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البغدادي يستنفر املسلمني 
للهجرة إلى »الدولة اإلسالمية« 

في أول تسجيل صوتي 
منذ 6 أشهر
عواصم ـ وكاالت: استنفر أبو بكر البغدادي، زعيم 

تنظيم »داعش«، املسلمني إلى الهجرة إلى »الدولة 
اإلسالمية« املعروفة اعالميا باسم »داعش«، أو 

»القتال في مكانه«، في أول تسجيل صوتي له منذ 
نحو 6 أشهر.

وقال أبو بكر البغدادي في التسجيل الذي أذاعه 
موقع الفرقان التابع للتنظيم ونشر في عدة مواقع 

الكترونية »ال عذر ألي مسلم قادر على الهجرة 
إلى الدولة اإلسالمية أو قادر على حمل السالح في 

مكانه... وإنا نستنفر كل مسلم في كل مكان إلى 
الهجرة إلى الدولة اإلسالمية أو القتال في مكانه 

حيث كان«.
والتسجيل مدته نحو 35 دقيقة، وهو االول 

للبغدادي منذ نوفمبر وقد بدا فيه الصوت شبيها 
بالوارد في تسجيالت سابقة، ولم يحدد تاريخ 

التسجيل، كما ال ميكن التحقق من صدقيته بشكل 
مستقل.

ويأتي التسجيل بعد تقارير صحافية في االسابيع 
املاضية رجحت اصابة البغدادي اصابة بالغة في 

ضربة جوية للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن 
ويستهدف منذ الصيف مناطق سيطرة التنظيم في 

سورية والعراق.
وقال البغدادي »ايها املسلمون، ال يظن احد ان 

احلرب التي نخوضها هي حرب الدولة االسالمية 
وحدها، وامنا هي حرب املسلمني جميعا، حرب كل 
مسلم في كل مكان، وما الدولة االسالمية اال رأس 

احلربة فيها«.
واضاف »فانفروا الى حربكم ايها املسلمون في 

كل مكان، فهي واجبة على كل مسلم مكلف ومن 
يتخلف او يفر يغضب اهلل عليه ويعذبه عذابا 

اليما«، مضيفا »ما كان االسالم يوما دين السالم. 
ان االسالم دين القتال«.

وتابع »آن لكم ايها املسلمون ان تعلموا ان ال 
عزة لكم وال كرامة وال أمن وال حقوق اال في ظل 
اخلالفة« التي اعلن التنظيم اقامتها في 29 يونيو 
2014، ونصب عليها البغدادي »خليفة للمسلمني«.

وانتقد البغدادي العراقيني الذين نزحوا جراء 
املعارك في محافظة االنبار )غرب(، الى بغداد او 

مناطق اخرى، داعيا اياهم الى العودة.
وقال: »يا اهل السنة في العراق، ونخص اهلنا في 
االنبار، ان قلوبنا تتفطر لترككم منازلكم ودياركم 

وجلوئكم نحو الروافض وملحدي االكراد وتشردكم 
في البالد«.

وأضاف: »عودوا الى دياركم والزموا بيوتكم 
والتجئوا بعد اهلل الى اهلكم في الدولة االسالمية، 
فستجدون فيها بإذن اهلل احلضن الدافئ واملالذ 

اآلمن، فأنتم اهلنا ندافع عنكم وعن اعراضكم 
واموالكم، ونريد عزتكم وكرامتكم، ونريد امنكم 
وسالمتكم وجناتكم من النار«. وحذر البغدادي 

من ان التنظيم قد ينفذ عمليات فرار جديدة من 
السجون، وهو اسلوب اعتمده مرارا في العراق.

وأوضح: »ال يفوتني ان اذكر اسرى املسلمني في 
سجون الطواغيت في كل مكان، واقول لهم: لم 
ننساكم يوما ولن ننساكم ابدا ان شاء اهلل، ولن 

ندخر بإذن اهلل وسعا او نألو جهدا او نفوت فرصة 
حتى نحرركم عن آخركم«.

وتبنى التنظيم االسبوع املاضي عملية فرار اكثر 
من 40 سجينا من سجن مقر شرطة قضاء اخلالص 

في محافظة ديالى شمال شرق بغداد. وسيطر 
التنظيم على مساحات واسعة في شمال العراق 

وغربه في يونيو. كما يسيطر على مساحات في 
شمال سورية وشرقها.

وبدأ حتالف دولي تقوده واشنطن، تنفيذ ضربات 
جوية ضد اجلهاديني في البلدين منذ الصيف 

املاضي. ومكنت هذه الضربات القوات العراقية 
والكردية من استعادة السيطرة على بعض املناطق، 
في حني ال يزال اجلهاديون يسيطرون على انحاء 
رئيسية، ابرزها املوصل كبرى مدن شمال العراق 
والتي سجل فيها الظهور العلني الوحيد للبغدادي 

في يوليو.
وعلى الرغم من احلديث عن عملية عسكرية 

محتملة حملاولة استعادة املدينة، حذر البغدادي 
مقاتليه من تنفيذ عمليات ضدهم في شمال سورية 

قبل ذلك.
وقال: »اصبروا واثبتوا وخذوا حذركم، فإن اعداء 
اهلل يحشدون ويرعدون ويزبدون ويهددون اهل 

املوصل، وانا لنحسب ان حشدهم على الرقة )ابرز 
معاقل اجلهاديني في سورية( وحلب قبل املوصل، 

فخذوا حذركم«.
وحيا البغدادي مقاتليه في »الواليات« التي اعلنها 
في سورية والعراق، اضافة الى اجلهاديني الذين 
بايعوه في مناطق مختلفة من العالم، كسيناء في 

شمال مصر، وليبيا وتونس واجلزائر، داعيا اياهم 
الى »الثبات«.

)أ.ف.پ( صورة ارشيفية لزعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي   

دعا إلعادة النظر في »اتفاق الطائف« وإجراء انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب

عون طرح رغبات ولم يتجاوز اخلط احلكومي األحمر

االعترافات املوثقة له وبني 
احلكم القضائي الذي صدر 
بحقه. في هذه االش���رطة 
اعترف صريح لس���ماحة 
باالهداف احملددة للعمليات 
االرهابية املكلف بها، وتأكيد 
بصوته ان الرئيس السوري 
بشار االس���د واللواء علي 
اململ���وك وحدهما يعرفان 
باملخطط. أحاديث سماحة 
سجلت في منزله ببيروت 
وفيه���ا يش���رح للمخب���ر 
الس���ري كف���وري مخطط 
االعداد للتفجيرات وأنواع 
املتفجرات واألسلحة، مكررا 
ملرات عدة أن الرئيس بشار 
األسد واللواء علي اململوك 
وحدهما يعرفان باملخطط، 
ويحدد األهداف للعمليات 
اإلرهابية بتجمعات ملقاتلني 
ضد النظام السوري وممرات 
وجتمع���ات ديني���ة، حتى 
ل���و قتل فيها رج���ال دين 
ونواب ومفت���ون، ويظهر 
في لقطات اخرى س���ماحة 
وهو يسلم حقائب األسلحة 
واملتفج���رات من صندوق 
سيارته لكفوري. ومما قاله 
بالصوت والصورة: املهم 
اللواء عل���ي والرئيس  أن 
فق���ط يعلمان باألمر، فقال 
الكفوري: هناك شيوخ  له 
سنة يحضرون االفطارات، 
فأجابه: ال تسأل على احد. 
وحول الضجة التي اثارها 
احلكم املخفض الصادر من 
العس���كرية على  احملكمة 
سماحة، قال بيان ملجلس 
القض���اء األعلى إن النظام 
القضائي في لبنان يلحظ 
طرقا للمراجعة ضد أي قرار 
يشتكي منه، وان نسب أي 
مأخ���ذ إلى قاض ل���ه آلية 
مكرس���ة في القانون وهي 
محكومة بحملة ش���روط 
أهمها الس���رية، فال يجوز 
خرقه���ا عب���ر اإلعالن عن 
التفتيش  إلى  إحالة قاض 
القضائي أيا تكن األسباب 

والظروف.
ترددات احلكم على سماحة 
وصلت إلى ضريح الرئيس 

الش���هيد رفي���ق احلريري، 
حيث سجلت وقفة تضامن 
رافضة للحكم ش���ارك فيها 
العدل اش���رف ريفي  وزير 
والداخلية نهاد املش���نوق 
والشؤون االجتماعية رشيد 
درباس وقيادات 14 آذار، كما 
اعتصمت مجموعات شبابية 
من تيار املستقبل أمام مبنى 

احملكمة العسكرية.
وزير العدل اشرف ريفي 
حتدث عن خطوات للطعن في 
احلكم ومحاولة نقل امللف 
إلى املجلس العدلي بتغطية 
سياسية من 14 آذار للوزير 
ريفي، كم���ا أعلن ريفي عن 
رفع مش���روع إل���ى مجلس 
الوزراء إلحالة ملف سماحة 
إلى املجلس العدلي مبوازاة 

طلب نقض احلكم.
وقال الوزي���ر ريفي انه 
يعد مشروعا إلنشاء محكمة 
متخصص���ة ب���دل احملكمة 
العسكرية اخلاصة حملاكمة 
اجلرائم الكبرى واإلرهابية. 
الش���ؤون  وزي���ر  وأي���د 
االجتماعية رشيد درباس، 
وهو نقيب سابق للمحامني 
في طرابلس، حق وزير العدل 
الطع���ن، رافضا  في تقدمي 
استباحة املجتمع اللبناني، 
وس���أل اعضاء احملكمة: اي 
شفقة ورحمة اخذتكم به ولم 
تأخذهم باملجتمع الذي كان 

مستهدفا باالنفجار؟
الرئيس ميشال سليمان 
متنى أن تصدر جميع احملاكم 
الش����عب  احكامها باس����م 
اللبنان����ي وم����ن دون أي 
خضوع أو التفات إلى مبدأ 

املالءمة السياسية.
وشدد س����ليمان خالل 
اس����تقباله نائ����ب رئيس 
الدفاع  احلكوم����ة وزي����ر 
س����مير مقبل على ضرورة 
تش����ديد األحكام القضائية 
بحق املسؤولني احلاليني أو 
السابقني بأشد العقوبات ألنهم 
يستفيدون من التسهيالت 
والش����هرة واملنصب، وهذا 
ال يجوز استخدامه لغايات 

شريرة.

االجرائية الى مجلس الوزراء، 
وسأل عن املناصفة الطائفية 
وصحة التمثيل في قوانني 
االنتخاب، وه���ل نحن في 
مجتمع مافياوي تس���تباح 

فيه احلقوق الشعبية.
واعتبر التمديد ملجلس 
الن���واب تزوي���را لإلرادة 
الشعبية، واشار الى ابقاء 
قائد اجليش في موقعه مدة 
سنتني خالفا للقوانني، واين 
اصبحت املركزية املوسعة 
املتوازن، مالحقة  واالمناء 
الفساد في ادارة املال العام؟ 
لقد بلغ���ت الدولة مرحلة 
التفكك والعجز، وكل ما ال 
تستطيع احلكومة مجتمعة 
اقراره تت���رك وزيرا يقره 
بنفسه خارج اطار القوانني، 
مش���يرا بذلك الى التمديد 
للقيادات العسكرية والى 
التي  التعيين���ات االمنية 
شبه فيه احلكومة مبخيم 
صيفي تخشى هبوطه عند 
اول هبة رياح. واضاف: في 
خضم اخلطر الشديد الذي 
نعيش، نرى انفس���نا وقد 
اوكلنا امرنا الى حكومة ال 
تس���تطيع اتخاذ القرارات 
عند استحقاقها، فالقرارات 
املتأخرة هي كالسيف الذي 
سبق العزل، ال تأتي اال بعد 
الكارثة. ان احلكومة احلالية 
وجدت بتسهيل وبتنازل منا 
لكي نؤمن مبشاركتنا، احلد 
االدنى من االستقرار االمني 
واالقتصادي، فماذا يبقى من 
داع لوجودها ان هي تخلفت 
عن واجبها االمني االول عن 
تأمني الش���رعية للقيادات 
االمنية وعن الزامية تنفيذ 
قراراتها بخصوص النزوح 
السوري؟ القضية الساخنة 
بجد مازالت قضية احلكم 
املعتبر اقل مما يجب على 
الس���ابق ميش���ال  الوزير 
سماحة الذي سربت اشرطة 
مسجلة جديدة لالحاديث 
التي جرت بينه وبني املخبر 
السري لدى جهاز املعلومات 
ميالد كف���وري تعطي ادلة 
اضافية على بعد املسافة بني 

بيروت ـ عمر حبنجر

الذي  املؤمتر الصحافي 
عقده العماد ميش���ال عون 
امس وس���بقه بتحضيرات 
اعالمية وتوقعات سياسية 
تسخينية لم يكن باحلرارة 
املتوقعة، فهو اتهم احلكومة 
الس���المية بالعجز ومننها 
مبشاركته فيها، لكنه اظهر 
االلت���زام باالعتبارات التي 
جعل���ت منها خط���ا احمر، 
مكتفيا بعرض االوضاع دون 
حتديد مواقف، وفق حتليل 
نائب مسيحي من 14 آذار ل� 
»األنباء«. الذين راهنوا على 
مواقف حادة لرئيس التيار 
الوطني احل���ر حتولوا في 
رهاناتهم الى خطاب االمني 
الع���ام حلزب اهلل الس���يد 
حسن نصراهلل مساء اليوم 
افتراضا انه سيعلن االنتصار 
في القلمون، بينما يتحدث 

جيش الفتح عن كر وفر.
العماد ميشال عون في 
مؤمتر صحاف���ي عقده في 
الرابي���ة امس دع���ا إلعادة 
الطائف«  النظر في »اتفاق 
وإل���ى اعتم���اد االنتخابات 
الرئاس���ية من الشعب، او 
عبر استفتاء شعبي، بحيث 
ينتخب من ينال االكثرية، او 
اجراء انتخابات نيابية قبل 
الرئاسية، على اساس قانون 

يؤمن املناصفة.
وأضاف: مصرون على 
احلف���اظ على املؤسس���ة 
العسكرية وال ندعم للموقع 

العام اال النخبة.
ال���رد على  رفض عون 
اس���ئلة ح���ول موقفه من 
القائمة حول حكم  الضجة 
العسكرية املخفف  احملكمة 
ضد ميش���ال سماحة او ان 
يفسر كالمه ضد احلكومة 
هل هو متديد او تلويح، وقال 
ان ما اشرت اليه ليس اعالن 
موقف بل عرض لالوضاع.

وفي اش���ارة الى صهره 
العميد شامل روكز املرشح 
لقيادة اجليش، قال: ان املرشح 
لقيادة اجليش الذي يقر له 
اجلميع باملقدرة واالخالقية 

يدفع ثمن القربى.
وقال ع���ون ان االخطار 
الداخلية من صنعنا ويجب 
ان نعمل عل���ى معاجلتها، 
اما االخط���ار اخلارجية فال 
نستطيع السيطرة عليها، 
امنا م���ن الواج���ب تعزيز 

قدراتنا ملواجهتها معا.
واشار الى ابعاد اصحاب 
الكفاءات املسيحيني املتميزين 
عن املواقع احلساسة، وابعاد 
رج���ال السياس���ة الذي���ن 
يتمتعون بالصفة التمثيلية 
ع���ن الوقائع التي تش���كل 
املرجعيات االساس���ية في 
احلكم. وقال ان اتفاق الطائف 
لم يطبق منه س���وى اخذ 
صالحيات رئيس اجلمهورية 
حتى االنعدام، ونقل السلطة 

)محمود الطويل(  اعتصام شبابي وحقوقي لتيار املستقبل أمام احملكمة العسكرية في بيروت احتجاجا على احلكم املخفف على ميشال سماحة  

قضية احلكم 
املخفف مازالت 

محور التواصل 
السياسي.. 
وتسجيالت 

بالصوت 
والصورة حتمل 

اعترافات مذهلة 
لسماحة

دفن الرجل الثاني في التنظيم
 أبو عالء العفري في نينوى

تعطيل التشريع وعدم انتخاب الرئيس 
يهددان النظام البرملاني اللبناني

.. ومقاتلوه يسيطرون 
على املجمع احلكومي في الرمادي

الهراوي لـ »األنباء«: القوى السياسية شلت إرادتها 
بانتخاب الرئيس وعليها أال تشل »النواب واحلكومة«

بغداد ـ أ.ش.أ: أكدت وزارة الدفاع العراقية 
مقتل نائب زعيم تنظيم داعش اإلرهابي 
عبدالرحمن مصطفى آل شيخالر املكني 
»أبو عالء العفري« وذلك وفق معلومات 

استخباراتية دقيقة أشارت إلى دفنه أمس 
االول في مسقط رأسه في نينوى شمال 

غربي العراق. 
وذكر بيان لوزارة الدفاع أن عناصر داعش 
شيعوا العفري ـ الذي قتل األربعاء املاضي 
وقاموا بدفنه في قرية عني طالوي مسقط 

رأسه في نينوي. 
وكان طيران التحالف قصف اجتماعا 

للعفري مع »قاضي قضاة والية اجلزيرة 
والبادية« اكرم قرباش املكني باملال ميسر، 
وعدد كبير من قيادات التنظيم في جامع 
الشهداء مبنطقة العياضية بقضاء تلعفر 

مبحافظة نينوى شمال غربي العراق. 
يذكر أن القيادة املركزية للجيش األميركي 

قالت أمس االول في بيان صحافي إنها 
ليست لديها معلومات تؤكد ما أعلنه 

العراق عن مقتل العفري في غارة نفذت 

في تلعفر غرب مدينة املوصل. والعفري 
هو عبدالرحمن مصطفى يونس قدو آل 
شيخالر، وهو تركماني األصل وينحدر 

من منطقة تقع جنوب املوصل، وكان يعمل 
مدرسا ملادة الفيزياء في مدينة تلعفر 

مبحافظة نينوى، وسافر إلى أفغانستان 
سنة 1998، قبل أن يصبح عضوا بارزا في 
تنظيم القاعدة. وقد شغل العفري مناصب 

عديدة وبارزة في تنظيم داعش منها رئيس 
مجلس الشورى، ونائب اخلليفة بالتنظيم. 

وتولى العفري رئاسة تنظيم داعش بعد 
إصابة أبو بكر البغدادي في 18 مارس 
املاضي عقب استهداف موكبه بغارة 

للتحالف قرب احلدود العراقية ـ السورية. 
على صعيد آخر، صرح الناطق باسم 

عمليات بغداد العميد سعد معن بأن القوات 
اجلوية العراقية متكنت من قتل املفتي 

الشرعي لتنظيم داعش في األنبار والقائم 
والكرابلة اإلرهابي مال حميد اجلغيفي مع 

اثنني من ابنائه غربي الكرمة وشرقي مدينة 
الفلوجة مبحافظة األنبار غربي العراق.

د.ناصر زيدان ـ بيروت

مع انفضاض اجللسة 23 املخصصة النتخاب 
رئيس جديد للجمهورية اللبنانية من دون أي 
نتيجة، يكون قد مضى س����نة كاملة والبالد من 
دون رئيس، والفراغ الرئاسي يلقي بظالله القامتة 
على احلياة السياسية اللبنانية برمتها، نظرا ملا 
للرئاس����ة من دور ومهام، ال ميكن القفز فوقهما 
بسهولة، وألن الرئاسة هي الناظم للحياة العامة 

في لبنان
الصالحيات الرئاسية التي أنيطت مبجلس 
الوزراء مجتمعا، ال متارس بكاملها، وال بالكيفية 
املنتظمة التي ميارسها الرئيس شخصيا، ذلك ان 
التوافق يحكم ممارسة هذه الصالحية، وبالتالي 
يفرض على معظم القرارات واملراسيم الصادرة 
عن مجلس الوزراء احلصول على إجماع الوزراء 
لكي تصبح صاحلة للتنفيذ، على اعتبار ان نشر 
املراسيم من صالحية رئيس اجلمهورية، على 
عكس صدورها الذي ال يحتاج إال إلى النصف زائد 
واحد من الوزراء، أو ثلثي أعضاء احلكومة، إذا 
كانت القرارات من النوع املهم، كموضوع تعيني 

موظفي الفئة األولى في الدولة.
اإلجماع س����مة تعطيلية، ميك����ن ان تطبق 
في النظام القبلي، أو الديكتاتوري العس����كري، 
ولكنها ال ميكن أن تكون وسيلة حكم في النظام 
الدميوقراطي  البرملاني  النظ����ام  الدميوقراطي. 
اللبناني مهدد باالنهيار إذا ما بقيت الوتيرة احلالية 
قائمة على الساحة السياسية اللبنانية، فاخللل 
يتمدد الى كل الزوايا، برغم وجود بعض عوامل 
القوة التي حتمل شيئا من التفاؤل، متأتية من 
إجنازات بعض الوزارات، ومن رصانة وحكمة 

رئيس احلكومة متام سالم.
مجلس النواب الذي مدد لنفسه دورة كاملة 
نظرا لتعذر اجراء االنتخابات النيابية، ال يقوم 
باحلد األدنى من واجباته، فال هو ينتخب رئيسا 
للجمهورية، وال يقوم بدور املراقبة للس����لطة 
التنفيذية، وال بالتشريع، خصوصا تخلفه عن 
إقرار موازنة الدول����ة الغائبة منذ العام 2005، 
ولم تعد القاعدة االثنى عشرية صاحلة لتسيير 

شؤون املالية العامة، نظرا للتضخم الكبير الذي 
حصل خالل 10 سنوات، وتضاعفت بسببه أرقام 

الصرفيات والواردات على السواء.
يعارض التيار الوطني احلر، والقوات اللبنانية، 
عقد جلسات تشريعية ملجلس النواب، إال إذا وضع 
عل����ى جدول أعمال أول جلس����ة، اقتراح قانون 
لالنتخابات النيابية، واقتراح قانون الستعادة 
اجلنسية اللبنانية من قبل املغتربني من أصول 
لبنانية في اخلارج، وهذين القانونني يستحيل 
افرازهما في هذه الظروف املنعقدة التي متر بها 
البالد، علما ان اقتراح قانون استعادة اجلنسية 
قد يأتي بنتائج عكس����ية متاما ملا يراه الطرفان 
األساسيان على الساحة املسيحية، فإن أوساط 
سياسية مطلعة على أرقام املغتربني، والفئات 
املتحمسة منهم الس����تعادة اجلنسية، ترى ان 
القانون قد يزيد من االختالل الدميوغرافي ملصلحة 

املسلمني.
تعطيل جلس����ات مجلس النواب يؤدي الى 
إحداث خسائر مالية كبيرة في االقتصاد املتهاوي، 
فالهب����ات والقروض املقدمة م����ن البنك الدولي 
وغيره إلقامة مشاريع إمنائية، حتتاج الى موافقة 
مجلس الن����واب، ومنها مبلغ 600 مليون دوالر 
سيلغى بالكامل إذا لم يتم التصديق عليه خالل 
هذه الدورة التشريعية العادية التي تنتهي في 
30 مايو احلالي، لتعذر فتح دورة اس����تثنائية 
للمجلس، ألنها حتتاج لتوقيع رئيسي اجلمهورية 
واحلكومة، كما ان القوانني األخرى املتفق عليها 
في اللجان ضرورية، والزمة اإلقرار، ومنها قانون 

سالمة الغذاء.
ربط التشريع بشروط تعجيزية، فيه شيء 
م����ن النهج التعطيلي، بصرف النظر عن أحقية 
مطالب القوى التي تفرض هذه الشروط، وجواب 
وزير املالية علي حسن خليل على طرح د.سمير 
جعجع حول القاعدة القانونية التي تقول: »ما 
ال ي����درك كله، ال يترك كله« يبني أهمية معاجلة 
االستحقاقات الداهمة التي ال حتتمل أي تأجيل، 
فتعطيل انتخ����اب الرئيس، وتوقيف كل أعمال 
التشريع، قد يطيح بالنظام البرملاني الدميوقراطي 

برمته.

بغداد- وكاالت: قال ضابط في شرطة محافظة 
األنبار غربي العراق امس، إن تنظيم »داعش« 

سيطر على املجمع احلكومي وسط مدينة 
الرمادي)مركز االنبار( بعد مواجهات عنيفة مع 

القوات األمنية دفعتها إلى االنسحاب منه.
وبحسب »األناضول«، أوضح الضابط وهو 
برتبة رائد، أن »داعش سيطر على املجمع 

احلكومي وسط الرمادي ظهر امس، والذي 
يضم مديرية شرطة محافظة األنبار ومقر 

ديون محافظة األنبار ومكتب احملافظ ومقرات 
إدارية أخرى، بعد انسحاب القوات االمنية 

من املجمع نتيجة شدة االشتباكات وتفجير 

العربات املفخخة من قبل مقاتلي التنظيم«.
وأضاف أن مقاتلي »داعش« رفعوا علم التنظيم 

فوق املجمع احلكومي بعد سيطرتهم عليه.
وأشار الضابط الذي طلب عدم الكشف عن 

اسمه، الى إن القوات األمنية نقلت محتويات 
املجمع احلكومي من وثائق وغيرها إلى مقر 

قيادة عمليات األنبار شمالي املدينة قبل 
االنسحاب منه.

وتأتي سيطرة التنظيم على املجمع احلكومي 
في الرمادي بعد ساعات من هجوم واسع شنه 
مقاتلوه على وسط املدينة صباح امس، بحسب 

مصادر أمنية.

بيروت ـ زينة طّبارة

عام مضى على الش����غور الرئاسي، وخالف 
القوى السياسية حول الهوية السياسية للرئيس 
العتيد مازال على حاله، ال بل أخذ خالل االسابيع 
املنصرمة من منحى تصعيديا نتيجة التطورات 
العس����كرية واألمنية املمتدة من العراق مرورا 
بس����ورية وصوال الى عاصفة احلزم في اليمن، 
والتي كانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير. 
وعليه رأى وزير الدفاع السابق خليل الهواري، أن 
القوى السياسية التي يتألف منها املجلس النيابي، 
أقحمت نفسها بشكل أو بآخر في صراعات املنطقة 
وأصبحت مرتبطة بالواقع اإلقليمي املعقد، األمر 
الذي انعكس انقساما حادا في الرؤية والتوجه بني 
مكوناتها، وحال دون متكن اي من القوى النيابية 
من تأم����ني الثلثني النتخاب رئيس للجمهورية، 
معربا بالتالي عن اعتقاده ان يس����تمر اجلمود 
الراهن في االستحقاق الرئاسي على حاله، الى 
حني حصول توافق إقليم����ي يعيد بدوره بناء 
التوافق بني القوى السياسية في لبنان وميكنها 
من انتخاب رئيس للجمهورية. وإزاء ما تقدم، 
قال الهراوي في تصريح ل� »األنباء«: »مبثل ما ان 
التأخير في التوافق على رئيس للجمهورية هو 
بيد القوى السياسية، فإن حاجات املواطنني وتأمني 

مصاحلهم هي ايضا من مسؤولية تلك القوى، لذلك 
هي مدعوة الى التوافق والتفاعل داخل مجلسي 
النواب والوزراء، مب����ا يؤمن مصالح املواطنني 
واستمرارية العمل املؤسساتي، معتبرا ردا على 
سؤال ان ليس هناك خرق للدستور في عملية 
التشريع بغياب رئيس اجلمهورية، بقدر ما هناك 
عدم إرادة لدى بعض القوى السياسية في النزول 
الى املجلس النيابي للتشريع، وطاملا ان القوى 
السياسية هي التي شلت إرادتها بانتخاب الرئيس 
العتيد، عليها وبإرادة معاكسة أال تشل مجلسي 
النواب وال����وزراء، وأال تضرب عرض احلائط 

مبصالح الناس واحتياجاتهم املعيشية.
وعن توقعاته ملا سيؤول إليه اخلالف حول 
التعيينات األمنية، أعرب الهراوي عن عدم قدرته 
على استشراف ما سيقدم عليه العماد عون في 

حل عجزت احلكومة عن إجناز هذا امللف.
معتبرا في املقابل انه من املتعارف عليه قانونا 
للجوء الى تعيني مدير في اإلدارة العامة »بالوكالة« 
في حال تعذر على مجلس الوزراء تأمني الثلثني 
لتعيني أصيل، إال ان ه����ذا اإلجراء )أي التعيني 
بالوكال����ة( ال ميكن تطبيقه على املواقع األمنية 
القيادية، فيبقى واحلالة تلك أمام مجلس الوزراء 
خي����اران ال ثالث لهما، إما التوافق وتعيني قادة 

جدد، وإما التمديد للحاليني.


