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انقالب عون يطيح بال�سل�سلة...

ن ّواب كتلة الوفاء للمقاومة ...وفضل الله متحدّثا ً

ب ّري مترئسا ً الجلسة

ن ّواب تكتّل التغيير واإلصالح

هتاف دهام

توافر اإليرادات ،وتأجيل إقرار مشروع السلسلة لمزيد من البحث في أرقام
اإلنفاق واإليرادات».
وأ ّكد السنيورة «دعم طموح المواطنين في العيش الكريم وتحسين
المداخيل م��ن دون اإلط��اح��ة باالقتصاد الوطني واالس��ت��ق��رار المالي
والنقدي» ،وشدد على أنّ «إعادة النظر بالسلسلة يجب أن يترافق مع
خطة إصالحيّة لزيادة اإلنتاج ،ألنّ المواطن غير الموظف يطالب بتحسين
الخدمات في مؤسسات القطاع العام».

أطاح التفاهم العوني ـ المستقبلي بسلسلة الرتب الرواتب .اتصاالت
مساء يوم الثالثاء على مستوى القيادات العليا في الفريقين أفضت إلى ما
أفضت إليه من إرجاء جديد للبت في ملف السلسلة.
التقارب البرتقالي – األزرق في الجلسة العامة كان مكشوفاً ،والمقاربة
العونية الجديدة ألجل االستحقاق الرئاسي لم تعد تخفى على أحد في
فريق  8آذار ،أقله عند حزب الله الذي يبدو أنه يبلع الموسى ويسكت،
على رغم أنّ التيار الوطني الحر أكد أنه حريص على «عدم زعل الحزب».
نزل الموقف العوني كالصاعقة على فريق  8آذار ،فكالم ومناقشات
مساء الجمعة في اللجان المشتركة محاها نهار الثالثاء .البرتقاليون
باستثناء أنهم كانوا ض ّد  ،TVAكانوا يناقشون في جلسات اللجان
بشكل جيد وإيجابي ويس ّوقون األفكار ،والنائب كنعان كان مستاء من
المستقبل الذي رغب منذ البداية بإعادة مشروع السلسلة إلى مجلس
الوزراء.

سالمة «ال يعرف الفرق بين التجزئة والتقسيط»

نسف لعمل كنعان

انقلب التيار الوطني الحر أمس على التقرير الذي أعده رئيس لجنة
المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان عن عمل اللجان المشتركة .نسف
الجنرال ميشال عون ك ّل عمل النائب كنعان في اللجنة الفرعية ،والذي كان
يتباهى به لجهة ما يعتبرها إنجازات شخصية ،فأيّ مالحظة حول بعض
النقاط من قبل بعض النواب داخل االجتماعات كانت تثير الحساسية
لديه ،إلى درجة أنه ال يتقبّلها .لم يأخذ الجنرال ذلك في االعتبار.
وعلى عكس كلمة النائب آالن عون الذي لم يمانع فيها تأليف اللجنة ،لم
يكن لكلمة كنعان أيّ وقع سلبي أو إيجابي في الجلسة ،على رغم دعوته
إلى أن يكون هناك ت��وازن بين الحقوق واإلمكانيات ،وإشارته إلى أنّ
اإلصالحات ضرورية ويجب أن نقوم بإصالح حقيقي وااللتزام بمواعيد
دستورية ،كإحالة مشروع الموازنة إلى المجلس النيابي ،إضافة إلى
الحسابات المالية.
أعاد الجنرال من الرابية كنعان إلى نقطة الصفر .فحسابات العماد
تختلف ع��ن حسابات ن��واب التغيير واإلص�ل�اح ال��ذي��ن انقسموا عند
التصويت على تأليف لجنة لتنجز خالل مهلة األسبوعين تقريرا ً حول
المرسومين  10415و.10416
فما إنْ نضجت طبخة الرئيس فؤاد السنيورة الصباحية عن ضرورة
تأليف اللجنة من النواب ووزيري المال واالقتصاد إلعادة درس السلسلة
واالبتعاد عن المفعول الرجعي ،خالل مهلة قصيرة ،والعودة بعد ذلك
إلى المجلس إلقرارها بعد تعديلها ،وإقرار سلة اإلصالحات ،حتى غادر
الجلسة النائب عن التغيير واإلصالح عباس هاشم.
وفيما كان رئيس لجنة المال والموازنة يتج ّول في بهو المجلس مستاء
مما جرى كان النائب عون يحاول أن يكون الدينامو في المشاورات
واالتصاالت الجانبية العونية  -المستقبلية  -القواتية التي عُ قدت على
هامش الجلسة ،معتبرا ً أن عمل اللجان غير كاف ،وال بأس بمزيد من
الدراسة.
ورقة أسماء أعضاء اللجنة كانت موجودة في جيب النائب عون .سحبها
وأعطاها للسنيورة الجالس في مقعده الكائن أمام مقعد النائب جورج
عدوان .أع ّد األخير االقتراح .رفضت حركة أمل وحزب الله المشاركة في
اللجنة.
طرح االقتراح على التصويت فحصل على تأييد  65نائبا ً ومعارضة
 27نائباً ،فيما امتنع النائب نبيل نقوال علنا ً عن التصويت .انقسم التيار
الوطني الحر يوم أمس في الجلسة ،توافق ألول مرة النائب كنعان الذي
بقي عند التصويت في الخارج بسبب اإلحراج ،مع النائب نبيل نقوال الذي
َ
قال :ال رأي عندي في هذا الشأن.

فرز جديد عند التصويت

لم يكن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يرغب في التصويت ،ال سيما
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فيّاض والساحلي وبو صعب وعدوان وجريج
التصويت بالمناداة الذي أص ّر عليه النائب علي عمار .فهذا التصويت فرز
الكتل السياسية من جديد :حزب الله ،حركة أمل ،الحزب السوري القومي
االجتماعي ،حزب البعث ،وتيار المردة ،في مقابل تيار المستقبل ،الوطني
الحر ،حزب الكتائب ،القوات ،والتقدمي االشتراكي ،على رغم أنّ البناء
على انعطافة استراتيجية سياسية للتيار الوطني في الوقت الحالي ،هو
بمثابة المقاربة الخاطئة.

اللجنة اآلذارية

شكلت اللجنة التي أكد الرئيس بري أنه ض ّد تأليفها من النواب آالن
عون ،جورج عدوان ،إبراهيم كنعان ،غازي يوسف ،جمال الجراح ،هنري
حلو وسامر سعادة ،ينض ّم إليها ال��وزراء أصحاب االختصاص (المال
واالقتصاد والتربية والتنمية اإلداري��ة) وحاكم مصرف لبنان ورئيس
مجلس الخدمة المدنية عند الحاجة.
ول��م��ا نعى النائب حسن فضل ال��ل��ه السلسلة ب��ال��ق��ول« :ال��ع��وض
بسالمتكم» .تمنى الرئيس ب ّري أن ال يكون هذا اليوم يوما ً ظالما ً بتاريخ
المجلس النيابي ،وقال للسنيورة« :أعرف نتائج التأجيل منذ اآلن».
على رغم ذلك ُح ّملت اللجنة اآلذارية كرة نار السلسلة ،فأيّ تخفيض
لألرقام سيخلف تداعيات ستتح ّمل كتلها النيابية مسؤوليتها .فرح تيار
المستقبل ومَن معه باللجنة وهلل لتشكيلها ،من دون أن يعي أنه وضع
نفسه في مأزق في مواجهة الشارع النقابي ،بعدما كان يسعى إلرجاع
المشروع إلى الحكومة ،لما سيتبع ذلك من تحريك للشارع ض ّد الحكومة،
إال أنّ السنيورة لم ينجح في ذلك.

طبخة بحص

وحده وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب كان صريحاً،
وج��دّد ما أكد عليه منذ اليوم األول أنّ السلسلة طبخة بحص ،وأن ال
إمكانية أن تق ّر بعد أسبوعين أو ثالثة كما طرحت ،ألنّ الخالف الذي كان
قائما ً اليوم سيبقى قائما ً ولن تم ّر السلسلة إال بالتوافق السياسي ،الذي

حصل على األمن ،لكنه على السلسلة غير قائم حتى هذه اللحظة.
وفق حسابات بري كان من المق ّرر أن ينتهي النقاش من السلسلة اليوم
على أبعد تقدير ،لتتح ّول الجلسات إلى انتخابية ،فالرئاسة كما قال بري
أمس لديها جلسات النتخاب رئيس للجمهورية ،وأنا وعدت بأن تكون
جلسة انتخاب الرئيس الجديد آخر نيسان ،وأنا مع إقرار السلسلة بك ّل
مندرجاتها وفق األصول ،فتدخل رئيس كتلة المستقبل سائالً« :كيف نح ّل
قضية من هذا النوع في الهيئة العامة؟» ،واعتبر النائب عدوان «أننا بقدر
الحرص على أن تحصل الناس على حقوقها ،ال نريد أن يكون الحصول
على هذه الحقوق لفترة قصيرة وبعد فترة يصاب ك ّل االقتصاد اللبناني،
وبالتالي نصل إلى نتائج معاكسة للنتائج التي نحن نريدها».
أما النائب آالن عون فأكد «أننا لسنا ض ّد التريث شرط عدم تطيير
سلسلة الرتب والرواتب» ،سائالً« :ماذا فعلت الدولة في موضوع الهدر
والفساد؟

 2000مليون دوالر ضرائب

ُوضعت العصي في دواليب السلسلة مع كلمة السنيورة الصباحية
التي استغرقت وقتا ً طويالً .فلم تبرز أي إشارة إلى أنّ البحث سيصل إلى
نتيجة بعد إعالنه الحرب ضدّها بشكل علني .وأشار إلى «أنّ أكالف إقرار
السلسلة المقترحة اآلن ترتب ما ال يق ّل عن  2000مليون دوالر كضرائب
ورسوم إضافية على ك ّل عائلة لبنانيّة في السنة.
ينص على
واقترح حالً للخروج من أزمة سلسلة الرتب والرواتب،
ّ
«العودة بأرقام السلسلة إلى حدود اقتراح الحكومة تج ّنبا ً لمخالفة
الدستور ،وإق��رار إج��راءات مالية لمعالجة تفاقم العجز عبر زي��ادة الـ
TVAإلى  12في المئة مع إعفاء السلع االستهالكيّة األساسيّة ،لحماية
أصحاب الدخل المحدود».
كما نص اقتراح السنيورة على «معالجة مشكلة الكهرباء وزي��ادة
األسعار على االستهالك المرتفع ،والمبادرة إلى حملة إصالحات إداريّة
تزيد اإلنتاج وتضبط الهدر ،وزيادة عدد ساعات العمل للموظفين على
خمسة أيام في األسبوع ،كما االلتزام بعدم إقرار أيّ مشروع إنفاق من دون

أدرك نواب الوفاء للمقاومة مع كلمة الرئيس فؤاد السنيورة أنّ هناك
ّ
يحضر لها .تلقى نواب الوفاء للمقاومة في جلسات منح الثقة
تسوية ما
للحكومة الكثير من االتهامات من دون الر ّد على ذلك ،إال أنّ ما حصل يوم
أمس من انقالب على حقوق الشعب ،لم يم ّر مرور الكرام عند نواب حزب
الله ،الذين تحدث منهم ك ّل من النواب علي فياض ،علي عمار ،حسن فضل
الله ونواف الموسوي.
فكان النائب فياض دعا إلى مناقشة السلسلة بعيدا ً عن المناكفات
السياسية .وقال« :نحن حاولنا السير بين حديث إعطاء الناس حقوقهم
وبين الظروف االقتصادية ،وال نريد تمويل السلسلة من القروض ،فذهبنا
إلى معالجات اإليرادات الضريبية مع عدم زيادة حجم الدين وعدم تحميل
الطبقات الفقيرة العبء ودعا وزارة المال إلى إع��ادة تقويم السياسة
الضريبية بعد إقرار السلسلة».
ّ
خص مشروع قانون
بـ»الكف عن تضليل الناس» في ما
وطالب عمار
ّ
السلسلة
ولفت ع ّمار إلى «أنّ حاكم مصرف لبنان ري��اض سالمة جاء وهو ال
يعرف الفرق بين التجزئة والتقسيط ،وسألته عن ذلك فقال ال أفهم باللغة
العربية» ،مؤكدا ً «أنّ الهيئة العامة في مجلس النواب ليست محكومة ال
لرأي رئيس الخدمة المدنية وال لرأي حاكم مصرف لبنان».
ّ
ح��ق للموظفين والمعلمين
وش��دّد فضل ال��ل��ه ،على «أنّ السلسلة
والعسكريّين ،مؤ ّكدا ً الحاجة إلى تغيير جذري في النهج االقتصادي
المعتمد في لبنان ،إلعادة الهيبة إلى الدولة ووقف النزف في الدولة على
الصعيد االقتصادي والمالي واإلداري».
مس بالمال العام.
ودعا إلى رفع السريّة المصرفية ولنحاسب ك ّل من ّ
وفيما حذر النائب الموسوي من الوصول إلى النموذج الرأسمالي ،رفض
الذهاب بالسلسلة إلى لجنة لدرسها ،معتبرا ً أنّ هذا األمر قد يكون «دفنا ً
لها».
في م��وازاة ذل��ك ،وفيما كانت الجلسة منقسمة بين من يريد إق��رار
السلسلة التي هي حق مشروع ،وبين من يريد تمييعها لتطييره ،انبرى
النائب سامي الجميّل في الجلسة الصباحية إلى اقتراح نقل مجلس
النواب إلى مكان آخر ،فعقد الجلسات يؤدي إلى تعطيل الوسط التجاري
وإقفال بعض المؤسسات في بيروت.
وقال« :بسبب الوضع األمني للمجلس وإقفال الطرق ،اقترح التفتيش
عن مكان آخر .حرام ،هناك الكثر من المؤسسات أقفلت والموظفون في
بيوتهم ،فلنقترح مكانا ً بديالً».
لقد شهدت الجلسة الصباحية أيضا ً سقوطا ً القتراح النائب انطوان زهرا
بتحويل الجلسة العامة إلى سريّة ،والذي انقسم في شأنه نواب التغيير
واإلصالح ،فعند التصويت ص ّوت لصالحه نواب الصف األول كنعان آالن
عون وسيمون أبي رميا الذي أيد النائب فياض حين قال« :نحن ال نناقش
األمن القومي إنما نناقش حقوقا ً تتصل بالمواطنين ،وتمنى على الجميع
التعاطي مع هذا الموضوع بشفافية ووض��وح ،خصوصا ً أنّ هناك من
يقول في الخارج شيئا ً وفي الداخل شيئا ً آخر .وقال الجميّل :في الوقت
الذي نطالب بقانون حق إعطاء المعلومات للرأي العام يطرح هو (زهرا)
طرحا ً مخالفا ً ألبسط هذه الحقوق.
إذا ً انتهت الجلسة من حيث بدأت .لم ينجح النائب علي عمار في سحب
السمك من فم الحوت قبل أن يبتلعها ،فحيتان المال تغلبت على السمك
وأبقته في جوفها.

هيئة التن�سيق �إلى الإ�ضراب ال�شامل اليوم ...و«العمالي» يرف�ض ربط الحقوق بالموارد

أعضاء هيئة التنسيق في طريقهم إلى المجلس
دع��ت هيئة التنسيق النقابية إل��ى اإلض��راب
الشامل اليوم في ك ّل الثانويات والمدارس العامة
والخاصة وال���وزارات واإلدارات العامة وإقامة
اعتصامات في ال��وزارات والسراي الحكومية عند
الساعة العاشرة صباحاً ،وذل��ك احتجاجا ً على
«عدم إقرار السلسلة وعدم حذف البنود الجائرة من
تقرير اللجان النيابية المشتركة».
وأك��دت هيئة التنسيق «أنها لن تتراجع حتى
إقرار السلسلة خالية من األلغام والشوائب التي
دسها تقرير اللجان النيابية المشتركة والذي يأخذ
ّ
من الموظفين والمعلمين أكثر بكثير مما يعطيهم».
واستنكرت «استهتار بعض الكتل النيابية
بحقوق ثلث الشعب اللبناني» ،معلنة اإلضراب
الشامل اليوم.
كما دعت إلى «عقد مؤتمر صحافي عند الساعة
الثانية بعد الظهر أمام المجلس النيابي لتفنيد ما
ورد في تقرير اللجان النيابية المشتركة من ألغام
ومن مواد تش ّوه السلسلة وتطيح بها تحت زعم
اإلصالح الذي هو مطلب أساسي من مطالب هيئة
التنسيق النقابية».
وكانت الهيئة نفذت اعتصاما ً في ساحة رياض

 ...ومحادثات جانبية بينهم وبين سالم ون ّواب
الصلح احتجاجا ً على التأخير في ب��تّ سلسلة
الرتب والرواتب .وفي كلمته ،ح ّذر غريب من «أنّ
عدم إقرار السلسلة كاملة وتجزئتها وتقسيطها هو
بمثابة مشروع تصفية للقطاع العام».
وأ ّك��د غريب «أنّ المعركة مفتوحة مع حيتان
المال ومع رؤسائهم» ،مضيفاً :انها لحظة الحقيقة،
واليوم سيق ّرر النواب أين سيقفون ...مع حقوقنا أم
ضدّها ،مع  250ألف أسرة تعيش من السلسلة أم
مع  % 1م ّمن يستولون على الثروة بلبنان».
ودع��ا غريب إل��ى «رف��ع ب��دل س��اع��ات التعاقد
للمتعاقدين في التعليم الرسمي أسوة بالتعليم
الخاص».
أم��ا نقيب المعلمين ف��ي ال��م��دارس الخاصة
نعمة محفوض ف��ق��ال« :ح���اول بعض ال��ن��واب
تحويل الجلسة إلى سريّة ،ولكنها ستبقى علنيّة
وسنحاسب ك�� ّل نائب على ما يقول ويفعل ،كما
سنحاسب جميع رؤساء األحزاب والكتل النيابيّة
الذين قالوا إ ّنهم معنا».
وتوجه إلى المسؤولين والن ّواب قائالً« :كونوا
صادقين لمرة واحدة مع الشعب اللبناني وانهوا
هذه المهزلة» .وأعلن محفوض أ ّنه سيقدم استقالته

«إذا لم ينزل معلمو الخاص إلى الشارع اليوم».
وق���ال م��ح��ف��وض« :سيتح ّمل وزي���ر التربية
مسؤولية تاريخية إذا لم تق ّر حقوق المعلمين».
هذا ورفعت الهيئة مذ ّكرة إلى النواب ض ّمنتها
مطالبها ،معتبرة أنّ ما ج��اء في تقرير اللجان
النيابية المشتركة حول مشروع السلسلة الذي
ُو ّزع على النواب «هجمة على حقوق المعلّمين
واألساتذة والموظفين في القطاع العام وضرب لهذه
الحقوق ومكتسبات اصحاب الدخل المحدود».

ال أحد يستطيع اإلطاحة بالسلسلة

واعتبر رئيس االتحاد العمالي العام غسان
غصن« ،أن ما حصل في مجلس النواب أمر مخز.
وأشار غصن الى انه «كان من الخطأ القبول بربط
الحقوق ب��ال��م��وارد ،ال سيما ان م��وض��وع تأمين
الموارد ليس على طالبي الحقوق»،
وإذ سأل« :ماذا يدبّر من أجل تأجيل السلسلة»؟
ش��دّد غصن على أن ال أح��د يستطيع ان يطيح
بالسلسلة».
وأعلن المجلس التنفيذي لالتحاد رفضه «المطلق
ألي نوع من أنواع الضرائب غير المباشرة والرسوم

خالل االعتصام في وسط بيروت
بحجة تمويل سلسلة الرتب والرواتب
الجائرة
ّ
المحقة لموظفي الدولة ،ومن شأن هذه الزيادة
الضريبية أن تنهش ما تبقى من أجور العمال في
مجمل أب��واب حياتهم» .ولفت بعد جلسة عادية
عقدها أمس إلى «أنّ ك ّل الجهات الحريصة على
االستقرار االجتماعي وعلى الح ّد األدنى من العدالة
االجتماعية ومن بينهم االتحاد العمالي العام،
تطالب الدولة بإعادة النظر الجذرية في السياسة
الضريبية الظالمة وفرض الضريبة التصاعدية
الموحدة وس ّد مزاريب الهدر
على األرباح والمداخيل
ّ
والفساد في ك ّل إدارات الدولة واستعادة األمالك
البحرية والنهرية ووض��ع ح�� ّد لمافيات األدوي��ة
والقمح وللتجار وألصحاب الوكاالت الحصرية
واالمتيازات ومكامن الرشوة والفساد والسمسرة
على حساب المواطن والخزينة» ،معتبرا ً «أنّ في
إمكان الدولة تمويل عشر سالسل رتب ورواتب إذا
ما حزمت أمرها وق ّررت بناء دولة مؤسسات».
كذلك رفض المجلس التنفيذي لالتحاد قانون
اإلي��ج��ارات «ألن���ه تهجيري» ،وط��ال��ب «بوضع
خطة سكنية وطنية شاملة تؤ ّمن بدائل حقيقية
للمستأجرين وتنصف صغار المالكين ،وانطالقا ً

من ذلك يطالب المجلس رئيس الجمهورية بر ّد هذا
القانون الجائر».
وأبدى ارتياحه «لخطوة المجلس النيابي تجاه
إقرار آليات تثبيت مياومي الكهرباء والجباة وعمال
غب الطلب وإنصافهم» ،وطالب المجلس النيابي
«بإنصاف ك ّل المياومين ومساواتهم بالقانون في
مختلف وزارات الدولة وإدارات��ه��ا وفي المصالح
المستقلة والمؤسسات العامة وصندوق الضمان
االجتماعي و«أوجيرو» والبلديات ...وستكون هذه
الفئات على استعداد للتحرك إذا لم يتم إنصافها»،
ودع���ا ف��ي ه��ذا المجال «جميع المياومين إلى
االنتفاض من أجل حقوقهم وسيكون إلى جانبهم
إذا لم يكن في مقدّمهم ،من أجل إحقاق هذا الحق».
وأك��د «موقفه الثابت لجهة اإلس��راع في إنجاز
اجتماعات لجنة المؤشر وتصحيح األج��ور وفق
زيادات غالء المعيشة وارتفاع معدالت التضخم».

خطأ مادي

من جهة أخرى ،علّق النائب ابراهيم كنعان على
ما ورد في المؤتمر الصحافي لنقيب المعلمين في
المدارس الخاصة نعمة محفوض ،فأوضح «أنه

لم تسقط عبارة إنّ أحكام هذا القانون تسري على
أعضاء الهيئة التعليمية في القطاع الخاص»،
مشيرا ً إلى «أنه ت ّم إقرارها كما وردت من الحكومة
في اللجان النيابية المشتركة».
وأضاف كنعان« :أما مشروع القانون الذي ت ّم
توزيعه على النواب ،فقد سقطت منه هذه الجملة
بخطأ م��ادي ،وأبلغت األمانة العامة بذلك وت ّم
تصحيح الخطأ الحاصل ،استنادا ً إلى محاضر
اللجان المشتركة».
وكان هدّد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين
بإيقاف العمل في المدارس الخاصة في حال إقرار
مجلس النواب مشروع قانون السلسلة من دون
شمولها معلمي القطاع الخاص.
واستنكر ع��دم إدراج ال��م��ادة  18التي تشمل
المعلّمين في المدارس الخاصة ،بمشروع السلسلة.
وح ّذر من احتمال اللجوء إلى االستقالة الجماعية
في حال قبول المعلّمين بفصل التشريع.

تصوير :ت ّموز

