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تقرير إخباري

أنباء سورية

أنباء لبنانية

تبدل مزاج الرأي العام السويدي إزاء الالجئني 
واملهاجرين بعد العمليات اإلرهابية التي ضربت 

عواصم أوروبية متعددة، وكذلك حتت تأثير الدعاية 
التي تروجها ضدهم أحزاب اليمني الشعبوي التي 

تتهم احلكومة باستيراد اإلسالميني املتشددين. 
وقالت منسقة مكافحة التطرف آنا كارلشتات »أعي 
جيدا ملاذا يتساءل الناس إن كانت السويد منفتحة 
إنسانيا أم ساذجة«. وقالت: »ظلت السويد لعقود 

طويلة خالية من التطرف والعنف، ولكن اآلن 
تغيرت الصورة لدرجة تدفعنا الى التشكك بإمكانية 
بقاء مجتمعنا منفتحا ومتسامحا، مع أن هذا يجري 

في دمائنا وضمائرنا وأرواحنا«.
ويشدد مدير مركز »سيغر شتات« لدراسة التطرف 

الديني كريستر ماتسون »أن اكتشاف األشخاص 
األكثر عرضة للتطرف كان في السابق يشبه البحث 
عن إبرة في كومة قش. األمور تبدلت اآلن بالكامل«.

وبرأي اخلبير األمني كالس نيلسون »أن هناك 
إجماعا عاما بأن سياسة الهجرة املتبعة حتى اآلن 
يجب أن تتبدل بعد أن أصبحت نتائجها خطيرة 

على األمن القومي للدولة«.
)ENAR( وأظهر تقرير صادر عن شبكة املنظمات 

األوروبية غير احلكومية والشبكة األوروبية 
ملناهضة العنصرية مكرس ملظاهر العنصرية 
والتمييز في سياق الهجرة شمل ٢٦ بلدا في 

االحتاد األوروبي، أن السويد التي تعد من أكثر 
بلدان االحتاد األوروبي إنسانية وانفتاحا في 

تعاطيها مع الالجئني واملهاجرين بدأت تغير 
سياساتها اخلاصة بالهجرة.

ويتضح من التقرير أن السويد حلت في املرتبة 
الثانية بعد أملانيا في الئحة تزايد جرائم العنف 

والكراهية ضد الالجئني. فإن »٤٣ عملية إضرام 
متعمد للنار حدثت ضد سكن طالبي اللجوء في 
)Kantor( وبحسب بيانات أوردها مركز كانتور 

السويد في عام ٢٠١٥، وأن مجموعة من الرجال 
املقنعني قامت في العام ٢٠١٦ باالعتداء ملرات 
على أشخاص مالمحهم أجنبية في العاصمة 

استوكهولم«.
وتتجه السويد هي األخرى بعد أملانيا وفرنسا 

وغيرهما من البلدان األوروبية الى تشديد قوانني 
اللجوء، والتوقف بالكامل عن استقبال املزيد من 

الالجئني واملهاجرين. وأقر البرملان السويدي 
مقترحات احلكومة بتشديد سياسة اللجوء والهجرة 

وجعلها أكثر صرامة، وينص القانون اجلديد على 
منح طالبي اللجوء تصاريح مؤقتة بدال من الدائمة، 

وتقييد إمكانية لم شمل العوائل وحصرها فقط 
بأولئك الذين ميتلكون القدرة على توفير السكن 

واإلعالة الكاملة لعوائلهم من دون احلصول على أي 
مساعدات وإعانات من الصناديق االجتماعية. 

باقي التقرير على موقع »األنباء« 
www.alanba.com.kw

اإلسالم في السويد.. 
وتصاعد جرائم الكراهية

انتحاري يوقع أكثر من 25 قتيالً من جيش اإلسالم في نصيب بدرعا

تصعيد ميداني في »مناطق خفض التصعيد« الثالث يوقع عشرات القتلى واجلرحى
عواصم - وكاالت: لم يبق 
ملا ســمي بـــ »مناطــق خفض 
التصعيد« الثــاث التي اعلن 
عنها في االســابيع املاضية اال 
اسمها، وسط حالة من الفوضى 
والتصعيد امليداني الذي يدفع 

ثمنه املدنيون.
ففي اجلنوب الذي شهد أول 
اعان ملنطقــة خفض تصعيد 
برعاية أميركية روســية، قتل 
٢5 مقاتا معارضا على األقل، 
بتفجير انتحاري في وقت متأخر 
من ليلة أمس األول، استهدف 
معسكرهم التدريبي غرب بلدة 
نصيب بريف درعا الشرقي، على 
بعد أقل مــن ٣ كم من احلدود 

مع األردن.
ونقلت سيارات الدفاع املدني 
السوري أكثر من 4٠ جريحا من 
املقاتلني، إلى املشافي امليدانية 
في البلــدات املجــاورة، حيث 
وجهت األخيرة نداءات استغاثة 
للمدنيني بضرورة التبرع بالدم.
وقال أبــو املثنى اخلالدي، 
الناشــط اإلعامــي فــي بلدة 
نصيب، ملراسل األناضول، إن 
انتحاريا يعتقد بانتمائه لتنظيم 
داعش، فجر نفســه في مهجع 
النوم مبعســكر تدريبي يتبع 
جليش اإلسام، ما أدى لوقوع 
أكثر من 8٠ بني قتيل وجريح.
وفــي محافظة حمص التي 
شــمل اتفاق خفض التصعيد 
الثالــث ريفهــا الشــمالي، قال 
املرصــد الســوري حلقــوق 
اإلنسان، ان قوات النظام قصفت 
مناطقــه في مدينة تلبيســة، 
بالتزامن مع استهدافها ملناطق 
في قرية الفرحانية، ما تسبب 
بأضرار مادية، وســقوط عدد 
من املدنيني بني قتيل وجريح. 
وكان ناشطون أكدوا انسحاب 
الشرطة العســكرية الروسية 
من نقطة متركزها على خطوط 
التماس في الدار الكبيرة، قبل أن 
يصعد النظام قصفه بالتزامن 
مع غــارات نفذتهــا الطائرات 
احلربيــة مســتهدفة مناطــق 
شملتها الهدنة. وردت فصائل 
املعارضة بقصف مناطق سيطرة 
قوات النظــام في الريف ذاته، 
ما تسبب ايضا مبقتل واصابة 
عدة أشخاص بينهم مسلحون 
موالون للنظام، بحسب املرصد 

السوري حلقوق اإلنسان. 
وما بني اجلنوب والوسط، 
تعرضت منطقة خفض التصعيد 
الثانية وهي الغوطة الشرقية 
ومحيطهــا، لتصعيــد مدفعي 

وصاروخــي من قبــل النظام. 
واسفر القصف عن اصابة نحو 
٢4 مدنيا بينهم طفل في مدينة 
دوما. ونقلت وكالة »سمارت« 
عن مصادر ميدانية، ان قوات 
النظام قصفت باملدفعية الثقيلة 
سوقا شعبيا، ما أسفر عن جرح 
مدنيني تراوحت إصاباتهم بني 
اخلفيفة واملتوسطة، بعضهم 
كانوا بحاجة لعمليات جراحية.
 كذلــك، تعرض حي جوبر 
شرقي العاصمة دمشق، وبلدة 
عني ترما في الغوطة الشرقية 
املجــاورة، لقصــف بأكثر من 
ثاثني صاروخ »أرض أرض«، 

وفــي محــور وادي عــني ترما 
باألطــراف الغربيــة للغوطة 

الشرقية.
في غضــون ذلــك، أعلنت 
وسائل اعام تابعة للنظام ان 
قواته احكمت ســيطرتها على 
مدينــة )الســخنة( وهي آخر 
مدينة رئيسية حتت سيطرة 

)داعش( مبحافظة حمص.
ونقلت وكالة االنباء السورية 
)سانا( عن مصدر عسكري في 
جيش النظام قوله في بيان ان 
وحدات من اجليش بالتعاون مع 
القوات الرديفة احكمت سيطرتها 
الكاملة على مدينة )السخنة( 

وعشــرات قذائــف »هــاون« 
واملدفعيــة الثقيلــة، مصدره 
مواقع قــوات النظام احمليطة، 
تزامنا مع محاوالت مســتمرة 
لألخيرة باقتحــام املنطقتني، 

حسب ناشطني.
من جهته، قــال املرصد ان 
جوبــر وعــني ترمــا واطرافها 
تعرضــت لقصــف بنحــو 4٠ 
صاروخ أرض أرض نهار أمس 
فقــط. وأكد وقوع اشــتباكات 
عنيفة بني قوات النظام املدعمة 
باملسلحني املمولني إيرانيا، وبني 
مقاتلــي فيلق الرحمــن، على 
محاور قرب املتحلق اجلنوبي 

شــمال شــرق تدمر بنحو ٧٠ 
كيلومتــرا بعد عمليات مكثفة 

ضد تنظيم )داعش(.
في هــذه االثنــاء، واصلت 
امليليشيات الكردية التي تسيطر 
على قوات سوريا الدميوقراطية 
»قســد« هجومها علــى مواقع 
داعش في وسط مدينة الرقة.

وقالت امنها متكنت من ربط 
املناطــق اجلنوبية ومحاصرة 
مقاتلي التنظيم وسط املدينة. 
ويقــول املســؤولون االكــراد 
ان التقــدم يتم بحــذر لتجنب 
القناصة والسيارات امللغومة 

والشراك اخلداعية.

بري: ال يريدون ذهاب الوزراء إلى سورية بينما حزب اهلل في سورية

تعثر اتفاق خروج »أهل الشام« وزيارة دمشق تعمق األزمة احلكومية
بيروت - عمر حبنجر

بخــاف مــا كان متوقعــا، 
أعلنــت »ســرايا أهل الشــام« 
وقف عملية انسحاب مقاتليها 
وعوائلهــم من جرود عرســال 
باجتاه القلمون الشرقي، والتي 
كانت مقررة صباح امس السبت.
وقالت »الســرايا« في بيان 
لها انها فوجئت قبل ســاعات 
مبحاولة نســف االتفاق بكامل 
بنوده من قبل »االطراف املعنية« 
بعد استعداد املقاتلني وعوائلهم، 
وقد حزموا امتعتهم بناء على 
الوعود والعهود والضمانات.

وقالــت انهــا لــن ترحل إال 
بإمتــام االتفــاق االصلي، وفق 

البنود املوضوعة.
وذكــرت مصادر ان من بني 
الشروط اجلديدة التي وضعها 
النظام وحزب اهلل هي قتالهم 
داعش. وهذه هي املرة الثانية 
التي تتعرقل فيها عملية مغادرة 
سرايا اهل الشام باجتاه القلمون 
الــى بلدة  الشــرقي، وحتديدا 

»الرحيبة« موئل السرايا.
وتقول مصــادر ان النظام 
السوري حتفظ على خطة سير 
واجتــاه املغادرين الذين يزيد 
عددهم عن اخلمسة آالف، بينهم 
نحو ٣5٠ مقاتا، حتسبا لتعزيز 
قوة املسيطرين على »الرحيبة«، 
فيما قالت وسائل اعام تابعة 
حلزب اهلل ان التأخير أسبابه 

»لوجستية«.
وبالتزامن استهدفت مدفعية 
اجليش اللبناني مراكز داعش 
في جــرود رأس بعلبك والقاع 
حتتوي اسلحة وذخائر، بينما 
داهمت قوة من اجليش مزرعة 
في جرود عرسال وأوقفت ثمانية 
اشخاص يشتبه بانتمائهم الى 

ذلك التنظيم.
وذكرت صحيفــة »الديار« 
القريبة من حزب اهلل، ان معركة 
اجليش مع داعش ستبدأ اعتبارا 
من غــد االثنــني، بالتزامن مع 

حملة اجليش السوري وحزب 
اهلل من اجلانب اآلخر.

في هذا الوقت، يستمر اجلدل 
السياســي حول زيارة وزراء 
لبنانيــني الــى ســورية تلبية 
لدعوات رسمية، بعد غد الثاثاء.

وعلق رئيس مجلس النواب 
نبيه بــري على هــذه الضجة 
بالقــول: ال أفهــم كل مبــررات 
هذه الضجة، ال يريدون ذهاب 
الوزير الى دمشق، بينما حزب 
اهلل كله في سورية ولم يجف 
حبــر اســتجرار الكهربــاء من 
ســورية، وال جف حبر تعيني 
سفير لبناني جديد في دمشق.
وأضــاف: عندمــا يذهــب 
الوزيــر فهــو يذهــب كوزيــر 
مثلمــا ذهب املدير العام لألمن 
العــام اللواء عبــاس ابراهيم، 
او تواصل مع دمشــق بصفته 
مســؤوال في الدولة اللبنانية 
مبوافقة املسؤولني في الدولة، 
ولوال سورية ملا كان نفذ اتفاق 
عرسال. وفيما الرئيس ميشال 

خصوصا على مستوى األمور 
االستراتيجية.

ويبــدو ان لواقع العاقات 
بــني التيــار والقــوات اتصاال 
باالنتخابــات النيابية املقبلة، 
وقــد الحــظ د.جعجــع ان في 
النظــام االنتخابــي اجلديد ال 
لــزوم للتحالفــات، وقد تكون 
مصلحة كل من القوات والتيار 
واالنتساب الى الئحة انتخابية 

مختلفة.
وفي مسعى لوقف التدهور 
التقى عرابا التفاهم بني القوات 
والتيار الوزير ملحم رياشــي 
ابراهيــم كنعان مع  والنائــب 
رئيــس التيــار الوزير جبران 
باســيل فــي دارة االخيــر في 
»اللقلوق« صباح امس السبت، 

حول مائدة فطور.
وكانت صحيفة »األخبار« 
حتدثت عن خافات حادة بني 
»التيار الوطني احلر« و»القوات 
اللبنانية«، خاف حول الكهرباء 
وآخر على التعيينات وثالث على 

عون يقف على احلياد في هذا 
املوضــوع، يقول رئيس حزب 
القوات اللبنانية د.سمير جعجع 
ويضيف: ال ننتظر منه ان يقول 
ال، وال ان يقــول نعــم، وكذلك 
وزراء التيار احلر، ليســوا مع 

او ضد بل على احلياد.
جعجع نفى وجود مشكلة 
بني الشعبني اللبناني والسوري، 
الــى ســورية  الذهــاب  إمنــا 
لاجتماع مبجموعة لم يعد لديها 
اي شــرعية امر مختلف. وردا 
على ثاثية الشــعب واجليش 
واملقاومة التــي يرفعها حزب 
اهلل وحلفــاؤه، قــال جعجــع: 
نحن مع ثاثية اجليش والدولة 
والشعب، معلنا تأييده توسيع 
صاحيات »اليونيفيل« باجتاه 

حدود لبنان الشرقية.
العاقــات  وعلــى صعيــد 
بني القــوات والتيار احلر، قال 
جعجــع: نختلــف على بعض 
املواضيع االقتصادية وحتى اآلن 
لم نتوصل الى قواسم مشتركة، 

إدارة تلفزيون لبنان ورابع على 
ملف املستشفيات وخامس على 
النازحني الســوريني وسادس 
على معركة عرســال وســابع 
على الفتــات ترحــب برئيس 
اجلمهورية فــي دير القمر، إال 
انه تأزمت العاقة منذ يومني، 
حيث سارع عرابا التفاهم بني 
الطرفني، الوزير ملحم رياشي 
والنائب ابراهيم كنعان، لصون 

ما تبقى من التفاهم.
في غضون ذلك، عقد النائب 
عقاب صقر عضو كتلة املستقبل، 
مؤمترا صحافيا في بيت الوسط، 
رد فيه على اتهامات شخصية له 
بالعاقة مع »القاعدة« و»داعش« 
التنظيمات  و»النصــرة« وكل 
السورية املوسومة باإلرهاب. 
وآخر هــذه االتهامــات توزيع 
صــورة لــه بلباس عســكري 
تزعم مشــاركته في مصاحلة 
بني تنظيمات سورية، وتقدمي 
شكوى ضده من قبل احملامية 
مي اخلنســا القريبة من حزب 
اهلل أمــام القضاء العســكري، 
معلنا اســتعداده للتخلي عن 
حصانتــه النيابيــة، مؤكدا ان 
الصورة املزعومة هي لضابط 

روسي، نسبت تزويرا إليه.
وقــال ان املقصود باحلملة 
ضده تيار املستقبل والرئيس 
سعد احلريري الذي غادر الى 
الكويــت ملعاجلة قضية خلية 
العبدلي. وحتدث عن محاولة 
للتغطية على ما جرى ويجري 
في عرسال من أفام التفاوض 
مع »النصرة« و»داعش« جلر 
اجليــش اللبناني ومــن بعده 
احلكومــة للتعاطــي مع نظام 

األسد.
وحــذر وزراء أمــل وحزب 
اهلل من زيارة دمشــق حفاظا 
علــى كرامتهــم الوطنيــة وإال 
فإنه سيكون من حق املعارضة 
السورية فتح مكاتب متثيلية في 
لبنان والقيام بزيارات شخصية 

للبنان!

)محمود الطويل(  وحدات اجليش تقصف باملدفعية الثقيلة مركزاً عائداً لتنظيم داعش في جرود رأس بعلبك والقاع  

هل يترشح جان عبيد
 في طرابلس؟

أوردت جريدة »األخبار« اخلبر التالي: »بعد تردده 
بداية واحلديث عن نيته ترشــيح ابنه، بات أكيدا أن 
وزير اخلارجية األسبق جان عبيد سيكون مرشحا إلى 
االنتخابــات النيابية املقبلة في دائرة طرابلس املنية 
الضنيــة عن املقعد املاروني في قضاء طرابلس، لكن 
لــم يتضح بعد على أي الئحة سيترشــح عبيد، فهو 
الصديق القدمي لوزير العمل محمد كبارة الذي قال في 
أكثر من مناســبة إنه لن يخطو أي خطوة انتخابية 

جدية دون عبيد.
كذلك فإن عاقته متينة بالرئيس جنيب ميقاتي، 
لكن القراءة املتأنية للواقع الطرابلسي تبني أن هدف 
الئحة ميقاتي سيكون الفوز مبقعد الضنية ومقعدين 
ســنيني على األقل في طرابلس واملقعد األرثوذكسي، 
من دون أخذ املقعد املاروني باالعتبار، علما أن عاقة 
وطيدة جتمع عبيد أيضا بوزير العدل السابق اللواء 

أشرف ريفي.
وكان عبيد قد حل األول بني اخلاسرين عام ٢٠٠٩، 
حيث حصد ٣١٩٧٢ صوتا في مواجهة الئحة التحالف 
بني احلريــري وميقاتي والصفدي، في الواقع، تتجه 
األنظار الى قرار الوزير جان عبيد بشأن االنتخابات 
املقبلة بحكم موقعه املتميز في طرابلس كمركز ثقل 
سياســي وشــعبي، وفي صلب النســيج االجتماعي 
السياسي لعاصمة الشمال، وبالتالي فإنه يشكل قيمة 
مضافة ورافعة انتخابية لائحة التي يكون في عدادها.
ترشــح عبيد الى االنتخابات النيابية عام ٢٠٠5، 
ثم انســحب ألنه ال يذهب الى خســارة محققة، وفي 
االنتخابات األخيرة عام ٢٠٠٩ نال نحو ٣٣ ألف صوت 
عن مقعد طرابلس املاروني رغم ترشــحه مســتقا، 
فــي مواجهة الئحتــني تضمان عتاة الســلطة واملال، 
وحيث عدد املســيحيني الناخبــني ال يتجاوز بضعة 
آالف، يصنف نفسه في خانة املستقلني، عندما بادره 
أحدهم مرة: البلد بحاجة الى حكم وســطيني أمثالك، 

أجابه: أنا لست وسطيا بل أنا مستقل.
يعتبر الوسط حالة اقتصادية وجغرافية بني اليمني 
واليسار، بينما االستقالية هي حالة ضميرية، يتقن 
معادلة التفاوض والتوازن، ويتبع سياسة مد اجلسور 
مع مختلف األفرقاء، وال يقطعها مع أي فريق، ويتجنب 
املعارك الوهمية، صلب ومرن في الوقت نفسه، حكيم 
وحــازم، يأخذ قراراته بعد دراســة، ويحســب جيدا 
قبل اتخاذها، كرمي بطبعه، وميزته األساسية الوفاء 

ألصحابه.

تحذيرات من ارتكاب أعمال باستخدام المسروقات لتشويه صورتهم

اغتيال 7 من »اخلوذ البيضاء« في إدلب وسرقة معداتهم
عواصم - وكاالت: قتل سبعة عناصر من الدفاع املدني السوري 
العامل فــي مناطق املعارضة واملعروفني بـ »اصحاب اخلوذ 
البيضاء«، برصاص مجهولني تسللوا الى احد مراكزهم في 

محافظة ادلب. 
ووقع االعتداء فجر أمس في مدينة سرمني التابعة حملافظة 
ادلب اخلارجة عن ســيطرة النظام السوري، حسبما اعلنت 

منظمة اخلوذ البيضاء على موقعها االلكتروني.
وقالت املنظمة ان »مركز الدفاع املدني الســوري في مدينة 
سرمني بريف إدلب تعرض لهجوم مسلح )مجهول(، ما أسفر 
عن ارتقاء 7 متطوعني«. وأشارت الى »قيام املجموعة املهاجمة 
بسرقة ســيارتني من نوعد »فان« وخوذ بيضاء وقبضات 

السلكي«.
وأفاد املتحدث باســم الدفاع املدني حسام حالق لألناضول، 
بأن »مجهولني اقتحموا مركز الدفاع املدني في بلدة سرمني، 
وقتلــوا 7 عناصر مناوبني«. وأضاف أن »املســلحني قاموا 
خالل الهجوم بســرقة سيارتي إنقاذ وخوذ بيضاء وأجهزة 

اتصال السلكية«.
ولفــت حالق إلى أنهم »ال ميلكــون أي معلومات عن اجلهة 
التي نفذت االعتداء«، معربا عن قلقه في أن يتم اســتخدام 

املسروقات في عمليات عنف يتهم بارتكابها الدفاع املدني.
ونشرت املنظمة صورا تظهر جثث الضحايا غارقة بالدماء.

وأشار مدير املرصد السوري حلقوق االنسان رامي عبدالرحمن 
لوكالة فرانس برس »ان املسعفني السبعة قتلوا برصاص في 
الراس«، الفتا الى ان »زمالءهم وصلوا صباحا لتولي مهامهم 

ووجدوهم ميتني«.
وشارك العشرات في تشــييع املسعفني في سرمني. وبكى 
الكثيرون وهم يطلقون الشتائم بحق املعتدين. وأغلق املركز 
الذي تعرض لالعتداء، بحسب فرانس برس. وهذا االعتداء 
هو االول من نوعه الذي يســتهدف »اخلوذ البيضاء« الذي 
قتل عدد كبير منهــم خالل عمليات القصف والغارات التي 
ينفذها النظام والطيران الروسي، بحسب نشطاء. وذكر نشطاء 
واملرصد ان احد الضحايا ظهر في ڤيديو حظي بنسبة مشاهدة 
مرتفعة في العالم عام ٢٠١٦، عندما كان يجهش بالبكاء حامال 
بني ذراعيه رضيعة تبلغ من العمر اربعة اشهر بعد اخراجها 

)انترنت( من حتت االنقاض اثر قصف مدينة ادلب. جثث ضحايا »اخلوذ البيضاء« مضرجة بالدماء  

»قسد« تقول إنها 
حاصرت »داعش« 

وسط الرقة

صقر: ذهاب الوزراء 
يبرر فتح مكاتب 

للمعارضة السورية 
في بيروت


