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لبنان

لبنان
قضية اليوم

تقرير

«القضية الفلسطينية» إلى مقبرة اللجان؟

أين مصرف لبنان ووزارة االقتصاد والنيابة العامة؟

«دوالر الخلوي» بـ  1686ليرة!

ّ
ّ
تشهد األسواق انفالتًا واضحًا في سعر الصرف ،تكلل أمس بإصدار نقابة أصحاب محال الخلوي بيانًا تعلن فيه مواربة
أنها باتت تعتمد سعر صرف بقيمة  1686ليرة للدوالر ،بعدما سبقها ّ
الصرافون وشركات تحويل األموال الى اعتماد أسعار
ّ
متفاوتة أعلى من السعر الرسمي .كل ذلك يحصل في ظل صمت السلطات الرسمية ،وفي مقدمها مصرف لبنان ،تاركة
ّ
يتحملون كلفة سياساتها
الناس
فيفيان عقيقي
ّ
أص ـ ـ ـ ـ ــدرت نـ ـق ــاب ــة أص ـ ـح ـ ــاب مـ ـح ــال
الخلوي بيانًا ،أمــس ،تطلب فيه من
ّ
ّ
«التقيد بالئحة األسعار وفق
التجار
س ـعــر ص ــرف الـ ـ ــدوالر حــال ـيــا ،لحني
ت ـث ـب ـي ـتــه م ــن ق ـب ــل مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان»،
وتـحـ ّـدد فيه «سعر بطاقة التشريج
ملـ ّـدة شهر واحــد ب ـ  41ألــف ليرة لكل
مـ ــن خـ ـط ــوط ت ــات ــش وألـ ـ ـف ـ ــا ،وس ـعــر
بطاقة التشريج لـ  10أيام من تاتش
بـ  21ألفًا ومن ألفا بـ  17ألف ليرة».
ال تنفصل هذه الخطوة عن خطوات
سابقة مماثلة ،مثل تحويل األقساط
الجامعية إلى الدوالر ،وبيع الدوالر
مــن الـصـ ّـرافــن وشــركــات التحويالت

ُ
انفالت
عن
لبنان
مصرف
صمت
«سعر الدوالر» في األسواق ّ
يعد
ّ
خفضًا مقنعًا لقيمة الليرة

املالية بأسعار متفاوتة وأعـلــى من
ال ـس ـعــر ال ــرس ـم ــي ،ف ــي ح ــن يـسـتـمـ ّـر
مصرف لبنان ببيع وش ــراء الــدوالر
بـ  1514ليرة .وهو ما يطرح عالمات
اس ـت ـف ـه ــام حـ ـي ــال ص ـم ــت ال ـس ـل ـطــات
امل ـع ـن ـي ــة (م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان ووزارة
االقتصاد والنيابات الـعـ ّ
ـامــة) وعــدم
ّ
تحركها لضبط سعر الـصــرف على
أســاس السعر الثابت ومنع تحميل
الناس كلفة سياسة املصرف املركزي
ال ــرام ـي ــة إلـ ــى س ـحــب ال ـ ـ ـ ــدوالرات من
السوق.
مـ ــا يـ ـم ـ ّـي ــز خـ ـط ــوة نـ ـق ــاب ــة أصـ ـح ــاب
ّ
محال الخلوي -1 :أنها اإلعالن األول
ّ
ّ
الذي يصدر عن جمعية تجار حيال
اع ـت ـم ــاده ــا س ـع ــر ص ـ ــرف أعـ ـل ــى مــن
الـسـعــر الــرس ـمــي ،و -2أن ـهــا تتعامل
مع الدولة ممثلة بشركتي الخلوي،
وب ــال ـت ــال ــي ت ـحــاس ـب ـهــا وفـ ـق ــا لـسـعــر

من اعتصام طالب الجامعات امام وزارة التربية أمس احتجاجًا على «دولرة» األقساط (هيثم الموسوي)

صرف أعلى من السعر الذي تعتمده.
ف ــي الـ ــواقـ ــع ،ت ـع ـ ّـد ب ـط ــاق ــات تـشــريــج
وفاتورة الخلوي الخدمة األساسية
الوحيدة ّ
املقومة بالدوالر في لبنان،

ووفـقــا لــأسـعــار الرسمية الـصــادرة
ع ــن ش ــرك ـت ــي الـ ـخـ ـل ــوي ،ي ـب ـلــغ سـعــر
بطاقة التشريج لشهر واحد ،مضافًا
إلـيــه الضريبة على القيمة املضافة

ن ـحــو  25.23دوالرًا ،وس ـعــر بـطــاقــة
الـتـشــريــج مل ـ ّـدة  10أي ــام مـضــافــا إليه
الضريبة على القيمة املضافة نحو
 12.61دوالرًا لخطوط تاتش ،و10.08

وهو ما يعني
دوالرات لخطوط ألفاُ ،
أن س ـعــر ص ــرف ال ـل ـيــرة املـ ـح ـ ّـدد في
البيان يــراوح بني  1686و 1625ليرة
مقابل الدوالر.

طالب الجامعات :لن ندفع بالدوالر!
فاتن الحاج
ه ـ ــو ال ـ ـت ـ ـحـ ــرك األول ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــات
ال ـ ـطـ ــاب ـ ـيـ ــة ال ـ ـي ـ ـسـ ــاريـ ــة والـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوادي
الـعـلـمــانـيــة ف ــي ال ـجــام ـعــات الـخــاصــة
والجامعة اللبنانية احتجاجًا على
قــرارات اإلدارات تحويل األقساط إلى
الدوالر األميركي .أمس ،نشد الطالب
الحماية مــن وزارة التربية بصفتها
الجهة الوصية على التعليم الجامعي
ال ـ ـخـ ــاص ،وامل ــؤت ـم ـن ــة ع ـل ــى م ـحــاربــة
االت ـ ـجـ ــار بــال ـت ـع ـل ـيــم .ودع ـ ـ ــوا إلـ ــى أن
تكون اإلدارة في الجامعات تشاركية
ً
وبعيدة عن التعتيم« ،إذ ليس مقبوال
أن نـسـمــع بــال ـصــدفــة بـ ـق ــرارات كـهــذه
ت ـم ــس ب ـس ــام ــة االقـ ـتـ ـص ــاد مل ـصــالــح
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مــال ـيــة ض ـي ـق ــة» .الـ ـط ــاب رفـ ـض ــوا أن
تـ ـتـ ـح ــول ج ــامـ ـع ــاتـ ـه ــم إل ـ ـ ــى «مـ ـح ــال
صرافة» ،مؤكدين أن صوتهم سيكون
أعلى من القسط العالي.
الشعار األســاســي الــذي رفـعــوه #لــن_
ن ــدف ــع_ال ـث ـم ــن .وهـ ـن ــا أوضـ ـ ــح عـضــو
شـبـكــة مـ ــدى ال ـطــاب ـيــة ،ك ــري ــم سيف
الــديــن ،باسم املعتصمني ،أن «جيلنا
لــم يكن لــه دور فــي وضــع السياسات
ال ـت ــي أدت إلـ ــى هـ ــذه ال ـن ـت ــائ ــج ،ومــن
ي ـت ـح ـم ــل مـ ـس ــؤولـ ـي ــة األزم ـ ـ ـ ــة امل ــال ـي ــة
ون ـت ــائ ـج ـه ــا هـ ــم امل ـ ـسـ ــؤولـ ــون ال ــذي ــن
أشرفوا على القرارات املالية والنقدية
باملاضي وأوصـلــوا الوضع إلــى هذه
املرحلة».
وان ـ ـطـ ــاقـ ــا م ـ ــن أن «قـ ـسـ ـطـ ـن ــا ق ـصــة

وطـ ـنـ ـي ــة ولـ ـيـ ـس ــت ج ــامـ ـعـ ـي ــة» ،ح ــذر
س ـيــف ال ــدي ــن م ــن ت ـك ــرار م ــا يحصل
معهم مع كل مؤسسة تريد أن تحمي
نفسها على حساب مصلحة الناس.
الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ،كـ ـم ــا ق ـ ـ ــال ،هـ ــي م ــواج ـه ــة
ك ــل إدارة جــام ـعــة ت ـسـ ّـجــل األق ـس ــاط
بغير الليرة اللبنانية ،بغض النظر
مـتــى ب ــدأ ال ـق ــرار وك ـيــف ،بــاعـتـبــار أن
املـ ــوضـ ــوع ت ـف ــاع ــل هـ ــذا ال ـص ـيــف مــع
الجامعة األمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت ،في
حني أن القصة بدأت عمليًا منذ زمن
ف ــي جــام ـعــات أخـ ــرى قـلـبــت قسطها
عـلــى الـ ــدوالر أو أنـهــا تــأخــذ قسطها
بالدوالر باألساس.
الطالب رفضوا استخفاف الجامعات
بعقولهم والتحصيل األكاديمي الذي

قــدم ـتــه ه ــي نـفـسـهــا ل ـهــم .ه ــم لـيـســوا
مقتنعني بالحجج التي ساقتها على
سبيل «األبـلـيـكـيـشــن» ودخ ــول نظام
قبول عاملي ،ما يحتم على الجامعات
ات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ قـ ـ ـ ـ ــرار اس ـ ـت ـ ـي ـ ـفـ ــاء األقـ ـ ـس ـ ــاط
بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدوالر« ،فـ ـ ـه ـ ــذه حـ ـج ــة مـ ـ ـ ــردودة
باعتبار أن األمر مطبق في جامعات
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ،ول ـ ـ ــم تـ ـحـ ـت ــج ال ـ ـ ــى ت ـح ــوي ــل
قسطها إل ــى دوالر .أم ــا الـحــديــث عن
أن الجامعات تقبل الدفع بــأي عملة،
فهذه مسألة بديهية وطبيعية ،لكن
مشكلة ال ـطــاب فــي مـكــان آخ ــر وهــي
عـمـلــة الـقـســط نـفـســه ال ــذي سيصبح
خـ ــاض ـ ـعـ ــا لـ ـسـ ـع ــر ال ـ ـ ـصـ ـ ــرف ع ـن ــدم ــا
يدفعون بالليرة».
املعتصمون لـ ّـوحــوا بــأن قصتهم لن

ً
«ليس مقبوال أن نسمع
بالصدفة بقرارات كهذه
تمس بسالمة االقتصاد
لمصالح مالية ضيقة»

تـنـتـهــي عـنــدمــا يــدف ـعــون الـقـســط مع
ب ــداي ــة الـش ـهــر امل ـق ـبــل ،ب ــل سيكملون
التحرك حتى التراجع عن القرارات.

«دوالر التحويل» بـ  1560ليرة!
بــات لـلــدوالر ســوق غير نظامية في لبنان .فبعد شح ال ــدوالرات لدى
الصرافني ورفع سعر الصرف الى  1565ليرة ،بدأت السوق تعتمد على
معايير ذاتية لتسعير الليرة بعيدًا عن التسعيرة الرسمية التي يحددها
مصرف لبنان للمصارف والـصــرافــن ،وال سيما أن غالبية التجار
يستوردون السلع ويدفعون ثمنها بالدوالر ويبيعونها للمستهلكني
بالليرة .تجار املشتقات النفطية وأصـحــاب محطات البنزين قــرروا
إعــان اإلض ــراب احتجاجًا على انـعــدام قدرتهم على الحصول على
ال ـ ــدوالرات لتسديد فــواتـيــر اسـتـيــراد الـبـنــزيــن وامل ـ ــازوت .وه ــذا األمــر
ينسحب على العديد من القطاعات التجارية التي تستورد وتبيع سلعًا
مختلفة .لكن كان الفتًا ظهور نمط جديد من آليات التسعير الذاتية
لــدى شــركــات الـخــدمــات .فبعد الـخــدمــات التعليمية ومـحــال «تشريج
الخلوي» ،بدأت شركات تحويل األموال مثل «أو إم تي» تسعير الليرة
مقابل الدوالر بـ  1560ليرة .وبعد انتشار صورة من أحد فروع وكالء
الشركة تظهر «ملصقًا» يحدد سعر الدوالر بـ  1560ليرة ،أصدرت «أو
أمس بيانًا قالت فيه إنها «ال تقوم بأي عملية صرافة من أي
إم تي» ّ
نوع كان» ،إل أن العديد من محالها تعتمد أسعارًا متفاوته للدوالر ،منذ
أسابيع ،ال تقل عن  1535ليرة للدوالر الواحد.
وال يتوقع الخبراء أن ينتهي األمر عند هذا الحد ألن األزمة لم تنحسر
بعد وإن كانت القوى السياسية قد تمكنت من تعطيل أحد مظاهرها
عندما اس ـتــوردت الــدعــم األمـيــركــي للضغط على وكــالــة ستاندر إند
بــورز ملنح لبنان فترة سماح لستة أشهر قبل خفض تصنيفه من
 -Bالى  .+CCCتعطيل واحد من عوارض األزمة ال يلغي ظهور املزيد،
فــاملـصــرفـيــون واملـتــابـعــون كــانــوا ي ـتــداولــون أم ــس ب ــأن ضــربــة خفض
التصنيف قد تأتي قريبًا جدًا من وكالة فيتش وإن كانت هناك مصادر
تشير الى ضغوط أو محاوالت لثنيها عن موقفها ال تزال قائمة.
(األخبار)

ي ـق ــول رئ ـي ــس ال ـه ـي ـئــة الـتــأسـيـسـيــة
لنقابة أصـحــاب محال الخلوي في
لبنان مصطفى مرواني لـ «األخبار»
إن «الـتـ ّـجــار بــاتــوا يشترون الــدوالر
بـ ـ ـ  1560ل ـ ـيـ ــرة ،أي ب ـه ــام ــش أع ـلــى
م ــن ال ـس ـعــر الــرس ـمــي الـ ــذي ي ـح ـ ّـدده
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان ،م ــا دف ـ ــع إل ـ ــى رف ــع
أسعار البطاقات لتغطية الخسائر
الناجمة عن تذبذبات سعر الصرف،
فــالــزبــائــن يــدف ـعــون ثـمــن الـبـطــاقــات
بالليرة ونضطر نحن إلى تحويلها
إل ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ــدوالر .وبـ ـم ــا أن املـ ـص ــارف
ت ـض ـ ّـي ــق ع ـل ــى إم ـك ــان ـي ــة ال ـت ـصــريــف
ّ
الصرافون والوكالء
لديها ،ويبيعنا
الـ ـ ـ ــدوالر ب ـن ـحــو  1560لـ ـي ــرة ،لــذلــك
رفعنا األس ـعــار لتخفيف الخسائر
الناجمة عن انخفاض قيمة الليرة،
وللضغط على مصرف لبنان الذي
ّ
يتحرك حتى اليوم لحماية سعر
لم
ّ
الصرف ،إل إذا كان هدفه الضمني
خ ـف ــض ق ـي ـم ــة ال ـع ـم ـل ــة وت ـح ـم ـي ـل ـنــا
الـكـلـفــة» .ويـتــابــع م ــروان ــي« :هــدفـنــا
ل ـ ـيـ ــس زي ـ ـ ـ ـ ــادة األرب ـ ـ ـ ـ ـ ــاح مـ ـ ــن خـ ــال
استغالل الوضع القائم ،بدليل أننا
نشتري بطاقة التشريج ملـ ّـدة شهر
واح ــد ب ـ  40ألـفــا و 560لـيــرة حاليًا،
ب ـعــدمــا ك ــان س ـعــرهــا ي ـصــل إل ــى 38
ألفًا و 284ألــف ليرة ،وهــو ما يعني
أن ربحنا الحالي لن يتجاوز الـ 440
ليرة من البطاقة الواحدة».
ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــا ،ال ي ـ ـم ـ ـكـ ــن تـ ـفـ ـسـ ـي ــر ه ـ ــذا
ال ـب ـيــان وف ـقــا لــأمــن ال ـع ــام لـحــركــة
«م ــواط ـن ــون وم ــوط ـن ــات ف ــي دول ــة»
الوزير السابق شربل ّ
نحاس سوى
«ب ـ ــأن ـ ــه انـ ـ ـف ـ ــات واضـ ـ ـ ــح ف ـ ــي س ـعــر
ال ـصــرف فــي ال ـســوق غـيــر الــرسـمـيــة
نـتـيـجــة ن ــدرة ال ـ ــدوالرات فــي الـبـلــد،
واسـ ـتـ ـغ ــال الـ ـت ـ ّـج ــار لـ ـه ــذا ال ـخ ـلــل
ّ
لـ ــرفـ ــع األس ـ ـ ـعـ ـ ــار ف ـ ــي ظ ـ ـ ــل سـ ـك ــوت

ّ
م ـط ـب ــق مـ ــن كـ ـ ــل الـ ـجـ ـه ــات امل ـع ـن ـيــة
وتـحـمـيــل ال ـنــاس األع ـب ــاء الـنــاجـمــة
ّ
ع ـن ــه .ف ـفــي ظـ ــل غ ـي ــاب م ــن يـتـحـ ّـمــل
املسؤولية إلدارة االنـهـيــار ،يصبح
ّ
بتحمل إرث الدين».
الناس ملزمني
بـ ـ ــدوره ،ي ــرى ال ـب ــاح ــث ف ــي جــامـعــة
هارفرد دان قزي أن «صمت مصرف
لبنان حيال االنـفــات الحاصل في
الـ ـس ــوق غ ـي ــر ال ــرس ـم ـي ــة ي ـ ــدل عـلــى
أمــريــن؛ ّإم ــا أن ــه ال يـمـلــك  34مـلـيــارًا
من االحتياطات بالعملة األجنبية
للدفاع عن سعر الصرف كما يعلن،
ّ
راض ب ـت ـش ــك ــل س ـ ــوق غـيــر
أو أن ـ ــه
ٍ
رسـمـيــة تـعـتـمــد سـعــر ص ــرف أعـلــى
مــن الـسـعــر الــرس ـمــي ،وه ــو مــا يـعـ ّـد

تخفيضًا مقنعًا لسعر الصرف».
إلــى ذلــك ،يقول املــديــر الـعــام السابق
ضمن مجموعة «أوراسكوم» وخبير
االتصاالت معن األمني ،إن «الخطورة
تكمن في أن بطاقات التشريج ّ
املقومة
ّ
تتحول إلى عملة ثانية
بالدوالر قد
م ــوازي ــة ب ـس ـبــب األزمـ ـ ــة وان ـخ ـفــاض
س ـعــر الـ ـص ــرف ،وه ــو م ــا ح ـصــل في
ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـ ــدول األف ــري ـق ـي ــة الـتــي
ش ـهــدت ان ـه ـيــارات مــالـيــة .وبــالـتــالــي
بـعــدمــا ك ــان ق ـطــاع ال ـخ ـلــوي مـصــدرًا
لـجـبــايــة ال ـض ــرائ ــب امل ـب ــاش ــرة وغـيــر
املباشرة ،خالفًا لوظيفته األساسية،
يصبح أيضًا بمثابة شركة صرافة
تـبـيــع ال ـ ـ ــدوالرات وأداة لـلـمـضــاربــة،
فــي مخالفة واضـحــة لـلـمــادة  11من
قانون النقد والتسليف التي تحظر
التعامل أو ال ـتــداول بــأي سـنــدات أو
أدوات أو بــوســائــل دفــع غير مجازة
قانونًا بالعملة اللبنانية أو بغيرها
مــن الـعـمــات .لقد ّ
بينت هــذه األزمــة
ّ
خطورة الجوانب املشوهة الناجمة
عـ ــن ت ـس ـع ـيــر خ ــدم ــة أس ــاسـ ـي ــة مـثــل
االتصاالت الخلوية بعملة أجنبية».

تستأنف المخيمات اليوم
انتفاضتها ضد خطة تنظيم
العمالة األجنبية ،بعد تعليق
التحركات االحتجاجية،
إفساحًا في المجال أمام
تنفيذ الوعود بنقل الشق
المتعلق بالفلسطينيين
من وزارة العمل الى مجلس
الوزراء .أما وقد خلقت
الحكومة أمس خطة
جديدة بتشكيل لجنة لدراسة
العمالة الفلسطينية في
لبنان بعد  71عامًا من النكبة،
فقد ضاعفت المخيمات
انتفاضتها نحو غضب شامل
ال يعرف مداه
آمال خليل
ربـ ـ ـم ـ ــا اسـ ـتـ ـشـ ـع ــر ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــو عــن
الحلوة أن جلسة الحكومة ،أمــس ،لن
تبالي باعتراضاتهم ضد خطة وزير
ال ـع ـم ــل ك ـم ـي ــل أب ـ ــو س ـل ـي ـم ــان ب ـفــرض
حـ ـي ــازة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن إج ـ ـ ــازة ع ـمــل.
خ ــال اإلضـ ــراب ال ــذي ن ـفــذوه ب ــدءًا من
ص ـب ــاح أم ـ ــس ،أط ـل ـق ــوا ب ــال ـت ــزام ــن مع
بدء الجلسة ،أصــوات صفارات اإلنذار
عبر مـكـ ّـبــرات الـصــوت ،فــي إش ــارة إلى
الخطر اآلت ــي .ال ــوزراء كــانــوا على قدر
الـتــوقـعــات .لــم يـبــادر رئـيــس الحكومة
س ـعــد ال ـح ــري ــري أو وزيـ ــر ال ـع ـمــل إلــى
اإلعـ ـ ــان ال ــرس ـم ــي ع ــن تـجـمـيــد الـشــق
امل ـت ـع ـل ــق بــال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن فـ ــي خـطــة
تنظيم العمالة األجنبية ،كما ُوعــدت
هيئة العمل الفلسطيني املشترك من
ع ــدد م ــن الـ ـ ـ ــوزراء .إن ـم ــا ق ــرر املـجـلــس
ت ـش ـك ـي ــل ل ـج ـن ــة بـ ــرئـ ــاسـ ــة الـ ـح ــري ــري
وعضوية الــوزراء :أكــرم شهيب ،كميل
أب ـ ـ ــو سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ،س ـل ـي ــم ج ــري ـص ــات ــي،
يــوســف فنيانوس ومـحـمــود قماطي،
«لدراسة امللف الفلسطيني» ،ليس في
م ــا يـتـعـلــق بـمـطـلــب ح ــق ال ـع ـمــل فـقــط،
إنما في الحقوق املدنية واالجتماعية
واإلنسانية كافة.
هـ ـك ــذا ع ـ ـ ــادت الـ ـحـ ـك ــوم ــة ب ــال ــاج ـئ ــن
الفلسطينيني إلــى النقطة الصفر ،في
ظل ما يعصف بالقضية الفلسطينية
م ــن صـفـقــة ال ـق ــرن وم ـســاعــي الـتــوطــن
وتقليص خــدمــات األونـ ــروا ،مخترعة
ل ـج ـن ــة ج ـ ــدي ـ ــدة بـ ــرغـ ــم وجـ ـ ـ ــود لـجـنــة
الحوار اللبناني الفلسطيني التابعة

لرئاسة مجلس الــوزراء والتي تحظى
بدعم سياسي ولوجستي ومالي! فما
الذي ستبحثه اللجنة املستحدثة بعد
مــا أنتجته لجنة الـحــوار فــي الوثيقة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة املـ ـ ــوحـ ـ ــدة ال ـ ـتـ ــي ص ـ ــدرت
ع ــام  2017ب ـم ـشــاركــة ســائــر األحـ ــزاب
السياسية والتي وضعت رؤية شاملة
ملقاربة الوضع الفلسطيني؟
فــي أول تعليق عـلــى م ـقــررات مجلس
الـ ــوزراء ،قــال ممثل حــركــة حـمــاس في
لـبـنــان أح ـمــد عـبــد ال ـه ــادي« :فــوجـئـنــا
بــأمــر اللجنة ،بـخــاف أج ــواء التفاؤل
الـتــي وضعنا بها حلفاؤنا املمثلون
ف ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة» .ف ــوف ــد ه ـي ـئــة ال ـع ـمــل
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي جـ ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى م ـخ ـت ـلــف
األفرقاء املمثلني في الحكومة ،من تيار
املستقبل إلى املردة وحزب الله وحركة
أمل والحزب التقدمي االشتراكي (،)...
وتلقى وعــودًا بــ«اإلعــان الرسمي عن
تجميد ال ـق ــرار م ــراع ــاة للخصوصية
الفلسطينية ومواجهة للمؤامرات التي
تحدق بحق العودة» .فما الذي حصل؟
وفق مصادر متابعة« ،بدأت مؤشرات
النكث بــالــوعــود مــن خــال عــدم إدراج
القضية على ج ــدول مجلس ال ــوزراء،
بــرغــم مــن تعهدات الـحــريــري منذ بدء
األزم ـ ــة بـنـقـلـهــا م ــن وزارة ال ـعـمــل إلــى
ّ
مجلس الوزراء لبتها .وخالل الجلسة،

عبدالهادي :من حقنا أن
نزعل على ما حصل ألن
قتل أي قضية يكون
بإحالتها إلى اللجان

وكما فعل فــي الجلسة املاضية ،بــادر
وزي ــر ح ــزب الـلــه مـحـمــود قـمــاطــي إلــى
ط ـ ــرح الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ،م ـط ــال ـب ــا بـحـسـمـهــا
اسـ ـتـ ـيـ ـع ــاب ــا ل ـل ـغ ـض ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي.
ول ــذل ــك ،ل ــم يـكــن ال ـن ـقــاش ،ف ــي مجلس
ال ـ ـ ــوزراء ،مــرتـبـطــا بـقــانــونـيــة م ــا فعله
الــوزيــر كميل أبــو سليمان مــن عدمه،
بل بما أدت إليه إجراءاته من تداعيات
خطيرة وجب إيجاد الحل لها .لكن مع
ذل ــك ،ف ــإن أح ــد ال ـ ــوزراء رأى فــي حجة
وزيــر العمل ،أي تنفيذ القانون ،حجة
ً
غير مقنعة ،ســائــا ملــاذا ال ُيطبق أبو
سليمان القانون لناحية إلــزام أربــاب
العمل بتسجيل الـعـمــال األجــانــب في
ال ـض ـم ــان ،ع ـلــى أن ال ي ـس ـت ـف ـيــدوا من
خــدمــاتــه إال فــي حــال املعاملة باملثل؟
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وملاذا لم تتم ،على سبيل املثال ،إعادة
تـحــريــك مـســألــة تطبيق ه ــذا الـقــانــون
على العمال املصريني ،بعدما تقرر ّفي
حكومة الرئيس فؤاد السنيورة غض
النظر عن األمر بحجة املصالح العليا
للدولة؟
ب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـن ـق ــاش ال ـق ــان ــون ــي وع ــن
االستنسابية في تنفيذ القانون ،تظلل
الـنـقــاش الحكومي أمــس بـطــرح وزيــر
الـع ـمــل ع ــدم تـجـمـيــد أي قـ ــرار ات ـخــذه،
ورفـ ـ ــض ت ـع ـل ـيــق الـ ـق ــان ــون ب ـم ــرس ــوم.
ول ــذل ــك ،أي ــد الـجـمـيــع م ـخ ــرج تشكيل
ال ـل ـج ـن ــة ،الـ ـت ــي أعـ ـل ــن ال ـ ـحـ ــريـ ــري عــن
هيكليتها الجاهزة التي من املفترض
أن ت ـكــون ق ــد شـكـلــت ف ــي وق ــت ســابــق!
وإذ اعتبر وزير العمل تشكيل اللجنة
ب ـم ـثــابــة االنـ ـتـ ـص ــار ،ف ـق ــد رفـ ــض عـبــد
الهادي التشكيك بـ«صدقية الحلفاء»،
لكنه ق ــال :مــن حقنا أن نــزعــل على ما
ح ـصــل ال ـي ــوم (أم ـ ــس) وخ ـصــوصــا أن
ق ـتــل أي قـضـيــة ي ـكــون بــإحــالـتـهــا إلــى
ال ـل ـجــان .وف ــي حــديــث إل ــى «األخ ـب ــار»،
تساءل عما يهدئ الشارع الفلسطيني
الــذي كان ينتظر اإلعــان الرسمي عن
تجميد قرار وزير العمل .وفي مواجهة
«اللجنة الغامضة املضافة إلى القرار
ال ـ ـظـ ــالـ ــم» ،أع ـل ـن ــت الـ ـلـ ـج ــان الـشـعـبـيــة
الـ ـي ــوم ال ـج ـم ـعــة «ج ـم ـعــة ال ـغ ـضــب في
املخيمات».
وفـيـمــا ينتظر ص ــدور مــوقــف رسمي
فـلـسـطـيـنــي ج ــام ــع ع ــن ال ـه ـي ـئــة تـجــاه
تشكيل اللجنة وع ــدم إع ــان تجميد
الـ ـق ــرار ،أك ــد ع ـبــد الـ ـه ــادي «مــواص ـلــة
ال ـت ـح ــرك ــات االح ـت ـج ــاج ـي ــة الـسـلـمـيــة
داخ ـ ـ ــل املـ ـخـ ـيـ ـم ــات وخـ ــارج ـ ـهـ ــا حـتــى
ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ـ ـيـ ــة» .وف ـ ـ ــي ب ـي ــان
أصــدرتــه لجنة املتابعة الفلسطينية
ف ــي ل ـب ـنــان ف ــي وق ــت الح ــق م ــن مـســاء
أم ـ ـ ــس ،اعـ ـتـ ـب ــرت أن «ت ـش ـك ـي ــل لـجـنــة
ل ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة امل ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي
ً
ق ــرار تــأخــر ك ـث ـي ـرًا ،ف ـضــا عــن أن ـنــا ال
نـ ـع ــرف ص ــاح ـي ــات ـه ــا ودورهـ ـ ـ ــا وم ــع
س ـت ـ ُتــواصــل م ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن».
م ــن ْ
أم ــا رفـ ــض الـلـجـنــة ل ـقــاء وزي ــر العمل
مل ـنــاق ـشــة ت ـس ـه ـيــات ال ـح ـص ــول عـلــى
إجـ ـ ــازة أو وضـ ــع م ــراس ـي ــم تـطـبـيـقـيــة
ملــا ورد فــي الوثيقة املــوحــدة ،فيعود
إلــى كــون «مطلبنا إلـغــاء اإلج ــازة من
أس ــاس ـه ــا ول ـي ــس ت ـس ـه ـيــل ال ـح ـصــول
عـلـيـهــا ألن ـهــا تـمــس بـعـصــب الــوجــود
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي .ف ـب ـط ــاق ــة ال ــاج ــئ هــي
إجـ ــازة عـمــل الـفـلـسـطـيـنــي» ،ق ــال عبد
ال ـهــادي .ولـفــت إلــى أن الـجــوالت التي
ق ــام ــت ب ـه ــا ال ـه ـي ـئ ــة ول ـج ـن ــة الـ ـح ــوار
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ت ـض ـم ـنــت
اق ـت ــراح ــا ب ـت ـقــديــم اقـ ـت ــراح ق ــان ــون في
مجلس النواب لتعديل قانون العمل
الرقم  129واستثناء الفلسطيني منه.

