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احلديث عن 
تظاهرة للمعارضة 

السورية في بيروت 
والتلويح بتظاهرة 

مضادة

أنباء لبنانية

أنباء سورية

الهيئة العليا للمفاوضات تطالب بوضع آلية جديدة لحل األزمة عوضاً عن مفاوضات جنيڤ

املعارضة تتهم موسكو بالتدليس اإلعالمي: لم نتنازل عن رحيل األسد
عواصم ـ وكاالت: نفى املنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات 
السورية رياض حجاب وجود أي تنازل عن مطلبها برحيل رئيس 
النظام السوري، وذلك ردا على السفير الروسي في جنيڤ الكسي 

بورودافكني.
واعتبر حجاب في تغريدات على تويتر ادعاء السفير الروسي 
حول تقدمي وفد املعارضة لتنازالت في موقفها من االسد هو محض 
»تدليس إعالمي ومخالف للمهنية واملصداقية«، واكد »أنه ال تنازل 
عن مغادرة األسد وزمرته الذين تورطوا في ارتكاب جرائم في حق 

السوريني، السلطة«.
كما أشار إلى أن السوريني قالوا كلمتهم في بشار األسد وزمرته، 
وليــس من حق هيئــة املفاوضات التنازل عن املطالب األساســية 

للشعب السوري.
في الســياق ذاته، استنكرت الهيئة العليا للمفاوضات تصريح 
السفير الروسي في جنيڤ والذي قال فيه »ان أهم سلبيات احملادثات 
هي وجود عناصر متطرفة داخل الهيئة العليا للمفاوضات يطالبون 

بإقصاء الرئيس الشرعي للبالد بشار األسد«.
وذكرت الهيئة في بيان لها أن »وصف من يطالبون برحيل األسد 
باملتطرفني هو دفاع مرفوض عن الظلم والقتل والتدمير والتشريد، 

وهذا الدفاع يعادي كل قيم احلرية والعدالة اإلنسانية«.
وأبدت الهيئة استغرابها من أن يكون السفير الروسي غير مطلع 
على بيان الرياض وهو وثيقة مهمة ويشكل خارطة طريق واضحة، 
وقد أكد فيه أعضاء املؤمتر جميعا وهم ممثلو أوسع شرائح قوى 
الثورة واملعارضة السورية، وأنهم يطالبون جميعا بأال يكون لألسد 
أو زمرتــه وكل مــن تلطخت يده بدماء الســوريني األحرار أي دور 
في مســتقبل سورية السياســي، كما طالب أعضاء املؤمتر جميعا 
مبحاكمة املجرمني الذين هدموا سورية وشردوا شعبها، واعتقلوا 
اآلالف من أبنائها، فضال عن مئات اآلالف من املعوقني واملفقودين.

وأكدت الهيئة للســفير ولكل من »يريد التشــويش على وحدة 
موقف املعارضة الوطنية أن الذين يقبلون ببقاء األسد ليسوا من 
الثورة أو املعارضة، بل هم مؤيدو األسد واملناصرون له، وال مكان 
لهــم في صفــوف الثورة واملعارضة، وأن الثــورة قامت ضد نظام 
الديكتاتورية واالستبداد الذي يجسده بشار األسد وعصابته، وهو 
املسؤول األول عن دماء السوريني التي أهرقها بحماقة وحقد على 

كل من طالب باحلرية والكرامة«.
وتابع »لقد كانت أصوات املاليني من أبناء الشعب السوري تهدر 
في الســاحات والشوارع على مدى سنوات الثورة وفي كل املواقع 
بصوت واحد: ارحل، ارحل يا بشار، واملؤسف أن يعتبر السفير أن 

كل هؤالء املاليني متطرفون ألنهم طالبوا برحيله«.
وأشــارت الهيئة إلى أنها تطمئن كل الشــرفاء في العالم أنه ال 
يوجــد في هيئة املفاوضات وال في وفدها املفاوض من يقبل ببقاء 
األســد الذي فقد شــرعيته االفتراضية أصال. وأمــا الذين يقبلون 
ويدعون إلى متكينه من مزيد من االنتقام من شــعبه احلر الكرمي، 
فهــم فقط أعداء هذا الشــعب الذي قدم ملحمــة تاريخية كبرى في 
ثورتــه العظمى من أجل احلرية. من جهــة أخرى، طالب املتحدث 
باســم الهيئة العليا للمفاوضات الســورية منذر ماخوس املجتمع 
الدولي بوضع آلية جديدة للحوار مبشاركة الدول الكبرى واملؤثرة 

في امللف السوري، كبديل حملادثات جنيڤ.
وقــال ماخــوس ـ في تصريحــات لقناة »احلــدث« أمس ـ »من 
الضــروري وضــع آلية جديدة مبشــاركة الدول اخلمــس الكبرى 
ومبساهمة الدول األوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وأملانيا املؤثرة 
في امللف السوري، ليكون هناك إطار دولي أوسع ملزم وأن يكون 
هناك ضامنون ويشارك فيها املعارضة والنظام«، مطالبا أن تكون 
تلــك اآللية مختلف كليا عن إطار جنيڤ التي لم حتقق أي شــيء 

حتى اآلن.

)أ.ف.پ( سوريون يدفنون اطفاال قتلوا في الغارات على بلدة حزة في الغوطة الشرقية امس 

»حترير الشام« تتبنى تفجير ثكنة »املينا البيضا« بالالذقية

أكثر من 330 ألف قتيل »موثق«
 منذ مارس 2011

بعد معلومات عن استئجارها مطارًا 
وقاعدة برية.. طهران تنفي عزمها 

توسيع تواجدها في سورية عواصم - وكاالت: أفادت مصادر سورية بسقوط قتلى وجرحى 
في انفجار وقع داخل قاعدة بحرية للجيش السوري في مدينة 

الالذقية على الساحل السوري أمس. ونقلت وكالة األنباء األملانية 
)د. ب. أ( عن املصادر قولها إن »انفجارا وقع داخل قاعدة بحرية 

في بلدة رأس شمرا شمال مدينة الالذقية ظهرا، وإن ست 
سيارات اسعاف وثالث سيارات إطفاء توجهت من مدينة الالذقية 
الى بلدة رأس شمرا وأن عددا من القتلى واجلرحى سقطوا في 
االنفجار«. وقال سكان محليون في املدينة إن انفجارا عنيفا هز 

املنطقة مصدره القاعدة البحرية في البلدة.
وتضاربت روايات وسائل االعالم املوالية للنظام حول سبب 

االنفجار، بني من قالت انه ناجت عن تفجيرات يجريها أحد 
املخرجني اثناء تصوير مسلسله لكن املخرج نفى، وقالت رويات 

أخرى ان االنفجار ناجم عن صاروخ اطلق من احدة البوارج 
واصاب القاعدة عن طريق اخلطأ. 

لكن »هيئة حترير الشام« تبنت االنفجار الذي استهدف ثكنة 
عسكرية للنظام في »املينا البيضا« قرب منطقة رأس شمرا، 

بحسب تلفزيون »اورينت«.  وأشارت وكالة إباء نقال عن 
مسؤول في »هيئة حترير الشام«، إلى أن الهيئة متكنت من 

اختراق »امليناء البيضا« قرب منطقة »رأس شمرا« في الالذقية 
وفجرت سيارة مفخخة بداخله.

في غضون ذلك، قتل وجرح عدد من املدنيني أغلبيتهم أطفال 
بقصف جوي للطيران احلربي استهدف بلدة حزة في الغوطة 

الشرقية بريف دمشق. وقال ناشطون: إن الطيران احلربي 
لقوات النظام استهدف بعدة صواريخ األحياء السكنية في 

بلدة حزة على أطراف زملكا، »خلفت أربعة شهداء بينهم ثالثة 
أطفال وعدد من اجلرحى« بحسب شبكة »شام« االخبارية. 

وتعرضت بلدات زملكا وعني ترما وحوش الضواهرة والنشابية 
والشيفونية للعديد من الغارات اجلوية من الطيران احلربي، 

وتعرضت أيضا مدينة دوما لقصف مدفعي عنيف، حيث خلفت 
الغارات والقصف جرحى مدنيني وأضرارا كبيرة في املباني 

السكنية. وبالتزامن مع الغارات دارت اشتباكات عنيفة بني قوات 
النظام وامليليشيات املوالية لها وبني فصائل املعارضة، على 

عدة محاور في الغوطة الشرقية، حيث متكن جيش اإلسالم من 
إعطاب دبابة لقوات األسد على جبهة حوش الضواهرة.

من جهة أخرى، اعلن »جيش االسالم« موافقته على حل نفسه 
واالندماج في جيش سوري وطني موحد، بناء على مبادرة 

املجلس العسكري بدمشق وريفها. 
وباملوافقة على هذه املبادرة يكون جيش اإلسالم قد حل نفسه، 
فاملبادرة تنص على حل التشكيالت العسكرية في الغوطة، وهي 

املنطقة التي تشكل مركز ثقل جيش اإلسالم، أما الهدف من 
اخلطوة فهو تشكيل نواة جليش سوري وطني موحد، إضافة 
إلى حل جميع املؤسسات املدنية واخلدمية وإعادة هيكلتها في 

جسم واحد، كما تنص املبادرة على معاجلة كل فكر دخيل 
يعارض مبادئ الثورة السورية.

عواصم - وكاالت: ارتفع عدد ضحايا احلرب في سورية الى 
اكثر من 330 الف شخص موثقني، بحسب املرصد السوري 
حلقوق االنسان، فيما تتحدث مصادر معارضة عن اضعاف 

هذه االرقام من القتلى.
وقال مدير املرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس 

»متكن املرصد من توثيق مقتل 331، 765 شخص على 
األرض السورية، بينهم 99617 مدنيا في الفترة املمتدة من 15 

مارس 2011 حتى 15 يوليو«.
وأوضح ان بني القتلى املدنيني »18.243 طفال و11.427 امرأة«.

وكانت احلصيلة االخيرة للمرصد في 13 مارس أفادت مبقتل 
أكثر من 320 ألف شخص بينهم أكثر من 96 الف مدني.

وأحصى املرصد مقتل 116.774 من قوات النظام السوري 
واملسلحني املوالني لها، بينهم 61.808 جنود سوريني و1480 

عنصرا من حزب اهلل اللبناني.
وفي املقابل، قتل نحو 57 الفا من مقاتلي الفصائل املعارضة 
واالسالمية وقوات سوريا الدميوقراطية التي تسيطر عليها 

امليليشيات الكردية.
كما قتل اكثر من 58 الفا من مقاتلي جبهة فتح الشام 

)النصرة سابقا( وتنظيم داعش ومقاتلني اجانب من 
مجموعات اخرى.

عواصم - وكاالت: نفى مساعد وزير اخلارجية االيراني للشؤون 
العربية واألفريقية حسني جابري انصاري ان تكون بالده 

تسعى الى توسيع تدخلها في سورية، وذلك بعد تقارير اعالمية 
اسرائيلية حتدثت عن مفاوضات جتريها طهران الستئجار مطار 

وقاعدة برية. 
تصريحات انصاري جاءت عقب اجتماعه باملبعوث اخلاص 

للرئيس الروسي في الشأن السوري ألكسندر الفرنتيف.
وأضاف انصاري ان »ما يهم ايران في هذا اخلصوص يتمثل 

في إنهاء األزمة السورية بأسرع وقت ممكن ووضع حد للكارثة 
اإلنسانية وعملية الدمار املتواصل في سورية وتشكيل حكومة 

وشعب موحد في هذا البلد«. وشدد على ان »تواجد القوات 
االيرانية بأي نوع وفي اي مستوى« باألزمة السورية جاء 

»بدعوة من احلكومة السورية واالتفاقات بني البلدين«.  وكانت 
وسائل اعالم اسرائيلية نقلت، معلومات حول تفاوض احلكومة 

االيرانية مع النظام السوري، إلقامة قاعدة برية في سورية، 
لنحو 5 آالف عنصر من امليليشيات األفغانية والباكستانية 

التابعة للحرس الثوري االيراني.
وأكدت املواقع االسرائيلية، بحسب ما نقلت صحيفة الشرق 

االوسط، أن االدارة االيرانية استأجرت أيضا مطارا من النظام، 
ليكون قاعدة جوية لها على األراضي السورية.

قاسم: ضغوط دولية لعدم عودة النازحين.. وقاووق يحث على استئصال التكفيريين

مصدر: ثمة من يُحضّر ملعركة عرسال مع ترك مجال للتسويات
بيروت ـ عمر حبنجر

جدد قائد اجليش اللبناني 
العماد جوزيف عون التطمني 
الى ان االوضــاع االمنية في 
لبنان هي في افضل حاالتها، 
وان معنويــات االرهابيــني 
اصبحــت فــي احلضيــض 
نتيجة العمليات االستباقية 
والضربــات املوجعــة التــي 
يســددها اجليــش، مشــددا 
على ان مــا مييز اجليش في 
عملياته العسكرية هو التزامه 
التام مببادئ القانون الدولي 
االنساني، والسيما احلرص 
على أرواح املواطنني واملقيمني 

االبرياء.
مصدر عسكري لبناني قال 
ان ما يتردد عن ساعة الصفر 
لعملية جرود عرســال ليس 
دقيقا، ألن املعارك العسكرية 
ال يعلن عن توقيتها مسبقا، 
لكنــه لــم ينــف ان ثمــة من 
يحضــر للمعركة، مــع ترك 

املجال للتسويات.
بيد ان الشيخ نبيل قاووق 
عضــو املجلــس املركزي في 
حزب اهلل قال أمس أن لنبان 
أمام فرصة استثنائية حقيقية 
الستئصال االرهاب التكفيري.

اما نائب االمني العام حلزب 
اهلل الشــيخ نعيم قاسم فقد 
امــل من احلكومــة اللبنانية 
ان تتخلــص ممــا وصفــه 
السياســية  بالضغوطــات 
العربية والدولية التخاذ القرار 
في مفاوضة احلكومة السورية 
لعودة النازحني السوريني الى 

بالدهم.
ونقل عن مسؤول اوروبي 
ان هناك قرارا امميا بعدم عودة 
النازحني في هذه املرحلة، ما 
يعني انهم يريدون استخدام 
النازحني من لبنان للضغط 
السياسي على النظام السوري 
ليقولــوا ان النزوح بســبب 
النظام، وبالتالي ان هذا العبء 
يسهل اتخاذ القرارات الدولية 

ضد النظام.
ومعنى ذلك، برأي الشيخ 
قاسم، ان االمم املتحدة والدول 

الكبرى هي التي تعيق عودة 
النازحني.

في ســياق متصــل، غرد 
النائب السابق فارس سعيد 
على تويتر قائــال: هناك من 
يعتبر التسوية مع حزب اهلل 
مفيــدة ألنها انتجت رئيســا 
وحكومة وقانون انتخاب، كالم 
ال يقنعني، سنقول احلقيقة 

مهما كلفت.
في املقابل، دعا رئيس حزب 
التوحيد العربي وئام وهاب 
املؤيد للنظام السوري وزير 
الداخلية نهاد املشنوق الى منع 
تظاهرة للمعارضة السورية 
فــي بيــروت غــدا ألن كثيرا 
مــن اللبنانيني سيشــاركون 
في تظاهرة مقابلة وســتقع 
مشــكلة، كما دعا اللبنانيني 
للتظاهر دعمــا للجيش ضد 

االرهاب.
بدوره، لــّوح املدير العام 
الســابق لألمن العــام اللواء 
جميل السيد بتظاهرة مليونية 

مضادة.
في غضون ذلــك، أعلنت 
انتهــاء  اجليــش  قيــادة 
التحقيقــات مــع 356 مــن 
املوقوفــني الســوريني الذين 

مداهمــات  فــي  اعتقلتهــم 
املخيمات، وقد احيل 56 منهم 
الى النيابة العامة العسكرية 
بتهم إرهابية، فيما أحيل ٢5٧ 
الى االمن العام إلقامتهم على 
األراضي اللبنانية بصورة غير 

قانونية.
هــذا، وكانــت األوضــاع 
املعيشية واالجتماعية محور 
عظة البطريرك املاروني بشارة 
الراعي فــي قــداس عيد مار 
شربل في عنايا، موجها كالمه 
الى الرئيس ميشال عون الذي 
شارك باملناسبة مع عقيلته.

وقال الراعي موجها كالمه 
لرئيــس اجلمهوريــة ان مــا 
يعزز أمل الشــعب بالصمود 
واالنفــراج امنــا هــو يقينه 
بأنكم تتحسســون معاناته 
واملعيشــية  االقتصاديــة 
واألمنية واالجتماعية وهموم 
املستقبل، وهي تتزايد وتكبر 
بوجود مليوني الجئ ونازح 
ينتزعون لقمة العيش من فمه.
الى ذلك وقبل ساعات من 
اجللســة التشريعية ملجلس 
لــم يتبلــور  النــواب غــدا، 
مسار سلسلة رتب ورواتب 
موظفي الدولة، وصحيح ان 

السلســلة هي بنــد اول على 
جــدول االعمــال، وصحيــح 
ايضا ان املواقف املعلنة للكتل 
السياسية منها تنحو باجتاه 
االيجابية، اال ان عدم حســم 
املتقاعدين وســقف  حقــوق 
السلسلة والتمويل بانتظار 
مشاورات اليوم يبقى هامشا 
للتحفظ في التفاؤل بانتظار 
ترجمة االرادة السياسية في 

يوم اجللسة.
البرتقالية  القنــاة  وترى 
الناطقــة بلســان العهــد ان 
الكــرة تبقــى فــي ملعــب 
احلكومــة ووزيــر املال علي 
حســن خليل فــي ملف مالي 
آخر، هو قطع حساب موازنات 
االعوام السابقة، وهو املسار 
الدســتوري االلزامي لنشــر 
املوازنة اجلديدة والتي مازال 
قيــد النقاش فــي جلنة املال 

واملوازنة النيابية.
رئيس مجلس النواب نبيه 
بري اشــار الى ان السلســلة 
ال تشكل عبئا على اخلزينة، 
اذ ميكن متويلهــا من موارد 
عــدة ومنها مخالفات االمالك 
البحرية ومن الضريبة على 
االمالك البحرية ومن املصارف.

)محمود الطويل(   الرئيس العماد ميشال عون وعقيلته خالل حضورهما عيد القديس شربل امس   

مصطفى علوش لـ »األنباء«: النزوح السوري 
قضية دولية وليست لبنانية ـ سورية

بيروت ـ زينة طبارة

رأى القيــادي في تيار املســتقبل النائب 
السابق د.مصطفى علوش، أن عودة النازحني 
السوريني إلى بلدهم ال يكون بتفاوض احلكومة 
اللبنانية مع نظام األســد، إمنا مع شخصية 
ذات صفة لها القــدرة على احلل والربط في 
األزمة الســورية كالواليات املتحدة وروسيا 
وتركيا واألمم املتحدة، خصوصا ان النزوح 
الســوري اصبح، وبحســب اتفاقية جنيف، 
قضية دولية وليست قضية لبنانيةـ  سورية، 
وعلى األمم املتحدة أن تتحمل مســؤولياتها 
جتاهه، ما يعني من وجهة نظر علوش أن أي 
تفاوض بني احلكومة اللبنانية وبني نظام األسد 
سيكون مضيعة للوقت ومن شأنه تعومي من 
ال صفة متثيلية له ال في الداخل السوري وال 
في اجلامعة العربية وال في املجتمع الدولي.

ولفت علوش في تصريح لـ »األنباء« الى أن 
مــن مصلحة حزب اهلل أن يدفع باجتاه تعومي 
االسد، ألن سقوط األخير يعني سقوط املشروع 
اإليراني ومعه املليشيات االيرانية املسلحة في 

لبنان واملنطقة العربية، مشيرا الى أن حزب اهلل 
الذي ساهم مباشرة بتهجير الشعب السوري الى 
لبنان، والذي دفع ومازال يدفع بخيرة الشباب 
مــن الطائفة الشــيعية الكرمية الــى املوت في 
سورية من أجل إبقاء النظام السوري على قيد 
احلياة، ميارس اليوم الضغوط على احلكومة 
اللبنانية النتزاع اعتراف رسمي منها بشرعية 
األســد من خــالل تفاوضها معــه بحجة عودة 

النازحني الى سورية.
وردا على سؤال لفت علوش الى أن اجلامعة 
العربية ســحبت عضوية سورية من مجلسها 
بعدمــا تأكد لها أن نظام األســد لــم يعد له أي 
صفة متثيلية في الواقع السوري، ما يعني أن 
لبنان ال يستطيع اساسا مخالفة قرار اجلامعة 
العربية والســير في اجتــاه معاكس لها، إال أن 
الســالح اإليراني أدى إلى وجود ازدواجية في 
االنتماء، وخلق واقعا شــاذا ســمح للمنظومة 
اإليرانية على األراضــي اللبنانية بالقفز فوق 
التزام لبنان باملقررات العربية، وبفرض بنود 
على جدول أعمال مجلس الوزراء ال تتماهى مع 

التوجهات العربية.

جيش اإلسالم يوافق على حلّ نفسه

أكد أن لبنان أفضل من دول أوروبية »واألمور حتت السيطرة«

مرجع لـ »األنباء«: التعاون األمني مع الكويت جيد
بيروت ـ داود رمال

»احلياة في لبنان تسير بشكل طبيعي رغم 
الوضع امللتهب واملتفجر في احمليط ومن نتائجه 
النزوح الســوري الذي تنوء بحمله دول متتلك 
مقومات اقتصادية وعسكرية ضخمة، وإذا كانت 
مقومات االستقرار في اي بلد هي االمن املستتب 
والوضع السياسي السليم الذي يؤدي إلى اقتصاد 
نام، وبالتالي املســتثمر ال يأتي الى حيث األمن 
معدوم والسياسة مأزومة واالقتصاد منهار، فإنني 
اســتطيع ان اجزم بأن االستقرار األمني مصون 
وصلب، صحيح هناك مشاكل ولكنها لم تتجاوز 
حدود املعقول وضمن املقبول ورمبا نحن افضل 

من دول اوروبية واألمور حتت السيطرة«.
بهــذا االقتضاب خلص مرجــع امني رفيع لـ 
»األنباء« الوضع األمني في لبنان، حيث تناول 
العالقات بني لبنان والكويت في هذا املجال قائال: 
»إن العالقات كما التعاون بني بلدينا جيدة جدا 
السيما على الصعيد االمني، والتواصل مع امللحق 
العسكري الكويتي في سفارة  الكويت في لبنان 
مستمر، وأي معلومة او معطى امني يتعلق بأمن  

الكويت او اي مواطن كويتي نحن نساعد ونساهم 
فيه والعكس صحيح إذ إن اي معلومة تهم األمن 
اللبنانــي فإن الكويت ال تتأخر في تنبيه لبنان 
الى مخاطرها، كما ان التعاون العسكري قائم بني 
اجليشني السيما على صعيد الدورات التدريبية 
وتبــادل اخلبرات، وال يخفــى ان االمور حتتاج 
في هــذا املجال بالتحديد الى مبــادرات متبادلة 
وطرح مشــاريع وأفكار، علمــا ان كل ما نطلبه 
يتحقق ســريعا خصوصا في مجال املساعدات 
العســكرية اال ان هنــاك حاجة الى تواصل اكبر 

لتفعيل املساعدات العسكرية«.
وحــول التهديــدات اإلســرائيلية املســتمرة 
ضد لبنان، اشــار املرجــع االمني الى ان »العدو 
اإلسرائيلي ال يحتاج إلى ذرائع للعدوان، ولكن 
ليس هناك حتضيرات تؤشر الى عملية عسكرية 
وشيكة، ال بل عند احلدود اجلنوبية فإن العدو 
يحّصــن دفاعيا وليس هجوميــا، كما ان العدو 
اإلسرائيلي في افضل حاالته في ظل الدمار العربي 
القائم وال يقدم على شن حرب وتسليط األضواء 
مجددا عليــه مادامت احلروب قائمة والتوترات 

تسود في الدول العربية«.


