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اإلرهاب اإلسرائيلي الدائم
قرأت يف الصحف خربا بعنوان "ارسائيل تصنف ست منظامت
فلسطينية غري حكومية عىل انها ارهابية" .مر الخرب مرور الكرام
من دون اي ردود افعال عربية او اجنبية باستثناء االستنكارات
الفلسطينية.
هذه املؤسسات هي" :مؤسسة الضمري لرعاية االسري وحقوق االنسان"،
"الحركة العاملية للدفاع عن االطفال  -فلسطني"" ،الحق" .وقالت هذه
املؤسسات انها ستواصل عملها مبا يف ذلك مالحقة مجرمي الحرب
االرسائيليني يف املحكمة الجنائية الدولية ،مؤكدة رفضها القرار.
وسط صمت العامل وهو يتفرج عىل ما متارسه ارسائيل من ارهاب
دولة ،وجرائم ضد االنسانية وقتل لالطفال والرضع يف فلسطني،
تواصل سلطات ارسائيل ارهابها ضد الفلسطينيني .
قال مكتب حقوق االنسان التابع لالمم املتحدة يف الضفة الغربية انه
"منزعج" بازاء اعالن "ارهابية" هذه املؤسسات ،وان بعض االسباب
املقدمة لهذه الخطوة بدت غامضة او غري ذات صلة.
جرائم ارسائيل كثرية يف فلسطني املحتلة ،فهي ال تحىص وال تعد ،من
حصار قطاع غزة اىل االرسى ،اىل االعتداء عىل املصلني يف القدس
املحتلة ،اىل قصف املدن وحصارها يف الضفة والقطاع واىل بناء
املستعمرات.
الكيان الصهيوين الذي ميارس "ارهاب الدولة" ،نيس ارهابه اليومي
بتحليق طريانه الحريب يف االجواء اللبنانية ،وتجوال زوارقه وسفنه
الحربية يف املياه االقليمية اللبنانية .اال يعترب هذا الكيان ذلك ارهابا
للبنان ومواطنيه؟
هل نيس العدو عدوانه االرهايب عىل مطار بريوت وتدمريه الطائرات
املدنية وهي رابضة عىل ارضه؟ هل نيس حروبه املستمرة عىل لبنان
واجتياحه الراضيه عام  1982وصوال اىل عاصمته التي حورصت ،وتم
قطع الكهرباء واملياه عن قسم كبري من سكانها ،اليس هذا ارهابا؟
هل نيس العدو الحروب االرهابية التي شنها عىل كل لبنان وابرزها
عدوان  2006اذ دمر الجسور ،والحق السيارات عىل الطرق وقصفها
وسقط العديد من املواطنني شهداء؟ هل نيس عدوانه عىل مركز

"اليونيفيل" يف قانا ،بعد ان لجأ اليه املدنيون العزل هربا من غاراته
االرهابية ظنا منهم ان املركز "االممي" قد يحميهم ،لكن العدو مل يأبه
لذلك ،فاسقط عليهم القنابل العنقودية ما ادى اىل استشهاد اكرث من
 200مواطن من كل االعامر ،اليس هذا ارهابا؟ هذا غيض من فيض
من ارهاب دولة "ارسئيل" عىل لبنان.
هل نسيت ارسائيل عندما افرزت جامعات ارهابية لزرع الفوىض
يف لبنان خالل االعوام من  1979اىل  1982وقبل وبعد ذلك بكثري،
عندما اسست منظمة لتقوم بعمليات ارهابية يف لبنان .ويف كتابه
"انهض واقتل اوال :التاريخ الرسي الغتياالت ارسائيل املوجهة" ،يلقي
املحرر العسكري االرسائييل رونان بريغامن الضوء عىل هذا الفصل
شبه املجهول من التاريخ ضمن ارسار اخرى.
يقول بريغامن" :انطالقا من منتصف ايلول عام  ،1981اخذت
السيارات املفخخة تنفجر بشكل منتظم يف احياء بريوت ويف مدن
لبنانية اخرى" .وذكر املؤلف العمليات التفجريية يف بريوت وصيدا
يف بداية ترشين االول .وتابع" :ويف كانون االول  1981وحده ،مثاين
عرشة قنبلة مزروعة يف سيارات او عىل دراجات نارية" .ويضيف
املؤلف" :لقد عرث عىل ست سيارات محملة مبئات الكيلوغرامات من
املتفجرات يف بريوت وصيدا ،فككت جميعها ،وجرت اشياء مريعة
بدعم من وزير الدفاع انذاك ارييل شارون .لقد دعمت ارسائيل
وشاركت حتى يف بعض االغتياالت التي قامت بها".
اما عربيا ،فهل نيس العدو غاراته الجوية االرهابية عىل مدرسة بحر
البقر يف مرص واستشهاد العرشات من االطفال؟ وهل ينىس عدوانه
اليومي عىل االرايض السورية مستغال ما يجري هناك وصوال اىل
الحدود العراقية؟
الحديث عن االرهاب االرسائييل املتواصل يف فلسطني ال ينتهي.
والرشح يطول عن هذا االرهاب حتى يف العامل ،وما الهجوم عىل مطار
"انتيبي" سوى اكرب شاهد عىل ذلك.
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السوق السوداء في لبنان:
إحتكار وتالعب في األسعار
يعاين لبنان من العديد من االزمات السياسية واالمنية والصحية التي
ساهمت يف تأزيم الوضع االقتصادي وتنامي ما بات ُيعرف "بالسوق
السوداء" ،التي ُتع ّد نسخة غري رسمية من اقتصاد السوق القائم
عىل الالمساواة يف توزيع الدخل واالرباح ،وبيئة خصبة للتفلت من
القوانني الرضيبية والترشيعات التجارية.
تقوم السوق السوداء عىل ظاهريت االحتكار والتالعب باالسعار،
السيام عندما يتزايد الطلب بشكل كبري عىل السلع واملواد يف مقابل
العرض ،ويف ظل عدم قدرة االقتصاد الوطني عىل تغطية الطلب
الداخيل .وقد تنبه املرشع اللبناين اىل مدى خطورة هذه الظواهر،
ف َع ّدها جرائم ذات صبغة اقتصادية ،وافرد العقوبات عىل مامرسيها.
وقد اشار الدستور اللبناين يف املادة  89منه اىل عدم مرشوعية
االحتكار السيام اذا تع ّلق باستغالل مورد من موارد ثروة البالد
الطبیعیة او مصلحة ذات منفعة عامة ،واستثنى منه ما يكون صادرا
بقانون محدد املدة عن السلطة الترشيعية ،باالضافة اىل املرسوم
االشرتاعي رقم  32تاريخ  1967/08/05الذي تناول جرمية االحتكار،
فحدد مفهومها ونطاقها ،واالستثناءات املتعلقة بها ،والعقوبات
املقررة لها ،وقانون حامية املستهلك رقم  659تاريخ 2005/02/05
الذي يهدف اىل حامية املستهلك من االحتكار والغش ،فضال عن
عدد من القوانني املبعرثة املتعلقة برفع االسعار وتخزين املواد .
يف الواقع ،تع ّد جرمية االحتكار من اكرث الجرائم قدما نظرا اىل
ارتباطها مبعامالت الناس اليومية ،السيام يف ما يتعلق بالبيع
والرشاء للسلع التي تدخل يف قوتهم ،والبضائع االستهالكية التي ال
ميكن االستغناء عنها ،والتي ال يتحكم بها قانون العرض والطلب
يف كثري من االحيان ،وهي تقوم عىل استغالل الظروف االقتصادية
او االجتامعية او الطارئة لرفع اسعار السلع والخدمات ،او حرصها
بفئة معينة من املستهلكني ،او االمتناع املوقت عن بيعها بهدف
تحقيق مكاسب مادية كبرية ،بحيث يتداخل مفهوم االحتكار

مع التالعب باالسعار والغش واستعامل موازين او مكاييل غري
مضبوطة .فالجرائم االقتصادية تتعلق مبجموعة من االفعال التي
تش ّكل خطرا عىل النظام االقتصادي للدولة ،اال انه ليس من السهل
دامئا تحديد هذه االفعال كام هو الحال يف باقي الجرائم ،لذلك
فإن نص التجريم غالبا ما يتسم بالعمومية ،و ُيرتك امر تقديره اىل
قايض املوضوع الذي قد يضطر اىل االستعانة باهل الخربة للوقوف
عىل تفاصيل الفعل الذي ينظره يف ما اذا كان يش ّكل جرمية
اقتصادية أم جرمية عادية تخضع يف احكامها للقواعد العامة يف
القانون الجزايئ.
ومن دون شك ،فقد انعكست التحديات االقتصادية عىل تقدير
مدى مالءمة العقوبات املنصوص عليها عىل جرميتي االحتكار
والتالعب باالسعار .ففي حني اعترب ّ
املرشع اللبناين يف املادة الرابعة
من املرسوم االشرتاعي رقم  32تاريخ  1967/08/05ان االحتكار
جنحة ،ميكن اعفاء مرتكبها من العقاب فيام لو قدّم ترصيحا صادقا
عن املواد واملنتجات التي احتكرها وكمياتها ،واملحل او املحال
التي توجد فيها ،وفتح هذه املحال للبيع باالسعار املحددة ،واعلن
خالل ثالثة اشهر الغاء االتفاقات او التعهدات او التكتالت املمنوعة
وفقا للامدة الخامسة من املرسوم نفسه ،اال ان اآلثار الخطرية التي
نجمت عن تخزين البضائع والسلع االساسية وحجبها عن املواطنني،
وامتداد نطاقها لتشمل رشائح كبرية من املجتمع اللبناين وحرمانه
بالتايل من الحصول عىل االدوية وموارد الطاقة ،وحرص تواجد هذه
السلع واملواد يف السوق السوداء باسعار مبالغ فيها ،فضال عن
حصول اختالل كبري يف تو ّزع الرثوات واملداخيل يف اوساط املحتكرين
يف املقابل يتطلب تدخ ًال جدياً من املرشع العادة النظر يف العقوبات
املنصوص عليها لجرمية االحتكار والتالعب باالسعار.
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