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االمتحانات الر�سمية انطلقت بمرحلتها الأولى
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�سايك�س ـ بيكو ّ
يمزق من جديد!
ثان بعد العراق؟
� ّأي بلد ٍ

بو �صعب :لن نتخلى عن الأ�ساتذة وال عن حقوقهم

} د .وفيق ابراهيم

امتحانات هادئة في بيروت
بهدوء وم��ن دون أي��ة إش��ك��االت تذكر،
وبعد تأجيلها ليوم واحد ،انطلقت أمس
االمتحانات الرسمية في مرحلتها األولى
في كل المناطق اللبنانية وبعض أنحاء
المهجر.
أكثر من  60ألف طالب تقدموا لهذه
االم��ت��ح��ان��ات ،حسب إح��ص��اءات وزارة
ال��ت��رب��ي��ة ،ب��م��ن ف��ي��ه��م ط�ل�اب م��ص��اب��ون
بالسرطان ،حال المرض دون خضوعهم
لالمتحان في المدارس كزمالئهم ،فأجريت
لهم ف��ي مركز «س��ان��ت ج��ود» رغ��م األل��م
والتعب ،ليثبتوا أنّ إرادة الحياة وطلب
العلم أقوى من أي شيء آخر.
وقد تفقد وزير التربية والتعليم العالي
بو صعب سير عمل االمتحانات الرسمية،
وبدأ منذ الصباح الباكر جولة على عدد
من المراكز ،ابتداء من مدرسة أنطلياس
الرسمية ،يرافقه المدير العام للتربية
رئ��ي��س ال��ل��ج��ان الفاحصة ف���ادي ي��رق،
رئيسة المنطقة التربوية في جبل لبنان
فيرا زيتوني والمستشار اإلعالمي ألبير
شمعون.

(ت ّموز)
وتوقف مليا ً في قاعات االمتحانات،
س��ائ�لاً ال��ط�لاب ع��ن كيفية تعاطيهم مع
األسئلة ،وقد اطمأن إلى أنّ العديد منهم
أنهى مسابقته قبل الوقت المحدد.
وعبّر الطالب عن ارتياحهم لألسئلة
ال��ت��ي وج��دوه��ا «ع��ادي��ة وغ��ي��ر معقدة
ومطابقة للمناهج وال��ك��ت��ب» .وتحدث
بو صعب إلى األهالي المحتشدين أمام
مبنى المدرسة النتظار أوالدهم وإعادتهم
إلى المنازل بعد اإلمتحانات ،وعبروا له
ع��ن ارتياحهم لنجاحه ف��ي ح��ل مشكلة
االمتحانات لكي يرتاح التالمذة ويرتاح
األهل ،آملين إنجاز التصحيح قريباً.
وأك�����د ب���و ص��ع��ب ف���ي ح��دي��ث��ه إل��ى
اإلعالميين أنّ «االمتحانات الرسمية تسير
بصورة طبيعية في قطر وفي غانا التي
تستضيفها للمرة األول��ى بفارق ساعة
عن لبنان ،وقد وصلت األسئلة بطريقة
سرية وآمنة» ،متوجها ً بالشكر إلى المدير
العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة
فادي يرق وجميع العاملين معه من فريق
العمل اإلداري والتربوي .كما وجه التحية

للتنبه من خطورة ما يجري في المنطقة

�أمل  :النتخاب رئي�س معتدل
ومنفتح على الجميع
ش��دّدت حركة أم��ل على أنّ األول��وي��ة اليوم
هي النتخاب رئيس جديد للجمهورية معتدل
ومنفتح على الجميع.
ودع��ت الحركة «إل��ى تفعيل التواصل بين
اللبنانيين إلع��ادة إحياء المؤسسات والتنبه
من خطورة التطورات الحاصلة في المنطقة
وجديدها في العراق».
وفي هذا السياق ،رأى عضو كتلة التنمية
والتحرير النائب هاني قبيسي «أنّ البالد
ال ت��ح��ت��م��ل ف���ي ظ���ل ه���ذه ال���ظ���روف تعطيل
المؤسسات» ،الف��ت�ا ً إل��ى «أنّ لبنان ال يمكن
أن ينتظر ستة أش��ه��ر ل�لات��ف��اق على رئيس
للجمهورية».
واعتبر في حديث إذاعي« ،أنّ لبنان يحتاج
إلى رئيس حكم يجمع بين ك ّل األطراف» ،آسفا ً
لـ«غياب أي سعي جدي للوصول إلى حل».
وأك��د قبيسي «أنّ التعطيل يعمم الفراغ
على كل المؤسسات» ،محذرا ً من «أنّ الوضع
العراقي يؤثر على لبنان والمنطقة ما يتطلب
الوعي من جميع اللبنانيين لتدارك األزمة».
وشدّد النائب ميشال موسى على «أنّ األولوية
تبقى النتخاب رئيس جديد للجمهورية» ،مؤكدا ً
أن��ه «ال يجوز أب��دا ً تعطيل المؤسسات نظرا ً
لألمور األمنية واالقتصادية الضاغطة».

 ...وفي مرجعيون

إلى هيئة التنسيق النقابية التي يشارك
جميع أساتذتها ف��ي االم��ت��ح��ان��ات بكل
مفاصلها ،شاكرا ً «األهالي والطالب الذين
تحملوا ووصلنا معا ً إل��ى ه��ذه النهاية
السعيدة».
وط��م��أن ال����رأي ال��ع��ام إل���ى أنّ «ج��و
االمتحانات طبيعي ج��داً ،وأنّ التالمذة
مرتاحون ،واألسئلة مطابقة للمناهج»،
معبرا ً عن سعادته «لحسن تعاطي الطالب
مع األسئلة» ،متوجها ً بالشكر والتقدير إلى
القوى األمنية والجيش اللبناني ،سيما أنه
تلقى اتصاالت من قادة األجهزة لالطمئنان
على حسن سير االمتحانات».
وردا ً على سؤال حول التوافق مع هيئة
التنسيق ،قال بو صعب« :إنّ ما حدث هو
انتصار لألساتذة واأله��ال��ي والتالمذة،
ونصر للوزارة ،فقد تعاون الجميع معاً»،
وقال« :لن نتخلى عنهم وال عن مطالبهم.
ولقد أبلغت مجلس الوزراء عدم االستعداد
للضغط عليهم من أج��ل التصحيح ،بل
يتوجب على الكتل السياسية في مجلس
النواب محاورة الهيئة للوصول إلى حل

وأس����ف ف���ي ت��ص��ري��ح «ل���وج���ود ح���ال من
التعطيل» ،داعياً« :إلى تفعيل التواصل بين
اللبنانيين إلع��ادة إحياء المؤسسات والتنبه
من خطورة التطورات الحاصلة في المنطقة
وجديدها في العراق».
ب��دوره ،أكد نائب رئيس المكتب السياسي
للحركة الشيخ حسن المصري خالل احتفال
أقامته حركة أمل في بلدة الصرفند أنه «لن
تكون هناك هدنة مع التكفيريين واالنقالبيين
وأنّ المعركة معهم ستستمر حتى مقتل آخر
واحد فيهم».
وهنأ المصري الشعبين المصري والسوري
على «االنتخابات الديموقراطية التي أفضت
إلى رئيسين عربيين ممانعين ويمثالن شعبهما
من دون الدعم الخارجي» ،مؤكدا ً وقوف الحركة
إلى «جانب الشرفاء في العالم العربي» .وأمل:
«أن يتم ان��ت��خ��اب رئ��ي��س جمهورية معتدل
ومنفتح على الجميع ،وتكون قوته في جمع
اللبنانيين ال في نصرة فريق على آخر» .وقال:
«أم��ا محاوالت التخريب الداخلية فستفشل،
ومحاولة تعطيل المجلس النيابي لن تنجح،
ون��ق��ول لمن ي��ح��اول��ون ذل��ك أنّ س��ق��وط بيت
التشريع سيكون سقوط آلخر معاقل الحرية
والديموقراطية في لبنان».

(رانيا العشي)
لقضية السلسلة ترضي الجميع».
ث��م ت��ف��ق��د ب��و ص��ع��ب ث��ان��وي��ة ضبية
الرسمية ،حيث كانت األج���واء هادئة،
وانتقل بعدها إل��ى «مركز سانت جود»
في ح��رم مستشفى الجامعة األميركية
في بيروت ،حيث يتقدم سبعة مرشحين
م��ن األط��ف��ال المصابين بالسرطان من
امتحانات الشهادة المتوسطة ،ومكث
ال��وزي��ر مطوال ً مع التالمذة يسألهم عن
استعداداتهم ،وعن مدى قبولهم لألسئلة،
حيث فوجئ باستعدادهم الكامل ،وأنّ
«األسئلة عادية وليس فيها أي صعوبة،
وأنهم على كامل االستعداد للنجاح».
بعدها ،توجه بو صعب إل��ى ثانوية
ح���ارة ح��ري��ك للصبيان ق��رب ال��س��ف��ارة
الكويتية ،وجال في المركز ،واستمع إلى
المرشحين الذين عبروا عن ارتياحهم
ل�لام��ت��ح��ان��ات ،وان��ع��ك��س ه��ذا ال��ج��و من
اإلرتياح على األهالي.
وق��د راف��ق��ه ف��ي م��درس��ة ح���ارة حريك
النائب علي بزي الذي عبّر عن «ارتياح
ال��م��س��ؤول��ي��ن ل��ل��خ��ط��وات ال��ت��ي تحققت

بالتوافق مع هيئة التنسيق ،وبمساهمة
ورعاية من الرئيس بري والعماد عون،
وبتفاهم المخلصين».
وقد جرت االمتحانات في بقية المناطق
والمحافظات في شكل طبيعي وه��ادئ،
وفي الخارج ،شارك سبعة طالب لبنانيين
م��ن غانا تلقوا ال���دروس ف��ي مدرستين
تابعتا المنهج اللبناني هما سان شربل
انترناشونال سكول وأك��را كوميونيتي
سكول ،وحضر مندوبان عن وزارة التربية
اللبنانية لمراقبة االمتحانات التي تجرى
للمرة األولى في حرم السفارة.
وأوض���ح السفير اللبناني ف��ي غانا
علي الحلبي أنّ االس��ت��ع��دادات أنجزت
في السفارة وت� ّم تخصيص قاعة وربط
السفارة إلكترونيا ب��وزارة التربية في
بيروت بغية وص��ول األسئلة في الوقت
نفسه م��ع توزيعها على ال��ت�لام��ذة في
لبنان».
أم����ا ف���ي ق��ط��ر ،ف��ق��د خ��ض��ع ال��ط�لاب
اللبنانيون لالمتحانات الرسمية في قاعة
السفارة اللبنانية في الدوحة.

موظفو الإدارة العامة� :سنحارب التعاقد والخ�صخ�صة
حتى ينت�صر م�شروع بناء الإدارة والدولة
في إطار استمرار اإلضراب العام الذي
ينفذه موظفو اإلدارات العامة والذي
دع��ت إليه هيئة التنسيق النقابية،
اعتصم ال��م��وظ��ف��ون قبل ظهر أم��س،
أمام مبنى وزارة الشؤون االجتماعية
في ب��دارو« ،للمطالبة بإقرار سلسلة
الرتب والرواتب كما يريدها الموظفون
ال كما طرحتها لجنة مجلس النواب
ولرفع الغبن والظلم عن موظفي اإلدارة
العامة» ،ول��وح المعتصمون بزيادة
ش ّل القطاع العام إذا لم تحقق المطالب
في جلسة  19الجاري.
وقد ح ّمل وسيم عجمي باسم موظفي
وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية «الطبقة
السياسية الحاكمة التي ترفض إقرار
السلسلة مسؤولية ما يجري لموظفي
اإلدارة العامة» ،وأك��د أنّ «السلسلة
ح��ق ول��ي��س��ت ت��ص��ح��ي��ح�ا ً ل�لأج��ور»،
مشيرا ً إلى أن «منذ عام  1996حتى
اليوم لم يحصل القطاع العام على أي
زيادة باستثناء المئتي ألف ليرة التي
اعتبرت أن��ه��ا غ�لاء معيشة» ،داع��ي�ا ً
الشعب إل��ى «المحاسبة ال أن يكون
مسالما ً جائعا ً وأن يكون هذا الحساب
يوم االنتخاب».
وتوجه رئيس رابطة موظفي اإلدارة
العامة محمود حيدر إل��ى الموظفين
ب��ال��ق��ول« :م��رة ج��دي��دة تثبتون أنكم
ال��رق��م الصعب ف��ي ال��م��ع��ادل��ة وأنكم
أساس هيئة التنسيق النقابية وأساس
الدولة ولم تعودوا مكسر عصا ألحد»،
مؤكداً« :أنّ موظفي اإلدارة العامة لن
يسمحوا بأن تمر سلسلة رتب ورواتب
على حسابهم ومن دون إنصافهم ومن
دون مساواة رواتبهم مع رواتب باقي
القطاعات الوظيفية».
وتوجه إلى النواب« :بحكم الوكالة
التي منحها لكم الشعب اللبناني فإنه

واجب عليكم وبحكم مسؤوليتكم ومن
موقعكم في المجلس النيابي أن تقروا
سلسلة ال��رت��ب وال���روات���ب وت��ذه��ب��وا
إل��ى الجلسة في  19الجاري من أجل
اقرارها» ،معتبراً« :أنّ ما قامت به اللجنة
النيابية برئاسة النائب إبراهيم كنعان
بإضافة  6درجات للموظفين اإلداريين
ك��ان الهدف منها ردم الهوة وتخفيف
الفروقات مع باقي القطاعات الوظيفية،
ثم قامت اللجنة الثانية برئاسة النائب
جورج عدوان بخفضها إلى أربع درجات
ونصف» ،مشدّدا ً على أنّ «تلك الدرجات
سواء الست أو األربع والنصف هي حق
لموظفي اإلدارة العامة وه��ي ال تكلف
الخزينة أي أع��ب��اء إض��اف��ي��ة» ،داعيا ً
المجلس النيابي إلى «االنطالق من هذه
النقطة».
وأك���د ح��ي��در أنّ «أي زي���ادة تعطى
ألي قطاع وظيفي س��واء عبر درج��ات
استثنائية أو عبر نسبة زي��ادة  75في
المئة المتبقية من  121في المئة يجب
أن نأخذها جميعا ً بالتساوي ما بين
القطاعات الوظيفية».
وأضاف« :هذه السلسلة هي تصحيح
لرواتبنا التي تآكلت قدراتها الشرائية
بالكامل بحيث بلغ التضخم  130في
المئة وهي حق ودي��ن لنا عليكم عمره
 18سنة» ،مبدياً« :رفضه لبند زيادة
ساعات العمل في اإلدارات الرسمية من
دون مقابل» ،وقال« :لن نرضى بأن يمر
هذا األمر وسيواجه بكل الوسائل مهما
كلف الثمن» ،وتعهد« :محاربة التعاقد
الوظيفي والخصخصة حتى ينتصر
مشروع بناء اإلدارة والدولة» ،داعيا ً إلى
«فتح باب التوظيف».
وح���ذر م��ن «ف���رض ال��ض��رائ��ب على
الفقراء وذوي الدخل المحدود» ،داعيا ً
إلى «تمويل الموازنة والسلسلة عبر

ف��رض ضرائب على الريوع العقارية
وال��م��ص��رف��ي��ة وع��ل��ى محتلي األم�ل�اك
البحرية والنهرية والبرية وعلى إلغاء
االع��ت��م��ادات المخصصة للجمعيات
التي تديرها نساء بعض المسؤولين
والسياسيين والتي تكلف نحو ألف
مليار كافية لتمويل السلسلة».

بيان

وكانت الهيئة اإلدارية لرابطة موظفي
اإلدارة العامة ،عقدت اجتماعا ً استثنائيا ً
وناقشت «آخر المستجدات في موضوع
سلسلة ال��رت��ب وال���روات���ب وق��وم��ت
ال��زي��ارات والتحركات التي قامت بها
الرابطة هذا األسبوع ووضعت برنامج
التحرك لألسبوع المقبل كاآلتي:
يوم االثنين  2014-6-16الساعة
العاشرة صباحاً :اعتصام أمام وزارة
العدل  -بيروت  -منطقة العدلية.
يوم الثلثاء  2014-6-17الساعة
العاشرة صباحاً :اعتصام أمام وزارة
االت��ص��االت  -ب��ي��روت  -منطقة بئر
حسن.
يوم األربعاء  2014-6-18الساعة
العاشرة صباحاً :اعتصام أمام مجلس
الخدمة المدنية  -ب��ي��روت  -منطقة
فردان».
وأك��دت الهيئة اإلداري���ة «استمرار
اإلض��راب العام والشامل لغاية موعد
جلسة مجلس النواب في 2014/6/19
ف��ي ك��ل ال����وزارات واإلدارات العامة
والمؤسسات العامة والبلديات من
أج��ل إق��رار سلسلة عادلة ومتساوية
لجهة منح زي��ادة  121في المئة ومن
أجل إنصاف الموظف اإلداري المغبون
بحيث يكون رات��ب��ه ال يقل ع��ن رات��ب
أقرانه في القطاعات األخ��رى ورفضا ً
ألي زيادة في دوام العمل».

ن�شاطات �سيا�سية
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين
التينة ،رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان
في حضور وزير المال علي حسن خليل وجرى البحث في
األوضاع العامة وقضية سلسلة الرتب والرواتب والعمل
على إقرارها.
وك��ان بري استقبل اآلباتي أنطوان خليفة موفدا ً من
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
استقبل رئيس الحكومة تمام سالم في مكتبه في
السراي الحكومية أمس ،سفير ماليزيا إيالنغو كاروبانان
في زيارة وداعية.
وم��ن زوار ال��س��راي :ال��وزي��ر السابق إبراهيم شمس
الدين ،الوزير السابق عبدالله فرحات ،مفوض الحكومة
ل��دى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ،الوزير
السابق صائب ج���ارودي ،رئيس لجنة ال��رق��اب��ة على
المصارف أسامة مكداشي ،جوزيف ونبيل أبو شرف،
وفد من الجمعيات األهلية المتعاقدة مع وزارة الشؤون
االجتماعية ،ورجل األعمال هاني حكيم.
بحث رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب العماد
ميشال عون في دارت��ه في الرابية ،األوض��اع العامة ،ال
سيما الوضع االقتصادي ،مع وزير االقتصاد والتجارة
آالن حكيم.
تلقى نائب رئيس الحكومة وزي��ر الدفاع الوطني
سمير مقبل دعم هولندا للجيش اللبناني ،وذل��ك خالل

لقائه في مكتبه في اليرزة أمس ،سفيرة هولندا في لبنان
هاستير سومسين ،وبحث معها في العالقات الثنائية بين
البلدين ال سيما في مجال التعاون العسكري.
وق��د أبلغت السفيرة سومسين ال��وزي��ر مقبل ،خالل
اللقاء ،أنها ستشارك شخصيا ً في المؤتمر الذي سينعقد
في  17الجاري في روما دعما ً للجيش وستتولى المتابعة
بالتنسيق مع وزارة الدفاع وقيادة الجيش بالنسبة إلى
المساعدات التي ق��ررت هولندا تقديمها للبنان خالل
المؤتمر ،مؤكدة عزم بالدها تقديم المزيد من المساعدات
لتقوية الجيش اللبناني.
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة
بطرس الراعي ،وزير األشغال العامة واإلسكان األردني
سامي هلسه.
كما تلقى اتصاال ً من رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح
العماد ميشال عون ،تم خالله عرض األوضاع العامة ،ال
سيما االستحقاق الرئاسي.
كما تلقى ات��ص��اال ً آخ��ر م��ن بطريرك أنطاكيا للروم
األرثوذكس يوحنا العاشر يازجي.
بحث متروبوليت بيروت وتوابعها للروم األرثوذكس
المطران الياس عوده في دار المطرانية في بيروت مع
سفير ال��والي��ات المتحدة األميركية ديفيد هِ �� ْل ،يرافقه
المستشار السياسي في السفارة ديفيد جيفري ،في
األوضاع الراهنة.

تتع ّرض ب�ل��دان اإلقليم العربي لعملية تمزيق كبيرة قد
تتعدّى هذه المرة ما فعله باإلقليم سيّئا الذكر سايكس وبيكو
أسسا آنذاك
في الحرب العالمية األول ��ى ...ب�ج� ّرات قلمين ّ
لمعظم الدول الحالية من دون أي أبعاد تاريخية أو قومية أو
جغرافية ،وخلقا كيانات سياسية ضعيفة مهمتها األساسية
مواالة الغرب واالقتتال في ما بينها.
ال تختلف األه� ��داف ال�غ��رب�ي��ة ال��راه �ن��ة ع��ن سابقاتها...
ال�م�ط�ل��وب والء أع �م��ى ل�ل�غ��رب ب�ك�ي��ان��ات أك �ث��ر ض�ع�ف�ا ً تخدم
استمرار القطب األميركي وحيدا ً متر ّبعا ً في العالم ،وتدفع
عنه الصعود الصيني والروسي واإلي��ران��ي وربما الهندي
والبرازيلي.
اللعبة إذن واحدة رغم أنوف من يرفضون نظرية المؤامرة
ويتهكمون عليها ...فالحوادث المتسارعة تسخر من هؤالء
الرافضين وتدعوهم إلى التحليل السليم
والسوي ليعرفوا أنّ
ّ
أميركا لن تأتي بجيوشها وأساطيلها لتحت ّل العالم العربي.
فعلتها م��رة في ال�ع��راق ون��دم��ت .لكنها أبقت أساطيلها في
مياه البحرين المتوسط واألحمر والخليج ،إلى جانب قواعد
عسكرية بالعشرات تنتشر ف��ي شبه ج��زي��رة ال�ع��رب حتى
مدخل بالد الشام عند قلب مملكة األردن الهاشمية .طبعا ً
من دون نسيان «إسرائيل» أكبر قاعدة أميركية في العالم
وأقواها...
ه��ذا جانب م��ن الجيوبولتيك األم�ي��رك��ي .والجانب اآلخر
أنّ األكاديميا الغربية من أميركا إلى أوروبا واليابان تعكف
منذ  1945ت��اري��خ سيطرة األم�ب��راط��وري��ة األميركية على
العالم على دراس��ة مجتمعاتنا ،مك ّوناتها القبلية والطائفية
والمذهبية واإلثنية والجهوية ،يدرسون كيف تتف ّرق هذه
تنفجر؟ ومعيار التضامن ف��ي م��ا بينها،
المك ّونات وكيف
ّ
وما هي الخالفات الفقهية والتاريخية الموجودة والكامنة.
والمؤسف أنّ الباحثين العرب الذين تعلّموا في جامعات
الغرب هم الذين أنجزوا أبحاثا ً عن مك ّونات بلدانهم من دون
أن يعرفوا أنهم يضعون أدوات علميّة وثقافيّة خطيرة في
أيدي المستعمرين.
السالح الغربي الثالث هو وسائل االتصال الجماهيري
التي ال تعمل ببساطة اإلع�لام العربي الخطابي الطابع ،إذ
يعمل اإلع�ل�ام الغربي منذ ث�لاث��ة أرب��اع ال�ق��رن على تدمير
أج �ه��زة ال�م�ن��اع��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة ع�ن��د ال �ع��رب ع�ل��ى ن�ح��و تدريجي
مبرمج .يقدمون الحياة المرحة السعيدة في الغرب مقابل
ال�ح�ي��اة ال�م��ره�ق��ة ف��ي ب�ل�اد ال �ع��رب ،وت�ظ�ه��ر ص ��ورة نمطية
للعربي تتك ّرر ف��ي معظم إن�ت��اج اإلع�لام واألف�ل�ام الخاصة
بالشرق .فالعربي تاجر الجواري والقرصان الصحراوي
ولص البوادي وقاتل األطفال .وباالستنتاج ،يتبيّن أنّ الغرب
عرف أنّ مناعة العربي سببها عامالن :اإلسالم والعروبة.
فقدمهما بشكل مضحك ومز ٍر إ ّنما بطريقة غير مباشرة كي
ال يثير الريبة .فأصبح العربي في نظر العربي والغربي مثاالً
للتخلّف ،وصار الغرب رمزا ً للتقدم والحياة المرفهة.
أفادت وسائل االتصال الجماهيري السياسية من تحطيم
أجهزة المناعة ،وانتقلت إلى الجزء الثاني من المشروع ،أال
وهو تدمير البنى االجتماعية الداخلية ،على الشكل اآلتي:
الدعم الغربي لألنظمة جعل الحكام يظنون أنهم محميّون
إلى األبد .لكن الغرب تركهم عند أول تظاهرة (مصر وتونس
وليبيا) .وألن المشروع األميركي يريد عمقا ً تدمير خط ـ
سورية ـ العراق ـ إيران مع العودة إلى حزب الله في لبنان،
وضع محطات االتصال الجماهيري في خدمة هذا المشروع
م�ئ��ات أج �ه��زة التلفزيون واإلذاع� ��ة ال�ت��ي ال تتحدث إال عن
الخالفات الفقهية بين المسلمين ،والدينية مع المسيحيين،
واإلثنية مع األك��راد والتركمان .فهذا المسجد أصيب ألنه
شيعي ،وذاك انهار ألنه سني ،مع العويل والبكاء على مراقد
الصحابة واألولياء وتضخيمها واستثارة الكرامة العربية
باختالق اعتداءات على النساء والشيوخ ،متناسين أنّ هناك
منذ سنتين اثنين من المطارنة وعددا ً من الكهنة ،مختطفين
لدى عصابات اإلرهابيين التكفيريين ،وال يسأل عنهم أحد
منذ اختطافهم.
رب�ط��وا بين الفقر المستشري ف��ي المجتمعات العربية،
وال �خ�لاف��ات الفقهية بين ف�ئ��ات المسلمين ،متجاهلين أنّ
األنظمة العربية التي تملك المال العام وتقدم معظمه إلى
الشركات الغربية هي المسؤولة عن الفقر.
عندما نجح الجيش ال�س��وري وحلفاؤه ف��ي منع إسقاط
سورية ،وأثبت الشعب السوري أنه الحاضنة الفعلية لنظام
الرئيس بشار األسد وبكامل مك ّوناته االجتماعية والقومية،
نقلت الخطة األميركية لعبتها إلى العراق الذي كان يتع ّرض
دوم�ا ً لعمليات عنف كبيرة إنما لم تكن بخطورة ما يحصل
اليوم.
ه�ن��اك ج�ه��ات دول�ي��ة شجعت دوالً إقليمية وع��رب�ي��ة على
السماح لكل مشتقات القاعدة والمحسوبين عليها ،م ّولتهم
وسلّحتهم وز ّودتهم وسائل انتقال كبيرة بكميات نوعية من
األسلحة بكمية قادرة على الفتك ،بحسب التعبير األميركي،
وأب��اح��ت لهم ح��دوده��ا م��ن األردن وت��رك�ي��ا لتدمير العراق
واألموال من السعودية ونفط سورية المسروق.
ومن يراقب المناطق التي اجتاحتها «داع��ش» في العراق
ُيصاب بالذهول لكبر (مساحتها عشرات ألوف الكيلومترات
المربعة) .سيطرت «داع��ش» على مناطق تع ّمدت أن تكون
سنية ،في محاولة إلعالن خالفة في إقليم ذي غالبية سنية
يتك ّون من الرقة وبعض النواحي الحدودية في سورية إلى
الموصل ونينوى وص�لاح الدين في ال�ع��راق ،وه��ذا يشجع
أيضا ً على إعالن دولة كردية في شمال العراق ،فال تبقى إالّ
المناطق ذات الغالبية الشيعية .وهكذا يصبح العراق ثالث
دول ،قسم منها في سورية ويعود المشروع إلى سورية
ليقسمها أق��ال�ي��م أو دوالً على
ول�ب�ن��ان وال�ي�م��ن وال �س��ودان
ّ
القواعد المذهبية والجهوية واإلثنية والطائفية ،فالمطلوب
أميركيّا ً أكبر عدد ممكن من أقاليم هزيلة أو دويالت فاشلة
ترتبط عضويا ً بالقطب األميركي على المستوى االقتصادي
بيعا ً للموارد واستهالكا ً للسلع ،والسياسي ال��ذي يقسم
الناس إلى ديمقراطيين وغير ديمقراطيين ،تماما ً مثلما تفعل
تقسم الناس بدورها بين مؤمنين
األصولية التكفيرية التي ّ
وكفار.
ُترى أين ذهبت االنقسامات االجتماعية الطبقية والوطنية؟
أألنها ليست في مصلحة واشنطن هي مستبعدة عن معايير
التمييز بين الناس .ومسلسل التهشيم األميركي مستمر،
ول��ن يتأخر ف��ي ال��وص��ول إل��ى شبه ج��زي��رة ال �ع��رب المراد
تجزئتها إلى دويالت أصغر لإلمساك بها أكثر ...ومن يعتقد
أن��ه من الناجين م��وه��وم ،فموسى القص والبتر األمير ّكية
جاهزة.
يروى أن حاكما ً عربيا ً بعث برسالة إلى الرئيس الصيني
يطلب منه ال��وق��وف في وج��ه إي��ران وس��وري��ة ،ويعده بفتح
أبواب الشرق األوسط أمام بالده ،ويقال إن الرئيس الصيني
ضحك بسخرية ور ّد على العربي بالقول :إنّ مفاتيح الشرق
األوسط كما أعرف ليست موجودة في الشرق األوسط منذ
نصف قرن على األق��ل ،فهال عدنا إلى رشدنا لننقذ اإلقليم
العربي وال إنقاذ إالّ بإعادة شحن جهاز المناعة فيه المتك ّون
من العروبة التقدمية واإلسالم المعتدل.
اللهم إ ّننا بلّغنا قبل فوات األوان.

