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سجل سعر صفيحة البنزين
ّ
« 95أوكتان» ارتفاعًا بقيمة
 200ل��ي��رة ،فيما بلغ سعر
صفيحة « 98أوكتان» 33100
ليرة .كذلك ارتفع سعر الكاز
وال��م��ازوت إل��ى  26200ليرة
و 24900ليرة

المتوقعة سنويًا
المبيعات
ّ
لمجموعة جديدة من أدوية
السرطان تعمل على تعزيز
لمحللي
جهاز المناعة وفقًا
ّ
مصرف « .»Citiوستستخدم
ه��ذه األدوي���ة ف��ي  %60من
الحاالت

مجمل تسليفات المصارف
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ف����ي ال���س���وق
ال��س��وري��ة ،متراجعة بنسبة
 %70ع� ّ�م��ا ك��ان��ت عليه قبل
األحداث ،حيث كانت  5مليارات
دوالر وفقًا لحاكم مصرف
لبنان رياض سالمة

األم����وال ال��ت��ي يحتفظ بها
األت��راك ،أف��رادًا وشركات ،في
���ؤدي ق��ان��ون
ال���خ���ارج ،ق��د ي� ّ
«العفو على ال��ث��روة» الذي
أق� ّ�ر أم��س ،ويقضي بخفض
ال��ض��ري��ب��ة م��ن  %40إل���ى %2
فقط ،إلى إعادتها

32400

35

1.5

130

ليرة
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قضية

لعنة الخصخصة تالحق موظفي «فال»
تمديد عقد تلزيم أعمال المعاينة الميكانيكية ينتهي في تموز
خيارات الخصخصة
مكلفة .أكبر عبء يقع على
املوظفني .فمع انتهاء
عقد الشركة مع الدولة
اللبنانية وإطالق مناقصة
جديدة للتلزيم ،تبدو حقوق
العمال في عمل مستدام،
ثغرة تضاف إلى «كومة»
أوساخ الخصخصة...
هكذا هي الحال في تلزيم
املعاينة امليكانيكية

أخبار
قطاع البناء تراجع %20

ف �ب �ح �س��ب ح ��اك ��م م �ص ��رف ل �ب �ن��ان ري ��اض
سالمة ّ
تؤدي األزم��ات السياسية واملخاطر
األم�ن�ي��ة إل��ى «ت��راج��ع االس �ت �ث �م��ارات وك��ذل��ك
نشاط القطاع الخاص ،وال سيما قطاع البناء
ال ��ذي س�ج��ل ان�خ�ف��اض��ًا ف��ي ح ��دود .»%20
ّ
يستمر االس�ق��رار النقدي رغم
ولكن برأيه
«الجمود السياسي القائم» .وفي حديث إلى
ّ
وك��ال��ة «امل��رك��زي��ة» أك��د سالمة ّأن املصارف
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ع��ام�ل��ة ف��ي ق�ب��رص أض �ح��ى لها
ّ
الحق في تحويل أموال املودعني «وال تواجه
أي م�ش�ك�ل��ة ،ألن ل��دي �ه��ا ال �س �ي��ول��ة ال�ك��اف�ي��ة.
وكشف أن «غالبية املودعني طلبوا تحويل
أموالهم إلى املصارف العاملة في لبنان».

ّ
مخطط الكهرباء:
 5000ميغاواط في 2025

محمد وهبة
ع �ن��دم��ا ق� � ّ�رر م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ت�م��دي��د
عقد تشغيل املعاينة امليكانيكية مع
شركة «فال» لفترة  6أشهر في موازاة
إط�لاق دفتر ش��روط إلط�لاق مناقصة
مفتوحة لتلزيم هذه األعمال ،لم يكن
هدفه التصويب على شركة ما أو على
قطاع م��ا ،بل ك��ان الهدف ال��ذي سعى
إل �ي��ه ب�ع��ض ال� � ��وزراء ال��ذي��ن ض�غ�ط��وا
ب��ات �ج��اه اس� �ت� �ص ��دار ه� ��ذا ال � �ق� ��رار ،أن
ي �ت��م األم � ��ر وف� ��ق م �ب��دأ امل �ن��اف �س��ة بني
الشركات .هذا الخيار ال يختلف كثيرًا
ع��ن خ�ي��ارات الخصخصة والفوضى
التي تنتجها.
هؤالء ال��وزراء لم يكونوا جذريني في
م��واق�ف�ه��م وال يشبهون ف��ي مواقفهم
م� ��ن ال �خ �ص �خ �ص��ة أي � ��ا م� ��ن ال �خ �ب ��راء
الرافضني الستباحة الخدمة العامة
والتي ي��رون أن على الدولة تقديمها
ال القطاع الخاصّ .
وقرر هؤالء الوزراء
ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ص �ي �غ��ة ال�خ�ص�خ�ص��ة
كحل وس��ط ب�ين خ�ي��ار «الخصخصة
بالتراضي» التي كان ّ
يروج لها وزير
ال��داخ �ل �ي��ة م� ��روان ش��رب��ل ح�ي�ن اق�ت��رح
تمديد العقد مع «فال» ملدة  5سنوات،
وخ �ي��ار إع� ��ادة امل�ع��اي�ن��ة امليكانيكية
إل��ى كنف ال��دول��ة لتقديمها للمواطن
مثل ب��ا َق��ي ال�خ��دم��ات ال�ع��ام��ة ال�ت��ي لم
ُ
ّ
تخصخص بعد ...وتمكنوا من فرض
خ�ي��ارات�ه��م ف��ي مجلس ال� ��وزراء ال��ذي
أق��ر إج ��راء مناقصة مفتوحة لتلزيم
أعمال املعاينة امليكانيكية.
ه � � ��ذا امل� � �س � ��ار ه � ��و أح � � ��د أوج� � � ��ه ه ��ذه
الخصخصة التي كان ُي ّ
عبر عنها ،في
حالة املعاينة امليكانيكية ،باإلشارة
إلى تلزيم هذه الخدمة وفق عقد BOT
لفترة  10سنوات .ومن أبرز منتجات
هذا املسار ما يتعلق باستدامة عمل
موظفي الشركة امللتزمة ،إذ تحولوا
تلقائيًا إلى قنبلة موقوتة سرعان ما
أصبحت عرضة لالنفجار مع صدور
ق� � ��رار م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ال� � ��ذي أرخ ��ى
صاعق التفجير.
ه� �ن ��اك وج� �ه� �ت ��ان ت� �ف � ّ�س ��ران م �ف��اع �ي��ل
ه��ذا ال�ق��رار؛ األول��ى أطلقها املوظفون
ال�س��اع��ون إل��ى ال�ح�ف��اظ على ديمومة
ع �م �ل �ه��م ،وال �ث��ان �ي��ة م�ت�ص�ل��ة ب�م��وق��ف
الشركة من هذه الحقوق.
وبحسب أوس��اط املوظفني ،فإن إدارة
ش��رك��ة «ف� � ��ال» أب �ل �غ �ت �ه��م ق �ب��ل أش �ه��ر،
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ّ
تم تلزيم هذه الخدمة وفق عقد  BOTلفترة  10سنوات (مروان طحطح)

يؤكد ّأن
جريصاتي ّ
استمرارية عمل
الموظفين محفوظة
وفق المادة  60من
قانون العمل
الشركة تنفي إصدار قرار
بإلغاء العقود غير أنها
ّنبهت من إمكان عدم
فوزها بالمناقصة

أن� �ه ��ا س �ت �ن �ه��ي ع� �ق ��وده ��م .وب �ح �س��ب
ب� �ي ��ان ص � ��ادر ع ��ن االت � �ح� ��اد ال��وط �ن��ي
ل�ن �ق��اب��ات ال �ع �م��ال وامل �س �ت �خ��دم�ين في
لبنان ،أص��دره بعد اجتماع ملندوبي
الفروع في «فال» ،فإن املوظفني «أمام
ّ
مأساة ستحل عليهم من خالل القرار
ال ��ذي ات �خ��ذت��ه إدارة ال �ش��رك��ة ب��إن�ه��اء
ك��ل عقود العمل ف��ي ال�ش��رك��ة ،وأيضا
أم ��ام ع ��دم م �ب��االة االدارة وال � ��وزارات
املعنية بمصير  400عائلة ،ومصير
دورة اق �ت �ص��ادي��ة م�ت�ك��ام�ل��ة مرتبطة
ب �ه��ذا ال�ق�ط��اع م��ن ال�ع�م��ال وامل��وظ�ف�ين
وأصحاب املهن في هذا القطاع ...لذلك
ّ
تقرر تنفيذ اعتصام يوم غد الخميس
من أجل فرض ديمومة العمل».
إزاء هذا الكالم ،تأتي الوجهة الثانية
ّ
فيرد املدير العام للشركة
للموضوع،

وليد سليمان ،على م��ا يصفه بأنها
«ادع��اءات ّ
تجار النقابات» ،الفتًا إلى
أن الشركة «لم تصدر أي ق��رار بإلغاء
ال �ع �ق��ود م��ع أي م��ن امل��وظ �ف�ين ،لكننا
أب �ل �غ �ن��اه��م ب � ��أن ال� �ش ��رك ��ة س �ت �ت��وق��ف
ع��ن ال�ع�م��ل ف��ي ح ��ال ع ��دم ف��وزه��ا في
م �ن��اق �ص��ة ال � �ت ��زام أع� �م ��ال امل �ي �ك��ان �ي��ك.
وب��ال �ت��ال��ي ل ��ن ي� �ك ��ون م �م �ك �ن��ًا ال�ع�م��ل
ّ
مصرون على املشاركة
معها ...لكننا
في هذه املناقصة التي نحتاج إليها
ل �ن �ع �م��ل ،ون� ��أم� ��ل أن ن��رب �ح �ه��ا ح�ت��ى
نلغي ك��ل الحديث ع��ن استدامة عمل
امل��وظ �ف�ي�ن ف ��ي ه ��ذه ال� �ش ��رك ��ة ...لكننا
اليوم دخلنا في مرحلة فراغ حكومي
ال يمكن بموجبها إجراء أي مناقصة
وبالتالي سننتظر حتى تموز لنرى
ماذا سيحصل».
وفي السياق نفسه ،يؤكد وزير العمل
س �ل �ي��م ج��ري �ص��ات��ي ان «اس �ت �م��راري��ة
ع �م��ل م��وظ �ف��ي ش��رك��ة ف� ��ال م�ح�ف��وظ��ة
وف � ��ق امل � � ��ادة  60م� ��ن ق� ��ان� ��ون ال �ع �م��ل.
ق�ض�ي��ة ه ��ؤالء امل��وظ�ف�ين ت�ت�ط��اب��ق مع
ق �ض �ي��ة ع �م��ال ش��رك��ة ال �خ��راف��ي ال�ت��ي
كانت تلتزم أع�م��ال تشغيل وصيانة
مجمع الجامعة اللبنانية في الحدث.
وق��د راس �ل��ت م�ج�ل��س ال � ��وزراء ووزي��ر
ّ
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة وأك � � � � ��دت ل� �ه ��م أن ه � ��ؤالء
امل��وظ�ف�ين سينتقلون ب�م��وج��ب امل��ادة
 60م� ��ن ق� ��ان� ��ون ال� �ع� �م ��ل إل � ��ى ال �ج �ه��ة
التي ستفوز باملناقصة س��واء كانت
ال� �ش ��رك ��ة ن �ف �س �ه��ا ،أو ج� � ��اءت ش��رك��ة
جديدة ،أو قررت الدولة استرداد هذا
القطاع وتشغيله مباشرة».
ّ
إذًا ،الحل موجود في القانون .فاملادة
 60تقول إنه «إذا طرأ تغيير في حالة
رب ال �ع �م��ل م ��ن ال��وج �ه��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة
بسبب إرث أو بيع أو إدغام أو ما إلى
ذلك في شكل املؤسسة أو تحويل إلى

ش��رك��ة ،ف��إن جميع عقود العمل التي
ت �ك��ون ج ��اري ��ة ي� ��وم ح � ��دوث ال�ت�غ�ي�ي��ر
تبقى ق��ائ�م��ة ب�ين ّ
رب ال�ع�م��ل الجديد
وأج��راء امل��ؤس�س��ة» .لكن وج��ود امل��واد
القانونية «لم يمنع التعاون مع وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة للعمل ع�ل��ى تضمني دفتر
ال� �ش ��روط ب �ن �دًا ي �ش �ي��ر إل� ��ى اس �ت��دام��ة
عمل املوظفني وانتقالهم إل��ى الجهة
امللتزمة الجديدة» يقول جريصاتي.
مشكلة موظفي الشركات التي تلتزم
أعمال تشغيل املرافق العامة ،ليست
س��وى غيض م��ن فيض الخصخصة
ف � ��ي ل � �ب � �ن ��ان .ف �ب �ح �س��ب ال� �خ� �ب� �ي ��ر ف��ي
ش � � � ��ؤون ال � �س � �ي� ��ر ،ص� ��ائ� ��ب ال �خ �ل �ي ��ل،
إن وظ� �ي� �ف ��ة امل� �ع ��اي� �ن ��ة امل �ي �ك��ان �ي �ك �ي��ة
ك ��ان ��ت ت� �ق ��وم ب �ه��ا دائ � � ��رة امل �ي �ك��ان �ي��ك
بالكادر الرسمي املوجود فيها ،لكن
ال�س�ل�ط��ة بتركيبتها ال�ح��ال�ي��ة ذهبت
ً
ف� ��ي ات � �ج� ��اه خ �ص �خ �ص �ت �ه��ا ب� � ��دال م��ن
ت�ط��وي��ره��ا واالع �ت �م��اد عليها رغ��م أن
ه ��ذه ال�خ�ص�خ�ص��ة ه��ي «أك �ب��ر س��رق��ة
ل �ل �م��واط��ن وم � �ص� ��ادرة ل �ح �ق��وق��ه ألن��ه
ال ي ��وج ��د م ��ا ي �س �م��ى رس� ��م امل �ع��اي �ن��ة
امليكانيكية في القانون اللبناني».
وت � �ج� ��در اإلش� � � � ��ارة إل� � ��ى أن م��وظ �ف��ي
املعاينة امليكانيكية ليسوا وحدهم
م ��ن واج � ��ه ه� ��ذه امل �ش �ك �ل��ة ،ف �م �ي��اوم��و
الكهرباء واج�ه��و األزم��ة نفسها ،ولم
تحل مشاكلهم إلى اليوم رغم انضمام
قسم كبير منهم إلى الشركات امللتزمة
التي تسمى «مقدمو ال�خ��دم��ات» .أما
في مجمع الجامعة اللبنانية والتزام
شركة الخرافي ،فقد أعيدت املناقصة
«وربما جرى ترتيبها لتفوز الشركة
ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت م �ل �ت��زم��ة م ��ن أج � ��ل ع��دم
إط�ل�اق ش� ��رارة ت �ح� ّ�رك ع�م��ال��ي ت�ق��وده
نقابات عمالية ّ
ضد احزابها ورؤساء
أحزابها» يقول املطلعون.

إذ تعمل مؤسسة كهرباء لبنان مع «كهرباء
ف��رن �س��ا» ( )EDFع�ل��ى ص�ي��اغ��ة «امل�خ�ط��ط
التوجيهي الشامل لشبكة الكهرباء اللبنانية
 »2025_2012وفقًا ملدير املؤسسة كمال
ّ
ويتضمن املخطط تحديد امل��واق��ع
ال�ح�ي��اك.
امل �ن��اس �ب��ة إلن� �ش ��اء م �ع��ام��ل ج ��دي ��دة إلن �ت��اج
الطاقة الكهربائية مع إمكانية إشراك القطاع
الخاص« ،حيث من املتوقع أن تصل القدرة
اإلنتاجية إل��ى ح��دود  5آالف م�ي�غ��اواط في
نهاية الفترة».
وف� � ��ي م ��ؤت� �م ��ر «ال� � �ش � ��راك � ��ة ب �ي��ن ال �ت �م��وي��ل
ّ
واالس �ت �ث �م��ار» ش � ّ�دد ال�ح��اي��ك ع�ل��ى أن ��ه لكي
ت�ك��ون ال�ش��راك��ة م��ع ال�ق�ط��اع ال�خ��اص مثمرة
«ال ب ��د م ��ن ال �ت �خ �ط �ي��ط وإج� � � ��راء دراس � ��ات
علمية ومعمقة ،كذلك ال بد من توفير األطر
القانونية والتنظيمية لها لضمان نجاحها».
ُيشار إلى ّأن مشروعني ُعمل عليهما في هذا
اإلطار منذ عام ّ .2008
األول بناء معمل جديد
في دي��ر عمار تحت عنوان «منتجو الطاقة
امل�س�ت�ق�ل��ون» .وال �ث��ان��ي م �ش��روع إم �ك��ان بيع
معمل دير عمار الحالي .وبحسب الحايك« :لم
ّ
يقيض للمشروعني أن يبصرا النور نظرًا إلى
األوضاع األمنية والسياسية في تلك الفترة،
إال أنها كانت تجربة مفيدة في ح��ال جرى
اإلعداد ملشاريع مماثلة في املستقبل».
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حجم سوق األلعاب اإللكترونية
عامليًا والتي تشهد تنافسًا متزايدًا
من الشركات الكبرى التي تسيطر
تقليديًا عليها ،إضافة إلى العبني جدد
ّ
يستغلون فورة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وخصوصًا عبر األجهزة
الخلوية الذكية .وكشفت «»Microsoft
عن جهازها الجديد « »Xbox Oneالذي
استغرق تطويره  4سنوات ،ويتمتع
بخاصية دمج مختلف املحتويات
الرقمية االستهالكيةُ ،
وسيطرح في
وقت الحق هذا العام ُلينافس جهاز
« »Nintendoالجديد « »WiiUوجهاز
« »Sonyالشهير «.»4 PlayStation

