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حمليات � /إعالنات
ال�سعودية تدفع هادي ( ...تتمة �ص)1

المحكمة ترف�ض ( ...تتمة �ص)1

 القضاة اللبنانيون ،يتذكرون فجأة بصحوة ضمير أنّ الشاهدول��ي��د جنبالط أح��د المستفيدين م��ن ق��ان��ون العفو ال��ع��ام ع��ن جرائم
ال��ح��رب األهلية م��ع ات��ف��اق الطائف ،فيتوجه إل��ى الشاهد س��ائ�لاً :هل
السيد جنبالط من الذين استفادوا من قانون العفو عن جرائم حرب
وجرائم بحق اإلنسانية وجرائم قتل وتصفية جسدية ،الذي صدر مع
نهاية الحرب في لبنان؟ ولو لم يكن القانون الصادر بالعفو يشمله هل
يظ ّن السيد جنبالط الواقف تحت القسم أنه كان سيالحق بهذا النوع
من الجرائم؟ وألنّ الجواب نعم ،فإنّ القاضي اللبناني الذي لم ينتبه
إلى مهمته كقاض ،فقد غفا في الجلسة مرتين وأيقظه جاره ،سيطلب
انعقاد هيئة المحكمة فورا ً لمناقشة مدى صالحية االستماع إلى إفادة
شاهد مستفيد من قانون عفو عن جرائم حرب وجرائم بحق اإلنسانية
وجرائم إبادة جماعية ،ولوال هذا العفو لكان مالحقا ً اليوم .ولو شكلت
لهذه الجرائم التي عصفت بلبنان طيلة عقدين ،محكمة دولية لكان
الشاهد أحد أبرز المالحقين من هذه المحكمة ،فتق ّرر المحكمة شطب
إف��ادات جنبالط من محاضرها ،وإسقاط صفة الشاهد عنه ،وإلغاء
المواعيد المتبقية الستماعه ،لفقدان األهليتين القانونية والمدنية،
المفترض توافرها بالشهود.
 سأل القاضي اللبناني من باب االستباق ،هل هناك شاهد مسجلفي الئحة المحكمة اسمه سمير جعجع؟
ناصر قنديل

«الإمبراطورية الإيرانية» ( ...تتمة �ص)1
دور وصاحبة وجود وحضور ،وهي بذلك دائمة البحث عن ذاتها بهذا المعنى
ومن أجل هذا المعنى ،وعندما ال تستطيع أن تقوم بهذا الدور والحضور والوجود
تبدأ تتطلع إلى نماذج تحاكيها وتعمل على أن توازيها في عناوين رئيسية،
خصوصا ً عندما تكون هذه النماذج نماذج راشدة لها مشروعها وحضورها
ودورها ،ولها تأثيرها الكبير في العناوين التي ته ّم هذه الشعوب وتأسرها.
ال نعتقد أنّ عالمنا العربي استطاع خالل السنوات األخيرة تقديم مشروع
واض��ح فاعل أسس لمعنى الدولة التي تكفل للشعب العربي قضية الدور
والحضور والوجود ،على العكس تماماً ،إنّ اإلخفاقات المتتالية الكبيرة والمخيفة
والهزائم التي نالت من النظام العربي الرسمي والتي أودت أخيرا ً بمنجز الدولة
الوطنية ،كلها هذه أسست لحالة من ال��دوار الكامل والضياع المخيف الذي
نال من هذا المجموع البشري ،والذي أخذ يبحث عن نموذج يحاكي تطلعاته،
خصوصا ً أنّ سنوات طويلة وهو يبحث عن هذا الحلم الذي طالما راوده وآمن
به ،في ظل طاقة هامة يمتلكها تمنحه إمكانية التفكير واإليمان الكبير بأ ّنه يمكن
له أن يكون صاحب دور وحضور ووجود فاعل.
إنّ هذا اإلخفاق الكبير والهزائم المتتالية سوف تدفع هذا المجموع البشري
كي يكون دائم البحث عن أسباب هذا اإلخفاق وتلك الهزائم ،وهو لن يستطيع أن
يرتكز إلى الماضي وإلى كتب التاريخ كي يحاكي نموذجا ً بعينه ،كون أن محاكاة
هذا النموذج لم تكن مجدية أو حتى مفيدة ،في ظ ّل دماء ودمار وتهجير وسلب
ونهب كانت كلها مقرونة بمحاولة محاكاة أجزاء أو فصول من التاريخ ،وبالتالي
فإن الثقافة التي تمت محاكاتها أو االنزياح لها ستبدو أ ّنها سبب رئيسي في
المشهد الذي دُفعت له المنطقة ،كون أنّ النموذج التاريخي لم يعد موجودا ً أو
حاضراً ،باعتبار أن االنزياح له جاء انزياحا ً خاسرا ً
ومخسراً ،ولم يستطع أن
ّ
يستجيب لطاقة البحث عن هذا الدور والحضور لمعظم الشعب العربي.
إن مقوالت االنزياح إلى التاريخ النموذج أو االنتصار له ،لم يعد قائما ً نظر ّيا ً
أو حتى افتراض ّياً ،فقد مارس البعض الضغط باتجاه أن يسحب هذا النموذج
التاريخي ،من خالل مقوالت متعدّدة ،حتى ولو كانت هذه المقوالت افتراضية ،أو
كان النموذج المشغول عليه ال يحاكي حقيقة النموذج التاريخي ،لك ّنه ح ّمل عليه
وانسحب على رئيسيات فيه ،وبالتالي فإنه نموذج مستبعد ولم يعد يشكل آسرا ً
لتطلعات الكتلة األكبر من الحالمين أو الباحثين عن دور لهم ،وهو األمر الذي
سيدفعهم إلى البحث من جديد عن النموذج المفقود والضائع.
المثقفون والنخب العربية طالما انقسموا في ما بينهم بحثا ً عن النموذج
الذي يستنسخونه كي يضمن لهم دورهم وحضورهم ،وطالما انقسموا حول تلك
النماذج ،غير أنّ هناك تراجعا ً أضحى مخيفا ً على هذا المستوى ،خصوصا ً أنّ
هناك أفكارا ً كانت قد تبلورت خالل العقود الماضية ،لك ّنها اآلن تتراجع وتنقبض
وتتالشي ،حتى أنّ األحزاب السياسية العربية لم تعد أحزابا ً قادرة على تأصيل
األيديولوجيا أو حتى االنزياح لها ،بمقدار ما أضحت أحزابا ً قائمة على المعنى
السياسي المصلحي ،المعنى الذي يضمن لها وجودها في ناتج عملية سياسية ما.
إنّ معظم األحزاب العربية لم تعد قادرة على محاكاة حلم ضائع ،بمقدار ما
هي أحزاب تمارس أدوارا ً سياسية في حدّها األدنى ،وتبحث لها عن مواقع في
خرائط سلطات هنا وهناك ،وهو ما يؤكد على سقوط النموذج القادر على الجذب
وتحفيز طاقات الجماهير ،األمر الذي سوف يجعلها غير قادرة على الصمود
المعرفي والثقافي في وجه الصاعد الجديد على مستوى العالم العربي.
أعتقد في هذا السياق أن تراجع النموذج الغربي ،وكذلك النموذج التاريخي
اإلسالمي ،الذي قدّمته حركات سياسية عربية ،إضافة إلى هزيمة صارخة
للنموذج القومي العربي في إسقاط الدولة الوطنية وإعطابها ،واإلبقاء على
نماذج الكيانات النفطية ،سوف يدفع الجماهير العربية باتجاه النموذج
اإليراني الصاعد ،وهو النموذج الوحيد الذي يحاكي أحالمها وآمالها ،خصوصا ً
لجهة عناوين رئيسية وقضايا ملحاحة تعيشها هذه الجماهير.
إي��ران الصاعدة لن تكون لقسم كبير من عالمنا العربي إال هذا النموذج،
خصوصا ً أ ّنها كانت تمارس دورا ً يحفظ لها إمكانية أن تشكله ،فهي القوية التي
تسجل انتصاراتها المتتالية وتحجز مكانتها في واقع وصميم األحداث واألدوار
على مستوى المنطقة والعالم ،وهي التي لم تتورط في أيّ عدوان معنوي أو
مادي على أيّ شعب من شعوب المنطقة ،أو على أيّ دولة من دولها ،ولم تذهب
في لعبة الحرب الدينية والمذهبية األخيرة وتساهم في اصطفافات تسيء
لنفسها فيها ،وإن كان اإلعالم المضاد لها يحاول أن يصبغها بذلك ،غير أنّ حقيقة
األمر في مكان آخر مختلف تماماً ،وإيران أيضا ً هي التي كانت دائما ً صاحبة اليد
الدبلوماسية الخفيفة ،على رغم أ ّنها األقدر على استعمال اليد الخشنة.
إيران بهذا المعنى وغيره ،ستتسع وتمتد أكثر ،وستغزو أحالم الكثيرين من
العرب ،على كل المستويات والصعد ،وستساهم أكثر طالما أ ّنها ذاهبة حتى
النهاية في العمل على تأصيل دورها وتمتين رسالتها ،بحضورها الخفيف
وظلها العالي ،وأعتقد أ ّنها لم تعد األقدر على تقديم النموذج اآلسر ،وإنما أضحت
األمثل على السيطرة المعنوية الكبيرة على أجزاء واسعة من العالم العربي،
من خالل حضور إمبراطوري ناعم وراشد ال تشوبه الغطرسة وال أنها غاشمة
وطاغية!.
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ك��ان��ت األم���ور تتجه نحو تسوية وض��ع��ت تركيا بعض بصماتها
فيها ،وص���والً إل��ى االت��ف��اق على انسحاب ال��ج��زء األك��ب��ر م��ن مقاتلي
«جبهة النصرة» إلى الرقة ،فتدخل السعوديون و»اإلسرائيليون» ومن
ورائهم جميعا ً األميركيون ،الذين تفاءل سفيرهم السابق في دمشق
روب��رت فورد بتوحيد جهود «جبهة النصرة» مع مقاتلي التنظيمات
المنضوية تحت ل��واء م��ا ُيسمى بـ«الجيش ال��ح��ر» ،ويشكلون القوة
األضعف في شمال سورية وجنوبها ،ولكن خصوصا ً في القلمون،
فارتفعت أسهم الذهاب إلى المواجهة الحاسمة التي سترسم توازنات
المنطقة كلها ،كما قالت «التايم» قبل سنتين عن معركة القصيْر إنها
حرب سورية ومستقبلها ،تستع ّد منطقة القلمون بخلفية جاهزية ك ّل
األطراف لخوض معركة المصير ،وحيث الجغرافيا بطبيعتها حاسمة،
فمن يمسكها يمسك الشرق األوس��ط من عنقه ،حيث الحرب هي في
الحصيلة إما نجاح الجيش السوري والمقاومة معه ،بإنهاء ك ّل تهديد
أي أم��ل بوصل
لدمشق وطريق بيروت دمشق في المصنع ،وقطع ّ
الوجود المسلح على أطراف انتشار جيش االحتالل حول جبل الشيخ،
مع القدرات الكبرى لهذه المجموعات التي تشكل قوتها الضاربة ،في
جبال تصل بامتدادها نحو حمص وحماة وريف دمشق وصوالً إلى
صحراء تدمر ،أو تنجح المجموعات المسلحة وف��ي مقدّمها «جبهة
النصرة» بوصل جبل الشيخ بجبال القلمون ،فتصير دمشق تحت
التهديد ،ومعها معادلة الردع وتواصل سورية بالمقاومة.
هي حرب «إسرائيل» بامتياز ،لملء الشهرين الفاصلين عن نهاية
حزيران واستحقاقاته النووية ،وتخوضها سورية والمقاومة على هذا
األساس ،وعلى هذا األساس أيضا ً تشكل إطاللة األمين العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله الليلة ،موضوع متابعة دولية وإقليمية
ومحلية ،لقراءة ما سيرد بين سطور كالمه حول ما يجري في المنطقة
وما سيجري في القلمون ،وما قد يحمله كالمه من مفاجآت.
القلمون لبناني كما هو سوري ،واله ّم شرق ،وفوق القلمون تبدو
التسوية حول انعقاد الجلسة التشريعية تتقدم ،بترجيح ض ّم اقتراحات
القوانين الخاصة بشروط استعادة الجنسية ،وفقا ً للتص ّور الذي تقدّم
به التيار الوطني الح ّر ورئيسه العماد ميشال عون ،فتقدّمت «القوات
اللبنانية» لتقنص الخطوة وتنسب لنفسها ادّعاء االشتراط ،وتس ّوق أنّ
بحثا ً يجري مع الرئيس نبيه بري إلضافة بند الجنسية كمخرج يسمح
بعقد الجلسة وضمان المشاركة فيها.

لبنان دخل في حرب استنزاف مع اإلرهابيين

تستمر مرحلة الرصد لمواقع المجموعات المسلّحة المنتشرة في جرود
القلمون .وأكد مصدر عسكري لـ«البناء» «أن ال أحد يمكنه التكهن بتحديد ساعة
الصفر النطالق معركة القلمون لكن التحضيرات قائمة ومستمرة وتحديد الوقت
يستند إلى الوقائع الميدانية ومدى الجاهزية ،إضافة إلى التنسيق بين حزب
الله والجيشين اللبناني والسوري ،كما أن ال أحد يمكنه التكهن كم من الوقت
ستستغرق هذه المعركة».
وأش��ار المصدر إلى «مجموعة من االعتبارات وال��ض��رورات التي تفرض
المعركة في هذا التوقيت» ،الفتة إلى «أن لبنان دخل في حرب استنزاف مع هذه

المجموعات اإلرهابية  ،وسورية خسرت معركة إدلب وجسر الشغور وتتعرض
لتهديد من جهة الساحل السوري في الالذقية ،خصوصا ً أن النظام في سورية
لديه جناحان األول العاصمة دمشق التي تتعرض للتهديد دائما ً والثاني
الساحل السوري ،ولذلك فإن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم».
وأوضح« :أن النظام في سورية ليس لديه طريق دولية إال طريق بيروت
– دمشق ،ألن طريق الزبداني مهددة والمجموعات اإلرهابية منتشرة
هناك ،لذلك فإن التركيز سيكون على نقاط ثالث أساسية القلمون ،الغوطة
الشرقية لقطع خطوط اإلمداد عن زهران علوش ،وجبهة الشمال لتحرير
جسر الشغور».
وأشار المصدر العسكري الى «أن أعداد المسلحين المتواجدين في القلمون
اللبنانية تتراوح بين أربعة وخمسة آالف ،وفي القلمون السورية تتراوح بين
خمسة وسبعة آالف مقاتل من دون المسلحين المحاصرين في تالل الزبداني»،
موضحا ً «أن الجيش السوري يتبع بعض األحيان تكتيكا ً بفتح الممرات
النسحاب المسلحين الذين سيفرون من الزبداني إلى سهل حوران في الجنوب
أو إلى الشمال لالنضمام إلى مقاتلي علوش».
وشرح المصدر «أن المنطقة الجغرافية التي ستدور عليها الحرب هي سلسلة
جبال لبنان الشرقية التي تمتد على مساحة  40كلم من ضمنها عرسال ،لهذه
الغاية يعزز الجيش مواقعه في عرسال وجرود راس بعلبك والفاكهة والقاع».
وشدد المصدر على ضرورة التنسيق مع الجيش السوري ألن هناك معاهدات
واتفاقات عسكرية مشتركة وال تحتاج العودة إلى مجلس الوزراء لتطبيقها بل
يستطيع الجيش تطبيقها ،خصوصا ً أن هناك جوا ً عاما ً داعما ً للمعركة».
وبين المصدر «أن النصرة تتخذ من العسكريين المخطوفين رهينة» ،موضحا ً
أن اندالع هذه الحرب في القلمون يمكن أن يهدد حياة العسكريين ويمكن أيضا ً
أن تؤدي إلى إنقاذهم ألن وضع العسكريين غير طبيعي وال بد من الحسم
وحينها النصرة يمكن أن تطلب فتح ممر لها لالنسحاب وتسليم العسكريين إذا
شعرت بالضيق واالختناق وهذا ما حصل عندما فتح الجيش السوري ممرات
للمسلحين وحرر النبك ودير عطية وقارة».
وأم��س ،سادت حالة من التخبط واإلرب��اك صفوف المسلحين عقب فشل
هجومهم في جرود الجبة وعسال الورد،على نقاط للجيش السوري الذي دمر
آليتين لهم محملتين برشاشات ثقيلة وعربة مدرعة «ب أم ب» بالصواريخ
الموجهة والمدفعية ،وقتل ما ال يقل عن  20مسلحاً ،وجرح  50آخرين.

«النصرة» تهدّد...

من ناحية أخرى ،لجأت جبهة النصرة إلى اللعب بأعصاب أهالي العسكريين
مجددا ً مهددة بحياة أبنائهم ،وأبلغت الجيش اللبناني عبر وسطاء أنه «إذا
استمر قصف جرود عرسال ولم تترك معابر مفتوحة للجبهة ،فإنها ستقوم
بتصفية العسكريين واحدا ً تلو اآلخر».
وأعلنت «النصرة»عبر حساب «مراسل القلمون»التابع لها على «تويتر»عن
«اكتمال تدريب طواقم متخصصة من رماة الصواريخ الموجهة ونشرهم على
قمم جبال القلمون تحسبا ً من أي تقدم».

إطاللة للسيد نصر الله اليوم

وفيما يطل األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم في كلمة
متلفزة عند الثامنة والنصف مساء ،يتطرق فيها إلى العديد من التطورات
المحلية واإلقليمية .انعقدت جلسة الحوار الحادية عشرة بين «حزب الله»
و«تيار المستقبل»في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ،في حضور المعاون
السياسي لألمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل ،والوزير حسين الحاج
حسن ،والنائب حسن فضل الله عن حزب الله ،ومدير مكتب الرئيس سعد
الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار

حلول عملية ( ...تتمة �ص)1
جاهدا ً إصالح األمور ووضع ح ّد للبيرانا ،ربما تحضيرا ً لدواء
ما زلنا نعمل جاهدين الكتشافه في لبنان كس ّم الفئران،
لتسميم معشر البيرانا ،وإن شاء لله الحيتان «بضهر البيعة»
والقضاء على هذه اآلفة التي تأكل المجتمع كما يفعل حيتان
المال وربما أكثر.
حصة البيرانا استيرادا ً وتصديرا ً هو بمعدل  300دوالر
على المستوعب« ،وع�� ّد ولحقني» أيّ  300دوالر ضرب
 1.200000مستوعب يساوي  360مليون دوالر ،هذا عدا
الصفقات لتسهيل التهريب .وبالطبع لن ننسى الحيتان
المشغولة بلزوم ما ال يلزم من طمر أحواض ولجان موقتة
تسرح وتمرح في إدارة مرفق عام بفضل الحيتان.
أحد األم��ور ال��ذي ت ّم طرحه لمعالجة أوض��اع االستيراد
هو زيادة على الـ TVAواالستغناء عن الرسوم الجمركية،
اق��ت��راح من دون شك قابل للدرس ولكن نسي أو تناسى
أصحاب االقتراح بأنّ الموضوع ال يقتصر فقط على الرسوم
الجمركية ألنه توجد عدة رس��وم قديمة وجديدة لها فعل
الرسوم الجمركية ،أي الضريبة السيادية ،فرضت على
المواطن بطرق أق ّل ما يُقال فيها إنها احتيالية ألنها استغنت
عن إصدار قانون في مجلس النواب.
ولكن ال ب ّد من التذكير بأنّ من يستطيع أن «يزعبر» في
الرسوم الجمركية يستطيع أن يفعل الشيء نفسه بالنسبة
إل��ى الـ TVAباعتماد فواتير مخ ّفضة ،وف��ي ال��واق��ع أن
بيت القصيد هنا هو أن االستمرار بالسماح للمستوردين
أن يستوردوا بكميات تجارية من دون أن تكون الشركة
مسجلة في  ،TVAوالجميع يعلم أن هذا الباب هو األسرع
للته ّرب من  TVAوالجمارك ،هذا حق الدولة المسلوب ،ولكن
الالفت هنا هو اآللية المتبعة بما يس ّمى رسم مرفأ ،وهو في
الواقع رسم جمركي متستر تحت اسم رسم مرفأ ألنه بحسب
نوع البضاعة وليس قيمتها ،والفرق أن هذا الرسم ال يدخل
مباشرة إلى مالية الدولة .وهذه اآللية غير قابلة للتزوير
فيكون رسم المرفأ هو الوحيد الذي ال يعتمد على استنسابية
ّ
الكشاف أو غيره ،ف��إذا كانت المحاولة جدية إلقفال باب
االستنساب والتهريب فليعود رسم المرفأ إلى الدولة ولتت ّم
زيادته ليتناسب مع حماية الصناعة والبضائع االستهالكية
ورفعه على غيرها.
من هذا المنطلق علينا أن ننظر إلى تبسيط العمليات
الضريبية وإع��ادة النظر في ك�� ّل ما يُس ّمى رسوما ً لحصر
التشريع الضريبي بمجلس النواب فقط ال غير ،وإقفال ك ّل
الدكاكين التي سمح لها بجباية ضرائب من المواطنين
لحسابها الخاص.
أيّ بكالم آخر ،يجب التوقف عن التالعب بالتسميات بين
رس��وم وضرائب وفتح دكاكين على مثال اللجنة الموقتة
إلدارة م��رف��أ ب��ي��روت ،أو وزارة االت��ص��االت أو غيرها من
المؤسسات ،فحتى مؤسسات مثل المعهد الوطني للبحوث
الصناعية والذي كما يوحي اسمه فإنّ دوره األساسي هو
القيام باألبحاث تح ّول إلى مختبر خاص واألس��وأ يقبض
ضرائب احتكارية من الناس ويصرفها كما يشاء وال تدخل
إلى مالية الدولة .مثله مثل المرفأ وحتى النفايات تمارس

نفس المخالفات وما زلنا خاصة في مجلس ال��وزراء نتكلم
عن شمولية الموازنة ،ك ّل شمولية وأنتم بخير حتى الموازنة
دخلت أبواب الحصحصة وتقاسم الغنائم.
ك ّل هذه الممارسات يجب أن تتوقف ،وتجدر اإلشارة إلى
أنّ من شروط االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية ،هو أن
تذهب الضرائب إلى المالية العامة ،وهنا أجد نفسي مضطرا ً
أن أذ ّك��ر بالضرائب المدفوعة للنقابات والتي تذهب إلى
صناديق خاصة.
ال ب ّد أن تبدأ عملية اإلصالح الضريبي في لبنان ،وهي عملية
ليست معقدة مع وجود عدة نماذج من بلدان أوروبية أو غيرها
اعتمدت سياسة ضريبية ناجحة ساهمت بتط ّور بلدانها.
أت��ذ ّك��ر منذ أكثر من عشرين عاما ً عندما ب��دأت المالية
بالترويج لفكرة الـ TVAوجاء هذا الترويج لير ّوج لنظرية
حصر الـ TVAبنسبة واحدة ،أي نسبة واحدة تطاول ك ّل
البضائع ،نحن ال نعتقد أبدا ً أنّ هذا هو الح ّل الوحيد واألفضل
للبنان ال سيما أننا نتجه اآلن إلى إلغاء الجمارك ،وبالتالي
من الممكن دراسة نسبة أكبر على الكماليات ،ونسبة أق ّل على
الصناعة المحلية ألنّ االستغناء كليا ً عن الرسوم الجمركية
من دون األخذ في االعتبار حماية الصناعة ستكون نتائجها
كرصاصة الرحمة على قطاع يعاني أص�لاً .أو االنتقال من
خالل الرسوم النوعية كما حال ما يُسمى زورا ً رسوم مرفأ
وهذه كما ذكرنا غير قابلة «للزعبرة».
الخالصة فإنّ البيرانا ال يزدهر إال في ظ ّل أنظمة ضريبية
جمركية أو عقارية معقدة تسمح للسماسرة بأن يكون لهم دور
أساسي وأن يكونوا المفتاح األساسي ،وكما يعلم الجميع أن
وراء البيرانا حيتانا ً أيضا ً لهم حصصهم من غالّت البيرانا.
وأخ��ي��را ً كم كنت أتمنى أن تقتنع معي أكثرية الشعب
اللبناني بأنّ االحتكار ش ّر مطلق ،فمثالً لنتخيّل أننا فتحنا
يؤسس شركة نفايات بشروط
الباب أمام كل من يريد أن ّ
بيئية عالمية واضحة المعالم وغير مط ّرزة لتناسب شركات
معينة ونترك الخيار ألي بلدية بأن تعالج نفاياتها بالطريقة
األنسب ،وعن طريق أي شركة من الشركات ،وذلك بوضوح
وشفافية وبإعالن األسعار للجميع .أما التركيبة المقترحة
يصح
اليوم فهي لنقل االحتكارات من أيد إلى أيد أخرى ،وما
ّ
يصح بالنسبة للميكانيك ،ك ّل الشركات
بالنسبة إلى النفايات
ّ
أو الكاراجات التي تريد إعطاء شهادة ميكانيك عليها طلب
الترخيص بحسب األصول وبعدها نستطيع إجراء فحص
للمركبة وإعطاء شهادة ،وإذا تبيّن أن الشهادة غير دقيقة
تخسر الشركة حقها وتدفع غرامات ،وأيضا ً وأيضا ً في ظ ّل
حفلة التمديد للخليوي ،لماذا ال نكسر هذه الحلقة ونفتح باب
التنافس في قطاع الخليوي ونفتح السوق لعشرات الشركات
مع الحفاظ على النسبة الضريبية التي تتقاضاها الدولة ،مما
يؤ ّمن مداخيل للدولة من جهة ويؤ ّمن خدمة أفضل وأسعار
تنافسية للمستهلك ،فننتهي من الطوابير والمحسوبيات وفي
الحالتين األخيرتين «بينضبّو» حيتان المال ألنه ال يجوز أن
ننهي مقالتنا بالكالم عن البيرانا وننسى الحيتان.

فادي ع ّبود

ً
ّ
تح�ضر ( ...تتمة �ص)1
فعال
هل
وطيسها من القلمون المتأجج تحت الرماد إلى الجبهة
الجنوبية وصوال ً إلى الشمال الملتهب.
م��ص��ادر عسكرية كشفت ل��ـ«ال��ب��ن��اء» ردا ً على إي��راد
المؤشرات اآلنفة ،ما يلي:
أوالً -بخصوص المعلومات المقدمة عن المناورات التي
تقوم بها «إسرائيل» على جهتها من الحدود مع لبنان ،فهي
صحيحة ،ولكنها ال تشكل خروجا ً عن سياق روتيني في
حركة الجيش «اإلسرائيلي» المعتادة في هذه المنطقة منذ
فترة غير قصيرة.
فمنذ حرب العام  ،2006ال تنفك «إسرائيل» تقوم بالعديد
من المناورات العسكرية على الحدود مع لبنان ،وهي بلغت
المئات ،وتمتاز بأنها مكثفة ومتتالية زمنياً .وبهذا المعنى
فإن المناورات األخيرة ليست حالة استثنائية أو هي ظاهرة
يمكن أن تلفت األنظار.
ثانياً -من منظار عسكري فالمعروف أن «إسرائيل»
حينما تكون بوارد شن حرب عدوانية ،فهي ال تقوم باستباق
ذلك بحشد قواتها على الطرف األمامي من جبهتها مع لبنان،
بل تقوم بنشر تحشداتها وراء خطوطها األمامية وفي شكل
مخفي .وجريا ً على عادتها أيضاً ،فهي تبدأ عدوانها بغزارة
قصف جوي ومدفعي تقوم في أثنائها تحشداتها البرية

بالتقدم إلى الخطوط األمامية.
وبحسب معطيات استخباراتية فإنه حتى هذه الساعة
ال توجد معلومات تلحظ وجود تحشدات «إسرائيلية» الفتة
وراء خطوطها األمامية.
ثالثاً -إن نتنياهو مضطر لتشكيل حكومة يمينية مراعاة
لتوازنات تتعلق بالوضع الداخلي للساحة السياسية
«اإلسرائيلية» ،وليس ألسباب أخرى.
رابعا ً  -كل المعلومات المستقاة من المصادر األمنية
والمفتوحة تؤكد أن «إسرائيل» ال تزال لوجستيا ً غير جاهزة
لشن عدوان جديد على لبنان.
وهنا توجد الكثير من المعطيات ،أبرزها فشل القبة
الحديدية ،وعبر حرب غزة األخيرة واتصالها باستنتاجات
عسكرية على صلة بأية حرب مرتقبة في لبنان.
خامساً -على رغ��م كل ما تقدم فإنه يظل من المهم
الحفاظ على حالة اليقظة من نوايا «إسرائيل» العدوانية
وهو أمر موجود دائما ً لدى المقاومة التي تعرف كيف
توجه رسائل التحذيرات لـ«إسرائيل» وتعرف كيف
تواجه أي ع��دوان تشنه على لبنان وذلك في كل ظرف
وفي كل وقت.

يوسف المصري

المستقبل .كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل،
واستكمل المجتمعون النقاش في الملفات المفتوحة وجرى تقييم للوضع
األمني في البالد ،وتأكيد ضرورة الحفاظ على انتظام واستمرار عمل المؤسسات
الدستورية.

جلسة للموازنة اليوم

يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في السراي الحكومية لمناقشة مشروع
قانون الموازنة العامة خصوصا ً ما يتصل َ
بض ّم واردات سلسلة الرتب والرواتب
إليها أو عدمه .وعشية اجتماع مجلس الوزراء ،أكد وزير المال علي حسن خليل
«أن النقاش سيكون مفتوحا ً وايجابيا ً وأن أمامه مجموعة من السيناريوات
لتسهيل إقرارها ،ومنها ما يدخل كلفة سلسلة الرتب والرواتب في إطار هذه
الموازنة واحتمال أال تدخل ونكتفي بتأمين واردات توازي كلفة غالء المعيشة
الذي يتم دفعه منذ عام الـ  2012حتى اليوم .وشدد على «أن كل األجواء تدفعنا
كي نمارس أعلى درجات المسؤولية التي تفرض علينا وأن نخرج البالد من هذا
المأزق الذي نحن فيه ،من المعيب جدا ً أن يبقى بلدنا من دون موازنة طوال هذه
السنين ،فال يمكن انتظام العملية المالية في البالد إذا لم يكن هناك موازنة مقرة
وفق األصول».
ورد وزير المال على ما طرحه وزير الخارجية جبران باسيل عن المغتربين
وقانون استعادة الجنسية بـ»أن الرئيس نبيه بري هو أول من رفع شعار لبنان
بجناحيه المقيم والمغترب وجاهد طويالً كي تقر وزارة للمغتربين .والرئيس
بري هو من المؤيدين لقانون استعادة الجنسية لكن األمر يحتاج إلى معالجة
تقنية داخل اللجان النيابية التي تناقش هذا القانون» .وأشار إلى «أن رمي التهم
على المجلس النيابي أو رئيسه بعدم وضعها على جدول األعمال ال يستقيم مع
القواعد واألصول القانونية حول وضع جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس».

مسعى «قواتي» لتمرير
استعادة الجنسية

وفي إطار المشاورات الجارية لعقد الجلسة التشريعية ،علمت «البناء» أن
نائب رئيس حزب القوات جورج عدوان سيبدأ في الساعات القليلة المقبلة
حركة اتصاالت مع المعنيين ،ال سيما تيار المستقبل من أجل تمرير مشروع
استعادة الجنسية في اللجان المشتركة وإحالته إلى الهيئة».
وفي سياق متصل ،يزور مستشار الرئيس سعد الحريري النائب السابق
غطاس خوري معراب اليوم ،في إطار الجهود المبذولة من تيار المستقبل لدى
حلفائه المسيحيين لتسهيل انعقاد الجلسة العامة .وكان الخوري زار رئيس
حزب الكتائب أمين الجميّل للغاية نفسها ناقالً إليه رسالة من الرئيس سعد
الحريري .وأشارت مصادر المجتمعين إلى «أنّ حزب الكتائب ال يزال عند موقفه
بعدم حضور أي جلسة عامة قبل انتخاب رئيس الجمهورية».
وأكدت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» أنّ التيار لن يشارك
في أي جلسة تشريعية ال تتوافر فيها مكونات تشريع الضرورة» ،مشيرة إلى
التفاهم الذي حصل حيال هذا األمر مع جميع الكتل السياسية ورئيس مجلس
النواب نبيه بري» .وشددت المصادر على «أن تشريع الضرورة يتض ّمن في
شكل أساسي مشاريع القوانين المتصلة بتكوين السلطة مثل قانون االنتخاب،
والقوانين التي تشكل مصلحة عامة كـ استعادة الجنسية وسلسلة الرتب
والرواتب» .وأكدت المصادر «أنّ هذا األمر منطلق لعملية التشريع والمشاركة
في الجلسات التشريعية» .ورفضت المصادر الحديث عن ربط الملفات العالقة
«نزحط» في ملف آخر»،
بعضها ببعض ،قائالً« :لن نسهّل في ملف معيّن لـ
ّ
مضيفة« :ما نطالب به ليس قضية سياسية أو حزبية إنما وطنية ،فلبنان
بحاجة إلى موازنة وقانون انتخاب ومغتربين».

فلتان �أمني وق�ضائي في الهرمل
وتوتر ع�شائري غير م�سبوق!...
} نضال حمادة
تعيش مدينة الهرمل توترا ً كبيرا ً على خلفيات ثارات
عشائرية تتراكم من دون حلول جذرية ومصالحات جدية
توقف التوتر والخالفات بين مك ّونات عشائرية أساس في
المدينة وقضائها.
وقد ازدادت حدة االنقسامات العشائرية منذ أسبوعين
على خلفية خ�لاف أدّى إل��ى سقوط ضحية وع��دد من
الجرحى ،وتعيش الهرمل منذ ذل��ك الوقت حالة توتر
وشبه إقفال للكثير من المرافق التجارية وحذرا ً كبيرا ً في
ظ ّل انقسام في المجتمع يتفاقم مع مرور الزمن.
وأت��ى ه��ذا الخالف بعد خالفات سابقة بين عشائر
متعدّدة سقط نتيجتها ضحايا دون التوصل إلى حلول
ومصالحات طالما ج ّنبت المدينة مشاكل واقتتاالً ،ويمكن
القول إنّ النظر الى خريطة الصراعات العشائرية في
المدينة يظهر أنّ أكثر من نصف سكانها يقفون على طرفي
نزاعات عائلية.
هذا الوضع األمني المتوتر يزيد من حدّته وصول النفوذ
العشائري الى القضاء والمحاكم ،ووصل األمر ببعض
المحامين الى االستقواء بانتمائهم العشائري في القضايا
التي يتو ّلون أمر الدفاع عنها ،وتتك ّرر حاالت تهديد من
بعض المحامين لخصومهم كما حصل األسبوع الماضي
في محكمة رأس بعلبك ،عندما هدّدت إحدى المحاميات
ب��ـ«ف�� ْرم» خصومها ،وقالت للقاضي إنها س��وف تح ّل

الموضوع عشائريا ً بعدما أصدر حكما ً لغير صالحها.
وما يزيد هذا الوضع سوءا ً انتشار ظاهرة العصابات
المتخصصة بعمليات االحتيال والنصب ،وه��ذه الفئة
ّ
من الناس ال تجد رادع��ا ً لها ،إنْ كان من طرف الدولة أو
من طرف العائلة ،حيث لم تعد هناك شخصيات مؤثرة
ومسموعة الكلمة في غالبية العشائر والعائالت ،وهذا
ما ساهم في خلق نوع من الفوضى التي تفتقد إلى حلول
جدية لمعالجتها.
في ظ ّل هذا الوضع يعمل حزب الله دور رجل اإلطفاء
ال��ذي يحاول احتواء النار قبل إطفائها حتى ال تنتشر
وتأكل ك ّل شيء ،وتعود المشكلة الكبرى هنا إلى غياب
الحلول الجذرية التي يمكن فرضها بالقوة على األطراف
المتصارعة ،كما أنّ محاوالت اإلقناع بالتصالح ال تجد
آذانا ً صاغية في ظ ّل غياب المحاسبة الرسمية واالستقواء
العشائري ال��ذي وص��ل ال��ى بعض المحامين من ذوي
َ
يتحصنون أيضا ً بحصانة
س العشائري ،والذين
النف ِ
ّ
نقابة المحامين التي ال تحاسب هذه الفئة من المنتسبين
اليها ،رغم وجود شكاوى عديدة من المواطنين ُرفعت اليها
في هذا الخصوص.
وتشهد المدينة ح��ال��ة ش���راء لألسلحة م��ن بعض
المك ّونات العائلية والعشائرية ما ينذر بخطر داهم ال
ب ّد من معالجته في أسرع وقت ،فهل من يستجيب لنداء
االستغاثة قبل فوات األوان؟
للموضوع تتمة...

�إعالنات ر�سمية
إعالن تلزيم
تقديم مبيدات آفات زراعية لزوم وزارة
الزراعة  -مديرية الثروة الزراعية للعام
2015
الساعة التاسعة من يوم االثنين الواقع
فيه األول من شهر حزيران  2015تجري
إدارة المناقصات في مركزها الكائن في
بناية بيضون -شارع بوردو – الصنايع -
بيروت ،لحساب وزارة الزراعة  -مناقصة
تلزيم تقديم آفات زراعية  -لزوم مديرية
الثروة الزراعية للعام .2015
التأمين الموقت :مليوني ليرة لبنانية
لكل صنف عدد األصناف (.)3
طريقة التلزيم :تقديم أسعار لكل صنف
على حدة.
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
وال��ح��ص��ول ع��ل��ي��ه م��ن مصلحة دي���وان
المديرية العامة للزراعة الكائنة في منطقة
بئر حسن  -مقابل ثكنة هنري شهاب -
الطابق الثالث.
يجب أن تصل العروض إلى قلم إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العلية
التكليف 880
إعالن تلزيم
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،ع��ن إج���راء تلزيم بطريقة
استدراج عروض على أساس تقديم أسعار
لتنفيذ مشروع أشغال إنشاء خط توتر
متوسط ومحطة تحويل هوائية في بلدة
عين بعال – الحوش  -قضاء صور.
ت��ج��ري عملية ال��ت��ل��زي��م ف��ي الساعة
التاسعة م��ن ي��وم ال��ث�لاث��اء ال��واق��ع في
.2015/5/26
فعلى المتعهدين المصنفين في الدرجة
الثالثة على األقل لتنفيذ صفقات األشغال
الكهربائية الراغبين باالشتراك بهذا التلزيم
تقديم عروضهم قبل الساعة الثانية عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ال��ي��وم المحدد

لجلسة ف��ض ال��ع��روض  -وف��ق نصوص
دفتر الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
وال��ح��ص��ول عليه ف��ي ال��م��دي��ري��ة العامة
للموارد المائية والكهربائية  -مصلحة
الديوان  -كورنيش النهر.
بيروت في  29نيسان 2015
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 874
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم
العروض العائد لشراء مادة السيليكاجيل
( ،)Silicagelم���وض���وع اس���ت���دارج
ال���ع���روض رق���م ث4د 8011/ت��اري��خ
 ،2014/7/24ق��د م��ددت لغاية يوم
الجمعة  2015/5/29عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة .11:00
يمكن للراغيبن في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
اليوان  -امانة السر  -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان  -طريق النهر.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان  -طريق النهر  -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
بيروت في 2015/4/30
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس وليد لبكي
التكليف 899
إعالن تلزيم
تجري لجنة المناقصات في الجامعة
اللبنانية مناقصة عامة لتلزيم تقديم
تجهزات سمعية وبصرية ل���زوم معهد
الفنون الجميلة (الفرع األول) على أساس
سعر يقدمه العارض وذلك في مبنى اإلدارة

المركزية للجامعة اللبنانية  -المبنى
الزجاجي الساعة /14الرابعة عشرة من
ي��وم الثالثاء ال��واق��ع فيه 2015/5/26
من شهر أيار سنة  2015لصالح الجامعة
اللبنانية  -معهد الفنون الجميلة (الفرع
األول).
ت��ق��دم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ال���ذي يمكن اإلط�ل�اع
والحصول عليه لدى أمانة سر معهد الفنون
الجميلة (الفرع األول)
العنوان:الحدث  -المدينة الجامعية -
معهد الفنون الجميلة (الفرع األول)
مكتب السيد :امانة سر المعهد
ي��ج��ب أن ت��ص��ل ال���ع���روض وط��ل��ب��ات
االش��ت��راك في المناقصة إل��ى قلم الدائرة
اإلدارية المشتركة في رئاسة الجامعة قبل
الساعة الثانية عشرة ظهرا ً من يوم السبت
الواقع فيه  2015/5/23وذلك أثناء الدوام
الرسمي.
بيروت في  29نيسان 2015
رئيس الجامعة اللبنانية
عدنان السيد حسين
التكليف 887
إعالن
تعلن بلدية كفرسلوان عن إجراء مباراة
لتعيين أمين صندوق عدد  - 1 -شرطي
عدد  - 2 -جابي عدد  - 1 -حارس عدد 2 -
 مدخل معلومات عدد .- 1 -فعلى الراغيبن االش��ت��راك بالمباراة
اإلط�لاع على الشروط المطلوبة في مركز
البلدية ضمن أوقات الدوام الرسمي ،وتقبل
الطلبات اعتبارا ً من  2015/5/6لغاية
 2015/5/21في مركز البلدية.
وقد حدد موعد المباراة نهار الجمعة
الموافق في  2015/5/22الساعة الحادية
عشرة صباحا ً في مركز محافظة جبل لبنان
 بعبدا.كفرسلوان في 2015/4/28
محافظ جبل لبنان
القائم بأعمال بلدية كفرسلوان
فؤاد أحمد فليفل
التكليف 881

