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أنباء سورية

أنباء لبنانية

وكاالت:   - عواصــم 
الســوري  وّســع اجليــش 
نطاق سيطرته في محافظة 
إدلب، مقابل إرسال اجليش 
التركي تعزيزات عســكرية 
بالتزامــن  غيــر مســبوقة، 
مــع محادثات قيــل ان وفدا 
عسكريا روسيا وصل أنقرة 
أمس إلجرائها حول تطورات 
األوضــاع في منطقة خفض 

التصعيد.
وبعــد يــوم مــن إفــادة 
مسؤولني بأن قوات احلكومة 
السورية حاصرت ثالث نقاط 
للجيش التركي، هددت انقرة 
بالــرد علــى أي اســتهداف 
لقواتها العاملة هناك. وأفادت 
وزارة الدفــاع التركية على 
تويتــر بأن «نقــاط املراقبة 
التابعة لنا في إدلب تواصل 
مهامها وهي قادرة على حماية 
نفسها باألســلحة واملعدات 

التي متلكها».
حــال  «فــي  وأضافــت 
وقوع هجوم جديد، فسيتم 
الرد بشــكل مناسب وبأشد 
طريقة بناء على حق الدفاع 

عن النفس».
وأكــد املتحــدث باســم 
الرئيس التركي فخر الدين 
ألتــون أن تطــور الوضع 

مع مــا يحصل فــي إدلب. 
وسنســعى للمحاسبة من 
أجــل شــهدائنا». وأضاف 
«مــكان بشــار األســد في 
املســتقبل، ليــس القصــر 
الرئاسي بل محكمة العدل 

الدولية في الهاي».

علــى كامل مدينة ســراقب، 
بعد ايام من ســيطرته على 
معرة النعمان، في سياســة 
يصفها مراقبون بأنها «قضم 

بالتدريج». 
وبث التلفزيون الرسمي 
لقطات مباشرة قال إنها من 

هناك ٣٠ كيلومترا من الطريق 
الدولي خارج سيطرة دمشق، 
متر في ريف حلب اجلنوبي 

الغربي.
بــأن  املرصــد  وأفــاد 
املعــارك تركــزت أمــس في 
محيــط الطريــق فــي ريف 
حلب اجلنوبي الغربي، كما 
استهدف الطائرات احلربية 
الروسية والسورية مناطق 
عدة في محيطه وفي شمال 

مدينة سراقب.
ومبوازاة تقــدم اجليش 
السوري، قالت مصادر عدة 
إن تركيا أرسلت بأكبر رتل 
عســكري علــى االطالق الى 

احملافظة. 
ونقلــت وكالــة األنبــاء 
االملانيــة «د.ب.أ» عــن قائد 
عسكري في اجلبهة الوطنية 
للتحريــر «دخلــت خــالل 
املاضيــة حوالي  الســاعات 
٤٥٠ آلية تركية أغلبها عربات 
مصفحة ودبابات، وسيارات 
أخرى، مشــيرا إلــى دخول 
حوالــي ٣٠٠ آلية عســكرية 
مساء أمس األول و١٥٠ سيارة 

فجر أمس.
وأوضح أن جميع اآلليات 
العسكرية التي يرافقها مئات 
اجلنود االتراك جتمعت حاليا 

لكن ورغم إمهال الرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان 
دمشــق حتى نهاية الشــهر 
لســحب قواتها خلف نقاط 
التركيــة، واصــل  املراقبــة 
اجليش السوري تقدمه في 
محافظة ادلب وسيطر أمس 

مدينــة ســراقب التــي بدت 
خاليــة من الســكان بعد ان 
نزح ســكانها وقاطنوها من 
النازحــني خوفــا مــن تقدم 
القوات السورية. وأفاد بأن 
«وحدات من اجليش العربي 
السوري تنهي متشيط مدينة 
سراقب بالكامل من املفخخات 

واأللغام».
ويتركز الهجوم على ريف 
إدلــب اجلنوبــي واجلنوبي 
الشرقي وريف حلب اجلنوبي 
الغربي املجــاور، حيث مير 
الطريق الدولي «إم ٥» الذي 
يصل مدينة حلب بالعاصمة 
دمشــق وصوال إلى احلدود 

اجلنوبية مع األردن.
وحتظى مدينة سراقب في 
ريف إدلب اجلنوبي الشرقي 
بأهميــة اســتراتيجية ألنها 
تشكل نقطة التقاء بني طريق 
الـــ«إم ٥»، والطريق الدولي 
املعــروف بـــ«إم ٤» والــذي 
يربــط محافظة حلب بإدلب 

ثم الالذقية غربا.
وتواصــل قــوات النظام 
تقدمها وقد متكنت اجلمعة 
من السيطرة على كامل طريق 
الـ«إم ٥» في محافظة إدلب، 
وفق املرصد السوري حلقوق 
اإلنسان، الذي أفاد بأنه اليزال 

في معسكر املسطومة شرق 
مدينة ادلــب حوالي ١٠ كم، 
الفتا إلى دخول رتل عسكري 

الى مدينة ادلب.
وكشف القائد العسكري 
لـــ (د.ب.أ) عــن أن القوات 
التركية التي وصلت تعتبر 
أكبر ارتال عســكرية تدخل 
األراضي السورية، الفتا إلى 
أنها ستنتشــر فــي خطوط 
التماس مع القوات احلكومية 
التي أصبحت تســيطر على 
مدينة سراقب وتتمدد باجتاه 

مدينة ادلب.
إلى الشــرق من سورية، 
نفى املتحدث باسم اجليش 
الوطني الســوري املعارض 
حمــود  يوســف  الرائــد 
«انسحاب القوات التركية من 
نقاط وحواجز في منطقتي تل 
أبيض وراس العني»، مشيرا 
إلى أن هناك اعادة انتشــار 
وترتيبات خاصة باجليش 

التركي.
وأضاف حمــود للوكالة 
األملانيــة: يرســل اجليــش 
التركــي تعزيــزات مبئــات 
اجلنود واآلليات العسكرية 
الى األراضي السورية، فهل 
يعقل أن يترك منطقة مهمة 

في شرق الفرات؟.

(ا.ف.پ) سوري وابناؤه يلتقطون صورة وداعية ملدينة اريحا قبل مغادرتها مع تقدم اجليش السوري للسيطرة عليها 

في إدلب بــات غير مقبول 
بالنســبة ألنقــرة، محمال 
النظام السوري املسؤولية 
عن األزمة. وقال ألتون خالل 
منتــدى إعالمــي تركــي- 
سوري في اسطنبول السبت 
«ال ميكننا التسامح مطلقا 

تركيا تزج بقوات غير مسبوقة.. واجليش السوري يواصل «قضم» إدلب
أنقرة تهدد بالرد على أي استهداف لقواتها.. ومئات اآلليات العسكرية تدخل احملافظة خالل ساعات

لبنان يتأهب لعاصفة «الثقة» بعد «كرمي».. وعون للحفاظ على «الهيبة»
بيروت - عمر حبنجر

طقــس عاصــف وصقيع 
قارس شهدهما لبنان ابتداء 
مــن عصر اجلمعــة الفائت، 
حيث وصلــت الثلــوج الى 
مستوى ٧٠٠ متر عن سطح 
البحــر، ما تســبب بانقطاع 
طــرق االتصال بــني اجلبل 
والبقاع، وبالتالي بني بيروت 
ودمشق، في غالب األوقات. 
هذا املنخفض اجلوي املسمى 
«كرمي» يبدأ باالنحسار نهار 
غد، ليغــدو اللبنانيون أمام 
موجــة عصــف سياســية، 
اعتبارا من قبل ظهر الثالثاء، 
حيــث موعد مثــول حكومة 
«مواجهة التحديات» برئاسة 
حســان دياب أمــام املجلس 
النيابي طلبا لثقته. الثالثاء 
يوم سياسي منتظر، مجلس 
النواب ينتظره ليناقش البيان 
الوزاري للحكومة ويعطيها 
العالمة املناسبة، واحلكومة 
تنتظر هذا اليوم للمثول أمام 
املجلس بأمل احلصول على 
الثقة، التي هي بالنسبة لها 
درع التثبيت. بدوره احلراك 
الشــعبي املعــارض، يحظر 
خلطف هذه الثقة من النواب، 
وهم في الطريق الى املجلس.
وقد شدد الرئيس ميشال 
عــون علــى أهميــة «ضبــط 
الوضع األمني واحملافظة على 
االســتقرار وعدم التهاون مع 
أي محاولــة للنيــل من هيبة 
الدولة ومؤسساتها ومقارها 
الرســمية». بــدوره رئيــس 
احلكومة حسان دياب دعا الى 
«هدم اجلــدار املعطل للدورة 
االقتصادية وهو مســتعجل 
على الثقــة لينطلق بجولته 

اخلارجية طلبا للعون».
الثوري،  باملقابل، احلراك 
اســتنفر قــواه فــي مختلف 
املناطــق، وقد نظــم تظاهرة 
منطقــة  مــن  اختباريــة 
الشيفروليه الى قصر العدل 
فجمعية املصارف وصوال الى 
محيــط مجلس النــواب، في 
اختبار مبكر حملاولة اختراق 

والقوات اللبنانية. وتنســب 
قنــاة «أو.تي.ڤي» الى رئيس 
احلــزب التقدمي االشــتراكي 
وليــد جنبالط، تســلم قيادة 
املواجهة، وهو يطلق رماياته 
اليوميــة مــن خلــف متراس 
«تويتر» رشــقات سياســية 
باجتاه الوزير جبران باسيل، 
الذي وصفه جنبالط باملتسلط 
االول على قطاع الكهرباء وَمن 

وراءه في الظل.
القــوات  رئيــس حــزب 
اللبنانيــة د.ســمير جعجع، 
الحــظ ان البيــان الــوزاري 
حلكومــة مواجهة التحديات، 
بأنه يقع «خارج الزمان واملكان، 
ويشكل فشال ذريعا، وفضفاض 
وإنشــائي، ال يســتحق اكثر 
من ٣ على ١٠». وبات واضحا 
ان هــذا الثالثــي ومعه نواب 
الكتائب وعدد من املستقلني، 
سيحضرون اجللسة إذا تيسر 
لهم الدخول الى املجلس لكنهم 
سيحجبون الثقة او ميتنعون 
عن التصويت، كما حصل في 

بيروت وطلب إليهم فتح خط 
ائتمان لتأمني حاجات لبنان 
الضرورية، واعتبرت املصادر 
ان ســعر الدوالر في بيروت 
ســعر وهمــي وعندمــا يبدأ 
انخفاضه سيتخلى اللبنانيون 
عنه، عندها تتوافر السيولة 
بالــدوالر، ويبدو ان الرئيس 
دياب يرى تسديد االستحقاقات 
مهما كانــت الصعوبات. وقد 
أرجأ مساعد وزير اخلارجية 
االميركية ديفيد شنكر زيارة 
بيــروت، الــى مــا بعــد نيل 

احلكومة الثقة.
إلــى ذلــك، يســتعد تيار 
املســتقبل لالحتفــال بذكرى 
اغتيال الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري اجلمعة ١٤ اجلاري، 
حيث يتحضر الرئيس سعد 
احلريري خلطاب عالي السقف.

وكان احلريري أوعز بنقل 
مكان االحتفال اجلماهيري من 
قاعة بيال الفسيحة الى باحة 
بيت الوسط، العتبارات عدة، 

أبرزها األمن.

جلسة التصويت على املوازنة.
ومن روما، دعا البطريرك 
املارونــي بشــارة الراعي الى 
اســتعادة الدولــة املدنية في 
لبنان بدال من دولة األحزاب 
الطائفيــة، واســتكمالها بــال 
مركزيــة موســعة ومجلــس 
الشيوخ، مبا يلغي املادة ٩٥ من 
الدستور التي ال نريدها، والتي 
تنص علــى إلغــاء الطائفية 

السياسية.
في غضون ذلك، ثمة شأن 
آخر يشكل حكومة حسان دياب 
ويتمثل بكيفيــة التعامل مع 
ســندات اليــورو بونــد التي 
تســتحق في مارس، وأبريل 
ويونيو، والتي تساوي نحو 
مليارين و٣٠٠ مليون دوالر، 
إضافة الــى فوائــد دين عام 
عليها دفعها، وأوضحت مصادر 
حكوميــة ان وعــودا جديــة 
تلقاهــا رئيــس احلكومة من 
دول عربية وأجنبية بالدعم، 
وخصوصا االحتاد االوروبي 
الذي التقى دياب سفراءه في 

احلريري يتحّضر خلطاب «عالي السقف» بذكرى اغتيال الرئيس رفيق اجلمعة في باحة «بيت الوسط» بدالً من «البيال»

(محمود الطويل) وقفة احتجاجية للحراك امام وزارة الداخلية تطالب مبنع ثقة النواب عن حكومة دياب  

الطوق العســكري الذي قرر 
مجلــس الدفاع االعلى ضربه 
حول املداخل املعروفة ملجلس 
النواب، وضمن دائرة أوسع من 
أي وقت آخر، ومتيزت خطة 
احلراك بالكتمان الشديد، اال أن 
منسقياته تتحرك على أساس 

انها أمام معركة فاصلة.
«حزب اهللا» يحاول إزالة 
صبغته عن احلكومة من خالل 
التعاطــي، وتوجيه  تقليص 
االنتقاد كما حصل، عند حتويل 
شعار احلكومة من اإلنقاذ الى 
التحدي، وفي هذا السياق يقع 
تصريــح نائب األمــني العام 
للحزب الشــيخ نعيم قاسم، 
الــى إعطائها فرصة،  الداعي 
وثمــة من ينتظــر جديدا في 
خطاب السيد حسن نصراهللا 
بذكــرى أربعني اللواء قاســم 
سليماني وقادة احلزب الشهداء 

في ١٦ اجلاري.
باملقابــل، يتحــدث إعالم 
التيار الوطني احلر عن ثالثي 
املستقبل والتقدمي االشتراكي 

«املجلس الشرعي األعلى»: البيان الوزاري 
التحدي األكبر أمام احلكومة إلنقاذ البالد

ضاهر لـ «األنباء»: أتخوف من أجواء فوضى.. وثورة جياع

بيروت - خلدون قواص

أكد املجلس الشرعي اإلسالمي األعلى أن 
البيان الوزاري الذي سيطرح على مجلس 
النواب لتنال احلكومة الثقة على أساسه، 
سيشكل حتديا كبيرا للحكومة، وقد يكون 
الوقت هو التحدي األكبر، إلثبات قدرتها 
املتردية  البــالد  النهوض بأوضاع  على 
واخلطيــرة، وإخراجها من أزماتها املالية 
واالقتصادية واالجتماعية واملعيشــية، 
وعلى االعتصام باحلق والدستور وقيم 
النزاهة والشفافية وااللتزام بتطبيق القوانني 
اللبنانيني  النافذة، وعلى معاجلة مشاكل 
وهمومهم ومعاناتهم، واســتعادة ثقتهم 
بالدولة، وتتعزز هذه الثقة عند اللبنانيني 

مبقدار ما تثبت احلكومة.
وشدد املجلس في بيان له إثر اجتماعه 

برئاســة مفتي لبنان الشــيخ عبداللطيف 
دريان أمس على أن الدولة هي اجلامعة وكل 
املكونات أو الكيانات األخرى، التي يستعاد 
احلديث عنها هذه األيام، اجلغرافية والطائفية 
واملناطقية، ال ميكن أن حتل محل الدولة، أو 
تكون بديال عنها، أو تشكل خيارا يرجتى 
منه احلماية أو األمان أو االستقرار. أضاف: 
إن ما يجمع اللبنانيني جميعا، وما يشــكل 
إحدى أهم ركائز وثوابت تاريخهم واجتماعهم 
السياســي هو العيش املشترك، بل احلياة 
املشتركة واملصير املشترك واألماني املشتركة 
التي حفظت عبر تاريخهم السياسي، رغم 
االهتزازات والتوترات، وحدتهم السياسية 
والوطنيــة وأمنهم وتوافقهــم، وغاب عن 
االجتماع رئيس الوزراء حسان دياب، ورؤساء 
احلكومة السابقون الذين هم أعضاء حكميون 

في هذا املجلس.

بيروت - أحمد منصور

حّذر النائب الســابق خالــد ضاهر «من 
ثورة جياع في املرحلة القادمة، قد تخرج عن 
السيطرة»، متخوفا من «أجواء فوضى في لبنان 
بسبب هذا األداء السياسي السيئ واخلطير 
الذي ميارســه أهل السياسة»، ولفت الى «أن 
األزمة االقتصادية واملالية صعبة والوضع خطير 
جدا»، معتبرا «ان خالفات الفرقاء السياسيني 
بني بعضهم البعض تزيد من خطورة وصعوبة 
الوضع، خصوصا أنها أدت الى إقصاء فريق 
كبير بعد خروج تيار املستقبل والقوات اللبنانية 
واحلزب التقدمي االشــتراكي والكتائب من 
املعادلة السياسية»، وأسف من أنه كان يفترض 
من هذه القوى السياســية أن يحصل تعاونا 
بينها جلهــة معاجلة األمور الصعبة والوضع 

االقتصادي املتفاقم.
وقال ضاهر في تصريح لـ «األنباء»: هناك 
فئات من الشعب اللبناني ال تثق بهذه القوى 

السياسية، فالواقع السياسي القائم في لبنان 
يعبّر عن أزمة عميقة في لبنان، فاألداء السياسي 
ملعاجلتها غير سليم وال يبشر باخلير». وأضاف: 
كان يفترض من هذه احلكومة أن تأتي وتلبي 
مطالب الشعب اللبناني، الذي خرج في «انتفاضة 
١٧ أكتوبر»، وكان يقول «كلن يعني كلن»، فهو 
كان مستاء من أداء هذه الطبقة السياسية، كلها 
مسؤولة. واعتبر أنه «كان يفترض على احلكومة 
أن تضمن في بيانها الوزاري قانون انتخابات 
جديدا وانتخابات نيابية مبكرة تريح الشارع 
الداخلي واخلارج، وحتظى بثقتهما ملساعدة 
لبنان»، مؤكدا «أن لبنان بحاجة الى استقرار 
داخلي من خالل تعاون كل القوى السياسية، 

ومساعدة اخلارج والدول الصديقة».
ورأى ضاهر «أن األشهر املقبلة ستكون 
صعبــة جدا على لبنان»، مبديا أســفا كبيرا 
لعدم اكتراث السلطة والطبقة السياسية بهذه 
األوضاع الصعبة، إذ باتوا وكأنهم يعيشــون 

في كوكب آخر.

غاب عنه رؤساء احلكومة

ملشاهدة الڤيديو


