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حمليات � /إعالنات

ف�ضيحة ات�صاالت لبنان
علي جانبين
أعادت المعلومات التي تم الكشف عنها «شبكة الباروك» إلى ذاكرة النواب،
فالتقنية هي نفسها واألسلوب هو نفسه ،و«الشبكات مماثلة» ،كما قال رئيس
فضل عدم استباق التحقيقات ،مكتفيا ً
اللجنة النائب حسن فضل الله ،الذي ّ
بالتأكيد أن هناك مخاطر حقيقية .وإذا كانت «شبكة الباروك» قد فككت ،فقد
تبين أمس ،أنها ف ّرخت في أكثر من مكان ،فأعلن حرب ،على سبيل المثال ،عن
وجود عمود إرسال مجهول في جرود تنورين ،فيما أشار رئيس «أوجيرو» عبد
المنعم يوسف إلى وجود شبكة أخرى في «جرد النجاص» في الضنية ،علما ً
أنه تردد عن وجود شبكة أخرى في صنين وكذلك في الزعرور.
وقد أشار حرب لـ «السفير» إلى أن الشركات المرخصة قدمت شكوى إلى
الوزارة منذ نحو شهر ،تتهم فيها عددا ً من الشركات بالمنافسة غير الشرعية،
من خالل تزويد السوق بخدمات اإلنترنت بطريقة مخالفة للقانون ،لكونها ال
تشتري سعات االنترنت من «أوجيرو» بل من خارج لبنان.
كيف زرعت تجهيزات تقنية بحجم كبير وظاهر في المرتفعات اللبنانية من
دون أن يتنبّه لها أحد؟
أكد الوزير بطرس حرب أن التحقيقات ستستمر حتى تبيان كل التفاصيل
المتعلقة بالشركات المخالفة وأصحابها ،موضحا ً انه أبلغ األجهزة األمنية
المعنية بالواقعة ،كما قدّم شكوى إلى النيابة العامة المالية والنيابة العامة
االستئنافية.
كم مضى من الوقت على استخدام تلك األعمدة وهل يوجد لها مثيل في
أماكن أخرى؟
من جهته أكد النائب فضل الله أن هذا الملف يو ّلد العديد من عالمات
االستفهام والتعجب ،مشيرا ً إلى أن المالبسات المحيطة به تثير الريبة،
ومنبّها ً إلى أن شبكات االنترنت غير الشرعية قد تكون قابلة لالختراق من قبل
العدو «اإلسرائيلي» ،أو حتى من قبل أي جهة تريد أن تتجسس على لبنان.
ولفت االنتباه إلى أنه لن يصدر أحكاما ً مسبقة في شأن الخلفيات األمنية
المحتملة ،بانتظار ظهور نتائج التحقيق ،لكنه شدد على أن هناك تدابير
حازمة يمكن اتخاذها على الفور من الجهات المختصة لتفكيك تلك الشبكات،
بعدما ضبطت بالجرم المشهود وهي تخالف القانون.
لماذا تستمر الفضائح؟ وهل يجرؤ على القرصنة مَن ال يشعر بالحماية وهل
يستفيد منها مَن ليس معه ترخيص في قطاع االتصاالت؟

نقابة المح ّررين :لمعالجة الأزمة المادية لل�صحف «القومي» ينعى الرفيق المنا�ضل «المختار» فهمي علو

ووزيرا الإعالم والعمل �أعلنا حالة طوارئ
تصدّرت األزم��ة المادية التي تعاني منها الصحافة
الورقية االهتمامات نقابيا ً ووزارياً ،وفي هذا السياق
عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعا ً
استثنائيا ً برئاسة النقيب الياس عون وحضور األعضاء
ومحامي النقابة ،خصص حسب بيان لبحث «األزم��ة
المستجدّة ف��ي ع��دد م��ن الصحف التي لوحت بوقف
ال��ص��دور ،أو باتخاذ إج���راءات تطاول العاملين فيها،
نتيجة األزمة الحادة التي تعاني منها الصحافة الورقية،
هذه الصحافة التي تشكل ذاكرة لبنان الوطنية والثقافية
واالجتماعية».
وبعد التداول والمناقشة ق ّرر المجلس اآلتي:
 - 1التصدّي ل�لأزم��ة بتحرك واس��ع م��ن خ�لال عقد
اجتماعات م��ع رئيسي المجلس النيابي والحكومة
ووزي���ري اإلع�ل�ام والعمل والبحث ف��ي وس��ائ��ل تأمين
ديمومة عمل الصحافة اللبنانية واستمراريتها.
 - 2عقد اجتماع طارئ مع نقابة الصحافة لتنسيق
ال��م��واق��ف واالت��ف��اق على خطة عمل إلن��ق��اذ الصحافة
الورقية.
 - 3ستتخذ نقابة المحررين كل اإلجراءات الضرورية
لتأمين ديمومة عمل الزمالء والتصدّي ألي عملية صرف
تعسفي.
 - 4تدعو أصحاب الصحف إلى التريث في اتخاذ أي
خطوات متس ّرعة بانتظار البحث عن حلول مشتركة.
 - 5من منطلق الحرص على حقوق جميع الصحافيين،
تضع النقابة مكتب مستشارها القانوني المحامي أنطون
حويس بتصرف هؤالء من أجل توفير الدعم القانوني

الالزم والر ّد على استفساراتهم».
م��ن جهته ،أس��ف وزي��ر اإلع�ل�ام رم��زي جريج خالل
رعايته معرض صور لطالب كلية اإلعالم في الجامعة
اللبنانية  -الفرع األول «لما صدر من بيانات عن إدارة
صحف عريقة تشير إل��ى صعوبة االس��ت��م��رار نتيجة
الضائقة المالية» ،معتبرا ً أن «توقف هذه الصحف عن
الصدور ورقيا ً وتقليص عدد العاملين فيها ،يفقد لبنان
دوره الرائد على الصعيد اإلعالمي .وعلى الدولة أن تدعم
الصحافة اللبنانية ،ولن أتردّد كوزير لإلعالم ،في بذل كل
الجهود الالزمة على مختلف الصعد لمساعدة الصحافة
على تخطي هذه األزمة».
كذلك ،دعا وزير العمل سجعان قزي إلى حالة طوارئ
إعالمية ،معتبرا ً أن «إغالق المؤسسات اإلعالمية أو حتى
ضعفها يفقد لبنان دوره التاريخي منارة لإلعالم والثقافة
والحريات».
وأض��اف قزي في بيان« :أساءني أيضا ً إقفال مكتبة
البرج ،وتراجع نسبة بيع الكتب في المكتبات ،وانخفاض
نسبة رواد معارض الكتب .فإلى أين يسير لبنان؟ فهل
لبنان ينتقل من بلد اإلشعاع إلى بلد النفايات المشعة؟
وهل الحرية في لبنان التي لم يتمكن أن يقضي عليها أي
احتالل يقضي عليها اليوم العوز المادي؟».
وتابع« :إن كل معني بموضوع اإلع�لام والصحافة
والفكر أكان في الشأن العام أم الخاص يجب أن يتحرك
إلنقاذ الصحافة اللبنانية ورف��ع مستواها أيضا ً حتى
ولو عبر صندوق لدعم المؤسسات اإلعالمية ،يم ّول من
القطاعين العام والخاص ويديره مجلس مشترك».

نعى الحزب السوري القومي االجتماعي ـ منفذية
ال��ه��رم��ل ،إل���ى األم���ة وع��م��وم ال��س��وري��ي��ن القوميين
االجتماعيين في الوطن وعبر الحدود الرفيق المناضل
فهمي عقيل علوه (أبو عقيل) مختار الهرمل ،الذي توفي
أمس األربعاء  2016/3/16عن تسعين عاماً.
وال��رف��ي��ق ال��راح��ل م��ن م��وال��ي��د ال��ه��رم��ل ــــ وادي
التركمان ع��ام  ،1928انتمى إل��ى ال��ح��زب السوري
القومي االجتماعي عام  ،1950وشارك في العديد من
المه ّمات الحزبية النضالية ،وتولى مسؤوليات عدة،
منها مسؤولية ناظر التدريب في منفذية الهرمل عام
.1958
اعتقل على أثر مالحقة القوميين االجتماعيين عام

.1961
عُ رف الرفيق الراحل بصدق التزامه وتضحيته في
سبيل الحزب واألمة ،وكان مثاال ً في المناقبية ،وخدمة
المجتمع ،وقد انتخب ُمختارا ً في الهرمل نظرا ً لحضوره
الوازن وعالقاته االجتماعية.
حائز على «وسام الثبات» ،وهو وسام يمنحه رئيس
الحزب للمناضلين القوميين الذين ثبتوا في الحزب
نصف قرن وما فوق.
يُشيّع الرفيق الراحل اليوم الخميس 2016/3/17
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في مسقط رأسه
الهرمل.
ونعاه أيضا ً آل علو وعموم أهالي الهرمل.

«الم�ؤتمر ال�شعبي» :لتح�صين لبنان في مواجهة التط ّرف
دعا «المؤتمر الشعبي اللبناني» في بيان إلى «تحصين
لبنان في مواجهة التهديدات الجديدة للتط ّرف المسلّح،
وإعالء صوت االعتدال واالنفتاح والتكامل ودعم الجيش
اللبناني».
وق��ال« :إنّ البيان الجديد لحركة التط ّرف المذهبي
المسلّح ،وال��ذي أُعلن فيه استهداف ك�� ّل طوائف لبنان
بأنشطته التخريبية ،يستدعي من اللبنانيين المزيد من
اليقظة وتحصين الوحدة الوطنية واستعادة وحدة الصف
اإلسالمي وأعلى درجات التضامن مع الجيش .وإ ّننا ال نقلّل
من خطورة التهديدات لقوى التط ّرف المسلّح ،ولكن أثبتت
التجربة عدم وجود أيّ بيئة حاضنة له».
ورأى «أنّ تخريب لبنان بإشعال حرب بين المسلمين

وضرب المسيحيين هو أكبر هديّة ُتقدَّم للعدو «اإلسرائيلي»،
الذي فشل في االحتالل كما فشل في التقسيم ،وهو سعيد
بطروحات التط ّرف الطائفي المسلّح أل ّنه يرى فيها استكماال ً
لمشروعه بتدمير لبنان .فاإلسالم إعمار ال تخريب ،دعوة
وحدوية ال انشقاقية».
ورأى أنّ «كثيرين م��ن أط���راف الطبقة السياسية
يستخدمون المذهبية سالحا ً سياس ّيا ً ألغراض انتخابية
وغير انتخابية» معتبرا ًأنّ «ممارسة هذا النوع من االستغالل
الديني والمذهبي أصبحت مدمِّرة للجميع ،فتسييس الدين
باتَ أمرا ً خطيراً .وإذا ك ّنا نريد صون وحدة البالد واستقرار
العباد ،فعلينا أن نلتزم اإليمان بال عصبية أو تفريط أو
إفراط».

وفدان للمعار�ضة ( ...تتمة �ص)1
تحظى خاللها الدولة السورية
بالدعم الالزم وتستعيد موقعها
وص���ف���ت���ه���ا ووض���ع���ه���ا ضمن
األس��رت��ي��ن ال��دول��ي��ة واإلقليمية
ب��ش��ك��ل ط��ب��ي��ع��ي دب��ل��وم��اس��ي��ا
واقتصاديا ،والكل يعلم أن هذه
هي الوصفة الوحيدة الناجعة
لحل أزمة الالجئين التي يشكو
منها األوروبيون صبح ومساء
وي���دف���ع���ون األت�������اوات بسببها
للحكومة التركية.
حتى زي���ارة كيري لموسكو
وم���ا ب��ع��ده��ا تستمر التكهنات
وال��ت��ح��ل��ي�لات ح����ول موجبات
ال���ق���رار ال���روس���ي وتداعياته،
ب��ي��ن��م��ا ن���ش���أت ع��ل��ى هوامشه
ح���رب ن��ف��س��ي��ة ،ت��ط��ال اإلي��ح��اء
بتبدالت جوهرية في توازنات
ال��ح��رب ف��ي س��وري��ة بالحديث
عن انسحاب وح��دات من حزب
ال��ل��ه ،م��ا اس��ت��دع��ى م��ن مصادر
مقربة من الحزب ومؤسساته
اإلعالمية التأكيد أن سقف دور
حزب الله في سورية ال يزال كما
حدده أمينه العام ،السيد حسن
نصرالله ،سنكون حيث يجب
أن ن��ك��ون ،ورب��م��ا يزيد الحزب
من حضوره إذا اقتضى األمر
ذلك ،طالما وجهة شراكة حزب
ال��ل��ه ف��ي ال��ح��رب ه��ي مواجهة
التنظيمات اإلره��اب��ي��ة المتفق
عليها دول��ي��ا ،وطالما أن��ه يعلن
دعمه للمسار السياسي كما كان
في األصل وال يزال يدفع باتجاه
نجاح الحوار السياسي وصوال
ل��ح��ل س����وري س����وري يحشد
ق��درات السوريين في مواجهة
اإلره������اب ال����ذي ي��ف��ت��ك ببلدهم
وينهش لحمه ،وي��ض��ع الدولة
السورية على سكة إصالحية
لمؤسساتها ،وفقا لما يرتضيه
أبناؤها ويالقي تطلعاتهم.
ل��ب��ن��ان��ي��اً ،ت��خ��وض الحكومة
ح�����رب ال���م���ط���ام���ر ،دون أف���ق
واض��ح ومحدد ألزم��ة النفايات
ال��م��س��ت��ع��ص��ي��ة ،ب��ي��ن��م��ا تواصل
ال��ح��وار ب��ي��ن ح���زب ال��ل��ه وتيار
ال��م��س��ت��ق��ب��ل ،ت���أك���ي���دا ً ع��ل��ى لغة
ال����ح����وار م���ن ج���ه���ة ،ومتابعة
ل��ت��ن��ف��ي��س االح���ت���ق���ان���ات ال��ت��ي
تشهدها الساحات المحلية من
جهة أخ��رى في مناخ التجاذب
ال��س��ي��اس��ي ال���ح���اد ال��ن��اج��م عن
تداعيات الحملة السعودية على
حزب الله إعالميا ً وسياسياً.
األنظار أمس ،كانت شاخصة
نحو فضيحة قرصنة إنترنت
االت���ص���االت ووج����ود شركات
«إس��رائ��ي��ل»ي��ة على ال��خ��ط ،كما
ق��ال وزي���ر االت��ص��االت بطرس
ح���رب الملتحق ب��ال��ح��رب على
التهريب ،بعد سنة على األقل
م��ن وج���ود ملفاته ف��ي ال���وزارة
وم��ؤس��س��ات��ه��ا ،وف��ي��م��ا األنظار
ن��ح��و ال��ت��ف��اص��ي��ل ال��م��ث��ي��رة التي
تطرحها األس��م��اء والتفاصيل
تبدو حسابات الخبراء في مكان
آخر وتطرح أسئلة أخرى برسم
المسؤولين.
ي���ق���ول أب������رز خ����ب����راء قطاع
االت������ص������االت ف�����ي ل���ب���ن���ان إن
م��ع��ادل��ت��ي ال��ت��ه��ري��ب وال��دخ��ول
«اإلس����رائ����ي����ل����ي» ع���ل���ى ق��ط��اع
االتصاالت ،وخصوصا شبكات
اإلن���ت���رن���ت ،م���ت�ل�ازم���ان ،فكل
م��ن يعيش أح���وال ه��ذا القطاع
عالميا وواقع الشركات الفاعلة

ف��ي أس��واق��ه ،ي��ع��رف أن حاسة
الشم «اإلسرائيلية» مزدوجة،
ق�����ادرة م���ن ج��ه��ة ع��ل��ى التقاط
األس�������واق ال���ت���ي ت���ق���دم ف��رص��ا ً
واع������دة ل��ل��ت��ه��ري��ب ،وه����و عمل
غير شرعي تتفاداه الشركات
ال��ع��ال��م��ي��ة ال��م��رم��وق��ة ،لكنها ال
تمانع بدخوله بواسطة شركات
ال تهمها الشرعية ،وهي عموما
ش����رك����ات «إس���رائ���ي���ل���ي���ة» ذات
خ��ب��رات وق���درات تقنية ومالية
ع��ال��ي��ة مستنفرة ل��ه��ذه المهام
وأس��واق��ه��ا ال��واع��دة ،وم��ن جهة
مقابلة ت��ق��دم ف��رص��ا ً تجسسية
ت���ع���رف ق��ي��م��ت��ه��ا ال���م���خ���اب���رات
«اإلسرائيلية» التي تعرف كيف
ت��ح��ل��ل وت��ق��رأ دات����ا االت��ص��االت
ذات ال��ك��ث��رة المعلوماتية التي
يتيحها ال��دخ��ول على خ��ط بيع
خدمات اإلنترنت في أي سوق
ألي بلد .وال تتورع الشركات
«اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة» ع���ن خوضها
ل��و كانت ف��ي أندونيسيا أو في
أميركا ،فكيف في لبنان؟
ل����ذل����ك ي����ق����ول ال����خ����ب����راء إن
االه��ت��م��ام ال��ق��ض��ائ��ي واألم��ن��ي
بمالحقة الملف الحالي ببعدي
ال��ق��رص��ن��ة وخ��ط��ر التجسس،
ال ي��ج��ب أن يحجب ال��ن��ظ��ر عن
م��ح��اول��ة ال��ق��ي��ادات السياسية
طلب الجواب عن س��ؤال ،لماذا
لبنان بلد جاذب للتهريب حتى
يكون بلدا ً مفتوحا ً على مخاطر
التورط مع شركات «إسرائيلية»
س��ت��ك��ون ح��اض��رة وراء الباب
لكل من يسعى لشراء اإلنترنت
الرخيص من السوق السوداء
العالمية؟
ي��ؤك��د ال���خ���ب���راء أن تصوير
األم���ر بطريقة بوليسية تقول
إن «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن» صمموا
وه���ن���دس���وا واخ���ت���رق���وا ،يريد
التعمية على السبب الحقيقي،
وه����و أن اإلدارة الحكومية
ل��س��وق االت����ص����االت اللبنانية
شرعته على ف��رص القرصنة،
وجعلت اإلنترنت المهرب بعائد
مالي مرتفع يستحق المخاطرة
ب��اس��ت��ث��م��ارات ع��ال��ي��ة الكلفة،
ويوفر فرصا ً ألرب��اح تستحق
ال��م��غ��ام��رة ،ك��ي��ف ع��ن��دم��ا تكون
ح��دود المغامرة ه��ي استئجار
خ���ط���وط إن���ت���رن���ت ع��ال��م��ي��ة من
ق��ب��رص بكلفة ت��ع��ادل أق���ل من
خ��م��س ال��س��ع��ر ال����ذي ت��ب��ي��ع به
الوزارة خطوطا ً مشابهة القدرة
ل��ش��رك��ات ال��ت��وزي��ع اللبنانية،
وال يكون مطلوبا ً إال نقلها إلى
لبنان هوائيا ً عبر لواقط تنصب
تحت حمايات وأنظار ومصالح
ت���ع���رف ال���ت���رك���ي���ب���ة اللبنانية
السياسية والطائفية الكثير من
شبيهاتها.
ي���ج���زم ال���خ���ب���راء أن تنظيم
ال��ق��ط��اع ه��و دره���م ال��وق��اي��ة كي
ال نبقى أس��رى قناطير العالج
و«م���ش ك��ل م��رة بتسلم الجرة
« ،وال��ت��ن��ظ��ي��م ه��ن��ا ي��ح��ت��اج إلى
ق��اع��دت��ي��ن ب��ي��د أه���ل السياسة،
األول���ى إل��غ��اء االستنسابية في
توزيع االمتيازات بين الشركات
العاملة في القطاع ،كما هو اليوم
حال منح امتياز «الغوغل كاش»
لموزع دون غيره ،وهو محور
عائدات التصفح المتكرر ،مثله
م��ث��ل ام��ت��ي��از ت��راخ��ي��ص توزيع
الخدمة وتراخيص نقل وتوزيع

الخدمة ،ومثله امتياز التوزيع
لقاء فاتورة دون تقديم كفاالت
مصرفية مقابل توزيع تغطيه
ك��ف��االت مصرفية .وه���ذه كلها
ترتبط بتفعيل الهيئة الناظمة
لقطاع االت��ص��االت التي يداوم
موظفوها ويقبضون رواتبهم
دون عمل ألن مجلس إدارتها
ان��ت��ه��ت والي��ت��ه ول���م ي��ت��م تعيين
ال����ب����دي����ل ،ب��س��ب��ب ال��ف��ي��ت��و من
الوزارة على وجود الهيئة ،التي
ي��ف��ت��رض أن��ه��ا وج����دت لحماية
المنافسة وتحفيزها ووضع
معايير واحدة للشركات العاملة
في كل مجال من مجاالت قطاع
االت��ص��االت تلغي المحسوبية
واالستنسابية ،ويبقى األهم هو
السؤال المحير بال جواب :لماذا
ي���ك���ون ق���ط���اع االت����ص����االت في
قبرص مصدرا ً لدخل يزيد عن
ثالثة مليارات دوالر للخزينة،
وت����ب����اع وح�������دة ال����ق����ي����اس في
اإلنترنت وه��ي الميغا الواحدة
بقرابة عشرين دوالرا بينما هي
في لبنان بمئة وأربعة وثالثين
دوالر ،أي م���ا ي���ع���ادل الستة
أضعاف؟ والتذرع بأن تخفيض
السعر الذي يغلق سوق التهريب
وبالتالي يحصن السوق بوجه
القرصنة واستطرادا ً التجسس
ي��ف��ق��د ال����دول����ة م���داخ���ي���ل طائلة
م��ردود عليه بالمثال القبرصي
نفسه ،عدا عن أن الوزير نفسه
وم��ن قبله م��ن وزراء ّ
بشرونا
ب����أن ال��س��ع��ر األرخ�����ص يجعل
ال��س��وق أكبر والمداخيل أكبر،
ف��م��ن ي��ق��ف ع��ق��ب��ة ب��وج��ه ذل���ك،
اكتشفوه تكتشفوا ملك التهريب
والقرصنة والتجسس ،وصانع
البيئة الحاضنة لها جميعاً.
اسألوا واحصلوا على جواب
من ذوي القرار ،لماذا تشتري
ال��دول��ة اإلن��ت��رن��ت م��ن شركات
على طريقة البورصة وتتخلى
عن امتيازات التعاقد الرسمي
بمستوى خدمة أفضل وفرص
الحصول على تشجيع حكومي
م����ن ال���م���ص���در ،ك���م���ا ه����و أي����ام
الكابل البحري الفرنسي قبل
عهد الكابل الهندي السعودي،
والمعلوم أن اتفاقيات حكومة
لحكومة ع��م��وم��ا ً تقطع طريق
الفساد!

حزب الله
باق في سورية
ٍ

ال ي��م��ك��ن ت��ح��م��ي��ل االن��س��ح��اب
الروسي الجزئي من سورية أكثر
مما يحتمل ،فهو لن يؤثر على مسار
التطورات الميدانية في سورية ،ولن
يستتبع بسحب حزب الله مقاتليه.
وأك��دت مصادر مطلعة في  8آذار
لـ«البناء» «أن وجود حزب الله في
سورية مرتبط بالدفاع عن نفسه
وعن لبنان وح��دوده وعن سورية
وليس مرتبطا ً بإسداء خدمة إلى
بلد ج���ار ،ل��ذل��ك ف��إن المستهدَف
بالخطر هو ال��ذي يقدر هذا الخطر
ويحدّد ضرورة وجوده» .وأوضحت
المصادر «أن��ه ال يمكن لحزب الله
أن ينسحب من سورية في الوقت
الحاضر في ظل ه��ذا الكم الهائل
من الجماعات المسلحة اإلرهابية،
األمر الذي يؤدي إلى استفراد هؤالء
اإلره��اب��ي��ي��ن بالجيش ال��س��وري،
وبالتالي إعطاء ورقة قوة للطرف
المفاوض من المعارضة» ،وأشارت
المصادر إلى أنه «ال مصلحة لخروج
حزب الله من سورية قبل أن يرسو
الحل السياسي بشكل نهائي ،ألن
لوجوده وظيفتين :األولى دفاعية
وال��ث��ان��ي��ة تستعمل ك��ورق��ة ق��وة

لخدمة الدولة السورية في العملية
التفاوضية ،لذلك مَ��ن يتص ّور أن
حزب الله بمجرد وقف العمليات
القتالية في سورية أو بعد القرار
الروسي األخير أنه سينسحب من
سورية ،فهو ال يقرأ استراتيجيا،
فحزب الله يمكن أن يزيد تواجده».
ولفتت إلى «أن الغضب السعودي
على ح��زب الله م��ردّه إل��ى أمرين:
األول فعالية المقاومة في الميدان
ال��ت��ي ساهمت ف��ي ب��ن��اء منظومة
القوة الدفاعية في سورية واإلقليم،
والثاني هو أن السعودية ال تجد
مكانا ً تصب جام غضبها عليه إال
حزب الله ،وتعتقد أن هجومها عليه
سيؤدي إل��ى خروجه من سورية
وعندما يخرج تنهار سورية فتحقق
أهدافها».

إصالح قطاع االتصاالت

في غضون ذلك ،تفاعلت قضية
االن��ت��رن��ت غير ال��ش��رع��ي م��ع زرع
العدو «اإلسرائيلي» أكثر من 150
جهازا ً وعمود تنصت في لبنان عند
الحدود الجنوبية .وقالت مصادر
عسكرية لـ»البناء» إن «التجسس
«اإلسرائيلي» على لبنان من خالل
محطات اإلنترنت غير الشرعية
هو امتداد لخروقات «إسرائيلية»
سابقة ،فهي تخرق امن االتصاالت
اللبناني بطرق عدة ،اوال ً عبر أجهزة
ت��ج��س��س ت��زرع��ه��ا ع��ل��ى شبكات
االت���ص���االت ال��ش��رع��ي��ة وخ��ط��وط
االت����ص����االت ،ث��ان��ي��ا ً االع���ت���راض
الراديوي ،أي التجسس على شبكات
الخلوي وعلى شخصيات ذات أهمية
وحساسية أمنية وسياسية ،فضالً
عن شبكات التجسس المزروعة في
جبل الباروك» .وش��دّدت المصادر

على أن «التجسس على شبكة
اإلنترنت شكل فضيحة من الطراز
األول» ،وت��س��اءل��ت« :كيف يمكن
تركيب مثل هذه األجهزة ويشترك
هذا الحجم الكبير من المشتركين
من المؤسسات الرسمية في الشركة
غير الشرعية وتدخل في المضاربة
غ��ي��ر ال��م��ش��روع��ة م���ع ال��ش��ب��ك��ة
الرسمية؟».
ولفتت إل��ى «أن تسلم بعض
ال��ش��خ��ص��ي��ات ال��م��ش��ب��وه��ة قطاع
االت��ص��االت منذ العام  2005أدى
إلى الوضع الحالي» ،وكشفت عن
وجود بعض الموظفين النافذين في
وزارة االتصاالت المرتبطين بعالقة
مع دول عدة من بينها كيان العدو
«اإلسرائيلي» ال يستطيع رئيس
ح��ك��وم��ة أو ج��م��ه��وري��ة اقتالعهم
من مكانهم بل تفوق صالحياتهم
صالحيات الوزير أو حتى مجلس
ال�����وزراء» ،ودع���ت ال��م��ص��ادر إلى
«إصالح قطاع االتصاالت وإال علينا
أن ننتظر خروق جديدة».

قانون االنتخاب
إلى هيئة الحوار

واستحوذت فضيحة االنترنت
غير الشرعي على اهتمام رئيس
المجلس النيابي نبيه بري التي ال
تقف عند ح��دود الخسائر المادية
للدولة التي تتجاوز النصف مليار
دوالر ،ومحاولة إقامة بنية تحتية
لالنترنت موازية لبنية الدولة ،بل
تمس سيادة لبنان وأمنه ،خصوصا ً
لجهة وجود شركات «إسرائيلية»
على خ��ط ه��ذا االع��ت��داء الخطير
على لبنان واللبنانيين مع ضلوع
ش��رك��ات «إسرائيلية» ف��ي تزويد
محطات التهريب باحتياجاتها،

والتي بدورها ت��زود مقار ومراكز
رسمية حساسة بخدمات اإلنترنت،
ودع��ا بري إلى متابعة الموضوع
ح��ت��ى ال��ن��ه��اي��ة .وت��ج��ت��م��ع لجنة
اإلعالم يوم االثنين المقبل بحضور
ممثلين عن وزارات المال والداخلية
واالت����ص����االت وال����دف����اع إض��اف��ة
إل��ى األج��ه��زة المالية والقضائية
للوصول إلى كشف كل المالبسات
المتعلقة بهذه القضية وحماية
أمن اللبنانيين ومالية الدولة التي
تع ّرضت العتداء من هذه الشبكات.
وفي سياق آخ��ر ،استفسر بري
حول موضوع القانون االنتخابي
ال����ذي ص����در ع���ن ل��ج��ن��ة ق��ان��ون
االنتخاب لجهة مضمون التقرير
وما توصلت إليه اللجنة .ولفت إلى
أنه سيحيل التقرير الذي سيرفعه
إليه النائب جورج عدوان إلى لجنة
الحوار الوطني التي تقرر إما إحالة
الملف إلى الهيئة العامة أو اللجان
المشتركة ،أو تكليف لجنة التواصل
م��ج��ددا ً بالموضوع .وف��ي الشأن
الرئاسي .سأل زوار الرئيس بري
عن سر تفاؤله باقتراب موعد إنجاز
االنتخابات الرئاسية ،فقال ضاحكاً:
«تفاءلوا بالخير تجدوه .وتحدث
في ملف النفايات وأع��اد التذكير
بموقفه الذي ك ّرره مرارا ً على طاولة
الحوار باعتماد كافة الوسائل لفتح
المطامر».

حوار عين التينة تفعيل
عمل المؤسسات

وان��ع��ق��دت جلسة ال���ح���وار ال��ـ
 26ب��ي��ن «ح����زب ال��ل��ه» و«ت��ي��ار
المستقبل» مساء ام��س ،ف��ي مقر
الرئاسة الثانية في عين التينة،
بحضور المعاون السياسي لالمين

لبنان الخجول ( ...تتمة �ص)1
ل�ل�أدوي���ة وخ���دم���ات االت���ص���االت ذات���ه���ا في
س���وري���ا ،وال ت�����زال ك���ذل���ك ورب���م���ا ص���ارت
عشرين ضعفا ً في ظل الحرب التي تعصف
بسوريا منذ خمس س��ن��وات ،وف��ي البلدين
ي��دي��ر ال���س���وق ف���ي ه��ذي��ن ال��م��ج��ال��ي��ن قطاع
خ����اص ،وم��ص��در ال��ك��ل��ف��ة األص��ل��ي��ة للمنتج
وال���خ���دم���ة أج��ن��ب��ي ورب���م���ا ي���ك���ون واح������داً،
ويستهلك اللبنانيون كما السوريون الدواء
وخدمات االتصاالت بما يعادل كلفة الطعام
من دخلهم الشهري.
 لم يسمع أحد رغم خمس سنوات حربف��ي س��وري��ة ع��ن ف��ض��ائ��ح ف��ي س���وق ال���دواء
كالتي يضج بها لبنان ،ك��ل سنة م��رة على
األقل ،وال عن فضائح قرصنة وتهريب في
قطاع االتصاالت ،كتلك التي تهب على لبنان
بعواصفها ك��ل عامين ،ويحمل ك��ل لبناني
يزور سورية هذه األيام جداول طلبات من
األص��دق��اء لشراء األدوي��ة ،ويفرح ل��دى بدء
تلقيه الشبكات السورية الخلوية أنه لن يقيم
حسابا ً للفاتورة بعد اآلن وسيتمتع بخدمة
إنترنت شبه مجانية قياسا ً بتلك التي يحظى
بها في لبنان ولكنها أفضل ،ورغم الحدود
الفالتة لسوريا جنوبا ً وشماالً خارج نطاق
سيطرة الدولة ،لم تنجح مافيا التهريب في
اختراق السوق السورية بينما تحقق كل يوم
نجاحا ً جديدا ً في السوق اللبنانية ،خصوصا ً
في مجالي الدواء واالتصاالت ،بينما تحقق
ال��ي��وم كما كانت تحقق ف��ي ظ��ل ق��وة الدولة
السورية وهيبتها نجاحا ً تقليديا ً في سوقي
الدخان والمشروبات السوريتين ،وهو أمر
تشترك فيه سورية أيام السلم والحرب مع
دول أوروبا ،حيث الضرائب المرتفعة على
هذه السلع تجعل أمام المخاطرة والمغامرة
حوافز مجزية لدخول السوق السوداء على
المهربين والمستهلكين للمواد المهربة على
السواء ،والمفارقة أن لبنان يشكل أحد أكبر
أس��واق التهريب لهذه السلع نحو سورية

والمنطقة ،ألن األسعار المعتمدة في السوق
اللبنانية كما يصفها المهربون «تنافسية»،
بينما ه��وام��ش األس��ع��ار ف��ي س��وق��ي ال��دواء
واالت����ص����االت ت��ج��ع��ل ال��ت��ه��ري��ب إل���ى لبنان
محفزاً ،على عكس سورية بالتمام والكمال،
ألن الدولة تتدخل لتجعل األسعار خيالية،
علنا نعرف الفضيحة الكبرى التي نتستر
بها سائر فضائحنا الموسمية في قطا َعي
ال��دواء واالت��ص��االت ،ونتع ّرف على الهوية
االجتماعية لدولتنا وما تريد لنا استهالكه
بسهولة وما يصعب علينا الحصول عليه،
ودائما بقوة سلطتها في مجال التسعير.
 فضيحة الفضائح عندنا ،ومدعاة خجلناع��ن��دم��ا ن��ذه��ب إل��ى س��وري��ة المنهكة بحرب
ال���س���ن���وات ال��خ��م��س ،وال ن���رى أث�����را ً ألزم���ة
ال��ن��ف��اي��ات وج��ب��ال��ه��ا ال��م��ن��ت��ش��رة ب��ي��ن بيوتنا
وش�����وارع م��دن��ن��ا وص����ارت ت��ن��اف��س جبالنا
البيضاء ،ويعجز طاقمنا الحاكم عن إيجاد
الحلول لها ،بينما ال تزال اآلليات الموضوعة
لمعالجة ال��ن��ف��اي��ات وج��م��ع��ه��ا ع��ل��ى مساحة
سورية عموماً ،ما خال استثناءات الظروف
القاهرة ،تعمل بفعالية ،وبروتين تقليدي ال
يتعثر وال يتوقف ،والفضيحة األس���وأ هي
تجرؤ المبعوث األممي ستيفان دي ميستورا
على دعوة السوريين الستيحاء حل سياسي
ألزمتهم من النموذج اللبناني الملهم ،حيث
التوزيع الطائفي لمراكز الحكم يشكل القطبة
المخفية للفساد المتفشي في كل مكان ،من
س��وق ال���دواء إل��ى ق��ط��اع االت��ص��االت وليس
انتهاء بفضيحة النفايات.
 لبنان خجول أمام سورية في قطاعاتالدواء واالتصاالت والنفايات وفي كل مجال
ت��ق��رر فيه الطائفية مقابل ال��دول��ة المدنية،
كيفية ال��ت��دخ��ل ف��ي ح��ي��اة م��واط��ن��ي��ه��ا ،فمتى
يخجل أهل الطائفية من فضيحتهم؟
ناصر قنديل

ال��ع��ام لحزب الله ال��ح��اج حسين
الخليل ،وال��وزي��ر حسين الحاج
حسن ،والنائب حسن فضل الله
عن الحزب ،ومدير مكتب الرئيس
س��ع��د ال��ح��ري��ري ن���ادر ال��ح��ري��ري
وال��وزي��ر نهاد المشنوق والنائب
سمير الجسر عن تيار المستقبل،
بحضور الوزير علي حسن خليل.
اتفق المجتمعون على تفعيل عمل
المؤسسات ومواكبة اإلج���راءات
ال��ت��ي ت��ع�� ّزز االس��ت��ق��رار الداخلي،
ودعم جهود المؤسسات العسكرية
واألمنية في عملها لحماية البالد
والمواطنين.

الحراك المدني..
تحركات مقبلة

وف���ي م��ل��ف ال��ن��ف��اي��ات ،تنتظر
الحكومة ق���رار ح��زب الطاشناق
الموافقة على مطمر ب��رج حمود
بعد أن تبلغ األمين العام لحزب
ال���ط���اش���ن���اق ال���ن���ائ���ب ه��اغ��وب
بقرادونيان قبول مجلس ال��وزراء
إزالة جبل النفايات في برج حمود،
لكي تبدأ عملية إزالة النفايات من
الشوارع.
وفيما تتجه األنظار إلى مواقف
المعنيين من مطمري الكوستبرافا
وب��رج حمود ،تستعد حملة «بدنا
نحاسب» بالتنسيق مع المجموعات
وال���ق���وى ال��ف��اع��ل��ة م��ن ال��ن��ق��اب��ات
والمجتمع المدني والمجتمع األهلي
بتحركات مختلفة ومتصاعدة من
اجل ردع الفساد والدفاع عن صحة
المواطنين.
وأك��د الناشط ف��ي حملة «بدنا
نحاسب» لـ»البناء» جورج عازار
«أن تحركات الحملة لن تتبلور بعد
بشكل نهائي ولم يتم تحديد التوقيت

لكنها ستأخذ أشكاال ً متعددة ،وفي
أكثر من منطقة وليس فقط في وسط
بيروت وستستقطب أعلى مستوى
من المشاركة الشعبية» ،موضحا ً
«أن التحرك المقبل سيعتمد على
ال��ش��ع��ب وال��م��ج��ت��م��ع وال��ن��ق��اب��ات
والطالب وك��ل مواطن يرفض هذا
ال��وض��ع القائم ول��ن يقتصر على
مجموعات الحراك».
ول��ف��ت ع����ازار إل���ى «أن وع��ود
السلطة عن خيار الترحيل الذي
سقط نتيجة ف��س��اد المسؤولين
يتك ّرر اليوم في خطة المطامر في ظل
غياب أي تفاصيل تقدّمها الحكومة
ل��ل��رأي ال��ع��ام ع��ن سعة المطامر
ووزن النفايات التي ستنقل إليها
والشروط الصحية والتلزيمات التي
ستجرى تحت الطاولة بالتراضي
بين األطراف السياسية».
وأش����ار إل���ى أن ح��م��ل��ة «ب��دن��ا
نحاسب» أعطت الحكومة المهلة
الكافية لتقديم الحلول وإنهاء األزمة
وإزالة النفايات من الشوارع إال أن
السياسة ال زالت نفسها منذ الطائف
حتى اآلن لجهة استمرار الفساد».
وأوضح «أن حملة بدنا نحاسب
ل��م ت��ش��ارك ف��ي ال��ت��ح��رك األخ��ي��ر
لحملة طلعت ريحتكم لرفضها
ع��زل بيروت وقطع الطرقات أمام
المواطنين والتي اعتبرتها خطوة
غير مدروسة ،لكن الحملة تؤيد كل
تحركات الحمالت األخرى».
وسأل كيف تمدّد الحكومة لشركة
سوكلين التي رفعت النيابة العامة
المالية دع���وى ف��ي حقها بتهمة
الفساد؟ ولماذا ال تضع بلدية بيروت
يدها على معدات شركة سوكلين
وتشغل المرفق العام وتحصل على
مستحقاتها المالية من الدولة؟

�إعالنات ر�سمية
يعلن محافظ البقاع القائم بأعمال
بلدية المريجات ،عن رغبته إجراء مناقصة
«مشروع ترميم محطة القطار» في بلدية
المريجات -قضاء زحلة،
على الراغبين باإلشتراك في المناقصة
التقدم بطلبات إلى محافظة البقاع -سراي
زحلة ،إبتداء من نهار الجمعة الواقع فيه
 2016-3-18ولغاية  2016-4-1ضمن
الدوام الرسمي.
عن محافظ البقاع
القائم بأعمال بلدية المريجات
قيصر الديراني
بلدية مارشعيا والمزكه
إعالن
تعلن بلدية مارشعيا والمزكه عن رغبتها
إجراء مناقصة عمومية لتلزيم أشغال إعادة
تزفيت بواسطة الظرف المختوم بطريقة
مناقصة عامة تنزيل مئوي
على الراغبين باالشتراك بهذه المناقصة
االطالع على دفتر الشروط في مركز البلدية
ضمن الدوام الرسمي على ان تصل العروض
قبل الساعة الحادية عشر من نهار الجمعة
الواقع في .2016/4/1
وت��ف��ض ال���ع���روض ي���وم ال��س��ب��ت في
 2016/4/2عند الساعة الحادية عشر
صباحا.
رئيس البلدية
الب بولس دحدح
التكليف
468
مديرية الطرق والمباني
إعالن تلزيم
أشغال صيانة صالة المسافرين في مرفأ
جونية
الساعة ال��ع��اش��رة م��ن ي��وم الخميس
ال��واق��ع فيه ال��ح��ادي والثالثون من شهر
آذار  ،2016تجري إدارة المناقصات -في
مركزها الكائن في بناية بيضون -شارع
بوردو -الصنايع -بيروت ،لحساب وزارة
األشغال العامة والنقل ،مناقصة تلزيم
أشغال صيانة صالة المسافرين في مرفأ
جونية.
التأمين المؤقت عشرة ماليين ليرة
لبنانية ال غير.
طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
والحصول عليه من وزارة األشغال العامة
والنقل.

يجب ان تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
د.جان العلية
التكليف
500
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
استدراج عروض لتنفيذ اعمال الصيانة في
محطات التحويل الرئيسية.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100000/ل.ل.
تسلي ال��ع��روض باليد إل��ى أمانة سر
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان -ط��ري��ق ال��ن��ه��ر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
علما ً أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/4/1عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
بيروت في 2016/3/9
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
477

�شكر على تعزية
تتقدم عائلة المرحومة

الدكتورة الشاعرة
مي حنا سعاده

زوجة األمين الراحل الدكتور عبد الله
سعاده
بجزيل الشكر لكل من واساها بمصابها
األليم من رسميين وهيئات روحية وزمنية
وأمنية وأصدقاء وأهل ،سواء بحضورهم
شخصيا ً أو ب��إرس��ال مم ّثلين عنهم أو
باتصاالتهم أو ب��إرس��ال ال��زه��ور أو ببدل
األكاليل ،راجين من الله تعالى لكم طول
البقاء.

