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تقرير إخباري

أنباء سورية

أنباء لبنانية

بيروت: حلظة مفصلية جديدة من عمر احلرب 
السورية شهدتها الصحراء السورية في أول 
غارة مقصودة ومعترف بها للتحالف الدولي 
ضد موقع للجيش السوري. الرسالة األميركية 
الواضحة والسريعة جاءت بسبب تشكيل القوات 
السورية املتقدمة »تهديد القوات شريكة للواليات 
املتحدة«. فوصول اجليش إلى مشارف مفترق 
الطرق بني دمشق وبغداد وتدمر، ثم تقدمه ليكون 
على بعد 35 كيلومترا من التنف اول من امس، 
وضع الكرة في ملعــب »التحالف األميركي«. 
واشنطن التي قررت اإلمساك باحلدود العراقية 
ـ الســورية، وضعت في األيــام املاضية أمام 
قرار محور دمشق إفشال مشروعها والتحرك 
العســكري باجتاه هذه احلدود، وحتديدا من 
ناحية التنف حيث »القاعدة الغربية« التي تدير 
عمليات مسك احلدود واملعابر. وجاءت الغارة 
أمس التي شنتها طائرات »التحالف األميركي« 
ضد موقع للجيش السوري وحلفائه لتوضح قرار 
وتوجه واشنطن النهائي: احلدود خط أحمر.. 
بينما ســتظهر األيام املقبلة ان كانت لدمشق 
وحلفائها خطوات تصعيدية مقابلة أو اإلقرار 
مبا رسمته الواليات املتحدة لتلك املنطقة بفعل 
األمر الواقع. ففي تطور الفت، وعشية زيارة 
الرئيس األميركي دونالد ترامب الى السعودية 
املقررة اليوم، رســمت قوات التحالف الدولي 

بقيادة الواليات املتحدة خطا أحمر، بشن غارات 
جوية استهدفت قافلة عسكرية مليليشيات إيران 
املتحالفة مع نظام دمشــق في منطقة البادية 
قرب قاعدة التنــف احلدودية. وقال التحالف 
الذي تقوده الواليات املتحدة إنه ضرب قوات 
موالية للنظام الســوري كانت »تتقدم داخل 
منطقة عدم اشــتباك متفق عليها مسبقا« في 
جنوب ســورية. وأضاف أن القوات »شكلت 
تهديدا« للقوات األميركية والقوات الشريكة في 
قاعدة التنف قرب احلدود السورية ـ األردنية 
ـ العراقية املشتركة حيث تعمل قوات أميركية 
خاصة وتدرب مقاتلني من اجليش الســوري 
احلر. وأرسل التحالف طائرتني كـ »استعراض 
للقوة« إلرغام املركبات السورية بالعودة. وقال 
مسؤول في وزارة الدفاع األميركية: ان املركبات 
لم تتوقف، ما أدى إلى التصعيد من استعراض 
للقوة إلى غارة جوية. وقالت مصادر في مخابرات 
غربية إن قوات خاصة أميركية وبريطانية توسع 
قاعدة التنف لطرد متشددي تنظيم »داعش« من 
محافظة دير الزور بشرق سورية على احلدود 
مع العراق. وذكرت مصادر مخابرات إقليمية إن 
الطريق السريع بني دمشق وبغداد ظل طريقا 
رئيسيا إلمدادات األسلحة اإليرانية إلى داخل 
سورية حتى استولى تنظيم »داعش« على أراض 

مبحاذاة احلدود العراقية ـ السورية.

واشنطن تنفّذ قرارها: اإلمساك باحلدود السورية ـ العراقية

مصدر عسكري سوري: أصابت »إحدى نقاطنا العسكرية« وأسفرت عن مقتل عدد من األشخاص وسببت أضراراً مادية

سورية تصف الضربة األميركية بـ »اإلرهاب«.. وروسيا تعتبرها »غير مقبولة«

عواصمـ  وكاالت: قال بشار 
اجلعفري رئيس وفد احلكومة 
الســورية مبحادثات جنيڤ 
امس ان الضربة اجلوية التي 
نفذتهــا الواليات املتحدة في 
ســورية اول من امس متثل 
»إرهاب حكومات« وســببت 
مجــزرة، فــي حــن وصفت 
روسيا الضربة بأنها انتهاك 
غير مقبول للسيادة السورية.

وقال مسؤولون أميركيون 
ان اجليــش األميركــي نفــذ 
الضربة اجلوية اول من امس 
ضد مسلحن تدعمهم احلكومة 
السورية شكلوا تهديدا للقوات 
األميركية ومقاتلن سورين 
تدعمهم الواليات املتحدة في 

جنوب البالد.
وقال اجلعفري للصحافين 
»كنا نتحدث بشــكل مسهب 
فــي جنيڤ عن املجزرة التي 
أحدثها العدوان األميركي اول 
من امس في بالدنا وأخذ هذا 
املوضــوع حقه مــن النقاش 
والشــرح ولم يكن غائبا عن 

أنظارنا«.

وتابــع يقــول »املهــم في 
املوضــوع هــو أن طموحنا 
السياسي هو األعلى من حيث 
االهتمامات واملشــاغل ضمن 
جميع األطــراف املشــاركة، 
طموحنا طبعا هو األعلى ألننا 
نريد أن نركز باستمرار على 
مسألة مكافحة اإلرهاب املتمثل 
فــي املجموعــات اإلرهابيــة 
الــدول واحلكومات  وإرهاب 
أيضا الذي يجري بحق بالدنا 
ومن ضمن ذلك طبعا العدوان 
األميركي والعدوان الفرنسي 
البريطاني  أحيانا والعدوان 

على بالدنا«.
والضربــة األميركية هي 
ثاني هجوم عسكري متعمد 
للواليات املتحدة على قوات 
موالية للرئيس بشار األسد. 
ففي أبريل املاضي أمر الرئيس 
األميركــي دونالــد ترامــب 
بتوجيــه ضربــة بصواريخ 
كروز ردا على هجوم كيماوي 
اتهمــت واشــنطن احلكومة 

السورية باملسؤولية عنه.
أنبــاء  وكاالت  ونقلــت 

ونقل عنــه القــول »قبل 
يوم من )ضربــة اخلميس( 
كانت هناك ضربة أسفرت عن 
سقوط عدد كبير من الوفيات 
بن املدنين وهــو أيضا أمر 

غير مقبول«.
ولــم تتحــدث الواليــات 
املتحدة عن أي ضربات نفذها 
التحالف بقيادة واشنطن في 

ذلك اليوم.
من جانبه، قال نائب وزير 
اخلارجية الروسي ان واشنطن 
أدلت بتصريحات متضاربة 
حول مناطق خفض التصعيد 
في سورية، وان خطواتها على 

هذا املسار متناقضة.
وزيــر  مســاعد  وكان 
اخلارجية االميركي لشؤون 
الشــرق األدنــى ســتيوارت 
جونــز قال في وقت ســابق 
من هذا األسبوع ان الواليات 
املتحدة »لديها سبب يدعو إلى 
التشكك« فيما يتعلق باالتفاق 
حول مناطق تخفيف التصعيد 
التي وقعتها روسيا وتركيا 

وإيران.

روســية عــن نائــب وزيــر 
الروسي جينادي  اخلارجية 
امــس ان  جاتيلــوف قولــه 
الضربة األميركية ســتعرقل 
املساعي إليجاد حل سياسي 

للصراع هناك.
واضاف »أي إجراء عسكري 
يقود إلى تصعيد الوضع في 
سورية له تأثير على العملية 
السياسية«، وتابع »هذا غير 
مقبول متامــا وميثل انتهاكا 

لسيادة سورية«.
ونقل التلفزيون السوري 
عن مصدر عسكري قوله امس 
ان الضربــة اجلوية أصابت 

»إحدى نقاطنا العسكرية«.
وأضاف أن الضربة اجلوية 
أســفرت عن مقتــل عدد من 
األشخاص وســببت أضرارا 
ماديــة وقال إن هــذا يعرقل 
مســاعي اجليــش الســوري 
وحلفائــه حملاربــة تنظيــم 

داعش.
وانتقــد جاتيلوف ما قال 
إنها ضربــة منفصلة وقعت 

يوم األربعاء ١٧ اجلاري.

)أ.ف.پ( أعضاء من القوات الدميوقراطية السورية يسيرون في الطبقة أمس 

بري يتحدث عن اتفاق مسبق بين الحريري وباسيل على »الستين«

املشنوق من عكار: االنتخابات قبل رأس السنة
بيروت ـ عمر حبنجر

أكــد وزيــر الداخلية نهاد 
املشنوق من عكار أن االنتخابات 
النيابية ســتجرى قبل رأس 
الســنة امليالدية املقبلة، وأن 
الرئيسن ميشال عون وسعد 
احلريري ســيفتتحان دورة 
اســتثنائية للبرملــان. وقال 
املشــنوق: منذ أربع سنوات 
مــن العزل لم يســقط غصن 
االعتدال من يد رئيس احلكومة 

سعد احلريري.
لــن نتنازل عن  وأضاف: 
العدالة في دم الرئيس الشهيد 

رفيق احلريري.
وقال من ببنن )عكار(: كل 
مشاريع اإللغاء التي واجهناها 
هزمت باالعتدال وبشــجاعة 
احلريــري، جنبنــا لبنــان 
الســوري، وأوضح  احلريق 
أن االعتدال ال يعني التنازل، 
بل هو شجاعة وعقل وحكمة، 
وأشاد بقيادة اململكة العربية 
السعودية لالعتدال العربي.

في غضون ذلــك، املوقف 
مــازال محتدمــا بــن رئيس 
مجلــس النــواب نبيــه بري 
ووزيــر اخلارجيــة جبــران 
ان  يــرى  فــاألول  باســيل، 
والطروحــات  االتصــاالت 
مجرد تقطيع للوقت، وصوال 
الــى فرض قانــون االنتخاب 
النافــذ، واملعــروف بقانــون 
الستن، اســتنادا الى »اتفاق 
مبــرم« بــن نــادر احلريري 
وجبران باسيل منذ التسوية 
الرئاســية، والثانــي يرى ان 
رئيس مجلس النواب يتعمد 
إجهاض مقترحاته االنتخابية، 
ويتعامل معه بكيدية من أجل 
احلد من انطالقة عهد ميشال 

عون.
العــروض  ان  يذكــر 
االنتخابيــة مازالت أســيرة 
التأهيلــي للوزير  املشــروع 
باسيل، والنسبية الغارقة في 
اخلالفات حول احجام الدوائر 

االنتخابية.
ويقــول رئيــس حــزب 
الكتائب ســامي اجلميل: اننا 
نتجــه الى الفــراغ او قانون 

الستن مرفقا بالتمديد، الذي 
البد منه مع اي قانون انتخاب 

يعتمد.
لصحيفــــة  واضــــــاف 
جميــع  ان  »اجلمهوريــة«: 
املشــاركن في السلطة كانوا 
متفقن منذ البداية على اجراء 
االنتخابات بقانون الســتن، 
واصفــا مــا يفعلونــه اليوم 
بأنه مجرد مسرحية، ألن هذا 
القانون يشكل مصلحة جلميع 
االطــراف، وقال: ال اســتثني 
احــدا ال حزب اهلل وال غيره، 
فهم في سعيهم إلبقاء الستن 
الربح  يحســبون حســابات 

واخلسارة وهذا يناسبهم.
وعما اذا كان يقصد بكالمه 
الرئيسن عون واحلريري، قال 
اجلميل: ال أستثني احدا، كلهم 
لهم مصلحة بهذا القانون ألنه 
تعين للنواب وليس انتخابا 

لهم.
وســأل اجلميل: منذ متى 
كان حزب اهلل متسامحا الى 
هذه الدرجة، كما نراه اليوم؟ 
وهذا يعزز الشــكوك في أنه 
يقبل بالستن كغيره من القوى 
املشاركة في احلكومة، وقال: 
كان على املعنين االســتقالة 
من احلكومة فور تطيير املهل 
الدستورية كي تتشكل حكومة 

تكنوقراط تنتج قانون انتخاب 
وفــي رأي اجلميل، الذي بقي 
حزبه خارج احلكومة، ان كل 
الدالئل تشير الى اجتاه للفراغ 
والتمديد، ثم اجراء االنتخابات 
وفق القانون النافذ، مما يخالف 
الالءات الرئاســية السابقة ال 
للستن ال للتمديد ال للفراغ.

وعــن خياراتــه فــي حال 
التمديــد، قال: الشــارع احد 
هذه اخليــارات، اما املقاطعة 
فليست احلل، وأكد التواصل 
الســابق اشــرف  الوزير  مع 
ريفي وكل القوى املعترضة، 
وردا على ســؤال حول طلب 
الوزير جبران باسيل حتريك 
وزير العدل ضد من يتهمون 
باســيل بالفســاد في قضية 
بواخر الكهرباء، قال اجلميل: 
لقد تكلمت باألرقام، فليردوا 
باألرقــام، ولدينــا ملف كامل 
مبا فيه إثباتــات االتفاق مع 
الشــركة التركية قبل ســنة، 
ومحضر جلسة مجلس الوزراء 
الذي حلظ الشــركة التركية 
قبــل املناقصــات إضافة الى 
تقريريــن للتفتيش املركزي 
وديوان احملاسبة حول شبهات 

ضد الشركة التركية.
فــي هــذا الوقــت، تراقب 
األوساط السياسية في بيروت 

مآل االجتماع املرتقب ملجلس 
الوزراء األربعــاء املقبل، من 
حيث مكان االنعقاد، في بعبدا 
او السراي، ومن حيث جدول 
األعمال، هل سيتضمن طرحا 
لقانون انتخابات؟ فضال عن 
جتديــد تعين حاكم مصرف 
لبنان املركزي رياض سالمة، 
املصــادر املتابعــة، اكــدت لـ 
»األنباء« أن وزراء حركة امل 
التقدمي االشتراكي  واحلزب 
جددوا حتذير الوزير جبران 
باســيل انــه في حــال انعقد 
مجلس الــوزراء وبــادر الى 
طرح مشروعه التأهيلي على 
التصويــت، من داخل جدول 
االعمال او من خارجه، فإنهم 
سينسحبون من اجللسة، ما 
يؤدي الى تعطيلها ميثاقيا.

وترقب مصادر حركة امل 
اجتاهات لعقد جلسة ملجلس 
الوزراء، قبل موعد اجللســة 
التــي حددهــا  التشــريعية 
الرئيس بري في ٢9 اجلاري، 
فــي محاولة لقطــع الطريق 
على اقتــرا ح التمديد املدرج 
على جــدول اعمال اجللســة 
التشريعية، وبالتالي إلعطاء 
املزيد من الفرص لالتصاالت 
قبل حلــول ١9 يونيو املقبل 

حيث نهاية والية املجلس.

مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان وفؤاد املخزومي خالل افتتاحهما القرية الرمضانية في بيروت  )محمود الطويل(

رئيس الكتائب: 
يأخذوننا إلى الفراغ 

فـ »الستني« 
وال أستثني 

أحداً

مصادر لـ »األنباء«: 
»أمل« و»االشتراكي« 

جددا التحذير من 
االنسحاب من 
جلسة مجلس 

الوزراء حال طرح 
باسيل قانونه على 

التصويت

»التهويل بالفراغ« يقابله »التهديد مبا بعد الفراغ«

السعودية ُتصّنف لبنانيًا مرتبطًا 
بـ »حزب اهلل« بصفة إرهابي

بيــروت: »توقفوا عنــد هذا احلد 
الذي لن يوصل الى مكان، وال تهولوا 
علينا بالفراغ، فإن كنتم تعتقدون أنكم 
متسكوننا من اليد التي تؤملنا، فأنتم 
مخطئون. لذلك ال تخوفونا بالفراغ، 
وإن كنتــم مصرين عليه، فليكن، ال 
تضيعوا الوقت، تفضلوا اذهبوا إليه 
واسقطوا فيه، ونحن معكم، وعندها 
هاتوا ما عندكم، وارســموا خريطة 
اخلروج من هذا املأزق، وال تنســوا 
أن تطمئنونــا على حــال البلد وعن 

حالكم في تلك الفترة.. 
وقبل ذلك ال تنسوا أن تضعونا في 
حجم تداعيات هذا السقوط، وكذلك 
في أجواء خطتكــم ملواجهتها«، هذا 
الــكالم يقال في املجالــس الداخلية 

املقربة من الرئيس نبيه بري.
ويقال أيضــا، وكأنه كالم موجه 
الــى الوزير جبران باســيل »عينت 
نفسك في موقع الذي يريد كل شيء 
وال يعطي شــيئا، تريــد أن يتنازل 

اآلخرون وتأخذ منهم قانون انتخاب 
يناسبك، وال تريد أن تعطيهم شيئا. 
تريــد مجلس شــيوخ بشــكل أنت 
ترسمه، وبرئاســة له أنت حتددها، 
وبصالحيات فوق صالحيات مجلس 
النواب، وفي املقابل ال تريد أن تعطي 
اآلخرين شــيئا، وترفــض حتى أن 
تسمع مالحظاتهم وحتفظاتهم.. كل 
هذا املنحى مرفــوض ولن يكون له 

مكان على الطاولة«.
ترى هــذه األوســاط أن التهويل 
والتلويح بالفراغ، لم يحقق الغاية 
املتوخــاة منه، إذ فوجــئ املهولون 
بــأن املهــول عليهــم اعتمــدوا مــا 
النسبية  ســموها»الواقعية«، قالوا 
هي احلل، وال حل غيرها. وُقرن ذلك 
بنصيحة حتذيرية »ال تلعبوا مبصير 

البلد«. 
وعلــى أي حال ٢٠ يوليو يقترب 
وليتحملــوا مســؤوليتهم بعــد هذا 

التاريخ.

الريــاض ـ وكاالت: قامــت اململكــة 
العربية الســعودية، امس، بتصنيف 
هاشم صفي الدينـ  وهو مسؤول رفيع 

في حزب اهلل ـ كـ »إرهابي«.
وصفي الدين لبناني اجلنســية من 
مواليد مدينة صــور عام ١964، وجاء 
ذلك على خلفية مسؤوليته عن عمليات 
احلــزب فــي أنحاء الشــرق األوســط 
وتقدميه استشارات حول تنفيذ عمليات 
إرهابية ودعمه لنظام األســد، بحسب 
بيان نشــرته وكالة االنباء السعودية 

ونقلته »العربية نت«.
البيان: ســتواصل اململكة  واضاف 
مكافحتها لألنشطة اإلرهابية لـ »حزب 
اهلل« ومن يســهم في تقدمي املشــورة 
لتنفيذها بكل األدوات القانونية املتاحة، 
كما ستستمر في العمل مع الشركاء في 
جميع أنحاء العالم بشــكل فعال للحد 
من أنشطة »حزب اهلل« املتطرفة ينبئ 
عن أنه ال ينبغي السكوت من أي دولة 

عن ميليشــيات حزب اهلل وأنشــطته 
املتطرفة.

وبحســب وكالة االنباء الســعودية 
»لطاملا يقوم حزب اهلل بنشر الفوضى 
وعدم االستقرار، وشن هجمات إرهابية 
وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة 
في أنحاء العالم، فــإن اململكة العربية 
الســعودية ستواصل تصنيف نشطاء 
وقيــادات وكيانات تابعــة حلزب اهلل 
وفرض عقوبات عليها نتيجة التصنيف«.

وتابع البيان: يأتي تصنيف اللبناني 
املذكور ضمن اإلرهابين استنادا لنظام 
جرائــم اإلرهاب ومتويله، واملرســوم 
امللكي أ/44 الذي يســتهدف اإلرهابين 
وداعميهــم ومن يعمــل معهم أو نيابة 
عنهما، حيث يتم جتميد أي أصول تابعة 
لتلك األســماء املصنفــة وفقا لألنظمة 
فــي اململكــة، ويحظر علــى املواطنن 
السعودين واملقيمن في اململكة القيام 

بأي تعامالت معه.

موسكو: واشنطن 
تدلي بتصريحات 

متضاربة عن مناطق 
خفض التصعيد

جنيڤـ  كونا: أعلن املبعوث األممي اخلاص إلى 
سورية، ستيفان دميستورا، انتهاء مفاوضات 
»جنيڤ 6«، معتبرا أن هذه اجلولة جنحت في 
التركيــز على العملية السياســية مع احلفاظ 
على السالل الـ 4. وقال دميستورا، في مؤمتر 
صحافــي عقده امس، إن اجلولــة القادمة من 
العملية التفاوضية في جنيڤ ستعقد في يونيو 
املقبل، وذلك من دون حتديد التاريخ الدقيق، 
حيث أشار إلى أنه »يتوقف على عوامل عدة«.

وذكر أنه عقد في جنيڤ امس »اجتماعا ثالثيا 
بناء ومناسبا جدا مع ممثلني عن الواليات املتحدة 
وروسيا«، موضحا أن هذ االجتماع تناول بحث 
»املفاوضات بني األطراف الســورية ومسائل 
أخرى«. وشدد دميستورا على أن االجتماعات 
اجلارية على مستوى اخلبراء مت إطالقها كوسيلة 

لتسهيل االنتقال إلى املفاوضات املباشرة.
كما أشار دميســتورا إلى انه سيحدد النتائج 
امللموسة لـ »جنيڤ 6« في إطار اجتماع ملجلس 

األمن الدولي خالل األسبوع القادم.
وأكد أن منصتي موسكو والقاهرة لم تشاركا 
في أعمال االجتماعات الفنيــة حول القضايا 

الدستورية مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات، 
متعهدا مبواصلة بذل اجلهود لتغيير هذا الوضع.

وامتنع دميستورا، خالل مؤمتره الصحافي عن 
حتديد املوعد احملتمل لتحقيق تسوية سياسية في 
سورية، موضحا: »ان الوضع على األرض يتغير 
وسوف يستمر بالتغير، ونحن سنواصل في 
هذا الوقت املشاورات بشأن التسوية السياسية«.

من جانبه، اكد رئيس وفد الهيئة السورية العليا 
للتفاوض في مباحثات جنيڤ نصر احلريري 
ان اجلولة السادســة من املباحثات »السورية 

- السورية« قد حققت تقدما محدودا للغاية.
وعــزا احلريري في مؤمتــر صحافي باألمم 
املتحدة محدودية النتائج إلى ما وصفها الضغوط 
»الروســية - اإليرانية« الرامية إلى اســتبعاد 
تدريجي لألمم املتحدة من امللف السوري في 

حني أن املعارضة تتمسك بها.
في الوقت ذاتــه انتقد احلريــري غياب آلية 
ديناميكيــة دولية او ضغط دولي حقيقي على 
النظام السوري ورعاته في موسكو وطهران 
للدخول في عملية سياسية حقيقية تستهدف 

انقاذ سورية.

يونيو املقبل.. انطالق »جنيڤ 7«


