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حمليات  /تتمات

مكالمة هاتفية مع نظيره األلماني فرانك
فالتر شتاينماير مسألة تسوية األزم��ة
السورية ...ولفت البيان إلى أنّ الوزيرين
ر ّك ��زا على ال��وض��ع ف��ي ال�ش��رق األوس��ط،
حيث موجود حاليا ً الوزير األلماني ،بما في
ذلك جهود المساهمة في تسوية الوضع
في سورية .وسارع ديميتري بيسكوف،
السكرتير الصحافي للرئيس الروسي
فالديمير بوتين ،إلى اإلعالن أنّ الحديث ال
يدور عن احتمال بحث المسألة السورية
مع وزير الخارجية األميركي جون كيري،
في موسكو على أعلى المستويات ،مضيفا ً
أنّ الخارجية ال��روس�ي��ة ه��ي التي تدرس
الفكرة المطروحة من قبل جون كيري.
م� �ص ��ادر إع�لام �ي��ة روس� �ي ��ة متابعة
لملف المحادثات ح��ول سورية ،نقلت
ع��ن ن��ائ��ب وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة الروسية
م �ي �خ��ائ �ي��ل ب ��وغ ��دان ��وف ،أنّ موسكو
ّ
تفضل ع��دم إيجاد مسارات متضاربة
ف��ي التحضير لجنيف الثالث ،وق��د ت ّم
االت �ف��اق ع�ل��ى مجموعة ت��واص��ل تض ّم
ب��اإلض��اف��ة إل��ى روس�ي��ا وأم�ي��رك��ا تركيا
والسعودية ومصر وإي��ران ،وال مانع
بانتظار تبلور فرص انعقاد المجموعة
من عقد اجتماعات ثنائية وثالثية تم ّهد
لها الطريق من دون اإلي�ح��اء بالحلول
مكانها.
ف �ك��رة االج �ت �م��اع ال�ث�لاث��ي األميركي
الروسي السعودي ،يضعها المتابعون
ل�ل�م��وق��ف ال �س �ع��ودي ،ف��ي خ��ان��ة طلب
ال�م�س��اع��دة األم�ي��رك�ي��ة م��ن روس �ي��ا لم ّد
اليد مرة أخرى ومحاولة تقديم السلم
للسعودية لتسهيل نزولها عن شجرة
التصعيد ،بعدما ب��دا أنّ الخسائر التي
ُيمنى بها المسلحون الذين كانت تراهن
عليهم في سورية ،من الصعب تفاديها،
والخوض بمناورات سياسية تحميهم
في ظ ّل قرار روسي حاسم في مسألة
تصنيف الجماعات اإلره��اب �ي��ة ،وعدم
االس �ت �ع��داد لمناقشتها خ��ارج معايير
األم���م ال �م �ت �ح��دة ،ب�ي�ن�م��ا ف��ي ال�ي�م��ن بدا
أيضا ً أنّ ال��وص��ول إل��ى طريق مسدود
يستدعي المسارعة إل��ى دف��ع منصور
ه��ادي للدخول في المسار التفاوضي
ال ��ذي ال ت�ن�ف��ع م�ع��ه ع�م�ل�ي��ات التذاكي،
ف��ال��واق��ع ال �م �ي��دان��ي ي �ق��ول إنّ حكومة
تحكم اليمن بكامل جغرافيته ،ال تقوم
لها قائمة من دون أن يمتلك الحوثيون
وحلفاؤهم نصف مقاعدها.
م ��ؤش ��رات ال� �ن ��زول ال��س��ع��ودي عن
ال��ش��ج��رة ،أو االس� �ت� �ع ��داد ل���ه ،ب ��رزت
م��ع ال�ك�لام ال��ذي قاله وزي��ر الخارجية
ال �س �ع��ودي ع���ادل ال�ج�ب�ي��ر ف��ي مؤتمر
ص�ح��اف��ي م�ش�ت��رك م��ع وزي ��ر خارجية
أل �م��ان �ي��ا ف ��ران ��ك ش �ت��اي �ن �م��اي��ر ،ت��راج��ع
فيه ع��ن ال�ح��دي��ث ع��ن ال��رح�ي��ل الفوري
ل��ل��رئ��ي��س ال� � �س � ��وري ك� �ش���رط ل �ل �ح � ّل
ال�س�ي��اس��ي ،متحدثا ً ع��ن دور الرئيس
ب��ش��ار األس � ��د ف ��ي ال �ت �ح �ض �ي��ر للح ّل،
وم��ن ث��م ال�ح��دي��ث المتلعثم ع��ن رحيله
ب �ن��اء ع �ل��ى إرادة ال �س��وري �ي��ن« ،ال��ذي��ن
يبقى ال �ق��رار لهم ف��ي ال�ن�ه��اي��ة» ،م��ا بدا

رو�سيا تتر ّيث ( ...تتمة �ص)1
تمهيدا ً للقبول بح ّل سياسي تق ّرر فيه
ص�ن��ادي��ق االق �ت��راع ال�ت��ي ي�ق��ول عبرها
ال �س��وري��ون م���اذا ي ��ري ��دون ،مستقبل
ال�م��ؤس�س��ات ال��دس �ت��وري��ة ف��ي سورية
وليس االشتراطات الخارجية ،وهو ما
تدعو إليه روسيا وسورية وإيران.
ل �ب �ن��ان �ي �اً ،ب ��دت م�لام��ح ال��خ��روج من
عاصفة ربط النزاع التي أطلقها وزير
الداخلية نهاد المشنوق واستدعت ردا ً
رادعا ً من األمين العام لحزب الله السيد
ح�س��ن ن�ص��رال�ل��ه وف �ق �ا ً ل�م�ع��ادل��ة «اللي
بدّو ي ِف ّل ي ِف ّل» ،فأعاد المجلس النيابي
ال�ت�ج��دي��د للجانه ع�ض��وي��ة ورئ��اس��ات،
من دون تعديالت ُت��ذ َك��ر بهدوء الفت،
وكشفت مصادر نيابية عن نجاح رئيس
المجلس النيابي نبيه ب��ري بالحصول
على موافقة شبه إجماعية على دعوته
لعقد جلسة تشريعية ُيدرج على جدول
الملحة مالياً،
أعمالها إض��اف��ة للبنود
ّ
مشاريع قوانين االن�ت�خ��اب��ات النيابية
واستعادة الجنسية ،بينما بقي الغموض
ّ
المخصصة
يلف موعد جلسة الحكومة
ّ
للبت ب�ش��أن ال�ن�ف��اي��ات ،مثل الغموض
ّ
المتصل باستئناف الحكومة جلساتها
المنتظمة ،بعدما كسر تيار المستقبل
ج � ّرة التعاون مع التيار الوطني الحر
حكومياً ،مع إفشال التسوية الخاصة
بتأجيل تسريح العميد شامل روكز.

القوي مقابل
الرئيس
ّ
القوي
رئيس الحكومة
ّ

توسل رئيس المجلس النيابي نبيه
خرق
ّ
بري الكتل السياسية الحضور إلى المجلس
النيابي للمشاركة في الجلسة العامة مع
بدء العقد العادي الروتين السياسي الذي
يُحيط بعمل الحكومة العالقة ،بسبب تعنت
ت��ي��ار المستقبل وسياسته االستئثارية
المتهورة الرافضة منطق الشراكة الحقيقية،
ب��إي��ع��از م��ن ال��س��ع��ودي��ة المتشنجة التي
بحسب مصادر من تيار المستقبل لـ«البناء»
تبدي قلقا ً م��ن النفوذ اإلي��ران��ي والتخلي
الغربي عنها بعد االتفاق النووي والحرب
اإلعالمية الغربية التي ُتشنّ ضدها ،وهذا
يجعلها تتخذ مواقف ح��ادة؛ فهي تخوض
عبر تيار المستقبل معركة وجودية لها في
لبنان كما تخوض حرب الضرورة في اليمن.
هذا ما يجعل المصادر ال تستغرب أن تطير
الحكومة ويطير الحوار في لحظة م��ا ،وال
نعلم إلى متى «ب�دّو حزب الله يط ّول باله
ويتح ّمل»!
وإذا كان التوجه السياسي العام سيدفع
إلى عقد جلسة تشريعية قريباً ،فإن المشهد
اليوم في الجلسة الثالثين النتخاب رئيس
الجمهورية لن يشبه مشهد جلسة التمديد
اللجان النيابية أمس ،فمشهد األمس ينتظر
التسويات اإلقليمية الكبرى ال سيما مع
التدخل الروسي الذي لن يقلب المعادالت،
فحسب ب��ل سيخلق ج���وا ً ل��ح��ل سياسي
في سورية سينعكس إيجابا ً على لبنان
باالتفاق على تسوية الرئيس القوي مقابل
رئيس الحكومة القوي.
وج���دّد مجلس ال��ن��واب أم���س ،انتخاب
هيئته العامة ولجانه النيابية من رؤساء
ومقررين وأعضاء .وعقد اجتماع بين بري
ورئيس الحكومة تمام سالم تناوال خالله
الوضعين الحكومي والتشريعي وسبل
تفعيلهما ،خصوصا ً لجهة إق��رار اتفاقات
القروض والمساعدات المالية للبنان.

ول���ت���ن���س���ي���ق ال����م����وق����ف م�����ن ع��ق��د
ج��ل��س��ة ت��ش��ري��ع��ي��ة ،ال��ت��ق��ى رئ��ي��س كتلة
المستقبل النائب ف��ؤاد السنيورة ونائب
رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج
ع���دوان ال��ذي أك��د أن «ق��ان��ون االنتخابات
والملحة»،
الجديد هو من القضايا الضرورية
ّ
داعيا ً لـ«إقرار قانون انتخاب جديد يتض ّمن
النسبية» ،ومعتبرا ً «أن الحكومة ضرورة
مؤسسية كي ال يكون هناك فراغ».

قانون االنتخاب والجنسية

وأعرب تكتل التغيير واإلصالح عن تأييده
لتشريع الضرورة فقط فيما يتعلق باألمور
االستثنائية ،الفتا ً إلى أن تشريع الضرورة
يتصل بأمرين كالقوانين المتعلقة بمصلحة
ال��دول��ة العليا وإع���ادة تشكيل السلطة،
ومعتبرا ً ق��ان��ون االن��ت��خ��اب��ات واستعادة
الجنسية هما أس��اس تشريع ال��ض��رورة.
وف��ي بيان عقب اجتماعه األسبوعي تاله
النائب إبراهيم كنعان ،اعتبر التكتل أن
«هناك صفتين ال يستطيع أحد تجاوزهما
في موضوع الرئاسة ،الصفة األولى تتعلق
بشخص الرئيس ،وه��ي أن يكون ميثاقيا ً
وق��وي �ا ً ببيئته ،أم��ا الصفة الثانية ،فهي
العودة إلى الشعب ،وهذه الصفة مقدّسة وال
يحق ألحد التراجع عنها».
أكد مصدر في التيار الوطني لـ«البناء»
أن التيار الوطني الحر «مستعد للمشاركة
في أي جلسة للمجلس النيابي يدعو إليها
الرئيس نبيه ب��ري ،لكن يجب االتفاق أوال ً
على جدول أعمال الجلسة وعلى األولويات
ومفهوم تشريع الضرورة في غياب رئيس
الجمهورية» ،وشدّد على أن التيار «يعتبر أن
قانون االنتخاب وقانون استعادة الجنسية،
يندرجان ضمن مفهوم تشريع الضرورة وإذا
لم يتم وضعهما على ج��دول األع��م��ال ،فلن
يشارك التيار في أي جلسة» .وأشار المصدر
إلى «أنه إذا ُطرح قانو َني االنتخاب والجنسية
في الجلسة ولم يتم التوافق عليهما خاللها،
فالتيار سيحترم إرادة المجلس النيابي
وسيتابع البحث وال��ن��ق��اش ف��ي الملفات
األخرى المدرجة على جدول األعمال».
وش���دّد المصدر على أن التيار «متفق
وحلفاءه في  8آذار على ضرورة إقرار قانون
انتخابي على أساس النسبية» ،معتبرا ً «أن
عدم التوافق على قانون استعادة الجنسية
وبقاءه في أدراج المجلس يعبران عن إرادة
بعض األط���راف بعدم تطور التشريع في
لبنان وعدم استعادة المواطنين حقوقهم».

الجلسة العامة ال تتوقف
على حضور الكتائب

وأكد وزير العمل سجعان قزي لـ«البناء»
أن انعقاد الجلسة العامة ال يتوقف على
حضور ن��واب الكتائب الجلسة أو عدمه،
لكننا سننظر بإيجابية إلى كل شيء يخلق
دينامية دستورية في البلد من انتخاب
الرئيس إلى عمل المجلس النيابي وتفعيل
العمل الحكومي» ،الفتا ً إلى «أن��ه يفترض
أن تكون القوى السياسية متفهمة الوضع
المعقد ف��ي البلد وت��أخ��ذ بعين االعتبار
اإلن������ذارات ال��دول��ي��ة ح��ف��اظ �ا ً ع��ل��ى النقد
اللبناني» .وفي الشأن الحكومي ،أكد قزي
أن ال جلسة لمجلس الوزراء قريبا ً  ،فالوضع
ال يزال متأزما ً سياسياً ،وكذلك األمر ال جلسة
للنفايات طالما انه لم يتم االتفاق على مطمر
في البقاع الشمالي حتى الساعة».

ر ّد حزب الله على المشنوق
يخدمه!

وأ ّكدت كتلة «المستقبل» تمسكها بالحوار
والحكومة ودعمها للرئيس تمام س�لام،

معتبر ًة أنّ موقف وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق بشأن الحكومة «يعبّر عن
كل اللبنانيين» .واستنكرت كتلة المستقبل
«الجانب االستعالئي من كالم األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصرالله لجهة
المشاركة في الحكومة».
واعتبرت مصادر قيادية في تيار المستقبل
ل��ـ«ال��ب��ن��اء» «أن ك�لام المشنوق ليس إال
محاولة منه الستعادة الشارع السني الذي
خسره بسبب سياسته االعتدالية» ،الفتة
إلى «أن رد حزب الله عليه خدم المشنوق
أكثر ،فالحزب ليس من مصلحته أن يُضعف
المشنوق على اإلط�لاق في الشارع السني
وان في ال��رد محاولة تعويم على حساب
بعض الصقور».
ف��ي ال��م��ق��اب��ل ،أك����دت م��ص��ادر مطلعة
ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أن ر ّد السيد نصر ال��ل��ه على
تيار المستقبل فاجأ هذا التيار بشكل كبير
وأربكه وأدخله في مكان لم يكن يضعه في
الحسبان ،فالرئيس سعد الحريري الذي
ع� ّود اللبنانيين بأن يغ ّرد عبر تويتر بعد
ك��ل خطاب للسيد نصر ال��ل��ه ،امتنع بعد
اإلطاللة األخيرة للسيد عن الر ّد أو التغريد».
وشدّدت المصادر على «أن طريقة التعاطي
اإلعالمي من تيار المستقبل كان فيها الكثير
من الصمت من إرادة عدم التورط في ردود
فعل تصاعدية غير محسوبة ،ويبدو أن أول
إش��ارة ح��ول إمكانية وج��ود موقف جامع
وق���درة ال��ح��ري��ري على ضبط ال���ر ّد ضمن
الموحد جاءت من خالل بيان الكتلة
الموقف
ّ
أمس ،في محاولة حصر االنقسام الكبير الذي
يعصف بالتيار وتتحكم به رؤوس عدة»،
مشيرة إل��ى «أن غياب الرئيس الحريري
المسؤول الرئيس عن رسم السياسة العامة
للتيار أوصل األم��ور إلى هذا المستوى من
ال��ش��رذم��ة واالن��ق��س��ام وت��ع �دّد ال��م��واق��ف».
ولفتت المصادر إلى «أن موقف المشنوق
أتى انعكاسا ً لهذه األجواء ،وأن السيد نصر
الله تل ّقف الطابة وردّها بقوة وأسقطها في
يد تيار المستقبل فأحرجه».

ال مطامر في البقاع

وفي ملف النفايات ،علمت «البناء» أن
اجتماعا ً حصل مؤخرا ً بين رؤساء اتحادات
بلديات البقاع اﻷوسط والبلديات المنضوية
ضمنها وبين اللجنة البيئية المكلفة من
الحكومة  -خطة شهيب ،وبعد م� ّد وجزر
ون��ق��اش دام لساعتين ون��ص��ف الساعة،
حاولت لجنة شهيب إقناع وفد االتحادات
والبلديات عبر تقديم حوافز وجرعات مالية
للبلديات المحيطة بموقع المطمر والبلديات
التي ستضع نفاياتها فيه ،إال أن البلديات
رف��ض��ت اﻷم���ر ك��ل��ي�ا ً مهما ك��ان��ت ال��ح��واف��ز
واﻹغ�����راءات» .ونقل أح��د الحاضرين في
االجتماع ردة فعل رؤساء البلديات بإجماع
مكب وال
«ال تتعبوا أنفسكم ...اﻷمر منت ٍه وال
َّ
مطامر في البقاع .كل البقاع والقوى الحزبية
المعنية معنا من منطلق مصلحة المواطن».
ولفت إلى «أن المطامر في البقاع غير قابلة
للتنفيذ ونفايات بيروت ُتح ّل في بيروت».
وأكد مصدر مق ّرب من حزب الله وحركة
أمل لـ«البناء» «أن الموقع المنوي استحداثه
كمطمر ف��ي ش���رق م��دي��ن��ة زح��ل��ة  -ري��اق
 كفرزبد  -عين كفرزبد انتهى إل��ى غيررجعة وغير قابل النقاش فيه أص�لاً .وأن
المطمر الذي يجري الحديث عنه في البقاع
الشمالي (الهرمل  -القاع) رغم عدم قابليته
للتنفيذ ،فإن ظروفا ً أمنية تحيط به ال تسمح
بتشغيله» .وكان اجتماع عُ قد في المجلس
على هامش جلسة انتخاب اللجان ض ّم
نوابا ً من حزب الله وحركة أمل في البقاع
بحثوا موضوع المطمر ال ُمزمع إقامته في
منطقة البقاع الشمالي.

وزير الخارجية ( ...تتمة �ص)1
بلسان مصدر رسمي سعودي ،تفسيرا ً للقاء ينسف
ما ك��ان مفترضا ً وم��رج��وا ً من اللقاء وق �دّم له تفسيرا ً
عبقريا ً أثبتت األي��ام صوابيته ،فقال« :ليس التباهي
ب�ت�ل��وي��م ال �س �ع��ودي��ة ،وغ �ي��ره م��ن ال �خ �ط��اب الدعائي!
وليس بمقدور المملوك التباهي بإيران وميليشياتها
حينها ،كون األسد كان يشعر بالحنق لعلمه بتفاصيل
المفاوضات مع حليفيه روسيا وإيران ،بل كان يشعر
بالرعب كون المفاوضات وصلت ح ّد التساؤل« :و َم ْن
يقبل استضافة األس��د؟» ،والقصة ليست باإليرانيين
وحدهم ،بل وال��روس الذين باتوا يناقشون مرحلة ما
بعد األس��د ،فالوفد الروسي ال��ذي حضر لقاء مملوك
مع السعوديين لم يرافقه على نفس الطائرة ،وحضروا
بطائرة أخ��رى ليكونوا ش �ه��وداً ،وليس ط��رف�ا ً ضامنا ً
ل�لأس��د ال ��ذي ي�ع��ي أنّ س�ح��ب م��وس�ك��و ل��رع��اي��اه��ا من
سورية أمر جادّ ،ناهيك عن الموقف الروسي من القرار
األممي رق��م  2216الخاص باليمن» .ويختم الجبير
مصدره باإلشارة إلى «أنّ السعوديين ح ّققوا أمرين
هامين :أ ّولهما :تعرية األسد أمام ال��روس ،وإثبات أنّ
اإلره��اب في سورية ليس سببه الوقوف ض� ّد جرائم
السنّي بال دولة راعية ،بينما اإلرهاب
األسد ،فاإلرهاب ُ
الشيعي في سورية برعاية إي��ران .واألم��ر الثاني :إن
السعوديين أثبتوا للم ّرة األل��ف أنّ ال صدقية لألسد،
وإنهم يحاربون اإلرهاب بال هوادة».
 في  ،2015-9-27أي بعد أق ّل من شهرين جاءتمصداقية ك�لام الجبير ب�ـ«ت�ع��ري��ة» ال��رئ�ي��س السوري
بشار األسد أمام «األصدقاء الروس» ،فوصف الرئيس
الروسي فالديمير بوتين دعم الواليات المتحدة لقوات
المعارضة في سورية ،بأنه غير مشروع وغير مجدٍ،
وق��ال إنّ ق��وات المعارضة التي تل ّقت تدريبا ً أميركياً،
غادرت لالنضمام إلى صفوف تنظيم الدولة اإلسالمية
داعش بأسلحة ز ّودتها بها واشنطن» .وقال في مقابلة
م��ع ش�ب�ك��ات ت�ل�ف��زة أم�ي��رك�ي��ة« ،ف ��ي رأي ��ي ت�ق��دي��م دعم
عسكري لكيانات غير مشروعة يتعارض مع مبادئ
القانون الدولي الحديثة وميثاق األمم المتحدة» .وأضاف
بوتين أنّ الرئيس السوري بشار األسد يستحق دعما ً
دوليا ً في حربه ض ّد المنظمات اإلرهابية ،مؤكدا ً أنّ دعم
بالده لحكومة األسد ينسجم مع ميثاق األمم المتحدة.
وقال إنّ دعم موسكو لدمشق يتمثل في توريد أسلحة
للحكومة السورية وتدريب قواتها المسلحة ،وتقديم
مساعدات للشعب في سورية.
 -في  2015-9-30كانت روسيا تنفذ أولى غاراتها

ال �ج��وي��ة ف��ي س��وري��ة ض� � ّد ال�ج�م��اع��ات ال �ت��ي تساندها
السعودية بالتنسيق مع الجيش السوري وبطلب من
الرئيس األسد ،كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي
الفروف؛ وكان الجبير قد نسي ما قاله عن التعرية ،ور ّد
على الموقف الروسي بعنف .ففي  2015-10-9قالت
هيئة اإلذاعة البريطانية «بي بي سي» نقالً عن مصادر
سعودية ،معلوم أنها الجبير شخصياً« ،إنّ الرياض
تنوي تزويد المعارضة السورية بأسلحة نوعية ردا ً
على الغارات الروسية على سورية» ،وأضاف «أنّ بالده
س�ت��ر ّد على ال�ت��دخ��ل العسكري ال��روس��ي ف��ي سورية
ب�ت��زوي��د م�ج�م��وع��ات م��ن ال�م�ع��ارض��ة ب �س�لاح نوعي».
وتابع المصدر أنّ إمدادات من األسلحة الحديثة ،بينها
أسلحة موجهة مضادّة للدبابات ،سيت ّم تقديمها إلى
 3مجموعات من قوات المعارضة ،هي «جيش الفتح»
و«الجيش الحر» و«الجبهة الجنوبية» .وش�دّد المصدر
على أنّ توريدات األسلحة لم تشمل تنظيمي «داعش»
و«جبهة النصرة» ،وذلك على الرغم من أنّ األخير يمثل
أساس قوات تحالف «جيش الفتح» ،كما قالت «بي بي
سي» .وفي اليوم التالي كانت وزارة الدفاع الروسية
ُتعلن اسم «جيش الفتح» على رأس الئحة من استهدفتهم
غارات طائراتها .وفي  2015-10-12ك ّرر الجبير كالم
التحدّي ،فقال مصدر سعودي إنّ مسؤولين سعوديين
أبلغوا نظراءهم الروس أنّ «التدخل العسكري الروسي
في سورية ستكون له عواقب وخيمة».
 رف��ض وزي��ر الخارجية ال�س�ع��ودي ع��ادل الجبيرال �ث�لاث��اء  ،2015 - 9-29ف��ي ن �ي��وي��ورك المبادرة
ال��روس �ي��ة ب �ش��أن ال��رئ �ي��س ال��س��وري ،وق ��ال إن «أم��ام
بشار األسد خيارين :إما أن يرحل أو أن يواجه خيارا ً
عسكرياً».
 ف��ي  2015-10-19أك ��د ال �ج �ب �ي��ر ،ف��ي مؤتمرصحافي مع نظيره األلماني فرانك فالتر شتاينماير في
يتنحى األسد بعد تشكيل الهيئة
الرياض ،أنه «يجب أن ّ
الحكومية االنتقالية» .وأض��اف «يجب أال يكون لألسد
أي دور في الح ّل السياسي» ،مشيرا ً إلى أنه يستطيع
البقاء خالل عملية تشكيل السلطة االنتقالية «ولكن ما
إن ُتش َّكل هذه الهيئة وتصبح قادرة على الحكم ،ال دور
لألسد حينها» ،وتابع «إذا ت ّم األمر اليوم أو بعد أسبوع
أو خالل شهر ،الشعب السوري هو َمن يق ّرر(؟؟؟؟؟؟)،
ولكن الواضح منذ بداية (النزاع) أن ال مستقبل لألسد
في سورية» ،ما يعني قبوالً ضمنيا ً ببقاء األسد إذا ما
ف��از ب��االن �ت �خ��اب��ات(؟؟؟؟؟؟) .دقيق الجبير ف��ي اختيار

تعابيره واالنسجام مع مواقفه لمدة ال تزيد عن عشرين
يوماً!
 في  2015-9-24أف��ادت مصادر سعودية ،هيالجبير نفسه ،أن��ه «أث �ن��اء ت��أدي��ة مشعر منى ف��ي مكة
المكرمة اليوم الخميس ،تعثّر الحجاج إثر تدافعهم عند
مدخل جسر الجمرات ،ما أدّى إلى وفاة أكثر من 100
حاج ،فيما أصيب  400آخرون بجروح متفاوتة».
 في  2015 10-18أعلنت وكالة «أسوشيتد برس»الحج النهائي هو  2246وأنّ عدد
أن عدد قتلى كارثة
ّ
ّ
يتخطى اآلالف.
الجرحى
 في  2015-9-3اتهم االتحاد األوروبي السعوديةبالته ّرب من مسؤولياتها تجاه الالجئين السوريين ،وفي
 2015-9-15أعلن الجبير ،بلسان مصدر مسؤول
بوزارة الخارجية السعودية ،أنّ المملكة استقبلت منذ
ان��دالع األزم��ة في سورية ،ما يقارب مليونين ونصف
المليون مواطن س��وري!!! مؤكدا ً حرص المملكة على
عدم التعامل معهم كالجئين ،أو وضعهم في معسكرات
ل �ج��وء ،ح�ف��اظ�ا ً على كرامتهم وس�لام�ت�ه��م ،ومنحتهم
حرية الحركة التامة ،ومنحت لمن أراد البقاء منهم في
المملكة اإلقامة النظامية أسوة ببقية المقيمين ،بك ّل ما
يترتب عليها من حقوق في الرعاية الصحية المجانية
واالنخراط في سوق العمل والتعليم.
 يبقى أن نعرف س ّر هذه العبقرية؟ ف��ي إش� ��ارة إل ��ى م��ا ي�م�يّ��ز شخصية ه ��ذا الشابالسعودي ع��ادل الجبير بعد تولّيه س�ف��ارة ب�لاده في
واشنطن ،وصفته «واشنطن بوست» بـ«عاشق مناديل
الجيب» ،في حين أنه كان إذا سافر الرياض يرتدي غترته
وث��وب��ه ،ويضحك م��ع أصدقائه األميركيين ق��ائ�لاً :إنّ
السعوديين يحبون ارتداء الشراشف البيضاء ،وقالت،
من المعروف عن الجبير أن��ه دائما ً ما يفتخر بكونه ال
يطيق اللباس الوطني السعودي ،وبكونه أع��زب ،ومن
األعضاء المميّزين لجماعة «مقهى ميالنو» في واشنطن
ومرة يصف نفسه بالممثل (كوجاك) وأخرى بـ(مايكل
جوردان) العب السلة.
 قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» اإلسرائيليةع��ن ال�ج�ب�ي��ر ،أن ��ه «ظ� � ّل م�ن��ذ م�ط�ل��ع ال�ت�س�ع�ي�ن�ي��ات على
ات�ص��ال وتنسيق م��ع الجماعات اليهودية» ،بما فيها
منظمة «إي �ب��اك» ،ف��ي م��ا وص�ف��ه رئيس اتحاد مكافحة
التشهير اليهودي األميركي إبراهام فوكسمان بأنه
«يفهم أميركا ويخبرك دوما ً بما تريد أن تسمع».
ناصر قنديل

اعت�صام للمعلمين �أمام ديوان المحا�سبة:
لإقرار ال�سل�سلة �أو العودة �إلى ال�شارع
بدعوة من المجلس التنفيذي لنقابة
المعلمين ،نفذ المعلمون اعتصاما ً أمام
ديوان المحاسبة في منطقة برج المر،
في حضور أعضاء من المجلس وهيئة
التنسيق النقابية وسط تدابير أمنية
مشددة.
وت��ح��دث خ�ل�ال االع��ت��ص��ام نقيب
المعلمين ف��ي ال���م���دارس الخاصة
نعمه م��ح��ف��وض فحيا «األس���ات���ذة
الذين حضروا من مختلف المناطق»،
منوها ً بـ«رمزية مكان االعتصام أمام
ديوان المحاسبة ألنّ هيئة التنسيق
تعول كثيرا ً على دي��وان المحاسبة
وعلى التفتيش والحفاظ على أموال
اللبنانيين التي تذهب ه��درا ً وتؤخذ
م��ن ج��ي��وب المواطنين م��ن دون أن
تسهم في تحسين الحياة االقتصادية
واالجتماعية».
وت��وج��ه إل���ى ال��ط�لاب واأله��ال��ي
وأصحاب المدارس ،مؤكدا ً «أنّ هيئة
التنسيق تملك جميع أوجه التحرك،
وسنعلم أوالدك��م قبل الظهر ونطالب
بحقوقنا بعد الظهر كما حصل اليوم
(أم���س) ،ونقول للطبقة السياسية
عطلتم ك ّل المؤسسات الدستورية،
رئاسة الجمهورية ،المجلس النيابي،
الحكومة ،وهذا التحرك هو للضغط
على الطبقة السياسية حتى يفتحوا
مجلس النواب ويعيدوا الحياة الى
المؤسسات الدستورية».
وردا ً ع��ل��ى ب��ع��ض ال���ن���واب ق��ال

جانب من اعتصام المعلمين أمام ديوان المحاسبة
م���ح���ف���وض« :ال����ذي����ن ق���ال���وا أن��ه��م
سيحضروا من أجل تشريع الضرورة،
نقول لهم على الرغم من أهمية قانون
االن��ت��خ��اب��ات والجنسية وال��وض��ع
السياسي المعقد ،لكن ال يوجد أهم من
لقمة عيش اللبنانيين ،وعلى المجلس
أن ي��ق� ّر سلسلة ال��رت��ب وال��روات��ب،
ويعتبرها من األولويات والضرورة
ويضعها على جدول أعماله وإال فهو
يدعونا للرجوع إلى الشارع».
وسأل« :إذا لم يكن في يدكم انتخاب
رئ��ي��س ،أل��ي��س ف��ي ي��دك��م أن ترفعوا
النفايات أو ت��ق��روا سلسلة ال��رت��ب؟
ماذا أنتج المجلس منذ التمديد له من

سنتين» .وه��دّد محفوض بـ«فرض
السلسلة على جدول األعمال» ،معتبرا ً
«أنّ ربط القضايا المعيشية بالقضايا
الكبرى تهرب من المسؤولية» .كما
أكد «أنّ حق اإلضراب فرضته الهيئة
النقابية منذ عشرات السنين وهو حق
مقدس وال يحق ألحد الكالم عنه».
وج��دّد الحديث عن «وح��دة هيئة
التنسيق وح��ري��ت��ه��ا ف��ي إع�ل�ان ما
ت��راه مناسبا ،وه��ي ستجتمع لتقرر
التحركات في  26الحالي و  4المقبل
وه��ي ال تتلقى ات��ص��االت من أح��د وال
تلعب بأحد ،بل هم الذين يلعبون
بالبلد».

ت�أجيل محاكمة الأ�سير للعام المقبل
ومحاميه يطالب ب�إذن من المفتي
أرج��أت المحكمة العسكرية مجددا ً محاكمة الشيخ
ورحلتها إلى  5كانون الثاني
أحمد األسير في أحداث عبرا ّ
 ،2016وذلك في جلسة ثانية عقدتها وسط إجراءات أمنية
مشددة خارج المحكمة وفي داخلها ،ترأسها القاضي خليل
إبراهيم.
بدا األسير خالل الجلسة بشكله الطبيعي وجلس في
مكانه على المقعد الخامس من الجهة اليمنى للمحكمة،
محاطا ً بعناصر الجيش ومرتديا ً عباءة بيضاء اللون
وقلنسوة من اللون نفسه ،يراقب كل حركة ويتحاشى النظر
إلى الحضور ويسترقه الى الجهة المقابلة ،حيث تجلس
زوجته ووالدته ولم ينطق إال بكلمة واحدة «حاضر» ،ردا ً
على مناداة اسمه من قبل رئيس المحكمة للم ّتهمين وأولهم
أحمد محمد هالل األسير الحسيني ،فوقف ثم جلس متجهّم
الوجه.
وفيما خصصت المقاعد الثالثة األول��ى للصحافيين
وجلست في الجهة المقابلة عائلة الشهيد المالزم جورج بو
صعب وخلفهم بفاصل أربعة مقاعد والدة األسير وإحدى
زوجتيه أمل ،أخذت صحة األسير حيّزا ً من المداوالت في
الجلسة ،حيث كلّف القاضي إبراهيم ،بناء على طلب وكالء
الدفاع ،الطبابة العسكرية بتأليف لجنة صحية مؤلفة من
مفصل
 3أطباء :نفسي وسكري وصحة عامة لتنظيم تقرير ّ
عن صحة األسير قبل الجلسة المقبلة ليُبنى بموجبه
على الشيء مقتضاه ،وما إذا كان سيسمح لطبيب األسير
الخاص بمتابعة وضعه الصحي.
من جهته ،ق �دّم وكيل ال��دف��اع عن األسير المحامي
انطوان نعمة دفوعا ً شكلية تضمنت االعتراضات األربعة
اآلتية:
« -االعتراض على نشر التحقيق األولي ،وهو ما ال يجوز
قانوناً.
 االع��ت��راض على االستجواب ل��دى األجهزة األمنيةقبل إحالته إلى المحكمة العسكرية ،ما يوجب بطالن
التحقيقات األولية وبالتالي عدم جواز مالحقة األسير من
دون إذن من مفتي الجمهورية ،نظرا ً ألنه أحد أئمة المساجد
ولكونه رجل دين.
 االعتراض على تالزم محاكمة الراشدين والقاصرينمعا ً في هذا الملف».
وبعد الجلسة سمح القاضي إبراهيم بإجراء لقاء بين
األسير وزوجته ووالدته في غرفة جانبية في المحكمة،

خرج بعدها األسير من المحكمة كما دخلها وسط إجراءات
أمنية مشددة إلى سجن الريحانية.
وأعلنت زوجته إثر اللقاء أنها «غير مطمئنة الى وضع
زوجها الصحي» ،مشيرة إل��ى ان��ه «يعاني من مرض
السكري ومن التهاب الجروح في يديه ورجليه» وطالبت
«بتحسين المعاملة في مكان توقيفه وال��ظ��روف التي
يعيشها في السجن».
بدوره ،أكد وكيل الدفاع أن إرجاء الجلسة أمر طبيعي
إلتاحة الوقت للمحكمة العسكرية من أجل دراسة الدفوع
الشكلية.
من جهته ،رفض مدير األوقاف اإلسالمية محمد أنيس
اروادي أن يؤكد أو ينفي ما إذا كان األسير معتمَدا ً من دار
الفتوى.

اعتصام أهالي شهداء الجيش

في غضون ذلك ،اعتصم أهالي شهداء الجيش في عبرا
أمام المحكمة وتحدّث محامي الشهداء زياد بيطار الذي
أمل أن تكون المحاكمة عادلة ووفقا ً للقوانين ،مشيرا ً
إلى «الدور الفاعل للقوى األمنية عندما ألقت القبض على
األسير وعلى طريقة استنطاقها له والذي أدلى بموجبه
بإفادات ثمينة جداً ،حيث أق ّر بأسماء بعض المتورطين
في التمويل وإخفائه والتعاطف معه».
ورأى أن الدفوع الشكلية التي قدمها وكالء الدفاع «هي
لتضييع الوقت فقط وال تمت بصلة أساسا ً العترافات
األسير األولية أمام الضابطة العدلية التي هي األساس
ومن الضروري األخذ بها ألنها الكفيلة بإنزال العقوبات
بسبب جرائمه ،وخصوصا ً انه اعترف بأن ما أدلى به أمام
الضابطة العدلية وقدّمه من دون أي ضغط نفسي» .ودعا
المحكمة العسكرية إلى «بذل المزيد من الجهود» .وختم
«نرفض التمييع ألننا لن نسكت على أي شيء يتعلق بهذه
القضية».
ب��دوره��م تحدث األه��ال��ي فاعتبروا أن «جهة الدفاع
تحاول كسب الوقت واالتكال على أسباب تخفيفية ليس
لها عالقة باإلرهاب ،وبالتالي تحاول إظهار األسير بأنه
مريض وبحاجة إل��ى متابعة صحية وك��ل ه��ذه األم��ور
للتنصل من تسريع محاكمته .نحن لن نقبل بأي سبب
تخفيفي وسنستمر في تحركنا الى النهاية حتى إصدار
عقوبة اإلعدام في حقه».

لجنة �أ�صدقاء الأ�سير �سكاف
جالت في الجنوب وزارت «مليتا»
زار وفد من لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف معلم
مليتا السياحي ،وجال الوفد في أرجاء المعلم واطلعوا،
بحسب بيان اللجنة ،على «م��ا أنجزه المجاهدون من
بطوالت في مواجهة العدو الصهيوني والتي ستبقى
راسخة في وجدان أبناء األمة واألجيال القادمة».
كما زار الوفد «بوابة فاطمة» عند الحدود اللبنانية
الفلسطينية المحتلة ،مقابل مستوطنة المطلة .ثم انتقل

إلى معتقل الخيام وجال في أرجاء المعتقل واطلع على
«الهمجية الصهيونية التي كان يمارسها عمالء العدو
الصهيوني في حق أبناء الوطن».
وحيّت اللجنة في بيانها« ،أبناء الجنوب الذين انتصروا
على العدو وحطموا أسطورة الجيش الصهيوني الذي ُقهِر
بفضل تضحيات المجاهدين الباقين على العهد ،حتى
تحرير جميع األسرى وكامل األراضي المحتلة».

«البناء» تن�شر ( ...تتمة �ص)1
وبأنه أصبح يتيما ً حتى داخل البيت الخليجي والعربي.
فاإلمارات أصبحت ميّالة ألن تلتحق بالموقف المصري من
األزم��ة السورية ،وال��ذي يريد شراكة مع الدولة السورية
والجيش السوري لمحاربة «داع��ش» واإلره���اب .كما أنّ
األردن لم تعد متح ّمسة لفتح حدودها أمام حركة اإلرهاب
منها إلى سورية ،وباتت تنظر إلى عاصفة «السوخوي»
على أنها بداية دولية الستئصال اإلرهاب في سورية ومنع
ّ
تشظيه إلى دول جوارها.
وتخلص هذه المعلومات بشأن محادثات بن سلمان في
روسيا إلى أنها أسفرت عن استمرار االفتراق بين الجانبين
بخصوص الموقف م��ن س��وري��ة ،علما ً أنّ موسكو أبقت
الباب مفتوحا ً الحتمال أنّ التطورات الميدانية في سورية،
والتبدّالت الدولية تجاه الموقف من أزمتها ،وإعطاء األولوية
لمكافحة اإلرهاب ،ستقود حتما ً ألن تجد السعودية نفسها
مضطرة للتخلي عن سياسة إنكار الواقع كما هو في سورية،
والتعامل بموضوعية معه بدال ً من ذلك ،وعلى أساس أنّ
مستقبل سورية يحدّده شعبها وجيشها ودولتها ،وأنّ زمن
«انتداب نادي أصدقاء الشعب السوري» انتهى إلى غير
رجعة.
أما على مستوى الموضوع اليمني فتكشف هذه المعلومات
أنّ بن سلمان ومحاوريه في موسكو اتفقوا على التالي:
أوال ً  -تأكيد أنّ الح ّل في اليمن سياسي وليس عسكرياً.

ثانيا ً  -تأكيد ض��رورة الحوار من أجل إنتاج ح ّل ألزمة
اليمن ينهي الحرب عليها وفيها.
وتؤكد هذه المعلومات أنّ نقاشات بن سلمان مع القيادة
الروسية انتهت إلى توافق على بدء مسار للتفاوض في اليمن
وحول اليمن.
وقد وعد بن سلمان موسكو بأن ترسل السعودية إليها
قريبا ً مقترحات عملية تتعلق برؤيتها للح ّل في اليمن ،وذلك
من أجل أن تتخذها روسيا كمسودّة للبناء عليها مع األطراف
اليمنية األخرى ،وذلك باتجاه إنتاج ح ّل سياسي لألزمة.
وكان واضحا ً خالل األيام األخيرة انطالق مسار تفاوض
داخ��ل��ي ف��ي اليمن ألول م��رة منذ ب��دء التدخل العسكري
السعودي في البلد السعيد .وثمة من يعزو هذا التط ّور إلى
أنه قد يكون أولى ثمار مباحثات بن سلمان في السعودية.
ولكن مصادر يمنية تقول إن��ه حتى اآلن لم تصل أية
مقترحات سعودية إلى موسكو ،وإنّ حدّة المعارك العسكرية
داخل اليمن لم يطرأ عليها أيّ تغيير ،مع مالحظة أنّ الرياض
ومعها حلفاؤها في اليمن دخلوا مأزقا ً على مستويين اثنين:
األول أنهم باتوا يشعرون أنهم أدخلوا أنفسهم ميدانيا ً في
عنق زجاجة االستنزاف.
الثاني أنهم باتوا متأكدين من أنّ «القاعدة» في اليمن
تستخدمهم بدال ً من أن يستخدموها.
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