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أنباء سورية

أنباء لبنانية

بيروت ـ أ.ف.پ: فيما يلي التواريخ الرئيسية في القتال 
على دمشق وضواحيها والذي اندلع بعد عام من بدء 

احلرب في سورية عام 2011:

 ٭ 17 يوليو 2012: أعلن »اجليش السوري احلر« عن بدء 
»معركة حترير دمشق«.اندلع قتال عنيف على مشارف 

العاصمة بني القوات احلكومية واملسلحني.وأطلق اجليش 
قذائف الهاون على العديد من ضواحي دمشق التي 

يتحصن فيها املسلحون، ثم استخدم املروحيات.

٭ 18 يوليو 2012: قتل اربعة مسؤولني سوريني كبار من 
بينهم آصف شوكت صهر الرئيس السوري بشار االسد، 

في تفجير انتحاري استهدف مقر األمن القومي. 

٭ 23 يوليو 2012: نشر النظام السوري وحدات نخبة من 
اجليش في دمشق استعادت السيطرة على القسم االكبر 

من العاصمة.

٭ من 20 الى 26 اغسطس: شن اجليش هجوما واسعا 
على بلدة داريا على مشارف دمشق وقتل أكثر من 500 

شخص.

٭ 21 اغسطس 2013: قتل املئات في هجمات قالت فصائل 
املعارضة أن اسلحة كيميائية استخدمت فيها ضد معاقل 
املعارضة املسلحة قرب دمشق من بينها معضمية الشام. 

نفى النظام تلك التهم.في أواخر اغسطس القى تقرير 
لالستخبارات األميركية مسؤولية الهجوم على احلكومة 
السورية »بدرجة عالية من الثقة« وقال أن 1429 شخصا 

قتلوا من بينهم 426 طفال.

٭ 14 سبتمبر 2013: اتفقت الواليات املتحدة وروسيا 
على خطة للتخلص من اسلحة سورية الكيميائية بحلول 
منتصف 2014، ما حال دون توجيه ضربات اميركية في 

سورية. بعد يومني قال تقرير لألمم املتحدة إن هناك دليال 
واضحا على استخدام غاز السارين في هجوم 21 اغسطس.

٭ أحياء حتت احلصار: في 2012 قطعت القوات السورية 
احلكومية وحلفاؤها طرق الوصول إلى بلدتي الزبداني 
ومضايا احملاصرتني القريبتني من احلدود السورية مع 
لبنان. أدى حصار مضايا الذي أصبح كامال مبنتصف 

2015، إلى مقتل 60 شخصا بسبب سوء التغذية واملجاعة 
من بينهم أطفال، بحسبما ذكرت منظمات إغاثة. حوصرت 
مناطق اخرى حتت سيطرة الفصائل املسلحة في الغوطة 
الشرقية في ريف دمشق. في اغسطس 2016 خرج آخر 

املسلحني من معقلهم السابق في داريا غرب دمشق 
مبوجب اتفاق بني النظام والفصائل املسلحة بعد حصار 

القوات احلكومية للبلدة ملدة أربع سنوات.
السيطرة على وادي بردى في أواخر يناير 2017 استعاد 

اجليش السوري السيطرة على وادي بردى الذي يعد 
مخزن مياه العاصمة السورية. وحرم السكان من املياه 
ملدة تزيد على الشهر، والقت احلكومة مبسؤولية قطع 

املاء على الفصائل املسلحة. في مارس قال حتقيق لألمم 
املتحدة إن قصف النظام لعني الفيجة في وادي بردى هو 
الذي تسبب في انقطاع املياه عن أكثر من خمسة ماليني 

شخص واصفا ذلك بأنه »جرمية حرب«.

املعركة على دمشق.. بالتواريخ عشرات الغارات الكثيفة على مواقع المعارضة في جوبر

املعارضة تطلق املرحلة الثانية من معارك شرق دمشق 
وروسيا تستبعد حتقيق املصاحلة دون حكم ذاتي لألقليات

عواصــم - وكاالت: فيما 
أعلنــت املعارضة الســورية 
امس إطــالق املرحلة الثانية 
من معركتها شرق العاصمة 
دمشق، تعرضت مواقعها في 
حــي جوبر وســط العاصمة 
امس لعشرات الغارات الكثيفة.

وقال مدير املرصد السوري 
رامــي  اإلنســان  حلقــوق 
عبدالرحمن ان »طائرات حربية 
شنت غارات كثيفة فجر امس 
على مواقــع الفصائل« الذي 
انطلق منه الهجوم امس األول، 
من دون أن يتمكن من حتديد 
اذا كانت الطائرات سورية ام 
روســية، كما أحصى املكتب 
اإلعالمــي فــي جوبــر، عــدد 
الغارات »بأكثر من أربعني غارة 

منذ ساعات الفجر األولى«.
وشــهدت املنطقــة امــس 
مواجهات عنيفة بني املعارضة 
والنظام ترافقت مع عشرات 
الغــارات اجلويــة على نقاط 
االشــتباك، وأحصى املرصد 
امــس مقتــل ٢6 عنصرا من 
قوات النظام و٢١ عنصرا من 
الفصائل املقاتلة في الساعات 

الـ٢4 األخيرة.
وبدأت قوات النظام مساء 
امــس األول هجومــا مضادا، 
ومتكنت وفق عبدالرحمن من 
»استعادة السيطرة على ٧٠% 
من النقاط التي خسرتها، فيما 
التزال املواقع املتبقية منطقة 
اشتباكات«، وقال عبدالرحمن 
ان »قوات النظام واملجموعات 
املواليــة لهــا واصلــت امس 
هجومها املعاكس الســتعادة 
بقية النقاط التي التزال حتت 

سيطرة الفصائل«.
ونقلــت وكالــة األنبــاء 
الســورية الرســمية »سانا« 
ان  عســكري  مصــدر  عــن 
وحــدات اجليش اســتعادت 
»جميــع النقاط التي تســلل 
إليها إرهابيو جبهة النصرة 
واملجموعــات التابعة له في 
محيط منطقة املعامل شمال 
جوبر« وقضــت »على كامل 

املجموعات املتسللة بأفرادها 
وعتادهــا«. وأوضحــت ان 
العملية العسكرية »استهدفت 
املناطــق التــي انطلــق منها 
النصــرة  جبهــة  إرهابيــو 

واملجموعات التابعة له«.
ودفعت املعارك وما رافقها 
من اطــالق الفصائل املقاتلة 
قذائف على احياء عدة وسط 
دمشــق امــس األول، قــوات 
النظام الى قطع جميع الطرق 
املؤدية الى ساحة العباسيني 
التي بدت خالية من أي حركة. 
كما أعلــن عدد مــن املدارس 
تعليــق الدروس حفاظا على 

سالمة الطالب.
وأفاد مراسلون امس بأن 
احلركة في ساحة العباسيني 

بــدأت تعــود الــى طبيعتها 
تدريجيا مع فتــح الطرقات، 
فــي وقــت كان ميكن ســماع 
ازيز طائــرات حربية حتلق 
فوق املدينة صباحا وأصوات 

رشقات وقصف متقطع.
وفي كراجات العباســيني 
واملنطقة احمليطــة بها، بدت 
آثار االشتباكات واضحة امس 
مع وجود ســيارات محروقة 
وبعــض املنــازل املتضــررة 
واستمرار سقوط القذائف من 
مواقع الفصائل، وفق مراسلي 

فرانس برس.
كما اشــاروا الى انتشــار 
أمنــي في املنطقة وشــاهدوا 
عددا من اجلنود يفترشــون 
األرض ويتدفــأون بأغطيــة 

فيما يبدو مبنزلة قيلولة بعد 
مشاركتهم في القتال. وال تزال 
الفصائل املقاتلة وفق املرصد، 
حتتفظ بسيطرتها على مواقع 
رئيســية عــدة، ابرزهــا في 
املنطقــة الصناعيــة الواقعة 
بني حيي جوبر والقابون في 

شرق العاصمة.
ان  عبدالرحمــن  وقــال 
الفصائل متكنت في هجومها 
امــس األول مــن أن »تفتــح 
الطريــق بــني احليــني ملــدة 
ســاعات، لكن املنطقة تشهد 
اشــتباكات عنيفــة ولم يعد 
القابون  العبور مــن  ممكنــا 

الى جوبر«.
الى ذلك، أعلن مستشــار 
العليــا للمفاوضات  الهيئــة 

العريضي،  الســورية يحيى 
أن ممثلي املعارضة املسلحة 
ال يســتبعدون املشاركة في 
اجلولة الرابعة من مفاوضات 
أستانا املقرر عقدها في مايو 
املقبل، حــال التــزام القوات 
املوالية لدمشق بالهدنة ووقف 

قصف البلدات اآلمنة.
ونقلت قناة »روسيا اليوم« 
اإلخبارية عن العريضي قوله، 
إن القــرار حول املشــاركة في 
»أستانا-4« لم يتخذ بعد، إال أنه 
ال يستبعد ذلك في حال التزام 
القوات املوالية لدمشق بالهدنة 
البلدات اآلمنة،  ووقف قصف 
مضيفا أن الهدنة متثل عنصرا 
محوريا وال ميكن احلديث عن 
املشــاركة في املفاوضات حال 

عدم االلتزام بها.
وأكــد أن وفــد املعارضــة 
السورية املسلحة بالتشكيلة 
ذاتها في هذه احلالة مستعد 
حلضور »مفاوضات أستانا«، 

كما كان سابقا.
وفي ســياق متصــل، أكد 
رئيس جلنة مجلس »الدوما« 
الدولية  الروســي للشــؤون 
أنه  ليونيد سلوتسكي امس 
ال ميكن حتقيق مصاحلة في 
سورية دون إقامة مناطق حكم 

ذاتي لألقليات.
ونقلت قناة »روسيا اليوم« 
اإلخبارية عن سلوتســكي - 
فــي تصريحات صحافية من 
دمشق، التي كان قد وصل إليها 
علي رأس وفد من نواب مجلس 
الدوما الروسي وممثلني عن 
البرملانية ملجلس  اجلمعيــة 
أوروبــا - »ســنبحث مــع 
البــالد والبرملانيــني  قيــادة 
موضوع الدســتور، مشــيرا 
الــى أن القضايــا األساســية 
في ســورية تتمثل في تنفيذ 
قرار مجلــس األمــن الدولي 
رقم ٢٢54، وتبادل األســرى 
وإمكانيــة إقامة مناطق حكم 
ذاتي قوميــة، وال ميكن دون 
ذلك حتقيق عملية املصاحلة 

احلقيقية في سورية«.

الهيئة العليا 
للمفاوضات 

السورية: ال نستبعد 
املشاركة في 

»أستانا 4« حال 
التزام النظام

احلريري التقى عون: سنصل لقانون انتخابي يرضي اللبنانيني
اســتقبل الرئيس العماد 
ميشال عون في قصر بعبدا، 
امس رئيس احلكومة ســعد 
احلريري الذي عرض األوضاع 
العامة في البالد، اضافة الى 
املواضيع امللحــة املطروحة 
على الســاحة الداخلية، كما 
وضع احلريري الرئيس عون 
في أجواء االتصاالت واللقاءات 
التــي يجريهــا مع الــوزراء 
املعنيني، من اجل اإلسراع في 
إيجاد السبل الكفيلة بوضع 
احللول الالزمة لكل املواضيع 
متهيدا لبحثها بشكل نهائي 

واقرارها.
وبعد اللقاء، حتدث الرئيس 
الــى الصحافيني  احلريــري 
قائــال: »تباحــث اليــوم مع 
الرئيس عون فــي األوضاع 
العامة في البلد، وفي موضوع 
التي يتم  املوازنة وامللفــات 
درسها حاليا، وكنا حريصني، 
على مكافحة الفساد ووجوب 
وضع حد لــه ووقف الهدر، 
حيث حتدث وزير املال وعدد 
من الوزراء في هذا الشــأن.. 
ان موقفنا واضــح، وهو ان 
هذه احلكومة هي الستعادة 
ثقة الناس، وهم يرغبون في 
رؤية وقف الفســاد والهدر، 
وهو ما تعمل عليه احلكومة 
وســنكون صادقني دائما مع 
الناس، فالعمل الصادق هو 
الكفيل بجعل الناس يشاهدون 
حقيقة ما نقوم به.. اما امللفات 
األخرى التي طرحناها على 
الرئيس عون، ومنها املوازنة 
الرتب والرواتب  وسلســلة 
التي نلتزم بها، فأؤكد انه ال 
داعي للتظاهر الن كل الكتل 
السياسية متفقة على إقرار 
السلسلة.. هناك بعض األمور 
السياســية التــي يتم حلها، 
اضافــة إلى الســعي لتأمني 
موارد إلقرار السلسلة، اال ان 
االتفاق موجود على ضرورة 

اقرار هذا املوضوع«.
وردا على تســاؤل حول 
هل مت طرح موضوع قانون 
الرئيــس  االنتخــاب؟ قــال 
احلريــري: »ناقشــنا هــذا 
املوضوع، وهناك حوار ايجابي 
جــدا بــني مختلــف االفرقاء 
اننا  السياســيني.. وبرأيــي 

سنصل الى حل في هذا الشأن، 
صحيــح ان البعض قلق من 
اقترابنا من مواعيد دستورية 
باتت حرجــة، ولكنني على 
ثقة مــن اننــا ســنصل الى 
قانــون جديــد لالنتخابــات 
يرضي متثيل اللبنانيني في 
مجلس النــواب، ونكون قد 
تخطينــا هــذه الفتــرة بأقل 
قدر من املشاكل«. كما سئل: 
هنــاك التباس حــول موقف 
تيار املســتقبل من النسبية 
الكاملــة، فهل ســتقبل بها؟ 
وهنا اجاب الرئيس احلريري: 

»نحــن منفتحــون على كل 
القوانــني التي يتــم تقدميها 
املختلــط...(،  )النســبية، 
وهو قرار اتخذناه في التيار 
إلظهــار اننا ال نشــكل عقبة 
في هذا املجال. وما يهمنا هو 
ارتياح افرقاء آخرين في البلد 
علــى غرار وليد بك جنبالط 
وغيــره، للقانــون اجلديد«. 
وحــول هل هــذا يعني انكم 
لســتم مع النســبية إرضاء 
للنائــب وليد جنبالط؟ قال: 
»كال، فالنائب جنبالط حتدث 
عن هذا املوضوع بايجابية، 

وال ضرورة الن ننسب اليه 
ما لم يقله، فهو منفتح على 
املختلط وعلى أي قانون آخر، 

وهذا األمر مهم بحد ذاته«.
وطرح تساؤل: هل حددمت 
وقتــا لالتفــاق علــى قانون 
االنتخاب؟ فقال: »في اسرع 
وقت ممكــن، واذا متكنا غدا 

من ذلك فلن نتأخر«.
وعن وجود وعود منه إلى 
املواطنني بــأن يكون صادقا 
معهــم بعد احتجاجات امس 
األول، قــال احلريري: »نحن 
لــن نلجأ الــى الضريبة كما 

مت نشــرها. وقــد قلت كالما 
واضحا بأن ما نشر هو مجرد 
اكاذيــب.. فــاذا قررنا وضع 
أي رســم او ضريبة على أي 
موارد، فالغاية ستكون عدم 
استهداف الناس، فهناك رسوم 
ميكن فرضها على شــركات 
واألمــالك البحريــة وغيرها 
من شــأنها ان تؤمــن موارد 
للخزينة لتمويل السلسلة.. 
ومن باب الصــدق، اذا اردت 
مترير السلسلة دون موارد، 
فعندها اكون قد اســتهدفت 
كل الناس، ألن األمر سيطول 
أموال الدولة التي اذا انهارت، 
فسيسألوننا عن السبب الذي 
دفعنــا الى القبول بهذا األمر 
في مجلس الوزراء. ما نقوله 
هو التالي: نحن مع السلسلة، 
ولكــن مع وجــوب ان تكون 

األمور واضحة للجميع«.
كما سأل: قيل انه اذا توقف 
الهــدر في اجلمــارك، فيمكن 
متويــل السلســلة عندهــا؟ 
فأجاب: »هذا مجرد كالم.. اذا 
كان هناك من هدر في اجلمارك 
فسنتعامل معه، ولكن الكالم 
باإلجمــال يبقــى فارغــا من 
احلقيقة.. ان السلسلة تكلف 
١٢٠٠ مليون دوالر، فهل الهدر 
فــي اجلمارك يصــل الى هذا 
الرقم؟ نحن في مرحلة يشهد 
لبنان فيها منوا ال يتخطى الـ 
١%، ومطالبون برفع األجور 
والقيام بإصالح. هناك إصالح 
إداري يجب ان يحصل، فكل 
الدول تقــوم بإصالحات من 
اجل املواطن، وكل من ندفع 
لهــم هم في خدمــة املواطن. 
لذلك، عندمــا نرفع الرواتب 
لهــؤالء، فعليهــم ان يعلموا 
ان عليهــم خدمــة املواطــن، 
سواء كان رئيس حكومة او 
قائد جيش او ضابط برتبة 
كبيرة او غيرهم، فجميعهم 
فــي خدمــة املواطــن. هناك 
انــاس يســتحقون بالفعــل 
زيادة راتبهــم، ولكن علينا 
تأمــني التمويــل، ألنــه مــن 
أسهل األمور ان أقوم كسعد 
احلريــري باملوافقــة علــى 
السلسلة والتصويت عليها 
إلقرارها، وينهار البلد ولكن 

ما هي اإلفادة من ذلك؟«.

)محمود الطويل( الرئيس العماد ميشال عون مستقبال رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري في بعبدا    

االجتماع ناقش 
املوازنة 

ومكافحة الفساد 
ووقف الهدر

النسبية وبرنامج احلركة الوطنية
بيروت ـ د.ناصر زيدان

بالترافق مــع إحياء الذكرى األربعني الستشــهاد رئيس احلركة 
الوطنية اللبنانية كمال جنبالط، وبعد أن توضحت اخلطوط العريضة 
التي وقفت وراء عملية اســتهدافه، بكونها أرادت القضاء على جتربة 
عربية، مناصرة للقضية الفلسطينية، ووطنية وليست طائفية. وأهم 
ما في هذه التجربة التي حظيت بتأييد أغلبية اللبنانيني في سبعينيات 
القرن املاضي، أنها وضعت برنامجا مرحليا لإلصالح السياســي في 
لبنــان، فيه مجموعة من البنود التي تقود الى دولة مدنية، وتشــكل 
حاضنا آمنا ملكونات الوطن كافة، بعيدا عن التقسيمات الطائفية للسلطة.
أهمــا ما جاء في البرنامج املرحلي للحركة الوطنية الذي أعلن في 
18/ 8/ 1975، اقتــراح العتماد قانون انتخابــي يعتمد نظام التمثيل 
النســبي. وفي الفقرة »أ« من البنــد )2( التي خصصت للحديث عن 
تطوير األداء الدميوقراطي في البالد، جاء في البرنامج حرفيا: »إلغاء 
الطائفية السياسية - جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة - األخذ بنظام 
التمثيل النسبي - ان يكون لكل 10 اآلف ناجب نائبا واحدا - تخفيض 
ســن االقتراع من 21 الى 18 سنة - اخضاع النائب الى مراقبة ديوان 
احملاسبة فيما يتعلق بوضعه املالي - وضع سن تقاعد للنواب ال يتجاوز 
64 عاما«. الذين يتحدثون عن قانون االنتخاب على أســاس النسبية 
اليوم، يستشــهدون على الدوام مبا اقترحه كمال جنبالط قبل اكثر 
من أربعني عاما، وهذه املقارنة تعزز مكانة النظام النسبي في األوساط 
الشــعبية بطبيعة احلال، على اعتبار ان بعض من يتقدم باالقتراحات 
اليوم محســوب على بيئة لم تكن موالية للحركة الوطنية، بينما من 
يعارض بعض الطروحات التي تتحدث عن النظام النســبي، من بيئة 

سياسية كانت مؤيدة لبرنامج احلركة الوطنية.
ما الفرق بني ما يطرح اليوم من اقتراحات لقوانني انتخابية تعتمد 

على النسبية، وبني اقتراح احلركة الوطنية السابق؟

٭ أوال: يؤكد برنامج احلركة الوطنية إلغاء الطائفية السياسية في توزيع 
مقاعد النواب قبل اعتماد النظام النســبي، ألن الطائفية والنسبية، ال 
ميكن جمعهما موضوعيا، لصعوبة تطبيق القانون النسبي في الواقع 
الطائفي، سياســيا بالدرجة األولى، وتقنيا بالدرجة الثانية. وال مجال 
لتفصيل فرضية صعوبة الدمج اآلن، ولكن من املؤكد أن اعتماد النسبية 
مع الطائفية، سيؤدي الى جتميع األصوات على القاعدة الطائفية واملذهبية 
ملناصرة اللوائح املتقابلة، اكثر مما هو عليه احلال اليوم، وسيزيد من 
القوقعة الطائفية، اذا لم نقل الشرذمة والتباعد، كما ان توزيع املقاعد 
على األساس الطائفي واملذهبي بني اللوائح، دونه صعوبات تقنية كبيرة.

٭ ثانيا: طالب برنامج احلركة الوطنية مبجموعة من اإلصالحات التي ال 
بد أن تسبق اعتماد النظام النسبي، منها تخفيض سن االقتراع، ومنها 
إخضاع النائب لرقابة ديوان احملاسبة، وفصل النيابة عن الوزارة، ولعل 
اهم هذه االقتراحات، هو ان يكون لكل عشرة آالف ناخب نائبا واحدا. 

فهل يقبل البعض بتطبيق هذا اإلصالح األخير على سبيل املثال؟
ترى شخصية سياسية محايدة من الرعيل القدمي: ان لبنان محكوم 
باعتماد الدميوقراطية التوافقية، أقله حتى هذه اللحظة، واي مغامرات 
غير محسوبة، قد تؤدي الى نتائج غير محسوبة أيضا، وبالتالي ميكن 
أن تتفلت األوضاع عن الســياق التي جتري عليه اليوم، ذلك بسبب 
بعض التغييرات الدميوغرافية، وبســبب اجليوبوليتيك الذي يحكم 

لبنان ويحيط به. 
وتتابع الشــخصية املذكورة ذاتها: ان احلســابات الرقمية لعدد 
النواب وانتمائهــم الطائفي ضمن الكتل والتكتالت، ليســت مقاربة 
واقعية، وليست في مصلحة املسيحيني حتديدا، ومصلحة هؤالء في 
كونهم محل قبول وتوافق من باقي األطراف. وهذه األطراف األخرى 
تتمســك بدورهم ومكانتهم ونفوذهم في دوائر احلكم واكثر من أي 
وقت مضى، والتحديات السياسية ليست في مصلحتهم نهائيا، وفقا 

لقول الشخصية املخضرمة املنوه عنها أعاله.

تظاهرات بيروت أرجعت »السلسلة« إلى اخللف
بيروت ـ عمر حبنجر

سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام في 
حالة »فرملة« وجتميــد، مخلية الطريق 
رئيس  اعتبر  الــذي  االنتخابات  لقانون 
النواب نبيه بــري ان االولوية يجب ان 

تعطى له بسبب دقة الوضع.
هذا التبدل في االولويات أملته ســلبيات 
التظاهرات التي حصلت في بيروت يوم 
الســبت املاضي، حيث جنــح مقنعون 
في إثــارة االضطراب برشــقهم رئيس 

بقوارير  احلريــري  ســعد  احلكومــة 
املياه، فيما كان يســعى للتحاور معهم 
على االرض، مبقابل ايجابيات احلشــد 
اجلماهيري الفائــق للتوقع في املختارة 
عاصمة الزعامــة اجلنبالطية في اجلبل، 
والذي كّرس احادية الزعامة اجلنبالطية 
»يوم  نتائج  واولــى  والوطنية،  الدرزية 
املختارة« املشــهود بذكرى مرور اربعة 
عقود علــى اغتيال كمــال جنبالط ، ما 
اوردته قناة »او.تي.ڤي« الناطقة بلســان 
العهد عــن زيارة قريبــة لرئيس اللقاء 

الدميوقراطي النائــب وليد جنبالط الى 
قصر بعبدا.

وبزيارة جنبالط االولــى الى بعبدا منذ 
وصول الرئيس ميشال عون اليه، البد ان 
تنفرج اسارير دعاة اعداد قانون انتخاب 
جديد. وتشير مصادر متابعة لـ »األنباء« 
إلى ان رئيس احلكومة ســعد احلريري 
الذي وقف الى جانب جنبالط في ذكرى 
والــده في املختارة لعب دورا ملموســا 
في تضييق املسافة الفاصلة بني الرئيس 

العماد ميشال عون ووليد جنبالط.


