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ديمستورا: يجب تجنيب المدينة مصير داريا

روسيا تعلق غاراتها على حلب ومقاتلو املعارضة يرفضون االنسحاب 
عواصــم - وكاالت: رغــم 
نفيهــا اخلضــوع للضغوط 
الغربية، اعلنت روسيا أمس 
وقــف غاراتها علــى االحياء 
الشرقية احملاصرة في مدينة 
حلب، قبــل يومني من دخول 
هدنة انسانية من ثماني ساعات 
حيز التنفيــذ، اعتبرت االمم 
املتحدة انها غير كافية الدخال 

املساعدات.
ويأتي قرار موسكو املفاجئ 
بعد ليلة دامية في مدينة حلب، 
تخللها غــارات كثيفــة على 
االحياء الشرقية حتت سيطرة 
الفصائل، تسببت مبقتل أكثر 
من 50 شخصا منهم نحو ١4 

من عائلة واحدة.
وأعلن وزير الدفاع الروسي 
سيرغي شويغو، خالل اجتماع 
الروســية  االركان  لهيئــة 
انه ومنذ الســاعة العاشــرة 
صباح أمس بتوقيت سورية 
»توقفــت ضربــات الطيران 
الروسي والسوري« موضحا 
ان هذا الوقف املبكر للغارات 
»ضــروري من اجــل تطبيق 

الهدنة االنسانية«.
واســتبقت موســكو هذا 
القــرار بإعالنها مســاء أمس 
األول هدنة انسانية من ثماني 
ســاعات تطبق اخلميس، في 
خطوة اعتبرتها االمم املتحدة 
واالحتاد االوروبي غير كافية 

الدخال املساعدات.
ونفى الكرملــني ان يكون 
القــرار مرتبطــا باالنتقادات 
احلــادة التي وجههــا االحتاد 
األوروبي للعمليات العسكرية 
الروســية التي وصفها بأنها 
»قــد ترقى جلرميــة حرب«. 
وقال الناطق باسمه دميتري 
بيسكوف انه يشكل فقط »بادرة 
حســن نية من العســكريني 

الروس«.
واضاف »في الوقت الذي 
تبدأ فيه هذه الهدنة االنسانية، 
ستنسحب القوات السورية الى 
مسافة كافية متكن املقاتلني من 
اخلروج من شــرق حلب مع 
اسلحتهم« عبر ممرين خاصني، 
هما طريق الكاســتيلو شمال 
حلب وسوق الهال في وسط 

املدينة.

وتأتي دعوة شويغو غداة 
تصريحات للسفير الروسي 
لــدى االمم املتحــدة فيتالــي 
تشــوركني اثر اجتماع مغلق 
ملجلس االمن حول سورية، قال 
فيها انه امام مقاتلي فتح الشام 
احد خيارين إما مغادرة االحياء 

الشرقية و»إما ان يهزموا«.
واعلن تشوركني ان تركيا 
وقطر والسعودية »اعربت عن 
عزمها العمل بصورة دؤوبة مع 
هذه الفصائل املعارضة املعتدلة 
كي تنأى بنفسها« عن مقاتلي 

جبهة فتح الشام.
رفضــت  املقابــل،  فــي 
املعارضــة الســورية مبادرة 
وقف اطالق النار، واعتبرتها 
تضليال روسيا. كذلك رفضتها 
املعارضة املسلحة، حيث اعلن 
قياديون في الفصائل مقاتلني 
من املعارضة أنهم يرفضون أي 
انسحاب للمقاتلني من مدينة 

حلب.
ونقلت رويترز عن زكريا 
مالحفجي املسؤول السياسي 
جلماعة فاســتقم وتتخذ من 
حلب قاعــدة لهــا »الفصائل 
ترفــض اخلــروج باملطلــق 

واالستسالم«.
بدوره، قال الفاروق أبو بكر 
القيادي في حركة أحرار الشام 
اإلسالمية إن مقاتلي املعارضة 

سيواصلون القتال.
وأضاف »نحن عندما حملنا 
السالح بداية الثورة لندافع عن 
شعبنا األعزل عاهدنا اهلل أال 
نتركه حتى نسقط هذا النظام«. 
وأضاف من حلب »ال يوجد 

أي إرهابي في حلب«.
هذا، وحذر مبعوث لألمم 
املتحــدة لســورية ســتيفان 
دميســتورا أمس األول، بأنه 
بني الوقت احلالي وديسمبر 
القادم، إن لم يتم العثور على 
حل لألزمة السورية، لن تعود 
مدينة حلب موجودة بعد ذلك. 
ووصــف حلــب بأنهــا »رمز 
خــاص« يجب علــى املجتمع 
الدولي جتنب السماح لها بأن 
تصبح مثل داريا أو املعضمية، 
في إشــارة إلــى املناطق التي 
أدى حصار النظام الســوري 
لهــا وقصفهــا املكثــف على 
مــدى ســنوات، إلــى تهجير 
اهلها وكذلك اخراج املعارضة 
الســورية منها كما حدث في 

داريا وقدســيا والهامة بريف 
دمشق والوعر في حمص.

وكان دميســتورا يتحدث 
عقــب اجتمــاع مــع وزراء 
خارجية االحتاد األوروبي في 

لوكسمبورغ.
من جهتها، اعلنت فرنسا 
على لســان وزير خارجيتها 
جان مــارك إيرولت: يجب أن 
يستمر الضغط على روسيا 
وسيعرض الزعماء على بوتني 
إجراء محادثات بشأن سورية 
علــى هامــش قمــة أوكرانيا 

اليوم«.
بدورها، اعتبرت الواليات 
املتحــدة األميركيــة االعــالن 
الروسي بشأن الهدنة االنسانية 
ووقف اطالق النار في مدينة 
حلب السورية قرارا »متأخرا 

جدا«.
باســم  املتحــدث  وقــال 
اخلارجيــة األميركيــة مارك 
تونــر في بيان امس األول ان 
االعالن الروسي بشأن الهدنة 
االنسانية على الرغم من تأخره 
فإنه يخفف معاناة سكان مدينة 

حلب.

مستشفى االميان في بلدة سرجة شرق جبل الزاوية الذي اخرجه الطيران الروسي عن اخلدمة بالكامل بحسب ناشطني     )انترنت( 

األمم املتحدة ترفض إدخال املساعدات 
حللب قبل حصولها على تطمينات أمنية

أسماء األسد: رفضت كافة العروض ملغادرة سورية

عملية التهجير حتط في املعضمية 
وإخراج 1500 من اهلها ونازحيها اليوم

جنيڤ - وكاالت: رحبت األمم املتحدة باإلعالن 
عن وقف الغارات اجلوية الروسية والسورية 
علــى مدينة حلب الســورية، إال أنها قالت إنها 
تنتظر احلصول على ضمانات بشأن السالمة من 
جميع األطراف قبل أن تبدأ في إدخال املساعدات. 
وصــرح ينــس الركي املتحدث باســم األمم 
املتحدة »نحن مسرورون بالطبع النخفاض حدة 
القتال، ألن ذلك يحمي املدنيني«، إال انه اكد انه 
»يجب ان تصمت املدافع قبل تقدمي املساعدات 

االنســانية الضرورية الى املنطقة وقبل اجالء 
املرضى واجلرحى من املنطقة«.

وأضاف »يجب ان نحصل على تطمينات من 
جميع أطراف النزاع وليس فقط إعالن أحادي 
بأن ذلك سيحدث«، دون ان يكشف عما إذا تلقت 
األمم املتحــدة تطمينات أمنية من أي طرف من 

أطراف النزاع. 
وقــال الركي »نواصل الدعــوة لهدنة مدتها 

48 ساعة«.

عواصم - وكاالت: قالت زوجة الرئيس السوري 
اسماء االسد في مقابلة مع قناة روسية هي االولى 
لها مع وسيلة اعالم اجنبية منذ اندالع االحتجاجات 
ضد نظــام زوجها، انها رفضــت عروضا تلقتها 

ملغادرة البالد.
وقالت لقناة »روسيا 24« احلكومية في مقتطفات 
نقلتها حســابات الرئاسة الســورية على مواقع 
التواصل االجتماعي »لم افكر ابدا في ان اكون في 
اي مكان آخر )...( نعم عرض علي مغادرة سورية 

او باألحرى الهرب من سورية«.  وتابعت »تضمنت 
هذه العروض ضمانات بالسالمة واحلماية ألطفالي 
مبا في ذلك ضمانات مالية«، مضيفة »ال يحتاج 
األمر لعبقرية ملعرفة ما كان يســعى اليه هؤالء 
االشخاص فعليا. لم يكن االمر يتعلق برفاهي او 
رفاه ابنائي، لقد كانت محاولة متعمدة لزعزعة ثقة 
الشعب برئيسه«.وحتمل أسماء االسد )4١ عاما( 
اجلنسية البريطانية، حيث ولدت هناك وحصلت 
على اجازة جامعية من »كينغز كولدج« في لندن.

عواصم - وكاالت: تســير مدينة معضمية 
الشــام في الغوطــة الغربية، علــى درب باقي 
البلدات احمليطة بريف دمشق والتي تعرضت 
الى عمليات تهجير ملقاتلي املعارضة واسرهم.

وانتهت املفاوضات باتفاق ان يخرج »الثوار 
الرافضني للمصاحلة، التي جرى التفاوض عليها 
طوال الشهور املاضية« ابتداء من اليوم لتلحق 
بركب بقية املناطق احمليطة بدمشــق والسيما 

جارتها داريا وشركتيها قدسيا والهامة.
وقالت مصادر ميدانية خاصة، بحسب شبكة 
»شــام« ان تنفيــذ اتفاق املصاحلــة قد تضمن 
خــروج رافضي املصاحلة من الثــوار، والبالغ 
عددهم ٦20 مع عوائلهم بعدد اجمالي يصل إلى 

١500 شخص، في أحدث عملية تهجير تشهدها 
مناطق دمشــق وريفها، ضمــن عمليات تأمني 
دمشق وتفريغ كل املناطق الثائرة من حولها.

وأوضحت املصادر أن املغادرة ستبدأ صباح 
اليــوم، بخــروج الثــوار الذين هم مــن أهالي 
املعضمية ذاتها وكذلك النازحون إليها من داريا 
وكفرسوسة واملزة، على أن تكون الوجهة إلى 
الشمال السوري وادلب حتديدا، كما جرت العادة.
 وتتوقــع مصادر ان يأتي الدور الحقا على 
مدينة التل ووادي بردى، اضافة خلان الشــيح 
وزاكية اللتني تتعرضان حلملة قصف وغارات 
عنيفــة جــدا الجبــار األهالي علــى املصاحلة 

والتهجير.

مصادر لـ »األنباء«: »بوانتاج« نيابي حول النتائج المحتملة لالنتخابات الرئاسية أظهر تقدم فرنجية على عون بأربعة أصوات

عون يستعجل احلريري دعم ترشيحه  وبري يرفض استتقباله
بيروت ـ عمر حبنجر

يواجــه الرئيــس ســعد 
احلريــري ضغطــا مزدوجــا 
حلســم موقفــه من ترشــيح 
العماد ميشــال عون لرئاسة 
اجلمهورية، العماد عون يريده 
ان يعلن موقفه الداعم له اليوم 
االربعاء قبل غد اخلميس، بينما 
ُيصر اعضاء في كتلة املستقبل 
على التريث جتنبا للدعسات 

الناقصة.
ويبــدو احلريــري الــذي 
عاد الى بيروت امس آتيا من 
الرياض عبر باريس اكثر ميال 
إلعــالن دعمه ترشــيح عون 
اليوم، بعدما وضع نواب كتلته 
فــي اجواء ما هــو عازم عليه 
خالل اجتماعها االسبوعي عصر 
امس، اقتناعا بأن طريق عون 
هي االقصر الى رئاسة احلكومة 
التي يتطلع اليها اآلن بشغف.

في املقابل، يحاول معارضو 
اخليــار العونــي فــي تيــار 
املستقبل اقناع زعيم تيارهم 
بأنه ال الريــاح احمللية تخدم 
اشــرعة الرئاسة العونية وال 
االقليمية في ضوء معلومات 
موثوقــة تفيد بأن ما من احد 
في الرياض يسمي زعيم التيار 
البرتقالي، وفي دمشق يفضلون 
سليمان فرجنية، لكنهم وكما 
نقل رئيس املخابرات السورية 
اللواء علي اململوك الى القاهرة 
منذ يومني قرروا ترك معاجلة 
الرئاسة اللبنانية الى حليفهم 

في لبنان حزب اهلل.
القاهــرة زوار   وينقــل 

لـ »األنباء« ان القيادة املصرية 
رغبت من السوريني وضعها 
في اجواء احلالة السياسية في 
لبنان اســتكماال جلولة وزير 
اخلارجيــة املصــري ســامح 
شــكري االخيرة الــى بيروت 

وذلك من قبيل االستئناس.
وتقول املصادر املتابعة لـ 
»األنبــاء« ان معلومــات زوار 
دمشــق ان نظام االسد ال يثق 
بالعماد عون، امنا رمبا قرروا 
ترك ورقة الرئاسة اللبنانية 

للحليف االيراني عبر حزب اهلل 
الذي يشعر بحرج واضح حيال 
حليفيه ميشال عون وسليمان 

فرجنية.
وفي معلومات »األنباء« ان 
املتخوفني من اعتماد احلريري 
اخليــار العوني اطلعوه على 
نتائج »بوانتاج« )استطالع( 
اجــري ملواقف النــواب اظهر 
تقدم فرجنية على عون بأربعة 
اصوات. وقد نصحه هؤالء بعدم 
املراهنة على اقناع حزب اهلل 
لفرجنية باالنســحاب بعدما 
حسم فرجنية قراره بعد زيارته 
االخيرة للرئيس نبيه بري في 
عني التينة، حيث اكد انه مستمر 
في ترشــيحه حتــى ولو كان 
صوته الوحيد لصاحله، مغالطا 
كل من يعتقد بإمكانية ان يلزمه 
االسد او نصراهلل باالنسحاب.
ويشــدد الفريق املعارض 
لعــون داخل املســتقبل على 
التريث في مبايعة عون حتى 
عــودة الرئيس نبيه بري من 
سويســرا فــي 28 اجلــاري، 
مؤكدين على ان بري الذي ميلك 
كتلة نيابية وازنة حسم خياره 
الى جانــب فرجنيــة، ومثله 
النائب وليــد جنبالط وكتلة 
اللقاء النيابــي الدميوقراطي، 

وكذلك اللقاء التشاوري الذي 
يجمع كتلة الكتائب واملسيحيني 
املســتقلني والرئيس السابق 
ميشــال ســليمان، فضال عن 
البطريــرك املاروني بشــارة 
الراعــي الــذي وضــع كرامة 
الرئاسة في امليزان، ما يعني 
انه لم يكون مع عون اال كتلته 
وكتلة القوات النيابية وكتلة 
املستقبل التي ستواجه حالة 
عدم انضباط بالتأكيد. ويحاول 
املســتقبليون املعترضــون 
اقنــاع رئيس كتلتهم بأنه لن 
يحصل في االستشارات النيابية 
الختيار رئيس احلكومة على 
اكثر من عــدد االصوات التي 
ستقترع لعون، في حال خوضه 
املنافسة مع فرجنية. وبحسب 
»البوانتــاج« )االســتطالع ( 
املجري من قبل فريق املستقبل، 
فــإن اصــوات العونيــني لن 
توصله الى رئاســة احلكومة 
ألن الفريــق اآلخر لن يعطيه 
اصواتــه، وحتى لو فاز عون 
»على املنخار« كما يأمل فريقه، 
فإن ثمة صعوبة واضحة في 
حصول احلريري على التكليف 
بتشكيل احلكومة بغياب كتلة 
بري وحزب اهلل ونواب 8 آذار 
املتأثرين بالرأي السوري، حتى 

ولو كان بينهم من اقترع لصالح 
عون، فاحلزب قد يقترع لعون، 
لكنه لن يتجاوب مع عون اذا ما 
حاول جتيير اصواته لصالح 
تســمية احلريــري لرئاســة 
احلكومة. والحظت االوساط 
املتابعــة لـ »األنبــاء« ارتفاع 
نبرة الرئيــس نبيه بري في 
االيام القليلة املاضية بشــكل 
الفت بالكالم وعلــى االرض، 
وقد قرأت املصادر في تسيير 
»قوى مكافحة الشغب« التابعة 
حلركة امل في ذكرى عاشوراء 
مبدينة النبطية ومن ثم اقفال 
طريق العاصمة واحملافظات 
بشاحنات السائقني العموميني 
بذريعة االحتجاج على تلزمي 
دوائر معاينة السيارات لشركة 
خاصة، رسالة الى من يعنيهم 
االمر مفادها ان حتدي رئيس 
مجلس النــواب في موضوع 
الرئاســة عواقبــه لــن تكون 

سليمة.
وفي اطار هــذا التصعيد، 
رفض بري استقبال احلريري 
امس، حيث كان ينوي اطالعه 
علــى موقفــه اجلديــد الداعم 
لترشيح العماد عون لرئاسة 
اجلمهوريــة. وذكرت مصادر 
لـــ »األنبــاء« ان بري ارســل 

الى احلريــري يقول: ال داعي 
لتبلغني ما اعرفه. وقال املعاون 
السياسي للرئيس بري وزير 
املــال علي حســن خليــل: اذا 
اكتمل نصاب جلسة االنتخاب 
الرئاسية فلن نصوت ككتلة 
تنمية وحترير للعماد ميشال 
عون، وســنتجه للمعارضة. 
واضاف: املشــكلة مع عون ال 
حتــل مبجرد زيارة، ونحن ال 
نبلغ بنتائــج بل نكون جزءا 

منها.
من جهته، قال النائب وليد 
جنبــالط امس ان كتلة اللقاء 
الدميوقراطــي الذي يرأســها 
ليســت قطيعــا مــن الغنــم، 
و»اللقاء« اول من تقدم بترشيح 

هنري حلو للرئاسة.
واوفد جنبالط الوزير وائل 
ابوفاعور للقاء سعد احلريري.
وكان مجلس النواب عقد 
اولــى جلســاته في الــدورة 
اجلديدة، حيث اعاد تشــكيل 
هيئة املكتب وجدد لرؤســاء 
ومقــرري اللجــان النيابيــة، 
هيئــة  اجتمعــت  والحقــا 
مكتب املجلس برئاســة بري 
وقررت جدول اعمال اجللسة 
التشريعية املخصصة إلقرار 
مشاريع قوانني واتفاقات مالية 
ملحة، وقبلت استقالة النائب 
روبير فاضل بناء على اصراره.
وخــالل انعقــاد الهيئــة 
العامة مــن اجل هيئة املكتب 
واللجان، الحــظ عضو كتلة 
القــوات اللبنانيــة انطــوان 
زهــرة ان نصــاب اجللســة 
مكتمــل، فدعا رئيس املجلس 
الى حتويلها جللسة انتخاب 
رئيس اجلمهورية، لكن احدا 
لم يســتجب له، نظرا لغياب 
املرشحني وبعض رؤساء الكتل، 
كالعماد عون ووليد جنبالط.
واثناء مغادرة السنيورة 
املجلس، ســأله الصحافيون 
عــن جديــد تيــار املســتقبل 
والرئاســة وعن »السنونوة 
الوحيــدة«، التي قــال انها ال 
تصنع الربيع، فاكتفى بالقول: 

بعدها السنونوة وحيدة.

الرئيس سعد احلريري يترأس كتلة املستقبل النيابية في بيت الوسط أمس        )محمود الطويل( 

هل يذهب بري في معارضة 
انتخاب عون حتى النهاية؟

الرئيس نبيه بري هو الرافض األول لوصول العماد ميشال 
عون الى قصر بعبدا، وسيكون املعارض األول في »عهد عونـ  
احلريري« إذا قام، يذهب بري بعيدا في معارضته اجلدية الى 
حد إظهار استقالليته ومتايزه عن حزب اهلل واستعداده لعدم 
االستجابة لضغوط ومداخالت ونصائح. ماذا يريد بري فعال؟ 
هل يريد إســقاط ترشيح العماد عون وإعادة تهيئة األرضية 
السياسية للرئيس التوافقي واخليار الثالث، واستئناف عملية 
احلــوار من حيــث توقفت؟ أم يريد احلصــول على ضمانات 
ومكاســب وتلبية شروطه ومطالبه التي وضعت »في سلة« 
ثم أعطيت عنوان »تفاهمات«؟ هل يرفض بري رئاســة عون 
بشــكل قاطع ونهائي ألنه يستشــعر حصارا وضعفا في ظل 
معادلة عون ـ احلريري؟ أم انه يرفع ســقفه السياسي عاليا 
والــى احلد األقصــى للحصول على ما يريــد؟ وهل كان بري 
ليذهب في هذا االجتاه والى هذا احلد لوال تفهم ومساندة من 
حزب اهلل؟ وهل يجري توزيع أدوار في إطار عملية سياسية 

منسقة، وما يريده احلزب ميرره من خالل بري؟
مما ال شك فيه أن تأخر عون في التوجه الى بري ملفاوضته 
والتفاهم معــه أعطى بري ذريعة للتصعيد وإظهار »تقصير 
عون« جتاهه )هناك من يقول ان عون طلب لقاء ثالثيا يجمعه 
مع بري ونصراهلل وأن يكون الســيد حســن ضامنا، وارتأى 
عون أن يرســل باســيل ملقابلة بري ولكن بري رفض وأحاله 
الى وزيره علي حســن خليل، ولكن باســيل رفض اللقاء مع 
خليل(. ورمبا تكون تفاهمات جبران باسيل مع نادر احلريري 
حول ترتيبات ومواقع مرحلة ما بعد الرئاسة استفزت بري، 
ولكن األكيد أن كالم باسيل عن »إحياء ميثاق الـ 43 وأن يكون 
ميشال عون وسعد احلريري نسخة وطنية جديدة عن بشارة 
اخلــوري ورياض الصلح« هو الذي اســتفز بري وأثار لديه 
القلــق من معادلة جديدة حتاول إحياء صيغة ما قبل احلرب 
وتتجاهل متام املتغيرات واحلقائق اجلديدة التي ولدت أثناء 
احلرب وبعدها، وكان أبرزها صعود الطائفة الشيعية لتصبح 
الطائفــة األقوى على األرض، ولكن ليــس األقوى في احلكم 
وحيث حجمها السلطوي غير متناسب مع قدراتها امليدانية.

هذه عينة من كالم منسوب الى الرئيس بري املستعد لالنتقال 
الى ضفة املعارضة وغير املستعد النتخاب عون. كالم يقوله 
بري عبر مصادره في عني التينة: »مبروك، انتصر خيار سعد 
احلريري، وأعاد مع عون إحياء ميثاق الـ 43 ونحن ســنكون 
خارج الســلطة، في صفــوف املعارضة«. القوى السياســية 
التي شــاركت في اتفاق الطائف تقول دوما ان احلرب االهلية 
وليدة ميثاق الـ 43. وما يقومون به سيؤدي إلى حرب أهلية. 
ونحن ســنقاتل دفاعا عنا وعن حزب اهلل. ومشــهد النبطية 
)في ذكرى عاشــوراء( ســخيف مقارنة مبا ميكن ان نقوم به 

إلسقاط العودة إلى ما قبل الطائف. 

واشنطن تعتبر 
اإلعالن الروسي 

»متأخراً جداً«

القاهرة استوضحت 
دمشق مآل 

الرئاسة اللبنانية 
واململوك ربطها 

بحزب اهلل

التحليل كاماًل على موقع »األنباء«:
www.alanba.com.kw 


