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سياسة

سياسة
المشهد السياسي

تقرير

سقوط «مشروع التوافق» على خفض الرواتب

ً
محاوال ّرد تهمة ّ
المس برواتب موظفي القطاع العام ،فإذا به يؤكدها.
انتفض ثالثي «اإلجراءات التقشفية» أمس،
الرئيس سعد الحريري والوزيران جبران باسيل وعلي حسن خليل نزلوا شخصيًا إلى الميدان .تحدثوا إلى اإلعالم عن الدور
السلبي لإلعالم في إشاعة أجواء غير صحيحة عن الخطط الحكومية .لكنهم مع ذلك ،دعوا الناس إلى ّ
تقبل خططهم
بذريعة أن البديل سيكون االنهيار .رغم ذلك ،فإن ما تحقق في األيام الماضية ،سقوط محاولة تأمين توافق جميع
مكونات مجلس الوزراء على خفض رواتب جميع العاملين في القطاع العام بنسبة تصل إلى  15في المئة
شهد املجلس النيابي ،أمس ،الجرعة
األك ـبــر مــن جــرعــات الـسـعــي الــرسـمــي
إلـ ــى ت ـس ــوي ــق اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات الـتـقـشـفـيــة
ُ
الـتــي تـعـ ّـدهــا الـحـكــومــة .تــولــى رئيس
الحكومة ووزي ــرا الخارجية واملالية
ّ
رد التهم ّ
باملس برواتب املوظفني ،فإذا
ُ
بهم يؤكدون أن ما ينشر ليس سوى
غيض مــن فيض اإلجـ ــراءات القاسية
التي تنتظر محدودي الدخل ،وأولها
تخفيض الرواتب ومعاشات التقاعد
والـ ـتـ ـق ــديـ ـم ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة .وع ـلــى
وقــع االعتصامات واإلضــرابــات التي
ّ
عمت كل املناطق ،استسهل املعنيون
تحميل اإلعــام مسؤولية القلق الذي
ّ
يعم البالد ،طالبني منه أن يكون إلى
جانبهم في إقناع الرأي العام بحتمية
املشاركة بإنقاذ االقتصاد ،من دون أن
ُ
تـقـ ِـدم الطبقة الحاكمة ،من ناحيتها،
عـلــى ّ
أي خـطــوة مــن شــأنـهــا أن تـعـ ّـدل

ّ
المس برواتب الموظفين
إصالح ...وتقليص أرباح
المصارف مساهمة!
فــي الـنـمــوذج االقـتـصــادي ال ــذي أثبت
فشله وأدى إلــى حالة شبه االنهيار.
لـكــن كـثــافــة الـتـصــريـحــات التهويلية
لم تخف ما كشفته مصادر سياسية
ّ
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ،إذ أكـ ـ ــدت أن ان ـك ـشــاف
ج ــزء مــن الـنـقــاشــات الـتــي ك ــان رئيس
الحكومة وعدد من الوزراء يريدونها
أن تبقى سرية ،أدى إلى فشل مشروع
تأمني التوافق على إجراءات التقشف
و«ق ـ ّـص أج ــور» الـعــامـلــن فــي القطاع
العام ،قبل إحالة مشروع املوازنة على
مجلس الوزراء.
وزيــر املــال علي حسن خليل ،كــان قد
ّ
صب جام غضبه على «األخبار» ،على
أث ــر م ــا ن ـشــرتــه ع ــن تـقــديـمــه اق ـتــراحــا
بحسم  15في املئة من الرواتب .وهو

الحريري وخليل وباسيل ّ
حملوا اإلعالم مسؤولية االعتراض على مشروع خفض األجور! (حسن ابراهيم)

اعتبر أن «من نقل محضر اللقاء الذي
حصل عند رئيس الحكومة إما لم يكن
حاضرًا أو هناك نية لفتح نقاش مع
الجهة السياسية التي ننتمي إليها،
ومــوق ـف ـهــا واضـ ــح ب ـه ــذا الـ ـش ــأن» .مع
ذلك ،عاد وأكد أن ما نشرته «األخبار»

ُ
كـنــايــة عــن «وج ـهــة نـظــر تـنــاقــش» في
الـلـقــاءات التي تضم ممثلي مكونات
مجلس الـ ــوزراء فــي مـنــزل الـحــريــري،
قـبــل أن يـعـفــي نـفـســه مــن املـســؤولـيــة،
ليؤكد أن خفض املعاشات ليس جزءًا
من مشروع املوازنة ّ
املقدمة من قبله.

وزير الخارجية جبران باسيل ،رأى أن
اإلع ــام تعامل مــع كــامــه ،فــي جولته
الجنوبية يــوم األح ــد ،على طريقة ال
إلــه ،فاقتطع مــن تصريحه مــا يتعلق
بــدعــوتــه إل ــى تـخـفـيــض ال ــروات ــب في
ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام ،وت ـغ ــاف ــل ع ــن تـطــرقــه

إلـ ــى ضـ ـ ــرورة أن تـ ـط ــاول اإلج ـ ـ ــراءات
الـحـكــومـيــة خمسة أم ــور أخ ــرى ،هــي:
حجم الدين الــذي يشكل جــزءًا يسيرًا
من املوضوع ،وخدمة الدين ،والتهرب
ال ـض ــري ـب ــي والـ ـجـ ـم ــرك ــي وال ـك ـه ــرب ــاء
والضرائب التي يمكن أن تستوفى من

أصحاب الجيوب الكبيرة.
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة سـ ـع ــد الـ ـح ــري ــري
ق ـ ــال ،ب ـ ـ ــدوره ،إن «كـ ــل م ــا ي ـح ـكــى عن
تـخـفـيـضــات ه ــو ك ــام ص ـح ــف» ،قبل
أن يقدم الحريري الجرعة األكـبــر من
مـحــاوالت التمهيد ملـشــروعــه ،إذ قــال:
«ن ـحــن م ــع امل ـت ـقــاعــديــن وم ــع اإلدارة،
ول ـك ـن ـنــا ن ــري ــد ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ال ـل ـيــرة،
وعلينا أن نـكــون صــادقــن معهم ،إن
البلد قد يتدهور» .كذلك ،حاول اللعب
ع ـلــى وت ــر ن ـظــرة ال ـن ــاس إل ــى الـقـطــاع
ال ـعــام .وصـمــه م ــرارًا بــالـفـســاد ،نــازعــا
عــن السياسيني هــذه الصفة ،بالرغم
من أنهم وحدهم يتحملون مسؤولية
إفـ ـس ــاد م ــا ف ـس ــد م ــن ال ـق ـط ــاع ال ـع ــام.
عندما تـطــرق الـحــريــري إلــى ضــرورة
ّ
تحمل الجميع للمسؤولية للخروج
من األزمة ،سأله النائب جميل السيد:
ملاذا ال تقول لنا من يتحمل مسؤولية
م ــا وص ـل ـنــا إل ـي ــه ق ـبــل أن تـطـلــب منا
ّ
تحمل مسؤولية ما سيأتي؟ تناست
ال ـس ـل ـطــة أن ـه ــا ه ــي ال ـت ــي ع ـم ــدت إلــى
«رشـ ـ ــوة» امل ــوظ ـف ــن بــالـسـلـسـلــة قـبــل
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ف ـي ـمــا ت ـس ـعــى ب ـعــدهــا
إلــى نــزع بعض مكتسباتها .أمــام أي
اعـ ـت ــراض ،ك ــان ال ـح ــري ــري يـلـجــأ إلــى
س ـ ــؤال ال ـ ـنـ ــواب« :ق ــول ــوا إذا ك ـن ـتــم ال
ت ــري ــدون س ـي ــدر ،وه ــل تــريــدون ـنــا أن
نستدين بـ 9أو  10باملئة من أجل بناء
مطار ومشاريع وبنى تحتية؟».
ك ـ ــرر الـ ـح ــري ــري ف ــي م ـج ـلــس الـ ـن ــواب
أمس ما سعى إليه في االجتماع الذي
تــرأســه فــي منزله ليل األح ــد الفائت،
وضم إليه ممثلي الكتل املشاركة في
ال ـح ـكــومــة (راج ـ ــع «األخ ـ ـبـ ــار» أم ــس).
وصــف االقتطاع من حقوق املوظفني
ب ــاإلص ــاح ــات ،واع ـت ـب ــر أن تـقـلـيــص
ال ـج ــزء الـيـسـيــر م ــن أربـ ــاح امل ـص ــارف،
من دون ّ
املس بخدمة الدين ،مساهمة
بخفض الـعـجــز .ودع ــا إل ــى املقايضة
بني األمرين .قال تحديدًا إن «املصارف
ع ـل ـي ـه ــا مـ ـس ــؤولـ ـي ــة ومـ ـسـ ـتـ ـع ــدة ألن
تـتـحـمــل وت ـســاهــم ب ـكــل ه ــذه الـخـطــة،
ولكن يجب أن نرى إصالحًا حقيقيًا»،
مـشـيـرًا إل ــى أن ــه «ف ــي بــاريــس  2ذهــب
لبنان إلى فرنسا واملصارف وضعت
 10آالف م ـل ـيــار ف ــي ت ـص ــرف ال ــدول ــة،
ونحن لم نقم بأي إصالح ،لذلك يجب
أن نكون صادقني مع املواطنني ومع
ال ـع ـس ـكــريــن ومـ ــع إدارة ال ـب ـل ــد ،ف ــإذا
بـقـيـنــا عـلــى ه ــذا الـنـمــط سـنـصــل إلــى
ك ــارث ــة .إذا أصــاب ـت ـنــا امل ـص ـي ـبــة فمن
ُ
سينقذنا؟».
(األخبار)

ّ
مجلس النواب يشرع
خطة الكهرباء...
والمعترضون
يطعنون
بدت الجلسة التشريعية أمس إعالنًا واضحًا بأن خطة الكهرباء
التي أقرت في مجلس الوزراء إنما هي نتاج اتفاق سياسي
كبير ال مكان فيه لالعتراضات .كان ينقص الخطة إجازتان
من مجلس النواب :األولى تعيد تمديد القانون  288الذي يسمح
بتخطي تنفيذ القانون  462ويحيل صالحيات الهيئة الناظمة
للكهرباء على مجلس الوزراء لثالث سنوات ،والثانية تضع آلية
خاصة لتلزيم مشاريع بناء املعامل على أساس عقود التصميم
والتمويل واإلنتاج والتشغيل ،ثم التسليم للدولة ( .)BOTلكن هذه
االعتراضات ،التي ركزت على اعتبار أن املشروع ّ
يفرغ قانون
الكهرباء من مضمونه ،ويلغي إمكانية تشكيل الهيئة املنظمة
للقطاع ،ويخالف قانون الشراكة بني القطاعني العام والخاص،
ويطلق يد الوزارة للتحكم بالقطاع من دون حسيب أو رقيب ،لم
ُ
تنجح في تعديل ما كان قد كتب ،فأقر املشروع كما هو.
ومقابل جبهة االعتراض التي تألفت من نواب القوات واالشتراكي
والكتائب ،إضافة إلى النواب ياسني جابر وأنور الخليل وجميل
السيد ونقوال نحاس وفيصل كرامي وأسامة سعد وبوال
يعقوبيان ،كانت إدارة الجلسة ،التي أعطت املعترضني املساحة
التي يريدونها للنقاش واالقتراحات ،واضحة في مسعاها إلى
تثبيت النص الذي خرج من لجنة األشغال العامة .لجأ الرئيس
نبيه بري إلى التصويت على اقتراحات التعديل ،مدركًا أن
األغلبية ،أي تكتل لبنان القوي وكتلة املستقبل وكتلة التنمية
والتحرير وكتلة الوفاء للمقاومة ،ستصوت ضد التعديل.
وبالرغم من إقرار القانون من دون األخذ بمالحظات النواب
واقتراحات التعديل ،إال أن النقاش أفضى إلى أمرين أساسني:
األول توصية من املجلس النيابي إلى الحكومة إلرسال مشروع
قانون إلى املجلس النيابي لتعديل القانون  462وتعيني مجلس
إدارة مؤسسة الكهرباء خالل ثالثة أشهر .والثاني ،تثبيت دور
إدارة املناقصات في تنفيذ املناقصة ،من خالل عرض بري
للمسار املفترض لها ،والذي ّ
فصله على النحو اآلتي :إعداد
وزارة الطاقة لدفتر الشروط .تحويله إلى إدارة املناقصات إلبداء
مالحظاتها عليه .نقل الدفتر واملالحظات ،إذا وجدت ،إلى مجلس
الوزراء ّ
للبت في الخالف وإقرار الدفتر بشكله النهائي .إطالق
إدارة املناقصات للمناقصة ،بحسب دفتر الشروط املوافق عليه
من السلطة التنفيذية.
في النهايةّ ،
أقر القانون ووزيرة الطاقة احتفلت بانطالق مرحلة
تنفيذ خطة الكهرباء رسميًا ،واعدة بالشفافية في إدارة امللف،
وبنشر دفتر ّ الشروط في الجريدة الرسمية .لكن على املقلب
اآلخر ،لم يسلم النواب املعترضون باألمر الواقع .وهم بدأوا منذ
انتهاء الجلسة بإعداد طعن بدستورية القانون الذي ّ
أقر ،على أن
يقدموه قريبًا إلى املجلس الدستوري ،في حال تمكنهم من جمع
عشرة تواقيع.
(األخبار)

اعتصام جامع ضد اقتطاع المعاشات :بحث عن قيادة مشتركة؟
فاتن الحاج
ه ــذه ه ــي ال ـب ــداي ــة ،قــال ـهــا ب ـعــض من
ش ــارك فــي اعـتـصــام أم ــس ،فــي إشــارة
إلـ ـ ــى ره ــانـ ـه ــم عـ ـل ــى تـ ـ ـك ـ ــرار امل ـش ـهــد
الجامع للمتضررين مــن السياسات
االقتصادية واالجتماعية والتأسيس
ّ ّ
عليه .إل أن هؤالء حضروا على عجل،
وخـطــابــاتـهــم الـتـقــت مـحــض صــدفــة،
من دون أي إعــداد مسبق ،أو تنسيق
ب ـ ــن املـ ـمـ ـثـ ـل ــن الـ ـنـ ـق ــابـ ـي ــن مل ــوظ ـف ــي
القطاع الـعــام فــي املــاك واملتقاعدين
واملـ ـتـ ـع ــاق ــدي ــن وأسـ ـ ــاتـ ـ ــذة ال ـج ــام ـع ــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة وال ـن ــاج ـح ــن ف ــي مجلس
الخدمة املــدنـيــة .وباستثناء مــا قاله
رئ ـ ـيـ ــس االت ـ ـح ـ ــاد الـ ـعـ ـم ــال ــي بـ ـش ــارة
األسـ ـم ــر ل ـج ـهــة امـ ـك ــان ع ـق ــد مــؤت ـمــر
نـقــابــي يـشـمــل كــل األط ـي ــاف ملــواجـهــة
اقـتـطــاع امل ـعــاشــات ،لـ ّـوحــت خطابات

الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادات ال ـن ـق ــاب ـي ــة ب ــ«ان ـت ـف ــاض ــة
اجـتـمــاعـيــة» ،ال مــامــح لـهــا وال خطة
برنامجية وال رؤية وال حتى تكتيك.
لكن برزت خالل االعتصام دعوات من
نقابيني مـتـقــاعــديــن لتجميع قــواعــد
األس ــات ــذة واملـعـلـمــن واملــوظـفــن ضد
اعتداء السلطة على حقوقهم .فرئيس
رابـ ـ ـط ـ ــة ق ـ ــدام ـ ــى أسـ ـ ــاتـ ـ ــذة ال ـج ــام ـع ــة
الـلـبـنــانـيــة ،ع ـصــام ال ـج ــوه ــري ،أش ــار
إلى أن «املواجهة ال يمكن أن تحصل
بهذا التشتت ،ومطلوب تشكيل قيادة
مشتركة جديدة للتحرك» .فيما ّ
شدد
ال ـن ـق ــاب ــي ح ـس ــن إس ـم ــاع ـي ــل ع ـل ــى أن
«االعـتـصــامــات املتفرقة غير مجدية
مــا دام الجمهور الحزبي والـقـيــادات
ال ـن ـقــاب ـيــة غ ـي ــر م ـت ـف ـل ـتــة م ــن قـ ـ ــرارات
أحـ ــزاب ـ ـهـ ــا» .ورأى ال ـن ـق ــاب ــي ع ــدن ــان
برجي أن «تجميع الـنــاس ال يتطلب
في الظرف الحالي الكثير من التعبئة،

والحاجة هي لتجميع نقابي وشعبي
وإطالق تحرك ميداني متواصل».
رئـيــس ال ـحــزب الـشـيــوعــي حـنــا غريب
سأل ّ
عما «إذا كانت القيادات النقابية
ـال
عـلــى اسـتـعــداد للسير فــي سـقــف عـ ٍ
للمواجهة .هــذا هو التحدي» ،مشيرًا
ّ
إلى أن تظاهرة األول من أيار «مناسبة
ملـ ـش ــارك ــة كـ ــل أص ـ ـحـ ــاب الـ ـحـ ـق ــوق فــي
حركة شعبية ورفع مطلبني أساسيني
مـشـتــركــن لـلـجـمـيــع ت ـن ـضــوي فيهما
املطالب الخاصة األخ ــرى للقطاعات:
األول تعديل النظام الضريبي باتجاه
تصاعدي ،والثاني املطالبة بالقبض
على مكامن الهدر والفساد».
رئيسة رابـطــة موظفي اإلدارة العامة
نـ ـ ـ ـ ــوال نـ ـ ـص ـ ــر ،نـ ـقـ ـل ــت عـ ـ ــن امل ــوظـ ـف ــن
اإلداريـ ـ ـ ــن اس ـت ـع ــداده ــم ل ـل ــدخ ــول في
إضـ ـ ـ ــراب م ـف ـت ــوح ق ـب ــل ج ـ ــاء امل ــوق ــف
ال ـن ـه ــائ ــي ال ـح ـك ــوم ــة حـ ـي ــال ال ــروات ــب

والـتـقــديـمــات .وم ــع أن نـصــر أك ــدت أن
ال ـت ــزام اإلض ـ ــراب ك ــان واس ـع ــا ،أف ــادت
مـعـلــومــات ب ــأن الـتـحــرك شـهــد خــروقــا
ملحوظة.
وفـ ــي االعـ ـتـ ـص ــام ،بـ ــدا الف ـت ــا م ــا قــالــه
رئـ ـي ــس ال ـه ـي ـئ ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ل ــراب ـط ــة
األس ـ ــات ـ ــذة امل ـت ـف ــرغ ــن فـ ــي ال ـجــام ـعــة
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ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،ي ــوس ــف ضـ ــاهـ ــر ،لـجـهــة
ّ
أن «األزم ـ ـ ــة س ـيــاس ـيــة ق ـبــل أن تـكــون
اقتصادية نظرًا إلى التوازنات الهشة
واملـ ـح ــاصـ ـص ــات ف ــي ك ــل امل ــؤس ـس ــات
واملرافق .فمؤسسات الدولة ومرافقها
ليست ملكًا لها إال باالسم .أما بالفعل،
فهي ملك للطرف السياسي الطائفي
ال ـ ـ ــذي وقـ ـع ــت ع ـل ـي ــه ،ف ــأرب ــاحـ ـه ــا ل ــه،
ومــوظ ـفــوهــا ل ــه ،وه ــو ي ـقــرر ك ــل شــيء
فـيـهــا ،وال ـح ــل ي ـكــون ب ـس ـيــادة الــدولــة
على مقدراتها».
رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي
نزيه جباوي ،أعرب عن اطمئنانه إلى أن
جمهور هيئة التنسيق ال يمكن اللعب
ب ــه ،فـيـمــا ج ــزم رئ ـيــس راب ـطــة أســاتــذة
التعليم األساسي بهاء تدمري بـ«أننا
لن نسمح لكم بإعدامنا ،لقد اعتديتم
علينا ،ومن واجبنا الدفاع عن النفس
ً
بكل الوسائل» ،قائال« :خفض هباتكم

(مروان بو حيدر)

لــزوجــات ـكــم ف ــي جـمـعـيــاتـهــن الــوهـمـيــة
وفـ ـ ــي م ـه ــرج ــان ــات ـه ــن ال ـف ــول ـك ـل ــوري ــة،
يخفض العجز بأكثر من مليار دوالر،
وقف الصفقات بالتراضي يخفف أكثر
مــن مليار دوالر ،ووقــف الفساد الــذي
أنـتــم مشجعوه والـقــائـمــون بــه وعليه
ي ـخ ـف ــض الـ ـعـ ـج ــز ب ــأكـ ـث ــر مـ ــن خـمـســة
مليارات دوالر».
م ــن ج ـه ـت ـهــم ،ح ـض ــر ال ـن ــاج ـح ــون فــي
مجلس الـخــدمــة املــدنـيــة إلــى الساحة،
بحسب زيـنــة مـشـيــك ،للمطالبة بحق
طال انتظاره من أربع سنوات« ،وذنبنا
أن ـن ــا ل ـس ـنــا م ـح ـســوبــن ع ـل ــى أي فـئــة
حــزبـيــة ،فيما أدخـلـتــم  2500عسكري
ب ــا ام ـت ـح ــان دخـ ـ ــول و 5000مــوظــف
ك ــان ــت ل ـك ــل م ـن ـكــم ح ـص ــة ف ـي ـه ــم ،وإذا
اتـفـقـتــم تـتـفـقــون عـلــى قـضــم حـقــوقـنــا،
وإن اختلفتم تختلفون على تقطيعنا
حصصًا».
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