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تقرير

هيئة التنسيق النقابية
اعتصام باهت ...والسلسلة بـ«الجيبة»
فاتن الحاج

ف ــي ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام مل ـعــرفــة ق ـ ــدرة هــذا
ال ـن ـظــام عـلــى االح ـت ـمــال واالس ـت ـم ــرار،
مـ ـشـ ـيـ ـرًا إلـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ــرورة إح ـ ـيـ ــاء لـجـنــة
املؤشر وتفعيلها.
وط ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــب رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة ت ـ ـجـ ــار
بـيــروت نـقــوال شـمــاس ،ب ـ ّ
ـرد السلسلة
وضرائبها ،فيما رفض رئيس جمعية
ت ــراخـ ـي ــص االم ـ ـت ـ ـيـ ــاز شـ ـ ــارل عــرب ـيــد
زي ـ ــادة ضــري ـبــة ال ـق ـي ـمــة امل ـض ــاف ــة إلــى
 ،%11وشاركه في هــذا املوقف رئيس
االتحاد العمالي العام بشارة األسمر،
ً
الذي أعلن موقفًا مماثال لعربيد .وفي
املـقــابــل ،طــالــب رئـيــس نقابة املعلمني
في امل ــدارس الخاصة رودول ــف عبود،
بتوقيع السلسلة والـضــرائــب ،رافضًا
كــل مــا مــن شــأنــه أن ي ـ ّ
ـؤدي إل ــى فصل
التشريع بني القطاع الخاص والقطاع
العام.
أمــا ال ــوزراء الـحــاضــرون ،فقد التزموا
مــواقــف سريعة .وزيــر التربية مــروان
ح ـمــادة ،ق ــال« :صـحـيــح أنـنــا تحفظنا
ع ـلــى ال ـس ـل ـس ـلــة ،لـكـنـنــي قـلـبــا وقــالـبــا
م ـع ـه ــا» .وق ـ ــال وزي ـ ــر ال ــدف ــاع يـعـقــوب
الـ ـص ــراف« :ن ـحــن م ــع الـسـلـسـلــة ،ومــع
ت ـق ـس ـيــط الـ ــديـ ــون ل ـل ـم ـت ـقــاعــديــن ،ألن
الصيغة الحالية مسيئة لالقتصاد».

موقف وزير المال
في املقابل ،كان هناك موقف من وزير
امل ــال علي حسن خليل لـلـ ّ
ـرد على كل
ُ
امل ــواق ــف ال ـتــي أطـلـقــت عـلــى السلسلة
والـ ـض ــرائ ــب امل ـس ـت ـحــدثــة لـتـمــويـلـهــا،
س ـ ــواء ت ـلــك امل ــواق ــف الـ ـح ــادة أو تلك
املــواقــف امل ـك ـ ّـررة .الـحــاضــرون لحظوا
ً
ّ
ّ
بالرد على املصارف ،قائال:
حدة خليل
«أنتم حققتم أرباحًا استثنائية ،وما
تدفعونه للخزينة مــن ضــرائــب ليس
ّ
منة من أحد» .وقال« :لسنا في مواجهة
مع أحد ونحن حريصون على القطاع
الخاص ،رغم أننا نختلف على بعض
ال ـت ـفــاص ـيــل .ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص يشمل
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أل ـفــا ،لكننا مـعـنـيــون بـمــوظـفـيـنــا ،أي
موظفي القطاع العام» .وأوضح خليل
ً
أن ــه ي ــرف ــض «رف ـض ــا ك ــام ــا مــوضــوع
الـ ـحـ ـق ــوق امل ـك ـت ـس ـب ــة ال ـ ـتـ ــي أوصـ ـل ــت
اليونان إلــى اإلف ــاس ،لكن فــي لبنان
لــم يـجـ ِـر أي إص ــاح ضــريـبــي مـنــذ 15
سنة ،والبنك الدولي وصندوق النقد
وافـ ـق ــا ع ـل ــى ال ـس ـل ـس ـلــة واإلجـ ـ ـ ـ ــراءات
الضريبية».

خالصة عون
فـ ــي الـ ـنـ ـه ــاي ــة خـ ـت ــم عـ ـ ــون االجـ ـتـ ـم ــاع
ّ
بالقول« :سنعمل معًا على إقرار خطة
تــؤمــن اس ـت ـق ــرارًا اق ـت ـصــاديــا ب ـم ــوازاة
االس ـت ـق ــرار األم ـن ــي وال ـس ـيــاســي ال ــذي
تـنـعــم بــه ال ـب ــاد .كــذلــك سنسعى معًا
إلـ ــى إنـ ـج ــاز اإلصـ ــاحـ ــات ال ـض ــروري ــة
واملـ ـض ــي ف ــي م ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد .على
ه ـي ـئ ــات امل ـج ـت ـم ــع م ـس ــؤول ـي ــة أي ـضــا
ف ــي ه ــذا امل ـج ــال إلن ـه ــاء واق ــع مــؤســف
جعل من مجتمع الفساد يتغلب على
مجتمع اإلصــاح .القاعدة التي ُيبنى
عليها اإلصالح واالستثمار في لبنان،
هــي تطوير البنى التحتية املناسبة
ف ــي مـ ـج ــاالت ال ـك ـه ــرب ــاء وامل ــواص ــات
واالتـ ـص ــاالت وامل ـي ــاه وال ـط ــرق ،وهــذه
كلها تتكامل مع أمــن مستقر وقضاء
نزيه وعادل».

اآلم ـ ــال امل ـع ـق ــودة ع ـلــى هـيـئــة الـتـنـسـيــق
النقابية انــدثــرت كـلـيــا .الـكـثـيــرون ممن
راه ـن ــوا عـلــى الـهـيـئــة خــابــت آمــالـهــم من
إمـ ـك ــان إح ـ ـ ــداث ت ـغ ـي ـيــر م ــا ف ــي املـشـهــد
النقابي ،فاالعتصام الذي نفذته ،أمس،
ً
أمام جمعية املصارف ،كان خجوال جدًا
ً
وه ــزي ــا وك ـش ــف ب ــوض ــوح ك ـيــف ب ــردت
جـبـهــة املـعـلـمــن واملــوظ ـفــن ف ــي اإلدارة
الـعــامــة ،وك ــم بــاتــت مهمة إع ــادة تعبئة
الـقــواعــد وض ــخ الـحـمــاســة فــي نفوسهم
وإع ــادة الثقة بالقيادة النقابية صعبة
إن ل ـ ــم تـ ـك ــن م ـس ـت ـع ـص ـي ــة .ب ـ ــدا ب ـعــض
املعتصمني مقتنعني سلفًا بعدم جدوى
أي م ـحــاولــة ج ــدي ــدة لـلـهـيـئـ ّـة .ح ـضــروا
إلــى االعتصام وفــي ذهنهم أنــه سيكون
ً
هزيال حتمًا ،وكانوا سيستغربون لو أن
هيئة التنسيق حشدت أكثر ،في إشارة
إل ــى تــدجــن ال ــرواب ــط وال ـن ـقــابــات الـتــي
لــن تـقــوم مـجــددًا مــن دون تصويب هذا
املـســار الـنـقــابــي .لــم يعد نــافـعــا ،بحسب
هؤالء ،دعوة هيئة التنسيق إلى التخلي
عن تبعيتها واإلعــداد لخطة تصاعدية
مـتــدحــرجــة لتحقيق املـطــالــب املشتركة
بني مكوناتها.
ل ـكــن ث ـمــة م ــن عـ ــزا ه ــزال ــة ال ـت ـح ــرك إلــى
أن إرادة ت ـج ـي ـي ــش ال ـ ـقـ ــواعـ ــد لـ ــم تـكــن
ً
واردة ل ــدى هيئة التنسيق أص ــا ،وإال
لكانت األح ــزاب السياسية في الروابط
ح ـ ّـرك ــت ال ـبــاصــات م ــن امل ـنــاطــق .ه ــذا لم
يـحـصــل أب ـ ـدًا ،ف ـقــد ح ـضــر املـعـتـصـمــون
م ــن امل ـحــاف ـظــات ب ـس ـيــارات ـهــم ال ـخــاصــة،
واقتصرت املشاركة على بعض الرموز

ّ
ال ـن ـقــاب ـيــة ف ــي ك ــل حـ ـ ــزب ،ف ـي ـمــا بـ ــدا أن
الـ ـحـ ـض ــور األك ـ ـبـ ــر ك ـ ــان مـ ــن ال ـن ـقــاب ـيــن
املستقلني.
أمـ ــا ال ـس ـبــب ال ـ ــذي اخ ـت ـبــأ خ ـل ـفــه ق ــادة
الهيئة فهو أن االعتصام مجرد وقفة
ل ـت ــوج ـي ــه رس ـ ــال ـ ــة رمـ ـ ــزيـ ـ ــة .ي ـت ـهــامــس
مشاركون في االعتصام بشأن وجود
ط ـمــأن ـي ـنــة لـ ــدى غــال ـب ـيــة ق ـ ــادة الـهـيـئــة
ّ
ب ــأن ق ــان ــون سـلـسـلــة ال ــرت ــب وال ــروات ــب
«بالجيبة» ويسير على سكة التوقيع،
وك ــل ال ـص ــراع ال ــدائ ــر لـيــس س ــوى شد
ح ـب ــال س ـي ـتــوج ب ـن ـهــايــة س ـع ـي ــدة .بــدا
ّ
ال ـب ـعــض واث ـق ــا م ــن أن رئ ـيــس مجلس

ال ـن ــواب نـبـيــه ب ــري لــن ي ـخــذل املعلمني
واملوظفني ،وفي أسوأ الحاالت سيكون
قـ ــادرًا عـلــى إعـ ــادة إصـ ــدار ال ـقــانــون إذا

الصراع حول السلسلة
ليس سوى ّ
شد حبال
ّ
سيتوج بنهاية سعيدة

ثمة من عزا هزالة التحرك إلى ضعف إرادة تجييش القواعد (مروان طحطح)

رده رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة مـيـشــال عــون
إلى املجلس النيابي ،مع العلم بأن هذا
األمر يحتاج إلى موافقة  65نائبًا.
إزاء ه ــذا امل ـش ـهــد ،ب ــدا ال ـت ـهــديــد بـعــدم
ّ
ان ـطــاقــة ال ـع ــام ال ــدراس ــي ،وأن جميع
االحـتـمــاالت ستصبح مفتوحة إذا رد
قــانــون السلسلة ،شـعــارًا فــي الـهــواء إن
لم يرتبط بجدية الهيئة بالتحرك على
األرض.
نـقــابــة املـعـلـمــن فــي امل ـ ــدارس الـخــاصــة
ح ـض ــرت إلـ ــى االع ـت ـص ــام ل ـتــؤكــد أنـهــا
ج ـ ــزء ال ي ـت ـج ــزأ مـ ــن ه ـي ـئ ــة ال ـت ـن ـس ـيــق
«ولـيـلـعـبــوا غـيــر ه ــذه األالعـ ـي ــب» ،كما
أمينها العام وليد جــرادي ،مشيرًا
قال ّ
إلــى أنــه «غير مسموح ألي قــوة بــأن ال
توقع على السلسلة ووح ــدة التشريع
ب ــن ال ـق ـطــاعــن الـتـعـلـيـمـيــن الــرس ـمــي
والخاص خط أحمر».
وبدت الفتة دعوة رابطة أساتذة التعليم
الثانوي الرسمي على لسان أمني اإلعالم
أحـمــد الخير أهــالــي الـطــاب الناجحني
ف ــي ال ـش ـه ــادة امل ـتــوس ـطــة إلـ ــى تسجيل
أوالدهم في الثانويات الرسمية ،توفيرًا
لألقساط التي يفرضها تجار الحرف.
وق ـ ــال ري ـ ــاض الـ ـح ــول ــي ،ب ــاس ــم راب ـط ــة
التعليم األساسي" :ال تصدق ،يا فخامة
ال ــرئ ـي ــس ،م ــن يـ ــذرف دمـ ــوع الـتـمــاسـيــح
عـلــى الـتـعـلـيــم وه ــو ال ــذي يــأخــذ جميع
مــا تقدمه الــدولــة ومؤسساتها املدنية
والعسكرية من منح ،تضاف إليها مئات
املـلـيــارات ملــا يسمى م ــدارس مجانية لم
يـعــد يـحـتــاج إلـيـهــا الـلـبـنــانـيــون بعدما
وجدت املدرسة الرسمية في جميع املدن
والقرى».

متابعة

ّ
العسكريون المتقاعدون يتوعدون
بتصعيد تحركاتهم االحتجاجية
هديل فرفور
قرابة السادسة من صباح أمسّ ،
تجمع
عــدد مــن املتقاعدين العسكريني أمــام
مصرف لبنان .قطعوا الطريق ومنعوا
ووعدوا بتصعيد
املوظفني من الدخول
ُ
ّ
تحركاتهم خــال األي ــام املقبلة .وكــان
قد سبقهم الى مرفأ بيروت زمالء لهم
ّ
تجمعوا هناك للغاية نفسها :املطالبة
بإنصافهم فــي قــانــون سلسلة الــرتــب
والرواتب.
ّأما عن سبب اختيار املكانني (مصرف
ل ـب ـنــان واملـ ــرفـ ــأ) فــأن ـه ـمــا ُي ـ ـعـ ـ ّـدان من
ّ
"امل ــراف ــق ال ـتــي ُيـشــكــل إقـفــالـهــا وسيلة
ض ـغ ــط" ،بـحـســب امل ــؤه ــل املـتـقــاعــد في
قوى األمن الداخلي حسن مرعبي.
يقول العسكري الــذي خــدم فــي السلك
 30عامًا ،حتى اآلن "لــم يفهم معظمنا
آل ـي ــة الـ ــزيـ ــادة ال ـت ــي سـتـحـتـســب ل ـنــا"،
ُمـشـيـرًا الــى أن الــراتــب ال يكفي إلعالة
أهـ ــل ب ـي ـتــهُ .
وي ـض ـي ــف" :م ـن ـق ـبــض ألــف
دوالر وإي ـج ــار الـبـيــت أل ــف دوالر .ما
بيسألو حالن كيف عم نعيش؟".
مرعبي ،كغيره مــن املتظاهرين ،يلوم
وزيـ ـ ــري ال ــدف ــاع وال ــداخ ـل ـي ــة" ،ال ـلــذيــن
لــم يلتفتا إلـيـنــا ول ــم ُي ـظ ـهــرا لـنــا أننا
نستحق االحترام" ،فيما يقول أحدهم:
"ه ــم ي ـح ــاورون ُ الـهـيـئــات االقـتـصــاديــة
فقط ،في حني نترك نحن في الشوارع
لنطالب بحقوقنا املهدورة".
ّ
تتركز مطالب العسكريني املتقاعدين
ع ـل ــى رفـ ـ ــض ت ـج ــزئ ــة الـ ـ ــزيـ ـ ــادات عـلــى
معاشاتهم التقاعدية وفــق مــا نصت
املـ ـ ــادة  18م ــن ال ـق ــان ــون والـ ـت ــي قضت
ب ــزي ــادة  %25م ــن أسـ ــاس مـعــاشــاتـهــم

لماذا ال تفصح السلطة عن زيادة المخصصات ألزالمها؟ (مروان طحطح)

ال ـت ـقــاعــديــة ( %85م ــن أسـ ــاس الــراتــب
ال ــذي ك ــان يـتـقــاضــاه الـعـسـكــري أثـنــاء
خ ــدمـ ـت ــه) فـ ــي ال ـ ـعـ ــام األول مـ ــن ن ـفــاذ
الـ ـق ــان ــون ،وزي ـ ـ ــادة م ـمــاث ـلــة ف ــي ال ـعــام
الثاني ،أما في عام  2019فتنص املادة
على أنه يتم "دفع باقي الزيادات".
يقول رئيس الهيئة الوطنية ملتقاعدي
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات املـ ـسـ ـلـ ـح ــة الـ ـعـ ـمـ ـي ــد م ـ ـ ــارون
خــريــش ف ــي ات ـص ــال م ــع "األخـ ـب ــار" إن
ه ــذه ال ـص ـي ـغــة م ــرف ــوض ــة وال تضمن
لـنــا حـقــوقـنــا" ،ل ــذل ــك نـطــالــب بتعديل
املــادة  79مــن قــانــون الــدفــاع الوطني".
وي ـق ـض ــي ال ـت ـع ــدي ــل بـ ــإقـ ــرار ت ـس ــاوي
املـ ـع ــاش ــات ال ـت ـق ــاع ــدي ــة لـلـعـسـكــريــن،

يرفض العسكريون
المتقاعدون
تجزئة الزيادات على
معاشاتهم التقاعدية
على  3سنوات

بغض النظر عن تاريخ إحالتهم الى
ال ـت ـق ــاع ــد ق ـب ــل وبـ ـع ــد صـ ـ ــدور ق ــان ــون
ال ـس ـل ـس ـل ــة ،ع ـل ــى أن يـ ـع ــاد اح ـت ـســاب
م ـع ــاش ــات ـه ــم وفـ ـق ــا ل ـل ــوض ــع وال ــرت ـب ــة
وال ــدرج ــة املـسـتـحـقــة لـهــم عـنــد تــاريــخ
إحالتهم إلى التقاعد.
إضــافــة الــى رفــض التجزئة واملطالبة
بتعديل املادة ُ ،79يطالب العسكريون
بـ ــامل ـ ـف ـ ـعـ ــول ال ـ ــرجـ ـ ـع ـ ــي ل ـ ـ ــزي ـ ـ ــادة غـ ــاء
املعيشة مــن تــاريــخ  2012/2/1للذين
ت ـقــاعــدوا بـعــد ذل ــك ال ـتــاريــخ .مــن هنا،
طــالــب الـعـسـكــريــون ب ـ ّ
ـرد ال ـقــانــون الــى
مـجـلــس ال ـن ــواب "ال مــن أج ــل إل ـغــاء ما
تطالب الهيئات االقتصادية بإلغائه،
بــل مــن أجــل إق ــرار التعديالت املتعلقة
بمطالبنا".
يـقــول أحــد العسكريني املتقاعدين إن
"السلطة تقول إننا غير منتجني وإن
ُ
ست ّ
سبب لهم كلفة إضافية،
حقوقنا
ملـ ـ ـ ـ ــاذا ال يـ ـفـ ـصـ ـح ــون ل ـ ـنـ ــا عـ ـ ــن ح ـجــم
املـخـصـصــات الـتــي زادوهـ ــا ألنفسهم؟
وماذا عن إنتاجيتهم؟ أخي شهيد في
ّ
ولدي إعاقة ال تسمح لي بأن
الجيش،
ّ
أع ـمــل ،مــن سـ ُـيـغــطــي تـكــالـيــف مــدرســة
أبنائي الخمسة؟"
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ي ـش ـيــر امل ــؤه ــل امل ـت ـق ــاع ــد فــي
قــوى األم ــن الــداخـلــي صـفــوت حبحاب
إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه ل ـ ــم يـ ـك ــن م ـس ـم ــوح ــا لـ ـن ــا أن
نتظاهر ونشكو خالل خدمتنا .اليوم،
ّ
ونعلي
نستطيع ألول مرة أن نتظاهر
صوتنا لتحقيق مطالبنا .ومن ُامل ّ
قرر
أن ُي ّ
صعد املتقاعدون تحركاتهم بدءًا
م ــن يـ ــوم غ ــد ع ـبــر ن ـقــل اعـتـصــامــاتـهــم
إلــى مختلف املـنــاطــق اللبنانية حتى
تحقيق مطالبهم.

