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ممثال للبنان لدى ال�صندوق االئتماني للدول المانحة
مجل�س الوزراء يع ّين �شادي كرم

ال�سعودية تفتح باب الم�ساومة مع عون!

�سليمان :الجي�ش يحظى بالدعم ّ
وينفذ القرار ال�سيا�سي للدولة

وافق مجلس الوزراء على مشروع
ق��ان��ون ي��رم��ي ال��ى زي���ادة مساهمة
لبنان في المؤسسة العربية لضمان
االستثمار وم��ش��روع م��رس��وم يرمي
الى تنظيم امانة سر مجلس القضاء
االعلى.
وعين مجلس ال��وزراء في جلسته
ال��ت��ي ان��ع��ق��دت ف��ي ب��ع��ب��دا برئاسة
الرئيس ميشال سليمان وحضور
رئيس الحكومة تمام سالم والوزراء،
الدكتور ش��ادي كرم ممثالً للحكومة
اللبنانية في اجتماعات الصندوق
االئتماني المتعدد للمانحين ،على
أن يضع بالتنسيق مع وزارة المالية
االق��ت��راح��ات المتعلقة بآليات عمل
الصندوق ويرفعها الى رئاسة مجلس
ال��وزراء لعرضها على المجلس وفقا ً
لالحكام القانونية المرعية االجراء.
وفي بداية الجلسة أشار سليمان
إل��ى تزاحم االستحقاقات مع بداية
ع��م��ل ال��ح��ك��وم��ة ،وال س��ي��م��ا منها
المعيشية والمطلبية ،الفتا ً إل��ى أن
المجلس النيابي ينعقد وي��ش��رع،
مشيرا ً إل��ى أن هناك أص��وات�ا ً ترتفع
ولم تصلنا المشاريع بعد كي نرى إذا
كان بعض المطالب محق أو يستحق
إعادة الدرس.
وقال :إن الدساتير والقوانين تعطي
دائما ً مهالً ومجاالت إلعادة النظر فيها،
وكذلك األمر بالنسبة إلى مواقع أخرى
في القضاء واإلدارة حيث يكون هناك
مجال إلعادة النظر بها.
وف���ي م���وض���وع س��ل��س��ل��ة ال��رت��ب
وال��روات��ب أوض��ح سليمان «أن األمر

ون���� ّوه ال��رئ��ي��س سليمان بتوقيف
صاحب معمل األمصال المرتكب ،الفتا ً
إلى أن هذا األمر يعطي المواطن الثقة
بدولته ،وكذلك األم��ر ف��إنّ تخفيض
تعرفة المكالمات الخلوية أمر مريح
للناس.

سالم

سليمان مترئسا ً مجلس الوزراء في بعبدا
دقيق جدا ً ألنه يتعلق بموازنة الدولة
ولقمة وحياة كل مواطن وليس فقط
ال��م��وظ��ف ،وأب���دى أم��ل��ه ف��ي إحقاق
ال��ت��وازن بين االن��ف��اق والتقديمات
واإليرادات».
ولفت إلى أن التعيينات التي أقرها
مجلس ال��وزراء تركت ارتياحا ً كبيرا ً
وأعطت أم�لاً لدى المؤسسات ولدى
الناس أي��ض�اً ،خصوصا ً أنها تمت
وفق اآللية وجاءت ردود فعل ايجابية
كثيرة من الموظفين والمواطنين.
ودع��ا سليمان ال����وزراء إل��ى تقديم

(داالتي ونهرا)
األس��م��اء المختارة وف��ق اآلل��ي��ة إلى
مجلس ال����وزراء ،وإخ��ض��اع لآللية
المذكورة من لم يتم إخضاعه إلى اآللية
ليتم التعيين بما يوحي بالجدية،
داعيا ً ال��وزراء إلى االنتباه إلى دور
المستشارين في تجاوز الموظفين،
وال سيما الكبار منهم وهذا أمر يسيء
إلى وضع الوزارات واإلدارات.
وأب�����دى أم��ل��ه ف���ي م��ل��ف��ي النفط
والنفايات الصلبة في أن يصار إلى
متابعة االجتماعات ودراس��ة هذين
الموضوعين بسرعة كي يتم اتخاذ

القرارات المناسبة في هذا الشأن.
وت��ن��اول ال��ش��أن االم��ن��ي مشيرا ً
ال��ى متابعة الخطة األمنية بصفته
مسؤوال ً عن الوضع االمني ،مع رئيس
الحكومة والوزراء المعنيين ،الفتا ً الى
أص��وات ش��اذة ص��درت أم��س ،مؤكدا ً
أن الجيش يحظى بالدعم ،وهو ينفذ
ال��ق��رار السياسي للدولة اللبنانية
وغير منحاز على اإلطالق إلى جهات
سياسية أو جهات طائفية ،وعندما
يخطئ وكذلك القوى االمنية هناك
جهات مسؤولة تحاسب على الخطأ.

وتحدث الرئيس سالم ،فأشار إلى
أنّ االرتياح الذي تركه تنفيذ الخطة
االمنية وإج��راء التعيينات األخيرة
ق��د ش��ج��ع ب��ع��ض ال��ف��ئ��ات ع��ل��ى أن
تتقدم بمطالبها للحكومة ،وهي محل
اهتمام.
ثم عرض الخطوات التي تمت في
موضوع النفط والغاز ،الفتا ً االنتباه
إلى النقاش الدائر في المجلس النيابي
حول سلسلة الرواتب واالجور وحول
سبل تمويلها.

وزير اإلعالم

وف��ي ح��وار مع الصحافيين أشار
وزي��ر االع�لام رم��زي جريج إل��ى «أن
جلسة ستعقد االسبوع المقبل ،وعلى
االرج���ح ي��وم الجمعة بعد جلسات
المجلس النيابي ،لكنه لم يحدد مكان
انعقادها في قصر بعبدا أو السراي
الحكومي.

لقاء سليمان وسالم

وسبق الجلسة لقاء بين رئيسي
الجمهورية ومجلس ال���وزراء جرى
خالله عرض االوضاع العامة.

اللجان الم�شتركة ال تق ّر ال�سل�سلة
وبند الـ TVAينتظر التوافق ال�سيا�سي

مشاورات خالل الجلسة بين مكاري وخليل وبو صعب وفياض
أك��دت جلسات اللجان النيابيّة
المشتركة لدراسة سلسلة الرتب
وال��روات��ب أن المعركة ليست ض ّد
إقرار السلسلة ،بل معركة رأي عام.
ال أحد من الكتل السياسية ،يرغب
أن يكون أمام ال��رأي العام صاحب
المبادرة في فرض ضريبة .TVA
أنهت اللجان المشتركة جلستها
خصصتها لمتابعة
أم���س ال��ت��ي
ّ
البحث بسلسلة الرتب والرواتب
م��ن دون ت��ح��دي��د م��وع��د للجلسة
المقبلة ال��ذي يتطلب ت��ش��اورا ً مع
رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وخلصت اللجان المشتركة التي
اج��ت��م��ع��ت ب��رئ��اس��ة ن��ائ��ب رئيس
مجلس ال��ن��واب فريد م��ك��اري إلى
س��ح��ب ب��ن��د رف���ع ال��ض��ري��ب��ة على
القيمة المضافة من النقاش وترك
القرار بشأنه لرئيس مجلس النواب
نبيه بري ،بعدما انطلق البحث به
وسط طرحين األول لتكتل التغيير
واالص��ل��اح وي��ق��ض��ي ب��رف��ع قيمة
الضريبة بنسبة  15في المئة على
الكماليات ،والثاني لـ تيار المستقبل
ويقضي برفع قيمة الضريبة بنسبة
 12ف��ي المئة على السلع كافة.
"
وفي السياق ،أكدت مصادر نيابية
أنّ التوافق على ح��ول بند TVA
يحتاج الى اتصاالت سياسية ،قبل
أن يطرح على الهيئة العامة ،ال سيما
بعد أن طرحت فكرة أن تق ّر الضريبة
على القيمة المضافة بالتوافق.
وواص��ل��ت اللجان درس المواد

(ت ّموز)

المتبقية فأق ّرت المادة  12المتعلقة
بأرباح البيوعات العقارية.
واعلن مكاري بعد الجلسة ،أنّ
ج��ل��س��ات ال��ل��ج��ان مستمرة حتى
ال���وص���ول ال���ى نتيجة ف��ي ش��أن
السلسلة ،مشيرا ً إلى أنّ موضوع
الضريبة على القيمة المضافة ال
يزال معلقاً .وتمنى مكاري من هيئة
التنسيق النقابية عدم التصعيد.
وأعلن وزير التربية الياس بو صعب
أن المطالب محقة ،لكن أن تمويل
السلسلة مشكلة .وكشف أن خيار
تشكيل لجنة وزارية نيابية وارد جداً.
وق��د عقدت ،قبل االجتماع ،خلوة
ض� ّم��ت م��ك��اري وال��ن��ائ��ب ابراهيم
كنعان ووزي��ر المالية علي حسن
خليل.

«التنسيق» تدعو
لإلضراب

ف����ي ال���م���ق���اب���ل ،دع�����ت ه��ي��ئ��ة
التنسيق النقابية إل��ى اإلض��راب
العام والشامل اليوم وغ��داً ،وإلى
اعتصام مركزي كبير أمام مجلس
النواب أثناء انعقاد الجلسة عند
الساعة  11:00من قبل ظهر اليوم.
واعتبرت الهيئة بعد اجتماعها «أنّ
اللجان النيابية مص ّرة عن سابق
تص ّور وتصميم على ربط السلسلة
باإليرادات خالفا ً للدستور والواقع»،
الفتة إل��ى أن حاكم مصرف لبنان
والهيئات االقتصادية يعملون على

خالل مسيرة المستأجرين في الحمرا رفضا ً لقانون اإليجارات الجديد

تخويف الناس.
هذا وهدّدت الهيئة بتنفيذ إضراب
م��ف��ت��وح وم��ق��اط��ع��ة االم��ت��ح��ان��ات،
مؤكدة على مقاطعة النواب الذين
وقفوا ضد السلسلة.
وأكد عضو هيئة التنسيق النقابية
حنا غ��ري��ب ،ان «سلسلة الرتب
والرواتب حق والحق ال يعلى عليه»،
الفتا ً الى انّ كبار التجار وأصحاب
الرساميل والشركات والمؤسسات
المالية والعقارية استغلوا الفرصة
ّ
وأخ��روا اقرار السلسلة حتى فقدت
قيمتها ورفعوا األسعار بالمقابل،
معتبرا ً ان حاكم مصرف لبنان ومعه
الهيئات االق��ت��ص��ادي��ة يمارسون
التهويل وتخويف الرأي العام مما
يدّعونه من انهيار اقتصادي جراء
اقرار السلسلة ،ليخلص الى ضرب
حقوقنا من خالل دعوة اللجان الى
تجزئة السلسلة.
وتوجه الى حاكم مصرف لبنان
ّ
بالسؤال« :لماذا التهويل بتخفيض
موقع لبنان االئتماني ،فهو حصل في
وقت سابق قبل السلسلة ،ويومها
لم يكن يوجد ال تصحيح لألجور وال
سلسلة ،وبالتالي انتم شركاء في
وصول البالد الى ما وصلنا اليه».
وأش��ار إلى «أنّ اللجان المشتركة
مص ّرة عن سابق تصور وتصميم
على رب��ط السلسلة ب��اإلي��رادات
خالفا ً للدستور والواقع ،والغاية
من وراء ذلك هو استمرار الممطالة
والتسويف وع��دم اق��رار السلسلة

جنبالط :لمعالجة جذرية للف�ساد
بدل التلهّي بالمزايدات الإعالم ّية
استغرب رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب
وليد جنبالط «كيف تدور وتدور النقاشات حول السبيل
األمثل لتمويل سلسلة الرتب والرواتب التي هي مطلب
محق للعاملين في القطاع العام ،لكن من دون أن تقارب
ه��ذه النقاشات عمق المشكلة األساسية في الوضع
القائم ،وال��ذي ترهّ ل بشكل غير مسبوق بفعل الهدر
والفساد ال��ذي يطال معظم المرافق العامة ،وبسبب
غياب أي خطط أو برامج إصالحية النتشال اإلدارة
اللبنانية من واقعها المزري واالنتقال بها نحو العصرية
والحداثة».
وقال جنبالط في موقفه األسبوعي لجريدة «األنباء»
اإللكترونية:
غريب وعجيب عدم توافر أي أرقام نهائية أو محدّدة
للتكاليف الفعلية للسلسلة ولألعباء المالية التي
ُفسر
ستتركها هذا العام وفي األعوام المقبلة .فما الذي ي ّ
عدم تزويد الرأي العام اللبناني بهذه األرقام كما هي
حقيقة كي ُيبنى على الشيء مقتضاه؟

ولفت إلى «أنّ ك ّل النقاشات ال تقارب مكامن الهدر
األساسية ،وفي طليعتها الجمارك ،وتحديدا ً في المرفأ
والمطار ،حيث تبيّن مقارنة سريعة بين أرق��ام عامي
 2009و ،2014التفاوت الرهيب والمريب المحقق في
ال��واردات على الرغم من تضاعف الحركة واالستيراد
عبر هذين المرفقين.
ورأى جنبالط «أنّ النقاشات تكتفي «باإلشارة إلى
فرض رسوم على األمالك البحرية ،وتتغاضى نهائيا ً عن
التفكير في إصدار قانون متكامل لملف األمالك البحرية،
يتض ّمن في ما يتض ّمن تغريم المعتدين على األمالك
العامة البحرية ،وهي تقدر بمئات آالف األمتار».
وأضاف« :بدل أن تتلهّى األطراف السياسية بحفالت
فلننكب جميعا ً على دراسة مع ّمقة
المزايدات اإلعالمية،
ّ
لمعالجة جذرية لمشاكل الفساد المتراكمة عوض
تحميل الطبقات العاملة نتائج أي انهيار اقتصادي أو
مالي ،يمكن أن يحصل في حال مقاربة هذه المسألة
باعتباطيّة واستنسابيّة.

وضرب الحقوق بحجة عدم القدرة
على تأمين االيرادات».
كما نف ّذ األساتذة المتعاقدون في
الجامعة اللبنانية تح ّركا ً عند مفرق
قصر بعبدا للمطالبة بتثبيتهم.

الزحف الى بيروت

وأعلن المجلس التنفيذي لنقابة
المعلمين ف��ي ل��ب��ن��ان «أن���ه بناء
للتفويض المعطى للنقابة من
الجمعيات العمومية ،وبناء على
دع���وة هيئة التنسيق النقابية،
يعلن االض��راب اليوم في المدارس
الخاصة» .ودعا المجلس في بيان
«المعلمين في الخاص الى الزحف
ال��ى بيروت اليوم لالعتصام امام
المجلس النيابي الساعة  11:00ألن
سلسلة الرتب والرواتب في خطر».

الكاثوليك ّية مفتوحة

في المقابل ،أش��ار األمين العام
للمدارس الكاثوليكية االب بطرس
عازار إلى أنّ ابواب مدارسنا مفتوحة
اليوم أمام الطالب التزاما ً بالقانون،
توجه اتحاد المؤسسات
مشددا ً على ّ
التربوية بضرورة اللقاء بين لجان
األساتذة وإدارات المدارس للحوار.
وح ّذرت لجان األهل في المدارس
الكاثوليكية ف��ي لبنان م��ن «أنّ
إق��رار السلسلة بالشكل المطروح
س��ي��ؤدي حتما ً إل��ى إغ�ل�اق أب��واب
ال��ع��دي��د م��ن ال���م���دارس ال��خ��اص��ة،
وبالتالي انحدار مستوى التعليم
وص���رف ال��ع��دي��د م��ن المعلمين.
وأعلنت في مؤتمر صحافي قرارها
ال��ت��ح � ّرك ت��ح��ت ش��ع��ار «ال إلق��ف��ال
ال��م��دارس ال��خ��اص��ة» ،وه���دّدت أن
استمرار االض��راب��ات قد ي��ؤدي إلى
التوقف عن دفع األقساط.

التمويل مسؤولية الدولة

وطالب االت��ح��اد العمالي العام
ال��ل��ج��ان ال��م��ش��ت��رك��ة وال��م��ج��ل��س
النيابي بحسم قضية سلسلة الرتب
والرواتب من دون التذ ّرع بموضوع
التمويل ،فالسلسلة مطلب محق
لموظفي الدولة في اإلدارات العامة،
كما أن التمويل مسؤولية الدولة وال
رابط بين الحق وإيفائه .والحكومة
ت��ع��رف م��ك��ام��ن ال��ه��در وال حاجة
للتذكير بالسجاالت بين ال��وزراء
حول السرقات الموصوفة وصوال
إلى النظام الضريبي الجائر الذي
يعفي األغنياء والمطالبين باألموال
والعقارات من الضريبة على الريوع
واألرب����اح ويح ّمل العمال وذوي
الدخل المحدود أعباء الضرائب غير
المباشرة والرسوم الباهظة.
ورأى االتحاد في بيان أصدره
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اث��ر اجتماع هيئة مكتب مجلسه
التنفيذي برئاسة رئيسه غسان
غصن ،أنّ إق��رار قانون اإليجارات
بالصيغة التي ص��درت ي��ؤدي إلى
تداعيات خطيرة ال يتفق مع الغاية
التي من شأنها تأمين االستقرار
االجتماعي وإنصاف المستأجرين
والمالكين من خالل قانون عادل بعد
أكثر من خمسين عاما ً من التمديد
القسري لقانون اإليجارات القديم،
وبصرف النظر عن النوايا اإليجابية
أو السلبية ،فإنّ هذا القانون ال يعدو
كونه قانونا ً يش ّرد عشرات ألوف
العائالت في المدن اللبنانية ،فضالً
عن كونه يح ّمل الفئات العمالية
وذوي ال��دخ��ل ال��م��ح��دود أع��ب��اء ال
ط��اق��ة ل��ه��م ع��ل��ى تح ّملها نتيجة
ال��زي��ادات المضطردة والمضاعفة
التي فرضها القانون عاما بعد عام،
إضافة الى تحرير العقود وبما يشي
بخلفية «تنظيف» المدن من األحياء
الشعبية لذوي المداخيل المتوسطة
وال��م��ت��دن��ي��ة ل��ص��ال��ح المضاربين
بالعقارات واألبنية الفخمة واألبراج
«والموالت» وحصر السكن في قلب
المدن باألغنياء وحدهم».
وج�������دّد االت����ح����اد ال��ع��م��ال��ي
ال��ع��ام موقفه ودع��وت��ه لمشاركة
المستأجرين في التحرك الوطني
عند الساعة ال��ح��ادي��ة عشرة من
قبل ظهر اليوم في ساحة رياض
الصلح تحت عنوان «الحق بالسكن
مسؤولية وطنية».
ورأى «أن إنجاز ملف المياومين
�ب الطلب
وجباة اإلك���راء وعمال غ� ّ
وإنصافهم من خالل القانون الذي
صدر عن المجلس النيابي هو انجاز
نقابي عمالي يبقى منقوصا ً ما لم
يقم المجلس النيابي بمساواة جميع
المياومين ومنع بدعة المياومة
وال��ت��ع��اق��د وغ���ب ال��ط��ل��ب وع��م��ال
ال��ف��ات��ورة وغيرها م��ن التسميات
من أجل التحايل على حق األجير
بديمومة العمل والضمانات الصحية
واالج��ت��م��اع��ي��ة ،وت��اب��ع :إنّ أل��وف
العامالت والعمال الذين يعملون
مياومين في مختلف إدارات الدولة
والمصالح المستقلة والمؤسسات
العامة بدءا ً من الصندوق الوطني
للضمان االج��ت��م��اع��ي ومؤسسة
أوجيرو والنقل المشترك ومصالح
ال��م��ي��اه وال��ب��ل��دي��ات ،وخ��ص��وص�ا ً
متط ّوعي الدفاع المدني ومشروع
القانون الخاص بالمديرية العامة
للدفاع المدني الموجود بين أيدي
ال��ن��واب وال���ذي ينبغي إق���راره في
أول جلسة يعقدها اليوم وتثبيت
متطوعي الدفاع المدني».

} هتاف دهام
بدأ الحراك الدولي واإلقليمي والمحلي لمقاربة
االستحقاق الرئاسي .بعثت عواصم القرار المؤ ِّثرة
في هذا االستحقاق رسائل إلى القادة السياسيين
تؤكد ال��ح��رص على االس��ت��ق��رار ف��ي لبنان ،وإج��راء
االنتخابات الرئاسية في موعدها ،وتجنّب الفراغ.
افتتح رئيس حزب القوات سمير جعجع الماراثون
الرئاسي إلى بعبدا بإعالن ترشحه ،رغم عدم تبنّي
تيار المستقبل وفريق  14آذار هذا الترشح .قافلة
مرشحي  14آذار كبيرة ،ول��ذل��ك أبلغ رئيس كتلة
المستقبل سعد الحريري رئيس «القوات» أول من
أم��س عبر النائب السابق غطاس خ��وري ضرورة
الحفاظ على وح��دة قوى  14آذار في هذه المرحلة
إلي���ص���ال م���رش���ح م���وح���د م���ن ق��ب��ل��ه��ا إل����ى السباق
الرئاسي.
على المقلب اآلخ��ر ،حسم ح��زب الله على لسان
أمينه ال��ع��ام السيد حسن نصرالله اس��م مرشحه
للرئاسة من دون أن يس ّميه ،فاالنتخابات الرئاسية
غير محسومة وعندما ُيحسم خيار إجرائها ،تحسم
األس��م��اء ،وعندئد يصبح ممكنا ً حسم حظوظ هذا
المرشح أو ذاك من فريقي  8و 14آذار.
رسم رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد عون
في خلوة دي��ر القلعة خريطة جديدة في التواصل
مع القوى السياسية .أكد احتفاظه وعدم تخلّيه عن
المبادئ األساسية دونما حاجة إلى استفزاز اآلخر.
ق ّرر االنفتاح على جميع الكتل السياسية ،من دون أن
يعني ذلك أنّ التيار الوطني الحر بال لون .فالبرتقالي
لم يحِ د عن األصفر ،وورقة التفاهم المبرمة مع حزب
الله تهدف إلى فتح آفاق الحوار بين مختلف األفرقاء
في مواجهة االنعزاليين.
أح����دث «ال��وط��ن��ي ال��ح��ر» خ��رق��ا ً ف��ي ال��ع�لاق��ة مع
تيار المستقبل ،فهناك أي��اد نظيفة في ه��ذا التيار.
التقى الجنرال ع��ون ف��ي روم��ا الرئيس الحريري،
وس��ب��ق��ت ذل���ك ل��ق��اءات ب��ي��ن ال��وزي��ر ج��ب��ران باسيل
ونادر الحريري .تف ّهم حزب الله ضرورات المعركة
الرئاسية وم��ا تمليه من تحركات محلية وإقليمية
ودول��ي��ة ،وم��ن حق العماد ع��ون أن يأخذ الخطوات
الضرورية إليصاله إلى سدة الرئاسة.
ل��م تثر سياسة العماد ع��ون االنفتاحية حفيظة
حزب الله .يظهر «التيار البرتقالي» مرونة في بعض
يتحسس منها
المواقف أملتها طبيعة المرحلة وال
ّ
ح��زب الله ،فهو لم يعلن يوما ً أن��ه ض�� ّد ما يقوم به
أي
جنرال الرابية .نقاط التفاهم وااللتقاء أقوى من ّ
تباين في اللغة .ال اختالف في الموقف ،والمشكلة
إنْ حصلت هي في كيفية التعبير عن الموقف.
يأخذ ح��زب الله ف��ي االع��ت��ب��ار المرحلة الجديدة
وما تتطلبه .فبين الحين واآلخر تصدر مواقف عن
«ال��ت��ي��ار» تختلف ع��ن م��وق��ف ح��زب ال��ل��ه م��ن قضايا
تتعلق باألزمة السورية والمقاومة ،إذ لم ي ُرق لحزب
الله بقاء وزي��ر الخارجية جبران باسيل في مقعده
في القمة العربية أثناء إلقاء رئيس االئتالف السوري
أحمد الجربا كلمته ،بل كان ينتظر من وزير الخارجية
التصدي لذلك ،أو على األق�� ّل االنسحاب مثلما فعل
وزير المالية علي حسن خليل ،إالّ أنّ لباسيل تقديره،

فهو يعتبر أن��ه يطبّق سياسة النأي بالنفس ،وهو
موقف سرعان ما تف ّهمه فريق  8آذار وكان موضع
ترحيب من فريق  14آذار ،إذ اعتبر هذا الفريق أنّ
باسيل يلتزم بسياسة الحكومة بحسب ما كشف
أول من أمس الوزير نهاد المشنوق ،أكثر من الوزير
عدنان منصور الموجود في موقع سياسي مغاير
عن الوزير العوني ،وخلفيته التمثيلية مختلفة أيضاً.
ول��م��ا ك��ان ترشيح ال��ع��م��اد ع���ون ،ال���ذي ال يعتبر
صدامياً ،يحظى بترحيب أميركي تبلّغته الرابية،
فإنّ المملكة العربية السعودية التي أعلنت «أنّ العماد
عون قد يكون جزءا ً من النجاح والح ّل إذا ت ّم انتخابه
رئيسا ً للجمهورية اللبنانية ،رغم أنه ال يقل سوءا ً عن
غيره» ،فتحت جدّيا ً باب المساومة أمام العماد عون،
بعدما ح��اول��ت عبر زي���ارة السفير السعودي علي
عواض عسيري ،تل ّمس إمكان المساومة التي تقوم
على انتخاب العماد عون رئيسا ً مقابل رجوع تيار
المستقبل إلى السلطة ،وعدم فتح الماضي المالي،
ونجحت .إال أن ذل��ك ال يكفي ،فمواقف السعودية
من لبنان وسورية وحزب الله ال تشجع ،لذا عليها
أن تبرهن عن حسن النيات واألفعال.
العماد عون ال��ذي أثبت في أكثر من محطة أنه ال
ي��س��اوم على ال��ث��واب��ت ،ل��ن يحقق ل��و أصبح رئيسا ً
للجمهورية ما تبتغيه ال��دول اإلقليمية والدولية من
نزع لسالح حزب الله ،فهو يعتبر أنّ خيار المقاومة
ضرورة وخارج المناقشة .وسيركز جهده على فتح
ح��وار داخلي مع حزب الله يشارك فيه الجميع ،ال
سيما تيار المستقبل حول االستراتيجية الدفاعية.
ي���درك ت��ي��ار المستقبل وف��ق «ال��وط��ن��ي ال��ح��ر» أنّ
مصلحته تكمن ف��ي ان��ت��خ��اب ال��ع��م��اد ع���ون رئيسا ً
للجمهورية ،فمن ش��أن ذل��ك أن يعيد الرئيس سعد
الحريري إلى السراي الحكومية من الباب الكبير،
بعدما أسقطت حكومته من الرابية.
أك���دت ال��ت��ج��ارب أنّ «ال��وط��ن��ي ال��ح��ر» ق���ادر على
إجراء المصالحات الوطنية ،ال سيما بين حزب الله
و«التيار األزرق» ،فلما استشعر تيار المستقبل أنه
ب��دأ يغرق في مستنقع البؤر األمنية في طرابلس،
رضخ لِما كان يطالب به حزب الله منذ سنوات من
خطة أمنية ،استغ ّل «الوطني الح ّر» الظرف المستج ّد
(التقاء المصالح بين المستقبل وحزب الله) ولعب
ال��دور إلنضاج الطبخة وتقريب وجهات النظر وما
سيستتبع ذلك من لقاءات قد يساهم هذا التيار في
انعقادها.
ل��ع��ب ال��ع��م��اد ع���ون وف���ق «ال��وط��ن��ي ال���ح��� ّر» دور
اإلطفائي للحريق السني -الشيعي ال��ذي لو اندلع
فسيلتهم الجميع ،والمسايرة في بعض المحطات
إلنقاذ البلد من أزمات معدّة له مسبقا ً ال تعتبر عمل
جبان ،بل هو عمل يرقى إلى مستوى البطولة.
في نظر العونيين ،من حق جنرال الرابية أن يكون
فخامة الرئيس «حتى يصير عنا جمهورية» ،فهو ال
يهادن وال يساوم ،بل يعتمد في هذه الفترة سياسة
التهدئة وتجنب االس��ت��ف��زازات .إن��ه رج��ل المرحلة
إليجاد الحلول السياسية .لن يتراجع عن مكافحة
ال��ف��س��اد .ل��ن ي��ت��راج��ع ع��م��ا ورد ف��ي ك��ت��اب «اإلب����راء
المستحيل» ،ول��ن يسحب اقتراح محاكمة الجرائم
المالية ،إال أنه لن يتكلم في هذه الواضيع راهناَ.

التغيير والإ�صالح :ال ّ
حل لل�سل�سلة
�إال ب�إقرار الإ�صالحات المقترحة
أكد تكتل التغيير واإلص�لاح «أن إق��رار سلسلة الرتب
وال��روات��ب مطلب محق لكل موظفي قطاعات الدولة»،
الفتا ً إلى أن مشكلة تأمين التمويل لتلك السلسلة ال تقع
على الموظفين إنما تقع على ال��دول��ة اللبنانية وعلى
مؤسساتها.
وأشار التكتل في البيان الذي تاله النائب آالن عون بعد
االجتماع األسبوعي في الرابية برئاسة العماد ميشال
ع��ون إل��ى «أن ه��ذا األم��ر ال يجوز ،وال يمكن أن تحصل
األمور بهذا الشكل ،ولذلك قمنا بمقاربة علمية جدا ً في كل
جلسات اللجنة الفرعية التي ضمت كل الكتل النيابية،
وقد جاء المشروع من الحكومة ،فتم تصويبه وإصالحه
قدر اإلمكان ،وبالتالي ُقدّم كمشروع متكامل بحيث يتضمن
جميع الحقوق ...وأعتقد أن البحث الجاري في مجلس
النواب في ما يخص السلسلة لن يتوصل إلى أي نتيجة
إذا لم يتم إقرار اإلصالحات المقترحة في تقرير اللجنة
الفرعية».
ولفت الى «أن التغيير واإلصالح أبدى تحفظا ً على زيادة
الـ »TVAعلى جميع السلع من دون استثناء ،ألننا نعتبر
أنها ستطال الطبقات الوسطى والفقيرة التي ستكون أكثر
من يتأثر بها ،ولذلك ليست الحل األكثر عدالة لتمويل
السلسلة ،ألنه بهذه الطريقة ،ما سيتم دفعه للمواطن،
سيعود ليسحب منه من جديد على أن��ه ضريبة على
القيمة المضافة» ،مشيرا ً إلى «أن التكتل شجع على زيادة
الـ» »TVAعلى بعض السلع التي تعتبر من الكماليات،
وهذا األمر مطروح من بين مقترحات اللجنة الفرعية».
وأكد «ض��رورة أن يستكمل البحث في هذا الموضوع
بجدية لكي ننهي النقاش ح��ول اإلي���رادات ونقر أيضا ً
اإلصالحات».
وإذ ل��ف��ت إل���ى أن التكتل سيشارك «ف���ي الجلسة
التشريعية المقررة اليوم إلق��رار قانون الدفاع المدني،
تحدث النائب عون عن قانون اإليجارات ،وقال« :لقد تم
إق��رار هذا القانون ،فمشكلة اإليجارات مزمنة ومعقدة.
طرحت أفكارا ً عدة لحل هذه األزمة ،ومنها صندوق دعم
للمستأجرين ذوي الدخل المحدود ،إال أن المستأجرين

االن عون متحدثا ً بعد اجتماع التكتل
غير مؤمنين أن صندوق الدعم المختص سيكون الحل
وسيساعدهم في الحد من الفارق االجتماعي بين دخلهم
وبين زيادة اإليجارات المقترحة على السنوات المقبلة.
وأيد النائب عون جميع التحسينات التي يمكن أن تطرأ
على قانون اإليجارات ،وأشار إلى أن التطرق لهذا القانون
بعد إقراره يكون من خالل المعالجات ،ومن خالل تحسين
جميع الثغرات الموجودة فيه .مضيفاً :نحن منفتحون على
أي اقتراحات من الممكن أن تحسن القانون الحالي ،ألن
هذا القانون يطال معظم اللبنانيين ،ويعالج مشكلة مزمنة
مستعصية الحلول .المالكون والمستأجرون محقون في
مواقفهم .الوضع االجتماعي سيئ والجميع مظلوم ،وقد
يكون وضع المالكين أسوأ من المستأجرين أو العكس.

القطان وعبد الرزاق زارا الح�ص
زار رئيس جمعية «قولنا والعمل»
الشيخ أحمد القطان ورئيس «حركة
اإلص�ل�اح» وال��وح��دة الشيخ ماهر
عبدالرزاق الرئيس سليم الحص في
مكتبه.
وب��ع��د ال��ل��ق��اء ،أك���د ال��ق��ط��ان أن
«الرئيس الحص ضمير لبنان الحي
وأن���ه م��ن الحريصين على وح��دة
لبنان ،خخصوصا ً في هذه الظروف
الصعبة التي يعيشها لبنان».
ورحب بالخطة األمنية في طرابلس
ّ
والبقاع ،مطالبا ً بـ»رئيس جمهورية
جديد يحفظ لبنان بقوته المتمثلة
بالشعب والجيش والمقاومة».

