
نواب تيار املستقبل ال يريدون الحقيقة. أعلنوا أمس أنهم لن يسمحوا باالقتراب من الحسابات 
املالية للدولة، التي تكشف عن فضائح ومصائب منذ 1993 حتى اليوم، وأعلنوا أيضًا رفضهم 
 بمهمات اللجنة الفرعية املنبثقة عن لجنة املال 

ً
أن يكون بند »استقصاء الحقائق« مشموال

الحساب، على  املالية وقطع  الحسابات  تبحث في قضية  أن  املفترض  التي من  واملوازنة، 
 بوضوح على تأليف هذه اللجنة! 

ّ
الرغم من أن محضر االجتماع األخير للجنة نص

زمالءهم في لجنة امل��ال إلى التوافق 
على أن يقتصر عمل اللجنة الفرعية 
وزارة  ما بني  التواصل  متابعة  على 
امل�����ال ودي�������وان امل��ح��اس��ب��ة، خ���الف���ًا ملا 
السابقة  ال��ج��ل��س��ة  م��ح��ض��ر  ف���ي  ورد 
ال���ذي يشير إل��ى ت��واف��ق ال��ن��واب على 
ف���رع���ي���ة وف�����ق أحكام  ل���ج���ن���ة  ت���أل���ي���ف 
ال��ن��واب، أي  ال��داخ��ل��ي ملجلس  النظام 
م���ا ي��ع��ن��ي االل����ت����زام ب����امل����ادة 142 من 
بالتحقيق  املتعلقة  الداخلي  النظام 
البرملاني، إذ تشير هذه املادة إلى أنه 
فرعية  لجنة   

نّ
ت��ع��ني أن  للجان  »ي��ح��ق 

م��ن أع��ض��ائ��ه��ا الس��ت��ق��ص��اء الحقائق 
ف��ي قضية معينة. وف��ي ح��ال امتناع 
اإلدارة املختصة عن توفير املعلومات 
ترفع  الفرعية،  اللجنة  إل��ى  املطلوبة 
ه������ذه األخ�����ي�����رة ت���ق���ري���رًا ب����األم����ر إلى 

اقتصاد

رشا أبو زكي 

ف����ي ال��ج��ل��س��ة األخ����ي����رة ل��ل��ج��ن��ة املال 
واملوازنة، تبارى نواب تيار املستقبل 
ي���ري���د أن يبدأ  ال���ت���ي���ار  أن  إع�����الن  ف���ي 
املالية  ال����ح����س����اب����ات  ف�����ي  ال���ت���ح���ق���ي���ق 
اليوم،  ح��ت��ى  ع����ام 1993  م���ن  ل��ل��دول��ة 
إل�������ى طلب  ب��������ادر  م�����ن  ن����ح����ن  ب�����ل  »ال 
التحقيق«، وفق ما قال عضو اللجنة 
أن  أم��س   

نّ
آن����ذاك، ليتبني أح��م��د فتفت 

ف 
نّ
»ال��ح��ك��ي م��ا عليه ج��م��رك«. ف��ق��د أل

مواجهة  املستقبل جبهة  تيار  ن��واب 
واملوازنة  امل��������ال  ل���ج���ن���ة  ج���ل���س���ة  ف�����ي 
م اللجنة الفرعية 

نّ
أمس ضد أن تتسل

واملوازنة  امل�����ال  ل��ج��ن��ة  ع���ن  امل��ن��ب��ث��ق��ة 
عن  باالستقصاء  تتعلق  صالحيات 
امل��ع��ل��وم��ات، ال ب��ل دع���ا ن����واب التيار 

نواب المستقبل ضد الحقيقة!
إجهاض محاولة لمنع استقصاء الحقائق عن الحسابات المالية 

ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ي ان��ت��دب��ت��ه��ا ح��ي��ث تقوم 
تحقيق  لجنة  تعيني  بطلب  ب��دوره��ا 
ب��رمل��ان��ي��ة م���ن ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة«... ولم 
ي��ك��ت��ف ن����واب امل��س��ت��ق��ب��ل ب��ال��ط��ل��ب من 
زم��الئ��ه��م م��خ��ال��ف��ة ال��ق��ان��ون، ب��ل رأوا 
سة«،  مسبقًا أن اللجنة الفرعية »مسينّ
على الرغم من أن اللجنة تضم مندوبًا 
عن كل كتلة نيابية، ومن بينها تيار 

املستقبل! 
إنها »الحقيقة«! 

ال  الحقيقة«  »بدنا  مقولة  وأص��ح��اب 
أموال  مصير  على  مقولتهم  تنطبق 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني. ف��م��ع ب����دء ج��ل��س��ة لجنة 
امل���ال وامل���وازن���ة، أع��ل��ن رئ��ي��س اللجنة 
إبراهيم كنعان أسماء أعضاء اللجنة 
النظام  ب���ح���س���ب  امل���ك���ل���ف���ة،  ال���ف���رع���ي���ة 
قطع الحساب وحساب املهمة واألمور الداخلي للمجلس النيابي، بمتابعة 

املتصلة بهذه املسائل وهم: إبراهيم 
كنعان رئيسًا وعضوية فادي الهبر، 
غ���ازي ي��وس��ف، ي��اس��ني ج��اب��ر، هنري 
ح��ل��و، وع��ل��ي ف���ي���اض«، ول��ف��ت كنعان 
إلى أن اللجنة ستدعى إلى االجتماع 
ف���ي األس���ب���وع امل��ق��ب��ل ل��ط��رح املسائل 
وتحديد  ب��وض��وح  ستعالجها  ال��ت��ي 
امل��ه��م��ات ب��ال��ن��س��ب��ة إل���ى ه���ذه امللفات 
املطروحة... وقبل أن يستكمل كنعان 
ت عاصفة ضد »الحقيقة«،  كالمه، هبنّ
إذ أص��رنّ عدد من ن��واب املستقبل، من 
ي��وس��ف وأح��م��د فتفت  غ����ازي  بينهم 
)نفسه( ونبيل دو فريج، على أن عمل 
اللجنة يجب أال يمتد إلى استقصاء 
مهماتها  أن  م��ع��ت��ب��ري��ن  ال���ح���ق���ائ���ق، 
تقتصر على متابعة التواصل ما بني 
وزارة املال وديوان املحاسبة )عمليًا 
ال مهمات لها(، وإذا بالنائب ياسني 
 »أن���ت���م نواب 

ً
ج���اب���ر ي��س��ت��غ��رب ق���ائ���ال

أو معها هو  وعملكم من دون لجنة 
النظام  أن  كما  ال��ح��ق��ائ��ق،  استقصاء 
ال�����ن�����واب واضح،  مل��ج��ل��س  ال����داخ����ل����ي 
الحقيقة ومنع  ت��ري��دون ط��م��س  ف��ه��ل 

ع��ن��ه��ا؟«. وش���دد كنعان على  الكشف 
للجنة  السابقة  الجلسة  محضر  أن 
امل���ال وامل���وازن���ة م��وج��ود، وه��و يشير 
إلى موافقة جميع النواب على تأليف 
الداخلي،  ال��ن��ظ��ام  أح��ك��ام  وف���ق  لجنة 
الفتًا إلى أنه ال تسوية في املوضوع 
د ب��االس��ت��ق��ال��ة ف���ي الجلسة 

نّ
وأن����ه ه����د

السابقة ألسباب محددة، وهي أنه ال 
مكان للتسوية في هذا امللف، مشيرًا 
هي  الفرعية  اللجنة  مهمات  أن  إل��ى 
م��ت��اب��ع��ة ال���ح���س���اب���ات امل���ال���ي���ة وقطع 
ال��ح��س��اب وك���ل م��ا ط���رح ف��ي جلسات 

لجنة املال واملوازنة. 
فتدخل  االعتراضية،  العبارات  زادت 
النائب غازي زعيتر وقال »لجنة املال 
توافقت على رفع توصية إلى الهيئة 
لجنة  لتأليف  النواب  العامة ملجلس 
تحقيق برملانية، فمن أين ستحصل 
ال��ل��ج��ن��ة ع���ل���ى م���ل���ف���ات���ه���ا؟ أل���ي���س من 

اللجنة الفرعية؟«... 
وه���ن���ا ط���ل���ب ال���ن���ائ���ب غ������ازي يوسف 
الفرعية  ال��ل��ج��ن��ة  أن  م��ع��ت��ب��رًا  ال���ك���الم 
تريد تسييس املوضوع، وأنه يرفض 
املال!  وزارة  إل����ى  ات���ه���ام  أي  ت��وج��ي��ه 

 أبدًا الحمل املرمّي على كاهل وزيرة املال 
ً
 قليال

ّ
عد

ُ
ال ي

 دفاعها املستميت عن 
ّ

ريا الحسن )الصورة(، إال أن
املمارسات الفاسدة للحكومات املتعاقبة منذ 1993 

م معظمها النائب الحالي فؤاد 
ّ

حتى اليوم، التي تزع
السنيورة، تجعلها واجهة املعركة، هذا الحمل 

ل لدى الحسن الى ارتباك كبير بدأ يظهر واضحًا، 
ّ

تحو
 ألعضاء لجنة املال واملوازنة، بحيث تتحاشى 

ً
وخاصة

الحسن الرد على أي سؤال، وتتهرب من الرد باألرقام 
والوقائع عبر ابتسامة تقابل بها أسئلة النواب، وآخر 

جولة من جوالت ابتساماتها كانت أمس، حيث 
انطلقت ضحكتها إثر سؤال عادي جدًا للنائب علي 
حسن خليل عن األمالك البحرية، فاستغرب األخير 

سلوكها، لتجيبه »أضحك على التسييس«!

متابعة

ريا الحسن »سمايل« 

هي الفترة التي قضاها لبنان 
من دون حسابات مالية 

قانونية للدولة اللبنانية، إذ 
إن ديوان املحاسبة، وهو 

أرفع هيئة قضائية في لبنان، 
وضع اعتراضات على جميع 
حسابات املهمة بني عامي 
1993 حتى 2001، فيما لم 

م أّي حساب مهمة منذ 
ّ
يتسل

عام 2001 حتى اليوم. 

17
عامًا

��ة وامل��خ��اوف من  ت��ؤث��ر ال��ت��ط��ورات السياسية ال��ع��امنّ
ت��ده��ور األوض�����اع ف��ي ال��ب��الد ت��أث��ي��رًا م��ب��اش��رًا على 
ليتراجع  استهالكهم،  وأن��م��اط  املواطنني  تطلعات 
ال��ث��ان��ي املاضي  ث��ق��ة املستهلك ف��ي ت��ش��ري��ن  م��ؤش��ر 
بنسبة 48.5% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2009. 
ه مؤسسة األبحاث 

نّ
عد

ُ
واستقر املؤشر )CCI(، الذي ت

نًا  ��ل تحسنّ ����ه س��جنّ
نّ
أن ن��ق��اط. ورغ����م  ع��ن��د 103  »آراء«، 

ه انخفض على نحو 
نّ
مقارنة بالشهر السابق، غير أن

ح���اد خ���الل ال��ع��ام ال���ج���اري، ن��ظ��رًا إل���ى س���وء البيئة 
قد  ال��ب��الد  ك��ان��ت  االق��ت��ص��ادي��ة، بعدما   ����� السياسية 

شهدت استقرارًا نسبيًا خالل العامني املاضيني. 
وال����ع����وام����ل األس����اس����ي����ة ل��ل��ت��ح��س��ن امل�����ذك�����ور، الذي 
عات 

نّ
تطل في  االرت��ف��اع  كانت   ،%7.29 نسبته  بلغت 

املستهلكني لألشهر الست املقبلة. فقد تقدم املؤشر 
باألفق  امل��س��ت��ه��ل��ك��ني  رأي  ي��ع��ك��س  ال�����ذي  ال���ث���ان���وي 
ال��ع��ام املقبل  ��ى منتصف 

نّ
امل��رت��ق��ب ح��ت االق��ت��ص��ادي 

ن  ل تحسنّ بنسبة 61.19% إلى 108 نقاط، فيما ُسجنّ
في مؤشر الدخل الشخصي بنسبة 19.74% إلى 91 
ل املؤشر الثانوي الذي  نقطة.  ولكن في املقابل سجنّ

يعكس أفق االستهالك على السلع املعمرة تراجعًا 
 

نّ
بنسبة 16.67% إلى 100 نقطة. وهذا األمر يعني أن

املختلفة  املنزلية  األدوات  لشراء  املستهلكني  إنفاق 
والسيارات سيتقلص خالل املرحلة املقبلة، بعدما 
��ي ع��ل��ى ال��س��ل��ع إح�����دى القواطر 

نّ
ك����ان ال��ط��ل��ب امل��ح��ل

األس���اس���ي���ة ل��ن��م��و ال��ن��ات��ج امل��ح��ل��ي خ����الل السنوات 
الثالث املاضية. 

االقتصادية  باألوضاع  الثقة  مؤشر  وعلى صعيد 
مقارنة  الثاني  تشرين  ف��ي  ت��راج��ع  ��ل  ُس��جنّ الحالية، 
بالشهر السابق بنسبة 22% إلى 156 نقطة، فيما 
إلى   %6.54 بنسبة  ال��دخ��ل  توقعات  ت��راج��ع مؤشر 
 مؤشر 

نّ
100 نقطة. وأكثر من ذلك، تقول املؤسسة إن

لناحية  املستهلكني  تطلعات  يعكس  ال���ذي  األم���ن، 
حاد  نحو  على  تراجع  األمنية،  األوض���اع  استقرار 
بنسبة 49.32% إلى 111 نقطة، وهو أدنى مستوى 
م��ن��ذ ت��م��وز 2008، وي��م��ث��ل ان��ع��ك��اس��ًا م��ب��اش��رًا لسوء 
األوض��اع السياسية في البالد وتدهورها تدريجًا 

منذ بداية النصف الثاني من عام 2010. 
)األخبار(

قطاعات

قاديشا  وك��ه��رب��اء  لبنان  ك��ه��رب��اء  ن��ق��اب��ات  فتحت 
واملصلحة الوطنية لنهر الليطاني، معركة إقرار 
املتعاقدين  أوض���اع  وت��س��وي��ة  اإلداري����ة  الهيكلية 
اختصاصي  ب�������دل  وإق�����������رار  ����د، 

نّ
امل����ت����ع����ه وع�����م�����ال 

ح رئيس  ل��ل��م��ه��ن��دس��ني، ع��ل��ى م��ص��راع��ي��ه��ا، إذ ل����ونّ
ن��ق��اب��ات امل��ص��ال��ح امل��س��ت��ق��ل��ة واملؤسسات  ات��ح��اد 
العامة، شربل صالح، في مؤتمر صحافي عقده 
أمس، إلى أن النقابات املذكورة ستقوم بخطوات 
 إل��ى اإلض��راب املفتوح الذي 

ً
تصعيدية، »وص��وال

لن يتوقف إال بتحقيق املطالب«. 
يشير صالح إلى أن »ما نطلقه اليوم من إشارات، 
 م���ا ن��ط��ال��ب ب���ه قبل 

نّ
وم����ا ن��ع��ط��ي��ه م���ن وق����ت ل���ب���ت

الخصخصة وما  أو  الشراكة  أو  بالتشركة  البدء 
شابه، هو بداية الطريق، إذ يبقى مصير العمال 
وتعويضاتهم تحت الكالم املعسول، ألن ما نطلبه 
املكلفة  اللجنة  أنجزتها  التي  ال��دراس��ة  إق��رار  هو 
لحفظ حقوق العاملني وحمايتها، وإحالتها إلى 

مجلس الوزراء للتصديق«. 
ه���واج���س ن��ق��اب��ة ع��م��ال وم��وظ��ف��ي م��ع��م��ل الطاقة 

النقابة  ف��ق��د ع��ل��م��ت  أي��ض��ًا،  ال��زه��ران��ي مقلقة  ف��ي 
»ق����رب ت��ع��اق��د م��ؤس��س��ة ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان، ل��ف��ت��رة 5 
معملي  وص���ي���ان���ة  إدارة  ع��ل��ى  ج����دي����دة،  س���ن���وات 
ال��ط��اق��ة ف��ي ال��زه��ران��ي ودي���ر ع��م��ار«، م��ش��ي��رة إلى 
أي إشارة  »ل��م يلحظ  ال��ج��دي��د  العقد  م��ش��روع  أن 
إل���ى ح��ف��ظ ح��ق��وق امل��وظ��ف��ني ف���ي ه��ذي��ن املعملني 

ومكتسابتهم«. 
ه املهندسون املؤهلون للترفع  من جهة ثانية، وجنّ
الجهات  إلى  لبنان«، كتابًا مفتوحًا  في »كهرباء 
في  الشواغر  بتعبئة  ة  املعنينّ والنقابية  الرسمية 
لبنان،  كهرباء  ف��ي  الفنية  الثانية  الفئة  وظ��ائ��ف 
إلن���ص���اف امل��ه��ن��دس��ني ال��ش��اغ��ل��ني ب���اإلن���اب���ة لهذه 
ال��وظ��ائ��ف منذ س��ن��وات خ��الف��ًا ل��ألص��ول. ويشير 
ة وعقد سياسية متحكمة  الكتاب إلى »قطب مخفينّ
«، ويلفت املعنيون إلى 

ً
ال يجب التصدي لحلها أونّ

ض��رورة »اإلص���رار على معرفة األسباب املوجبة 
لتوقف هذا امللف العادل مقارنة بامللفات املشابهة 

السائرة طبيعيًا، وكشف معرقليه«. 
)األخبار(

عّمال الكهرباء قلقون على ديمومة عملهمثقة املستهلك تتراجع في 2010 

كهرباءمؤشرات

أصّر نواب املستقبل على أن ال يتوسع عمل اللجنة )أرشيف ــ بالل جاويش(
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