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تقــرير
رسائل إلى المحرر
زوين تعمل بصمت

ّ
ن�ش��رت جريدتكم امل��وق��رة صباح
ال �ي��وم (أم ��س) ً 17ح��زي��ران 2010
ال�ع��دد  ،1144م�ق��اال ف��ي الصفحة
األخيرة للصحافي خالد صاغية
تحت عنوان «جيلبرت إن حكت»،
ف�ي��ه ك�ل�ام م�ج�ت��زأ م��ن ب�ي��ان سبق
حزيران
أن أص��درت��ه األرب�ع��اء ً ّ 16
 2010النائبة زوي��ن ،معلقة على
مشاريع قوانني كانت مخصصة
إلع�ط��اء ال�ح�ق��وق امل��دن�ي��ة للشعب
الفلسطيني الالجئ في لبنان.
ً
اإلعالمي
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ أوال ،ي� �ه � ّ�م امل �ك �ت��ب
ُ
للنائبة زوين التأكيد أن ما نشر
م ��ن ك�ل��ام م �ن �س��وب إل� ��ى النائبة
زوين جاء في سياق مختلف ّ
عما
أورده الصحافي في املقالة...
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ث��ان �ي��ًا ،أم ��ا م��ا ذك ��ر ف��ي مقالك
عن أن النائبة زوي��ن «أمينة على
امل�ف�ه��وم االس�ت�ع�م��اري ،وأن�ه��ا مع
تقسيم أب �ن��اء ال�ب�ش��ر إل��ى مراتب
ودرج � � � � � ��ات ،وه � � ��ي ض � ��د الدولة
امل ��دن �ي ��ة ،وت ��ري ��د االس� �ت� �م ��رار في
ل�ع�ب��ة ال �ط��وائ��ف ،ش��رط تمكينها
م � � ��ن اض � � �ط � � �ه � ��اد الفلسطيني
ورب � �م� ��ا ض � ��رب ال � �خ� ��ادم� ��ة» ،فيه
ش� ��يء م ��ن ال� �س ��ذاج ��ة .إن شروط
ّ
تحقيق ال��دول��ة امل��دن�ي��ة متشعبة
ومتداخلة .فبالتأكيد لن تتحقق،
أو ب��األح��رى ل��ن ينطلق املشروع
ع � �ن ��د إق � � � � ��رار ال �ً �ح � �ق� ��وق املدنية
الفلسطينية .أوال وأساسًا الدولة
املدنية ه��ي خالصة عمل يومي،
وم �ف �ه��وم ت ��رب ��وي ح � ّ�دي ��ث ،وهذا
ما نفتقده ،ودول��ة توفر لشعبها
أب �س ��ط ح �ق ��وق ��ه ،ف�ل�ا ت �ب �ح��ث عن
مليارات ال��دوالرات إلع��ادة إعمار
م� �خ� � ًي ��م ظ � ��ل ل � �ع � �ش� ��رات السنني
ملجأ للمجرمني والخارجني عن
القانون ،وتنسى قرانا وبلداتنا
النائية حيث مياه الشفة ال تصل
إلى معظم بيوتها.
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ث��ال �ث��ًا« ،ن �ط �ق��ت ال �ن��ائ �ب��ة زوين
ب �ل�اغ � �ه ��ا األول ،ب � �ع ّ��د النجاح
املحافظة
امل�ن�ق�ط��ع ال �ن �ظ �ي��ر» .إن
ّ
ع�ل��ى ال �ح��ري��ات ال �ع��ام��ة ال يحتم
ع �ل��ى ال �ص �ح��اف��ة والصحافيني
إه� ��ان� ��ة ك � ��رام � ��ات ال � �ن � ��اس ،ولكن
إيمانًا من النائبة زوي��ن بالعمل
صدر
ال��وط �ن��ي ،س�ت�ع�ت�ب��ر أن م ��ا ً
ع��ن ال�ص�ح��اف��ي ص��اغ�ي��ة خ �ط��أ ال
ي�س�ت��أه��ل ت�ّع�ظ�ي�م��ه .أم ��ا ع ��ن قلة
ال� �ك�ل�ام ،ف� ��إن م��ن امل��ؤس� َ�ف َأن ��ك ال
ت �ت��اب��ع م ��ا ن� �ق ��وم ب � ��ه ،ول� ��ك� ��م من
املؤتمرات التي نشارك فيها على
مدار األسبوع واألشهر .فإذا كنت
ت�ب�ح��ث ع��ن ن��ائ��ب ي�ق�ض��ي معظم
نهاره يدور من شاشة إلى شاشة
ومن صحيفة إلى صحيفة ،فإنها
ليست من هؤالء...
ف��ي ال �خ �ت��ام ،ن �ع��م اس ��م جيلبرت
زوين سيحفظ في ذاكرة مجتمع.
ستقول األج�ي��ال غ�دًا إنها عملت
ب �ص �م��ت ،وت��واص �ل��ت م ��ع الناس
ّ
بصمت ،تحدت مجتمعًا ذكوريًا
ب��ام �ت �ي��از ،ف��رف �ض��ت إق �ف ��ال منزل
يشهد له التاريخ على عطاءاته.

ّ
مجلس الوزراء يقر املوازنة اليوم

إجهاض محاوالت التغيير

ّ
ّ
لم يتسلم الوزراء ،حتى مساء أمس ،النسخة املعدلة من مشروع قانون موازنة عام  ،2010علمًا بأن الجلسة املقررة عند الثانية
من بعد ظهر اليوم مخصصة إلجراء قراءة أخيرة لهذا املشروع ،تمهيدًا إلحالته على املجلس النيابي في األسبوع املقبل...
فهل تنجح الحكومة في ذلك؟
محمد زبيب
ُ
نّ
إذا اعتمد نموذج معي لقياس وجهة
ال�ج�ه��ود امل�ب��ذول��ة ف��ي إط��ار مناقشات
مشروع موازنة عام  ،2010فقد يظهر
ّ
انصب على محاوالت
أن الجهد األكبر
اإلسراع في إقرار املشروع داخل مجلس
ال ��وزراء ،بما يتجاوز ب��أش��واط بعيدة
الجهد املبذول على مناقشة مضمون
امل �ش��روع ن�ف�س��ه وخ �ي��ارات��ه وأهدافه...
ول��وال إص��رار وزي��ر االت �ص��االت شربل
ّ
نحاس على إح��داث بعض التعديالت
الجوهرية خارج إطار «املحاصصات»
ال�ت��ي ت�ح�ص��ل ع � ُ�ادة خ ��ارج الجلسات،
ّ
رابع
لكان املشروع قد أقر منذ ثالث أو ّ
ج �ل �س��ة ،وان �ت �ه��ى األم� ��ر ك��ال �ع��ادة :قلة
من ال��وزراء تعي ماهية املوازنة ،وقلة
أخرى ال تبحث إال عن حصصها فيها،
وث��ال�ث��ة ال ن��اق��ة لها وال ج�م��ل ،ورابعة
ت�ت�ف��رج ك��امل�غ�ل��وب ع�ل��ى أم��ره بانتظار
الفرج.

منع التغيير

ّ
ل��م يكن ن� ّ�ح��اس واه�م��ًا عندما ق��دم ورقته
«التغييرية» وطرحها للنقاش في ثانية
ج �ل �س��ات م �ن��اق �ش��ة امل � ��وازن � ��ة ...فالخبير،
ال ��ذي راك ��م خ �ب��رة وم�ع��رف��ة ف��ي السياسة
واالق �ت �ص��اد وال �ش��ؤون امل��ال�ي��ة والنقدية،
يدرك أن ظروف «التغيير» ليست ناضجة،
إال أن��ه أراد أن يحقق منذ البداية هدفني
متواضعني نظرًا لطابعهما «البديهي»،
ّ
ل �ك��ن أث��ره �م��ا ك�ب�ي��ر ج � ��دًا ف ��ي ظ ��ل الواقع
وطريقة إدارة السلطة
السياسي ال��راه��ن
ً
وم��رك��ز ال �ق��رار فيها :أوال ،أن يسعى إلى
إع��ادة امل��وازن��ة إل��ى إط��اره��ا الطبيعي ،أي
ب��اع �ت �ب��اره��ا األداة األس ��اس �ّي ��ة لتحقيق
س� �ي ��اس ��ات ال� ��دول� ��ة ف ��ي ش ��ت ��ى املجاالت
ال�ح�ي��وي��ة ...وث��ان�ي��ًا ،أن يسعى إل��ى إقناع
ال �ق ��وى غ �ي��ر امل �ت��ورط��ة ب �ع��د ف ��ي صياغة
النموذج القائم وإدارته بأن املسار الحالي
تقابله
ليس ق��درًا محتومًا ،بل هو خيار
ّ
ّ
خيارات أخرى ممكنة جدًا ،وبالتالي تمثل
املوازنة اإلطار املناسب لطرحها.

البذرة صالحة للوهلة األول��ى ،لكن
بدت
سرعان ما ُأتلفت عبر ّ
تمسك فريق الرئيس
سعد الحريري بمقولة أن امل��وازن��ة شيء
آخر ...وألن هذه املقولة
والسياسات شيء
ّ
تقوم على أساسات هشة ،اضطر الفريق
نفسه إل��ى استخدام ّ
حجة إق�ن��اع لفرض

موازنة «محاسبية» ،فالسنة املعنية تكاد
تنتهي قبل أن يتسنى نشر القانون ّفي
الجريدة الرسمية ،وهو ّ أمر غير متوقع
قبل أيلول املقبل على أقل تقدير.
ان �ط �ل��ت ال �ح� ّ�ج��ة ع �ل��ى ال �ج �م �ي��ع ،واضطر
ّ
نحاس إلى الرضوخ لها في نهاية األمر،
فقرر أن يخوض املواجهات الصعبة حول
املشروع املطروح نفسه ،وذلك عبر محاولة
فرض احترام الدستور وقانون املحاسبة
ّ
التمسك بمبدأ
العمومية ،وال سيما لجهة
سنوية املوازنة وشموليتها لكل اإلنفاق
واإليرادات وتحديد سقف لالقتراض بما
ي��وف��ر ال�ح��اج��ات التمويلية الفعلية ،مع
هامش يتيح املرونة املطلوبة في التعامل
م��ع ال�ح��اج��ات ال�ط��ارئ��ة وال �ت �ط��ورات غير

ّ
تصر
«األخبار» :من املؤسف حقًا أن
ّ
العنصرية
النائبة زوين على مواقفها
م��ن ال�ش�ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ،فتعترض
ع � ّل��ى إع � ��ادة إع �م��ار امل �خ� ّ�ي��م ،وتصفه
بأنه «ملجأ للمجرمني والخارجني عن
القانون».

من المحرر
تستقبل "األخ� �ب ��ار" رس��ائ��ل ّ
القراء
ع �ل��ى ال� �ع� �ن ��وان اإلل �ك �ت ��رون ��ي اآلتي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق ال��رس��ال��ة م��ن أح��د املواضيع
املنشورة في "األخبار" ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

نغطيها لنكشفها

املحسوبة وتفكيك بعض املواد القانونية
التي تنطوي على امتيازات للبعض أو
م �خ��ال �ف��ات أو أن �ه��ا ت �ت �ن��اق��ض م ��ع مبدأ
االنتظام العام.

تحديد سقف االقتراض
ان� �ط�ل�اق ��ًا م� ��ن ذل � � ��ك ،ع� �ق ��د وزراء حركة
أم��ل وح ��زب ال �ل��ه وال �ت �ي��ار ال��وط�ن��ي الحر
اج �ت �م��اع�ي�ن ل�ت�ن�س�ي��ق امل ��وق ��ف وتحديد
ّ
سقف هذه املطالب بما يؤدي إلى إدخال
بعض التحسينات إلى املشروع من دون
ّ
التورط في تعطيل إقراره ...وهذا ما سمح
بتجاوز منطق اللعبة التي أرادها فريق
الحريري عبر الحث دائمًا على اإلسراع
�روع م��ن مجلس الوزراء،
�راج امل�ش� ً
ف��ي إخ� ً
م�ت�ج��اه�لا ت�ج��اه�لا ت��ام��ًا مسؤوليته عن
ت��أخ�ي��ر ط��رح��ه خمسة أش�ه��ر ع��ن املوعد
ال� ��ذي ال �ت��زم��ت ب��ه ال �ح�ك��وم��ة ف��ي بيانها
الوزاري.
ّ
ُيفترض أن تقدم وزي��رة املال ريا الحسن
ّ
ف ��ي ج �ل �س��ة ال� �ي ��وم ال �ن �س �خ��ة امل �ع��دل��ة من
املشروع ،وهي أعلنت التزامها بما قرره
مجلس ال��وزراء لجهة إدراج كل النفقات
في املوازنة ،ما عدا أموال البلديات التي
ُ
ستترك مل��وازن��ة العام املقبل .إال أن مبدأ
ُ
س�ن��وي��ة امل��وازن��ة ل��ن ي�ح�ت��رم ،وك��ذل��ك فإن
ّ
النسخة امل�ع��دل��ة ل��ن تتضمن أي تحديد
دق �ي��ق ل�س�ق��ف االق� �ت ��راض ب �م��ا يتناسب
م��ع ال �ح��اج��ات ال�ت�م��وي�ل�ي��ة ف�ق��ط م��ن دون
ّ
األهداف األخرى التي ال تمت إلى املوازنة
بصلة ،وال عالقة ل ��وزارة امل��ال بتأديتها
كامتصاص السيولة على سبيل املثال
ال الحصر.
ي�ن��وي ن� ّ�ح��اس إع ��ادة ط��رح ه��ذه املسألة
مجددًا ،وهو يراهن على دعم عدد كبير
من الوزراء نظرًا ألهميتها برأيه في إعادة
االنتظام إل��ى عمل الدولة ومؤسساتها،
إذ ال يجوز أن تكون األمور مفتوحة إلى
هذا الحد وخارج أي رقابة دستورية.
فقد أظهر بيان مصرف لبنان عن وضعه
في منتصف الشهر الجاري عودة ودائع
ال �ق �ط��اع ال �ع ��ام ل��دي��ه إل ��ى االرت � �ف ��اع بعد
ت ��راج ��ع ب �ط ��يء ع ��ن امل �س �ت��وى القياسي
الذي بلغته في منتصف آذار املاضي ،أي
عندما بلغت أكثر من  10115مليار ليرة،
أو م��ا ي �ع��ادل ّ 6.7م �ل �ي��ارات دوالر ،وهي
ب�م�ع�ظ�م�ه��ا ت �م��ث��ل ال �ف��ائ��ض ف ��ي حساب
الخزينة ال�ن��اج��م ع��ن االس�ت��دان��ة املفرطة
ب�غ��رض م�ش��ارك��ة م�ص��رف ل�ب�ن��ان بمهمة
امتصاص السيولة الفائضة لدى القطاع
ّ
املصرفي واملحافظة على معدالت الفوائد
امل��رت �ف �ع��ة ال �ج��اذب��ة ل �ل��ودائ��ع والحامية
ملستوى ربحية املصارف.
ي��وج��د ال �ي��وم أك �ث��ر م��ن  8911م�ل�ي��ارًا في
لبنان،
ح�س��اب��ات ال�خ��زي�ن��ة ل��دى م�ص��رف ّ
أي م��ا ي�ع��ادل  5.9مليارات دوالر ،تكلف
�ون دوالر
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن ن� �ح ��و  413م� �ل� �ي � ُ
س�ن��وي��ًا ل�خ��دم�ت�ه��ا م��ن دون أن تستثمر
ف��ي م�ج��االت مجدية ك��إع��ادة ب�ن��اء البنى
التحتية املهترئة ،وال سيما في قطاعات
الكهرباء وامل�ي��اه والنقل ال�ع��ام والصحة
والتعليم وصيانة البيئة وغيرها.
وي��رف��ض ف��ري��ق ال �ح��ري��ري ح�ت��ى اآلن أي
ب �ح��ث ف ��ي ه ��ذه امل �س��أل��ة ،م �ش �ي �رًا إل ��ى أن
تحديد سقف لالقتراض هو بمثابة تقييد
ل � ��وزارة امل ��ال وم � ّ�س ب��ال�س�ي��اس��ة النقدية
ال �ت��ي ً ال ت�ق�ي��م ّأي اع �ت �ب��ار ل�غ�ي��ر أهدافها
أص �ل��ا ،وامل �ت �م��ث �ل��ة ب �ت �ك��وي��ن احتياطات
ض�خ�م��ة ب��ال �ع �م�لات األج �ن �ب �ي��ة تجاوزت
حتى اآلن مستوى  30مليار دوالر ،أي ما
يعادل الناتج املحلي اإلجمالي.

