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عون متفائل ويؤكد العودة إلى »النأي بالنفس«.. الجبير: أساس المشكلة في لبنان حزب اهلل 

»اإلليزيه«: ماكرون سيجتمع مع احلريري في باريس غداً
بيروت ـ عمر حبنجر ووكاالت  ـ عواصم

مــازال الغمــوض ســيد 
املوقف السياسي في لبنان 
في ظل التركيز الرسمي على 
شــكليات اســتقالة رئيس 
احلكومة سعد احلريري مع 
تغيب املضمــون، وبالتالي 
االســباب التــي افضت الى 
االستقالة، في حني أعلن قصر 
اإلليزيه أن الرئيس الفرنسي، 
إميانويل ماكرون، سيجتمع 
مع رئيس الوزراء اللبناني 
املستقيل سعد احلريري غدا 

السبت في باريس.
وكان وزيــر اخلارجيــة 
الفرنسي، جان-إيف لودريان، 
أعلن من الرياض امس األول، 
أن احلريري املتواجد في اململكة 
العربية السعودية قبل دعوة 
 الرئيس الفرنسي، إميانويل
ماكرون، للذهاب إلى فرنسا 

مع أسرته.
وفي معلومات لـ »األنباء« 
ان احلريري قد يغادر الرياض 
الى باريس وحيدا الرتباط 
عائلته باجلامعات واملدارس، 
وانه لن يعود الى بيروت قبل 
االجتماع الوزاري العربي وما 
ســيكون عليه موقف الوفد 
اللبنانــي فيه، ســواء أكان 
التمثيل على مستوى وزير 

اخلارجية او السفير.
وتقول املصادر لـ »األنباء« 
ان متثيل لبنان في اجتماع 
وزراء اخلارجية لم يحسم، 
وفي حال عدم مشاركة وزير 
اخلارجيــة جبران باســيل 
شخصيا سيصار الى تكليف 
سفير لبنان في القاهرة علي 
احللبي باحلضور وال غياب 

وال مقاطعة.
لكــن املصادر حتســبت 
من انعكاسات حتفظ ممثل 
لبنان ايــا كان في حال قرر 
مجلس وزراء اخلارجية ادانة 
ايران وحزب اهلل في موضوع 
الصاروخ الباليســتي الذي 
استهدف الرياض، موضحة 
 ان موقــف كهــذا ســيعيد 
االجواء السياسية الى التوتر 

البالغ.

من هنــا، تراقب املصادر 
احلركــة اخلارجيــة لوزير 
اخلارجية جبران باسيل الذي 
سيحط في موســكو اليوم 
للقاء وزير اخلارجية سيرغي 
الڤروڤ اســتكماال جلولته 

على العواصم الدولية.
وفي هــذا الســياق، قال 

مواطــن ســعودي كمــا هو 
مواطــن لبنانــي، ورد على 
كالم الرئيس ميشــال عون 
وقال: ما اطلقه من اتهامات ال 
اساس لها، واعلن ان اساس 
املشكلة في لبنان حزب اهلل، 
واصفا اياه باملنظمة االرهابية 
بامتياز، الذي يفرض نفوذه 

التعاون  آفــاق  اســتعراض 
الســعودي ـ الفرنســي في 
مختلف املجاالت، باإلضافة 
إلى بحث تطورات األحداث 
في منطقة الشــرق األوسط 
وتنسيق اجلهود جتاهها مبا 
يعزز األمن واالســتقرار في 

املنطقة.
عقب ذلك، التقى الوزير 
الفرنسي باحلريري في مقر 
إقامــة األخير فــي الرياض، 
بحسب ما أكدت مراسلة وكالة 
التي حضرت  فرانس برس 

بداية االجتماع.
من جهته، الرئيس ميشال 
عون بدا متفائال بانتهاء خالل 
لقائه اعضــاء مجلس نقابة 

الصحافة واحملررين.
وأمــل عــون ان يكــون 
باب احلــل قد فتــح بقبول 
الدعوة  الرئيس احلريــري 
لزيارة فرنسا، وقال: اذا اراد 
الرئيس احلريري االستقالة 
او الرجوع عنها فإنها ارادته.
وردا علــى ســؤال، قال: 
ال خوف من شــلل حكومي 
مادام الدســتور ينص على 
اجتماعات استثنائية ملجلس 
الوزراء عندما تدعو احلاجة، 

وزير اخلارجية الســعودي 
عادل اجلبير عقب اجتماعه 
مع وزير اخلارجية الفرنسي 
جان ايف لودريان  ان البحث 
تنــاول تدخالت ايــران في 
املنطقة، وجدد التأكيد على 
أن احلريــري موجــود فــي 
الســعودية بارادتــه، وهو 

علــى لبنــان بتكليــف مــن 
ايــران، وهنــاك اجمــاع في 
العالم على التعامل مع هذا 
 احلزب كمنظمة ارهابية من 
الطــراز االول، ويجــب نزع 

سالحها.
وأكد اجلبير ان »الرئيس 
احلريري يعيش في اململكة 
الســعودية بإرادتــه وقــدم 
اســتقالته، وفيمــا يتعلــق 
بعودتــه الى لبنان فهذا أمر 
يعود له ولتقييمه لألوضاع 

األمنية«.
احلرمــني  خــادم  وكان 
الشــريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيــز اســتقبل فــي 
مكتبــه بقصــر اليمامة في 
الريــاض وزيــر اخلارجية 
الفرنسي. واستعرض معه 
العالقات الثنائية بني اململكة 
وفرنسا، وبحثا األوضاع في 
املنطقة، بحسب وكالة األنباء 

السعودية )واس(.
وقالت »واس« ان صاحب 
الســمو امللكي األمير محمد 
بن سلمان ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفــاع اســتقبل لودريــان 
ايضا، وجرى خالل االجتماع 

معلنا متسكه بسياسة »النأي 
بالنفس« حيال اخلالفات بني 
الــدول العربية، ملبيا بذلك 
احد شروط احلريري للعودة.
اشارة الرئيس عون الى 
امكانيــة الطلب الى مجلس 
النواب اعطاء حكومة تصريف 
االعمال صالحيات استثنائية 
في احلاالت الوطنية الطارئة 
اثارت انتباه بعض االوساط 
النيابية التــي نبهت بعض 
املراجــع الى خطــورة مثل 
هذا املنحى الذي قد يســمح 
بتوجيــه الدعــوة ملجلــس 
الوزراء من غير رئيســه او 
بغيابه، االمر الذي قد يحول 
رئاســة احلكومة الى متثال 

من شمع.
هذه االوســاط وردا على 
ســؤال لـــ »األنبــاء« حول 
الضرر في مثل هذا االجراء 
مــادام رئيس احلكومة على 
االعمــال،  تصريــف  رأس 
فكان اجلــواب ان احلريري 
لن يستقر في بيروت حتى 
لو كلف بتشــكيل احلكومة 
التــي ال نيــة في تشــكيلها 
قبل انتخابــات مايو املقبل 

ان حصلت.
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املفتي دريان بعد اتصال مع بري: نحن بحاجة للتمعن
في أسباب استقالة احلريري

بيروت ـ خلدون قواص

أكد مفتي لبنان الشــيخ عبداللطيف دريان امام زواره ان 
العالقة بني لبنان والســعودية هي عالقة متينة ومتجذرة منذ 
استقالل لبنان مما ينبغي احملافظة عليها وصونها وحتصينها 
وتعزيزها مهما كانت الظروف التي مير بها لبنان الذي هو بحاجة 
الى مســاعدة كل اخوانه العرب وفي مقدمتهم السعودية حلل 
األزمة التي يعيشها لبنان بعد استقالة الرئيس سعد احلريري 
والتمعن في مضمون االســتقالة، داعيــا الى التروي والهدوء 
واحلكمة والتبصر والبحث بجدية في اسباب استقالة الرئيس 
احلريري بعيدا عن املواقف والتصريحات املتشــنجة التي ال 

تخدم وحدة وأمن واستقرار لبنان.
واستعرض املفتي دريان مع رئيس مجلس النواب نبيه بري 
خالل اتصال هاتفي آخر املســتجدات على الساحة اللبنانية، 

وأعرب للرئيس بري عن تقديره حلكمته ومواقفه الوطنية.
ونقل نائب رئيس املجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ 
علي اخلطيب للمفتي دريان باسم رئيس املجلس اقتراحا لعقد 
قمة إسالمية أو إسالميةـ  مسيحية للتشاور في آخر املستجدات 
على الساحة اللبنانية، واكد بعد لقائه في دار الفتوى بحضور 
املفتي اجلعفري املمتاز الشيخ احمد قبالن على ضرورة تعزيز 
الوحدة االســالمية التي هي اســاس للوحدة الوطنية وتعزيز 

الثوابت الوطنية واحملافظة على الوضع االمني.

معلومات عن استخدام غاز الكلور في حرستا قبل ساعات من تصويت مجلس األمن على مسودتي قرارين أميركي وروسي حول لجنة التحقيق

النظام يشن ٥٥٠ غارة على الغوطة الشرقية.. واملعارضة تهاجم »إدارة املركبات«
قمة روسية ـ تركية ـ إيرانية حول سورية

اللعب الكردي على احلبلني الروسي واألميركي

عواصم ـ وكاالت: بعد فشلها في حتديد 
موعد لـ »مؤمتر الشــعوب السورية« الذي 
سبق ان اعلنت استضافته، اعلنت موسكو 
أمس انها ستستضيف اجتماعا ثالثيا يضم 
الــدول الثــالث الضامنة التفاقــات خفض 
التصعيد وهي روسيا وايران وتركيا. وقال 
الكرملني ان االجتماع الذي يضم مسؤولني 
من إيران وتركيا اضافة الى روسيا سيقام 

في سوتشي يوم ٢٢ اجلاري.
يأتي ذلك تأكيدا العالن الرئاسة التركية 
ان قمة جتمع قادة من روسيا وتركيا وايران 
ستعقد األربعاء املقبل حول االزمة السورية.

ونقلت قناة »سي ان ان« الناطقة بالتركية 
عن املصادر القول ان الرئيس الروسي ڤالدميير 
بوتني والتركي رجب طيب اردوغان وااليراني 
حســن روحاني سيلتقون مبدينة سوتشي 
الروســية املطلة على البحر األسود لبحث 
آخــر تطورات األزمة. وذلــك ما أكدته ايضا 

وكالة انباء »االناضول« الرسمية التركية.
وقالــت »االناضــول« انــه وإلــى جانب 
الرئيســني رجــب طيب أردوغــان ونظيره 
الروســي ڤالدمييــر بوتني، مــن املنتظر أن 
يشــارك فــي القمة أيضا الرئيــس اإليراني 

حسن روحاني.

العالقات الروسيةـ  الكردية كانت جيدة، بل 
ممتازة، لكنها انتكســت جراء تراكم األحداث، 
السيما املعارك التي حصلت بني اجليش السوري 
مــن جهة، ووحدات احلماية التي تهيمن على 
»قسد« من جهة ثانية في مدينة احلسكة العام 
املاضي. هذه االنتكاسة مت جتاوزها بعد زيارة 
سيبان حمو، القائد العام للوحدات الى موسكو 
قبل حوالي شهرين، لكن العالقات لم تعد بعد 
الــى حالة الدفء التي كانــت عليها بل عادت 

للتدهور في االسابيع االخيرة.
ورغم أن موســكو، حســب بيانات القناة 
املركزية لقاعدة حميميم، تعتبر نفســها غير 
معنيــة بالتصريحات اإليرانيــة حول التقدم 
نحــو الرقة، إال أن القناة ذاتها حتدثت عن أن 
احلل العسكري ضد مناطق األكراد قد يكون هو 
احلل الوحيد املتاح أمام النظام. كما صرح زياد 
سبسبي، رئيس جلنة العالقات اخلارجية في 
مجلس الشيوخ الروسي بأن »روسيا ستلتزم 
احلياد في حال هاجمت قوات النظام السوري 
»قوات سوريا الدميقراطية« ووحدات حماية 
الشعب«. وقد تكون اإلشارة األهم تتمثل في 
القــرار الروســي الذي قضــى بتأجيل مؤمتر 
سوتشي للحوار السوري بعد االعتراض التركي 
على مشــاركة »حزب االحتاد الدميوقراطي«، 
ومت مبوجبه تعديــل وثيقة املؤمتر لتتحدث 
عن ممثلني عن ســكان شمال وشرق سورية. 
اإلشارات الروسية املتناقضة هي وسائل ضغط 
متارسها موسكو على القيادات الكردية لدفعها 
الى حســم خيارها واالبتعاد عن الرهان على 

احلصان األميركي.
اللعــب الكــردي علــى احلبلني الروســي 
واألميركي مبا يناسب األجندة الكردية، لم يكن 
خافيا ألحد، وسط تنامي حالة من اجلدل في 
األوساط الكردية حول اخليارات االستراتيجية 
وطبيعة التحالفات التي ميكن أن حتمي هذه 
اخليارات، مع التشديد على أن حالة االزدواجية 
بني روســيا وأميركا ال ميكن أن تســتمر، ألن 
املعادالت التي ستحكم مرحلة ما بعد »داعش« 
ســتكون مختلفة عن املعادالت التي قامت في 

زمن محاربته.
واحلال، ان حققت مكاسب كبيرة من احلرب 
الســورية، إذ باتت تسيطر عمليا على جميع 
املدن واملناطق الواقعة شرق نهر الفرات، كما 
أصبحت تسيطر على ثروة نفطية هائلة تضم 
عشرات حقول النفط والغاز، وأهمها »كونيكو« 
و»العمر«، باإلضافة الى أكبر السدود املائية على 
نهر الفرات ومحطات توليد الطاقة الكهربائية.
وفي خرق خلط »منع التصادم« املفترض 
بني الواليات املتحدة وروسيا، وجتاهل للخط 
األحمر التركي، فإن هذه القوات تسيطر أيضا 
على مناطق تقع غرب نهر الفرات، مثل مدينة 
الطبقة ومنبج وعلى شريط من القرى والبلدات 
في ريف حلب الشمالي )منغ وتل رفعت ودير 
جمــال وغيرهــا(. ولكن جرح كركــوك مازال 
طريا، والتخطي األميركي كان فاقعا لدرجة ال 
ميكن التعامي عنه أو مجرد اإلحساس بالقلق 
بــل اخلوف من أن يتكرر في منبج أو عفرين 

أو مناطق أخرى.

وكاالت:   - عواصــم 
صّعدت قوات النظام السوري 
وامليليشــيات احلليفــة لهــا 
عملياتهــا العســكرية فــي 
الشرقية احملاصرة،  الغوطة 
بشــكل غير مســبوق، قبيل 
ساعات من تصويت مجلس 
األمن على مشروعي قرار حول 
التحقيق بالهجمات الكيماوية 

في سورية.
وذكر املرصد الســوري 
حلقــوق اإلنســان ان حدة 
املعــارك تصاعــدت أمــس 
بني قوات النظام الســوري 
وامليليشــيات املواليــة لها 
وبني قوات »لواء فجر األمة« 
التابع حلركة أحرار الشام 
املعارضة في غوطة دمشق 

الشرقية.
وقــال املرصــد ان قــوات 
النظام استهدفت مدن وبلدات 
الغوطــة الشــرقية بنحــو 
55٠ غــارة وقذيفــة مدفعية 
وصاروخــا منذ يوم الثالثاء 
املاضي تسببت في وقوع نحو 
١١٠ بني قتيل وجريح بصفوف 

املدنيني.
وبني ان القتال املستمر منذ 
ظهر امس األول الثالثاء بشكل 
عنيف بني اجلانبني تســبب 
في وقوع مزيد من اخلسائر 
البشرية في عناصر ومقاتلي 
الطرفــني، حيث وثق املرصد 
ارتفاع اعداد قتلى قوات النظام 
واملسلحني املوالني لها إلى ٢9 
على األقل بينهم ثمانية ضباط 

أحدهم برتبة لواء.
فــي  مصــادر  وأفــادت 
املعارضــة بأن هذا التصعيد 
املعركــة  علــى  ردا  يأتــي 
التــي أطلقتها حركــة احرار 
الشام باســم »بأنهم ظلموا« 
الستعادة السيطرة على »إدارة 
املركبات«، والتي بدأت صباح 
الـ ١4 من الشهر اجلاري، حيث 
أعلنــت احلركة انهــا حققت 
مرحلتهــا االولى بنجاح بعد 
هجومها على املنطقة ونشر 
ناشــطون ڤيديوهات تظهر 
مقاتلــي املعارضــة يقاتلون 

داخل اإلدارة.

وتهدف املعركة، بحســب 
شــبكة »شــام« اإلخباريــة 
املعارضة الى السيطرة على 
ادارة املركبات مبختلف مباني 
القيادة واالدارة فيها وبعض 

املناطق احمليطة بها.
املناطــق  وتعتبــر هــذه 
النظام  اســتراتيجية لقوات 
من حيث دورها اللوجيستي 
ومتوضــع قــوات احلــرس 
اجلمهوري وميليشيات حزب 
اهلل فيها ومهمة بالنسبة لالمن 
الغذائي للمناطق احمليطة بها.
والحقا، اتهمت املعارضة 
الســوري  النظــام  قــوات 
باستخدام الغازات السامة في 

قصفها مدينة حرستا.
شــام  شــبكة  ونقلــت 
اإلخباريــة عن ناشــطني في 
»حرســتا« ان قــوات النظام 
استخدمت غاز الكلور السام 
في منطقة إدارة املركبات قرب 
حرســتا بعــد تقــدم »أحرار 
الشام« وسيطرتها على املوقع.
وقالــت الشــبكة ان ثمة 

قصف مستودع 
مساعدات غذائية 

في دوما احملاصرة 
قرب دمشق

إصابات عديدة بحاالت اختناق 
لعناصــر من مقاتلــي أحرار 
الشام ونشطاء إعالميني كانوا 
في املوقع لتغطية االشتباكات 
واملعــارك الدائــرة مع قوات 

النظام هناك.
وفي السياق، أعلن مسؤول 
محلي في مدينة دوما السورية 
اخلاضعة لسيطرة املعارضة 
أن مستودعا يحوي مساعدات 
غذائية تعرض لقصف أمس 
األول بعــد 3 أيــام فقط على 
إدخال األمم املتحدة املساعدات 
الى املدينة الواقعة في غوطة 
دمشق احملاصرة والتي تعاني 

أزمة إنسانية حادة.
التصعيــد  هــذا  وجــاء 
»الكيماوي«، قبل ساعات من 
تصويت مجلــس األمن على 
مسودتي قرارين متعارضني، 
أحدهمــا أميركــي واآلخــر 
روســي لتجديــد تفويــض 
جلنة التحقيق األممية بشأن 
هجمات األسلحة الكيماوية، 
حيــث انتهى منتصــف ليل 

أمس التفويض املمنوح للجنة 
والتي خلصت فــي تقريرها 
األخير إلى أن النظام السوري 
استخدم غاز السارين احملظور 
في هجوم في الرابع من أبريل 

على خان شيخون.
وفيما عــدا نقطة االلتقاء 
الوحيدة هذه فإن مشــروعي 
القرارين األميركي والروسي 

يختلفان حد التضاد.
وينــص مشــروع القرار 
الــذي تقدمــت بــه روســيا، 
حليفة النظام السوري، على 
إعادة النظر بتفويض اللجنة 
وجتميد نتائــج عملها، وان 
يعود محققوها الى ســورية 

إلجراء حتقيقات ميدانية.
في املقابل، فإن مشــروع 
يكــرس  األميركــي  القــرار 
نتائــج التحقيــق في هجوم 
خان شــيخون وال يدخل اي 
تعديل على التفويض املمنوح 
للمحققني الذين مازال عليهم 
التحقيق في حوالي 6٠ هجوما 

كيميائيا.
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