10

السنة السادسة  /الثالثاء  10 /حزيران  / 2014العــدد 1505

تتمات

Sixth year / Tuesday / 10 June 2014 / Issue No. 1505

ال�سنيورة وجعجع ( ...تتمة �ص)1

أما حزب الكتائب فكان موقفه معروفا ً سلفا ً من دون مناورة ،إذ
أعلن أنه لن يشارك في أي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس
للجمهورية ،وأكدت مصادره لـ«البناء» أن المقاطعة دستورية
ال سياسية فالمجلس في ظل الشغور الرئاسي هو هيئة ناخبة
ال صالحية له للتشريع بحسب الدستور ،الفتة إلى أن حزب
الكتائب شارك في اجتماع  14آذار المسائي للبحث في موضوع
السلسلة ال سيما أن «الكتائب» في إطار اللجنة التي كلفت للبحث
في الملف ،ونحن مع إقرار السلسلة ألصحابها وسنشارك في أي
جلسة يدعو إليها الرئيس بري ،لكن بعد االنتخابات الرئاسية
التي من المفترض أن تكون في األولوية.
وعلى خط المقاطعة أيضاً ،أعلنت «كتلة التضامن»التي تضم
الرئيس نجيب ميقاتي والنائب أحمد كرامي عدم مشاركتها بسبب
وجود زي��ادات مقترحة في النفقات تقدر بمئات المليارات من
دون وجود إيرادات ثابتة لها ،إضافة إلى أن اإليرادات اإلضافية
المطروحة تشكل عائقا ً أمام النمو االقتصادي خصوصا ً في ظل
الظروف االقتصادية الراهنة ،ناهيك عن خطورة العجز المقدر في
مشروع قانون الموازنة العامة المعد والذي ال يلحظ حتى أرقام
السلسلة .والنقطة األهم التي لم تتوافر حتى اآلن هي التوافق على
جوهر اإلصالحات التي ال بد منها إذا أردنا ألي مشروع إصالحي
النجاح.

تص ّور كامل لوزير المال

وفي سياق السعي إلق��رار السلسلة سيقدم وزير المال علي
حسن خليل ف��ي الجلسة ال��ي��وم ت��ص��ورا ً ك��ام�لاً ح��ول تكاليف
السلسلة والموارد المقترحة لتغطيتها قائما ً على التوازن بين
اإليرادات والنفقات.
ولم تستبعد مصادر نيابية مساء أمس أن ُتفضي االتصاالت
إلى حلحلة بعض البنود المختلف عليها وتحديدا ً ما يتعلق
بالدرجات الست للمعلمين بحيث يتم تقسيطها على ثالث
سنوات.

بو صعب يلجأ للترغيب والتهديد والهيئة تر ّد

وسط هذه األجواء المتصلة بجلسة السلسلة اليوم ارتفعت
حدة «الكباش» بين الوزير بو صعب وهيئة التنسيق النقابية
حيث اندفع وزير التربية بحسب مصادر هيئة التنسيق إلى كل

أنواع الترهيب والترغيب سعيا ً إلجراء االمتحانات وكسر قرار
الهيئة بمقاطعتها وقالت المصادر« :إن بو صعب وعد متعاقدي
المهني والتقني بالعمل لتثبيتهم في مقابل مشاركتهم في
اإلشراف على االمتحانات ما دفع بعض المتعاقدين لإلعالن عن
المشاركة في اإلشراف على االمتحانات متجاوزين الهيئة وحقوق
المعلمين ،وقد أعلنت رابطة المتعاقدين في المهني والتقني أن
الذين أعلنوا المشاركة ال يمثلون إال أنفسهم.
وأض��اف��ت ال��م��ص��ادر أن ب��و صعب ذه��ب ف��ي إج��راءات��ه إلى
تحريك التفتيش التربوي للضغط على المعلمين للمشاركة في
االمتحانات «تحت طائلة المالحقة القانونية للمتخلفين» ،وردت
هيئة التنسيق باستنكار تحريك التفتيش التربوي ،وأكد أنه لن
يؤثر في موقف المعلمين.
وأكدت المصادر أن كل هذا الترهيب والترغيب لن يفيد وزير
التربية الذي عليه أن يقف إلى جانب حقوق المعلمين وليس
فعل الشيء ونقيضه ،فاإلصرار على إجراء االمتحانات في ظل
مواقف بعض الكتل النيابية الرافض إلعطاء الحقوق يشجعها
على المضي في مواقفها السلبية حيال السلسلة.
وبينما أكد بوصعب من مجلس النواب بعد لقائه الرئيس
بري أن االمتحانات ستجرى يوم الخميس ،ومن سيشرف عليها
سيكونون األساتذة .رفعت هيئة التنسيق من سقف المواجهة مع
وزير التربية مع تأكيد رئيس الهيئة حنا غريب ونقيب معلمي
المدارس الخاصة في االعتصام أمام وزارة التربية أمس ،على
االستمرار في مقاطعة االمتحانات في حال عدم إقرار السلسلة.
وكان قد نفذ أمس إضراب عام في اإلدارات والمؤسسات العامة
والبلديات بدعوة من هيئة التنسيق ،كما نفذت اعتصامات في
المناطق وسيستمر اإلضراب العام اليوم مع اعتصام مركزي أمام
وزارة التربية كما ستتوقف حركة الطيران في مطار بيروت لمدة
ساعتين.

جلسة لمجلس الوزراء الخميس

بموازاة ذلك ،يعقد مجلس ال��وزراء بعد غد الخميس جلسة
في السراي الحكومية برئاسة رئيس الحكومة تمام سالم
الستكمال البحث في آلية عمل الحكومة في ظل الشغور الرئاسي،
ال سيما أن الرئيس سالم يريد حسم مسألة صالحيات الحكومة
الستئناف العمل العمل الحكومي وتسيير شؤون البالد.

عملية دوما ( ...تتمة �ص)1
باسيل :ال اتفاق مع المستقبل
في شأن االستحقاق الرئاسي حتى الساعة

في سياق آخر نقل زوار وزير الخارجية جبران باسيل عنه
لـ«البناء» تأكيده أن ال اتفاق بين تيار المستقبل والتيار الوطني
الحر حتى الساعة على موضوع االستحقاق الرئاسي ،الفتا ً إلى
أن االزمة تعود لعدم وجود صيغ واضحة ،فيما المطلوب العمل
للخروج من األزمة ،داعيا ً إلجراء تعديالت دستورية من شأنها
أن تخرج البلد من أزمته .وقال باسيل بحسب زواره :إن تكتله
ال يمانع إجراء المداورة في كل المؤسسات ،ألن موقفنا يتمثل
بالخروج من الطائفية في البلد».
وفي ما يتعلق بموضوع النازحين السوريين تحدث باسيل
عن وجهتي نظر في تنظيم وجودهم في لبنان .وفيما أشار إلى
أن وجهة النظر األولى تقول بضرورة إنشاء مخيمات في لبنان
كل مخيم يتسع إلى  20ألف نازح يحمل بطاقة نازح التي تخوله
أن يقبض عليها بدل طعام  20دوالرا ً و 200دوالر بدل سكن.
أشار باسيل إلى أنه يؤكد ضرورة التنسيق مع الدولة السورية
لتخفيض عدد النازحين ،والعمل على سحب بطاقة النازح من
الذي ليس بحاجة لها ،وبالتالي معالجة المشكلة.
وأشار باسيل إلى أن السفير السوري كان متجاوبا ً مع طرحه
خالل لقائهما األخير ،حيث دعا السفير السوري إلى ضرورة
التعاطي من دولة الى دولة ال سيما أن هناك اتفاقيات بين البلدين
تفرض التنسيق في كل األمور.

ارسالن :لرئيس من الشعب

كالم باسيل عن التعديالت الدستورية ربما يأتي متقاربا ً
مع ما طرحه رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طالل
إرسالن وهو إجراء االنتخابات من الشعب مباشرة» ،معربا ً عن
اعتقاده بأن «انتخاب الرئيس في لبنان سيظ ّل رهينة الغرب
حتى الوصول إلى انتخابه من قبل الشعب اللبناني».
واعتبر رئيس حزب القوات سمير جعجع أن أحد الحلول
للمأزق الراهن في انتخابات رئاسة الجمهورية هو «التفاهم مع
رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون على اسمين
يكونان بالحد األدنى متوافقين مع قناعتنا ،إذ من غير الممكن
التفاهم على اسم واحد ،وننزل بهما الى المجلس».

ال�سي�سي بين �إيران وتركيا ( ...تتمة �ص)1
وجاءت االمتحانات لتضع الوزير والهيئة وجها ً لوجه
ب��دالً م��ن أن يبقيا صفا ً م��وح��داً ،فالهيئة ال تملك الثقة
باالستماع إلى مطالبها بجدية ما لم تتمكن من اإلمساك
بورقة ضاغطة على المجتمع ال يحتمل تجاهلها ،ليصير
حلها مدخالً لح ّل مشكلة المطالب المزمنة للموظفين،
وم�ف�ه��وم اإلض� ��راب أص�ل ً
�ا ينبع ف��ي ال �ت��اري��خ النقابي
من تعطيل المرفق اإلنتاجي أو المرفق العام للضغط
على المجتمع وإظهار الدولة عاجزة عن أداء بديهيات
واجباتها ،لتضطر إلى االستجابة للمطالب التي تكون قد
أدارت ظهرها لها طويالً ،واالمتحانات الرسمية تشكل
واحدة من المرافق الحيوية لجميع البيوت اللبنانية التي
تتح ّمل ال��دول��ة مسؤوليتها ،وواج��ب ال��وزي��ر المختص
القيام ب�ه��ذه المسؤولية ،فنجاح الهيئة يصير فشالً
للوزير ونجاح الوزير يصير فشالً للهيئة مهما كانت
االجتهادات التنفيذية ،وبمن سيقوم الوزير بح ّل قضية
االمتحانات ،وكيف ستتمكن الهيئة من الردّ ،فالمهم أن
الهيئة والوزير صارا وجها ً لوجه ،والمتر ّبصون بالهيئة
وب��ال��وزي��ر يحتسون ال�ق�ه��وة ويستمتعون بالمشهد

متف ّرجين ،ف��إنْ ف��ازت الهيئة تخلصوا م��ن وزي��ر جاد
ونشيط ونظيف العقل واألخ�لاق والسلوك ،وهزيمته
انتكاسة للتيار الذي ينتمي إليه ويلعب دورا ً قياديا ً في
التفاوض الرئاسي نيابة عنه ،سيس ّهل توظيف هزيمته
ف��ي ترصيدها ت�ف��اوض�ي�اً ،وإنْ انتصر ال��وزي��ر وظفوا
نصره لإلجهاز على الهيئة ومشروعها المطلبي ،ولن
تنفع عندها ن� ��داءات ال��وزي��ر ب��ال��رح�م��ة ،وط��ال�م��ا األمر
تفاوضي على الجبهتين لخصم واحد يتر ّبص بالوزير
والهيئة ،فالتسييل التفاوضي سيكون متاحا ً لخصم
كان يبدو أق ّل ذكاء من خصومه في إدارة حروبه ،فإذ
هو رابح حتى لو كان نصف ربح ونصف خسارة لك ّل
من خصميه.
 ك�ل�ام ال �م��رش��ح س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع ع��ن ب �ك��رك��ي كانمدروسا ً بدقة ،يهدف إلى تسخيف موقفها من الشأن
الرئاسي وحذفها كشريك في االستحقاق ،فالكشف
عن مرشحي بكركي من موقع ال تستطيع بكركي نفي
كالمه وال التنصل من مداوالتها الرئاسية معه ،يعني
ح��رق ه��ذه األسماء التي تتكتم عليها بكركي وشطبها

من ال�ت��داول ،واإلش��ارة إلى فرضية ترشيح البطريرك
نفسه للرئاسة وتحليل الطرح ،إسقاط لصفة القدسية أو
المهابة أقله أو المصلحة العامة عن مسعى بكركي في
الملف الرئاسي ،وتقديم البطريرك كطامح رئاسي ال
يحق له لعب دور المرجع والحكم ،والواضح أنّ جعجع
ك��ان ق��د أع � ّد م��ا يريد ق��ول��ه ،خاصة على قناة وبرنامج
يملك فيهما حظوة تسمح بتنسيق األسئلة واألجوبة،
إليصال رسائل لها شيفرتها الخاصة ،والمغزى الذي
أراده جعجع هو شطب دور بكركي الرئاسي ،وإعادة
اللعبة إلى الالعبين المسيحيين السياسيين ،وفي هذه
الحالة سيكون العبان واحد يمثل الرابع عشر من آذار
والثاني من الثامن من آذار ،وهو قالها مباشرة أنها بينه
وبين العماد ميشال عون ،وأنّ على أحدهما أن يتفاهم
مع اآلخر ليكون رئيساً ،والمعنى هنا هو دعوة العماد
عون إلى التعامل مع جعجع كناخب رئيسي يضمن له
الرئاسة بمقابل ،موصالً الرسالة لعون ،عبثا ً تضيع
وقتك مع بكركي فغطاؤها ال يفيد ،وعبثا ً تفاوض تيار
المستقبل ورئيسه فالقرار عندي.

 28قتي ً
ال بهجوم مطار كرات�شي
وطالبان ت�ؤكد �أنه رد على مقتل مح�سود
أعلنت حركة طالبان الباكستانية،
أمس ،مسؤوليتها عن الهجوم على
مطار كراتشي ،أكبر المطارات في
باكستان ،بعملية راح ضحيتها
ما ال يقل عن  28قتيالً و 24جريحا ً
بمواجهات مسلحة استمرت ألكثر
من خمس ساعات.
وقال عبدالله بحر ،قائد طالبان
الباكستانية« ،إن ال��ه��ج��وم على
المطار رد على مقتل قائد الحركة
السابق ،حكيم الله محسود ،الذي
قتل بضربة طائرة من دون طيار
أميركية على شمال وزيرستان في
تشرين الثاني الماضي».
وح�����ذر ب��ح��ر م���ن ال���م���زي���د من
الهجمات« :طالما نحن على قيد
الحياة ...فستتوالى هجماتنا حتى
نهاية العمر».
وك��ان قد اقتحم عشرة مسلحين
م��زودي��ن بقنابل ي��دوي��ة وبأحزمة
ناسفة منطقة الشحن وتبعد أكثر من
كيلومتر من قاعات السفر بالمطار،
ال����ذي يعتبر م��ن أك��ب��ر م��ط��ارات
ب��اك��س��ت��ان م��ن ح��ي��ث ح��رك��ة م��رور

ال��رك��اب .وسقط أكثر من  28قتيالً
في المواجهات العنيفة التي أعقبت
الهجوم ،ومن بين القتلى عشرة من

المهاجمين.
وتمكنت القوات الباكستانية من
استعادة السيطرة على المطار بعد

الغرب وكابو�س ( ...تتمة �ص)1
رغم مزاعمه «الصفريّة» عن الحدث الذي جاء به على
عجل ،أي نتائج االنتخابات السورية وأرقامها الصادمة
والمشهد الذي فجع قوى  14آذار مرتين ،في السفارة
السورية وجديدة يابوس ،كانت في زيارة كيري محاولة
لتأكيد الحضور أمام مخاوف وهواجس من تأثر النفوذ
األميركي والغربي والخليجي في لبنان بانتصار الدولة
السورية التي تدشن فصالً جديدا ً من صمودها ونهوضها
بعد االنتخاب الكاسح للرئيس بشار األس��د ،ورسالة
كيري الموجهة إلى حزب الله كقوة إقليمية مؤثرة كانت
اعترافا ً بإحدى نتائج االنتصار السوري الذي صنعه
السوريون بقوة وعزم شديدين عبر صناديق االقتراع
في وجه أدوات الحرب األميركية من مجموعات المرتزقة
وعمالء «إسرائيل» وفصائل التكفير التي يرعب الغرب في
الفترة األخيرة خطر ارتدادها إلى نحره ،بعد هزائمها في
ّ
المشغلين.
سورية وخروج جماعات منها على سيطرة
�س ل���وران ف��اب��ي��وس ال��ت��اب��ع ال��ذل��ي��ل للسياسة
ع � َك� َ
األميركية و«اإلسرائيلية» في المنطقة ذلك الرعب ،فحزبه
االستعماري العجوز طامح إل��ى فتات دور سياسي
واقتصادي في المنطقة ،وقد أخرجت الواليات المتحدة
التابع الفرنسي من أسواق العراق التي استأثر بنصيب
أساسي منها في العقود األخيرة من القرن الماضي،
وأخرجت فرنسا نفسها من أس��واق إي��ران بخضوعها
إلم�لاءات الواليات المتحدة ،وستكون بانتصار األسد
خارج سورية بعدما تصدّر الفرنسيون حلف العدوان
عليها ،وبينما تستجدي فرنسا تعاونا ً أمنيا ً مكتوما ً
مع الدولة الوطنية السورية تراهن بسياستها على
إسقاط تلك الدولة وتطمح إلى الشراكة في وضع اليد
على سورية وق��راره��ا ،وه��و ره��ان سحقه السوريون
باالنتخابات الديمقراطية التي زعم الغرب أنها مقصده

كما تناول سيرغي الفروف وسعود الفيصل الوضع
الراهن في العالقات الروسية السعودية وآفاقها،
وأكدا استعداد الجانبين لتفعيل هذه العالقات بما في
ذلك التعاون التجاري واالقتصادي وفي مجال الطاقة
حيث تتوافر إمكانات ضخمة للمضي قدماً.
من ناحيته ،دعا رئيس الوزراء القطري عبدالله آل
ثاني مجلس األمن الدولي إلى فرض وقف إلطالق النار
في سورية ووضع حد للنزاع الذي يشكل بحسب قوله
«خطرا ً حقيقيا ً على وحدة سورية».
وقال عبدالله في افتتاح المنتدى الـ 11للواليات
المتحدة والعالم اإلسالمي في الدوحة أمس ،أنه «بات
لزاما ً على المجتمع الدولي ،بخاصة مجلس األمن،
واجب التحرك العاجل والحاسم بإصدار قرار بوقف
إطالق النار للحفاظ على أمن وحماية الشعب السوري
واس��ت��ق��رار المنطقة ب��أس��ره��ا» .واعتبر أن «األزم��ة
السورية تشكل خطرا ً حقيقيا ً على وح��دة سورية
الشقيقة» ،مشددا ً على أن الوضع في سورية «يتطلب
تضافر جهود المجتمع ال��دول��ي للعمل على وقف
إراقة الدماء وتشريد السوريين وتحقيق التطلعات
المشروعة للشعب السوري» .ويذكر أن قطر تعد من
أبرز الداعمين للمعارضة السورية المسلحة.
وف��ي ال��س��ي��اق ،تعهد الرئيسان اإلي��ران��ي حسن
روحاني والتركي عبد الله ُغل بالتعاون لوضع حد
للنزاعات التي تهز منطقة الشرق األوسط وفي مقدمها
النزاع في سورية ،حيث أكد ُغل في مؤتمر صحافي
مشترك مع روحاني في أنقرة أمس ،عزم الطرفين على
«إنهاء المعاناة في المنطقة» ،مضيفا ً أن الخطوات
المشتركة بين تركيا وإي��ران من شأنها أن «تساهم
بقسط جدي في هذا المجهود».
وأعلن روحاني عزم إيران وتركيا ،بصفتهما أكبر
دولتين في المنطقة ،على مكافحة التطرف واإلرهاب
هناك ،قائالً« :إن عدم االستقرار في الشرق األوسط ال
يخدم مصالح أحد ،ال في المنطقة وال في العالم».
وفي ما يتعلق بالوضع في كل من سورية ومصر
قال روحاني إنه من األهمية أن تتمتع كلتا الدولتين
باالستقرار واألم��ن واح��ت��رام خيار شعبيهما ،وأن
«يوضع حد للحرب وإراق��ة الدماء والتطاحن بين
األشقاء».
ورأى روحاني في برقية تهنئة وجهها الى الرئيس
بشار األسد أمس ،أن إجراء االنتخابات الرئاسية في
سورية بنجاح جسد إرادة الشعب السوري المقاوم
لتعزيز حضوره على الساحة السياسية وتقرير
مصيره.
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت أص���در الرئيس األس���د أم��س،

اال�ستحقاق الرئا�سي ( ...تتمة �ص)1
في باريس هناك من قال لوفد المعارضة ،إنّ عليكم
التعامل مع واقع جديد ،مدّته سبع سنوات جديدة،
لن يتغيّر فيها الموقف الروسي في مجلس األمن ،ولن
تتغيّر فيها موازين القوى على األرض في سورية،
وال تنتظروا ذه��اب أوباما لتغيير الموقف األميركي،
فليس هناك في أميركا من هو مستع ّد لدخول حرب في
سورية بعد اليوم ،حتى لو وصل المحافظون الجدد
إلى الحكم.
هذا الكالم بحرفيته وجه إلى وفد االئتالف الذي قال
أحد أعضائه في اجتماع مع مسؤولين فرنسيين ،إنّ
المعارضة السورية تراهن على ما بعد أوباما ،وإمكانية
وصول المحافظين الجدد إلى الحكم في واشنطن.
لن تهدأ الحرب في سورية قريبا ً ألنّ المم ّول العربي
والمح ّرض الغربي ما زاال في عقلية المواجهة ،وفي
حالة الغضب من االستحقاق الرئاسي السوري ،وليس
هناك ما يشير إلى تغيير في العقلية وفي األه��داف،

غالب قنديل

أقله في مرحلة عدم التفاهم الروسي ـ األميركي على
ملف أوكرانيا ،والحلف األطلسي المتمركز في أوروبا
الشرقية ،وملف الدرع الصاروخي األميركي في أوروبا.
لم ينجح اللقاء الدولي في النورماندي الفرنسية
في ح ّل أيّ خالف أميركي ـ روسي ،على رغم تحركات
الماركيتينغ الديبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا ،كما لم
تتوقف عمليات التسلّح والتمويل لجماعات المعارضة
المسلحة شماال ً وجنوباً ،على رغم قيام األردن بعملية
إغالق محدودة لبعض مناطق الحدود مع سورية.
وأخيرا ً وهذا األهم ما زالت حالة الطرش األص ّم تدمغ
أي حوار سعودي ـ إيراني مهما تدنى مستواه ،فزيارة
أمير الكويت لم تأت بشيء جديد على هذا المستوى،
واقتصر الكالم الكويتي على التب ّرؤ من الجمعيات
والشخصيات السلفية الكويتية التي تدعم بشكل كبير
ومؤثر أكثر الفصائل التكفيرية ت��ش�دّدا ً وإج��رام�ا ً في
سورية ،وهذا ما سوف نورد تفاصيله قريباً.

الوفدان الأميركي ( ...تتمة �ص)1

ال��م��واج��ه��ات ،طبقا ً للناطق باسم
الجيش الباكستاني ،العميد عاصم
باجواه الذي قال« :إن المواجهات

العنيفة بين الجانبين ،انتهت فجر
االثنين (أمس)».
وحوصر بعض المسافرين بين
خ��ط ال��م��واج��ه��ات المسلحة بين
الجانبين ،التي استمرت ألكثر من
خمس ساعات.
واقتحم المسلحون ال��م��زودون
بقنابل ي��دوي��ة ث�لاث��ة م��ن مداخل
المطار ،وفجر أح��ده��م نفسه أم��ام
مركبة م��درع��ة .وش��وه��دت سحب
الدخان تتصاعد من المطار ،بعدما
اندلع حريق بأحد المباني ،بحسب
مصدر من الشرطة الباكستانية.
واشارت وسائل إعالم باكستانية
إلى تجدد المواجهات في حرم المطار،
إال أن مصادر أمنية باكستانية نفت
ذلك للشبكة قائلة« :إن قوات األمن
ردت ،وك��إج��راء اح��ت��رازي ،بإطالق
النار لدى انفجار حاوية شحن تضم
مواد كيماوية».
وي���أت���ي ال��ه��ج��وم ب��ع��د تحذير
الحكومة الباكستانية للحكومات
اإلقليمية بالبالد من هجمات محتملة
قد تستهدف منشآت حيوية.

من أمس «وجود هوة بين طرفي المفاوضات حيال مواضيع
عديدة» ،معتبرا ً انه من اجل تقريب وجهات النظر ينبغي بذل
جهود كبيرة «وعلى االطراف االخرى اتخاذ قرارات صعبة
لالستجابة لمطالبنا وتأمين حقوق الشعب االيراني».
وأض���اف عراقجي ان��ه على اع��ت��اب الجولة المقبلة
للمفاوضات النووية «تم االعداد لعقد لقاءات ثنائية مع
اعضاء  1+5حيث سيتم االجتماع بالوفد االميركي اليوم
(أم��س) وال��ي��وم بمشاركة شميت» .وأض���اف« :ان��ه من
المحتمل بعد اللقاء الثالثي عقد اجتماع ثنائي مع الوفد
االميركي ومن ثم سيتم عقد لقاء ثنائي في روما غا ً وبعد
غد مع الوفد الروسي».
ولفت الى انه يتم االعداد حاليا ً لعقد لقاء ثنائي مع الوفد
البريطاني ومن المحتمل عقد لقاءين آخرين مع الوفدين
الفرنسي وااللماني قبل الجولة المقبلة للمفاوضات بين
ايران و .1+5
واعتبر عراقجي ان الهدف من عقد اللقاءات الثنائية «هو
التشاور بصورة تفصيلية حول الخيارات واالحتماالت
المختلفة لتتمكن اطراف المفاوضات من تقريب وجهات
نظرها» .وأشار الى الجولة المقبلة من المفاوضات النووية
بين ايران و  1+5والتي ستعقد في الفترة من  16لغاية
 20حزيران في فيينا ،وقال« :ما نأمله من المفاوضات
هو االنتقال من الخطوط العريضة الى التفاصيل والبدء
بصياغة نص االتفاق النووي الشامل والذي كان منتظرا ً
في الجولة السابقة من المفاوضات».
وأعرب عراقجي عن امله «بتحقيق هذا الهدف في الجولة

عناوين مكتوبة ( ...تتمة �ص)1

في حربه على سورية.
على من يعقل ويفكر في المنطقة ،وفي لبنان تحديداً،
التأ ّمل وال��س��ؤال ع��ن س � ّر انتقال ال��والي��ات المتحدة
إلى منطق التفاوض حول أوكرانيا ،وعن س ّر الزيارة
المفاجئة لجون كيري إلى بيروت ،وعن خلفية استعجال
الواليات المتحدة طلب لقاءات ثنائية مع إي��ران ،وعن
خلفية زيارة سعود الفيصل إلى روسيا ولقائه الرئيس
فالديمير بوتين.
انتصار الرئيس بشار األسد بشعبه المقاوم يك ّرس
بداية جديدة في مسيرة انهزام حلف العدوان ،ويفتح
الطريق لتح ّوالت ومساومات يضع األميركيون في
حسابها عنصرا ً مستجدا ً ه��و دور س��وري��ة اإلقليمي
وموقعها الحاسم والمفصلي في التوازنات المتغيّرة من
ضمن حلف أثبت تماسكه وصالبته يض ّم عالميا ً روسيا
والصين ودول البريكس وإيران وحزب الله في المنطقة،
وهو حلف أثبت القدرة على التناغم والثبات واستعصى
على جميع المناورات والمؤامرات.
إذا كانت فرنسا هوالند تفصيالً في الحسابات األميركية
لما بعد انتصار األسد ،وهي تعبّر عن رعبها بكالم يمثل
فضيحة جديدة لوزير خارجيتها المثقل بالفضائح ،وهو
وجهها الكريه الكالح في الخارج والداخل ،فماذا عن
التفاصيل األخرى في حلف العدوان على سورية؟ والتي
يطلب إليها التكيّف مع الوقائع الجديدة ويلهث بعضها
لحصر األض��رار والخسائر قبل أن تجتاحهم التح ّوالت
القاهرة ،مثلما فعل سعود الفيصل في كالمه إلى الزعيم
الروسي عن االنتقال لقبول منطق الح ّل السياسي في
سورية ،وهو المهدّد بفقدان منصبه مع اكتمال هزيمة
الحلف الذي كان أبرز رموزه صالفة وعنجهية؟

مرسوما ً تشريعيا ً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم
المرتكبة قبل تاريخ  9حزيران ع��ام  ،2014حيث
يقضي المرسوم بتخفيف عقوبات اإلعدام واألشغال
الشاقة المؤبدة والسجن المؤبد وغيرها من الجرائم
المرتكبة قبل صدور القرار.
وينص المرسوم على العفو عن كامل العقوبة لمن
بلغ عمرهم  70سنة والمصابين بمرض غير قابل
للشفاء ولمرتكبي الجنح والمخالفات وعدد كبير من
الجرائم ،بينها جرائم الفرار الداخلي والفرار الخارجي
المنصوص عنها في بعض م��واد قانون العقوبات
العسكرية.
كما يعفي المرسوم من العقاب «من دخل إلى سورية
من غير السوريين بقصد االنضمام الى منظمة إرهابية
أو ارتكاب عمل إرهابي إذا بادر إلى تسليم نفسه إلى
السلطات المختصة خالل شهر من تاريخ صدور هذا
المرسوم التشريعي» ،حيث أشار وزير العدل السوري
نجم األحمد الى أن المرسوم يأتي في إطار المصالحة
والوحدة الوطنية بعد االنتصارات التي حققها الجيش
السوري.
ميدانياً ،واصل الجيش السوري والقوات الرديفة
عملياته العسكرية ف��ي محيط العاصمة دمشق،
واستهدف تجمعات للمسلحين في جسرين وزبدين
ودير العصافير ووادي عين ترما ومحيط المليحة،
فيما استهدفت وح���دات اخ���رى تجمعات وم��راك��ز
للمسلحين في محيط وداخ��ل دوم��ا ،حيث اش��ارت
معلومات لـ«البناء» الى أن عملية عسكرية واسعة
يحضر لها الجيش السوري ستنطلق خالل الفترة
القادمة لتطهير دوما من المسلحين ،فيما استهدفت
وح��دات اخ��رى مسلحين في جوبر وزملكا وحرستا
وداريا وخان الشيح وعدرا العمالية وعدرا البلد.
وفي حلب واصل الجيش عملياته داخل ومحيط
المدينة مستهدفا ً مراكز وتجمعات للمسلحين في
ال��ج��ن��دول وم���ارع وت��ل ق���راح وح��ري��ت��ان وح��ن��درات
والمنصورة وخ��ان العسل ورس��م العبود وجديدة
وك��وي��رس وهنانو وت��ل رفعت وح��ي��ان ودارة عزة
وتل جبين وبابيص والمدينة الصناعية والليرمون
والمسلمية وضهرة عبد ربه والشيخ سعيد والراشدين
والزهراء وقاضي عسكر وكرم ميسر والمرجة وبستان
القصر وبستان الباشا.
وفي الجنوب نفذ الجيش السوري والقوات الرديفة
عمليات في مناطق تل أحمر شرقي والطرف الجنوبي
الشرقي لبلدة عتمان وفي منطقة الكسارة على تقاطع
زمرين سملين وفي حي البجابجة بدرعا البلد وقرية
الدواية الكبيرة بريف المدينة الغربي.

قرى وبلدات ،ومدنا ً كان أهلوها يعيشون متحابّين وينعمون
باألمان واالستقرار وال��رخ��اء ،ويشكلون نسيجا ً اجتماع ّيا ً
نموذج ّيا ً يفاخر بهويّة واحدة ،هويّة عربيّة راقية نابضة في
القلب السوري.
ربما لم أقل جديدا ً مدهشا ً في ك ّل ما جرى عرضه بهذه
الكلمات! غير أن��ه ال ب� ّد من العودة بالذاكرة ال��ى األص��وات
المنكرة التي كانت تدعو المقاومين الشرفاء الى الخروج من
المعترك فيما لم يرتفع صوت واحد ،عربي أو غربي أوروبي،
ليسأل ماذا تفعل في سورية «القاعدة» و«داع��ش» و«جبهة
النصرة» ومشتقات هذه التنظيمات اإلرهابيّة وتف ّرعاتها؟ وهل
هي حقا ً موجودة في سورية ،ألجل مزيد من الحريّة ومزيد من
الديمقراطيّة ومزيد من السيادة ومزيد من الع ّزة والهناء ،لفئات
الشعب السوري؟
ذلك هو السؤال المطروح على معارضة الخارج بأسمائها
الحركية المختلفة ،كمجلس اسطنبول مثالً ،أو «ائتالف
الدوحة» ،بل المطروح تحديدا ً على رعاة جميع التنظيمات
اإلرهابيّة األخرى – وما أكثرها! يمو ّلها األعراب ،ويتشارك في
تسليحها هؤالء ،والغرب األميركي واألوروبي.
لع ّل االنتخابات التي حملت الى سدّة الرئاسة ،من جديد،
بشار حافظ األسد ،ش ّكلت مشهدا ً به ّيا ً ترجم الشعب السوري
معانيه بمهرجانات ع ّمت الساحات ،والقتها في بالد االنتشار
حاالت احتفاليّة يسودها الفرح واألمل.
أما الغيظ واالكتئاب والحقد والغضب وسائر الحاالت
النفسيّة التي سادت معسكر الناقمين ،فكانت جميعا ً رديفا ً
للهزيمة ،وتعبيرا ً عن المكابرة ،في حضرة أكثر من عشرة
ماليين «نعم» لبشار األسد .شاء جون كيري أن يراها مجموعة
أصفار ،فيما هي عدد الصفعات لسياسات خارجية سقطت
باألناشيد والزغاريد والهتافات.
الحدث ال��ذي تحقق ليس انتصارا ً للرئيس بشار األسد

على الذين كانوا يعملون على رحيله فحسب ،بل هو انتصار
لوعي الشعب السوري ،هول المؤامرة ،وانتصار الثقة بالقيادة
السورية رئيسا ً ومؤسسات وتحالفات ق���ادرة ذات بعد
استراتيجي .إنه بخاصة إسقاط السوريين قناع «البديل» الذي
كان يحضر لوطنهم واكتشافهم وجه البديل الهمجي القبيح.
ماذا يعني بقاء الدولة السورية حاضرة في سائر الميادين
بعد أكثر من ثالثة أعوام؟ ماذا يعني أن يظ ّل الرئيس القائد في
موقعه ثابتا ً ومؤيّدا ً بثقة شعبه رغم طول عمر المحنة؟ وماذا
تعني عودة السوريين الى حضن دولتهم بعد افتضاح بشاعة
البديل؟
اليوم يُقال ،بإجماع اآلراء ،أنّ الح ّل ألزمة سورية ال يمكن
أن يكون في ميادين القتال ،وال ب ّد له تاليا ً من أن يكون حالّ
بالسياسة!
ربما يكون هذا الرأي صحيحا ً بقدر معيّن! وربما ال يكون!
غير أنّ الصحيح الذي ال جدال فيه هو أنّ الح ّل الذي يُحكى
عنه كتب منذ زمن ،أي منذ أعلن الرئيس بشار األسد «خريطة
الطريق» على مشارف مؤتمر جنيف األول.
الصحيح أيضا ً هو أنّ بعضا ً كثيرا ً من عناوين ذلك الح ّل
وتفاصيله كتب بوقائع الميدان ،فهزيمة عصابات اإلرهاب
تكتب فصولها يوما ً فآخر.
الصحيح خاصة هو ما قاله سيّد المقاومة سماحة األمين
العام لحزب الله« :إنّ أيّ ح ّل ألزمة سورية يبدأ من حيث يشاء
الرئيس بشار األسد ،وينتهي الى حيث يريد هذا الرئيس.»...
الصحيح أخيرا ً أنّ سورية ليست دولة «كرتونيّة» ،إنها
دولة قو ّية بقائدها ،بقيادتها ،بمؤسساتها ،بتماسك شعبها
وبقدرات حلفائها ،ولهذه األسباب كانت وسوف تبقى عصيّة
على المكائد ،مهما طال عمر المؤامرة ،فإنّ عمر سورية أطول
الى ما ال نهاية.

رشاد سالمة

المقبلة من المفاوضات من اج��ل تقريب وجهات النظر
وتقليص الخالفات في الخطوط العريضة والتطرق الى
التفاصيل» .واكد ان هدف الوفد االيراني من المفاوضات
ليس سوى تثبيت حقوق الشعب االيراني في النشاطات
النووية السلمية «وم��ن المؤمل بلوغ ه��ذا ال��ه��دف في
الفرصة المتبقية من االشهر الستة المحددة في اطار اتفاق
جنيف».
وق��ال انه من المبكر اص��دار الحكم حول الحاجة الى
تمديد اتفاق جنيف «اال ان االمل ال يزال قائما ً للتوصل الى
اتفاق نهائي قبل نهاية االشهر الستة في  21تموز المقبل».
وكان الوفد اإليراني المفاوض في الملف النووي ،وصل
اإلثنين إل��ى مدينة جنيف لعقد محادثات مباشرة هي
األولى مع الجانب األميركي تسبق جولة فيينا المقبلة بين
إيران ومجموعة .1+5
وه��ذة ه��ي ال��م��رة األول���ى التي تنتقل فيها إي���ران من
التفاوض مع الدول الست إلى تفاوض مباشر مع الواليات
المتحدة.
وعقدت الجوالت السابقة في فيينا في شباط الماضي
وكانت آخر جولة في منتصف أيار الماضي ،ولم تحرز
تقدما ً كبيرا ً في التوصل إلى اتفاق ينهي الملف النووي في
الوقت المحدد الموافق في  20الشهر المقبل.
ويعني اإلعالن عن اإلجتماع المباشر بين الطرفين أن
هناك خطوة جديدة ومفصلية في العالقة بين طهران
وواشنطن ،ما قد يؤدي الحقا ً إلى تطبيع العالقات بينهما
بحسب بعض المراقبين.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
تعلن بلدية المنصورية ـ المكلس ـ
الديشونية ،أنها وضعت قيد التحصيل
جداول الرسوم البلدية على أبنية السكن
وغير السكن وصيانة المجاري واإلع�لان
لعام .2014
فعلى المكلّفين وجوب تسديد الرسوم
المتوجبة عليهم بما فيها السنوات
السابقة خ�لال م��دة شهرين من تاريخ
نشر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية،
وكل تأخير عن الدفع ضمن هذه المهلة
ي��خ��ض��ع ل��غ��رام��ة ت��أخ��ي��ر ق���دّره���ا 2%
شهرياً.
ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة إنذار شخصي
عن جميع الرسوم المتوجبة وقاطعا ً لمرور
الزمن.
تاريخ2014/6/2 :
رئيس بلدية المنصورية ـ المكلس ـ
الديشونية
وليم فريد الخوري
التكليف 990
إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع
طلب ع��ل��وان مهدي مرتضى بوكالته
عن أحمد نايف فخر الدين سند تمليك بدل
ضائع بحصة شاهينة ضاهر أبو حوش
فخر الدين بالعقار  2916الهرمل.
للمعترض المراجعة خالل  15يوماً.
أمين السجل العقاري المعاون
عباس قاق

إعالن إعادة تلزيم
مشروع إنشاء خط جر لمياه الشرب
من محطة كوسبا لغاية خزان فيع قضاء
الكورة
الساعة التاسعة من يوم األربعاء الواقع
فيه الخامس والعشرون من شهر حزيران
 ،2014تجري إدارة المناقصات ـ في مركزها
الكائن في بناية بيضون ـ شارع ب��وردو ـ
الصنايع ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
والمياه ـ المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ـ مناقصة إعادة تلزيم مشروع
إنشاء خط جر لمياه الشرب من محطة
كوسبا لغاية خزان فيع قضاء الكورة.
ـ التأمين المؤقت :مائة وستون مليون
ليرة لبنانية ال غير.
ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ العارضون المقبولون :المتعهدون
المصنفون في الدرجة األولى لتنفيذ صفقات
األشغال المائية المسجلون الذين ال يوجد
بعهدتهم أكثر من أربع صفقات مائية لم يج ِر
استالمها مؤقتا ً بعد ،وشروط إضافية.
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 من مصلحة ديوان المديرية
العامة للموارد المائية والكهربائية.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العلية
التكليف 1002

