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ر�سالة الم�ساجد ( ...تتمة �ص)1

اليوم تن�سحب هيئة العلماء ( ...تتمة �ص)1

م��ا ك���ان م��م��ك��ن��ا ً ل��ل��ط��ي��ران ال��ح��رب��ي األميركي
دخول األجواء العراقية قرب الحدود مع سورية
وإيران من دون تفاهم كبير ،وما كان ممكنا ً أن
يتقدّم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة من
دون هذه التفاهمات.
ل��ك��ن م��ق��اب��ل ال���م���ؤش���رات ال��ع��راق��ي��ة م��ؤش��رات
فلسطينية م��ع��اك��س��ة ،ح��ي��ث ال��ت��ص��ع��ي��د مستم ّر
والعجز عن التوصل إلى وقف النار يجعل الحرب
أش ّد قسوة ووحشية ،ويحصد األبرياء يوميا ً بآلة
القتل «اإلسرائيلية» ،بينما المقاومة تضع ثقلها
لخلق توازن رعب جديد ،يحمي مواطنيها في حرب
استنزاف تواجه الخيارات الصعبة على الضفتين
الفلسطينية و»اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ،حيث التفاهم في
حال االستعصاء ،والحرب كخيار لتحقيق النصر
العسكري ال تملك خطة لدى الفريقين.
ب��ع��ض م���ا ي���ج���ري ي���ؤك���د ه����ذا ال���س���ي���اق مثل
ك�لام وزي��ر الداخلية اللبناني نهاد المشنوق،
ع��ن رف��ض مقايضة العسكريين المخطوفين
بموقوفي روم��ي��ة ،والتأييد ال��ص��ادر ع��ن وزير
ال��ع��دل أش���رف ري��ف��ي ل��ه��ذا ال��ك�لام ،بينما كالم
ريفي نفسه عن تشبيه حزب الله بـ»داعش» يبدو
خارج هذا السياق.
مثله الحديث ع��ن تفاهم على ف��ك الحظر عن
الدور التشريعي لمجلس النواب وعودة الرئيس
سعد الحريري بمشروع تمديد للمجلس النيابي،
وتولّي النائب وليد جنبالط مهمة تسويق هذا
التمديد ،ومالقاة النائب سليمان فرنجية له بذلك
عبر الوزير روني عريجي ،بينما مواقف نواب

كتلة المستقبل ع��ن رف���ض م��س��ت��دي��م لسلسلة
الرتب والرواتب التي يجب تمريرها قبل البحث
ف��ي تمديد والي���ة المجلس ،م��ن ب��واب��ة مناقشة
ت��ع��دي��ل ال��م��ه��ل إلص����دار م��رس��وم دع���وة الهيئة
الناخبة ،ي��وح��ي أنّ لبنان ال ي���زال خ���ارج زمن
التفاهمات ،وأنه لم يضبط توقيته على ساعتها
بعد ،ربما ألنه يجب أن تحدث أشياء أخرى قبل
أن ُي��ق��ال للبنانيين أنّ ملفهم ق��د نضج لتل ّقف
الحلول الكبرى في ساحتهم ،أو ألنّ لبنان يجب
أن يبقى ساحة ترصيد للتوازنات المتح ّركة في
حساب األحجام واألدوار.
ّ
هيئة العلماء المسلمين التي تتولى الوساطة
ف���ي ق��ض��ي��ة ال��ع��س��ك��ر ّي��ي��ن ،وال��م��ع��ل��وم عالقتها
المميّزة ب��ـ»داع��ش» و»ج��ب��ه��ة ال��ن��ص��رة» وسائر
مك ّونات «القاعدة» ،تهدّد بوقف وساطتها اليوم،
م��ا ل��م تسمع م��ن رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ت��م��ام سالم
ج��واب��ا ً واض��ح��ا ً ع��ن االس��ت��ع��داد للتفاوض على
شروطها ،التي تتض ّمن مطالبة بسحب حزب
الله لوحداته من سورية أو موقفا ً حكوميا ً من
ه���ذا ال���وج���ود ،وت��ض��ع ع��ن��اوي��ن لصفقة تبادل
للمخطوفين بموقوفي «ال��ق��اع��دة» ل��دى الدولة
اللبنانية ،وص��والً إل��ى ك�� ّل موقوفي رومية من
اإلسالميين.
إما أن توقف الهيئة وساطتها أو تسقط الدولة
اللبنانية إذا قبلت الشروط ،هذا ما يبدو حاصل
موقف غالبية كاسحة ف��ي الحكومة اللبنانية،
على رغ��م رف��ض رئ��ي��س الحكومة ال��ت��ح��دّث في
الموضوع أمام وزرائه.

ماذا لو ظهر ( ...تتمة �ص)1
وحشي يتعديان ح��دود المعقول
تتعدّى اإلي��ق��اع الحالي للحرب ،فربما ح��رب برية وقصف
ّ
الستدراج هذا الح ّل األممي ،بقرار من مجلس األمن ،والصواريخ تتساقط على المدن والمنشآت
«اإلسرائيلية» ،وال��دم الفلسطيني ينزف بغزارة بحيث ال يملك أحد في «إسرائيل» المزايدة لمنع
القبول وااللتزام ،أو تصنيع متسارع ألحداث إقليمية بمستوى التمهيد لتدهور الوضع على الجبهة
مع سورية أو لبنان ،تنزلق أو تكاد إلى حرب ،بما يب ّرر التدخل الدولي العاجل والقبول على مستوى
الرأي العام «اإلسرائيلي».
 على ضفة المقاومة والقوى المساندة لها ،ال يجري الته ّرب من االعتراف بمخاطر حرباالستنزاف على المقاومة وشعبها ،والبدائل المتاحة ،وجاء بيان القسام عن االنتقال إلى حرب
تحريرية في قلب هذه النقاشات ،ويستم ّر النقاش بصيغة ماذا لو ،فماذا لو قامت المقاومة بنقل
مسرح الحرب إل��ى ال��خ��ارج وضربت مصالح «إسرائيلية» في أوروب���ا أو أميركا؟ وم��اذا لو ت ّم
تنفيذ عمليات استشهادية نوعية في قلب فلسطين المحتلة خارج غزة؟ وماذا لو قامت المقاومة
الفلسطينية بالعمل بواسطة صواريخ تستهدف العمق «اإلسرائيلي» من جبهة سورية أو لبنان أو
األردن؟
 في سياق هذا النقاش ،نسأل :أليس التغيير الجيوسياسي هو الذي يغيّر المعادالت ،وينتجتوازنات جديدة؟ فلماذا ال نقول ماذا لو عادت حماس إلى موقعها الطبيعي في حلف المقاومة؟
ماذا لو رأينا قادتها في سورية؟ كم من التغيير سيحدث وكم من الذعر سيصيب العدو وداعميه؟
ولتخفيف حجم الخطوة على قيادة حماس ،ماذا لو رأينا خالد مشعل في بيروت مع السيّد حسن
نصرالله؟ أليست رسالة نوعية متعدّدة االتجاهات وتغييرا ً في قواعد الصراع مرة أخرى؟

سالم« :أزمة» العسكريين
المحتجزين كبيرة

أم��ا ف��ي الملفات الداخلية ،ف��إن ال��ب��دء بمعالجة
االستحقاقات الداهمة ينتظر حصول توافق بين الكتل
النيابية على المسار الذي ستذهب إليه األمور في ما
يتعلق بالخيارات حول ما بعد انتهاء الوالية الحالية
الممددة لمجلس ال��ن��واب والمحصورة بين إج��راء
االنتخابات أو التمديد مع أرجحية كبيرة للخيار
الثاني .في حين دخل موضوع التفاوض مع «داعش»
وأخواته من تنظيمات إرهابية والذي تتواله «هيئة
العلماء المسلمين» مرحلة االب��ت��زاز المكشوفة مع
توسيع اإلرهابيين لمروحة مطالبهم ،التي كان آخرها
اشتراط انسحاب حزب الله من سورية لإلفراج عن
العسكريين المخطوفين ،إضافة إلى إطالق سراح عدد
من اإلرهابيين الموقوفين في سجن رومية.
وأثار عدد من ال��وزراء هذا الموضوع خالل جلسة
مجلس ال��وزراء أم��س .وعلمت «البناء» أن ال��وزراء
استفسروا رئيس الحكومة تمام سالم عما آلت إليه
المفاوضات مطالبين بإطالعهم على المعلومات
المتعلقة بهذه القضية .إال أن سالم رد بالقول «إن
األزمة كبيرة» ،رافضا ً اإلفصاح عن فحوى المفاوضات
حفاظا ً على أرواح العسكريين ،على ما قال ،مشيرا ً إلى
أن التفاوض يجري بتكتم وبسرية كبيرين.

اإلرهابيون يفتحون
بازار االبتزاز؟

م��ن جهته ،أعلن الناطق باسم «هيئة العلماء
المسلمين» عدنان امامة أن الهيئة ستلتقي سالم اليوم
لمعرفة الرد على – ما وصفه – مطالب المسلحين.
وأض��اف« :على ه��ذا األس��اس يتقرر مصير الجهود
التي تقوم بها الهيئة» ،مشيرا ً إلى أن األسباب وراء
احتمال توقف مبادرة الهيئة هي أوال ً إذا كان موقف
وزي��ر الداخلية نهاد المشنوق هو موقف رسمي،
والثاني دخول وسيط خارجي على خط المفاوضات.
وكان المشنوق أكد رفض أي مقايضة بين العسكريين
المخطوفين واإلرهابيين الموقوفين ،نافيا ً علمه
بدخول أي وسيط خارجي على خط االتصاالت.
وفي السياق ،أكد وزير العدل أشرف ريفي أن ما عبر
عنه المشنوق «موقف لبناني ويعكس رأي المجموعة
كاملة» ،مشددا ً على أن «الدولة لن تف ّرط بهيبتها
وستحافظ على صورتها وهي تراهن على استعادة
العسكريين أحياء».
وأش��ار ريفي في حديث تلفزيوني إلى «أن ال أحد
يمون على المسلحين المتطرفين على رغم مساعي
هيئة العلماء المسلمين» ،معتبرا ً «أن لبنان دفع الثمن
األق��ل خ�لال ح��وادث عرسال وه��و في تجنيب لبنان
حرب شاملة وحرب استنزاف طويلة األمد».
وبعيدا ً من موقف الوزير المشنوق فإن االبتزاز الذي
لجأ إليه اإلرهابيون حذرت منه «البناء» منذ اليوم
األول لفتح بازار التفاوض مع المجموعات اإلرهابية
ألن��ه ل��ن يكون لمصلحة لبنان وال حتى لمصلحة
المؤسسة العسكرية ،وق��د ج��ددت ج��ه��ات معنية
فسر بأنها استجابة
تحذيرها من أي تنازالت قد ُت ّ
لشروط اإلرهابيين ،ألن ذلك يشجعهم على مزيد من
األعمال اإلرهابية بدءا ً من محاولة خطف عسكريين أو
حتى مدنيين لمبادلتهم بإرهابيين موقوفين.
من ناحية أخرى ،وافق قاضي التحقيق العسكري
نبيل وهبة على تخلية سبيل المدعى عليه وسام أحمد
القص ،والمتهم باالنتماء إلى «كتائب عبدالله عزام»
اإلرهابية ،والتخطيط الغتيال أحد ضباط األمن في

الشمال والقيام بأعمال تفجير في مناطق مختلفة من
لبنان وإطالق صواريخ.

خالفات ما قبل التمديد وما بعده

على الصعيد السياسي ،تتحدث مصادر نيابية
مطلعة ع��ن «ك��رب��ج��ة» ف��ي االت��ص��االت التي تسبق
التمديد لمجلس النواب وتليه ،مشيرة إلى أن هذه
«الكربجة» تطاول ع��ددا ً من القضايا التي يفترض
حصول اتفاق عليها ،تبدأ من مدة التمديد التي يرغب
تيار «المستقبل» بأال تقل عن سنة ونصف السنة،
بينما هناك غالبية نيابية تريدها لفترة قصيرة .وهو
ما أشار إليه النائب وليد جنبالط .ولفتت المصادر
إلى أن حلفاء «المستقبل» ـ أي الكتائب و«القوات
اللبنانية» ـ يريدان عدم إطالة فترة التمديد.
كذلك تتحدث المصادر عن استمرار الخالف على
ال��م��دى التشريعي ال��ذي سيقوم ب��ه المجلس قبل
انتخاب رئيس الجمهورية ،بحيث أن فريق  14آذار
يريد حصره ف��ي األم���ور ال��ض��روري��ة وه��و م��ا يالقي
رفضا ً من الرئيس نبيه بري .إال أن المصادر أكدت أن
رئيس المجلس مقتنع بأن ال مبرر للتمديد طالما أن
المجلس معطل وال يؤدي بدوره في التشريع ومراقبة
الحكومة.

اقتراح تعديل دستوري

وف��ي سياق متصل ،تقدم عشرة ن��واب من تكتل
التغيير واإلص�لاح في مقدمهم رئيس التكتل النائب
ميشال عون باقتراح قانون تعديل دستوري النتخاب
رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب.
على أن مصادر عليمة توقفت عند مضمون البيان
الحاد ال��ذي ص��در أول من أم��س عن اجتماع التكتل
ورأت فيه رسالة إلى تيار «المستقبل» ،لما تضمنه من
انتقادات المقصود بها التيار وليس غيره .والحظت أن
هذه االنتقادات تعكس مزيدا ً من التردي في العالقة
بين الطرفين في سد أفق الحوار بينهما ،في وقت لم
ِ
يف المستقبل بالحد األدنى بأي من وعوده بالسعي
إلى انتخاب رئيس للجمهورية ،بل عمد إلى وضع
الكرة في الملعب المسيحي .وتساءلت المصادر هل
انتهى الحوار بين الطرفين؟
وف��ي الشأن السياسي أيضاً ،ق��ال الرئيس بري
أمس إننا لم ندخل الخط األحمر في تجاوز فرصة
انتخاب رئيس للجمهورية وكذلك إجراء االنتخابات
النيابية.

اإلضراب يش ّل اإلدارة

وفي موازاة هذه الخالفات ،واصلت هيئة التنسيق
تحركها في الشارع مهددة بالتصعيد اعتبارا ً من
األسبوع المقبل رفضا ً للمماطلة في إق��رار سلسلة
ال��رت��ب .وب��دع��وة منها نفذ أم��س إض��راب شامل في
اإلدارات العامة وال��وزارات مع اعتصام حاشد أمام
وزارة االقتصاد .وأكدت الهيئة مجددا ً استمرارها في
معركة إقرار السلسلة ،مح ّملة الكتل النيابية الرافضة
إقرار السلسلة مسؤولية ما يحصل ،داعية إياها إلى
النزول إلى المجلس إلقرار الحقوق.
والحظت مصادر الهيئة أن ما يحكى عن إيجابيات
في االتصاالت القائمة حول السلسلة هو مجرد كالم.
وأش��ارت إلى ما بلغها من االتصاالت المختلفة التي
تؤكد أن بعض الكتل لم يغير في سياسته الرافضة
إعطاء كامل الحقوق بهدف نسف السلسلة وتخفيضها
م��ن ج��ه��ة ،ورف���ض إع��ط��اء المعلمين حقوقهم عبر
الدرجات الست ،من جهة ثانية.

ا�ست�شهاد  3من قادة ( ...تتمة �ص)1
من جهتها ،أكدت كتائب شهداء األقصى عالقتها اإلستراتيجية
والمتينة بسورية الممانعة للصهيونية ومع حزب الله والسيد
حسن نصر الله وحذرت الكتائب من المخطط «الصهيو أميركي»
الذي يستهدف تهويد المسجد األقصى.
ودع��ت الكتائب إلى عدم اإلنجرار والوقوع في فخ المخطط
(الصهيوأميركي) بحملة تشويه لمحور الممانعة الداعم للقضية
الفلسطينية وبتغذية الفتن الطائفية تحت مسمى الديمقراطية
وحقوق اإلن��س��ان على الطريقة األميركية مؤكدة أن المعركة
الوحيدة واألساسية للعرب هي مع االح��ت�لال «اإلسرائيلي».
لتحرير فلسطين وقدس األقداس.
على صعيد آخر ،أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية
أشرف القدرة ارتفاع حصيلة الشهداء في القصف الصهيوني .وفي
نفس السياق ،أكد شهود أن غارات طيران االحتالل دمرت مباني
وأوقعت العشرات بين شهيد وجريح» ،وبذلك ترتفع حصيلة
الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان «اإلسرائيلي» على قطاع
غزة في الثامن من تموز الماضي إلى  2078شهيدا ً على األقل
وأكثر من  10آالف و 250جريحاً ،بحسب إحصاءات وزارة الصحة
الفلسطينية.
من جانب آخر دعا مجلس األمن الدولي في بيان رئاسي أول من
أمس كيان االحتالل «اإلسرائيلي» والفلسطينيين إلى استئناف
المفاوضات من أجل التوصل سريعا ً إلى اتفاق يضمن تهدئة دائمة
في قطاع غزة ،وذلك غداة خرق قوات االحتالل للتهدئة وقيامها
بغارات عدوانية متواصلة على القطاع.
وذكرت مصادر أن المجلس أكد في بيان تبناه بإجماع أعضائه
الخمسة عشر «دعمه الكامل للمبادرة المصرية» ،ودعا الطرفين
إلى استئناف المفاوضات للتوصل سريعا ً إلى وقف إطالق نار
دائم ومستدام» (راجع تفاصيل أخرى في الصفحتين  12و .)13

تون�س تلغي الرحالت الآتية
من  3مطارات ليبية لأ�سباب �أمنية
أعلنت وزارة النقل التونسية أم��س إلغاء الرحالت
الجوية اآلتية من مطارات معيتيقة ومصراتة وسرت في
ليبيا ،ألسباب أمنية.
ومطار العاصمة الليبية طرابلس مغلق منذ قرابة شهر
بسبب معارك دامية باألسلحة الثقيلة بين ميليشيات
تنتمي إلى تيارات سياسية متخاصمة.
وأوردت الوزارة في بيان «قررت وزارة النقل إلغاء كل
الرحالت الجوية القادمة من مطارات معيتيقة ومصراتة
وسرت الليبية إلى حين إشعار آخ».

وقال محمد علي عبودي مستشار وزير النقل التونسي
المكلف باإلعالم لـ«فرانس برس» إن تونس «تتخذ ألول
مرة مثل هذا اإلج��راء الوقائي» بسبب «كثرة وتضارب
المعلومات المتعلقة بالوضع األم��ن��ي ف��ي المطارات
المذكورة».
ولفت إلى أن الربط الجوي بين تونس وليبيا متواصل
عبر مطاريْ لبرق وطبرق في شرق ليبيا.
وأضاف« :حالياً ،مطارا لبرق وطبرق هما نقطتا الوصل
الجوي الوحيدتان بين تونس وليبيا».

«الخليجي» يجتمع الأحد
لبحث عقوبات ّ
�ضد قطر
يجتمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي
ي��وم األح��د المقبل ،إذ من المرجح أن يبحث االجتماع
عقوبات ضد قطر ،كونها لم تلتزم تنفيذ اتفاق الرياض
ورفضها التوقيع على التقرير النهائي للجنة المكلفة
بمتابعة تنفيذ االتفاق ،وفق ما ذكر موقع صحيفة «إيالف»
السعودية.
وذكر الموقع أن الكويت أيدت مواقف كل من السعودية
واإلمارات والبحرين ،بسبب تدخالت قطرية في الشؤون
الداخلية الكويتية ،إضافة إلى استياء مسقط من قطر

نتيجة دعمها وسائل إعالم لبنانية تناولت الوضع الصحي
للسلطان قابوس بشكل يثير القلق لدى الشارع العماني،
ونقلت عن مصادر قولها إن تعليمات قطرية عليا صدرت
ل��وزارة الخارجية تقضي بجمع كل ما نشرته وسائل
اإلعالم الخليجية من مقاالت وآراء ضد قطر لتقديمها إلى
اجتماع جدة لتبرير الموقف القطري من اتفاق الرياض.
وانتهت أول من أمس مهلة األسبوع التي حددها وزراء
خارجية مجلس التعاون لقطر لتنفيذ التزاماتها بموجب
اتفاق الرياض.

ت�أجيل محاكمة مر�سي في ق�ضية «االتحادية» �إلى  25الجاري

الم�ؤبد لـ 17من �أن�صار «الإخوان»
قضت محكمة جنايات القاهرة ،المنعقدة في معهد أمناء
الشرطة بطرة ،بالسجن المؤبد على  17متهما ً والسجن
 15عاما ً لمتهم واحد من أنصار جماعة اإلخوان المحظورة،
على خلفية اتهامهم في قضية أحداث شغب منطقة المنيل
بمصر القديمة في محافظة الجيزة ،فيما أجلت محاكمة
الرئيس المعزول محمد مرسي إلى جلسة  25الجاري
لعدم حضور دفاع المتهمين.
ونسبت النيابة المصرية أول من أمس إلى المتهمين
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ع��ددا ً من االت��ه��ام��ات ،منها التجمهر والبلطجة والقتل
وال��ش��روع ف��ي قتل وح��ي��ازة وإح���راز أسلحة وذخ��ي��رة
واالنضمام إلى جماعة محظورة .وقضت محكمة جنايات
القاهرة ،المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة ،بالسجن
المؤبد على  17متهما ً والسجن  15عاما ً لمتهم واحد من
أنصار جماعة اإلخ��وان المحظورة ،على خلفية اتهامهم
في قضية أحداث شغب منطقة المنيل بمصر القديمة في
محافظة الجيزة.

وذك��رت مصادر قضائية أن محكمة جنايات القاهرة
برئاسة القاضي عدلي فاضل قضت أيضا ً بمعاقبة متهم
آخر بالسجن لمدة  15عاماً ،وخضوع جميع المحكوم
عليهم لمراقبة الشرطة لمدة خمسة أعوام بعد انقضاء
العقوبة .وكانت منطقة المنيل شهدت اشتباكات بين
أنصار اإلخوان وقوات األمن في آب الماضي أسفرت عن
مقتل خمسة أشخاص.
على صعيد متصل ،أرج��أت محكمة جنايات القاهرة

برئاسة المستشار أحمد صبري ي��وس��ف ،المنعقدة
بأكاديمية الشرطة ،محاكمة عدد من قيادات الجماعة
اإلرهابية في قضية أح��داث االتحادية ،إلى جلسة 25
الجاري لعدم حضور دفاع المتهمين.
ويُحاكم في قضية أحداث االتحادية الرئيس المعزول
و 14متهما ً آخ��ري��ن ،م��ن بينهم سبعة هاربين ،بتهم
التحريض على قتل عدد من المعارضين لمرسي ،وإصابة
آخرين أمام قصر االتحادية الرئاسي.

من المؤسف أن تجتمع جامعة الدول العربية عشرات االجتماعات لطرد
سورية من الجامعة والمؤتمر اإلسالمي ،وتسحب السفراء وتمنع التعامل
وتسحب الحصانة وتسعى لفرض الوصاية وغيرها من اإلج���راءات ،أما
فلسطين فاجتماع واحد يكفي وغزة كذلك ،وهو ما يفرض على الدعاة والداعيات
أن يدرسوا األزمة فقهاً ،ليدركوا أن الهجوم على الشام ألنها المكلفة بحماية
القدس ،أما استهداف المسجد األقصى فألنه رمز كل الديانات السماوية ،وجمع
كلمة كل أنبياء الله بينما اليهود ال يعترفون باإلسالم والمسيحية ،ويصرون
على أن القدس إلسرائيل ،وآلن ديننا دين محبة فحين ننشر المحبة تبنى
المساجد وحين تفقد المحبة تدمر المساجد ونفقد األقصى.
وكما األقصى رمز الديانات فالمسجد األموي الوحيد في العالم الذي تقرأ
فيه كل تاريخ اإلنسانية ،فقبل المسيحية كان بيتا ً دينيا ً ومع دخول المسيحية
تحول إلى كنيسة ،ولما جاء اإلسالم لم ينظر المسيحي لهذا المسلم أنه يعبد
غير الله فقسم له نصف الكنيسة ليصلي فيها فكان المسيحيون والمسلمون
يصلون مع بعضهم ،وما زال المسجد يضم مقام الخضر عليه السالم ،ومقام
سيدنا يحيى وليس ببعيد عنه نجد مقام رأس الحسين ليبقى ذكرى للمسلمين
والعرب يذكرهم ويقول« :هذا اختالفكم يوصلكم إلى هذا» ،وإذا خرجنا من
المسجد األموي نرى صالح الدين ال يزال حامالً سيفه يحرضنا على الدفاع
عن مقدساتنا وأوطاننا بوجه ما نتعرض له ،ويقول أنا معكم ،وأبى إال أن
يضم صاحب السيف كلمة الحق الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي ،الذي
لم يخضع على رغم ما تعرض من ترغيب وترهيب وعد به إن غادر سورية
لكنه أبى إال أن ينشر الحب والكلمة الطيبة والتي هي رسالة المساجد لكل هذا
يستهدف األقصى والمسجد األموي.

حسون
الشيخ الدكتور أحمد بدر الدين ّ

�أنقذوا الت�صدير ( ...تتمة �ص)1
عتبة المليوني سائح ،إال أنّ األحداث األمنية لم تسمح بمضاعفة هذا الرقم
كما كنا نطمح ،إذ بدأ االنخفاض في أعوام  2012 ،2011و ...2013وما زال
مستمرا ً حتى اآلن ،واتهمت حكومة الرئيس ميقاتي في حينه أنها حكومة
معادية لدول الخليج ،وبعد تشكيل الحكومة الجديدة التي من المفروض أنها
حكومة صديقة للخليج ،اتضح أنّ االتهامات كانت سياسية محضة إذ لم تتغيّر
األرقام حتى اآلن وما زال االنخفاض مستمراً ،وهو نتيجة طبيعية إذا ما استم ّر
التأزم األمني.
أما الصناعة فقد كان واقعها مختلفاً ،فهي القطاع األكثر ثباتا ً في وقت
األزم��ات ،وبخاصة بعد زوال المنافسة مع الصناعة السورية ،وقد كان
من المتوقع أن تستفيد الصناعة اللبنانية من ذلك ،وهكذا كان فزادت
صادراتنا زيادة ال بأس بها ،إال أنّ األرقام الصادرة أتت لتثبت عدم قدرة
الصناعة اللبنانية على تثبيت موقعها التنافسي ،حيث تراجعت قيمة
الصادرات الصناعية اللبنانية خالل األشهر األربعة األول��ى من العام
الحالي إلى مليار و 16مليون دوالر مقابل مليار و 188مليونا ً خالل الفترة
نفسها من عام  2013السابق ومليار و 239مليونا ً خالل الفترة عينها من
عام  ،2012أيّ بانخفاض بلغت نسبته  14.5في المئة مقارنة مع عام
 2013و 18في المئة مقارنة مع عام  2012على التوالي.
عادة عندما تظهر أرقام كهذه في أيّ بلد في العالم ترفع شارة الخطر
وتعقد جلسة حكومية خاصة لمعالجة النتائج وإيجاد الحلول ،خصوصا ً
أننا نت ّكل على الصناعة لرفع االقتصاد في ظ ّل تعثر قطاع السياحة
والخدمات ،ولكن تم ّر هذه األرقام مرور الكرام كأننا تع ّودنا على التردّي
االقتصادي كجزء من ثقافتنا االقتصادية.
فهل يُعقل اليوم في بلد مثل لبنان ،معزول برياً ،أن ال يأخذ إجراءات
تخفيض أكالف التصدير بحراً؟ وهل يُعقل أن تكون كلفة مستوعب 40
قدما ً لوضعه على ظهر باخرة حوالى  800دوالر أميركي ،وهذا المبلغ ال
يشمل الناولون ،وهو أغلى سعر في العالم ،هذا الرقم ال يستف ّز أحدا ً في
ظ ّل صراع الصناعيّين على البقاء على رغم العزل البري ،ولكن ال حياة لمن
تنادي؟ هل يُعقل أنّ طنّ المواد األولية البالستيكية مثالً التي كانت تأتي
من دول الخليج المشحونة برا ً كانت تكلفة تخليصه تبلغ  7دوالرات ،أما
اليوم فتبلغ كلفة تخليص الطنّ  70دوالرا ً عبر مرفأ بيروت ،وطبعا ً هذه
األرقام ال تستف ّز أحداً.
عندما نرى المزايا التنافسية والتفاضلية للصناعة اللبنانية ،ننظر
إليها ولكن ال نحلّلها وال نعمل على تطويرها .ألم يحن الوقت اليوم لكي
تؤ ّمن الحكومة اللبنانية خطا ً بحريا ً للشاحنات اللبنانية من خالل باخرة
   RO-ROتنقل الشاحنات اللبنانية إل��ى مصر مثالً من دون مقابل
لتستطيع هذه الشاحنات العبور إلى دول الخليج؟ ومن الجدير ذكره أن
كلفة الشاحنة القاطرة والمقطورة من وإلى دول الخليج مع التأمين هو
حوالى  4000دوالر في ك ّل اتجاه ،أيّ ضعف ما كانت عليه.
قصة إبريق الزيت بالنسبة إلى أكالف الشحن البحري ،والتي ال نزال
نردّدها منذ سنين وسنين لم تتغيّر على رغم عزل لبنان براً ،ومن المفروض
أن تكون كلفة وضع مستوعب  40قدما ً على ظهر الباخرة ما بين  300و
 350دوالرا ً أيّ أق ّل من نصف الكلفة المعمول بها اليوم ،والتي يذهب نصفها
سمسرات من هنا وهناك ،وهذا المبلغ يجب أن يشمل كلفة الـ  FOBالتي
تتقاضاها شركات الشحن والتي يجب أال تتخطى كلفتها المئة دوالر.
يجب أن تعمد الحكومة في ظ ّل الوضع الراهن من العزل البري وانخفاض
أرق��ام الصادرات إلى خلق خط عسكري بالنسبة للتصدير ،وتفرض هذا
السعر على الجميع ،وتمنع أصحاب النفوذ من استغالل التصدير مهما كلف
األمر ،فالتصدير اليوم هو بمثابة الرئة التي يتنفس منها االقتصاد اللبناني،
التصدير مقاومة ،التصدير مقدس ،التصدير مرتبط بوجودنا ،ويحق للمصدّر
ما ال يحق لغيره اليوم ،هذه مبادئ يجب أن تشكل قناعة عند الجميع اليوم.
أما بالنسبة إلى اإلج��راءات الضريبية ،من ضريبة دخل وغيرها ،فنذكر
الحكومة بأنّ كلفة الطاقة على الصناعة اللبنانية هي ما بين  7إلى  10أضعاف
الكلفة في الخليج العربي ومصر .ولهذا السبب يجب إعفاء الصادرات من ك ّل
الضرائب والرسوم ،واألمل الوحيد لتحقيق أيّ نمو اقتصادي ال يتحقق من
دون تخطيط ،وهذا ال يمكن أن يتحقق باالتكال على السياحة والخدمات في
ظ ّل الظروف الراهنة بل على الصادرات الزراعية والصناعية.
فمثالً ...لقد أوقفت روسيا استيراد الفواكه والخضار من أوروبا ،فأين لبنان
من انتزاع حصة صغيرة من السوق الروسية اليوم ،أين تسهيالت تصدير
الفواكه والخضار من مطار بيروت؟ فليزر الوزير المسؤول عنابر التبريد في
يصح بالنسبة إلى المرفأ
مطار بيروت ويرى بنفسه ،ولن أزيد على ذلك! وما
ّ
يصح أيضا ً بالنسبة إلى المطار.
حول المصاريف الجانبية
ّ
لقد طرحت هذه المواضيع بإلحاح حين كنت وزي��را ً للسياحة ،علما ً
أنها خارج صالحياتي ،أما اليوم فالوضع ال يتح ّمل وباتت القضية قضية
حياة أو موت ،ففي ظ ّل خطر الداعشية ،وأزمة اقتصادية أدّت إلى هجرة
أكثر من  50في المئة من خريجي جامعاتنا ،أتوجه بصرخة وبكتاب
مفتوح إلى دولة الرئيس تمام سالم ووزراء المالية والصناعة والزراعة
واالقتصاد بعقد جلسة خاصة وإقرار تسهيالت للتصدير من لبنان وتأمين
الدعم الكامل للمصدّرين .فالوضع لم يعد يحتمل .فك ّل ليرة تستثمر في
إزالة العوائق عن الصادرات ،يكون دخلها على البلد أضعاف أضعاف.

فادي ع ّبود

دم�شق تنفي ( ...تتمة �ص)1
مجلس األمن رقم  2170بكل أبعاده ألن لسورية مصلحة في تنفيذه ويعكس
ارتياحا ً لديها ألنه أثبت صوابية ما كانت تقوله.
وأشار الزعبي إلى أن دمشق ليست قلقة من القرار الدولي وال يمكن أحدا ً في
العالم أن يتهمها باإلرهاب ،مؤكدا ً أنها جزء رئيسي في كل قضية تعنى بالسلم
واألمن الدوليين ،نافيا ً في تصريحات صحافية قيام طائرات أميركية بمهاجمة
مواقع لتنظيم «الدولة اإلسالمية» اإلرهابي داخل األراضي السورية.
وقال إن «الطائرات األميركية لم يحدث أن هاجمت مواقع لإلرهابيين داخل
سورية ولن يحدث إال إذا كان بموافقة الحكومة السورية ألن سورية تنظر إلى
مكافحة اإلرهاب بمفهوم شامل وليس كجزئية صغيرة ،والجيش السوري لديه
اإلمكانيات والقدرات والخبرات وهو يخوض معركة صعبة وواسعة النطاق في
مواجهة هذا اإلرهاب اإلقليمي وحده».
جاء ذلك في وقت عادت عشرات األسر المهجرة من حي القدم الدمشقي يوم
أمس إلى الحي لتفقد منازلها كخطوة أولى من تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية،
مهد لها إدخال ورشات الصيانة في المحافظة وفتح العديد من الطرقات كما تم
توزيع نحو  300سلة غذائية مقدمة من الجيش السوري لألهالي.
وفي السياق ،أوضح مدير الصيانة في محافظة دمشق محمد عادل األزهر
أنه تمت إزالة الحواجز واألنقاض وتنظيف الشوارع الرئيسية لالنتقال في ما
بعد إلى الشوارع الفرعية عبر محورين أساسيين ،األول خدمي ويتضمن إزالة
األنقاض واألتربة وترحيل مخلفات االعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة
وإعادة تأهيل البنية التحتية.
فيما يرتبط المحور الثاني باألبنية اآليلة للسقوط والتي تشكل خطرا ً على
المارة حيث تتم إزالة المخرب وترميم وإصالح المتضرر بالتنسيق مع لجان
األحياء مع إعطاء أولوية إلحياء المدارس حتى تكون جاهزة الستقبال الطالب
مع بداية العام الدراسي الجديد ويتوقع االنتهاء منها قريباً.

