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سياسة

سياسة
المشهد السياسي

تقرير

خفض رواتب الرؤساء والنواب والوزراء:
ُ

سالمة يربح الجولة األولى في وجه الحكومة
ً
لم تنجح الحكومة في وضع مصرف لبنان تحت وصاية وزارة المالية ،بل على العكسّ ،
تكرس وجود المصرف كيانًا مستقال
عن الدولة .هي معركة محقة خاضها موظفو مصرف لبنان للدفاع عن مكتسباتهم ،لكنها معركة أخرى خاضها بهم
رياض سالمة ،إلبقاء نفسه ّ
«الرسام» األوحد للسياسات النقدية والمالية واالقتصادية
أن ـ ـت ـ ـجـ ــت االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت وال ـ ـل ـ ـق ـ ــاءات
امل ـت ـس ــارع ــة ف ــي ال ـي ــوم ــن املــاض ـيــن،
«ت ـه ــدئ ــة» ب ــن ال ـح ـكــومــة واإلدارات
املـخـتـلـفــة ف ــي ال ـق ـطــاع الـ ـع ــام ،وال ـتــي
ن ـف ــذت ف ــي األي ـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة إض ـ ّـراب ــا
ً
ّ
شامال احتجاجًا على خطة التقشف
التي تناقشها الحكومة فــي موازنة
 2019املتأخرة.
وفيما بــدا اللقاء الثالثي ال ــذي عقد
ف ــي ق ـصــر ب ـع ـبــدا أول م ــن أم ــس بني
الرؤساء الثالثة ،رئيس الجمهورية
مـيـشــال ع ــون ومـجـلــس ال ـنــواب نبيه

بو صعب والحسن سيقدمان
تقريرين اليوم لتجري مناقشة
التدبير رقم ثالثة
ب ـ ــري والـ ـحـ ـك ــوم ــة س ـع ــد الـ ـح ــري ــري،
إع ــان ــا ل ــوص ــول ن ـتــائــج اإلض ــراب ــات
ّ
إلـ ــى مــرح ـلــة هـ ــز الـ ـب ــاد ،وال سـ ّـيـمــا
ّ
مــالـيــا ،مــع إض ــراب مــوظـفــي مصرف
لـ ـبـ ـن ــان وت ــأثـ ـي ــر ذلـ ـ ــك فـ ــي األسـ ـ ـ ــواق
املـ ــال ـ ـيـ ــة والـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـن ـ ـقـ ــديـ ــة ،أت ــت
جـلـســة الـحـكــومــة أم ــس لـتـكـ ّـرس فــوز
حــاكــم مـصــرف لبنان ري ــاض سالمة
بــالـجــولــة األول ــى مــن ال ـك ـبــاش .إذ إن
الـحـكــومــة اض ـطــرت إلــى اإلب ـقــاء على
وضـ ــع م ـص ــرف ل ـب ـنــان امل ــال ــي وع ــدم
إدخ ــال أي تعديالت عليه كــان وزيــر
املال علي حسن خليل قد اقترحها في
مشروع املوازنة ّ
املقدم إلى الحكومة
(امل ــادة  60إخـضــاع مــوازنــة املصرف
وحساباته ل ــوزارة املــالـيــة ،امل ــادة 61
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ً
ّ
سيقدم بو صعب والحسن تقريرًا مفصال عن واقع «التدبير رقم ( »3مروان طحطح)

إل ـغ ــاء ال ـع ـمــل ب ــال ــروات ــب ال ـت ــي تــزيــد
عـلــى  12شـهـرًا فــي ال ـس ـنــة) .وم ـسـ ً
ـاء،
وب ـن ـت ـي ـجــة االت ـ ـصـ ــاالت ولـ ـق ــاء ع ــون
مــع وف ــد مــن االت ـحــاد الـعـمــالــي الـعــام
برئاسة رئيسه بشارة األسمر ،أعلن
األسمر تعليق االضرابات ،وال ّ
سيما
في مرفأ بيروت ،الصندوق الوطني
لـ ـلـ ـضـ ـم ــان االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،م ــؤس ـس ــة
كهرباء لبنان ،هيئة أوجـيــرو ،إدارة
الريجي ،أهــراءات الحبوب في املرفأ،

كهرباء قاديشا ،مصالح املياه في كل
املحافظات ،املصلحة الوطنية لنهر
الليطاني ،النقل املشترك...
ويــأتــي إع ــان تعليق اإلض ـ ــراب ،مع
ّ
إعــان نقابة موظفي مصرف لبنان
أي ـض ــا فـ ـ ّـك إض ــرابـ ـه ــا وال ـ ـعـ ــودة إل ــى
العمل بــدءًا مــن صباح الـيــوم .وفيما
جــرى الحديث عن اتفاق بني سالمة
والـ ــرؤسـ ــاء ال ـث ــاث ــة ع ـلــى أن تعليق
ّ
إضــراب املوظفني يقابله فتح املجال

أمـ ــام ســامــة لـلـبـحــث ع ــن صـيـغــة ما
إلج ـ ـ ـ ــراءات م ـ ـحـ ـ ّـددة داخـ ـ ــل امل ـص ــرف
لخفض أجور العاملني وإلغاء رواتب
األشـهــر األربـعــة التي يحصل عليها
املوظفون زي ــادة على الــرواتــب ال ـ 12
السنة ،قالت مصادر النقابة إنه
في َّ َ
«ل ــم ُي ــتــفــق ع ـلــى أي تـخـفـيـضــات من
ّ
املوظفني وال نقبل املـ ّـس ٍّ
بأي
رواتــب
مــن حـقــوقـنــا ومـكـتـسـبــاتـنــا» .وقـ ّـالــت
امل ـ ـص ـ ــادر إن «مـ ـ ــن يـ ــريـ ــد ال ـت ـق ــش ــف

بــإمـكــانــه أن يـضــع إج ـ ــراءات مـحـ ّـددة
عـ ـل ــى األج ـ ـ ـ ــور امل ــرتـ ـفـ ـع ــة وه ــوام ــش
ضــري ـبــة ت ـصــاعــديــة ،ل ـكــن أن يـجــري
الحذف وظلم املستحقني ،فهذا غير
مـقـبــول وال نــوافــق عـلـيــه» .وبحسب
املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،ف ـ ــإن ال ـت ـع ــدي ــات ال ـتــي
طـ ـ ـ ــرأت عـ ـل ــى امل ـ ــادت ـ ــن  60و 61فــي
الحكومة بعد الـنـقــاش بــن ال ــوزراء،
ه ــي أن ال ت ـط ــاول املـ ــادة  60مـصــرف
لبنان ،وأن يحذف من نص املادة ِذكر

تقرير
الحرة أمام خطر خسارة ّ
النقابات والمهن ّ
مدخراتها
وتراجع مستوى معيشتها والهجرة

شربل ّنحاس :األزمة ليست في عجز المالية العامة!

فيفيان عقيقي
تـشـ ّهــد الـ ـب ــاد م ــوج ــة اح ـت ـج ــاج ــات بني
مــوظ ـفــي امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات ال ـع ـ ّـام ــة ،بـ ــدأت مع
ّ
ـرف لـ ـبـ ـن ــان والـ ـقـ ـض ــاة،
م ــوظـ ـف ــي مـ ـص ـ ّ
وانـتـقـلــت إل ــى مــوظـفــي أوج ـيــرو واملــرفــأ،
ً
وص ــوال إلــى أســاتــذة الجامعة اللبنانية.
يـقــود ه ــذه االحـتـجــاجــات قـلــق نــاتــج من
تـ ّ
ـزء من
ـوج ــه ال ـس ـل ـطــة ،إل ــى اق ـت ـطــاع جـ ـ ٍ
ّ
روات ـب ـهــم ومكتسباتهم .وي ـك ــرر هــؤالء
التحذير نفسه« :حقوقنا ومكتسباتنا
ّ
خـ ــط أح ـم ــر وم ـم ـن ــوع امل ـ ـ ّـس بـ ـه ــا» .لكن
تزايد هــذه االحتجاجات
على الرغم من ّ
واسـ ـتـ ـم ــراره ــا ،إل أ ّن ـه ــا ت ـب ـقــى م ـج ـ ّـرد
احتجاجات غير ُمنظمة وفئوية ،ال ّ
تعبر
ّ
إال عن مطالب كل فئة على حدة ،وهو ما
ّ
يؤدي إلى امتثال السلطة ملطالب األقوى
بينهم على حساب األضعف ،أو التوجهّ
نحو الخصخصة.
ه ـ ــذا ال ـ ــواق ـ ــع ،اس ـت ـع ــرض ــه األم ـ ــن ال ـع ــام
لـحــركــة «مــواطـنــون ومــواطـنــات فــي دولــة»
ّ
الــوزيــر الـســابــق شــربــل نـ ّـحــاس ،كمؤشر
على الخلل داخ ــل السلطة وعـجـ ّـزهــا عن
إدارة ال ــواق ــع ،وذل ــك فــي ن ــدوة نــظـمــت في
ط ــرابـ ـل ــس ،يـ ــوم ال ـس ـب ــت املـ ــاضـ ــي ،تـحــت
عـنــوان «دور النقابات املهنية فـ ّـي مواجة
األزمة املالية :من طرابلس إلى كل لبنان».
وطرح خاللها «االنتقال من االعتراضات

الـفـئــويــة لـصـيــاغــة بــرنــامــج عـمــل مشترك
يتناول مجمل الفئات االجتماعية للدخول
ك ـطــرف م ـس ــؤول ع ـلــى ط ــاول ــة ال ـت ـفــاوض
ال ـقــائ ـمــة ل ـت ــوزي ــع خ ـســائــر األزمـ ـ ــة املــالـيــة
التي دخلنا في ّدوامتها ،وبالتالي فرض
شروط بديلة ّ
تعبر عن مصالحهم ،لتكون
ّ
عملية التوزيع عادلة وهادفة وتصب في
مصلحة بناء دولة».
يقول ّ
نحاس« :دخلنا في مرحلة توزيع
ّ
خ ـســائــر ،إن ـم ــا ب ـغ ـيــاب ج ــزء كـبـيــر من
الذين ستطاولهم ،بحيث يجري توزيعها
م ــن دون أخ ــذ مـصــالـحـهــم بــاالع ـت ـبــار».
فــوفـقــا لـنـ ّـحــاس «األزمـ ــة الفعلية ليست
في عجز املالية ّ
العامة الناجم عن الهدر
ّ
والفساد والتوظيف الزبائني الذي يمول
ّ
بــالـ َّـديــن وتـتـغــذى منه األرب ــاح املصرفية
عـلــى أهـ ّـم ـي ـتــه ،ب ــل ف ــي نـقــص ال ـ ــدوالرات
ال ـتــي تــدخــل إل ــى الـبـلــد مــن خ ــال أم ــوال
املهاجرين اللبنانيني .وهو ما يعني أننا
بتنا نحتاج سنويًا ّ
لكمية من الــدوالرات
ّ
لنغطي العجز في ميزاننا الخارجي أي
العجز في ميزان املدفوعات».
ّ
هــذا الــوضــع يــرتــب صعوبة فــي استمرار
ّ
األداء نفسه وفقًا لنحاس ،وهــو ما بدأت
تــرجـمـتــه بــ«عـمـلـيــة ت ــوزي ــع خـســائــر غير
ْ
ُمعلنة ت ـ ّ
ـؤدي إلــى ضــرب َدخ ــل اللبنانيني
وإفـ ــاسـ ــات م ـت ـتــال ـيــة ،وي ـم ـك ــن الـتـعـبـيــر
عنها بسلسلة إشــارات مثل زيــادة تقنني

ّ
الكهرباء ووقــف القروض ّ .وأيضًا تتمثل
ب ـبــدء إصـ ــدار فــوات ـيــر امل ــول ــدات الـخــاصــة
ً
بالدوالر بدال من الليرة ،وعرقلة املصارف
لعملية سحب الدوالرات».
املدخرات والصناديق ُم ّ
ّ
هددة!
عـ ــدا ع ــن ت ـهــديــد م ــداخ ـي ــل الـ ـن ــاس ،تـبــرز
ُمـخــاطــر جـ ّـديــة عـلــى امل ـ ّـدخ ــرات واألمـ ــوال
امل ّ
جمعة في الصناديق التعاضدية .فوفقًا
ل ـنـ ّـحــاس «ي ــوج ــد ف ــي ال ـج ـهــاز املـصــرفــي
نحو ّ 150مليار ّدوالر من الودائع بالليرة
وال ــدوالر ،إل أن كــل ما يملكه لبنان كبلد
ي ـص ــل إلـ ــى  30م ـل ـي ــار دوالر» .وي ـتــابــع
ن ـ ّـح ــاس« :مـ ــن ب ــن الـ ـ ـ ــ 150م ـل ـيــار دوالر
هـنــاك نحو  15-12مليار دوالر ُم ّ
جمعة
لدى املصارف تعود لصناديق تعاضدية
مــن ضـمـنـهــا ص ـنــاديــق الـنـقــابــات واملـهــن
ّ
والحرة ،أي األطباء واملهندسني والصيادلة
ّ
واملحامني واألساتذة في التعليم الخاص،
وه ــم أفـ ــراد لــديـهــم مــوقـعـهــم االجـتـمــاعــي
وكلمتهم مسموعة ،وبالتالي وجــود هذه
املـ ـ ّـدخـ ــرات ال ـت ــي ب ـق ـســم م ـن ـهــا ت ــأت ــي من
االشـتــراكــات ،والقسم اآلخــر مــن إي ــرادات
عامة ّ
ّ
خصصتها الــدولــة لها مثل رخص
ّ
البناء واملعامالت القضائية ،ترتب عليهم
م ـس ــؤول ـي ــة خ ـ ّ
ـاص ــة وعـ ـ ّـامـ ــة ل ـي ـفــاوضــوا
م ــن خــال ـهــا ع ـلــى ت ــوزي ــع عـ ــادل وه ــادف
ً
للخسائر بــدال من تركها سائبة كما هو
الحال اليوم».

«على سبيل املثال مصرف لبنان.»...
مــا ت ـقـ ّـدم يعني ّعمليًا رف ــض ريــاض
ســامــة ّ
ألي تــدخــل مــن قـبــل السلطة
التنفيذية فــي عمل املـصــرف ،وإبقاء
ً
موازنته خارج أي رقابة جدية ،فضال
عن احتفاظه بالهامش األوسع الذي
اقتطعه لنفسه فــي العقود املاضية،
فـبــات الــوحـيــد فــي الجمهورية الــذي
يـ ــرسـ ــم س ـ ـيـ ــاسـ ــات نـ ـق ــدي ــة وم ــال ـي ــة
ّ
واقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة ،بـ ـ ــذري ـ ـ ـعـ ـ ــة تـ ـخ ــل ــف
السلطتني التشريعية والتنفيذية عن
القيام بواجباتهما في هذا املجال.
ف ــي امل ـقــابــل ،يــؤكــد ع ــدد م ــن ال ـ ــوزراء
ّ
أن س ــام ــة ت ـع ـ ّـه ــد ب ـت ــأم ــن اك ـت ـتــاب
املصارف ومصرف لبنان في سندات
خــزي ـنــة بـقـيـمــة  12أل ــف م ـل ـيــار لـيــرة
لبنانية ،ملدة  10سنوات ،بفائدة ،%1
ما يعني «خفض نفقات الــدولــة بما
يعادل ألف ومئة مليار ليرة لبنانية».
أمــا الجلسة الحكومية أمــس ،فجرى
ف ـي ـهــا ن ـق ــاش ط ــوي ــل ب ـش ــأن تــوحـيــد
منطق الرواتب في كل القطاع العام،
ووض ـ ــع ضــري ـبــة دخـ ــل ع ـلــى رواتـ ــب
ّ
امل ـت ـقــاعــديــن .وأك ـ ــد أك ـث ــر م ــن مـصــدر
ّ
وزاري أن هـنــاك اتـجــاهــا عــامــا ظهر
أم ـ ـ ــس لـ ــوضـ ــع ض ــريـ ـب ــة دخ ـ ـ ــل ع ـلــى
رواتـ ــب امل ّـتـقــاعــديــن تـبـلــغ نـحــو ،%3
وم ـنــع تـلــقــي رات ـبــن تـقــاعــديــن ،ولــو
مــن وظيفتني مختلفتني فــي القطاع
العام.
وجــرى الحديث عــن إلـغــاء مــا ّ
يسمى
«ال ـت ـج ـه ـيــزات الـعـسـكــريــة» للضباط
املـ ـتـ ـق ــاع ــدي ــن ،لـ ـك ــن مـ ــن دون حـســم
الوجهة في هذا املجال .و«التجهيزات
الـعـسـكــريــة» ،عـلــى مــا ي ـقــول مـصــدر،
ُ
ب ــاب اس ــت ـح ـ ِـدث ف ــي ع ــام  2001لــرفــع
روات ـ ــب ال ـض ـبــاط م ــن دون تضخيم
أس ــاس ال ــرات ــب ،وي ـق ـتــرح وزي ــر امل ــال
تـعــديــل ه ــذه ال ـع ــاوة غـيــر املـبــاشــرة.
وتناول البحث أيضًا تعديل التدبير
رق ــم ثــاثــة (الـ ــذي يمنح العسكريني
واألم ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــن ح ـ ـ ــق الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـل ــى
تعويض نهاية الخدمة يبلغ  3أشهر
ب ــدل كــل ع ــام فــي الـخــدمــة العسكرية
ُّ
الفعلية) بشكل جذري ،واتفق على أن
ّ
يقدم وزيــر الدفاع الياس بو صعب،
ووزيرة الداخلية ريا الحسن ،تقريرًا
ً
مـ ـف ـ ّـص ــا ب ـ ــاألرق ـ ــام ل ـي ـع ــاد ال ـن ـق ــاش
بـ ــاألمـ ــر ،ب ـم ــا ي ـض ـمــن ال ـح ـف ــاظ عـلــى
املسلحة وفعاليتها
انتشار الـقــوات
ّ
وإدخــال سياسة التقشف في الوقت
نفسه.
وقال وزير اإلعالم جمال الجراح بعد
الجلسة إن ــه «ف ــي الـسـلـطــات الـعــامــة،
ال ـجــو مـتـجــه نـحــو خـفــض ال ــروات ــب،
ك ـكــل ال ـق ـط ــاع ــات ال ـت ــي ي ـح ـكــى فيها
عن خفض إضافات الــرواتــب ،وليس
أسـ ـ ــاس ال ـ ــرات ـ ــب .أم ـ ــا بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
السلطات العامة ،فهناك جو إيجابي
ل ـخ ـفــض رواتـ ـبـ ـه ــم ،ف ــامل ــرء ي ـج ــب أن
يبدأ بنفسه» .وأضــاف أن «موضوع
األجهزة األمنية والعسكرية سيدرس
ك ـس ـل ــة واحـ ـ ـ ـ ــدة ،لـ ـي ــس ال ـت ـج ـه ـي ــزات
وح ــده ــا وال ـت ـق ــاع ــد وح ـ ــده وال ــرات ــب
وح ــده ،بــل سلة متكاملة» ،موضحًا
أن «غ ـدًا (ال ـيــوم) سيتم االنـتـهــاء من
البنود القانونية ،والخميس سيتم
الدخول في األرقام».
من جهتها« ،توقفت» كتلة املستقبل
ال ـن ـيــاب ـيــة ع ـن ــد م ــا س ـ ّـم ـت ــه «ال ـح ـم ـلــة
املـ ـشـ ـب ــوه ــة الـ ـت ــي ت ـس ـت ـه ــدف ح ــاك ــم
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان وقـ ـط ــاع املـ ـص ــارف،
وت ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـشـ ــويـ ــه الـ ـحـ ـق ــائ ــق
وتأليب الرأي العام تجاه السياسات
النقدية واملصرفية ،وتغليب املنطق
ال ـ ـش ـ ـع ـ ـبـ ــوي فـ ـ ــي م ـ ـقـ ــاربـ ــة املـ ـس ـ ّـائ ــل
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وامل ـع ـي ـش ـي ــة» ،لـكــنـهــا
ً
عــادت وناقضت نفسها ،منتقدة ما
سـ ّـمـتــه «ال ـت ـحــريــض ع ـلــى اس ـت ـخــدام
ّ
ل ـغــة ال ـش ــارع وق ـطــع ال ـط ــرق ــات وش ــل
املؤسسات» ،كما حصل في مصرف
لبنان!
(األخبار)

َ
الجبل ولد فأرًا!
يبدو طرح تخفيض رواتب
النواب والوزراء السابقين
والحاليين وأجورهم ،أقرب
إلى مسرحية ،تحاول بعض
خالله
القوى السياسية من ّ
التغطية على فكرة المس
برواتب الموظفين في
القطاع العام وأجورهم.
الطرح ال تستسيغه معظم
الكتل النيابية ،ونسبة التخفيض
مهما بلغت فلن تؤدي إلى
سداد العجز أو توفير التقشف
العكس من
المطلوب .على
ّ
ذلك ،هي خطوة تمس بمبدأ
حق المواطنين بتقاضي
رواتب منصفة لقاء تقديم
خدمة عامة
ميسم رزق
يبتكر وزيــر املالية علي حسن خليل
لم
ِ
بــال ـحــديــث ع ــن «ح ـس ــم  50ف ــي امل ـئ ــة من
رواتب السلطات العامة» جديدًا .من باب
ّ
الجميل
الشعبوية طــرح النائب سامي
ّ
ّ
بحجة أن «تخلي
الفكرة قبل  9سنواتّ ،
النواب عن رواتبهم يوفر على الخزينة
ّ
ليرة سنويًا» .لكن الجميل
نحو َ 29مليار َ
عاد واعترف في أحد االجتماعات
نفسه
ٌ
املـغـلـقــة مــع وف ــد غــربــي ســألــه عــن جدية
ه ـ ــذا الـ ـط ــرح ب ـ ــأن «ال إم ـك ــان ـي ــة لـلـسـيــر
بــه» .ومـنــذ فـتــرة اسـتـعــارت النائب بوال
يعقوبيان الفكرة وحولتها إلــى اقتراح
ق ــان ــون ي ـن ـ ّـص ع ـلــى «خ ـف ــض  50بــاملـئــة
م ــن رواتـ ـ ــب الـ ـن ــواب ال ـح ــال ـي ــن ،ويـلـغــي
ّ
ويتضمن حسم 5
مـعــاشــات الـســابـقــن،
باملئة من راتب كل نائب يتغيب بال عذر
عــن الجلسات واالجتماعات النيابية».
بـمـعــزل عــن الخلفية الـتــي انـطـلــق منها
الجميل ويعقوبيان ،فإن ّ
ّ
تجدد الشعار
ً
حاليًا ،وصوال إلى تبنيه من قبل مجلس
يهدف إال إلى ّ
ذر الرماد
الوزراء أمس ،ال ِ
ف ــي ال ـع ـي ــون ،وت ـب ــري ــر أي إجـ ـ ـ ــراءات قد
تطاول الطبقات الفقيرة واملتوسطة في
معرض الحديث عن رواتب املوظفني في
القطاع العام.
نسبة التخفيض فــي روات ــب السلطات
ال ـعــامــة (الـ َــرؤسـ ــاء والـ ـن ــواب وال ـ ـ ــوزراء)
م ـه ـمــا ب ـل ــغ ــت ،ف ـل ــن تـ ـ ــؤدي ال ـ ــى خـفــض
ُ
الـ ـعـ ـج ــز ب ـن ـ َس ـب ــة ت ـ ــذك ـ ــر .غ ـ ـيـ ـ َـر أن ه ــذه
ُ
الحقيقة وفق ما ُت ّ
بينه األرقــام ،ال تلغي
مـعـهــا حقيقة أخـ ــرى ،وه ــي أن مجموع
رواتب
ما يتقاضاه النواب والــوزراء من
ً
وح ــواف ــز وبـ ــدالت ُي ـعــد مــرتـفـعــا مـقــارنــة
ّ
تحصلها الـسـلـطــات العامة
بـتـلـ َـك الـتــي
ف ــي دول شـبـيـهــة بـلـبـنــان وأخ ـ ــرى أكـثــر
تقدمًاُ .يـضــاف إليها تخصيص رواتــب
«تقاعدية» للرؤساء والنواب السابقني،
ال ــذي ــن ي ـس ـت ـم ــرون ف ــي ال ـح ـص ــول عـلــى
نسبة عالية من الــرواتــب واملخصصات
التي كــانــوا يتقاضونها خــال الخدمة،
مــن دون أن تكون هناك إجــابــة واضحة
ومـ ـح ــددة ع ــن ال ـس ـبــب الـ ــذي ي ـب ــرر ذل ــك،
خاصة للنواب السابقني.

«لن نكون ضحية السياسة
التقشفية»...
ال ـي ــوم يـطـفــو ال ـحــديــث ع ــن اإلص ــاح ــات
املالية لخفض العجز في املوازنة ،وكما
ك ــل ال ـق ـط ــاع ــات ال ـت ــي ت ــرف ــض أن تـكــون
ضحية السياسة التقشفية لكونها غير
مسؤولة عن هذا العجز ،ينتفض النواب
ف ــي وج ــه الـتـخـفـيـضــات ل ـكــي ال ت ـطــاول
م ـخ ـص ـص ــات ـه ــم ب ـح ـج ــة أن «رواتـ ـبـ ـه ــم
بالكاد تكفي مستلزمات النيابة» .ثمة

خـ ــاف داخ ـ ــل ك ــل ك ـت ـلــة ب ــن م ــن يــوافـ َـق
على الطرح وبني من يرفضه ،وكل وفق
الطبقة االجتماعية التي ينتمي إليها،
أو مــرتـبـتــه الــوظـيـفـيــة قـبــل ال ـن ـيــابــة ،ما
ـابــل للتنفيذ،
يـجـعــل ه ــذا ال ـطــرح غـيــر قـ ِ
ّ
مستعد
وال يبدو أن أحدًا من نواب األمة
للقيام بمبادرة للتخلي عن راتبه إال في
ما َندر.
ّ
يـشــكــل مــوضــوع خـفــض رواتـ ــب ال ـنــواب
وال ــوزراء مــادة جدلية .صحيح أن أغلب
القوى السياسية لم تحسم قرارها بعد
من كل األفـكــار املطروحة ،لكن الصرخة
خلف أب ــواب املجلس ترتفع .عــدد كبير
م ــن ال ـ ـنـ ــواب يـ ــرى أن م ـث ــل هـ ــذا ال ـط ــرح
َ
ليس ســوى دليل «إف ــاس» ،ألن «القوى
الـسـيــاسـيــة تـبـحــث عــن وســائــل لخفض
العجز في املكان الخطأ ،حتى ال تضطر
للجوء الــى أبــواب أخــرى» .يعتبر هؤالء
أن «مجموع ًما يتقاضاه النواب ال يكاد
ُيــذكــر م ـقــارنــة بـمــا ُيـمـكــن تحصيله من
التهرب الضريبي الذي ،بحسب اعتراف
وزارة املالية ،يقدر بما يتجاوز مبلغ 400
مليون دوالر فــي السنة الــواحــدة .كذلك
الضريبة على األمالك البحرية التي أدى
ع ــدم تـعــديــل مــرســومـهــا قـبــل ع ــام ،2017
إلى خسارة الدولة ما يقارب  600مليون
ّ
دوالر» .يعلل هــؤالء رفضهم بالتفاوت
َ
امل ـع ـي ـشــي بـ ــن «زم ـ ــاء امل ـه ـن ــة»« :قـ ــد ال
يكون أشخاص كسعد الحريري ونجيب
ميقاتي ووليد جنبالط ونبيه بري على
سبيل املثال ال الحصر محتاجني للراتب،
لكن ثمة نواب ال يملكون وظيفة أخرى،
وهــم اضـطــروا إلــى التخلي عــن مهنتهم
األساسية واكتفوا بالنيابة أو الــوزراة،
وبالتالي إن الرواتب التي يتقاضونها
ال تـكـفــي ملـتـطـلـبــات الـ ـ ــوزارة أو الـنـيــابــة
الـتــي ال تقتصر على الـشــأن التشريعي
أو الـخــدمــاتــي .فـهـنــاك االسـتـقـبــاالت في
امل ـكــاتــب واملـ ـن ــازل والـ ـج ــوالت امل ـت ـعــددة
مــا بــن الـعــاصـمــة وامل ـنــاطــق» .وب ـعـ َـد أن
ك ــان رئ ـيــس ال ـحــزب االش ـتــراكــي الـنــائــب
وليد جنبالط مؤيدًا لهذا الطرح ،علمت
«األخبار» أنه عاد وتراجع عنه ،نتيجة
رفـ ــض ن ـ ــواب ح ــزب ــه لـ ــه .وف ـي ـمــا ال ي ــزال
م ــوق ــف حـ ــزب ال ـل ــه وال ـ ـقـ ــوات الـلـبـنــانـيــة
وامل ـ ـ ـ ــردة والـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر غـيــر

 100مليار ليرة
نحو ُ
سنويًا تدفع للرؤساء
والوزراء والنواب الحاليين
والسابقين

محسوم بشأنه ،يؤكد مستقبليون أنهم
ض ــده بــامل ـط ـلــق ،ك ــذل ــك ك ــان رأي بعض
النواب في كتلة «التنمية والتحرير».
بـ ـع ــض ال ـ ـن ـ ــواب ي ـف ـص ــل بـ ــن أصـ ـح ــاب
السعادة وأصحاب املعالي ،ألن «النائب
هو ممثل الشعب َ
وليس موظفًا في الدولة
وال ت ـطــاولــه سـلـسـلــة ال ــرت ــب وال ــروات ــب،
وهــو يقبض تعويضًا ال رات ـبــا بحسب
ما ينص عليه القانون» .خفض الرواتب
بحسب غــالـبـيــة ال ـنــواب الــذيــن تـحـ ّـدثــوا
إلــى «األخ ـب ــار» يعني «دع ــوة املقتدرين
حـصـرًا للعمل فــي الـشــأن ال ـعــام» .يدافع
النواب بشراسة عن نقطة وحيدة تتعلق
بتنصيف الراتب الذي ُيعد «منخفضًا»
بــالـنـسـبــة إل ـي ـهــم .ف ــي ال ـ ــدول األوروبـ ـي ــة
ً
مثال ،ال يتجاوز راتب النائب  9أضعاف
ّ
الحد األدنى لألجور (نحو  18ضعفًا في
لبنان) .أما في الواليات املتحدة ،فيبلغ
دخل عضو الكونغرس نحو  3أضعاف
حصة الفرد من الناتج القومي اإلجمالي
(نـحــو  10أض ـعــاف فــي لـب ـنــان) .يعترف
ال ـنــواب بــذلــك ،لكن «علينا املـقــارنــة بني
ّ
الحد األدنى لألجور في لبنان وغيره من
ّ
الدول» يقول هؤالء ،متحدثني كما لو أن
السعي إلى رفع الحد األدنى لألجور هو
أمر ال يعنيهم.

رواتب النواب السابقين…
ت ـب ـقــى روات ـ ـ ــب ال ـ ـنـ ــواب ال ـس ــاب ـق ــن هــي
األكثر إثــارة للجدل .عددهم اليوم هو
ب ـن ـحــو  3أضـ ـع ــاف الـ ـن ــواب ال ـحــال ـيــن.
متى بــدأ الـنــواب السابقون يتقاضون
رواتـ ـ ــب؟ ث ـمــة ق ـصــة يــروي ـهــا مـطـلـعــون

على العمل الـبــرملــانــي وهــي «الشكوى
الـ ـت ــي تـ ـق ــدم ب ـه ــا ع ـ ــدد مـ ــن امل ـح ـي ـطــن
بالرئيس األسبق للجمهورية سليمان
فرنجية بعد أن شوهد النائب األسبق
عبد العزيز شهاب وهو يتنقل بباص
الدولة لعدم قدرته على شراء سيارة».
هـ ــذا األم ـ ــر دفـ ــع فــرن ـج ـيــة ،عـ ــام ،1974
إلــى إص ــدار القانون رقــم  25الــذي أقــره
مجلس ال ـنــواب ،وال ــذي نــص على دفع
مـ ـخـ ـصـ ـص ــات وت ـ ـعـ ــوي ـ ـضـ ــات ش ـه ــري ــة
لرؤساء الجمهورية السابقني ولرؤساء
امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي ورؤسـ ـ ــاء الـحـكــومــة
وال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواب ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــن ،بـ ـحـ ـي ــث بـ ــات
يتقاضى كــل مــن تولى منصب رئاسة
الجمهورية والنواب عند نهاية واليته
مخصصات وتعويضات قدرها  75في
املئة من مخصصات رئيس الجمهورية
والنواب وتعويضاتهم .كذلك يتقاضى
ك ــل م ــن س ـبــق وان ـت ـخــب نــائ ـبــا النسبة
التالية من املخصصات والتعويضات
التي يتقاضاها النائب في الخدمة55 :
فــي املـئــة عــن دورة نيابية كــامـلــة ،و65
في املئة عن دورتني نيابيتني ،و 75في
املئة عن ثالث دورات نيابية وما فوق.
وبحكم هــذا القانون حظر الجمع بني
امل ـخ ـص ـصــات وال ـت ـعــوي ـضــات ال ـعــائــدة
وبـ ـ ــن تـ ـل ــك املـ ـت ــرتـ ـب ــة فـ ــي حـ ـ ــال عـ ــودة
املستفيد الى نفس املنصب .وفي حال
وفاته يقتصر حق أسرته على نسبة 75
في املئة من املخصصات والتعويضات
واملـسـتـحـقــة ل ــه (ال ــزوج ــة أو ال ــزوج ــات
واألوالد الذكور الذين لم يتموا الثامنة
ع ـشــرة مــن عـمــرهــم ،أو األوالد الــذكــور
الــذيــن أتـمــوا الثامنة عشرة العاجزون
عن كسب العيش ،والبنات العازبات أو
األرامل أو املطلقات).
تنقسم اآلراء بالنسبة إلى رواتب النواب
ِ
ال ـس ــاب ـق ــن ،إذ ال يـ ـج ــوز ال ـت ـع ـم ـيــم بــن
نــائــب دخ ــل الـبــرملــان دورة واح ــدة وبــن
ً
آخر قضى  20عامًا مثال وخرج في سن
التقاعد ولم ُ
يعد بإمكانه أن يشغل مهنة
ُ
أخ ـ ــرى .املـشـكـلــة أن ــه «ال ي ـم ـكــن اخ ـتــراع
قانون لكل حالة في املجلس .لــذا ،يكمن
ّ
الحل في أن ُيبادر املقتدرون إلى التنازل
ع ــن رواتـ ـبـ ـه ــم» ،ي ـق ــول ن ــائ ــب شـ ــاب مــن
رافضي خفض رواتب أعضاء البرملان.

جنبالط يتراجع عن تأييده طرح تخفيض رواتب النواب والوزراء (هيثم الموسوي)

الرواتب باألرقام
الرواتب الشهرية الحالية ،بحسب جداول
وزارة املالية هي على النحو اآلتي:
رئيس الجمهورية 18 :مليونًا و 750ألف
ليرة شهريًا.
رئ ـيــس مـجـلــس ال ـن ــواب ورئ ـيــس مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء 17 :م ـل ـيــونــا و 737ألـ ــف ل ـيــرة
شهريًا.
أمــا الــوزيــر ،فــراتـبــه الـشـهــري  12مليونًا
و 937ألف ليرة ،والنائب  12مليونًا و750
ألف ليرة شهريًا .وبالتالي يدفع اللبنانيون
للرؤساء والنواب والوزراء املوجودين في
الحكم روات ــب سنوية بقيمة  24مليارًا
و 892مليون لـيــرة سـنــويــا .يـضــاف إلى
هــذا املبلغ تقاضي كــل نائب  2.7مليون
ليرة شهريًا من صندوق تعاضد النواب
(املـ ـم ـ َّـول م ــن اش ـت ــراك ــات الـ ـن ــواب بقيمة
 100ألـ ــف لـ ـي ــرة ،ومـ ــا ب ـقــي م ــن م ــوازن ــة
الدولة) ،بحسب دراسة نشرتها «الدولية
لـلـمـعـلــومــات» .تضيف ال ــدراس ــة نفسها
أن رؤس ــاء الجمهورية ومجلس الـنــواب
والحكومة السابقني تصل مخصصاتهم
وت ـع ــوي ـض ــات ـه ــم ،م ـج ـت ـم ـعــن ،إل ـ ــى نـحــو
 30مليار لـيــرة سـنــويــا .وبــالـتــالــي ،يدفع
اللبنانيون لـلـنــواب وال ــرؤس ــاء السابقني
ولعائالت املتوفني منهم نحو  58مليار
ليرة سنويًا.

