
عربية وعالمية
 االحد ٢٣ اكتوبر 2016

40

توقع موقف حزب 
اهلل بخطاب 
لنصراهلل اليوم

وريفي يرى في 
انتخاب عون انتصاراً 

للمشروع اإليراني

أنباء سورية

أنباء لبنانية

عواصم - وكاالت: خلص تقرير ســري قدم ملجلس 
األمن الدولي إلى أن التحقيق الدولي الذي أجراه خبراء 
تابعني لألمم املتحدة حملوا قوات النظام السوري املسؤولية 
عن هجوم ثالث بالغازات الســامة ليمهد الطريق بذلك 
أمام مواجهة بني روسيا وأعضاء مجلس األمن الغربيني 

بشأن كيفية الرد.
واتهم خبراء جلنة التحقيق، املسماة فريق »آلية التحقيق 
املشتركة« جيش النظام السوري بشن هجوم كيميائي 
على بلدة قميناس في محافظة إدلب بشمال غرب سورية 
في 16 مارس 2015. وذلك وفقا للتحقيق الذي اســتمر 
13 شــهرا لألمم املتحدة ومنظمة حظر انتشار األسلحة 

الكيماوية وفقا لنص للتقرير أطلعت رويترز عليه.
وأنحى تقرير سابق في أغسطس باللوم على احلكومة 
السورية في هجومني بغاز الكلور في تلمنس في 21 ابريل 
2014 وفي ســرمني في 16 مارس 2015 وقال إن مقاتلي 
تنظيم داعش استخدموا بدورهم غاز خردل الكبريت في 

مارع مبحافظة حلب.

غير أن اخلبراء لم يجمعوا أدلة كافية لتحديد املسؤولية 
عن هجومني كيميائيني آخرين في بنش باحملافظة نفسها 
في 24 مارس 2015 وفي كفر زيتا مبحافظة حماه في 18 
أبريل 2014، وذلك بحســب ما جاء في تقرير لهم بعثوه 
أمس األول الــى مجلس األمن الدولي. ومت متديد والية 
فريق »آلية التحقيق املشتركة« حتى نهاية أكتوبر لتمكينها 
من اســتكمال حتقيقاتها.  وقال التقرير الذي قدم يوم 
اجلمعة إن القوات احلكومية السورية استخدمت طائرات 
هليكوبتر إلسقاط براميل متفجرة أطلقت بعد ذلك غاز 
الكلور. ووجد أن تلــك الطائرات الهليكوبتر أقلعت من 
قاعدتني يتمركز فيهما السربان 253 و255 التابعان للواء 

الثالث والستني للطائرات الهيليكوبتر.
 وأضاف أنه مت أيضا رصد السرب 618 مع طائرات 

هيليكوبتر تابعة لسالح البحرية في إحدى القاعدتني.
 ولكن التحقيق قال إنه »ال يســتطيع تأكيد أسماء 
األفراد الذين كانوا في مركز القيادة والتحكم في أسراب 

الطائرات الهيليكوبتر في ذلك الوقت«.

وركز التحقيق على تســع هجمات في سبع مناطق 
بسورية، حيث وجد بالفعل حتقيق منفصل لتقصي احلقائق 
أجرته منظمة حظر األسلحة الكيماوية أن من احملتمل أن 
تكون أسلحة كيماوية قد استخدمت. وتضمنت ثماني من 
هذه الهجمات التي مت التحقيق بشأنها استخدام الكلور. 
ولم يستطع التحقيق التوصل إلى نتيجة في خمس حاالت.

 من ناحية أخرى، أعلنت األمم املتحدة عن إجراء حتقيق 
في الهجوم على قافلة مساعدات تابعة للمنظمة الدولية 
في سورية الشهر املاضي والذي أسفر عن مقتل عامل 
إغاثة و20 مدنيا. وقالت األمم املتحدة في بيان إن األمني 
العام بان كي مون »شكل جلنة حتقيق داخلية ومستقلة 
مبقر األمم املتحدة للتحقيق في احلادث الذي تعرضت 
له عملية إغاثة لألمم املتحدة والهالل األحمر السوري في 

قرية أورم الكبرى قرب حلب«.
وسيقود التحقيق، املقرر أن يبدأ غدا االثنني، اللفتنانت 
جنرال الهندي املتقاعد أبهيجيت جوها. وستقوم اللجنة 

بـ »التحقق من وقائع احلادث«.

األمم املتحدة حتمّل النظام السوري مسؤولية هجوم ثالث باألسلحة الكيماوية

حلب المحاصرة لم يغادرها أحد في ثالث أيام الهدنة وال عزاء للمرضى والجرحى

روسيا تخيّر السوريني.. إما األسد أو جبهة النصرة
عواصم - وكاالت: مر اليوم 
الثالث من الهدنة الروسية التي 
اعلنت فــي حلب بهدوء ودون 
غارات، لكنها لم تسجل خروج 
اي من املدنيني الذين حتاصرهم 
قوات النظام في االحياء الشرقية 
وال مــن مســلحي املعارضــة 
املتواجدين هناك، بينما حددت 
موسكو للسوريني خيارين ال 
ثالث لهما وهما األسد أو جبهة 

النصرة. 
لكــن هذا الهدوء لم يشــفع 
ملئــات اجلرحــى الذيــن كانوا 
يأملون في االجالء الطبي نظرا 
لسوء حالتهم، حيث اعلنت االمم 
املتحدة ان الظروف االمنية غير 

متوافرة.
ولــم تشــهد ثمانية ممرات 
اقرت للسماح للسكان املدنيني 
ومسلحي املعارضة، اي حركة.

ووفقا لتقرير لوكالة فرانس 
برس كان احد هذه املمرات في 
حي بستان القصر فارغا، وهو ما 
تكرر يومي اخلميس واجلمعة. 
كما أكد املرصد السوري حلقوق 
االنسان انه »لم يسجل، خروج 
أي شــخص عبر املعابر، كذلك 
فشــلت جهود جلان اهلية في 
مناطق النظام بإخراج جرحى 

من أحياء حلب الشرقية«.
وقالت تقارير اعالمية سابقة 
ان العديد من املدنيني يرغبون 
باخلــروج لكنهــم ال يثقــون 
بقوات النظام ويتخوفون من 
االعتقــال بعــد خروجهــم من 
املناطــق احملاصرة، بينما نقل 
ناشــطون ان ســكان االحيــاء 

الشرقية يرفضون اخلروج. 
وبناء عليه اتهمت السلطات 
الروســية ووســائل االعــالم 
الســورية املعارضة  الرسمية 
مبنع اي شــخص من مغادرة 

مناطقهم. 
وتقول االمم املتحدة ان ٢00 
شخص من املرضى واجلرحى 
يجب اجالؤهم على وجه السرعة 
من املناطق املعارضة في حلب.
واكــد املرصــد ان »هنــاك 
تعزيزات عسكرية من الطرفني 
االمر الذي يظهر انه ســتكون 
هناك عملية عســكرية واسعة 
في حال فشل وقف اطالق النار«.
وقال زكريا مالحفجي وهو 

مسؤول في جماعة »فاستقم« 
املعارضة التــي لها وجود في 
حلب: »بالنســبة للخروج من 
املعابر ما في أحد. أغلب الناس 

عنه رويترز.
إلــى   وأشــار مالحفجــي 
استمرار القصف واالشتباكات 
مبستويات عادية في أجزاء من 

فــي اجلزء اخلاضع لســيطرة 
احلكومة من حلب وقالت إنها 
تنتظر لنقل املدنيني واملقاتلني 
الذين يختارون مغادرة شرق 

املدينة.
 على جبهــة أخرى، ذكرت 
وكالة انباء االناضول التركية 
الرســمية ان اجليــش التركي 
قصــف مواقــع للميليشــيات 
الكردية التي تسيطر على قوات 
الدميوقراطية »قسد«  سورية 
مرتني خالل اقل من 7٢ ساعة.

وقــال اجليــش التركي في 
بيان نقلته االناضول ان القصف 
الصاروخي اســتهدف سبعني 
هدفا لـ»وحدات حماية الشعب« 
الكردية الســورية، بــدون ان 
تشير الى مقتل اي من مقاتليها.
أكــد  فــي غضــون ذلــك، 
املتحدث باسم الكرملني دميتري 
بيسكوف، على وجود خيارين 
ال أكثر في سورية، إما أن يبقى 
بشــار األسد رئيســا، وإما أن 
تتولى »جبهــة النصرة« زمام 
احلكم في دمشق، على حد زعمه، 
مؤكدا أنه ال ميكن التوصل إلى 

رافضة اخلروج. قســم بسيط 
حــاول اخلروج. النظام ضرب 
قذائف على هذه املنطقة فما أحد 
قدر يطلع«. بحســب ما نقلت 

املدينة. وبثت القنوات املوالية 
للحكومــة لقطــات لســيارات 
إســعاف وحافــالت خضــراء 
تنتظر في نقاط استقبال خاوية 

التسوية السياسية دون األسد.
وقــال إن دوال عدة حتاول 
»عقــد صفقة مع الشــيطان«، 
في سعيها إلى إسقاط الرئيس 
بشار األسد، بينما تشترط دول 
أخرى إطالق التسوية السياسية 
في ســورية مع ترك األسد في 
منصبــه. وأضــاف: »بطبيعة 
احلال بودنا أن نكون متفائلني، 
ونؤكد أنه من املتوقع االنتصار 
قريبا علــى اإلرهاب وحتقيق 
التسوية السياسية في سورية، 
ولكن املعلومات املتوافرة لدينا 
ال تتيح لنا اتخاذ موقف متفائل 
كهذا بال هموم«. وعادة ما تصف 
روسيا والنظام جميع فصائل 
املعارضــة باالرهــاب.  وتابع: 
الدولــي  »يبــدو أن املجتمــع 
ينتظره عمل طويل األمد ومكثف 
للغاية، ولكن القضية السورية 
ينبغــي حلها علــى أي حال«. 
وأشار إلى أن األزمة السورية 
ال متكن تســويتها إال في إطار 
التعاون متعدد األطراف، وشدد 
على ضرورة العمل على تقارب 
مواقف جميع األطراف املعنية.

)أ.ف.پ( متظاهرون  يدعون الى اقامة منطقة حظر جوي وانقاذ اطفال حلب  مطالبني احلكومة البريطانية بالتحرك في 10 داونينغ ستريت بلندن 

بري عاتب عون على مواقف باسيل.. ومعارضو الجنرال يشكلون »كتلة الورقة البيضاء«

حذر عوني من »مفاجآت« بعد مالحظات كيري وتصلّب فرجنية
بيروت ـ عمر حبنجر

 
السؤال في بيروت اليوم، 
هل تنعقد اجللسة السادسة 
واألربعــون النتخاب رئيس 
اجلمهوريــة فــي ٣1 أكتوبــر 
مبوعدها؟ دســتوريا نصاب 
اجللسة مؤمن، وفوز العماد 
أما  ميشــال عون محســوم، 
سياســيا، فاملنطــق، يبقــى 
خــارج الصدارة فــي احملافل 
اللبنانية، واملفاجآت محتملة 
فــي اي وقت، وثمة ســوابق 
مشــهودة، تبرر للعماد عون 
وتياره احلر، احلذر والتحوط، 
من التحوالت املفاجئة وغير 
احملســوبة، خصوصا عندما 
تكــون كلمة الســر اإلقليمية 
أو الدولية ملتبسة أو حتتمل 

التأويل.
املعطيــــات اخلارجيــــة 
والداخلية توجب هذا احلذر 
وأبرزها موقف وزير اخلارجية 
االميركي جــون كيري، الذي 
نادرا مــا يعلق على الشــأن 
اللبناني، حيث قال بحضور 
وزير خارجية الكويت الشيخ 
صباح اخلالد الصباح: نحن 
نأمل ان يحدث تطور في لبنان 
لكنني لست واثقا من نتيجة 

دعم احلريري، ال أدري.
هــذا الــكالم ضاعــف من 
غموض الصورة، ما استدعى 
توضيحا من وزارة اخلارجية 
االميركيــة وفيه ان ما قصده 
الوزير كيري هو ان يســمع 
صوت الشعب اللبناني. وقال 
الناطق بلســان  جون كيري 
اخلارجية االميركية، ردا على 
ســؤال حول دعــم الواليات 
املتحــدة لعــون نحــن ندعم 
الشــعب اللبنانــي بانتخابه 
رئيســا له، وان يكــون لهذا 
الشــعب صــوت بانتخــاب 
الذي  الدعم  رئيســه. وحول 
يتلقــاه عون مــن حزب اهلل 
املصنــف ارهابيــا مــن قبــل 
اميركا، قال كيري، بالفعل هو 
منظمة ارهابية لكن الشــعب 
اللبنانــي هــو من ســيختار 

رئيسه. وقال: ال ميكن التنبؤ 
مبوعد االنتخابات.

وفي باريس، قالت مصادر 
فرنسية انها لن تتدخل لكن 
الرئيس فرانســوا هوالند قد 
يزور بيروت لتهنئته الرئيس 

املنتخب.
أمــا فــي الداخــل فيواجه 
ترشيح احلريري لعون، حركة 
اعتراضية متنامية، بدءا من 
تيار املستقبل وانتهاء برئيس 
مجلــس النواب نبيــه بري، 
مرورا بحزب الكتائب وتيار 
املردة املتمسك بترشيح رئيسه 
ســليمان فرجنيــة، والنواب 
املســتقلني، ما يفســر غياب 
االجماع الوطني الذي يحتاجه 

رئيس اجلمهورية عادة.
وكان الرئيــس بري الذي 
غــادر أمــس إلــى جنيڤ في 
زيــارة تســتغرق اســبوعا، 
سجل اعتراضه على ترشيح 
عون وابلغ رفضه التصويت 
له الى العماد عون شخصيا، 
عندمــا زاره األخيــر في عني 
التينــة. وقــال بــري لعون: 
بوسعي تطيير نصاب جلسة 

احلــر، بعد تبنــي احلريري 
ترشيح عون. أما في املضمون 
فثمة اسئلة تطرح »هل حسمت 

الرئاسة للعماد عون؟«.
من جهته، تيار املستقبل 
يترقــب رد فعــل حزب اهلل، 
وهو الذي لطاملا نادى بعون 
كمرشــح اوحد. وتقول قناة 
املستقبل: عشرة ايام ويظهر 
بعدها خيط التعطيل االسود 
من خيط التضحيات االبيض، 
الــذي حاكه ســعد احلريري 
بصبر وحتمل الحقا باملعطلني 

الى باب الدار.
وفي معلومات لـ »األنباء« 
ان نواب املستقبل الذين قرروا 
عدم انتخاب عون، وعلى رأسهم 
الرئيس فؤاد السنيورة الذي 
نابه من التيار العوني الكثير 
يــوم كان رئيســا للحكومة، 
اتفقوا مع النواب املستقلني على 
تشــكيل جتمع باسم »الكتلة 
البيضاء« نسبة الى اعتزامهم 
بدل التصويــت لصالح عون 
وضــع ورقة بيضــاء، جتنبا 

النتخاب مرشح آخر.
وفي غضون ذلك، حزب اهلل 

مازال على صمته، وقد جتنب 
وزيره حســني احلاج حسن 
الرد على اســئلة الصحافيني 
حول ما إذا كان نواب احلزب 
سيشــاركون في جلســة ٣1 
اكتوبر، ام يتابعون املقاطعة 
رغم تبني احلريري لترشيح 
عون؟ ومن الواضح ان قيادات 
احلزب ابتعدت في أحاديثها 
عن هذا املوضــوع، ترقبا ملا 
سيقوله االمني العام للحزب 
السيد حسن نصر اهلل اليوم، 
في حفــل تأبــني القيادي في 
احلزب  حامت حمادة املعروف 

باسم »احلاج عالء«.
املنابــر االعالميــة  لكــن 
للحزب تبدو مرتاحة للتطور 
احلريريـ  العوني، املشحون 
بأمل االتفــاق مع حركة امل، 
على ما قال النائب االن عون.

وتقول »املنار«: ان التفاؤل 
الرئاسي  بإجناز االستحقاق 
فرض اعلــى درجات احلكمة 
واالتقان السياسي في تدوير 
الزوايا وتعبيد الطريق امام 
اتفاق شامل يحبط امللوحني 
بالويــل والثبــور وعظائــم 

االمور، »ممــن وزروا صدفة 
ذات يوم« وتقصد وزير العدل 
املستقيل اشرف ريفي، الذي 
يقود احلملة السياسية ضد 
انتخــاب عــون، ويــرى فــي 
انتخابه انتصارا للمشــروع 

االيراني في لبنان.
»املنار« تناولت »املوظف« 
في وزارة اخلارجية االميركية، 
غير الواثق بنفسه وبإدارته 
والضائــــع فــي جنبـــــات 
واملقصــود  ديبلوماســيته 
الوزير كيري لقوله انه غير 
متأكد من نتيجة دعم احلريري 

لعون.
النائــب وليــد جنبــالط 
تــرأس اجتماعــا تشــاوريا 
للقــاء النيابي الدميوقراطي 
التخاذ موقف من التطورات 
الرئاســية املســتجدة، علما 
ان اللقــاء الــذي اجتمع في 
املختارة مازال يرشــح احد 
اعضائه النائب هنري حلو 
للرئاســة، ولم يتخذ اللقاء 
اي موقف بانتظار املزيد من 
التشاور. وكان وفد من اللقاء 
ضم تيمور جنبالط والوزراء 

اكرم شهيب ووائل ابوفاعور 
وغازي العريضي زار النائب 
طالل ارســالن، الذي رفض 
انعكاس اي خالف سياســي 
على عالقة الدروز فيما بينهم، 
وأشــار الى وجــود خطوط 
حمراء في كافة املناطق. لكن 
النائب احمد فتفت ال يرى ان 
دعم احلريــري للعماد عون 
يعني ان رئاسة اجلمهورية 
باتــت مضمونة لــه، فهناك 

مطبات كثيرة في الطريق.
بــدوره، رئيــس القــوات 
اللبنانية سمير جعجع الذي 
حترك على خط الرابيةـ  بيت 
الوســط، اكد علــى ضرورة 
الرئيــس احلريري  تكليــف 
بتشكيل احلكومة وتشكيلها 

بسرعة. 
وأعلــن من بيت الوســط 
بعد لقاء احلريري ان 14 آذار 
باقية، وال ادري ما اذا هناك 8 
آذار بعد. وأكد مشاركة القوات 
في احلكومة املقبلة مستبعدا 
تسليم زوجته ستريدا مقعدا 
وزاريا كونها نائبا و»القوات« 

ال »توزر« نوابها. 

االنتخاب بالذريعة نفسها التي 
استخدمتوها لتطيير النصاب 
على مدى 45 جلســة لكن لن 
ادخل في هذه اللعبة وسأشارك 
في اجللسة، واحلل كان ممكنا 
فــي طاولة احلوار حيث كان 
ممكنا ان تأتي بإجماع وطني، 
لكــن صهرك الوزيــر جبران 
باسيل طير جلسات احلكومة 
بحجة التمديد للعسكر ثم طير 
احلوار ثم عاد من بعدها إلى 
احلكومة. وكل ما قام به صعب 

احلل.
الرئيس  بدورها أوســاط 
نبيه بري حتدثت عن معارضة 
تتوسع يوما بعد آخر في وجه 
ترشيح عون، وتساءلت قناة 
»ان.بي.ان« الناطقة باسمه عما 
إذا كانت جلسة االنتخاب في 
٣1 اجلاري ستشــهد مفاجأة 
ما؟ وقالت ان الكتل النيابية 
منصرفة اآلن الى احتســاب 
االصــوات في حال املنافســة 
الدميوقراطية، مع اســتمرار 
النائــب ســليمان  ترشــيح 
فرجنية، وقد الحظت اطمئنانا 
في الشكل عن التيار الوطني 

)محمود الطويل( الرئيس سعد احلريري مستقبال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في بيت الوسط 

دينامية سياسية جديدة وتفكك ٨ و١٤ آذار
االصطفاف السياسي اجلديد الذي أنتجه قرار 
احلريري بتأييد عون سيشكل على األرجح الضربة 
القاضية لظاهرة 8 و14 آذار التي كانت تترنح خالل 
األشــهر املاضية على حافة التحوالت الداخلية، ما 
يعني أن شكل املواالة واملعارضة سيتغير في املرحلة 
املقبلة، وأن قواعد اللعبة في مجلس الوزراء ستتبدل 
بدءا من الثلث الضامن »املبتكر« الذي ستحل مكانه 

الضمانات املتبادلة.
وإذا كان طبيعيا أن يؤدي ترشــيح احلريري 
د.سليمان فرجنية ثم لعون، وترشيح سمير جعجع 
للجنرال، الى تصدع فريق 14 آذار وفلسفة وجوده، 
فإن املفارقة أن عوارض »الشــيخوخة السياسية« 
تســربت أيضا الى قــوى 8 آذار برغم أن املعركة 
الرئاسية حصرت بني اثنني من رموزها، وهو أمر 

كان يفترض به مبدئيا أن يجدد شبابها.
لقد أطاح امللف الرئاسي إلى حد بعيد بفريقي 8 
و14 آذار وتغيرت التحالفات خصوصا بعد التفاهم 

الذي مت بني عون وجعجع وأخيرا تفاهم التيار الوطني 
احلر مع تيار املستقبل بالتزامن مع تدهور العالقة 

إلى حد غير مسبوق بني عون وبري: 
ورجح وزير الداخلية السابق زياد بارود استمرار 
التباينات داخل الفريق الواحد معتبرا أنه من املبكر 

احلديث عن شكل التحالفات اجلديدة.
وتدخل البالد، بحسب بارود، في »دينامية سياسية 
جديدة« مع انتخاب رئيس للبالد، على أن يكون هناك 
من يقف إلى جانب العهد اجلديد ورئيسه ويحالفه، 
ومن يصطف في محور املعارضة، الفتا إلى أنه مع 
إعالن احلريري دعم عون رئاســة البالد »مت خلط 
األوراق والتمهيد للدخول في عهد جديد، وهو ال شك 
ما سيخلق جوا سياسيا مختلفا باعتبار أن انتخاب 
رئيس للبالد سيحتم تشكيل حكومة جديدة وإعطاء 
أجوبة واضحة بخصوص قانون االنتخاب وإجراء 
االنتخابات النيابية كما ســيحرك اجلمود ويضع 
حدا للمراوحة القائمة منذ أكثر من عامني ونصف«.

النظام السوري: سنتعامل مع أي 
تواجد للجيش التركي كقوة احتالل

عواصــم - وكاالت: قال جيش النظــام أمس ان اي تواجد 
لوحدات من اجليش التركي داخل احلدود الســورية »هو عمل 
مرفوض ومدان حتت اي مسمى وسنتعامل معه كقوة احتالل 
ونتصدى له بجميع الوســائل«. وهددت القيادة العامة للجيش 
السوري في بيان نقلته وكالة االنباء السورية )سانا( بضرب اي 

قوات تركية عسكرية تتواجد على االراضي السورية.
واتهمت القيادة تركيا بأنها صعدت في االونة االخيرة »عدوانها« 
على سورية باستهداف القرى والبلدات شمال حلب بالطيران 
احلربــي وادخال وحدات من اجليش التركي الى داخل احلدود 
الســورية وتقدمي الدعم املباشــر برمايات املدفعية والدبابات 
للمعارضة. واضافت »ان املوقف العدائي اجلديد لتركيا هو تصعيد 
خطير وخرق صارخ لسيادة اراضي سورية.. اي تواجد لوحدات 
من اجليش التركي داخل احلدود الســورية هو عمل مرفوض 
ومدان حتت اي مسمى وسنتعامل معه كقوة احتالل ونتصدى له 
بجميع الوسائل«. وكانت أنقرة أطلقت عملية عسكرية حتت اسم 
)درع الفرات( في 24 اغسطس املاضي يقوم بها اجليش احلر، 
لتطهير املناطق السورية املتاخمة للحدود التركية من مسلحي 

اجلماعات التي تتهمها حكومة أنقرة »باالرهاب«.


