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سياسة

سياسة

ً
الحريري والقوات :المصارف أوال!
المشهد السياسي

يحتدم النقاش حول اإلقتراحات التي تقدم بها وزير المال علي حسن خليل بهدف خفض عجز الموازنة ،بعدما ظهر أن
جزءًا من مكونات الحكومة يريد لهذا الخفض أن يتم على حساب موظفي القطاع العام ،من دون المس بأرباح المصارف.
وفي انتظار االتفاق على التفاصيل ،يؤيد الرئيس سعد الحريري والقوات اللبنانية إرجاء إشراك المصارف بكلفة التصحيح
المالي ،إلى ما بعد إقرار موازنة تقشفية!
يـسـتـمــر اه ـت ـمــام ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
واملـ ــواط ـ ـنـ ــن والـ ـهـ ـيـ ـئ ــات ال ـن ـقــاب ـيــة
ّ
منصبًا عـلــى الـنـقــاش بـشــأن خفض
عجز امل ــوازن ــة ،بعدما ظهر أن جــزءًا
م ــن م ـك ــون ــات ال ـح ـكــومــة ي ــري ــد لـهــذا
الخفض أن يتم على حساب موظفي
القطاع العام واالنـفــاق االستثماري
والـتـشـغـيـلــي ل ـلــدولــة ،مــع ع ــدم املــس
ب ــأرب ــاح املـ ـص ــارف وك ـب ــار امل ــودع ــن
املتأتية من خدمة الدين العام .وزير
املــال علي حسن خليل أعـ ّـد مشروعًا
ي ـ ـت ـ ـضـ ـ ّـمـ ــن ت ـ ـخ ـ ـف ـ ـي ـ ـضـ ــات ي ـص ـف ـه ــا
الجميع بـ «اإلجراءات املوجعة وغير
ال ـش ـع ـب ـي ــة» .وف ـي ـم ــا يـ ـج ــري تـعـتـيــم
كبير حول هذه اإلج ــراءات ،ال سيما
املـتـعـلـقــة ب ــروات ــب مــوظ ـفــي ال ـق ـطــاع
ال ـع ــام ب ـ ــدءًا م ــن ال ـس ـق ــوف الــوسـطــى

يجري تعتيم كبير حول
اإلجراءات ال سيما المتعلقة
برواتب موظفي القطاع العام
ً
وصـ ــوال ال ــى رواتـ ــب ك ـبــار املــوظـفــن
فــي الهيئات واملــؤسـســات ومصرف
لبنان وغيرها ،بات هناك إجماع بني
كــل املـكـ ّـونــات السياسية على اتباع
سـيــاســة تقشفية ،بــانـتـظــار اإلتـفــاق
على التفاصيل.
الـنـقــاش مـحـتــدم .وبـحـســب مـصــادر
مـعـنـيــة بـ ــه« ،كـ ــل م ــا ُي ـح ـكــى ال ي ــزال
ّ
مجرد أفكار ،وما قاله وزير الخارجية
ج ـبــران بــاسـيــل عــن خـفــض الــرواتــب
هو اقتراح ال ُيلزم أحدًا ،وال يعني أنه
ّ
سـيـ ُـمــر» .وذك ــرت املـصــادر بما جرى
خالل النقاش في قانون اإلنتخابات،
يوم كانت لباسيل اقتراحات عديدة،
ل ـك ـنــه عـ ـ ـ َ
ـاد وق ـ ِـب ــل ب ــال ـت ـس ــوي ــة ال ـتــي
تمت بني جميع القوى السياسية».
وعلمت «األخبار» أن اإلجتماع الذي
ُعـ ـق ــد أول م ــن أم ـ ــس ف ــي وادي أب ــو
جميل بــن الــرئـيــس سعد الحريري

اإلجتماع الذي ُعقد أول من أمس في وادي أبو جميل ستلحق به اجتماعات مماثلة (هيثم الموسوي)

وال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ــاسـ ـي ــل وخـ ـلـ ـي ــل وأكـ ـ ــرم
شهيب وريشارد قيومجيان ،وانضم
اليه معاون األمــن العام لحزب الله
ال ـحــاج حـســن الـخـلـيــل ،ستلحق به
ع ــدة إجـتـمــاعــات السـتـكـمــال البحث
في اإلقتراحات التي تقدم بها وزير
امل ـ ــال .وبـحـســب امل ـع ـلــومــات ،استمر
اإلجتماع الى ما بعد منتصف الليل،
وق ــد بـ ــدأه ال ـح ــري ــري بــالـتـحــذيــر من

َ
أن «الـبـلــد خــربــان ورح ي ــروح» ،قبل
أن يتحدث خليل عن أرقــام الرواتب
والـ ـتـ ـع ــويـ ـض ــات وال ـ ـه ـ ـبـ ــات وح ـج ــم
اإلنفاق ،عارضًا نحو  30صفحة من
اإلقـتــراحــات لها عــاقــة بالتقديمات
اإلجـتـمــاعـيــة والـجـمـعـيــات الخيرية
وص ـن ــادي ــق ال ـت ـعــاضــد واإلع ـ ـفـ ــاءات
الجمركية .واقترح وزير املال تعديل
القانون إللغاء اإلعفاءات الجمركية،

حتى عن مؤسسات الطوائف .أما في
مــا يتعلق بــالــرواتــب فقالت مصادر
مـطـلـعــة إن «ه ـن ــاك صـيـغــا مـتـعــددة
بشأنها لكن ال دراســة مكتملة حتى
اآلن» .وبالنسبة لـلـمـصــارف «أش ــار
كل من الحريري ووزيــر املــال الــى أن
الـقـطــاع املـصــرفــي حــاضــر ألن يأخذ
على عاتقه موضوع خفض الفائدة
ع ـل ــى سـ ـن ــدات ال ـخ ــزي ـن ــة ول ـك ــن بـعــد

إقــرار سلة متكاملة من اإلصالحات
في االنفاق العام».
في السياق ،ال تزال القوى السياسية
ت ــرف ــض إط ـ ــاق أي م ــوق ــف م ــن هــذه
اإلجـ ــراءات بانتظار عرضها بشكل
رسمي .بالنسبة الى الحزب التقدمي
اإلشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ـ ـ ــي ،كـ ـ ــل مـ ـ ــا ُي ـ ـح ـ ـكـ ــى عــن
إجــراءات لخفض العجز َ
ليس سوى
تسريبات ،وال شيء منها محسومًا.

تقرير

ّ
الجلسة التشريعية :تحدي الشفافية في الكهرباء
إيلي الفرزلي

ّ
لـ ـك ــن مـ ـ ـص ـ ــادره تـ ــؤكـ ــد بـ ـ ــأن مــوق ـفــه
واض ـ ـ ــح بـ ـش ــأن الـ ـ ــرواتـ ـ ــب واألج ـ ـ ــور
وهــو «يرفض املــس بها .هــذه قاعدة
عامة ننطلق منها للنقاش في أمور
ُ
أخ ــرى» .وتشير املـصــادر الــى أن «ال
ـانــع مــن إع ــادة الـنـظــر فــي الــرواتــب
مـ ِ
العالية شــرط أن ال تـكــون انتقائية.
بـ ــل ي ـج ــب أن تـ ـط ــال كـ ــل مــؤس ـســات
ال ــدول ــة وال ـه ـي ـئــات امل ـس ـت ـق ـلــة» .وفــي
مــا يتعلق بــاملـلـحـقــات والـتـقــديـمــات
رأت املـ ـ ـص ـ ــادر أن «اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف كــل
م ــا ُي ـس ـم ــى ب ـن ـف ـقــات ال ـق ـط ــاع ال ـع ــام
يخفي وراءة ّ
تهربا ضريبيا وعــدم
ج ـبــايــة» ،مـشـيــرة إل ــى أن «امل ـصــارف
يجب أن تكون في صلب من يتحمل
م ـس ــؤول ـي ــة ال ـت ـص ـح ـي ــح ،وسـ ـب ــق أن
طرحنا بــأن تقوم املصارف بتمويل
ما أمكن من سندات الخزينة بفائدة
صفر فــي املـئــة ،مــن أجــل إعـطــاء دفع
لإلقتصاد .فأرباحهم تزيد كــل يوم
مقابل ارتفاع دين الدولة» .واعتبرت
املصادر أن «األساس هو في إصالح
ال ـن ـظــام ال ـضــري ـبــي وه ــو الـ ــذي نص
عـلـيــه الـبـيــان الـ ـ ــوزاري ،لـكــن ال ـســؤال
هــل يطبق مــن خــال دور الــدولــة في
الرعاية اإلجتماعية ،أو على طريقة
أصحاب الفكر الليبرالي املتوحش.
ال بــد مــن نـظــام ضــريـبــي تـصــاعــدي،
ف ــا ي ـج ــوز ان ي ــدف ــع ص ــاح ــب ث ــروة
طائلة ضريبة كما يدفعها موظف
في شركة».
فـ ـيـ ـم ــا ال ـ ـ ـتـ ـ ــزم ل ـ ـب ـ ـنـ ــان فـ ـ ــي م ــؤت ـم ــر
«سيدر» خفض العجز بما يوازي 1
في املئة من الناتج املحلي اإلجمالي
ع ـلــى م ــدى خ ـمــس سـ ـن ــوات ،أصـبــح
الـ ـه ــدف الـ ـي ــوم ال ـخ ـف ــض ب ـن ـس ـبــة 3
أو  4فــي امل ـئــة .ه ـكــذا ب ــدأت مـصــادر
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر حــديـثـهــا عن
«اإلج ـ ـ ــراء ات املــوج ـعــة ال ـتــي ص ــارت
ب ـح ـك ــم األمـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع» .لـ ـك ــن «ك ــل
م ــا ُي ـح ـكــى ح ـتــى الـ ـي ــوم ه ــو م ـجـ ّـرد
اقـتــراحــات» .حتى الـكــام الــذي قاله
باسيل عــن خفض روات ــب املوظفني
«س ـي ـك ــون ،ف ــي ح ــال االتـ ـف ــاق عـلـيــه،
مؤقتًا ملدة سنتني» .وقالت املصادر
ان اتخاذ موقف من األفكار التي يتم
ال ـت ــداول بـهــا ســابــق ألوان ــه «ونـحــن
بــانـتـظــار اق ـتــراحــات وزي ــر املــالـيــة».
هــل سـيــؤيــد الـتـيــار امل ــس بــالــرواتــب
واألجــور؟ بحسب املصادر العونية
ً
«ي ـج ــب اإلتـ ـف ــاق أوال حـ ــول ال ـه ــدف
الذي يجب أن نصل اليه بما معناه

ن ـس ـبــة ال ـع ـجــز ومـ ــن ث ــم ن ـت ـفــق عـلــى
اإلقـتــراحــات التي سنسير فيها من
ّ
ّ
الحد األقصى .وقد
الحد األدنى الى
يـطــال األم ــر األج ــور وق ــد ال يطالها
بـح ـســب ال ـح ــاج ــة» .وم ــن امل ــؤك ــد أن
«ال ع ــودة عــن زي ــادات السلسلة وال
الــرواتــب» بحسب املـصــادر العونية
التي تضيف« :بالتأكيد ،يجب على
املصارف أن تتحمل جــزء ا من كلفة
التصحيح ،واإلجراء ات ستطالها».
كـبــاقــي امل ـكــونــات تــرفــض حــركــة أمــل
إطـ ــاق م ــوق ــف م ــن اإلجـ ـ ـ ــراءات الـتــي
يتم ال ـتــداول فيها .باستثناء إعــان
الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ــري بــأنــه ض ــد املــس
بأصل رواتب وأجور املوظفني ،تقول
مصادر الحركة أن «ال شيء رسميًا».
لكن املؤكد أنــه «سيصار الــى تنفيذ
سياسة تشحيل كبيرة في اإلنفاق»،
وال بد من أن تكون «املصارف احدى
ال ـج ـه ــات األس ــاسـ ـي ــة ال ـت ــي تـطــالـهــا
اإلجـ ــراءات» .كذلك كــان موقف حزب
الله الذي أكد رفضه املس بالطبقات
امل ـ ـ ـحـ ـ ــدودة الـ ــدخـ ــل س ـ ـ ــواء مــوظ ـفــي
ال ــدول ــة أو غـيــرهــم .وت ـقــول أوســاطــه
ً
إن «ال ـحــل يـجــب أن يـكــون مـتـكــامــا،
وأي بحث في إج ــراءات ســواء كانت
م ــؤمل ــة أو غ ـيــر م ــؤمل ــة ،ال ت ـط ـبــق من
دون إش ـ ـ ــراك امل ـ ـصـ ــارف ف ــي خـفــض
ك ـل ـفــة ال ــدي ــن الـ ـ ـع ـ ــام» .واعـ ـتـ ـب ــرت أن
«ال ـب ـحــث ف ــي خـفــض ال ــروات ــب يجب
أال يـشـمــل ص ـغ ــار امل ــوظ ـف ــن ،ب ــل أن
ي ـك ــون م ـح ـص ــورًا بـبـعــض املــوظـفــن
في املؤسسات الرسمية الذين تصل
رواتـ ـ ــب ال ــواح ــد مـنـهــم إلـ ــى ع ـشــرات
ماليني الـلـيــرات شهريًا ،إضــافــة إلى
املوظفني الــذيــن ال يعملون ،بصرف
ال ـن ـظــر ع ــن كـيـفـيــة تــوظـيـفـهــم .كــذلــك
ي ـج ــب وق ـ ــف اإلنـ ـ ـف ـ ــاق غ ـي ــر امل ـج ــدي
وتحويله الى انفاق استثماري» .مع
ذل ــك تــؤكــد األوس ـ ــاط أن «ال ـح ــزب لم
يعط رأيه النهائي إذ لم ُت َ
عرض عليه
أي سلة متكاملة».
أم ــا الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ال ـت ــي قـ ّـدمــت
ورقـ ــة ال ــى رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ووزي ــر
املــال وحاكم مصرف لبنان ،فتتبنى
وجـهــة نظر الـقـطــاع املـصــرفــي لجهة
تـقــديـمــه وع ـ ـدًا ب ــاالش ـت ــراك ف ــي كلفة
التصحيح ،لكن بعد خفض اإلنفاق
العام .وقالت مصادرها إن «القوات
تــؤيــد التقشف كمبدأ ع ــام ،ألن عدم
اتباعه ستكون له عواقب كثيرة».
(األخبار)

تقرير

القطاع العام إلى الشارع بتحركات منفصلة
فاتن الحاج
ال ـك ــام ع ـلــى إم ـك ــان خ ـفــض ال ــروات ــب
والـتـقــديـمــات واملـ ـ ّـس بـنـظــام التقاعد
ً
اسـتـنـفــر مــوظ ـفــي ال ـق ـطــاع ال ـع ــام كــا
ّ
منهم على حدة .حتى اآلن ،ال يبدو أن
هناك إعدادًا لخطة استباقية مشتركة
ب ــن امل ـكــونــات املـخـتـلـفــة تـحـسـبــا ألي
ق ــرار يمكن أن يتخذ فــي هــذا املـجــال.
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــون يـ ـصـ ـف ــون هـ ـ ــذا الـ ـك ــام
بالبدعة ،لكون الرواتب والتعويضات
املقرة بقانون ال يمكن إنقاصها بأي
حجة ،وفق أستاذ القانون اإلداري في
اللبنانية عصام إسماعيل،
الجامعة
ّ
انطالقًا من أنــه ال يجوز للمشترع أن
يـضـعــف م ــن ال ـض ـمــانــات ال ـتــي أقــرهــا
بموجب قوانني سابقة لجهة حق أو
حرية أساسية ،سواء من طريق إلغاء

هذه الضمانات دون التعويض عنها،
أو بــإحــال ضمانات محلها أقــل قوة
وفاعلية (مـبــدأ للمجلس الدستوري
القرار  1999/1بتاريخ .)1999/11/23
أمــا املحامي طوني يزبك فقال إن أي
«ت ـعــديــل أو إن ـق ــاص م ــن ال ــروات ــب أو
م ـعــاشــات الـتـقــاعــد ه ــو م ـ ٌّـس بجوهر
التقديمات ،ويعني فسخ الدولة للعقد
ع ـلــى مـســؤولـيـتـهــا ،م ــا يــرتــب عليها
تـعــويـضــات مــوازيــة ّلـكــامــل الـعـقــد في
مــا لــو نفذ ،كذلك فــإنــه بمثابة صرف
تعسفي غير مباشر».
أمـ ــس ،افـتـتـحــت راب ـط ـتــا املـتـقــاعــديــن
فـ ــي ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـث ــان ــوي واألسـ ــاسـ ــي
أسبوع التحركات النقابية املنفصلة
باعتصام فــي ساحة ريــاض الصلح.
امل ـت ـق ــاع ــدون ط ــال ـب ــوا بــإع ـطــائ ـهــم مــا
بـقــي م ــن حـقـهــم ب ــالـ ــ %85املـنـصــوص

ع ـل ـي ـه ــا فـ ــي قـ ــانـ ــون س ـل ـس ـل ــة ال ــرت ــب
ّ
والرواتب ،وال سيما أن نسبة الزيادة
ال ـتــي نــالــوهــا لــم ت ـت ـجــاوز  .%37وقــد
ط ـ ـ ــرح ك ـ ــل م ـ ــن رئـ ـيـ ـس ــي ال ــرابـ ـطـ ـت ــن
ع ـصــام عـ ــزام وغ ـط ــاس مـ ــدور خفض
روات ـ ـ ــب املـ ـس ــؤول ــن ومـخـصـصــاتـهــم
وتعويضاتهم وصفقاتهم وسرقاتهم،
وإق ـف ــال م ــزاري ــب ال ـهــدر والـتـطـلــع إلــى
م ـكــامــن ال ـه ــدر وال ـف ـس ــاد ف ــي األم ــاك
البحرية والنهرية والتهرب الضريبي
والكهرباء والجمعيات الوهمية.
وب ـح ـســب ال ـن ـقــاب ـيــة امل ـت ـق ــاع ــدة بهية
ّ
بعلبكي ،إن «ضرب هذا الحق املكتسب
من معاشنا التقاعدي سيكون مقدمة
ل ـخ ـف ــض ن ـس ـب ــة امل ـ ـعـ ــاش ال ـت ـق ــاع ــدي
إلـ ــى  ،%65وم ـن ــع ح ــق اب ـن ــة املــوظــف
أو املــوظـفــة (املـتــوفــى أو املـتــوفــاة) من
االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن امل ـ ـعـ ــاش ال ـت ـق ــاع ــدي

ألبيها وأمها ،وضــرب كل التقديمات
االجـتـمــاعـيــة والـصـحـيــة واملكتسبات
في تعاونية املوظفني».
ومــا يطرح من تغيير لنظام التقاعد
دع ــا األم ــن ال ـعــام لـلـحــزب الـشـيــوعــي
حنا غريب الذي انضم إلى االعتصام
ملطالبة كل الروابط والهيئات النقابية
ب ــدخ ــول «م ـع ــرك ــة إقـ ـف ــال مــؤس ـســات
ال ـق ـط ــاع ال ـ ـعـ ــام ،ق ـب ــل أن ي ـت ـح ــول مــا
يـخـطــط ل ــه إل ــى ق ـ ـ ــرارات عـمـلـيــة على
األرض» .م ـط ـل ــوب ،ب ـح ـســب غ ــري ــب،
مواكبة من جميع املتضررين لتغيير
م ــوازي ــن ال ـق ــوى ملـصـلـحـتـهــم ،وإج ــراء
ت ـغ ـي ـيــر ب ــال ـس ـي ــاس ــات االق ـت ـص ــادي ــة
االجتماعية الفاشلة وتكسير القطاع
ّ
الــري ـعــي الـ ــذي خـ ـ ّـرب ال ـب ـلــد .ورأى أن
إجــراءات «سيدر» تستهدف املعلمني
واملوظفني بغية االستمرار في النهج

املفلس لـلــدولــة واإلم ـعــان فــي تهجير
الشباب وإفقار اللبنانيني.
ولـلـمـتـقــاعــديــن الـعـسـكــريــن تحركهم
امل ـس ـت ـقــل أيـ ـض ــا .س ـي ـخ ــرج ــون ال ـي ــوم
ف ــي الـ ـش ــارع ،احـتـجــاجــا عـلــى اق ـتــراح
االقتطاع من رواتبهم .العميد املتقاعد

ّ
المس بالرواتب
بمثابة فسخ عقد
يرتب تعويضات
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ســامــر رمـ ــاح اسـتـنـهــض الـعـسـكــريــن
عبر فيديو وزع على مواقع التواصل
االجتماعي ،مطالبًا إياهم بالتجمع،
ع ـن ــد ال ـت ــاس ـع ــة ص ـب ــاح ــا ،ف ــي ســاحــة
ش ـ ـتـ ــورة وقـ ـط ــع كـ ــل الـ ـط ــرق ــات ال ـتــي
تصل إليها ،وكذلك قطع طرقات شكا
وال ـب ـتــرون والـنــاعـمــة وال ـك ــورة .رمــاح
ّ
شـ ــدد ع ـل ــى أن «رواتـ ـ ـ ــب امل ـت ـقــاعــديــن
ليست من الدولة ،بل هي األموال التي
ت ــؤخ ــذ م ـنــا ك ـم ـح ـســومــات ت ـقــاعــديــة،
والدولة هي التي سرقت هذه األموال».
وســأل عما إذا كــان املسؤولون الذين
يـصــارحــون ال ـنــاس بــاملــس برواتبهم
سيطلبون من املصارف واملــدارس أن
تخفض مستحقاتها عليهم.
رابـ ـ ـط ـ ــة مـ ــوظ ـ ـفـ ــي اإلدارة الـ ـع ــام ــة
املـنـضــويــة ف ــي إط ــار هـيـئــة التنسيق
ال ـن ـقــاب ـيــة أع ـل ـن ــت ت ـن ـف ـيــذ اإلض ـ ـ ــراب،

غ ـ ـدًا ،ودع ـ ــت ال ـج ـم ـع ـيــات الـعـمــومـيــة
إل ــى االن ـع ـقــاد ،عـلــى أن تعقد مؤتمرًا
ص ـحــاف ـيــا ،ال ـثــان ـيــة م ــن ب ـعــد ال ـظـهــر،
ل ـ ـشـ ــرح املـ ــوقـ ــف ال ـ ــراف ـ ــض ل ـل ـت ـهــويــل
والتصويب على الرواتب والتقديمات
وكشف أصحاب الدخل املحدود أمام
غول الحاجة.
أمـ ــا ه ـي ـئــة ال ـت ـن ـس ـيــق ال ـن ـق ــاب ـي ــة ،فـلــم
تترجم اإلحساس بالغليان والغضب
ف ـ ــي ص ـ ـفـ ــوف األس ـ ـ ــات ـ ـ ــذة وامل ـع ـل ـم ــن
وامل ـ ــوظ ـ ـف ـ ــن فـ ـ ــي املـ ـ ـ ـ ــاك اسـ ـتـ ـنـ ـف ــارًا
السـتـعــادة ال ـحــراك املـيــدانــي املتوقف
م ـن ــذ أكـ ـث ــر مـ ــن  3س ـ ـنـ ــوات ،واك ـت ـف ــت
ب ــإع ــان اإلضـ ـ ــراب واالع ـت ـص ــام لـيــوم
واحـ ـ ــد ،غـ ـ ـدًا ،م ــن دون أن ت ــرف ــق ذلــك
بخطة تصاعدية واضحة خالل عطلة
ال ـف ـصــح ال ـت ــي ت ـب ــدأ الـخـمـيــس املـقـبــل
وتنتهي في الثاني من أيار املقبل.

لـيـبــدأ تنفيذ خـطــة الـكـهــربــاء ،وخــاصــة
مـ ــا ي ـت ـع ـلــق بـ ـب ــدء م ـن ــاق ـص ــات م ـعــامــل
االن ـ ـتـ ــاج ،ال ب ــد م ــن اإلذن الـتـشــريـعــي.
ولذلك تحديدًا يشكل البند الثالث على
جــدول أعمال الجلسة التشريعية التي
ت ـع ـقــد غـ ـ ـدًا ،إشـ ـ ــارة االنـ ـط ــاق الـفـعـلـيــة
لـ«ورشة» املعامل .لكن مشروع القانون
املعجل الــذي يرمي إلى تمديد القانون
 288/2014وينقل حق إعطاء تراخيص
إن ـتــاج الـكـهــربــاء مــن هيئة إدارة قطاع
ال ـك ـه ــرب ــاء (الـ ـت ــي ل ــم ت ــول ــد بـ ـع ــد) إل ــى
مجلس الــوزراءّ ،
مر على لجنة االشغال
ال ـن ـي ــاب ـي ــة ق ـب ــل االنـ ـتـ ـق ــال إل ـ ــى ال ـهـي ـئــة
الـ ـع ــام ــة ،فـ ــي س ـع ــي إلع ـ ـ ـ ــداد ال ـص ـي ـغــة
النهائية للمشروع.
ال خالف ،بني النواب ،بشأن الشق األول
مــن ال ـقــانــون ،أي تـمــديــد اإلذن ملجلس
الــوزراء بإعطاء تراخيص االنتاج ،لكن
الـخــاف كــان بـشــأن البند الـثــانــي منه،
وال سـيـمــا فــي الـفـقــرة ب ــاء ال ـتــي تشير،
بـحـســب م ــا ورد ف ــي املـ ـش ــروع املـعـجــل
اآلتي من الحكومة :تستثنى املناقصات
م ــن تـطـبـيــق أحـ ـك ــام ق ــان ــون املـحــاسـبــة
العمومية وسائر النصوص ذات الصلة
بأصول التلزيم التي ال تتفق مع طبيعة
التلزيم والعقود وموضوعها.
ه ـ ـنـ ــا ،كـ ــانـ ــت ال ـخ ـش ـي ــة مـ ــن أن يـشـكــل
ه ــذا الـنــص أداة تسمح بتخطي إدارة
امل ـنــاق ـصــات ومــاح ـظــات ـهــا ع ـلــى دفـتــر
ّ
ال ـ ـشـ ــروط إن وجـ ـ ــدت ،وت ـح ــول ـه ــا إل ــى
مجرد منفذ للمناقصة.
لذلك ،كان االقتراح من بعض النواب أن
يـعـ ّـدل الـنــص ،تــأكـيـدًا ألمــريــن :إخضاع
املناقصة لقانون املحاسبة العمومية

بشكل واضح وتحديد املواد املستثناة
من التطبيق ،لعدم توافقها مع طبيعة
التلزيم.
وبــال ـف ـعــل ،ت ـبــن أن ال ـنــص الـ ــذي خــرج
مــن اللجنة قــد راع ــى األم ــر األول ،فيما
أصـ ّـر على عــدم تحديد ما يستثنى من
القانون ،متمسكًا أيضًا بعبارة «سائر
النصوص ذات الصلة بالتلزيم» ،علمًا
بــأن النص الوحيد ذا الصلة بالتلزيم
هو نظام املناقصات.
وجــاء النص على الشكل اآلت ــي :تطبق
أحـ ـك ــام ق ــان ــون امل ـح ــاس ـب ــة ال ـع ـمــوم ـيــة

«لبنان القوي»
و«حزب الله» يتقدمان
باقتراحين إللغاء
الحصانة الوظيفية

وسائر النصوص ذات الصلة بأصول
التلزيم للمناقصة ،باستثناء تلك التي
ال تـتـفــق م ــع طـبـيـعــة الـتـلــزيــم والـعـقــود
موضوعها ،في مراحل إتمام املناقصات
لجهة عقود شراء الطاقة (.)PPA
إضافة إلى الكهرباء ،يدخل املجلس في
النقاش الــدائــر حاليًا بشأن اإلج ــراءات
الواجب اتباعها للحد من الهدر وضبط
االن ـف ــاق ،مــن بــوابــة االق ـت ــراح امل ـقــدم من
النائب حسن فضل الله .فضل الله سبق
أن قـ ّـدم اقتراحه منذ أشهر ويطلب فيه

تخفيض عدد من البنود في إنفاق عام
 2019ما يعادل  50في املئة.
تلك الخطوة توفر بحسب االقتراح 400
مليار لـيــرة وال تـطــال قـطــاعــات حيوية
فـ ــي املـ ـ ــوازنـ ـ ــة ،إذ ت ـش ـم ــل :م ـســاه ـمــات
ومساعدات إلى غير القطاع العام (447
مليار ليرة منها  318مليارًا للجمعيات
التي ال تتوخى الربح) ،تجهيزات فنية
( 152مليار ليرة) ،سفر إلى الخارج (11
مليارًا) ،نفقات شتى ( 19مليارًا) ،أعياد
وتمثيل ( 10مـلـيــارات) .كــذلــك ،دعــا إلى
إلـغــاء بند أثــاث ومـفــروشــات فــي إنفاق
العام ( 2019ورد في آخر موازنة أنه 10
مليارات ليرة).
ف ــي ال ـب ـنــد ال ـ ـ ــ ،13اقـ ـت ــراح مـعـجــل مـكــرر
لـتـعــديــل املـ ــادة  16مــن قــانــون تبييض
األمـ ــوال ،مـقــدم مــن تكتل لبنان الـقــوي.
ي ـ ـنـ ــص ال ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــل ع ـ ـلـ ــى ع ـ ـ ـ ــدم األخ ـ ـ ــذ
«بالنصوص التي توجب االستحصال
ع ـل ــى ت ــراخـ ـي ــص م ـس ـب ـقــة أو أذون ـ ـ ــات
للمالحقة الـجــزائـيــة مــع مــراعــاة أحكام
الدستور» .في األسباب املوجبة يوضح
م ـقـ ّـدمــو االقـ ـت ــراح أن مـكــافـحــة الـفـســاد
تصبح فارغة املضمون في ظل وجود
م ـح ـم ـي ــات ق ــان ــونـ ـي ــة ت ـح ـم ــي امل ــوظ ــف
وال ـق ــاض ــي أو ال ــوزي ــر املــرت ـكــب بحجة
الـحـصــانــة .فــي الـسـيــاق نـفـســه ،يتضح
أن ال ـب ـنــد الـ ـ ــ 17ي ـت ـطــرق إل ــى امل ــوض ــوع
نفسه؛ فالنائب فضل الله قـ ّـدم اقتراحًا
يدعو إلى إلغاء بعض فقرات املــادة 61
من قانون املوظفني ،على أن يستعاض
ع ـن ـه ــا ب ـ ـ ـ ـ ــ«إذا ارت ـ ـكـ ــب املـ ــوظـ ــف ج ــرم ــا
نــاش ـئــا ع ــن الــوظ ـي ـفــة ،لـلـنـيــابــة الـعــامــة
عـفـوًا أو بـنــاء على االدع ــاء الشخصي،
ُ
مالحقة املــوظــف ،وتعطى اإلدارة علمًا
باإلجراءات القانونية املتخذة».

