلل مجموعة أخرى إلى أحد األبنية الموجودة شمال شرقي

دوار المصري ،ونفذت وحداته عمليات استهداف مسلحين في
حديقة األربعين ومحيط جامع القدس والبجاجة والمنشية.
وف��ي ري��ف إدل��ب استهدف الجيش مسلحين في سرمين
ومحيط جبل األربعين والبدرية وكورين وكفرالتا شمال
الكونسروة ومزارع قميناس وسراقب وبكفلون وبنش وخربة
ماردين عين السودا والشغر والسرمانية وقسطون وسامس
ومعمل الفلين ومحيط جبل األربعين وغ��رب أب��و الضهور
وطلف.
وفي السياق ،اعتبر الرئيس الروسي فالديمير بوتين «أن
العناصر اإلرهابية الموجودة في سورية ستشكل خطرا ً على
أوروبا مستقبالً» ،معرباً« :عن خشيته من أن تتحول سورية

يصاغ العالم على منواله» وينقذ الغرب
بقيادة أميركية من جميع إخفاقاته وخيباته
التي عاناها خالل العقود الثالثة الماضية،
وكان شرط النجاح في هذا الهدف إبعاد رأس
الدولة السورية ورمزها ـ الرئيس بشار األسد
ـ وتعيين دمية مكانه تسيّرها أميركا إلنجاز
الهدف المطلوب .بمعنى أن الحرب حصرت في
الدليل على نجاحها بمفردة واحدة ،إبعاد األسد
وتنحيته عن قيادة الدولة .وتص ّور الغرب أن
بلوغ الهدف ممكن وسهل في الميدان وحدّد
له األسابيع ثم األشهر فأخفق ،فانقلب إلى
السياسة والمناورات االحتيالية التي كانت
موائد جنيف 3 1م  2ودوائر مجلس األمن الموقع
لطرحها أو تداولها ،لك ّنه فشل أيضاً .ولم ُتج ِد
الغرب حربه المتعددة الشكل ،وال هيئات ش ّكلها
وال اجتماعات عقدها لمن أسماهم «أصدقاء
سورية» ،لم يُجدِه ذلك كلّه في الضغط على
الحكم السوري بتسليمه مقاليد السلطة.
ومحصنة
في المقابل ،خاضت سورية بذاتها،
ّ
ومدعومة من حلفائها في محور المقاومة،
ومؤيّدة من قبل أصدقائها في العالم وطليعتهم
روسيا والصين ،حربا ً دفاعية ممنهجة ،تعرف
بمقتضاها م��اذا تريد وك��م هي حجم األخطار
والخسائر التي يمكن إيقاعها بها ،وألن األساس
في الدفاع هو منع وصول المهاجم إلى أهدافه،
وضعت الخطط على هذا األساس لمنع سقوط
سورية في أي شكل من األشكال .وحققت سورية
في حربها الدفاعية بالغة الخطورة إنجازات
مه ّمة وبشكل تدريجي ،ووصلت في الميدان
إلى المستوى الذي م ّكن من القول إنّ العدوان
أخفق استراتيجيا ً في تحقيق أهدافه ،وأنه تعثر
عسكرياً ،بل وضع على طريق اإلخفاق الكلي
بعدما أنجزت سورية في الميدان نحو  70%من
المطلوب إلعالن االنتصار ،ولم َ
يبق لها فعليا ً في
سياق المواجهة إالّ المسألة األمنية في تعقب
المجرمين واإلرهابيين فضالً عن القسم المتبقي
في الميدان عسكريا ً (الـ .)30%إنجازات م ّكنت
سورية من ولوج الحل السلمي بقواعدها هي

ف�ضيحة ا�ستخباراتية ( ...تتمة �ص)1
العديدة التي تورطت فيها قطر من شمال افريقيا إلى مصر وسورية والعراق
وانتها ًء بتمويل الحركات المتطرفة في مالي مثالً ،أصبح تمويل الحركات
المتطرفة في سورية والعمل على ّ
فك مالمحه من التقارير المتواترة في شكل
دوري في الفترة األخيرة بخاصة بين أجهزة االستخبارات الدولية ووسائل
اإلعالم العالمية.
وكان أحدث التسريبات المتعلقة بهذا الملف ال��دور الذي لعبته قطر في
تمويل وتأمين وصول أكثر من  300مقاتل أوكراني إلى سورية قبل عودتهم إلى
بالدهم واالنضمام إلى قوات التنظيم الفاشي «القطاع األيمن» الشهير بعملياته
التنكيلية بالمؤيدين لروسيا في أوكرانيا وشرقها على وجه الخصوص منذ
اندالع األزمة األوكرانية الروسية بسبب شبه جزيرة القرم.

كتيبة حمد بن جاسم

وبحسب التقديرات «المحايدة» يترواح عدد المقاتلين األجانب في صفوف
المناهضين للحكم السوري بين  65ألفا ً و 135ألف مقاتل ،واألقرب اعتمادا ً
على تصريحات للمبعوث األممي (السابق) إلى سورية األخضر اإلبراهيمي،
تتألف األلوية والكتائب المختلفة في سورية من  65ألف مقاتل على األقل ،من
دون احتساب  12ألف مقاتل من حزب الله و 5آالف عنصر من الحرس الثوري
اإليراني وبضع آالف من المقاتلين العرب واألجانب المؤيدين لبشار األسد.
وأشارت التقارير العديدة التي تناولت الوضع السوري إلى أن عدد المقاتلين
الموالين للجيش الحر ال يتجاوز  22ألف مقاتل في سورية ،وحوالى  7آالف
آخرين يتوزعون على بعض الدول المجاورة ،ال سيما تركيا واألردن.
والالفت في التدخل القطري ،تمويل عشرات الفرق والتشكيالت العسكرية،
وأهمها حزب التحرير وجند الشام وفتح اإلسالم اللبنانية ،وجبهة النصرة
وغرباء الشام التي تضم األتراك والمقاتلين الوافدين أساسا ً من آسيا الوسطى
وجبهة تحرير سورية وبخاصة الدولة اإلسالمية في العراق والشام إلى جانب
الجيش الح ّر الذي يهيمن على أكثر فصائله اإلخوان المسلمون.
أما عن الكتائب واأللوية التي ال تعد وال تحصى فإنها تتوزع على ما ال يقل
عن  172تشكيالً بين لواء وكتيبة تتراوح تسميتها بين أحرار وصقور وألوية
وكتائب ،وتتوزع األسماء على عدد من الشخصيات المعروفة في التاريخ
اإلسالمي من حمزة بن عبدالمطلب وخالد بن الوليد وصالح الدين وانتهاء
بكتيبة حمد بن جاسم وزير الخارجية القطري السابق.
والدور القطري لم يقتصر على تأمين األسلحة وحدها ،بل تعداه إلى نهب
الثروات التاريخية واألثرية الفريدة لسورية ،عبر تأمين خروج تحف وتماثيل
ومنحوتات وكنوز أركيولوجية ن��ادرة من سورية في اتجاه بيروت ومنها
إلى عواصم العالم بما فيها الدوحة في إعادة لما حصل في العراق مع الغزو
األميركي في .2003

�إعالنات ر�سمية
إلى أفغانستان ثانية».
وق��ال بوتين خالل مقابلة مع وسائل إع�لام فرنسية ،إن
ال أحد ينكر وجود تلك المنظمات المرتبطة مباشرة بتنظيم
القاعدة ،والتي تشكل تهديدا ً حتى على الدول األوروبية ،ألن
«المتطرفين الموجودين في سورية اليوم سينتقلون عاجالً أم
آجالً إلى بلدان أخرى ،بما في ذلك الى أوروبا».
وأض��اف بوتين« :نخشى من انهيار سورية ،كما حدث
في السودان ،ونخشى أن يتحول الوضع في سورية إلى ما
يشبه الوضع في العراق .ونخشى من أن تح ّول سورية إلى
أفغانستان أخرى ولهذا السبب نريد الحفاظ على السلطة
الشرعية».

قراءة في م�شهد ( ...تتمة �ص)1
وبضوابطها هي ،فكان قرار إجراء االنتخابات
فعلي في مسار الحل
الرئاسية أول قرار سوري
ّ
السياسي الحقيقي ،ألن في هذا القرار أوال ً ونجاح
تطبيقه ثانيا ً نعيا ً نهائيا ً ألهداف العدوان على
سورية ،وإنشاء واق��ع جديد ينبغي التعامل
معه بجدّية تامة من الجميع ،فاالنتخابات قلبت
صفحة كانت سمتها العسكرة والقتال ،وفتحت
صفحة ستكون لها سماتها المميّزة عن السابقة
بأكثر من عنوان وسلوك.
اآلن ،وقد نجحت سورية في إجراء االنتخابات
الرئاسية ،ونجح الشعب السوري في تأكيد
إرادت��ه بتكريس الرئيس بشار األس��د رئيسا ً
لسورية للسنوات السبع المقبلة ،فإننا نرى أن
الشعب تصدّى بعد القوات المسلحة للعدوان
وأسقط أهدافه ،فالرئيس األس��د المستمر في
القبض على أزمة الحكم ،هو الرئيس المستمر
في تثبيت سورية في موقعها االستراتيجي
والرئيس المستمر في المحافظة على سيادة
الدولة وقرارها المستقل ،والرئيس المستمر
بوصفه القائد العام للجيش والقوات المسلحة
في حربه على اإلرهاب ،وأخيرا ً هو الرئيس الذي
سيقود سورية في المرحلة المقبلة التي باتت
تتسم بخصائص ال بد من ذكر بعضها كاآلتي:
أ ـ تغيّر طبيعة الحوار الوطني ومكانه :لم
يبق ثمة مجال بعد هذا الموقف الشعبي العارم
المؤيد للرئيس األسد للحديث عن حوار وطني
خارج سورية ،وعلى أي أرض أجنبية ،فعلى
الجميع إن ش��اؤوا اح��ت��رام الشعب السوري
أن يذعنوا لما أفرزته الصناديق ،وأي حوار ال
يقوده الرئيس األسد وعلى األرض السورية ال
يمكن القبول به أو المناقشة فيه.
ب ـ تحديد معنى المرحلة االنتقالية بقرار
الشعب :كان معنى هذه المرحلة لدى قيادة
جبهة العدوان محصورا ً بأمر واحد هو أن يسلم
ويتنحى أو يرحل
الرئيس األسد السلطة إليهم،
ّ
بعيدا ً عن المشهد ،وبعد الرفض السوري توقف
البحث .واآلن نرى أن الشعب السوري حزم
خياره وأبدى تمسكه بالرئيس األسد الذي لن

في رئاسة الجمهورية ،ودعوته إلى دعم الحكومة ومسؤولياتها
في ملء الفراغ ،لكن الالفت كان النداء الذي وجهه كيري إلى ك ّل
من روسيا وإيران للمساعدة في الح ّل السياسي ،لكن المدهش
ك��ان استنجاده بحزب الله ليكون شريكا ً في الح ّل السياسي.
واالنطباع العام كان أنّ الزيارة ال وظيفة سياسية لها بقدر ما
هي ملء االرتباك بنتائج االنتخابات الرئاسية السورية ،بالحركة
وتصنيع حدث إعالمي يحجب اإلعالم اللبناني عن منح عناوينه
األولى لنصر سورية.
ك���ان ال��ل��ق��اء ال���ذي ج��م��ع ال��رئ��ي��س نبيه ب���ري ب��ال��ع��م��اد ميشال
عون مه ّما ً وم��دار متابعة ،خصوصا ً لما دار فيه من ت��داول في
الخيارات المتصلة بثالثة محاور ،أولها الرئاسة وكيفية تحريك
الجمود حولها ،وثانيها الحكومة وكيفية حفظ مستوى معيّن
من استقرارها وأدائها من دون المساس بمعادالت الصالحيات،
وثالثها التشريع وض��رورة منح المجلس النيابي المكانة التي
تبقيه مؤ ّهالً بنظر الرأي العام الستنقاذ االستحقاق الرئاسي قبل
نهاية واليته الممدّدة.
السفير الروسي في بيروت في حديث خاص إلى «البناء» يقول
كالما ً هاما ً مفصليا ً تجاه القضايا الدولية واإلقليمية ،وأه ّمه كالمه
عن أن ال مقايضة بين الرئيسين السوري واألوكراني ،فالرئيس
ال��س��وري ش��رع��ي ب��ق��وة وزخ���م ان��دف��اع شعبه ووق��وف��ه خلفه،
والرئيس األوكراني محاولة لتشريع ما هو غير شرعي ،وهذا
يعني أن ليس لدى أميركا ما تفعله بعد نصر الرئيس السوري،
بينما لدى روسيا الكثير لتفعله بعد تنصيب الرئيس األوكراني،
وما يعني أنّ السفير الروسي استراتيجي.

يكون إالّ قطب الرحى في أيّ عملية سياسية
تحت أيّ تسمية كانت .هذه هي إرادة الشعب
ال��س��وري ،فمن قبل بها تقبله س��وري��ة ،ومن
أع��رض عنها فليبق بعيدا ً عن أرض الحرية
السورية.
ت ـ تفويض شعبي جديد للجيش والقوات
المسلحة لمتابعة الحرب على اإلرهاب ،بعدما
هالهم تماسك الجيش العربي السوري طيلة
الحرب العدوانية ،ف��راح المعتدون يتف ّننون
في إحداث الشرخ بين الجيش والشعب .واآلن
مع االنتخابات التي حماها الجيش والقوات
المسلحة ،وم��ع انتخاب القائد ال��ع��ام لهذه
القوى التي تواجه العدوان منذ  39شهراً ،يكون
الشعب السوري قد أكد على ثقته بتلك القوى
وجدّد تفويضها بإنقاذ البالد من خطر اإلرهاب
والمجرمين.
ث ـ التأكيد على قدرة الدولة وتح ّكمها في زمام
المبادرة وتماسكها في مواجهة العدوان وإدارة
شؤونها الداخلية ،إذ تم ّكنت من إدارة عملية
انتخابية معقدة وفي ظروف أمنية وميدانية
غير ع��ادي��ة ،ونجحت عبر قواتها المسلحة
ف��ي حماية العملية وأظ��ه��رت عجز اإلره��اب
والمجرمين عن تعطيلها ،وم ّكنت الشعب من
إب��داء رأي��ه وممارسة حقه السياسي بحرية
ونزاهة تحت أعين جمع من أصدقاء سورية
الحقيقيين الذين تقاطروا إليها من  11دولة
أجنبية ،وفود شهدت بأن الشعب اختار رئيس
الدولة وأسقط تخ ّرصات الغرب المعتدي حول
الشرعية أو عدمها ،فالشعب السوري وحده هو
الذي يمنح الشرعية لرئيسه.
أما على الصعيد االستراتيجي العام فنستطيع
القول إن النجاح في إجراء االنتخابات الرئاسية
السورية والتأكيد الشعبي على رئاسة بشار
األس��د ،من شأنه أن يساهم في رسم المشهد
الدولي بخطوط ليس أقلها:
تماسك محور المقاومة حول قلعته الوسطى
س��وري��ة ،ونجاحه في الظهور ككتلة وحلف
استراتيجي منيع الجانب ،إذ ساهمت جميع

م��ك� ّون��ات��ه ،وك� ٌّ
��ل ف��ي دائ���رة ق��درات��ه ،ف��ي دعم
واحتضان القرار السوري بإجراء االنتخابات.
دع��م تجلّى في الموقف اإلي��ران��ي ،خاصة في
مؤتمر طهران البرلماني الدولي ،وفي سلوك
حزب الله على أكثر من صعيد خدمة للعملية
االنتخابية .وسيكون لهذا األم��ر أثر بالغ في
كامل الحركة اإلقليمية المستقبلية .ومن هنا
نفهم مسارعة السعودية إلى روسيا ،والكويت
إلى إي��ران ،وجون كيري إلى لبنان ...والبقية
تأتي.
تكريس االنقسام العالمي بين غرب متهالك
ويتراجع حاصدا ً اإلخفاق تلو اآلخر ،ومجموعات
استراتيجية دولية في الشرق وفي العالم ،تملك
القدرات للدفاع عن حقوقها وسيادتها ،ما يؤكد
أن نظاما ً عالميا ً جديدا ً قائما ً على التعددية بات
أمرا ً واقعا ً وفقا ً لما توقعناه منذ أكثر من سنتين
ونصف سنة ،يوم قلنا إنه من الرحم السوري
يلد النظام العالمي الجديد.
ثبوت عجز قوى العدوان على سورية عن
تغيير اتجاه النتائج استراتيجيا ً وميدانيا ً
وسياسياً ،إذ رغ��م كل ما ب��ذل في الميدان أو
أنفق في اإلع�لام والسياسة لثني سورية عن
انتخاباتها ،جرت االنتخابات وبشروط سورية
وح��ده��ا ،ول��م ينفع تهويل بقصف وال تهويل
بمراجعة الموقع السوي في األمم المتحدة وال
هذا أو ذاك من الضغوط في تغيير اتجاه الحدث
ونتائجه.
خ��ت��ام �اً ،أق���ول إن س��وري��ة المنتصرة في
الميدان انتصرت في السياسة ،وتتحضر بعد
االنتخابات إلدارة مرحلة جديدة تعيدها إلى
الوضع الطبيعي وتعتمد خاصة على قواعد
العدالة االنتقالية القائمة على المصالحة
والتسامح .مرحلة لن تكون إال بقيادة الرئيس
بشار التي قال الشعب له في  3حزيران 2014
أنت القائد سر ونحن معك لبناء سورية بعد
دفع العدوان عنها.

العميد د .أمين محمد حطيط

إعالن
تعلن بلدية بتغرين أنها وضعت قيد
التحصيل ج���داول التكاليف األساسية
لجميع الرسوم البلدية عن ع��ام ،2014
فعلى المكلفين المبادرة إل��ى تسديد ما
يتوجب عليهم م��ن رس��وم خ�لال ال��دوام
الرسمي وذلك في مهلة شهرين من تاريخه
واال يتعرضون لغرامة تأخير وقدرها 2%
(اثنان بالمئة) عن كل شهر تأخير ويعتبر
كسر الشهر شهرا ً كامالً.
كما وأننا ننذر المتخلفين عن تسديد
ال���رس���وم ال��س��اب��ق��ة ال��م��ت��أخ��رة ب��وج��وب
تسديدها خالل شهر من تاريخ نشر هذا
اإلعالن وإال تطبق بحقهم أحكام المادة 113
من القانون  88/60ويعتبر هذا اإلعالن
بمثابة إن���ذار شخصي لكل متخلف عن
الدفع وقاطعا ً لمرور الزمن.
نائب رئيس بلدية بتغرين
اميل صليبا
 28أيار 2014
التكليف 961

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

إعالن استدراج عروض
ت��ج��ري ال��م��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة إلدارة
مستشفى مرجعيون الحكومي استدراج
عروض لشراء لوازم ومواد األشعة ،مواد
ول��وازم المختبر ،الغازات الطبية ،مواد
ول��وازم جراحة العيون ،المواد المظللة
قسمي األش��ع��ة وتمييل
المستعملة ف��ي
ّ
القلب والشرايين ،لوازم ومواد التعقيم،
الخيوط الجراحية ل��زوم المستشفى،
وذلك في مبنى المؤسسة في تمام الساعة
 12.00ظ من يوم الخميس الواقع في
 ،2014/6/19على الراغبين باالشتراك
الحضور إل��ى مبنى المؤسسة الستالم
دفتر الشروط ضمن ال��دوام الرسمي على
أن ُتقدم العروض في مهلة أقصاها الساعة
 12.00ظ من ي��وم األرب��ع��اء الواقع في
.2014/6/18
رئيس مجلس اإلدارة
المدير الدكتور مؤنس كالكش

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في القيام
بإجراء الفحص والتدقيق ووضع خطة أمن
جديدة لمعامل اإلنتاج (دير عمار ،الذوق،
الجية والزهراني).
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق «»12
ـ المبنى المركزي.
علما ً إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2014/6/27عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2014/5/31
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 986

إعالن إجراء مناقصة
تجري المؤسسة العامة إلدارة مستشفى
مرجعيون الحكومي مناقصات عمومية
لشراء كل من الحاجيات التالية :اللوازم
الطبية ،األم��ص��ال ،ل���وازم غسيل الكلى،
لوازم ومواد تمييل القلب والشرايين لزوم
المستشفى ،وذلك في مبنى المؤسسة في
تمام الساعة  12.00ظ من يوم الخميس
الواقع في  ،2014/6/19على الراغبين
باالشتراك الحضور إلى مبنى المؤسسة
الستالم دفتر الشروط ضمن الدوام الرسمي
على أن ُتقدم العروض في مهلة أقصاها
الساعة  12.00ظ من يوم األربعاء الواقع
في .2014/6/18
رئيس مجلس اإلدارة
المدير الدكتور مؤنس كالكش

إعالن
إلى جميع المكلفين بالرسوم البلدية
تعلن بلدية الشياح أنها وضعت قيد
التحصيل ج���داول التكليف األساسية
بالضريبة على القيم التأجيرية للسكن
وغير السكن وكافة الرسوم البلدية لعام
 2014المنصوص عنها في القانون رقم
.88/60
على المكلفين المبادرة إلى تسديد هذه
الرسوم عمالً بأحكام المادة /106/من
قانون الرسوم البلدية رقم  88/60خالل
مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا اإلعالن في
الجريدة الرسمية في العدد /24/تاريخ
.2014/6/5

إن ك��ل تأخير ف��ي ال��دف��ع ،بعد م��رور
مهلة الشهرين ،يخضع لغرامة تأخير
قدرها  2%من قيمة الرسوم عن كل شهر
ويعتبر كسر الشهر شهرا ً كامالً وذلك عمالً
بأحكام المادة /109/من قانون الرسوم
البلدية رقم  88/60مع اعتبار هذا اإلعالن
بمثابة إنذار شخصي قاطع لمرور الزمن
عن جميع الرسوم والمتأخرات المتوجبة
للبلدية تجاه كافة المكلفين عن السنين
السابقة.
كما تدعوكم لإلفادة من تخفيض الغرامات
بنسبة 90%
الشياح في 2014/6/2
محتسب بلدية الشياح
ايليان سامي نعمه
التكليف 974
إعالن مزايدة
لبيع جسور معدنية مستهلكة ملك الدولة
اللبنانية
الساعة التاسعة من يوم االثنين الواقع
فيه السابع من شهر تموز  ،2014تجري
إدارة المناقصات في مركزها الكائن في
بناية بيضون ـ شارع ب��وردو ـ الصنايع ـ
بيروت ،لحساب وزارة األشغال العامة
والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني ـ
مزايدة لبيع جسور معدنية مستهلكة ملك
الدولة اللبنانية.
ـ التأمين المؤقت :ـ اثنا عشر مليون ليرة
لبنانية ال غير للصفقة رقم (.)1
ـ اثنا عشر مليون ليرة لبنانية للصفقة
رقم (.)2
ـ اثنان وعشرون مليون ليرة لبنانية
للصفقة رقم (.)3
ـ سعر االفتتاح :ستماية وخمسون ألف
ليرة لبنانية ال غير.
ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار لكل صفقة
على حدة ،عدد الصفقات (.)3
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
والحصول عليه في قلم مصلحة الصيانة ـ
مديرية الطرق.
يجب أن تصل العروض إلى قلم إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العليّة
التكليف 987

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

