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جنبالط ير�شح غانم ( ...تتمة �ص)1

النواب في مقاربة سلسلة الرتب والرواتب يبحثون عن
تسوية ترضي ناخبيهم المنتمين في أغلبهم لفئات ذوي
الدخل المحدود المنتظرين منذ سنوات إقرار السلسلة،
وب��ي��ن صيغة ل��ي��س سقفها دائ���م���ا ً ق���درة ال���م���وارد على
تغطية االحتياجات ،بل عدم إغضاب التكتل االقتصادي
المتشكل من المصارف والشركات العقارية والضاغط
بقوة للتهرب من المساهمة في تمويل السلسلة ،تحت
شعارات وهمية عن االستعداد لتقديم بدائل.
المصارف بلغة األرق��ام المتعلقة بموجباتها وفقا ً لما
يتداوله ال��ن��واب ل��م تنتظر التمنيات وال��وع��ود فاتخذت
قرارها بتوجيه إنذار للنواب عبر قرار التوقف عن العمل
ليوم واحد ،والنقابيون عبر هيئة التنسيق يعلقون وفقا ً
لمصدر نقابي قال لـ «البناء» ليل أمس هل سنسمع من
النواب كالما ً من نوع ،أن المجلس ال يشرع تحت الضغط
كما سمعناها يوم نزلنا للشارع طلبا ً لإلنصاف؟
وجوابا ً على إضراب المصارف قال الرئيس نبيه بري
كما نقلت مصادر نيابية لـ «البناء» أن��ه لن يتراجع عن
موقفه من آلية تمويل السلسلة التي اتفق عليها مع حاكم
مصرف لبنان.
جلجلة السلسلة ت��ب��دو مستمرة على رغ��م وضوح
االتجاه لإلنجاز وتالقي كتل أساسية على حسم خيارها
لصالح تأمين التمويل ال�لازم للسلسلة بأقل األضرار
الممكنة ،وف��ي المقدمة كتلة التنمية والتحرير والوفاء
للمقاومة والمردة والقومي والبعث واالشتراكي ،مقابل
ارتباك واضح في كتلة المستقبل المدافعة عن مصالح
المصارف والشركات العقارية ،ومساعي تكتل التغيير
واإلص��ل��اح م��ن م��وق��ع رئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال��م��ال والموازنة
الوصول للتسويات.
ً
الحل األقرب صار ليل أمس جاهزا للتظهير في جلسة
اليوم ،بصيغة تجزئة عائدات السلسلة المتراكمة على
ثالث سنوات بدالً من خمسة ،مع اعتماد مصادر الدخل
ال��ت��ي أقرتها اللجان النيابية لجهة م��ا يجب أن يتوزع
العبء فيه بين مداخيل يوفرها ما سيفرض من ضرائب
على اللبنانيين ،والمشاركة بالعبء التي فرضت على
المصارف والشركات العقارية.
أم����ا ع��ل��ى ض��ف��ة االس��ت��ح��ق��اق ال���رئ���اس���ي ،ف��ي��ب��دو أن
الحسابات داخل قوى الرابع عشر من آذار المتململة من
ترشيح رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع ،قد وجدت
ضالتها في الخطوة الجنبالطية التي تمثلت بالتنسيق
مع الفرنسيين على تبني ترشيح النائب روبير غانم،
كمرشح وف��اق��ي كما ق��ال غانم ف��ي تمييز ترشيحه عن
الرئيس التوافقي الناجم عن تسوية ،مؤكدا ً وقوفه في
خيار انتقائي يشبه خطاب جنبالط بين قيم ومبادئ
الرابع عشر والثامن من آذار ،فهو مع المقاومة في مفهوم
الثامن من آذار ومع السيادة في مفهوم الرابع عشر منه.
جنبالط كلف م��ن يجس ل��ه النبض ل��دى رئيس تيار
المستقبل سعد الحريري بترشيح غانم ال��ذي تربطه
عالقة جيدة بالحريري ،كما ينوي استمزاج الرئيس
نبيه ب��ري بإمكانية فتح الطريق لجلسة النصف زائدا ً
واحدا ً قبل نهاية الشهر ليكون الطريق سالكا ً لرئيس على
طريقة عام  ،1970حيث وصل الرئيس الراحل سليمان
فرنجية بفارق ص��وت واح��د لسدة الرئاسة ،ك��ان لوالد
جنبالط دور رئيسي فيه ،بمجرد التزام النواب بالفصل
بين تأمين النصاب واالتفاق على شخص الرئيس ،بينما
ترى مصادر مقربة من رئيس القوات أن مسعى جنبالط
يهدف لتعزيز الطلب على أص��وات��ه كناخب مرجح في
تأمين النصف زائدا ً واحداً ،على حساب تيار المستقبل
كناخب حاسم في أكثرية الثلثين ،وال تخفي المصادر

شكوكها بوجود قطبة مخفية بتمرير الرئيس السابق
أمين الجميل بتوافق يقوده جنبالط ويسعى لتسويقه
سرا ً بعدما رشح غانم علناً.

السلسلة إلى الواجهة

بقي اله ّم االجتماعي والمعيشي في أولويّة
وسط هذه األجواء َ
االهتمامات السياسية والنيابية والحكومية ،في ظ ّل سباق
مع الوقت في اجتماعات اللجان النيابية لبتّ سلسلة الرتب
والرواتب ،التي يُص ّر رئيس المجلس النيابي نبيه بري على
االنتهاء من درسها في اللجان اليوم ،تمهيدا ً إلقرارها في الجلسة
العامة يوم غد السبت ،وذلك حرصا ً منه على الوفاء بالوعد
الذي قطعه لهيئة التنسيق النقابية التي تجاوبت مع طلب بري
بوقف تحركها التصعيدي حتى صباح االثنين ،إفساحا ً في
المجال أمام اللجان والمجلس النيابي إلقرار السلسلة.

المصارف والصناعيون يرفضون

لكن ما كان الفتا ً أمس ،بالتوازي مع السعي لسحب فتيل
االنفجار االجتماعي لجوء جمعية المصارف إلى االعتراض على
زيادة الضريبة على أرباح المصارف من  5إلى  7في المئة ،بل
وذهابها إلى حدود إقفال المصارف اليوم ،ما يطرح عالمات
استفهام حول الذهنية التي تتحكم بإدارة المصارف وممانعتها
في رفض أي ضرائب على األرباح الخيالية التي تجبيها ،وإن
كانت المصارف تتكئ في رفضها على مواقف رئيس كتلة
المستقبل فؤاد السنيورة ومواقف لبعض المعنيين بالشأن
المالي في البالد ،مع العلم أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
الذي حضر اجتماعات اللجان لم يعارض زيادة هذه الضريبة،
بل كان موقفه مرنا ً ومتجاوبا ً إلى ح ّد كبير.
كذلك دخلت الهيئات االقتصادية في جبهة الساعين لعرقلة
إقرار السلسلة بحجة التخ ّوف مما وصفته «ضرائب كارثية على
االقتصاد الوطني وعلى المؤسسات اإلنتاجية» فأعلنت رفضها
رفع الضريبة على الفوائد المصرفية وزيادة ضريبة الدخل على
العقارات والشركات الكبرى بمن فيها المدرجة في البورصة
وغيرها ،ما يشير إلى تحالف أصحاب رأس المال والشركات
في مواجهة إقرار السلسلة والحؤول دون تحسين ظروف حياة
أصحاب الدخل المحدود.

هيئة التنسيق تستنكر

وق��د استنكرت هيئة التنسيق النقابية بعد اجتماعها
مساء أم��س بشدة موقف جمعية المصارف ال��راف��ض دفع
الضرائب المتوجبة عليها ،وقالت إن الجمعية كشفت بذلك عن
وجهها الحقيقي الساعي إلى تراكم ثرواتها وامتصاص دماء
اللبنانيين.

أوساط سياسية :السلسلة س ُتق ّر

وبحسب أوساط سياسية ليالً لـ «البناء» فإن مواقف جميعة
المصارف والهيئات االقتصادية لن يغيّر في مسار النقاش القائم
في اللجان النيابية ،وأوضحت أن المجلس بدءا ً من الرئيس بري
وك ّل الكتل النيابية مص ّمم على إقرار السلسلة سريعا ً والحظت
األوساط أن هناك من أوعز من أكثر من موقع وهم المتضررون
من إقرارها لجمعية المصارف والهيئات االقتصادية للتحرك
بهدف العرقلة ،لكنها أكدت أن عدم إق��رار السلسلة هو الذي
سيأخذ البالد إلى مطبّات خطيرة ولذلك على الجميع في الدولة
وأصحاب المصارف واالقتصاديين تح ّمل مسؤولياتهم في
تصحيح هذا الوضع الشاذ منذ حوالى  15سنة.

اللجان تستكمل اليوم
والجلسة العامة غدا ً

إذن ،يعقد المجلس النيابي يوم غد جلسة تشريعية إلقرار
سلسلة الرتب والرواتب ،وقد تابعت اللجان المشتركة أمس
درس السلسلة وتستكملها بعد ظهر ال��ي��وم ،بعد جلسات
ماراتونية ّ
ذخ��رت بدفع كبير من الرئيس بري الذي حرص
على ت��رؤس الجزء األول من جلسة األم��س وضبط وقائع
النقاش ال��ذي دار ح��ول مخالفات األم�لاك البحرية ،وجرى
إقرار غرامات للمرة األولى بنسبة  2.5في المئة على األراضي
المخالفة لألمالك البحرية والنهرية و  7.5في المئة على
األمالك المخالفة بمفعول رجعي لخمس سنوات ،وقد وصفت
المصادر النيابية لـ»البناء» هذا األمر بأنه إنجاز مهم ليس

وا�شنطن ترف�ض ( ...تتمة �ص)1
لتغذية السلسلة فحسب ،بل التخاذ مثل هذه القرارات للمرة
األولى بالنسبة لهذه المخالفات.
وكانت كتلة حزب الله طالبت بأن يكون المفعول الرجعي
لـ 20عاما ً غير أنّ كتالً أخرى عارضت ذلك و(باألخص كتلتا
القوات والتيار الوطني الحر) وقد ُترك التخمين لوزارة المالية.
وقد أخذ موقف المصارف ورئيس جمعيتها حيّزا ً من اهتمام
النواب ،حيث عبّر عدد منهم عن استيائهم ور ّد بعضهم بعنف
على هذا الموقف ،في حين حاول البعض الدفاع مثل النائب
تدخل حاسما ً الموقف مؤكدا ً
غازي يوسف ،غير أنّ الرئيس بري ّ
على تح ّمل الجميع المسؤولية وعدم ته ّربهم منها ،ومشيرا ً إلى
أرباح المصارف وما تجنيه من الودائع .وقالت مصادر نيابية
لـ»البناء» إنّ موقف المصارف غير مقبول ألنهم يعلمون أنّ
الجميع يتح ّمل المسؤولية ،خصوصا ً أنّ المصارف في لبنان
تجني أرباحا ً طائلة تبلغ مليار و  800مليون دوالر سنوياً.
وقد ناقشت اللجان أيضا ً  12مادة من الشق اإلداري ،وأقرت
توحيد أساس الراتب في كل فئة باستثناء الهيئة التعليمية في
التعليم غير الجامعي ،واعتبار كل ما يزيد أساس الراتب بمثابة
مت ّممات له ،وتستكمل اللجان المشتركة هذا النقاش اليوم لتكون
السلسلة أمام الهيئة العامة يوم غد أو االثنين.

المتض ّررون يحاولون عرقلة
الخطة األمنية في طرابلس

س ّجل يوم أمس تطوران بارزان
أما على الصعيد األمني ،فقد ُ
األول تم ّثل بمحاوالت قام بها مسلحون في طرابلس ،استهدفت
ضرب الخطة األمنية بعد التحريض على الجيش الذي قام به
داعي اإلسالم الشهال ،والثاني انطالق الخطة األمنية في البقاع
الشمالي من خالل انتشار وحدات الجيش اللبناني في بريتال
وحور تعال.
ففي طرابلس ،عمدت مجموعات من الشبان إلى قطع عدد
من الطرقات احتجاجا ً على توقيف بعض المطلوبين وقاموا
بإحراق اإلط��ارات ،ما اضطر وحدات الجيش للتدخل من أجل
فتح الطرقات.
وتزامن ذلك مع لجوء مسلحين ليل أول من أمس في التبانة
إلى فتح اشتباك مع الجيش بعد قيام المسلحين بإلقاء رمانات
يدوية في محلة التبانة ،وعندما قامت دورية من الجيش بتعقب
المدعو حسام دايخ الذي قام بإلقاء القنابل وتوقيفه ،عمد عدد من
المسلحين إلى إطالق النار على الدورية ،فجرت مداهمة مصادر
النيران واالشتباك مع المسلحين وضبط أسلحة وتوقيف المدعو
محمود قاسم .كما ألقت قوى األمن الداخلي على أحد المطلوبين
الخطرين في أحداث طرابلس والملقب بـ«بشالوي».
وليالً نفذ الجيش انتشارا ً واسعا ً وحواجز تفتيش في شوارع
طرابلس.

ادعاء على موقوفين

إلى ذلك ،ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية
القاضي صقر صقر على  15شخصا ً من الجنسيتين اللبنانية
والسورية تبعا ً لالدعاء على المسؤول السياسي في الحزب
العربي الديمقراطي رفعت عيد .كما ادعى على  17آخرين من
باب التبانة بجرم تشكيل مجموعة مسلحة.
وكان الالفت أن قاضي التحقيق العسكري االول رياض أبو
غيدا ،أصدر أمس مذكرة غيابية بتوقيف رفعت عيد إضافة إلى
 11شخصا ً في جرم االنتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح!

انتشار للجيش في بريتال

أما في البقاع الشمالي ،فبدأت وحدات الجيش سلسلة من
اإلج��راءات والتدابير في إطار الخطة األمنية ال ُمعدّة للمنطقة،
فانتشرت أمس وحدات من الجيش في بلدتي بريتال وحور تعال
ونفذت عمليات دهم وتوقيف مطلوبين بتهم سرقة السيارات
وأعمال الخطف واالتجار بالممنوعات ،بينما أقامت قوى األمن
الداخلي وأمن الدولة حواجز على الطريق الدولية وعملت على
تفتيش السيارات.
ومما يذكر أن الجيش كان قد أوقف مساء أول من أمس في
عرسال ثمانية إرهابيين بينهم أحد أخطر المتورطين في تفخيخ
السيارات وإرسالها إلى لبنان ،المدعو قاسم محمد وهو ليس
متورطا ً عاديا ً في العمليات اإلرهابية ،بل صاحب قرار وقائد
لوجستي في كل ما له بتمويل وتحضير السيارات المفخخة
وأماكن تفجيرها.

وأش��ار الف��روف الى أن «أعضاء الناتو بتصريحاتهم
ابتعدوا عن الواقع وعن المصالح الحقيقية والشرعية
والعميقة لشعوب الدول التي يضمها الناتو ،وهذا بالنسبة
لي أمر يثير االستغراب».
يشار إلى أن روسيا والناتو وقعتا االتفاقية األساسية
للعالقات بينهما عام  .1997وتنظم هذه االتفاقية أطر
العالقات والتعاون في مجال األم��ن .أم��ا في ما يخص
معاهدة فيينا التي تم التوصل إليها خالل المؤتمر العالمي
لحقوق اإلنسان بتاريخ  25حزيران  ،1993فقد أعلن
رؤس��اء ال��دول والحكومات األعضاء في مجلس أوروب��ا،
فإنها تؤكد على أن نهاية تقسيم أوروب��ا يمنح إمكانية
تاريخية لتعزيز السالم واالستقرار في القارة.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد حذرت في وقت
سابق من أن استخدام حلف الناتو للمعايير المزدوجة
في الشأن األوكراني يشكل خطرا ً مباشرا ً على أمن المنطقة
واستقرارها .واعتبرت الوزارة في بيان أصدرته أمس أن
االتهامات التي يوجهها األمين العام للحلف أندرس فوغ
راسموسن دائما ً إلى روسيا تعتبر دليالً على محاولة
الناتو استغالل األزم��ة في أوكرانيا من أج��ل «توحيد
صفوف» الحلفاء أمام «خطر خارجي وهمي» .وجاء في
البيان أن موسكو لم تسمع من الناتو خالل الفترة الماضية
أية مقترحات ب ّناءة أو ما يدل على اهتمامه بتطبيع الوضع
في أوكرانيا.
وأشارت الخارجية إلى أن راسموسن أدلى بتصريحات
كثيرة في اآلونة األخيرة مشبعة بروح المواجهة وتعيد
إلى األذهان فترة الحرب الباردة.

على صعيد آخر عارضت واشنطن االقتراح الروسي
بدعوة ممثلين عن األقاليم للمشاركة في الحوار لتسوية
األزم��ة األوكرانية ،وقالت ماغنوسون المتحدثة باسم
مجلس األمن القومي األميركي لورا لوكاس إن واشنطن
تعارض االقتراح الروسي الخاص .وأوضحت المسؤولة
األميركية أن سلطات كييف هي من يجب أن يمثل أوكرانيا
في المفاوضات المقبلة .وتوقع مسؤولون أوروبيون أن
يعقد اللقاء الدولي الرباعي بمشاركة الواليات المتحدة
وأوكرانيا واالتحاد األوروبي وروسيا الخميس المقبل في
جنيف في محاولة إليجاد حل لألزمة األوكرانية.
وكانت موسكو قد أص � ّرت على معرفة تفاصيل أكثر
من جدول أعمال اللقاء المرتقب قبل أن تعلن رسميا ً عن
مشاركتها فيه ،إال أن الجانب األوروبي ما زال يلزم الصمت
حول تفاصيل اللقاء.
وتوقع ع��دد من الدبلوماسيين األوروبيين أن تبلغ
المفوضة العليا للسياسة الخارجية واألمن في االتحاد
األوروب��ي كاثرين آشتون وزراء خارجية دول االتحاد
بتفاصيل الخطط المتعلقة بالمفاوضات المرتقبة ،خالل
اللقاء المقرر في بروكسل االثنين المقبل.
وكان وزير الخارجية األميركي جون كيري قد أكد أن
واشنطن «تتخذ إجراءات الستخدام نفوذها على سلطات
كييف لتشجيعها على إقامة حوار أوكراني داخلي بهدف
تطبيع األوض��اع في جنوب شرقي أوكرانيا» .وأف��ادت
وزارة الخارجية الروسية في بيان أن هذا التأكيد جاء في
اتصال هاتفي بين كيري ونظيره الروسي سيرغي الفروف
أول من أمس ،وهو الثاني بينهما خالل يوم واحد.

�أنقرة تعترف ( ...تتمة �ص)1
وقد استفادت هذه المؤسسة وفق ما أعلن نائب رئيس
ال��وزراء التركي بولنت أرينج في رد على سؤال مكتوب
من نائب معارض خالل الفترة من  2008إلى  ،2012من
تبرعات بقيمة  99,999مليون دوالر ( 72مليون يورو)
م��ن ال��خ��ارج و 14,1مليون ( 10,2مليون ي���ورو) من
داخل تركيا ،لكن ارينج لم يحدد مصدر هذه التبرعات.
وكان القضاء التركي قد فتح تحقيقا ً ضد الفساد طاول
نجل أردوغان في هذه القضية ،إذ اشتبه المحققون الذين
كانوا مكلفين في البداية بالتحقيق حول الفساد في 17
كانون األول ،والذين نقلوا جميعا ً من مناصبهم بعدها،
في ممارسة ابن رئيس الحكومة استغالل النفوذ في إطار
هذه المؤسسة .ومعروف أن مؤسسة «تورغيف» مكلفة
بتوفير مساكن ومنح لطالب أتراك .وقد مثل بالل أردوغان
بصفة شاهد بعد أسابيع عدة أمام قاضي تحقيق جديد

ولم توجه إليه أي تهمة.
ونفى رئيس الوزراء قطعا ً تلك االتهامات قائالً« :لو كان أحد
أبنائي متورطا ً في قضية من هذا القبيل لنكرته على الفور».
وفي شباط ،بُثت على االنترنت تسجيالت لمكالمات
هاتفية تم التنصت عليها بين أردوغ���ان وابنه ،حيث
نصحه رئيس الحكومة في إحداها بالتخلص سريعا ً من
عشرات الماليين من اليورو بعد ساعات قليلة من عملية
مداهمة نفذتها الشرطة كانت وراء بدء التحقيق.
ويَتهم اردوغان منذ أشهر حلفاءه السابقين من جمعية
الداعية اإلس�لام��ي فتح الله غولن بالوقوف وراء تلك
االتهامات وبالتآمر عليه.
وبعد فوزه في االنتخابات البلدية في الثالثين من آذار
وعد أردوغان بتصفية حساباته مع جمعية غولن المقيم
في الواليات المتحدة.

م�صر توقع عقوبة الإرهاب
على �أي م�شارك في �أن�شطة الإخوان
أصدر رئيس الوزراء المصري ،المهندس إبراهيم محلب،
ق��رارا ً رسمياً ،أمس ،بتوقيع العقوبات المقررة قانونيا ً
لجريمة اإلره��اب على كل من يشترك في نشاط جماعة
اإلخوان أو تنظيمها أو الترويج لها بالقول أو الكتابة أو
بأي طريقة أخرى ،وكذلك لمن يمولون أنشطتها.
ونص القرار على «تطبيق هذه العقوبات تنفيذا ً للحكم
ال��ص��ادر من محكمة األم��ور المستعجلة في  24شباط
الماضي باعتبار جماعة اإلخوان «منظمة إرهابية»؛ وذلك
طبقا ً لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة
بالمنطوق ارتباطا ً ال يقبل التجزئة».
ون��ص القرار أيضا ً على «توقيع العقوبات المقررة
قانونيا ً على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر
عضوا ً فيهما بعد صدور هذا القرار».
وتضمن أيضا ً «إخطار الدول العربية المنضمة التفاقية
مكافحة اإلرهاب عام  1998بهذا القرار».

كما ألزم القرار القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية
المنشآت العامة ،وأن تتولى الشرطة حماية الجامعات
وضمان سالمة الطالب «من إرهاب هذه الجماعة» ،بحسب
نص البند الرابع من المادة األولى من القرار.
وكانت جماعة اإلخوان والحركات اإلرهابية المتفرعة
عنها قد أعلنت اعتزامها استغالل ذكرى تحرير سيناء
في  25نيسان ال��ج��اري ،ب ُمحاولة التسلل نحو ميدان
التحرير وس��ط القاهرة واالعتصام فيه ،تحت شعار
«مصر إسالمية» ،وفق بيانٍ مشترك أصدرته عدد من تلك
الفصائل أخيراً.
وذكر بيان تلك الجماعات اإلرهابية ـ اإلخوانية أنهم
«ماضون من أجل مصر إسالمية» .وأردف البيان« :في
ذكرى تحرير سيناء موعدنا ،وعلينا الزحف واالعتصام في
ميدان التحرير ،من خالل العودة إلى مهد الثورة ،وتجهيز
أنفسنا لالعتصام ،والرد على وزارة الداخلية».

الواليات المتحدة ( ...تتمة �ص)1
وتحت عنوان «على واشنطن التخطيط لما بعد االتفاق مع
إي��ران» كتب القائد السابق لقوات األطلسي والمدير السابق
لالستخبارات األميركية دايفيد بترايوس مقاال ً مشتركا ً مع فانس
شيرشوك في صحيفة «واشنطن بوست» ،توقعا فيه أن يمهد
«االتفاق النووي النفراج في العالقات بين طهران وواشنطن.
لكن رفع العقوبات قد يقوي قدرة إيران على إظهار تأثيرها في
المنطقة ،بما يشمل سورية ولبنان والعراق والخليج وفلسطين»
بحسب تعبيرهما.
وأش��ار الكاتبان إل��ى أن «ال��والي��ات المتحدة وحلفاءها قد
يصبحون في مواجهة منافس يتمتع بموارد أفضل وربما أكثر
خطورة» ،الفتين إلى أن «هذا ال يعني التخلي عن الدبلوماسية .لكن
يجب االعتراف أن هناك مبادالت حقيقية يشملها االتفاق ،وبتمهيد
الطريق لتخفيفها .لذلك يجب النظر في بعض الخطوات».

وبرأي الكاتبين فإن «على واشنطن تكثيف الحوار مع حلفائها
العرب واإلسرائيليين لتطوير تفاهم مشترك حول كيفية التعامل
مع دولة إيرانية قوية اقتصاديا ً عقب االتفاق .ثم على واشنطن
النظر بشدة في موقعها في سورية» ،وأشارا إلى أن «التقارير
قالت إن إدارة أوباما تنظر في أساليب دعم المعارضة في سورية.
هذا قد يعكس االعتراف بأن جهدا ً أكبر هو المطلوب لعكس واقع
ساحة المعركة ،الذي تحقق بجزء كبير منه بفضل المساعدة
اإليرانية» كما قاال.
وكان وزير الخارجية اإليرانــي محمد جواد ظريف قد أكد
في اختتام المفاوضات بين إيــران والدول الست في فيينا،
أنه لن تغلق أية منشأة نووية إيرانيــة أو يتوقف العمل
فيها.
وقال ظريف في مؤتمر صحافي مشترك عقده في فیننا مع

منسقة السیاسة الخارجية في االتحاد األوروبي كاثرين أشتون
أن إيران قد بددت الكثير من القلق حول برنامجها النووي؛ مشددا ً
على أن أي اتفاق يحصل ضمن المحادثات النووية يجب أن
يراعي مصالح الجمهورية اإلسالمية.
وأش��ار ظريف إلی أن الجولة الثالثة من المحادثات عقدت
للتوصل إلى تفاهم شامل في ما يخص موضوع البرنامج النووي
اإليراني .وأضاف أن هناك مجموعة من المواضيع األساسية التي
ستكون ضمن إطار التوافق النهائي ،موضحا ً أنه« :تم تناول كل
وجهات النظر للطرفين وبالتفصيل ...وتم التطرق للتفاصيل بشكل
دقيق من قبل الخبراء».
وبیّن ظريف أن اللجنة المشتركة بين إيران و 1+5تعقد حاليا ً
اجتماعا ً لالتفاق على طريقة االستمرار في المحادثات ،وأنه يمكن
إزالة سوء التفاهم الذي كان موجوداً.

تورط ( ...تتمة �ص)1
معلومات عن ّ

مقتل ع�شرات الإرهابيين في مناطق الفلوجة

ا�ست�شهاد  23عراقي ًا في تفجير مفخختين في بغداد

يشهد العراق اليوم سباقا ً ماراثونيا ً بين
اتجاهين متناقضين :تكريس أس��س الدولة
من خالل مواصلة مسيرة االستحقاقات التي
تستعد لها ،كاستحقاق االنتخابات التشريعية
المقرر إجراؤها في الثالثين من الشهر الجاري،
واالتجاه اآلخر هو محاوالت «داع��ش» تعطيل
هذا االستحقاق الدستوري بمواصلة العمليات
اإلرهابية في مناطق متفرقة من العراق ،وهو
ما يتم التعامل معه من ِقبل القوات العراقية
الباسلة.
وأمس قضت القوات المسلحة العراقية في
الفلوجة على  44إرهابيا ً في مناطق عدة.
وق��ال الناطق الرسمي باسم قيادة العمليات
المشتركة سعد معن لمراسلة سانا في بغداد:
«إن فرقة التدخل السريع األول��ى تمكنت من
القضاء على  44إره��اب��ي�ا ً ف��ي مناطق الحي
الصناعي والبوعلوان ،وأسفل جسر الموظفين
في مدينة الفلوجة وعثرت على ثالث عبوات
ناسفة في طريق الحيدان وث�لاث عبوات في
مناطق أخرى».
وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية
في بيان« :إن قيادة عمليات دجلة وبالتعاون
مع طيران الجيش تمكنت في عملية استباقية
في منطقة الحفرية واللقوم والقرى المحيطة
بها ضمن قاطع سليمان بيك من تدمير معسكر
لتنظيم دولة اإلسالم في العراق والشام».
وأوضح البيان أن القوات المسلحة ضبطت
معملين لتفخيخ السيارات إضافة إلى االستيالء
على أربعة أكداس للعتاد وستة براميل تحتوي
م��واد متفجرة ومخزنين ،وجد بداخلهما مئة
عبوة ناسفة ،مشيرا ً إلى أن العملية أسفرت
أيضا ً عن تفجير خمس سيارات مفخخة.

وفي محافظة ديالى ،أكد مصدر في قيادة
الشرطة أن قوة من عمليات دجلة شنت هجوما ً
على أحد أوكار تنظيم ما يسمى «دولة اإلسالم
في العراق والشام» في ناحية العظيم ،أسفر عن
مقتل أربعة إرهابيين وتدمير أربع سيارات.
وق��ال المصدر« :إن ق��وة من عمليات دجلة
قضت على أربعة إرهابيين ودمرت أربع سيارات
في عملية أمنية شنتها على وكر لهم في منطقة
نجانة في ناحية العظيم بالمحافظة».
من جهة أخ��رى ،دع��ا وكيل وزي��ر الداخلية
العراقية األسبق عدنان األسدي الكتل واألحزاب
السياسية في العراق إلى دعم القوات المسلحة
معنويا ً «ب��دل رم��ي التهم م��ن أج��ل الدعاية
االنتخابية».
وق����ال ال��م��ك��ت��ب اإلع�ل�ام���ي ل�ل�أس���دي« :إن
األس���دي يستنكر بشدة تصريحات البعض
م��ن السياسيين ال��ذي��ن ادع���وا ب��أن ال��ق��وات
المسلحة العراقية ليست قوات عقيدة وكذلك
الذين يقولون إن هناك ميليشيات مع القوات
العراقية».
وأثارت تصريحات النائب العراقي عن كتلة
األحرار بهاء األعرجي استياء القيادات العراقية
بعد وصفه للجيش العراقي بأنه جيش وظيفة
وليس عقيدة معتبرا ً أن الجنود انضموا إليه من
أجل الوظيفة ،وذلك في حديث لقناة السومرية.
وك��ان مكتب القائد العام للقوات المسلحة
ن��وري المالكي ق��ال في رد على التصريحات
المسيئة« :ف��ي ال��وق��ت ال���ذي نستنكر ه��ذه
التصريحات بشدة فإننا نؤكد أن هذه اإلساءات
لن تؤثر في جيشنا الباسل وهو يخوض معركة
الشرف ضد ق��وى اإلره��اب وعصابات القتلة
والميليشيات ،وسنقوم بواجبنا في الدفاع

ع��ن سمعة جيشنا الباسل عبر اللجوء إلى
القضاء».

مقتل  23شخصا ً

قتل  16شخصا ً على األقل وأصيب العشرات
في تفجيرين إرهابيين باستخدام سيارتين
مفخختين في العاصمة العراقية بغداد مساء
أم��س .ونقلت مصادر عن مسؤولين عراقيين
قولهم إن «االنفجار األول وقع في منطقة تجارية
في مدينة الصدر شرق بغداد وأسفر عن مقتل 11
شخصا ً وإصابة  21آخرين بجروح بينما وقع
االنفجار الثاني في منطقة األمين جنوب شرق
بغداد مسفرا ً عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة
 13آخرين بجروح» .وفي وقت سابق قتل سبعة
أشخاص في هجمات إرهابية متفرقة.
ُونقل عن ضابط في الشرطة العراقية قوله
إن «خمسة أشخاص قتلوا عندما فتح مسلحون
مجهولون يستقلون سيارة النار عليهم في
قضاء الخالص شمال بغداد» .وأضاف المصدر
أن مسلحا ً اغتال نقيبا ً في الجيش وسط مدينة
بعقوبة شمال شرقي بغداد ،بينما قتلت امرأة
بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة مدنية
في ناحية العبّارة القريبة من بعقوبة.
وفي وقت سابق ،تمكنت القوات العراقية
ف��ي دجلة خ�لال عملياتها األمنية م��ن ضبط
معملين لتفخيخ السيارات وآخر لتدريعها مع
ضبط ذخائر متعددة ،إضافة إلى تدمير معسكر
إلرهابيي تنظيم ما يسمى «دول��ة اإلس�لام في
العراق والشام» في دجلة.
وت��أت��ي أع��م��ال العنف ه��ذه قبل اق��ل م��ن 3
أسابيع على االنتخابات التشريعية المقرر أن
تجرى في  30نيسان الجاري.

وقالت نشرة «فيترانز ت��وداي» إن
معلوماتها تستند إلى تحقيق أجراه
فريق أميركي أخصائي بأسلحة الدمار
الشامل ،وجاء في أحد استنتاجاته أن
«األسلحة الكيماوية مصدرها جورجيا،
وتقع بكاملها تحت سيطرة وإشراف
الواليات المتحدة وبريطانيا».
وأضافت إن السيناتور الجمهوري
ال��س��اب��ق ري��ت��ش��ارد ل���وغ���ار «ق���دم
التسهيالت الضرورية لنقل األسلحة
م��ن مقرها ف��ي جورجيا عبر تركيا
وجهتها سورية» ،وأن تلك المعلومات
كانت متوافرة منذ  27آب .2013
واعتبرت النشرة أن فريق التحقيق
استطاع «تتبّع واقتفاء أثر األسلحة
الكيماوية في جمهورية جورجيا،
ال��ت��ي ُسلمت ل��وح��دات م��ن ال��ق��وات
المسلحة التركية التي نقلتها إلى
إرهابيي القاعدة العاملين في األراضي
السورية» ،كما حدد الفريق «مختبر
المرجع المركزي ( )CPHRLالواقع
في مستوطنة اليكسيفكا في ضواحي
العاصمة تبليسي بالقرب من المطار
ال��دول��ي ،وال��ذي يجري تخزين غاز
األع��ص��اب وأسلحة كيماوية أخرى
بداخله منذ عام  2004وحتى اليوم».
يأتي ذل��ك ف��ي وق��ت أش��ار رئيس
م��ج��ل��س ال���ش���ورى اإلي���ران���ي علي
الريجاني إلى أن األزمة السورية بدأ
التحضير لها قبل  10سنوات بالتزامن
مع حرب أفغانستان والعراق.
إلى ذلك ،دعت موسكو إلى وضع
الحد إلم��داد اإلرهابيين في سورية
بالسالح ،مشيرة إلى أنه من الضروري
للغاية صد جميع مظاهر اإلره��اب
ووق��ف المساعدات لإلرهابيين ،من
بينها األسلحة.

وج���اء ف��ي ب��ي��ان أص��درت��ه وزارة
الخارجية الروسية أمس تعقيبا ً على
التفجير األخ��ي��ر ف��ي مدينة حمص
ال��س��وري��ة ،أن��ه بحسب المعلومات
ال��رس��م��ي��ة ف���إن  25ش��خ��ص�ا ً قتلوا
وأصيب  107آخ��رون ،بينهم نساء
وأط��ف��ال ،م��ؤك��دا ً أن موسكو «تندد
ب��ح��زم ه���ذا ال��ع��م��ل اإلره���اب���ي ضد
المدنيين في سورية ،وتأمل أن يقوم
المجتمع الدولي ومجلس األمن أيضا ً
بالتنديد».
وأوض������ح ال��ب��ي��ان أن «ال���م���دن
والتجمعات السكنية ف��ي سورية
تتعرض إل��ى إط�ل�اق ق��ذائ��ف ه��اون
من قبل المسلحين ،ما أدى إلى مقتل
عشرات المدنيين من سكان دمشق
وري��ف��ه��ا وح��ل��ب وح��م��ص وأدل����ب...
الهجمات العشوائية هذه تستهدف
بشكل رئيسي تكون األقليات» .كما
دان البيان مقتل األب ف��ران��س في
حمص.
إلى ذلك ،طالبت وزارة الخارجية
السورية ،األمم المتحدة ومجلس األمن
الدولي بإدانة التفجيرين اإلرهابيين
ف��ي حمص ومحاسبة ال��دول��ة التي
تدعم اإلرهاب.
وأضافت أن استمرار مجلس األمن
في الصمت عن الجرائم اإلرهابية في
سورية وعن الدعم الذي يتلقاه مرتكبو
هذه الجرائم يثير تساؤالت مشروعة
حول خطورة ممارسة االزدواجية في
تعاطي بعض الدول دائمة العضوية
ف��ي المجلس م��ع ظ��اه��رة اإلره���اب
وأثرها على تهديد التوافق الدولي
حول مكافحة اإلرهاب في العالم.
م��ي��دان��ي�اً ،ص � ّد الجيش ال��س��وري
هجوما ً واسعا ً للمسلحين على القسم

الغربي من مدينة حلب ،انطلق من
م��ح��اور بستان ال��ق��ص��ر ،الليرمون
والراشدين وص��وال ً إلى أط��راف حي
الزهراء ومبنى االستخبارات الجوية،
ح��ي��ث ت���دور أش���رس ال��م��ع��ارك بين
الجيش السوري والمسلحين.
وق��د استطاعت وح���دات الجيش
اح��ت��واء الهجوم وال��م��ب��ادرة بهجوم
م���ض���اد ع��ل��ى م���ح���اور ال��راش��دي��ن
والليرمون ،سيطرت من خالله على
عدد من المباني التي كان المسلحون
قد احتلوها منذ بدء هجومهم ،إضافة
لسيطرتهم ع��ل��ى ع���دد م��ن النقاط
االستراتيجية المشرفة بالنار على
أم��اك��ن ان��ط�لاق هجوم اإلرهابيين،
في وقت استهدف الطيران الحربي
وال��م��دف��ع��ي��ة ال���س���وري���ة خ��ط��وط
المسلحين الخلفية ف��ي الليرمون
وكفرحمرة ودم���ر ع��دد م��ن اآلل��ي��ات
ومنصات إطالق الصواريخ وقذائف
الهاون وقتل عدد كبير من المسلحين
أغلبهم من الشيشان.
وق��د استهدفت وح���دات الجيش
أيضا ً تج ّمعات المسلحين في المنطقة
الصناعية وحريتان ومحيط السجن
ال��م��رك��زي ومحيط ك��وي��رس وخ��ان
طومان وحميمة واألت���ارب وعندان
وحلب القديمة وكفر حمرا وضهرة
ع��ب��د رب���ه وال���ف���ردوس وال��ح��دادي��ن
والوضيحي ومعارة األرتيق.
وف��ي ري��ف دمشق ،تابع الجيش
ال���س���وري عمليته ال��ع��س��ك��ري��ة في
المليحة وال��م��زارع المحيطة بها،
وقتل عددا ً من المسلحين ودمر أنفاقا ً
ومنصات إلطالق الصواريخ والهاون،
في وقت استهدفت وحدات أخرى من
الجيش تج ّمعات للمسلحين في عين

ترما ودوم��ا وع��درا وحرستا ومزارع
عالية و الصرخة وجبعدين وجوبر
وداريا وسهل رنكوس وإلره وحلبون.
ي��أت��ي ذل���ك ف���ي وق���ت اس��ت��ه��دف
اإلرهابيون مدينة دمشق بأكثر من
ستين ق��ذي��ف��ة ه���اون ت��وزع��ت على
مناطق جرمانا والقصاع والمزة 86
والعباسيين والدويلعة والطبالة
وكشكول ،أسفرت عن سقوط عدد من
الشهداء والجرحى.
وفي هذا السياق ،سلم أكثر من 44
مسلحا ً أنفسهم وأسلحتهم للجيش
في مناطق معلوال وزاكية وديرخبية
والمقيلبية وال��ط��ي��ب��ة ،ليصل عدد
المسلحين الذين سلموا أنفسهم في
ريف دمشق خالل آذار ونيسان أكثر
من  700مسلح.
وفي حمص وأحياء المدينة القديمة
ف��ي القنيطرة ،سلم أك��ث��ر م��ن 256
مسلحا ً أنفسهم وأسلحتهم للجيش .
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