
امل�سيحي  حليفه  بني  ال�سيا�سية  القوى  باقي  اً  ّيّي�رّ مخُ  
انتخاب  الفراغ، وذلك بعد تعطيل جل�سات  الأول وبني 
احلريري  فريق  وت�سوير  النواب  جمل�س  يف  الرئي�س 
اللبنانية"  القوات  "حزب  رئي�س  تر�سيح  عن  لتنازله 
"تيار املردة" �سليمان فرجنية،  �سم� جعجع، ورئي�س 
لرئا�سة اجلمهورية تباعًا وامل�سي بخيار احلزب، باأنه 

اأنقذت البلد من الفراغ". "ت�سحية �سيا�سية 
اإىل الق�رص اجلمهوري يف بعبدا، على وقع  و�سل عون 
الأكرب  نت�رص  املخُ باأنها  لنف�سها  القوى  تلف  مخُ ت�سوير 
يف هذه الت�سوية، وبعد اأن انتقل عون من قلب التحالف 
اأمل"  اهلل" و"حركة  "حزب  مع  يجمعه  الذي  ال�سيا�سي 
"اأب اجلميع" يف  اأداء دور  اإىل  ال�سوري،  �سمن املحور 
لبنان. و�سبق النتخاب حمطة م�سيحية مع امل�ساحلة 
التاريخية بني عون وجعجع، لطي �سفحة اخلالف بني 
ال�سنة  اأحّيّيداث  لكن  لبنان.  يف  م�سيحيني  حزبني  اأكرب 
الأوىل من العهد الرئا�سي اجلديد اأكدت اأن دور "حزب 
مي�سال  بو�سول  لبنان  يف  تعزز  دم�سق  وخلفه  اهلل" 
"تيار  وطموحات  اآمّيّيال  بعك�س  الرئا�سة  اإىل  عّيّيون، 
امل�ستقبل" و"القوات اللبنانية". ول ميكن جتاوز الدور 
اململكة  ترتاجع  اأن  قبل  الت�سوية،  دعم  يف  ال�سعودي 
وتتهم �سعد احلريري بالتخاذل عن مواجهة متدد نفوذ 

"حزب اهلل" يف لبنان.
تعومي النظام ال�سوري

رحت م�ساألة زيارة �سورية ولقاء رئي�س النظام ب�سار  طخُ
غ�رّ الزيارة  الأ�سد، منذ يوم انتخاب عون قبل عام. ومل تخُ
العهد  اأن  واقع  من  ال�سعودية  اإىل  له  الأوىل  اخلارجية 
 - فيه  احلاكمة  ال�سيا�سية  القوى  ختلف  مبخُ  - اجلديد 
ال�سوري  النظام  طبرّعة مع  املخُ الدول  اإىل قائمة  �سين�سم 
الع�سكرية وامليدانية ل�ساحله.  الأو�ساع  ا�ستتباب  بعد 

وكان وزير �سوؤون رئا�سة اجلمهورية ال�سورية، من�سور 
عون  لتهنئة  بعبدا  ق�رص  اإىل  العرب  الّيّيزوار  اأول  عزام، 
تاله  انتخابه.  جل�سة  على  واحد  اأ�سبوع  بعد  بالرئا�سة 

وزير اخلارجية الإيراين حممد جواد ظريف
رئي�س  وبتوقيع  اجلّيّيديّيّيد  العهد  �ّيّيسّيّيادق  عّيّيام  وبّيّيعّيّيد 
جديد  لبناين  �سف�  تعيني  على  احلريري  �سعد  الّيّيوزراء 
ر  بررّ كما  لبنان"  ا�ستقاللية  على  "تاأكيداً  دم�سق  يف 
الجتماعي.  التوا�سل  مواقع  عرب  اخلطوة  احلريري 
العهد  قّيّيوى  تلف  مخُ تّيّيّيورط  لّيّيول  �سحيح  اأمّيّيّير  وهّيّيو 
ومنهم  الأ�سد،  نظام  مع  تطبيعية  خطوات  يف  اجلديد 
احلريري وفريقه ال�سيا�سي. ومل يرتبط التن�سيق الأمني 
وال�سيا�سي بني النظامني اللبناين وال�سوري بالتطورات 
امللف  اأو  اللجوء  ملفات  يف  البلدين  بني  �سرتكة  املخُ
الأمني وحماربة تنظيمي "داع�س" و"الن�رصة" وح�سب، 
لت الإرادة ال�سيا�سية اللبنانية بتعومي النظام  واإمنا �سكرّ
حكومة  يف  الّيّيّيوزراء  ن�سي  للتطبيع.  مدخاًل  ال�سوري 
احلريري مبداأ الت�سامن الوزاري وزاروا دم�سق "ب�سفة 
ر�سمية" بعد اإعالم رئي�س احلكومة عرب و�سائل الإعالم 
الذي  املجل�س  يف  العمل  لنظام  خالفًا  الزيارات  بهذه 
�سبقة من احلكومة قبل مبا�رصة  يق�سي بنيل موافقة مخُ
"حركة اأمل" و"حزب  الزيارات اخلارجية. بحث وزراء 
ال�سوريني  نظرائهم  مع  وتقنية  �سيا�سية  ملفات  اهلل" 
رئي�س  عون،  �سهر  اخلارجية،  وزير  وطلب  دم�سق،  يف 
"التيار الوطني احلر"، جربان با�سيل، موعداً من وزير 
خارجية الأ�سد، وليد املعلم، يف نيويورك. ظهر احلريري 
اأنه  بالتعليق  واكتفى  العاجز،  موقف  يف  اللقاء  بعد 
مبوقع  احلريري  ظهر  ثم   . مترّ الذي  اللقاء  لهذا  راف�س 
التناق�س بعد اأن ك�سف املدير العام جلهاز الأمن العام 
اأنه تلقى تعليمات من احلريري  اإبراهيم،  اللواء عبا�س 
التبادل  لت�سهيل عملية  اإجراءات  يلزم من  "باتخاذ ما 
التي نفذها حزب اهلل مع جبهة الن�رصة"، وهي العملية 

اإىل  وحولتها  اللبنانية  الدولة  �سيادة  جتّيّياوزت  التي 
فاو�س  الذي  احلزب  ل�سالح  لوج�ستية  خدمات  مركز 
وبادل ونقل مدنيني لجئني من لبنان اإىل �سورية من 
علن  دون اإ�رصاف اأممي اأو حقوقي. علمًا اأن املوقف املخُ
للحريري هو رف�س فتح اأي عالقة مع النظام ال�سوري. 
وجهه  الّيّيذي  "ال�سيا�سي"  التهام  بعد  تكرر  ما  وهو 
احلريري للنظام ال�سوري باغتيال والده، قبل اأن يزور 
دم�سق ويلتقي ب�سار الأ�سد عام 2009 وفقا ملقت�سيات 
املرحلة ال�سيا�سية يف حينه. وت�سهد ال�سجالت التجارية 
ت�سارعًا ل�رصكات مرتبطة  يف لبنان و�سورية ت�سجياًل مخُ
ب�سيا�سيني لبنانيني مع �رصكاء �سوريني لقتطاع ح�سة 
مالية من رزمة اإعادة اإعمار �سورية والتي يرتقبها كل 
ب�رصف  �سيا�سيون-  اللبنانيني-واأغلبهم  �ستثمرين  املخُ

النظر عن موقفهم من الأزمة يف �سورية.
فتح  �سد  اأنّيّيه  الّيّييّيّيوم  حتى  علن  يخُ احلّيّيريّيّيري  يّيّيزال  ول 
ال�سف�  تعيني  رغم  ال�سوري،  النظام  مع  عالقات  اأي 
وثبوت وجود تن�سيق اأمني مع النظام ال�سوري برعايته 
العام،  الأمّيّين  جهاز  على  الو�ساية  وزيّيّير  خلفه  ومن 
"تيار  ممثلي  اأحد  وهو  امل�سنوق،  نهاد  الداخلية  وزير 
اجلمهورية  رئي�س  غاب  واإن  احلكومة.  يف  امل�ستقبل" 
اأن  اإل  املبا�رص،  التطبيع  خطوات  عن  عّيّيون  مي�سال 
اإن  فيها  وقّيّيال  اأعلنها  التي  اهلل"  "حزب  من  مواقفه 
"وجود احلزب الع�سكري اأ�سا�سي و�رصوري طاملا بقي 
لت ت�رصيعًا �سمنيًا لقتال  اجلي�س اللبناين �سعيفًا"، �سكرّ
ب  دررّ ويخُ يدعم  واليمن حيث  والعراق  �سورية  احلزب يف 

عنا�رص احلوثيني. 
وتورطه  املنطقة  ق�سايا  من  اهلل"  "حزب  موقف  ّيّير  ،اأثرّ
�سلبًا  واحلوثيني  ال�سوري  النظام  دعم  يف  الع�سكري 
الدول  مع  خ�سو�سًا  اخلارجية،  لبنان  عالقات  على 
العربية. وهو ما ا�ستمر يف عهد عون، بعك�س التوقعات 
املوؤ�س�سات  اإىل  الن�ساب  اإعّيّيادة  �سكل  تخُ اأن  قدرّرت  التي 

مدخاًل  الرئا�سي  ال�سغور  وملء  لبنان  يف  الد�ستورية 
امتاز طوال  الذي  للبنان  العالقات اخلارجية  لتح�سني 
�ساعدته  التي  القوية  الدبلوما�سية  بعالقاته  عقود 
�سيا�سيًا واقت�ساديًا. لكن ذلك مل يحدث، وقدرّم الرئي�س 
لزمة  عون  ردد  اخلّيّيارج.  يف  للبنان  مهزوزة  �سورة 
ل الأعباء الناجتة عن وجود  "عدم قدرة لبنان على حتمرّ
العربية  لبنان" اأمام اجلامعة  ال�سوريني يف  النازحني 
تحدة.  املخُ لالأمم  العمومية  اجلمعية  اأمام  خطابه  ويف 
على  لبنان  ب�سكر  والدويل  العربي  املخُجتمعان  وقابله 

"ح�سن ال�سيافة لالجئني".
العهد  مّيّين  الأول  الّيّيعّيّيام  �سهد  الّيّيواقّيّيع،  اأر�ّيّيّيس  وعلى 
الطائفي والعن�رصي �سد  ارتفاع حدة اخلطاب  اجلديد 
احلر"  الوطني  و"التيار  عون  ملواقف  تبعًا  الالجئني، 
العهد  وزراء  حتميل  وانعك�س  امللف.  هذا  يف  ال�سابقة 
للجوء  ال�سابقة  اخلدماتية  الإخفاقات  لكافة  اجلديد 

ولالجئني. 
قربون من عون الالجئني بزيادة  هكذا، اتهم الوزراء املخُ
الداخلي  الأمّيّين  وتهديد  الكهربائي  التيار  ا�ستهالك 
من  �رصيعًا  العن�رصية  وانحدرت  القت�ساد.  و�ّيّيرصب 
الإدارة  اإىل  للدولة  وال�سيا�سي  الإداري  الهرم  راأ�ّيّيس 
اجل�سدية  العتداءات  مع  بالبلديات،  تمثلة  املخُ املحلية 
اإىل فر�س  واللفظية املخُتالحقة على الالجئني، و�سوًل 
البلدات،  بع�س  يف  الالجئني  على  خرة  بال�سخُ العمل 
وحتديد �ساعات منع جتول لل�سوريني يف بلدات لبنانية 

عديدة. 
القت�سادي  امللف  �سورية  اإعمار  اإعّيّيادة  �سكل  تخُ ول 
يف  ال�سيا�سي  العمل  ورجالت  بال  �سغل  الذي  الوحيد 
املدخل  اأخُخّيّيرى  اقت�سادية  عناوين  �سكلت  بل  لبنان، 
الأ�سا�سي للت�سوية ال�سيا�سية اللبنانية الأخ�ة، بح�سب 
حكومة  يف  امل�ساركني  الّيّيّيوزراء  لأحّيّيد  �سابق  حديث 

احلريري لّي"العربي اجلديد". 

للو�سع  ت�سوراً  اللبنانيني  الأعمال  رجال  اأحد  قدم  ويخُ
املايل يف لبنان بالقول اإن "حكومات العهود ال�سابقة 
ا�ستثمار  يتم  حلوب  كبقرة  لبنان  مع  تتعامل  كانت 
بدل  البقرة  التهام  فيحاول  اجلديد  العهد  اأما  حليبها، 
املرا�سيم  باإقرار  العهد  انطلق  فقط".  بحليبها  الكتفاء 
تطوير  حملة  بداأت  ثم  النفط،  مبلف  واخلا�سة  العالقة 
اإقّيّيرار  اإىل  بعدها  الرتكيز  وانتقل  الت�سالت.  قطاع 
التي  العام،  للقطاع  عدلة  املخُ والرواتب  الرتب  �سل�سلة 
اإل  جّيّيدواهّيّيا،  عّيّيدم  على  القت�سادية  الآراء  اأجمعت 
وتعزيز  احلكم  يف  �ساركة  املخُ القوى  مالية  تعزيز  يف 
ح�ساب  على  العامة  الإدارات  يف  املبا�رص  ح�سورها 

املواطنني.
اأخرى  نافذة  الأخ�ة  الق�سائية  التعيينات  �سكلت  كما 
لت�سليط ال�سوء على ق�ساء العهد اجلديد على ا�ستقاللية 
تلف الدرجات  الق�ساء من خالل "تعيني الق�ساة يف مخُ
بح�سب معيار التقارب ال�سيا�سي مع القوى ولي�س بح�سب 
وتزامن  ال�سابقني.  الق�ساة  الكفاءة" كما عربرّ عدد من 
لنا�سطني  املوجهة  ال�ستدعاءات  عدد  ارتفاع  مع  ذلك 
و�سحافيني اإىل التحقيق يف قوى الأمن الداخلي على 
وياأتي  الجتماعي.  التوا�سل  مواقع  ا�ستخدام  خلفية 
القوى احلاكمة  اأقررّته  الذي  اجلديد  النتخابات  قانون 
مبفا�سل  الإم�ساك  حللقة  كا�ستكمال  اجلديد  العهد  يف 
عتمدة - جزئيًا -  احلكم، بعد اأن مت تفريغ الن�سبية املخُ
يف القانون من م�سمونها وتق�سيم الدوائر النتخابية 
للعهد  الأوىل  ال�سنوية  وتتزامن  فا�سح.  طائفي  ب�سكل 
ال�سيا�سية  للت�سوية  النعي  توايل  مع  لبنان  يف  اجلديد 
"حزب  م�سوؤويل  بل�سان  تارة  العهد،  هذا  اأنتجت  التي 
هاد  نخُ الداخلية  وزير  بل�سان  وتارة  اللبنانية"  القوات 
امل�سنوق. وهو ما يعك�س ف�سل الرهان ال�سيا�سي لهذين 
الفريقني اللذين راهنا على عودة عون عن دعم "حزب 

اهلل" بعد انتخابه.
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جنراالت غربيون يسعون لمنع حرب ثالثة بين 
إسرائيل و"حزب الله"

الرئيس الفرنسي يوقع قانون مكافحة اإلرهاب

توجيه االتهامات لـ 3 من مستشاري ترامب في "التدخل الروسي"

 حتّيّيت عنّيّيوان "جرنالت من الغرب ي�سعون ملنّيّيع حرب ثالثة بني اإ�رصائيل و"حزب اهلل" 
كتبت �سحيفة "ال�رصق الأو�سط": "ك�سف النقاب يف تل اأبيب، اأم�س الثنني، عن درا�سات 
يجريهّيّيا كبّيّيار اجلّيّيرنالت يف الغرب بالتعاون مّيّيع نظرائهم الإ�رصائيليّيّيني، لتقييم قوة 

اإ�رصائيل و"حزب اهلل". اأفكار ملنع ن�سوب حرب ثالثة بني  "حزب اهلل" وطرح 
وتنتمي هذه املجموعة من اجلرنالت واخلرباء الع�سكريني وال�سرتاتيجيني اإىل جمموعة 
(HLMG) "High Level Military Group"، وبينهم كبار �سباط الحتياط 
يف جيو�ّيّيس الوليات املتحدة وبريطانيّيّيا واأملانيا واأ�سرتاليا واإيطاليّيّيا، بالإ�سافة اإىل 
عد هوؤلء تقريرا بعنوان: »جي�س ّي(حّيزب  م�سوؤولني �سيا�سيني وع�سكريني يف اإ�رصائيل. ويخُ

اهلل(: كيف مننع وقوع حرب لبنان ثالثة".
وو�سفّيّيت املجموعة كيفية تطور التنظيم اللبناين، وعرفته كّي"تنظيم له قدرات ع�سكرية 
ت�سبّيّيه قّيّيدرات دولة، وي�سكل القّيّيوة امل�سلحة الأكرب يف العامل، التّيّيي ل تتبع لدولة". كما 
اأفّيّياد التقرير باأن "قوة (حزب اهلل( ال�سيعي تبلّيّيغ 25 األف مقاتل، جرى اإخ�ساع خم�سة 
اآلف منهم لتدريبات ع�سكرية متقدمة ومكثفة يف اإيران". كما يفيد التقرير باأن غالبية 

قوة احلزب مرتكزة اإىل تر�سانة �سخمة من ال�سواريخ واملقذوفات.

 وقّيّيع الرئي�س الفرن�سّيّيي اميانويل ماكرون قانّيّيون مكافحة الإرهاب الّيّيذي �سيحل حمل 
حالة الطوارئ ال�سارية يف بالده منذ اعتداءات نوفمرب (ت�رصين الثاين( 2015 بباري�س.

وقال ماكرون الذي وقع القانون اأمام الكام�ات يف مكتبه بق�رص الليزيه: "هذا القانون 
�سيمكننّيّيا من اخلروج من حالّيّية الطوارئ اعتباراً من الأول مّيّين نوفمرب (ت�رصين الثاين( 
مّيّيع �سمان اأمن مواطنينا". واأ�ساف اأن القانون "ميكن اأن ي�رصي اعتباراً من (الثالثاء(، 
ولكنّيّيه �سيدخل حيّيّيز التطبيق حني ترفع حالة الطوارئ منت�سف ليّيّيل الأربعاء"، بح�سب 
الرئا�سة. ويلحظ القانون املث� للجدل الذي اأقره الربملان يف 18 اأكتوبر (ت�رصين الأول(، 
تعزيّيّيز �سالحيّيّيات ال�سلطة الإداريّيّية (وزارة الداخلية وامل�سوؤولّيّيون املحليون( يف فر�س 
حتديّيّيد نطّيّياق حركة اأي �سخ�س والقيّيّيام بعمليات تفتي�س وغلق اأماكّيّين عبادة ومراقبة 
الهويّيّيات عند احلدود، كل ذلك بدون اإذن ق�سائي. و�سبق اأن ت�سمنت حالة الطوارئ هذه 
الجراءات. ومن املقرر اأن يلقي ماكرون الثالثاء خطابا اأمام املحكمة الأوروبية حلقوق 
الإن�سّيّيان ب�سرتا�سبورغ (�رصق فرن�سا( �س�كز علّيّيى الدفاع عن هذا القانون، وفقًا لوكالة 

ال�سحافة الفرن�سية.

 �سلّيّيم اثنان من املقربني من الرئي�س الأم�كي دونالد ترامب، نف�سيهما لل�سلطات، اأم�س، 
همّيّيا الرئي�س ال�سابق حلملتّيّيه النتخابية بول مانافورت، وامل�سّيّيوؤول ال�سابق يف احلملة 
ريّيّيك غيت�س، وذلّيّيك بعد توجيه 12 تهمة اإليهمّيّيا بينها »التاآمر �سّيّيد الوليات املتحدة« 

و»التاآمر لتبيي�س اأموال«.
ويبلّيّيغ غيت�س من العمر 45 عامًا، وكان لفرتة طويلّيّية �رصيكًا جتاريا ملانافورت البالغ 
من العمر 68 عامًا، اإذ تعود العالقة بينهما اإىل اأكرث من ع�رصة اأعوام. ووجهت ال�سلطات 
التهّيّيم اإليهمّيّيا ر�سميًا اجلمعة الفائّيّيت، و�سلما نف�سيهما اأم�س ملواجهّيّية قائمة التهامات 
التّيّيي ت�سم اأي�سًا العمل كوكيل لطّيّيرف اأجنبي من دون ت�سجيل قانوين وتقدمي معلومات 
خاطئّيّية لل�سلطّيّيات، عّيّيالوة على تهم تتعلّيّيق بالتقاع�س عّيّين توف� معلومّيّيات على �سلة 
بح�سابّيّيات م�رصفية ومالية اأجنبية. ووجّيّيه التهام ملانافورت وغيت�س باإخفاء ماليني 
الّيّيدولرات التّيّيي ك�سباها من العمّيّيل لل�سيا�سي الوكّيّيراين ال�سابق فيكتّيّيور يانوكوفيت�س 

وحزبه ال�سيا�سي املوؤيد ملو�سكو.

 هّيّيذه اللحظة انتظرها املراقبّيّيون باهتمام �سديد.. فوزير البنى 
التحتيّيّية يف حكومة كتالونيا املقالة يحاول العودة اإىل مكتبه 
احلكومي يف بر�سلونة، متبوعا باأن�ساره، و�سط اأنباء جديدة قد 

ت�سوق الأزمة برمتها اإىل خارج اإ�سبانيا.
لكّيّين ال�رصطة كانت حا�ّيّيرصة لتطبيق قرار املنّيّيع الذي اتخذته 
احلكومّيّية املركزيّيّية يف العا�سمّيّية مدريّيّيد، برئا�سّيّية ماريانّيّيو 
راخّيّيوي، فمّيّيا كان مّيّين الوزيّيّير اإل اأن ان�سحّيّيب، بعدمّيّيا منحته 

ال�سلطّيّيات مهلّيّية ق�سّيّي�ة جلمّيّيع اأغرا�سّيّيه ومتعلقاته.بينما يف 
مدريّيّيد كان الدعّيّياء العّيّيام قّيّيد هيّيّياأ جملة مّيّين التهّيّيم لرئي�س 
الإقليّيّيم النف�سّيّيايل املقّيّيال كارل�ّيّيس بوجدمّيّيون وعّيّيدد مّيّين 
قياديّيّيي موؤ�س�سّيّيات حكومّيّية كتالونيّيّيا املنحلّيّية، مّيّين بينهّيّيا 
التمرد والع�سيان و�سوء الت�ّيّيرصف يف اأموال عامة.لكن اأن�سار 
النف�سال ا�ستخفوا بهذه التهم، وممن وجهها لهم، ومنهم نائب 

رئي�س اإقليم كتالونيا املعزول اأوريول جونكويرا�س.
وقّيّيال امل�سّيّيوؤول "ال�سابّيّيق": "اأود اأن اأذكركّيّيم اأن املدعي العام 
الإ�سبّيّياين �سخ�ّيّيس مطعّيّيون يف ذمتّيّيه، كمّيّيا اأن ال�سرتاتيجيّيّية 

الوحيدة التي تعتمدها الدولة الإ�سبانية لن تقود �سوى اإىل قمع 
الكتالونيني".

واعتّيّيرب جونكويرا�ّيّيس اأن "التهّيّيم املعلّيّين عنهّيّيا ل تخّيّيرج عّيّين 
ال�سيّيّياق العام الذي اأف�سى �سلفّيّيا اإىل اعتقال اثنني من قياديي 
ا�ستقالل كتالونيا".وبينمّيّيا كان الدعاء العام يعلن عن التهم، 
فوجئ �سكان بر�سلونة بخرب عن جلوء بوجدمون و5 من وزرائه 
اإىل العا�سمّيّية البلجيكية بروك�سّيّيل، و�سط حالة من الذهول بني 
ممثلّيّيي و�سائل الإعّيّيالم الذين كانّيّيوا ينتظرون ظهّيّيور الرئي�س 
املعزول اأمام مبنى حكومة كاتالونيا. وقالت نا�سطة كتالونية 

انف�ساليّيّية اإن "اأي حماولة لعتقّيّيال حكومتنا من قبل جماعة 
ماريانّيّيو راخوي �ستكون مبثابّيّية اعتقال لكل �سعّيّيب كتالونيا. 
جوابنا هّيّيو اأننا اأعلننا قيام جمهورية كتالونيا ولن ي�ستطيعوا 
الوقوف يف وجه حلمنّيّيا. و�سندافع عن رئي�سنا وعن حكومته".
ب�سفّيّيره اأو فّيّيراراه اإىل بلجيكا يكون بوجدمّيّيون وعدد من وزراء 
حكومتّيّيه املعزولة قد تفّيّيادوا املواجهة املبا�ّيّيرصة مع حكومة 
مدريد، ولو موؤقتّيّيا، كما اأن كث�ا من املراقبني يقولون اإن هذه 
اخلطّيّيوة �ستفتّيّيح ملفهم على اآفّيّياق دولية اأو�سع، وهّيّيذا ما كان 

النف�ساليون ي�سعون اإليه منذ بدايات الأزمة.

 تاأمل املعار�سّيّية ال�سورية اأن حتقق اجلولة ال�سابعة 
مّيّين مباحثّيّيات اأ�ستانّيّية، التي بّيّيداأت اأم�ّيّيس الثنني، 
اخرتاقّيّيًا حقيقيّيّيًا يف العديد من امللفّيّيات الإن�سانية 
املفرت�ّيّيس اأن تكّيّيون "فّيّيوق التفاو�ّيّيس" وفّيّيق قرار 
دويل، واأبرزهّيّيا ملّيّيف ع�ّيّيرصات اآلف املعتقلّيّيني يف 
�سجون النظّيّيام، و90 األف عائلّيّية، حتا�رصهم قوات 
النظّيّيام يف غوطة دم�سق ال�رصقية التي تواجه كارثة 

اإن�سانية نتيجة احل�سار.
واأكّيّيدت م�سّيّيادر يف وفد قّيّيوى الثّيّيورة الع�سكري اأن 
الوفّيّيد لن يكّيّيون "�ساهّيّيد زور" يف اأ�ستانة 7، م�س�ة 

اىل اأن ملف املعتقلني "اأولوية"، واأن وفد املعار�سة، 
العديّيّيد مّيّين امللفّيّيات  الأمم املتحّيّيدة  اأمّيّيام  و�سّيّيع 
الإن�سانيّيّية التّيّيي �ستقّيّيدم اأي�سًا اإىل اجلانّيّيب الرو�سي 
ال�سامن للنظام. ومن املرجح اأن يحاول وفد النظام 
اإىل اأ�ستانّيّية املنّيّياورة مّيّيرة اأخرى احليّيّيال دون فتح 
ملّيّيف املعتقلني واملفقودين لأنه يّيّيدرك اأن فتح هذا 
امللف رمبا يف�سي اإىل �سوق اأركان النظام مبن فيهم 

راأ�سه اإىل حماكم دولية.
وانطلقّيّيت، اأم�س الثنني، اأعمّيّيال اجلولة ال�سابعة من 
م�سّيّيار اأ�ستانّيّية، وعلى راأ�ّيّيس جدول اأعمالهّيّيا ملفات 
امل�ساعّيّيدات  واإدخّيّيال  واملفقوديّيّين،  املعتقلّيّيني، 
الإن�سانيّيّية اإىل املناطّيّيق املحا�ّيّيرصة، وفّيّيك احل�سار 

عنها، والآليّيّيات الفنية والتقنيّيّية ملراقبة اخلروقات 
املتكّيّيررة ملناطق خف�ّيّيس الت�سعيّيّيد، وانت�سار قوات 

املراقبة فيها.
واأكّيّيدت اللجنة الإعالمية لوفّيّيد قوى الثورة ال�سورية 
الع�سكّيّيري اأنّيّيه "مت التفّيّياق مّيّيع وفّيّيد الأمم املتحدة 
على اإدخّيّيال م�ساعدات عاجلة الثنّيّيني ملدينة �سقبا 
املحا�رصة (يف الغوطّيّية ال�رصقية للعا�سمة دم�سق(، 
والتي يقطنها ما يقرب من 40 األف مدين". واأ�سارت 
اإىل اأنّيّيه "مت التفّيّياق مّيّيع وفّيّيد الأمم املتحّيّيدة علّيّيى 
اإدخّيّيال م�ساعدات عاجلة لأكّيّيرث من 100 األف مدين 
حما�ّيّيرص يف ريّيّيف حم�ّيّيس ال�سمّيّيايل خّيّيالل الّي 72 

�ساعة املقبلة". 

 بداأ وزيرا اخلارجية والدفّيّياع الأم�كيان، الدفاع 
اأمام الكونغر�س عن د�ستورية العمليات الع�سكرية، 
اخلّيّيارج  يف  املتحّيّيدة  الوليّيّيات  تنفذهّيّيا  التّيّيي 
وخ�سو�سّيّيا تلك، التّيّيي ت�سنها يف العّيّيراق و�سوريا 
�سد تنظيّيّيم داع�س، وذلك يف ظّيّيل �سعي امل�رصعني 

ل�ستعادة قرار احلرب وال�سلم من احلكومة.
وقّيّيال ال�سناتّيّيور الدميقراطّيّيي، بّيّين كارديّيّين، يف 
م�ستهّيّيل جل�سّيّية ا�ستمّيّياع عقدتهّيّيا جلنّيّية ال�سّيّيوؤون 
اخلارجيّيّية يف جمل�س ال�سيوخ اإن الوليات املتحدة 
لديها حاليا جنود منت�رصون يف 19 دولة "ويحب 
اأن يكون هنّيّياك املزيد من النقا�سات العامة ب�ساأن 
هذه الأن�سطة لأنني ل اأظن اأن الأم�كيني يرغبون 
بّيّياأن تقّيّيود الوليّيّيات املتحّيّيدة حربّيّيا �ساملّيّية يف 

اخلفاء وبال�رص وخارج اأي رقابة".
مّيّين جهته، قال وزير اخلارجيّيّية، ريك�س تيلر�سون، 
يف اأوىل ت�رصيحاتّيّيه اأمام اللجنّيّية اإن اإدارة دونالد 
ترامّيّيب "ل ت�سعّيّيى" ل�ست�سّيّيدار قانّيّيون جديّيّيد من 

الكونغر�س يجيز ا�ستخدام القوة.
ويربر البنتاغّيّيون عملياته يف اخلّيّيارج بال�ستناد 
اإىل قانون يجيز ا�ستخّيّيدام القوة الع�سكرية، اأقر يف 
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منحى جديد يسوق "أزمة كتالونيا" إلى خارج إسبانيا

"العمليات العسكرية" أستانة 7 السوري: غذاء وماء للغوطة وريف حمص
في سوريا والعراق 
تشعل الكونغرس
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اتفاق تركي عماني على أهمية حل األزمة الخليجية بالحوار

 اأكّيّيد وزير اخلارجيّيّية الرتكّيّيي، مولود جاوو�ّيّيس اأوغلو، 
من العا�سمّيّية العمانية م�سقط، اأن �سلطنة عمان وتركيا 

متفقتان على اأهمية حل الأزمة اخلليجية عرب احلوار.
وقّيّيال جاوو�ّيّيس اأوغلّيّيو، يف ت�رصيّيّيح لوكالّيّية الأنبّيّياء 
العمانيّيّية، اإن اأنقّيّيرة توا�سلّيّيت منّيّيذ بدايّيّية الأزمّيّية مّيّيع 
جميع الأطراف للتو�سل اإىل اأر�سية م�سرتكة، واإنها اأول 
الداعمّيّيني ملبادرة دولة الكويت حلل الأزمة على اعتبار 
اأن اخلّيّيالف ل يخدم اأي طرف، بل �ستكون له اآثار �سلبية 
على املنطقة كلها. واأ�ساف اأن �سلطنة عمان �سعت دوما 
اإىل اإر�سّيّياء اأ�س�س ال�سالم يف املنطقة وحل اخلالفات عرب 
احلوار البناء وقد ك�سبت بذلك احرتام كافة الدول، موؤكدا 
�سعّيّيي اأنقّيّيرة الدائّيّيم اإىل تطويّيّير عالقاتهّيّيا القت�سادية 
وتطويّيّير وتعزيّيّيز تعاونهّيّيا مّيّيع ال�سلطنّيّية يف العديد من 
املجّيّيالت التي تخّيّيدم امل�سالح امل�سرتكّيّية، خا�سة يف 
مّيّيا يتعلّيّيق بال�سناعّيّيات التحويلية وال�سياحيّيّية، م�س�ا 
اإىل اأن هناك �رصكات تركية تعمل على تنفيذ العديد من 
امل�ساريّيّيع يف ال�سلطنّيّية. وكان جاوو�ّيّيس اأوغلو قد غادر 
�سلطنّيّية عمان اأم�ّيّيس بعد زيارة ا�ستغرقّيّيت يومني التقى 
خاللهّيّيا نائب رئي�ّيّيس الوزراء ل�سّيّيوؤون جمل�ّيّيس الوزراء، 
فهد بن حممّيّيود اآل �سعيد، والوزير امل�سوؤول عن ال�سوؤون 
اخلارجيّيّية، يو�سف بن علوي بن عبّيّيداهلل، حيث مت بحث 
عالقّيّيات التعّيّياون بّيّيني البلدين يف متلّيّيف املجالت، 
وتبّيّيادل وجهّيّيات النظّيّير حّيّيول متلّيّيف الق�سايّيّيا ذات 
الهتمّيّيام امل�سرتك على ال�ساحتّيّيني الإقليمية والدولية، 
والتطورات الأخ�ة يف املنطقة. ويف 5 يونيو/حزيران 
املا�سّيّيي، قطعت ال�سعودية والإمارات والبحرين وم�رص 
عالقاتهّيّيا مع قطر، وفر�ست عليها ح�ساراً بريًا وجويًا، 
اإثّيّير حملّيّية افّيّيرتاءات، قبّيّيل اأن تقّيّيدم ليل 22 ّيّيّيّي 23 من 
ال�سهّيّير نف�سّيّيه، عّيّيرب الو�سيط الكويتّيّيي، اإىل قطّيّير، قائمة 
مطالب ت�سمنت 13 بنداً مت�سرّ جوهر �سيادة وا�ستقالليرّة 
ّيّية يف تواريخ  الدوحّيّية، مّيّين قبيّيّيل ت�سليّيّيم تقاريّيّير دوريرّ
حمّيّيدرّدة �سلًفّيّيا ملدرّة ع�ّيّيرص �سنّيّيوات، واإمهال قطّيّير ع�رصة 
اأيّيّيام للتجّيّياوب معها، ما جعلهّيّيا اأ�سبّيّيه بوثيقة لإعالن 

ال�ست�سالم وفر�س الو�ساية.

وكاالت ـ متابعة 

 �سّجل العام الأول لرئا�سة 
مي�سال عون يف لبنان، 

عودة طوعية ملُختلف 
القوى التي �ساركت 

يف الت�سوية ال�سيا�سية 
التي اأدت اإىل انتخابه 
يف مثل هذا اليوم من 
العام املا�سي، رئي�سًا 

للجمهورية مقابل ت�سمية 
�سعد احلريري رئي�سًا 

للوزراء، اإىل ح�سن 
النظام ال�سوري من بوابة 
ذلك  وحدث  الله".  "حزب 

بعد اأن فر�ض احلزب 
عون، بو�سفه املر�سح 

الوحيد ملوقع الرئا�سة،

وكاالت ـ متابعة 
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