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أنباء سورية

أنباء لبنانية

»قسد« والتحالف الدولي يقاتلون نحو 400 داعشي فقط في الرقة

اتفاق »مبدئي« لوقف النار جنوب دمشق برعاية مصرية وضمانة روسية
عواصم - وكاالت: انضمت 
منطقة جنوب دمشق الى مناطق 
خفض التصعيد، بعد اإلعالن 
املبدئي عن التوصل الى اتفاق 

في القاهرة.
وأعلنــت القاهــرة، توصل 
٣ فصائل ســورية إلى االتفاق 
مبدئيا على وقف إطالق النار.

ووفق بيان جلهاز املخابرات 
العامة املصرية، أوردته وكالة 
األنباء الرســمية مبصر، فإن 
اجتماعــا عقد بــن ٣ فصائل 
سورية، مبقر اجلهاز شرقي 
القاهرة، للتوصل إلى االتفاق.
املخابــرات  بيــان  وذكــر 
املصرية، أنه »مت التوقيع على 
إعالن وقف إطالق النار جنوب 
العاصمة السورية دمشق من 
جانب فصائل جيش اإلســالم، 
وجيش أبابيــل، وأكناف بيت 
املقدس برعاية مصر وضمانة 

روسيا«.
وبحســب البيــان ذاته، مت 
االتفاق على »االستمرار في فتح 
املعابر جنوب العاصمة دمشق 
لدخول املســاعدات اإلنسانية، 
والتشديد على رفض التهجير 
القسري لسكان هذه املنطقة«.

وأكد البيان على فتح املجال 
أمام أي فصيل آخر من املعارضة 
في جنوب العاصمة السورية 
لالنضمــام إلعالن وقف إطالق 

النار.
وبدأ تنفيذ هذا االتفاق بدءا 
من الســاعة الواحدة من ظهر 

أمس، وفق املصدر ذاته.
ومن جهتها، نقلت صحيفة 
األهــرام املصريــة عــن محمد 
الهيئــة  مســؤول  علــوش، 
السياســية في جيش اإلسالم، 
قوله إن االتفاق يشــمل »وقف 
التصعيد فــي منطقة الغوطة 
الشــرقية ومنطقة حــي القدم 

جنوبي دمشق«.
وأكد علوش انه في القاهرة 
بدعوة مــن القيادة املصرية، 
لالتفــاق مــع الــروس حول 

تثبيــت وقــف إطــالق النار 
وخفض التصعيد، مشيرا إلى 
أنه سيتم إدخال مناطق جديدة 
برعايــة مصريــة وضمانــة 

روسية.
وقد أشار علوش في كالمه 
على قناة الـ »أون« املصرية الى 
أن املنطقة التي مت إدخالها ضمن 
وقف إطالق النــار هي منطقة 
مهددة بالتهجير القسري وهي 
حي القدم وجنوب دمشق، وأكد 
أنــه مت التوصل التفــاق على 
إعــالن مبدئي لوقف التصعيد 

في املنطقة املذكورة.
وكالــة  أكــدت  بدورهــا، 

سبوتنيك الروسية أن فصائل 
جيش اإلسالم وجيش األبابيل 
وأكناف بيت املقدس قد وقعت 
االتفاقيــة برعايــة مصريــة 

وضمانة روسية.
فــي غضــون ذلــك، أعلــن 
التحالف الدولــي ضد داعش، 
ان بن ٣٠٠ الــى 4٠٠ فقط من 
مقاتلي التنظيــم اليزالون في 
مدينــة الرقة، حيــث تخوض 
الكرديــة معركة  امليليشــيات 
للســيطرة علــى املدينة بدعم 

أميركي.
وقال الكولونيل راين ديلن 
املتحــدث باســم التحالف في 

مؤمتر صحافي في بغداد »هناك 
نحو 4 آالف مدني اليزالون في 
الرقة، فضال عن ٣٠٠ الى 4٠٠ 

مقاتل من داعش«.
من جهة أخرى، قال املرصد 
السوري حلقوق اإلنسان أمس 
إن فصائــل ســورية معارضة 
بــدأت تنفيذ عملية عســكرية 
لطرد »جيش خالد بن الوليد« 
املتحالف مع )داعش( من الريف 

الغربي ملدينة درعا.
ونقل املرصد عــن مصادر 
موثوقــة قولها فــي تقرير ان 
العملية تهدف الى فك احلصار 
الذي يفرضــه جيش خالد بن 

الوليد على بلدة )حيط( اضافة 
الى طرده وإنهــاء وجوده في 
الريــف الغربــي، موضحــا ان 
تنظيم )داعش( اســتقدم ألف 
مقاتــل من العــراق للقتال في 

دير الزور شرق سورية.
وأكــدت املصــادر للمرصد 
وصول نحو ألف قيادي ومقاتل 
من التنظيم الى مناطق سيطرته 
فــي ريف دير الــزور خالل الـ 
٧٢ ساعة املاضية من جنسيات 
غيــر ســورية ومعظمهــم من 
جنسيات آســيوية وينضوي 
معظم املقاتلن حتت راية )لواء 

القعقاع( العامل في العراق.

)أ.ف.پ( نساء واطفال سوريون فروا من معارك الرقة 

داعش يستقدم 
1000 من مقاتليه 
من العراق إلى دير 

الزور

عون يستبعد قدرة 
أحد على عرقلة 

االنتخابات

التيار احلر: معادلة 
القوة اللبنانية الراهنة 

تردع أي مغامر

محققون أمميون يزورون مطار 
الشعيرات استجابة لروسيا

مقتل »األرملة البيضاء« في سورية

أين روسيا من حرب 
إسرائيلية محتملة؟!

األمم املتحــدة - أ.ف.پ: أفــاد ديبلوماســيون وكالة 
فرانس برس بأن محققن أممين حول األسلحة الكيميائية 
سيتوجهون هذا األسبوع إلى مطار الشعيرات التي تقول 
واشنطن وحلفاؤها إن نظام الرئيس بشار األسد شن منه 
هجوما بغاز السارين على مدينة خان شيخون في ريف 

ادلب في ابريل املاضي.
وأوضح أحد هذه املصادر طالبا عدم نشــر اســمه ان 
احملققــن توجهوا االثنن الى دمشــق ومــن املفترض ان 
يــزوروا القاعدة اجلوية الســورية الواقعة في محافظة 

حمص وسط البالد استجابة للضغوط الروسية.
ويأتي اإلعالن عن هذه الزيارة بعد أسابيع قليلة من 
نشــر األمم املتحدة تقريرا منتظرا بشــدة حول الهجوم 
الكيميائــي الذي اســتهدف البلدة الســورية والذي ردت 
عليه واشنطن بضربة صاروخية غير مسبوقة استهدفت 
القاعدة اجلوية الســورية. واحملققون الذين سيزورون 
الشــعيرات يتبعون لبعثة حتقيق دولية حول األسلحة 
الكيميائية في سورية شــكلتها جلنة مشتركة بن األمم 

املتحدة واملنظمة الدولية حلظر األسلحة الكيميائية.
باملقابل يخشى ديبلوماسيون غربيون من ان تستخدم 
دمشــق هذه الزيارة للتأكيد مجددا على روايتها ملا حدث 
في خان شــيخون وهو ان الغاز الســام كان موجودا في 
مخزن داخل البلدة اخلاضعة لسيطرة فصائل معارضة 
وانه انتشر من جراء ضربة جوية أصابت املخزن بصورة 

عرضية.

لندن - رويترز: ذكــرت صحيفة »صن« البريطانية 
أن سالي جونز، وهي بريطانية جندها تنظيم داعش من 
خالل اإلنترنت، لقيت مصرعها في سورية مع ابنها البالغ 
من العمر ١٢ عاما خالل هجوم بطائرة أميركية دون طيار.

وتنحدر جونز من جنوب اجنلترا، وكانت مغنية قبل 
اعتناقها اإلســالم. وأطلقت عليهــا الصحافة البريطانية 
لقــب »األرملة البيضاء« بعد مقتل زوجها جنيد حســن 
الــذي كان ينتمي للتنظيم أيضا وذلك في هجوم بطائرة 
دون طيــار عام ٢٠١5. وقالــت الصحيفة نقال عن مصدر 
باملخابرات البريطانيــة أطلعه نظراؤه األميركيون على 
مجريات األحداث إن جونز وابنها قتال في يونيو بالقرب 
من حدود ســورية مع العراق أثناء محاولتها الهرب من 

معقل داعش في الرقة.

هل تتدخل موسكو في الوقت املناسب لقطع الطريق 
على اقحام لبنان في حرب جديدة مع إسرائيل، التي 
تعمل حاليا على توظيف تصاعد موقف الرئيس األميركي 
دونالد ترامب حيال إيران، وان كانت اسرائيل ليست 
في حاجة إلى ذرائع لشــن عدوانها على لبنان، وهل 
تتدخل موسكو لدى إيران للجم مشروعها في الشرق 
األوســط واخلليج العربي، باعتبار أنها في حاجة إلى 
اســتمالة املوقف الروسي لضمان حصتها في احلل 
السياســي في سورية، والذي ال تبدو معامله واضحة 

في املدى املنظور؟
تقول مصادر لبنانية وثيقة الصلة بالقيادة الروسية 
إن املخاوف من شن إسرائيل احلرب طرحت على موسكو 
من جانب مسؤولني لبنانيني، وإن تقومي الديبلوماسية 
الروســية كان أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهو يحتاج في هذه املرحلة إلى اإلبقاء على أجواء 
احلــرب ألن تظهير أخطار املواجهة مع إيران وحزب 
هلل وتعظيم ارتفاع مستوى تسلحه، يساعدان زعيم 
»الليكود« على اســتمرار حكومته التي تعصف بها 
اخلالفات، وحفظ احلد األدنى من التماسك في صفوفها، 
من دون خوض احلرب. وتســتند موسكو، بحسب 
املتصلني بها، إلى امتناع طهران عن الرد على القصف 
اإلسرائيلي في سورية من أجل االستنتاج أنها ليست 
في مناخ التسبب بحرب في الظرف الراهن مع إسرائيل. 
كما أن هناك مراهنة لبنانية على موقف القيادة الروسية 
الذي أبلغته لرئيس احلكومة سعد احلريري بأنها مع 

حفظ االستقرار في لبنان ولن تسمح مبسه.
في هذا املجال، يلفت وزير لبناني بارز إلى أن روسيا 
لديها مصالح في املنطقة ليست في وارد التفريط بها، 
ومنها عالقتها بإســرائيل وتفهمها لدواعيها األمنية 
والعسكرية في مواجهة القدرة التي يتمتع بها حزب 
اهلل بدعم مباشــر من إيران، والتي مكنته من امتالك 

أسلحة صاروخية متطورة.
في هذا السياق، يســأل الوزير إياه عن األسباب 
الكامنة وراء صمت روســيا حيال عشــرات الغارات 
اجلوية التي شــنتها إســرائيل على مواقع ومخازن 
أسلحة تابعة حلزب اهلل في سورية، ويقول: »هل يأتي 
صمتها من باب مراعاتها ملخاوف إســرائيل أم أنها، 
وعلى رغم القدرة على السيطرة على املجال اجلوي 
في سورية، متارس سياسة الصمت، ولم يسجل منذ 
تدخلها املباشر إلنقاذ النظام في سورية، اعتراضها 

الغارات اجلوية التي تشنها إسرائيل؟«.
ويعتقد أن روسيا متارس حاليا سياسة اللعب على 
التوازنات مع أرجحية ملراعاة إسرائيل. وهي تراهن على 
قدرتها على التدخل في الوقت املناسب، إذا ما أرادت 
جلم التصعيد وتبادل احلمالت بني إسرائيل وحزب اهلل، 
مبا يسمح أن تكون الشريك األقوى في حال أثمرت 
اجلهود بداية بحث جدي في احلل السياســي الذي 
ينهي احلرب في ســورية. كما أن روسيا، وإن كانت 
تقــف ضد العقوبات األميركية املفروضة على إيران، 
إضافة إلى اعتراضها على إصرار واشنطن على عدم 
التمييز بني اجلناحني العسكري واملدني داخل حزب 
اهلل، فهــي حتاول اإلفادة من موقفها هذا لإلمســاك 
بالورقة اإليرانية التي تسمح لها بتعزيز موقعها في 
مفاوضاتها مع الواليات املتحدة، خصوصا أن إيران 
لم تعد احللقة األقوى في لعبة الصراع في ســورية، 
وإال ملا اســتنجدت مبوسكو ملنع نظام الرئيس بشار 

األسد من االنهيار أمام املعارضة.

مصادر تتخوف لـ »األنباء« من معادلة »عودة النازحين أو ال انتخابات«

احلكومة اللبنانية تقرّ  »أغلى كلفة انتخابات نيابية في العالم«
بيروت ـ عمر حبنجر

أقــر مجلــس الــوزراء في 
اجتماعه امس برئاسة الرئيس 
ســعد احلريري اعتمادا بقيمة 
٧٠ مليــار ليــرة لبنانيــة )ما 
دوالر(  مليــون   5١ يعــادل 
لتغطيــة نفقــات نحو ١٠ آالف 
موظف سيشاركون في تنظيم 
االنتخابات التشريعية في مايو 

.٢٠١8
وقال وزير املال علي حسن 
خليل معلقا: قد تكون هذه اغلى 
تكلفــة انتخابات فــي العالم، 
فأجابه الوزير مــروان حمادة 
قائــال: بل هي اغلــى انتخابات 

في العالم!
واقــر مجلس الــوزراء هذا 
البنــد للتأكيــد علــى جديــة 
احلكومة في اجراء االنتخابات 
في موعدها، دحضا للشــكوك 
التي مازالت تساور اللبنانين 
في ضوء معطيات تتحدث عن 
ربط اجراء االنتخابات بعودة 
النازحن السورين الى ديارهم! 
علما ان الرئيس ميشــال عون 
اكــد امام زواره امــس على ان 
االنتخابات في موعدها، وال احد 
ميلك القدرة على منع اجرائها.
بيــد ان مستشــار وزيــر 
اخلارجيــة لشــؤون النازحن 
السورين كشف عن خطة يعدها 
باسيل ملعاجلة قضية النازحن 
بالتنسيق مع احلكومة السورية 
وتنطوي اخلطة على اجراءات 
قانونية ومادية لضبط النزوح 
واماكن تواجد النازحن وتسجيل 
مواليدهــم وذلك اســتنادا الى 
البند السادس من خطاب القسم 

لرئيس اجلمهورية.
لكن وفق مصادر لـ »األنباء« 
فــإن بعض القــوى والتيارات 
املتخوفــة من ضمــور حجمها 
النيابي في حال جرت االنتخابات 
وســط تراجعاتها الشــعبوية 
الراهنة، تعتقــد بإمكانية دفع 
االمور نحو تأجيل االنتخابات 
مجددا مــن خالل التركيز على 
النازحــن  ســلبيات وجــود 
امنيا واقتصاديا مع املبالغات 
االعالمية فــي تصوير مخاطر 
استمرارية هذا الوجود، اال ان 
مصادر اخرى واثقة من انه ال 
تأجيل لالنتخابات وال بالتالي 
متديــد رابع ملجلس النواب اال 
فــي حالتــن: عمل خــارق من 
فعل الطبيعة، ما يقول رئيس 

املجلس نبيه بري، او استبدال 
الواليات املتحــدة حربها على 
ايران وحزب اهلل بـ »النظارات« 
الى حرب فعلية، تتيح السرائيل 
ترجمــة تهديداتهــا املتتاليــة 

للبنان على االرض.
للبطاقــة  بالنســبة  امــا 
االنتخابيــة البيومتريــة، فقد 
حســم وزيــر الداخليــة نهاد 
املشــنوق االمر بإشــارته الى 
وجود نص في قانون االنتخاب 
يجيــز االقتراع ببطاقة الهوية 
وجواز الســفر، في حن تبقى 
املســبق  التســجيل  مســألة 

للناخبن الراغبن في االقتراع 
خارج مكان قيدهم الرسمي قيد 
التداول. وعن مجلس الوزراء 
االعضــاء اجلــدد فــي املجلس 
االقتصــادي واالجتماعي بعد 
استكمال املشاورات السياسية 
حول االســماء الـ ٧١ االعضاء، 
وبينهم ١8% من سيدات االعمال 

البارزات.
واعتبــرت مصــادر نيابية 
ان هــذه التعيينــات تعكــس 
االنســجام التام بن الرئيسن 
ميشــال عون وسعد احلريري 
رغم انقطاع الزيارات الدورية 

خــارج اطار جلســات مجلس 
الــوزراء، وبالتالــي فــإن مــن 
فسروا مشــاركة احلريري في 
اللقاء الثالثي مع رئيس املجلس 
نبيه بري والنائب وليد جنبالط 
في منزل االخير على انه تعبير 
عن اهتــزاز العالقة بن بعبدا 
والســراي عليهم اعادة النظر 

بتفسيراتهم.
ويبدو ان مثل هذه املخاوف 
بدأت تعتري القوات اللبنانية 
حليفــة التيــار الوطني احلر، 
بدليل اثارة وزير االعالم القواتي 
ملحم رياشي قضية تعين ادارة 

جديدة لتلفزيــون لبنان الذي 
يعرقله التيار احلر، كما يبدو، 
فــي حن قــال الوزيــر جبران 
باســيل وهو فــي الطريق الى 
قاعة مجلس الوزراء في السراي: 
هنــاك من ســيعترض على ما 

يسمى بـ»التمدد الباسيلي«.
على املستوى النيابي، قالت 
مصــادر الرئيس نبيه بري ان 
املوازنة ستقر بنهاية املناقشات 
االسبوع املقبل دون وجود قطع 
حساب للموازنات السابقة، وان 
هناك ســابقة في اقرار موازنة 
دون »قطع حساب«، وقد اتفق 
على صيغة دســتورية تسمح 
باملضــي في املوازنــة على ان 
تتعهد احلكومــة بتقدمي قطع 

حساب في مهلة محددة.
بيد ان العاصفة االميركية 
ضــد حــزب اهلل ظلــت بعيدة 
عــن جلســة مجلس الــوزراء 
امــس بعدمــا اعلنت اوســاط 
احلــزب انــه ال تأثير ملثل هذه 
العاصفة، ما غّلب غاية احلرص 
على االستقرار احلكومي على 

الرغبة في توتير االجواء.
ويبــدو ان صمــام االمــان 
الــذي صنعه لقــاء كليمنصو 
الثالثي بن نبيه بري وســعد 
احلريري ووليد جنبالط فعل 
فعله بتجنيب مجلس الوزراء 
مثــل هــذا االختيــار، في حن 
تناول مجلس الوزراء موضوع 
التهديدات االسرائيلية للبنان.

وهنا تقول القناة البرتقالية 
الناطقة بلسان التيار الوطني 
احلر ان معادلة القوة اللبنانية 
الراهنة تكفي للجزم بعبثية اي 
مغامرة اسرائيلية ضد لبنان، 

كما تكفي لردع أي مغامر.

)محمود الطويل( الرئيس العماد ميشال عون مستقبال وفد لقاء األحزاب والقوى الوطنية في بعبدا 

آالن حكيم لـ »األنباء«: قانون الضرائب جرمية موصوفة بحق الشعب
بيروت ـ زينة طبارة

رأى وزير االقتصاد االسبق د.آالن 
حكيم ان ما يسمى بقانون الضرائب ال 
ميكن ادراجه في خانة السياســة املالية 
والضريبيــة للدولة، بل ان جل ما ميكن 
القول به انه هرطقة مالية بامتياز ومهزلة 
سياسية قوامها استقطاب االصوات الناخبة 
على حساب االقتصاد الوطني واخلزينة 
العامة وجيوب الفقراء، معربا بالتالي عن 
اسفه الستفحال سياسة االنفاق االعمى 
واجلاهل في وقت اكثر ما حتتاجه البالد 
هو مقاربة الشــأن املالــي وفقا لقواعد 
ومعاييــر علمية ورقمية مجردة من كل 
خلفية سياسية وبعيدا عن املصالح اخلاصة 

واالنتخابية.
ولفت د.حكيم في تصريح لـ »األنباء« 
الى ان املعنيني بقانون الضرائب اصروا 
على استغباء الرأي العام من خالل ايهامه 
بأن الضرائب املوضوعة ال تطول جيوب 

الطبقتني الوسطى والفقيرة، وكأن القيمة 
املضافة اي الـ TVA ستميز بذكاء ودهاء 
وحكمة من اقرها بني االثرياء وامليسورين 
من جهة وبني الفقراء واملعوزين من جهة 
ثانية، الفتا الى ان اكثر ما يدعو لالسف 
هو ان املشاركني في السلطة صوتوا بكل 
خفة وبال مسؤولية لصالح سياسة افقار  
املواطن املدعو اليوم الى التعامل معهم باملثل 
من خالل محاسبتهم في االنتخابات النيابية 
العامة. واضاف د.حكيم مشــيرا الى ان 
قانون الضرائب هو جرمية موصوفة بحق 
الشعب ارتكبها اهل السلطة بحجة متويل 
سلســلة الرتب والرواتب، فيما احلقيقة 
تؤكد ان الهدف مــن قانون اخرق كهذا 
هو تعزيز الوضع االنتخابي لهذا الفريق 
وذاك من الذين شــاركوا في رسم هذه 
السياســة املالية التي ال شأن لها سوى 
زعزعة االســتقرار املالي والسطو على 
جيوب املواطنني وخنقهم ماليا واجتماعيا، 
معتبــرا بالتالي ان الســلطة اليوم غير 

معنية سوى بتحقيق الفشل تلو الفشل 
واالخفاق تلو االخفاق من خالل اعتمادها 
على الهرطقات الدستورية لتغطية مراميها 
واهدافها ومصاحلها االنتخابية واحلزبية.
وردا على ســؤال، اكد ان الســلطة 
الفاشــلة ال تنتج سوى قرارات فاشلة، 
وان احلكومة الغائبة عن مصالح الناس 
والبالد ال تفلح سوى في خلق صراعات 
بينها وبني املواطنني، فوزارة املالية على 
سبيل املثال هي مجرد واجهة ال رأي لها 
امام ســلطة فاشلة تفرض اخلوات على 
املواطنني لتعبئة اخلزينة االنتخابية وليس 
اخلزينة العامــة، معتبرا بالتالي ان هذه 
احلكومة ليســت فقط مدعوة لالستقالة 
فورا بل كان عليها ان تستقيل منذ اليوم 
االول لتشكيلها تبعا للتسوية السياسية 
للمصالح  املتبادل  التمرير  وعلى قاعدة 
اخلاصة، بدليل انها اقرت وبسحر ساحر 
وقدرة قادر مراسيم النفط في اول جلسة 

لها بعد تشكيلها.


