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لبنان

لبنان

ّ
كهرباء لبنان تقلص اإلنتاج احتياطيًا
قضية اليوم

كورونا

ال عتمة وال استقرار

لبنان ليس ذاهبًا إلى العتمة،
بسبب عاملين :االتفاق مع العراق
على الحصول على  500ألف طن
من الفيول ،ونجاح مناقصات
« »Spot cargoفي تأمين حاجة
معامل اإلنتاج من هذه المادة.
في
لكن ذلك ال يعني أن االستقرار ً
اإلمدادات سيكون مضمونًا .أوال ألن
ارتفاع أسعار النفط يمكن يجعل
سلفة كهرباء لبنان غير كافية ،وثانيًا
ألن االستقرار يحتاج إلى عقد طويل
األمد وإلى تأمين مصرف لبنان حاجة
القطاع من الدوالرات
إيلي الفرزلي
طمأن وزيــر الطاقة ريمون غجر إلى
أن «لـبـنــان ليس ذاهـبــا إلــى العتمة».
لـكــن ه ــذا ال ـت ـفــاؤل لــم يـمـنــع مؤسسة
كـهــربــاء لـبـنــان مــن الـقـيــام ب ــإجــراءات
ً
احتياطية تضمن عدم الدخول فعال
ف ــي ال ـع ـت ـم ــة .ت ـق ــول مـ ـص ــادر مـعـنـيــة
إن م ـخ ــزون ال ـف ـيــول يـك ـفــي ،بــالـطــاقــة
الكاملة للمعامل ،حتى العشرين من
شـبــاط ،وبــالـتــالــي إذا لــم تتأمن هذه
امل ــادة قبل ذلــك الـتــاريــخ فــإن التغذية
ستنخفض بشكل كـبـيــر .عمليًا ،كل
املـعــامــل األســاسـيــة قلصت إنتاجها،
ب ـمــا أوصـ ــل إج ـمــالــي االن ـت ــاج حــالـيــا
ً
إل ــى  1200م ـي ـغــاواط بـ ــدال م ــن 1600
مـ ـيـ ـغ ــاواط .وهـ ـ ــذا يـ ـق ــود إل ـ ــى زي ـ ــادة
ـارجـهــا ثالث
التقنني فــي بـيــروت وخـ ّ
ســاعــات« .اإلن ـت ــاج املـتـحــفــظ» مفهوم
بالنسبة إل ــى امل ـص ــادر ،عـلــى اعتبار
ً
أن تــراجــع الـتـغــذيــة قـلـيــا أضـمــن من

شركة يونانية تفوز
بأول مناقصة spot cargo
لتأمين فيول Grade B
مناقصات «الفيول أويل»
تحقق وفرًا بقيمة
مليوني دوالر شهريًا
ال ــوص ــول إلـ ــى ان ـق ـط ــاع ت ـ ــام .ول ــذل ــك،
ك ــان ــت ال ـب ــواخ ــر ال ـتــرك ـيــة ق ــد أط ـفــأت
رب ــع مــولــداتـهــا ،بـمــا أدى إل ــى تــراجــع
ُإنتاجها نحو  100ميغاواط ،وكذلك
ق ـل ـصــت س ــاع ــات اإلنـ ـت ــاج ف ــي معمل
دير عمار ،ريثما تصل شحنة «الغاز
أويل» من الكويت في  22شباط ،فيما
حــافــظ معمل الــزهــرانــي عـلــى طاقته
االنتاجية .وبالرغم من انخفاظ إنتاج
مـعـمـلــي الـ ـ ــزوق وال ـج ـ ّـي ــة ال ـجــديــديــن
نحو  50في املئة ،إال أن السبب لم يكن
التوفير في الفيول ،بل حاجتهما إلى
قـطــع غ ـيــار وزيـ ــوت ل ــم يـتــم تأمينها
بانتظار فتح اعتمادات بالدوالر.
م ــع ذلـ ــك ،ف ـقــد طـلـبــت ك ـهــربــاء لـبـنــان
مــن ال ـبــواخــر الـتــركـيــة ،أم ــس ،إضــافــة
تـ ــوربـ ــن ج ــدي ــد إلـ ـ ــى الـ ـشـ ـبـ ـك ــة ،بـمــا
أوحى أنها صارت أكثر اطمئنانًا إلى
عملية تأمني الفيول .وهذا يعود إلى
ع ــدة عــوامــل ،أبــرزهــا مــوافـقــة الـعــراق

رسميًا على تزويد لبنان ب ــ 500ألف
طن من الفيول .وبالرغم من أن امللف
صــار على سكة التنفيذ ،إال أن وزير
الـطــاقــة ريـمــون غجر أبـلــغ «األخ ـبــار»
أن تفاصيل العقد لم تنجز بعد ،وهي
قيد الـتـفــاوض مــع الـجــانــب الـعــراقــي،
بمعنى أنه لم يتم تحديد السعر ،وال
طريقة التسليم وال كيفية استبدال
الفيول األسود بالفيول الذي يناسب
املـعــامــل اللبنانية .لـكــن غـجــر أك ــد أن
ه ــذه األمـ ــور لــن تــأخــذ وق ـتــا ،بـعــد أن
تحقق األسـ ــاس ،أي مــوافـقــة مجلس
الوزراء العراقي.
إذا كــان االتـفــاق مع الـعــراق سيضمن
حـصــول لبنان على ربــع حاجته من

الفيول أويل بفئتيه (تحتاج املعامل
إلـ ــى م ـل ـي ــون ط ــن م ــن ال ـف ـي ــول grade
 Bوم ـل ـي ــون ط ــن م ــن ال ـف ـي ــول grade
 ،)Aف ــإن املـطـلــوب الـبـحــث عــن تأمني
ال ـك ـم ـيــة ال ـب ــاق ـي ــة .وإلـ ـ ــى ح ــن ات ـف ــاق
وزارة ال ـطــاقــة م ــع إدارة املـنــاقـصــات
ع ـلــى ال ـش ــروط ال ـتــي تـسـمــح بــإطــاق
املناقصة ،وبعد أن أقفل ملف التعاون
مــع ســونــاطــراك نـهــائـيــا (م ــن دون أن
ي ـت ـضــح املـ ـس ــار ال ـق ـض ــائ ــي) ،ل ــم يبق
ســوى اللجوء إلــى عقود .Spot cargo
ً
وهذا خيار لم يكن قد ُجـ ّـرب قبال ،إال
في إطار تأمني منشآت النفط ملادتي
املــازوت والبنزين بأسعار تنافسية.
وإذا كــانــت وزارة الـطــاقــة تــوقـعــت أن

تجد فــي األس ــواق الفيول املخصص
مل ـع ـم ـلــي الـ ـ ـ ــزوق والـ ـج ـ ّـي ــة ال ـقــدي ـمــن
( ،)Grade Aف ــإن ــه ك ــان ُي ـخ ـشــى عــدم
ّ
ّ
املخصص
التمكن من إيجاد الفيول
ل ـل ـبــواخــر ال ـتــرك ـيــة وم ـع ـم ـلـ ْـي الـ ــزوق
والجية الجديدين ( )Grade Bبسبب
مواصفاته املرتفعة .لكن أمــس ّ
تبي
أن هــذه الخشية لــم تكن فــي محلها.
فبعد أن كانت مديرية النفط أطلقت
ف ـ ــي  26ك ـ ــان ـ ــون ال ـ ـثـ ــانـ ــي م ـن ــاق ـص ــة
لـلـحـصــول عـلــى  35أل ــف طــن مــن هــذا
الـنــوع مــن الفيول ،أقفل بــاب التقديم
أم ـ ــس ،وت ـب ــن وج ـ ــود ع ــرض ــن ،ك ــان
الفائز بينهما عرض شركة ELINOIL
ال ـيــونــان ـيــة ،ال ـتــي ي ـف ـتــرض أن تسلم
(هيثم الموسوي)
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استعدادات إلنهاء اإلقفال على وقع ارتفاع عدد الضحايا

نسبة الوفيات ضعف المعدل العالمي «المقبول»

الـشـحـنــة مــا بــن بــن  17و 22شباط
ال ـح ــال ــي .ه ــذا ال ـن ـج ــاح ط ـم ــأن وزارة
الطاقة إلى إمكان تأمني االستقرار في
إمدادات الفيول إلى املعامل ،إلى حني
تــوقـيــع عـقــد طــويــل األمـ ــد ،عـلـمــا بــأن
مــديــريــة الـنـفــط سـبــق أن أطـلـقــت ،في
 14كــانــون الـثــانــي املــاضــي ،مناقصة
ل ـش ــراء  70أل ــف ط ــن ف ـيــول .Grade A
ومـ ــع إقـ ـف ــال بـ ــاب ال ـت ـق ــدم ف ــي  21من
الشهر نفسه ،كانت ثالث شركات قد
قــدمــت مـلـفــاتـهــا :شــركــة «لـيـتــاسـكــو»
الذراع التسويقية لشركة «لوك أويل»
الروسية ،وشركة  ELINOILوشركة
 ZRenergieاللبنانية (آل رحـمــة) ،إال
أن األخيرة هي التي فازت باملناقصة،
بعد انسحاب «ليتاسكو» ،ويفترض
أن ت ـص ــل ال ـش ـح ـن ــة األولـ ـ ـ ــى ق ـب ــل 15
شباط.
أمــا بشأن مــادة الـغــاز أوي ــل ،فــا تــزال
ت ــؤم ــن مـ ــن خ ـ ــال ال ـع ـق ــد املـ ــوقـ ــع مــع
شركة النفط الكويتية ،التي يفترض
أن ت ـس ـت ـم ــر فـ ــي ت ــأم ــن هـ ـ ــذه املـ ـ ــادة
حـتــى نـهــايــة شـهــر آذار ،عـلــى أن يتم
بعدها ضم هذا النوع من الفيول إلى
مناقصات السبوت كارغو ،علمًا بأن
ال قلق لــدى ال ــوزارة بشأن تأمني هذا
النوع ،نظرًا إلى وفرته في األسواق.
وه ـ ـ ــذا الـ ـنـ ـج ــاح فـ ــي الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
الـ ـفـ ـي ــول ع ـب ــر املـ ـن ــاقـ ـص ــات ال ـف ــوري ــة
انـعـكــس أي ـضــا وف ـ ـرًا م ــادي ــا ملــؤسـســة
ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ،وبــال ـتــالــي للخزينة
الـ ـع ــام ــة ،ح ـي ــث ي ـت ــم ال ـح ـص ــول عـلــى
عـ ـ ــروض ب ــأس ـع ــار ت ـنــاف ـس ـيــة .وع ـلــى
سبيل امل ـثــال ،فــإن عــرض ZRenergie
ت ـض ـم ــن «ب ــريـ ـمـ ـي ــوم» (كـ ـلـ ـف ــة شـحــن
وتأمني وأرباح…) بقيمة  22.2دوالرًا
للطن ،في حني كان هذا «البريميوم»
يـ ـق ــارب  30دوالرًا ل ـل ـطــن ف ــي الـعـقــد
املوقع مع سوناطراك .وهــو أمــر لفت
إليه وزيــر الطاقة بعد زيارته رئيس
الجمهورية ،حيث أعلن أن كل شحنة
«سـ ـب ــوت ك ــارج ــو» ت ــؤم ــن وفـ ـ ـرًا على
الخزينة يصل إلى  500ألف دوالر ،ما
يعني توفير مليوني دوالر شهريًا.
بحسب مصادر «كهرباء لبنان» ،فإن
الثبات في تزويد املؤسسة بالفيول
ل ــن ي ـك ــون ك ــاف ـي ــا ل ــرف ــع اإلن ـ ـتـ ــاج إل ــى
م ـس ـتــويــاتــه ال ـع ـل ـيــا .ف ـهــي ت ـضــع في
ال ـح ـس ـب ــان أي ـض ــا األسـ ـع ــار ال ـعــامل ـيــة
للنفط ،وإمكانية أن ال تكفي السلفة
امل ـ ـخـ ـ ّـص ـ ـصـ ــة لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــة لـ ـت ــأم ــن
حاجتها من الفيول.
ُ
فــي مــوازنــة  ،2020سبق أن خصص
مـبـلــغ أل ــف و 500م ـل ـيــار ل ـي ــرة لـهــذه
الغاية (تجددت بفعل القاعدة االثني
عشرية ،كما تضمن مشروع موازنة
 2021املبلغ نفسه) ،ونظرًا إلى انهيار
أس ـع ــار الـنـفــط إل ــى م ــا دون عشرين
دوالرًا للبرميل ،فقد فاض هذا املبلغ
عــن حــاجــة املــؤس ـســة .ول ــذل ــك ،هــي ال
تــزال تنفق منه لتأمني حاجتها من
الـ ـفـ ـي ــول ،ح ـت ــى ب ـع ــد ان ـت ـه ــاء الـشـهــر
األول من العام الجديد .لكن وصول
أسعار النفط إلى  58دوالرًا للبرميل،
جعل املؤسسة تقلق مجددًا .بحسب
دراساتها ،فإن مبلغ املليار دوالر ،في
حــال استمر مـصــرف لبنان فــي فتح
االعـ ـتـ ـم ــادات الـ ــدوالريـ ــة لـلـمــؤسـســة،
يـمـكــن أن يـكـفــي حــاجـتـهــا إذا وصــل
سعر النفط إلــى  45دوالرًا للبرميل.
والعجز يمكن أن يصيبها إذا زاد عن
هذا الحد ،وهو ما يتوقع أن يحصل
إذا م ــا اس ـت ـم ــرت هـ ــذه األسـ ـع ــار في
االرتفاع ،ما ستتعامل معه املؤسسة
م ـ ــن خ ـ ـ ــال االس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار ف ـ ــي ت ـق ـنــن
اإلنتاج.

تستعد اللجنة الوزارية
لكورونا التخاذ القرار
القاضي بإنهاء القفال
العام أو اإلستمرار فيه،
على وقع ّ
عداد وفيات
سجل أمس  89إصابة
واحدة .القرار
دفعة ً
ليس سهال ،على ما تقول
الجهات العلمية ،خصوصًا
أن لبنان غير ّ
مهيأ صحيًا
لقرار العودة ،وال هو
ّ
مهيأ اقتصاديًا لمواصلة
اإلقفال

والـ ـصـ ـح ــي» ،ب ـح ـســب رئـ ـي ــس لـجـنــة
الصحة النيابية ،عاصم عراجي ،الذي
يميل إلى استمرار اإلقفال ألسبوع أو
أسبوعني ،خصوصًا في ظل «سلبية
املؤشرات األساسية التي تقول إننا ال
نــزال في مرحلة الخطر» ،مع وصول
العدد اإلجمالي للضحايا إلى .3315
ولئن كانت أعــداد اإلصــابــات ّ
سجلت
تراجعًا ،إال أن «ذلك ال يعني أن البالد
ّ
مهيأة صحيًا» ،خصوصًا مع تجاوز
نسبة الوفيات بالفيروس عتبة الـ،%1
فـيـمــا امل ـع ــدالت الـعــاملـيــة «امل ـق ـبــولــة» ال
يـنـبـغــي أن ت ـت ـجــاوز  ،%0.5وه ــو ما
اعتبره رئيس اللجنة العلمية ملكافحة
كورونا ،الدكتور عبد الرحمن البزري،
«رقمًا غير مريح ونحتاج إلى دراسته
أكـثــر» .واألم ــر نفسه ّ
عبر عنه املدير

سلبية المؤشرات
األساسية تؤكد أننا ال
نزال في مرحلة الخطر

ال ـعــام ملستشفى ب ـيــروت الـحـكــومــي،
ال ــدكـ ـت ــور فـ ـ ــراس األب ـ ـيـ ــض ،مـعـتـبـرًا
أن األرقـ ـ ــام األخـ ـي ــرة كــانــت «مـخـ ّـيـبــة
لــآمــال» ،والفتًا إلــى أن «لبنان سجل
الـشـهــر املــاضــي ع ــدد وف ـيــات يـعــادل
ت ـقــري ـبــا الـ ـع ــدد اإلجـ ـم ــال ــي ل ـلــوف ـيــات
امل ـس ـجــل ال ـع ــام امل ــاض ــي ،وهـ ــذا ثمن

راجانا حمية

باهظ ندفعه عندما يستفحل الوباء
إذا تم اتخاذ خيارات خاطئة».
أمــا معيار الخطر اإلضــافــي ،فيتعلق
بمؤشر إيجابية الفحوص التي بلغت
في األيام الـ  14املاضية  ،%22ووصلت
األحد املاضي الى  .%48وثمة معيار
ث ــال ــث ي ـت ـع ـلــق ب ـن ـس ـبــة الـ ــدخـ ــول إل ــى
غ ــرف الـعـنــايــة الـفــائـقــة ،وال ـتــي تشهد
تـصــاعـدًا .أمــا املعيار الــرابــع ،فيتعلق
بفشل العودة التدريجية الى الفتح في
اإلقـفــاالت السابقة التي كانت تنتهي
دائمًا بفتح البلد دفعة واحدة.
لكل هذه األسباب ،قد يكون األفضل
تمديد اإلقـفــال ،وإن كــان املعارضون
ل ـق ــرار الـفـتــح ي ـقــرنــون ذل ــك «بــإعـطــاء
م ـس ــاع ــدات ل ـل ـن ــاس ك ــي ت ـح ـمــل ه ــذا
األمـ ـ ـ ــر» .ص ـح ـي ــا ،ب ـح ـســب م ـخ ـبــاط،
(هيثم الموسوي)

بني اليوم والغد ،يصدر القرار النهائي
عــن اللجنة الــوزاريــة لـكــورونــا بشأن
مصير اإلقـفــال الـعــام وســط انقسام
«اللجان» والنقابات الطبية والعلمية
بني خيارين «أحالهما مـ ّـر» ،على ما
يـقــول الــدكـتــور جــاك مـخـبــاط ،عضو
ال ـل ـج ـنــة ال ـع ـل ـم ـيــة مل ـكــاف ـحــة ك ــورون ــا.
الخيار األول اإلبقاء على اإلقفال مع
ما يعنيه ذلك من تداعيات اقتصادية،
والثاني فتح البالد مع ما يعنيه ذلك
من تداعيات صحية .فــأي الخيارين
ستتخذ اللجنة ،وهل تحتمل  -نيابة
ع ــن ال ـج ـم ـيــع  -ف ـتــح الـ ـب ــاد ف ــي ظل
وصــول عــدد الوفيات إلــى مستويات
قياسية للمرة األولى منذ بدء انتشار
الفيروس؟
أي قرار يفترض أن يأخذ في االعتبار
«الـ ـت ــوازن بــن املـعـطـيــن االقـتـصــادي

«ال سبب لفتح الـبــاد ( )...والــوضــع
صـحـيــا يـعـنــي أن نـقـفــل وم ــا نخلي
حدا من الناس يتحرك» .لكن ،في ظل
األزمــة التي تعني أن كل يوم تسكير
هو حرمان للناس من لقمة عيشهم،
ً
ف ــإن «ال ـق ــرار لـيــس س ـهــا فــي الــوقــت
ال ـح ــاض ــر ،ل ــذل ــك ُي ـف ـت ــرض أن يـكــون
الـنـقــاش ح ــول املعطيني االقـتـصــادي
والصحي» .وهذا يستتبع طرح العديد
م ــن األس ـئ ـل ــة« :ه ــل نـسـتـطـيــع إق ـفــال
البالد بطريقة صحيحة؟ وهــل نحن
قــادرون على ضبط الوضع في حال
الفتح؟ وهل يمكن اتخاذ القرار الفتح
بطريقة منظمة؟» .أسئلة ال يملك أحد
إجابات عنها.
مرحلة التمنيع المجتمعي
مــع دخ ــول أول دفـعــة مــن الـلـقــاحــات،
ي ـف ـتــرض أن ي ـب ــدأ ل ـب ـنــان ف ــي األيـ ــام
املقبلة «مــرحـلــة التمنيع املجتمعي»،
كـمــا يصفها رئـيــس اللجنة العلمية
ملكافحة كورونا عبد الرحمن البزري،
موضحًا «أننا سنحاول تلقيح أكبر
ع ــدد ممكن مــن الـلـبـنــانـيــن» .وش ـ ّـدد
عـلــى أن «الـتـمـنـيــع وال ـل ـقــاح هـمــا أحــد
الحلول الرئيسية املتاحة للخروج من
أزم ــة كــورونــا الـتــي سـتـكــون كارثية
في حال استمر تفشي الفيروس في
لبنان أو غيره».
وبعد وصــول الدفعة األول مــن لقاح
«فـ ـ ــايـ ـ ــزر» ،ي ـف ـت ــرض وص ـ ـ ــول ل ـقــاح
«استرازينيكا» ،أمــا اللقاح الروسي
«فسنبدي رأيـنــا فيه الجمعة املقبل
ّ
نصر على إدخ ــال اللقاح
( )...ألننا
الذي أثبت جدواه وسالمته من خالل
دراسـ ـ ـ ــات ع ـل ـم ـيــة مـ ــدروسـ ــة ،ال مــن
خالل أخبار متواترة».

تقرير

روابط القطاع العام توافق على إعادة النظر بنظام التقاعد
فاتن الحاج
نـ ـج ــح وزيـ ـ ـ ــر املـ ـ ـ ــال غـ ـ ـ ــازي وزنـ ـ ـ ــة فــي
ام ـت ـص ــاص تـ ـح ــرك رواب ـ ـ ــط املـعـلـمــن
واملــوظـفــن فــي الـقـطــاع الـعــام بتقديم
وعــود ُينتظر أن تترجم في نصوص
مـ ـ ــواد مـ ــوازنـ ــة  .2021وكـ ـ ــان امل ـك ـتــب
اإلعـ ـ ــامـ ـ ــي ل ـ ـلـ ــوزيـ ــر ق ـ ــد وزع ب ـي ــان ــا
مقتضبًا اكتفى فيه بالقول إنه جرى
تـعــديــل بـعــض امل ــواد وفـقــا ملالحظات
تم االتفاق عليها من دون ذكر ما هي
هذه املواد.
بعد الــوعــد بإلغاء امل ــادة  ،105حافظ
أس ــات ــذة الـتـعـلـيــم ال ـث ــان ــوي الــرسـمــي
ومــوظـفــو الـفـئــة الـثــالـثــة عـلــى الــدرجــة
األول ــى فــي االسـتـشـفــاء .لكن الــروابــط
ل ـ ـ ــم تـ ـمـ ـن ــع ض ـ ـ ـ ــرب ن ـ ـظ ـ ــام الـ ـتـ ـق ــاع ــد
بشطب امل ــادة  102املتعلقة بتوحيد
التقديمات االجتماعية لكل األســاك
الــوظـيـفـيــة ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـع ــام ،والـتــي
هي في الواقع استعادة لنص املادتني
 31و 33م ــن ق ــان ــون س ـل ـس ـلــة ال ــرت ــب
والــرواتــب  2017/46املتعلقتني بهذا
العنوان.
م ــا ج ــرى ف ــي اج ـت ـمــاع ال ـ ـ ــوزارة أمــس
ه ــو االتـ ـف ــاق ع ـل ــى دمـ ــج امل ــادت ــن 93

و ،102أي إلـغــاء التوحيد على سقف
تـعــاونـيــة املــوظ ـفــن م ــن دون تحديد
س ـقــف آخ ـ ــر .ل ـكــن بـ ــات ه ـن ــاك اقـتـنــاع
ل ـ ــدى امل ـع ـل ـم ــن وامل ــوظـ ـف ــن ب ــأن ــه لــن
يـجــري اعـتـمــاد السقف الـعــالــي (منح
وتقديمات صندوق تعاضد األساتذة
ف ــي الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة) ب ــل السقف
األدنـ ـ ـ ـ ـ ــى (الـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــان االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي).
وه ــذا يـعـنــي ،بـحـســب رئ ـيــس الهيئة
التنفيدية لرابطة األساتذة املتفرغني
ف ــي ال ـجــام ـعــة ي ــوس ــف ض ــاه ــر ،أنـهــم
«ضــربــوا بـمــادة وحـيــدة منح أساتذة
الجامعة وصـنــدوق التعاضد ،وهما
ال ـس ـبـبــان األس ــاس ـي ــان ف ــي اإلض ـ ــراب.
ويـ ـح ــاول ــون إرضـ ــاء نـ ــا ب ـع ــدم وض ــع
س ـق ــف ال ـت ـع ــاون ـي ــة ،ل ـك ـن ـهــا ح ـي ـلــة لــن
تنطلي على أحد».
ووفق ضاهر ،فإن إبقاء جملة «الباقي
بـ ـ ــدون تـ ـع ــدي ــل» ،ف ــي املـ ـ ـ ــادة  ،98هــو
مل ـص ـل ـحــة ال ـج ــام ـع ــة ب ـح ـيــث سـتـبـقــى
مدة الـ  15سنة خدمة للحق باملعاش
التقاعدي كما في السابق .أمــا املــادة
 99الـ ـت ــي ت ـت ـك ـلــم عـ ــن م ـن ــع ال ـت ـقــاعــد
املسبق أو السماح به مع إلغاء املعاش
التقاعدي فبقيت نفسها .هــده املــادة
مرتبطة ،بحسب الـقـيــادي فــي التيار

ال ـن ـق ــاب ــي امل ـس ـت ـق ــل ج ـ ـ ــورج سـ ـع ــادة،
ب ـتــوح ـيــد ال ـت ـق ــدي ـم ــات االج ـت ـمــاع ـيــة،
ب ــاع ـت ـب ــار أن ت ـع ــوي ــض الـ ـص ــرف فــي
ال ـق ـطــاع ال ـع ــام يـخـتـلــف ع ــن تعويض
الصرف في الضمان االجتماعي .وإذا
مــا تــوحــدت الـعـطــاءات عند السقوف
الدنيا فسيخسر املوظف نحو نصف
تعويضه.
ل ــم ي ـط ــل ال ـت ـع ــدي ــل امل ـ ـ ــادة  103ح ــول
إلغاء التعويض العائلي واملــادة 107
الـتــي تعطي  40فــي املـئــة مــن املـعــاش
التقاعدي فقط للورثة .وهذا ،بحسب
ضــاهــر« ،إج ـحــاف تــاريـخــي لـيــس من

التموينية
البطاقة ً
ليست بديال من سلسلة
رواتب جديدة تستعيد
ما سلب من الحقوق

السهل القبول به».
وم ـ ـ ــن الـ ـتـ ـع ــدي ــات ت ــأجـ ـي ــل امل ـش ـك ـلــة
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى املـ ـ ـ ــادة  106املـتـعـلـقــة
بـحــرمــان املــوظــف الـجــديــد ال ـقــادم إلــى
ّ
العامة من املعاش التقاعدي
الوظيفة
ُ
بعد إقــرار املوازنة ،ومعاملته معاملة
امل ـن ـت ـس ـبــن إلـ ــى الـ ـصـ ـن ــدوق الــوط ـنــي
لـلـضـمــان االج ـت ـمــاعــي ،عـبــر اسـتـثـنــاء
امل ـت ـع ــاق ــدي ــن فـ ــي ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ــرس ـم ــي
وامل ـت ـفــرغــن ف ــي الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة.
ل ـكــن ع ـلــى املـ ــدى ال ـق ــري ــب ،ل ــن يحصل
املتعاقدون الجدد الذين قد يتفرغون
فــي الجامعة ،وموظفو القطاع العام
ال ـ ـج ـ ــدد ،عـ ـل ــى م ـ ـعـ ــاش تـ ـق ــاع ــدي وال
ع ـلــى ص ـن ــدوق ت ـعــاضــد أو تـعــاونـيــة.
وس ـ ـي ـ ـكـ ــونـ ــون «م ـ ــرب ـ ــوط ـ ــن» ب ـن ـظ ــام
شـيـخــوخــة ال أح ــد ي ـعــرف عـنــه شيئًا.
كما لم يثر املتحاورون الخفض الدي
لحق بموازنة الجامعة اللبنانية ولم
ي ــأت ــوا عـلــى س ـيــرة تـصـحـيــح األجـ ــور.
ً
وبالتالي فإن «ما جرى هو الحد قليال
من الخسائر فحسب» كما قال ضاهر.
الـ ـتـ ـي ــار ال ـن ـق ــاب ــي امل ـس ـت ـق ــل ،بـحـســب
سعادةّ ،
يحمل روابــط هيئة التنسيق
النقابية مسؤولية عدم حماية حقوق
األســاتــذة واملــوظـفــن ومــا سيصيبهم

مـ ــن «ج ـ ــرائ ـ ــم» اقـ ـتـ ـص ــادي ــة وص ـح ـيــة
ّ
وشدد على أنه «ال يمكن
واجتماعية.
الـقـبــول بـبـطــاقــة اإلع ــاش ــة (ف ــي إش ــارة
إلـ ــى ت ـل ـقــي الـ ــروابـ ــط وع ـ ـدًا بـحـصــول
مــوظ ـفــي ال ـق ـطــاع ال ـع ــام ع ـلــى اإلعــانــة
ال ـت ــي س ـت ـقــدم ـهــا ل ــأس ــر األكـ ـث ــر فـقـرًا
ً
وتــوازي مليونًا و 300ألفّ ليرة) بدال
م ــن تـصـحـيــح روات ـ ــب ت ــدن ــت قيمتها
بنسبة  85في املئة» .ودعــا إلى تنفيذ
«الوسيلة التصعيدية الناجعة التي
تـسـقــط املـ ــواد املـشـبــوهــة ف ــي امل ــوازن ــة
وتضرب دولة الرعاية االجتماعية».
لقاء النقابيني الثانويني ،مــن جهته،
ي ـس ـت ـع ــد ،كـ ـم ــا قـ ـ ــال الـ ـنـ ـق ــاب ــي حـســن
مظلوم ،لـ«مرحلة مقبلة من املواجهة
عـبــر تـعـلـيــق اإلض ـ ــراب لـفـتــرة وجـيــزة
ي ـ ـج ـ ــري خـ ــال ـ ـهـ ــا انـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــار ت ــرجـ ـم ــة
التعديالت والسعي إلى توحيد جبهة
املـعــارضــة النقابية واسـتـعــادة الـقــرار
ّ
وصد موجات تدمير الحقوق
النقابي
ّ
وامل ـك ـت ـس ـب ــات وان ـ ـتـ ــزاع م ــا تـ ــم سـلـبــه
م ــن ال ـق ــدرة ال ـش ــرائ ـي ــة» .وأدان الـلـقــاء
قبول رابطة أساتذة التعليم الثانوي
ً
بالبطاقة التموينية «بدال من الشروع
بسلسلة رتب ورواتب جديدة تستعيد
كل ما جرى سلبه».

