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�إجها�ض �أربعاء الخال�ص ( ...تتمة �ص)1

م��ع االع��ت��داء ال��ص��ارخ على ال��دس��ت��ور ب��ط��رح برنامج
رئاسي ،اعتداء مماثل على الحكومة ورئيسها وما فيهما
من إخالل بالميثاق الذي يوزّع الصالحيات واألدوار بين
الطوائف ،والمستغرب الثاني يصير تبني تيار المستقبل
ال����ذي ي��ق��دم ن��ف��س��ه ح���ارس���ا ً ل����دور وص�لاح��ي��ات رئاسة
الحكومة لهذا الترشيح بالبرنامج أو الترشيح المبرمج.
لكن يبدو أنّ تيار المستقبل ورئيسه اللذين عبّرا بقلة
انتباه ،عبر تبني الترشيح عن جوهر نظرتهما الدونية
إلى رئاسة الجمهورية ،وفقا ً لما ُيقال عن أنّ فلتات اللسان
تظهر بواطن النفوس ،فاالستهتار بآمال اللبنانيين برؤية
رئيس يخرج من جلسة االنتخاب ،عبر تبني مرشح معلوم
سلفا ً أن ال أفق له ولو بالمنام بأن يكون رئيساً ،ال يعني
إال ه��ذا االستخفاف ،ال��ذي يغدو بسيطا ً أم��ام االستهتار
بالرئاسة نفسها ،وبك ّل من تعنيهم ميثاقيا ً كمقام وموقع،
عندما يقدم للرئاسة مرشح يختصر خطاب تفسير تبنيه
على لعبة سداد فواتير وإبراء ذمم ،وبعد الجلسة األولى
نرى! وكأن رئاسة الجمهورية هي دفتر ذمة مفتوح بين
القوات والمستقبل وليست مقاما ً أسمى من أن ُيستخدم
ل��ه��ذه ال��ح��س��اب��ات ال��ص��غ��ي��رة ،ال��ت��ي تتسع لها الكثير من
الفرص الثنائية بين أي فريقين.
األمر يتعدّى الخطأ إلى الخطيئة بشراكة فرقاء الرابع
عشر من آذار ،وخصوصا ً حزب الكتائب الذي فقد فرصة
إدّعائه تقديم رئيسه مرشحا ً توافقياً ،لمج ّرد مشاركته في
لعبة إبراء الذمة بتبني ترشيح جعجع.
الخطيئة ال تقتصر على تبني مرشح لن يرى الرئاسة
يوما ً في أح�لام اليقظة وال في المنام ،بل بتبني مرشح
ينبش ك�� ّل ال��ذاك��رة ال��س��وداء للحرب ،ويقطع الوصل مع
نصف اللبنانيين ومحكوم قضائيا ً بأحكام مبرمة باإلعدام،
ال يلغي وجودها خروجه بعفو خاص ،وموضوعها ثبوت
مسؤوليته عن جرائم قتل أدي��ن بارتكابها بحق قامات
لبنانية كبيرة ،أبرزها الرئيس الشهيد رشيد كرامي وداني
شمعون.
نتيجة الصدمة السلبية للترشيح والتبني والتشجيع
ك��ان��ت تضعضع ف���رص ح��ص��ول ج��ع��ج��ع ع��ل��ى أص���وات
الرابع عشر من آذار مع هزة طرابلسية لم تهدأ تردّداتها
ليل أمس ،بقرار عدد من النواب من المستقبل وخارجه
يتقدمهم النائبان محمد الصفدي محمد كبارة باحترام
الخصوصية الشمالية المتمثلة بمسؤولية جعجع عن
اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي ،بعدم منح أصواتهم
لجعجع ،مما سيضيف إل��ى الورقة البيضاء أو األوراق
الالغية عددا ً من األصوات.
النائب وليد جنبالط ر ّد على الصدمة السلبية بتسمية
م��رش��ح��ه ه��ن��ري ح��ل��و كتعبير ع��ن ت��ك��ري��س مواصفات
المرشح ال��ق��ادر على ال��ح��وار مع ك�� ّل األط���راف من موقع
الخيار الجنبالطي ،ول��و لم يكن يملك حظوظ الحصول
على األصوات التي تجعل فرص وصوله إلى بعبدا واردة،
وح��ل��و سيحصل على أص���وات كتلة جنبالط والثنائي
الشمالي الرئيس نجيب ميقاتي والنائب أحمد كرامي ،لكنه
صوتي مروان حمادة وفؤاد السعد المتح ّمسين
سيخسر
ْ
جعجعيا ً ولو بيأس يحكمه البرود أو فرضته يبرود.
الثامن من آذار كما يبدو ،على رغم الغضب من الخروج
الميثاقي لقوى الرابع عشر من آذار بتبني مرشح حربي
أو مرشح المجلس الحربي ،قد توافقت على ع��دم طرح
مرشحها ال��ج��دي ف��ي ال��ت��داول طالما ل��م يصبح رسميا ً
مرشحا ً توافقياً ،التزاما ً منها بالروح الميثاقية للرئاسة
وموقعها ودورها ،اللذين يقفان وراء نص الدستور على
نصاب الثلثين ،فالقاعدة ص��ارت أن��ه م��ن دون أصوات
وازن��ة تدعم الترشيح في ك�� ّل من الطوائف الرئيسية ال
ي��ج��وز وض��ع��ه ف��ي ال���ت���داول ،بالتالي يجب ال���ر ّد بهدوء
وبروح السلم األهلي والميثاق على العدائية واالستهتار
واالستفزاز والالميثاقية لسلوك الرابع عشر من آذار،
وليس مقابلة االستفزاز بمثله وال مواجهة إب��راء الذمة

ب��إب��راء ذم��ة ،لذلك توافقت ق��ي��ادات الثامن م��ن آذار على
إعالن العصيان المدني في وجه مرشح الحرب بالورقة
البيضاء ،التي تدعو إل��ى صفحة بيضاء ت��واج��ه العداء،
وليست بالتالي بالتأكيد راي��ة االستسالم البيضاء التي
ك��ان يشتهيها جعجع ،عبر اج��ت��ي��اح «إس��رائ��ي��ل��ي» جديد
يك ّرر تجارب سابقة ال يزال لبنان يدفع أثمانها الغالية،
فقد لفت االنتباه ما قدمه جعجع في برنامجه من ربط
للبنانية م��زارع شبعا وت�لال كفرشوبا بتوثيقها من قبل
الدولة السورية ،في تب ّن كامل للطلب «اإلسرائيلي» وتبرئة
م��ش��ه��ودة ل��ـ»إس��رائ��ي��ل» ،وإس��ق��اط لحق لبنان بمقاومة
االحتالل ضمناً ،وه��ذه أثمان ال يقدمها مرشح رئاسي
لعدو البالد مجاناً.
الحصيلة المتوقعة اليوم هي حصول جعجع على تسعة
وأربعين صوتا ً مقابل ثالثة أوراق ملغاة لن تلتزم بالورقة
ال��ب��ي��ض��اء ك��م��ا ع��بّ��ر ال��ن��ائ��ب ن��ق��وال ف��ت��وش ،وث�لاث��ة غياب
يتقدمهم سعد الحريري ومرافقه عقاب صقر ،وستون
ورقة بيضاء مقابل ثالثة عشر صوتا ً لحلو ،ليفوز التوافق
بقوة ما تجمعه من تف ّوق الورقة البيضاء.

جلسة االنتخاب اليوم:
«جس نبض»
عملية
ّ

لذلك ،فمن المؤكد أن الجلسة النيابية العامة التي ستعقد
اليوم النتخاب رئيس للجمهورية لن تخرج بأي شيء حاسم
في ما يتعلق بالرئيس الجديد ،بل إن الجلسة األولى ستشكل
«بروفة» انتخاب ال يمكن البناء عليها لما ستؤول إليه األمور في
الجلسات الالحقة ،خصوصا ً أن أكثرية الكتل النيابية تذهب إلى
الجلسة وهي مدركة سلفا ً أن ما سيحصل من عملية تصويت
لصالح بعض المرشحين بما فيهم رئيس «القوات اللبنانية»
سمير جعجع ال يشكل مؤشرا ً التجاهات المعركة الرئاسية وما
سترسو عليه االتصاالت في المرحلة الالحقة.
وفي اعتقاد مصادر سياسية عليمة أن عدم كشف أكثرية الكتل
عن مرشحيها الجدّيين ،يشير بوضوح إلى أن عملية جوجلة
األسماء لم تبدأ حتى اآلن ،وأن كل األمور مرهونة بالمعطيات
اإلقليمية والدولية التي لم تتبلور بعد .بينما يقتصر دور الكتل
النيابية والقوى السياسية على تظهير ما يمكن أن ترسو عليه
التوافقات الخارجية ،وتحديدا ً حول شخصية الرئيس الجديد.
وتعتقد المصادر أن المسار الجدّي حول تظهير شخصية
الرئيس العتيد لن تبدأ بالظهور قبل  15أيار المقبل في حال ظهور
معطيات خارجية تساعد على انتخاب الرئيس ضمن المهلة
الدستورية ،ولذلك فكل الجلسات المرجح انعقادها قبل منتصف
الشهر المقبل لن تشهد اكتماال ً للنصاب ،ألن هناك كتالً عدة لن
تعمد إلى إكمال النصاب طالما لم يج ِر االتفاق على رئيس بين
أكثرية الكتل.

ترشيح جعجع ينتهي جديا ً
بعد جلسة اليوم

إذاً ،فعند الثانية عشرة والنصف أو الواحدة إال ربعا ً من
ظهر اليوم تنتهي ورقة سمير جعجع الرئاسية على حد تعبير
مراجع بارزة ،إذ بات من المؤكد أن الورقة البيضاء ستفوز على
جعجع بالتصويت على رغم مساندة «المستقبل» و» 14آذار»
له في االستحقاق الرئاسي باكراً ،وتطوى صفحة من الحلم الذي
اخترعه وصدّقه.

سيناريو الجلسة

وعشية جلسة االنتخاب بدا المشهد السياسي واضحاً:
أوالً :الجلسة ستنعقد مكتملة النصاب في الدورة األولى من
دون مقاطعة أحد.
 2ـ سيجرى االقتراع في الدورة األولى من دون انتخاب رئيس
للجمهورية باعتبار أن��ه لن يكون هناك مرشح حاصل على
الثلثين.
 3ـ الرئيس بري مستعد إلجراء دورة ثانية وثالثة ورابعة في
الجلسة نفسها إذا ما كان النصاب متوافراً ،وهناك احتمال إما أن
يطير النصاب وهو المرجح ،أو أن يبقى الوضع على ما هو عليه
من دون التمكن من إحراز النصف زائدا ً واحداً.
وفي كل الحاالت فإن محضر الجلسة سيُختم في النهاية من
دون انتخاب رئيس جديد.
أما نتيجة االقتراع فهي مرجحة على الشكل اآلتي:
محصلة تأييد
ـ ينال جعجع ما بين  45و  50صوتا ً وذل��ك
ّ
«المستقبل» والكتائب و»القوات» وبطرس حرب ودوري شمعون

مخ ّيمات عر�سال ( ...تتمة �ص)1

وروبير غانم ،مع اإلشارة إلى أن هناك احتماال ً قويا ً بتغيير أو عدم
تصويت بضعة نواب من «المستقبل» وربما من الكتائب لصالح
جعجع ،مع العلم أن قوى « 14آذار» أعلنت بعد اجتماعها مساء
أمس تب ّني ترشيح رئيس «القوات».
ـ أوراق بيضاء ستبلغ بين  57و  60صوتاً ،وهي تضم أصوات
كتلة بري ،كتلة الوفاء للمقاومة ،تكتل التغيير واإلصالح والمردة
والطاشناق وطالل ارسالن والقومي والبعث .ويُتوقع أيضا ً أن
يضع في الصندوق ورقة بيضاء ميشال المر ونايلة تويني وربما
محمد الصفدي الذي أعلن أنه سيأخذ في االعتبار خصوصية
طرابلس ،أما نقوال فتوش فأعلن أنه لن يضع ورقة بيضاء.
أما جنبالط فقد رشح هنري حلو الذي يتوقع أن ينال  13صوتا ً
مع إعالن كل من نجيب ميقاتي وأحمد كرامي أنهما سيصوتان
لمصلحة حلو.
وفي المعلومات التي توافرت لـ»البناء» مساء أمس من مصادر
في « 14آذار» ،أن عددا ً ال بأس به من األصوات داخل هذا الفريق
لن تصب لمصلحة جعجع ،ورجحت أالّ يصوت أكثر من نائب في
تيار «المستقبل» لمصلحة جعجع ،فقد يعقد نواب طرابلس بمن
فيهم ميقاتي وكرامي والصفدي ونواب من «المستقبل» اجتماعا ً
قبل الجلسة صباح اليوم ،لتقرير الموقف من الجلسة وما إذا
كان نواب المستقبل في المدينة سيصوتون لمصلحة جعجع أم
ضده.

امتحان « 14آذار» بعد الجلسة؟

وقالت مصادر في « 14آذار» إن ح��زب الكتائب سيصوت
لجعجع في جلسة اليوم وحتى في الجلسة الثانية في حال اكتمال
النصاب لكن بعد ذلك ال يمكن االستمرار في التصويت لمصلحته،
وتساءلت ما هي العبرة من أن يستمر جعجع في ترشحه طالما
أال إمكان ،ال بل هناك استحالة لحصوله على النصف زائدا ً واحداً،
وتأمين نصاب الجلسة ،والحظت المصادر أن تيار «المستقبل»
ال يستطيع االستمرار في تبني ترشيح جعجع وقالت إن هناك
نوعا ً من التفاهم الضمني بين «المستقبل» وحزب الكتائب على
عدم االستمرار في دعم ترشيح جعجع طالما أن هناك استحالة
في تأمين الفوز له.
وفي المعلومات أن حزب الكتائب اضطر للسير بالتصويت
لصالح جعجع نتيجة الضغوط التي مورست عليه من تيار
«المستقبل» وتفاديا ً النفراط عقد « 14آذار» ألن عناد جعجع كان
سيؤدي حكما ً إلى انفراط هذا التحالف لو اتخذ حزب الكتائب
موقفا ً مغايرا ً للموقف الذي اتخذه أمس.

طرابلس ...تنديد بترشيح قاتل كرامي

وشهدت طرابلس أمس ما يشبه االنتفاضة استنكارا ً وتنديدا ً
لدعم تيار «المستقبل» وبعض نواب المدينة دعم قاتل الرئيس
رشيد كرامي لرئاسة الجمهورية ،ونفذ أنصار الرئيس عمر كرامي
تظاهرة حاشدة في المدينة.
في كل األحوال فالجلسة التي تعقد قرابة العاشرة والنصف
أو أكثر ببضع دقائق ستكون جلسة علنية إنما التصويت سيتم
عبر صندوق اقتراع من خالل تصويت النواب بورقة يد ّون عليها
اسم المرشح أو ورقة بيضاء توضع في صندوق ثم يصار بعد
ذلك إلى فرز األصوات وعدّها ،ومن ثم اإلعالن عن النتيجة إذ من
المؤكد أال يحصل أي مرشح على الثلثين ليقوم بعد ذلك الرئيس
بري بعقد جلسة ثانية إذا توافر النصاب وهو ثلثا عدد أعضاء
المجلس أي  86نائبا ً وإما رفعها في حال فقدان النصاب وهو األمر
األكثر ترجيحاً.

االتصاالت الجدّية
تنتظر المؤشرات الخارجية

وم��ن التوقعات أن االت��ص��االت الجدية لمسار االنتخابات
الرئاسية سيبدأ بعد جلسة اليوم ،حيث ستظهر األمور بوضوح
بعد عملية التصويت ،بالتالي استحالة فوز أي مرشح من دون
حصول توافق بين أكثرية الكتل النيابية على مرشح توافقي،
خصوصا ً أن كالً من فريقي  8و 14آذار لديهما القدرة العددية على
تطيير نصاب جلسات االنتخابات ،بحيث لن يتمكن أي منها على
تأمين حضور  86نائبا ً من دون توافق مسبق على اسم الرئيس
العتيد.
ووفق المعطيات فإن اسم العماد ميشال عون يبقى من األسماء
األكثر ترجيحا ً للتوافق حوله وإن كانت األوس��اط السياسية
تعتقد أن مثل هذا التوافق يتطلب وجود رغبة إقليمية ـ دولية
على انتخاب رئيس توافقي خالل المهلة الدستورية .ولذلك ترى
األوساط أن األمور ستبقى في مرحلة «ش ّد الحبال» بين األطراف
الداخلية ،طالما لم تظهر مؤشرات على وجود مثل هذه الرغبة
الخارجية إلنجاز االنتخابات قبل  25أي��ار من خالل انتخاب
رئيس توافقي.

هل الأردن ب�صدد ( ...تتمة �ص)1
ومن هنا ،فقد صدمت شرائح من هؤالء الالجئين عندما لم يجدوا
ما وعدوا بهم وطال بهم «مقام» اللجوء ،ووجدوا أنفسهم في حالة
اختالط مع أشكال موبوءة من الهاربين من العدالة والمتاجرين
بدماء السوريين وأعراضهم والقاصرات ،فضالً عن تجنيد أطفال
ونساء وشباب في مقتبل العمر من قبل أميركان وجهات إسرائيلية
تسللت تحت مسميات إنسانية ،للعمل ضد وطنهم بعد تدريبهم
في دورات مكثفة في اليونان وقبرص والكيان الصهيوني .وهو ما
كشفت عنه بكثافة تقارير غربية عدة.
يفسر ق��ي��ام بعض الالجئين السوريين بما يشبه
وه���ذا
ّ
انتفاضات داخل مخيم الزعتري ،وفي المقابل تنامي حالتين،
حالة استياء شعبي معارض للحكومة جراء االستمرار في فتح
المعابر غير الشرعية وإفساح المجال للغرب إلى اللجوء ،ما
يسيء إلى سورية ،ويفسح المجال الستخدام اللجوء ضدها
معنويا ً وأمنياً ،وفي آن يضر بأمن البلد واستقراره االجتماعي.
والحالة الثانية ،شعبية أردن��ي��ة عفوية ج��راء المنافسة
الطبيعية المتولدة عن العمالة السورية الرخيصة والكفوءة في
آن ،والقادرة على إيجاد فرص مناسبة لها ،بما في ذلك التجار
والحرفيون ومحالت الحلويات والمعجنات التي ازدادت بشكل
ملحوظ.
وبمواجهة ما سبق لم تكن الحكومات األردنية خالل سنوات
األزمة لتمتلك حلوال ً متكاملة لتداعيات اللجوء والملف السوري،
وت��وق��ف ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري إل��ى ح��د كبير وع��ب��ور السيارات
باالتجاهين الخ .كما لم يكن لديها حلول حقيقية ألزمات البلد
االقتصادية المتراكمة.
يحدث ذلك ،بالتزامن مع وصفات مؤسسات رأس المال العالمي
التي تأتي دائما ً على حساب الطبقات وشرائح المجتمعات األكثر
فقرا ً لصالح األثرياء في الداخل والشركات العابرة للقارات
والخصخصة والشركاء االستراتيجيين!؟ ( )...في الخارج.
ويتوافق تنفيذ وصفات مؤسسات رأس المال العالمي لألردن،
مع مصالح متنفذي االقتصاد واالستثمار والخصخصة وبعامة
عالم الفساد والفاسدين من اللصوص والقطط السمان.

ومع ازدياد المديونية سنة بعد أخرى ،وازدي��اد الفقر ،تتقن
مؤسسات رأس المال العالمي إص��دار تقاريرها (الصادقة
جداً) بأن األردن يسير في الخط االقتصادي الصحيح .فاألردن
سائر على الخط الصحيح من وجهتهم ،طالما هو ينفذ أجندة
واشنطن تماما ً وفوقها حبّة مسك ،بأكثر مما ينفذ أوباما أو رئيس
الكونغرس أو النواب ،حيث تعتور هؤالء أحيانا ً اختالفات في
المصالح واالعتبارات الحزبية األميركية الضيّقة ،أما (نحن)
فمخلصون (كيفما هبت).
ومع إخالص األردن الرسمي ،لم يُمنح ما يستحق من وفاء
ل��دوره!؟ منذ غزو واحتالل العراق في نيسان  ،2003وحتى
اآلن تجاه سورية .فما قدم األردن باعترافات تقاريرهم وليست
(ادعاءات) المعارضة األردنية أحزابا ً وتيارات وجماعات ،ما ال
يقدر بثمن مهما ارتفع أو بلغ.
كل ما سبق يستدعي استدارة أردنية كاملة ومراجعة شاملة.
وفي مقابل ذلك ،هناك تغيرات مه ّمة في اإلقليم وعلى صعيد
العالم ،فسورية تحقق على األرض انتصارات مه ّمة والجماعات
اإلرهابية تتساقط يوما ً بعد آخر ،فضالً عما بينها من خالفات
وتراشقات واقتتال وم��ا بين مموليها كذلك ،وم��ا فقدته هذه
من حواضن شعبية كانت مضللة (بفتح وتشديد الضاد) في
البدايات ،حيث تحولت الحواضن إلى الحياد أو دعم الدولة غالباً،
بفضل ممارسات هذه الجماعات ،وفيما استمرت الدولة بحفظ
األمن وتأمين مستلزمات مواطنيها ،كانت الجماعات المسلحة
تحرص على تدمير بنى الدولة التحتية على األقل وفرض رؤاها
المتطرفة المذهبية الطائفية والتمثيل بالجثث.
وإقليمياً ،توالى سقوط كبار مجاهري وممارسي العداء
لسورية من الحمد ْين إلى سقوط نظام اإلخوانيين في مصر إلى
تراجع مكانة أردوغان وبدء تصدعات نظامه السياسي والحملة
على مفتي الفتن ،وعزلة قطر وعزل بندر وتراجع مكانة ودور
الرياض بالقياس للسابق ،وبدء حل معضلة مدينة طرابلس
اللبنانية.
ودولياً ،لم تعد واشنطن تمتلك قدرة إسقاط من تريد في الوقت

والكيفية التي تريد ،ومثلها االتحاد األوروبي ،وأوكرانيا مثال على
ذلك ،حيث انقلب لصالح روسيا على نقيض ما كانوا يبغون.
من هنا يُرجح أن يكون األردن الرسمي أدرك اتجاه المعطيات
لصالح سورية ولغير صالح أعدائها .بل إن السياسة الم ّتبعة
السابقة ال تتفق ومصالح األردن الراهنة وفي المديين المتوسط
واالستراتيجي ،وبهذا المعنى (أو هكذا يؤمل) فإن استخدام
الطائرات في قصف  4سيارات مموهة ،يعني أن هناك توجها ً
مركزيا ً حازما ً من صاحب القرار ،بعدم السماح في ما كان يسمح
به ،وأن ذلك ليس اشتباكا ً روتينيا ً تقوم به قوات حرس الحدود
األردنية.
وه��و رسالة ليس فقط لتلك الجماعات وال فقط لمرسليها
ومم ّوليها ومد ّربيها إل��خ ،ولكن أيضا ً لتحالف المقاومة في
المنطقة وبخاصة سورية ،بأن األردن الرسمي حزم أمره وقرر
عدم السماح بتسلل الجماعات اإلرهابية ،عبر أراضيه ،بمثابة
رسالة ُحسن نية .أو هكذا يُفترض ُويؤمل.
ومن هنا ربما جاء تصريح وزير الخارجية األردني قبل أيام
ناصر جودة ،من أن األردن ،استكفى من الالجئين السوريين،
ومع أهمية التصريح ،إال أنه ال بد من إغالق المنافذ غير الشرعية
لحماية أمن البلد ومصالحه على األقل ،وللحيلولة دون استخدام
هذه المنافذ لإلضرار بأمن ومصالح سورية الجار العربي الشامي
الشقيق.
وال بد أن خروج سورية من األزمة (وهو ما سيتحقق) سيخدم
الدولة األردنية من حيث أنه سينهي كابوس (اإلخونة) الذي جثم
على صدر البلد في فترة صعودهم في مصر وغيرها.
يبقى القول إن تعثر المفاوضات الفلسطينية «اإلسرائيلية»
وعنجهيات «إسرائيل» تجاه المقدسات المسيحية واإلسالمية،
يضر بمصالح األردن كثيرا ً تجاه ملفات مشتركة ،كالمياه
والحدود والالجئين والمقدسات وإضافات ديمغرافية خطيرة.
بكلمات يعتقد أن األردن بحكم عوامل واعتبارات عدة محلية
وإقليمية ودولية ،بصدد استدارة كاملة ،في موقفه تجاه سورية.

ال�سعودية تعي�ش وهْ م �إ�سقاط �سورية والعراق

المالكي :نرف�ض التق�سيم وال ّ
يحق للأكراد االنف�صال
نفى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي،
أن تكون حكومته تمارس الطائفية وته ّمش
الس ّنة ،قائالً إن العراق ليس فيه طائفية
حقيقية وإنما «طائفية سياسية» كما جدد
انتقاداته للمملكة العربية السعودية ،قائالً
إنها تعيش ما وصفه بـ»وهم إسقاط سورية
والعراق ولبنان والتمدد في إيران».
وق����ال ال��م��ال��ك��ي ،ف��ي م��ق��اب��ل��ة م��ع قناة
«المنار» إنه يرفض تقسيم العراق أو تأجيل

االنتخابات النيابية المقررة بعد أيام ،واعتبر
أن إقليم كردستان «ال يحق له أو لسواه طلب
االنفصال ،ألن ذلك مخالف للدستور الذي
ص على أن العراق دولة اتحادية واحدة
ي ُن ُّ
مستقلة».
ولدى سؤاله حول اتهام حكومته بممارسة
الطائفية وتهميش الس ّنة رد بالقول« :كيف
نهمش الس ّنة وهم جزء أساسي وحيوي وكبير
من الشعب العراقي ،نحن ال نه ّمش من هم أقل

من الس ّنة بمئة مرة ...ال توجد طائفية مذهبية
في ال��ع��راق بل طائفية سياسية يُمارسها
السياسيون لكسب التأييد الشعبي».
وبحسب مقتطفات من المقابلة عرضها
موقع قناة المنار ،يتطرق المالكي إلى الشأن
اإلقليمي قائالً« :السعودية حتى اآلن تعيش
وهْ م إسقاط سورية ثم إسقاط العراق ولبنان
والتمدد في إيران ،وطالما لم تقتنع السعودية
أنها لن تستطيع اختراق هذا الجدار فال تأتي

إلى طاولة المفاوضات».
ي��ش��ار إل��ى أن السجال السياسي بين
المالكي والرياض مستمر منذ أشهر ،إذ يتهم
رئيس الوزراء العراقي السلطات السعودية
بدعم المقاتلين المعارضين لحكمه في
العراق ،بينما ترى السعودية أن المالكي
جزء من محور يضم إيران والنظام السوري
وحزب الله اللبناني ،نافية صحة اتهاماته
لها.

وتفيد المعلومات أي��ض��ا ً أن ه��ذه المجاميع اخفت
أسلحتها الفردية وطمرتها في الجرود وفي المغاور ،كما
أنها اخفت سيارات في مرائب وفي مستودعات وبعض
هذه السيارات قد يكون مفخخا ً بانتظار الوقت المناسب.
وتسعى ه��ذه المجاميع إل��ى ب��دء عملية االن��دم��اج
بالمجتمع اللبناني عبر عملية التسوية المعهودة في
التعامل مع السوريين الداخلين إلى لبنان بطريقة الخلسة
بحسب القانون اللبناني ،وعملية االندماج هذه تم ّر عبر
دفع رسم مالي قدره  700ألف ليرة لبنانية لقاء الحصول
على إقامة لبنانية ،طالما أن النشرة األمنية اللبنانية ال
تحوي اسم الشخص الطالب تسوية أوضاعه.
األجهزة األمنية اللبنانية تعرف هذه المخاطر جيداً،
وتخضع المخيمات الواقعة في وادي حميد لمراقبة دقيقة
من األجهزة المختصة التي تقوم باعتقال كل شخص
تالحظ تحركات مشبوهة حوله .
المعلومات تشير أيضاً ،إلى أن منطقة الشمال اللبناني
هي ملجأ حاليا ً لهذه المجاميع ،حيث ُرصد ذهاب أكثر من
عائلة من منطقة عرسال إلى الشمال ،وضمن هؤالء رجال
يشتبه أنهم خاضوا معارك القلمون ،وفيما تتركز األنظار

على إمكان دخول مسلحي القلمون إلى الريف الدمشقي،
وإل��ى الزبداني يقوم الكثير من ه��ؤالء بعملية التفاف
يعودون من خاللها ف��رادى إلى مخيمات الالجئين في
عرسال ليختفوا بين الالجئين كما حصل في مدن سوريّة
عدة منها حلب وحمص وعدرا العمالية وغيرها.
ضمن هذه المعادلة يقوم الجيش اللبناني بعمليات
مداهمة واعتقاالت داخل عرسال ومخيمات الالجئين
فيها ،وعلى عكس الماضي ال تشهد عمليات الجيش أي
اعتراضات داخ��ل البلدة ،وتفيد المعلومات من داخل
البلدة أن المال مصطفى الحجيري الملقب (أبو عجينة)
وهو مسؤول جبهة النصرة في عرسال ما زال موجودا ً
في البلدة ،وك��ان في البداية يغادر إلى المحيط عند
حصول مداهمات من الجيش اللبناني ،غير أنه في اآلونة
األخيرة أصبح يالزم مكانه ولم يعد يغادر البلدة عند
المداهمات.
وتشير فاعاليات محلية من البقاع الشمالي ،إلى أن عدد
المسلحين الذين كانوا يقاتلون في القلمون وتوجهوا إلى
مخيمات عرسال يقارب  600مسلح غالبيتهم من القصير
وريفها .

وا�شنطن تحرك ( ...تتمة �ص)1
خ��ارج سورية ،في الوقت ال��ذي ستجرى فيه االنتخابات
للمواطنين المقيمين داخ��ل البالد في الثالث من حزيران
المقبل.
وفي السياق ،أكد عدد من أعضاء مجلس الشعب السوري
أمس أن إجراء االنتخابات الرئاسية في موعدها المقرر محطة
مه ّمة في تاريخ سورية المعاصر ،ودليل انتصار الشعب
السوري في حربه على المؤامرة اإلرهابية الكونية التي
تستهدف سورية ودورها العروبي والقومي.
إلى ذل��ك ،أكد علي أكبر واليتي المستشار األعلى لقائد
الثورة اإلسالمية اإليرانية دعم ب�لاده إلج��راء االنتخابات
الرئاسية السورية ،وتعبير الشعب عن إرادته عبر صناديق
االقتراع الختيار رئيسه بشكل حر ومستقل.
وأضاف واليتي أن األصوات المعادية في الغرب والمنطقة
لالنتخابات الرئاسية السورية هي نفسها التي تدعم اإلرهاب
فيها ،وتنتهك كل األع��راف والمبادئ األخالقية واإلنسانية
من أجل إضعاف سورية ومحور المقاومة لصالح الكيان
الصهيوني ،وإن التصريحات األميركية والغربية واإلقليمية
تجاه االنتخابات في سورية هي جزء من الحرب النفسية
التي تستهدفها منذ ثالث سنوات ولن تنال من إرادة الشعب
السوري.
يأتي ذلك بعد تأكيد ستيفان دوجاريك الناطق الرسمي
باسم األمين العام لألمم المتحدة ،أن إج��راء انتخابات
الرئاسة في سورية يتعارض مع بيان جنيف ،مشيرا ً إلى أن
إعالن دمشق عزمها إجراء االنتخابات يخالف اتفاقية جنيف
للحل السلمي في سورية.
وقال دوجاريك إن إجراء االنتخابات في الظروف الراهنة،
وفي وقت ال يزال فيه الصراع مستمرا ً ُسيلحق ضررا ً بالعملية
السياسية وسيعرقل التسوية التي يحتاجها هذا البلد،
مضيفا ً أن هذه االنتخابات ال تتوافق وروح اتفاقية جنيف،
بين وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية ،وبضمنها
روسيا ،وكذلك عدد من جيران سورية.
من ناحيتها ،اعتبرت الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا
أن إجراء اال ِنتخابات يناقض بيان جنيف ،وقال المتحدث
باسم البيت األبيض جاي كارني إنّ إجراء استفتاء رئاسي لن
يكون له أي مصداقية أو شرعيّة ،مشددا ً على ان العملية التي
تقود إلى اتقال سياسي يجب أن تقوم على التفاوض واتخاذ
قرار عبر أو مع المعارضة ،وال تتض ّمن استفتاء مثل الذي أعلن
عنه وال يحمل أية عالمات للديمقراطية الحقيقية ،بل هو مجرد
استفتاء صوري في الواقع.
كما ش��دد كارني على أن��ه “ال بد من التوصل إل��ى حل
سياسي ،ألنه الطريق الوحيد الذي يسمح للشعب السوري
بتحقيق مستقبل يحظى فيه بمزيد من الحرية” ،فيما اعتبر
نائب وزي��ر الخارجية البريطاني م��ارك سمندوس أن هذه
االنتخابات غير شرعية ودعا إلى عدم االعتراف بنتائجها.
وق��د أع��رب المتحدث باسم الممثلة العليا للسياسة
الخارجية واألمنية في االتحاد األوروب��ي كاثرين أشتون،
مايكل مان ،عن رفض االتحاد األوروبي إعالن مجلس الشعب
السوري عن إجراء انتخابات رئاسية في حزيران المقبل.
تمسك االتحاد األوروبي بأن إجراء أي انتخابات
وأكد مان ّ
في سورية يجب أن يتم في إطار بيان “جنيف  ،”1مضيفا ً أن
“تنظيم النظام السوري النتخابات خارج هذا اإلطار ،وفي
خضم الصراع وفقط في المناطق التي يسيطر عليها مع نزوح
الماليين من السوريين منازلهم ،يتجاهل المبادئ األساسية
للديمقراطية وستكون خالية من المصداقية ويقوض جميع
الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي”.
من جهته ،انتقد أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي

أمس قرار السلطات السورية بإجراء االنتخابات الرئاسية في
ظل الظروف الراهنة ،معتبرا ً ذلك خطوة تعرقل حل األزمة.
وأكد العربي في بيان له على أن هذه الخطوة من شأنها أن
تعيق جهود إنضاج الحل السياسي التفاوضي المنشود ،كما
أنها تعرقل الجهود العربية والدولية المبذولة الستئناف مسار
المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السورية للتوصل إلى
اتفاق حول تشكيل حكومة انتقالية ذات صالحيات تنفيذية
كاملة تتولى مقاليد إدارة األمور في سورية تنفيذا ً للبنود
الواردة في بيان جنيف األول».
وفي سياق متصل ،أعلن المتحدث باسم البيت األبيض
جاي كارني امتالك واشنطن مؤشرات على أن مادة كيماوية
صناعية سامة قد تكون الكلور ،قد استخدمت هذا الشهر
في سورية في بلدة كفرزيتا ،والتي يسيطر عليها مسلحو
المعارضة» ،مشيرا ً إلى أن بالده تعمل حاليا ً مع شركائها
على تبيان الوقائع على األرض.
وأض��اف كارني ،نحن ننظر في المزاعم التي تقول إن
الحكومة مسؤولة عن تلك الهجمات ،مؤكدا ً أن واشنطن تأخذ
«على كثير من محمل الجد كل المزاعم عن استخدام مواد
كيماوية في النزاع».
وقد أعلنت وزارة الخارجية األميركية ،أن منظمة حظر
األسلحة الكيماوية ستقوم بالتحقيق لمعرفة إن استعمل غاز
الكلورين في سورية أخيرا ً ومن قبل من ،مشيرة أن استخدام
أي مركب كيماوي بنيّة القتل هو انتهاك التفاقية حظر هذه
األسلحة التي و ّقعتها سورية.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند أعلن يوم األحد
الماضي في مقابلة إذاعية ،أن بالده تملك بعض العناصر
التي تفيد باستخدام دمشق ألسلحة كيماوية .لكنه أكد في
الوقت نفسه أن فرنسا ال تملك األدلة.
وفي السياق ،أعلن المدير العام لمنظمة حظر األسلحة
الكيماوية أحمد أزومغو أمس ،عن إزالة أكثر من  86في المئة
من مخزون سورية من األسلحة الكيماوية ،مشيرا ً إلى تحميل
دفعة جديدة من تلك األسلحة من مرفأ الالذقية السوري على
متن سفينة.
واعتبر أزومغو أن «الخطوات األخيرة مشجعة وبات
مرجحا ً أن تحقق الهدف ال��ذي ح��دده المجلس التنفيذي
للمنظمة لالنتهاء من برنامج ه��ذه األسلحة في سورية
بالكامل في  30حزيران المقبل».
ميدانياً ،سيطرت وح���دات الجيش ال��س��وري وال��ق��وات
الرديفة على حي جب الجندلي في مدينة حمص القديمة ،بعد
اشتباكات عنيفة مع المسلحين المتمركزين داخله ،والذين
أعلنوا انسحابهم إلى حي باب الدريب بعد مقتل أعداد منهم.
وقد واصلت وحدات الجيش السوري تقدّمها في أحياء
المدينة القديمة ،واشتبكت مع المسلحين على محاور باب
هود والقرابيص والقصور ،فيما استهدفت وح��دات أخرى
مسلحين في ال��دار الكبيرة وق��رى الخالدية وعين حسين
وحوش حجو وغرب دير فول والغجر وعنق الهوا.
وفي ريف العاصمة ،واصل الجيش تقدمه في حي جوبر
واستهدفت وحداته تج ّمعات وتحصينات المسلحين داخل
الحي ،فيما استهدفت وح��دات أخرى مسلحين في مناطق
حرستا وزملكا وعربين وزبدين ودير العصافير والمليحة
ومزارع العب وعالية في منطقة دوما.
وف��ي حلب ،استهدف الجيش تج ّمعات المسلحين في
ح��ن��درات والجندول وشمال المدينة الصناعية ومحيط
السجن المركزي والشيخ سعيد والسكري واألن��ص��اري
وحريتان وعبد ربه وكفر حمرا والليرمون ومنغ ،وقتل أعدادا ً
منهم ودمر آلياتهم.

بايدن يطالب رو�سيا ب�سحب قواتها من �أوكرانيا

مو�سكو :كييف تنتهك اتفاق جنيف في �شكل فا�ضح
اشتعل سجال دبلوماسي عالي النبرة بين واشنطن
وموسكو على خلفية األزم���ة األوك��ران��ي��ة ،وتبادلت
العاصمتان الطلب من الطرف اآلخر الضغط لتنفيذ اتفاق
جنيف الرامي لحل األزمة األوكرانية .وزعمت إدارة البيت
األبيض أنها تمتلك أدل��ة بـ»الصور» لمسلحي شرقي
أوكرانيا ليسوا إال «عسكريين أو ضباطا ً في االستخبارات
الروسية» في محاولة واضحة التهام موسكو بالتدخل
في أوكرانيا ،ربما الستجالب تدخل أميركي في المقابل!
وليس من قبيل الصدفة ارتفاع حدة التراشق باالتهامات
مع وصول نائب الرئيس األميركي جو بايدن إلى كييف
لتأكيد الدعم األميركي للسلطات األوكرانية الجديدة التي
تصفها موسكو بـ»االنقالبية».
فقد أج��رى وزي��را خارجية روسيا سيرغي الفروف
ونظيره األميركي جون كيري مكالمة هاتفية ،دعا الفروف
خاللها واشنطن الى الضغط على سلُطات ِكييف ،فيما
دعا كيري بدوره موسكو إلى الضغطِ على الموالين لها
من أجل تنفيذ اعالن جنيف لح ّل األزمة األوكرانية.
إل��ى ذل��ك ،أعلن رئيس ال���وزراء ال��روس��ي ديمتري
مدفيديف أمس أن ب�لاده مستعدة لمواجهة عقوبات
غربية جديدة تطاول قطاعات أساسية في اقتصادها،
وذلك على خلفية األزمة األوكرانية .وقال مدفيديف ،في
كلمة ألقاها أمام مجلس النواب (الدوما)« ،إنه طريق ال
يُفضي إلى مكان ،لكن إن قرر بعض شركائنا الغربيين
سلوكه على رغم كل شيء ،فلن يكون أمامنا من خيار
سوى أن نواجه (الوضع) بقوانا الخاصة وسننتصر».
وأك��د مدفيديف في هذا الصدد «إنني واث��ق من أننا
ق��ادرون على الحد من تبعاتها» ،مضيفاً« :بكل تأكيد
لن نوقف تعاوننا مع المؤسسات األجنبية خصوصا ً
ال��دول الغربية ،لكننا سنكون على استعداد لمواجهة
أي تدابير غير ودية» .وقال رئيس الوزراء الروسي إن
القطاعات التي قد تطاولها العقوبات ،مثل قطاع الدفاع
أو التجهيزات ،ستتلقى «الدعم الالزم» من الحكومة.
كما أعلن مدفيديف أن االستفتاء حول انضمام القرم
إلى روسيا كان متفقا ً مع القواعد الديمقراطية والقانون
الدولي ،مؤكدا ً أن عودة شبه الجزيرة إلى روسيا تحمل
أهمية تاريخية كبيرة .وقال مدفيديف إن القرم كانت
دائما ً «أرض��ا ً روسية» ،موضحا ً أن «نسبة المصوتين
لصالح االنضمام إلى روسيا» تؤكد أن القرم بقيت «أرضا ً
روسية» .كما أكد رئيس الوزراء الروسي أن الحكومة لن
تسمح بأن يصبح المواطنون ال��روس رهائن اللعبة

السياسية حول القرم والعقوبات.
وأك��د وزي��ر الخارجية األميركي جو بايدن لنواب
كييف أمس ،أن بالده تقف إلى جانب أوكرانيا في وجه
«التهديدات المذلة» .وص�� ّرح بايدن «أنكم تواجهون
مشاكل هائلة ،ويمكن حتى القول تهديدات مذلة» ،مضيفا ً
أن التصويت الذي تقرر إجراؤه في  25أيار قد يكون «أهم
انتخاب في تاريخ أوكرانيا».
كما ص�� ّرح نائب الرئيس األميركي أن على روسيا
سحب قواتها من أوكرانيا والتوقف عن «دع��م رجال
يختبئون خلف أقنعة» في شرقها ،وإال فإنها قد تواجه
«مزيدا ً من العزلة» .وقال بايدن ،في مؤتمر صحافي مع
رئيس الوزراء األوكراني االنتقالي ارسيني ياتسينيوك،
«كنا واضحين ،روسيا تجازف بتح ّمل أكالف إضافية
ومزيد من العزلة» .وتابع« :حان وقت التوقف عن الكالم
والبدء بالعمل ،يجب أن نشهد إجراءات ُتتخذ بال تأخير،
فالوقت ثمين».
وأض����اف ب��اي��دن «ال��ب��ع��ض ي��ري��د تقطيع أوص���ال
أوكرانيا» ،مكررا ً أن ب�لاده تقف «إل��ى جانب الشعب
موحدة» .وأعلن بايدن أن الواليات
األوكراني وأوكرانيا
ّ
المتحدة لن تقر»أبداً» بضم القرم إلى روسيا ،موضحاً:
«ال يحق ألي دولة االستيالء على أراضي دولة أخرى».
ودعا االتحاد األوروبي بدوره أمس ،إلى اإلسراع في
تنفيذ اتفاق جنيف المفترض أن يسمح بنزع فتيل األزمة
في أوكرانيا .وقال مايكل مان المتحدث باسم الدائرة
الدبلوماسية في االتحاد األوروبي «ندعو األطراف كافة
إلى احترام بنود اتفاق جنيف وشروطه ،يجب تطبيق كل
ما هو مدرج في هذا االتفاق».
وأكد مان أن االتحاد األوروبي يعتبر «أن االستحقاق
هو نفسه» بالنسبة للواليات المتحدة التي حذرت االثنين
أنها مسألة أيام .وقال« :إن األسبوع بدأ لت ّوه وسنرى ما
يجري على األرض» ،مضيفا ً في مؤتمر صحافي« :رأينا
إشارات أولية للتطبيق ،وهذا أمر جيد».
وينص اتفاق جنيف الذي و ّقع الخميس الماضي بين
الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا وأوكرانيا
بشكل خاص على نزع سالح المجموعات غير الشرعية
وإخالء المباني المحتلة أكان من جانب الموالين للغرب
في كييف أو من جانب االنفصاليين في شرق البالد.
من جهته ،أعلن الرئيس األوكراني الموقت أولكسندر
تورتشينوف الثالثاء استئناف ما اسماها عملية «مكافحة
اإلرهاب» التي أطلقت ضد المحتجين في الشرق.

