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تتمات

جولة رابعة ...
(تتمة �ص)1
ولفت سماحته إل��ى أن��ه «من
البديهي أن ذلك ال يعني فرض الرأي
بالقوة بل إنه بالنظر الى الرغبة
االنسانية بالفطرة صوب السعادة
ينبغي صنع االرضية للمساعدة
واالرش��اد وتسهيل الوصول ونيل
ه��ذا الهدف السامي» ،مؤكدا ً انه
«من بين األمور التي تقرب الناس
الى الجنة والسعادة األبدية هي
اسلوب العيش».
وختم مرشد الثورة ،انه «حتى
لو استطاع المجتمع االسالمي بلوغ
القمم على الصعد المادية والتقدم
العلمي والصناعي والعالقات
االجتماعية ونال العزة والكرامة
على الصعيدين الوطني والدولي
اال ان لحظة ال��م��وت وال��دخ��ول
في العالم األخ��روي كانت س��وءا ً
وخزيا ً لالنسان فإن ذلك يعني ان
المجتمع لم يبلغ مرتبة السعادة
الحقيقية».
على صعبد آخر ،ذكرت وكالة
أنباء «فارس» أن الجولة الرابعة
م��ن ال��م��ف��اوض��ات ال��ن��ووي��ة بين
ايران والسداسية الدولية ستعقد
في فيينا اليوم األرب��ع��اء لوضع
اللمسات األخيرة لمسودة االتفاق
ال��ن��ووي الشامل ح��ول البرنامج
النووي االيراني.
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ال�سعودية ت�ستدير ( ...تتمة �ص)1

ص� � ��ارت ح � ��رب االس� �ت� �ن ��زاف
الجارية بتمويل سعودي على
طريقة ال�ح��رب للحرب تحتاج
س�ق�ف�ا ً س�ي��اس�ي�ا ً م��ا ع��اد ممكنا ً
أن يكون إال تفاوضياً ،وبوابة
ال� �ت� �ف ��اوض اإلي ��ران� �ي ��ة يجري
ت�ن�ش�ي�ط�ه��ا ت �م �ه �ي��دا ً للمرحلة
المقبلة ،م��ن دون أن ي�ب��دو أنّ
التموضع السعودي على ضفة
االع��ت��راف بالحقائق الجديدة
ستظهر معالمه سريعاً.
الرهان السعودي على فصل
االستحقاق اللبناني عن سورية
يت ّم من جهة عن األزمة السورية
وال�خ�لاف��ات حولها ،وم��ن جهة
ثانية عن الدور المتنامي للدولة
ال� �س ��وري ��ة ب��ع��د االن��ت��خ��اب��ات
الرئاسية السورية ،واستعادتها
للبعض من دورها التقليدي في
مثل هذه االستحقاقات.
ال��ره��ان ال �س �ع��ودي ه��و على
م��ش��اغ��ل��ة س� ��وري� ��ة بمبعوث
أممي جديد بعدما شكل رحيل
المبعوث األخضر اإلبراهيمي،
واالنخراط مع إيران بتفاهم على
ال��رئ�ي��س اللبناني أم�ل ً
�ا بتجزئة
س��اح��ات حلفاء إي ��ران ،وحصر
الشراكة مع إي��ران في المعادلة
اللبنانية الرئاسية ،باعتقاد أنّ
مج ّرد االنفتاح السعودي ٍ
كاف
إلغ ��راء إي ��ران ب��ارت�ض��اء اللعبة
ودخ��ول حلبتها ،لكن معلومات
م ��ؤك ��دة م ��ن ط� �ه ��ران ت �ق��ول إنّ
السفير ال�س�ع��ودي ف��ي طهران
ال �م �ع �يّ��ن ح��دي �ث �ا ً ع �ب��د الرحمن
الشهري ،تبلغ أنّ إيران مستعدة
لزيارة وزير خارجيتها للرياض
ف��ي ك�� ّل وق ��ت ،ل�ك��ن ال�ب�ح��ث إما
أن ي�ك��ون م�ح�ص��ورا ً بالشؤون
الثنائية أو يجب أن ي�ط��اول ك ّل
ملفات المنطقة ،وف��ي طليعتها
ت �ط��وي��ر ال� �ت� �ع ��اون ال � ��ذي أنتج
تسوية حمص ليصير مدخالً
ل �ل �ع��ودة إل ��ى ب�ح��ث س�ب��ل الح ّل
السياسي عن طريق الحوار.
ال �س �ع��ودي��ون ي��ذه �ب��ون إلى
ال�ت�ف��اوض ال��رئ��اس��ي ف��ي لبنان
ب�ل�ا اس� ��م م �ع �يّ��ن ان� �ط�ل�اق� �ا ً من
السعي إلى استكشاف النوايا،
لينحصر في م��دى قبول إيران
بفصل لبنان عن سورية ،وهو
ما يبدو أنّ جوابه ج��اء سلبياً،
ل �ت �ح��رص ال ��ري ��اض ع �ل��ى عدم
كشف أوراقها أمام طهران قبل
االط �م �ئ �ن��ان إل ��ى ق �ب��ول إيراني
ب��االن�خ��راط ف��ي مسعى لبناني
ص� ��رف ،ت��ظ�� ّن ال �س �ع��ودي��ة أن
م�ج� ّرد تطبيع عالقتها بإيران
يكفي ليضغط اإليرانيون على
حلفائهم لقبول مرشح للرئاسة
مق ّرب من السعودية.
ال �ف �ش��ل ال �ت �ف��اوض��ي ه �ن��ا لن
ي �خ � ّرب المساعي التفاوضية،
بل سينتقل من جولة إلى جولة
تواكبها تغيّرات موازين القوى،
ك�م��ا ي�ق��ول م �ق � ّرب��ون م��ن مراكز
صنع القرار في الرياض وطهران
معاً ،والتسريع السعودي الذي
ب ��دا ف��ي غ�ي��ر م�ك��ان��ه ومناسبته
كشفت أسبابه استقالة المبعوث
ال � ��دول � ��ي ل� �س ��وري ��ة األخ� �ض ��ر
اإلبراهيمي ،بما تعنيه االستقالة
من نهاية مرحلة كان عنوانها في
الغرب تصعيد الضغط العسكري
على دم�ش��ق ،واإلم �س��اك بدرعا
وح�م��ص وح�ل��ب ل�ف��رض تنحية
الرئيس بشار األس ��د ،وبنهاية
ه � ��ذه ال� �م ��رح� �ل ��ة ت� �ب ��دأ مرحلة
التفاوض مع الرئيس األسد ،ولو
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بطريقة غير مباشرة ،وربما عبر
ط �ه��ران أو موسكو أو كليهما،
ل�ك��ن ال �غ��رب ي�ف� ّ
�ض��ل التفاوض
ال�م�ب��اش��ر ،ل��ذل��ك ط��وي التفكير
بالوزير التونسي األسبق كمال
م��رج��ان ك �ب��دي��ل لإلبراهيمي،
وت � �ق� ��دم اس � ��م م � �ف � � ّوض األم� ��ن
والخارجية السابق في االتحاد
األوروب��ي خافيير سوالنا على
سائر المرشحين ،ومن دون أن
يلقى قبول ال��دول��ة السورية أو
تقبل به موسكو وطهران ،بينما
ال ي ��زال اس��م وزي ��ر الخارجية
األسباني األسبق ميغيل أنخيل
موراتينوس في الكواليس ولم
يظهر إلى العلن.
وف� ��ي ق �ل��ب ال �س �ع��ي لفصل
س ��وري ��ة ع ��ن ل �ب �ن��ان تتواصل
ف �ص��ول م �ح��اص��رة ح ��زب الله
للضغط على خياراته الرئاسية
م��ن ب��واب��ة ال�م�ح�ك�م��ة الدولية،
التي ظهرت عليها عالئم اإلعياء
م��ن الجلسة األول ��ى للمحاكمة
ال�م�خ�ص�ص��ة ل �ق �ن��اة «ال �ج��دي��د»
وج ��ري ��دة «األخ � �ب� ��ار» ،لتواجه
محكمة أش ّد منها نفوذا ً ووطأة
كانت حاضرة بقوة هي محكمة
الرأي العام اللبناني.
ولبنان الذي انشغل بمتابعة
تفاصيل ما جرى في المحكمة
كان يستع ّد لمالقاة جولة نيابية
م��ارات��ون �ي��ة ع �ن��وان �ه��ا سلسلة
ال��رت��ب وال� ��روات� ��ب ،أو تعديل
األج� � ��ور ل �ل �م��وظ �ف �ي��ن وتعزيز
م��داخ �ي��ل ال��دول��ة ل �ه��ذا الغرض
من العائدات الفائضة للشركات
ال�م��ال�ي��ة ال �ت��ي ت�ح�ظ��ى بمعاملة
م� �م� �يّ ��زة ،وت���رف���ض التسليم
بصعوبة ب�ق��اء األم ��ور على ما
كانت عليه ،ليصير ال�ي��وم يوم
التظاهرات التي يبذل النقابيون
ج�ه��وده��م ل�ت�ك��ون رس��ال��ة ردع
أي خ �ل��ل ف��ي مقاربة
ت�س�ت�ب��ق ّ
ال�س�ل�س �ل��ة خ�ل�ال المناقشات
النيابية لتصير قيودا ً في رقاب
الموظفين والعمال.

االستحقاقات الداخلية

أم��ا في الشأن الداخلي ،فيعقد
مجلس ال��ن��واب جلسة تشريعية
اليوم لبحث وإق��رار سلسلة الرتب
والرواتب وسط استمرار «الكباش»
بين الكتل النيابية الرافضة إعطاء
المعلمين والموظفين والعسكريين
حقوقهم وهيئة التنسيق النقابية،
إذ يشهد اليوم تظاهرة ضخمة في
بيروت واعتصامات في المناطق،
في حين يفترض أن تعقد يوم غد
جلسة ج��دي��دة الن��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية ،لكن ك��ل المعطيات
تؤكد أن ال جلسة غدا ً لعدم اكتمال
النصاب بسبب استمرار المناورة
من قبل قوى  14آذار وباألخص تيار
المستقبل من خالل التمسك بترشيح
سمير جعجع وما يمثل من استفزاز
ألكثرية اللبنانيين ونية مسبقة
بتعطيل االنتخابات الرئاسية.

المحكمة الدولية
في قفص االتهام

وس��ط ه��ذه األج����واء شهد يوم

أم��س أوس��ع انتفاضة سياسية ـ
وطنية ـ إعالمية ،تنديدا ً بمحاوالت
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان
التغطية على فشلها وتحولها إلى
أداة لالنتقام السياسي وض��رب
الحريات اإلعالمية وحرية الكلمة
من خالل عقدها جلستين في الهاي
الستجواب قناة «الجديد» ممثلة
بنائب رئيس مجلس إدارتها كرمى
خياط و»األخ��ب��ار» ممثلة برئيس
تحريرها الزميل ابراهيم األمين.

حشد تضامني
في نقابة الصحافة

وبالتزامن مع انعقاد المحكمة في
اله��اي أ ّم��ت نقابة الصحافة طوال
يوم أمس حشود وطنية وسياسية
وإعالمية ،استنكارا ً لسلوك المحكمة
الدولية وتضامنا ً م��ع «الجديد»
و»األخ��ب��ار» ومنع الوصاية التي
تسعى المحكمة و َم��ن وراءه��ا في
واشنطن و»تل أبيب» إلى فرضها
على لبنان وحرية اإلعالم والتعبير
فيه .وتابع المتضامنون جلسة
المحاكمة التي نقلت مباشرة.
وم��ا حصل ف��ي ب��ي��روت واله��اي
أم���س وض���ع المحكمة ال��دول��ي��ة
نفسها في قفص االتهام من خالل
االستجواب الباهت لنائب رئيس
إدارة «الجديد» من جانب رئيس
المحكمة القاضي نيكوال ليتيري
الذي بدا عاجزا ً عن تقديم أي أدلة
أو دالئل أو حتى االستناد إلى مواد
قانونية ت��ب��رز ات��ه��ام «ال��ج��دي��د»
و»األخ��ب��ار» ف��ي تحقير المحكمة
وإعاقة عملها.
وفيما أك��دت خياط في كلمتها
خالل الجلسة في الهاي أنها ليست
مذنبة وأن الدولة اللبنانية تعودت
على الوصاية فاستبدلتها بالفصل
السابع .اعتبر األمين بعد انتهاء
جلسة المحاكمة التي خصصت
للنظر ف��ي االت��ه��ام الموجه إليه:
«إن المهلة التي أعطيت له من قبل
المحكمة غير كافية من أجل تكوين
فريق دف��اع عنه» وق��ال« :لن أمثل
أمام المحكمة إذا لم تتوافر الشروط
التي أحتاجها».
وح���ددت المحكمة ت��اري��خ 29
أيار الجاري موعدا ً جديدا ً للمثول
األول لجريدة «األخ��ب��ار» ورئيس
تحريرها.

يوم حاسم لسلسلة
الرتب والتحرك النقابي

أما في الشأن المطلبي والحياتي،
يتوقع أن يكون اليوم حاسما ً في
م��س��ار سلسلة ال��رت��ب وال��روات��ب
انطالقا ً من مدى تجاوب الجلسة
التشريعية ال��ت��ي تنعقد ال��ي��وم
مع حقوق المعلمين والموظفين
والعسكريين ،وما إذا كانت أرقام
السلسلة ستأخذ بالحد األدنى من
مطالب هيئة التنسيق النقابية التي
حذرت أمس من أن أي تطاول على
الحقوق يعني دفعها إلى تصعيد
التحرك والتوجه نحو اإلض��راب
ال��م��ف��ت��وح ،وص����وال ً إل���ى مقاطعة
االمتحانات الرسمية .وأك��دت أن
اليوم سيكون يوم الغضب الشعبي
والفصل بين من يعمل لدولة الرعاية
االجتماعية وم��ن يعمل لمزرعة
التعاقد الوظيفي التي يتحكم بها
الصندوق والبنك الدوليان .وح ّملت
الهيئة النواب مسؤولية عدم إجراء
االم��ت��ح��ان��ات الرسمية م��ا ل��م ُتقر
المطالب في جلسة اليوم.
واس��ت��م��رت هيئة التنسيق في
اعتصاماتها في بيروت والمناطق،

وأكد عضو الهيئة حنا غريب خالل
االع��ت��ص��ام أم���ام وزارت����ي اإلع�لام
والسياحة أن ال��ي��وم ه��و امتحان
للسلطة السياسية ،مشددا ً على أن
«هذه معركة مصيرية».
إذاً ،األن��ظ��ار تتجه ال��ي��وم إلى
ساحة النجمة حيث يوم السلسلة
ف��ي ظ � ّل حشد متوقع غير ع��ادي
لهيئة التنسيق ،رفضا ً لمحاولة
تمييع هذا الموضوع أو النيل من
ال��ح��ق��وق .وف���ي ال��م��ق��اب��ل يجتمع
مجلس ال��ن��واب لمتابعة مناقشة
هذه السلسلة بعد أن أُجهضت في
الجلسة األول��ى بضغط من رئيس
كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة،
و ُر ّح��ل��ت إل��ى المجلس عبر لجنة
نيابية مهش ّمة ومش ّوهة رفضتها
كليا ً هيئة التنسيق.

جلسة حامية للمجلس
حول السلسلة

وق��ال��ت م��ص��ادر نيابية مطلعة
لـ«البناء» عشية الجلسة ،إنها ال
تتوقع أن يكون الح ّل سهالً بل إنّ
هناك خالفات ال تزال قائمة ،ال سيما
ح��ول م��وض��وع النفقات وحقوق
المعلمين والعسكريين في شكل
خاص ،هذا عدا عن مشكلة المفعول
الرجعي ال��ذي لم تلحظه اللجنة
ف��ي تقريرها .وأض��اف��ت المصادر
انه حسب أج��واء األط��راف فإنّ ك ّل
فريق يقول إنه سيسعى إلى إقرار
السلسلة اليوم ،لكن المعطيات ال
تؤكد ذل��ك ،علما ً أنّ الرئيس بري
شدّد في اجتماع كتلته أمس على
أنه سيعمل على إقرارها اليوم حتى
لو اقتضى األم��ر أن تبقى الجلسة
إلى أواخر الليل.
كذلك أش��ارت المصادر النيابية
إلى وجود خالفات حتى بين أطراف
اللجنة النيابية الفرعية حول
الكثير من البنود س��واء ما يتعلق
بحقوق العسكريين والمعلمين أو
حول المداخيل لتغطية السلسلة،
خصوصا ً الضريبة على القيمة
المضافة ،ولكنها أوضحت أيضا ً
أنّ مواقف معظم الكتل النيابية
ال��م��ن��ض��وي��ة ف��ي ف��ري��ق  14آذار
تتعاطى بكثير من الخفة مع حقوق
العسكريين والمعلمين .حتى
أنها ال تنظر بجدية إلى التداعيات
السلبية إلقرار مش ّوه للسلسلة ،ألنّ
ذلك سيبقيهم في الشارع ويسيء
إلى سمعة الدولة في نظر أكثرية
اللبنانيين.
ون��اق��ش��ت ال��ك��ت��ل��ة م��ش��روع��ي
السلسلة بندا ً بنداً ،وشدّد بري في
االجتماع على رفض زيادة ضريبة
الـ T.V.Aم��ن  10إل���ى  11في
المئة على المواد والسلع وتقرير
التصويت ضدها.
ون��ق��ل ال����زوار م��س��اء أم���س عن
رئيس المجلس أنه الحظ أنّ هناك
محاوالت للته ّرب من دفع الرسوم
على األم�لاك البحرية ،متمنيا ً أن
تكون جلسة اليوم هادئة للوصول
إلى نتائج إيجابية.

سلسلة حكومة ميقاتي

لكن مصادر نيابية في فريق 8
آذار أكدت لـ«البناء» مساء أنّ هناك
فرصة عالية جدا ً إلق��رار السلسلة
وفق صيغة الحكومة الميقاتية ،ال
سيما أنّ اللجنة النيابية اجتمعت
أم��س إل��ى رئ��ي��س الحكومة تمام
س�لام بحضور وزي���ر ال��م��ال علي
حسن خليل في السراي الحكومية
وج��رى التباحث ف��ي الموضوع،
وبنتيجة المالحظات على صيغة

المبعوث الدولي ا�ستقال ( ...تتمة �ص)1
وحول األسماء المطروحة تشير المعلومات إلى أنه
حتى اآلن تبقى هذه األسماء مطروحة إعالميا ً من دون أيّ
سند دولي جدي ،وجرى تداول ثالثة أسماء ،واحد عربي
وأوروبيان ،حيث استبعد العربي وهو وزير الخارجية
التونسي السابق كمال مرجان بسبب اعتراض تونس
ورف��ض سورية بينما يتداول إعالميا ً باسمي خافيير
سوالنا وميغل أنخل موراتينوس) ،حيث يدور حديث عن
تأييد أميركي لسوالنا فيما يتردّد أن موراتينوس ليس له

حظوظ بسبب عمله الحالي في قطر كما أشارت مصادر
أخرى أن روسيا ال تعارض موراتينوس ،ويبقى هذا ضمن
التداول اإلعالمي وفق مصدر أممي تواصلت معه «البناء»
في نيويورك.
وبحسب مصادر في نيويورك تريد سورية سحب صفة
«مبعوث الجامعة العربية» عن الفريق ،على أن يبقى
توصيف «المبعوث الدولي» في حال اتفق على تعيين
خليفة لإلبراهيمي.

حيتان المال ( ...تتمة �ص)1
عدوان المرفوضة من كتلتي الوفاء
للمقاومة وال��ت��ح��ري��ر والتنمية،
عُ لم أنّ هناك اتجاها ً للعودة إلى
م��ش��روع الحكومة السابقة ،مع
إدخال تعديالت طفيفة ال تذكر على
المشروع.
وفي السياق ،يعقد النائب عن
كتلة الوفاء للمقاومة علي فياض
مؤتمرا ً صحافيا ً عند الثانية عشرة
ظ��ه��را ً ف��ي س��اح��ة النجمة إلع�لان
موقف حزب الله من السلسلة ،ال
سيما أنّ التعبئة التربوية في حزب
الله أك��دت على مواقفها الداعمة
والمؤيدة لتحرك هيئة التنسيق
لتحقيق مطلب إقرار سلسلة الرتب
والرواتب ،وفقا ً للحقوق الثابتة من
دون أيّ نقصان ،داعية إلى االلتزام
ب��اإلض��راب ال��ع��ام والشامل ال��ذي
دع��ت إليه هيئة التنسيق اليوم
وأطلقت عليه «يوم الغضب».
وشدد تكتل «التغيير واإلصالح»
ع��ل��ى ض�����رورة إع���ط���اء ال��ح��ق��وق
ألصحابها وأن يكون هناك حد أدنى
من التوازن واإلصالح ،رافضا ً فرض
ضرائب على الفقراء.
أما كتلة «المستقبل» فدعت إلى
إقرار السلسلة «مع المحافظة على
التوازن بين المداخيل والتكاليف».

االستحقاق الرئاسي

أم���ا ع��ل��ى صعيد االستحقاق
الرئاسي فعشية انعقاد الجلسة
ال��ن��ي��اب��ي��ة الن���ت���خ���اب رئ��ي��س
للجمهورية تبقى االتصاالت تدور
ف��ي الحلقة ال��م��ف��رغ��ة .ف��ي وق��ت
واصلت كتلة المستقبل المناورات
في سعي مكشوف لمحاولة تمرير
انتخاب رئيس للجمهورية من
تحت الطاولة ال يلتزم بالثوابت
الوطنية ،أو الدفع نحو حصول
الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية
حيث دُع��ت بعد اجتماعها أمس
قوى  8آذار إلعالن مرشحها وكأن
انتخاب رئيس جديد يتوقف على
ه��ذا اإلع�ل�ان ول��ي��س ع��ل��ى تهرب
«المستقبل» والبحث عن شخص
ال��رئ��ي��س ال��ج��دي��د وال��م��واص��ف��ات
الوطنية التي يفترض أن يتمتع
بها بعكس مناورة تسويق مرشح
ابتزاز لدفع البالد نحو مزيد من
االن��ق��س��ام��ات عبر اس��ت��م��رار دعم
ترشيح جعجع.

بري :هناك من يعمل
لتقطيع الوقت

ونقل ال��زوار عن رئيس مجلس
ال��ن��واب أم��س أن ال ش��يء ج��دي��دا ً
بانتظار انتهاء الحوار بين عون
والحريري ،وأوض��ح أن��ه تبلغ أن
هناك تقدما ً وأن��ه لم يسمع عكس
ذلك من «المستقبل».
ولكنه أشار إلى أن هناك من يعمل
لتقطيع الوقت الستدراج التدخل
الخارجي.

انفتاح سعودي
مفاجئ على إيران

وفي ما بات مؤكدا ً أن االستمرار
في لعبة المناورة من قبل قوى 14
آذار سيقود حكما ً إلى الفراغ .كان
الفتا ً أمس إع�لان وزي��ر الخارجية
وجه
السعودي سعود الفيصل أنه ّ
دع��وة إل��ى نظيره اإلي��ران��ي محمد
جواد ظريف لزيارة الرياض .وأن
بالده على استعداد للتفاوض مع
طهران ،وسط معلومات عن توجه
السعودية لرفع الحظر عن سفر
رعاياها إل��ى لبنان نهاية الشهر
الجاري.
ووف���ق م��ص��ادر سياسية فإنه
إذا ك���ان م��ن المبكر ال��ب��ن��اء على
عودة الحرارة للعالقات اإليرانية ـ
السعودية ومدى انعكاس ذلك على
لبنان ،فإنها رأت أن عودة الحوار
بين البلدين ال بد أن ينعكس الحقا ً
على الوضع اللبناني بما في ذلك
مسار األم��ور في ملف االستحقاق
الرئاسي ،إال أنها اعتبرت أن األمور
تحتاج إل��ى بعض الوقت قبل أن
يتضح مدى االنعكاسات اإليجابية
على الداخل اللبناني.

ففي البحر واألنهر ،مثلما هناك الحيتان التي تبتلع ،كذلك
هناك سمكة البيرانا ،السمكة الصغيرة الحجم إنما التي
تستطيع أن تح ّول إنسانا ً إلى هيكل عظمي في بضع دقائق
كونها تنتقل في جماعات وتلتهم ك ّل شيء في طريقها.
إنّ سرقة المال العام في لبنان ال تقتصر على الحيتان
تعج أيضا ً بأسماك
فحسب ،بل إنّ وزارات��ن��ا وإدارات��ن��ا
ّ
البيرانا الذين ينهشون من لحم المال العام من دون حسيب
أو رقيب .وبالتالي فإنّ الفساد ليس حكرا ً على فئة معينة.
فمؤسسة الضمان االجتماعي مثالً هل تحتوي على حيتان
أم على بيرانا؟ ومثلما قال النقيب حنا غريب ،ليست معركته
مع الرأسمالية ،بل مع الحرامية؟ نو ّد أن نسأل النقيب :هل
الحرامية ممثلون بفئة واحدة في مجتمعنا هي فئة الحيتان
دون سواها؟
إنّ إطالق هذه التعابير ،تحديدا ً من منبر جريدة «البناء»،
هو تشويه للحقائق وخلق لما يشبه حربا ً طبقية ،وهو
ليس الواقع البتة لمن يرفض وصف المجتمع كأنه طبقات
منفصلة بعضها عن بعضها اآلخر ،فليس ك ّل صاحب عمل
هو ح��وت م��ال ،وليس ك� ّل موظف هو شفاف وبعيد عن
الفساد ،بل إن الفساد يتو ّزع بين الكبار والصغار ،وك ّل
حوت مال لديه مئات البيرانا من األتباع الذين ينفذون
تعليماته ،فال يجب التعميم واعتماد لغة «الموضة» التي
تساوي بين من يخلق فرص إنتاج ومن يستغ ّل منصبه
ليمتص المال العام ويهدّد بذلك
السياسي وموقعه الطائفي
ّ
اقتصاد الدولة.
اعتبر أنّ اإلصالحات مشروعة وضرورية بقدر الحقوق
كذلك وأكثر .واالنطالق بحقوق من دون خلق سلة كاملة
تحتوي على اإلصالحات والحقوق هو انتحار فعلي وح ّل
موقت سيوقعنا في عجز عن تمويل السلسلة في السنوات
القادمة.
بدال ً من إلقاء اللوم على حيتان المال ،يجب أن نفكر معا ً
كيف الخروج من هذه المرحلة بتغيير شامل حيث تكون
الضرائب المطروحة محقة وواقعية وقادرة على التمويل،
واأله�� ّم أن تكون ه��ذه الضرائب حافزا ً لتنمية المجتمع
وليس الى إضعافه ،وأتوجه بحديثي الى الحركة العمالية،
فمسؤولية تاريخية ملقاة على عاتقكم وعاتقنا اليوم ،وال
تكفي المطالبة بحقوق فالواجب الوطني يقتضي المطالبة
بضرائب ع��ادل��ة وإص�لاح��ات تحفظ لكم ه��ذه الحقوق،
فاالنهيار إذا ت� ّم سيكون على رؤوس الجميع .يجب أن
تنتبّهوا تحديدا ً الى الضرائب المقترحة وال��ى فاعليتها
وقدرتها بواقعية على تمويل السلسلة.
لذا يجب االنتباه الى المقترح وتحليل أثره بواقعية:
ـ في موضوع الـ ، TVAال يجدي رف��ع نسبتها قبل
اعتماد إجراءات جديدة بالنسبة إلى الضريبة المضافة؟
هل نستطيع رفع النسبة من دون إصالحات؟ فيما يذكر
الخبراء أننا نجمع نصف الـ TVAفحسب .قبل الزيادة
نحن في حاجة إلى إعادة كتابة جميع اإلجراءات التنفيذية
المتبعة.

وأضاف بان أن «اإلبراهيمي استخدم كل مهاراته من أجل أن يساهم
في حل المأساة السورية ،ولكنه لم يحصل على كل الدعم من هيئة األمم
المتحدة» ،مؤكدا ً انه سيستمر في االعتماد على حكمة وخدمة اإلبراهيمي
في األمم المتحدة .ومن المقرر أن يترك اإلبراهيمي منصبه يوم  31من
أيار الجاري.
الى ذلك ،أعرب المبعوث المستقيل عن أسفه لترك المهمة مع استمرار
األزمة السورية ،وأكد أنه بذل كل ما في وسعه من أجل تسوية األزمة.
وأش��ار االبراهيمي إلى أن «األزم��ة السورية ستصل إلى نهاية ولكن
السؤال لمن له تأثير ومسؤولية في هذا الوضع كم من القتلى يجب ان
نرى وكم من دمار لنرى سورية جديدة».
وأعرب اإلبراهيمي عن شعوره باألسى على ما يحدث ،مشيرا ً إلى أنه
حاول مرارا ً وبالتعاون مع مجلس األمن حل األزمة السورية.
وأش��ار األمين العام لـ«االئتالف المعارض» بدر جاموس الى أن
استقالة االبراهيمي دليل على فشل «جنيف »2وع��دم وج��ود أمل
لمفاوضات مع الحكومة السورية.
يأتي ذلك بعد ساعات على لقاء جمع بان كي مون باالبراهيمي جرى
خالله بحث مختلف السبل الستئناف المفاوضات.
وفي وقت سابق ،أعلن بان أن نية دمشق إجراء انتخابات الرئاسة
السورية في  3ح��زي��ران المقبل تحول دون استئناف ال��ح��وار بين
السلطة والمعارضة ،مشيرا ً الى أن هذه االنتخابات التي سيكون ممثلو
«االئتالف المعارض» المدعوم من الغرب معزولين عن المشاركة فيها،
ال تنسجم مع بيان «جنيف» نصا ً ومضموناً .وأعرب بان كي مون عن
أمله أن تتحمل الدول المعنية في الشأن السوري مسؤوليتها السياسية
والمعنوية وتحصل على إج��راء دورة جديدة من المفاوضات بين
الحكومة السورية والمعارضة.
وشدد األمين العام على ان األزمة في سورية ال تزال أولوية مستمرة
لألمم المتحدة لمعالجة تلك المأساة اإلنسانية ،آسفا ً لعدم وجود حل
سياسي مشرق في هذا الوقت الستئناف اجتماع جنيف .كما رحب
بـ»الوقف الموقت للقتال في حمص».
يأتي ذلك في وقت قدمت فرنسا مسودة قرار لمجلس األمن الدولي في

فادي عبود

فل�سطين بين خريبكة ( ...تتمة �ص)1
وأن يطلق المشاركون في بيانهم الختامي دعوة
ماليين المغاربة والعرب والمسلمين إلى التوقيع على
وثيقة الوفاء لفلسطين والتمسك بحقوق المغاربة
التراثية والثقافية والقانونية والواقعية في القدس،
وفي باب المغاربة تحديداً.
فيما كنت أتابع هذا المشهد الفلسطيني المتواصل
في الهضبة الوسطى في المغرب ،وهو مشهد يستكمل
تلك المسيرات المليونية التي شهدتها الرباط وسائر
المدن المغربية ،انتصارا ً لشعب فلسطين ومقاومته
وانتفاضته ،تساءلت م��ا س � ّر ه��ذه القضية التي ال
يستطيع أح��د دفنها ،ال بالحروب وال بالسجون وال
باالنقسامات وال بالتسويات االستسالمية ،وما س ّر
فلسطين هذه التي باتت أرض الرباط فيها ممتدّة من
صنعاء إلى الرباط وصوال ً إلى جاكارتا وكوااللمبور في
أقاصي الشرق.
ربطت بين حماسة أهل المغرب ،نسا ًء ورجاالً ،للحق
الفلسطيني في منتداهم الثقافي هذا ،وما شهدته بيروت
قبل أيام أيضا ً من منتدى تضامني مع أسرى الحرية في
فلسطين واحتشد فيه المئات من ثالثين دولة وخمس
ق���ارات ليقولوا ألس��ران��ا األب��ط��ال ،الشهود البواسل
على حيوية قضيتهم ،لستم وحدكم .كما ربطته بين
المنتديين ومؤتمر أوروبي لألسرى انعقد قبلهما بأيام

أيضاً ،وحملة دولية لإلفراج عن م��روان البرغوتي
ورفاقه األسرى انطلقت من زنزانة «أبو أسرى الحرية»
نيلسون مانديال في رودإي�لان��د في جنوب إفريقيا،
لتؤ ّكد عالمية قضية فلسطين التي حاول البعض أن
يختصرها بالفلسطينيين ،وهم قادتها ،وبالعرب ،وهم
المستهدفون كأ ّمة ،بإقامة هذا الكيان الغاصب حاجزا ً
بين مشرقهم ومغربهم.
أثبت المغاربة على امتداد العقود ،مذ ذهب األجداد
إل��ى القدس مدافعين عن األقصى والمقدسات ،ومذ
ذهب األبناء إلى حركات المقاومة الفلسطينية ذودا ً عن
فلسطين وتمسكا ً بحرية األ ّمة ،ومذ تظاهر الماليين في
مسيرات الدعم لفلسطين ،أن هذا الحاجز الذي أرادوا
إقامته لحراسة التجزئة ومنع التواصل بين مشرقها
ومغربها ،تح ّول إلى حافز يجمع العرب على قضية
كبرى هي قضية اإلنسانية جمعاء في فلسطين.
فمتى يدرك أع��داء فلسطين وبعض «األشقاء» س ّر
فلسطين التي يحاولون عبثا ً اجتثاثها من ضمير
األ ّمة والعالم ،ومتى يعلمون أن فلسطين لن تح ّررها
التسويات ،بل كفاح أ ّمتها ونهج المقاومة التي أعادت
في فلسطين والعراق ولبنان رسم معادالت الصراع في
المنطقة.

معن خليل بشور

معركة ال�سل�سلة ( ...تتمة �ص)1
في جميع المجاالت ،في المصارف والضرائب وقهر
الناس ،ما يجعل من الرأسمالية المحلية شريكا ً فعليا ً
للرأسمالية الدولية .فالقهر هو ذاته في جميع األمكنة ،في
اليونان وفي لبنان ،وفي كل مكان .لذلك كله تأتي مطالب
المعترضين على توصيات اللجنة البرلمانية المشكلة
تحقيق مبالغ السلسلة المقترحة من قبل اللجان النيابية
المشتركة إلى المطالب األساسية التي تصون حقوق العمال
والموظفين في القطاعات اإلدارية واألمنية كلها ،إلى جانب
حقوق المتعاقدين والمتقاعدين .كلها مطالب محقة يفترض
من المجلس النيابي اللبناني أن يأخذها في االعتبار ،فال
يمكن في المعركة للمجلس النيابي اللبناني إال أن يكون
نصيرا ً فعليا ً للناس الذي يمثلهم في الندوة البرلمانية.
فإن تمثيل الناس هو تمثيل لحقوقهم وليس تمثيالً لفريق
من اللبنانيين اعتاد على السلطة التي يحتكرها جمع

�أميركا ت�ضغط ( ...تتمة �ص)1
محاولة إلحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية ،للنظر في
اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.
وأشارت مس ّودة القرار إلى أن الملفات التي ستحال للمحكمة ستشمل
انتهاكات متفشية لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي من جانب
السلطات السورية والميليشيا المؤيدة للحكومة ،إضافة إلى انتهاكات
حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي التي ارتكبتها جماعات
مسلحة غير حكومية في سياق الصراع الدائر في سورية منذ  3سنوات.
وذكر دبلوماسيون أن من المقرر أن يجتمع المجلس المؤلف من 15
عضوا ً اليوم األربعاء لبحث مسودة القرار ،وربما يتم التصويت عليه
خالل األيام المقبلة.
ونقلت مصادر متابعة لـ«البناء» أن مسودة القرار التي تقدمت به
باريس الى مجلس األمن ستخضع لمناقشات مطولة وتنتهي حتما ً
برفض روسي قاطع لها ،بخاصة أنها تأتي في وقت مفصلي في ظل
التحضيرات المستمرة لالنتخابات الرئاسية السورية ،وضغوط كبيرة
تمارسها الدول الغربية الداعمة لالرهابيين على دمشق وحلفائها ،في
محاولة لعرقلة االنتخابات ،التي ستكرس النصر السوري السياسي
والعسكري على االرهاب وداعميه.
وفي السياق ،أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان
ن��ادال ان «ب�لاده لن تسمح للسوريين الموجودين على اراضيها
بالمشاركة والتصويت في االنتخابات الرئاسية السورية المقبلة
المقررة في الثالث من حزيران المقبل».
وأع���رب ن���ادال ع��ن أم��ل ب�ل�اده ف��ي ان تلتزم س��وري��ة ب��ال��ق��رارات
والتشريعات الدولية بهذا الخصوص ،موضحا ً انه بموجب اتفاقيات
فيينا على التصويت الغيابي فإنه بمقدور اي دول��ة منع تنظيم اي
انتخابات او تصويت على اراضيها وانها ستستعمل هذا الحق.
وأعلن األردن أنه يدرس طلبا ً مقدما ً من السفارة السورية في األردن
للسماح للمواطنين السوريين المقيمين بالمشاركة في االنتخابات
الرئاسية ،وأشار وزير الدولة األردني لشؤون اإلعالم والناطق الرسمي
باسم الحكومة محمد المومني ،أن «وزارة الخارجية األردنية تدرس
حاليا ً الطلب».

 هل نستم ّر في فرض ضرائب على الصناعات المحليةمثل اإلسمنت ونترك األرباح الخيالية التي يجنيها أصحاب
المقالع والكسارات من دون دفع أية ضريبة تذكر؟
 هل نفرض ضرائب على الكحول في بلد يصعب فيهضبط أعمال التهريب ويشتهر بصناعة العرق البيتي ،في
حين نترك أوكار ألعاب الفيديو بال رقابة وبال فرض ضرائب
عليها.
 هل نفرض ضرائب على الربح العقاري ،ونعالجموضوع األمالك البحرية من دون اعتماد التخمين المركزي
الذي ينشر على اإلنترنت لوقف باب االستنساب والتخمين
العشوائي والرشاوي.
 كيف نستطيع االس��ت��م��رار م��ن دون ف��رض ضرائبعادلة تراعي القطاعات اإلنتاجية مثل رسم الطاقة مثالً.
في لبنان ال تزال السياسة عشوائية ،ولبنان يدعم الطاقة
بأكثر من ملياري دوالر ،وفي لبنان يطالب الصناعيون
برسم طاقة على المستوردات من البضائع التي تدخل في
إنتاجها طاقة مكثفة ،لها مثيل في لبنان ،كي ال تنقرض هذه
الصناعات نهائياً ،يجب هندسة أي ضريبة أو رسم جمركي
جديد لدعم هذه القطاعات ،فمن دون أدن��ى شك يحتاج
لبنان الى صناعات الطاقات المكثفة ،فال يمكن للبنان
أن يستغني عن صناعات ال��زج��اج ،ال��ورق والبالستيك
والسيراميك والمعادن واإلسمنت إلخ ...وال يمكن أن يستم ّر
في المنافسة في منطقة عربية معدل الطاقة فيها  3سنت
أميركي /كيلووات ،وفي أوروب��ا  15سنت  /كيلووات،
الصين  7سنت  /كيلووات ،مقارنة مع لبنان حيث الكلفة
تفوق الـ 30سنت .وبالتالي ،هذا الوضع هو بمثابة إعدام
للصناعة إذا لم يفرض «رسم طاقة» من  5الى  % 10على
المستوردات كافة من بضائع «الطاقة المكثفة» التي يُص ّنع
مثيل لها في لبنان لحماية المنتج المحلي ،ما يخلق فرص
إنتاج ويشجع على االستثمار في هذه الصناعات .إن هذا
االقتراح يعتبر من الضرائب المفيدة لالقتصاد وللتنمية.
كيف ننتقل الى إصالح اقتصادي من دون تحليل أرباح
«سوليدير» وأعمال المرفأ ،وإفادة الدولة من المطار ،وغيرها
الكثير من األعمال االقتصادية التي ال تخضع لسلطة الدولة،
وتحتاج الى تنظيم وقوننة.
إنني أتوجه الى الحركة العمالية الس��أل أركانها :ما
هي مطالبهم اإلصالحية؟ ما هي نظرتهم إلى اإلصالح؟
هل يدعمون قانون الحق بالوصول الى المعلومات؟ هل
يدعمون إنشاء المجلس األعلى للتنافسية؟ هل يطالبون
بإلغاء السرية المصرفية عن ك ّل من يعمل في الحقل العام،
هل تعنيهم هذه المطالب أم أنّ مطالبهم تتوقف عند الوصول
الى اقتراحات إصالحية؟ هنا ال ب ّد من تذكيرهم بأن وطنا ً
فاسدا ً هو وطن غير قادر على منح أي حقوق ،وبأنّ وطنا ً
فاسدا ً لن يتمكن من حماية هذه الحقوق؟ وبأن وطنا ً فاسدا ً
ال يقتصر فساده على الحيتان ألنّ للبيرانا شهية ال يُستهان
بها.

من المتحكمين في السلطة واالقتصاد والمال .في معركة
السلسلة أن الخيارات أمام المجلس النيابي اللبناني ليست
خيارات متعددة ،فأما أن يكون المجلس مع الناس أو ال
يكون .أن الخيارات ليست صعبة وليست متعددة فحقوق
العاملين في القطاعين العام والخاص غير قابلة للتفاوض،
لذلك فإن حركة اإلضرابات هي حركة مشروعة في لبنان.
فال يمكن للنقابات واألحزاب السياسية إال أن تكون مع هذه
اإلضرابات ،فهي تعبير حقيقي عن الحياة الديموقراطية في
لبنان ،وإن تكن هناك ديموقراطية ،وإن يكن هناك لبنان
يليق بالمقاومة التي صنعت له مجدا ً ال مثيل له في الصراع
مع العدو الصهيوني .إن الفقراء هم الذين استشهدوا ليبقى
لبنان وليفاخر بأنه صنع مجدا ً ألبنائه ال مثيل له ومجدا ً
للعرب ما كانوا ليحلموا به في وقت من األوقات.

د .مروان فارس

�إعالنات ر�سمية
الى ذلك ،أعلنت المتحدثة باسم الخارجية األميركية جين بساكي
أن وزير الخارجية جون كيري سيشارك باجتماع مجموعة «أصدقاء
سورية» الذي يعقد في العاصمة البريطانية لندن يوم الخميس المقبل.
وأشارت إلى ان «كيري ونظراءه سيبحثون الجهود الدولية للتخفيف
من المعاناة اإلنسانية داخ��ل سورية ،إل��ى جانب دع��م المعارضة
المعتدلة ،وزي��ارة المعارضة إلى الواليات المتحدة ،والجهود لدفع
العملية االنتقالية السياسية ،باإلضافة إلى قضايا عالمية عدة أخرى».
وفي السياق ،قالت المتحدثة باسم مجلس األمن القومي برناديت
ميهان أن بالدها ملتزمة بناء قدرات «المعارضة السورية المعتدلة» بما
في ذلك «تقديم المساعدات إلى أعضاء المعارضة الذين نتأكد من أنهم
معتدلون» ،مضيفة «لن نقدم تفاصيل حول كل نوع من المساعدات التي
نقدمها» .وأكدت ميهان أن موقف الواليات المتحدة حول توفير منظومات
الدفاع الجوي المحمولة للمسلحين في سورية لم يتغير ،وقالت« :لقد
أعلنا في شكل واضح قلقنا حول هذا النظام المحدد ألنه ينطوي على
خطر االنتشار بما ال يخدم مصلحتنا».
التصريحات األميركية هذه قضت على حلم المسلحين االرهابيين
في سورية ،وج��اءت بالتزامن مع زي��ارة يقوم بها رئيس «االئتالف
المعارض» أحمد الجربا الى أميركا ،والتي ستركز بمجملها على طلب
الجربا تزويد المسلحين بمنظومات الدفاع الجوي.
وأوضحت مصادر «االئتالف» أن أسس التعاون مع الواليات المتحدة
سترتكز على ما تقدمه لمساندة المسلحين في المناطق التي يسيطرون
عليها وتوفير الخدمات وإقامة «دولة القانون» ،والتعاون المشترك ضد
القوى المتطرفة وتنظيم «القاعدة» داخل سورية ومنع «القاعدة» من
توسيع نفوذه.
إضافة إلى مناقشات حول اإلمداد باألدوات التي تساعد في تحييد
الطيران الحربي السوري ،وهو ما يتضمن طلبا ً من «االئتالف» بالحصول
على أسلحة وصواريخ مضادة للطائرات ،حيث قدم الجربا «الئحة
تضم أسماء مجموعة منتقاة من الضباط الموثوق بهم الذين انشقوا
عن الجيش السوري وانضموا للمسلحين ولديهم الخبرة في استخدام
األسلحة المضادة للطائرات».

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الجنوب ـ دائرة التدقيق
الميداني
المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في المصلحة
المالية اإلقليمية في لبنان الجنوب  /صيدا  /السراي الحكومي ـ الطابق الثاني
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا
اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها
أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني:
اسم المكلف
وسيم محمد نجدي

رقم المكلف
2908410

رقم البريد المضمون
RR132799267LB

تاريخ الزيارة
الثانية
28/02/14

تاريخ اللصق
18/03/14

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسين
رقم التكليف 777
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الجنوب ـ دائرة التدقيق
الميداني
المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في المصلحة
المالية اإلقليمية في لبنان الجنوب  /صيدا  /السراي الحكومي ـ الطابق الثاني
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا
اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها
أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني:
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

شركة فور بي ش.ل.

1098127

RR139411013LB

تاريخ الزيارة
الثانية
05/03/14

تاريخ اللصق
02/04/14

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسين
رقم التكليف 777

