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ت�سويات لبنانية ( ...تتمة �ص)1

السياسة اللبنانية المعطلة بقوة التف ّرغ للمستعجل
من التسويات في األمن والسياسة واالقتصاد ،تمهيدا ً
للتف ّرغ لالستحقاق الرئاسي مرشحين وخيارات مع
النصف الثاني من هذا الشهر ،كانت غائبة عن التطورات
التي تتسارع تفاعالتها إقليميا ً ودوليا ً للمشهد المق ّرر
في المعادلة اإلقليمية ،الذي تمثله الحرب الدائرة في
سورية وحولها وعليها.
ك���ان ال��ج��ي��ش ال���س���وري ي��ث��ب��ت ردا ً ع��ل��ى مشاريع
استنزافه واجتذابه إل��ى الحدود للتوقف عن ترجمة
نصره ف��ي ي��ب��رود وج��ب��ال القلمون بمتابعة الجيوب
المسلحة ف��ي ري��ف دم��ش��ق ،بحركة عسكرية نوعية
قال عبرها إنه قادر على االثنين ،فكان ينجز التقدم في
جبهه الشمال بالتمركز في البرج الخامس واألربعين
والتقدم في محور النبعين تمهيدا ً لحسم أم��ر مدينة
كسب ،بينما يحقق في جبهة ري��ف دمشق إنجازات
م��ت��ع��ددة ب��ت��س��وي��ة أوض����اع المسلحين ف��ي ع���دد من
المحاور والتقدم العسكري في محاور أخرى ،كما كان
يتمركز بصورة ثابتة في مواقع جديدة في القلمون
ويعلن عن إنجازات في شرقي حلب.
على إيقاع هذه اإلنجازات من جهة والفشل األميركي
في توظيف اللعبة األوكرانية لدفع روسيا لتفاوض
الضعفاء من جهة اخ��رى ،بدا أنّ التمهيد للعودة إلى
مسار التفاوض ال��خ��اص بسورية كما إي��ج��اد مسار
تفاوضي خ��اص بأوكرانيا ض���رورات غربية تفاديا
لألسوأ.
المسار التفاوضي ح��ول سورية يجب ان يعكس
التوازنات الجدية ما بعد القرم ويبرود وإال فهو محكوم
بالفشل أو ل��ن ي��رى ال��ن��ور رب��م��ا ،ول��ذل��ك ب��دأ التداول
باستبدال األخ��ض��ر اإلب��راه��ي��م��ي كوسيط دول���ي في
األزمة السورية بعد تو ّرطه بمواقف عدائية مع سورية
تعقد قدرته على تبديل االنطباع وترميم الجسور ،فيما
يبدو ايضا ً أنّ ربط مصير مهمته بما عرف بهيئة الحكم

االنتقالي المرفوضة سورية جملة وتفصيالً ،يجعل
طرح حكومة ائتالفية تحت سلطة الرئيس بشار األسد
والدستور السوري المعمول به فوق قدرة اإلبراهيمي
على ال��م��ن��اورة وال��ت��راج��ع ويستدعي ال��م��ب��اش��رة من
الصفر مع مبعوث جديد.
المعلومات ال���واردة من نيويورك تقول إنّ األمين
العام لألمم المتحدة أراد أن يعلن من دون اإلبراهيمي
عن التحضير لجنيف الثالث ،تمهيدا ً إلنهاء التشاور
حول البديل من جهة ،والتريث بالبت بطلب اإلبراهيمي
االستقالة سلبا ً أو إيجابا ً من جهة مقابلة.
األس��م��اء ال��ت��ي ص���ارت ع��ل��ى ط��اول��ة ب���ان ك��ي مون
من مصادر أميركية تحظى برضا وقبول بريطاني
وفرنسي ،هي ك ّل من رئيس ال��وزراء الكندي السابق
كيفن راد الوثيق الصلة ب��ـ»إس��رائ��ي��ل» ،ف��ي ح��ال كان
المطلوب هو التزاوج بين المفاوضات حول سورية
وترتيب قواعد اشتباك وريما تفاوض تكون «إسرائيل»
طرفا ً فيها ،أما االسم الثاني فهو مستشار األمين العام
بان كي مون اللبناني غسان سالمة المعروف بصلته
بالفاتيكان فوق عالقاته المميّزة أميركيا ً وفرنسياً ،إذا
ك��ان المطلوب منح التسوية السورية عنوان حماية
األقليات ،أما االسم الثالث فهو األمير السعودي طالل
ب��ن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج العربي لدعم
منظمات األمم المتحدة وال��ذي ُيفترض أن يتولى في
حال اعتماده ترتيب العالقة السورية ـ السعودية رغم
عدم امتالكه نفوذا ً في العائلة المالكة وتصدّع عالقاته
السورية.
مستقبل اإلب��راه��ي��م��ي على ن��ار ح��ام��ي��ة ،وسيكون
هذه المرة للبديل إذا جرى اعتماده هوية تحدّد وجهة
ال��ت��ف��اوض ،ال��ت��ف��اوض ال��ردي��ف المطلوب ف��ي العالقة
مع سورية ،بينما سيعني بقاء اإلبراهيمي أنّ ساعة
التسوية ال تزال بعيدة.

األمن والشأن االجتماعي

وسط هذه األجواء ،بقيت االنشغاالت الداخلية تتو ّزع بين
األمن ومل ّفات التشريع بالتوازي مع المعالجات الحكومية،
التي يبدو أنها بحسب مصادر وزارية ت ّتجه نحو مزيد من
سوّيَ الخالف
التوافقات على إقرار التعيينات اإلدارية ،بعدما ُ
الذي حصل في جلسة يوم االثنين الماضي .وتقول إنّ األجواء
ّ
تؤشر إلى إنجاز دفعة جديدة من التعيينات في جلسة يوم
المهجرين ومديرية
صندوق
رئاسة
بينها
من
المقبل،
الثالثاء
ّ
الجمارك ومجلس الخدمة المدنية وصندوق اإلسكان.
وتوضح المصادر أنّ الحكومة ستولي أيضا ً القضايا
اإلنمائية خصوصا ً في طرابلس والبقاع أولوية كبيرة ،وهي
لذلك ستعمل في الفترة القريبة على إع��داد تص ّور متكامل
إلنماء هذه المناطق على المستويات كافة ،انطالقا ً من دورها
في رفع الحرمان عن بعض المناطق ،كذلك أشارت إلى أنّ
موضوع النازحين السوريين سيكون في صلب اهتمامات
الحكومة من خالل العمل على إقامة مخيمات ،على أن يجري
بحث هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء خالل أسبوعين
على أبعد تقدير ،علما ً أنّ األمم المتحدة أشارت أمس إلى أنّ
عدد النازحين السوريين بلغ مليون نازح ،وإنْ كانت مصادر
لبنانية تتحدث عن أنّ العدد أكبر من ذلك بكثير.

استكمال خطة طرابلس األمنية

في هذا الوقت ،واصلت وحدات الجيش اللبناني عملية
انتشارها في مناطق االشتباكات في طرابلس ،فانتشرت
أمس في طلعة العمري والشيخ عمران ،بعد أن دخلت آليات
الجيش وقوى األمن إلى عمق التبانة والساحة العامة ،وقد
ت ّمت مداهمة عدد من أماكن المطلوبين خصوصا ً في أبي
سمراء ،حيث أُوقف شقيق زوجة عمر بكري فستق وأربعة
سوريين ،وجرت مداهمة مزرعة لحسام الصباح ومكاتب
لبعض قادة المحاور.
وفي البقاع ،أطلقت وحدات من الجيش النار على ثالثة
مسلّحين سوريين لعدم امتثالهم لحاجز الجيش في وادي
حميد في عرسال ،ما أدى إلى مقتل أحدهم وجرح آخرين.
وضبطت أربعة صواريخ معدّة لإلطالق في خ��راج بلدة
موجهة باتجاه اللبوة .وضبطت سيارة مسروقة في
عرسال
ّ
وادي حميد.

خطة البقاع تنتظر
ساعة الصفر

وفي هذا السياق ،أوضحت مصادر أمنية أنّ الخطة األمنية
لمنطقة البقاع الشمالي ستت ّم خالل أيام قليلة .وقالت إنّ هذه
الخطة تقوم على مسألتين ،األول��ى ،تعزيز وجود وحدات
الجيش في المنطقة عبر إقامة حواجز ثابتة ومتن ّقلة،
والثانية :مداهمة أماكن المطلوبين للقضاء .وأضافت أنه كما
جرت الخطة األمنية في طرابلس ستت ّم في البقاع الشمالي،
فك ّل مطلوب سيجري توقيفه وال غطاء سياسيا ً على أحد.
وأبدت المصادر ارتياحها لمسار الخطة في طرابلس .فللمرة
األولى يكون هناك جدية لدى القوى السياسية برفع الغطاء
عن المسلّحين والمطلوبين ،واألمر ذاته ينسحب على البقاع
الشمالي .وأكدت أنّ اإلجراءات األمنية المشدّدة ستشمل أيضا ً
الحدود الشرقية بين لبنان وسورية.

قرار إقليمي أطفأ حريق طرابلس

في هذا اإلطار ،قالت مصادر سياسية بارزة إنّ مسار الخطة
األمنية ،وما رافقه من رفع الغطاء السياسي عن المسلّحين
ومن يرعاهم ،لم يكن قرارا ً داخليا ً فقط ،بل كان قرارا ً سياسيا ً
خارجياً ،تقاطعت فيه الكثير من العواصم الكبرى بهدف
منع دخول لبنان في الفوضى .ولذلك كان القرار بإطفاء هذا
الحريق ،بإعطاء الجيش ك ّل ما يحتاج له من غطاء إلنهاء
الوضع الشاذ في طرابلس .وأضافت المصادر إنّ الخطة
المرجحة في البقاع الشمالي ليست بعيدة عن هذه
األمنية
ّ
التقاطعات ،فك ّل القوى السياسية المعنية رفعت الغطاء
السياسي عن أي مخ ٍّل باألمن ،بل أعطت موافقتها على مالحقة
المطلوبين باألسماء والتفاصيل.

الدعم الدولي والهبة السعودية

وكشفت هذه المصادر عن معطيات جديدة على
صلة بالحراك االميركي تجاه لبنان ،انطالقا ً من
دور له في مواكبة الهبة السعودية لتسليح الجيش
اللبناني ،وأيضا ً انطالقا ً من معلومات جديدة
على صلة بمسار ما وص��ل اليه موضوع تنفيذ
صفقة األسلحة الفرنسية المم ّولة سعودياً .وفي
التفاصيل ...كشفت المصادر عينها انّ المساعدة
العسكرية األميركية األخيرة الى الجيش اللبناني
تندرج ضمن خطة كان ص ّوت عليها الكونغرس
األميركي عام  ،2013وكان قدمت اميركا بموجبها
ما بين حزيران العام الماضي حتى أي��ار العام
 2013للجيش اللبناني ما يزيد عن  180مليون
دوالر على شكل تجهيزات وأسلحة .كما تض ّمنت
مخصصة
مساعدات بلغت قيمتها  8،7ماليين دوالر
ّ
لكي تنفق على دورات لمكافحة اإلرهاب والدفاع.
وبين المساعدات األميركية مبلغ بعشرات ماليين
مخصصة لتحسين إج���راءات حماية
ال���دوالرات
ّ
السفارة األميركية.
وكشفت المصادر عينها لـ»البناء» ضمن هذا
السياق انّ واشنطن عازمة على تعديل برنامج
مساعداتها العسكرية للجيش اللبناني ضمن
توجه مستجد لديها لمالءمة ما ستقدمه له مع ما
سيتسلمه الجيش من أسلحة فرنسية ضمن هبة
الثالث مليارات دوالر السعودية .
وأض��اف��ت ه��ذه ال��م��ص��ادر انّ ش��رك��ة أوداس
الفرنسية المتخصصة بتصدير األسلحة (وهي
شركة مشتركة بين القطاعين العام والخاص
الفرنسيين) هي التي تقوم بتنفيذ العقد المتعلق
بالهبة السعودية لتسليح الجيش اللبناني ،وانه
ت ّم في  24شباط الماضي تسمية األميرال أدوار
غيو رئيس األركان السابق للجيش الفرنسي ليكون
مشرفا ً على تنفيذ العقد ورئاسة إدارة شركة أوداس
في آن واحد .
وبحسب ال��م��ص��ادر الفرنسية ف���إنّ العرض
الذي تتقدم به أوداس يتض ّمن طائرات هليكوبتر
مستعملة من طراز غازيل مجهّزة بصواريخ «هوت»
المضادة للدبابات من الجيل األول ،باإلضافة الى
آليات مد ّرعة خفيفة من طراز بانهارد المص ّنعة من
قبل شركة تابعة لصناعات رينو الدفاعية ،وأربعة
زوارق دوري��ة من ط��راز «أدروات» التي تصنعها
شركة «دي س��ي ان اس» الفرنسية المختصة
بمجال التصنيع البحري الحربي ،وعدد من طائرات
الهيلكوبتر طراز اي سي  725والتي تص ّنعها شركة
يورو كوبتر والتي كان ت ّم بيع عدد منها إلى الملكة
العربية السعودية.
لكن هذه المصادر تقول إنّ هذا العرض الفرنسي
ال يلبّي ك � ّل رؤي��ة لبنان الحتياجات جيشه ،إذ
انّ بيروت التي لم تنجح قبل عقود بالحصول
على صفقة صواريخ كروتال الفرنسية المضادة
للطائرات والتي تحتاجها اليوم أكثر من ايّ وقت
مضى تعلم أنّ ضمن ما اشترته السعودية من فرنسا
كان هذا النوع من الصواريخ الفعّ الة وكانت تنتظر

ذكرى أسبوع
تصادف يوم األحد الواقع في  6نيسان
 2014ذكرى مرور أسبوع على وفاة فقيدنا
الغالي

المرحوم

الدكتور حسن محمد
صالح (أبو باسل)
زوجته :الحاجة مريم عطالله دكروب
ابناه :المهندس باسل ومحمد
بناته :الصيدالنية جمانة وجنى ودانيا
أشقاؤه :الحاج مصطفى ،أحمد ،علي،
نعيم ،طالب ،حسين ،عبدالله ،محمود
والمرحوم فريد
شقيقته :الحاجة فاطمة زوجة المرحوم
محمود طقو
عديله الوزير السابق عبدالله األمين
ص��ه��راه :حسن سليم دك��روب وحسن
مصطفى دكروب
تقبل التعازي في بيروت يوم الثالثاء
ال��واق��ع ف��ي  8نيسان  2014ف��ي جمعية
التخصص والتوجيه العلمي ق��رب أمن
الدولة من الساعة الثالثة لغاية السادسة
بعد الظهر.
اآلس��ف��ون :آل صالح وحمود ودك��روب
وآل األمين وآل طقو ونقابة باعة الصحف
والمجالت في لبنان وعموم أهالي بلدته
تبنين

دعما ً سعوديا ً لنزع الفيتو األميركي عن السماح
بتزويد الجيش اللبناني بها لما سيُساهم به ذلك
من تقوية الجيش ماديا ً ومعنوياً ،وخصوصا ً في
ك ّل ما يُطرح حول استراتيجية دفاعية لن ُتسمع
فيها كلمة الدولة اللبنانية كشريك للمقاومة ،قبل
ان تتمكن من المساهمة في توفير الحماية من
االنتهاكات «اإلسرائيلية» لألجواء اللبنانية.
وبالعودة إلى الئحة المعروضات نفسها ّ
تفضل
بيروت عوضا ً عن شراء طائرات هليكوبتر من طراز
غازيل المستعملة من فرنسا ،ان يجري إعادة تأهيل
أسطول طائرات الهيلكوبتر الموجود لدى الجيش
اللبناني والمخزنة في قاعدة ري��اق في البقاع.
وتقول ه��ذه المصادر ان الجيش اللبناني و ّقع
اتفاقا ً عام  2011بقيمة  276الف يورو مع شركة
استشارات اقتصادية فرنسية لصيانة أسطول
مروحياته اآلنف الذكر ،وقامت الشركة اآلنفة بتلزيم
شركة فرنسية مختصة بتنفيذ العقد ،وذلك على
مدى عامين ( )2012 - 2011إال أنّ عملية التنفيذ
لم تبلغ نهايتها الكاملة .واليوم يك ّرر لبنان مرة
أخرى بمناسبة الهبة السعودية إعادة إحياء مطلبه
بتأهيل أسطوله المروحي مفضالً ذلك على منحه
مروحيات مستعملة.
اما في ما يتعلق بصواريخ هوت ذات الجيل األول
والتي تخ ّزن فرنسا منها أكثر من  6آالف صاروخ،
وكفت عن استخدامها لصالح هوت ـ الجيل الثالث،
فيخشى خبراء عسكريون أن تلجأ فرنسا الى الح ّد
من مداها ،وذلك مراعاة لـ»إسرائيل» .ويعتقد هؤالء
الخبراء أنّ هذا األمر سوف يحصل حتما ً نتيجة
للفيتو األميركي على تسليم لبنان اي سالح قد
يؤدي الى واحدة من الحالتين التالتين:
1ـ وصوله ألي��دي مجموعات لبنانية وغير
لبنانية يعتبرها الكونغرس األميركي إرهابية.
 2ـ أن يخ ّل هذا السالح بالتوازن العسكري في
غير مصلحة «إسرائيل».
وي ّتجه ه��ؤالء الخبراء ال��ى اعتبار ان الفكرة
األفضل او حتى المفضلة لدى بيروت هي تزويد
لبنان بصواريخ مضادة للدبابات ومحمولة على
طائرات الهيلوكبتر من مصادر غير فرنسية ،إال
انّ مروحيات غازيل ال يمكن تجهيزها إال بهذه
الصواريخ الفرنسية الصنع (المنتمية للجيل
األول والثاني والثالث)؛ مع العلم انّ عملية تحديث
مروحيات الغازيل الموجودة لدى لبنان لتصبح
مؤهلة الستعمال هذه الصواريخ ونظم إطالقها ،هي
عملية مكلفة وطويلة.
وهنالك أيضا ً ـ ودائما ً الكالم للمصادر عينها ـ
عدم وضوح في ما يتعلق بزوارق الدورية من طراز
أدروات التي تض ّمنها العرض الفرنسي للبنان عبر
شركة أوداس .والمأخذ هنا ينشأ من انّ البحرية
اللبنانية ال ت��رى حاجة لها ب��ال��زوارق األربعة
المعروضة ضمن الئحة أوداس على لبنان ،واألفضل
لها الحصول على طرازات اخرى من زوارق الدورية،
ال سيما أن زوارق «ادروات» التي تبنيها شركة دي
سي ان اس الفرنسية في المصانع البحرية في

وتوضح المعلومات انّ مكتب التصدير العسكري
الفرنسي ـ اي «شركة أوداس» ـ الذي سيتولى عملية
تنسيق وتسليم األسلحة الفرنسية للجيش اللبناني
المم ّولة سعودياً ،تساهم فيه كبريات الشركات
في قطاع الصناعة العسكرية الفرنسية .وابرز
المساهمين ،الى جانب الدولة الفرنسية ،شركة
 EA D Sللتسليح وشركة داسو وتقع مكاتبها في
سان كلود قرب باريس ،وهي لديها مكتب تمثيلي
دائم في كل من جدة والرياض.
وبحسب المصادر نفسها ،فإنّ شركة «أوداس»
كانت و ّقعت في شهر آب الماضي عقدا ً بقيمة مليار
دوالر مع السعودية لتحديث «أسطولها العسكري
الغربي» .والعقد عبارة عن أعمال صيانة لـ4
فرقاطات وسفينة دعم أستلمتها المملكة في أواسط
الثمانينات ضمن البرنامج السعودي «صواري»
للتسلح العسكري .وال تزال الشركة هي المخ ّولة
ب��إدارة مفاوضات مع السعودية لتزويد منظومة
دفاعها الجوي بصواريخ كروتال بقيمة تتراوح ما

وتقول المعلومات في باريس إنّ بندر
استقبل في مق ّر إقامته في مراكش يوم 25
آذار الماضي الرئيس الحريري ،كما استقبل
بعد ثالثة أي��ام أيّ ف��ي  28من الشهر نفسه
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان.
غير انّ ال��زي��ارة األه��م التي تلقاها بندر
وحملت في بريدها قبوال ً أميركيا ً مشروطا ً
بعودته كانت من أخيه نائب وزي��ر الدفاع
السعودي سلمان بن سلطان الذي زار بندر
في مراكش بعد زي��ارة طويلة ق��ام بها إلى
أميركا وأوروب���ا ،حيث أبلغ سلمان أخيه
غير الشقيق بندر عن نتائج مباحثاته في
البنتاغون بين  20و 25شباط الماضي،
والتي تناولت في جانب منها ملف الغضب
األميركي على بندر وكيفية تسوية أوضاع
رئيس المخابرات السعودية مع الجانب
االميركي بطريقة تعيد بندر الى السعودية.
وكانت الواليات المتحدة قد ق� ّررت إبعاد
بندر عن إدارة ملف الحرب على سورية بعد
النكسات الكبيرة التي تع ّرض لها ،والتي
أوقعت واشنطن في أكثر من مأزق سياسي،
وسلّمت واشنطن الملف الى وزي��ر الداخلية
السعودي محمد بن نايف ابن عم بندر الذي
ق ّرر القيام بتغييرات في سياسة بالده إزاء
سورية ،ومحمد بن نايف يُعتبر الرجل الذي
اخ��ت��ارت��ه واش��ن��ط��ن م��ح��اورا ً أول لها ضمن
العائلة السعودية الحاكمة ،وهذا الخيار

بين 3و 4مليارات دوالر.
وبحسب معلومات مستقاة من مصادر مطلعة
على مجال عقود الصناعة العسكرية الفرنسية،
ف��إنّ العقد األخير ال��ذي أبرمته شركة «أوداس»
مع السعودية لتحديث أسطولها الغربي ينطوي
على بعض البنود التي ال تجعل منه عقدا ً مربحاً،
خصوصا ً لجهة أنه يتض ّمن بناء أحواض لتحديث
السفن بكلفة تزيد عما يجنيه العقد من أرباح .وفي
هذه الحالة ستكون الدولة الفرنسية معنية بتح ّمل
كلفة خسارة شركة أوداس .وثمة تكهّن بأنّ الهبة
السعودية العسكرية للبنان ،واشتراطها ان يكون
مصدر شراء األسلحة في إطارها من فرنسا حصراً،
هي محاولة من الرياض لجسر هوة خسارة أوداس
الناتج ع��ن عقدها ال��خ��اص بتحديث االسطول
تفسر
السعودي الغربي .وهذه الخلفية هي التي ّ
أيضا ً إصرار الرياض على ان يت ّم توقيع العقد بين
دولتين وليس بين شركات خاصة ،على ان تكون
أوداس حصرا ً أيضا ً منفذا ً للعقد بين السعودية
وفرنسا .
وتقول هذه المصادر انّ وراء اتجاه السعودية
لعقد صفقات أسلحة مع فرنسا أهداف عدة ،أبرزها
اوال ً ـ تأتي هذه العقود العسكرية مع باريس
في إطار محاولة الرياض ليس فقط تنويع مصادر
التسليح بل ايضا ً تنويع عالقاتها السياسية .
ثانيا ـ يبدو ان ات��ج��اه ال��ري��اض اآلن��ف أيقظ
شركات السالح األميركية ،فباشرت األخيرة تكثيف
اتصاالتها بالرياض .وق��د أثمر ذل��ك عن تحريك
ملفات عقود تسليحية لصالح الشركات األميركية
كانت نائمة في أدراج الدولة السعودية .وتختص
هذه العقود بتحديث االسطول السعودي الشرقي.
ومقابل ذلك تقوم الشركات الفرنسية بحصد العقود
الخاصة بتحديث االسطول السعودي الغربي
(المنتشر في البحر االحمر).
وجدير بالذكر ،انّ الحكومة السعودية وافقت
على ميزانية عقد األسطول الشرقي عام 2010
وتبلغ قيمته  23،6مليارات دوالر .ويجري منذ ذلك
الحين التفاوض على األسعار .ويرجح ان تحصل
الشركات األميركية على هذا العقد األخير.

العماد �أيوب ( ...تتمة �ص)1
إلى أن هذه العملية مستمرة وصوال ً لداخل الغوطة الشرقية ،إضافة لتقدم الجيش في بلدة الصرخة
استكماال ً لعملية تحرير القلمون.
وفي حلب ،تمكن الجيش من فرض سيطرته على تلة وثكنة الدفاع الجوي في منطقة الشيخ نجار
شرق المدينة ،فيما استهدفت قواته مناطق َتج ّمع المسلحين في رسم العبود والكاستيلو وكفر صفر
وكفر داعل والليرمون وهنانو واورم وحندرات والجندول وبعيدين وعندان واالتارب وكفرالها ودير حافر
والمنطقة الصناعية .وفي حمص ،استهدف الجيش تجمعات المسلحين في مناطق كيسين والغاصبية
وعين عيسى وعنق الهوى في الريف الشرقي للمدينة ،فيما استهدفت وحدات أخرى منه محاور تلبيسة
والرستن وبرج قاعي في الحولة .وفي ريف ادلب ،نفذ الجيش عمليات على محاور تفتناز وسهل الروج
ودير سنبل وبنش وجنوب أريحا وسراقب ،فيما دمر الجيش منصتي إطالق صواريخ في ريف جسر
الشغور ،وعددا ً من اآلليات بمن فيها من إرهابيين في بلدة حاج حمود ومزرعة وادي النهر.

ال�شروط الأميركية ( ...تتمة �ص)1
األميركي ساهم في تهميش دور بندر.
وتقول المعلومات المتداولة في باريس إنّ
عائلة سلطان لم تتوقف عن مطالبة واشنطن
بالقبول بعودة بندر الى السعودية ،ووجد آل
سلطان حليفا غير متوقع في هذا الطلب وهو
الولي الجديد لولي العهد مقرن بن عبد العزيز،
الذي وإنْ كان على تنافس كبير مع بندر في
السابق بسبب توليه هو أيضا ً في الماضي
منصب رئيس المخابرات السعودية ،غير أنّ
تولي مقرن منصب ولي ولي العهد جعله يفكر
بضرورة ع��ودة بندر لمعاونته في مواجهة
متعب بن عبدالله (رئيس الحرس الوطني)
ومحمد بن نايف وزير الداخلية ،خصوصا ً ان
آلل سلطان نفوذا ً تاريخيا ً في أوساط الجيش،
وذلك يعود الى أن سلطان بن عبد العزيز شغل
منصب وزير الدفاع لمدة خمسين عاماً ،كما انّ
بندر ومقرن يتقاسمان نفس المواقف العدائية
من إيران والعراق وحزب الله.
وح��س��ب ال��م��ع��ل��وم��ات ف��ي ب��اري��س فقد
اشترطت واشنطن على بندر ان يتعاون مع
ع ّمه مقرن وم��ع اب��ن عمه محمد بن نايف،
خصوصا ً في الملف السوري ال��ذي أوكلته
واشنطن إلى وزير الداخلية من دون غيره،
وت��ق��ول المعلومات انّ زي���ارة اوب��ام��ا إلى
السعودية استكملت التوافق على هذا الملف،
ما يُم ّكن بندر من العودة الى السعودية تحت
سقف هذه الشروط.

مشجعة في ختام جلسة مجلس النواب أمس بقوله «بدي
ّ
خلّص سلسلة الرتب والرواتب» ،إال أنّ مصدرا ً نيابيا ً متابعا ً
أبلغ «البناء» مساء أمس ،أنّ هناك تح ّفظات من ِقبَل الحكومة،
وعدم حماس من بعض الكتل ألسباب تتعلّق بما تبلّغت به
ّ
ّ
التضخم يجعل
تضخم مالي في السلسلة .أضافت إنّ هذا
عن
من الصعوبة تحويلها كما هي ،ما يع ّزز الرأي بالسعي في
جلسة اللجان اليوم إلى إعادة النظر في بعض البنود التي
ّ
التضخم لتحسين ظروف توفير التغطية المالية
تسبّب هذا
لها ،وبالتالي تمرير السلسلة .وتابع المصدر إنّ هذا األمر غير
مضمون ،ومرهون بمسار النقاش داخل اللجان وما سنسمعه
من وزير المال.
أوضحت مصادر نيابية أيضاً ،أنه إذا لم تنته اللجان من
بحث السلسلة اليوم ،فإنه يمكن أن ُتعقد جلسة أخرى االثنين
المقبل للبتّ فيها ،ألنّ المجال يبقى متاحا ً لتوزيع جدول
الجلسة العامة للنواب قبل  48ساعة من الجلسة المق ّررة
يومي األربعاء والخميس المقبلين ،وإذا لم ينته البحث منها،
وتدرج على جدول أعمال الجلسة ،فذلك يعني تأخيرها إلى ما
بعد نهاية والية رئيس الجمهورية.

مصادر هيئة التنسيق

وفي هذا اإلط��ار ،أ ّك��دت مصادر هيئة التنسيق النقابية
لـ«البناء» أنّ كثيرا ً من المواقف لبعض القوى السياسية
والكتل النيابية ،ما تزال تعمل على عرقلة إقرار السلسلة،
وأوضحت أنّ هناك ضغوطات كبيرة تمارس من الصناعيين
وأطراف عديدة في الحكومة ومجلس النواب لعرقلة إنجاز
السلسلة في اللجان النيابية ،بما في ذل��ك بعض الذين
يتحدّثون في العلن عن تأييدهم إلقرارها ،في حين يعملون
داخل اللجان إلى وضع إسفين أمام إقرارها.
وأعادت المصادر التأكيد أنّ التذ ّرع بتكاليف السلسلة هو
مج ّرد كذبة كبيرة ،فهناك أبواب كثيرة ليس فقط لتمويلها ،بل
لس ّد العجز في موازنة الدولة أيضاً ،ويكفي أن تلجأ الحكومة
إلى رفع الضرائب على الودائع ووقف الته ّرب الضريبي،
والريوع العقارية.
وأكدت المصادر أنّ هيئة التنسيق ستعطي فرصة كح ّد
أقصى إلى يوم االثنين المقبل ،وفي حال وجدت أنّ هناك نيّة
مناص من اللجوء إلى ك ّل
مبيّتة للمماطلة والتسويف ،فال
ّ
أنواع التصعيد.

«االئتالف» ي�ضع �شروط ًا ( ...تتمة �ص)1

مدينة لوريان غرب فرنسا ،لم تقم باريس بتصدير
اي منها للخارج حتى اليوم .واكثر من ذلك فإن
الزورق الوحيد من هذه الفئة الموجود في الخدمة
الفعلية حتى هذا الوقت ،هو ذاك الذي إعارته دي
سي ان اس للبحرية الفرنسية ويبحر حاليا ً في
دوريات في المحيط الهندي وخليج غينيا .
وتختم المصادر عينها نقالً عن خبراء في عالم
الصناعات الدفاعية انه يبدو مفهوما ً ميل لبنان
للحصول على بعض المعدات التي لم يشتمل عليها
العرض الفرنسي ان لجهة حصول الجيش على
الدبابات ،وذلك بعدما تبيّن انّ دبابات لوكليرك ال
تتناسب أسعارها وكلفة صيانتها مع الحاجات
اللبنانية .كما يرغب لبنان بالحصول على معدات
أخرى ،خصوصا ً في مجال االتصاالت والتجهيزات
والتجسس على االنترنت
التي تسمح باالعتراض
ّ
وهي تجهيزات ذات فائدة لمديرية المخابرات في
مجال مكافحة اإلرهاب ،وتس ّد عجز موجود لديها
اآلن على هذا الصعيد مقارنة بفرع المعلومات في
قوى االمن الداخلي.

شركة « أوداس»

اللجان أمام امتحان السلسلة اليوم

في الشأن الحياتي ،تبقى األن��ظ��ار متجهة إل��ى ساحة
النجمة ،حيث تعقد اللجان النيابية جلستها الثانية اليوم
لمتابعة درس سلسلة الرتب والرواتب ،في وقت ح ّذرت هيئة
التنسيق النقابية من المماطلة ،مل ّوحة بمزيد من التصعيد إذا
لم ُتدرج السلسلة على جدول أعمال الجلسة العامة األسبوع
المقبل.
وم��ع أنّ رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري أطلق عبارة

 3مليارات �سعودية ( ...تتمة �ص)1

وفيات
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مقتل  40داع�شي ًا ...
(تتمة �ص)1
وأك��د انّ العراق عاد الى محيطه وجميع ال��دول فتحت
سفاراتها لديه باستثناء «التي ركبت مركب الشيطان وراهنت
على الطائفية والقتل والعنف» ،فيما شدّد على اهمية الحاجة
الى الكثير من الضرب على رؤوس المفسدين الذين دخلوا
الدولة ليفسدوا فيها.
االنتخابات البرلمانية ُتعَ ّد الحدث األكبر في العراق ،كونها
تحدّد الكتلة التي ترشح رئيس ال��وزراء وتتسلم المناصب
العليا في الدولة ،ومن المق ّرر أن تجرى في  30نيسان ،2014
وإثر ذلك بدأت الحركات السياسية تنشط في اتجاهات عدة
لتشكيل تحالفات من أجل خوض االنتخابات.
على الصعيد األمني ،قتل اكثر من أربعين عنصرا ً من
عناصر ما تس ّمى ال��دول��ة االسالمية في ال��ع��راق والشام
(داعش) في هجوم فاشل على نقطة عسكرية جنوب بغداد،
حسبما افاد المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد.
وقال العميد سعد معن انّ «القوات األمنية تصدت لمحاولة
فاشلة من قِبل عصابات داع��ش القتحام إح��دى الوحدات
العسكرية في منطقة دويليبة في قضاء اليوسفية (جنوب
بغداد) ما اسفر عن مقتل أكثر  40إرهابيا».
وج��رى نقل جثث القتلى إلى دائ��رة الطب الشرعي ،في
حين فرضت القوات األمنية طوقا ً على المكان وبدأت بتنفيذ
عمليات دهم بحثا ً عن مطلوبين.
يذكر أنّ العاصمة بغداد تشهد بين الحين واآلخر عمليات
عنف بتفجير س��ي��ارات مفخخة وع��ب��وات ناسفة والصقة
وهجمات مسلحة تستهدف المدنيين وعناصر األجهزة
األمنية ،ما يسفر عن سقوط العديد من الضحايا االبرياء.

وأك��د لوكاشيفيتش في تصريح
ص��ح��اف��ي ،ان��ط�لاق م��وس��ك��و م��ن أن
«النزاع المسلح الدموي في سورية
ال ُي��ح� ّل بالقوة العسكرية ،ويمكن
ت��س��وي��ت��ه ب��األس��ال��ي��ب السياسية
الدبلوماسية وح��ده��ا» .مشيرا ً إلى
أنّ بالده تقف مع استئناف العملية
التفاوضية التي انطلقت في مونترو
في  22كانون الثاني الماضي ،على
اعتبار «أن المفاوضات السورية -
السورية لم تستنفد إطالقا إمكانياتها
وي��ج��ب استئنافها ف��ي أس���رع وقت
ممكن».
المتحدث الروسي أوضح أنّ أجندة
المفاوضات المتفق عليها تشمل وقف
العنف ومكافحة اإلره��اب ،وتشكيل
حكم انتقالي بمشاركة ممثلي كل
م��ن الحكومة ال��س��وري��ة وقطاعات
مختلفة من المعارضة ،باإلضافة إلى
قضايا أخرى ناجمة عن بيان جنيف
الصادر يوم  30حزيران عام .2012
وأشار إلى أهمية أال تكون االتفاقيات
م��ف��روض��ة على األط����راف السورية
المشاركة ف��ي ال��م��ف��اوض��ات ،ب��ل أن
تعتمد على التوافق في ما بينها.
وأش��ار لوكاشيفيتش ال��ى أهمية
إعطاء وفد المعارضة أكبر قدر ممكن
من التمثيل ،ألنّ ذلك من شأنه زيادة
إمكانية معارضي الحكومة السورية
على عقد االت��ف��اق وضمان تنفيذ ما
سيتم االت��ف��اق عليه أث��ن��اء ال��ح��وار
بينهما على أرض الواقع ،الفتا ً إلى
أنّ الموقف الروسي الداعم الستئناف
المفاوضات في جنيف يلقى قبوال ً
إيجابيا ً في االتصاالت التي يجريها
الدبلوماسيون ال��روس حول الشأن
السوري ،بما في ذلك االتصاالت مع
المبعوث الخاص لسورية األخضر
اإلبراهيمي.
وختم لوكاشيفيتش بالقول إنه لم
يت ّم تحديد موعد الجولة الثالثة بعد،
مضيفا ً أنّ اللقاء المرتقب في اإلطار
الثالثي (روسيا – الواليات المتحدة
– األمم المتحدة) قد يساعد في عملية
تحديد موعد «جنيف .»3 -
ج��اء ذل��ك ف��ي وق���ت ،أوض���ح فيه
عضو الهيئة السياسية في «االئتالف
المعارض» أحمد رمضان ان «أعضاء
وفد االئتالف إلى «جنيف »2منكبّون
ع��ل��ى إع����داد ت��ق��ري��ر م��ف��ص��ل يشرح
طبيعة م��ش��ارك��ة وف��ده��م ف��ي ه��ذه
المفاوضات».
وأك��د رم��ض��ان ،أن «التقرير ركز
ع��ل��ى ظ���روف م��ش��ارك��ة المعارضة
في المفاوضات ما فرض إدراج بند
مناقشة الحكومة االنتقالية على
جدول األعمال،
وأضاف رمضان أنّ أي مفاوضات
ال ت��أخ��ذ م��س��أل��ة ت��ش��ك��ي��ل الهيئة
االنتقالية بعين االع��ت��ب��ار سيكون
مصيرها الفشل ،كما اشترط قبل البدء

بمفاوضات جنيف ،3 -تعهد دمشق
تنفيذ القرار األممي  2118الذي يقضي
بتفكيك السالح الكيماوي ،إضافة إلى
تنفيذ القرار  2139الذي ينص على
تسهيل إدخال المساعدات اإلنسانية
إلى المحاصرين.
وف����ي س���ي���اق م��ت��ص��ل ،ح���ذرت
مجموعة «أصدقاء الشعب السوري»،
والتي تض ّم كال من الواليات المتحدة
وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا
اض���اف���ة ال���ى ت��رك��ي��ا وال��س��ع��ودي��ة
واإلم��ارات ومصر واألردن وقطر ،في
بيان مشترك لها بأنّ «تنظيم انتخابات
رئاسية ف��ي ظ�� ّل ال��ظ��روف الراهنة
التي تعيشها سورية يخالف مبادئ
اع�لان جنيف والتي تدعو لتأسيس
حكومة انتقالية تعنى بمراقبة اصالح
الدستور وتهيئة الظروف المناسبة
إلجراء انتخابات حرة ونزيهة في جو
يسوده الحياد».
وأشارت المجموعة الى انّ محاوالت
تنظيم االنتخابات في األشهر المقبلة
لن يكون له اي مصداقية ،والهدف
منها إطالة أمد «الديكتاتورية» ،الفتة
الى انّ «االنتخابات ستعقد في اجواء
حرب وفي المناطق التي يسيطر عليها
النظام في وقت يعيش فيه ماليين من
السوريين بعيدا ً عن منازلهم وفي
مخيمات الالجئين في الخارج».
وج���ددت اإلش���ارة ال��ى انّ افضل
مخرج ل�لازم��ة ال��س��وري��ة سيتم عن
طريق التنفيذ الكامل للنقاط الواردة
في جنيف ،وانّ ذل��ك يقتضي قبول
دمشق بجدول االعمال الذي اقترحه
اإلبراهيمي لبدء الحوار مع المعارضة،
وأعربت المجموعة عن دعمها الكامل
لجهود اإلبراهيمي من اجل التوصل
الى اتفاق سياسي في سورية.
وك��ان حسين أمير عبد اللهيان
مساعد وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة اإلي��ران��ي
للشؤون العربية واإلفريقية حذر في
وقت سابق ،من أنّ استمرار الوضع
الراهن في سورية يشكل خطرا ً على
دول المنطقة ،مشيرا ً الى أنه ال يمكن
التفاؤل بح ّل وتسوية األزمة السورية
وإنهاء آالم ومعاناة شعب هذا البلد
دون وقف إرسال السالح واإلرهابيين
إلى سورية.
وف����ي ت��ص��ري��ح��ات أخ�����رى ل��ه،
أشارعبد اللهيان ال��ى أنّ طهران ال
تسعى إلبقاء الرئيس السوري بشار
األسد في السلطة إلى أجل غير مس ّمى
لكنها في الوقت نفسه ال تريد أن تح ّل
محله قوى متطرفة ،مشيرا ً إلى أنّ
مساعدات بالده لسورية تقتصر على
اإلمدادات اإلنسانية كالغذاء والدواء
وأن المساعدات العسكرية ما كانت
لتنهي الحرب المستمرة منذ ثالثة
أعوام.
وأضاف عبداللهيان أنّ بالده تأمل
بإجراء محادثات خالل شهر أو نحو

نجاح العملية ( ...تتمة �ص)1
ورأى حربا أنّ أهمية عملية المليحة كونها شكلت مقرا ً ألخطر المجاميع
اإلرهابية من حيث العدد والتسليح ،وكان الرهان عليها أكثر من مرة بالقدرة
على الهجوم لوصل الغوطتين الشرقية بالغربية ،أيّ الهجوم من المليحة إلى
دير العصافير وشبعا وحتيتة التركمان وصوال ً إلى بيت سحم ،إضافة إلى
وقوعها في المدخل الجنوبي الشرقي لدمشق وطريق المطار ،ولكونها تحتوي
على أخطر منصات إطالق الهاون والصواريخ على األحياء القريبة كجرمانا
والكباس والدخانية والدويلعة وباب توما والقصاع ،ومنصة انطالق للكثير من
المحاوالت اليائسة للتحرك باتجاه دمشق.
وعن تداعيات العملية في المليحة على الواقع الميداني قال حربا إنّ «عملية
الجيش السوري الخاطفة تخفف قذائف الهاون المتساقطة على دمشق ،وتقطع
أوصال الخط األمامي للغوطة الشرقية ،ما يسمح بالتقدم باتجاه عمق الغوطة
الشرقية ،والسيطرة على المحور الممت ّد من باب شرقي إلى المليحة فحران
العواميد بالتوازي مع محور جوبر عربين زملكا كفربطنا.
ورأى حربا أنّ نجاح العملية من حيث سرعتها وتحقيق هدفها يؤكد أنّ
معركة الغوطة الشرقية بدأت ولن تتوقف حتى تطهيرها كلها ،ومن هنا جاءت
الخشية السورية ،كما نقلها الدكتور بشار الجعفري إلى األمم المتحدة من رصد
اتصاالت المجموعات المسلحة من تكرار سيناريو استخدام المسلحين األسلحة
الكيماوية ،كما حصل في خان العسل في آذار  2013أو كما حصل في جوبر في
أب  2013لمحاولة وقف العملية العسكرية وخلط األوراق وخلق ذرائع التدخل
العسكري الخارجي.

ذلك مع السعودية لمعالجة الخالفات
بينهما حول الشرق األوسط .وقال :إنّ
سوء التفاهم بين السعودية وإيران
حول سورية والعراق والبحرين قابل
للح ّل من خالل المحادثات».
ال��ى ذل���ك ،ق��ال وزي���ر الخارجية
ال��روس��ي سيرغي الف��روف أنّ بالده
تأخذ على محمل الج ّد المعلومات عن
تدبير هجمات تهدف الى إحباط عملية
إتالف الكيميائي السوري ،مشيرا ً إلى
أنّ موسكو تعمل مع الواليات المتحدة
لكي تستخدم نفوذها لمنع وقوع مثل
هذه االستفزازات.
وأضاف أنّ بالده تمتلك معلومات
أخ��رى عن تدبير مسلحين هجمات
ت��ه��دف ال���ى إح��ب��اط عملية إت�لاف
الترسانة الكيماوية السورية .وأشار
في مؤتمر صحافي مشترك مع األمين
العام لمنظمة معاهدة األمن الجماعي
نيقوالي بورديوجا في موسكو أمس
أنّ هناك كثيرين يرغبون في تدخل
خارجي في سورية ،وهم يبحثون عن
مختلف الذرائع لذلك.
وختم حديثه بالقول إنّ «موقفنا
ينطلق من ضرورة وضع ح ّد لمظاهر
اإلرهاب فوراً ،لكن روسيا ال ترى بعد
إج����راءات فعالة م��ن قبل الالعبين
الخارجيين تهدف الى قطع دابر خطر
اإلرهاب في سورية».
وف��ي ش��أن آخ��ر ،أك��د ف��رح��ان حق
ن��ائ��ب ال��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ي ب��اس��م
األمين العام لألمم المتحدة أمس ،أن
السلطات السورية أوقفت عملية نقل
األسلحة الكيماوية بسبب الظروف
األمنية في منطقة ميناء الالذقية.
وأعلن حق أنّ السلطات السورية
أب��ل��غ��ت ال��ب��ع��ث��ة ال��م��ش��ت��رك��ة لألمم
ال��م��ت��ح��دة ومنظمة ح��ظ��ر األسلحة
الكيماوية بأنها أوقفت موقتا ً نقل
ال��م��واد الكيماوية ،ن��ظ��را ً إل��ى سوء
األوضاع األمنية في محافظة الالذقية،
مشيرا ً الى أنّ البعثة المشتركة دعت
دمشق إلى استئناف العمل في أقرب
وقت ممكن ،للتمكن من االنتهاء من
عملية التخلص من برنامج األسلحة
ال��ك��ي��م��اوي��ة ال��س��وري��ة ف��ي المهلة
المحددة.
وأك��د حق أنّ  53.6في المئة من
ال��م��واد الكيماوية ال��س��وري��ة ،حتى
الوقت الراهنُ ،نقلت إلى خارج البالد
أو تم تدميرها على أراضيها ،الفتا ً إلى
أنه لم تجر أي عمليات نقل منذ  20آذار
الماضي.

إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة ـ القاديشا عن تمديد مهلة استدراج
ال��ع��روض ال��ع��ائ��د ل��ش��راء م��ح��والت شدة
وتوتر (عدد  ،)78وذلك وفق المواصفات
الفنية وال��ش��روط اإلداري���ة المحددة في
دفتر الشروط ال��ذي يمكن الحصول على
نسخة عنه لقاء مبلغ أربعماية ألف ليرة
لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم الشراء
في المصلحة اإلدارية في مركز الشركة في
البحصاص ما بين الساعة  8صباحا ً و12
ظهرا ً من كل يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم األربعاء
الواقع فيه  23نيسان  2014الساعة 12
ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 589
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