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أنباء لبنانية

»قسد« تؤكد سيطرتها على 83% من المدينة

التحالف الدولي يقتل مدنيني ويحرم الرقة من آخر مصادر املياه
عواصــم - وكاالت: اتهــم 
ناشطون وصفحات معارضة، 
الدولــي  التحالــف  طائــرات 
بارتكاب »مجزرة جديدة بحق 
املدنيــن« في قصفهــا لتجمع 
للحصول على املياه في مدينة 
الرقة راح ضحيتها العشــرات 

بن قتيل وجريح.
»شــام«  شــبكة  وقالــت 
اإلخبارية ان عدد القتلى ناهز 
الـــ ٢١ مدنيا، حيث اســتهدفت 
طائرات التحالــف جتمعا لهم 
حول بئري ماء في شارع القطار 

شمال مدينة الرقة.
اللــذان  البئــران  وخــرج 
قصفهمــا التحالف عن اخلدمة 
وهما آخر بئريــن في املدينة، 
بحسب ناشطن في حملة الرقة 

تذبح بصمت.
بدورها، نقلت وكالة األنباء 
األملانية )د.ب.أ( عن مصادر أن 
القصف أدى الى تدمير وردم بئر 
بشكل كامل، وهي آخر بئر ماء 
كان املدنين الذين ما زالوا في 

مدينة الرقة يرتادونه.
وأكــدت أن غارات التحالف 
الدولــي وقصف قســد دمرت 
خزانــات امليــاه التــي خرجت 
عــن اخلدمة، كما مت اســتهدف 
آخر األفران في املدينة منذ أيام.
ومــن جهتــه، أكــد املرصد 
السوري حلقوق االنسان بحسب 
بــرس »ان طائــرات  فرانــس 
للتحالــف الدولــي اســتهدفت 
آبارا للمياه أثناء جتمع السكان 
لتعبئة امليــاه منها، تقع قرب 
امللعب البلدي في شمال مدينة 

الرقة، ما تسبب مبقتل ١8 مدنيا 
علــى األقــل بينهــم ٤ أطفال، 

واصابة ١5 آخرين بجروح«.
وتعاني املدينة منذ أشــهر 
من نقص في املياه جراء خروج 
إحــدى املضخات عــن اخلدمة 
ونتيجــة لألضرار التي خلفها 
القصف املكثف على أنابيب نقل 
املياه خالل العمليات العسكرية 

املستمرة.
وبحسب املرصد، فإن تنظيم 
داعــش كان قــد انســحب من 

املنطقة التي استهدفتها الغارة 
من دون ان تدخلها قوات سوريا 

الدميوقراطية بعد.
إلى ذلك، أعلنت امليليشيات 
الكردية التي تسيطر على قوات 
ســوريا الدميوقراطية »قسد« 
أمس، الســيطرة على 83% من 
مساحة مدينة الرقة السورية.
وذكــرت غرفــة العمليات، 
التابعة لقسد وفقا لقناة »سكاي 
نيوز« اإلخبارية، أن قواتها باتت 
تســيطر على 83% من مساحة 

الرقــة، بينما يســيطر تنظيم 
»داعش« على ١٧% من املدينة، 
وال تزال املواجهات مســتمرة 

في تلك املساحة مع التنظيم.
في سياق آخر، تبنى تنظيم 
داعش الهجوم االنتحاري على 
قسم الشــرطة في حي امليدان 
في دمشق الذي تسبب مبقتل 
١٧ شخصا على االقل بن مدنين 

ورجال أمن.
وأورد التنظيــم فــي بيان 
تناقلته حسابات تابعة له عبر 

تطبيق تيلغرام »انطلق 3 من 
جنود اخلالفة مجهزين بأسلحة 
رشاشــة وقنابــل يدوية نحو 
حي امليدان في مدينة دمشــق 
متجاوزيــن احلواجــز األمنية 
احمليطة باملدينــة وصوال الى 

مركز شرطة احلي«.
مــن جهــة أخــرى، واصل 
تنظيــم داعــش هجومــه على 
مواقع النظام في ريف دير الزور 
الغربي والبادية، وسط انقطاع 
تام لطريق دير الزور- دمشق 
لليوم السادس على التوالي، بعد 
سيطرته على مدينة القريتن 

بريف حمص الشرقي.
وذكرت وسائل إعالم موالية 
للنظام، أن »طريق دير الزور- 
تدمــر مغلــق، وتنظيم داعش 
يســتهدفه ناريا شــرق مدينة 
السخنة وفي منطقة كباجب«.
وقالــت صفحــات مواليــة 
للنظام إن »اجليش السوري« 
يقــوم بإدخال املــواد الغذائية 
وغيرهــا حاليــا عــن طريــق 
حمص إلى ســلمية وأثريا في 
ريف حماه الشرقي، ومنها إلى 
الرصافة وغامن العلي ومعدان 
شرقي الرقة، وصوال إلى بادية 
الريــف الغربي من دير الزور، 
وحتى اللواء ١3٧، ومنه ألحياء 

اجلورة والقصور.
وعرضــت وكالــة »أعماق« 
التابعــة للتنظيم صورا قالت 
إنها من الهجمــات على مواقع 
قوات النظام في محيط مدينة 
السخنة، وقصر احلير الشرقي 
الواقع إلى الشمال الشرقي منها.

)انترنت( جانب من الغارات الروسية التي قال املرصد وناشطون انها استهدفت مطار ابو الضهور 

ماليني الالجئني يعانون من نقص 
التمويل مع قدوم الشتاء

ما أسباب مخاوف بري على »الطائف«؟

جنيڤـ  أ.ش.أ: أعربت املفوضية العليا لشؤون الالجئن 
عن قلقها املتزايد إزاء وضع التمويل اخلاص مبســاعدات 
الشــتاء ملالين الالجئن والنازحن في الشــرق األوسط، 
خصوصا انه من املرجح أن حتصل ربع األسر فقط على 
الدعم الكافي لإلعداد ملســتلزمات الشــتاء، في ظل نقص 
التمويل. وأشار املتحدث باسم املفوضية اندريه ماهيسيتش، 
فــي مؤمتر صحافي في جنيڤ أمــس، إلى وجود حوالي 
١5 مليونا من الالجئن الســورين والعراقين والنازحن 
داخليــا في جميع أنحاء املنطقة، وحــذر من أن ما يصل 
إلى ٤ مالين شخص سيكونون في فئة املعرضن ملخاطر 
شديدة وسيكونون بحاجة الى مساعدات كبيرة وفي الوقت 
املناسب، وذكر أن واحدا فقط من بن كل أربعة اشخاص من 
هؤالء من املرجح أن يحصل على املساعدة التي يحتاجها. 
ولفت املتحدث إلى أن اخلطة االقليمية للمساعدة الشتوية 
والبالغة ٢٤5 مليون دوالر لعامي ٢٠١٧ و٢٠١8 تهدف إلى 
توفير االحتياجات الشتوية لالجئن السورين والعراقين 
واملشردين داخليا في سورية والعراق، إضافة إلى الالجئن 
في تركيا ولبنان واألردن ومصر لم يتم متويلها حتى اآلن 
سوى بنســبة ٢6% فقط. وقال ماهيسيتش إنه بالنسبة 
لكثير من الالجئن السورين سيكون هذا هو الشتاء السابع 
على التوالي في النزوح وخوض معركة البقاء الســنوية 
في مواجهة البرد القارس والثلوج واألمطار الغزيرة في 
وقت يعيش هؤالء في اخليام واملالجئ املؤقتة في مواقع 
مثل وادي البقاع في لبنان وفي اخليام أو املنازل املدمرة 

في شمال العراق وسورية.

بيروت - د.ناصر زيدان 

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في 26 سبتمبر املاضي: 
»إن الذي يحصل جتاوز وجترؤ على مجلس النواب، واعتداء 
على صالحية رئاسته، وخرق التفاق الطائف، بل بداية لقتله«. 
هذا الكالم من العيار الثقيل، ولم يقله احد مثله وبهذا الوضوح 
حتى اليوم، حتى لو كان مبناسبة اجلدل الذي اثاره قرار املجلس 
الدســتوري الذي الغى مبوجبه قانون فرض ضرائب جديدة 

لتغطية زيادة اإلنفاق الناجتة عن سلسلة الرتب والرواتب.
مما ال شك فيه، ان تصريح بري يشبه االنذار الشيعي، ألنه 
يعترض على ما يعتقد انه جتاوز لصالحيات رئاســة مجلس 

النواب، املناطة عرفا بالطائفة الشيعية.
يعتقــد املقربون من الرئيس بــري: ان في تعليالت املجلس 
الدســتوري رائحة جتاوز حد الســلطة، ألنها حتتوي على 
تفســيرات متس صالحية مجلس النواب بتفسير الدستور، 
وتتناول صالحية رئيس املجلــس التي تتمتع بقوة تقديرية 
في احتســاب التصويت على القوانني، السيما عندما يكون 
هناك شبه اجماع - كما كان حاصال عندما صوت املجلس على 
قانوني السلسلة والضرائب املنوه عنهما اعاله، وكان ميكن 
للسلطة القضائية التي تسهر على احترام الدستور - اي املجلس 
الدستوري - ان تأخذ هذا االمر بعني االعتبار، كون التصويت 
على القانونيني املذكورين لــم يتم باملناداة. وفي الوقت ذاته 
تعترف اوســاط الرئيس بري ان عدم التصويت باملناداة كان 
مبنزلة اخلطأ، ومن حق املجلس الدستوري االشارة اليه، ولكنه 
ال يحمل اي سوء نية، واألكثرية التي تبنت تأييد القانونيني، 
كانت واضحة قبل الوصول الى التصويت، مبا في ذلك تأييد 

نواب التيار الوطني احلر.
ويشــعر الرئيس بري ان هناك استهدافا لدوره. وهو يراعي 
األوضاع العامة وسقف االستقرار، وال يريد ان يفتعل مشكلة 
في وجه العهــد، وال عرقلة اخلطوط العريضة التي اعتمدتها 
التسوية التي اوصلت الرئيس عون، ومنها خاصة التفاهمات 
التي حصلت بني رئيس احلكومة سعد احلريري ورئيس التيار 
الوطني احلر جبران باسيل. لكن قرار الرئيس عون بتعطيل 
جلسات مجلس النواب ملدة شهر في مايو املاضي أثار مخاوف 
بري الذي اعتبره موجها ضده. اما اإلشــارات األخرى التي 
يتحسس منها بري، فهي الثنائيات التي برزت داخل مجلس 
الوزراء، واســتثنائه من االتفاقات السرية على بعض امللفات 
او الصفقات، ومنها ملف الكهرباء والهاتف ورمبا النفط، على 
ســبيل املثال. وقد برز التباين بني الوزراء املؤيدين للرئيس 
عون والوزراء احملســوبني على الرئيس بري، السيما عندما 
طرح ملف تلزمي البطاقة املمغنطة في مجلس الوزراء، واعترض 
عليها وزراء بري، وربطوا املوافقة عليها بالتســجيل املسبق 
للناخبني في املراكز املنوي إقامتها خارج اماكن تسجيل القيد، 

على عكس ما يريد وزراء التيار الوطني.
وترى اوساط الرئيس بري ان الفريق املقرب من رئيس اجلمهورية 
يريد اإلطاحة بكل االعراف- او االجنازات- التي حققها اتفاق 
الطائف، وبقوة التعطيل احيانا. فالطائف الذي انتزع السلطة 
التنفيذية من رئيس اجلمهورية، اعطاه حق استخدام »الفيتو« 
على كل ما ال يروق له، ولكن الرؤساء السابقني استخدموا هذه 
الصالحية باملنحى االيجابي، ولم يتصرفوا يوما على قاعدة 

»اذا لم يكن كما نريد فلن مير اي شيء«.
ورغم اخلطاب الديبلوماســي الذي يعتمده بري في ايصال 
رسائله السياسية، ولكن الواضح ان بري يقاطع زيارات قصر 
بعبدا االسبوعية التي كانت حتصل نهار االربعاء، ويستعيض 

عنها بلقاء مفتوح للنواب في قصر عني التينة.

عواصم - رويترز: قال وزير الدفاع 
اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمس إن الرئيس 

السوري بشار األسد ينتصر في احلرب 
على املعارضة السورية، وحث الواليات 

املتحدة على تعزيز تدخلها في الصراع في 
ظل النجاحات التي حتققها إيران وحزب اهلل 

اللبنانية حليفا النظام. وقال ليبرمان في 
مقابلة مع موقع واال اإلخباري اإلسرائيلي 

»أرى طابورا دوليا طويال يصطف حتى 
يتودد إلى األسد ويضم دوال غربية وأخرى 
عربية. يريد اجلميع فجأة التقرب من األسد 

ال مثيل لهذا. اجلميع يصطف في الطابور ألن 

األسد ينتصر«. وأضاف »نتمنى أن تكون 
الواليات املتحدة أكثر نشاطا على الساحة 

السورية والشرق األوسط بشكل عام. نواجه 
الروس واإليرانيني وكذلك األتراك وحزب اهلل 

وليس هذا باألمر الهني الذي ميكن التعامل 
معه بصفة يومية«.

ولم يعلق ليبرمان على اخلطوات التي يطلبها 
من إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب 

لكن إسرائيل تضغط للحصول على ضمانات 
بعدم السماح للقوات اإليرانية ومقاتلي حزب 

اهلل باالنتشار قرب حدودها أو إقامة قواعد 
داخل سورية.

..وليبرمان: األسد ينتصر ودول غربية وعربية تتودد له

»شكليات« ديبلوماسية تؤخر قبول اعتماد السفير السعودي في بيروت واللبناني في السعودية

احلريري يفتح أبواب بيت الوسط للنشاط االنتخابي بعد إقرار املوازنة
بيروت ـ عمر حبنجر

فيما تتحضر شخصيات سياسية لبنانية لتلبية الدعوات 
الرسمية السعودية لزيارة اململكة للتشاور باألوضاع، على 
غرار زيارة رئيسي القوات اللبنانية والكتائب د.سمير جعجع 
والنائب سامي اجلميل، كشفت مصادر متابعة لـ »األنباء« عن 
إشكالية ديبلوماسية بن بيروت والرياض، أعاقت حتى اآلن 
التحاق السفيرين اجلديدين، لكل من البلدين في البلد اآلخر.

وكانت احلكومة اللبنانية عينت فوزي كبارة سفيرا للبنان 
في الرياض، بينما عينت احلكومة السعودية وليد اليعقوب 

سفيرا لها في بيروت.
وفي غضون ذلك، أعلن الرئيس سعد احلريري والنائب وليد 
جنبالط متسكهما بالبيان الوزاري حلكومة »استعادة الثقة«، 
وبالتالي رفضهما احملاوالت الهادفة الى تطبيع العالقات مع 
النظام السوري بذريعة البحث في إعادة النازحن السورين 
الى بلدهم، كما رفضا ـ في لقاء بيت الوســط اول من امس ـ 
إعادة تأهيل النظام الســوري من البوابة اللبنانية، رافضن 

عودة حمالت التحريض ضد النازحن.
وعلى الصعيد احمللي، رحب احلريري وجنبالط بالتوافق 
الذي افضى الى إقرار سلسلة الرتب والرواتب وبالتحضير 
إلصدار املوازنة العامة للعام ٢٠١٧ ونشــرها استثنائيا دون 
اجناز قطع حساب املوازنات السابقة، كما اتفق الرجالن على 

جتديد التحالف االنتخابي في مختلف املناطق.
وعلمت »األنباء« ان احلريري سيفتح ابواب بيت الوسط 
للنشــاط االنتخابي بعــد االنتهاء من إقــرار املوازنة العامة 

ونشرها.
وكانــت الهيئــات االقتصادية ســلمت الرئيس احلريري 
ورقتها حــول مشــروع الضرائب، وتضمن رفــع الضريبة 
علــى القيمة املضافة الى ١١% عن العام ٢٠١8، على ان تصبح 
١٢% اعتبارا من ٢٠١9/١/١ مع رفع قيمة الضريبة املضافة الى 

ضريبة الدخل الى ١٢%.
رئيس مجلس النواب نبيه بري ابلغ الهيئات االقتصادية 
بأنه ضــد زيادة الضريبة على القيمــة املضافة ودعاها الى 

االجتماع مع وزير املال علي حسن خليل قبل لقائه.
بيد ان رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت محمد 
شــقير لوح بالطعن امــام املجلس الدســتوري ألن الهيئات 
االقتصادية ترفض ما وصفه بـ »االزدواج الضريبي« املرفوضة 
من الدستور والتي ال تطول املصارف فقط بل كل املؤسسات 
اللبنانيــة. وعلى صعيــد داخلي آخر، لــم يتجاوب مجلس 
القضــاء االعلى مع رغبة وزير العدل ســليم جريصاتي في 
تعين القاضي غادة عون مدعية عامة جلبل لبنان والقاضي 
بيتــر جرمانــوس مدعيا عامــا لدى احملكمة العســكرية، ما 
افضى الى عرقلة اصدار التشكيالت املنتظرة مع بدء السنة 

القضائية اجلديدة.
الى ذلك، هدأت االوضاع االمنية في صيدا بعد ليل متوتر 
شــهد اشــتباكات متنقلة بن اصحاب مولدات الكهرباء على 
خلفية املنافسة، ما ادى الى مقتل ابراهيم اجلنزوري وعبداهلل 
ابوعزيز وجرح محمد اجلنزوري وحســن طلب، واقدم اهل 
القتيلــن على احراق مقهى »صح صح« الذي يخص مطلقي 
النار باالضافة الى مولد كهربائي، وقد ســيطر اجليش على 

الوضع.

)محمود الطويل( رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري مترئسا اجتماعا للجنة الوزارية املكلفة وضع خطة اقتصادية في السراي احلكومي 

أخبار وأسرار لبنانية
٭ احمد احلريري يحمل على حزب اهلل:  قال 

األمني العام لتيار املستقبل أحمد 
احلريري كالما سياسيا أثناء لقاءات 

شعبية عقدها خالل جولته االنتخابية 
في إقليم اخلروب، ومما قاله: »تيار 
املستقبل لن يغطي سالح حزب اهلل، 
واليوم نرى أن هذا السالح لم يعد 

بنظر الناس سالحا مقاوما، بل سالح 
ميليشيات«، مشيرا الى »وجود خطني 

في البلد، خط مستقيم وآخر شاذ. 
خط الشواذ الذي ميثله حزب اهلل ومن 

معه ليس مثلنا األعلى، مثلنا األعلى 
االستقامة والدولة. علينا الصبر فاملرحلة 
طويلة«، الفتا إلى »أهمية أن يكون هناك 

ثقة كبيرة بالرئيس احلريري«، وقال 
أيضا: »احلل الوحيد ملواجهة الكيل 

مبكيالني هو الصبر. حركات كانت أعتى 
من حزب اهلل ولم تستمر«. وأضاف: »لن 

نذهب إلى حيث يريد حزب اهلل، ولن 
ننجر إلى لغة السالح التي يستخدمها«.

٭ حزب اهلل مطفأة حريق بني بري والتيار احلر: 
يقول مطلعون على موقف حزب اهلل 
أنه مع إدراك قيادته أن فريق رئيس 

اجلمهورية يسلفه املواقف اإلقليمية، 
ليحصل على تأييده في اندفاعاته 

احمللية داخل السلطة، وأن هذه القيادة 
لم تخف معارضتها لهذه االندفاعات 

مبواقف ناعمة داخل مجلس الوزراء، 
لكنها لن تساير على اإلطالق في ما 

يخص صالحيات البرملان وبري. وأشار 
املطلعون إلى أن هذه املعادلة حكمت 

جهود احلزب مع كل من عون وبري، 
التي رجحت املخرج الذي انتهت إليه 

احلكومة.
ويلخص مصدر سياسي التسوية 

بالقول: إن معاكسة التيار الوطني احلر 
احلريري في اخليار اإلقليمي جعلته 

يتناغم مع بري في الشأن احمللي أكثر، 
فيما حملت اندفاعة التيار في املسائل 
الداخلية حزب اهلل إلى االنحياز لبري 

لرفضه اإلفادة من تقارب عون معه في 
السياسة اخلارجية من أجل االشتباك مع 

بري في الشأن احمللي.

٭ خالفات تفصيلية بني املستقبل والقوات: 
يؤكد مسؤول قواتي أن هناك اتفاقا مع 
»املستقبل« حول األمور اإلستراتيجية 

الكبرى، لكن اخلالف قائم على معظم 
األمور التفصيلية داخل احلكومة، حيث 

يتالقى احلريري مع التيار الوطني 
احلر.

٭ مّم يتخوف حزب اهلل؟: يقول محلل 
سياسي خبير في شؤون حزب اهلل إن 
السيد حسن نصراهلل بدأ في إطاللته 

األخيرة األحد املاضي يتحدث عن 
احلرب كما لو أنها ستحصل غدا. وهذا 
مبني على أمرين: األول، إما أن الرجل 
تقاطعت عنده معلومات ووقائع توحي 

بأن جنونا إسرائيليا بات واردا أكثر 
من أي وقت مضى. والثاني أن الربط 

بني تطورات متسارعة في اإلقليم بدءا 
من استفتاء كردستان مرورا باستعادة 

املجموعات اإلرهابية في سورية نشاطها 
وخروجها من هزائمها املتتالية، الى 

احلديث عن إمكان حتلل واشنطن من 
اتفاقها النووي مع طهران، تنبئ بأن 

احملور املضاد قد انتقل الى مرحلة 
جديدة عنوانها الهجوم أو عرقلة التمدد 

العسكري حملور املقاومة في امليدان 
السوري. 

دعوات إسرائيلية إلقامة دولة كردية في سورية
دعا مســؤول إسرائيلي سابق وقيادي في حزب 
»الليكود« احلاكم، إلى دعــم دولي لضمان قيام 
دولة كردية شمال شرق سورية، لتحسني البيئة 

االستراتيجية إلسرائيل ونكاية في تركيا.
ونشرت صحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية، تقريرا، أكد 
فيه السكرتير السابق للحكومة اإلسرائيلية، »تسفي 
هاوزر«، أن السماح بقيام دولة كردية يعني زيادة 
فرص تقسيم سورية إلى دويالت »مما يحولها إلى 
بالد منقسمة ومجزأة، وهو ما يقلص من املخاطر 
التي ميكن أن تشكلها في املستقبل على إسرائيل«. 
واعتبر هاوزر، ان تشكيل دولة كردية تطور مهم 
ألمن إسرائيل، ألنها ســتمثل »خاصرة رخوة« 

لتركيا ستردعها عن املس باملصالح اإلسرائيلية.
وأشار إلى أن تشكيل كيان كردي في سورية ينطوي 
على عوائد اســتراتيجية أخرى، أهمها دوره في 
إيجاد ثقل مكافئ لدور كل من إيران وتركيا. ونوه 
إلى أن كل القوى الدولية واإلقليمية التي ترى في 
تعاظم نفوذ »حزب اهلل« وإيران في سورية خطرا 
على مصاحلها سيكون من مصلحتها قيام دولة 

كردية، بوصفها ثقال يوازن تعاظم هذا النفوذ.
وحذر هاوزر من مغبة انسحاب الواليات املتحدة 
من سورية في أعقاب اإلعالن عن هزمية تنظيم 
داعش، معتبرا أن هذا التطور يعد تهديدا لألكراد 

السوريني.

تركيا تتعهد بـ »تطهير« عفرين 
من امليليشيات الكردية

عواصم - وكاالت: تعهد وزير اخلارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو مبا وصفه بـ »تطهير مدينة عفرين« من 
عناصــر وحدات حماية الشــعب الكردية )ي ب ك( التي 
تعتبر الذراع الســورية حلزب العمال الكردســتاني »بي 
كا كا« املصنف ارهابيا في تركيا.  وشــدد في تصريحات 
لوكالة »األناضول« التركية »لن نســمح بتشــكيل كيان 
إرهابــي، فتشــكيل حزام إرهابي علــى اجلانب اآلخر من 
حدودنا يشــكل خطرا على تركيا« في اشارة الى املناطق 
التي تسيطر عليها قوات سورية الدميوقراطية »قسد« التي 
تهيمن عليها الوحدات الكردية في شمال وشرق سورية.

وبن أن تواجد امليليشــيات الكردية شــمالي سورية 
»يشكل خطرا وتهديدا أيضا على وحدة األراضي السورية«. 
وشدد على أن أي دعم يقدم لتنظيم »ي ب ك« يشكل 
خطرا على تركيا، في اشارة الى الدعم الكبير الذي تقدمه 

اميركا لألكراد في اطار احلرب ضد داعش. 
وبخصوص اجلهود الديبلوماسية حلل األزمة السورية، 
لفت جاويش أوغلو إلى أن التوصل إلى اتفاق في أستانة 
ال يكفي، بل ينبغي رؤية تطبيق ذلك االتفاق على األرض.
وأوضــح أن املراقبن األتراك ســيقومون مبهامهم في 
محافظــة إدلب، بينما ســيتولى مراقبــون روس مهامهم 
خارج إدلب، وفي بعض املناطق احملددة األخرى سيكون 
فيها مراقبون إيرانيون وروس، وذلك ملنع االستفزازات.

وأوضح أنه من أجل حتقيق حل سياسي بشكل كامل 
في سورية ينبغي أوال وقف تام لالشتباكات هناك.


