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�أوكرانيا والحرب الأهلية ( ...تتمة �ص)1

م���ن أل��ف��ي م��ق��ات��ل م���ن ال��ت��ت��ار والداغستانيين
والشيشانيين ،وقد تمكن الجيش السوري من
امتصاص الهجوم واستيعاب نتائجه والتأسيس
لهجومه المعاكس باسترداد البرج  ،45كما في
ح��ل��ب فشلت م��ح��اوالت تجميع البنية القتالية
لجبهة النصرة مع المقاتلين الوافدين من الحدود
التركية والواصلين ج��وا ً من عمان بعد خروج
األردن من مغامرة المواجهة الحدودية ،وتمكن
الجيش من حماية مواقعه خصوصا ً دوار المالية
وجمعية ال��زه��راء ومقر االستخبارات الجوية،
ل��ت��ص��ي��ر ج��ب��ه��ات ال��ق��ت��ال ال��ت��ي ت��ش��ه��د تغييرات
حقيقية هي تلك الممتدة من القلمون إلى جوبر
وخصوصا ً حمص.
هكذا أضاء الرئيس بشار األسد بحديثه أمام
أس��ات��ذة وط�ل�اب ال��ع��ل��وم السياسية ف��ي جامعة
دم��ش��ق ع��ن دخ���ول ال��م��واج��ه��ة ال���دائ���رة انعطافا ً
ع��س��ك��ري��ا ً وش��ع��ب��ي��ا ً ل��م��ص��ل��ح��ة ال����دول����ة ،س���واء
ب��اإلن��ج��ازات ال��ت��ي يحققها ال��ج��ي��ش أو بالتبدل
ال��ح��اص��ل ف��ي ال��م��زاج الشعبي ال���ذي تسنى له
التعرف ع��ن ق��رب إل��ى المجموعات التي تحمل
ل���واء ال��م��ع��ارض��ة وت��م��ك��ن م��ن اخ��ت��ب��ار التفسير
وال���وص���ف ال��ل��ذي��ن ت��ق��دم��ه��ا ال���دول���ة ل��م��ا تشهده
س��وري��ة ليكتشف صدقيتها أك��ث��ر ف��أك��ث��ر ،وبدا
ك�لام الرئيس األس��د إش���ارة ل��ت��ط��ورات حاسمة
في الميدان حملتها أنباء القلمون من رنكوس
ومستشفى ال��ق��ل��م��ون الكبير وم��ن ال��غ��وط��ة في
تطورات محاور جوبر ،لكن التطور األبرز كان
االعتراف الذي حملته قناة العربية عن بدء تهيؤ
حمص لتسليم المسلحين أسلحتهم وخروجهم
من كل أحيائها ،بعدما فشلت كل محاوالت فك
الطوق عنهم وإيصال خطوط اإلم��داد لهم ،فما
جرى في القصير وزارة وقلعة الحصن ويبرود،
شكل نقطة التحول في الحقل ،والحصاد يبدو
قريبا ً في بيادر حمص.
بانتظار التطورات اإلقليمية والدولية الكبرى
ال��ت��ي يمكن أن ت��ض��يء ال��ق��رار ال��ل��ب��ن��ان��ي بشأن
االس��ت��ح��ق��اق ال���رئ���اس���ي ،ت��ب��ق��ى س��ل��س��ل��ة الرتب
وال��روات��ب امتحانا ً م��ن جهة وتمرينا ً م��ن جهة
أخرى لخلط أوراق التكتالت السياسية والنيابية
نحو االستحقاق الرئاسي ،الذي ينتظر قبل نهاية
الشهر تالقي نداء البطريرك بشارة الراعي مع
دعوة الرئيس نبيه بري.
غ���دا ً ينعقد مجلس ال��ن��واب للبت ف��ي مصير
السلسلة التي جرجرت وتعقدت وص��ارت عبئا ً
ينتظر النواب أن ينزاح عن أكتافهم ،بينما نجحت
ج��م��ع��ي��ة ال��م��ص��ارف ب���إح���داث خ���رق ف���ي جبهة
النواب المحسوبين في دائرة التأييد للتصويت
على السلسلة ،بالكالم الملتبس ع��ن اإلصالح
الذي أطلقه النائب وليد جنبالط عن احتمال كبير
لرفض كتلته التصويت بنعم للسلسلة ،بسبب
«عدم توافر مصادر تمويل واضحة لها».
بعد جنبالط كخط دفاع أول تتحدث مصادر

مصرفية عن الرهان على قيام رئيس الجمهورية
ب���ر ّد ال��ق��ان��ون لمجلس ال���ن���واب إذا ت��م إق����راره،
وبالتوازي قيام عدد من النواب بتحضير طعن
لدى المجلس الدستوري إذا مر القانون بتأكيد
جديد من النواب مرة أخرى بعد ردّه ،وهذا يعني
جرجرة السلسلة في جلجلة تمت ّد أشهرا ً قد يمد
أجلها حال المجلس الدستوري المعطل.
وم��ش��ك��ل��ة ال��س��ل��س��ل��ة ال���م���وازي���ة ت��ت��م��ث��ل في
اإلرض����اءات واإلض��اف��ات ال��ت��ي ق��د تتعرض لها
ل��ت��ض��م��ن ال���م���رور ال��ن��ي��اب��ي وال��ت��م��وي��ل��ي ،س���واء
باجتزاء بعض المطالب أو تحجيمها ،أو زيادات
ضرائبية مما سيؤدي إلى رفض نقابي غاضب
ينتقل إلى الشارع.
ضباب السلسلة ق��د يخلق مناخا ً م��ن التوتر
في الشارع يطغى على ملفي األم��ن والرئاسة،
ما لم يتصرف مجلس النواب بذكاء الترفع على
الحسابات والوالءات.

غدا ً يوم حاسم في مصير السلسلة

ف��ي ه��ذا ال��وق��ت ،ينتظر أن يم ّثل ي��وم غ��د الموعد
الحاسم بين إقرار سلسلة الرتب والرواتب بما يتناسب
مع حقوق المعلمين والموظفين والسلك العسكري،
بالتوازي مع إمكانات الدولة ،واحتمال عودة التصعيد
النقابي من قِبل هيئة التنسيق إلى الشارع ،إذا تجاوزت
التعديالت على السلسلة ما يمكن أن تقبل به الهيئة
ونقابات المعلمين والموظفين.

ثالثة بنود ضبابية

ف��ي��م��ا ص��عّ ��دت ج��م��ع��ي��ة ال��م��ص��ارف وال��ه��ي��ئ��ات
االقتصادية وأص��ح��اب رؤوس األم���وال وال��ث��روات
الخيالية من اعتراضاتهم على إق��رار السلسلة عبر
تم ّنعهم عن المشاركة بالحد األدنى من الضرائب على
أرباحهم بما في ذلك أصحاب المخالفات البحرية،
بدت أج��واء الجلسة النيابية غير واضحة قبل 24
ساعة من انعقادها خصوصا ً في ثالثة مواضيع
أساسية ترفضها هيئة التنسيق ومعها االتحاد
العمالي العام وهي :محاولة بعض الكتل مدعوة من
الهيئات االقتصادية رفع ضريبة القيمة المضافة أي
الـ  TVAإلى  12في المئة ،لتشمل كل السلع والمواد
ال أن تقتصر على الكماليات ،ومصير المفعول الرجعي
وفق ما كانت الحكومة السابقة قد أق ّرته في مقابل
محاوالت إلغاء هذا المفعول وأيضا ً السعي إلى تجزئة
السلسلة ما بين ثالثة وخمسة أعوام ،ما يفقدها قيمتها
وال يعطي الحق ألصحابه من معلّمين وموظفين وسلك
عسكري.
وبينما بقيت مواقف بعض الكتل النيابية غير
واضحة حيال هذه القضايا الثالث األساسية المتصلة
بمصير السلسلة ،خصوصا ً كتلة «المستقبل» التي
يبدو أن موقفها أق��رب إلى موقف جمعية المصارف
والهيئات االقتصادية ،كان الفتا ً إعالن رئيس جبهة
النضال النائب وليد جنبالط في حديث أم��س ،أنه
وأعضاء كتلته سيعترضون في الهيئة العامة على
م��ش��روع السلسلة إذا ل��م تتوافر ال���واردات المالية
بوضوح .وق��ال إنه لن يص ّوت على أي زي��ادة إذا لم
يتم الدخول والشروع في عملية إصالحية حقيقية في
اإلدارات والمؤسسات العامة ،علما ً أن وفدا ً من جبهة
النضال زار قبل أيام هيئة التنسيق النقابية ،معلنا ً
تضامنه مع مطالبها.

انتفا�ضة اجتماعية ( ...تتمة �ص)1

تطيير المفعول الرجعي

لكن في المداوالت التي انتهت إليها اللجان ،وفي
أجواء الكتل النيابية أن االتجاه األقوى في الجلسة
العامة نحو إلغاء المفعول الرجعي وهو األمر الذي
سترفضه هيئة التنسيق بشكل حاسم.
على ك��لٍ ،ف��إن األن��ظ��ار تتجه إل��ى ساحة النجمة
حيث تنعقد الجلسة العامة يوم غد إلقرار السلسلة،
في وقت دعت هيئة التنسيق إلى جمعيات عمومية
اليوم لإلضراب واالعتصام غدا ً بالتزامن مع الجلسة،
مؤكدة التزامها بالوعد الذي قطعته لرئيس مجلس
النواب نبيه بري بعدم اللجوء إلى اإلضراب المفتوح
أو مقاطعة التصحيح ،وأن تبني على الشيء مقتضاه
في ضوء الجلسة.

ب ّري مرتاح لعمل اللجان
وإقرار السلسلة

وقد و ّزع مشروع السلسلة بصيغته الجديدة بعد
جلسات اللجان على النواب ،مرفقا ً بتقرير هذه اللجان،
ووصف الرئيس بري أمام ز ّواره التقرير وما جرى في
اللجان بأنه خطوة إصالحية كبيرة على المستويين
اإلداري والضريبي ،ستليها ورشة إصالحية واسعة
للمجلس تبدأ بتعزيز الهيئات الرقابية والتفتيش
المركزي في عملها لمكافحة الفساد .وبدا بري مرتاحا ً
توصلت إليه اللجان ،مشيرا ً إلى أن اإلصالحات
لما
ّ
يمكن أن تن ّفذ قبل وبعد انتخاب الرئاسة ،وألمح إلى
االتجاه لتقسيط السلسلة على ثالث سنوات ،لكي
يكون االقتصاد قادرا ً على حسم المتوجبات المترتبة
عليه أكثر .وحول اعتراض جنبالط قال« :عندما يقرأ
تقرير اللجان سيغيّر موقفه».
ومن المتوقع أن ينتهي مجلس النواب إلى إقرار
السلسلة وفق األرق��ام التي انتهت إليها اللجان مع
العلم أن هذه النتيجة يمكن أن يطرأ عليها تعديل في
ضوء النقاشات.

مصادر نيابية

ووف��ق م��ص��ادر نيابية عليمة ،ف��إن النيّة إلق��رار
السلسلة م��وج��ودة ،لكن ه��ذا األم��ر لن يكون سهالً،
إذ إن النقاش في الهيئة العامة سيكون أصعب مما
كان في اللجان ،خصوصا ً أن بعض النواب سينطلق
في مناقشاته من مبدأ المزايدات السياسية إن على
مستوى الـ  TVAأو الضرائب على فوائد المصارف
أو الغرامات على األم�لاك البحرية .وتقول المصادر
إن الرئيس ب��ري سيكون حاسما ً تجاه المواد التي
أُشبعت درس�ا ً وتم ّكنت اللجان من البتّ بها ،ولذلك
سيعمل لحصر النقاش في ال��م��واد المعلّقة ،وال بد
من أن أي إقرار للسلسلة سيراعي المطالب من جهة
والمصلحة االقتصادية والمالية للبنان م��ن جهة
ثانية .ورأت أن المخرج لذلك يكون في إجراء العديد
من اإلصالحات تزامنا ً مع عملية إقرار السلسلة ،وأولى
هذه اإلصالحات يجب أن تعمل لوقف الهدر والفساد
في كثير من المؤسسات والمرافق ،خصوصا ً في مرفأ
بيروت والريوع العقارية ،ألنه إذا جرى ضبط هذه
المؤسسات والمرافق ستدخل إلى خزينة الدولة مئات
ماليين الدوالرات.
ولفتت المصادر إلى أن المجلس النيابي ليس في
وارد الخضوع لحمالت التهويل ،فاألمور باتت مكشوفة
بعد الحملة الشعواء لمنع أي أضرار على المصارف
وأصحاب الشركات الكبرى ،وبالتالي فمصادر تمويل
السلسلة أصبحت مؤ ّمنة وال تحتاج إلى عناء البحث
عن مصادر تمويل يراد منها تحميل الفقراء والعمال

وزر هذه السلسلة ،مشددة على أن الهيئة العامة ستقر
السلسلة مع بعض «الروتشة» والترشيق بالشكل
الذي يوازي بين إعطاء الموظفين والمعلمين حقوقهم
وبين الحفاظ على التوازن في المالية العامة.

المشاورات حول اسم الرئيس
تبدأ فعليا ً بعد الجلسة األولى

أم��ا ف��ي ش��أن االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي ،فالمصادر
رجحت أن دخول البالد مرحلة
السياسية المتابعة ّ
«تسخين» ه��ذا االستحقاق بعد االنتهاء م��ن ملف
سلسلة الرتب والرواتب .والحظت أن الحماوة الحقيقية
ستنطلق مع تحديد الرئيس بري موعد الجلسة األولى
لالنتخابات المقررة قبل نهاية الشهر الجاري ،وإن
كانت هذه الجلسة لن تنتهي إلى انتخاب الرئيس
الجديد إنما ستش ّكل «بروفة» أولية.
واع��ت��ب��رت ال��م��ص��ادر أن ال��م��س��ار ال��ج��دي لعملية
«جوجلة» الترشيحات ،ستبدأ عمليا ً بعد جلسة
االن��ت��خ��اب األول���ى ،إذ ستنطلق االت��ص��االت الجدية
بين الكتل النيابية لمحاولة االتفاق على رئيس بين
أكثرية هذه الكتل ،خصوصا ً أن لعبة إسقاط النصاب
مضمونة لكل من فريقي  8و 14آذار ،ويتطلّب انعقاد
الجلسة حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وت��رى المصادر أن��ه مهما يكن موقف « 14آذار»
ّ
ترشح رئيس «القوات اللبنانية» سمير
من موضوع
جعجع ،حتى ول��و ج��رى التوافق داخ��ل ه��ذا الفريق
على الترشيح فإن تيار «المستقبل» أوال ً مع حلفائه
اآلخرين مضطرون بعد الجلسة األول��ى للدخول في
عملية ت��ف��اوض م��ع األط���راف األخ���رى ،ح��ول مرشح
مقبول من أكثرية الكتل والقوى السياسية ،لكن إذا
أص ّر «المستقبل» وحلفاؤه على االستمرار في ترشيح
جعجع ،فمعنى ذلك أن المهلة الدستورية النتخاب
الرئيس في  25أيار المقبل ،ستنتهي من دون أن يكون
مجلس ال��ن��واب قد تم ّكن من انتخاب رئيس جديد،
وهذا الوقت سيقود حكما ً إلى حصول فراغ في رئاسة
الجمهورية.

صيد ثمين لمخابرات الجيش

وسعت وحدات الجيش اللبناني
في الشأن األمنيّ ،
من نطاق عملية االنتشار في منطقة البقاع الشمالي
لتمتد إلى البقاع األوسط ،فقد قامت في الساعات الـ 48
الماضية بحملة مداهمات واسعة من عرسال إلى قرى
المنطقة وصوال ً إلى حي الشراونة في بعلبك وأحياء
أخرى ،وتم ّكنت من توقيف عدد من أخطر المطلوبين في
تفخيخ السيارات ،بينهم المدعو أحمد األطرش المل ّقب
بـ«نسر عرسال» وهو شقيق اإلرهابي سامي األطرش
الذي قتل خالل عملية مداهمة للجيش قبل أيام .وخالل
مداهمة مخابرات الجيش منزال ً في جرود عرسال كان
الموقوف األطرش يستخدمه وصادرت منه عددا ً من
السيارات المسروقة .وأكدت قيادة الجيش أن األطرش
يشتبه بتورطه بأعمال إرهابية وبوشر التحقيق معه
بإشراف القضاء المختص.
كذلك ،تم ّكنت وحدات الجيش من توقيف عدد من
المطلوبين ،بينهم أحد أخطر المطلوبين المدعو علي
خضر جعفر والمعروف بعلي الشعار ال��ذي ارتبط
اسمه بالكثير من عمليات الخطف واالع��ت��داء على
القوى األمنية واالشتراك مع آخرين في خطف لبنانيين
وخليجيين مقابل فدية مالية ،وش��ارك في االعتداء
على دورية للجيش في رياق عام  ،2009ما أدى إلى
استشهاد أربعة عسكريين وإصابة ضابط.
وق��د تم ّكنت ق��وى األم��ن الداخلي من ضبط تسع
سيارات مسروقة.

هل يمهد الإبراهيمي ( ...تتمة �ص)1
ويقول« :إن هذه السياسة كانت بمثابة الخطأ الكبير ال��ذي ضرب
مصداقية المعارضة السورية ،لدى الجميع وجعل روسيا ال تثق بها وال
تتعامل معها خصوصا ً أن هذه المعارضة أظهرت العداء لروسيا في غباء
سياسي ق ّل نظيره».
ويتابع اإلبراهيمي« :إن وفد االئتالف السوري المعارض الذي زار
موسكو بين جولتي «جنيف »2 -التفاوضية استقبل ببرودة كبيرة في
موسكو ،ويضيف إن المسؤولين الروس حدثوه عن ضعف األفق والنظرة

السياسية لدى أعضاء االئتالف ،الذين لم يكن لديهم أي تصور واضح
لحل األزمة أو لحلحلة بعض العُ قد مرحلياً ،وأنهم كانوا طوال الوقت
يرددون كالما ً عاما ً
ٍ
وشعارات تدعو موسكو للتخلي عن النظام ،مقابل
ضمان مصالحها في النفط ،وفي عقود التسلح السوري وضمان حصتها
في قيادة أركان الجيش السوري في حال وصلوا إلى الحكم».
وينقل اإلبراهيمي عن المسؤولين الروس قولهم إنه لم تكن هناك أية
وج ّل
دعوة رسمية من روسيا لقيادة االئتالف للقيام بزيارة إلى روسياُ ،

ما حصل أن أحمد الجربا اتصل بالقائم باإلعمال الروسي في تركيا في
تشرين الثاني العام الماضي وأثناء االتصال قال القائم باألعمال للجربا:
«لماذا ال يزور وفد من االئتالف موسكو؟ رفض الجربا القيام بأية زيارة
لموسكو طالما لم تغيّر روسيا موقفها من االئتالف وانتهت المحادثة
عند هذا الحد» .غير أن اتصاال ً أتى من االئتالف قبل الجولة الثانية من
«جنيف »2 -قال فيه المتصل إنهم سيلبون ما سموها دع��وة تشرين
الثاني .2013

 400قتيل ( ...تتمة �ص)1
وأضاف أن الحرب الفكرية ومحاوالت إلغاء
أو استبدال الهوية ،تعد م��ن أخطر أشكال
الهجمة االستعمارية التي تتعرض لها البالد».
وأشار األسد خالل لقائه أمس أعضاء الهيئة
التدريسية وطالب الدراسات العليا في كلية
العلوم السياسية في دمشق« ،إلى أن الغرب
ح��اول إلغاء ه��ذه االيديولوجيا لكي يتحكم
بمنطقتنا وبدور الدول العربية ،وعندما فشل
في ذلك لجأ للعب على المصطلحات ،ولفت الى
أن سورية مستهدفة ليس فقط بحكم موقعها
الجيو -سياسي المهم ،وإنما بسبب دوره��ا
التاريخي المحوري في المنطقة وتأثيرها الكبير
على الشارع العربي ،وأضاف أن ما تتعرض
له اليوم هو محاولة للسيطرة على قرارها
المستقل وإضعافها بهدف تغيير سياستها التي
تلبي مصالح الشعب السوري وال تتماشى مع

مصالح الواليات المتحدة والغرب في المنطقة،
وذلك يفسر ظهور العامل اإلسرائيلي في دعم
المجموعات اإلرهابية».
يأتي ذلك في وقت أشارت تقارير صحافية
الى أن المبعوث الدولي الى سورية االخضر
اإلبراهيمي سعى خالل الفترة الماضية لعقد
لقاء بين مساعدة وزيرة الخارجية األميركية
وي��ن��دي تشيرمان ون��ائ��ب وزي���ر الخارجية
الروسي ميخائيل بوغدانوف في جنيف في
العاشر من الشهر الجاري أو  17منه ،لوضع
أرضية الستئناف مباحثات الجولة الثالثة من
جنيف السوري ،غير أن خالفا ً ظهر حول جدول
أعمال المفاوضات.
ميدانياً ،سيطر الجيش السوري بالكامل على
المرتفعات الشرقية المطلة على سهل رنكوس
في القلمون بريف دمشق و التي تضم عدد من

التالل منها رأس طاحون الهوى والمصطبة
ومحمية الطيور ،بعد قتل اع���داد كبيرة من
المسلحين وتدمير آلياتهم ،حيث نقل مصدر
خاص لـ«البناء» عن مقتل أكثر من  400مسلح
في تلة محمية الطيور ،حيث كان يوجد فيها أكثر
من  65مجموعة مسلحة بتعداد يقارب 700
ارهابي ،فيما انسحب من تب ّقى منهم باتجاه
بلدات عسال ال��ورد وح��وش عرب والزبداني
وبلدة الطفيل اللبنانية .كما سيطرت وحدات
الجيش على مجمع مستشفى القلمون شرق
مزارع رنكوس ،فيما استهدفت مدفعية الجيش
السوري تجمعات للمسلحين في بلدات بخعة
والصرخة والجبة وجرود الزبداني ومضايا.
إلى ذلك ،استهدفت وحدات أخرى من الجيش
تج ّمعات للمسلحين في مناطق دوم��ا وعدرا
وداري��ا و أطراف المليحة وبلدات زبدين ودير

ذمة التحقيق
الق�ضاء يوقف � 6أطفال على ّ

البحرين :ال�سجن � 45سنة لـ 9محتجين
البحريني أمس أحكاما ً بالسجن
قضى القضاء
ّ
ضد  9متهمين من منطقة ال��دراز خمس سنوات
لكل واحد منهم وغرامة قدرها  650دينار ،وفق ما
أفادت جمعيّة الوفاق المعارضة.
وك��ان��ت هيئة ال��دف��اع ق��د قدمت ف��ي جلسات
سابقة «بتعرض موكليهم للتعذيب وانتفاء األدلة
القولية المسجلة في المحاضر».
وق��ال��ت جمعية ال��وف��اق« :إن ه��ذه األح��ك��ام
تأتي في ظل وتيرة متصاعدة يكون فيها شباب
المعارضة مدانون بشكل دائ��م ،في حين يب ّرئ
القضاء كل ما له صلة بقوات األم��ن التي تقوم
بانتهاكات شنيعة منها القتل العمد.
وكان القضاء البحريني قد حكم في  4كانون
الثاني  2014بالسجن  5سنوات لـ 24شابا ً
أحدهم حكم بـ 3سنوات ،وذلك في قضية تجمهر
بمنطقة سلماباد.
كما أجلت المحكمة البتّ في قضية المعتقلتين
ريحانة الموسوي ونفيسة العصفور المتهمتين
في قضية الفورموال ليوم  26نيسان الجاري،
وذلك الستدعاء شهود اإلثبات.
وكانت الوفاق قالت في بيان لها تعليقا ً على
األحكام الصادرة من المحاكم البحرينية :بأنها
أحكام انتقامية «وتندرج تحت إط��ار التعاطي
األم��ن��ي القمعي ض��د ال��م��واط��ن��ي��ن والنشطاء

والمطالبين بالتحول الديمقراطي في البحرين،
وهي تزيــد من أمد األزم��ة وال تترك فرصا ً لحل
وتضاعــف مــن االحتقــان والنتائج السلبية
لها».
وف��ي السياق ،أوق��ف القضاء البحريني6 ،
أطفال من منطقة الديه وه��م :محمد شاكر (12
سنة) ،أحمد هاني ( 12سنة) ،جعفر هاني (14
سنة) ،حسين علي مشيمع ( 12سنة) ،علي
حسين شملوه ( 13سنة) ،وسيد وديع الوداعي
( )...وذلك  4أيام على ذمة التحقيق ،فيما يقبع
عشرات األطفال في السجون البحرينية.
واف����ادت جمعية ال��وف��ـ��ـ��اق ال��م��ع��ارض��ة ،ان
الجهــات األمنية اعتقلت األطفال الستــة أثناء
مرورهــم بإحدى نقاط التفتيش التي تنتشـر
فــي البــالد ،وذلــك مــن دون معرفــة اسباب
االعتقال.
يذكر ان تيار الوفاء اإلسالمي اك��د في بيان
الجمعة الماضية ،إنه «يقبع في سجون البحرين
بين  3500إلى  4000معتقل رأي ،منهم الرجل
والمرأة والكبير والصغير والكهل والطفل والسقيم
والعليل».
وأفاد البيان أن المعتقلين « ُنكل بهم وعُ ذبوا
انتقاما ً وتشفيا ً وزج بهم في قضايا ال ُتعد وال
ُتحصى وحكموا في محاكم باطلة».

خامسها ،إن التشريعات التي أق ّرها وسيقرها مجلس النواب بشأن المطالب
االجتماعية ستؤدي إلى إحداث تغييرات مؤثرة ليس في بنية اإلدارة فحسب
بل في جسم االقتصاد الوطني أيضاً .ذلك أنها تمس بشكل محسوس مصالح
أصحاب المصارف التي كانت دائما ً محمية وبمنأى من التطورات السياسية
الحادة.
أكثر من ذلك ،ثمة من يعتقد أن «التشريع تحت ضغط الشارع» سيترك آثاره
على العمل السياسي وبُنى النظام السياسي القائم .كيف؟
ال شك في أن الجمهور الساخط على فساد النظام وعجز الحكومات المتعاقبة
سيستخلص عبر ًة من التحركات االجتماعية الجارية هي جدواها وفعاليتها ما
سيدفعه إلى ايالء ثقة متزايدة للقوى والتنظيمات السياسية الجادة في طرح
القضايا االجتماعية ونصرتها.
في المقابل ،فإن «الثمن» الذي ستتكبده الهيئات االقتصادية وأصحاب
المصارف بصيغة فوائد أكبر على أرباحها سيدفعهم إلى إيجاد صيغ وأساليب
وإجراءات أكثر فعالية في التعاطي مع أهل النظام عموما ً وأصحاب القرار داخل
التكتالت البرلمانية واألح��زاب السياسية خصوصا ً بغية تحصين طبقتهم
االجتماعية ومصالحهم بصورة أفضل.
لعل عرضا ً سريعا ً لما ت ّم انجازه بـ «التشريع تحت الضغط» يمكن أن يلقي
الضوء على ما يمكن أن يقوم به أنصار االنتفاضة االجتماعية من جهة وجماعة
االنتفاضة المضادة من جهة أخرى:
إقرار مجلس النواب قانون تثبيت متطوعي الدفاع المدني.
إقرار اللجان النيابية المشتركة زيادة على ضريبة القيمة المضافة .TVA
إقرار اللجان النيابية المشتركة قانون البناء األخضر.
إقرار اللجان النيابية المشتركة غرامات على األمالك البحرية مع مفعول
رجعي لخمس سنوات.
إقرار اللجان النيابية المشتركة زيادة الضريبة على فوائد الودائع من  5إلى
 7في المئة ورفع الفوائد على التوظيفات المصرفية.
كما جرى التوافق في اللجان النيابية المشتركة على مبدأ إقرار سلسلة الرتب
والرواتب على أن يتم ذلك بقانون في مجلس النواب.
زيادة الضريبة على فوائد الودائع أشعل للت ّو فتيل انتفاضة مضادة .فقد هدد
رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل بـ ِ « ثورة على جميع السياسيين في
سلَ ُفه،
البلد الذين تسببوا بإفالس لبنان وبكل الحروب التي تمر بها البالد»َ .
جوزف طربيه الذي أصبح رئيس اتحاد المصارف العربية ،حرص على توليف
ردة فعل هادئة .قال« :إن زيادة ضريبة الفوائد على الودائع مؤذية للميزات
التفاضلية للبنان بما ُتلحقه من أذى باستمرار ورود الودائع إلى مصارفه .ذلك
أن القطاع المصرفي العربي ال يستهدف المودعين بأي أعباء أو ضرائب بينما
نقوم نحن بضرب أهم مرافق االستثمار الذي هو اجتذاب الودائع».
حجة أخرى أوردتها جمعية المصاريف في سياق معارضتها زيادة الضريبة
هي أنها ستؤدي حكما ً إلى زي��ادة الفوائد على جميع القروض والتسليفات
الممنوحة للمؤسسات االقتصادية ،خصوصا ً الصغيرة والمتوسطة التي تش ّكل
ركيزة أساسية لالقتصاد اللبناني.
أنصار االنتفاضة االجتماعية ردوا على جمعية المصارف بكشف الحجم
الضخم إلرباح المصارف العاملة في لبنان .فقد وزعت المصارف على أصحابها
منذ عام  1992أرباحا ً سنوية وصل مجموعها إلى  4مليارات دوالر ،كما تنامت
محفظتها العقارية إلى أكثر من  3مليارات دوالر .ويقول المحلل االقتصادي
والمالي محمد زبيب إن األرباح التي حققتها المصارف في عقدين من الزمن
تقدّر بنحو  21660مليون دوالر بل إن المصارف نفسها أعلنت سنويا ً عن أرباح
صافية (بعد اقتطاع الضريبة) بلغ مجمـوعها المتراكـم بين عامي  1993و
 2013نحو  15300مليون دوالر.
إلى ذل��ك ،يسخر أنصار االنتفاضة االجتماعية من تهديد رئيس جمعية
المصارف للسياسيين في حين أنهم هم مَن م ّكن المصارف من جني أكثر من
 6مليارات دوالر سنويا ً جراء توظيف نحو  116مليار دوالر (في نهاية )2013
لدى الدولة ومصرفها المركزي.
أما ذريعة الخوف من هروب المودعين من لبنان بعد زيادة الضريبة على
فوائد الودائع فقد ر ّد عليها المحلل االقتصادي محمد وهبة بقوله« :إن أسعار
الفوائد العالمية ال تصل إلى واحد في المئة في أفضل الحاالت ،لكنها في لبنان
تصل إلى  5في المئة ما يعني أن المودعين لن يهربوا إذا زيدت الضريبة على
الفوائد بنسبة  2في المئة ألن هذه النسبة ستخفض نسبة الفائدة الفعلية في
السوق بنسبة  0,14في المئة ،وبالتالي فإنه بعد زيادة الضريبة إلى  7في
المئة ستنخفض الفائدة الفعلية على المودعين من  5في المئة إلى  4,65في
المئة مقارن ًة بفوائد ال تصل إلى واحد في المئة في الخارج».
من الصعب التكهن بنتيجة الصراع بين أنصار االنتفاضة االجتماعية
واالنتفاضة المضادة ألن مجلس النواب لم يفرغ بعد مـن إقرار القوانين ذات
الصلة ،ال سيما ما يتعلق منها بسلسلة الرتب والرواتب .ذلك أن احتمال تب ّني
البرلمان رأي حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سالمة الداعي إلى ترشيقها
وتقسيط مردودها لتفادي إرهاق المالية العامة وتفادي التضخم الناجم عن
إغراق السوق بكتلة نقدية ضخمة ،قد يحمل «هيئة التنسيق النقابية» وغيرها
من الفعاليات النقابية والسياسية على إعالن إضراب عام وإطـالق تظاهرات
واعتصامات واسعة.
األهم من ذلك كله معرف ُة ما إذا كانت االنتفاضة االجتماعية العابرة للطوائف
والطائفية والطائفيين ستنجب قوى وتنظيمات سياسية جديدة عابرة بدورها
للطوائف وقادرة بتركيبتها الوطنية واالجتماعية األكثر تجانسا ً على تغيير
النظام السياسي الفاسد وبناء دولة مدنية ديمقراطية على أساس حكم القانون
والعدالة والتنمية.

المقاومة تدعو ( ...تتمة �ص)1
العصافير وزملكا ،فيما سجل تقدم لوحدات
الجيش داخل حي جوبر ،إذ سيطرت الوحدات
على تج ّمع المدارس وتقدمت باتجاه ساحة
البرلمان.
وفي حلبُ ،سجل تقدم كبير لوحدات الجيش
ال��س��وري المكلفة ف��ك ال��ح��ص��ار ع��ن السجن
المركزي ،ونقل مصدر مطلع لـ«البناء» عن أن
التقدم الكبير قد يسفر في األيام القليلة المقبلة
عن فك الحصار بالكامل عن السجن.
وف��ي السياق ،استهدف الجيش تج ّمعات
للمسلحين في المدينة الصناعية والليرمون
والكاستيلو وضهرة عبد ربه والمرجة وخان
طومان وعربيد والجندول وم��ارع وكفر حمرا
ودارة ع��زة وعنجارة وت��ل رفعت واألت���ارب،
وأح��ي��اء ال��رام��وس��ة والشيخ نجار وبستان
الباشا.

لوبن� :أوروبا �أعلنت
حرب ًا باردة على رو�سيا
ح ّملت رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني في فرنسا ماري لوبن االتحاد األوروبي
مسؤولية إعالن حرب باردة جديدة على روسيا ،وقالت إنها ستضر بجميع األطراف.
وعبّرت لوبن  -خالل اجتماع مع رئيس مجلس النواب الروسي سيرغي ناريشكين -
عن دهشتها إلعالن االتحاد األوروبي هذه الحرب ،ونقلت وكالة إنترفاكس لألنباء عنها
قولها« :إن هذا األمر ال يتماشى مع طبيعة العالقات التي كانت ودية دوماً ،وال مع المصالح
االقتصادية لفرنسا وال لدول االتحاد األوروبي وتضر بالعالقات في المستقبل».
ودعت لوبن إلى منح مناطق شرق أوكرانيا استقاللية أكبر عن السلطات المركزية
في كييف ،وقالت إن «فكرة الفيديرالية ستمنح لتلك المناطق استقاللية أكبر الختيار
مصيرهم بشكل ح ّر».
وتشابهت تصريحات لوبن مع تلك التي أدلى بها قائد اليمين النمسوي هاينز كريستيان
شتراخه الذي انحاز علنا ً للرئيس الروسي فالديمير بوتين ،ودان العقوبات األوروبية
بوصفها «مهزلة» ،فيما قال زعيم حزب آخر»من أجل الحرية» اليميني الهولندي خيرت
فيلدرز إن االتحاد األوروبي كان هو من بادر بالخطأ.
ووصلت العالقات بين أوروبا وروسيا إلى أدنى مستوى لها منذ عقود بعد ضم موسكو
شبه جزيرة القرم األوكرانية ،ما دفع االتحاد األوروبي إلى فرض عقوبات على عشرات من
المسؤولين والمشرعين الروس البارزين.
لكن لوبن وعددا ً من القادة األوروبيين من اليسار المتطرف واليمين القومي يعتقدون أن
الخطأ يقع باألساس على االتحاد األوروبي الذي سعى إلقامة عالقات أوثق مع أوكرانيا،
وهو تحرك تعارضه روسيا.
وقد تتح ّول الطريقة التي عالج بها االتحاد األوروب��ي أزمة أوكرانيا إلى قضية في
انتخابات البرلمان األوروبي التي من المقرر أن تجرى في أيار المقبل.
وتشير استطالعات ال��رأي إلى أن أح��زاب اليمين القومية ستحقق نتائج جيدة في
االنتخابات ،وتظهر االستطالعات الفرنسية أن حزب الجبهة الوطنية يتصدر األحزاب
الفرنسية المشاركة في انتخابات البرلمان األوروبي.

وتوقف الشيخ حسين إزاء الصمت حول ما يجري في
المسجد األقصى ،معتبرا ً إياه خذالناً.
وكان المرابطون داخل المسجد األقصى المبارك تعهّدوا
بإفشال مسعى الجماعات االستيطانية المتطرفة المتعلق
باستباحة المسجد اليوم االثنين بصورة جماعية؛ تحت
ذريعة االحتفال بما يسمى «عيد الفصح العبري».
ورف��ع ه��ؤالء المرابطون -وبينهم ع��دد من الشباب
تمكنوا من الوصول إلى األقصى رغم العراقيل الصهيونية
موجهة
واالن��ت��ش��ار المكثف ل��ق��وات االح��ت�لال -الف��ت��ة
ّ
للمستوطنين كتبوا عليها »:على دمائنا ،على أجسادنا،
عليكم أن تمروا أوال ً قبل أن تقدموا قرابينكم».
وفي السياق ،دعت حركة حماس الفلسطينيين إلى
النفير العام دفاعا ً عن المسجد األقصى المبارك الذي
يعتزم المستوطنون اقتحامه اليوم االثنين.
وح��ذرت «حماس» االحتالل «اإلسرائيلي» من مغبّة
عدوانه وجرائمه ضد المقدسات ،بالتزامن مع دعوات

منظمات متطرفة بدعم االح��ت�لال القتحامات جماعية
لباحات األق��ص��ى ف��ي عيد الفصح .واعتبرت الخطوة
«اإلسرائيلية» جريمة وانتهاكا ً لحرمة وقداسة المسجد
واستفزازا ً لمشاعر المسلمين في العالم ،داعية في بيانها
أعضاء السلطة الفلسطينية إلى إعالن التوقف الفوري
والنهائي عن المفاوضات مع االح��ت�لال ،ردا ً على هذه
الهجمة الشرسة التي تستهدف المسجد األقصى المبارك.
من جانب آخر ،أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية في
قطاع غ��زة ،ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس
إسماعيل هنية أم��س ،أن حركته بصدد اتخاذ خطوات
مه ّمة باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية.
واعتبر أنه «ال خيار أمام الشعب الفلسطيني في الضفة
الغربية وقطاع غزة سوى التوحد على الثوابت والمقاومة
للتصدي لسياسات ال��ع��دو الصهيوني م��ن استباحة
األقصى والمقدسات» ،مؤكدا ً حرص حماس على «إنجاز
المصالحة وتقديم جميع استحقاقاتها».

انهيار �إرهاب ّيي «داع�ش» في مدينة الرمادي

نجاة النجيفي من محاولة اغتيال
نجا رئيس مجلس النواب العراقي
أسامة النجيفي أم��س من محاولة
اغتيال بانفجار عبوة ناسفة جنوب
كركوك.
وص���رح م��ص��در أم��ن��ي أن «عبوة
ناسفة كانت م��زروع��ة بالقرب من
ناحية تازة جنوب كركوك انفجرت
مستهدفة موكب النجيفي من دون
إصابته بأذى» .وأضاف أن «النجيفي
متوجها ً ال��ى قضاء الحويجة
ك��ان
ّ
غرب كركوك».
يأتي ذلك بعد نجاة نائب رئيس
ال���وزراء ل��ش��ؤون الخدمات صالح
المطلك والنائب في البرلمان طالل
ال��زوب��ع��ي الجمعة ال��م��اض��ي��ة ،من
محاولة اغتيال نفذتها مجموعة
مسلحة أط��ل��ق��ت ن��ي��ران أسلحتها
الرشاشة على موكبهما ،األمر الذي
أسفر ع��ن إص��اب��ة ع��دد م��ن عناصر
الحماية بجروح متفاوتة.
ويحصل كل ذلك في ظل معطيات
أمنية وعسكرية صعبة ومع ّقدة
في أرجاء العراق ،مع اقتراب موعد
االنتخابات البرلمانية التي ستجرى
في  30نيسان المقبل.

وفي سياق أمني آخر ،تمكنت قوات
الجيش العراقي معززة بالطيران
وبالتعاون مع رج��ال العشائر في
مدينة ال��رم��ادي ،من إحباط هجوم
إره��اب��ي ع��ل��ى ال��م��ج� ّم��ع الحكومي
وسط المدينة ،وقطع اإلم��دادات عن
المجموعات اإلرهابية وحصر المتبقي
من فلولها في البوعلي الجاسم شمال
ال��رم��ادي ،ومحيط ال��ح��وز وش��ارع
واحد في حي الملعب.
وقال قائد عمليات األنبار الفريق
الركن رشيد فليح في ب��غ��داد« :إن
تنظيم ما يسمى «دول��ة االس�لام في
العراق والشام» اإلرهابي فشل في
االقتراب من المج ّمع الحكومي وسط
ال��رم��ادي ،اذ ص��دت ق��وات الجيش
وال��ش��رط��ة م��ج��م��وع��ات��ه وأفقدتها
التوازن فالذت بالفرار الى الصحراء
والمناطق الريفية».
وأضاف فليح إن «القوات األمنية
تواصل عملياتها ضد المجموعات
اإلره��اب��ي��ة المتخفية ف��ي مناطق
الرمادي ،وحسم هذا الملف سيكون
خالل الساعات القليلة المقبلة مع
الحرص على سالمة المدنيين».

وفي السياق ذات��ه ،أك��دت عشائر
األنبار اصرارها الشديد على ضرورة
دحر تنظيم «دولة اإلسالم في العراق
والشام» من جميع مدن المحافظة.
وأع��ل��ن شيخ عشائر ال��ب��و فهد في
األنبار رافع عبد الكريم الفهداوي أمس
أن «عموم عشائر األن��ب��ار أصبحت
اآلن أكثر تصميما ً وجاهزية لمقاتلة
العصابات اإلره��اب��ي��ة ومالحقتها
في كل مكان من أراض��ي المحافظة
وخارجها».
على صعيد آخ��ر ،أف��رج القضاء
العراقي أم��س عن  2491متهما ً لم
تثبت إدانتهم خ�لال آذار الماضي،
مؤكدا ًحسم نحو  3100قضية خاصة
بمحكمتي التحقيق والجنايات في
منطقة الكرخ في بغداد.
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