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�سورية تنتخب قائد ًا
وت�صريحات كيري �صفر ًا
} فيصل عبد الساتر
ال شك في أن مشهد الثامن والتاسع والعشرين من أيار في السفارة
السورية في اليرزة في لبنان ،قدم إلينا مشهدا ً حقيقيا ً عما ستكون عليه
االنتخابات في سورية في  3حزيران ،ذاك المشهد الذي أذهل العالم ونقلته
وسائل اإلع�لام المتعددة فأصاب بعض العواصم وال�ق��وى بهيستيريا
واضحة عبرت عن نفسها بعد مشهد االنتخابات في سورية في  3حزيران
وحملت عنوانا ً أن سورية والشعب ال�س��وري انتخبا ق��ائ��دا ً له أكثر مما
انتخب رئيساً ،وهذا يعني باللغة السياسية أمرا ً واحدا ً ال ثاني له أن الشعب
السوري بعد ثالث سنوات من الحرب المفتوحة عليه بات أكثر قوة ومنعة
من أن يسقط بتصريحات متحاملة من هنا أو هناك ،وأن هذا الشعب الذي
كان عصيّا ً على أن يسقط بالحرب العسكرية المفتوحة والتي استتبعتها
حرب في جميع الميادين االقتصادية والسياسية واألمنية والدبلوماسية
واإلعالمية ،أيقن بالتأكيد أن المستهدف مما يحصل في سورية ليس
الشخص بعينه بل رمزية ه��ذا الشخص ورم��زي��ة ه��ذه ال��دول��ة والموقع
الحيوي التي كانت تحتله هذه الدولة وتمارسه على الصعيد اإلقليمي،
وعلى صعيد المنطقة.
ه��ذا م��ا جعل ه ��ؤالء يرتبكون ف��ي إط�ل�اق م��واق��ف تحمل الكثير من
التناقضات في طياتها ،فالجملة الخبرية نفسها التي كانت تظهر هذا
التصريح مبتدأها على عكس الخبر أو خبرها على عكس المبتدأ ،ولو
استعرضنا بعضا ًمن هذه التصريحات الكتفينا بما خرج به وزير الخارجية
األميركي أثناء زيارته إلى بيروت قبل أيام ولقائه رئيس الحكومة اللبنانية
ليوجه رسالة إلى القيادة السورية
تمام سالم في السراي الحكومي ،خرج ّ
عبر األجواء اللبنانية التي ال تبعد  100كلم عن العاصمة السورية دمشق
بأن اإلنتخابات السورية «تساوي صفراً» ،لكنه أكمل دعوته حكومة دمشق
إلى مفاوضات جديدة أو حقيقية.
هنا نتساءل :من ال يؤمن بهذه االنتخابات ويعتبرها «صفراً» فما عساه
يعتبر الحكومة الموجودة حاليا ً في دمشق؟! ولِ� َم يدعو حكومة دمشق
الخليجي واألوروبي أن
إلى مفاوضات ؟! ومع من يريد األميركي وحلفه
ّ
يتفاوض؟! وإذا كانت هذه االنتخابات غير شرعية والنظام غير شرعي،
لماذا لم يكمل تصريحه بـ«إسقاط الرئيس األس��د» أو «انتظار أن يرحل
الرئيس األسد»! وبالتالي أين أصبحت وعودهم المتكررة في أكثر من مكان
وزمان بالقول «إن نظام األسد تهاوى ولم يعد لديه سوى أسابيع أو أشهر
قليلة ويخرج من الحكم» و«ال مكان لألسد في أي دور سياسي مستقبلي
في سورية»!
أي�ض�ا ً م��اذا ي�ق��ول السيد ك�ي��ري لتسعة ماليين ن��اخ��ب س��وري أدل��وا
بأصواتهم وهم يشكلون  73في المئة من أصوات المقترعين السوريين!
وإذا لم تكن هذه انتخابات والسلطة في سورية تجبر المواطن السوري
على اإلدالء بصوته في اإلنتخابات ،فهل تجبر السلطة والنظام الناس في
سورية على االحتفال في الشوارع واالنتظار لساعات طويلة في مراكز
االقتراع؟ وهل الحكومة السورية هي من هدّد من يريد مقاطعة االنتخابات
بأنها ستعدمهم في الساحات والشوارع ،أم أن «الدواعش» ممن زرعتهم
الواليات المتحدة األميركية وعصاباتها من الدول المتآمرة على سورية
من مختلف المناطق في سورية ليمارسوا القتل المروع الذي حصل في
منطقة لبنانية وتناقلته وسائل اإلع�لام اللبنانية ويظهر «جبهة النصرة»
تنفذ حكم اإلعدام في جرود عرسال بفتى لم يبلغ من العمر  14سنة ،ولم
تعرف األسباب! لكن بمعزل عن األسباب ،هل هذا هو النموذج الديمقراطي
التي تريده أميركا للشعب السوري وتريده أن يتوحد خلفه ويسير خلفه
وينادي به بديالً من الدولة المدنية التي أرس��ى أسسها الرئيس الراحل
حافظ األسد ويمضي على خطاها الرئيس بشار األسد؟!
أما التصريحات األخرى التي خرج بها بعض من هم في دوائر التآمر
على س��وري��ة ،س��واء على المستوى المحلي اللبناني أو على المستوى
الخليجي وغيرها من الدول األوروبية ،تحديدا ً فرنسا التي تقول إنها إبنة
الثورة الفرنسية وإبنة الجمهورية الفرنسية التي أرست معالم الديمقراطية
الحديثة في العالم الحديث .هذه التصريحات ال تنم إال عن حقد دفين لدى
هذه اإلدارة ومحاربتها سورية واستمرارها في الحرب عليها.
البعض في العاصمة اللبنانية خرج عبر وسائل اإلعالم المحلية في لبنان
ليطلق سيالً من الشتائم وصلت إلى حد النيل من رموز الشعب السوري
والدولة السورية ليشفي ما في صدره من غ ٍل وحق ٍد ال يعبر إال عن قلب
وفكر أسودين حيال ما حصل في سورية من انتخابات سجل فيها الشعب
السوري أروع لوحات العز.
يكفي أن نقول إن سورية التي تعصف بها حرب مجنونة يشارك فيها
عشرات الدول ومئات ألوف المرتزقة من سائر أنحاء دول العالم يقاتلون
باسم شعار «الجهاد» ويقدمون نموذجا ً يمعن تشويها ً في صورة ديننا
وتعاليم ديننا اإلسالمي ،أنها رغم ذلك كله استطاعت أن تتحدى الظروف
كافة وتتحدى نفسها وتختبر نفسها أمام امتحان الديمقراطية وتدعو إلى
انتخابات رئاسية من الشعب مباشرة ،ولم تجزع ولم تخف وهي راهنت
على صدقية شعبها.
ال��دول��ة السورية التي ل��م يعجب البعض أو الكثير نتائج انتخاباتها
استطاعت أيضا ً أن تجري االمتحانات الرسمية لجميع االختصاصات
على أراضيها ،في حين أن لبنان البلد المجاور الذي يتغنى بالديمقراطية
والحريات العامة لم يستطع بعد انقضاء المهلة الدستورية النتخاب
رئيس للجمهورية أن يجمع مجلسه النيابي المؤلف من  128نائبا ً لينتخب
رئيسا ً للجمهورية اللبنانية ،وها االمتحانات الرسمية تصبح في خبر كان
نتيجة اإلنقسام السياسي العمودي واألفقي ال��ذي سيطيح االمتحانات
ويحرم عشرات األلوف من الطالب جهد عا ٍم دراسي كامل ...ثم يتغنون
بالديمقراطية في لبنان.
بئس الديمقراطية التي ال تستطيع رؤية المواطنين السوريين يزحفون
إلى صناديق االقتراع في سفارتهم في العاصمة اللبنانية إذ كانوا يراهنون
على أن كل السوريين الموجودين في لبنان هم معارضون للنظام أو ممن
سوف يستغلون وظيفيا ًعلى المستوى السياسي ألغراض سياسية لفريق
من اللبنانين لم يحصد إالّ العواصف من كل ما جرى في سورية إذ لم يزرع
إالّ الريح.
لهؤالء ،ولكيري ،ولكل حلف المتآمرين على سورية نقول :إن الشعب
السوري لم ينتخب بشار األسد رئيسا ً بل انتخبه قائدا ً للمرحلة وللمنطقة،
فمن أراد إس�ق��اط الرئيس بشار األس��د أراد إس�ق��اط المقاومة وحصن
المقاومة.

لقاء الأحزاب يو ّدع ركن �آبادي
ّ
ويهنئ علي عبد الكريم بنجاح االنتخابات
قامت هيئة التنسيق في لقاء األح��زاب وال��ق��وى والشخصيات الوطنية
اللبنانية بزيارة السفارة السورية في بيروت ،وقدمت التهنئة للسفير السوري
علي عبد الكريم علي بإنجاز االستحقاق االنتخابي وفوز الرئيس بشار األسد
بوالية رئاسية جديدة.
وأكد منسق اللقاء النائب السابق كريم الراسي بعد االجتماع «أنّ نجاح
الديمقراطية في سورية بهذه الشفافية والنزاهة أبهر العالم كله» ،وشدد على
«أنّ هذه هي القوى الشرعية السورية التي على العالم التعامل معها» .وأضاف:
«إنّ هذا االنتصار الديمقراطي السوري يرتب على الدولة السورية الشرعية
مهمة كبيرة وهي العمل على تحقيق األمن في سورية ،والقضاء على اإلرهاب
المدعوم من دول عربية خليجية ،والذي يلبس مع األسف ثوب الدين».
وكان وفد األحزاب قد سلّم السفير السوري برقية تهنئة إلى الرئيس بشار
األسد ،وطلب منه موعدا ً لزيارة وفد قيادي من األحزاب إلى سورية لتقديم واجب
التهنئة للقيادة السورية والشعب السوري باالنتصار الكبير الذي تحقق.
كذلك زار وفد من لقاء األحزاب والقوى الوطنية اللبنانية برئاسة الراسي
وعضوية نائب المنسق فؤاد حسن ،والمق ّرر سمير شركس ،سفير الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية غضنفر ركن آب��ادي ،حيث قدم له كل الشكر والتقدير لما
قدمته الجمهورية اإليرانية من دعم للبنان ،ولمقاومته البطلة ،وتمنى له موفور
الصحة والعافية ،والتقدم لمناسبة مغادرته لبنان.
بدوره ،أكد السفير ركن آبادي وقوف الجمهورية اإلسالمية اإليرانية الدائم
الى جانب لبنان ،وشعبه المقاوم ،وتقديم ك ّل دعم يلزم للحفاظ على مؤسساته
ومقاومته في مواجهة العدو الصهيوني.

اتهامنا بالتعطيل للو�صول �إلى المثالثة باطل

ن�صر اهلل يقترب خطوة
من ت�سمية عون رئي�س ًا للجمهورية

ن�صراهلل :االنتخابات �إعالن �سيا�سي و�شعبي
بف�شل الحرب على �سورية
رأى األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر
الله «أنّ اللبنانيين يعيشون معضلة سلسلة الرتب
والرواتب وقد وصلنا إلى مرحلة حساسة جداً»،
معتبرا ً أن «أم��ام المواعيد المحددة لالمتحانات
الرسمية بتنا أمام موقف إنساني صعب ومن أوصل
األم��ور إلى هذه المرحلة هي الطبقة السياسية،
وبات عليها مسؤولية معالجتها».
وفي كلمة متلفزة ،ألقاها خالل االحتفال التأبيني
تكريما ً للشيخ مصطفى قصير في قاعة السيد محمد
باقر الصدر في ثانوية المهدي ،تساءل السيد نصر
الله« :إذا لم يشعر النواب والكتل النيابية بحاجات
الطالب واألساتذة فماذا نسمي ذلك؟ مشددا ً على أن
«من واجب الكتل النيابية كلها األخالقي واإلنساني
والوطني أن يتوجهوا إلى مجلس النواب لينقذوا
الموظفين واالمتحانات الرسمية في جلسة أو
أكثر».
وف��ي م��وض��وع الجامعة اللبنانية ،رأى أنّ
«مجلس الوزراء يستطيع معالجته وليس بحاجة
إلى مجلس النواب».
وحول اتهام حزب الله بالدفع باتجاه الفراغ
السياسي سعيا ً للوصول إلى المثالثة ،قال« :على
رغم أننا نفينا هذا األمر هم يستخدمونه من أجل
إدخاله في انتخابات الرئاسة» .وأضاف« :أعطونا
دليالً واحدا ً أنّ أحدا ً من الثنائي الشيعي تحدث عن
المثالثة وأنتم تعرفون أنّ فكرة المثالثة لم تخطر
أص��ر أحد على اتهامنا بموضوع
في بالنا ،وإذا ّ
المثالثة وايجاد معركة مع مشروع وهمي فهذا
شأنه ونحن ال يضغط علينا باالتهام».
وطالب السيد نصر الله جميع الكتل بـ«انتخاب
رئيس الجمهورية وقطع الطريق على المثالثة»،
داعيا ً «الى بذل جهود متعددة األطراف للوصول
باالستحقاق الرئاسي إلى النتيجة المطلوبة».
وأض��اف« :اليوم ال يستطيع الخارج التدخل ،وال
يريد ذلك فلماذا تنتظرون الخارج؟ فال تنتظروا
المفاوضات السعودية  -اإليرانية ،فالسعودية
تقول بالعلن إنها ال تريد أن تتدخل باالنتخابات
الرئاسية».
ورأى السيد نصرالله أنّ «هناك إجماعا ً دوليا ً
وإقليميا ً بأن يكون لبنان هادئا ً ومستقرا ً وآمناً»،
معتبرا ً أنّ «األمن واالستقرار في حاجة إلى جهود
وإرادة اللبنانيين وهذا ما أدعو اليه اليوم ونؤكد
أننا حريصون ج��دا ً على األم��ن والسلم والهدوء
واالس��ت��ق��رار ،وعلينا إن��ج��اح الخطط األمنية
والتواصل والتعاون ألنّ األم��ن أو االستقرار ال
يحتاج إلى ح ّل سياسي جذري بل يحتاج إلى إرادة
في الحفاظ عليه وهدوء الخطاب السياسي».
وفي الشأن السوري ،اعتبر األمين العام لحزب
الله أنّ «أه��م حدث حصل في اآلون��ة األخيرة هو
االنتخابات الرئاسية» ،الفتا ًإلى أنّ «اإلقبال الشعبي
يعتبر إنجازا ً وانتصارا ً لسورية وشعبها».

وق��ال السيد نصرالله« :ف��ي الماضي عملت
أميركا والغرب وغيرهما لمنع حصول انتخابات
في سورية ،والغرب هدّد وتوعد أنه إذا حصلت
انتخابات سنفعل كذا وكذا ،ونعرف أنّ ضغوطا ً
م��ورس��ت على ال��ق��ي��ادة ال��س��وري��ة ل��ع��دم إج��راء
انتخابات ،لكنّ الموقف السوري كان حاسما ً إلجراء
االنتخابات» .وأض��اف« :إنّ الضغط الذي حصل
على الشعب السوري مسبقا ً والقول إنّ االنتخابات
مهزلة ولن نعترف بها سقط ،وكل الذين رفضوا
االنتخابات في سورية ووصفوها قبل أن ُتجرى
بأنها مهزلة وغير شرعية وال تعبّر عن اإلرادة
الشعبية ،يصادرون اإلرادة السورية الشعبية».
وس��أل السيد نصر الله« :من مصلحة النظام
حصول انتخابات شعبية ،فكيف يتهمونه بأنه
سيرسل سيارات مفخخة؟» ،معتبرا ًأنّ «االنتخابات
حصلت على رغم كل الموانع والضغوط وفتاوى
التكفير» .وقال« :رأينا ما حصل في االنتخابات.
وقالوا إنّ الذين انتخبوا في السفارة السورية في
لبنان هم عناصر في حزب الله ،وهذا كالم سخيف،
ووزارة الداخلية بيدكم فعودوا وشاهدوا الصور».
وأش��ار إلى أنّ «الماليين شاركوا في االنتخابات
وهذا أمر ال يمكن الحد أن ينكره ،والشعب السوري
في هذه االنتخابات ثبّت وحدة سورية ،فكل الذين
كانوا يخططون لتقسيم سورية جاءت االنتخابات
لتثبت أنّ سورية واحدة ،كما أ ّنه ثبّت بقاء الدولة
وأنها ق��ادرة على إدارة انتخابات ،وثبّت أيضا ً
إرادة الصمود عند السوريين وعدم اليأس وعدم

} هتاف دهام

التخلي عن مستقبله لتصنعه دول العالم» .واعتبر
أنّ «االنتخابات إع�لان سياسي وشعبي بفشل
الحرب على سورية ،ومن يريد حالً سياسيا ً في
سورية ال يستطيع تجاهل االنتخابات الرئاسية
التي تدل على أنّ الحل الذي يستند إلى استقالة
الرئيس السوري بشار األسد لم يعد وارداً ،بعدما
أعاد الشعب انتخاب األسد ،واالنتخابات تقول لكل
المعارضة وال��دول اإلقليمية والعالمية أنّ الحل
السياسي في سورية يبدأ وينتهي مع األسد».
وأشار نصر الله إلى أنّ «الحل السياسي يقوم
على مقدمتين أساسيتين األول��ى األخ��ذ بنتائج
االنتخابات ،والثانية هي وقف دعم الجماعات
التكفيرية بما يساعد على وقف القتال والحرب،
وال يكفي أن تقوم بعض الدول العربية أو اإلقليمية
بوضع هذه الجماعات على الئحة اإلرهاب ألنّ هناك
دوال ً في المنطقة وضعت أو قد تضع هذه الجماعات
على الئحة اإلرهاب لكنها ال زالت تقدم الدعم لها».
وأض��اف« :نقول لك ّل الجماعات المقاتلة في
سورية من خالل الوقائع الميدانية والسياسية،
أن ال أف��ق لقتالكم س��وى المزيد من سفك الدماء
وتدمير البالد ،ال أفق للحرب العسكرية في سورية،
والحفاظ على ما تبقى ومن تبقى في سورية من
أهلها وشعبها المقاوم وم��ن عمرانها وحقولها
وصناعتها ،يتوقف على أن يذهب الجميع إلى
المصالحة وال��ح��وار ووق��ف ن��زف ال��دم والقتال
المتواصل الذي لم يعد يخدم أي أهداف داخلية
سورية».

�أطلق م�شروع موازنة  2014خالل م�ؤتمر �صحافي

خليل :لعدم عرقلتها لح�سابات �سيا�سية
وعلى الجميع ح�ضور جل�سة الثالثاء
أط��ل��ق وزي���ر ال��م��ال ع��ل��ي حسن
خليل مشروع موازنة عام ،2014
خالل مؤتمر صحافي عقده أمس في
مكتبه في الوزارة ،داعيا ً جميع الكتل
النيابية إلى التعاطي بمسؤولية
م��ع ه���ذا االس��ت��ح��ق��اق ال��دس��ت��وري
والقانوي.
وق��ال خليل في بداية المؤتمر:
«قد يبدو مستغربا ً أن نطرح قضية
الموازنة في هذا الظرف السياسي،
ُّ
وتأخر
في لحظة االشتباك الكبير
انتخاب رئيس جديد للجمهورية
والحديث عن تعطيل المؤسسات
ال��دس��ت��وري��ة أو إرب���اك لعمل هذه
المؤسسات على مستوى مجلس
الوزراء والمجلس النيابي .لكن نظرا ً
إلى أهمية الدور الذي تلعبه الموازنة
العامة في إدارة االقتصاد وترجمة
سياسة الحكومة وأولوياتها ،مما
يرتب ض��رورة صدورها ووضعها
م��وض��ع التنفيذ ،والن��ت��ظ��ام عمل
المالية العامة والعودة إلى األصول
الدستورية والقانونية في اإلنفاق،
إضافة إلى ضرورة تحسين صورة
لبنان أم��ام المجتمع الدولي الذي
يشير باستمرار إلى أهمية اعتماد
موازنة مصدقة وفق األصول تترجم
سياسة الحكومة وأولوياتها ،ولكي
نبقى على وعدنا الذي قطعناه سابقا ً
بأن يت ّم إرسال مشروع الموازنة إلى
جانب مجلس الوزراء وفقا ً لألصول،
ت ّمت إحالته في  29أي��ار ،2014
إل��ى جانب مجلس ال���وزراء بعدما
كان المشروع السابق قد استر ّد في
حينه».
وذك��ر خليل أنّ األرق���ام ال��واردة
ف��ي ه��ذا المشروع قابلة للتعديل
عند مناقشته في مجلس ال��وزراء،
«ح��ي��ث ي��م��ك��ن تخفيض ع���دد من
جوانب اإلنفاق بناء على اقتراحات
المجلس ،وبالتالي تخفيض العجز
المتوقع .كما يمكن زيادة الواردات
من خالل قرارات حكومية جديدة».
وع��ل��ى ه��ذا األس����اس ،ت�� ّم إع��داد
مشروع الموازنة الحالي وحصر
المواد القانونية بتلك المتعلقة بها
كما وقد ت ّم السعي إلى اعتماد مبدأ
الشمولية من خالل إدراج ك ّل النفقات
واإلي�����رادات ضمن ه��ذا المشروع
إضافة إلى تضمين موازنة ك ّل إدارة
عامة كلفة زي���ادة غ�لاء المعيشة
من دون الكلفة اإلضافية لتعديل
سلسلة الرتب والرواتب واإلجراءات
الضريبية المقترحة لتغطيتها والتي
سبق أن ت ّم التباحث بها وإقرارها
باعتبار أنه يقتضي أن ُيصار بعد
االتفاق على الصيغة النهائية لملف
السلسلة ،إلى فتح اعتماد إضافي
وفق األصول يضاف إلى موازنة عام
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يعيش فريق  8آذار أفضل أيامه منذ ع��ام  .2005يحقق المكسب
تلو اآلخر .فاإلنجازات تتراكم في هذه المرحلة فيما تتراجع المخاطر
والتهديدات .بعكس فريق  14آذار ال��ذي تتضاءل إنجازاته وتتراكم
خسائره ،فالمشروع ال��ذي ينتمي إليه ُيمنى بالخسارة تلو األخرى،
ورهانه على سقوط الدولة السورية فشل ،ورهانه على إزاحة الرئيس
بشار األسد أفشله السوريون في االنتخابات الرئاسية السورية ،على
رغم ك ّل التحريض والعرقلة والتهديد والمؤامرة.
لقد شدّد األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه
الهادئ أمس الذي أقلق الخصوم ،على أن أه ّم حدث في اآلونة االخيرة
هو حدث االنتخابات الرئاسية السورية واإلقبال الشعبي الكبير ،والذي
يعتبر إنجازا ً لسورية وشعبها وقيادتها ،قائالً« :من يريد حالً سياسيا ً
في سورية ال يستطيع أن يتجاهل االنتخابات التي حصلت».
إذاً ،لن تكون االنتخابات الرئاسية السورية التي أوصلت الرئيس
�أي استفتاء كان يحصل
بشار االس��د إلى والي��ة ثالثة ،مسألة عابرة ك� ّ
في السابق ،فانعاكساتها اإليجابية لن تنحصر في سورية ،بل ستشمل
المنطقة بر ّمتها ،ال سيما لبنان الذي يعيش الشغور الرئاسي ،وما أعقب
ذلك من تعطيل للمجلس النيابي ولمجلس الوزراء ،وما أدّى إليه ذلك من
شلل في إقرار حقوق الناس.
وبعدما أعلن السيد نصر الله في  25أيار الماضي عن تر ّقب للتفاوض
الحاصل بين رئيس تيار المستقبل سعد الدين الحريري ورئيس تكتل
التغيير واإلصالح العماد ميشال عون ،دعا األمين العام لحزب الله في
احتفال تأبيني للعالّمة ال ّراحل الشيخ مصطفى قصير أمس إلى «بذل
جهود متعدّدة األط��راف للوصول باالستحقاق الرئاسي الى النتيجة
المطلوبة».
وأكد السيد نصر الله وفق مراقبين رغبته في توسعة مناخ االنفراج
السياسي ،بانفتاح الكتل السياسية على بعضها البعض ،أي ان تنض ّم
القوى التي ال تزال خارج التفاوض العوني ـ المستقبلي ،كحزب الله،
وحركة أمل والحزب التقدمي االشتراكي ،الى الحوار ،فنحن أمام مرحلة
جديدة من شأنها أن ترفع مستويات االنفراج داخل الساحة اللبنانية.
وقال السيد نصر الله لفريق  14آذار« :تعالوا لننتخب وننهي الفراغ
ّ
وتفضلوا ،اقبلوا بالرئيس ،بالشخصية
الرئاسي أو الشغور ،تعالوا
القوية التي لها حيثية وطنية ومسيحية ...وتفضلوا الليلة» .اقترب السيد
نصر الله وفق المراقبين خطوة إضافية من تسمية الجنرال عون رئيسا ً
للجمهورية بعد أن كان سابقا ً قد تبنى ترشيحه.
عمليا ً أكد األمين العام لحزب الله أنّ العماد عون هو المرشح الوحيد،
داعيا ً القوى السياسية كافة إلى التفاهم حول ترشيحه .ودع��ا السيد
نصر الله إضاف ًة الى الكتل السياسية ،القوى المعنية (المارونية) في
االستحقاق في الدخول بعملية انتخاب الرئيس ،قائالً وفق المراقبين:
القوي ،فتفضلوا إلى المجلس النيابي وانتخبوه
«العماد عون هو المرشح
ّ
وينتهي موضوع الفراغ الذي ته ّولون به» ،قاصدا ً بذلك ك ّل من حزب
الكتائب والقوات اللبنانية والبطريركية المارونية التي باستطاعتها أن
تضغط على بعض النواب للتصويت للجنرال ،ال سيما انّ األخير يملك
 57صوتا ً في مقابل  48لرئيس حزب القوات سمير جعجع ،وبالتالي
فهو في حاجة إلى بضعة أصوات ،فالحريص على الرئاسة األولى يذهب
النتخاب العماد عون.
أي تسوية قد تكون شبيهة
وضرب السيد نصر الله وفق المراقبين ّ
بتسوية ع��ام  2008لإلتيان برئيس وس�ط��ي .ال��زم��ن تغيّر فهو زمن
االنتصارات عسكريا ً وسياسياً .وإذ أشار إلى أنّ الخارج ال يستطيع
التدخل (مش فاضي للبنان) قال «فال تنتظروا المفاوضات السعودية ـ
االيرانية ،فالسعودية تقول في العلن إنها ال تريد ان تتدخل في االنتخابات
الرئاسية ،والجمهورية االسالمية االيرانية ال تفرض شيئا ً على حلفائها
أي
وال على أصدقائها ،ال في لبنان وال في سورية وال في العراق وال في ّ
مكان».
ّ
«الكف
ودعا السيد نصر الله فريق  14آذار من دون ان يس ّميه الى
عن االلتفات إلى الخارج ،فالرهانات على السعودية وعلى حلفائه في
الخارج باتت مراهنة عقيمة» ،مشيرا ً إلى أنّ «االستحقاق الرئاسي يجب
أن يجري على إيقاع أسرع ،باعتبار أنّ الحوار االيراني -السعودي لن
يحصل في القريب العاجل ،فهو يرتبط بملفات دولية معقدة وشائكة».

م�ؤتمر الأحزاب العربية يه ّنئ الأ�سد:
انتخابكم تعبير عن �إرادة �شعبية حرة
ه ّنأ األمين العام لمؤتمر األحزاب العربية قاسم صالح «الشعب العربي السوري
بانتخاب الرئيس الدكتور بشار األسد رئيسا ًللجمهورية» ،مؤكداً« :أن إعادة انتخاب
الرئيس األسد لوالية ثالثة جاءت تعبيرا ً عن إرادة شعبية حرة وثقة كبيرة بقيادته
الحكيمة لمرحلة مقبلة تتطلب التكاتف ومشاركة جميع أبناء سورية لمواجهة
الصعاب وبناء سورية المستقبل».
وأشار إلى «أنّ الشعب العربي السوري قد أثبت من خالل مشاركته الكثيفة في
تمسكه بالخيارات
االنتخابات الرئاسية داخل سورية وفي سفاراتها في الخارجّ ،
الوطنية والقومية ،ورفضه ك ّل أشكال اإلرهاب واإلمالءات الخارجية واألجنبية ،بما
يساعد على تعزيز الح ّل السياسي الداخلي القائم على الحوار الجاد والبناء بين
مختلف األطياف السورية لوضع ح ّد نهائي لك ّل العابثين بأمن سورية واستقرارها،
حفاظا ً على هويتها العروبية المقاومة».

«القومي الناصري»

خليل خالل المؤتمر الصحافي
 2014في حال تصديقها ويغطى من
الواردات المذكورة سابقاً».
وت��اب��ع« :ب��ال��دخ��ول إل��ى أرق��ام
الموازنة العامة ،نشير إلى أنّ نفقات
الموازنة العامة سجلت 21927
مليار ليرة ع��ام  2014ف��ي مقابل
 21229مليارا ً في مشروع موازنة
ال��ع��ام  .2013وق��د شمل اإلن��ف��اق
اعتمادا ً بقيمة  5892مليارا ً لتسديد
الفوائد على سندات الخزينة ،بعدما
كان المبلغ الملحوظ لهذه الغاية في
مشروع موازنة العام  2013يبلغ
 5700مليار.
وك��ذل��ك خصص اع��ت��م��اد بقيمة
 3056مليارا ً لمصلحة مؤسسة
كهرباء لبنان وه��و المبلغ ال��ذي
أنفق فعليا ً عام  ،2013بعدما كان
ملحوظا ً  2869مليارا ً لهذه الغاية
ف��ي م��ش��روع م��وازن��ة ع��ام .2013
علما ً أنه سيت ّم اعتبار هذا االعتماد
بمثابة ال��س��ق��ف األع��ل��ى للمبالغ
ال��م��م��ك��ن ت��ح��وي��ل��ه��ا م��ن الخزينة
اللبنانية بموجب سلفات خزينة
إلى المؤسسة والتي سيتم تسجيلها
كدين عليها كما ورد في المادة 13
من هذا المشروع» .وقال« :لقد شكل
بند الرواتب واألجور أحد أبرز بنود
اإلنفاق الجاري ،خصوصا ً مع زيادة
االعتمادات المخصصة له نتيجة
التوظيف الجديد ف��ي العديد من
اإلدارات العامة وانعكاسه المالي
على مختلف التقديمات وتعويضات
ال��ن��ق��ل واش���ت���راك���ات ال���دول���ة في
ال���ص���ن���دوق ال���وط���ن���ي ل��ل��ض��م��ان
االجتماعي».

(ت ّموز)
وتوقع خليل «أن تسجل الموازنة
عجزا ً بقيمة  7669ملياراً ،أي بنسبة
 34.9في المئة من إجمالي اإلنفاق و
 10.71في المئة نسبة إلى الناتج
المحلي المقدر بـ 71608مليارات».
ودعا خليل «جميع الكتل النيابية
إل��ى التعاطي ب��درج��ة كبيرة من
المسؤولية م��ع ه��ذا االستحقاق
الدستوري والقانوني الضروري
الذي ال بد منه من أجل إخراج المالية
العامة في لبنان وإخراج الدولة من
حلقة ال��ف��راغ المؤسساتي نتيجة
غياب الموازنة العامة» .ولفت إلى
«أنّ أب��رز مهمات المجلس النيابي
محاسبة الحكومة على موضوع
الموازنة العامة .وقانون المحاسبة
العمومية يفرض علينا مهالً إلنجاز
ال��م��وازن��ة العامة وقطع الحساب
ومسؤولية الوزير تقديم ممارسة
مالية صحيحة .وع��ل��ى المجلس
النيابي بأجمعه مسؤولية ،وبالتالي
ي��ج��ب أن ي��دخ��ل م��ب��اش��رة إلق���رار
قطع الحساب ه��ذا على أن يحفظ
في دي��وان المحاسبة كما أقر قطع
الحساب عن عام  2003حتى إدخال
تعديالت على هذا الموضوع».
أما في ما خص قطع حساب عام
 ،2012أش��ار خليل إل��ى أنّ وزارة
المال «عمدت إلى إنجاز كل ما يلزم
إلعداده من مشاريع قوانين وحساب
سلفات الخزينة وبيانات البقايا
المدورة ،وأصبح بالتالي من الممكن
ص���دور ق��ان��ون ق��ط��ع ح��س��اب ع��ام
 2012في شكل صحيح ،بانتظار
إق��رار مشروع القانون ال��ذي أرسل

لتغطية نفقات كهرباء لبنان وفوائد
الدعم الستكمال توزيع الحسابات
على ق��ي��وده��ا وف��ق األص���ول وه��ذا
يمكن إقراره بأسرع وقت وقبل إقرار
الموازنة وم��ن دون أن يعني ذلك
االستغناء عن إص��دار كافة قوانين
قطوعات الحساب غير الصادرة أو
التي تستدعي تصحيحا ً بعد إنجاز
الحسابات في شكل نهائي وشامل».
وخ��ت��م خليل م��ؤت��م��ره بالقول:
«هذه رسالتنا للكتل النيابية كافة،
بأن ال تتوقف عند حسابات سياسية
وتحت عناوين مختلفة إلقفال ملف
السنوات الماضية من خالل إبقاء
ج���رح ق��ط��ع ال��ح��س��اب��ات مفتوحا ً
لعرقلة أصدار الموازنة العامة».
وردا ً على س���ؤال ع��ن موضوع
سلسلة الرتب وال��روات��ب ،أج��اب:
«ليست هناك اجتماعات ال للجان
المشتركة وال للجان النيابية،
برأينا المشروع اليوم أمام الهيئة
ال��ع��ام��ة ،وع��ل��ى الجميع حضور
الجلسة المخصصة ي��وم الثالثاء
من أجل اق��رار بنود هذه السلسلة،
ويمكن بالتوافق داخل الجلسة على
أن تسبق األم��ر م��ش��اورات ثنائية
ومشاورات جانبية ولكن من جهتنا
ن��ح��ن س��ن��ك��ون م��وج��ودي��ن داخ��ل
الجلسة ي��وم ال��ث�لاث��اء الستكمال
المناقشات ،ومستعدون إلقرارها
لتقدير ك��ل المعطيات واألرق����ام
المطلوبة ف��ي ه��ذا االت��ج��اه .ليس
هناك لقاء للجنة ،وليس هناك اتفاق
بين الكتل وال مع هيئة التنسيق
والجهات النقابية».

كذلك أبرق رئيس التنظيم القومي الناصري سمير شركس الى الرئيس السوري
بشار األسد مهنئا ً بإعادة انتخابه لوالية جديدة.
وأشاد شركس في البرقية «بقيادة الرئيس األسد التي قدمت أروع الصور في
الصمود والتصدي للحرب الكونية التي ش ّنت عليكم وعلى دوركم في قيادة المنطقة
ولرعايتكم أعمال المقاومة العربية في لبنان وفلسطين والعراق».
وأكد شركس «العالقات المميّزة مع سورية على المستويات الوطنية والقومية
كافة».

عميد الخارجية في «القومي»
يلتقي �سفير كوبا

عرض عميد الخارجية في الحزب السوري القومي االجتماعي حسان صقر مع
سفير كوبا في لبنان رينيه سيبالو براتس األوضاع العامة ،والزيارة التي سيقوم
بها إلى جمهورية كوبا.
وكان اللقاء مناسبة جرى خاللها التشديد على العالقة المشتركة بين جمهورية
كوبا والحزب السوري القومي االجتماعي ،وتفعليها في مختلف الميادين.
وتوقف الجانبان أمام نتائج االنتخابات الرئاسية السورية ،وكان تأكيد على
أهميتها حيث عبّر من خاللها السوريون عن إرادتهم الحرة في اختيار رئيسهم.
وشدّد الجانبان على ضرورة أن تحترم الدول كافة إرادة السوريين وخياراتهم،
خصوصا ً تلك الدول التي تدعم المجموعات اإلرهابية المتطرفة.

