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ُ
فإننا سنلغيها ،حتى لو لم يكن طعن فيها
من أي جهة» .هكذا ،أصبح املوضوع برمته
ف��ي ع�ه��دة املجلس ال��دس�ت��وري ،بأعضائه
العشرة ،الذين يتوقع منهم اليوم إصالح
ما أفسده النواب ،للخروج بمواد قانونية
دس �ت��وري��ة «ت� ّ
�ؤم��ن ال �ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة»
ل �ل �م��واط �ن�ين .ال �ح �م��ل ث�ق�ي��ل ع �ل��ى امل�ج�ل��س
اآلن ،بال شك ،إذ نجحت الدولة ،بداية عبر
الجمهورية ال��ذي
ال �ن��واب ،ث��م عبر رئ�ي��س ّ
ل��م ي��رد ال�ق��ان��ون ،كما ل��م يوقعه ،ب��ل أحاله
على املجلس ال��دس�ت��وري .إذًا ،ال��ره��ان كله
اآلن على ه��ذا املجلس ،بغية اج�ت��راح حل
يوائم دستوريًا بني نصوص «حق امللكية»
و«الحق بالسكن».
ل �ك ��ن ه� ��ل س � ُ�ي� �ت ��رك امل �ج �ل ��س ال ��دس� �ت ��وري
ليجد ال�ح��ل وح ��ده ،ب�ع�ي�دًا ع��ن ال�ت��دخ�لات
السياسية ،هذه التدخالت التي لم ينسها
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ون ب �ع��د ف ��ي م �س��أل��ة ال �ط �ع��ن في
ش��رع �ي��ة ال �ت �م��دي��د مل �ج �ل��س ال� � �ن � ��واب؟ ه��ل
ُيساء إلى «الدستور» و«العدالة» مجددًا؟
امل� �س ��أل ��ة ره � ��ن األي � � � ��ام امل� �ق� �ب� �ل ��ة .س �ي��دخ��ل
ال �ج��دال ـ�ـ ال�خ�لاف ح��ول ق��ان��ون اإلي �ج��ارات
الجديد في مراوحة ّ
مدتها شهر ،إلى حني
ُ
إص ��دار امل�ج�ل��س ق ��راره ال�ن�ه��ائ��ي .ي��ذك��ر أن
املجلس هنا ،بحسب م�ص��ادره ،لم يحتج
إل ��ى إص � ��دار ق � ��رار ب��وق��ف ال �ع �م��ل ب�ق��ان��ون
اإلي�ج��ارات ،من لحظة تلقيه الطعن ،وذلك
ألن القانون املذكور ،وإن كان أصبح ساري
املفعول ،إال أن��ه ينص على مهلة  6أشهر
قبل ب��دء التنفيذ الفعلي ،ولذلك ال حاجة
إل��ى تجميد ال�ع�م��ل ب ��ه ...وب��ال�ت��ال��ي« :على
الجميع أن ينتظر م��رور الشهر ،وبعدها
لكل حادث حديث».
ف ��ي م� � � ��وازاة ذل� � ��ك ،ش �ه��د ال� � �ش � ��ارع ،أم ��س،
اع �ت �ص ��ام�ي�ن ف� ��ي م �ن �ط �ق �ت�ي�ن ،ب��ال �ت��وق �ي��ت
ن�ف�س��ه ،األول ل�ل�م�س�ت��أج��ري��ن ال �ق��دام��ى في
منطقة ري��اض الصلح وال�ث��ان��ي للمالكني
ف��ي منطقة املتحف .ك��ان��ت السماء تمطر،
ع�ن��د ال�س��اع��ة ال�خ��ام�س��ة ع�ص��ر أم ��س ،لكن
املعتصمني ،من كال الفريقنيّ ،
أصروا على
البقاء ف��ي ال �ش��ارع .التحدي ب�ين الفريقني

ب��ات يغلف تحركاتهما ،ويكمن ال�ق��ول إن
م�س�ت��وى ال�خ�ط��اب ي��رق��ى أح�ي��ان��ًا إل��ى ح� ّ�د
ال �ع ��داء امل �ع �ل��ن ،ول ��م ي�ع��د م�س�ت�غ��رب��ًا إب ��داء
ال�ط��رف�ين اس�ت�ع��دادًا الس�ت�خ��دام العنف في
ح��ال «ال�ظ�ل��م» أو ف��ي ح��ال «ع��دم اإلن�ص��ات
إل��ى امل�ط��ال��ب» .ك��ان املشهد مؤسفًا ،أم��س،
ّ
في الشارع .مواطنون ابتلت ثيابهم بماء
امل� �ط ��ر ،وك ��ان ��وا ي �ص ��رخ ��ون ،ب�ي�ن امل�ت�ح��ف
ورياض الصلح ،في حني كان «نواب األمة»
يجلسون في بيوتهم الدافئة .النواب الذين
جنوا على املستأجرين وامل��ال�ك�ين ،بعدما
فشلوا في الخروج بقانون ّ
يؤمن العدالة
االجتماعية ،رغ��م استغراقهم سنوات في
دراسته في اللجان النيابية املعنية.
ّ
ثمة أصوات ،ما زال صداها منخفضًا ،بني
املعتصمني ،بدأت تنتبه إلى أن كال الفريقني

سيدرس المجلس
الدستوري كافة مواد
قانون اإليجارات ال المواد
المطعون فيها فقط

(امل ��ال� �ك�ي�ن وامل �س �ت ��أج ��ري ��ن) ه �م��ا ض�ح��اي��ا
«ال �ع �ب��ث ال �ن �ي��اب��ي» .ي �ح��اول��ون التصويب
على النواب ،واليوم يتوجهون بالخطاب
�ى امل �ج �ل��س ال ��دس� �ت ��وري ،الج� �ت ��راح حل
إل� � ّ
ُيجنبهم الويالت وجوالت العنف املرتقب.
لكن ،في الواقع ،أصحاب هذه األصوات قلة،
إذ إن أكثرية املعتصمني ما زالوا ينطلقون
من حسابات «املصلحة الخاصة» .هؤالء
يجهدون في إسكات كل خطاب ،على املنبر
أو في الجلسات الخاصة ،يريد أن ّ
يحمل

ال� �ن ��واب م �س��ؤول �ي��ة «ال �ج��ري �م��ة» امل�ق�ت��رف��ة،
ل �ي��رت �ف��ع ص� ��وت «ال� �غ ��وغ ��اء» أك �ث��ر ف��أك�ث��ر.
املالكون اليوم غاضبون جدًا من الطعن في
القانون وإحالته على املجلس الدستوري.
هذا الغضب كان عنوان تحركهم أمس في
منطقة امل�ت�ح��ف ،إذ قطعوا ال�ط��ري��ق العام
لبعض الوقت بواسطة اإلطارات املطاطية
املشتعلة .ه��ذا أول الغيث ،فهذا النوع من
االح�ت�ج��اج ،ب��واس�ط��ة اإلط� ��ارات املشتعلة،
ي�ع� ّ�د ت� ّط��ورًا ف��ي تحركات ه ��ؤالء ،وه��ذا ما
في مرحلة سابقة،
ك��ان ح��ذر منه كثيرون ّ
وبالتالي على الجميع توقع األسوأ الحقًا
في حال استمرت الدولة ،عبر نوابها ،في
لعبة «النأي عن الشعب».
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ك��ان امل�س�ت��أج��رون يصرخون
بصوت عال في وسط بيروت ،تحت املطر،
في ظل حضور الفت لقوى األمن الداخلي.
ل ��م ي�ح�ص��ل ه �ن��اك أي ص � ��دام ،ول ��م تقطع
الطرقات ،لكن النبرة كانت مرتفعة كما في
السابق .كتبوا على بعض الفتاتهم كلمات
الشكر لرئيس الجمهورية ألن��ه طعن في
القانون ،مع عدم معرفتهم بطبيعة املواد
امل�ط�ع��ون ف�ي�ه��ا ،ولكنهم «يتمسكون ب��أي
أمل لتجميد القانون» .حضر في االعتصام
وجيه الدامرجي ،وهو أحد املنسقني لهذه
ال �ت �ح��رك��ات ،إل� ��ى ج��ان��ب رئ �ي��س االت �ح��اد
الوطني لنقابات العمال واملستخدمني في
لبنان كاسترو عبدالله .املستأجرون ليسوا
فريقًا سياسيًا ،وال حتى من ل��ون طائفي
واحد ،لهذا لم يكن غريبًا اجتماع أبناء حي
اللجا في بيروت بالقادمني من باب التبانة
ف ��ي ط��راب �ل��س ف ��ي اع �ت �ص��ام واح � ��د .خ�لال
الفترة املاضية ،حاول فريق املالكني وصم
ف��ري��ق املستأجرين ب�ـ«ال�ش�ي��وع�ي��ة» .ح��اول
البعض «شيطنة» تحرك املستأجرين من
خالل هذه «التهمة» على فرض أنها تهمة!
ل�ه��ذا ،رب�م��ا ،تعمدت س�ي��دة ف��ي االعتصام
أم ��س أن ت �ت �ح��دث ،م�ش�ي��رة إل ��ى ح�ج��اب�ه��ا،
والفتة إلى «إيمانها وصالتها وصومها».
إل��ى ه��ذا ال�ح��د م��ن «ال�ك��وم�ي��دي��ا ال �س��وداء»
توصل الدولة مواطنيها!

ام؟
ال�خ��زي�ن��ة ب��ال�ل�ي��رة اللبنانية تبلغ ال�ي��وم
 57500م�ل�ي��ار ل �ي��رة وم �ت��وس��ط ف��وائ��ده��ا
بالليرة أقل بـ  %1.42من فوائد الشهادات،
أي ما نسبته .%6.88

إخضاع السياسات النقدية

كلفة ال��دي��ن ال�ع��ام تختلف وفقًا ّ
ملكونات
االح� �ت� �س ��اب ،وك �ل �ف �ت �ه��ا أي� �ض ��ًا م �ت �ف��اوت��ة
ط �ب �ق��ًا ل� ��رؤي� ��ة ك� ��ل م� �س� �ت ��دي ��ن .ف �م �ص��رف
لبنان ال��ذي يدير السياسة النقدية لديه
رؤي��ة ومقاربة مختلفة نسبيًا عن وزارة
املال ألنها متصلة بعالقته مع املصارف
وال ��دائ �ن�ي�ن ف ��ي ال� �س ��وق ،أم ��ا وزارة امل ��ال
فعليها أن ترسم سياسات مالية بأهداف
اق �ت �ص ��ادي ��ة إن �م ��ائ �ي ��ة ،ف �ه��ل ت �ت �م �ك��ن م��ن
إخ �ض��اع ال�س�ي��اس��ات ال�ن�ق��دي��ة ملقاربتها
أي �ض��ًا ،أم أن ال�ع�ك��س ه��و ال�ص�ح�ي��ح؟ هل
ً
لدى وزارة املال مقاربة أصال لإلنفاق من
الخزينة العامة بعدما كانت إدارة الدين
العام عشوائية بالكامل حتى ع��ام 2008
حني أنشئت الهيئة العامة إلدارة الدين
العام؟
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ال �ن �ق��اش امل �ت �ص��ل ب �م��ن ي��دي��ر دف� ��ة ال��دي��ن
العام ،فعلى سبيل املثال لو بدأ التنقيب
ع��ن النفط وأص�ب��ح ل��دى الخزينة العامة
عائدات من النفط ،فهل ستستعمل كلها
أم ن�ص�ف�ه��ا أم ج ��زء م�ن�ه��ا إلط �ف��اء ال��دي��ن
العام أم ألغراض تنموية ...من يرسم هذه
ال �س �ي��اس��ات وك�ي�ف�ي��ة ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال��دي��ن
ال �ع��ام؟ ه��ل ه��و م �ص��رف ل�ب�ن��ان أم وزارة
املال؟
ضرورة اإلجابة عن هذا السؤال مرتبطة
بحجم اإلنفاق الذي أجري خالل السنوات
ال�ع�ش��ري��ن امل��اض �ي��ة وح �ج��م ال��دي��ن ال�ع��ام
ال ��ذي رت�ب��ه ع�ل��ى ل�ب�ن��ان .فبحسب دراس��ة

النفقات الجارية هي
مصدر اإلنفاق األساسي
من الخزينة العامة وليست
النفقات االستثمارية

أج � ��راه � ��ا ال �خ �ب �ي��ر االق � �ت � �ص� ��ادي ت��وف �ي��ق
كسبار ،أنفقت الدولة اللبنانية في الفترة
املمتدة بني  1993و 2013نحو  166مليار
دوالر ،ولم يذهب منها إلى االستثمارات
س��وى  %9أو م��ا ي�ع��ادل  15مليار دوالر،
ول��م تكن ّ
حصة مشاريع البنى التحتية
م��ن ه��ذا اإلن �ف��اق س��وى  %7أو م��ا ي�ع��ادل
 11م�ل�ي��ار دوالر ...ل��ذل��ك ي ��رى ك�س�ب��ار أن
«امل �ص��در األس��اس��ي الرت �ف��اع ال��دي��ن العام
ه ��و ال �ن �ف �ق��ات ال �ج ��اري ��ة ول �ي��س ال�ن�ف�ق��ات
االس � �ت � �ث � �م ��اري ��ة» .وإذا ك ��ان ��ت ال �ن �ف �ق��ات
الجارية بهذا الحجم ،فهذا يعني أن هناك
هدرًا كبيرًا ذا طابع سياسي .ورغم ذلك،
فالدين ال�ع��ام يصل ال�ي��وم إل��ى  65مليار
دوالر ،كما ص� ّ�رح عنه وزي��ر امل��ال أول من
أمس .واألكيد أن هذا الرقم للدين العام ال
تدخل ضمنه محفظة شهادات اإليداع وال
غيرها م��ن امل�ك� ّ�ون��ات املكتومة مثل قيمة
االستمالكات وديون املقاولني وغيرهم...
فالدين العام الحكومي ال��ذي يشير إليه
ّ
خليل يتألف من سندات الخزينة بالليرة
وب ��ال �ع �م�ل�ات األج �ن �ب �ي��ة وم � ��ن ال� �ق ��روض
التي حصلت عليها الحكومة من ال��دول

واملؤسسات الخارجية ،وال تدخل ضمنه
دي��ون م�ص��رف لبنان وامل �ت��أخ��رات والتي
ي �ف �ت��رض أن ت �ظ �ه��ر م ��ن خ �ل�ال اح �ت �س��اب
ّ
تصرح عنه
دين الدولة اإلجمالي الذي ال
الحكومة.

رغبات املسيطرين ...سياسية
ويعتقد ب�ع��ض خ �ب��راء ال�ب�ن��ك ال��دول��ي أن
ال �س �ي��اس��ات ال �ن �ق��دي��ة ال �ت ��ي ي�ت�ب�ع�ه��ا أي
مصرف مركزي في العالم لها وق��ع على
ال ��دي ��ن ،ل��ذل��ك ف ��إن أه �م �ي��ة ال�ت�ن�س�ي��ق بني
وزارة املال ومصرف لبنان تستحوذ على
أه�م�ي��ة اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ف��ي ل�ب�ن��ان ن �ظ �رًا إل��ى
حجم شهادات اإليداع ّالكبير.
إذًا ،م��ا أه �م �ي��ة إدارة دف� ��ة ال��دي��ن ال �ع��ام؟
اإلجابة تكمن في دراس��ة قديمة لتوفيق
ك �س �ب��ار أي � �ض ��ًا ،ال� � ��ذي أج� � ��رى اح �ت �س��اب��ًا
ل�لأم��وال ال�ت��ي أنفقتها ال��دول��ة اللبنانية
وتوزيعها بني  1992و 2008وهي تكشف
أن الخزينة العامة ّ
سددت  32مليار دوالر
فوائد ،أي أن هذه املبالغ ذهبت إلى مراكز
مالية ّ
يعد ميزان القوى ملصلحتها .هذه
امل��راك��ز ه��ي م��ؤس�س��ات م��ال�ي��ة وم�ص��ارف
وزب��ائ �ن �ه��ا م��ن ال�س�ي��اس�ي�ين وامل �ض��ارب�ين
وامل�ن�ت�ف�ع�ين ...وإذا أج��ري�ن��ا رب� ّط��ًا بسيطًا
ب�ين النفقات الجارية التي تمثل مصدر
اإلنفاق األساسي ،بوصفها مكمن الهدر
وال �ف �س ��اد ،وب �ي�ن اإلن� �ف ��اق ع �ل��ى ال �ف��وائ��د،
تظهر أهمية إدارة الدين العام بوضوح.
مهما يكن الوضع ،فإن استراتيجية الدين
العام على م��دى السنوات الثالث املقبلة
ستكون على ط��اول��ة مجلس ال ��وزراء في
وقت قريب وهي تتضمن اقتراحات ذات
طابع مالي ـــ تقني إلدارة الدين العام على
امل��دى القصير .املفاهيم السابقة ال ت��زال
سائدة مع قليل من التنظيم.

بيار فتوش:
نحن المعتدى علينا
ردا على التقرير املنشور بتاريخ  19ايار  ،2014تحت عنوان:
«مقالع فتوش تطحن صنني» ،قال رئيس مجلس إدارة شركة
ال�س�لام للتطوير ال�ع�ق��اري ،ب�ي��ار ف�ت��وش ،ان التقرير يحتوي
على مغالطات ،وتناقضات ،واف�ت��راءات تطاول آل فتوش في
حقوقهم وملكيتهم املعتدى عليها.
وج��اء ف��ي ب�ي��ان ال��رد «ع�م��د ك��ات��ب امل�ق��ال ال��ى زج اس��م شركة
السالم للتطوير العقارية دون وجه حق ،التي ليس لديها أي
«مقلع أو كسارة» بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،واملقالع
تتنافى م��ع م��وض��وع الشركة السياحي والعناصر املسلحة
التي ذكرها تعتدي وتمنع الشركة من الوصول إلى أمالكها».
ولفت ال��ى ان��ه بتاريخ  2013/2/22تقدمت شركة السالم من
قاضي األمور املستعجلة بطلب تعيني خبير لبيان التعديات
الحاصلة بإقامة مقالع وكسارات معتدية .وبتاريخ 2013/2/25
ص��در ق��رار قاضي األم��ور املستعجلة بتعيني خبير محلف
لدى املحاكم للكشف على عقارات الشركة وبيان االعتداءات.
وبتاريخ  2013/2/28انتقل الخبير املعني من القضاء للكشف
على العقارات الكائنة في بدنايل والسلوقي ،فمنع من دخول
ال �ع �ق��ارات ال �ع��ائ��دة ل�ل�ش��رك��ة ب��ال�ت�ه��دي��د ،ف�ت�ق��دم ال�خ�ب�ي��ر بطلب
استعانة بالقوى األمنية .وبتاريخ  2013/3/30قرر القاضي
الترخيص للخبير االستعانة بالقوى األمنية للقيام باملهمة.
وب �ت��اري��خ  18اب  2013ورد إخ �ب��ار ال��ى وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة عن
التعديات الحاصلة على عقارات في جرد بدنايل وجرد تمنني
الفوقا وجرد نيحا ،وقد وجه وزير الداخلية كتابًا الى محافظ
البقاع ملالحقة املعتدين .وب�ت��اري��خ  19آب  2013طلب وزي��ر
الداخلية مروان شربل الى مديرية قوى األمن التحقيق ومنع
امل�خ��ال�ف��ات واالع �ت ��داءات .وب�ت��اري��خ  2013/8/2تقدمت شركة
السالم بدعوى جزائية امام النيابة العامة ضد املعتدين على
عقاراتها ،وسرقة الحجارة منها واالعتداء على امللكية الفردية،
ومنعها من الوصول الى عقاراتها .وبقيت الشكوى في أدراج
أحد القضاة ،مما اضطرنا الى مراجعة النيابة العامة التمييزية،
وال تزال االعتداءات متكررة والجرائم مستمرة حتى الساعة.
واض� ��اف ال �ب �ي��ان :ان امل �ق��ال ي�غ�ط��ي ،ع�ل��ى ن�ح��و غ�ي��ر م�ب��اش��ر،
املسلحني املعتدين على امللكية الخاصة الذين ذكرهم ،وسندعي
تكرارًا على املعتدين واملفترين ،ونطلب من النيابة العامة املالية
أن تتحرك لوقف الهدر في املال العام وردعهم ،كما نطلب من
وزارة الداخلية حجز الشاحنات وتوقيف سائقيها ،وسندعي
على فيصل سليمان بجرم االعتداء على امللكية الخاصة ،كما
سندعي على رئيس بلدية بدنايل ال��ذي ّ
اج��ر بعض عقارات
الشركة وقبض قيمة الضمان دون وجه حق.

