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تحقيق

نائب األمة
تسع سنوات ِمن العمل النيابي،
تتضمن ثالثة تمديدات،
ُ
حسب والية ّ
ست َ
نيابية واحدة.
هذا ما لن يروق ّنوابًا حاليين،
أتوا إلى المجلس ّ
للمرة األولى
في آخر انتخابات ،واآلن
ّ
سيودعون النيابة .للمسألة
عالقة بالبدل المالي الذي
يتقاضاه النائب السابق وعائلته
ِمن بعده .يحصل النائب في
لبنان على أشياء كثيرة ،لكن
بعيدًا عن الراتب واإلعفاءات
ّ
الخاصة ،تبقى الغاية البعيدة
لدى بعضهم في مكان آخر
محمد نزال
ُ
يـكـفــي أن ت ـص ـبــح نــائ ـبــا ،ل ـ ــدورة واحـ ــدة،
ّ
ل ـت ـظــل تـتـقــاضــى نـسـبــة  55ف ــي امل ـئ ــة ِمــن
راتـبــك مــدى الـحـيــاةُ .يمكنك أن تـمــوت ،ال
سمح الله ،فتتقاضى عائلتك بعدك تلك
ّ
شهريًا .إن حصل وخدمت
النسبة نفسها
لــدورتــن نيابيتني ،وه ــذه حــالــة مألوفة،
ُ
تـصـبــح النسبة الـتــي تحصل عليها ِمــن
ّ
رات ـبــك األب ــدي  65فــي امل ـئــة .أم ــا فــي حالة
الخدمة لدورات ثالث ،أو أكثر ،فهنا ترتفع
النسبة إلى  75في املئة ،واألمر نفسه ،في
ّ
ّ
ك ــل ال ـح ــاالت ،ينسحب عـلــى الـعــائـلــة .كــل
هذه التفاصيل ،وغيرها ،ترد في القانون
رقــم ( 25ال ـصــادر عــام  )1974وتعديالته،
الذي ُي ّ
سمي عمل النائب «خدمة» .النائب
خــدوم .هكذا ،بالضرورة .هو خــدوم ،وإن
ل ــم يـفـعــل ش ـي ـئــا ،وإن ل ــم يـحـضــر جلسة
نـيــابـ ّـيــة واحـ ــدة عـلــى م ــدى أرب ــع سـنــوات
ً
مثال (هذا حصل ويحصل).
النواب الذين أصبحوا ّ
اآلن ،أولئك ّ
نوابًا،
لـلـمـ ّـرة األولـ ــى ،فــي انـتـخــابــات ع ــام 2009
(األخ ـي ــرة) ،والــذيــن اسـتـمـ ّـرت «خدمتهم»
مـ ـ ـ ـ ّـدة تـ ـس ــع سـ ـ ـن ـ ــوات ب ـ ــدل أربـ ـ ـ ـ ــع ،ب ـ ّف ـعــل
ال ـت ـمــديــدات املـتـتــالـيــة ،ه ــل ُي ـحـ َـســب أنـهــم
قـضــوا والي ــة واح ــدة أم واليـتــن أم أكثر؟
نسأل أحد هؤالء عن هذا األمر ،في اتصال
ـب« :أك ـيــد أك ـثــر ِم ــن والي ــة،
هــاتـفــي ،فـيـجـيـ ُ
ّ
أعتقد واليتني» .نخبره أن الرأي القانوني،
ب ـح ـســب م ـخ ـتـ ّـصــن ،وب ـح ـســب نـصــوص
ـوان ــن ال ـت ـمــديــد ن ـف ـس ـهــا ،ال ت ـف ـيــد ذل ــك.
قـ ّ
ُيعقب« :ال ،شو عم تحكي ،ما «تدبرسني»
ّ
هلق ،خلينا َّنتأكد ِمن املوضوع» .هو ِمن
ّ
الذين لن ُيرشحوا لالنتخابات النيابية
ّ
امل ـق ـب ـلــة .ع ـلــى األرج ـ ــح أن ت ـلــك ال ـس ـنــوات
ّ
التسع ستكون كل نصيبه ِمن عمله نائبًا.
أسـتــاذ الـقــانــون اإلداري والــدسـتــوري في
ال ـجــام ـعــة ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة ،ع ـصــام إسـمــاعـيــل،
ّ
يـ ـج ــزم بـ ـ ــأن «خـ ــدمـ ــة» الـ ـسـ ـن ــوات ال ـت ـســع
املاضية ،التي شهدت تمديدات ثالثة ،هي
ّ
نيابية واح ــدة .شاهده
عـبــارة عــن والي ــة
ّ
عـلــى ذل ــك «أن رئ ـيــس مـجـلــس ال ـن ــواب لم
ّ
ينتخبه ّ
النواب بعد كل تمديد ،وبالتالي
ً
ّ
ه ــذه إش ــارة قــانــونــيــة كــاف ـيــة» .فـضــا عن
ّ
ذل ــك ،إن نــص املـ ـ ّـادة الــوحـيــدة فــي قــانــون
الـ ـتـ ـم ــدي ــد ،الـ ـ ـص ـ ــادر ع ـ ــام  ،2013ت ـق ــول:
«تنتهي ّ
مدة والية مجلس ّ
النواب الحالي
ّ
ب ـصــورة اسـتـثـنــائــيــة بـتــاريــخ  20تشرين
الثاني  .»2014إذًا ،هي ّ
مدة «والية مجلس
ال ـنـ ّـواب الـحــالــي» .هــي والي ــة واح ــدة ،لكن
ّ
نص ّ
«مطها»ّ .أما ّ
املادة الوحيدة في
جرى
قانون التمديد الثاني ،الصادر عام ،2014
ف ـت ـقــول« :تـنـتـهــي واليـ ــة مـجـلــس ال ـن ـ ّـواب
الحالي بتاريخ  20حزيران  .»2017كذلك
جاء في ّ
نص تمديد عام  .2017فات نقوال
ّ
ف ــت ــوش ،ال ـنــائــب ألك ـثــر ِم ــن ث ــاث دورات،
ُ
أن يقف على خــاطــر زمــائــه الــجــدد أثناء
إعداده قوانني التمديد.
كـ ـ ــم يـ ـتـ ـق ــاض ــى ال ـ ـنـ ــائـ ــب شـ ـ ـه ـ ـ ّ
ـري ـ ــا؟ هــو
ً
ـا س ـ ّ
ـري ــا ل ـلــدولــة ،وال ضــابــط
لـيــس عـمـيـ
استخبارات ،وبالتالي ُيفترض أن يكون
رات ـب ــه عـلـنـ ّـيــا ،م ـعــروفــا ،لـكــن م ــع ذل ــك لو

و«آخرة»
راتب وحصانة ِ

ّ
سألت كــل نائب هــذا السؤال على انفراد
ّ
ف ــإن ــك ل ــن تـسـمــع ج ــواب ــا واح ـ ـ ـدًا .أحــدهــم
ّ
يقول نحو  12مليون ليرة لبنانية .آخر
يـقــول  10مــايــن و 700أل ــف ل ـيــرة .ثالث
ي ـقــول  10مــايــن و 911أل ــف ل ـيــرة (ه ــذا
األخير أحب أن يكون دقيقًا ّ
جدًا) .عمومًا،
الـ ـج ــواب ّ
األول ه ــو األقـ ـ ــرب إلـ ــى ال ــواق ــع
ّ
(بحسب جداول وزارة املالية) .بالتأكيد،
النواب ال يتقاضون ّ
ّ
الحد األدنى لألجور.
هم (عبر مجلس الــوزراء الذي يمنحونه
ثقتهم وف ـ ّـوض ــوا إل ـيــه قـبــل أك ـثــر مــن 30
عــامــا أم ــر األج ـ ــور) ُيـ ـح ـ ّـددون ه ــذا الـحـ ّـد
ّ
للعمال ،لكن ال يتقاضونه .هم ،في لبنان،
يتقاضون الراتب الشهري األكثر أضعافًا
للحد األدنى لألجور على مستوى العالم
( ُبـحـســب بـحــث «ال ــدول ـ ّـي ــة لـلـمـعـلــومــات»
ّ
لبنانية
امل ـجــرى ع ــام  .)2013ه ــذه مـيــزة
أخـ ـ ــرى .ث ـ ّـم ــة م ــا ه ــو ط ــري ــف ف ــي تقسيم
راتــب النائب اللبناني ،الــذي يأتي تحت
ع ـنــاويــن مـخـصـصــات وت ـع ــوي ـض ــات ،إذ
ً
يـشـمــل م ـثــا ع ـنــوان «تـعــويــض سـ ّـيــارة»
وك ــذل ــك «ت ـع ــوي ــض س ــائ ــق وأم ـ ــن س ــر».
هناك أيضًا «تعويض تشريفات» .هذه
ب ــدل الـقـهــوة وال ـب ــارد وامل ـكـ ّـســرات وال ــذي
مـنــهّ .أم ــا األك ـثــر طــرافــة فــي تفصيل هــذا
عنوان«ّ :تعويض التمثيل».
الراتب ،فهو
يقصدون هنا ّأنه ُيمثل ناخبيه ،أو ّ
رب ّما،
بــامل ـع ـنــى ال ــدسـ ـت ــوري األدق ،ه ــو ُي ـمــثــل
ّ
«األم ـ ـ ـ ــة»ّ .أي ـ ــا ي ـك ــن ،ه ــو ي ـت ـقــاضــى نحو
مليوني ليرة بدل تمثيل .لكن أليس ّهو
ً
ليكون نائبًا ،أصال ،وبالتالي ُيمثل
هنا
ّ
الناس! كأنه ينحت الصخر ،في األساس،
إلى آخر يأتي إلى مجلس
ولكن ِمن حني ُ ّ
ّ
«يمثل» الـنــاس! هل هــذا كل
الـنــواب لكي

الممددة ُت ّ
ّ
عد
الوالية
والية ّواحدة ،ال واليتان،
وال يترتب عنها تعديل
في «الراتب التقاعدي»
ّ
ّ
شــيء؟ كــا .منذ سـنــوات بعيدة ُيـقــال إن
ّ
ال ـنــائــب ،ك ــل نــائــب« ،يـحـصــل» عـلــى 100
مليون لـيــرة سنويًا ِمــن وزارة األشـغــال
(بـ ـ ــدل ت ــزف ـي ــت وأش ـ ـغـ ــال وخـ ــد ّمـ ــات وم ــا
ش ــاك ــل) .ه ــذه لـهــا حـكــايــة م ـعــقــدة .فـهــذا
املـبـلــغ ال ُيــدفــع لـلـنــائــب ،بــل تـضــع وزارة
األشغال في تصرف «صاحب ّالسعادة»،
م ـش ــاري ــع بـ ـه ــذه ال ـق ـي ـم ــة ،ل ـت ـن ــف ــذه ــا فــي
دائرته.
ّ
هـنــاك شــائـعــة أف ــادت ،أخ ـي ـرًا ،ب ــأن روات ــب
الـ ـن ـ ّـواب زادت م ــع إق ـ ــرار ق ــان ــون سلسلة
الــرتــب وال ــروا ّت ــب .الـنــائــب غـ ّـســان مخيبر
ينفي ذلــك .لكنه ال ينفيِ ،من حيث املبدأ،
امل ـب ــال ــغ ال ـت ــي تـ ـح ـ ّـول ب ــاس ــم ال ـن ــائ ــب ِمــن
وزارة األشـغــال ،فيقول« :هــذه غير ثابتة،
لكن تأتي عرفًا بطلب ِمــن الـنــواب للقيام
ً
بــأشـغــال صـغـيــرة ،تــزفـيــت طــرقــات مـثــا،
ولكن هناك استنساب لدى وزارة األشغال
ّ
فــي ه ــذه امل ـبــالــغ ،إضــافــة إل ــى أن املـســألــة
ّ
الشخصية».
تختلف باختالف العالقات
ّ
ّأما النائب محمد قباني ،الذي لن يترشح
لـلـنـيــابــة ُم ـ ـجـ ـ ّـددًا ،فـيـنـفــي وصـ ــول أم ــوال
باسمه كنائب حاليًا.
ِمــن وزارة األشغال
ّ
يـقــول« :هــذه توقفت ،لكنها كانت سابقًا
بــالـفـعــل ،بــل ك ــان قــدرهــا  100أل ــف دوالر.
عـ ـن ــدم ــا س ــألـ ـن ــا عـ ــن سـ ـب ــب ت ــوق ـف ـه ــا فــي
مرحلة سابقة ،اكتشفنا أن وزير األشغال
الـســابــق غ ــازي الـعــريـضــي ك ــان يصرفها
ع ـلــى م ـش ــاري ـع ــه» .ي ـح ـصــل ال ـن ــائ ــب على
بـطــاقــة سـفــر مـجــانـ ّـيــة ،ملــرتــن فــي السنة،
ع ـلــى ح ـس ــاب «املـ ـي ــدل إي ـس ــت» (ال ـط ـيــران
ّ
تتحدث عن نصف
الوطني) .هناك رويات
ّ
السياحية (وفي
الدرجة
ثمن بطاقة على
ّ
بعض الــروايــات قيل أكثر) .يحق للنائب
ّ
أن ُيدخل سيارة واحدة على اسمه ،في كل

السفارة البريطانية تسحب بيانها
ّ
عممت السفارة البريطانية أول من أمس البيان اآلتي:
«التقى السفير البريطاني في لبنان هيوغو شورتر رئيس
مجلس النواب نبيه بري اليوم.
وبعد اللقاء قال السفير شورتر:
التقيت الرئيس بري وكانت فرصة ملناقشة عالقاتنا الثنائية
الـقــويــة بــن لبنان وبريطانيا واالنـتـخــابــات النيابية املقبلة،
ً
فـضــا عــن الـتـطــورات اإلقليمية .وال ي ــزال مــن املـهــم ج ـدًا أن
تحدث االنتخابات في  6أيار كما هو مقرر .إنها لخطوة إلى
األمــام أن تتضمن الئحة حركة أمــل مرشحة .وأنــا مسرور
أن رئيس مجلس النواب يواصل دعم زيادة تمثيل املرأة في
املجلس النيابي .وهــذا أمــر أعــرف أن الكثير مــن اللبنانيني
يأملون به .أنا أومــن بأن العمل على الوصول الى  %30من
املــرشـحــات على الـقــوائــم االنتخابية السياسية يبقى هدفًا
رئيسيًا لضمان مشاركة املرأة في الحياة السياسية».
وبعد نحو ساعة ونصف ساعة مــن تعميمه على وسائل

ّ
انتخابيةِ ،من غير أن يدفع رسومها
دورة
الجمركية .يقول النائب قباني« :السنوات
ُ
الـتـســع ّاملــاضـيــة ت ـ َـع ـ ّـد والي ــة واحـ ــدة ،كما
أرى ،ألن ـهــم لــم يـسـمـحــوا لـنــا إال بسيارة
واحـ ــدة» .الـنــائــب ال يــدفــع رس ــم ميكانيك
سـ ـن ــوي ل ـس ـ ّـي ــارت ــه أيـ ـض ــا .ال ـن ــائ ــب لـيــس
مــواط ـنــا! ّرب ـمــا هــو كــائــن ف ـضــائــي ،وهــذا
هو التفسير الوحيد الــذي يتيح لنا فهم

اإلع ـ ــام ،ع ــادت ال ـس ـفــارة وبـعـثــت بــرســالــة طـلـبــت فـيـهــا من
أرسل عن طريق
وسائل اإلعالم عدم نشر البيان ،زاعمة أنه ِ
الخطأ.
يصعب تصديق رواية السفارة التي تقول إن إرسال البيان
تــم عــن طريق الخطأ .فسحب كــام السفير متصل بالقدر
ّ
الهائل من الوقاحة الذي يتضمنه ،لجهة تدخله في االنتخابات
النيابية ،علنًا .بالتأكيد ،ليس معنى ذلك أن سفير «صاحبة
ّ
الجاللة» ندم ألنه تدخل في الشؤون اللبنانية .على العكس من
ّ
ذلك ،فهو ال يترك مجلسًا إال ويعبر فيه عن قلقه من نتائج
االنتخابات ،داعيًا إلى العمل على منع حزب الله وحلفائه من
الحصول على أكثرية نيابية .التراجع عن البيان ليس تراجعًا
عن الوقاحة التي فيه ،بل إنه ليس أكثر من محاولة لحفظ ماء
وجه السفير ودولته التي تسهم في تدمير بلداننا ،وتكرار
ّ
الكذبة نفسها« :نحن ال نتدخل في شؤون لبنان».
(األخبار)

مــوضــوع امل ـس ــاواة فــي الــدسـتــور (الـفـقــرة
«ج» ِم ــن مـقــدمــة ال ــدس ـت ــور :املـ ـس ــاواة في
الحقوق والواجبات بني جميع املواطنني
دون تمايز أو تفضيل) .للنائب وعائلته
تــأمــن صـحــي (ب ـمــواص ـفــات عــال ـيــة) عبر
شــركــات خ ـ ّ
ـاص ــة .لــديــه «ع ـس ـكــر» مــرافـقــة.
النيابة ،فــي مكان مــا ،هــي وجــاهــة أيضًا.
تطول الالئحة .يختصرها النائب قباني:

ّ
«صدقني ،أصحاب األمــوال يلي راكضني
للوصول إلــى النيابة مــش غايتهم املــال.
كتار منهم بيقدروا يحصلوا على أموال
إحسبها
أكثر خارج مجلس النواب ،ولكن ِ
ِمـ ــن ن ــاح ـي ــة ال ـح ـص ــان ــة ي ـل ــي بـيـحـصـلــوا
وم ــن ناحية توفير غـطــاء لكسب
عليهاِ ،
األم ــوال ِمــن طــرق أخ ــرى ،وأش ـيــاء أخــرى،
هونيك الحسابات الكبيرة».

«عوده» و«فيزا» يطلقان حملة
كأس العامل 2018 FIFA

كل رشائح
شارك بنك عوده بالتعاون مع رشكة "فيزا" يف حملة تستهدف ّ
العمالء وتل ّبي اهتامماً مشرتكاً لدى اللبنان ّيني جميعاً ،رجاالً ونساء ،حيث
أطلق املرصف حملة "إحرض كأس العامل  "2018 FIFAاملمت ّدة من  1شباط
حتّى  31آذار  .2018تتيح الحملة لحاميل بطاقات فيزا من بنك عوده
فرصة الفوز برحالت مدفوعة التكاليف لحضور بطولة كأس العامل التي
ينظّمها االتّحاد الدويل لكرة القدم  FIFAوالتي ستجري يف روس ّيا من 14
حزيران حتّى  15متّوز .2018
يف هذا اإلطار ،سيتمتّع أربعة عمالء بفرحة الفوز برحلة من أربع رحالت
مثرية تشمل تذاكر املباريات ،برنامجاً سياح ّياً
لشخصني مل ّدة  5أيّام و 4ليا ٍل،
َ
مع رحالت دول ّية من وإىل روس ّيا ،وخدمة االستقبال الرتحيبي يف املطار
( ،)meet and greetواإلقامة يف فندق فخم مع الفطور وبعض الوجبات
كل ذلك بفضل رشكة فيزا .عند املشاركة يف السحب ،ميكن
األخرىّ ...
للعمالء الفوز بجوائز متعلّقة بكرة القدم من خالل أنشطة لتحفيز التفاعل
مع املشاركني عرب اإلنرتنت ،ط ّورها بنك عوده.
يتعي عىل العميل القيام به للمشاركة يف السحب هو تجميع 100
ّ
كل ما ّ
دوالر أمرييك – مدفوعة عىل أجهزة نقاط البيع أو عرب اإلنرتنت – بواسطة
الخاصة به من فيزا خالل شه َري شباط وآذار.
بطاقة السحب أو االئتامن
ّ
وميكن للعميل أن يشارك يف السحب م ّر ٍ
ات ع ّدة خالل فرتة الحملة.
تجدر اإلشارة إىل أ ّن السحب سيجري خالل شهر نيسان  2018يف مق ّر بنك
عوده الرئيس يف باب إدريس ،بحسب رشوط اليانصيب اللبناين.

