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سياسة

سياسة

ّ
حرب النفوذ ّتتمدد:
جرمانوس يدعي على عثمان
المشهد السياسي

تقرير

ّ
مشروع الموازنة يهدد الضمان

الحر اتساعًا ،عبر الصراع بين َّ
تزداد الحرب على النفوذ األمني والقضائي بين تيار المستقبل والتيار الوطني ّ
مفوض الحكومة
لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس في مقابل قوى األمن الداخلي
ٌ
ف ـص ــل ج ــدي ــد م ــن «حـ ـ ــرب ال ــوك ــال ــة»
التي يخوضها التيار الوطني الحر
وتـيــار املستقبل ،بــدأ خــال اليومني
املـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــن ،ب ـ ـعـ ــد ادع ـ ـ ـ ـ ـ ــاء مـ ـف ــوض
الـحـكــومــة ل ــدى املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة
القاضي بيتر جرمانوس على املدير
ال ـع ــام ل ـقــوى األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي ال ـلــواء
ع ـم ــاد ع ـث ـمــان ،ب ـج ــرم مـخــالـفــة ق ــرار
ّ
ق ـض ــائ ــي ،ي ـت ـعــلــق بـ ـع ــدم اس ـت ـجــابــة
ع ـ ـث ـ ـمـ ــان الس ـ ـت ـ ـنـ ــابـ ــات ال ـق ـض ــائ ـي ــة
أص ــدره ــا ج ــرم ــان ــوس .ومـ ــع أن كال
الطرفني ،قــوى األمــن الداخلي وفــرع
امل ـع ـلــومــات م ــن ج ـه ــة ،وجــرمــانــوس
مــن جـهــة ثــانـيــة ،يـ ّـدع ـيــان «املـهـنـيــة»
ّ
و«الـحــرب على الفساد» ،إل أن أحدًا
ّ
من السياسيني في البالد ،ال يصدق
بـ ــأن املـ ـع ــارك األخـ ـي ــرة ل ـي ـســت ج ــزءًا
مـ ــن ال ـ ـصـ ــراع ع ـل ــى الـ ـنـ ـف ــوذ األم ـن ــي
والقضائي بني التيارين .وأن الحرب
الـحــالـيــة ،هــي ج ــزء مــن رس ــم مشهد

جرمانوس رفض الخضوع
للتحقيق امام التفتيش
القضائي بذريعة عمله في
المحكمة العسكرية
ال ـت ـح ــوالت ف ــي ال ـن ـظ ــام ال ـس ـيــاســي،
الـ ــذي ب ــدأ ب ــوص ــول ال ـع ـمــاد مـيـشــال
عون إلى رئاسة الجمهورية ،وتآكل
دور رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة وال ـحــريــريــة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ش ـي ـئــا ف ـش ـي ـئــا ،وتــال ـيــا
املــؤسـســات الـتــي تـعـ ّـبــر عنها وعلى
رأسها قوى األمن الداخلي.
وب ـح ـســب امل ـع ـلــومــات ال ـتــي حصلت
عـلـيـهــا «األخ ـ ـبـ ــار» ،ف ــإن جــرمــانــوس
ادع ــى عـلــى عـثـمــان ب ـجــرم «مـخــالـفــة
ق ــرار قـضــائــي» وه ــو ع ــدم استجابة
عـ ـثـ ـم ــان ل ــاسـ ـتـ ـن ــاب ــات ال ـق ـض ــائ ـي ــة
ّ
امل ـت ـع ــل ـق ــة ب ـم ـخ ــال ـف ــات ح ـف ــر اآلبـ ـ ــار
االرتوازية والبناء من دون ترخيص.
وأح ـ ـ ـ ــال جـ ــرمـ ــانـ ــوس ادعـ ـ ـ ـ ــاءه عـلــى

ق ــاض ــي الـتـحـقـيــق ال ـع ـس ـكــري ف ــادي
ّ
صوان.
وب ـ ـصـ ــرف الـ ـنـ ـظ ــر عـ ــن آراء الـ ـق ــوى
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ف ـ ــإن م ـ ـصـ ــادر مـتـبـعــة
ت ـ ـسـ ـ ّـجـ ــل مـ ـخ ــالـ ـفـ ـت ــن واض ـ ـح ـ ـتـ ــن
ّ
عثمان وجرمانوس.
سجلهما كل من ّ
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــاألول ل ـ ـ ــم ي ـ ـنـ ــفـ ــذ االس ـ ـت ـ ـنـ ــابـ ــات
الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ـم ـخ ــال ـف ــات
حفر اآلبــار االرتــوازيــة والبناء ،ألنه
امل ـســؤول األول عــن هــذه املخالفات.
وك ــان سـبــق لـ ـ «األخ ـبــار» أن أش ــارت
إل ــى ه ــذه امل ـخــال ـفــات ف ــي تحقيقات
مـنــذ مــا قـبــل االنـتـخــابــات النيابية.
فــي املقابل ،كــان سبق لجرمانوس،
أن رف ــض طـلــب الـسـلـطــة الـقـضــائـيــة
االسـتـمــاع إلـيــه فــي ملف ورد اسمه
فيه على خلفية التحقيق مع مشتبه
بهم كونهم «سـمــاســرة قضائيني»،
ورف ـ ــض ال ـخ ـض ــوع لـلـتـحـقـيــق ل ــدى
هـيـئــة الـتـفـتـيــش الـقـضــائــي بــذريـعــة
ّ
أن ال ـق ـضــاة ال ـعــام ـلــن ف ــي املـحـكـمــة
الـعـسـكــريــة غـيــر مـشـمــولــن بسلطة
الـ ـتـ ـفـ ـتـ ـي ــش ال ـ ـق ـ ـضـ ــائـ ــي .وب ـح ـس ــب
ّ
املـصــادر ،فــإن مسعى سياسيًا ُبــذل
ل ـل ـحــؤول دون خ ـضــوعــه للتحقيق
بــدايــة ،قبل أن يـعــود ويمثل ِّ
مقدمًا
ّ
دفعًا بــأن هيئة التفتيش القضائي
ال ُيـمـكـنـهــا مـســاء لـتــه ،ل ـكــون مــركــزه
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري ُيـ ـ ـخ ـ ــرج ـ ــه م ـ ـ ــن دائ ـ ـ ـ ــرة
ال ـق ـضــاة الـخــاضـعــن لـسـلـطــة هيئة
ال ـت ـف ـت ـيــش .إال أن ح ـ ــاالت مـشــابـهــة
ُ
ّ
حصلت في السابق ،تظهر أن اثنني
م ــن ال ـق ـضــاة املــدن ـيــن الـعــامـلــن في
املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة سـبــق أن جــرى
اس ـتــدعــاؤه ـمــا ل ـل ـم ـثــول أمـ ــام هيئة
ال ـت ـف ـت ـي ــش ال ـق ـض ــائ ــي ح ـي ــث ج ــرت
م ـس ــاء ل ـت ـه ـم ــا ،ل ـ ُـيـ ـص ــار إل ـ ــى ات ـه ــام
أحدهما ومحاكمته ثم إنزال عقوبة
ّ
تحمل مصادر معنية
بحقه .وفيما
التيار الوطني الحر مسؤولية دعم
قرار جرمانوس ،ترد مصادر التيار
بـ ــأن م ــا يـ ـج ــري ف ــي م ـل ــف مـكــافـحــة
ال ـف ـســاد وتـبـعــاتــه ام ــور قــانــونـيــة ال
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ّ
صـلــة لـلـتـيــار بـهــا .ول ــم يــتـضــح بعد
مــوقــف الــرئـيــس سعد الـحــريــري من
ـوس ،إال أن مـعـنـيــن
قـ ـ ــرار جـ ــرمـ ــانـ ـ ّ
توقعوا أن يتدخل الحريري بدوره
لحماية عثمان.
مــن جـهــة ثــانـيــة ،اسـتـمــرت الحكومة
أمـ ـ ـ ــس فـ ـ ــي نـ ـ ـق ـ ــاش مـ ـ ـ ـ ــواد م ـ ـشـ ــروع
امل ــوازن ــة .ووص ــل الـنـقــاش أم ــس إلــى
امل ــادة  ،25وج ــرى نـقــاش ع ـ ّـدة نقاط

مهمة أبرزها حول صندوق تعاضد
القضاة وقوى األمن الداخلي ،وإقرار
تـنــزيــل اإلع ـف ــاءات عــن ال ـغــرامــات من
 %90إل ــى  .%85واع ـت ــرض ع ــدد من
الــوزراء أبرزهم التيار الوطني الحر
على بند اإلعفاءات ،في مقابل دفاع
وزراء تيار املستقبل بذريعة األزمــة
املالية وض ــرورة مساعدة الشركات
التي تتعثر بالغرامات.

وتـتـحــدث املـ ــادة  15فــي امل ــوازن ــة ،عن
تعديل مواد في قانون السير الصادر
ال ـ ـعـ ــام  ،2012وال ـ ـتـ ــي ت ـع ـط ــي ال ـحــق
لصندوق تعاضد قوى األمن الداخلي
وص ـن ــدوق تـعــاضــد الـقـضــاة بـتــوزيــع
قيمة محاضر السير على الصندوقني.
وكان وزير املال قد اقترح في مشروع
امل ــوازن ــة ب ــأن يـتــم اسـتـيـفــاء الـغــرامــات
ّ
كاملة لصالح الخزينة العامة .إل أن

وزيــري العدل الحالي ألبرت سرحان
والسابق وزير الدولة لشؤون رئاسة
الـجـمـهــوريــة سليم جــريـصــاتــي ،قــادا
جبهة املعترضني على هــذا االقـتــراح.
ب ـ ــدوره س ــأل ال ــوزي ــر ج ـب ــران بــاسـيــل
عــن خطة الحكومة فــي حــال اعترض
ال ـق ـضــاة وق ــام ــوا ب ــاض ــراب ــات ،مشيرًا
إل ـ ــى أن الـ ـقـ ـض ــاة فـ ــي امل ـ ــرة املــاض ـيــة
اع ـتــرضــوا عـلــى الـ ـق ــرارات الحكومية
فاضطرت الحكومة إلى العودة عنها،
ّ
وعما إذ كان سيحصل ذات األمر هذه
ّ
التوصل
املـ ّـرة .وبعد نقاش طويل ،تم
إلى طرح تنزيل  30أو  %35من قيمة
استفادة صندوقي التعاضد لصالح
خــزي ـنــة ال ــدول ــة م ــن م ـحــاضــر الـسـيــر،
ّ
وتقرر تأجيل البحث في هذه النقطة
ل ـحــن إعـ ـ ــداد ن ــص ج ــدي ــد ل ــاق ـت ــراح.
وبحسب مصادر «األخبار» ،فإن أحد
ال ــوزراء ّ
توجه إلــى زمالئه بالحكومة
ً
ّ
ّ
ســائــا إيــاهــم عــمــا سـتـكــون ردة فعل
املـ ـس ــاع ــدي ــن ال ـق ـض ــائ ـي ــن وع ـن ــاص ــر
الشرطةّ ،
وعما إذا كانت هذه الخطوة
س ـتــدف ـع ـهــم إلـ ــى ال ـت ــوق ــف ع ــن ال ـق ـيــام
بواجباتهم باندفاع!
وح ــول قــوانــن الـبــرامــج ،شــرح وزيــر
املـ ـ ــال أن امل ـب ــال ــغ الـ ـت ــي وضـ ـع ــت فــي
املوازنة «صفر» أمام بعض البرامج،
مثل طريق القديسني ،مرفأ جونيه،
مـ ــرفـ ــأ عـ ـ ــدلـ ـ ــون ،طـ ــريـ ــق ك ـ ـفـ ــرمـ ــان ـ ـ
مــرج ـع ـيــون ،سـبـبـهــا أن أم ـ ــوال هــذه
املـشــاريــع أق ــرت فــي الـعــام  2018ولم
ت ـس ـت ـخ ــدم وأن ـ ـهـ ــا س ـت ـص ــرف خ ــال
الـعــام الـحــالــي ،وت ـقـ ّـرر أيـضــا تأجيل
إقرار املادة حتى كتابة نص واضح.
وأقـ ــرت املـ ــواد  16و 17و ،18بتعديل
ال ــرس ــوم ال ـت ــي تـسـتــوفـيـهــا املــديــريــة
ال ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـ ـعـ ــام ،م ـث ــل إج ـ ــازات
ع ـ ـ ــرض ال ـ ــدع ـ ــاي ـ ــات وإج ـ ـ ـ ـ ـ ــازات ع ـمــل
الفنانني وفرض غرامات جديدة على
ال ـش ــرك ــات الـسـيــاحـيــة ال ـتــي تستقدم
ّ
وف ـ ــودا أجـنـبـيــة ف ــي ح ــال ت ـخــلــف من
في عهدتها عن املغادرة ،واستحداث
رس ـ ــوم تـسـتــوفـيـهــا امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
ل ــأم ــن ال ـ ـعـ ــام عـ ــن كـ ــل إع ـ ـ ــان طــرقــي
ومعاملة نقل كفيل للعمال األجانب
ول ـقــاء مـنــح تـصــريــح س ـنــوي لــدخــول
ح ـ ــرم امل ـ ــراف ـ ــئ ال ـب ـح ــري ــة ل ـك ــل عـمـيــل
جمركي.
(األخبار)

«الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي في خطر» .هذه
هي الخالصة التي ّ
يقدمها
المدير العام للصندوق
محمد كركي تعليقًا على
البنود الواردة في مشروع
موازنة  2019عن الضمان.
يعتقد كركي أن هذه البنود
ّ
تمس المفاهيم التي أنشئ
الصندوق عليها بهدف
تحقيق األمن االجتماعي ،لذا
«من الضروري شطبها»
محمد وهبة
تـضـمــن مـ ـش ــروع م ــوازن ــة  2019ستة
ب ـ ـنـ ــود تـ ـ ـط ـ ــاول ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ــوط ـن ــي
للضمان االجتماعي .بعضها يشطب
ً
أمواال للضمان على الدولة ،وبينها ما
ّ
يكرس موضوع اإلعفاء من الغرامات
وزيــادات التأخير وتساوي املتخلفني
عن السداد باملنتظمني فيه .كذلك هناك
بـنــود تخلق تـعـقـيــدات إداريـ ــة صعبة
التحقيق ،وتضرب رواتب مستخدمي
الصندوق وال سيما الفئات املغبونة
منهم.
هــذه ليست امل ـ ّـرة األول ــى الـتــي يصاب
فـيـهــا ال ـض ـم ــان ب ـب ـنــود م ـط ــروح ــة في
م ـشــروع امل ــوازن ــة .إال أن غــالـبـيــة هــذه
ال ـب ـن ــود ك ــان ــت ت ـل ـغــى ب ـع ــد ت ـح ـ ّـرك ــات
واح ـت ـجــاجــات ،مــا يثير ال ـت ـســاؤل عن
الـ ـه ــدف م ــن اإلص ـ ـ ــرار ع ـلــى ”إص ــاب ــة“
الضمان بمواد قانونية تفيد أصحاب
العمل مثل وقف العمل بموجب براءة
الــذمــة ال ــذي كــان مطروحًا فــي مــوازنــة
 ،2018أو مثل تحفيز املؤسسات على
حساب الضمان من دون آلية واضحة
لـتـطـبـيـقــه ،أو م ـثــل االلـ ـت ــزام بـتـســديــد
ديــون الــدولــة بال فــوائــد… ثمة الكثير
م ــن ال ـط ــروح ــات ال ـت ــي ك ــان ــت الـسـلـطــة
تتراجع عنها ،تمامًا كما حصل أمس
بعد االجتماع الذي عقد في وزارة املال
بــن الــوزيــر عـلــي حـســن خليل ووزي ــر
ال ـع ـم ــل ك ـم ـيــل أبـ ــو س ـل ـي ـمــان ورئ ـي ــس
االتحاد العمالي العام بشارة األسمر.
ي ـق ــول هـ ــذا األخـ ـي ــر إن وزي ـ ــر امل ـ ــال لم
ّ
يتمسك بأي مادة مقترحة في مشروع
امل ــوازن ــة «وات ـف ـق ـنــا عـلــى شـطــب امل ــادة

ال ـتــي ت ـخـ ّـص إل ـغ ــاء ال ـف ــوائ ــد املـتــرتـبــة
للضمان عــن دي ــون الــدولــة ،وأن تدفع
ال ــدول ــة دي ــون ـه ــا ل ـل ـض ـمــان وفـ ــق آلـيــة
خ ــاص ــة (ي ــرج ــح أن ي ـك ــون األم ـ ــر عبر
سندات خزينة) ،واتفقنا أيضًا على أن
ّ
تسدد الدولة ّ
حصتها من االشتراكات
ال ـ ـعـ ــائـ ــدة ل ـل ـض ـم ــان عـ ــن أج ــرائـ ـه ــا…
وهناك إعادة نظر بكل املواد األخرى».
ف ــي الـ ــواقـ ــع ،ه ـن ــاك أك ـث ــر م ــن مـشـكـلــة
فــي البنود املـطــروحــة ،منها مــا لــه أثر
سيئ ،ومنها ما يحتاج إلــى توضيح
وت ـحــديــد اآللـ ـي ــات .وم ــن أبـ ــرز الـبـنــود
ال ـت ــي أث ـ ـ ــارت امل ـ ـخـ ــاوف ع ـل ــى أوضـ ــاع
الـصـنــدوق املــالـيــة ،هــي امل ــادة  43التي
تعفي الــدولــة مــن س ــداد الـفــوائــد على
دي ــون ـه ــا ال ـع ــائ ــدة ل ـل ـص ـنــدوق وال ـتــي
الـتــزمــت بتقسيطها بـقــوانــن صــدرت
عن املجلس النيابي في عام  2006وفي
ع ــام  ،2014وف ــي م ــوازن ــة  2017حني
على عشرة
جــرت جدولة هــذه الــديــون ّ
أقساط سنوية .قانونًا ،تصنف ديون
الضمان مـمـتــازة ،أي أن لها األولــويــة
املطلقة فــي ح ــاالت اإلف ــاس ،لــذا كيف
يمكن الــدولــة أن تـتـهـ ّـرب مـنـهــا؟ يـقـ ّـدر
امل ــدي ــر ال ـع ــام ل ـل ـض ـمــان مـحـمــد كــركــي
قـيـمــة ه ــذه ال ــدي ــون وف ــوائ ــده ــا بنحو
 2800مليار ليرة (هــذا الرقم ال يشمل
كل الديون ،إذ هناك مصادر تشير إلى
أن الــديــون وفــوائــدهــا تصل إلــى 3200
مليار لـيــرة) ،مشيرًا إلــى أن الــدولــة لم
ت ـسـ ّـدد أكـثــر مــن  70مـلـيــار لـيــرة خــال

خـ ـم ــس س ـ ـنـ ــوات ال عـ ــن م ـســاه ـم ـت ـهــا
بـ ـنـ ـسـ ـب ــة  %25م ـ ـ ــن ن ـ ـف ـ ـقـ ــات امل ـ ـ ــرض
واألم ــوم ــة وال ع ــن ديــون ـهــا املـتــوجـبــة
للضمان .ويقول إن «مــن غير املعقول
أن ي ـت ـكـ ّـبــد ال ـض ـم ــان ف ــوائ ــد لـتـســديــد
ّ
تتنصل الــدولــة من
الـتـقــديـمــات ،فيما
امل ـتــوج ـبــات عـلـيـهــا .ف ـقــد بـلـغــت قيمة
الفوائد املترتبة على املسحوبات من
فــرع تعويض نهاية الخدمة ملصلحة
ضمان املرض واألمومة ما قيمته 700
مليار ليرة!».
وم ـ ــن ال ـب ـن ــود الـ ـت ــي ي ـع ـت ــرض عـلـيـهــا
الصندوق ،املــادة  36املتعلقة باإلعفاء
مــن الـغــرامــات وزيـ ــادات الـتــأخـيــر .هذا
الـ ـن ــوع م ــن اإلع ـ ـفـ ــاء تـ ـك ـ ّـرر ك ـث ـي ـرًا فــي
ّ
السنوات املاضية «مــا ّ
التهرب
يكرس
من تسديد االشتراكات ويساوي بني
املتخلفني عن الدفع واملنتظمني فيه»،

ً
الدولة أصال لم تدفع
أكثر من  70مليار ليرة
خالل خمس سنوات

التعدي على رواتب المستخدمين
ّ
نصت املــادة  61من قانون املوازنة على وقف العمل بتوزيع األربــاح والرواتب
اإلضافية .استهل وزير املال هذه املادة بعبارة «خالفًا ألي ّ
نص عام أو خاص»،
وذك ــر فــي األمـثـلــة الـصـنــدوق الــوطـنــي للضمان االجـتـمــاعــي على أنــه مــن بني
املؤسسات التي تخضع لنص هذه املادة «ما ّ
يعد تعديًا على رواتب مستخدمي
الضمان» بحسب رئيس نقابة مستخدمي الضمان حسن حوماني .وخالفًا
للدراسة التي ّ
أعدها املدير املالي في الضمان باإلنابة شوقي بونصيف عن
ّ
تتطرق إلى مسألة االقتطاع من رواتب
األثر السلبي لكل هذه البنود والتي ال
ّ
املستخدمني ،يؤكد حوماني أن «موازنة الضمان مستقلة عن املوازنة العامة ،أي
أن الخزينة لن تحصل على أي وفر من االقتطاع من مستخدمي الضمان الذين
لم يحصلوا على تعديل على سالسل رواتبهم ،وليس لديهم معاش تقاعدي.
لن نسمح بأن يقتطعوا من رواتبنا ومستعدون للذهاب إلى إضراب مفتوح إذا
لم يستجيبوا ملطالبنا والتظاهر أمام القصر الحكومي» .وبحسب املدير العام
للضمان محمد كركي ،فإنه في حال إلغاء الرواتب اإلضافية «تصبح املعاشات
ً
متدنية ،ويخسر املستخدمون ربع رواتبهم ،فضال عن الغنب الالحق برواتب
الفئات العليا في الضمان (فئة ثالثة ،فئة ثانية ،فئة أولى)».

وفق كركي .وفي ظل وجود  2400طلب
تـقـسـيــط لـلـمـتــأخــرات ل ــدى الـصـنــدوق
وعـ ــدم إم ـك ــان مـعــالـجــة أك ـث ــر م ــن 600
طلب منها حتى اآلن بعد مرور بضعة
أشـهــر عـلــى ب ــدء اإلع ـفــاء األخ ـيــر ،فإنه
ي ـف ـتــرض ب ــال ــدول ــة أن ت ـعــالــج مشكلة
الديون القديمة التي تعود إلى ما قبل
عام  2000وإعفاء املكلفني منها نهائيًا
ح ـتــى ال يـبـقــى ال ـض ـمــان أس ـي ـرًا لـهــذه
ال ــدي ــون الـتــي تـكـ ّـبــد ال ـص ـنــدوق أكــافــا
ك ـب ـي ــرة رغـ ــم ق ـي ـم ـهــا ال ـب ـس ـي ـطــة ،ال أن
ّ
التهرب من
تذهب في اتجاه تشجيع
التسديد وتكريس مبدأ اإلعفاء.
أمـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى امل ـ ـ ـ ــادة  40ال ـت ــي
تعطي املــؤسـســات حــوافــز السـتـخــدام
أج ــراء لبنانيني تتحمل الــدولــة كلفة
اشتراكاتهم ،فــإن هــذه املــادة أقـ ّـرت في
موازنة  2018من دون أن تصدر مراسيم
تطبيقية لها ،أي أنها لم تطبق .برأي
كركي ،يتطلب تطبيق هذه املــادة آلية
ً
معقدة ،فضال عن أنه ال ضمانات بأن
تسدد الدولة املتوجبات عليها «وهي
التي لم ّ
تسدد أي متوجبات للضمان
منذ فـتــرة طــويـلــة .كــان يجب أن يذكر
فــي امل ــادة املطروحة فــي مــوازنــة 2019
شرط لتحصيل أموال الصندوق ،أو أن
تنص هــذه املــادة على وجــوب تسديد
رب العمل املتوجبات عن األجير وأن
ي ـس ـتـ ّ
ـرد ه ــذه امل ـبــالــغ م ــن ال ــدول ــة مثل
ضريبة القيمة املضافة» يقول كركي.
وك ــان وزي ــر امل ــال قــد ذك ــر فــي تـقــريــره
امل ـ ــرف ـ ــوع إلـ ـ ــى م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء عــن
امل ـ ــوازن ـ ــة ،أنـ ــه جـ ــرى ل ـح ــظ مـســاهـمــة
ل ـ ـل ـ ـص ـ ـنـ ــدوق بـ ـقـ ـيـ ـم ــة  292.6م ـل ـي ــار
ل ـي ــرة ،أي أق ــل م ـمــا ل ـحــظ ف ــي مــوازنــة
 2018ب ـق ـي ـمــة  50م ـل ـي ــار لـ ـي ــرة ،وق ــد
ج ـ ــرت إض ــاف ــة عـ ـب ــارة م ـل ـت ـب ـســة ج ـدًا
ه ــي« :دون االشـ ـت ــراك ــات» ،م ــا فـ ّـســره
كــركــي بــأنــه تـنـ ّـصــل مــن ال ــدول ــة تـجــاه
ت ـس ــدي ــد االش ـ ـتـ ــراكـ ــات عـ ــن أج ــرائ ـه ــا
وت ـ ـ ـنـ ـ ـ ّـصـ ـ ــل ت ـ ـ ـجـ ـ ــاه تـ ـ ـس ـ ــدي ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ %1
امل ـتــوج ـبــة ع ـلــى ال ــدول ــة لـتـمــويــل فــرع
ضـمــان املـتـقــاعــديــن .ل ــذا ،يشير كركي
إل ـ ـ ــى أن ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة تـ ـ ـض ـ ــرب الـ ـضـ ـم ــان
الـصـحــي لـلـمـتـقــاعــديــن ،وت ـت ـهـ ّـرب من
تـســديــد مبلغ  109مـلـيــارات لـيــرة عن
اشتراكاتهم .يستفيد من هذا النظام
حــالـيــا أكـثــر مــن  8000أس ــرة ويتوقع
أن يــرت ـفــع ال ـع ــدد تــدري ـج ـيــا إل ــى 150
ألــف أس ــرة… هــذه امل ــادة تطيح األمــن
االجتماعي .باختصار يعتقد كركي
أن امل ــواد الـ ــواردة فــي امل ــوازن ــة والـتــي
ّ
تتعلق بالصندوق «تشكل خطرًا على
استمرارية الضمان وتدفقاته املالية
وعلى التقديمات للمضمونني».

تقرير

وزير المال :البعض ال يزال يريد رفع الـTVA
ق ـ ــالـ ـ ـه ـ ــا وزي ـ ـ ـ ـ ــر امل ـ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـل ـ ــي ح ـس ــن
خـ ـلـ ـي ــل ل ـ ــوزي ـ ــر الـ ـعـ ـم ــل كـ ـمـ ـي ــل أب ــو
سليمان ّولرئيس االتحاد العمالي
الـ ـع ــام بـ ــشـ ــارة األسـ ـم ــر (عـ ـل ــى ذم ــة
مـصــادرهـمــا) الـلــذيــن التقياه أمــس:
«البعض ال يــزال يدفع باتجاه رفع
الضريبة على القيمة املـضــافــة إلى
 15ف ــي امل ـئ ــة ورف ـ ــع س ـع ــر صـفـيـحــة
الـبـنــزيــن خـمـســة آالف ل ـي ــرة» .وتـلــك
إجـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات كـ ـ ــان ق ـ ــد نـ ـف ــاه ــا رئ ـي ــس
ال ـح ـك ــوم ــة س ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،عـقــب
الـكـشــف عـنـهــا ف ــي «األخـ ـب ــار» ،فهل
فــي الحكومة مــن يسعى إلــى إعــادة
تـ ـع ــويـ ـمـ ـه ــا ،ملـ ــواج ـ ـهـ ــة فـ ـش ــل خ ـطــة
خفض الرواتب؟
حـتــى اآلن ،ال ن ـقــاش جــديــا فــي هــذه
الـ ـخـ ـط ــوة ،ل ـك ــن ط ــرح ـه ــا أث ـ ـ ــار قـلــق
االتـ ـح ــاد ،بــالــرغــم م ــن الـتـصــريـحــات
اإليجابية التي تلته.

ان ـع ـقــاد االج ـت ـم ــاع أمـ ــس ،ف ــي ال ـيــوم
األول م ــن اإلضـ ـ ــراب الـ ــذي دع ــا إلـيــه
االتـ ـح ــاد ال ـع ـمــالــي مل ــدة ث ــاث ــة أي ــام،
ّ
شكل خطوة أولى في مسار مواجهة
اإلجـ ــراءات الـتــي تتضمنها املــوازنــة
وتطاول العمال وحقوقهم .وبالرغم
مــن أن هــذه املــواجـهــة تقع فــي صلب
وظـ ـيـ ـف ــة االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ،إال أن مـ ـص ــادر
عـ ّـمــال ـيــة م ـع ــارض ــة ل ـق ـي ــادة االت ـح ــاد
لــم تـجــد فــي الـتـحــرك س ــوى ج ــزء من
الصراع السياسي في البلد ،انطالقًا
م ــن مـشـهــد هــزلــي ع ـنــوانــه :االت ـحــاد
الـعـمــالـ ّـي ال ــذي تسيطر عليه حركة
أم ــل ي ـنــفــذ إض ــراب ــا ض ــد اإلجـ ـ ــراءات
الـ ـت ــي ي ـق ـتــرح ـهــا وزيـ ـ ــر ح ــرك ــة أم ــل،
والتي تطاول بشكل رئيسي الضمان
االجـتـمــاعــي املـسـيـطــر عليه مــن قبل
حركة أمل!
تلك معادلة ال تعجب رئيس االتحاد
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ب ـشــارة األس ـم ــر .ي ـقــول« :إذا سكتنا
نتهم بالتواطؤ ،وإذا اعترضنا تثار
الشكوك حول تحركنا ،فهل املطلوب
الـسـكــوت وإمـ ــرار ه ــذه اإلج ـ ــراءات؟».
يضيف «إن االتحاد العمالي مستمر
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ال ـس ـل ـط ــة الـ ـت ــي تــريــد
تحميل الـطـبـقــة الـعــامـلــة والـضـمــان
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة خ ـف ــض
العجز».
فــي االج ـت ـمــاع ،ك ــان ال ـس ــؤال بسيطًا
ومـ ـك ــررًا :ملـ ــاذا ال تـتـحـمــل امل ـص ــارف
وأص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاب ال ـ ــرس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــل ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى
امل ـس ــؤول ـي ــة؟ وك ـ ــان الف ـت ــا أن يسمع
الوفد تاكيدًا من خليل بأن املصارف
ستشارك في كلفة خفض العجز.
ّ
قلق االتحاد العمالي متعلق تحديدًا
بـ ـمـ ـصـ ـي ــر الـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــان االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي.
بالنسبة إليه ما تتضمنه املوازنة من
إج ــراءات يمكن أن يضرب الضمان،

وب ــالـ ـت ــال ــي إح ـ ـ ـ ــداث كـ ــارثـ ــة تـ ـط ــاول
املــوظ ـفــن وامل ـت ـقــاعــديــن وحـقــوقـهــم.
وإذا كــانــت حــالــة الهلع ساهمت في
ازدي ــاد طلبات سحب التعويضات،
ف ــإن اسـتـمــرار ه ــذه الـحــالــة يمكن أن
يؤدي إلى إفالس مؤسسات وإنهاك
ميزانية الضمان.
ب ــاملـ ـحـ ـصـ ـل ــة ،أعـ ـ ـل ـ ــن خـ ـلـ ـي ــل أنـ ـ ـ ــه ال
يتمسك بــأي بند ،متعهدًا بتقسيط
مستحقات الضمان ،لكنه أقــرن ذلك
بعبارة «فور توفر االعتمادات» .وهو
التعهد نفسه ال ــذي قطعه بالنسبة
الـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــات املـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات
الـحـكــومـيــة (أعـلـنــت اإلضـ ــراب الـيــوم
وغ ـ ـدًا) وامل ـق ــدرة بـ ـ  400مـلـيــار لـيــرة،
ومستحقات البلديات املقدرة بـ 700
مليار ليرة .كذلك تعهد خليل بإلغاء
ال ـب ـن ــد امل ـت ـع ـلــق ب ــإع ـف ــاء الـ ــدولـ ــة مــن
فوائد ديونها إلى الضمان.

ال يـبــدو االت ـحــاد الـعـمــالــي مطمئنًا
إلــى أن هــذه الــوعــود ستتحول إلــى
ح ـق ـي ـق ــة ،وه ـ ــو ل ــذل ــك يـ ـك ــرر دع ــوت ــه
ال ـح ـك ــوم ــة إلـ ــى ال ـ ـحـ ــوار م ــع ج ـهــات
اإلنـ ـت ــاج واالتـ ـح ــاد ال ـع ـمــالــي ال ـعــام
والـهـيـئــات االقـتـصــاديــة وامل ـصــارف.
وق ــد ك ــرر األس ـم ــر ه ــذا امل ـط ـلــب بعد
االجتماع ،فقال :نحن مع الحكومة،
ول ـ ـكـ ــن ف ـ ـل ـ ـت ـ ـحـ ــاورنـ ــا .أضـ ـ ـ ـ ــاف :مــن
املـ ـفـ ـت ــرض أن ي ـ ـكـ ــون ه ـ ـنـ ــاك ح ـ ــوار
ولـيــس ف ــرض .وت ـجــدر اإلش ــارة إلــى
أن االتحاد سبق أن راسل الحكومة،
طالبًا أن توزع املوازنة على الهيئات
املعنية إلب ــداء املــاحـظــات بشأنها،
قبل إصدارها ،إال أن ذلك لم يحدث.
يـسـتـمــر االتـ ـح ــاد ف ــي اإلض ـ ـ ــراب ،في
محاولة منه للضغط على الحكومة
ل ـت ـح ـيــد عـ ــن إج ـ ــراءاتـ ـ ـه ـ ــا .ل ـك ــن ه ــذا
الضغط ال يــراه كثر ســوى حلقة في

الصراع السياسي القائم ،وفي أكثر
مــن مـلــف ،ليست انـتـخــابــات مجلس
إدارة الضمان ســوى جــزء منها .أما
بــال ـن ـس ـبــة الـ ــى األسـ ـم ــر ،ف ــاإلض ــراب
ج ــزء مــن صــرخــة فــي وج ــه إج ــراءات
ت ـمـ ّـس مـكــاســب أســاس ـيــة تــم جنيها
ف ـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـ ـع ـ ــام عـ ـب ــر س ـ ـنـ ــوات.
وق ــال« :لـسـنــا ه ــواة قـطــع ش ــوارع أو
إض ـ ــراب ـ ــات ف ـن ـحــن مـ ــن ي ـت ـض ــرر مــن
اإلضرابات ،عمالنا الذين يتضررون
مــن اإلضــرابــات .لكن كما ُيطلب منا
أن نساهم فليساهم غيرنا أيضًا».
وإضــافــة إلــى االت ـحــاد العمالي الـعــام،
أع ـل ـن ــت ال ـه ـي ـئ ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ل ــراب ـط ــة
األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة املـ ـتـ ـف ــرغ ــن فـ ــي ال ـج ــام ـع ــة
اللبنانية اإلضراب الشامل اليوم وغدًا،
دفاعًا عن الجامعة اللبنانية وأهلها.
ورأت ال ـه ـي ـئــة أن اإلضـ ـ ـ ــراب امل ـف ـتــوح
سيكون معلنًا تلقائيًا إذا مــا صــدرت

املوازنة وفيها ّ
مس بتقديمات صندوق
تـعــاضــد أس ــات ــذة الـجــامـعــة ورواتـبـهــم
ونـ ـظ ــامـ ـه ــم الـ ـتـ ـق ــاع ــدي« ،وال سـيـمــا
أنهم الفئة الــوحـيــدة التي لــم تشملها
السلسلة األخيرة وال أي إضافات من
درج ــات استثنائية أو غــاء معيشة».
ودع ــت الـهـيـئــة أس ــات ــذة الـجــامـعــة إلــى
عـقــد اج ـت ـمــاع ،عـنــد ال ــواح ــدة مــن بعد
ظهر االثـنــن ،فــي مجمع الجامعة في
ال ـ ـحـ ــدث ،ع ـل ــى أن ت ـت ــوق ــف الـ ـ ــدروس،
الـ ـح ــادي ــة عـ ـش ــرة والـ ـنـ ـص ــف ،لـتــأكـيــد
الـتـضــامــن مــع الـجــامـعــة وال ـت ــداول في
األخطار التي تتهددها وتتهدد أهلها
من أساتذة وموظفني وطالب.
واس ـت ـغــربــت الـهـيـئــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ،في
بـ ـ ـي ـ ــان أص ـ ـ ــدرت ـ ـ ــه ع ـ ـقـ ــب اج ـت ـم ــاع ـه ــا
الدوري ،أساليب السلطة في معالجة
األزمـ ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة ،ع ـبــر االق ـت ـطــاع
من الرواتب والتقديمات االجتماعية

وامل ـ ـ ـعـ ـ ــاشـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ـقـ ــاعـ ــديـ ــة ،وإلـ ـ ـغ ـ ــاء
ال ـح ـق ــوق املـكـتـسـبــة وفـ ــرض ضــرائــب
جــديــدة ،وزي ــادة األسـعــار على السلع
األســاس ـيــة .وأك ــدت الهيئة إصــرارهــا
عـلــى حــق األس ــات ــذة بــالـحـصــول على
الـ ـث ــاث درجـ ـ ــات وال ـخ ـم ــس س ـن ــوات.
ورف ـض ــت «خ ـفــض م ــوازن ــة الـجــامـعــة،
ً
التي هي أصــا ضئيلة ،ألنه ال تطور
اق ـت ـصــادي وال حــل ملـخـتـلــف األزم ــات
ب ــدون دع ــم التعليم الـعــالــي والبحث
العلمي».
كــذلــك أع ـلــن مـجـلــس ن ـقــابــة مــوظـفــي
مـصــرف لبنان اإلض ــراب التحذيري
ال ـ ـيـ ــوم وغـ ـ ـ ـ ـدًا ،احـ ـتـ ـج ــاج ــا عـ ـل ــى مــا
تتضمنه نقاشات املوازنة من ّ
«مس
بالرواتب والتقديمات التي ضمنها
القانون ملوظفي مصرف لبنان منذ
تأسيسه».
(األخبار)

