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نفاق اللبننة ( ...تتمة �ص)1
 ما من أح��د ك��ان ينتظر االنتخابات المصريةليعرف النتيجة ومن هو الفائز ،وكذلك ال أحد ينتظر
االنتخابات السورية ليعرف النتائج ومن هو الفائز،
ألنّ العين الخارجية مهتمة بمتابعة نسبة المشاركة
الشعبية الحقيقية وليس تلك المنشورة في اإلعالم،
كتعبير عن درجة الحصانة التي يمنحها الرأي العام
للرئيس المنتخب ،ودرجة تعبيره في لحظة تاريخية
م��ن حياة شعبه وب��ل��ده والمنطقة ع��ن إرادة غالبية
وازنة من مواطنيه ،تم ّكنه من أداء دور الرئاسة مهما
كانت النتائج التي ستقدمها البيانات الرسمية.
ليس مهما ً على هذا الصعيد حجم برقيات التهنئة
ال��ت��ي يتلقاها ال��رئ��ي��س المنتخب ،فكثيرا ً م��ا تكون
كثرتها تعويضا ً عن نقص في الحصانة الداخلية،
وهذا االحتضان أو االعتراف الخارجي ال يزيد وال
ينقص من حقيقة الوزن الفعلي للرئاسة.
ك���ان م��ع��ل��وم��ا ً أن ال��رئ��اس��ة ال��م��ص��ري��ة ستحظى
ب��ال��ق��ب��ول ال��خ��ارج��ي ب���ذات درج���ة م��ا ك���ان معلوما ً
وال ي��زال أنّ الخارج نفسه المتو ّرط بالحرب على
س��وري��ة سيقول الكثير ع��ن ال شرعية االنتخابات
السورية ونتائجها ،لكن ذلك لن يغيّر من كون هذا
الخارج هو األش�� ّد متابعة واألكثر اهتماما ً بمراقبة
سير ه��ذه االنتخابات ،ودرج���ة التجاوب الشعبي
معها بعدما فشلت ك ّل محاوالت تعطيلها عسكريا ً
وديبلوماسياً.
بعد المشهد األسطوري الذي حملته االنتخابات
الرئاسية السورية في بيروت خالل يومين ،فقدت

ك�� ّل م��ح��اول��ة للتشكيك ب��درج��ة الحصانة الشعبية
للرئاسة السورية قيمتها ،وصار لنسبة المشاركة
الرسمية قيمتها ومعانيها التي ال يمكن تجاهلها.
 في اختتام مقالته المنشورة في «البناء» اليومكتب الوزير السابق فادي عبود« :أعود ألبحث عن
العقول النيّرة من قراء هذه الصحيفة النهضوية،
تعالوا لنناقش ...وأري��د أن أبدي مالحظة شكلية،
فقد ك��ان��ت الصفحة األخ��ي��رة م��ن ج��ري��دة «البناء»
تحتوي على أخبار من ك ّل أنحاء العالم تعكس ما
ه��و جديد عالمياً ،واختفت ه��ذه األخ��ب��ار ع��ن هذه
أفضل الشكل الذي كان متبعا ً سابقا ً
الصفحة ،أنا ّ
حيث أنه يفتح اآلف��اق ويجعل القارئ أكثر اطالعا ً
على المستوى العالمي ،فهل من أحد يوافقني الرأي
على ذلك؟»
نقلت ه��ذه الفقرة م��ن مكانها ف��ي مقالة الوزير
عبّود النفصالها عن نص المقالة ،وليتسنّى الجواب
عليها ،ونحن نؤكد للوزير الصديق أنّ مالحظته
ومالحظات ال��ق��راء ته ّمنا وأنّ األخ��ب��ار المن ّوعة ال
ت���زال تجد لها م��ك��ان��ا ً ف��ي «ال��ب��ن��اء» ،عندما تنشغل
الصفحة األخيرة لموضوع بحجم المشروع الذي
نأمل أن نستضيف الوزير فيه في أكثر من مقالة
مشتركة حول الشأن االقتصادي ،والزاوية الجديدة
«نافذة بمفاتيح متعددة» ليست يومية فتشغل حيّزا ً
من الصفحة األخيرة أحياناً ،وأحيانا ً أخ��رى تعود
الصفحة األخيرة إلى تبويبها التقليدي ،شاكرين ك ّل
عناية بتفاصيل ما نقوم به.

اال�ستثمار والغنى (تتمة �ص)1
ألم نسأل أنفسنا لماذا ال ي��زال لبنان عاجزا ً عن استقطاب
استثمارات كبيرة وفاعلة؟ ولماذا يفضل أصحاب األموال إبقاء
أموالهم داخ��ل المصارف ب��دال ً من االن��ط�لاق بمشاريع واع��دة
تضاعف األموال عبر تحقيق األرباح؟
مما ال شك فيه أنّ االستثمارات المباشرة قادرة على تحقيق
التنمية وزي���ادة عملية اإلن��ت��اج ،ب��اع��ت��راف جميع ال��م��دارس
االقتصادية ،وزيادة االستثمار هو تعميم للغنى ،فيما انعدامه هو
تعميم للفقر.
إنّ تدهور البنية التحتية في لبنان ،وتراجع القدرة التنافسية
لالقتصاد اللبناني ،هي يدالّن على وجود عائق أساسي وبنيوي
أمام االستثمارات األجنبية .باإلضافة الى عدم تطبيق اإلصالحات
التي تؤدّي الى تحسين المناخ االستثماري وتطوير بيئة األعمال
ورفع مستوى التنافسية على الصعيد االقتصادي.
مناقشة هذا الموضوع في المرحلة الراهنة أمر ضروري ،من
دون أي أحكام مسبقة ،ومن دون أي اتهامات حول «حيتان مال»
أو غيرها .وال ب ّد من التذكير بأ ّنه لو هاجرت جميع «حيتان المال»
فلن تجد «البيرانا» ما تأكله.
لو أجرينا مراجعة شاملة ألدائنا االقتصادي لرأينا أننا خلقنا
بيئة معادية تماما ً لكسب ثقة المستثمر ،ويكشف تصنيف لبنان
في تقرير «ممارسة أنشطة األعمال  »2014هذا الواقع السيّئ.
فوفق هذا التقرير الذي يص ّنف  182دولة في العالم ،يح ّل لبنان
في المرتبة  ،111متأخرا ً  6مراتب عن العام الماضي .فبيئة
االقتصاد غير مح ّفزة لبدء األعمال في لبنان ،م��رورا ً بصعوبة
الحصول على التمويل والكهرباء وبقصر النظام القضائي.
األمثلة على تردّي بيئة األعمال كثيرة ،فكيف سيطلق المستثمر
أي مشروع في بلد ال تزال فيه رخصة البناء من عجائب الدنيا
السبع ،ففي تقرير صادر عن البنك الدولي اعتبر أنّ الحصول على
رخصة البناء في لبنان يتطلب المرور بـ  20إجراء إداريّ و211
يوما ً لحيازتها.
كما أنّ التسجيل العقاري يستلزم  8إجراءات يحتاج ك ّل منها

إلى  25يوما ً إلنجازها بكلفة  %5.9من قيمة الملكية ،وهذه
يسجل التقرير أنّ لبنان قام بأي خطوة
الرسوم فحسب .وال
ّ
لتبسيط اإلجراءات وتسهيلها في هذا المجال .وهنا نعود لنذكر
بالتخمين المركزي من جهة وإعادة النظر في جميع اإلجراءات
المتبعة للتسجيل العقاري في لبنان.
كيف سيتم ّكن المستثمر من الحصول على التراخيص الالزمة
متأصلة ،فعمليات الرخص في لبنان هي
في ظ ّل بيروقراطية
ّ
بمثابة أسرار نووية ،يضطر فيها من يريد الحصول على رخصة
إل��ى اللجوء إل��ى خدمات سمسار ما يفتح الباب أم��ام الرشى
واالستفادات غير القانونية.
كيف سيشعر المستثمر باألمان وال سبيل إلى حمايته مع
تعثر القضاء وعدم قدرته على البت في النزاعات ،وكيف سيشعر
المستثمر بالحماية ألفكاره واختراعاته في ظ ّل غياب تطبيق
ح��ازم لقوانين حماية الملكية الفكرية ،فرغم تسجيل نموذج
صناعي أو براءة اختراع ،إالّ أنّ التقليد منتشر في لبنان من دون
حسيب أو رقيب.
كيف يمكن للمستثمر أن يكون تنافسيا ً في ظ ّل أغلى كهرباء في
العالم ،وأغلى كلفة اتصاالت عالمياً؟
كيف سيستطيع تصدير بضائعه في ظ ّل سياسة عشوائية
لمرفأ بيروت ال تأخذ في االعتبار خلق اقتصاد تنافسي وإعادة
موقع لبنان كصلة وصل بين الشرق والغرب ،إذ تستم ّر إدارة
المرفأ في فرض رسوم مرفئية على نوعية البضائع التي تحتوي
عليها المستودعات وليس على حجم هذه األخيرة أو وزنها ،ما
يجعل من هذه الرسوم عمليا ً ضريبة غير مباشرة مثل الرسوم
الجمركية ،طالما أنها تفرض بمعزل عن الخدمات المؤداة من قبل
إدارة المرفأ ،وبالتالي يجعل لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت
تمارس صالحية سيادية بامتياز  -هي حصرا ً من صالحية
الدولة  -بفرض ضرائب لمصلحتها ،وتعود عائداتها ال للخزينة
العامة إنما لحسابها وتتصرف بها خارج إطار الموازنة العامة.
وذل��ك كلّه بخالف قاعدة شمولية الموازنة .فضالً عن ارتفاع

كلفة الشحن ،فمثالً لوضع مستوعب  40قدما ً على ظهر باخرة
مقسمة على الشكل اآلتي :النقل
لتصديره يكلف نحو  802دوالر ّ
من وإلى مصنع يبعد نحو  20كلم من المرفأ هو  250دوالراً،
رسم المرفأ  54دوالراً ،مساعي جمركية أي  OVERTIMEولو
كان خالل الدوام  13دوالراً FIO،حسب الشركة  235دوالرا ً على
أساس أنّ شركات المالحة تدفع هذه األكالف للمرفأ وبغياب تام
للشفافية ،مع ّقب المعاملة ومصاريف (كشف أوال كشف) 250
دوالراً.
كيف نوفر بيئة محفزة للمستثمرين في ظ ّل هذه الظروف
واالس��ت��م��رار ف��ي ال��ت��ص��رف العشوائي ف��ي م��ا يتصل بجذب
االستثمارات والمستثمرين؟
كيف سيقتنع المستثمر بسالمة اقتصادنا في حين ما زال
القطاع العام يتعثر وهو غير قادر على منح الخدمات المتقدمة
التي يسعى إليها ك ّل مستثمر ،في ظ ّل فائض في التوظيف وعدم
رقابة على األداء ومحاسبة .وفي ظ ّل  32ساعة عمل أسبوعياً،
وفي ظ ّل تدخل الدولة ليس في رواتب القطاع العام فحسب ،بل
أيضا ً في رواتب القطاع الخاص ،وفي ظ ّل إنتاجية في القطاعين
العام والخاص هي اليوم بين األسوأ في العالم؟
أدركت جميع الدول أهمية جذب االستثمارات وقولبت سياساتها
االقتصادية كافة لخدمة هذا الهدف ،وبات هناك احتدام للتنافس
بين الكثير من الدول النامية والمتقدمة على السواء لجذب المزيد
من االستثمارات األجنبية المباشرة عن طريق تقديم العديد من
الحوافز .اما نحن فما زلنا نعيش في عالم آخر.
يتشارك المجتمع كلّه اليوم مسؤولية جذب المستثمرين،
ويجب أن تضع الحركات العمالية وناشطو المجتمع المدني
والمسؤولون هذا الموضوع في قائمة األول��وي��ات ،فال يمكننا
االستمرار في دوامة مفرغة من الواردات والمصاريف .نحتاج الى
أفق جديد وفرص جديدة .نحتاج الى ضخ دم استثماري جديد،
ولن نتمكن من ذلك ما لم نثبت أننا أهل للثقة لدى المستثمرين.

فادي ع ّبود

�شهران عونيان ( ...تتمة �ص)1
في قلب هذا التجاذب والفراغ الضاغط يبدو االنفجار
االجتماعي واالنفجار التربوي المصاحب له األش ّد
ضغطاً ،ويبدو استحقاق الجلسة النيابية في السابع
من ح��زي��ران حاسماً ،فقد ق��ال رئيس هيئة التنسيق
النقابية حنا غريب لـ«البناء» إنّ مصير المشاركة أو
المقاطعة لالمتحانات الرسمية ،سيتق ّرر في ضوء
مواقف المعنيين في الدولة من خالل المساعي التي
يقوم بها وزير التربية الياس بو صعب.
الفراغ والغموض ي��زدادان ضبابا ً إقليميا ً ودولياً،
ف��ي ظ�� ّل تصاعد ال��خ�لاف ال��روس��ي ـ األميركي حول
أوكرانيا ،وفي ظ ّل ما قالته مصادر متابعة لالتصاالت
السعودية ـ اإليرانية عن عدم تناول هذه االتصاالت
ل��ل��وض��ع ف��ي ل��ب��ن��ان ،وع���ن ك���ون ال��ي��م��ن المتفجر هو
األولوية التي تتصدر اهتمام الطرفين لما له من تأثير
على ت��وازن��ات الخليج ،ال��ذي يشكل البيئة اإلقليمية
للعالقات بين طهران والرياض.

وفد المؤسسات المارونية

تراجعت االتصاالت إلى أدنى مستوياتها واقتصر األمر
على الجولة التي يقوم بها الوفد المشترك للمؤسسات
المارونية على القيادات المسيحية ،وكل ذلك وسط إجماع
سياسي بأن البالد دخلت مرحلة من االنتظار وتقطيع الوقت
قد تستمر ألشهر ع��دة طالما أن التوافق الداخلي متعذر
والظروف الخارجية لم تنضج ،بل هي تحتاج إلى مزيد من
االنتظار إلى حين حصول التوافق اإلقليمي حيال الملفات

الساخنة الكبرى.
وأكدت مصادر وزارية لـ«البناء» أن رئيس تكتل التغيير
واإلص�ل�اح مستمر في موقفه بعدم إفساح المجال أمام
شخصية يتفق عليها لتبوؤ منصب رئيس الجمهورية ،وهو
ينتظر الجواب الشافي من الرئيس سعد الحريري وبعد
شهرين لكل حادث حديث.

خطة  14آذار حول االنتخابات

وبحسب مصادر سياسية متابعة فإن بوادر الخطة التي
لجأ إليها فريق  14آذار منذ تشكيل حكومة تمام سالم
تتظهر تدريجياً ،حيث أك��دت المعطيات ح��ول ما طرحه
رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع أمام وفد المؤسسات
المارونية حقيقة ما يريده هذا الفريق من خالل ما سمي
باالقتراح الذي أبلغه للوفد ومضمونه انسحابه ورئيس
تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون تمهيدا ً للتوافق
على اسم ثالث .وتقول المصادر إن الجزء األول من خطة 14
آذار سقطت مع سقوط محاوالت التمديد لرئيس الجمهورية
السابق ميشال سليمان ،وأوضحت أن هذا الفريق وضع
اللبنانيين قبل انتهاء والية سليمان أمام خيارين «أحالهما
ُمر» األول أن يتم التمديد لسليمان والثاني أخذ البالد نحو
الفراغ ،واليوم مع سقوط التمديد جاء دور الجزء الثاني
من الخطة والهادفة إلى إبعاد العماد عون عن الترشح
لالنتخابات الرئاسية ،وتحديدا ً ابعاده عن أن يكون مرشحا ً
توافقيا ً بين أكثرية الكتل النيابية .وتوضح المصادر أن لجوء
«تيار المستقبلـ« إلى وضع الكرة بموضوع دعم ترشيح عون
في ملعب مسيحيي  14آذار أريد منه إيصال رسالة للعماد
عون أن ال إمكان للسير به كمرشح توافقي .فرئيس «القوات»
لن يمشي برئيس تكتل التغيير واإلصالح تحت أي ظرف من

�صفعة � 28أيار ( ...تتمة �ص)1
يوم الثامن والعشرين من أيار د ّون بين جنباته ك ّل سجالت العار والفضيحة
والخساسة والجبن باسم أولئك الذين خافوا الناس وصناديقهم وأفئدتهم التي
كانت تخبّئ حب الوطن والعشق لسورية األم فمنعوهم من االنتخاب ،لكنهم نسيوا
أن االنتخاب اساسا ً إنما يت ّم في بصائر الناس ،وليس في أعين «أشباه الرجال»
التي ال يبصرون بها إال تحت أقدامهم من أوس��اخ أفرزتها والئ��م العهر والفسق
والفجور المختومة والممهورة بدماء المعذبين من أربع جهات المعمورة.
يوم الثامن والعشرين من أيار كان يوم انتصار لمؤمنين بانتصار المشرق
العربي الكبير بامتياز على أولئك الذين أرادوا للمسيحية كما لإلسالم أن يتح ّوال إلى
مج ّرد طقوس لحى طويلة ودشاديش قصيرة وكروش منتفخة وسيوف ممشوقة
ّ
وشق صدورهم وبقر بطونهم وأكل أكبادهم ...ومن ثم االختباء
لقطع رقاب الناس
ً
من وجه العدالة في مجارير الفئران والخلدان ...هربا من وجه العدالة الناصع
للمسيح ومحمد عليهما السالم.
يوم الثامن والعشرين من أيار صار بامتياز يوما ً إضافيا ً من أيام عيد التحرير
األكبر ...عيد انتصار المقاومة على الصهيونية واالمبريالية والرجعية العربية
المؤسس لزمن مجيء زمن االنتصارات بامتياز وإسدال
الذليلة ...عيد االنتصار
ّ
الستار نهائيا ً على زمن الهزائم مرة جديدة والى األبد.
لذلك كله ولكثير مما سيكشفه يوم الزحف األكبر أي يوم الثالث من حزيران
المقبل من عرس وطني عروبي إسالمي مسيحي على امتداد سورية الحبيبة ليس
أمامنا إال أن نشكر هذا الشعب العظيم على وفائه وإخالصه وطهره ،ونقول له كما
قال سيّد المقاومة لشعب المقاومة بعد انتصار تموز العظيم« ...أنتم أمة يا أشرف
الناس وأكرم الناس وأطهر الناس ...السالم عليكم.»...
يوم الثامن والعشرين من أيار عام  2014سجل السوريون الشرفاء في الخارج
بأنهم هم األكثرية بالفعل وهم الشعب وهم القضية وهم الجيش وهم الوطن
وهم س ّيد الوطن ،وهم وحدهم من يملك الح ّل ،وهم وحدهم من سيحدّد مستقبل
سورية ...بهم ومعهم وعبرهم وحدهم ...يُقاس الوالء الحقيقي للوطن والبراء
الحقيقي من أعدائه.
في الثامن والعشرين من هذا الشهر قال السوريون كلمتهم:
نحن مع  25أيار ضد  17أيار وضد كل ما خططه لنا جماعة  14آذار.
وهكذا تكون قد سقطت األوهام ك ّل األوهام ورفعت بالمقابل األعالم ،أعالم الدولة
الوطنية السورية وبس.
سقطت ك ّل أوهام إسقاط سورية وقيادتها الوطنية الشريفة وإلى األبد.
ورفعت أعالم الدولة الوطنية السورية المقاومة قلب العروبة النابض واإلسالم
األصيل البريء من الوهابية والتكفيرية والظالمية وجهل مرتزقة آل سعود.
هي سورية الحكاية التي ال تنتهي فعالً.
كل التحية واإلجالل واإلكرام لك ّل قدم مشت على هذا الطريق ،ولك ّل نقطة عرق
صبّت من جبين هؤالء الشرفاء ،ولك ّل يد رسمت خريطة إعادة بناء سورية األسد
طبيب العيون األغلى في العالم.
ولي ُمت بغيظهم ك ّل الحاقدين والحاسدين والمرجفين في المدينة.
وال��ق��ادم من األي��ام سيكشف المزيد من عظمة ه��ذا الشعب الكبير وجيشه
البطل المغوار وقيادته الحكيمة والصبورة العاضة على الجرح بأسنان الصبر
االستراتيجي.

محمد صادق الحسيني

وفيات
بمناسبة مرور سنة على وفاة المرحوم

شوقي يوسف صوايا

(رئيس بلدية الشوير
وعين السنديانة سابقاً)
يقام قداس وجناز لراحة نفسه الساعة
الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غ ٍد األحد 1
حزيران  2014في كنيسة مار جرجس في
الشوير.
عائلة الفقيد وأنسباؤهم يدعون األهل
واألصدقاء لمشاركتهم الصالة.

الظروف وهو ما يعني رفضا ً مقنعا ً من قبل «المستقبلـ«.
في هذا الوقت ،يبقى السؤال اآلخر هل تؤدي المزايدات
إلى تعطيل مؤسسة مجلس ال��وزراء بعد تعطيل مجلس
النواب ،خصوصا ً أن هناك وزراء من  14آذار بدأوا يتحدثون
عن وضع ضوابط لعمل الحكومة وحتى تلويح البعض
بالمقاطعة على غرار جلسات التشريع للمجلس النيابي
وهو األمر الذي دفع رئيس الحكومة تمام سالم إلى إبداء
المخاوف من حصول ذلك في مستهل جلسة مجلس الوزراء
األولى عصر أمس بعد حصول الفراغ في رئاسة الجمهورية،
في حين قال وزير الخارجية جبران باسيل أن وزراء تكتل
التغيير واإلص�لاح ج��اؤوا اليوم ليس للبحث من جدول
األعمال بل في السياسة ما يوحي باحتمال انسحاب الفراغ
إلى مجلس الوزراء.

مطالب التغيير واإلصالح
لحضور الجلسات المقبلة

وأمس عاش لبنان أول اختبار بعد الشغور الرئاسي مع
انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس تمام سالم
في السراي الحكومية ،والذي انتقلت اليه مجتمعا ً صالحيات
رئيس الجمهورية ،من دون البحث في أي جدول أعمال.
وأكدت مصادر وزارية لـ«البناء» أن النقاش الذي دام أربع
ساعات دار حول المادة  62من الدستور وكيفية إدارة عمل
مجلس الوزراء في ظل الشغور القائم في رئاسة الجمهورية.
وأكدت المصادر ان سجاال ً حصل بين وزير الخارجية جبران
باسيل ورئيس الحكومة حول صالحيات رئيس الجمهورية
وكيفية الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء لجهة أن ال تكون
محصورة فقط بالرئيس س�لام بل بالتشاور مع جميع
الوزراء ،وانتهى الجدال من دون األخذ برأي باسيل .ورأت

المصادر في طرح باسيل تحضير األسباب إلمكانية اتخاذ
موقف من مجلس الوزراء لجهة عدم حضور الجلسات من
قبل وزراء التغيير واإلصالح في مرحلة مقبلة.
وأكدت المصادر الوزارية أن المجتمعين توافقوا على ان
تحضير جدول االعمال يتم بالتوافق بين الوزراء وأن إقرار
المشاريع سيتم التوافق بدل التصويت إال في حاالت الضرورة
االستثنائية .وأشارت إلى ان التوقيع على المراسيم سيكون
موضع بحث في اجتماع مجلس الوزراء الثالثاء المقبل.
وعلمت «ال��ب��ن��اء» أن وزي��ر العمل سجعان ق��زي طرح
موضوع االنتخابات السورية في لبنان لجهة أخذ تدابير
مشددة عند ص��دور نتائج االنتخابات الرئاسية لكي ال
يتكرر المشهد ،قائالً يحق للسوريين انتخاب الرئيس الذي
يريدونه ،فحق االقتراع شيء ديمقراطي لكن خلق حالة من
التظاهرة السياسية شيء آخر .أيّده بذلك وزير السياحة
ميشال فرعون ،فيما لم يعلق وزراء  8آذار على األمر.
وأوضح أن مجلس الوزراء يجتمع بعد ظهر يوم الثالثاء
المقبل الستكمال البحث في كيفية استخدام صالحيات
رئاسة الجمهورية.

البركان االجتماعي

ب��م��وازاة ذل��ك سيعيش لبنان تحت وط���أة البركان
االجتماعي مع اطالق هيئة التنسيق النقابية أسلحتها بوجه
حيتان المال ،في ظل عدم اكتراث وال مباالة الكتل السياسية
لمطالبهم المحقة ،ومتعاقدو الجامعة اللبنانية الذين دعوا
إلى مقاطعة امتحانات الجامعة إلى حين إقرار التفرغ في
الجامعة وتعيين العمداء .ولن يركد البركان إال بتقديم موعد
الجلسة التشريعية المقررة في العاشر من حزيران إلى
ما قبل الخامس منه وإقرار السلسلة وبت ملف التفرغ في

مجلس الوزراء بعيدا ً عن الحسابات السياسية.

التعاقد الوظيفي بدل السلسلة

وأكد رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب لـ«البناء»
أن مصير االمتحانات الرسمية التي تبدأ في  7حزيران المقبل
مرهون بموقف السياسيين من إقرار سلسلة الرتب والرواتب،
الفتا ً إلى أن الهيئة تجري االتصاالت مع المسؤولين عبر
الوزير المختص الياس بوصعب.
وشدد على أن مشروع اللجنة النيابية برئاسة النائب
جورج عدوان ،ضرب كل الزيادة على المعاشات ،فهم يريدون
التعاقد الوظيفي وال يريدون السلسلة ،لتنظيم البازار
السياسي المفتوح .واعتبر أن السياسيين يعمدون إلى نقل
لبنان من دولة الرعاية االجتماعية إلى دولة المحاصصة
والخصخصة ،لقد ضربوا الكهرباء والمستشفيات الحكومية
والتعليم الرسمي ،واليوم يضربون التعليم الوطني ،ألنهم
يريدون تحويل البلد إلى شركة.
ودعا إلى إقرار تحويل سالسل رواتب جميع العاملين في
القطاع العام على أساس زيادة  121في المئة مع مفعول
رجعي انطالقا ً من االتفاق مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي
وأسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية ،فنحن نريد أن
تأخذ كل القطاعات حقها فالغالء المعيشي يتناول الجميع.

الطريق مسهلة إلنجاز التفرغ ومجلس
الجامعة

ووعد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب بعد
لقائه رئيس الحكومة أنه في أول جلسة لمجلس ال��وزراء
تكون قائمة وفيها جدول أعمال مشاركين فيه ،فإن الطريق
ستكون سالكة للسير بملفي مجلس الجامعة والتفرغ.

وثائقي لـ«بي بي �سي» ( ...تتمة �ص)1
وأض��اف« :كيف أشعر؟ الحمد الله أنا بخير.
الله معنا ونحن في الطريق الصحيح .نحن نطالب
بحقوقنا فلسنا مشاغبين كما يزعمون».
وتوضح معدّة التحقيق أن صديق الصفواني
أي مرسي الربح قتل على يد الشرطة بعد أربعة
أشهر من لقائه مع «بي بي سي».
حسن ناشط آخر ،وافق على التحدث مع «بي

بي سي» شرط إخفاء هويته .هو قال معلقا ً على
مقتل مرسي وفق معدّة التحقيق« ،من دون شك
استشهاد مرسي خسارة كبيرة لالنتفاضة ،ولكن
هذا يقويها ويقوي من عزيمة أصحابها» ،وأردف:
«بالتأكيد اذا قامت قوات األمن السعودي بمداهمة
أي منزل ،فمن الطبيعي أن نستخدم أي نوع من
أنواع الدفاع عن النفس ...حتى السالح».

انتفاضة غير مسبوقة

بنا ًء على الشهادات المو ّثقة في التحقيق،
تخلص المعدة صفاء احمد ال��ى أن ما يحصل
في المملكة انتفاضة غير مسبوقة في تاريخ
السعودية الحديث ،فمن الصعب على الصحافيين
األجانب ان يتمكنوا من الوصول إلى القطيف او

�إعالنات ر�سمية
حتى إلى السعودية ،ولذلك فمن النادر تغطية
االحتجاجات في اإلع�لام .ما يحدث هو أمر مهم،
ولكن ال يتم الحديث عنه في شكل ٍ
كاف».
يذكر أن «ب��ي بي س��ي» وط��وال فترة االع��داد
للتحقيق ،طلبت أك��ث��ر م��ن م��رة م��ن الحكومة
السعودية المشاركة في الفيلم والتعليق على ما
جاء فيه ،ولكن الرد لم َ
يلق تجاوباً.

�سوا نحو الحياة ( ...تتمة �ص)1
كان السوريون على يقين بتآمر
البعض ،عربا ً وغير ع��رب ،لذبح
سورية ،وكنا نقول ألهلنا في أنحاء
سورية كافة وألشقائنا العرب ،إنّ
«إسرائيل» تقف خلف سفك دماء
السوريين ألنها ال تريد لسورية
بشكل خاص أو لعربي أن يقول ال
الحتاللها ألرض العرب .ها هم قادة
«إسرائيل» اآلن يعلنون بصلف تام
يومياً ،وعلى مسامع من يتخذ من
الدين اإلسالمي مب ّررا ً لوجوده في
السلطة ،أنّ أولئك الذين يطلقون
على تنظيماتهم اإلرهابية أسماء
إسالمية ،أنهم (أي «اإلسرائيليون»)
ل���ن ي��س��م��ح��وا ب���إع���ادة تقسيم
القدس ألنهم يريدونها كلّها لهم،
وي��ض��ي��ف��ون إل��ى ذل��ك تأكيداتهم
المستمرة حول «يهودية الدولة»
وه��م (أي العربان واإلرهابيون)
ال ينبسون ببنت شفة حول ذلك،
أم���ا أس��ي��اده��م م��ن الصهاينة أو
عمالء الصهاينة وأدواتهم ،فإنهم
يصبّون بدال ً من ذلك جا ّم غضبهم
على رأس السوريين ومؤسساتهم
وتاريخهم وحضارتهم ،صواريخ
وقذائف صنعت في «إسرائيل» أو
استوردتها العائلة السعودية لهم
من تجار السالح وتجار الدماء لقتل
السوريين.
وج���ه ال��س��وري��ون صفعة إلى
ّ
ك� ّل من تذاكى عليهم واعتقد أنه

البقاء لألمة
ننعي اليكم وفاة فقيدنا المأسوف على شبابه المرحوم

الرفيق جهاد ذبيان

والده األمين الراحل فؤاد ذبيان
والدته مهيبة العطار
أوالده :فرح ،نور ،وفؤاد
شقيقاته :الرفيقة ليلى ،الرفيقة سهيلة ،ندى ،نجاة ورنا
شقيقاه :الرفيقان عماد وزياد.
تقبل التعازي اليوم السبت  31أيار وغدا ً األحد  1حزيران في دار آل ذبيان من
الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الثامنة مساءً ،ويوم االثنين الواقع في  2حزيران
من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة في قاعة الشهيد خالد علوان بيروت –
البريستول ـ قرب جامع عماش.

ق���ادر ع��ل��ى ال��ت�لاع��ب بمواقفهم
ومشاعرهم ،خاص ًة عندما يقتلهم
وي��س��ي��ر ف��ي ج���ن���ازات أب��ن��ائ��ه��م!
كيف يمكن لفرنسا ،الطرف الذي
استعمر س��وري��ة ب��ق��وة الحديد
وال��ن��ار ،أن ي �دّع��ي ح��رص��ه على
شعب س��وري��ة ،واح��ت��رام��ه لقيم
شعبها ،وأن يصدّق البعض ذلك؟
كيف لفرنسا التي فقدت حكومتها
الحالية الشرعية إذ لم يص ّوت
لمصلحتها في االنتخابات األخيرة
سوى  %18أن تدّعي أنها المؤتمن
على احترام الحريات األساسية
وحقوق اإلنسان ومبادئ الحرية
والكرامة واألخوة التي بشرت بها
الثورة الفرنسية ،وبعد ذلك تمنع
السوريين في فرنسا من المشاركة
في االنتخابات بذرائع ال تظهر إال ّ
الصبيانية والمراهقة في صناعة
ال��م��وق��ف ال��س��ي��اس��ي الفرنسي؟
حقيقة الموقف الفرنسي وغيره
كانت محقونة بالكراهية والحقد
على الديمقراطية وحقوق اإلنسان
واالن��ت��خ��اب��ات ال��ش��ف��اف��ة وعلى
السوريين ،قبل أي أولوية أخرى.
وض���ع ال��غ��رب وأم��ي��رك��ا ،وكثر
يعرفون ذل��ك ،منذ التسعينات من
القرن الماضي خططا ً تتعلق بضرورة
تغيير أنظمة العالم إل��ى الصورة
التي ينظرون فيها إلى العالم بحيث
يصبح قادة الدول األخرى وشعوبها
عمالء لهم وأدوات لتنفيذ إرادتهم
ويصبح القرن الحادي والعشرين
قرنا ً لهيمنتهم وسيطرتهم ،وهؤالء
يمثلهم ب��ص��ورة س��اف��رة م��ن أطلق
عليهم «المحافظون الجدد» .جاؤوا
إلينا ووضعوا شروطهم المعروفة
للسير في ركابهم ...إال َّ أنّ سورية
ق��ي��اد ًة وش��ع��ب�ا ً رف��ض��ت ال��ش��روط
وتمسكت بسيادتها وبكرامة شعبها
ّ
ألنّ إرادة الشعب السوري الحرة
هي التي تحدّد مستقبل سورية.
عندما أرادوا فرض االستسالم
ع��ل��ي��ن��ا ألن��ه��م ل���م ي��ن��ج��ح��وا في
ف��رض التسليم «ط��ار صوابهم»
فدعموا اإلرهاب ،وسلّحوا القتلة،
واشتروا الضمائر ،وج ّندوا ألوف

التكفيريين للوصول إلى غاياتهم،
ب��م��ا ف��ي ذل���ك ح���رق س��وري��ة كي
تكون مثاال ً يرعب ك ّل من يخالف
التعليمات ،ببساطة .لذلك دعموا
اإلرهاب ،ولذلك لم يتركوا أسلوبا ً
ل��ل��خ��داع وال��ت��ض��ل��ي��ل وان��ت��ه��اك
المبادئ ومخالفة القوانين اإللهية
والوضعية إال ّ اتبعوه بعدما أفلسوا
ف��ي ال��وص��ول إل��ى م��ا أرادوا من
خالل اإلعالم الرخيص ...المضلّل
وال��غ��رف المغلقة والمبعوثين
الذين ال وجوه لهم!
في ألمانيا وفي فرنسا وبلجيكا
وبلغاريا ،ات��خ��ذت حكومات هذه
ال����دول ق����رارات ال س��اب��ق ل��ه��ا في
انتهاك حقوق اإلن��س��ان م��ن خالل
منع السوريين من ممارسة حقهم
اإلن���س���ان���ي ف���ي ح��ري��ة التعبير
وال��م��ش��ارك��ة ال��ح�� ّرة ف��ي انتخاب
رئيسهم ،وهذا الحق يضمنه اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان .وانض ّمت
اإلمارات العربية المتحدة إلى حملة
غربية ظالمة أدت إل��ى حرمان ما
يزيد على ثالثين ألفا ً من المواطنين
السوريين في اإلمارات من ممارسة
حقهم في انتخاب مرشحهم لمنصب
الرئيس .دعنا ال ندخل في دحض
الحجج الساقطة التي ساقتها هذه
ال��دول تبريرا ً لحماقتها ،وخاص ًة
ت��ذ ّرع��ه��ا ب��األوض��اع التي تمر بها
س���وري���ة ،ألن��ن��ا س��ن��ق��ول إنّ ه��ذه
األوض��اع تحديدا ً هي التي دفعت
إلى إجراء االنتخابات تفاديا ً لتفتيت
سورية وعدم إحداث أيّ فراغ قيادي
فيها .وإذا كان هؤالء يتحدثون عن
بيان جنيف ،وتفسيرهم له ،فإننا
نقول إنّ تفسير األصدقاء الروس
والصينيين الذين ساهموا في كتابة
ك ّل حرف من بيان جنيف ،ال يقبل
بهذا الفهم ،وكال البلدين يدعم هذه
االنتخابات .أما إذا كان الغربيون
وعمالؤهم يعتقدون أنهم ص ّمموا
ب��ي��ان ج��ن��ي��ف ل�لان��ق��ض��اض على
سورية وقيادتها ،ف��إنّ ما أفقدهم
صوابهم ي��وم أم��س ه��و أنّ شعب
س��وري��ة خ��رج بمئات اآلالف ليس
في ش��وارع حمص وحلب ودمشق

ف��ح��س��ب ،ب��ل ف��ي ش����وارع ال��م��دن
األوروب��ي��ة واألم��ي��رك��ي��ة الالتينية
وآسيا وإفريقيا وب��ي��روت وال��دول
العربية األخ��رى ،كي يقول إنه مع
وطنه وم��ع قيادته التي احترمت
إرادت���ه وداف��ع��ت ع��ن كرامته .ولم
يوجه شعبنا العظيم بذلك صفعة
ّ
للدجالين وال��م��ش��ع��وذي��ن وتجار
الديمقراطية في أوروب���ا الغربية
فحسب ،بل إلى أدواتهم في بعض
الدول العربية الذين «تمنوا العمى»
على أن يروا مئات ألوف السوريين
يتدافعون إلى صناديق االنتخاب
ل��ق��ول كلمتهم وائ��ت��م��ان بطاقتهم
االنتخابية وص��ن��دوق االنتخاب
على قرارهم بالحفاظ على مبادئهم
واس��ت��ق�لال بلدهم وال��ح��ف��اظ على
وحدة أرضه وشعبه.
ال تنسينا ف��رح��ة االن��ت��ص��ار
م��ن التوجه إل��ى ال��ع��رب األح��رار
بكلمة تقدير صادقة لهم ،خاص ًة
أنهم وق��ف��وا م��ع السوريين وهم
ي��م��ارس��ون ح��ق��ه��م ال��دس��ت��وري
الديمقراطي ،وأحاطوهم بالمحبة
والحماية ،ونثروا عليهم الزهور
وهم في طريقهم إلى االنتخابات،
بل ودفعوا للكثير من السوريين
ثمن تذاكر السفر بالطائرة إلى
سورية لممارسة حقهم على أرض
الوطن سورية ،وذهبوا للتصويت
في صناديق رمزية دعما ً منهم
لسورية .وإذا كان المنافقون في
بعض ال��دول الغربية يحترمون
إرادة ال��ش��ع��وب ،ون��ح��ن نشك
ف��ي ذل���ك ،ف���إنّ إرادة السوريين
ف��ي ب��ل��دان االغ��ت��راب ت � ّم التعبير
عنها ب��ك � ّل ح��ري��ة ف��ي صناديق
االن���ت���خ���اب ...وإذا ك���ان ه��ؤالء
يحترمون ص��ن��ادي��ق االنتخاب
كأسلوب اتبعوه الستطالع قرار
الشعب في من يثقون به لقيادة
ال��ب�لاد ،فقد عبّر ال��س��وري��ون عن
ذل��ك ب��ك��ف��اءة ت��ام��ة أم���ام أج��ه��زة
اس���ت���خ���ب���ارات ه����ذه ال������دول...
وكاميرات تلفزيوناتهم ...وسمعوا
أص��وات��ه��م ف��ي ال��م��ي��ك��روف��ون��ات.
ق��د يستم ّر المرتزقة م��ن أدوات

االستعمار التي تع ّرت أمام أنظار
ال��س��وري��ي��ن ،بالتشكيك ف��ي ما
حدث ،ألنّ أسيادهم ل ّقنوهم ذلك،
فليحتفظ الغربيون ب��ه��ؤالء في
متاحفهم ،فقد يحتاج السوريون
مستقبالً إلى التع ّرف أكثر إلى من
خ��ان وطنهم ،و َق � ِب � َل بيع الوطن
وتدميره في سوق النخاسة!
أم��ا ف��ي ال��ث��ال��ث م��ن ح��زي��ران،
فإنني أن� ّب��ه ه���ؤالء ،حفاظا ً على
سالمتهم الصحية ،أال ّ يفاجأوا
بخروج ماليين السوريين ،جميع
ال��س��وري��ي��ن ،ف���ي م���دن س��وري��ة
ومناطق سورية ونواحي سورية
وق����رى س���وري���ة ،ك���ي ي��ت��اب��ع��وا
صنع التاريخ في دمشق ودرع��ا
والسويداء وحلب والالذقية وإدلب
والقنيطرة وباقي المدن السورية.
اكتشفنا أخيرا ً لماذا ال يريد أعداء
سورية االنتخابات في هذا البلد!
اكتشفنا أنهم ال ي��ري��دون للعالم
أن ي���رى ش��ع��ب س��وري��ة يخرج
بالماليين ليفضح كذبتهم التي
ر ّوجوا لها طوال سنوات بالتزوير،
ودائما ً باإلرهاب والقتل .ال يريدون
للشعب العربي والمسلمين أن
يعرفوا أنّ ما يحصل في سورية
هو إرهاب وقتل للعروبة واإلسالم
لمصلحة «إسرائيل» ،ال يريدون
أن ترى شعوب أوروبا أنّ أنظمتها
ال��ت��ي ت��دع��ي الديمقراطية تقتل
الديمقراطية وتمنع االنتخابات
وتدعم اإلرهابيين وتجار السالح
وأن��ظ��م��ة ال���ق���رون ال��وس��ط��ى في
االنقضاض على الشعب السوري
وتجربته الديمقراطية لتفتيت
وحدة أرضه.
لقد أسقطتم أي��ه��ا السوريون
العظماء هذا العدوان الذي ال سابقة
ل��ه ف��ي ت��اري��خ ال��ع��ال��م .أسقطتم
ي��ا أح��ف��اد العظماء والحضارات
إم��ب��راط��وري��ات ال��ظ�لام والتخلف
واالستبداد والتضليل ،وفتحتم
ن��واف��ذ ال��ن��ور لتدخل منها أشعة
الشمس واألم��ل لتضيء الحاضر
والمستقبل لنا وللبشرية.

د .فيصل المقداد

إعالن صادر عن المديرية العامة
لألمن العام
إلحاقا ً إلعالنها السابق ،تعلن المديرية
ال��ع��ام��ة ل�لأم��ن ال��ل��ع��ام ع��ن ت��م��دي��د فترة
قبول طلبات المتخلفين بعذر شرعي،
للتطوع لصالح األمن العام لرتبتي مفتش
ث��ان وم��أم��ور متمرن ،اب��ت��داء م��ن تاريخ
 2014/6/3لغاية  2014/6/7ضمناً.
ُتلفت المديرية العامة لألمن العام انتباه
أصحاب العالقة من حملة الشهادة المهنية
ال��رس��م��ي��ة أن االخ��ت��ص��اص��ات المقبولة
لمعادلة ش��ه��ادة البكالوريا اللبنانية
وال��ش��ه��ادة المتوسطة ه��ي :إلكترونيك،
اتصاالت ،تكنولوجيا المعلومات وكهرباء.
موقع األمن العام على شبكة اإلنترنت:
www.general-security.gov.lb
twitter@lebanonGDGS
إعالن صادر عن المديرية العامة
لألمن العام
تعلن المديرية العامة لألمن العام عن
مواعيد إجراء المرحلة األولى من االختبارات
الرياضية للمرشحين للتطوع بصفة مفتش
درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن اعتبارا ً
من يوم األربعاء  2014/5/28حتى يوم
السبت  2014/5/31وذل���ك ف��ي مبنى
الجامعة اللبنانية ،مدينة الرئيس رفيق
الحريري الجامعية ـ الحدت.
لالطالع على مواعيد إجراء االختبارات
حسب األرقام من رقم ( )1إلى رقم ()400
ضمنا ً باإلضافة إلى المستندات الواجب
اصطحابها ،مراجعة موقع األمن العام على
شبكة اإلنترنت والتويتر.
م���واع���ي���د االخ���ت���ب���ارات ال��ري��اض��ي��ة
للمرشحين
لرتبتي مفتش ثاني ومأمور في المديرية
ّ
العامة لألمن العام
التاريخ

األحرف

األرب����������ع����������اء مفتش درج��ة
 2014/05/28ثانية متمرن
م���ن ال���رق���م 1
إلى الرقم 100
ضمنا ً

م��أم��ور متمرن
م����ن ال����رق����م 1
إلى الرقم 100
ضمناً.

ال�����خ�����م�����ي�����س مفتش درج��ة
 2014/05/29ثانية متمرن
من الرقم 101
إلى الرقم 200
ضمنا ً

م��أم��ور متمرن
من الرقم 101
إلى الرقم 200
ضمنا ً

ال�����ج�����م�����ع�����ة مفتش درج��ة
 2014/05/30ثانية متمرن
من الرقم 201
إلى الرقم 300
ضمنا ً

م��أم��ور متمرن
من ال رقم 201
إلى الرقم 300
ضمناً.

ال�������س�������ب�������ت مفتش درج��ة
 2014/05/31ثانية متمرن
من الرقم 301
إلى الرقم 400
ضمنا ً

م��أم��ور متمرن
من الرقم 301
إلى الرقم 400
ضمنا ً

مفقود
هربت الخادمة االثيوبية ميرون اسرات
ميسكاناو من منزل مخدومها ،من يجدها
االتصال على الرقم 03.914790

