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ن�صراهلل لكيري و� 14آذار :الحل ال�سيا�سي ( ...تتمة �ص)1

وفقا ً للمتابعين بدا كالم السيد نصرالله متوافقا ً مع الرسائل الروسية
واإليرانية الواضحة بأنّ الح ّل السياسي يبدأ في سورية من التسليم بنتائج
االنتخابات وشرعية رئاسة األسد ،وبالتالي فإنّ مرحلة ال ب ّد أن تم ّر حتى
تختبر واشنطن مساعيها لمقايضة االعتراف برئاسة األسد مقابل اعتراف
روسي برئاسة أوكرانيا ،خصوصا ً بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي
فالديمير بوتين مع الرئيس األوكراني ،وما بدا أنه شرط موسكو لالعتراف
بالرئاسة األوك��ران��ي��ة وه��و وق��ف العلميات العسكرية ض�� ّد الجمهوريات
الشرقية المنفصلة ،وما سيلي وقف العنف من لجوء لالستفتاء على دستور
جديد يك ّرس الفيديرالية نظاما ً جديدا ً ألوكرانيا يعترف باالنفصال ويمنع
تقسيم أوكرانيا.
في التداعيات المترتبة على الحراك ال��ذي أطلقته االنتخابات الرئاسية
السورية ،علمت «البناء» أنّ ال��ت��داول ال��ذي ب��دأ باسم األمين العام السابق
للجامعة العربية عمرو موسى كمبعوث دول��ي عربي إلح��ي��اء المساعي
السياسية في األزمة السورية ،قد سحب من التداول بعدما بدا أنه اسم غير
مقبول لدى سورية.
لبنانيا ً وعلى إيقاع ال��ف��راغ المستم ّر وم��ا تس ّرب من زي��ارة كيري من
ّ
وتتوضح الصورة اإلقليمية
ح��رص على التهدئة اللبنانية حتى تستقيم
والدولية ،قدم كالم السيد نصرالله خريطة طريق تبدأ من إخراج سلسلة
الرتب والرواتب وملف الجامعة اللبنانية من التجاذب الرئاسي ،وتفادي
التشنجات في تسيير أعمال الحكومة ،مخصصا ً قسما ً كبيرا ً من كالمه للر ّد
على االتهامات الموجهة لثنائي حركة أمل وحزب الله بتعطيل االستحقاق
الرئاسي ،وص��والً إل��ى ف��رض المثالثة بين الشيعة والسنة والمسيحيين
بدالً من المناصفة بين المسيحيين والمسلمين والمثالثة ضمنها بين السنة
والشيعة والموارنة ،بدعوته ك ّل المش ّككين بموقف الثنائي الشيعي إلى
إعطاء األولوية للبننة االنتخابات الرئاسية ،بعيدا ًعن االنتظار الطويل ،وربما
غير المجدي للمداخالت والمفاوضات السعودية ـ اإليرانية ،مقدما ً استعداد
الثنائي الذي تحدث باسمه ،تعالوا لننتخب معا ً المرشح المسيحي القوي
فتختبرون جديتنا في رفض المثالثة.

في موازاة ذلك ،وفيما يحضر االستحقاق الرئاسي مجددا ً في العاصمة الفرنسية
بين الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند والرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان
الذي سيلتقي أيضا ً رئيس الحكومة األسبق النائب سعد الدين الحريري في األيام
القليلة المقبلةّ ،
حضت فرنسا لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية عاجالً وذلك
في رسالة تسلمها رئيس المجلس نبيه بري من السفير الفرنسي في لبنان باتريس
باولي .ورأى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنّ عدم انتخاب رئيس
يشكل ضربا ً للميثاق.

القبول بانتخاب الشخصية
المسيحية األقوى

في المقابل ،كان الفتا ً دعوة األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عصر
أمس في احتفال تأبيني أقامه الحزب للشيخ مصطفى قصير ،إلى القبول بانتخاب
الشخصية المسيحية األق��وى ،وإلى فعالية جدية وجهد داخلي متعدد األطراف
للوصول باالستحقاق الرئاسي إلى نتيجته المرجوة .وسخر من االتهام بحق الثنائي
الشيعي بما يتعلق بالمثالثة .وقال« :إن الربط بين عدم حصول االنتخابات الرئاسية
والمثالثة يستهدف الضغط علينا للسير بما يريده الذين يثيرون هذه المسألة.
وفي شأن ملف سلسلة الرتب والرواتب قال« :هناك جزء من الطبقة السياسية
يضع األساتذة في وجه الطالب» ،مؤكدا ً أن «إيصال األمور إلى هذا الحد سيئ وغير
مسؤول» ،داعيا ً الطبقة السياسية إلى معالجة هذا االستحقاق خالل األيام المقبلة
من خالل مشاركة الكتل النيابية في الجلسة التشريعية لحسم السلسلة وإنصاف
الموظفين والمعلّمين وإنقاذ االمتحانات ،وكذلك بما يتعلّق بتفرغ األساتذة في
الجامعة اللبنانية ،داعيا ً الحكومة لمعالجة هذا الموضوع.

الحل في سورية يبدأ وينتهي مع األسد

وتناول السيد نصرالله االنتخابات الرئاسية في سورية ،فأكد أن اإلقبال الشعبي
على صناديق االقتراع يُعتبر انتصارا ً كبيرا ً لسورية .وقال« :إن لجوء البعض إلى
الشتائم حيال نتائج االنتخابات تعبّر عن الفشل والخيبة ،وأن السوريين قالوا في
االنتخابات نحن نصنع مستقبل سورية وليس أميركا والغرب أو جنيف».
وأضاف« :إن مشاركة ماليين السوريين في االنتخابات يؤكد أن القيادة السورية
تتمتع بحاضنة شعبية واسعة أيضا ً إعالن فشل الحرب على سورية» .وقال السيد
نصرالله« :إن من يريد الحل في سورية ال يستطيع تجاهل نتائج االنتخابات
الرئاسية ،وأي حل لم يعد يستند إلى جنيف ،فاالنتخابات أكدت أن الحل السياسي
يبدأ وينتهي مع الرئيس بشار األسد».

ال جلسة لمجلس الوزراء

في غضون ذلك ،لن يدعو رئيس الحكومة تمام سالم إلى أي جلسة لمجلس الوزراء،
فحتى الساعة ال توافق بين القوى السياسية على عقد جلسة لمجلس الوزراء بسبب
التباين في اآلراء حول عمل المجلس في ظل الشغور الرئاسي .بما أن مصير جلسة
االثنين المخصصة النتخاب الرئيس سيكون كسابقاتها ،فإن مصير جلسة الثالثاء
إلقرار سلسلة الرتب والرواتب يتوقف على مواقف الكتل السياسية من الحضور أو
عدمه لتفادي كارثة تربوية ستحل بعشرات آالف الطالب (أكثر من مئة ألف طالب).

االتصاالت االيجابية
مرهونة بالتوجهات السياسية

ميشال عون وعد خيرا ً الرئيس نبيه بري بموضوع السلسلة ،لكن يبدو أن تكتل
التغيير واإلصالح لم يحسم موقفه حتى الساعة ،ونحن بانتظار الساعات المقبلة.
وإذ أشارت إلى أن قرار كتلة التحرير والتنمية مأخوذ مسبقا ً بأحقية أصحاب
المطالب ومتمسكة بإنجاز السلسلة بأقرب وقت .وأكدت أن السلسلة أصبحت أمام
الهيئة العامة ،ما يعني أن دور اللجنة انتفى مع وصول تقريرها ،فاللقاءات التي
تعقدها تعبّر عن رأي األفرقاء المنتمين إليها ،لكنها ال تستند إلى أي مس ّوغ قانوني.

السلسلة يوم الثالثاء ،فالبالد ذاهبة نحو أزمة كبيرة على المعرقلين تح ّمل نتائجها.
واستغربت المصادر استمرار وزير التربية بتهديد األساتذة والمعلّمين ،وقالت
إن على الوزير بو صعب أن يقتنع بأن ال حل سوى بما طرحه السيد حسن نصرالله
أمس ،وإذا كان قد فكر باللجوء إلى القوى األمنية إلجراء االمتحانات ،فهي سابقة غير
ناجحة ،باإلضافة إلى أن محاولة االستعانة بأساتذة من مدارس المقاصد من أجل
اإلشراف على االمتحانات لن تنجح أيضاً.

المستقبل :التفاهمات من شأنها
إقرار السلسلة باقتضاب

األرقام الواردة في موازنة
 2014قابلة للتعديل

وأكد عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري في حديث إلى «البناء» أن حضور
الجلسة الثالثاء ينتظر أن تثمر االتصاالت من اليوم إلى الثالثاء تفاهمات حول النقاط
العالقة ،والذي من شأنه أن يوصل إلى إقرار السلسلة باقتضاب.

قرار مشاركة القوات يتحدد االثنين

وأشار النائب انطوان زهرا لـ «البناء» إلى أن قرار المشاركة في الجلسة ُسيتخذ يوم
االثنين بنا ًء على المشاورات التي يجريها النواب الذين انتدبوا من الكتل في اللجنة
الفرعية مع وزيري المال علي حسن خليل والتربية الياس بوصعب ،وإذا تم التوصل
إلى توافق سننزل إلى المجلس ،ألن األمر يتعلق بالمصلحة العليا للدولة التي تفرض
حضور الجلسة.
وأكد النائب جوزيف المعلوف لـ«البناء» أن حضور نواب  14آذار الجلسة ينتظر
االتصاالت آمالً أن تتبلور األمور خالل  48ساعة المقبلة ،لجهة إيجاد الحلول للمواد
موضع الخالف (الضريبة على األمالك البحرية والضريبة على أرباح المصارف من 5
إلى  7في المئة والضريبة على القيمة المضافة).
ولفت عضو كتلة لبنان الحر الموحد النائب اسطفان الدويهي لـ«البناء» إلى أنه
سيحضر جلسة الثالثاء بغض النظر عن موقف تكتل التغيير واإلصالح ،قناعة منه
بأحقية الناس بمطالبها التي يجب العمل على تأمينها .وأعرب عن تخوفه من انفجار
اجتماعي جراء مقاطعة المجلس النيابي من بعض الكتل ،وبالتالي عدم إقرار السلسلة
التي هي مطلب محق لألساتذة والموظفين والعسكريين.

بوصعب :ال تأجيل لالمتحانات

وفي السياق ،قال وزير التربية الياس بو صعب بعد زيارته الرئيس بري« :حتى
هذه اللحظة ال تبدو األمور ايجابية فالمشاكل التي تواجه السلسلة ما زالت عالقة».
وأكد أنه ال يزال مصرا ً لناحية عدم تأجيل االمتحانات الرسمية مرة ثانية ،الفتا ً إلى «أن
الطريقة غير المسبوقة يمكننا أن نصل إليها حين يصل موعد االمتحانات».

مصادر هيئة التنسيق لـ«البناء»

وأكدت مصادر عين التينة لـ«البناء» أن االتصاالت تتكثف مع كل الجهات للوصول
إلى نتيجة ايجابية يوم الثالثاء ،إال أن هذه االتصاالت اإليجابية مرهونة بالتوجهات
السياسية للكتل النيابية التي لم تحسم أمرها بعد .وشددت المصادر على أن العماد

في اإلطار ذاته ،قالت مصادر هيئة التنسيق مساء أمس لـ«البناء» إن على الكتل
النيابية أن تنظر إلى إقرار السلسلة كأولوية وطنية .وأضافت إن الهيئة ال تستطيع أن
ّ
ينقض على المطالب والمكتسبات ،وال حل
تقبل بما يسمى مشروع جورج عدوان الذي
إال بإعطاء الموظفين والمعلمين حقوقهم .وأكدت المصادر أنه إذا لم يقر مجلس النواب

وأوضح وزير المال علي حسن خليل إن األرقام الواردة في مشروع موازنة 2014
قابلة للتعديل في مجلس الوزراء عند المناقشة ،حيث يمكن تخفيض بعض جوانب
اإلنفاق ،مشيرا ً إلى أن اإلنفاق على فوائد الخزينة ارتفع بقيمة  192مليار ليرة .
وكشف حسن خليل في مؤتمر صحافي إلى اجتماعات للجان النيابية بموضوع
سلسلة الرتب والرواتب ،مشيرا ً إلى أن المشروع أصبح أمام الهيئة العامة وعلى
الجميع حضور الجلسة المقبلة الثالثاء.

موغيريني في لبنان

من جهة أخرى ،وصلت وزيرة الخارجية اإليطالية ،فيديريكا موغيريني إلى لبنان
في زيارة تستمر يومين ،ومن المرتقب أن تلتقي رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري ونائب
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع سمير مقبل ووزير الخارجية جبران باسيل وقائد
الجيش العماد جان قهوجي والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي .وتعقد
مع نظيرها اللبناني مؤتمرا ً صحافيا ً مشتركا ً الواحدة ظهرا ً في قصر بسترس.
وتتوجه األحد إلى الجنوب حيث تزور الكتيبة اإليطالية العاملة في إطار القوة
الدولية المعززة وتلتقي قائد القوة الجنرال باولو سي ّرا .كما تزور مخيّما ً للنازحين
السوريين في البقاع ومخيم لالجئين الفلسطينيين في بيروت.

طالبت بالإفراج ( ...تتمة �ص)1
وفي جمعة «كنس الطوارئ» خرجت مسيرات في دار كليب وباربار والسنابس
ومناطق أخرى ،أكد خاللها المتظاهرون تمسكهم بمطالبهم المحقة والمشروعة.
وردد المتظاهرون شعارات تطالب باإلفراج عن معتقلي الرأي في سجون
النظام ،مؤكدين مواصلتهم حراكهم الثوري السلمي حتى الوصول إلى الغاية
بنيل الحقوق والعدالة والكرامة.
هذا وقالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البيان الختامي
للتظاهرة الجماهيرية «إن مطالبنا شرعية ،وان تحقيق المطالب الشعبية
سيبني دولة وما دونها يعني غياب الدولة وغياب القانون والمؤسسات ولن
نقبل بأي حل ال يحقق الشعب مصدر السلطات ،ألن ما يطالب به شعب البحرين
هو األسس والمقومات لبناء الدولة الحقيقية في البحرين».

راي�س :وا�شنطن تقدّ م ( ...تتمة �ص)1
إلى ذلك ،اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى األمم المتحدة
فيتالي تشوركين في مقابلة تلفزيونية« ،أنه من الضروري
استغالل المرحلة إلعطاء ديناميكية جديدة لتسوية أزمة
سورية سلميا ً حتى لو كان الغرب ال يعترف باالنتخابات
الرئاسية فيها».
وقال تشوركين« :هذا ما نحاول إقناع زمالئنا الغربيين
به حتى لو كانوا ال يعترفون بشرعية االنتخابات الرئاسية
التي أجريت ...وإن كان من الممكن استخدام هذه اللحظة
المرحلية في الحياة السياسية السورية لمحاولة إعطاء
ديناميكية جديدة للتسوية السياسية ،فمن الضروري
فعل ذلك».
وذكر تشوركين «أن الجميع اعترف بنتائج االنتخابات
األفغانية في حينها على رغم أنها أجريت في ظروف الصراع
المسلح» ،مؤكداً« :نحن اعترفنا ونعترف باالنتخابات
األفغانية والسورية بينما هم ال .وفي هذا ازدواجية معايير

يستخدمونها م��راراً .وبتعاملهم مع المسائل اإلنسانية
وغيرها يسترشدون بالنفعية السياسية».
وأض���اف ال��م��ن��دوب ال��روس��ي أن ال��ش��رك��اء الغربيين
«يؤيدون ما يوافق مصالحهم السياسية» ،الفتا ً في الوقت
نفسه إلى أن «ال داعي للمقارنة بين االنتخابات الرئاسية
في سورية وأوكرانيا ،مع أن االثنتين أجريتا في ظروف
ال��ح��رب األه��ل��ي��ة» ،واس��ت��درك تشوركين« :لكن سأكون
حذرا ً هنا ،إذ أن الصورة مختلفة تماماً ،لكن إذا اضطررنا
لعقد مقارنة ما فأتصور أنه من األفضل مقارنة ظروف
االنتخابات السورية بنظيرتها األفغانية».
وبالرجوع الى موقف الشركاء الغربيين من انتخابات
الرئيس في سورية ،أكد تشوركين« :أنها لم تشهد تغييرا ً
جذريا ً ألنه ،كان الرئيس األسد في السابق بالنسبة للغرب
غير شرعي» ،وقال« :تحدثوا مسبقا ً عن رفضهم االعتراف
بهذه االنتخابات» ،لكن من المهم جدا ً ماذا سيحصل بعدها،

ال�سيد وكيري ( ...تتمة �ص)1
أو لتسيير ال��ع��م��ل ال��ب��دي��ه��ي ل��ل��م��ؤس��س��ات ،ف��إنّ
ال��ص�لاح��ي��ة ه��ي بحجب ال��ت��وق��ي��ع ع��ن المراسيم
ال��م��ش��اب��ه��ة ع��ن ح���االت م��م��اث��ل��ة ،وه���و ح��ق يعود
استنسابا ًإلىتوافقرئيسيالجمهوريةوالحكومة،
لتنشأ عمليا ً في ظ ّل الطائف ثنائية سلطوية رئاسية
هي ثنائية المراسيم التي يوقعها الرئيسان من
خ���ارج مجلس ال�����وزراء ،ول��ذل��ك ف��ال��ن��ق��اش حول
صالحية التوقيع وكيفية ممارستها ل��ه وظيفة
ميثاقية ووظيفة إجرائية ،فمن الزاوية الميثاقية
يجب تثبيت أع��راف لممارسة صالحيات مرحلة
الفراغ الرئاسي بما ال يهونها ويقدم الممارسة
التي تقول إنّ الدولة قادرة على السير بال رئاسة
جمهورية ،ومن جهة مقابلة ميثاقية أيضا ً ال يجوز
أن يكون غياب المركز المسيحي األول في الدولة
قابالً للتسيير بتوقيع رئيس الحكومة تحت شعار
أنّ المراسيم اإلجرائية التي كان يوقعها الرئيسان
وال���وزي���ر ال��م��خ��ت��ص ي��م��ك��ن ت��وق��ي��ع��ه��ا م��ن رئيس
الحكومة المسلم مرتين مع الوزير المختص بال
التوقيع المسيحي ،آخذين في االعتبار أنّ أحد
شروط ممارسة الحكومة لصالحيات الرئاسة في
مرحلة الشغور هي اعتماد النطاق الضيق إلدارة
شؤون الدولة ،بما يعني تفادي القرارات الكبرى
وه��ي طبيعيا ً ال��ق��رارات التي تستدعي التصويت
عليها ف��ي مجلس ال����وزراء ،ب��ل االك��ت��ف��اء بحدود
الممكن بتسيير ش���ؤون ال��دول��ة ري��ث��م��ا ُينتخب
الرئيس ،بما يعني ارتفاع نسبة المراسيم التي
كان يوقعها الرئيسان والوزير المختص إلى أكثر
من الثلثين بكثير ،ولذلك يصبح البحث بمن يوقع
ه��ذه المراسيم ه��و عمليا ً م��ن يتولى صالحيات

رئيس الجمهورية في حال الشغور ،والنقاش بين
خياري التوقيع التقليدي لرئيس الحكومة وتوقيعه
بدالً من رئيس الجمهورية ومعه الوزير المختص
يعني وضع رئاسة الحكومة يدها على صالحيات
رئيس الجمهورية ،أم��ا المفاضلة مع توقيع ك ّل
ال���وزراء على ه��ذه المراسيم ،فهي مفاضلة بين
خيارين سيّئين ومسيئين ،فتواقيع ك ّل الوزراء
مهزلة معيبة والتوقيع التقليدي ال ميثاقي ،لذلك
يجب البحث عن تثبيت عرف خاص بمرحلة الفراغ
يأخذ ك ّل العناصر الواجبة ميثاقيا ً في االعتبار،
ويمنع استسهال استصدار المراسيم التي كان
يضبطها استنساب الرئيسين بهويتيهما الطائفية
والسياسية ،كما يمنع استسهال ال��ف��راغ نفسه
واإليحاء أنّ البالد تسيّر أمورها بشكل طبيعي بال
رئاسة جمهورية وضمنا ً بال المك ّون المسيحي،
وأحد الصيغ الواجب مناقشتها هو أن يوقع على
المراسيم جميعا ً بال استثناء في مرحلة الشغور
الرئاسي ،سبعة هم رئيس الحكومة ونائبه وخمسة
وزراء يمثلون الكتل األكبر في الحكومة ،من الشيعة
وال��دروز والموارنة والكاثوليك واألرم��ن ،وبينهم
بالتأكيد سيكون وزير المالية والوزير المختص
ممثلين لطائفتيهما ،هذا االقتراح مطروح للنقاش
من علماني ال يؤمن بالطائفية ،لكنه يمقت ويحتقر
تذاكي بعض الطائفيين باسم الدستور والالطائفية
وال��ع��ل��م��ان��ي��ة ،ع��ن��دم��ا ي��خ��دم ال��خ��ط��اب الالطائفي
اعتداءهم على طوائف أخرى لحساب طائفيتهم،
لكنهم ال يستحون م��ن إع�ل�ان ال��ح��رب الطائفية
عندما تستدعي منهم الالطائفية التنازل عن حرف
للدستور من حساب طائفيتهم المريضة.

�أفراح دم�شق ( ...تتمة �ص)1
لن يكون سهالً بعد اليوم التالعب ال مع وجدان الشعب
السوري الجمعي الذي نزل ببصيرة ووعي وإرادة فوالذية
للدفاع عن سيادته واستقالله وحق تقرير مصيره بنفسه
وال التالعب مع عقله.
لن يكون سهالً الب ّتة كذلك بعد اليوم تجاوز عرين األسد
وبوابات الشام العريقة ،بعد تحصينها بأكثر من عشرة
مرصعة بمختلف أنواع المعادن واألحجار
ماليين درع
ّ
الكريمة المضادة للرصاص.
ال أحد يعرف تماما ً كم سيحتاج عاهل المملكة السعودية
ليخرج من حيرته وذهوله وليأخذ قراره التاريخي بوقف
تدفق المسلمين والسالح والمال بعدما خسر واحدة من
أكبر معاركه االستراتيجية الكبرى على اعتاب الشام!
كما ال يعرف أح��د تماما ً كم ستحتاج االمبراطورية
األميركية لتخرج من تخبّطها وضياعها وتيهها ومعها
ربيبتها «اإلسرائيلية» حتى اقتناعهما وإقرارهما صاغرين
بأنهما «خالص» خسرا المعركة ،وأنّ عليهما االستعداد
لمواجهة حقائق جيوسياسية جديدة ستكون من تداعيات
هذا االنتصار المد ّوي ألسد الشام على إمبراطورية الش ّر
األعتى في العالم ،وكيف ح ّولها الشعب السوري باألمس
وجيشه قبل م��دة من ال��زم��ان ليست طويلة في تاريخ
الشعوب ،إلى أقصر اإلمبراطوريات عمرا ً وأدخلتها في أق ّل
مدة من الزمن في شيخوخة باكرة.
ما ك ّنا توقعناه منذ اليوم األول للحرب المفتوحة على
سورية من أنّ ال ح ّل لهذه الحرب إال «تحت سقف األسد»،
وأن نهاية هذه الحرب لن تنتهي إالّ بتربّع طبيب العيون

األغلى في العالم على عرش الدنيا ،حصل.
انتصرت كذلك زينب الكبرى بطلة كربالء في مرافعتها
المفتوحة منذ أكثر من أربعة عشر قرناً .وانتصرت طهران
كذلك في دفاعها المقدّس ض ّد الحرب التي فتحت عليها منذ
اليوم األول النتصارها قبل ثالثة عقود ونيّف ،عندما سلّم
أمير الكويت عند سفوح قمة دماوند في العاصمة طهران
مفاتيح أمن الخليج إلى اإلمام السيد علي خامنئي يوم
وصفه بمرشد المنطقة كلّها.
أيضا ً وأيضا ً انتصرت عصا موسى السحرية للقائد
والرمز األسطوري في الصبر والمصابرة وفي ممارسة
فنون الحرب بأنواعها كافة من الضاحية األبية ومعه
أمة يا أشرف الناس .لذلك كله نذرف دموع الفرح السيالة
والمسبوكة في معادلة الذهب األخرى التي يع ّد رجالها من
جند الله الساعات واللحظات لقدوم ساعة المنازلة الكبرى
لبدء تحرير إصبع الجليل وعيونهم ترقب نصر القدس.
مرة أخ��رى تجتاح ش��وارع عواصم المقاومة أرواح
الشهداء الذين ع��ادوا إلينا مجددا ً بقوة ،من طهران الى
دمشق ال��ى الضاحية متمدّدين ومتسعين ومفترشين
سجادة صالة الغائبين الحاضرين ،الى سواحل باب
المندب ،هذه المرة أيضا ً وأيضاً.
الرحمة والرضوان لهم ،فهم السادة والقادة والذين
ّ
نزف لهم بشرى هذا
يستأهلون أكثر من أي أحد م ّنا أن
االنتصار الجديد.

محمد صادق الحسيني

وأتصور هنا أن المبعوث اإلبراهيمي المستقيل كان يعرب
عن وجهة نظر مثيرة لالهتمام في تصريحاته األخيرة،
وفي كالمه األخير مع أعضاء مجلس األمن إذ كان يقول،
بشكل رسمي وغير رسمي« ،أنه من الممكن تقريب نهاية
األزمة إذا ما أبدت دمشق لفتة عريضة واقترحت إصالحات
سياسية جدية».
وأش��ار تشوركين إل��ى أن روسيا تصر على ض��رورة
استئناف مفاوضات جنيف ،وتدعو األمين العام لألمم
المتحدة بان كي مون إلى تعيين مبعوث جديد إلى سورية
بأسرع وقت .وأكد الدبلوماسي الروسي مختتما ً حديثه
«من الممكن أن تظهر إمكانية حقيقية لتسوية هذه األزمة
الصعبة جدا ً التي طال أمدها سياسياً».
ميدانياً ،واصلت وح��دات الجيش السوري والقوات
الرديفة عملياتها العسكرية ،ودارت اشتباكات عنيفة بين
الجيش والمسلحين في محيط منطقة الثورة التي سيطر

عليها الجيش السوري منذ يومين ،تركزت في مناطق
عين البيضا وعين السودا جنوب دمشق على طريق درعا
القديم ،في حين واصلت وحدات الجيش السوري استهداف
آخر تجمعات المسلحين في محيط المليحة ،وسط قصف
مدفعي وجوي مركز وعمليات تطهير موضعية في مناطق
جسرين وزبدين ودير العصافير ووادي عين ترما وسقبا
وحمورية وزملكا ومحيط دوما.
فيما استهدفت وح��دات أخ��رى من الجيش السوري
مسلحين في جوبر وعربين وحرستا وداريا وخان الشيح
ومحيطها ومناطق ع��درا البلد وع��درا العمالية وم��زارع
عالية.
وفي حلب ،واصل الجيش عملياته العسكرية مستهدفا ً
تجمعات للمسلحين في المنطقة الصناعية والمسلمية
واالن���ذارات والوضيحي والمنصورة واألت���ارب وهنانو
وم��ارع وعندان والحاضر وحريتان وفافين وباشكوي

ال�شعب ال�سوري وحده ( ...تتمة �ص)1
على ضوء ذلك كلّه ،ال ب ّد من أن يطرح ك ّل متابع السؤال
المه ّم إ ّنما الغريب :إذا كان الهدف الذي وصفته بعض
القوى الداخلية والخارجية التي وقفتْ إلى جانب ما يُس ّمى
المعارضة بأشكالها المسلّحة واإلرهابية والمعتدلة
والمتط ّرفة ،هو مصلحة الشعب السوري ،فلماذا حاولوا
منع إجراء االستحقاق الرئاسي الديمقراطي وفق الدستور
السوري الجديد الذي َ
ضم َِن ك ّل حقوق السوريين ،إضاف ًة
إلى ضمانته إجراء هذه االنتخابات بطريقة ش ّفافة وتحت
رقابة قضائية صارمة؟
اتخذتْ القوى الضالعة في التآمر على سورية قرارها
بإنهاء األم��ور في المنطقة لمصلحتها على نحو نهائي ،إذ
تؤمن بالوصول إلى أهدافها بأيّ طريقة ،بما في ذلك القتل
والرشى والتسليح واالغتياالت واإلرهاب والتدمير ،ولذلك لم
خاص ًة أ ّنها ترى مرتسمات واضحة
تتراجع ع ّما خططتْ له،
ّ
بدأتْ تظهر لعالم جديد يت ّم فيه إنهاء عالم القطبية األحادية
لمصلحة تكتالت سياسية واقتصادية تعمل على إيجاد عالم
جديد تسوده قيم العدالة والمساواة واالحترام المتبادل.
ذلك يعني أ ّننا لو قدّمنا إليهم الشمس من جانب والقمر
من الجانب اآلخر لما تراجعوا ،وهذا يعني أنّ مزيدا ً من
الصمود في وجه هذا النهج العدواني الغربي المدعوم
إقليميا ً من تركيا والسعودية وآخرين ،هو الطريق الوحيد
الذي يضمن لشعب سورية كرامته ووحدة بلده ،كما أنّ
هذا الصمود ،بل والمزيد منه ،يضمن إنهاء هذه الحرب
المعلنة على سورية واستهدافها أرضا ً وشعباً .وستكون
إحدى المهمات التي يجب التركيز عليها واستمرارها فوراً،
وهي دعم جيشنا العربي السوري البطل لضمان استمرار
انتصاراته وم���داواة ج��روح ع��ائ�لات الشهداء النبيلة
والجرحى الشرفاء.
إنّ الحرب التي تتع ّرض لها سورية من ِقبَل أدعياء
الديمقراطية وحقوق اإلنسان تستخدم اإلرهاب والعنف،
ّ
التدخل المباشر من ِقبَل الغرب من خالل التمويل
بل
والتسليح واإلي��واء وغرف تخطيط العمليات اإلرهابية
في بعض البلدان المجاورة .وعندما فشلتْ هذه األساليب
واألدواتْ كافة في فرط العقد السوري ،كان ال ب ّد للغرب
خاص ًة بعدما
وأدواته من اللجوء إلى مراجعة حساباته،
ّ
ار ّت َد ألوف اإلرهابيين الغربيين على البلدان التي جاؤوا
منها وأجزم أ ّنهم جاؤوا بتسهيالت من أجهزة استخبارات
تلك البلدان وبعض سياسييها الحاقدين الفاشلين
والمتو ّرطين في هذه الحرب القذرة والذين أصبحوا عارا ً
على شعوبهم ومهزلة أمام الرأي العام العالمي.
االنتخابات الرئاسية في سورية كانت صفعة على
وجوه جميع هؤالء بنزاهتها وباندفاع السوريين إليها،
بشفافيتها وحريتها خارج سورية وداخلها والمشاركة
الواسعة فيها التي فاقتْ المشاركين في أفضل االنتخابات
األوروبية وانتخابات إقليمية .جميع محاوالت التشكيك
في هذه االنتخابات استأجر الغرب وحلفاؤه لها الكثير من
«االستراتيجيين» وأجهزة اإلعالم والناطقين الرسميين
ومؤتمرات ما يُس ّمى «أصدقاء سورية» في لندن وباريس
كي ال يذهب السوريون إلى صناديق االنتخابات ،لكنها
فشلتْ  .الفشل كان مدوياً ،ور ّد فعلهم لم يكن هستيريا ً
فحسب ،بل كان نوعا ً من الجنون .فرض الشعب السوري
العظيم على ه��ؤالء أن يظهروا صورتهم الحقيقية في
عدائهم للديمقراطية ،وفي عدائهم للشعب السوري وعدم
احترام مصالحه وحقن دماء أبنائه ،وعدائهم للقانون
الدولي وعدم احترامهم للقانون اإلنساني الدولي عندما
يتعارض مع مصالحهم .أظهروا عداءهم الالمحدود لألمن
والسلم الدوليين ،وأظهروا أ ّنهم يدعمون اإلرهاب في أي
مكان في العالم شرط أالّ يرت ّد إليهم .تلك هي «القيم» التي
يم ّثلها هؤالء مثلما عبّر عنها وزراء خارجيتهم ،وقرارات
اآلخرين المرفوضة بمختلف المعايير لمنع الناخبين
السوريين من اإلدالء بصوتهم في سفاراتهم في باريس
وبروكسل وبرلين .أال يعني إجراء االنتخابات في وارسو
وفيينا وبوخارستْ ونيقوسيا وبراغ ،وهي عواصم لدول

أعضاء في االتحاد األوروب��ي ،أنّ كيري وهيغ وفابيوس
معزولون ح ّتى في إطار االتحاد األوروبي!؟
سأكون أكثر صراح ًة :هل أجرتْ سورية هذه االنتخابات
لكي ُترضي هذه ال��دول اإلمبريالية االستعمارية؟ هل
ذهبَ فرد واحد من أبناء سورية إلى صندوق االنتخاب
الستعطاف هؤالء المرضى من داعمي اإلره��اب والقتل؟
هل ق�� ّررتْ القيادة السورية إج��راء هذه االنتخابات لكي
تحصل على شرعية من الدول المعادية لها؟ إذا كان من
ح ّقي اإلجابة عن هذه األسئلة نياب ًة عن الشعب السوري
فسأقول كال ،كال ،كال ،إذ لو أجبتْ بنعم عن أيّ من هذه
األسئلة فإ ّنني ال أنقل في هذه الحال رأي السوريين.
الشعب السوري ،ال��ذي أعتز باالنتماء إليه ،ال يقبل
ّ
الذل واإلهانة واالستكانة ،والشرعية التي تعمل القيادة
السورية للحفاظ عليها هي فقط شرعية الشعب السوري
الذي قدّم هذه الشرعية والمحبّة والثقة للرئيس بشار
األسد .يسأل السياسيون أجانب وعربا ً وكذلك المحللون
واإلعالميون :وماذا بعد أن قال الشعب السوري كلمته؟
هذا بالتأكيد س��ؤال مشروع ،وك��ان ال��ر ّد عليه في حملة
ّ
المرشح د .بشار األس��د ال��ذي أع��اد شعب سورية الثقة
به .إنّ األولوية المطلقة بدءا ً من اليوم هي االستمرار في
الحرب المعلنة على اإلرهاب الستعادة األمن واألمان إلى
شعب سورية ،واستمرار المصالحات في ك ّل جزء من
سورية ،وتعزيز قدرات الجيش العربي السوري لمالحقة
اإلرهابيين في ك ّل مكان وبذل ك ّل جهد ممكن إلجراء حوار
سوري – سوري ال مكان فيه لألجندات الغربية والعميلة،
بل الحرص تماما ً على سيادة سورية واستقاللها والحفاظ
على وحدتها الترابية في إطار  185ألف كيلو متر مربّع هي
مساحاتها من دون زيادة أو نقصان ،وتعزيز العالقات مع
الحلفاء واألصدقاء الذين دعموا سيادة سورية ومدّوا لها
اليد الطولى للقضاء على اإلرهاب وبدء عملية إعادة اإلعمار
والح ّل السياسي بمشاركة جميع الشرفاء والمعارضين
الوطنيين من أبناء سورية.
إنّ الرئيس بشار األسد المكلّل بغار عشرة ماليين صوت
من األحد عشر مليون ناخب الذين أتيحت لهم المشاركة
في االنتخابات من أصل خمسة عشر مليون ناخب تع ّرض
الكثير منهم للمنع من ممارسة هذا الحق والواجب ،لن
يلتفت إلى ما يُقال هنا وهناك ،فشرعيته من شعبه ،ومن
يتمسك بها
شعبه فحسب ،وهذا هو مفهوم السيادة التي
ّ
السوريون ،وسيكون قبالة عينيه دائما ً أنّ هذا التفويض
الممنوح له من شعبه يأتي على خلفية الخيارات التي
جسدها في ممارسته مسؤولية الرئاسة دفاعا ً عن سورية
ّ
وتأكيدا ً لثوابتها العربية والمقاومة ،فسيكون الجوالن
وتكون فلسطين وتكون المقاومة ،مثلما كانت دائماً ،في
قلب مسؤوليات الرئاسة ،ومثلما كانت البوصلة التي
اقترع لها السوريون وهم يمنحون أصواتهم للرئيس
بشار األس��د ،وسيكون الحلفاء الذين وقفوا مع سورية
هم الحلفاء الذين ال تتخلى عنهم وتقف معهم بمثل ما
وقفوا معها وما تخلوا عنها ،وستكون العروبة المتجدّدة
المعبّرة بأصالة عن وجدان أمتنا ،ال خذالن بعض حكامها،
هدفا ً دائما ً ال تحيد عنه سورية ،واستيالد معادالت دولية
تحتمي بها الدول التي تناضل لحماية استقاللها في وجه
مشاريع الهيمنة .سورية المنتصرة بشعبها وجيشها
وقائدها تفخر أن تكون رصيدا ً لجميع الذين يسعون
إلى عالم أكثر عدال ً وإنصافاً ،وأن يكون نصرها الثمرة
التي يتشارك بتوظيف عائداتها سائر المقاومين العرب،
والمناضلين ألجل فلسطين ،والساعين إلى أن يكون العالم
الجديد مكانا ً متسعا ً للفقراء والضعفاء وال تفرض فيه
عليهم خيارات األقوياء والمتسلطين بقوة شريعة الغاب
التي هزمتها سورية ،وهي تقدم إلى العالم أمثولتها ،أنّ
انتصار المتسلطين والمتغطرسين ليس قدر الشعوب
المستضعفة ،بل العبرة أنه ...إذا الشعب يوما ً أراد الحياة
فال ب ّد أن يتسجيب القدر.

د .فيصل المقداد

وكفر حوم وتل رفعت وكفر حمرة والصاخور والعويجة
واالش��رف��ي��ة وعبطين وب��س��ت��ان ال��ب��اش��ا وص�ل�اح الدين
والراشدين واألنصاري وضهرة عبدربه والشيخ سعيد
وباب النصر ومخيم حندرات.
وفي ريف إدلب ،استهدف الجيش مسلحين في سرمين
وبشالمون والسرمانية وجبل األربعين وم��زرع��ة بزي
وال��رام��ي وك��ف��ر ش�لاي��ا وم��زرع��ة ب��روم��ا ق��رب ب��ل��دة بنش،
بينما صدت وحداته المنتشرة في حمص محاولة تسلل
مجموعات مسلحة من قرية الغجر وقرية حوش الطالب إلى
قرية الوعرة في الرستن بريف المدينة ،واستهدفت مسلحين
في كيسين بالرستن وبرج قاعي بالحولة وسالم شرقي.
وقد ضبط الجيش السوري أمس  80كلغ من مادة «تي
أن ت��ي» المتفجرة وم��واد تدخل في التفخيخ وصناعة
العبوات الناسفة في سيارة على أطراف حي الوعر بمدينة
حمص.

�إعالنات ر�سمية
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 عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألش���غ���ال :اس��ت��ح��داث ه��ن��غ��ار يستخدم
كمستودع لألعالف في ثكنة الضبية.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبنية ـ ثكنة
الحلو ـ ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك أثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2014/7/10وذلك
في ثكنة الحلو /مصلحة األبنية.
بيروت في 2014/6/4
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 996
إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال :صيانة لزوم هنغارات الدوشات
والحمامات العائدة لفوج السيار األول في
منشآت معهد الوروار.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبنية ـ ثكنة
الحلو ـ ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم

عروضهم وذلك أثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2014/7/10
وذلك في ثكنة الحلو /مصلحة األبنية.
بيروت في 2014/6/4
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 996
إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
لألشغال :المطلوبة لزوم قطعات في مجمع
النبطية.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبنية ـ ثكنة
الحلو ـ ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك أثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2014/7/8
وذلك في ثكنة الحلو /مصلحة األبنية.
بيروت في 2014/6/4
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 996
إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
لألشغال :المطلوبة ل��زوم نقطة حراسة
رئيس الجمهورية األسبق أمين الجميل.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبنية ـ ثكنة
الحلو ـ ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك أثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2014/7/15وذلك
في ثكنة الحلو /مصلحة األبنية.
بيروت في 2014/6/4
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 996

الحزب السوري القومي االجتماعي
آل التوم وعموم أهالي القاع
ينعون إليكم

الرفيق سعاده حسين التوم
يشيّع اليوم السبت في كنيسة مارالياس ـ القاع عند الساعة الثالثة
بعد الظهر.
وتقبل التعازي بعد الدفن ويوم غد األحد في صالة الكنيسة.

