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1B "الحكومة توّرطت والجميع ُمحرج والهيئات تسعى إلى إيجاد "حّج خالص

 شماس: سلسلة الرتب والرواتب سترّتب سنوات من الركود االقتصادي 
 
 
 

 الحكومة لم تتوّصل بعد إلى صيغة نهائية لمصادر تمويل السلسلة. 

فيوليت البلعة   •
• 2012-09-28 

 

تعتبر الهيئات االقتصادية ان قطار المساعي نحو ايجاد "حّج خالص" للحكومة من تورطها في سلسلة 
الرتب والرواتب المكلفة اقتصاديا واجتماعيا، انطلق فعليا مذ خرجت من ساحة النجمة الثلثاء الماضي، اذ 

بدأت امس لقاءاتها مع رؤساء الكتل النيابية لشرح مفاعيل التعديالت الضريبية التي ستطول القطاعات، 
وايضا لتؤكد حرصها على االمن االجتماعي وتشديدها على المساواة بين فئات المجتمع.وفيما اكد وزير 

االقتصاد والتجارة نقوال نحاس ان الحكومة لم تتوصل بعد الى صيغة نهائية لمصادر تمويل سلسلة الرتب 
والرواتب، "واالهم هو المحافظة على التوازنات المالية واالقتصادية والنقدية واالجتماعية، وتاليا عدم 

اضافة اعباء جديدة على كاهل المواطن، وهو ما نسعى اليه باقتراح زيادة الضرائب على ارباح العقارات 
واالنتاج"، كانت الهيئات االقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار تلتقي الرئيس امين الجميل في 

بكفيا قبل الظهر، ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبالط مساء. والجولة التي بدأت امس، 
تستكمل اليوم بلقاء مع رئيس "تكتل التغيير واالصالح" العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه 

بري، على ان تلتقي السبت رئيس "كتلة المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة في انتظار تحديد موعدين 
مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع ورئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد. 

وكما في بكفيا، تسلّم الهيئات رؤساء الكتل النيابية مذكرتيها اللتين رفعتهما ايضا الى وزيري المال محمد 
الصفدي واإلقتصاد والتجارة نقوال نحاس ورئيس لجنة اإلقتصاد والتجارة النائب نبيل دو فريج واعضاء 

اللجنة، وفيهما تداعيات إقرار سلسلة الرتب والرواتب وتوّجه الحكومة إلى فرض المزيد من الضرائب في 
.  2013موازنة 

وبتلك الجوالت، يتكّون لدى الهيئات انطباع اكيد بان سلسلة الرتب والرواتب باتت "بال أب وبال أم"، 
بدليل الكالم الذي يدور في القاعات المغلقة حيث يتبرأ الجميع من "دم" السلسلة، ويبدو انهم كلهم في 

انتظار من سيطلق عليها رصاصة الرحمة. وتقول مصادر وفد الهيئات، ان كالم الرئيس الجميل امامه 
امس وتأييده مواقف الهيئات الداعية إلى حماية اإلقتصاد وتحييده عن التجاذبات السياسية في ظل التحديات 
الداخلية والخارجية التي يواجهها منذ مّدة ليست بقصيرة، وفق ما اعلن القصار، يندرج في سياق الحديث 
الذي دار في "هيئة الحوار الوطني" وقمة بكركي الروحية لدى طرح موضوع السلسلة، اذ ابدى الجميع 

حرصه على الشأن االجتماعي واستقراره. حتى ان االحزاب التي تملك قواعد واسعة، تعي ان السلسلة 
ستخلف ترددات على المجتمع وحتى على المستفيدين منها. ومع اقتناع الجميع بضرورة عدم المس 

باالوضاع المالية واالقتصادية، ثمة انتظار لمن سيقوم بالخطوة االولى الى الوراء.  
ومن بكفيا، اكد القصار ان تحرك الهيئات ليس موجها ضد الحكومة وقراراتها، وليس ضد العمال 

المستفيدين من المشروع، مشددا على حقوقهم المكتسبة والمشروعة "ولكن، ال مصلحة للعمال في السلسلة 
كونها سترتب مفاعيل سلبية كبيرة على اإلقتصاد وعلى مصالح اللبنانيين من جراء السلة الضريبية التي 

تنوي الحكومة إدخالها في الموازنة لتمويل العجز الذي سيترتب عن السلسلة والمقّدر سنويا بنحو ملياري 
دوالر". وناشد الرؤساء الثالثة والقيادات الوطنية تحمل مسؤولياتهم التاريخية لتحصين االقتصاد كي ال 

يلقى مصير اليونان وايطاليا واسبانيا وباقي االقتصادات التي تتفوق باشواط على اقتصاد لبنان، "النه من 
غير المسموح وتحت اي ظرف، العبث باالستقرار االقتصادي". 

 شروط التمويل
ال يهم الهيئات سوى "أكل العنب"، يقول رئيس جمعية تجار بيروت نقوال شماس لـ"النهار". والحل هو 

بمعالجة موضعية لسلسلة القضاة، "وخصوصا ان هيئة التنسيق النقابية لم تكن تبحث في تعديل السلسلة بل 
في تصحيح غالء المعيشة". 
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وايضا، كان للوزير نقوال نحاس رأي في الحل، اذ قال امس "نعم" للسلسلة ولكن مشروطة بايجاد مصادر 
تمويل وبدرس انعكاساتها على الوضع النقدي وايضا بقدرة االقتصاد على استيعابها، "وفي ذلك، موقف 

منطقي للشروط التي وضعتها الحكومة لنفسها. لكن، بما ان تلك الشروط غير متوافرة، فعلى الحكومة ان 
تكون منسجمة مع نفسها". 

واكثر من ذلك، يؤكد شماس رفض الهيئات للسلسلة "حتى وان كانت كلفتها صفر"، وذلك نظرا الى 
مضاعفاتها المالية واالقتصادية واالجتماعية التي لن يتحملها لبنان. "فاالقتصاد في وضع غياب النمو، 

سيحّرك دفاعات ذاتية لتحجيم السلسلة وتقزيمها على الصعيد النقدي اوال، اذ سترتفع الفوائد وتنعكس على 
الدين العام والخاص على السواء. وعلى الصعيد المالي ثانيا، اي العجز في الحساب الجاري لميزان 

%". هذه 8,8المدفوعات وفي الموازنة. وعلى صعيد التضخم ثالثا، علما ان معدله الحالي يبلغ نحو 
الدفاعات ستطيح السلسلة من جهة، وستقّوض القدرة الشرائية للبنانيين من جهة ثانية. "فكيف الحال اذا 

تضاعفت فاتورتها؟".  
ويشير في السياق، الى تأثر فاتورة التعليم والصحة وفاتورة المؤسسات واالفراد، "الن المطروح ضرب 
انظمة ضريبية قائمة منذ عقود ليس من اجل انفاق اصالحي للكهرباء مثال او استثماري لمشاريع تجهيز 

جديدة مثل النفط، بل النفاق جار ودائم وسيكون له انعكاسات اجتماعية ستحدث شرخا بين القطاعين العام 
والخاص". ويقول ان صورة القطاع العام لدى معظم اللبنانيين غير جيدة "باستثناء االسالك العسكرية 

واالمنية التي تحوز اجماعا على ادائها"، مقترحا "مصالحة تاريخية" الزالة المشاعر النافرة التي تالزم 
اداء هذا القطاع المتالزم مع الزبائنية واالهدار وضعف االنتاجية والتوّرم، "وهذه صفات غير حميدة 

يفترض تصحيح صورتها لتعزيز انخراط القطاع العام مع الخاص ليتقبل تكبّد هذه الكلفة الباهظة". ودعا 
الى ان تشمل تلك المصالحة االحترام المتبادل بين القطاعين وتوزيع االدوار بينهما ليكونا في خدمة 

االقتصاد، مع رزمة اصالح اداري لكيفية تشغيل القطاع العام في االلفية الجديدة. 
الهيئات االقتصادية تعتبر نفسها اكثر من معنية بلملمة الوضع وانقاذ الموقف. لذا، ترفض ان تكون السلسلة 
أُخرجت بقرار "ربع الساعة االخير"، النها موضوع اصالحي يجب ارجاؤه الى ما بعد االنتخابات النيابية 

ليدرس على نار هادئة بين االركان الثالثة: الدولة، النقابات والهيئات االقتصادية. وفي الوقت الفاصل، 
تبقى الهيئات مؤتمنة على االمن االجتماعي واالقتصادي، وتعتبر ان االقتصاد السليم هو شرط مسبق 

للمجتمع السليم، بحسب شماس. واالفضل، وضع البلد على سكة النمو. 
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 اقتصاد
 12295 العدد 28/09/2012 تاريخ العدد

 
  «سلسلة الرتب» الهيئات» تسلم الجميل مذكرة عن»

  العبـث باالستقـرار االقتصادي القصـار: ليـس مسموحـاً 

الوزير السابق عدنان القصار، الرئيس أمين الجميل في  زار وفد من الهيئات االقتصادية برئاسة
التحركات التي بدأتها على القيادات السياسية، بهدف وضعها في  دارته في بكفيا، في إطار

 يواجهـها اإلقتــصاد اللبناني بفعـــل الوضع الســياسي الداخلي والخارجي صورة المخاطر التي
 .المتأزم

تصرف وزيري المال  وقد سلم الوفد الجميل المذكرتين اللتين وضعتهما الهيئات االقتصادية في
والتجارة النائب نبيل دو  محمد الصفدي واالقتصاد والتجارة نقوال نحاس ورئيس لجنة االقتصاد

سلسلة الرتب والرواتب، وتوجه  فريج وأعضاء اللجنة من النواب، والمتعلقتين بتداعيات إقرار
 .المقبل الحكومة إلى فرض المزيد من الضرائب في موازنة العام

يعانيها االقتصاد  وقال القصار باسم الوفد: «لقد وضعنا الرئيس الجميل في صورة المشاكل التي
الرئيس الجميل، الذي  الوطني، وسلمناه مذكرتين، وقد كانت اآلراء متطابقة إلى حد بعيد مع

وتحييده عن التجاذبات السياسية،  أبدى تأييده لمواقفنا الداعية إلى حماية االقتصاد الوطني،
 .«منذ مدة ليست بقصيرة في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها

تجاه القادة السياسيين، رفضا  «ولفت الى «ان التحركات التي بدأتها «الهيئات االقتصادية
وقرارتها، كما أنها ليست موجهة  لمشروع سلسلة الرتب والرواتب، ليست موجهة ضد الحكومة

 .«المشروع ضد الطبقة العمالية المستفيدة من هذا
نعتبر أال  وتابع: «وفي هذا المجال وإذ نشدد على حقوق العمال المكتسبة والمشروعة،

كبيرة، على  مصلحة للعمال في السلسلة التي أقرتها الحكومة، كونها سترتب مفاعيل سلبية
تنوي الحكومة إدخالها  االقتصاد الوطني وعلى مصالح اللبنانيين، من جراء السلة الضريبية التي

السلسلة والمقدر سنويا بحوالي  على الموازنة الجديدة، لتمويل العجز الذي سيترتب عن إقرار
 .«ملياري دوالر أميركي
االقتصادي الحاصل، وعدم توافر شروط لحماية االقتصاد، وارتفاع منسوب  وختم: «إزاء التراجع



 

Media Monitoring Template 28 septembre 2012.doc  Page | 4 of 14 
Disclaimer: Information in this document has been compiled by the Marketing Research Department of 
Fransabank for internal informative use only. Fransabank declines any responsibility for the contents 
herein. 

 
 

وتنامي ظاهرة الخطف مقابل الفدية، كان ال بد على الهيئات االقتصادية أن  االنفالت األمني
 تدافع عن مصالح االقتصاد الوطني، ومصالح المواطنين اللبنانيين، ألنه باختصار ليس تتحرك، وأن

وجميع  مسموحا تحت أي ظرف من الظروف العبث باالستقرار االقتصادي. ولذلك نناشد الرؤساء
مصير اليونان  القيادات الوطنية، تحمل مسؤولياتهم التاريخية، لتحصين اقتصادنا، حتى ال يالقي

 .«اللبناني وإيطاليا وأسبانيا، وباقي االقتصادات التي تتفوق بأشواط على االقتصاد
استتبعتها مساء امس  اشارة إلى أن الزيارة التي قامت بها الهيئات االقتصادية إلى الجميل،
تستكمل جوالتها اليوم  بزيارة إلى رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبالط، على أن

  .وفي األيام المقبلة على كل المسؤولين السياسيين
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طار التحرك التي بدأته الهيئات االقتصادية على القيادات السياسية، لوضعها في صورة المخاطر التي يواجهها   
صاد اللبناني بفعل الوضع السياسي الداخلي والخارجي المتأزم، ومخاطر إقرار سلسلة الرتب والرواتب، زار وفد م 
ت برئاسة عدنان القصار أمس الرئيس أمين الجميل في دارته في بكفيا، وسلم المذكرتين اللتين وضعتهما الهيئا 

صادية في تصرف وزيري المال محمد الصفدي واالقتصاد والتجارة نقوال نحاس ورئيس لجنة االقتصاد والتجارة ال 
 دي فريج وأعضاء اللجنة، والمتعلقتين بتداعيات إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وتوجه الحكومة إلى فرض المزيد  

ئب في موازنة العام المقبل. 
 القصار باسم الوفد ""كانت اآلراء متطابقة إلى حد بعيد مع الرئيس الجميل، الذي أبدى تأييده لمواقفنا الداعية إل  

صاد الوطني، وتحييده عن التجاذبات السياسية، في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها منذ مدة ليس 
رة". وأوضح أن "التحركات التي بدأتها الهيئات االقتصادية تجاه القادة السياسيين، رفضًا لمشروع سلسلة الرتب 

تب، ليست موجهة ضد الحكومة وقرارتها، كما وأنها ليست موجهة ضد الطبقة العمالية المستفيدة من هذا المش 
 "إذ نشدد على حقوق العمال المكتسبة والمشروعة، نعتبر أال مصلحة للعمال في السلسلة التي أقرتها الحكومة،  
ب مفاعيل سلبية كبيرة، على االقتصاد الوطني وعلى مصالح اللبنانيين، من جراء السلة الضريبية التي تنوي الح 

ها على الموازنة الجديدة، لتمويل العجز الذي سيترتب عن إقرار السلسلة والمقدر سنويًا بحوالى ملياري دوالر أم 
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ورأى انه "إزاء التراجع االقتصادي الحاصل، وعدم توفر شروط لحماية االقتصاد، وارتفاع منسوب االنفالت األمني وتنامي 
ظاهرة الخطف مقابل الفدية، كان ال بد على الهيئات االقتصادية أن تتحرك، وأن تدافع عن مصالح االقتصاد الوطني، 
ومصالح المواطنين اللبنانيين، ألنه باختصار ليس مسموحًا تحت أي ظرف من الظروف العبث باالستقرار االقتصادي. 
ولذلك نناشد الرؤساء وجميع القيادات الوطنية، تحمل مسؤولياتهم التاريخية، لتحصين اقتصادنا، حتى ال يالقي مصير 
اليونان وٕايطاليا وٕاسبانيا، وباقي االقتصادات التي تتفوق بأشواط على االقتصاد اللبناني"، مشيرًا الى أن الهيئات ستلتقي 

الحقًا رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبالط، على أن تستكمل جوالتها في األيام المقبلة على المسؤولين 
السياسيين. 

عند جنبالط 
ومساء، زار وفد الهيئات االقتصادية النائب جنبالط، وأوضح نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، أن "جنبالط رّكز 

خالل اللقاء على أمرين، األول ضرورة إصالح أمور الدولة واإلدارة العامة، ووقف الهدر، والثاني إنصاف الموظف"، مشددًا 
على ضرورة تفعيل المجلس االقتصادي واالجتماعي ألنه المكان المناسب للحوار حول القضايا والمسائل االجتماعية 

واالقتصادية، ال سيما في ما يتعلق بتحسين معيشة المواطنين، وتطوير االقتصاد وتنميته". 
وقال بكداش إن "جنبالط شدد أيضًا على ضرورة إصالح ووقف الهدر في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، ومؤسسة 

كهرباء لبنان، وكذلك منع التسرب المالي في المرافئ اللبنانية الشرعية"، مضيفًا "أن أي مصاريف إضافية ستدفعها الدولة 
خصوصًا في موضوع سلسلة الرتب والرواتب يجب أن تمول من األموال التي تهدر حاليًا في الدولة، وهي كثيرة". وأوضح 

بكداش أن "جنبالط كان خالل اللقاء يشدد دائمًا على تعزيز وضع الموظف في الدولة، وخصوصًا في الجيش اللبناني، وفي 
الوقت ذاته يشدد على ضرورة معالجة ذلك من خالل ضبط المصاريف والهدر"، مؤكدًا أن "جنبالط تضامن مع مواقف 

 الهيئات االقتصادية، ال سيما خوفها من التأثير السلبي للسلسلة على مالية الدولة".
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 اللواء اإلقتصادي

 
 زارت جنبالط والجميل وتستكمل جولتها اليوم 
 اإلقتصادية الهيئات اإلقتصادية تُعلم السياسيين بالمخاطر

  هـ1433القعدة   ذو11 الموافق 2012 أيلول 28الجمعة,
 

 

 
 الوزير القصار ووفد الهيئات اإلقتصادية عند الرئيس الجميّل

في إطار التحرّكات التي بدأتها الهيئات اإلقتصادية على القيادات السياسية بهدف وضعها في 
صورة المخاطر التي يواجهها اإلقتصاد اللبناني، بفعل الوضع السياسي الداخلي والخارجي 

المتأزّم، زار وفد من الهيئات برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، الرئيس أمين الجميّل، في 
دارته في بكفيا. 

وسلّم الوفد الرئيس الجميل المذكرتين اللتين وضعتهما الهيئات االقتصادية في تصرّف وزيري 
المال محمد الصفدي، واإلقتصاد والتجارة نقوال نحاس، ورئيس لجنة اإلقتصاد والتجارة النائب 

نبيل دوفريج وأعضاء اللجنة من السادة النواب، والمتعلقتين بتداعيات إقرار سلسلة الرتب 
والرواتب، وتوّجه الحكومة إلى فرض المزيد من الضرائب في موازنة العام المقبل. 

وتحّدث الوزير القصار باسم الوفد، فقال: وضعنا الرئيس الجميّل في صورة المشاكل التي 
يعانيها اإلقتصاد الوطني، وسلّمناه مذكرتين كنا رفعناهما في وقت سابق، إلى كل من وزير 

المال محمد الصفدي، ووزير االقتصاد والتجارة نقوال نحاس، ورئيس وأعضاء لجنة اإلقتصاد 
الوطني، وكانت اآلراء متطابقة إلى حّد بعيد مع الرئيس الجميّل الذي أبدى تأييده لمواقفنا 
الداعية إلى حماية اإلقتصاد الوطني وتحييده عن التجاذبات السياسية، في ظل التحديات 

الداخلية والخارجية التي يواجهها منذ مدة ليست بقصيرة. 
وأضاف: إن التحرّكات التي بدأتها الهيئات اإلقتصادية تجاه القادة السياسيين رفضاً لمشروع 
سلسلة الرتب والرواتب، ليست موّجهة ضّد الحكومة وقرارتها، كما أنها ليست موّجهة ضّد 

الطبقة العمالية المستفيدة من هذا المشروع، وفي هذا المجال. 
وإذ نشدد على حقوق العمال المكتسبة والمشروعة، نعتبر أن ال مصلحة للعمال في 

السلسلة التي أقرّتها الحكومة، كونها سترتب مفاعيل سلبية كبيرة على اإلقتصاد الوطني 
ومصالح اللبنانيين جرّاء السلة الضريبية التي تنوي الحكومة إدخالها على الموازنة الجديدة، 
لتمويل العجز الذي سيترتب عن إقرار السلسلة والمقّدر سنويا بنحو ملياري دوالر أميركي. 
وختم القصار: إزاء التراجع االقتصادي الحاصل، وعدم توفر شروط لحماية لإلقتصاد، وارتفاع 

منسوب االنفالت األمني وتنامي ظاهرة الخطف في مقابل الفدية، كان ال بّد على الهيئات 
اإلقتصادية أن تتحرّك، وأن تدافع عن مصالح اإلقتصاد الوطني، ومصالح المواطنين اللبنانيين، 
ألنه باختصار ليس مسموحا تحت أي ظرف من الظروف العبث باإلستقرار اإلقتصادي، ولذلك 

نناشد الرؤساء الثالثة وجميع القيادات الوطنية تحّمل مسؤولياتهم التاريخية، لتحصين 
اقتصادنا، حتى ال يالقي مصير اليونان وإيطاليا وإسبانيا، وباقي اإلقتصادات التي تتفوّق بأشواط 

على اإلقتصاد اللبناني. 
يشار إلى أن الزيارة التي قامت بها الهيئات اإلقتصادية إلى الرئيس الجميّل، استتبعها مساء 



 

Media Monitoring Template 28 septembre 2012.doc  Page | 8 of 14 
Disclaimer: Information in this document has been compiled by the Marketing Research Department of 
Fransabank for internal informative use only. Fransabank declines any responsibility for the contents 
herein. 

 
 

امس زيارة إلى رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبالط، على أن تستكمل جوالتها 
اليوم وفي األيام المقبلة على المسؤولين السياسيين كافة 
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