السنة السادسة  /الثالثاء  13 /أيار  / 2014العــدد 1483
Sixth year / Tuesday / 13 May 2014 / Issue No. 1483

حمليات �سيا�سية
حزب اهلل :الم�شروع المعادي
المقاومة
ي�ستهدف �إ�سقاط �سورية
ِ

نادر الحريري من فرن�سا �إلى ال�صرح البطريركي

�أمين في بكركي  ...و�سامي في باري�س
الجم ّيل :تكثيف الجهود لإتمام اال�ستحقاق وعـدم ح�صول الفراغ

أكد حزب الله أنّ من المستحيل أن
يصل أحد إلى ا ِلكرسي الرئاسي من
دون تفاهم ،الفتا ً إلى أن المطلوب في
سورية هو إسقاط سورية المقاومة.

الحاج حسن

في السياق ،رأى وزير الصناعة
حسين الحاج حسن «أن المشروع
الذي يريدونه لسورية هو إسقاط
«سورية المقاومة» بدليل ما صرح
ب��ه أح���د ق���ادة ال��م��ع��ارض��ة (ك��م��ال
اللبواني) عن استعداده للتخلي
ع��ن ال��ج��والن وعقد معاهدة سالم
مع العدو الصهيوني ،والطلب منه

اجتياح سورية أو توجيه ضربة
عسكرية لها».
واعتبر الحاج حسن في كلمة له
خ�لال أس��ب��وع الشهيد محمد علي
شومان ،في حسينية بلدة سرعين
الفوقا« ،أن ما تقوم به المجموعات
التكفيرية في سورية هو تدمير لك ّل
المعالم فيها وال عالقة لممارساتها
باإلصالحات التي تتشدق بها».

يزبك

من جهته ،أكد عضو شورى حزب
الله الشيخ محمد يزبك أن مكونات
هذا البلد ال يمكن تجاوزها ،فال ب ّد
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من التفاهم بين أبنائه ،معتبرا ً أنّ
الذي ال يرضى بذلك يسعى باتجاه
الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية
في لبنان.
وأض��اف في ذك��رى م��رور أسبوع
الشهيد المجاهد محمد العطار في
بلدة شعت في البقاع الشمالي :أن
ال��ذي��ن يتباكون على الموقع ،هم
الذين يضيّعونه عندما ال يجلسون
ليتفاهموا فيما بينهم ،الفتا ً إلى أنه
من المستحيل أن يصل أحد إلى هذا
الكرسي الذي ينظرون إليه من دون
تفاهم ،وقال :هذه هي تركيبة النظام
في لبنان.

«الأحزاب» :لإقرار ال�سل�سلة
وتحقيق مطالب هيئة التن�سيق
ب ّري مجتمعا ً إلى حلو

(حسن ابراهيم)

الراعي والجميّل
واألهداف واألسباب التي جعلته يترشح»،
وأسف ألنّ «الوضع لم يتغيّر ،وبالتالي من
غير المعروف ما إذا سيكون النصاب مؤ ّمنا ً
في جلسة الخميس المقبل في ظ ّل االنقسام
المستم ّر» .وأمل لو كانت المقاطعة لقطع
الطريق أم��ام ال��ف��راغ ألن��ن��ا ذاه��ب��ون نحو
المجهول والخطر إذا وصلنا إلى  24أيار من
دون انتخاب رئيس».
وق���ال« :لمسنا م��رون��ة منذ يومين من
مواقف رئيس حزب «الق ّوات» سمير جعجع
ومن اللقاءات التي يجريها الرئيس أمين
الجميّل ،ونأمل التوصل إلى نتيجة ،ألنّ ال
خيار لنا في هذا البلد إال التوافق والحوار
والتالقي بين كل اللبنانيين».

ل��ن يختلف مصير جلسة الخميس عن
سابقاتها لجهة عدم تأمين النصاب ،طالما
رئيس حزب «القوات» سمير جعجع مرشح
للرئاسة األولى .وبدأ الجميع يه ّول بالفراغ
الرئاسي مع انتهاء المهلة الدستورية في 25
آيار الجاري ،مع فشل المساعي واالتصاالت
في التوصل إلى ح ّد أدنى من التوافق على
شخص الرئيس.
وفيما عقد لقاء بين الرئيس سعد الدين
الحريري والنائب سامي الجميّل في باريس
للبحث في االستحقاق الرئاسي ،تحرك مدير
مكتب الحريري في بيروت ن��ادر الحريري
ال��ذي عاد من فرنسا أول من أم��س ،باتجاه
بكركي حيث التقى البطريرك الماروني بشارة
الراعي بحضور الرئيس أمين الجم ّيل ،ويأتي
ذلك استكماال ً للقاء الذي عقد في باريس بين
البطريرك الماروني والرئيس الحريري.

فتفت

الجم ّيل

ومن بكركي ،شدّد الرئيس الجميّل على
أنّ ال��زي��ارة إلط�ل�اع البطريرك ال��م��ارون��ي
على نتيجة االت��ص��االت التي ق��ام بها في
اآلونة األخيرة ،مشددا ً على «ضرورة إتمام
االستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري».
ولفت الجميّل إلى «أنّ للفراغ نتائج وخيمة
ع��ل��ى مستقبل ال��م��ؤس��س��ات ،وأنّ هناك
مسؤولية على ك ّل القيادات اللبنانية إلتمام
انتخابات الرئاسة ومنع حصول الفراغ ألنه
مد ّمر».
وق��ال الجميّل« :لست من رأي أنّ الفراغ
أمر طبيعي أو غير خطير ،بل اعتبره خطيرا ً
جدا ً ومد ّمرا ً وانتحاريا ً لمستقبل المؤسسات
في البلد ،ألنه إذا لم يحصل انتخاب في 25
أيار ،فال أعرف إذا ك ّنا سننجح في إجراء هذا
االستحقاق في  25حزيران أو  25آب».
وأكد أن ال خالص لهذا البلد إال ّ إذا اجتمعت
ك� ّل مك ّوناته مع بعضها البعض ،وال أحد
يستطيع أن يُنقذ البلد منفرداً ،الضاحية
الجنوبيّة ليست خ��ارج إط��ار الجغرافيا
اللّبنانيّة وال يمكن أن نف ّكر لحظ ًة بذلك ،يه ّمنا
أنّ تتح ّمل جميع مك ّونات المجتمع اللّ
بناني
ّ
مسؤوليّاتها في هذه المرحلة ،وما نسعى
إليه هو ال ّتواصل بين الجميع كي ننتشل
البلد من هذا المستنقع الذي يتخبّط فيه منذ
سنوات.

(شربل ّ
نخول)

عون خالل لقائه وهّاب في الرابية

وهاب

وم��ن الرابية ،وبعد لقائه رئيس تكتل
التغيير واالص�ل�اح النائب ميشال ع��ون،
اعتبر ال��وزي��ر السابق وئ��ام وه��اب «أن��ه
إذا ل��م تحصل عجيبة م��ا لغاية  25أي��ار
فسوف نذهب إلى فترة فراغ رئاسي يتح ّمل
مسؤوليته الفريق الذي لم يبادر جديا ً بعد
إلى طرح مرشح حقيقي لرئاسة الجمهورية،
أو لكيفية إنقاذ الجمهورية عبر انتخاب
رئيس ج��دي ،رئيس يستطيع إص�لاح ما
خ ّرب في السنوات الماضية في العهد الذي
قاربنا على نهايته وف��ي السنوات التي
سبقته من فوضى».
وأضاف« :هناك من يتحدث عن إمكانية
التمديد للرئيس ميشال سليمان ،وليس
هناك م��ن م��ب� ّرر ل��ذل��ك .بقي م��ن عهده 13
ِ
مغتصبا ً للسلطة إذا
يوما ً ويصبح بعدها
بقي ف��ي القصر الجمهوري .ال اعتقد أنه
يستطيع أن يستمر وال حتى دقيقة واحدة
بعد عهده .يكفي ما تحمله لبنان في عهده
من تعطيل لكل ش��يء وه��و كما ساهم في

تراجع المؤسسة العسكرية ،ساهم أيضا ً
ف��ي ت��راج��ع الجمهورية وال��دول��ة عندما
تسلمها .يكفي ما تح ّمل اللبنانيون من هذا
العهد الذي لم يقم بإنجازات .كان الرئيس
في الوقت الميّت الذي انعكس على أداء ك ّل
الدولة في لبنان».
وقال وهاب« :نحن نطرح الجنرال عون
رغم أنّ العماد عون ليس جزءا ً من  8آذار،
ولكننا نطرح مشروعا ً إلنقاذ الجمهورية ،هو
مشروع لبناء بلد وال نتحدث عن أشخاص،
هل هم جاهزون ليتحدثوا عن مشروع إلنقاذ
الجمهورية؟ العماد عون ليس مرشحاً ،هو
رئيس ول��ن يكون مرشحاً ،فالبازار الذي
حاولوا أن يدخلوا به ،في أن يكون سمير
جعجع وبالمقابل العماد عون ،ولن يكون
أي منهما رئيسا ً ثم نأتي بأحد آخر ،فهذه
اللعبة لم تمش».

حلو

إلى ذلك ،أطلع النائب هنري حلو رئيس
مجلس الن ّواب نبيه ب� ّري في عين التينة
على أج��واء ترشحه النتخابات الرئاسة،

واستغرب عضو كتلة المستقبل النائب
أحمد فتفت طرح التمديد للرئيس ميشال
سليمان« ،ألن��ه إذا أمكن جمع  86نائبا ً
لتعديل ال��دس��ت��ور فمن األف��ض��ل جمعهم
النتخاب رئيس الجمهورية» ،معربا ً عن
شكه ف��ي «أنّ ق��وى  8آذار مستعدة لهذا
الخيار ألن ه��ذا سيضغط عليها بعد 25
أي��ار ،لذلك فإن هذا األمر مستبعد كليا ً من
الناحية السياسية والدستورية ،ورئيس
الجمهورية ليس في وارد قبول مثل هذا
الموضوع» .وق��ال فتفت« :األي��ام العشرة
قبل  25أي��ار ستكون عامل ضغط نفسي
وسياسي ،وعلى الجميع المبادرة إليجاد
الحلول المناسبة لهذه االزمة الوطنية ،ألنه
بعد  25أيار سيكون الضغط سلبي».

حوري

كما الحظ عضو كتلة المستقبل النائب
عمار حوري «أنّ ك ّل المؤشرات في موضوع
االستحقاق الرئاسي ليست مشجعة وهناك
مراوحة في هذه العملية».
وأسف لـ«أنّ الواقع يشير إلى أن األمور
سائرة بين الفراغ أو الشغور إذا جاز التعبير
وبين انتخاب رئيس جديد للجمهورية
بغض النظر عن االسم ،أضف إلى ذلك ،نحن
سندخل في األيام العشرة األخيرة في المهلة
الفاصلة عن انتهاء والية الرئيس ووجوب
استيالم رئيس جديد للبالد ،وحتى هذه
اللحظة ك ّل المؤشرات ليست مشجعة».

ط��ال��ب��ت هيئة التنسيق ل��ل��ق��اء األح����زاب وال��ق��وى
والشخصيات الوطنية اللبنانية مجلس النواب بإقرار
سلسلة الرتب والرواتب ،على النحو الذي يحقق مطالب
هيئة التنسيق النقابية ،بإعطاء الحقوق ألصحابها،
محذرة في الوقت نفسه من «مغبة إمعان بعض الكتل
النيابية في فرض ضرائب غير مباشرة على الطبقات
الشعبية الفقيرة والمحدودة ال��دخ��ل ،وتج ّنب فرض
ضرائب مباشرة على أرب��اح المصارف ،وعلى األمالك
البحرية».
ورأت أن المجلس النيابي مطالب بإقرار تشريعات
تحقق العدالة االجتماعية وع��دم االنحياز إلى جانب
مصلحة القلة من رج��ال المال الذين يحققون األرب��اح
الطائلة من االكتتاب بسندات الخزينة ،والشركات
العقارية المعفية من الضرائب ،تحت عنوان الجنة
الضريبية التي تحولت إلى جحيم بالنسبة إلى الفقراء».
وأع��رب��ت الهيئة في بيان بعد اجتماعها عن إدانتها
«لالعتداءات الصهيونية على لبنان ،والتي تمثلت أخيرا ً
في اختراق القوات المحاذية للخط األزرق في الناقورة،
واستمرار طيران العدو الحربي في خرق األجواء اللبنانية
وتنفيذ الغارات الوهمية» ،مؤكدة «أن هذه االعتداءات
والخروقات تبرهن من جديد الطبيعة العدوانية للعدو
وتهديداته الدائمة والمستمرة للبنان ،إلى جانب أطماعه
ب��ث��روات لبنان المائية والنفطية ،و ه��ذه االع��ت��داءات
واألطماع الصهيونية تؤكد من جديد أهمية المقاومة
والحفاظ على سالحها وجهوزيتها في مواجهتها على

قاعدة المعادلة الذهبية المتمثلة بالجيش والشعب
والمقاومة التي حررت األرض وردعت العدوان».
ونوهت الهيئة بـ»موقف وزير الخارجية جبران باسيل
الذي أكد اعتماد االستراتيجية الدفاعية لمواجهة الخروقات
«اإلسرائيلية»» ،وأكدت أن االستراتيجية التي يحتاج اليها
لبنان هي التي تقوم على أساس الدفاع والتحرير ،كذلك
ثمنت «موقف الرئيس نبيه بري في التحذير الذي وجهه
للممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في لبنان
ديريك بالمبلي لجهة ع��دم ج��دوى اجتماعات اللجنة
الثالثية في الناقورة في ظل استمرار التعديات والخروقات
«اإلسرائيلية» على الحدود الجنوبية واحتمال أن يجمد
لبنان بنتيجتها مشاركته في اجتماعات تلك اللجنة».
وتوقفت الهيئة «أمام ذكرى نكبة فلسطين في  15أيار»،
مؤكدة «التزام الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني
في مواجهة العدوان الصهيوني المتواصل على أرضه
ومقدساته ،ودعم مقاومته المسلحة التي أثبتت التجربة
أنها ه��ي السبيل لتحرير األرض والتصدي للعدوان
واالس��ت��ي��ط��ان وح��م��اي��ة ال��ح��ق��وق ،ول��ي��س المفاوضات
واالتفاقات مع العدو التي لم تعد حقا ً بقدر ما وفرت
الشرعية والغطاء للكيان الصهيوني لمواصلة مخططه
التهويدي ل�ل�أرض الفلسطينية» ،داع��ي��ة «الفصائل
الفلسطينية إلى التمسك بنهج المقاومة والثوابت الوطنية
والقومية ،وتحويل المصالحة بين حركتي فتح وحماس
إلى فرصة حقيقية الستعادة الوحدة الوطنية على أساس
المقاومة والتخلي عن نهج التفاوض».

معلولي :التمديد الموقت
� ّ
أقل �ضرر ًا وخطر ًا
رأى ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق لرئيس
مجلس النواب ميشال معلولي أنه
قبل  25أيار الحالي ،أي بعد بضعة
أي��ام أم��ام ال��ن��واب خ��ي��ارات ثالثة
ال رابع لها :الخيار األول ،الفراغ:
أي أن يبقى ال��خ�لاف العمودي
ب��ي��ن  8و 14آذار مستفحالً فال
يتمكن النواب من انتخاب رئيس
الجمهورية ،الخيار الثاني ،رئيس
ال ش��رع��ي :أي أن يتفق ال��ن��واب
على انتخاب رئيس للجمهورية
ضمن المهلة الدستورية ،أو بعدها
فيكون رئيس البالد ال شرعيا ً ألن
النواب الذين انتخبوه ال شرعيين،

وذل��ك ألن واليتهم ال��ت��ي منحهم
إياها الشعب اللبناني أي أربع
س��ن��وات ق��د ان��ت��ه��ت ،ف��ع��م��دوا من
دون أي مسوغ شرعي أو دستوري
إل��ى تمديد واليتهم ،وق��د ثبتت ال
شرعيتهم بتعطيلهم المجلس
الدستوري الهيئة الوحيدة التي
تطعن بصحة التمديد أو عدمه،
أم��ا الخيار الثالث :فهو التمديد
الموقت :أي أن يجتمع المجلس
ويمدد لرئيس الجمهورية لمدة
تنتهي ح��ك��م�ا ً ب��ان��ت��خ��اب رئيس
ج��دي��د للجمهورية ب��ع��د إج���راء
ان��ت��خ��اب��ات نيابية ح��رة فيكون

رئ��ي��س الجمهورية منتخبا ً من
ن��واب شرعيين يمثلون الشعب
اللبناني.
وإذ سأل معلولي :أي من هذه
الخيارات الثالثة تنقذ لبنان من
األوض��اع المأسوية بل الكارثية
ال��ت��ي ي��ع��ي��ش��ه��ا ،ف��ف��ي ال��خ��ارج
ال��ص��راع��ات ال��دول��ي��ة واإلقليمية
خ��ص��وص �ا ً ال��ح��رب ال���دائ���رة في
س��وري��ة .وف��ي ال��داخ��ل األزم���ات
السياسية واألمنية واالقتصادية،
أكد أن الخيار الثالث هو األقل ضررا ً
وخطراً ،لذا دعا نواب األمر الواقع
الى اعتماده إنقاذا ً للجمهورية.

«التن�سيق» تزحف الأربعاء «غ�ضب ًا» ...وفيا�ض يعلن موقف حزب اهلل غداً

هل تق ّر الهيئة العامة �صيغة عدوان ّ
معدلة؟
لن تم ّر الصيغة التي توصلت إليها لجنة
النائب ج��ورج ع��دوان كما هي ،فالجلسة
النيابية العامة ستشهد غ��دا ً األرب��ع��اء
تعديالً للصيغة المقدمة ،لجهة إع��ادة
تصحيح روات��ب العسكريين و 6درجات
للمعلمين والضريبة على القيمة المضافة.
ّ
محط
ه��ذه العناوين األساسية ستكون
نقاش واس��ع وم��ط � ّول ،ال سيما أن لجنة
ع��دوان حاولت هضم حقوق العسكريين
والمعلمين ،فيما لجأت في اإلي��رادات إلى
إلغاء البناء األخضر وخفضت رسم الطابع
المالي على رخص البناء من  300مليار
إلى  100مليار.
وفيما تعلن كتلة الوفاء للمقاومة موقفها
من السلسلة في مؤتمر صحافي يعقده
النائب علي فياض ظهر غد ،يؤكد خالله
التمسك بالحقوق المشروعة وال ُمحِ ّقة
ألصحاب المطالب ،تجري لجنة ع��دوان
اتصاالت لتحسين صيغتها قبل الجلسة
العامة لتصبح مقبولة .فهذه اللجنة لم
تجتمع بهيئة التنسيق ،أو بأي قطاعات
نقابية ،بل استندت إلى وجهة نظر واحدة،
فكانت أق��رب إل��ى سياسة  14آذار ،على
رغم تم ّثل التغيير واإلصالح بها ،فالنائب
ابراهيم كنعان لم يحضر غالبية الجلسات،
بينما سجل النائب آالن ع��ون كثيرا ً من
التحفظات.
وفي السياق عقد لقاء أمس بين وزير
المال علي حسن خليل وال��ن��واب جورج
عدوان وغازي يوسف وجمال الجراح في
وزارة المال لتقديم الدراسة التي أعدتها
اللجنة النيابية المكلفة بدراسة السلسلة
قبل عرضها األربعاء على الهيئة العامة
لمجلس النواب.
وأوض���ح ع���دوان أن «تصويب األم��ور
المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب وكأ ّنها
بين األفرقاء السياسيين ليس صحيحاً»،
وشدد على أنه «يجب االنطالق باإلصالح
في الدولة وتخفيف الفساد» ،مشيرا ً إلى
أن «هناك توازنا ً ماليا ً في السلسلة التي
رفعتها اللجنة ويجب الحفاظ عليه».
ولفت عدوان إلى أنّ القرار األخير بشأن
السلسلة يتعلق بالهيئة العامة لمجلس

ال��ن��واب» ،م��ؤ ّك��داً« :أنّ السلسلة ليست
آخ��ر المطاف وسنلتقي ك��ل سنة ل��درس
األوضاع».
وأوض��ح ع��دوان أن اإلي���رادات ستتأمن
عام  2015حتى لو أقرت السلسلة ،الفتا ً
إلى أن الحد األقصى هو  1800مليار ليرة.

مؤكدا ً «أن المتحالفين هم مَن أفق َر اللبنانيين
وقضوا على الطبقة الوسطى وتحية لكم
أيها المتظاهرون ألنكم أنتم من حمى البلد
وحملتم سيف الوحدة الوطنية» ،وقال:
«إن هيئة التنسيق النقابية ستربح
المعركة وما تحدانا أحد إال وخسر .نريد
سلسلة م��ن دون تجزئة أو تقسيط مع
مفعول رجعي منذ  ،2012/7/1نحن
نواجه حرامية ال رأسماليين ولن نقبل إال
بحقوقنا كاملة ،ال نقبل أن نعمل بالسخرة
وحقوق المتقاعدين أولوية» ،وأضاف« :يا
ليتنا نواجه رأسماليين ولكن نحن نواجه
سارقين ونشدّد على ضرورة إقرار السلسة
بنسبة  121في المئة ،على الدولة فتح باب
التوظيف واختيار الموظفين على أساس
الجدارة ،تنازلنا عن المفعول الرجعي الذي
تبلغ قيمته  10مليارات ونصف كي نحصل
على السلسلة ،ممنوعة إضافة ضرائب
تطال ذوي الدخل المحدود والفقراء ،على
الدولة أن تقدّم ضمانا ً صحيا ً للفقراء وتفتح
روضات رسمية للطالب».

خليل

أما خليل فأشار إلى أنّ «معظم النقاط
ت��م االت��ف��اق عليها ،وسجلنا موقفنا في
المادة األول��ى وأ ّكدنا أنّ هذا األمر يتعلق
بمواقف الكتل ،وق��د يحتاج إل��ى دراس��ة
في كل منها» .وق��ال« :من الواضح بشأن
النفقات والرواتب أنّ هناك مقاربة مختلفة
ع ّما حصل في اللجان المشتركة ما انعكس
انخفاضاً ،واألمر أصبح واضحا ً بما يتعلق
باألرقام وت ّمت مطابقتها ولم يعد هناك أي
التباسات ،إال أنّ موقف الكتل منها هو الذي
سيناقش».
وإذ أ ّكد الحرص على إقرار السلسلة ،لفت
خليل إلى أنّ «بعض النقاط يجب أن يعالج
مع هيئة التنسيق والهيئات المعنية».

جنبالط

ف��ي م����وازاة ذل���ك ،ل��ف��ت رئ��ي��س جبهة
النضال الوطني النائب وليد جنبالط إلى
أن «المطلوب من مختلف الجهات المعنيّة
بسلسلة الرتب والرواتب ،سواء المجلس
النيابي أو الهيئات النقابيّة ،أن تأخذ في
االعتبار واق��ع المالية العامة والخزينة
اللبنانيّة كي ال يكون إق��رار هذه المطالب
مج ّرد خطوة شكليّة ستتبخر مفاعيلها
في الهواء ،وتلحق الضرر في الوقت ذاته
بالماليّة العامة ،وذل��ك يحصل من خالل
إقرار سلسلة بأرقام معقولة وغير مضخمة
ومتخمة بمطالب وتعويضات ال تستطيع
أكثر الدول األوروبيّة تقد ّما ً أن تحتملها.
وأسف في موقفه األسبوعي لـ«األنباء»
االلكترونية أال يستحوذ النقاش االقتصادي
على االهتمام الكافي من مكونات المجتمع
السياسي اللبناني كلها ،إال حين ترتفع
وتيرة المطالب الشعبية والنقابية المحقة،

خليل مستقبالً اللجنة النيابية
ما يجعل أي نقاش في هذا الملف المهم
عرضة للشعبوية والحسابات الفئوية
والمصلحية ويحول عمليا ً دون أن تتخذ
القرارات وفق دراس��ة علمية تقنية هادئة
مبنية على أرقام صحيحة ودقيقة.

الموسوي

وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب
ن ّواف الموسوي في كلمة ألقاها خالل احتفال
تأبيني في بلدة طيردبا ،التزام نواب الكتلة
في جلسة األربعاء ال ُمقبل «إق��رار واضح
للحقوق المشروعة العادلة والمكتسبة
للشرائح اللبنانية كافة ،بحيث ال ينتقص
من حقوق ه��ذه ال��ش��رائ��ح» ،الفتا ً إل��ى أن
الصيغة التي أقرتها اللجان المشتركة تمثل
«توزيعا ً عادال ً للعبء الضريبي بحيث أن
 29في المئة من الضرائب توجهت إلى
أصحاب الدخل المحدود و 71في المئة من

(ت ّموز)
الضرائب توجهت إلى أصحاب المداخيل
العالية».
وأكد الموسوي أن نواب الكتلة لن يقبلوا
بصيغة فرض ضرائب «يمكن أن تتس ّرب
منها ال��م��ص��ارف بحيث تتهرب م��ن دفع
الضريبة بتحويلها إل��ى ال��م��ودع» ،وقال
»:المصارف عندما تلتزم الضريبة التي
أقريناها في اللجان المشتركة ،فإنه بدل
من أن يكون ربحها السنوي مليار و800
مليون دوالر سيكون مليار و 500مليون،
وه��ذا يعني أن��ه لن يخسر أح��د بذلك ،بل
هناك من سيتحمل عبئا ً ضريبيا ً يتناسب
مع مدخوله».
كذلك شدد الموسوي على عدم القبول
بصيغة ت��ع��ف��ي أص��ح��اب ال��م��ؤس��س��ات
المعتدية على األمالك البحرية «أو تسمح
بتهريب غ��رام��ات ال تتناسب م��ع حجم
اعتدائهم عليها ،في وقت نسمع من يتحدث

عن صيغ لتخفيض الغرامات».
وجدّد الموسوي تأكيده «أن التوجه هو
إلى فرض ضريبة على المداخيل ال على
االستهالك» ،وأضاف« :لن نقبل بأن تعدّل
كي تصبح ضريبة على االستهالك من باب
ما يتحدث عنه من زيادة نسبة  TVAإلى
 12أو  15في المئة».

غريب

في األثناء ،نسقت هيئة التنسيق النقابية
تحركاتها ومواقفها في مختلف المناطق
اللبنانية ،وح��ذرت الهيئة الحكومة من
أنها ستغرق العاصمة بيروت بـ 100ألف
متظاهر ،وأن  14أيار سيكون يوم االمتحان
الكبير للقوى السياسية.
وط��ال��ب رئيس الهيئة حنا غريب في
االعتصام أمام وزارة الشؤون االجتماعية
بـ»وقفة واح��دة في وجه حيتان المال»،

حيدر

وط��ال��ب رئ��ي��س راب��ط��ة الموظفين في
اإلدارات العامة محمود حيدر بتمويل
السلسلة م��ن ح��ي��ت��ان ال��م��ال وال��ري��وع
العقارية والمصرفية وليس من أصحاب
الدخل المحدود.

محفوض

وم��ن أم��ام س��راي طرابلس أك��د نقيب
المعلمين ف��ي ال��م��دارس الخاصة نعمة
محفوض« :أن أم��وال ال��دول��ة تم ّول  4أو
 5سالسل ،متهما ً ه��ؤالء بأخذ البلد إلى
االنهيار السياسي وإيصاله إلى الحائط
ال��م��س��دود .وق����ال» ل��ن نسمح بتحميل
مسؤولية األزمة االقتصادية لذوي الدخل
المحدود» .وأضاف» ليس هناك ما نخاف
عليه ،ويوم األربعاء سيكون يوما ً تاريخيا ً
بالنسبة للبنان ،وستشهد بيروت زحفا ً
يتخطى المئة ألف معتصم» .وأضاف« :لن
نسكت عن االنهيار في المرفأ والسرقات
في المطار والفساد في الوزارات والكهرباء

واالت��ص��االت واألش��غ��ال ،ون��ؤك��د لرئيس
مجلس النواب نبيه بري وللجميع أن من
حقنا التصعيد ،وهم يتحملون مسؤولية
التعطيل للعام ال��دراس��ي واالمتحانات
الرسمية».

موظفو اإلدارة العامة

أعلنت الهيئة اإلداريّ��ة لرابطة موظفي
اإلدارة العامة رفضها مشروع السلسلة
مطالب ًة بـ»اعتماد المشروع الذي سبق أن
وزعته على النواب ،خصوصا ً أنّ المشروع
المذكور لم يعالج الغبن الالحق باإلداريين
منذ  18سنة ،بل زاده وخصوصا ً الفئات
الثالثة والرابعة والخامسة».
ورفضت الهيئة في بيان« ،الخطوات
التي ُس ّميت إصالحية والمتعلقة بالبند 2
من المادة  22المتعلقة بتأمين االعتمادات
بالواردات المرتقبة ،والمادة  23المتعلقة
بوقف التوظيف ،وال��م��ادة  27المتعلقة
بتعديل وزي����ادة ال�����دوام ،وال���م���ادة 29
المتعلقة بتخفيض ساعات العمل اإلضافي،
والمادتين  31و 32المتعلقتين بالتقاعد»،
المس بنظام التقاعد والصرف
وأ ّكدت «عدم
ّ
من الخدمة المعمول به حالياً».
وطالبت بـ»إلغاء المادة  24من المرسوم
 10415المتعلقة بالغرامات» ،رافض ًة
«الضرائب والرسوم التي تطال الطبقات
الفقيرة وأص��ح��اب ال��دخ��ل ال��م��ح��دود»،
ومؤكد ًة «استحقاق المفعول الرجعي من
 2012/7/1وعدم التنازل عن هذا الحق».
كذلك طالبت بـ»شمول وإف��ادة األجراء
والمتعاقدين والمياومين والمتقاعدين من
كل المشروع ،وإنصاف موظفي تعاونية
الدولة وموظفي المديريّة العامة للطيران
المدني وإق��رار جدول المراقبين الجويين
والوكالة الوطنيّة لإلعالم».
ودعت الهيئة «ك ّل الموظفين واألج��راء
والمتعاقدين والمتقاعدين والمياومين
والمواطنين إل��ى المشاركة في تظاهرة
الغد ،من أم��ام مق ّر جمعية المصارف في
وسط بيروت باتجاه ساحة رياض الصلح
الحادية عشرة قبل الظهر».

