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أنباء سورية

أنباء لبنانية

جلسة مفصلية للبرملان اليوم واحلريري يضع النقاط على حروف رسالة عون
عاصفة التضامن مع السعودية مستمرة

حشود من السوريني يدلون بصوتهم في االنتخابات الرئاسية ومقتل أحدهم في تعلبايا وسط دعوات إلعادتهم إلى سورية.. والسفارة متدد االقتراع حتى منتصف الليل

بيروت - عمر حبنجر

مظهران متناقضان، شدا 
اللبنانيني واملهتمني  انتباه 
بأمــور لبنان أمــس، طرق 
التضامن اآلمنة والســالكة 
الســعودية  الســفارة  الــى 
في اليــرزة، تقابلها الطرق 
املقفلة من جانب السلطات 
اللبنانية وثوار«١٧ تشرين» 
بوجه النازحني الســوريني 
الســفارة  الــى  املتجهــني 
السورية، في منطقة اليرزة 
عينها للمشاركة في انتخاب 
الرئيس بشار األسد مجددا.
الســفارة  فقــد تابعــت 
السعودية في لبنان، استقبال 
املتضامنني من الشخصيات 
السياسية واالجتماعية في 
دارة السفير وليد البخاري 

في اليرزة.
وغرد نائب رئيس حزب 
الكتائــب نقيــب احملامــني 
السابق جورج جريج، على 
تويتر معلقا على الســقطة 
لوزيــر  الديبلوماســية 
اخلارجيــة شــربل وهبــه 
قائال: السياسة اخلارجية او 
الديبلوماسية، تقول للتيار او 
للطاقة، اخي العزيز، االولى 
شــطبت لبنــان عــن الئحة 
الدول، والثانية أطفأت آخر 
فيوز فــي جمهورية النور، 
الوزير سلطة، ال حاجب وال 

بانتخابات الرئاسية السورية 
في لبنان، بعد سقوط قتيل 
وعدد من اجلرحى وحتطيم 
العديــد من الســيارات وفي 
اللبنانية  املناطــق  مختلف 

جبال وبقاعا؟
فــي هذه األثنــاء، تنتقل 
األزمة احلكومية اليوم الى 
مجلس النواب، حيث يعقد 
املجلس جلســة مخصصة 
رئيــس  رســالة  لتــالوة 
العماد ميشــال  اجلمهورية 
عــون التي حتمــل الرئيس 
املكلــف ســعد احلريــري 
مســؤولية تأخير تشــكيل 

احلروف، مــن حلظة اعالن 
تكليفه الى اليوم. وواضح 
ان ما ســيحصل لــن يفرج 
هموم اللبنانيني، فاألكثرية 
النيابيــة الزالــت في مركب 
لــن  احلريــري، وبالتالــي 
تكون هناك توصية بسحب 
التكليف وال اجازة لرئيس 
اجلمهورية بإجراء استشارات 
نيابية لتكليف شخص آخر، 
فاملسألة محسومة دستوريا، 
وستنتهي اجللسة اخلطابية، 
الى دعوة من يعنيهم األمر 
لإلسراع في تشكيل احلكومة.

وينقل عن رئيس املجلس 
النيابي قوله: نحن نتراجع 
علــى تفاصيــل تافهــة، في 

زواريب مظلمة.
والراهن ان لبنان الدولة 
بحاجة الى رجال دولة، وهذا 
ما ال يراه لبنانيو هذا الزمن 

حتى في احالمهم.
وقد ترأس بري اجتماعا 
لكتلة التنمية والتحرير ظهر 
أمــس، حيث جــرى عرض 
األوضاع الراهنة، وخصوصا 
مــا يتعلق بجلســة مجلس 
النواب اليوم التي يفترض 
ان تكــون مخصصة لتالوة 
رســالة رئيس اجلمهورية 
الى املجلس، على ان جتري 
مناقشتها في اجللسة التالية، 
اال اذا اصــر النــواب علــى 

املناقشة الفورية.

احلكومــة، ملقيا على عاتق 
مجلــس النواب مســؤولية 

اخلروج منها.
وسيعود الرئيس املكلف 
املوجود خارج لبنان، اليوم 
ليشارك في جلسة املواجهة 
املباشرة مع فريق الرئيس 
عون، بينما اســتبق رئيس 
املجلس نبيه بري اجللسة 
باتصــاالت لضبط ايقاعها، 
منعــا للمزايــدات املفضية 
الى االشتباك السياسي، في 
هذا الوقت اللبناني املأزوم، 
لكن مصادر احلريري تقول 
انــه ســيضع النقــاط على 

رئيس مجلس النواب نبيه بري مترئسا االجتماع الدوري لكتلة التنمية والتحرير النيابية في عني التينة (محمود الطويل)

بدل عن ضائع، ولبنان وطن 
ال شــركة أشــخاص. وختم 
بالقول: طق شرش احلياء.

وكان البخاري كشف عن 
اتصــال هاتفي اجراه وهبه 
معه اثر بــث املقابلة، حيث 
اعرب فيه عن اعتذاره الشديد 

والصريح مما بدر منه.
واذا كانت حكومة تصريف 
األعمال جتاوزت اإلحراج الذي 
تســبب به وزير اخلارجية 
املعفى من مهامه شربل وهبه، 
بإعفائه، فهل ســتتمكن من 
التــي  جتــاوز اإلحراجــات 
ترتبت على األحداث املتصلة 

النائب شامل روكز لـ «األنباء»:
 املطلوب حكومة ال مساجالت دستورية

بيروت - زينة طبارة

كســروان  نائــب  رأى 
املستقل العميد الركن املتقاعد 
شــامل روكــز، أنــه وبغض 
النظر عن اخلوض بتفاصيل 
املقابلة التلفزيونية على قناة 
«احلــرة» لوزيــر اخلارجية 
الســابق شــربل وهبه، فإن 
التعرض للكرامات مرفوض 
ايــا يكن مصــدره، وأيا تكن 
اســبابه وخلفياته، معتبرا 
ان اخلطأ حصل، ومن واجب 

اللبنانيني عموما، والنواب والوزراء واالحزاب 
خصوصا، استدراكه بعدم سكب الزيت على 
النار، والعمــل بجدية على تخفيف تداعياته 
على عالقات لبنان باململكة العربية السعودية، 

وبكل دول مجلس التعاون اخلليجي.
ولفــت روكز في تصريح لـ «األنباء» الى 
ان ما حصل مؤسف للغاية، لكن االكثر اسفا 
هو سياسة الترقيع التي اعتمدها املسؤولون 
على اثر اعفاء الوزير وهبه من مهامه، إذ وبدال 
من ان يشــكل ما حصــل، حافزا للذهاب الى 
تشكيل حكومة تتحمل مسؤولياتها ومهمة 
النهــوض بالبلــد، ذهبوا الــى تعبئة الفراع 
على قاعدة الترقيع والرتي والتكحيل، فيما 
املؤسســات الدســتورية والرســمية، تنهار 

الواحــدة تلو االخرى، وفي 
طليعتها مؤسســة القضاء، 
التي تشــهد هجرة جماعية 
للقضاة، على غــرار هجرة 
األطباء واملهندسني واملثقفني 
التــي كانــت موضــع فخر 

للبنان.
وقال إن ال احد من املعنيني 
بتشــكيل احلكومــة يتحمل 
مسؤولية ما يجري، فاملطلوب 
ليس «تعيني بدل عن ضائع»، 
امنا تشــكيل حكومة قدرات 
وكفاءات وعلم واختصاص، 
حكومة فعل ال ردات فعل، حكومة قادرة على 
النهــوض بالبالد وعلى طمأنة الشــعب على 

مصيره.
وردا على سؤال، أكد روكز ان الوقت احلالي 
ليس للمساجالت الدستورية، ال سيما ما يتعلق 
منها باملهل الدستورية للرئيس املكلف تشكيل 
احلكومة، وباالستشارات النيابية، وبانتخاب 
رئاستي اجلمهورية واملجلس النيابي، فاألولوية 
الضاغطة، هي إلنقاذ البالد من املوت السريري، 
ومن ثم الذهاب الى معاجلة اخللل الدستوري، 
األمر الذي يتطلب من املســؤولني في لبنان، 
ان يتخطوا انفسهم وحساباتهم ومصاحلهم، 
لوقــف الكارثــة وإعادة تركيب مــا تفكك في 

جسم الدولة.

النائب شامل روكز

إشكاالت وحتطيم سيارات.. و«املفوضية» تلوح بسحب بطاقات الالجئني الناخبني 
بيروت - منصور شعبان

 توجه العديد من النازحني 
واملقيمني السوريني في لبنان، 
إلى الســفارة الســورية في 
الضاحية الشرقية من بيروت 
صباح أمس، للمشــاركة في 
الرئاسة السورية  انتخابات 
التي انطلقت أمس للسوريني 
في اخلارج وســط إجراءات 
أمنية واســعة، فــي مواجهة 
حتذيرات من احزاب وجماعات 
احلراك الشــعبي في لبنان، 
بقطع الطرق املؤدية إلى مبنى 
السفارة السورية، حيث مركز 
االقتراع الوحيــد في لبنان، 
وأطلقت حتذيرات علنية لكل 
نازح سوري بصرفه من العمل 
أو دفعه ملغــادرة لبنان، في 
حال شــارك في االنتخابات، 
ألن هذه املشاركة تسقط مبررا 

خوفه من النظام.
مفوضيــة  موقــف  وكان 
الالجئني التابعة لألمم املتحدة 
حلماية الالجئني األكثر وضوحا 
وتشــددا، حيــث طلبــت مــن 
اللبنانيــة تزويدها  احلكومة 
بأســماء الناخبني الســوريني 
الذين شــاركوا في االنتخابات 
بــدار الســفارة لشــطبهم من 
لوائح الالجئني وسحب بطاقتهم 
ووقــف املعونة، ألن اقتراعهم 
يعنــي أنه ال شــيء مينع من 

كاملــة بأســماء مــن اقترعوا 
لألســد والطلب اليهم مغادرة 
لبنان فورا وااللتحاق باملناطق 
التي يسيطر عليها النظام الذي 

اقترعوا له».
كما تداعى «ثوار ١٧ تشرين» 
الــى اوتســتراد الباملــا ملنــع 
الباصات اخلارجة من طرابلس 
من اكمال سيرها باجتاه السفارة 

السورية.
لكــن خيــارات الالجئني 
الســوريني لم تكــن كثيرة، 
فالذي ال يقترع، يخشــى من 
ارتــدادات ذلــك عليه، وعلى 
فرصة العودة إلى ســورية، 

بذبحــة قلبية إثــر تعرضه 
للضرب بســبب توجهه الى 
االنتخابات الســورية مؤيدا 

للرئيس بشار االسد.
وتعليقا على هذه اإلشكاالت، 
قــال الســفير الســوري لدى 
لبنــان علي عبد الكرمي حملطة 
«روسيا اليوم» إن االعتداء على 
الناخبني السوريني في لبنان 
مؤلم، ونضعه برسم السلطات 

املعنية في لبنان.
ومتكن العديد من السوريني 
بلوغ مقر الســفارة السورية، 
مركز االقتراع الوحيد بلبنان، 
في محلة اليرزة والتي فتحت، 

ســرية لالقتراع و١٥ صندوقا 
انتخابيا.

ولفت اشــكال في ســاحة 
ساسني بني الباصات التي تقل 
الناخبني السوريني ومعترضني 
علــى مرورهــم وقــد شــهدت 
املنطقة انتشارا كثيفا للقوى 

األمنية.
وهنا غــرد نائــب املنطقة 
املســتقيل نــدمي اجلميل عبر 
«تويتــر» بقولــه: «مــن يريد 
مبايعــة االســد والتهليــل له 
فليهلل في سورية.  العراضات 
ومواكب الدعم لألسد ما بتقطع 
بجونية ونهــر الكلب وقطعا 

مش باألشرفية».
شماال مألت اسماع منطقة 
جبــل محســن - طرابلــس، 
منذ الصباح الباكر، األغنيات 
املؤيــدة لالســد، قبــل توجه 
الباصات من املنطقة  عشرات 

الى السفارة.
انطلقــت  ومــن اجلنــوب 
حافالت النبطية وجوارها مقلة 
النازحني الناخبني الســوريني 
وهــي ترفع األعــالم اللبنانية 
والسورية والفلسطينية، تبث 

األناشيد احلماسية.
وفــي منطقة ريفا، شــمال 
لبنان، أصدر «شباب الريفا»، 
بيانــا ممهــورا بتوقيــع «ابو 
الدندشــي»، اعتبروا  تيمــور 
فيه من يشــارك باالنتخابات 

أمــا الذي توجه لالقتراع من 
جنوب لبنان وشماله وبقاعه 
واجلبــل فقد واجــه حواجز 
احملتجــني فــي منطقــة نهر 
الكلب، شمال بيروت والناعمة 
فــي جنوبهــا، إضافــة إلــى 
تعلبايا في البقاع حيث حطم 
ناشطون لبنانيون غاضبون 
الســيارات الرافعــة لألعالم 
الرئيس  الســورية ولصور 
بشار األسد ما استدعى تدخل 
مغاوير اجليش بعد سقوط 
جرحى ووفاة مواطن سوري 
يدعى محسن صالح األحمد 
في تعلبايــا نتيجة إصابته 

منذ السابعة من صباح أمس، 
أبوابها للقادمني إليها للمشاركة 
في االقتراع للمرشحني الثالثة 
وهــم الرئيس احلالي: بشــار 
األسد، واملرشحان محمود مرعي 
وعبداهللا سلوم، وكان السفير 
الســوري علي عبدالكرمي أول 

املقترعني.
وكانــت عمليــة االقتــراع 
انطلقت في السابعة من صباح 
أمس ومت متديدها، الحقا، حتى 
الســاعة الثانيــة عشــرة من 
منتصف الليل الفائت بحسب 

ما أعلنه السفير.
وضم مبنى السفارة ١٧ غرفة 

«تســقط عنــه صفــة الجــئ، 
وبالتالــي لــم يعد مــن مبرر 
لوجودهم فــي طرابلس، بناء 
على ما تقــدم نطلب من كافة 
الالجئني السوريني املوجودين 
فــي منطقة الريفــا، من الذين 
سوف يشاركون باالنتخابات، 
مغادرة منطقة الريفا فورا قبل 
ذهابهم إلى السفارة السورية».
فــي املقابــل، غــرد رئيس 
«التيار الوطني احلر» النائب 
جبران باســيل عبر «تويتر»، 
كاتبا: «عندما قلنا بعودة آمنة 
وكرمية للنازحني الســوريني، 
قلتم اننا عنصريــون! عندما 
وضعنا خطة حضارية لعودة 
للنازحــني،  وكرميــة  آمنــة 
عارضتموها وقلتم اننا فئويون! 
عندما تضربون نازحني مساملني 
ذاهبني للتصويت في ســفارة 
بلدهم وتعتــدون على امانهم 
وكرامتهــم، نقــول عنكم انكم 
نازيون، مع فــرق واحد، انها 

احلقيقة».
هــذا، فيمــا اعتبــر النائب 
السابق خالد الضاهر، في بيان، 
أن «كل مــن يريــد أن ينتخب 
بشــار األســد مــن النازحــني 
في لبنــان تنتفــي عنه صفة 
النزوح وعليه مغادرة األراضي 
اللبنانية النه ال مشــكلة لديه 
مع النظام الســوري وإمنا هو 
موجود لغايات وأهداف معينة».

(محمود الطويل)شبان يحطمون سيارة مؤيدين للرئيس بشار االسد في ساحة ساسني باألشرفية حشود من الناخبني السوريني امام السفارة في بيروت 

عودتهم إلى بلدهم.
ولــم يكن موقــف «القوات 
اللبنانية» وثوار «١٧ تشرين» 
أقــل حــدة فقد اعتبــر رئيس 
«القوات» ســمير جعجع، في 
بيان باسمه، أن تعريف النازح 
واضح ومتعارف عليه دوليا، 
وهو الشخص الذي يترك بالده 
لقــوة قاهــرة وأخطــار أمنية 
حتول دون بقائه فيها «وبالتالي 
نطلب مــن رئيس اجلمهورية 
ومــن رئيس حكومة تصريف 
األعمال إعطاء التعليمات الالزمة 
لوزارة الداخليــة والدفاع من 
أجــل احلصــول علــى لوائح 

بدء محاكمة ضابط أملاني متطرف
انتحل صفة الجئ سوري لتنفيذ اعتداءات

فرانكفــورت - أ.ف.پ: ميثل أمام القضاء 
اعتبارا من أمس في فرانكفورت ضابط أملاني 
ميينــي ادعى انه الجئ ســوري وأعد على ما 
يبدو هجوما للصقه بالالجئني السوريني، في 
قضية أقرب إلى اخليال هزت اجليش األملاني 
وكشفت جتاوزات لليمني املتطرف في البالد.

ويواجه فرانكو ألبريخت (٣٢ عاما) املدفوع 
بأيديولوجية «قومية اشتراكية» بحسب الئحة 
االتهام ويقف وراء قضية غريبة لطخت سمعة 
اجليــش وأجهزة الهجرة في ٢٠١٧، خصوصا 
تهمة «التحضير لعمل عنف خطير ميس بأمن 
الدولة». وهذا الضابط الذي يحمل رتبة مالزم 
ويعمل في قاعدة إيلكيرش الفرنسية األملانية 
قرب ستراســبورغ في فرنســا بنى ترسانة 
حقيقية: أربعة أســلحة نارية وأكثر من ألف 
ذخيرة و٥٠ عبوة ناسفة مسروقة من القوات 

املسلحة األملانية (بوندسفير).
وكان يعيش حياة مزدوجة زاعما أنه طالب 
جلــوء ســوري. ومتكن مــن دون أن يتحدث 
اللغة العربيــة من تقدمي طلب جلوء منتحال 
اسم ديڤيد بنيمني واحلصول على حق اإلقامة 
واإلعانة التــي يتمتع بها الالجئون، من أجل 
اختبار النظام، على حد زعمه، وكشف عيوبه.

بدأت محاكمته في فرانكفورت ومن املقرر 
أن تستمر حتى أغسطس. وهو يواجه عقوبة 

تصل إلى السجن عشر سنوات.

ولم يخف فرانكو ألبريخت، وهو ابن عامل 
إيطالي، أبدا آراءه املتطرفة أو معارضته للهجرة. 
وادعى أنه الجئ بعد وصول مئات اآلالف 
من املهاجرين إلى أملانيا في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦، 

ومعظمهم فروا من احلرب في سورية.
وجنــح فــي العــام ٢٠١٥ في تقــدمي طلب 
جلوء باسم مستعار هو ديڤيد بنيمني. وبلغة 
إجنليزية بدائية، أوضح خلدمات الهجرة أنه 
لم يتعلم اللغة العربية ألنه كان ملتحقا مبعهد 
فرنسي قرب دمشق. حتى أنه تلقى حوالى ٤٠٠ 
يورو كمساعدة شهرية وحصل على مكان في 
نزل لالجئني. لكنه واصل حياته كجندي في 

ثكنات إيلكيرش بهويته احلقيقية.
وقالــت محكمــة كارلســروهه الفيدرالية 
املختصة فــي قضايا اإلرهــاب إن املتهم كان 
«يخطط لهجوم يستهدف مسؤولني سياسيني 

وشخصيات عامة» متظاهرا بأنه الجئ.
ووفقا لهــذه احملكمة، لقــد أراد أن يجعل 
املهاجرين مسؤولني عن أفعاله ليزيد الشرخ 
في املجتمع األملاني الذي كان منقســما بشدة 
إزاء اســتقبال الالجئني الذي نظمته حكومة 
أجنيال ميــركل. ومن املرجح أنــه كان ينوي 
استهداف وزير اخلارجية احلالي هايكو ماس 
الــذي كان يومها وزيرا للعدل ونائبة رئيس 
البرملان األملاني كلوديــا روث، باإلضافة إلى 

ناشطة في مجال حقوق اإلنسان.

السفارات السورية جتري االنتخابات للمقيمني
في اخلارج باستثناء أملانيا وتركيا

أدلــى  ـ وكاالت:  عواصــم 
سوريون موجودون في اخلارج 
بأصواتهــم فــي االنتخابــات 
الرئاسية أمس في وقت منعت 
تركيا وأملانيا تنظيم االنتخابات 

على اراضيها. 
وبــدأت االنتخابــات منــذ 
ليل أمس األول في دول شرق 
آسيا واستراليا. ونقلت وسائل 
اإلعالم املوالية، صورا لناخبني 
وصلوا إلى السفارات يحملون 
صورا والفتات تدعم الرئيس 
بشار األســد. وكانت النسبة 
األكبر على ما يبدو في لبنان 
حيــث توجهــت حشــود من 
الســوريني املقيمني هناك الى 
السفارة ووقعت اشكاالت مع 
لبنانيني قطعــوا الطريق الى 
الســفارة وطالبوهم بالعودة 

إلى سورية.
املقــرر أن جتــرى  ومــن 

الذي رشحه واملنتمي إليه منذ 
عشرات السنوات.

وأضاف عبداهللا، في مقابلة 
له بثهــا التلفزيون الرســمي 
عشــية االنتخابات، أنه تبلغ 
بالقرار والتزم بتنفيذه، دون 
تشــاور مع أحد من األعضاء 
إلبداء رأيه في التكليف املوكل 
إليه، معتبرا أنها مهمة كلف بها 

وال عليه سوى التنفيذ.
وحول برنامجه االنتخابي، 
قال عبداهللا إن بنوده ال تتضمن 
أي رأي شخص له، وإمنا هي 
نتــاج تشــاورات مــع أعضاء 
حزب «الوحدويني االشتراكيني» 
صممت بناء على آراء احلزب 
العامة، موضحا أنه حتى شعار 
حملتــه االنتخابيــة «قوتنــا 
بوحدتنا» هو نهج تابع للحزب 

ومن أدبياته.
وعبداهللا ســلوم عبداهللا 

منعتــا  وأملانيــا  تركيــا  إن 
الالجئني الســوريني القاطنني 
على أراضيهما من املشــاركة 

بـ«االنتخابات الرئاسية».
وفــي وقت ســابق، اعتبر 
وزير اخلارجية األملاني هايكو 
انتخابــات  مــاس أن إجــراء 
رئاسية في ســورية في هذه 
املرحلة، شــيء مــن الصعب 

تصوره.
كما تشكك منظمات حقوقية 
ودولية بنزاهة االنتخابات، فيما 
تؤكد واشنطن والدول الغربية 
عدم االعتراف بنتائجها، وتصر 
هذه القوى على ضرورة تنفيذ 
القرار الدولــي ٢٢٥٤ املتعلق 
بســورية ليتمكن أكثر من ١٣ 
مليون سوري بني نازح والجئ 
مــن املشــاركة فــي انتخابات 
جتري في اطار دستور جديد 

وحتت اشراف أممي.

من مواليد عام ١٩٥٦ في مدينة 
اعــزاز مبحافظــة حلب، وهو 
عضو في حــزب «الوحدويني 
االشــتراكيني»، وشــغل عــدة 
مناصب فيه، منهــا أمني فرع 
ريف دمشــق للحزب وعضو 

املكتب السياسي فيه.
وظهر املرشح واضعا صورا 
لرئيس النظام السوري، بشار 
األســد، علــى مكتبه، مــا أثار 
موجة سخرية بني السوريني 
على مواقع التواصل االجتماعي 
حول جديته في منافسة األسد.
وقبــل ســاعات مــن فتح 
صناديق االقتــراع اعلنت كل 
من أملانيا وتركيــا منع إقامة 
االنتخابات على أراضيهما، بعد 
أن أعد كانت السفاراتان فيهما 

أعدتا وجهزتا لالنتخابات.
وقــال «أميــن سوســان»، 
معــاون وزيــر اخلارجيــة، 

عبداهللا يعلن أنه ترشح بناء على تكليف حزبي يلتزم بتنفيذه

االنتخابات داخل ســورية في 
٢٦ من مايــو احلالي، وميكن 
فقط للسوريني مبناطق سيطرة 
النظام املشاركة بها، حيث لن 
تنظــم االنتخابات في شــمال 
غرب ســورية حيث تســيطر 
فصائــل املعارضة وكذلك في 
شمالها الشرقي حيث يسيطر 

األكراد.
وترشــح لالنتخابــات كل 
من عبداهللا سلوم عبداهللا عن 
األحزاب املتحالفــة مع حزب 
البعــث، ومحمــود مرعي عما 
يسمى أحزاب معارضة الداخل 
التــي تعمل حتت اعني النظام 
اضافة الى الرئيس بشار األسد 

الذي يبقى فوزه محسوما.
وقد أعلن املرشح عبداهللا، 
أن ترشحه للمنصب جاء تنفيذا 
لقرار حزبــي صدر عن حزب 
«الوحدويــني االشــتراكيني»، 


