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أنباء لبنانية

أنباء سورية

تقرير إخباري

نفى صحة أعداد القتلى التي ينشرها اإلعالم: »عددهم عشرات اآلالف وليس مئات اآلالف«.. واتهم »جبهة النصرة« بارتكاب االعتداء على الحافالت

األسد: خسرنا أكثر من نصف قدرات الدفاع اجلوي بسبب عمليات املسلحني
أكــد  وكاالت:  ـ  عواصــم 
الرئيس الســوري بشار األسد 
امــس أن جيــش بالده خســر 
أكثر من نصــف قدرات الدفاع 
اجلوي جراء احلرب، مشــيرا 
إلــى أن هذا األمر ميثل ســبب 
عجزه عن اعتراض الصواريخ 
األميركية التــي ضربت مطار 

الشعيرات اجلوي.
وأوضح األسدـ  خالل مقابلة 
مع وكالة »سبوتنيك« الروسية 
أوردتها قناة »روسيا اليوم«ـ  أن 
الروس من خالل دعمهم للجيش 
السوري، عوضوا جزءا من تلك 
اخلسارة بأسلحة وأنظمة دفاع 
جوي نوعية، مضيفا »لكن هذا 
ال يكفي عندما تتحدث عن بلد 
بأكملــه، األمر يســتغرق وقتا 
طويال الســتعادة كل دفاعاتنا 

اجلوية«.
أن  إلــى  األســد  وأشــار 
املفاوضات مع اجلانب الروسي 
حول شراء األســلحة، مبا في 
ذلك أنظمة دفاع جوي جديدة، 
جتري بصورة مستمرة، مشيرا 
إلى »الدور الروســي اإليجابي 
علــى املســتوى العاملــي مــن 
خالل مســاهمتها فــي احلرب 
علــى اإلرهــاب في ســورية«، 
مؤكدا أن روســيا عندما تدعم 
اجليش السوري، فإنها ال حتمي 
املواطنني السوريني والروس، بل 
وحتمي األوروبيني واآلخرين.

مــن جهــة أخــرى، أعــرب 
األســد عن اســتعداد دمشــق 
الدائــم للتعاون مع أي بلد مبا 
في ذلك الغرب، لتحرير مدينة 
الرقة من قبضة تنظيم »داعش« 
اإلرهابي، مشــيرا إلى أن بالده 
على دراية بعدم امتالك الغرب 

اإلرادة حملاربة »اإلرهابيني«.
وشــدد األسد على ضرورة 
مغــادرة كل القــوات األجنبية 
املنتشــرة في سورية من دون 
املوافقة من قبل سلطات البالد، 
سواء كانت أميركية أو تركية 
أو أخرى، موضحا أنه سيكون 
عليها مغادرة األراضي السورية 
فورا بعد هزمية اإلرهاب، وإما 

ولم يخفوا أنفسهم منذ البداية، 
واعتقــد أن اجلميع متفق على 

أن النصرة قامت بذلك«.
وردا علــى ســؤال عمــا اذا 
كانت هنــاك مجموعة محددة، 
أم النصرة نفسها، اوضح األسد 
»عندما تتحدث عن النصرة فأنت 
تتحدث عن أيديولوجيتها. وكما 
تعرف فإن النصرة غيرت اسمها، 
وبالتالــي فإن تغيير األســماء 

سيتم طردها بالقوة.
كما اتهم الرئيس السوري 
»جبهة النصرة« سابقا و»فتح 
الشام« حاليا، بارتكاب اعتداء 
استهدف حافالت تقل نازحني 

مدنيني في ١5 اجلاري.
وقال األسد »عندما اعتقدنا 
أن كل شيء بات جاهزا لتنفيذ 
االتفــاق، فعلــوا ما كانــوا قد 
أعلنوه. إنهم من جبهة النصرة، 

خان شيخون.
وقــال ردا علــى ســؤال إن 
»الطريق الوحيــد كي يحضر 
اإلرهابيون األموال، واألسلحة، 
وكل أشكال الدعم اللوجستي، 
واملجندين، وهذا النوع من املواد 
هو من خالل تركيا. ليس لديهم 
أي طريــق آخر يســتخدمونه 
للقدوم من الشمال. وبالتالي، 

فإن املصدر هو تركيا ١٠٠%«.

ال يعني تغييــر األيديولوجيا 
أو الســلوك أو مســار القتــل. 

وبالتالي، فإن االسم ال يهم«.
واعلن املبعوث اخلاص لالمم 
املتحدة الى سورية ستافان دي 
ميســتورا ان مرتكبي االعتداء 

ادعوا انهم موظفو اغاثة.
ونفى الرئيس السوري أي 
اســتخدام للغاز الســارين في 
هجــوم كيميائــي مفترض في 

كما قلل الرئيس السوري من 
اعداد القتلى خالل ست سنوات 
من النزاع واملقدرة بحوالي 3٢٠ 
الفا، قائــال »ال ميكننا احلديث 
الرســمية،  البيانــات  اال عــن 
عددهم عشــرات اآلالف وليس 
مئات اآلالف كما تكتب وسائل 

اإلعالم«.
واضــاف ان االرقــام التــي 
تتداولها وسائل االعالم الغربية 
هدفها »تضخيم املجموع إلظهار 
فظاعة االوضاع واســتخدامه 
كذريعة انسانية لغزو سورية«.
من جانبه، أكد وزير الدفاع 
األميركــي جيــم ماتيس خالل 
زيــارة قــام بها إلى اســرائيل 
امس أن النظام السوري احتفظ 
الكيميائية  ببعــض أســلحته 
»دون شــك«، محــذرا الرئيس 

بشار األسد من استخدامها.
وقــال ماتيس خالل مؤمتر 
صحافي مشــترك مــع نظيره 
االســرائيلي افيغدور ليبرمان 
»األهم هــو أن املجتمع الدولي 
يعتقد دون أي شك أن سورية 
احتفظت بأسلحة كيميائية في 
انتهاك التفاقها وإعالنها بأنها 

سلمتها كلها«.
وأضاف أن ذلك يعد »انتهاكا 
لقــرارات مجلس األمن الدولي 
التعامــل معــه  وســيتوجب 
دبلوماسيا وسيكونون مخطئني 
اذا حاولوا استخدامها ثانية. لقد 
وضحنا ذلك بشــكل جلي من 
خالل الضربة التي وجهناها«.
وأشار إلى أن قوات النظام 
السوري »اعادت نشر طائراتها 
خالل األيــام القليلة املاضية« 
جتنبا لضربها مجددا في حال 

جتمعها في مكان واحد. 
وأكد مســؤول عسكري أن 
اســرائيل تقدر أن نظام األسد 
اليــزال ميلك »عدة أطنان« من 

األسلحة الكيميائية.
وتفيــد تقاريــر إعالميــة 
اســرائيلية أن كميتها تتراوح 
بني طن وثالثة. ورفض ليبرمان 
كذلك خالل املؤمتر التعليق على 

هذه التقديرات.

)أ.ف.پ( جانب من وصول املئات مت إجالؤهم من مدينتي فوعة وكفريا إلى مأوى مؤقت في جبرين على الضواحي الشرقية حللب امس  

املئات يصلون إلى وجهاتهم النهائية بعد يومني من إجالئهم
الراشدين - أ.ف.پ: وصل مئات األشخاص 
امس الى وجهاتهــم النهائية بعد يومني على 
إجالئهم من بلدات سورية محاصرة في عملية 
واسعة شهدت قبل ايام تفجيرا اوقع 150 قتيال، 

بينهم 72 طفال.
ويأتي ذلك في اطار تنفيذ املرحلة األولى من 
عملية اجالء بلدات سورية محاصرة هي اساسا 
الفوعــة وكفريا في ادلب ومضايا والزبداني 
ومناطق اخرى قرب دمشق. وتضمنت املرحلة 
األولى اجالء نحو 11 الف شخص على دفعتني، 
تضمنت األولى 7200 شخص والثانية 3300 
شخص، ضمن االتفاق بني احلكومة السورية 
والفصائل املعارضة برعايــة إيران، وقطر. 

وانتظرت حافالت الدفعة الثانية بعد إجالئها 
األربعاء فــي منطقتي عبور منفصلتني على 
اطراف مدينة حلب. وتوقفت 45 حافلة على 
متنها ثالثة آالف شخص من الفوعة وكفريا 
منذ صباح االربعاء في منطقة الراشدين الواقعة 
حتت سيطرة املعارضة غرب حلب، فيما توقفت 
11 حافلة تقل 300 شــخص من ريف دمشق 
منذ مساء األربعاء في منطقة الراموسة التي 
تسيطر عليها قوات النظام قرب حلب ايضا.
وقال مدير املرصد السوري حلقوق اإلنسان 
رامي عبدالرحمن امس لفرانس برس »استأنفت 

احلافالت طريقها« نحو وجهتها النهائية.
ووصلت كافة احلافالت التي تقل أهالي الفوعة 

وكفريا الى مدينة حلب، وفق عبدالرحمن.
واشــار الى ان حافالت ريف دمشق وصلت 
جميعها الى مناطق سيطرة الفصائل املعارضة 
في ريف حلب الغربي ومحافظة ادلب، ابرز 

معاقل الفصائل في سورية.
وكانت احلافالت توقفت أساسا بانتظار اإلفراج 

عن معتقلني في سجون النظام.
وقال ابوعبيدة الشامي، املسؤول عن عملية 
اإلجالء لدى الفصائل املعارضة، لفرانس برس 
في منطقة الراشدين »عند انتهاء تبادل احلافالت 

سيتم اإلفراج عن 750 اسيرا«.
وأضاف »هذا املوضوع الذي كان يعرقل األمر، 

واحلمد اهلل مت حله«.

نظرة إيران إلى روسيا: 
قلق.. وعدم استقرار

بيروت: الحظ محللون وخبراء في شؤون الشرق األوسط أن 
إيران تشعر بالقلق من املوقف الروسي، حيث انتقلت الشراكة 
بينهما من مســتوى التحالف إلى حالة أقل اســتقرارا. عندما 
تدخلت روسيا عام 2015 في سورية، كانت واضحة برسالتها، 
ان دعم إيران لنظام بشــار األسد لم يحقق أهدافه، ثم حتولت 
موسكو إلى أنقرة، باعتبارها أكثر فائدة، لتعود ومتسك وحدها 
بزمام األمور، بعدما تأكدت أن األتراك ليس لديهم ما يكفي من 
النفوذ على القوات السورية املناهضة لألسد، ثم جاءت الضربة 

الكيماوية، وحلقتها الغارة األميركية.
الحظــت إيران خالل هذه الفترة تناقص قيمة التعاون اخلاص 
بينها وبني روســيا، فانعكس ذلك على استراتيجيتها اخلاصة 
بسورية، فتوجهت إلى قطر، لتشرفا معا على صفقة تبادل أهالي 
كفريا والفوعة )شــمال إدلب( بأهالي الزبداني ومضايا )شمال 
غربي دمشق(. هناك نقطتان بارزتان في هذا »التهجير« املؤلم: 
روسيا تريد سورية غير مقسمة ودولة علمانية، وهي استثمرت 
كثيرا في سورية، وتريد أن حتقق هذا الهدف بني أهداف أخرى. 
فردت إيران بأنها تستمد قوتها من خطوط إمداداتها، هي تريد 
إضافة إلى اخلطوط اجلوية، تأمني خطوط برية من حدودها حتى 
املتوسط، إنها حاجة استراتيجية إليصال السالح إلى حزب اهلل 
في لبنان. من هنا، حمايتها لنظام بشار األسد، وإسراعها واحلزب 
عام 2011 إلى دعم النظام الذي كان مهددا بالســقوط. وحسب 
التقارير، فإن من أهدافها توزيع خطوط إمدادات الطاقة، ولديها 
خطط لبناء خط أنابيب ميتد من الشرق إلى الغرب عبر العراق 
إلى الساحل السوري. ومن هنا، أتت خطة التهجير األخيرة التي 

ستغير وجه سورية.
إن التحوالت في ديناميكية املنطقة، التي تشمل روسيا وأميركا، 
تضع إيران في موقف الدفاع. روســيا بعد القصف الكيماوي، 
كثفت من اتصاالتها مع الســعودية، وسيزور وزير اخلارجية 
السعودي عادل اجلبير موسكو في 26 اجلاري. أما الواليات املتحدة 
األميركية، فإنها تتعلم بالفعل أن تعزيز العمليات العسكرية في 
اليمن وسورية، من دون خطة للعبة سياسية مهيمنة، ال جتعل 
اإلدارة اجلديدة تبدو في موقع جيد. اجلغرافيا السياســية في 
املنطقة تتحرك بسرعة. حصل تعاون حول سورية بني روسيا 
وتركيا، واجتمع جنراالت أميركيون وروس وأتراك في جنوب 
تركيا لتجنب صدام عسكري أثناء مواجهة »داعش«، ثم تصاعد 
جنم حيدر العبادي، رئيس الــوزراء العراقي، وتردد أن قوات 
أميركية في العراق بدأت بنشر نقاط استطالع على جزء واسع 
من احلدود العراقيةـ  اإليرانية، وانطلقت أصوات عراقية تهتف 
»إيران برا برا«، لذلك ميكن مالحظة أن إيران تفقد األرض، ولم 
تعــد قادرة على وضع أو عرقلة جــداول األعمال، كأقرانها أو 

منافسيها الذين يعملون أيضا حلماية مصاحلهم األساسية.

اصطحب وزير الدفاع وقائد الجيش في جولة على الجنوب

احلريري من الناقورة: نرفض ما قام به حزب اهلل
بيروت ـ عمر حبنجر

في رد مباشــر على اجلولة 
االعالميــة التــي نظمهــا حزب 
اهلل على احلــدود اجلنوبية مع 
اســرائيل، والتي اعتبرت خرقا 
للقــرار الدولي ١٧٠١ الذي ينص 
في فقرته الثالثة على حصرية 
سيطرة احلكومة اللبنانية على 
الوضع في اجلنوب، قام رئيس 
احلكومة سعد احلريري بجولة 
جنوبية قبــل ظهر امس يرافقه 
وزيــر الدفاع يعقــوب الصراف 
وقائد اجليــش العماد جوزيف 
عون بدءا من مقر القوات الدولية 
في بلدة الناقورة، حيث استقبله 
قائد هذه القوات اجلنرال مايكل 

بيري.
ووصل احلريــري وصحبه 
مبروحيــة عســكرية مســتبقا 
وصوله بتغريدة اســتعاد فيها 
اغنية فيروز: بحبك يا لبنان، يا 
وطني بحبك، بشمالك بجنوبك، 

بسهلك بحبك.
الزيــارة ثكنــات  وشــملت 
اجليــش اللبناني وقــوى االمن 
الداخلي املنتشرة في نطاق تواجد 

القوات الدولية.
وبعد االجتماع بقائد القوات 
الدولية، اعلــن احلريري رفض 
احلكومــة ملا قام بــه حزب اهلل 
علــى احلــدود، معلنــا االلتزام 

بالقرار ١٧٠١.
وقال ان احلكومة مسؤولة عن 
السالم في اجلنوب، ونؤكد واجبنا 
بحماية احلدود هي فقط مسؤولية 
الدولــة اللبنانيــة التي هي لكل 
اللبنانيني واجليــش كذلك، وال 
اجندة لنا سوى االمن واالستقرار 
وليس من سلطة في لبنان فوق 

سلطة الدولة.
واضــاف: ال نقبــل باجلولة 
التي نظمها حزب اهلل لالعالميني 
اول من امــس، ونحن كحكومة 
ملتزمون بالقرار ١٧٠١، ونقوم بكل 
اجلهود لتسليح وتدريب اجليش 
والقوى األمنية، وال ســلطة في 

لبنان تعلو سلطة الدولة.
وقال ان اجليــش يدافع عن 
الســلطة الشــرعية، وبوصفــه 
النموذج الوطني اجلامع، خارج 

كل فئوية او مناطقية.
الســفيرة  كانــت  وفيمــا 
االميركية فــي بيروت اليزابيث 
ريتشــارد تضع حجر االساس 
ملبنى السفارة االميركية اجلديد 
في منطقــة عوكر، وواشــنطن 
منهمكــة بتشــريع عقابي جديد 

يذكر انه قبل شهر من حرب 
يوليــو عــام ٢٠٠6 نظــم حزب 
اهلل جولة صحافية مماثلة على 

احلدود مع فلسطني احملتلة.
رئيس حزب الكتائب سامي 
اجلميل ســأل: اين هي احلكومة 
مــن كل ما يجــري فــي لبنان؟ 
فهــي ال تعير اهتماما للشــؤون 
السيادية املتمثلة ببسط سلطة 
الدولة على اراضيها، وال تكلف 
نفسها عناء مجرد االجتماع لبحث 
قانون االنتخاب. ووصف اجلميل 
جولة حــزب اهلل مع االعالميني 
على املنطقة احلدودية اخلاضعة 
للقرار ١٧٠١ تعتبر مساسا بهيبة 
الدولة ونيال من سيادتها وخرقا 
لتعهداتها الدولية. وقال الوزير 
الســابق اللــواء اشــرف ريفــي 
تعقيبا على اجلولة التي نظمها 
حزب اهلل لالعالميني في املنطقة 
اجلنوبية احلدودية ان السلطة 
التي تستعرض ميليشيا مسلحة 
علــى مرآها وعلــى حدودها هي 
ســلطة فاقدة للحــد االدنى من 

االهلية والشرعية الوطنية.
واضــاف: ان هــذه الســلطة 
بكبيرهــا وصغيرها مســؤولة 
بصمتهــا وتخاذلهــا وتواطــؤ 
بعض اركانها عــن كل ما ميكن 
ان يتعرض له لبنان جراء اخلرق 
الفاضح للقرار ١٧٠١، وقال: لبنان 
ليس مســرحا لتمرير الرسائل 
االيرانية، وحزب اهلل يضع لبنان 

في عني العاصفة.
على صعيد قانون االنتخابات، 
يبدو ان رياحه هّبت من جديد، 
فالرئيس ميشال عون جدد الءاته 
املعروفة )ال للتمديد وال للستني 
وال للفراغ(، اال انه قرنهاـ  وألول 

ضد احلزب واجلمعيات املرتبطة 
به، كان حــزب اهلل ينظم رحلة 
اعالميــة للمنطقة احلدودية في 
اجلنوب الطالع وســائل االعالم 
التحصينات االســرائيلية  على 
الدفاعيــة على طول احلدود مع 

لبنان.
ورافــق االعالميني مســؤول 
الدائرة االعالمية في احلزب احلاج 
محمد عفيف باالضافة الى مسؤول 

عسكري تولى الشرح.
واحلاصل ان توقيت اجلولة 
كان مفاجئــا، مثلمــا هــو الــرد 
الرسمي من جانب رئيس احلكومة 
ووزيــر الدفاع وقائــد اجليش، 
وقد وصف رئيس حزب القوات 
اللبنانية د.ســمير جعجع هذه 
اجلولة بـ »اخلطأ االستراتيجي«، 
اذ ان احلزب اعطى انطباعا بأنه 
ال دولة لبنانية في اجلنوب وال 
جيشــا لبنانيا، وقد اتت جولة 
احلريري الالحقــة لتؤكد لألمم 
املتحدة وقواتها العاملة في جنوب 
لبنان علــى ان الدولة موجودة 

في اجلنوب واجليش موجود.
معظــم االنتقــادات للجولة 
انطلقــت من رفــض مضمونها 
اخلارق للقرار األممي ١٧٠١ الذي 
ينص في الفقرة التنفيذية الثالثة 
منــه علــى »ســيطرة احلكومة 
اللبنانية في اجلنوب بشــكل ال 
يترك اي مجال ألسلحة او سلطة 
غير سلطة الدولة اللبنانية«، ما 
يعني ان اي ســلطة غير سلطة 
الدولة وحتى لو لم تكن مسلحة 
تشكل خرقا، في حني يقول احلزب 
ان اجلولــة متت بالتنســيق مع 
قيــادة اجليش وقيــادة القوات 

الدولية.

مرة ـ بوعد الوصول الى قانون 
انتخــاب تأهيلي املنحى قبل ١5 
مايو املقبل. بدوره، رحب الرئيس 
نبيه بري بــكالم الرئيس عون 
كعادته، وذلك جلهة رفضه الفراغ 
في مجلس النواب، معتبرا الكالم 
عن رعاية املادة ٧4 من الدستور 
الفراغ النيابي هرطقة وبال معنى، 
وان قائلها »يعرف بالدستور قدر 

معرفتي بالقنبلة النووية«.
بري كشف عن صيغة جديدة 
لقانون انتخابي يعتمد النسبية 
الكاملة سيعلن عنها بعد استكمال 

املشاورات.
اما رئيــس احلكومة ســعد 
احلريــري فقــد جــدد اقتراحــا 
انتخابيا قدميا لــه طرحه الول 
مرة عام ٢٠١4 عرضه مدير مكتبه 
نادر احلريري في اجتماع بوزارة 
اخلارجية حضره الوزيران جبران 
باسيل وعلي حسن خليل واملعاون 
السياسي لالمني العام حلزب اهلل 
احلاج حسني خليل، وفيه يقترح 
احلريري جعل مجلس الشيوخ 
بديال عن »التأهيل الطائفي« الذي 
يطرحه باســيل مــع اتاحة حق 
»الڤيتو« لكل مكون طائفي في هذا 
املجلس بوجه اي قرار مصيري، 
امــا في حال عــدم التوافق على 
مجلس الشيوخ، يرى العودة الى 
التأهيلي ملرة واحدة واخيرة على 
ان تكــون مهمة املجلس النيابي 
املنتخب اقرار مجلس الشــيوخ 

والتمهيد النتخاب اعضائه.
وعلمــت »األنباء« ان النائب 
غــازي العريضي حمــل مبادرة 
جنبالط الى البطريرك املاروني 
بشارة الراعي في بكركي، وهي 
تأخذ باعتبارها النظام النسبي.

رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري خالل تفقده مناطق على احلدود اللبنانية املطلة على اراض فلسطينية محتلة في جنوب لبنان  )محمود الطويل(

النائب فادي األعور لـ»األنباء«: قانون انتخابات قبل 15 مايو
بيروت - زينة طبارة

رأى عضو تكتل التغيير واالصالح النائب 
فــادي االعور ان كل مشــاريع قوانني 
االنتخاب تهاوت دراماتيكيا حتت ضغط 
املصالح املذهبية واخلاصة والشخصية، 
اال ان اجلهود ما زالت متماسكة وسنصل 
دون ادنى شــك قبل 15 مايو املقبل الى 
التوافق على صيغة انتخابية مشــتركة، 

خصوصا ان كل القوى السياسية باتت 
على يقني بأن رئيس اجلمهورية حسم 
موقفه ولن يتراجع حتت اي ظرف كان 
وايا تكن االســباب والضغوط عن »ال« 
واحدة من الءاتــه الثالث »ال للتمديد ال 
للفراغ للستني«.ولفت االعور في تصريح 
لـ»األنباء« الى ان خطاب القسم لم يكن 
مجرد اوراق وسطور تقليدية، امنا خريطة 
طريق رسمها الرئيس عون للوصول بدولة 

القانون والدستور، واستطرادا لفت االعور 
الى وجود فئة مستفيدة من قانون الستني 
ال تنفك تعمل ليل نهار على عرقلة التفاهم 
حول قانون جديد، وذلك في محاولة يائسة 
منها الســتعادة الستني بعد ان مت ابطال 
الدستورية،  املهل  مفاعيله بفعل سقوط 
مشيرا الى ان هذه الفئة تصطدم بواقع 
اصرار الرئيس عون على استيالد قانون 

انتخاب يحاكي تطلعات اللبنانيني.

تــــهنـئــــــــــــــــــــة
مبناسبة خروج النائب السابق
مسلم البراك )أبوحمود(

احلمدلله على سالمتك )فك عوقك(

مسلم البراك )أبوحمود(
جاليليو

مارتن لوثر األملاني
مارتن لوثر  األمريگي

والگثير الگثير غيرهم
قول واصدع واجهر يا بوحمود باحلق مثل ما الله حق

واصبر كما يصبر على احلبس مسجون

روح الله معك وحافظك
شمروخ السبيعي )أبومحمد(

ما قيمة اإلنسان وما اعتقدا
                                      إن لم يقل للناس مبا اعتقدا


