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أنباء سورية

أنباء لبنانية 

أخبار وأسرار لبنانية
٭ سلة واحدة: اقترح الرئيس بري التعامل مع ما 
يطلبه هو وفرجنية كرزمة أو سلة واحدة، على أن 
يأخذ على عاتقه إقناع رئيس »املردة« بنيل هذه 
احلقيبــة الوزارية أو تلك. ويصر بري على نيل 
بنشــعي حقيبة أساسية، الى حد ربطه املشاركة 
في احلكومة بحصول فرجنية على مطلبه، بعدما 
حتولت هذه احلقيبة من مجرد حصة وزارية الى 
موقع دفاعي متقدم عن اخلط الذي ميثله فرجنية 
مسيحيا في مقابل حلف التيار الوطني احلر القوات 

اللبنانية بكل مفاعيله السياسية.

٭ عقدة الثلث املعطل: بحسب مصادر مطلعة، فإن 
أكثر العقد استعصاء، هي عقدة الثلث املعطل، 
وتقول إن التفكك الذي أصاب 8 و14 آذار جعل 
من إمكان الوصول الى ثلث معطل لهذا الطرف 
أو ذاك مســتحيل، ولكن هــذا الثلث بدأ يطل 
برأســه من خالل احلصــة العونية القواتية، 
حيث ان حصة رئيس اجلمهورية )٣ وزراء( 
مضافــا إليها حصة التيــار الوطني احلر )٣ 
وزراء(، مضافــا إليها حصة القوات )٣ وزراء 
تضاف إليها حقيبة الوزير ميشال فرعون(. 
وهذا األمر دفع األطراف األخرى الى التعبير عن 
»نقزة« من هذا الثلث، الذي يجعلهما متحكمني 
باحلكومة ومصيرها، علما بأن التيار والقوات 
ينظران الى هذه الفرضية على اعتبارها غير 
واقعية، وأنهما ليســا في وارد الثلث املعطل 
أو غيــر املعطــل، إذ إن األوزان واألحجام هي 

التي تفرض نفسها ال أكثر وال أقل.

٭ الســلطة في مجلس الوزراء: يرى سياسي في 8 
آذار أن السلطة في مجلس الوزراء ال في بعبدا، 
والصراع على الســلطة يتعلق مبجلس الوزراء 
أوال ال برئاســة اجلمهورية. وفي غياب الســلة 
التي تتضمن توزيعا عــادال للحقائب الوزارية 
واتفاقا واضحــا على قانون االنتخاب، ال ميكن 
إهــداء احلريري وحلفائه نصفا + 1 في مجلس 
الوزراء ميكنه من إقرار قانون انتخابي مفصل 
على مقاس مرجعيات دون أخرى. ثمة توازنات 
في البلد تأخذها الســلة بعني االعتبار، ال ميكن 

القفز فوقها باتفاقيات ثنائية أو جانبية. 
وهناك، بطبيعة احلال، سياسة خارجية وداخلية 

يفترض االتفاق عليها.

٭ حتفظات مسيحية: تبلغت دوائر قصر بعبدا 
حتفظني مسيحيني في شأن احلكومة اجلديدة: 
- حتفــظ كاثوليكي على عــدم متثيل زحلة 

عاصمة الكثلكة في لبنان والشرق.
- حتفظ أرثوذكســي على خــروج أمر البت 
مبنصــب نيابــة رئاســة احلكومة مــن أيدي 
مرجعيــات الطائفة الروحية والسياســية ملا 
لهذا املركز من أبعاد سياسية ورمزية )املركز 
اخلامس في الدولة من الناحية البروتوكولية(.

أكثر من ٣٠ ألف نازح .. ومصادر تحذّر من إبادة جماعية

األمم املتحدة حتذّر من وضع »مخيف« شرق حلب وتطلق نداءات لوقف التصعيد

عواصم ـ وكاالت: وصفت 
األمم املتحــدة الوضــع فــي 
شــرق مدينة حلب السورية 
بـ »املخيف« بعدما دفع التقدم 
السريع لقوات النظام السوري 
داخل مناطق سيطرة الفصائل 
املعارضة نحو 16 الف مدني 
الى الفرار نحو مناطق اخرى 

تسيطر عليها املعارضة.
ومــع اســتمرار عمليــات 
الفرار من مناطق االشــتباك 
بني قوات النظام والفصائل في 
حلب، اعرب رئيس العمليات 
االنســانية في االمم املتحدة 
ســتيفن اوبراين عــن »غاية 
القلــق على مصيــر املدنيني 
بسبب الوضع املقلق واملخيف 

في مدينة حلب«.
وقال اوبرايــن ان »كثافة 
الهجمــات على احياء شــرق 
حلــب فــي االيــام االخيرة« 
اجبرت حوالى 16 الف شخص 
على »الفرار الى مناطق اخرى 

من املدينة«.

وأضــاف فــي بيــان عبر 
البريد اإللكتروني انه ليست 
هناك مستشــفيات عاملة في 
املنطقــة وان مخزون الطعام 
أوشــك على النفاد ورجح أن 
يفر آالف آخرون من منازلهم 
إذا اســتمر القتال فــي األيام 

املقبلة.
وقال مسعف مقيم باملنطقة 
عرف نفسه باسم أبو العباس 
»الوضع سيئ للغاية. هناك 
مخــاوف شــديدة مــن إبادة 
جماعية«. وأضــاف متحدثا 
عــن طريق موقــع للتواصل 
االجتماعــي »هــذا األســبوع 
غيــرت مكانــي ثــالث مرات. 
فــي املخبأ كان هنــاك أموات 
لم نســتطع إخراجهم بسبب 

كثافة القصف«.
وبحسب املرصد السوري 
حلقوق االنســان فر أكثر من 
ســبعة آالف مدنــي إلى حي 
الشيخ مقصود ذي األغلبية 
الكرديــة واكثــر من خمســة 

املدنيون«.
وأفادت مصــادر ميدانية 
واملرصــد مبقتــل واصابــة 
عشرات املدنيني جراء غارات 
جديدة شنتها طائرات روسية 
علــى حي بــاب النيرب الذي 
تسيطر عليه املعارضة. وقال 
الدفاع املدني وهو جهاز إنقاذ 
يعمل في املناطق التي تسيطر 
عليهــا املعارضة: إن طائرات 
النظام قصفت حي باب النيرب 
أثناء محاولة الناس الفرار من 
احلي سيرا على األقدام، ما أدى 

إلى سقوط 25 قتيال.
أمــام  وقــال دميســتورا 
البرملان األوروبي في إشــارة 
إلى املناطق التي تسيطر عليها 
الســورية وتعمل  املعارضة 
قوات النظام وامليليشيات التي 
تدعمهــا حاليا على اقتحامها 
أن  ميكننــي  ال  »بوضــوح 
أنكر.. هذا تصعيد عســكري 
وال ميكنني أن أحدد لكم إلى 
متى سيظل شرق حلب باقيا«.

آالف إلــى مناطــق ســيطرت 
عليها قوات النظام، وارتفعت 
احلصيلة الحقا إلى أكثر من 
٣٠ ألف نازح بحسب املرصد.
وهي املرة االولى، بحسب 
املرصد، التي ينزح فيها هذا 
العدد من الســكان من شرق 
حلب منذ 2٠12 حني سيطرت 
االحيــاء  علــى  املعارضــة 

الشرقية.
ووجهت االمم املتحدة نداء 
عاجال الى االطراف املتحاربة 
ليتوقفوا عن قصف املدنيني 
في شــرق حلــب، معربة عن 
»قلقها البالــغ« حيال مصير 
املدنيــني الواقعني بني نارين 

»في ظروف مروعة«.
الدفــاع  جهــاز  وأعلــن 
املدني في شــرق حلب أمس 
األول نفاد كامل مخزونه من 
الوقود، ودعا جميع »املنظمات 
اإلنسانية واإلغاثية والطبية 
التدخل السريع لوقف الكارثة 
التــي يعيشــها  اإلنســانية 

)رويترز( مدنيون يفحصون صاروخا لم ينفجر في حي القاطرجي بشرق حلب 

»نيويورك تاميز«: مشاكل األسد 
لن تنتهي حتى لو سيطر على حلب

العمر قائدًا جديدًا لـ»أحرار الشام«
والطيران »املجهول« يؤرّق النظام وحلفاءه

واشنطن تعترف بتنفيذ غارة عن طريق اخلطأ
واشنطن - كونا: أعلنت الواليات املتحدة 
امس انها ارتكبت خطأ تأســف له عندما نفذ 
طيرانها في ســبتمبر املاضي غارة على قوة 
من النظام الســوري في مدينة دير الزور ما 
أدى الى مقتل أكثر من 60 جنديا بعد االعتقاد 

بأنها تابعة ملا يسمى تنظيم »داعش«.
وقال رئيس جلنة التحقيق في احلادثة التي 
وقعت في شهر سبتمبر املاضي ريتشارد كو في 
مؤمتر صحافي ان قرار شن الغارة اتخذ بحسن 
القوات السورية.  نية ودون تعمد استهداف 
وأضاف: »تبني لنا ان عناصر القوة السورية 

الذين كانوا مجهزين بأسلحة ومعدات وآليات 
لم يكونوا يرتدون لباسا موحدا ميكن من خالله 
التعرف علــى هويتهم كما لم يكن لديهم أي 
أعالم أو شارات تدل على انتمائهم«. وكشف 
عن ان القوات األميركية أرسلت إخطارا أوليا 
الى روســيا بالغارة التي حصلت ما نتج عنه 
اتصال الحق من الروس يشير الى تواجد قوات 
ســورية هناك والى احلاجة لوقف أي غارات 
اضافيــة. واعتبر انه »من دون ذلك االتصال 
كانت الغارات ســتتواصل أكثر وبالتالي كان 
الرابط مع الروس ضروريا وجيدا للسالمة«.

نيويوركـ  أ.ش.أ: رأت صحيفة »نيويورك 
تاميز« األميركية الصادرة أمس، أن سيناريو 
انتصار النظام السوري في حربه ضد معارضيه 
في حلب وهو ما قد يشــهده املجتمع الدولي 
خالل فترة قصيرة، رمبا يحمل للرئيس بشار 

األسد مشاكل جديدة ويكبده ثمنا باهظا.
واستهلت الصحيفة تقريرها في هذا الصدد 
- حسبما نقل موقعها االلكتروني - بتوضيح 
حقيقة أن احلكومة السورية أحرزت مكاسب 
إقليميــة كبيرة في مدينة حلب أخيرا، ليبدو 
الرئيس األســد بذلك وكأنه ينجو بنفسه من 
ويالت االنتفاضة السورية وذلك حتى وفقا 

لتقديرات أشرس معارضيه.
وذكرت أن انتصار األسد مع ذلك وفي حال 
حتقق بالفعل رمبا يكون باهظ الثمن، فعليه 

إدارة دولة خاوية على عروشــها اقتصاديا 
وتعوقها عناصر مسلحة ال تلوح في األفق نهاية 
قريبة لها وذلك حسب تقديرات ديبلوماسيني 

وخبراء في الشرق األوسط والعالم.
وأضافت الصحيفــة انه في الوقت الذي 
تستوعب فيه قوات املعارضة في حلب أقسى 
ضربة وجهت لها منذ أن استحوذت على أكثر 
من نصف املدينة قبل أربعة أعوام، فإن احلرب 
أدت فــي النهاية إلى تدمير املدينة التي كانت 
يوما ما أهم مركز صناعي وجتاري في سورية.
ويتشكك محللون بأن هذا السيناريو من 
شأنه أن يكتب نهاية للصراع الذي دام أكثر 
من خمسة أعوام وتسبب في تشريد أكثر من 
12 مليون سوري فضال عن مقتل ما يقرب من 

نصف مليون شخص على األقل.

عواصم - وكاالت: عنّي مجلس شورى حركة 
»أحرار الشام اإلسالمية« املعارضة للنظام في 
سورية م.علي العمر امللقب بـ»أبو عمار« قائدا 
عاما للحركة خلفا ملهند املصري املعروف بـ»أبو 

يحيى احلموي«. 
وينحدر القائد اجلديد علي العمر من مدينة 
تفتناز بريف محافظة إدلب شمالي سورية، 
وتولى منصب نائب القائد العام للحركة قبل عام.
القليلة املاضية  إلى ذلك، شــهدت األيام 
سلسلة من حاالت االستهداف املباشر لقوات 
النظام وامليليشيات املساندة له في عدة مواقع 

في شمال سورية من قبل طيران مجهول الهوية 
دون حتديد مصدر هذه النيران أو أسبابها.

وخالل فترة ال تتجاوز األسبوع وبالتزامن 
مــع التقدم الذي حتصده قــوات النظام في 
األحياء الشرقية حللب، تعرضت مناطق تقع 
حتت سيطرة قوات النظام وميليشيات مدعومة 
من إيران لعدة غارات جوية مجهولة املصدر، 
دون أن يعلن أي طرف من األطراف الكثيرة، 
التي متلك طائرات حتلق في سماء سورية بكل 
حرية، مسؤوليته عن الغارات، ما أثار العديد 

من التساؤالت.

حملة عنيفة على العهد من خالل التصويب على باسيل.. وبري: لن نكون ظالمين ألحد ولن نقبل بأن يظلمنا أحد

مصادر: بري وحزب اهلل متوجسان من توجه عون واحلريري
نحو إعالن »حكومة أمر واقع« منعاً الستنزاف العهد

بيروت ـ عمر حبنجر

املراوحة احلكومية مستمرة 
ايضا وايضا، فالتأليف متعذر 
او على االقل متعثر، والرهان 
على حتــرر وعــي اللبنانيني 
السياسي من »دبقة« التبعية، 
او على تخلصهــم من ذهنية 
احملاصصات واالنانيات التي 
نخرت تفكير بعض سياسييهم 
من زمن الوصايات املدورة من 
حقبة الى اخرى، مسألة فيها 

نظر.
الرئيس ميشال عون الذي 
ال يــزال يتعامــل مــع تأليف 
احلكومة كمسألة طبيعية، في 
وقت مقبول، نقل زواره عنه 
امس انه لن يتدخل مباشــرة 
اال بعــد ان يتبني لــه ان وراء 
التأخير رغبة في اســتنزاف 
العهد، وقد اعطى فترة سماح 
حتى بداية االســبوع املقبل، 
البرتقاليــة  القنــاة  بحســب 
الناطقة بلســان العهد، والتي 
اضافت في شبه حتذير قائلة: 
بعــد نهاية االســبوع تصبح 
الهوامش ضيقــة واخليارات 
قليلــة والبلــد ال ميكنــه ان 

ينتظر.
ودافعت »القناة العونية« 
عن مواقف الرئيس املكلف سعد 
احلريري واعتبرت كالمه عن 
الوقوف الى جانب بري »ظاملا 
او مظلوما« مبنزلة »ردة رجل« 
لرئيــس املجلــس على ابواب 

بعبدا.
واضافت: قال انه مع بري 
ظاملا كان او مظلوما، علما ان 
اي ظلــم لم يقــع على رئيس 
املجلس النيابــي، ال حكوميا 
وال نيابيــا وال اداريا، وال في 
اي مجــال من مجــاالت دولة 
الطائف والوصاية، طيلة ربع 
قرن وال فيما سبقها بنحو عقد 
وال فيما تالهــا بعقد ونصف 

حتى اللحظة.
وامــام زواره، رد الرئيس 
نبيه بري على كالم احلريري 
من بعبدا قائال: ان شاء اهلل ال 
نكون ظاملني الحد، وبالتأكيد 
لن نقبل بان يظلمنا احد، وال 
اقصاء الحد وال حتجيم الحد.

وردا على سؤال حول ما اذا 
كانت زيارة احلريري الى بعبدا 
يوم االثنــني مقدمة حلصول 
اختراقــات ايجابيــة، اجــاب: 
لســت في اجلو، ال ايجابيات 
وال سلبيات، »واللي في بيت 
اهلــه على مهلــه«، مؤكدا انه 
فــي كل يوم تأخير بتشــكيل 
احلكومــة يشــكل خطرا على 
قانــون االنتخابــات اجلديد، 
وامكان اعداده، مكررا التحذير 
من االبقاء علــى قانون 196٠ 
باعتبــاره اصــل الِعلــل التي 
يعاني منها البلد، واعوذ باهلل 

ان نقبل به.
علــى ان اعنف رد جاء من 
صحيفة »السفير« التي تعكس 
وجهة نظر ثنائية حزب اهلل 

وحركــة امل، حيــث عنونت 
صفحتها بالقول: فرجنية ممر 
الزامي للحكومة، أهكذا يكون 

الوفاء يا جبران؟!
االنفعــال  هــذا  ومــرد 
السياســي، بحســب مصادر 
عليمة لـ »األنباء« ان الرئيس 
نبيه بري وحــزب اهلل تلقيا 
معلومات عن توجه جدي لدى 
الرئيسني ميشال عون وسعد 
احلريري نحو اعالن حكومة 
امر واقع نهاية االسبوع املقبل 
اذا استمرت املماحكات الراهنة 

حول احلقائب واحلصص.
وماذا لو رفض وزراء امل 
وحــزب اهلل واملردة احلقائب 
املعطاة لهم واعلنوا االنسحاب 
مــن حكومــة كهــذه؟ اجابت 
املصادر بالقول: عندها تتحول 
احلكومة الى حكومة تصريف 
اعمال كحكومة الرئيس متام 
ســالم القائمــة اآلن، والتــي 
ســتحل حكومــة احلريــري 
محلهــا، وهــذا فــي الواقع ما 
يثيــر مخاوف بري وحلفائه، 

خصوصــا ان هناك جتربتني 
سابقتني، حكومة العماد ميشال 
عون العسكرية عام 1988 التي 
استمرت بثالثة وزراء من اصل 
6 بعد استقالة الوزراء املسلمني 
الثالثة، وحكومة الرئيس فؤاد 
السنيورة التي استمرت رغم 

استقالة الوزراء الشيعة.
واضافت: ميكــن بالتفاهم 
مع حزب اهلل ان يصل العماد 
عون الى بعبدا، لكن يبدو ان 
تفاهم معراب تقدم على التفاهم 
مــع احلزب فور وصول عون 
الــى القصر اجلمهــوري، ألن 
التحالــف مع القــوات وحده 
يكفــل جلبران الفــوز مبقعد 
نيابي حتى يضع نفسه على 
سكة الرئاسة بعد 6 سنوات، 
فالزم نفسه وتياره والرئاسة 
وكل اجلمهورية مبفاعيل اتفاقه 
مع د.سمير جعجع، واالصح 
ان يقول باســيل انه مستعد 
العطــاء »القوات« من حصته 
ال من حصة اآلخرين مسيحيا، 
لقد شــطب باسيل كل هؤالء، 
وطغى هّم البترون عنده على 
ما عــداه وقرر ان ميشــي في 

مسار مسيحي.
الى »بيت   املقــال  وخلص 
القصيــد« فــي هــذه احلملة 
االعالميــة على باســيل ومن 
خلفــه العهــد اجلديــد وهــو 
التحذير من مغبة طرح حكومة 
مبن حضر، واعتبرتها نهاية 
املكلــف  سياســية للرئيــس 
واجهاضــا للعهــد اجلديد في 
شــهره االول، مجددة التأكيد 
انــه ال حكومة دون ســليمان 
فرجنية بالتضامن الشــيعي 

الكامل: امل وحزب اهلل!
الرئيــس املكلــف ســعد 
احلريــري حتــدث امــس في 
افتتــاح »اكادمييــة التواصل 
والقيادة« في وسط بيروت في 
التعاون بني مؤسسة احلريري 

للتنميــة واجلامعة اللبنانية 
االميركيــة، لكنــه جتنب مرة 
اخرى التطــرق الى موضوع 

تشكيل احلكومة.
في حني، اعطى مصدر في 
تيار املستقبل بعدا ثالثا لعرقلة 
تشكيل احلكومة غير اخلالف 
علــى الــوزارات او العوامــل 
اخلارجية، يتمثل في محاولة 
رئيس مجلس النواب وحزب 
اهلل إحيــاء الترويكا وفرض 
املثالثة في كل االســتحقاقات 
انطالقا من استحقاق تشكيل 
احلكومة الذي هو دســتوريا 
من مهام رئيســي اجلمهورية 

واحلكومة وحسب.
اوســاط قريبــة من حزب 
اهلل سجلت ٣ مالحظات على 
عملية تأليف احلكومة، احداها 
تتعلق مبحاولة تصوير االزمة 
وكأنها لدى الرئيس نبيه بري 
بوصفه املفاوض عن الفريق 
الشــيعي، والثانيــة تتعلــق 
مبحاولة في الداخل واخلارج 
الحداث تغيير في استراتيجية 
العهد، والثالثة تتعلق بسعي 
القوات اللبنانية لالبقاء على 
قانون 196٠ باعتبارها »عرابة 
العهــد« للحصــول على كتلة 
نيابيــة كبيــرة تســتأثر مع 
التيار الوطني احلر باحلصة 
املسيحية في الدولة قوامها 64 

نائبا من بينهم ٣5 مارونيا.
وتــرد القــوات اللبنانيــة 
بالقــول: ان مــا يحصل على 
صعيــد تشــكيل احلكومــة 

»تطويع« مبكر للعهد.
وتساءل مصدر قواتي: ملاذا 
انفســهم باحلصة  يقحمــون 
املسيحية في احلكومة من خالل 
فــرض الوزارة التــي يريدها 
سليمان فرجنية؟ فهل اقحمنا 
انفســنا بحصتهــم وطالبنــا 
بتوزيــر النائــب عقاب صقر 
)شيعي( من كتلة املستقبل؟

)محمود الطويل(  الرئيس املكلف سعد احلريري خالل افتتاحه »أكادميية التواصل والقيادة - عال« في وسط بيروت 

دميستورا: 
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الشرقية

»السفير«: منذ 
وصول عون إلى 

بعبدا أصبحت 
األولوية لتفاهم 

معراب

»املستقبل«: 
يحاولون فرض 

»الترويكا« من خالل 
تشكيل احلكومة


