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ليضيفوا القتال في سورية كمدعاة للخجل في تفسيرهم
الجوابي ،ليصبح الجواب في السؤال ضمناً ،والمتر ّبصون
قد ضبطوه متلبسا ً بالجرم المشهود.
مصادر مق ّربة من المقاومة وعلى صلة بالعالقة بين
قيادتها ورئاسة الجمهورية قالت إن التصعيد لم يكن يوما ً
من طرف المقاومة ،التي أبدى حزبها الرئيس ،حزب الله،
كل الحرص دائما ً على إنجاح كل مساعي التوافق ودعوات
الحوار ،حتى عندما كان على يقين بعدم جدّية اآلخرين
ب��إن��ج��اح أي ت��واف��ق وال��س��ي��ر ب��أي خطة ح���وار ،وأضافت
ال��م��ص��ادر إن ال��ف��ارق ب��ي��ن ال��م��ق��اوم��ة واآلخ���ري���ن ،ه��و أن
المقاومة تؤمن بالحوار والتوافق كاستراتيجية ال كتكتيك
للتملّص م��ن م��وازي��ن ق��وى ضاغطة ،ب��ل العكس ،يصير
التوافق وال��ح��وار نهجا ً أش��د ق��وة كلّما شعرت المقاومة
بقوتها أكثر وقوة حلفائها اإلقليميين.
المشكلة ،بحسب المصادر ،تكمن في أن البعض صار
يحسب تمسك المقاومة ب��ال��ح��وار وال��ت��واف��ق تعبيرا ً عن
ضعف أو خوف ،خصوصا ً عندما تكون قراءة هذا البعض
لموازين القوى بصورة مغلوطة ،توحي له أن المقاومة
في حالة تراجع ،ولذلك ،فإن هذا البعض كان بحاجة إلى
«قرصة جلدة وجهه» كي يصحو من أحالم اليقظة ويقرأ
جيدا ً المعادالت ويعيد الحسابات .ونفت المصادر أن يكون
للتوتر مع الرئاسة صلة بالتمديد ،ألنه إذا كان هناك َم ْن
فاجأ بتمسك حزب
وضع الرئيس في هذا الوهم وجعله ُي َ
الله وحلفائه بإجراء االنتخابات الرئاسية في موعدها،
فالمقاومة ليست على علم بذلك وال يعنيها أساساً.
أن ُتفاجأ المقاومة بالكالم عنها بلغة خشبية تنتمي
لعام  ،1982فلها م��لء الحق ب��ال��ر ّد األخ�لاق��ي المناسب،
لجهة تظهير الحقائق حول األحجام واألدوار واألهداف،
والمقاطعة لم يكن هدفها تعطيل الحوار بقدر كشف النيّات،
التي لو كانت صادقة في البحث عن سبل للدفاع عن لبنان
وليس لتحويل السالح الذي أثبت أنه المدافع األول إلى قفص
االتهام وتشريحه على مائدة الحوار ِباسم االستراتيجية
الدفاعية ،ل ُعقد الحوار وخرج بنتائج تعرض على المقاومة
إلثبات حسن النيّات معها ،أو إلحراجها على األقل.
أي تص ّور
وكشف المصدر أن المقاومة منفتحة على ّ
تخرج به طاولة الحوار بغيابها ،وربما لو لمست جدّية
في الحرص على جعل الهدف حماية لبنان من المخاطر
اللتحقت بالمتحاورين أو اكتفت بحضور حلفاء أساسيين
لها يشكلون ضمانة عدم انجراف الحوار عن أهدافه.
ه��ذا ال��ت��وت��ر اللبناني ي��ج��ري ف��ي ظ�� ّل م��ؤش��رات دولية
مخادعة ،فبينما كان رئيس الوزراء التركي يحتفل بفوزه
في االنتخابات البلدية التركية ،كان البعض يبني على هذا
االحتفال استنتاجات متس ّرعة حول مستقبل تركيا .بينما

توقفت الجهات الدولية المهتمة والمعنية أم��ام خسارة
أردوغان نسب َة النصف زائدا ً واحدا ً التي نالها عام 2011
في االنتخابات النيابية ،قياسا ً بنسبة  46في المئة في عام
 ،2007ونسبة  43في المئة في ه��ذه االنتخابات ،التي
ينال فيها الحزب الحاكم فارقَ خمس نقاط إضافية نتيجة
دور الخدمات في كل انتخابات بلدية ،إضافة للتدني الذي
يفترض أن يتواصل بتواصل أسبابه وتج ّذرها ،فيستقر
ال��ح��زب ع��ن��د نسبة الـ33ـ 35ف��ي ال��م��ئ��ة ف��ي االنتخابات
��ج��ل ح��زب الشعب
البرلمانية ال��ع��ام المقبل .ب����دوره ،س ّ
الجمهوري تقدما ً من نسبة  20في المئة عام  ،2007إلى
 25في المئة عام  ،2011ليقطف هذه المرة الـ 28في المئة
التي تترتب على احتساب فارق البلديات عن البرلمان ،مع
ف��ارق العام الفاصل عن االنتخابات البرلمانية ،مرشحة
ل��ب��ل��وغ ن��س��ب��ة الـ33ـ 35ف��ي ال��م��ئ��ة ليصير ف��ي المرتبة
المنافسة ألردوغ��ان وحزبه في تشكيل الحكومة التركية
المقبلة ،خصوصا ً مع تحسن حصة األحزاب الكردية إلى
نحو الـ 20في المئة لتشكل مع حزب الشعب الجمهوري
ال��م��ع��ارض الغالبية المقبلة ف��ي البرلمان حتى ل��و احتل
إردوغان المرتبة األولى ،وعجز عن تشكيل غالبية قادرة
على تأليف حكومة.
وف��ي الساحة ال��دول��ي��ة ،م�� ّر بصمت االجتماع الخاص
بأوكرانيا ال��ذي جمع وزي��� َر ْي خارجية أميركا وروسيا،
على رغم أهمية الكالم الذي أعقبه ،باإليحاء ببلوغ تفاهمات
تسووية تجسدت بكالم كيري عن التزام حكومته عدم
تسليم السالح للمعارضة السورية ،خصوصا ً األسلحة
النوعية ،وباألخص الصواريخ المضادة للطائرات ،التي
طلبتها السعودية للمجموعات المسلحة التي تقاتل في
س��وري��ة ،وك�لام��ه ع��ن رف��ض موسكو سحب قواتها عن
ال��ح��دود م��ع أوك��ران��ي��ا ،بينما ع���رض الف����روف م��ا يشبه
المقايضة بالدعوة إلى تشكيل اتحاد كونفدرالي أوكراني
بين مجموعة دول تملك حق تقرير المصير ،داع��ي��ا ً إلى
االستفتاء حول شكل الدولة التي يرتضيها ذوو األصول
الروسية في شرق أوكرانيا.
مناخ التسويات لم يتس ّرب لبنانيا ً بعد ،ومناخ ارتباك
أردوغان المستقبلي ح ّل مكانه احتفال المستقبل وحلفائه
في لبنان ب��أردوغ��ان القوي ،وسيل التوقعات عن حرب
مقبلة يشنّها على سورية ،فيما كانت القوات السورية قد
تجاوزت أمس الساعة صفر في جبهة الشمال واسترجعت
ال��ب��رج الخامس واألرب��ع��ي��ن ومعه بلدة سمرا الساحلية،
وأمسكت مداخل أمانة الجمارك في كسب وتابعت تقدمها
نحو موقع النبعين وقلب مدينة كسب.

حراك مك ّثف حكوميا ً وأمنيا ً

وفي ظل هذه األج��واء ،تكثفت االتصاالت واالجتماعات على

المستويات الحكومية والسياسية إلط�لاق الخطة األمنية في
طرابلس بعد تأمين الغطاء السياسي لها ،وفي موازاة ذلك انعقدت
هيئة الحوار الوطني في بعبدا أمس بغياب معظم أقطاب  8آذار،
في وقت عقدت الحكومة مساء أمس جلستها الثانية بعد نيلها ثقة
مجلس النواب .وشهدت الجلسة خالفا ً بين كل من سليمان وسالم
من جهة ،ووزراء حركة أمل وحزب الله حول موضوع التعيينات،
وينتظر أن تبدأ الجلسة التشريعية العامة اعتبارا ً من اليوم وعلى
مدى ثالثة أيام بالتوازي مع عودة التحرك النقابي والعمالي من
جانب هيئة التنسيق النقابية والمياومين في مؤسسة كهرباء
لبنان ،إلقرار سلسلة الرتب والرواتب.

«ميني حوار» في بعبدا

وكانت هيئة الحوار الوطني قد انعقدت في بعبدا قبل ظهر
أمس ،ودام اللقاء حوالى الساعتين ،وغاب عنها من  8آذار
حزب الله والحزب السوري القومي االجتماعي وتيار المردة
والحزب الديمقراطي ،بينما غاب عن  14آذار حزب القوات
اللبنانية.
وف��ي بيان عن المجتمعين ،رحبت هيئة ال��ح��وار بتشكيل
حكومة المصلحة الوطنية وأكدت على ضرورة نجاحها ،وأكد
أن التهديدات «اإلسرائيلية» المتمادية ضد لبنان والمماطلة في
تنفيذ كامل مندرجات القرار  ،1701وتزايد مخاطر اإلره��اب ،ال
سيما المخاطر الناتجة من تداعيات األزم��ة السورية والسالح
المنتشر بصورة عشوائية ،تستوجب التوافق على استراتيجية
للدفاع حصرا ً عن لبنان ،كما أكدت أهمية تكريس نجاح الحوار
وديناميته والتالقي بين اللبنانيين والتمني على أفرقاء هيئة
الحوار كافة حضور الجلسة المقبلة وبذل الجهود في سبيل ذلك،
وحدّدت الجلسة في الخامس من أيار.

نقاشات جلسة الحوار

صوتي عن
ب��دأت الجلسة بعرض الرئيس سليمان مقطع
ّ
جلسة الحوار في  11حزيران عام  2011والذي كان صدر عنها
إعالن بعبدا ،ثم عرض سليمان للتطورات التي عاشتها البالد منذ
الجلسة األخيرة في  20أيلول  ،2012والصعوبات التي أدّت إلى
تعليق أعمال الهيئة ،ثم م ّر على مجمل األوضاع األمنية وتداعيات
األزمة السورية وتفاقم مشكلة الالجئين السوريين وارتفاع وتيرة
األعمال اإلرهابية وحدّة التوتر المذهبي وعدم االلتزام بما ا ُّتفق
عليه في مقررات الحوار الوطني ،خصوصا ً إعالن بعبدا ،كما
عرض لتشكيل مجموعة الدعم الدولية وتوصياتها ،وألبرز بنود
ورقته حول االستراتيجية الدفاعية.
وكانت مداخالت لمعظم المشاركين في الجلسة ،فقدم الرئيس
بري مداخلة حول مشاركة حزب الله في سورية ،كما قدم عرضا ً
ع ّما كان قد حصل من دخول مئات المسلحين إلى سورية ،إضافة
إلى تهريب السالح ،وأعطى عددا ً من األمثلة على ذلك.
كما تحدث النائب وليد جنبالط فأعاد التأكيد على أهمية
الحوار ،وأنه ال بديل من الحوار بين اللبنانيين .وتناول العماد
ميشال عون موضوع االستراتيجية الدفاعية بشكل عام.
كذلك ،كانت مداخلة رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة
األكثر حدّة وتوتراً ،إذ ك ّرر مقوالته السابقة ع ّما يصفه بتدخل
حزب الله في سورية وتداعياته السلبية على الوضع اللبناني،
مجدِّدا ً دعوته له للعودة إلى لبنان.

جلسة مجلس الوزراء

على الصعيد الحكومي ،عقد مجلس الوزراء جلسة ماراتونية
عصر أمس لحوالى ست ساعات ،وشهدت إشكاال ً بين كل من
رئيسي الجمهورية والحكومة ووزراء في « 14آذار» من جهة،
ووزراء حركة أم��ل وح��زب الله من جهة ثانية ،بسبب إص��رار
الفريق األول على تثبيت مدير عام قوى األمن الداخلي بالتكليف،
ومد ٍّع عام للتمييز بالوكالة وتجديد عضوية نواب حاكم مصرف
لبنان ،في مقابل طلب وزراء «أمل» وحزب الله أن يكون التعيين
ضمن سلة واحدة .وتوقفت الجلسة لحوالى الساعة إفساحا ً في
المجال أمام االتصاالت السياسية مع المراجع المعنية وإجراء
المشاورات الجانبية ،وأفيد أن سالم اجتمع مع الوزير علي حسن
خليل بحضور الوزيرين أبو فاعور وشهيب وبعد هذه المشاورات
عادت الجلسة إلى االنعقاد.

سجال بين سليمانووزي َر ْي حزب الله

وفي معلومات منسوبة إلى مصادر وزاري��ة ،أن خالفا ً حادا ً
حصل بين رئيس الجمهورية ووزي��رَيْ حزب الله عندما طرح
بند تثبيت تعيين كل من مدعي عام تمييز بالوكالة ومدير قوى
األمن الداخلي باإلنابة ،وأيد وزيرا حركة أمل موقف الوزيرين
حسين الحاج حسن ومحمد فنيش من حيث المطالبة بأن تكون
التعيينات ضمن سلة واحدة ،بينما أص ّر الرئيس سليمان ومعه
الرئيس سالم ووزراء من « 14آذار» على تمرير التثبيت .وبعد أخذ
وردّ ،خرج سليمان من الجلسة فلحق به الرئيس سالم ،فيما قام
وزراء حزب الله وأمل ووزيرا جبهة النضال بإجراء اتصاالت مع
الخارج.
وقالت المصادر إنه بعد سلسلة واسعة من االتصاالت ولقاءات
جانبية عديدة حصلت خارج قاعة مجلس الوزراء ،عاد سليمان
وال��وزراء إلى قاعة االجتماعات ،فأ ُ ّجل في ضوء ذلك البتّ في
التعيينات إلى جلسة يوم غد ،على أمل أن تشمل التعيينات عددا ً
من المراكز الشاغرة التي لم تعد تحتمل التأجيل.
وأعلن وزير اإلعالم رمزي جريج بعد الجلسة ،موافقة الحكومة
على تجديد والية نواب حاكم مصرف لبنان ،وتمديد العقدين
مع شرك َت ْي إدارة شبكة الخلوي لمدة ثالثة أشهر ،وقبول الهبة
المقدمة من السعودية لمصلحة الجيش والمقدرة بثالثة مليارات
دوالر ،وإصدار سندات خزينة بالعمالت األجنبية.
وقال إنه التعيينات نوقشت ،وق ّرر مجلس الوزراء ترك جلساته
مفتوحة على أن يستأنف جلسته عند الخامسة من عصر يوم غد
األربعاء.

خطة طرابلس األمنية تنتظر ساعة الصفر

وبالتوازي مع هذا الحراك السياسي والحكومي ،ينتظر أن تبدأ
الخطة األمنية في طرابلس خالل الساعات المقبلة ،ولم تستبعد
مصادر مطلعة أن تبدأ اليوم بعد أن اكتملت اإلجراءات اللوجستية
من تعزيزات لوحدات الجيش وقوى األمن .وأشار وزير الداخلية
نهاد المشنوق إلى «أن كل شيء يم ّر بهدوء ،والخطة األمنية ستنفذ
خالل  48ساعة ،والتقاعس غير مسموح».

استنابات قضائية

ومع االستعدادات للخطة األمنية ،أص��در مفوض الحكومة
لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر استنابات قضائية

المر�صد 45 :في قب�ضة ( ...تتمة �ص)1
وأض��اف الحسن في حديث إلى «البناء»« :إن
ما يجري في كسب لم يعد مجرد تسلل مجموعات
مسلحة ،بل هو تقدم مجموعات برعاية القوات
المسلحة التركية وإشرافها واشتراكها ،بتوجيهات
م��ن أردوغ����ان ،ه��ذه ال��ق��وات التي نفذت عمليات
تمهيدية مدفعية ،وه��و األس��ل��وب المعروف في
اقتتال الجيوش التقليدية للتغطية على دخول تلك
المجموعات وضمان تقدمها في العمق السوري،
إضافة إلى اإلسناد الناري عبر الرمايات النارية
للدبابات وم��ض��ادات ال��دروع التركية ،فضالً عن
محاوالت التشويش على اتصاالت القوات السورية
والقيام بأعمال االستطالع في العمق السوري».
ورأى الحسن أنّ الجيش السوري أضاف درسا ً
جديدا ً في العلوم العسكرية ،إذ خاض حربا ً تقليدية،
وللم ّرة األولى منذ بدء األزمة ،بمواجة جيش بكل ما
تعنيه الكلمة ،وهو الجيش التركي المعروف بأنه
من أقوى الجيوش العالمية ،فضالً عن العصابات
اإلرهابية المسلّحة.
واعتبر الحسن أنّ الدعم ال��ذي قدمه الجيش
التركي أصبح خلف ظهر الجيش ال��س��وري ،إذ
استمات اإلرهابيون للوصول إلى النقطة  ،45لما لها
من أهمية الرتفاعها ولكونها تشرف على مفارق طرق
رئيسية عديدة ،باتجاه كسب وصلنفة والبسيط،
وطريق كسب الالذقية .ث ّم إن من يسيطر على هذه

النقطة يستطيع أن يقيم سدودا ً نارية على كامل هذه
الطرق األساسية والمحاور.
ولفت الحسن إل��ى أن النقطة  45ضمت ع��ددا ً
محدودا ً من عناصر الجيش السوري قبل سيطرة
المسلحين عليها ،وعلى رغم قلة العدد ،استطاع
الجيش ص ّد هجمات عديدة لإلرهابيين ،وعندما
تبين أن الهجوم بالمئات ،أخذ القادة الميدانيون
بالحسبان إمكان استجرار هؤالء القتلة إلى النقطة
فانسحبوا منها ،وه��ذا ما حصل .فمع انسحاب
الحامية ،تدفق اإلرهابيون بالمئات ،فاستهدفهم
الجيش وكانت خسائرهم جسيمة ،وبقيت النقطة
أشبه بالجيب الناري القاتل ليتم استجرار المسلحين
إليها أليام عديدة ،إلى أن أُحكِم أمس الطوق حولها
من كل الجهات ،والتقدم للقضاء على من تبقى من
اإلرهابيين الذين سقطوا جثثا ً هامدة .وختم الحسن
بالقول« :ليعتبر من بقي من إرهابيين بأن مصيره
المحتوم مشابه لمصير من سقط في النقطة . »45
م��ي��دان��ي�ا ً أي��ض��اً ،قتل ال��ق��ائ��د ال��م��ي��دان��ي للواء
«المهاجرين واألنصار» التابع لما يس ّمى «الجيش
ال��ح��ر» بانفجار س��ي��ارة مفخخة ف��ي درع���ا ،فيما
استهدف الجيش السوري مجموعة مسلحة في
بلدة المليحة الغربية ،ما أدّى إلى مقتل أفرادها ومن
بينهم سعد الدين قلوش مت ّزعم المجموعة .وقتل
أيضا ً قائد كتيبة «دع��اة السالم» في ريف دمشق

زيارة �أمير قطر ( ...تتمة �ص)1
ونقلت المصادر عن جهات «سيادية» لم تخف
غضبها من محاوالت بائسة جرت إلفشال الزيارة،
وقولها «أي الجهات السيادية» أن «الوطن أكبر
من منافع البعض الشخصية».
من جهتها نقلت شبكة أخبار البلد عن مراقبين
قولهم بان زيارة أمير قطر األولى لألردن والتي
استمرت س��اع��ات ،اتسمت بأهمية خاصة من
حيث التوقيت وموقع عمان الحليفة لدول الخليج
المختلفة...
وأك��دت مصادر أردنية أن موعد الزيارة حدد
سلفا ً قبل القمة العربية في الكويت وق��رار دول
الخليج الثالث السعودية واإلم��ارات والبحرين
سحب سفرائها من قطر .لكنها على أي حال تأتي
في ظل فتور عالقات ع ّمان والدوحة ،عالوة على
أن األردن حليف رئيس للحكم الجديد في مصر
الذي جاء بعد ثورة الشعب المصري في  30تموز
 2013الماضي.
وعلى مستوى العالقات الثنائية األردن��ي��ة
القطرية ،يبرز العتب الرسمي األردني الذي يعبر
عنه مسؤولون بشكل خافت حيال ما يرونه عدم
التزام قطر تجاه تنفيذ المنحة الخليجية لألردن
والتي يبلغ نصيب الدوحة منها  1.25مليار دوالر
تقسط على مدى  5أعوام ،فيما ألتزمت الرياض
والكويت وأبو ظبي.
وتبرز تساؤالت في عمان ،إن كانت زيارة أمير
دولة قطر ستدشن وساطة أردنية معلنة أو سرية
بين الدوحة وعواصم الخليج الثالث ،وهل ستفتح
آفاقا جديدة في عالقات البلدين،التي تراوحت بين
التوتر والجمود والفتور،منذ عقد ونصف من الزمن
تقريبا.
وع��ب��ر األم��ي��ر تميم ف��ي تصريحات  -نقلها
عنه بيان للديوان الملكي األردن��ي -بأن الزيارة
«ستتيح لنا فرصة طيبة لتبادل الرأي والتشاور
معا ً حول أهم قضايانا العربية واإلسالمية التي
تتطلب منا تعزيز التعاون وتدعيم التنسيق بين
بلدينا الشقيقين ،ال سيما في هذه الظروف الدقيقة
والتحديات الكبيرة التي تحيط بأمتنا العربية».
واعتبرت رئيسة تحرير صحيفة الغد األردنية
جمانة غنيمات أن زيارة أمير قطر ستفتح صفحة
جديدة في عالقات الدوحة وعمان بعد أن مرت
بسنوات من الفتور إن لم يكن الجمود.
وأش��ارت إلى أن المراقبين في عمان ينظرون

بعين ال��رض��ا ل��ع��ودة ال��ت��وازن إل��ى السياسة
الخارجية األردنية إن أحسنت استغالل الزيارة
القطرية لجهة عودة عالقات األردن المتوازنة مع
كافة األطراف العربية.
واعتبرت غنيمات أن عمان ربما أرادت من
استقبالها أمير قطر في هذا التوقيت بعث «رسائل
عتب» لحلفائها الخليجيين الذين ترى عمان أنهم
قصروا بدعم اقتصادها في الوقت الذي تتدفق فيه
المنح الخليجية على مصر ولبنان.
وخلصت إلى أن نتائج الزيارة ستظهر في األيام
القليلة المقبلة ،وستتضح إن كانت الزيارة قد
أحدثت فصالً جديدا ً في عالقات البلدين،أو فتحت
آفاقا لوساطة أردنية داخل البيت الخليجي ،أم
ظلت زيارة بروتوكولية أبقت الوضع على ما هو
عليه.
يشار إل��ى أن سياسيين أردنيين رص��دوا ما
وص��ف بالهجوم م��ن نشطاء إماراتيين بشكل
خاص على األردن الستقباله أمير قطر في هذا
التوقيت ،غير أنهم اعتبروا من المبكر معرفة مدى
انسجام هذا الهجوم مع الموقف الرسمي لإلمارات
أحد أوثق حلفاء األردن.
مراقبون قالوا أن األردن الرسمي ،في كل األحوال
وبغض النظر عن هدف الزيارة وخلفياتها وتاريخ
برمجتها ،وعن احتمال تعلقها أيضا ً بمحاولة قطر
استعادة موقعها التآمري التخريبي الذي فشلت
فيه سابقا ،ضد سورية ،فإن األردن الرسمي لن
يخسر شيئا ً من الزيارة وهي تعزز موقعه بين
كل األطراف الخليجية من داخلها ،من جهة ومع
أط��راف أخ��رى ،في ح��ال رف��ض الطلب القطري
المتوقع ،بخاصة أنه بدأ يستشعر مخاطر عودة
الجماعات اإلرهابية المسلحة اليه.
واستبعد مراقبون أن يكون تأخير استقبال
أمير قطر جراء جوانب شخصية أو فنية ،فقطر
لم تقدم ل�لأردن الرسمي غير اإلنتظار الممض
وهجمات الجزيرة اإلعالمية ،وهي اآلن تختلف مع
 3من أنظمة الخليج من بين  5أنظمة ،والنظامان
اآلخران؛ أحدهما ال تربطه بها عالقات طيبة منذ
وق��ت ،وه��ي أيضا ً لم ت��رد لسورية على م��دى 3
سنوات غير السوء  ...وليس في وارد األردن
اآلن على األق��ل ال��ت��ورط أكثر مما ح��دث  ...وإن
كانت هناك رغبة من هذا القبيل فاألرجح أن يكون
بالتعاون مع السعودية .

ّ
بحق أكثر من مئتي شخص في محافظة
وبالغات بحث وتح ّر
الشمال ،ال سيما طرابلس ،وأيضا ً في البقاع وبيروت ،الشتراكهم
في إطالق النار وسرقة سيارات وتفخيخها وتفجيرها ،من بينهم
عدد من قادة المحاور ورجال دين .وعُ لم أن من بين هؤالء أيضا ً
 53من باب التبانة و 20من جبل محسن.

ضبط سيارة مفخخة

ومساء أمس ،ضبطت قوة من فوج المجوقل في الجيش اللبناني
سيارة ّ
مفخخة في منطقة وادي حميد في عرسال ،و ُنقلت إلى سهل
رأس بعلبك ،حيث عمل الخبير العسكري على تفكيكها بعد ضرب
طوق أمني حولها .وأفيد أن السيارة هي من نوع «هوندا »C.R.V
لونها كحلي ،وفيها كمية كبيرة من المتفجرات.
وبعد قليل من كشف السيارة ،عمد مسلحون إلى إطالق النار
من جرود عرسال على حاجز الجيش اللبناني .كما الحق الجيش
سيارة في ج��رود عرسال ،وألقى القبض على ثالثة مسلحين
سوريين ورابع لبناني من آل الفليطي.
إلى ذلك ،أعلنت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي عن ضبط
ست سيارات رباعية الدفع مسروقة وكانت مخبأة داخل مرآب
في وادي حميد في خراج بلدة عرسال ،كما ضبطت أربع سيارات
مسروقة في مخيم لالجئين السوريين في عرسال.
ون ّفذت فاعليات عرسال ،وحشد من أبنائها اعتصاما ً أمس
تضامنا ً مع الجيش اللبناني واستنكارا ً للتفجيرات اإلرهابية.

جلسة مجلس النواب وتصعيد هيئة التنسيق

وتنعقد الجلسة العامة التشريعية في ظل تالشي اآلمال بإقرار
قوانين «دسمة» بعد تغييب سلسلة الرتب والرواتب عنها ،وفيما
تشهد الجلسة نقاشا ً حول بعض المشاريع المطروحة ،تشهد
في المقابل الساحات المحيطة بالمجلس احتجاجا ً واعتصامات
أبرزها االعتصام الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية للضغط
من أجل اإلسراع في إقرار المشروع في اللجان المشتركة إلحالته
إلى الهيئة العامة.
ووفق المعلومات ،فإن مفاوضات متجدّدة بدأت في الساعات
الماضية لمعالجة هذه المعضلة ،غير أن المعلومات المتوافرة ال
تؤشر إلى حلول واضحة بسبب الخالف المستمر حول التمويل
والضغوط التي تمارسها الهيئات االقتصادية والتي نجحت في
وضع المشروع جانباً ،وتراجع الحكومة الجديدة عن تب ّنيه في
هذه المرحلة.

سجاالت حول مشاريع قوانين

كذلك ،يبرز مشروع قانون حماية النساء من العنف األسري
المطروح في الجلسة التشريعية ،والذي من المفترض أن يأخذ
نقاشا ً في ظل أج��واء ضاغطة إلق��راره أكانت من الخارج أو في
الداخل ،وتاليا ً فإن األجواء تؤشر إلى إقراره مع عدم استبعاد
بعض التعديالت.
إضافة إلى ذلك ،يبرز قانون اإليجارات ،فمن المتوقع أن يعاد
إلى اللجان من جديد بسبب الخالفات حوله ،وكذلك فإن قانون
المياومين سيأخذ النقاش مداه حوله ،خصوصا ً حول بعض
التفاصيل التي لم يلحظها االتفاق العام الذي كان تم التوصل إليه
من قبل .وتقول مصادر نيابية إن هناك نوعا ً من الضبابية حول
إمكانية تعديله ،وأنه ربما ُتطرح أفكار في هذا الصدد على طريقة
التسويات لحسم هذه المشكلة ومعالجتها.

ال�شقق ال�سرية ( ...تتمة �ص)1

منطقة الضمير ،خالل كمين محكم حصد أكثر من 35
مسلحاً.
وعلى صعيد المصالحات الوطنيةُ ،س ّويت أمس
أوض��اع  26مسلحا ً من السبينة في ري��ف دمشق
الجنوبي ،في إطار العمل إلنجاز مصالحة وطنية
في البلدة .وكذلك األمر في قري َتي :معلوال وجبعدين،
حيث س ّويت أوض��اع  48مسلحا ً سلّموا أنفسهم
وأسلحتهم إلى السلطات.
وفي ريف إدلب ،دمرت وحدة من الجيش السوري
عددا ً من السيارات المز ّودة برشاشات ثقيلة بمن فيها
من إرهابيين في منطق َت ْي سراقب وبنش ،واستهدفت
تجمعات للمسلحين في مناطق :مرعيان وكفر نجد
وقميناس والنيرب وقرب سهل الروج ،ما أدّى إلى
مقتل العشرات منهم وإصابة آخرين معظمهم من
جنسيات غير سورية ،وتدمير عدد من السيارات
المح ّملة باألسلحة والذخيرة.
وفي حلب ،استهدفت وحدات من الجيش السوري
مناطق تج ّمع المسلحين في محيط السجن المركزي
والمنطقة الصناعية والبريج وكفر صغير والمضافة
وهنانو وحدادين والليرمون والشيخ سعيد وحيالن
والشويحنة والمنصورة ودير حافر وجب غبشة
وبالس وعنجارة وبعيدين والوضيحي والزبدية
وخان العسل ،و تمكنت من قتل أعداد منهم و تدمير
آلياتهم.

دهقان� :أميركا ...
(تتمة �ص)1
وقال الفروف في ختام مباحثاته في باريس مع
نظيره األميركي أمس« :لقد طرحنا موضوعا ً تناولته
وسائل اإلع�لام ح��ول مناقشة تسليح المعارضة
في سورية بصواريخ مضادة للطيران خالل زيارة
الرئيس أوباما إلى السعودية ،وكيري أكد رفض
األميركيين لذلك».
وأضاف« :إنّ ذلك يتفق بشكل كامل مع االتفاقات
الروسية األميركية حول عدم توريد المنظومات
الصاروخية المحمولة إلى النقاط الساخنة ،وكذلك
االتفاقات الروسية األميركية حول منع انتشار هذه
المنظومات».
وفي السياق ذاته ،تستمر بريطانيا في دعم ما
تس ّميه «المعارضة السورية الديمقراطية» ،وأعلن
وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ «تخصيص
ثالثة ماليين جنيه استرليني لصندوق إنعاش
س��وري��ة «م��ن أج��ل تحسين حصول المجتمعات
المحلية على الرعاية الصحية والمياه والطاقة
والغذاء».
وف���ي ت��ص��ري��ح ل���ه ،أش���ار ه��ي��غ إل���ى أنّ ب�لاده
«ملتزمة دع��م المعارضة السورية وستساعدها
على تحسين قدرتها على الحكم المحلي وتقديم
الخدمات األساسية لتلبية االحتياجات على أرض
الواقع ،من خالل المساهمة في صندوق االنعاش»،
معتبرا ً أنّ «االئتالف المعارض هو الممثل الشرعي
والوحيد للشعب السوري في سعيه إلى وضع رؤية
ديمقراطية وتعددية» ،ومؤكدا ً أنّ التسوية السياسية
هي السبيل الوحيد إلنهاء العنف في البالد.

«لو�س �أنجلو�س تايمز» ...
(تتمة �ص)1
وه���ي حقيقة اع��ت��رف ب��ه��ا متزعمو م��ا يسمى
«المعارضة السورية» التي تحصل على دعم
ورعاية واشنطن ومشيخات الخليج.
وك��ان��ت صحيفة واشنطن بوست األميركية
كشفت أن إدارة الرئيس األميركي ب��اراك أوباما
قررت توسيع برنامجها السري لتدريب ومساعدة
المجموعات اإلرهابية المسلحة في سورية معمقة
بذلك تورط الواليات المتحدة في األزمة السورية.

وتجدر االش��ارة بحسب مصادر فرنسية ،الى ان
موقع رئاسة محطة االستخبارات الفرنسية في بيروت
الذي يشغله مالكيه ،اصبح منذ عام  2011اكثر اهمية
بنظر باريس ،بسبب إقفال السفارة الفرنسية في
دمشق ونقل عدد كبير من موظفيها الى سفارة فرنسا في
بيروت  .وقاد هذا االجراء الى جعل محطة االستخبارات
الفرنسية في بيروت الموجودة في سفارة باريس في
لبنان هي المسؤولة عن تسيير النشاط االستخباراتي
الفرنسي في سوريا وايضا في لبنان .
وابرز ما كشفته فضيحة مالكيه ،هو ان االستخبارات
الفرنسية تستخدم العاصمة ب��ي��روت منذ ان��دالع
االح��داث السورية ،كمالذ امن إستاجرت فيها شققا
سرية تستخدمها « كبيوت امنة « يقيم فيها ضباط
استخبارات فرنسيون قبل انطالقهم لتنفيذ اعمال
استخباراتية في الداخل السوري ،وايضا كمنتجعات
للراحة بعد عودتهم وقبيل مغادرتهم الى وطنهم .
وتشير ال��م��ص��ادر ذات��ه��ا ال��ى ان االستخبارات
الخارجية الفرنسية قامت خالل المرحلة القريبة
الماضية ،باالعتماد على دور محطة استخباراتها في

بيروت بعمليات عدة في سورية ،كان منها عملية
إخالء مراسلة صحيفة لفيغارو الفرنسية التي كانت
جريحة في حمص ،وتم نقلها الى لبنان بعملية امنية
منسقة مع المعارضة السورية ومن دون علم السلطات
الرسمية السورية  .وكانت جرت هذه العملية منذ نحو
عامين ما يدلل على ان نشاط محطة االستخبارات
الفرنسية في بيروت باتجاه تنفيذ مهمات في سورية
قائم على األقل منذ ذلك الحين  .وتقول هذه المصادر
ان أكثر ما يزعج باريس في قضية مالكيه هو انها
كشفت أن االستخبارات الفرنسية تستخدم لبنان،
وبخاصة بيروت كمالذ آمن لعمالئها الناشطين ليس
فقط على المستوى المعلوماتي بل أيضا ً على مستوى
تنفيذ مهمام قتالية في سورية .
وكشفت هذه المصادر أن التحقيق الداخلي الذي
تجريه االستخبارات الخارجية الفرنسية مع مالكيه،
يتمحور باالساس حول انه تصرف بخفة تجاه أمر
حساس للدولة الفرنسية يحرج عالقتها بلبنان .
وإذ استبعدت هذه المصادر ان يتم اخراج مالكيه من
الجهاز نظرا لخدماته الطويلة فيه ،إال انها اكدت انه

لن يعود الى منصبه في بيروت  .وترجح ان يتم لفترة
انتقالية تعيين شخص اخر مكانه على ان يبقى ذلك
من دون االعالن عنه  .ونقلت هذه المصادر ان فضيحة
مالكيه تسببت بإحراج كبير للسفارة الفرنسية في
بيروت اذ .سلطت الضوء عليها كوكر لالستخبارات
الفرنسية بأكثر مما هي ممثلة للخارجية الفرنسية،
وأظهرت صلتها المباشرة بتنفيذ سياسات فرنسا
االستخباراتية ضد سورية  .وتفيد معلومات ان
السفير الفرنسي في لبنان بتريس بولي ابدى استياءا
من الخفة التي تعاطى بها مالكيه ،خاصة لجهة انها
تترك نتائج سيئة على مهمته السياسية في لبنان.
معروف ان بولي كان قبل تعيينه سفيرا في بيروت
يشغل منصب مدير لقسم الشرق االوسط في وزارة
الخارجية في باريس ،وج��اء تعيينه بعد السفير
السابق دوني بيتون المحسوب على الخط المتشدد
ضد سورية وفريق  8آذار اللبناني  .ولذلك حاول
بولي ان يحيد بالشكل دبلوماسيته في لبنان عن
االنطباع الفج الذي تركه سلفه بيتون  .ولكن فضيحة
مالكيه أضرت بمسعاه هذا .

�أعلن فوزه ( ...تتمة �ص)1
وفي التفاصيل ،أعلن مرشح «العدالة والتنمية»
لرئاسة بلدية أنقرة صباح أمس فوزه على مرشح
المعارضة ،وذلك بعد فرز األصوات الذي استم ّر طوال
الليل.
وقال رئيس البلدية المنتهية واليته مليح غوكتشيك
في مؤتمر صحافي جمعه إلى نائب رئيس الوزراء أمر
الله أيسر ووزير العدل بكير بوزداغ« :سيدي رئيس
الوزراء ،لقد سهّلتم لنا الطريق ،إن سكان أنقرة وتركيا
تب ّنوا نهجكم بـ 45في المئة ،الطريق مفتوح».
وبعد فرز  99.65في المئة من األص��وات ،حصد
غوكتشيك  44.74في المئة مقابل  43.81في المئة
لمنافسه م��ن ح��زب الشعب ال��ج��م��ه��وري منصور
يواس .وكان الخصمان قد أعلنا فوزهما على التوالي
أججته المخاوف
مساء أول من أمس في مناخ متو ّتر ّ
واتهامات بالتزوير.
وحقق حزب أردوغ��ان فوزا ً كبيرا ً في االنتخابات

البلدية حاصداً ،على رغم فضائح الفساد التي ته ّزه،
 45.5في المئة من األصوات في مجمل مناطق البالد،
متقدما ً على حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي
ن��ال  28في المئة .وت�لاه ح��زب «الحركة القومية»
بنسبة  14في المئة.
وإذ أراد أردوغان من االنتخابات أن تكون استفتا ًء
لشرعية حزبه في الحكم ،بعد الحملة الشرسة التي
واجهها من خصومه السياسيين ،قال في خطابه أمام
ّ
المخططات
اآلالف من أنصاره« :إن الشعب أحبط
الملتوية والفخاخ الالأخالقية ...أولئك الذين هاجموا
تركيا خاب أملهم» .وتوعد خصومه بالر ّد القاسي
قائالً لهم« :سوف ندخل إلى أوكارهم ،سترون ..آن
األوان لتطهيرها في إطار القضاء».
الحملة الدعائية االنتخابية للحزب الحاكم رعاها
أردوغان شخصياً ،عبر جوالته في المدن والقرى .كل
ذلك أظهر حجم اهتمام الرجل في تلميع صورته بعد

فضيحة تسريب التسجيالت الصوتية وقضايا الفساد
التي عصفت بحزبه في كانون األول الماضي.
وانطلقت االحتفاالت بفوز حزب التنمية والعدالة
حتى قبل اإلعالن عن النتائج رسمياً.
من ناحية أخرى ،قال حزب الشعب الجمهوري،
ح��زب المعارضة الرئيس في تركيا ،إن��ه سيطعن
بنتائج االنتخابات المحلية في العاصمة أنقرة.
وتج ّمعت حشود غاضبة في مقر حزب الشعب
الجمهوري زاعم ًة أنّ تزويرا ً حدث ،وقال مرشح الحزب
لمنصب رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش على تويتر:
«ال��ي��وم سنجهّز طلبنا لمقارنة محاضر صناديق
االنتخاب وبيانات المجلس األعلى لالنتخابات».
وص��� ّرح م��س��ؤول ف��ي ح��زب الشعب أنّ الحزب
سيطعن أي��ض�ا ً بنتائج مدينة أنطاليا الساحلية
الجنوبية ،وهي من معاقله التقليدية التي فاز فيها
أيضا ً الحزب الحاكم.

هل يجيد هوالند رق�ص الفال�س مع اليمين الفائز؟
وجهت نتائج االنتخابات البلدية
ّ
الفرنسية التي جرت في جولتها الثانية
أول من أمس ،لطمة قوية إلى الرئيس
الفرنسي فرانسوا هوالند ،وإلى اليسار
عموماً ،و ُفتح الباب واسعا ً أمام تقدم
اليمين لخوض االنتخابات البرلمانية
األوروبية في أيار المقبل.
وأدّت خيبة األم���ل م��ن معالجة
االشتراكيين للمشكالت االقتصادية إلى
تصويت الكثيف من الناخبين لمصلحة
المحافظين أو اليمين المتشدّد المناوئ
للمهاجرين في االنتخابات البلدية.
كما لم تفلح سياسة حكومة أيرولت
االشتراكية بتعزيز النمو االقتصادي
في البالد ،والذي بلغ فقط  0.3في المئة
العام الماضي ،وفق احصاءات نشرت
أمس .وهكذا ،فإنّ «العقاب» ،كما عنونت
صحيفة «ليبراسيون» اليسارية ،الذي
ل ّقنه الفرنسيون لهوالند ،جاء ر ّدا ً على
سياسته االقتصادية الداخلية من خالل
زي��ادة معدل البطالة وع��دد الباحثين
عن وظائف الذي بلغ  31.500الشهر
الماضي ،وهو أعلى ما ُس ّجل منذ نهاية
عام .2013
كما يقدّر إجمالي الباحثين عن عمل،

ومن بينهم من يعملون ب��دوام جزئي،
بحوالى خمسة ماليين شخص.
وأُع��ل��ن أم��س ع��ن تفويت حكومة
هوالند الهدف ال��ذي وضعته للعجز،
وال��م��ت��م��ث��ل بنسبة  4.1ف��ي المئة،
والذي وعدت به شركاءها في االتحاد
األوروبي .وسيتوجب عليها إجراء مزيد
من التقشف.
وي��ب��دو أن زي���ادة ال��ض��رائ��ب ،التي
يصفها بعض اليساريين بأنها «عقاب»
األغنياء ،تخيف أصحاب العمل.
ووف��ق��ا ل�لأم��م ال��م��ت��ح��دة ،ت��راج��ع
االستثمار األجنبي المباشر في فرنسا
بنسبة هائلة ،وبلغت  77في المئة العام
الماضي.
وينبغي على حكومة ه��والن��د أن
تجد جواباً ،إذ إن االنتخابات األوروبية
المقبلة ستجري بعد نحو شهرين ،في
وق��ت تبدو فيه حظوظ ح��زب الجبهة
الوطنية ،وحزب االتحاد من أجل حركة
شعبية ،متساوية ف��ي استطالعات
ال��رأي ،ولكل منهما أسبابه لالحتفال
بنتائج يوم األحد.
فـ«الجبهة الوطنية» حصلت على
 15بلدة ،في حين ف��از «االت��ح��اد من

أجل حركة شعبية» وهو حزب محافظ
بـ 140بلدة خسرها االشتراكيون.
وهذه النتائج دفعت الرئيس هوالند
أمس ،إلى تعيين وزير الداخلية مانويل
فالس خلفا ً لجون مارك أيرولت الذي
استقال هو وأعضاء حكومته بعد الفشل
ال���ذي لحق ب��ال��ح��زب االش��ت��راك��ي في
االنتخابات البلدية.
وأكد الرئيس الفرنسي في خطاب له
مساء أمس ،أنه طلب من مانويل فالس
تشكيل الحكومة الجديدة خلفا ً أليرولت،
م��ؤك��دا ً أن ال��ره��ان الكبير للحكومة
ال��ج��دي��دة يتمثل ف��ي تحقيق نهضة
اقتصادية مهمة.
وكانت تقارير إعالمية فرنسية قد
ذكرت أن هوالند سيعين وزير الداخلية
مانويل فالس في منصب رئيس الوزراء.
وأك��دت قناة «اي تيليه» الفرنسية أن
فالس الذي حظي بتأييد غالبية أعضاء
الحكومة ،سيُعيَّن رسميا ً رئيسا للوزراء
من طرف الرئيس الفرنسي .وكان وزير
الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان قد
رفض شغل منصب رئيس الوزراء بعد
لقائه هوالند ،واقترح مانويل فالس
لشغل المنصب.

وبعد أقل من سنتين على وصوله إلى
السلطة،تكبدهوالندهزيمةشخصيةمن
خالل االنتخابات المحلية التي حصدت
فيها أح���زاب اليمين معظم أص��وات
الناخبين .لم يحصل هوالند على تأييد
ناخبي اليسار ،بعدما عمد قسم كبير
منهم إلى المقاطعة ،آخذين عليه عجزه
عن اإلي��ف��اء ب��وع��وده بخفض البطالة
وإخراج البالد من الركود االقتصادي.

إل��ى المجهولي محل اإلق��ام��ة ابراهيم
عبد الرحمن هاشم ونايف عبد الرحمن
هاشم والمدعى عليكما من إبراهيم محمد
ه��اش��م ب��دع��وى إث��ب��ات وف���اة ي��دع��ي فيها
وفاتكما فإنه يتعين حضوركما إل��ى قلم
محكمة شتورا الشرعية السنية في شتورا
الساعة التاسعة من يوم السبت الواقع في
 2014/4/26وإال فسوف يجري بحقكما
اإليجاب القانوني.
رئيس القلم
الشيخ ابراهيم البريدي

