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الم�صارف �صاحبة الدار
} يوسف المصري
ُيفترض أن يحسم مجلس النواب غدا ً خياراته في مشروع
قانون سلسلة الرتب والرواتب المطروح أمام المجلس.
وهناك عدة اقتراحات ال ت��زال رهن التداول للوصول إلى
صيغة م �ش��روع ق��ان��ون ال�س�ل��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة .وف��ي غ�ض��ون ذلك
تظ ّل مسألة تأمين موارد تمويل السلسلة هي الشاغل األكبر
لالهتمام.
أبرز االقتراحات فرض غرامات بمفعول رجعي على شاغلي
األم�لاك البحرية م��ن غير ح��ق .وي��دور ح��ول ه��ذا الموضوع
نقاش يصل إلى ح ّد الصراع بين «محتلي» األم�لاك البحرية
وبين ال��دول��ة إذا ج��از التعبير .وف��ي حين ك��ان المفروض أن
ت �ب��ادر ال��دول��ة إل��ى وض��ع خطة تنظم عملية إش �غ��ال األم�لاك
البحرية على نحو قانوني ،بحيث تبدأ باستيفاء بدالت إيجار
عنها وتغريم محتليها بمفعول رجعي فعلي ،فإن ما يجري هو
محاولة شرعنة احتالل األمالك العامة البحرية من خالل فرض
غرامات على شاغليها غير الشرعيين .والمفارقة انه حتى هذا
الح ّل يلقى معارضة شديدة من محتلي األمالك البحرية تحت
أي إخالل بالوضع الحالي غير الشرعي لحالة األمالك
حجة أنّ ّ
البحرية يهدّد االقتصاد السياحي في لبنان! ويعني هذا وضع
هذا الملف ضمن معادلة مستغربة :إما شرعنة سرقة األمالك
البحرية العامة أو انهيار االقتصاد السياحي.
أم ��ا ب�خ�ص��وص ال �ض��رائ��ب ال�م�ق�ت��رح ف��رض�ه��ا ع�ل��ى أرب ��اح
ال �م �ص��ارف ال�ت��ي بلغت ف��ي ال �ع��ام ال�م��اض��ي ف�ق��ط  1.4مليار
دوالر ،وذلك لتأمين جزء من موارد السلسلة ،فإنّ المطروح
بشكل أس ��اس ه��و إل �غ��اء م�ف�ع��ول ق��ان��ون  1997ال ��ذي أعفى
المصارف من دفع الضريبة على أرباحها ،وبدل ذلك فرض
ضريبة بنسبة  5إلى  7.5في المئة على هذه األرباح .وبحسب
مصدر مالي فإنه في حال أق ّرت هذه الضريبة فان المصارف
ستدفع في العام الجديد وفقا ً لحسابات أرباحها في العام
الماضي ،مبلغ  70مليون دوالر .وتحاول جمعية المصارف
إحباط هذه الضريبة من خالل مبادرتها كما ظهر في األيام
الماضية ،لتجميع لوبي سياسي داعم للوبي المالي المتمثل
بها .وه�دّدت جمعية المصارف في هذا اإلطار برفع معدالت
الفوائد على قروض المستدينين منها ،وذلك على نحو يجعل
المستدين هو من يتح ّمل عبء الضرائب المقترح فرضها على
أرباح المصارف ،ما يضمن بالتالي استمرار المصارف بجني
األرباح كما كان الحال قبل فرض الضريبة ،وفي المقابل جعل
المستفيدين من السلسلة يدفعون من جيوبهم ثمن تمويلها.
وتعتبر هذه المعادلة أسرع وصفة لتخليد الوضع المعيشي
الحالي الشاذ.
م��ن ينتصر ف��ي معركة ي��وم ال�ث�لاث��اء العمال واألج���راء أم
تحالف حيتان المصارف والسياسة؟
منذ ما بعد الطائف ظهر جليا ً أنّ القوة األكبر داخل النظام
اللبناني هي المصارف؛ فهي قطاع يتجاوز السياسة لمصلحة
جني األرب��اح .وأمكن لهذا للقطاع المصرفي أن يصبح أكثر
قوة نتيجة للعوامل األساس التالية:
أوالً :تمركز نسبة تتجاوز الخمسين في المئة من أرباح
المصارف الـ 128المرخصة في لبنان بيد ثالثة مصارف
فقط ،ما جعلها قوة ضاربة مالية وسياسية.
ثانياً :بنت هذه المصارف إمبراطوريتها المالية مستفيدة
من الفوائد العالية بنسبة  43في المئة سنويا ً (معدل فائدة هو
األعلى في العالم) ،جنتها من االكتتاب في سندات الخزينة في
تسعينات القرن الماضي ،ما م ّكنها من تجميع ثروات هائلة
�ص �ل��ة لصالحها
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المقترح فر�ضها
ث � ��ال� � �ث� � �اً :ت� �س� �ت� �م� � ّر
على �أرباح
ال �م �ص��ارف اللبنانية
باالستفادة من سياسة
الم�صارف
نقدية شاذة ال تساهم
ف��ي ت�ن�م�ي��ة االقتصاد
ال� ��وط � �ن� ��ي ،ح� �ي ��ث أنّ
معظم إي��داع��ات المستثمرين بالعمالت األجنبية لديها ،تجد
طريقها إلى المصرف المركزي مقابل إصداره شهادات إيداع
بها يصل معدل الفائدة عليها المقدمة من المصرف المركزي
إلى  13في المئة؛ علما ً أن هذه المصارف تدفع للمودعين هذه
األموال فوائد ال تتجاوز الـ 5في المئة محتفظة لنفسها بفرق
الفائدة الشاسع عن ذات هذه األم��وال التي تحصل عليها من
المصرف المركزي.
وك ّل ما تقدم يؤشر إلى أنّ المصارف تعاملت مع دورها
المالي خالل العقود الثالثة الماضية وكأنها «دكاكين صيرفة
كبيرة» تستفيد من وساطتها بين المودعين والدولة اللبنانية
أي
أو بين المودعين ،والمصارف في الخارج ،من دون لعب ّ
دور إنمائي وطني .وك ّل ذلك يجري في ظ ّل غياب قوانين تلزم
المصارف باستخدام نسبة معينة من ودائعها أو أرباحها في
استثمارات محلية ،وهو ما أتاح لها فتح فروع عدة في الخارج
ألي دور ج��دي إنمائي
إلدارة استثماراتها ،م��دي��رة ظهرها ّ
ممكن أن تلعبه في الداخل.
وال�س��ؤال ال��ذي يطرح نفسه اآلن :ه��ل ينتهي عصر دولة
ال�م�ص��ارف لتدخل األخ�ي��رة ف��ي م�ش��روع بناء دول��ة القانون
والعدالة االجتماعية؟
يوم غد الثالثاء سيحمل الجواب ...ولكن مع استدراك هام
بحسب مصادر مالية ،مفاده انه حتى لو ص ّوت مجلس النواب
لمصلحة إقرار السلسلة ،فإنّ تنفيذها بحاجة إلى مواصفات
وم��راس �ي��م تطبيقية م��ن ق�ب��ل رئ��اس��ة ال�ج�م�ه��وري��ة ومجلس
الوزراء .وهناك شكوك بتمرير هذه القوانين في المؤسستين
األخيرتين.
وتكشف هذه المصادر في هذا المجال عما تس ّميه وجود
أي تصويت إيجابي
توجه في جمعية المصارف لعرقلة تنفيذ ّ
لمجلس النواب على السلسلة ،وهي التالية:
ف��ي ح��ال أق� � ّر المجلس ال�س�ل�س�ل��ة ،ف�م��ن ال�م�ت��وق��ع بحسب
مصادر مصرفية أن يقوم رئيس الجمهورية بممارسة حقه
الدستوري ب��ر ّد القانون إلى مجلس النواب إلع��ادة النظر به
خ�لال م��دة ش�ه��ر .وف��ي ح��ال ق�� ّرر المجلس التصويت عليه
مجدّدا ً وفق النسخة األولى ،فإنّ رئيس الجمهورية يستطيع
رفعه إلى المجلس الدستوري إلبداء رأيه الملزم به؛ والسؤال
م��اذا سيحصل لهذا المسار القانوني في ح��ال ك��ان البلد في
م��رح�ل��ة ف ��راغ رئ��اس��ي .وأي �ض �ا ً ك��م م��ن ال��وق��ت سيستغرقه
المجلس الدستوري في دراسته للقانون ،وأكثر من ذلك أين
المجلس الدستوري اليوم؛ فهو هيئة غير مكتملة .وحتى لو
انه ت ّم طرح ملء الفراغات في المجلس الدستوري ،فإنّ قانون
تعيين أعضائه يسمح للسياسيين بانتقائهم ،وه��ذا سيوفر
فرصة للمصارف كي تضغط سياسيا ً في معركة إعادة إنتاج
مجلس دستوري موال بغالبيته لمصالحها.

جل�سة ت�شريعية غد ًا لدرا�سة ال�سل�سلة
يواكبها �إ�ضراب واعت�صام لهيئة التن�سيق
دع��ا رئيس مجلس النواب نبيه
بري الى عقد جلسة تشريعية عامة
في العاشرة والنصف من قبل ظهر
غ��د الثالثاء ل��درس سلسلة الرتب
والرواتب.
وفي السياق ،تجتمع كتلة جبهة
النضال الوطني للبحث في موضوع
السلسلة .وأكد رئيس الجبهة النائب
ول��ي��د جنبالط «أن أع��ض��اء كتلته
سيعترضون في جلسة الهيئة العامة
على مشروع السلسلة الثلثاء ،اذا لم
تتوافر الوارادات المالية بوضوح».
وأض���اف« :ل��ن ن��ص��وت على أي
زي���ادة ،على الرغم من االعتبارات
ال��م��ش��روع��ة ،اذا ل��م ي��ت��م ال��دخ��ول
والشروع في عملية اصالح حقيقية
في االدارات والمؤسسات العامة».

هيئة التنسيق

ودع��ت هيئة التنسيق النقابية
هيئاتها الى عقد جمعيات عمومية
اليوم عند الساعة العاشرة والنصف
صباحا ً من أجل مناقشة توصيتها
بتنفيذ االض���راب واالع��ت��ص��ام غ��دا ً
الثالثاء أمام مجلس النواب بالتزامن
مع انعقاد الهيئة العامة للمجلس.
ولفت رئيس الهيئة ح ّنا غريب
بعد االجتماع إلى «أنه سيتم خالل
اإلعتصام توزيع مذكرة دفاعا ً عن
الحقوق ،ودعما ً للنواب الذين يقفون
معنا» ،مؤكدا ً «أننا ماضون بالتحرك
ونتمنى أال يأخذونا على اإلض��راب
واإلعتصام».
وأش����ار إل���ى «أن التعتيم على
المعطيات حول ما حصل باللجان
النيابية بموضوع السلسلة أمر
يربكنا ،مشيرا ً إلى «أن الخطر الذي
يهدد المفعول الرجعي يطال حقوقنا
في السلسلة» ،وم��ش��ددا ً على «أن
هيئة التنسيق ال تقبل زيادة ضريبة
الـ  TVAعلى الفقراء».
وق��ال غريب«:قررنا دق ناقوس
ال��خ��ط��ر ت��ج��اه ح��ق��وق الموظفين،
والمعنيين بالسلسلة ألن ه��ذه

الحقوق أصبحت في المجهول».
في المقابل ،نظم اتحاد لجان األهل
في المدارس الكاثوليكية ،اعتصاما ً
أمام مبنى االسكوا رفضا ً ألي زيادة
على االقساط المدرسية بعد إقرار
السلسلة .وق��د رف��ع المعتصمون
الفتات تطالب بـ»فصل القطاع العام
عن القطاع الخاص وأن تمول زيادة
الرواتب لمعلمي القطاع الخاص من
غير جيوب االهالي».
وأل��ق��ى كلمة باسم المعتصمين
رئ��ي��س ات���ح���اد ل��ج��ان األه����ل في
المدارس الكاثوليكية في كسروان
 الفتوح وجبيل المحامي جوزفبطيش قال فيها« :إثر إحالة سلسلة
الرتب والرواتب من اللجنة الفرعية
الى اللجان النيابية المشتركة من
دون البحث في دعم التعليم الخاص
م��ن خ�ل�ال ت��أم��ي��ن م����وارد لتمويل
مستحقات المعلمين ،سترتب أعباء
ثقيلة على كاهل األهل نتيجة زيادة
القسط ال��م��درس��ي ،بحيث يتعذر
عليهم تسديده ،بالرغم من اعتراض
المؤسسات التربوية ولجان األهل
وتحذير الهيئات االقتصادية من
مخاطر إقرارها ،بعدما أصبحت تهدد
الوضع االقتصادي العام في البلد،
والقطاع التربوي على حد سواء».
واعتبرت لجان األهل في المدارس
الكاثوليكية بعد اجتماع عام عقدته
ف��ي ال��م��درس��ة األن��ط��ون��ي��ة الدولية
عجلتون ،أن تمويل السلسلة ال
يستند إل��ى أس��اس علمي صحيح.
ولفتت إل��ى أن هناك ج��وا ً ضاغطا
باتجاه إق��راره��ا م��ن دون مراعاة
ل��ل��ش��روط ال��م��وض��وع��ي��ة واألخ���ذ
ف��ي االع��ت��ب��ار م�لاح��ظ��ات أص��ح��اب
اإلختصاص والمعنيين بها  .وأكدت
حرصها على مصلحة المعلم ،كما
على مصلحة األهل وكذلك المدرسة
الخاصة على حد سواء.
دع����ت ه��ي��ئ��ة م��ك��ت��ب ال��م��ج��ل��س
التنفيذي لالتحاد العمالي العام إلى
االنعقاد عند الساعة ال��واح��دة من

العفو عن جعجع:
الد�ستور في خدمة ال�سيا�سة
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بعد ظهر غد الثلثاء «إلقرار توصية
هيئة المكتب ب��إن��ج��از الخطوات
التصعيدية باإلضراب والتظاهر في
مواجهة زيادة الضريبة على القيمة
المضافة».

غصن يهدّد بالتصعيد

وأكد رئيس االتحاد غسان غصن
خ�لال مؤتمر صحافي ع��ق��ده أول
أمس« ،أنّ مطالبة العمال بتصحيح
أج��وره��م وال��ح��ف��اظ ع��ل��ى قدرتهم
الشرائية ال يهدّد االقتصاد».
ّ
الحق في العيش الكريم
وق��ال:
هو ّ
حق إنساني يعلو على كل شيء
ويتخطى أي اع��ت��ب��ار ،والضرائب
تكون من أجل إع��ادة توزيع الثروة
والدخل وتحقيق المساواة.
وأض��اف :عندما يكون  0.3في
المئة من اللبنانيين يستأثرون بأكثر
من  48في المئة من مجمل الثروات
الخاصة ،وفق تقارير دولية ،أي نحو
 2000عائلة ينالون نصف الثروة،
م��ق��اب��ل  940أل���ف ع��ائ��ل��ة ينالون
النصف الباقي ،عندها من واجب
المجلس النيابي أن يعيد النظر
ف��ي النظام الضريبي ،وأن يش ّرع
باب التشريع ويلج باب الضريبة
التصاعدية على األرب��اح التجارية
والريوع العقارية واألوراق المالية
لكي يُبعد الكأس الم ّرة عن الفقراء
فيعفيهم من الرسوم الجائرة التي
تخطف أج��وره��م وال��ض��رائ��ب غير
المباشرة التي تسرق رغيف خبزهم
ول��ق��م��ة عيشهم ب��ض��ري��ب��ة القيمة
المضافة التي تضاف إل��ى خزينة
مثقوبة القعر تذهب أموالها هدراً.
وأش��ار غصن إل��ى «أنّ الضريبة
على القيمة المضافة التي تستسهل
الدولة إقرارها ،تأتي مباشر ًة على
جيوب العمال واألج��راء والموظفين
وم���ح���دودي ال��دخ��ل وه���ي ضريبة
على كل ما يحتاج إليه المواطن»،
مح ّذرا «من أي ضريبة أو رسوم غير
مباشرة تزيد األعباء على العمال،

وحذار من أن تتلطى ضريبة القيمة
المضافة تحت مظلة الكماليات قبل
جدولتها بشك ٍل محصور ودقيق،
حتى ال يتح ّول ما هو حاجة أساسية
إلى كماليات وتوسيع مروحتها».
وش����دّد ع��ل��ى ض����رورة «تثبيت
ال��م��ي��اوم��ي��ن ف��ي وزارات ال��دول��ة
وإدارات���ه���ا وال��م��ص��ال��ح المستقلّة
وال��م��ؤس��س��ات ال��ع��ام��ة والبلديات
وتعميم ق��ان��ون تثبيت مياومي
كهرباء لبنان» ،داعيا «المياومين إلى
بدء أوسع تح ّرك دفاعا ً عن حقوقهم
وتأمين المساواة».
وط��ال��ب غصن «ب��إق��رار سلسلة
الرتب والرواتب في الهيئة العامة
لمجلس ال��ن��واب وتحقيق مطالب
المعلمين واألس���ات���ذة وم��وظ��ف��ي
اإلدارات العامة ،وباجتماع لجنة
ال��م��ؤش��ر لتصحيح األج����ور وف��ق�ا ً
لمؤشر غالء المعيشة عمالً بالقانون
وإنفاذا ً لالتفاق المو ّقع بين أصحاب
العمل والعمال».

مالكو العقارات

م��ن ن��اح��ي��ة أخ����رى ،ن��ف��ذ مالكو
العقارات واألبنية المؤجرة في لبنان
اع��ت��ص��ام�ا ً أم���ام المتحف الوطني
بدعوة من نقابتهم ،رفعوا خالله
الشعارات المطالبة بتنفيذ قانون
اإلي��ج��ارات الجديد ،معدّين أوج��ه
الظلم الذي لحق بهم لسنوات.
وبعدما تحدث عدد من المالكين،
ق��رأ النقيب ج��وزي��ف زغ��ي��ب كتابا ً
مفتوحا ً إلى رئيس الجمهورية العماد
ميشال سليمان ورئيس الحكومة
تمام سالم ،يطلب منهما التوقيع على
قانون االيجارات.
واعتبر المعتصمون في بيانهم
«أن اللبنانيين جميعا ً يتح ّملون
األع��ب��اء وليس المالك وح��ده الذي
أص��ب��ح ف��ق��ي��را ً بسبب السياسات
الظالمة حيث يدفع أوالد المالكين
ضريبة االن��ت��ق��ال لكي ي��رث أوالد
المستأجر مجاناً».

«العقوبات الأميركية و�سام للمقاومة ولي�ست �إ�ساءة لها»

حزب اهلل� :إقرار ال�سل�سلة بداية الطريق
لت�صحيح الم�سار االقت�صادي
أو في أي ادارة من ادارات الدولة» ،الفتا ً إلى «أن
مكافحة الهدر والفساد واإلفساد التي ب��دأت منذ
سنوات طويلة في لبنان وتستمر إلى اليوم هي
من مسؤولية الحكومة ،ونحن سنكون إلى جانبها
إذا ما اتخذت قرارا ً حقيقيا ً بالضرب بي ٍد من حديد
على يد كل مفسد أيا ً كان انتماؤه أو جهته أو حزبه
أو طائفته» ،مشيرا ً إلى «أن ظاهرة الفساد والهدر
والسرقة للمال العام ليس لها طائفة وال دين،
وموقعها الطبيعي في السجون وليس في الته ّرب
من القيام بالمسؤولية».

ماض في موقفه في الجلسة
أكد حزب الله أنه
ٍ
العامة إلق��رار مشروع سلسلة الرتب والرواتب
بعيدا ً عن التهويل الذي يمارسه أصحاب األموال
المكدّسة .وش��دد على أن��ه متمسك ألقصى حد
بانتخاب رئيس جديد يحمي الهوية ويُؤتمن على
تقوية موقف لبنان في مواجهة العدوان االسرائيلي
والتكفيري ،الفتا ً إل��ى «أن العقوبات األميركية
الجديدة ضده هي وسام للمقاومة وليست إساءة
لها».

صفي الدين

وفي السياق ،تمنى رئيس المجلس التنفيذي
في حزب الله السيد هاشم صفي الدين «أن يكون
إق��رار سلسلة الرتب وال��روات��ب بداية الطريق
يجن منه
لتصحيح المسار اإلقتصادي الذي لم
ِ
لبنان إالّ الضعف والوهن» ،مشيرا ً في كلمة له
خالل االحتفال التكريمي ال��ذي أقامه حزب الله
لمناسبة م��رور أس��ب��وع على استشهاد حسان
يوسف نصار في حسينية بلدة عيتا الشعب
الجنوبية ،إل��ى «أن المشكلة اإلقتصادية التي
يعاني منها لبنان بكامله ويتحدث عنها كل
اللبنانيين هي في الحقيقة حصيلة سياسات
مجحفة وظالمة على مدى أكثر من عشرين عاماً،
بحيث أُهمل القطاع العام والموظفين وأصحاب
الدخل المحدود والفئات المتوسطة ،وحتى إذا ما
أراد البعض أن يستعيد بعضا ً من حقه كان يجاب
ب��أن لبنان أم��ام كارثة اقتصادية التي صنعها
وح��وش المال والجشعون الذين ال يفكرون إلاّ
بمصالحهم وبمنافعهم الشخصية».
وقال «:إننا إذا أنجزنا مشروع سلسلة الرتب
والرواتب الذي هو ٌ
حق للجميع ولم نقم بخطوات
جدية ومسؤولة لإلصالح اإلداري والمعالجة
السريعة إليقاف الهدر والفساد المالي على مختلف
األصعدة بما فيهم الثروة النفطية التي نعد أنفسنا
بها نحن كلبنانيين ،فإن ذلك يبقي الحال على ما هو
عليه وال يحقق أي شيء».

فضل الله

وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن
فضل الله أن دعم الخطة األمنية يكمن في إعطاء

قاووق

صفي الدين متحدّثا ً في عيتا الشعب
قوانا األمنية وفي مقدمها الجيش الوطني الدعم
الكامل وتوفير القرار السياسي الحازم له كي يقوم
بمهامه التي يفكك من خاللها شبكات التخريب
والتكفير واإلره���اب ويحفظ األم��ن واالس��ت��ق��رار،
ويق ّوض هذه اإلمارات والدويالت التي كانت تنشأ
في األحياء والزواريب والتي لم يكن الخطر الناجم
عنها محصورا ً في طرابلس أو في عرسال أو في هذه
القرية أو تلك ،بل إنما الخلل الذي كان يصيب أي
مدينة في لبنان كان يصيب البلد كله».
وخالل احتفال تأبيني للحاج عماد جمعة في
مدينة بنت جبيل ،ق��ال النائب فضل الله «إننا
ماضون في موقفنا في الجلسة العامة إلقرار مشروع
سلسلة الرتب والرواتب بعيدا ً عن التهويل الذي
يمارسه أصحاب األموال المكدّسة والذين حصلوا
ويحصلون على أموالهم من جيوب اللبنانيين،
وفي الوقت الذي ال نريد أن نمس باألوضاع المالية
واالقتصادية للفئات الشعبية ،فإن على أولئك
الذين يجنون أرباحا ً طائلة من الشعب اللبناني أن
يدفعوا قليال ،وما وضع من رسوم هي أقل بكثير مما
يوضع في الدول الغربية وغيرها».
وأكد «أنه سيكون لنا موقف في الهيئة العامة
ف��ي م��واج��ه��ة ك��ل م��ا يتعلق ب��ال��ه��در وبالفساد
وبالتهرب من دفع الرسوم في أي موقع من المواقع

ورأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب
الله الشيخ نبيل قاووق أن «اللبنانيين أمام فرصة
استثنائية النتخاب رئيس للجمهورية ب��إرادة
لبنانية مئة بالمئة» ،مؤكدا ً «أننا متمسكون ألقصى
ح��د بانتخاب رئيس جديد ون��رف��ض أي تمديد
للرئيس الحالي ،فهذا موقف محسوم ومعروف
تراجع عنه» ،الفتا ً إلى أن «المصلحة الوطنية
وال
ُ
وحساسية المرحلة وخطورة التحديات تفرض
انتخاب رئيس للجمهورية يحمي الهويّة والموقع
والدور الوطني للبنان ،ويؤتمن على تقوية موقف
لبنان في مواجهة العدوان االسرائيلي والتكفيري،
فهكذا نفهم االستحقاق الرئاسي وعلى هذا األساس
نعمل بواجباتنا الوطنية».
وفي كلمة له خالل خالل االحتفال التكريمي
ال��ذي أق��ام��ه ح��زب الله لمناسبة م��رور أسبوع
على استشهاد الشهيد علي حسن كساب في
حسينية مجدل زون الجنوبية أشار قاووق إلى
«أن الواليات المتحدة األميركية وبعد أن فشل
حلفاؤها مجددا ً أم��ام المقاومة في سورية وفي
لبنان لجأت إلى التهديد مجددا ً بسالح العقوبات
على حزب الله من خالل إصدار الكونغرس قرارات
جديدة بحق ال��ح��زب ،وه��ذا دليل على إفالسها
وعجزها عن مواجهة المقاومة ،كما أنه ليس بأمر
جديد عليها أن تستهدف المقاومة ،بل إنما الجديد
هو أنها بعد كل رهاناتها على فريق «14آذار»
وعلى المعارضة في سورية لم تحصد إالّ الحسرة
والخيبة ،فهذه العقوبات هي وس��ام للمقاومة
وليست إساءة لها».

حا�ضر في جامعة دم�شق

�أبو فا�ضل :لتجديد الثقة بقيادة الأ�سد
أكد الكاتب والمحلل السياسي
المحامي جوزيف أب��و فاضل أنّ
سورية كانت على مر التاريخ هدفا ً
للمؤامرات وال��غ��زوات الطامعة
بخيراتها وثرواتها ،مشيرا إلى أن
المؤامرة الكونية التي تشن عليها
بدعم من دول عربية وغربية عدة،
تريد النيل منها وتدميرها وتقسيم
وحدة شعبها.
وق��ال أب��و فاضل في محاضرة
بعنوان «رؤية مستقبلية لسورية
ما بعد األزم��ة» ألقاها أم��س على
المدرج الخامس في كلية اآلداب
وال��ع��ل��وم االنسانية ف��ي جامعة
دم��ش��ق «إن ال��ه��ج��م��ة ال��ش��رس��ة
ال��ت��ي ُت��ش��ن على س��وري��ة والتي
تستهدف شبابها وشيبها وأرضها
واقتصادها ،جاءت نتيجة لمواقفها

ودوره��ا العروبي في الدفاع عن
قضايا األمة العربية».
وقال أبو فاضل إن من يسمون
أنفسهم« ..معارضة سورية هم
عمالء في خدمة أسيادهم في تل
ابيب وواشنطن» وما يريدونه هو
«تدمير سورية المقاومة الملتصقة
بالقضايا االنسانية وقضايا األمة
العربية واإلسالمية» مؤكدا ً أنه
ل��و غ� ّي��رت س��وري��ة م��ن خياراتها
ومبادئها وسياساتها ونهجها
ال��داع��م للمقاومة لما حصل ما
حصل.
واعتبر أن مالمح النصر القريب
بانت ،وذلك من خالل االنتصارات
ال��ت��ي يحققها الجيش وال��ق��وات
ال��م��س��ل��ح��ة ع��ل��ى ك���ل ال��ج��ب��ه��ات
السورية ،في دح��ر المجموعات
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اإلره��اب��ي��ة المسلحة ،م��ؤك��دا ً أن
قوة هذا الجيش والتفاف الشعب
حوله افشل مشروع تدمير سورية
وتقسيمها.
ورأى أب��و ف��اض��ل «أن مرحلة
بناء سورية ما بعد األزم��ة يجب
ان تبدأ ببناء االنسان وتثبيته في
خياراته ومن بعدها اعادة اإلعمار
وب��ن��اء ال��ح��ج��ر» م��ش��ددا ً على أن
خارطة طريق سورية المستقبل
تبدأ بإعادة تجديد الثقة الشعبية
ب��س��وري��ة ال��ح��ض��ارة وال��ع��روب��ة
والصمود لالنطالق نحو المستقبل
ومكافحة اإلره��اب واجتثاثه من
ج���ذوره ،م��رك��زا ً على بناء الجيل
الجديد من الشباب الذي سيدخل
المجتمع في المرحلة المقبلة.
وأك���د أب���و ف��اض��ل «أن طريق

المستقبل تبدأ كذلك بتثبيت القيادة
وإعادة تجديد الثقة الشعبية بها
أي بالرئيس السوري بشار األسد
لالنطالق نحو المستقبل وإع��ادة
البناء» ،مشدّدا ً على أنه «من دون
القيادة القادرة والشجاعة التي
وقفت إل��ى جانب شعبها وبلدها
في أحلك الظروف ال يمكن االنطالق
وتوجه
نحو المستقبل الموعود»،
ّ
للحضور قائالً« :أنتم مدعوون في
األسابيع المقبلة إلى تجديد الثقة
وتأكيد ه��ذه الخيارات الناجحة
والناجعة».
ح��ض��ر ال��م��ح��اض��رة أم��ي��ن ف��رع
ج��ام��ع��ة دم��ش��ق ل��ح��زب البعث
العربي االشتراكي الدكتور جمال
المحمود وأع��ض��اء ق��ي��ادة الفرع
وعميد كلية االداب.

يعتبر ترشح رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير
جعجع إلى انتخابات رئاسة الجمهورية سابقة في الحياة السياسية
اللبنانية .وه��ذه السابقة ال تعود إلى طريقة الترشح أو المشروع
السياسي للرجل ،ب��ل ترتبط بتاريخ ال��رج��ل وماضيه ،حيث أنه
محكوم من المجلس العدلي باإلعدام المخ ّفف إلى السجن المؤبد
بعدة جرائم مدرجة ضمن خانة اإلخالل بأمن الدولة عبر عدد من
االغتياالت التي شملت رئيس حكومة وع��ددا ً من رج��ال السياسة
وعائالتهم.
وتشير عملية ترشح جعجع لرئاسة الجمهورية إلى وجود عدد
من الثغرات (وما أكثرها) في الدستور اللبناني حيث لم يضع هذا
الدستور أي آلية وأي ش��روط للترشح ،وه��ي ش��روط قد تفرض
على أي مواطن يريد االستفادة من أي خدمة في إحدى مؤسسات
الدولة ،وأول هذه الشروط هي تقديم سجل عدلي خال من األحكام
القضائية .وق��د استطاع المرشح جعجع النفاذ م��ن ه��ذه الثغرة
الدستورية مستفيدا ً من قانون العفو الصادر عن المجلس النيابي
في تموز .2005
وإذا كنا اعتبرنا ترشح جعجع سابقة ،فماذا عسانا نقول في
قانون العفو الذي استفاد منه جعجع للخروج من السجن؟ وما مدى
دستورية هذا القانون أصالً؟
ينقسم العفو في القوانين الجزائية الى نوعين :عفو خاص هو
من صالحيات رئيس الجمهورية حصراً ،يمنحه ويصدره لمصلحة
محكومين بعينهم يذكرون باالسم ،وهو يلغي العقوبة من دون أن
يلغي الجريمة ،وعفو عام يصدر بقانون عن مجلس النواب ألنّ فيه
تعطيل ألحكام قانون العقوبات حيال عدد من الجرائم المستحقة
للعقوبة ،فيكون موضوع العفو إلغاء أفعال جرمية معينة وعقوباتها
من دون النظر إل��ى شخص أو أشخاص مرتكبيها ،وذل��ك تطبيقا ً
إلحدى أه ّم خصائص القاعدة القانونية هي العمومية والتجريد من
حيث األشخاص والوقائع .فتخاطب القاعدة القانونية األشخاص
بصفاتهم ال بذواتهم ،وتنطبق على ك ّل واقعة توافرت فيها الشروط
أو المواصفات المحددة بالقاعدة ،وال توجه إلى شخص بذاته أو
حالة بعينها .وعليه فلكي يكون قانون العفو الصادر عن مجلس
النواب متوافقا ً مع أحكام الدستور والقانون ومواتيا ً لمفاعيله،
يتوجب أن ينص على جرم أو جرائم ذات طبيعة معينة ارتكبت خالل
فترة زمنية سابقة لقانون العفو بحيث يعفى مرتكبو هذه الجرائم
من العقوبة المق ّررة لها.
ينص على ما
وبمراجعة سريعة لقانون العفو عن جعجع ن��راه ّ
حرفيته:
« ُيمنح عفو عام عن جميع الجرائم موضوع األحكام الصادرة
عن المجلس العدلي رقم  95/5و 99/2 ،97/2و 96/4والحكم
ال�ص��ادر عن محكمة جنايات بيروت تحت رق��م  ...96/380كما
تسقط حكما ً جميع األح �ك��ام ال �ص��ادرة بموجبها وك � ّل العقوبات
المقضى بها من جرائها ...وتتوقف أيضا ً جميع المالحقات في غير
ما ذكر أعاله من قضايا والتي يمكن أن تستهدف المشمولين بهذا
العفو العام لغاية .»...1994/12/30
يتبيّن من نص القانون أعاله أنّ العفو يشمل المدانين بموجب
أحكام قضائية معينة بأرقامها وتاريخ صدورها ،وذل��ك مخالف
ل�م�ب��دأ ال�ع�ف��و ال �ع��ام ع��ن ج��رائ��م معينة بنوعها م�م��ا يشكل سابقة
تشريعية  -قانونية عبر ذكر أحكام قضائية يشملها العفو ،حيث أنّ
ما يقتضي تحديده في قانون العفو العام هو نوع الجرم المراد العفو
عنه وليس تحديد األحكام القضائية .بتعبير آخر ،إنّ قانون العفو
المذكور يعني في حقيقة األمر تحديد األشخاص المدانين في هذه
األحكام بعينهم ،وهو ما يجعله خارجا ً عن إطار مفهوم العفو العام
ليقترب في مفاعيله من العفو الخاص الذي رفض رئيس الجمهورية
لحود إصداره.
آنذاك العماد إميل ّ
وإذا كانت صيغة العفو العام تحدّد الجرائم المعفى عنها ،فهل
كان من الممكن إصدار عفو عام عن مدانين بجريمة اغتيال الرئيس
رشيد ك��رام��ي ،ويشمل نصه مثالً العبارة التالية« :تعفى جرائم
اغتيال ال��رؤس��اء» ،بخاصة أن العفو العام يسدل ستار النسيان
على بعض الجرائم بمحو الصفة الجرمية عنها وإزالة جميع اآلثار
المترتبة عليها وجعلها في حكم األفعال المباحة أصالً؟
م��ن ال �م �ب��ادئ ف��ي ال �ق��ان��ون أي �ض �ا ً أن يعتد ب��ال��وص��ف القانوني
الحقيقي للفعل ،وقد يكون مختلفا ً عن وصف الفرقاء له .وفي حالة
قانون العفو عن جعجع ،نحن أم��ام عفو خاص في الجوهر أعطاه
المجلس النيابي شكل وتسمية العفو العام .كما أنّ األحكام موضوع
العفو هي أحكام صادرة عن المجلس العدلي .وبالتالي فإنّ المجلس
النيابي ق��د خ��رق مبدأ الفصل بين السلطات مرتين :األول��ى عبر
ممارسته إلحدى الصالحيات التي تعتبر صالحية حصرية لرئيس
الجمهورية كما أسلفنا أعاله ،والثانية عندما أعفى عن بعض األحكام
الصادرة عن أعلى سلطة قضائية في البالد بطريقة تد ّل أنّ المشكو
منه هو هذه األحكام بالذات وليست الجرائم المرتكبة.
في الخاتمة يصبح السؤال التالي مشروعاً :هل هي مصادفة أن
يصدر في نفس تاريخ قانون العفو العام قانون آخر يوقف العمل
بالمجلس الدستوري ويؤجل النظر في المراجعات أمامه؟
 دكتور في القانون وأستاذ جامعي

كارثة النزوح ال�سوري مفتوحة

بو �صعب يدعو المجتمع الدولي
لدعم لبـنان
أكد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب« ،أنها المرة األولى التي
تستمع فيها الدول المانحة إلى حاجات لبنان الحقيقية في موضوع النازحين
السوريين وإلى الوقائع والحقائق كما هي».
وقال بعيد مشاركته في اجتماع للدول المتضررة من النزوح السوري على
هامش اجتماعات البنك الدولي« :إن كارثة النازحين السوريين في لبنان
مفتوحة واألع��داد إلى تزايد» ،منبّها ً من «أن استمرار الوضع كما هو عليه
سيجعل عدد الطالب السوريين أكبر من عدد الطالب اللبنانيين في المدارس
اللبنانية ،وهذا سيؤدي إلى انهيار النظام التعليمي في لبنان في شكل كامل».
ورأى «أن الخطة التعليمية في شأن النازحين تقضي بتأمين مئة مليون
دوالر ثم مئتي مليون كمساعدات سنوية من المانحين وتكون بإشراف وزارة
التربية» ،مؤكدا ً «أن لبنان ال يستطيع تحمل كارثة النزوح السوري بمفرده»،
وشارحا النقاط الثالث األساسية في الخطة وهي« :تأمين العدد األكبر من
المدارس وتأهيل ما تضرر منها في فترة النزوح وإيجاد المعلمين بالعدد الكافي
من المتعاقدين وتدريبهم وتوزيع الكتب والمساعدات على الطالب».
وأضاف« :إن الخطة ستنقسم إلى قسمين أساسيين :دمج الطالب النازحين
مع الطالب اللبنانيين في مناطق معينة ،وتخصيص أماكن خاصة لتعليم
النازحين وحدهم في مناطق وجودهم بكثافة».
وشدد على «ضرورة التعاون بين وزارة التربية اللبنانية ووزارة التربية
السورية واألمم المتحدة من خالل مكتب مشترك لتسجيل الطالب السوريين
في المدارس اللبنانية» ،مؤكدا ً «أن الدول المانحة ال عالقة لها بإدارة الملف في
لبنان وال إمكان لتسييس الموضوع» .ولكنه قال ردا على سؤال« :أنا ال أجزم أن
المبلغ الموعود سيتأ ّمن في شكل كامل».
وكان بوصعب أكد في االجتماع أن لبنان في مقدمة الدول المتضررة من
النزوح السوري قياسا ً على صغر مساحته وعدد سكانه وأن القطاع التربوي
مهدد إذا لم تكن هناك مساعدات سريعة من جانب المانحين ،داعيا ً المجتمع
الدولي إلى التحرك بقوة لدعم لبنان في هذه األزمة التي باتت تتخطى قدراته
البشرية والمالية.
وعرض خطة للنهوض بالقطاع من خالل المساهمة الدولية تركز على إعادة
تأهيل المدارس اللبنانية وإعطاء حوافز تعليمية للبنانيين على أن تكون
االستفادة األبرز واألساسية منها للمواطن اللبناني ،ألنه المتضرر األول من
أعباء وتبعات هذه األزمة.

