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«البناء» تحتفل ( ...تتمة �ص)1

الجمع بين ما قاله الفريقان معا ً قد يسمح برسم جزء
أكثر قربا ً من واق��ع ال��ص��ورة ،وإال ص��ار كل ش��يء يزداد
بالتفسير غموضاً.
تأكيدات المستقبل تبدو مهتمة بالتخفيف من أهمية
االتصاالت والحوارات مع العماد عون وممثليه ووضعها
في إطار بعيد عن الثنائية ،المعنية تحديدا ً ببلورة تفاهم
يفترض أنه خريطة الطريق المؤدية إلنجاز االتفاق المحلي
والدولي واإلقليمي لقيام الحريري بمنح أصواته للعماد
عون كمرشح رئاسي ،فما يقوله جماعة المستقبل نقالً
عن الحريري غير واقعي وغير منطقي وغير مقنع ،ألن
الحوار للحوار ال يستدعي هذا التكرار بجوالت مكوكية
بين بيروت وباريس وإثارة الشكوك لدى حلفاء المستقبل
من المرشحين ،حول انفتاح مثابر ومبرمج مع الخصم
األول الذي ال يخفي أن مبرر حواراته هو التمهيد لتقديمه
مرشحا ً توافقياً.
بالتأكيد ثمة ما يتصل بموقع وف��رص ع��ون الرئاسية
ي��دور في هذه ال��ح��وارات ،وإال فالتفاهم على منع الفراغ
الرئاسي والتفاهم على أهمية الوصول لتوافق ينتج رئيسا ً
جديداً ،يمكن تثبيتهما كحصيلة مبدئية بعيدا ً عن السياسة
باتصال هاتفي يكسر الجمود على ق��اع��دة الخصومة،
ويكون االنفتاح المفيد بحثا ً عن حلول تؤدي هذا الغرض
أسهل وأكثر عملية مع نصف حليف كوليد جنبالط ،أو مع
نصف خصم كرئيس مجلس النواب نبيه بري.
بالمقابل رواية المقربين من العماد عون ال تبدو األخرى
مقنعة بمفردها ،عندما تشدد على أن البحث يتقدم ومحوره
بالتأكيد له هدف ،هو الوصول لتقدم العماد عون كمرشح
رئاسي ،وأن للبحث مترتبات ومسؤوليات وأن انطباع
الفريق المحاور من قبل العماد عون إيجابي حول نوايا
المستقبل ،وليس فيه مؤشرات رفع العتب وال التهرب بل
بالعكس تماما ً فيه كل الجدية الالزمة في تناول القضايا
المطروحة وكيفية تذليل العقبات ،س��واء داخ��ل معسكر
ح��ل��ف��اء ال��ح��ري��ري وف���ي مقدمهم ت��رش��ي��ح سمير جعجع
وصوالً ألشكال التعاون وكيفية إدارة العالقة المحتملة في
حال الوصول للتفاهم الرئاسي ،الذي يأتي بعون رئيسا ً
للجمهورية والحريري رئيسا ً للحكومة ،وه��ذه الرواية
تتناقض مع المعادلة الحريرية التي لم تعد قابلة للنقض
والقائمة على التصويت والتبني لترشيح جعجع ما دام
يريد ذلك ،فهل يعقل أن يترك المستقبل ويرتضي عون أن
يبقى قرار الرئاسة بيد جعجع؟ وأن يتوافقا على إمكانية أن
يترك لهما جعجع فرصة تظهير تفاهمهما على ظهره مهما
كان حجم التطمينات التي يوفرها له االتفاق المنشود؟

إذا لم يكن أمر انسحاب جعجع متروك له فمن سيفرض
عليه االنسحاب ما دام الحريري لن يتخلى عنه وما دام لن
يصوت لسواه ما دام مرشحاً؟
الجواب المنطقي هنا يحتمل أحد أمرين ،إما أن االتفاق
الثنائي سيتحول لمادة حوار تعرض على الحلفاء وعلى
ضوء ذلك يجري االنتقال للخطوة التالية ،وه��ذا ال يبدو
كخيار منطقي في ض��وء حجم الحسم الحريري بتبني
جعجع ما بقي مرشحاً ،وال في ض��وء المواقف العونية
من ترشيح جعجع والتي ال تؤسس لحوار إيجابي يجعله
شريكا ً في التفاهم مع الحريري بعد إنجازه ،خصوصا ً أن
التفاهمات الثنائية تحتمل البنود المصلحية التي تدغدغ
الحريري ،لكن توسيع دائرة التفاهم لتشمل الرابع عشر
من آذار ستعود بالحوار نحو القضايا المعلنة وفي مقدمها
سالح المقاومة وموقف عون منه وهذا معناه إطاحة كل
تفاهم ،االحتمال الثاني هو أن ما يجري من ح��وار بين
عون والحريري هو حوار غير مباشر يقوم به الحريري
مع عون نيابة عن طرف ثالث دولي إقليمي ،أوكل له هذه
المهمة وه��ذا الطرف هو من يتولى عند نضج التفاهمات
س��ح��ب ت��رش��ي��ح ج��ع��ج��ع ،وإرض���ائ���ه ب��م��ا تيسر أو يعطي
الضوء األخضر للحريري بتخطيه.
الطرف الثالث ال��ذي يمكن أن يسحب جعجع أو يعطي
الضوء األخضر بتخطيه هو الثنائي السعودي األميركي،
الذي يمثله األمير مقرن بن عبد العزيز الذي يبدو ممسكا ً
بالملف اللبناني والذي يتولى إدارة ملف العالقة السعودية
اإليرانية ،تحت سقف التفاهم األميركي اإليراني.
ه��ذا يعني أن المطلوب تحضير ج���دول أع��م��ال خطة
حكم مشتركة حريرية عونية تصبح جاهزة للحظة تبلور
التفاهم األميركي اإلي��ران��ي ،ال��ذي يعطي إش���ارة مماثلة
لتفاهم سعودي إيراني فيكون الحريري جاهزا ً لإلقالع
بانتظار ال��ض��وء األخ��ض��ر ،أو يتم ال��ذه��اب للتفاهم على
مرشح توافقي آخر.
قد يحاول الحريري الدخول على خط القضايا المتصلة
بعالقة عون بحزب الله ،لكن هذا ليس اختصاصه ،وهو
التذاكي بعينه ،وع��ون ليس على هذه الضفة من البحث،
فاألمر خ��ارج نطاق الصالحية ،والبحث محض داخلي
وربما يطاول س�لال تعيينات ومشاريع ق��رارات تتصل
بالشؤون االقتصادية واألمنية وقانون االنتخابات النيابية
وسواها من سالل الغالل التي يريدها الحريري ويقدر
عليها عون أو العكس.
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون ي��ن��ت��ظ��رون ع���ون وال��ح��ري��ري بينما عون
والحريري ينتظران.

ال نصاب لجلسة االنتخاب
يؤكد مراوحة االتصاالت

أما في تفاصيل الوضع الداخلي ،فكما كان متوقعا ً لم تنعقد
الجلسة النيابية التي كانت مخصصة النتخاب رئيس للجمهورية،
بسبب عدم اكتمال النصاب .وسط معطيات تؤكد أن كل ما يحصل
من اتصاالت ومشاورات حول هذا االستحقاق ال تزال تراوح في
الحلقة المفرغة نتيجة إصرار فريق  14آذار على االستمرار بتبني
ترشيح رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع ،وباألخص من
جانب «تيار المستقبل» .إذ تتحدث المعلومات أن رئيسه سعد
الحريري أبلغ جعجع أنه لن يتف ّرد بالموقف في شأن االنتخابات
على رغم أن الحوار بين الحريري والعماد ميشال عون عبر موفده
الوزير جبران باسيل وعبر مدير مكتب الحريري نادر الحريري
سيستمر بحسب مصادر الطرفين.
وفيما حدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري يوم األربعاء
المقبل في السابع من الشهر الجاري موعدا ً للجلسة ،بات من
الواضح أن من دون توافق مسبق على مرشح مقبول من أكثرية
اللبنانيين ،فلن يكون هناك نصاب في الجلسة المقبلة ،أما حديث
 14آذار وجماعة «الرجل» في حزب «القوات» ليس سوى تعبير
فولكلوري ع ّما يدعونه ممارسة الديمقراطية ،مع العلم أن عدم
الحضور في جلسات االنتخاب هو ممارسة ديمقراطية بالكامل.
بينما تناست «القوات» وحلفاؤها كيف أنهم عمدوا إلى تعطيل
عمل المجلس ومعه قضايا اللبنانيين الملحة ألكثر من ثالث
سنوات ،وقد أوضح نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم
قاسم أمس« :أننا فضلنا عدم انعقاد الجلسة كي ال يدبر أمر في
الخفاء».

«المستقبل» وحلفاؤه يؤ ّزمون
مسار االنتخابات الرئاسية

إذاً ،لم تنعقد جلسة االنتخاب أمس بسبب عدم اكتمال النصاب
غير أن السبب الحقيقي الذي يدفع باالستحقاق الرئاسي إلى
التأزم هو الدفع لترجيح كفة سمير جعجع واإلصرار على تأييده
من قبل الحريري وحلفائه ،في محاولة استفزازية واضحة تهدف
إلى إغراق االستحقاق بمزيد من التعقيدات ،وبالتالي السير به
نحو الفراغ الرئاسي .وإضافة إلى هذا النهج ّ
تكشف في الساعات
الماضية مزيد من خيوط المناورة التي يلعبها «تيار المستقبل»
في حواره مع التيار الوطني الحر ومحاولته كسب الوقت طالما
أن القرار السعودي هو للتعطيل.
ووفق المعلومات المتوافرة لـ»البناء» فإن كالم الحريري عن
إبقاء التواصل مع عون هو للسير بهذا النهج واستهالك الوقت من
المهلة الدستورية.

أبو فاعور عاد «صفر اليدين» من السعودية

إلى جانب ذلك ،فقد علمت «البناء» أيضا ً أن مهمة وزير الصحة
العامة وائل أبو فاعور في زيارته األخيرة إلى السعودية بتكليف
من النائب وليد جنبالط لم تؤ ِد إلى أية نتائج ،وفهم من أجواء أبو
فاعور بحسب نواب التقوه أمس بأن ال جديد على صعيد موضوع
الرئاسة حتى اآلن.

العراقيون يتحدّ ون ( ...تتمة �ص)1
ومن الضروري التأكيد أن هذا االستحقاق أكد على
نقطتينأساسيتين:
1ـ رغ��م استخدم «داع��ش» كل وسائله من أجل
«إقناع» العراقيين بعدم الذهاب إلى صناديق االقتراع.
بعدما أفتى بأن االنتخابات رجس من عمل الشيطان.
إال أنهم تحدّوا إرهابهم وذهبوا إلى صناديق االقتراع.
2ـ ق ْب َل عراقيي الداخل اقترع عراقيو الخارج
البالغ عدد المؤهلين منهم لالقتراع نحو ثالثة أرباع
المليون ،ذهبوا ،ليشاركوا بحماسة منقطعة النظير
في االقتراع الخاص بهم في االنتخابات التشريعية،
لتكون مساهمتهم اإليجابية في العرس االنتخابي ردا ً
على «داعش» وفتواه التحريمية المريضة.
ف��ه��ؤالء ل��م ي���روا م��ا ي���راه «داع����ش» م��ن حرمة
االنتخابات ،ومن تكفير الناخب والمرشح ،إنما ذهبوا
إل��ى هناك وه��م يؤمنون أن المشاركة في العملية
االنتخابية ح��ق ديمقراطي وواج���ب وط��ن��ي ،وهم
يسمعون نداءات الخير بضرورة االشتراك بالتصويت
من أجل التغيير وبناء الوطن.
بهذا التوجه أكد العراقيون أمس أنهم ال يتبعون
فتوى عصابات القتل ،وال يخافون من تهديداتها ،على
رغم وحش ّيتها وقسوتها .باألمس أثبت العراقيون ،من
كان منهم في الداخل ،ومن كان منهم في الخارج ،أنهم
أوفياء لوطنهم ،ومخلصون لبلدهم ،ولخيار حكومتهم
االستراتيجي.
وفي التفاصيل ،أكد رئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي« :أن حظوظنا كبيرة وأنا مطمئن من تحقيق
الفوز وال خط أحمر بالتحالف مع أي��ة كتلة تؤمن
بالعراق الموحد الخالي من المليشيات والقوى
اإلرهابية».
وأضاف في تصريح خالل اإلدالء بصوته« :اليوم
تحقق العرس االنتخابي بعد أن راهن البعض على

عدم إقامتها وإدارتها» ،مبيّنا ً أنها« :كانت تدار سابقا ً
في ظل وج��ود ال��ق��وات األجنبية وه��ي اليوم للمرة
الثانية نجريها بنجاح كبير من دون وجود أي جندي
أجنبي».
وتابع« :البعض ق��ال إنهم سيضربون الشعب
لمنعهم من المشاركة وقد تحداهم الشعب ولم يتوقف
عن ممارسة حقهم في إجراء االنتخابات ألنها ضمان
وحياة وأم��ل ،وأن تكون االنتخابات وسيلة ردع
وصفعة أخرى للذين راهنوا على عدم إجرائها».
وعبّر المالكي عن سروره بنسبة تصويت األجهزة
األمنية والتي بلغت  91في المئة ،داعيا ً الشعب إلى
التوجه لصناديق االقتراع ،وأن يُحسن االختيار حتى
يكون قد أدى دوره «ألن ُحسن االختيار للقائمة والفرد
عنصر ضروري لبناء الدولة المستقبلي».
وقال« :كلنا سنكون غدا ًفي البرلمان من أجل االتفاق
على بناء الدولة ،وأدع��و الجميع إلى ترك الماضي
خلفنا والبدء ببناء الدولة على أسس وطنيّة».
وطالب ب��أن تكون مراقبة العملية االنتخابية
نزيهة «خصوصا ً أن البعض يراهن على التزوير وهو
قطعا ً لن يكون ،ولن تكون هناك أي مشاكل وستثبت
االنتخابات نزاهتها وأمانتها ،ولن نقبل بأي جهة
تطعن بنزاهة االنتخابات».
وأوضح« :أن شكل الحكومة يتوقف على المشاركة
في االنتخابات ،وأن بناء الدولة على أساس التغيير
من دون استنساخ للحكومات السابقة ،وأن تكون
حكومة غالبية سياسية مكونة من جميع القوى
السياسية الممثلة للمكونات العراقية جميعاً».
وحول أزمة الفلوجة  ،قال المالكي« :إن أزمة الفلوجة
ستحل قريبا ً بمحورين ،سياسي بانحياز أبناء األنبار
مع القوات األمنية ،والمسار الثاني عسكري أمني ،لن
نتنازل عنه في مواجهة داعش ومن يتحالف معها».

وكانت المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات
في العراق ،قد أغلقت جميع صناديق االقتراع العام
لالنتخابات البرلمانية في محافظات البالد كافة،
لتنتهي انتخابات برلمانية حاسمة أجريت وسط
إجراءات أمنية مشددة ،ووقوع خروقات أمنية بسيطة
في مناطق مختلفة (تفاصيل أخرى في ص .)12
ووصف مراقبون المشهد االنتخابي الطويل في
العراق بالبطولي ،والناخبون بالشجعان الذين
أظهروا بطولة بسلوكهم المسار الديمقراطي في
المشاركة في االنتخابات في حين يص ّر التكفيريون
على ارتكاب الجرائم والمجازر البشعة في حق
الشعوب.
واص��ط ّ
��ف الناخبون منذ فتحت مراكز االقتراع
أبوابها عند الساعة السابعة صباحا ً بالتوقيت
المحلي ،الرابعة بتوقيت غرينتش ،حيث أدلى ماليين
العراقيين بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية.
وفيما أكدت إحصائيات مفوضية االنتخابات األولية
مشاركة  34في المئة من الناخبين ،تشير توقعات
المراقبين إلى أن نسبة المشاركة ستتجاوز الـ  50في
المئة.
وب��دأت عمليات الفرز األولية ألوراق االقتراع في
انتخابات مجلس النواب العراقي ،وستنقل صناديق
االقتراع بعد ذلك ،تحت الحراسة المشددة ،إلى مناطق
مركزية حيث ستتم عمليات الفرز والتدقيق.
وتزامنا ً مع سير العملية االنتخابية في بغداد
والمحافظات ،لم يخ ُل اليوم االنتخابي من عمليات
وتفجيرات أمنية في محاولة للتأثير على عمليات
االقتراع ،إالّ أن قوات األمن والشرطة العراقيين تصدوا
لها ،إذ شن الجيش العراقي غارات جوية على أهداف
إرهابية وقتل أخطر قيادات «داع��ش» بعملية أمنية
جنوب بغداد.

العراق ...انتخاب الم�صير الذاتي ( ...تتمة �ص)1
أما المشهد المثير للقلق بما يعادل أو يفوق ما تقدم
فهو مشهد السلطة المركزية ذاتها ،ويمكن وصفها
بسلطة الشلل والتعطيل الذاتي ،سلطة وزعت مراكز
المسؤولية أو مناصب الدولة الثالثة األولى (رئاسة
الجمهورية وال��وزراء ومجلس النواب) على المذاهب
واألع���راق ،وتشكلت فيها الحكومة محاصصة بين
جميع الطوائف ومعظم األحزاب والتيارات والمك ّونات
السياسية من دون أن تتشكل أكثرية تحكم ومعارضة
تراقب ،ما أدى الى شلل عمل الحكومة بشكل كبير،
فبعدما تأخر تشكيلها شهورا ً طويلة تع ّذر اكتمالها،
كما عجزت عن تنفيذ الكثير من المه ّمات المنتظرة من
الحكومة الوطنية عادة.
هذا الواقع جعل الجميع متبرمين منه ورافضين
استمراره ،ويستوي في ذلك من دخل السلطة ومارسها
أو بقي خارجها ومن قبل بصيغة النظام المستحدث أو
من رفضه كليا ً أو جزئياً ،حتى بات الجميع يرفع شعار
التغيير ،الى حد يمكن القول إن الخالف بين العراقييين
بات قائما ً على كل شيء تقريباً ،لكنهم متفقون على مبدأ
التغيير ثم يختلفون على اتجاه التغيير وم��داه ،وهنا
يمكنالتمييزبينتياراتخمسةمتفاوتةالحجمواألهمية
تتصارع على األرض العراقية وترى في االنتخابات التي
نفذت باألمس فرصة إلحداث التغيير المنشود ،وكل تيار
يسعى الى تحقيق ما يأمل منها على النحو اآلتي:
تيار «سلطة األك��ث��ري��ة» ي��ق��وده رئيس
)1
الوزراء الحالي نوري المالكي ويطمح عبر االنتخابات
الى تشكل «أكثرية سياسية وطنية» ،ينضوي فيه
ممثلون من الفئات والمذاهب واألعراق كلّها التي تؤمن
بوحدة العراق وسيادة الدستور والقانون ،ورفض
إقامة «سلطة الكل» ألنها سلطة التعطيل واندثار
الدولة.
تيار «التغيير الغامض « وتقوده مك ّونات
)2
سياسية كانت متحالفة مع التيار األول في السابق
وانفصلت عنه ل��دواف��ع شخصية وسياسية ،وهي
تتمسك بالنظام الذي اعتمد بعد االحتالل ،لكنها ترفض
إدارة الدولة بالطريقة التي تمت حتى اآلن ،وتعمل على
تشكيل أوسع مروحة من القوى الوطنية العراقية وفقا ً
لبرنامج ال يبدو أنه واضح بما فيه الكفاية ،لكنها تتمسك
بذهنية تقاسم السلطة على األسس القائمة راهناً.
تيار «العودة الى الماضي» ويقوم على
)3

رفض النظام القائم برمته ،والعمل على تغييره في
اتجاه ما كان قائما ً قبله من دون ان يكون في ذلك دعوة
إلى إعادة إنتاج ديكتاورية الشخص ،لكن مع التمسك
بشعارات قومية ويسارية وعلمانية  .ويتوسل هذا
التيار العمل السياسي العلني المدعوم بقدر محدود من
العمل الميداني اإلزعاجي.
تيار «الفوضى والهدم اإلرهابي» وتمثله
)4
عصابات «القاعدة» وتفرعاتها من داعش والنصرة
وس��واه��ا ،وه��ذا التيار يرفض أص�لاً الدولة المدنية
والعمل السياسي ويزعم أنه يريد إقامة نظام الخالفة
اإلسالمية ويتوسل العنف واإلرهاب في سبيل ذلك .
تيار انفصالي مضمر ،ويسعى الى تفكيك
)5
العراق وإقامة الكيانات المستقلة ب��دءا ً باستقالل
إقليم األكراد في العراق من دون ان يبدي نية واضحة
باللجوء إلى العنف والقوة لتحقيق أهدافه .
أما مواقف هذه التيارات من االنتخابات التي جرت
فهي على هذا النحو:
التيار االول ،هو تيار مدني متدين ذو اغلبية
عربية إسالمية شيعية ،يرى أن السبيل الوحيد لتحقيق
استقرار العراق وتثبيت وحدته وأمنه واستجماع القوة
التي تمكنه من احتالل موقعه المناسب لجغرافيته
السياسية ،هو العملية السياسية الديمقراطية التي
تؤدي الى تشكيل األغلبية السياسية الوطنية المتعددة
المصادر الدينية والعرقية ،المتوحدة التوجهات
السياسية ،وال يكون ذل��ك إال بانتخابات ح��رة تفرز
هذه األغلبية ،لذلك يتمسك باالنتخابات كسبيل وحيد
لالنقاذ.
أما التيار الثاني ،وهو تيار مدني – ديني
ذو اغلبية عربية إسالمية شيعية ،فيتمسك بالعملية
السياسية وينخرط فيها بقوة عبر المشاركة في
االنتخابات لكنه يعمل على تغيير المسؤولين السابقين
وتطوير نهج الحكم ،مع المحافظة على وحدة الدولة
وانفتاح على تعديل دستورها بما يحقق ضمانات أكثر
لهذه الوحدة .
التيار الثالث ،وه��و تيار مركب متعدد
المصدر ،ذو أغلبية عربية سنية ،ال يرى أن العملية
السياسية كافية وحدها لتحقيق أهدافه السياسية،
لذلك ال يرفض دخول االنتخابات كن ال يع ّول عليها
كفاية ويرى أن الضغط الميداني للتغيير ال بد منه ،كما

يرى ان االتكاء على دول اإلقليم القريبة أمر ال مفر منه
لتحقيق أهدافه .
التيار ال��راب��ع ،وه��و تيار سلفي أصولي
متطرف ،بمجمله م��ن ال��ع��رب السنة م��ن عراقيين
وغير عراقيين ،يرفض العملية السياسية ويعمل
على تعطيلها بأي شكل من األشكال ويتوسل العنف
واإلرهاب طريقا ً وحيدا ً في سبيل تنفيذ ما يصبو إليه .
التيار الخامس ،وهو منتشر فروعا ً في
جميع الطوائف والمذاهب من غير لقاء بينها ،واألبرز
فيها هم جماعات كردية ترى أن وح��دة العراق أمر
يصعب المحافظة عليه ،وأن األس��ل��م ه��و تحقيق
االنفصال والتقسيم السلمي الذي يوفر إراقة الدماء،
ويرى في االنتخابات سبيالً إلى تشكيل أكثريات تؤيد
الحركة االنفصالية أو الكونفيدرالية.
في ظل هذه التيارات المتصارعة المتباعدة األهواء
يجد ال��ع��راق نفسه اليوم أم��ام مفترق ط��رق خطير
سيحدد مصيره ومساره وموقعه العام على الخريطة
االستراتيجية للمنطقة ،كما يرخي بتداعياته على
المنطقة أيضاً .ويبدو أن الصراع الفعلي سيكون بين
دع��اة التغيير مع التمسك بوحدة العراق والتمسك
بالنظام القائم وتطويره نحو الفاعلية والقوة ،ودعاة
التغير نحو العودة إلى الماضي أو االنفصال والتقسيم.
وتبدو مرتفعة حظوظ من يتمسك بوحدة العراق
ويطمح ال��ى إقامة العراق القوي المبني على دولة
القانون ،والمستعد لالنخراط في تحالفات إقليمية ال
تناسب التيارات السلفية أو مجلس التعاون الخليجي
وعدم السماح بعودة العراق الى الوراء مثلما يشتهي
التيار الثالث ،من دون التقليل من أخطار نزعة الفوضى
أو النزعات االنفصالية .
نظرا ً إل��ى ذل��ك ،ال تنحصر االنتخابات العراقية
آثارا ً في الشأن الداخلي فحسب ،بل يتعدى أثرها الى
المنطقة كلها وهي مشتعلة بالنار .والسؤال المطروح:
هل يجهز العراق على الهدف الثالث من أهداف االحتالل
ويستعيد قوته ،خاصة بعدما خرج االحتالل منه وفك
الطوق عن إي��ران وسقط العدوان على سورية وبدأ
بالتراجع؟ إن نجاح الوحدويين دعاة العراق القوي
سيكون في مصلحة المنطقة واستقرارها بالتأكيد،
واألمر على عكس ذلك إن فشلوا ؟

العميد د .امين محمد حطيط

أما الرئيس بري فقد أجرى خالل وجوده في مجلس النواب
أمس سلسلة لقاءات أبرزها مع النائب جنبالط بحضور أبو
فاعور ،واطلع منه على نتائج تحرك وزير الصحة باتجاه
الرياض ،فاستمع من وزي��ر التربية الياس بو صعب على
نتائج اللقاء ال��ذي ج��رى مع الحريري .كذلك التقى أيضا ً
رئيس الحكومة تمام سالم ورئيس كتلة «المستقبل» فؤاد
السنيورة.
ومما يذكر أن الوزير بو صعب قال أمس تعليقا ً على المعلومات
التي تحدثت عن فشل لقاء باريس «إن الحوار ما زال قائما ً
وستلحق االجتماع األخير خطوة ثانية ونحن نتقدم ،وطالما هناك
تقدم فالحوار مستمر».
ومن المنتظر أن يجري بري مزيدا ً من المشاورات في األيام
المقبلة التي تسبق الجلسة ،غير أن األج��واء التي استخلصت
في الساعات الماضية ال تؤشر إلى تطورات إيجابية ممكنة في
غضون األسبوع.

مناورة الحريري مع عون

انطالقا ً من كل ذلك ،أوضحت مصادر سياسية عليمة أنه إذا
كان صحيحا ً أن اجتماع باريس أول من أمس بين سعد الحريري
وال��وزي��ري��ن باسيل وب��و صعب لم يقفل األم��ور أم��ام استمرار
التواصل بين الطرفين وتأكيدهما على الوضع النتخاب رئيس
خالل المهلة الدستورية ،فإن بعض ما رشح عما قاله الحريري
للوزيرين باسيل وبو صعب يشير بوضوح إلى أن ال جديد في
موقف الحريري وتياره بخصوص الرئيس التوافقي وتحديدا ً
دعم ترشيح العماد عون ،فالحريري ربط السير بهذين األمرين
بحصول اتفاق بين عون ومسيحيي  14آذار وهو أمر ال يبدو أنه
ممكن أو وارد ،خصوصا ً مع إص��رار جعجع على االستمرار في
الترشح وتبني ذلك من قبل «المستقبل».
وأضافت المصادر أنه إذا بقيت األمور على ما هي عليه اليوم
من مراوحة ومناورة من قبل «المستقبل» فالجلسة المقبلة لن
تكون أحسن حاال ً من جلسة أمس ،من حيث عدم اكتمال النصاب.
وقالت المصادر أن قوى  8آذار بما في ذلك تكتل التغيير واإلصالح
َ
توافق
لن تغيّر في تعاطيها مع الجلسات االنتخابية ،طالما أن ال
َ
مخاوف
على مرشح لرئاسة الجمهورية ،خصوصا ً أن هناك
من استغالل النصاب في حال حصوله لتمرير مرشح من تحت
الطاولة ،األمر الذي أشار إليه نائب األمين العام لحزب الله الشيخ
نعيم قاسم أمس.

المشنوق يستبعد انتخاب الرئيس

لكن المالحظ في هذا اإلطار ما قاله وزير الداخلية «المستقبلي»
نهاد المشنوق ،إذ استبعد حصول انتخاب رئيس للجمهورية
ضمن المهلة الدستورية ،مالحظا ً أيضا ً أن الحكومة تستطيع إدارة
شؤون البالد بحد أدنى من التفاهم.
ولفت المشنوق إلى أن أي توجه في المرحلة المقبلة لالتفاق
على مرشح توافقي بما في ذلك العماد عون لن يسير «المستقبل»
به من دون موافقة سمير جعجع ،مشيرا ً إلى أن «المستقبل» لن
يدير ظهره لرئيس «القوات».
والجدير بالذكر أن «اعتصاما ً حاشدا ً حصل أمس في رياض

م�سرحية الحوار ...
(تتمة �ص)1
وتورد المصادر أن ال تلزيم أميركي وال
روسي لفرنسا في االستحقاق الرئاسي
اللبناني  ،وليس هناك أي تغير سعودي
من ناحية رئيس التيار الوطني الحر،
فهم بكل بساطة ال يثقون به بحسب قول
المصادرالفرنسيةالتيتؤكدأنهناكنية
واضحة لدى تيار المستقبل للوصول إلى
 25أيار الحالي ومحاولة السطو بالعرف
على بعض م��ن ص�لاح��ي��ات الرئيس
لمصلحةرئاسةالحكومة.
األوس���اط الباريسية تحدد تموز
المقبل مبدئيا ً م��وع��دا ً لبدء الحلحلة
في االتفاق على رئيس لبناني جديد،
تزامنا ً مع استحقاقات عدة في المنطقة
منها ال��ب��دء الرسمي ل��والي��ة رئاسية
جديدة للرئيس السوري بشار األسد
ال��ذي سوف يقسم اليمين الدستوري
في تموز المقبل ،فضالً عن توقعات
بوصول المحادثات األميركية اإليرانية
إلى مراحل مصيرية في شهر تموز وفق
المسار التصاعدي الذي تشهده حالياً،
أضف إلى ذلك أن فصل الصيف سيشهد
تسريعا ً في عملية التغيير في مراكز
النفوذ في السعودية.
بانتظار هذه االستحقاقات وغياب
أي استراتيجية مشتركة أميركية
روس��ي��ة ف��ي ال��ق��رم وف��ي س��وري��ة أتى
االستحقاق الرئاسي اللبناني ليدخل
في ب��راد المواقف المؤجلة ،خصوصا ً
أن السعودية تعتبر أن مسار الحرب
ف���ي س���وري���ة ال ي��س��م��ح ل��ه��ا ب��ف��رض
رئيس لبناني م��وال لها ،وهي تحاول
إيجاد نوع من التوازن االستراتيجي
والعسكري على األرض السورية توظفه
لمصلحتها ،وهي في هذا المسعى م ّولت
وشجعت على فتح جبهة الريف الغربي
لدرعا األسبوع الماضي للتخفيف عن
حليفها في الريف الدمشقي (زه��ران
ع��ل��وش) ال���ذي يمر ب��وض��ع عسكري
صعب في الغوطة الشرقية منذ تحرير
القلمون وبدء معركة المليحة وجوبر
اللتين تعتبران معقالً له بعد دوما ،فيما
حركت تركيا وقطر الوضع في الساحل
السوري في محاولة لتعطيل االنتخابات
الرئاسية السورية.
وت��ع��ت��ب��ر ال��س��ع��ودي��ة وف��رن��س��ا
االنتخابات الرئاسية السورية المقررة
في مطلع حزيران المقبل هزيمة كبيرة
لمشروعهم في سورية ال��ذي بني منذ
لحظاته األول����ى ع��ل��ى استراتيجية
إسقاط الرئيس السوري بشار األسد
ونظامه في وقت ال توجد معجزة توحي
بحصول مفاجأة جدية في االستحقاق
الرئاسي اللبناني قبل اتضاح مصير
االس��ت��ح��ق��اق��ات ال��روس��ي��ة األميركية
اإليرانية في الصيف المقبل تزامنا ً مع
انجالء غبار معركة الغوطة الشرقية عن
وضع عسكري واستراتيجي جديد.

الصلح بالتزامن مع موعد الجلسة النيابية تنديدا ً بترشيح
جعجع لرئاسة الجمهورية.

الجيش مجددا ً في دائرة االستهداف
من العصابات اإلرهابية

ف��ي سياق آخ��ر ،ع���اودت المجموعات اإلره��اب��ي��ة المسلحة
استهداف الجيش اللبناني من خ�لال تمركز أع��داد كبيرة من
المسلحين في ج��رود ع��رس��ال ،هربت من منطقة القلمون في
سورية ،بعد هزيمتهم أمام الجيش السوري.
وقد كمنت مجموعة مسلّحة لدورية من الجيش في منطقة
الرهوة في ج��رود عرسال بعد تبلغ الجيش عن وج��ود سيارة
مفخخة ،ما أدى إلى اشتباكات استمرت لساعات عدة تمكن خاللها
الجيش من فرض السيطرة على المنطقة ،وشاركت مروحيات
الجيش في عملية التمشيط .وقد أدى الكمين المجرم واالشتباكات
إلى جرح ثمانية عسكريين ،بينما لم يعرف عدد القتلى والجرحى
ل��دى المجموعات اإلرهابية ،كذلك قامت الطائرات السورية
باإلغارة على تجمعات المسلحين في المنطقة.
وأكدت قيادة الجيش في بيان أن دورية تابعة لها تعرضت
إلطالق نار في الرهوة في جرود عرسال ،ما أدى إلى إصابة خمسة
عسكريين وقد ردت وحدات الجيش على مصادر النيران وقامت
بتمشيط المنطقة.
وذك��رت الوكالة الوطنية لإلعالم مساء أمس أن العشرات
سقطوا بين قتيل وجريح من المسلحين ،وقد تمكن الجيش من
توقيف أربعة منهم.
وأعلن ما يسمى «لواء أحرار الس ّنة» في بعلبك مسؤوليته عن
العملية اإلجرامية.

إضراب واعتصام لالتحاد العمالي

في الشأن المطلبي والحياتي ،نفذ االتحاد العمالي العام
إضرابا ً تحذيريا ً شاركت فيه قطاعات عمالية ونقابية واسعة،
ونفذ االتحاد اعتصاما ً في ساحة رياض الصلح أكد خالله رئيس
االتحاد غسان غصن ض��رورة إق��رار سلسلة الرتب والرواتب
وإعطاء العمال حقوقهم ومواجهة فلتان األسعار واالحتكار ،وأعلن
رفضه أي زيادات على الضرائب بما في ذلك الضريبة على القيمة
المضافة.

تخفيضات السلسلة!

في سياق متصل عُ لم أن اللجنة النيابية التي شكلتها الجلسة
العامة قبل أسبوعين سترفع تقريرها إلى الرئيس بري قبل نهاية
األسبوع الحالي ،وقالت مصادر في اللجنة لـ»البناء» إن التقرير
سينجز يوم غد الجمعة ليصار إلى رفعه لرئيس المجلس.
واعترفت المصادر أن اللجنة خفضت أرق��ام السلسلة بمبالغ
كبيرة جداً .لكنها قالت إن هذا التخفيض ليس أقل من األرقام
التي حددتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ،بل إن زيادات جرى
إدخالها على أرقام السلسلة ،مشيرة إلى أن التخفيض حصل
على الزيادات التي أدخلتها اللجان النيابية ،مشيرة أيضا ً إلى
اإلبقاء على بعض الضرائب بينها الضريبة على المصارف.

ّ
المر�شحين ( ...تتمة �ص)1
عدد
م��ش��ي��را ً ف���ي ب��ي��ان أم���س إل���ى أن
«بريطانيا تضغط بشدة لضمان
إج��راء تحقيق ،وندعو منظمة حظر
األسلحة الكيماوية لتنفيذ مهمتها
بشكل عاجل» ،معتبرا ً أن «الوقت هو
األساس في تقديم الحقائق كاملة.
الوزير البريطاني أشار إلى وجوب
أن ُتمنح البعثة القدرة على الوصول
إل��ى المواقع كافة ،وأن يسمح لها
بإجراء تحقيقها من دون أي تدخالت
أو تأخير ،مؤكدا ً أن «على المجتمع
الدولي أن يكون جاهزا ً لمحاسبة
أي ش��خ��ص اس��ت��خ��دم األس��ل��ح��ة
الكيماوية».
وفي السياق ،رأت وزيرة الخارجية
االيطالية فيديريكا موغيريني أنه
من الممكن أن تتم خ�لال األسابيع
القليلة المقبلة عملية نقل األسلحة
الكيماوية السورية في ميناء جويا
تاورو إلى سفينة الشحن األميركية،
التي ستتولى في وقت الحق مهمة
تدميرها في عرض البحر.
وأك��دت موغيريني أنها ستكون
ح��اض��رة إل��ى جانب المدير العام
لمنظمة حظر األسلحة الكيماوية،
أحمد أوزوموجو في ميناء كاالبريا
أثناء نقل هذا السالح ،من أجل ضمان
أكبر قدر ممكن من الشفافية للعملية.
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت ارت��ف��ع عدد
المتقدمين بترشيحاتهم لمنصب
رئيس الجمهورية في سورية إلى
 17مرشحا ً بعد تقديم  6مواطنين
ترشيحاتهم أم��س إل��ى المحكمة
ال��دس��ت��وري��ة العليا ،وه��م محمود
خليل حلبوني ومحمد حسن الكنعان
وخالد عبده الكريدي وبشير محمد
البلح وأحمد حسون العبود وأيمن
شمدين العيسى علم.
وأع��ل��ن��ت المحكمة الدستورية
العليا أنه استنادا ً ألحكام دستور
ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��وري��ة
وقانون المحكمة وقانون االنتخابات
العامة ،فإن المحكمة تعلم مجلس
الشعب بواقعة ترشح هؤالء لمنصب
الرئاسة السورية ،ليتسنى ألعضاء
المجلس أخذ العلم بذلك لممارسة
حقهم الدستوري في ما إذا رغبوا في
تأييد المرشحين المذكورين.
وأك��دت فرنسا على لسان نائب
المتحدث باسم خارجيتها فنسنت
فلوريني أن ال��ح��ل السياسي هو
السبيلالوحيدإلنهاءاألزمةالسورية،
مشيرا ً إلى أن «الحل السياسي يجب
أن يشمل استبعاد الرئيس بشار
األسد والجماعات الجهادية» ،وشدد
على أن «فرنسا تقف دائ��م��ا ً وراء
الجماعات المعتدلة».
إل��ى ذل��ك ،أعلن م��ن��دوب روسيا
ال��دائ��م ل��دى األم��م المتحدة فيتالي

تشوركين أن ال��دول الغربية تنوي
إعداد مشروع قرار حول سورية في
مجلس األم��ن الدولي تحت الفصل
السابع.
وأشار تشوركين في أعقاب جلسة
لمجلس األمن حول الوضع اإلنساني
في سورية أمس ،إلى أن هذه الخطوة
تأتي في وقت غير مناسب ،وأنه يجب
بدال ً من ذلك التركيز على التسوية
السياسية للوضع في سورية.
وي���أت���ي ذل����ك ب��ع��د ي����وم على
تأكيد األم��م المتحدة أنها لن تسلم
المساعدات اإلنسانية عبر الحدود
إلى سورية إال بعد موافقة الحكومة
السورية ،مشيرة إلى أنه ال يجوز لها
المشاركة في أنشطة في أرض بل ٍد
عضو إال بموافقة حكومة هذا البلد.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث
باسم األم��م المتحدة «إن��ه موقف
قائم منذ فترة طويلة وثابت لألمم
المتحدة يتسق مع ميثاقها ال تجوز
للمنظمة المشاركة في أنشطة في
أرض بلد عضو إال بموافقة حكومة
هذا البلد».
وكانت الحكومة السورية قد أكدت
التزامها بالتعاون التام مع األمم
المتحدة من أجل تلبية االحتياجات
األس��اس��ي��ة للمواطنين السوريين
وت��س��ه��ي��ل إي���ص���ال ال��م��س��اع��دات
اإلنسانية إلى كل المناطق بما في
ذل��ك تسهيل إدخالها عبر المنافذ
ال��ح��دودي��ة ال��رس��م��ي��ة م��ع ب��ل��دان
الجوار.
وق����ال ال��م��ن��س��ق ال��م��ق��ي��م ل�لأم��م
المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانية
في سورية يعقوب الحلو إن «جهود
المنظمات اإلنسانية ما كان لها أن
تنجح وتحقق أهدافها لوال التعاون
الكبير من الحكومة السورية».

الوضع الميداني

تمكنت وحدات الجيش السوري
من السيطرة على منطقة البريج
قرب مدينة الشيخ نجار الصناعية
ف���ي ح��ل��ب ،ب��ع��د س��ي��ط��رت��ه على
مناطق المديونية وشامر وجامعة
ال��م��أم��ون ،ف��ي وق��ت تابع الجيش
تقدمه ف��ي ال��رام��وس��ة والعامرية
وال��ل��ي��رم��ون وق��ض��ى ع��ل��ى أع���داد
كبيرة من اإلرهابيين ودمر عددا ً من
آلياتهم.
ون���ف���ذت وح�����دات م���ن الجيش
عمليات ضد تجمعات المسلحين
ف��ي م��ن��اط��ق ال��م��دي��ن��ة الصناعية
ومحيط السجن المركزي والجبيلة
وم��اي��ر وم����ارع وح��ري��ت��ان بريف
حلب الشمالي وعندان والمنصورة
والشويحنة بريف حلب الغربي
وكويرس ورس��م العبود والجديدة

وا�شنطن ت�س ّترت( ...تتمة �ص)1
في الواليات المتحدة ،فإن البيت األبيض لم يُشر إلى
تلك الوثائق في السجالت التي قدمها ح��ول الرسائل
االلكترونية بين مسؤولي اإلدارة عقب الهجوم ،الذي أدى
أيضا ً إلى مقتل ثالثة أميركيين.
وكتبت الوثائق على طريقة األسئلة واألجوبة المباشرة
مع عدد من أعضاء المجلس االستشاري األمني ألوباما،
ويرجح أن تكون قد أُعدت من أجل مندوبة أميركا السابقة
ف��ي مجلس األم���ن ،س���وزان راي���س ،تحضيرا ً لمقابلة
تلفزيونية كانت تعتزم القيام بها.
وكان نواب الحزب الجمهوري قد أكدوا طوال األشهر
الماضية أن اإلدارة األميركية تمسكت بروايتها حول كون

الهجوم نتيجة لتظاهرة خرجت عن السيطرة ،بعدما كان
هدفها األساسي االحتجاج على فيلم مسيء للنبي مح ّمد،
في حين كانت األدلة تشير إلى أن العملية هي هجوم منظم
من قبل «مجموعة إرهابية» ،وتدل الوثيقة المنشورة على
أن اإلدارة كانت تشدد في األجوبة التي ترغب بأن تدلي
بها رايس على قضية أن الهجوم ناجم عن أحداث عنف
جراء التظاهرة.
وف��ي ه��ذا اإلط��ار ،علقت الناطقة باسم مجلس األمن
القومي األميركي ،بيرناديت ميهان ،بالقول إن محتوى تلك
الوثيقة يعكس «ما كانت تقوله اإلدارة األميركية في ذلك
الوقت بنا ًء على ما فهمته من المعطيات المتوافرة».

في الريف الشرقي للمحافظة ،ودمر
نحو  50سيارة وآلية وقتل أع��دادا ً
منهم ،فيما استهدفت وحدات الجيش
المسلحين ف��ي أح��ي��اء ال��راش��دي��ن
الرابعة وبستان القصر والزبدية
وال��ص��اخ��ور والصالحين وهنانو
والسكن الشبابي في بني زيد وحلب
القديمة.
وف���ي ري���ف ال��ع��اص��م��ة ،واص��ل
ال��ج��ي��ش عمليته ال��ع��س��ك��ري��ة في
ال��م��ل��ي��ح��ة وض���يّ���ق ال��خ��ن��اق على
المسلحين ،وس��ط قصف مدفعي
وجوي مر ّكز على تجمعاتهم في دير
العصافير وزبدين وزملكا ،فيما تابع
الجيش تقدمه في حي جوبر وسيطر
على ع��دد من كتل األبنية الجديدة
داخله وقتل عددا ً من المسلحين ودمر
منصات إلطالق الهاون على دمشق.
واستهدفت وح���دات أخ���رى من
الجيش مسلحين على محور المدينة
الصناعية في دوم��ا وم��زارع عالية
وع��درا العمالية ،والرحيبة ومقالع
البتراء في جيرود ومحيط السيدة
سكينة في داريا.
وف��ي ال��ري��ف الشمالي لالذقية،
استهدف الجيش والقوات الرديفة
مسلحين على محاور النبعين ونبع
المر وعين الدلبة وقتل  39إرهابيا ً
وأص���اب  50آخ��ري��ن معظمهم من
جنسيات غير س��وري��ة ،ف��ي وقت
تابعت ال��ق��وات المسلحة تمشيط
أح���راج ب��ل��دة ال��س��م��را ،واستهدف
ال��ط��ي��ران الحربي م��خ��ازن أسلحة
ومسلحين في الربيعة وسلمى.

�إعالنات ر�سمية
تعلن بلديبة حي الفيكاني ـ قضاء زحلة
عن رغبتها بتجديد اإلع�لان عن مناقصة
عمومية لمد شبكة مياه للشفة في البلدة.
على ال��راغ��ب��ي��ن بالمشاركة ف��ي هذه
المناقصة الحصول على دفتر الشروط
العام المصدق لهذه الغاية من مبنى البلدي
ضمن الدوام الرسمي.
ت��ق��دم ال���ع���روض اع���ت���ب���ارا ً م���ن ي��وم
الخميس الواقع في  2014/5/1ضمن
ال���دوام الرسمي ولغاية االثنين الواقع
في  2014/5/12الساعة الثانية عشرة
ظهراً.
ويرفض كل طلب خارج هذه المهلة.
تفض العروض الساعة الواحدة من ظهر
يوم االثنين الواقع .2014/5/12
رئيس البلدية
علي السرغاني
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استدراج عروض لصيانة الخط البحري
وتفريغ كمية  /850.000/كيلوليتر من
مادة الفيول أويل في معمل الجية الحراري.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50000/ل.ل.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق «»12
ـ المبنى المركزي.
علما ً إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2014/5/23عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2014/4/5
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 732

