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تقرير

أموال المتقاعدين وديعة ال
نظام التقاعد في خطر .هذا
ما يستشعره املتقاعدون ،وسط
التهديد بتعديل النظام وفرض
ضريبة على املعاشات التقاعدية أو
على املحسومات التقاعدية التي سبق
أن اقتطعت من رواتب تدفع الضريبة
نفسها .اليوم ،يتالقى املتقاعدون
للتنسيق في ما بينهم من دون أن
يبلوروا حتى اآلن خطة للمواجهة
فاتن الحاج
الهجوم على نظام التقاعد واملعاشات
ال�ت�ق��اع��دي��ة مل��وظ�ف��ي ال �ق �ط��اع ال �ع��ام ب��دأ
م �ن��ذ ال� �ي ��وم األول ف ��ي م� �ش ��وار ال�ب�ح��ث
ع��ن ت�م��وي��ل س�ل�س�ل��ة ال��رت��ب وال ��روات ��ب.
ّ
ف��ي ذل ��ك ال ��وق ��ت ،س�م��ع امل �ت �ق��اع��دون أن
رواتبهم ستشكل أحد مصادر التمويل،
ف �ي �م��ا ت �ب �ن��ت دراس � ��ة رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة
ال �س��اب��ق ن�ج�ي��ب م�ي�ق��ات��ي ع��ن «ش ��روط
إق��رار السلسلة» اقتراح وزارة املال (في
عهد ال��وزي��ر ال�س��اب��ق محمد الصفدي)
ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض امل � ��واد ال �ق��ان��ون �ي��ة في
ن �ظ��ام ال �ت �ق��اع��د وال� �ص ��رف م��ن ال�خ��دم��ة
ونظام ضريبة الدخل.
ي��وم�ه��ا ،ت�ق��اط��ع ه��ذا االق �ت��راح م��ع ط��رح
لرئيس «الهيئات االقتصادية» عدنان
ّ
القصار بنفض هذا النظام من أساسه
وت �غ �ي �ي��ر ف �ل �س �ف��ة امل � �ع� ��اش ال �ت �ق��اع��دي
ع �ب��ر ال �ت �ح� ّ�ول إل ��ى م �ف �ه��وم ال�ص�ن��ادي��ق
ّ
ال�ت�ع��اض��دي��ة ال� ��ذي ُي�ع�ي��د إل ��ى امل��وظ��ف
القدر نفسه من األموال التي استثمرها،
خ�ل�اف ��ًا مل ��ا ه ��و م �ع �ت �م��د ح��ال �ي��ًا ب�ن�س�ب��ة
اش�ت��راك��ات تبلغ  .%6و«ه � ّ�ول» ّ
القصار
ّ
ب��أن «ن�ظ��ام التقاعد امل�ع�م��ول ب��ه حاليًا
ُي ّ
هدد بكسر لبنان خالل عشر سنوات».
ّ
ب� �ع ��ده ��ا ،ت �س��ل��م ال ��دف ��ة ال ��رئ� �ي ��س ف ��ؤاد
ّ
ال �س �ن �ي��ورة ،إذ ش ��ن ف��ي م�ط��ال�ع�ت��ه أم��ام
ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �م �ج �ل��س ال �ن �ي��اب��ي،
هجومًا على املتقاعدينّ ،
مقدرًا عددهم
ّ
ب�ن�ح��و  117أل ��ف ش �خ��ص ،ف��ي ح�ي�ن أن
أرق � ��ام وزارة امل� ��ال ت�ش�ي��ر إل ��ى أن ع��دد
ه ��ؤالء ي�لام��س  82أل�ف��ًا و 300متقاعد.
ّ
ال�س�ن�ي��ورة رأى أن «ن �ظ��ام ال�ت�ق��اع��د في
ال ��دول ��ة ه��و األك � ��رم ف��ي ال �ع��ال��م ق��اط�ب��ة،
وأن ال�ن�ظ��ام ال�ت�ق��اع��دي امل�ع�م��ول ب��ه في
األس �ل�اك ال�ع�س�ك��ري��ة ال ي�ض��اه�ي��ه نظام
تقاعدي في العالم في كرمه».
ثم انضم رئيس جبهة النضال الوطني
النائب وليد جنبالط إلى حفلة الهجوم
على املتقاعدين ،فلفت ف��ي حديث إلى
ّ
ج��ري��دة «ال�س�ف�ي��ر» إل��ى أن «م��ن غ��رائ��ب
ّ
ه ��ذه ال�س�ل�س�ل��ة أن أرق� ��ام ال�ت�ع��وي�ض��ات
ال �ت��ي ي �ح �ص��ل ع�ل�ي�ه��ا امل �ت �ق��اع��دون في
بعض األس�ل�اك ه��ي ه��ائ�ل��ة ،قياسًا إلى
القدرات املالية للدولة ،ولم يعد ينقص
س ��وى أن ن�خ�ص��ص زي� � ��ادات ل�ل�أم��وات
أيضًا».
في الواقع ،هناك الكثير من املسؤولني،
وح� �ت ��ى م� ��ن امل ��واط � �ن �ي�ن ي �ع �ت �ق ��دون أن
املعاش التقاعدي هبة من الدولة تدفعه
م� ��ن أم ��وال� �ه ��ا ال� �خ ��اص ��ة ل �ل �م �ت �ق��اع��دي��ن
م � �ك ��اف ��أة ل� �ه ��م ع� �ل ��ى ت �ض �ح �ي��ات �ه��م ف��ي
الخدمة الفعلية ،بحسب ما قاله اللواء
امل�ت�ق��اع��د ع�ث�م��ان ع�ث�م��ان ف��ي ل�ق��اء جمع
ممثلي املتقاعدين أم��س ،وبذلك يكون
ل �ل��دول��ة ك��ام��ل ال �ح��ري��ة ف ��ي ت �ق��دي��ر تلك
الهبة وكيفية إعطائها.
ال �ح �ق �ي �ق ��ة غ� �ي ��ر ذل � � ��ك ت � �م� ��ام� ��ًا ،ت �ش ��رح
ه�ي�ئ��ة ال�ت�ن�س�ي��ق امل �ش �ت��رك��ة ل�ج�م�ع�ي��ات
املتقاعدين في القطاع العام ،وهناك فرق
بني رات��ب املوظف في الخدمة ومعاش
ال �ت �ق��اع��د .األول ه��و ن�ت�ي�ج��ة ع �ق��د عمل
وات�ف��اق ضمنيني ب�ين ال��دول��ة واملوظف
ع� �ن ��د ت �ع �ي �ي �ن��ه ي �ت �ع �ه��د ف �ي �ه��ا األخ� �ي ��ر
ل �ل��دول��ة ال �ق �ي��ام ب��واج �ب��ات��ه ال��وظ�ي�ف�ي��ة.

ُ
املحسومات التقاعدية ستعطي مردودًا أكبر من املعاش التقاعدي لو احتسبت الفائدة املصرفية عليها (أرشيف ـ مروان بو حيدر)
أم ��ا ال �ث��ان��ي ،ف �ه��و ل �ي��س س ��وى نتيجة
املحسومات التقاعدية التي تقتطعها
ال��دول��ة م��ن روات� ��ب امل�ت�ق��اع��دي��ن عندما
ي�ك��ون��ون ف��ي ال�خ��دم��ة الفعلية م��ن دون
أن تشارك ال��دول��ة في دف��ع أي ق��رش من
أموالها الخاصة في هذه املحسومات.
وق��د سمحت قوانني التقاعد اللبنانية
امل �ت �ت��ال �ي��ة م �ن��ذ أول ق ��ان ��ون ع ��ام 1929
ب ��وض ��ع ت �ل��ك امل �ح �س��وم��ات ف ��ي خ��زان��ة
ّ
الدولة كوديعة لحساب تقاعد املوظف
ت �ح��اف��ظ ع�ل�ي�ه��ا ت��أم �ي �ن��ًا ل �ت �ق��اع��ده ،في
انتظار إنشاء صندوق خاص للتقاعد

بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .هذا
ال �ص �نّ��دوق ل��م ي�ب�ص��ر ال �ن��ور ح�ت��ى اآلن
رغم أن��ه منصوص عليه في  5مراسيم
اشتراعية وآخرها القانون .83/47
ّ
األه � ��م أن ودي� �ع ��ة امل �ح �س��وم��ات ليست
ك ��ال ��ودي� �ع ��ة ال � �ت� ��ي ي �ض �ع �ه��ا أص� �ح ��اب
ال ��رس ��ام� �ي ��ل ف� ��ي امل� � �ص � ��ارف ال �خ ��اص ��ة،
ف��األخ �ي��رة ت�ع�ط��ي ل�ص��اح�ب�ه��ا ال �ف��ائ��دة
وتحفظ ل��ه ملكيتها .أم��ا بالنسبة إلى
ّ
األول��ى ،ف��إن وزارة امل��ال تدفع للمتقاعد
ب�ع�ض��ًا م��ن ف��ائ��دت�ه��ا ك�م�ع��اش ت�ق��اع��دي
وب�ع��د وف��اة املتقاعد واملستفيدين من

امل�ع��اش أي زوج�ت��ه وأوالده ،ف��إن وزارة
امل� ��ال ت �س �ت��ول��ي ل�ن�ف�س�ه��ا ع �ل��ى م ��ا بقي
م��ن ت�ل��ك ال��ودي�ع��ة .ق��د ي�س��أل أح��دن��ا عن
مقدار تلك املحسومات التقاعدية وما
ً
إذا كانت فعال كافية إلعطاء املعاشات
التقاعدية من دون إش��راك الدولة بدفع
بعض من أموالها الخاصة؟
قانونًا ،تتألف املحسومات التقاعدية
من نصف راتب الشهر األول من خدمة
امل��وظ��ف م��ع ح�س��م  %6م��ن ال ��رات ��ب مع
ال �ق �س��ط ال �ش �ه��ري األول م ��ن ك ��ل زي ��ادة
ت �ط��رأ ع�ل��ى ال ��رات ��ب ،وه ��ي ب��ذل��ك كافية

إلعطاء املتقاعد فائدة شهرية ألمواله
م ��ن امل �ح �س��وم��ات ال �ت �ق��اع��دي��ة ك�م�ع��اش
تقاعدي أكبر مما تدفع له الدولة.
ً
لنأخذ مثال موظفًا دخل الوظيفة براتب
شهري  500ألف ليرة لبنانية ،فإن راتبه
سيبلغ بعد  40عامًا من الخدمة الفعلية
م��ع ال ��زي ��ادات ال�ت��ي ت�ط��رأ عليه مليونًا
و 56أل��ف ليرة لبنانية .وإذا أحيل هذا
امل ��وظ ��ف ع �ل��ى ال �ت �ق��اع��د ب �ع��د  40ع��ام��ًا،
فإنه يتقاضى  %85من آخر راتب (علمًا
ّ
ب ��أن النسبة ك��ان��ت  %100ق�ب��ل سلسلة
ع��ام  ،)1998وبالتالي ف��إن ه��ذا املعاش

هيئة التنسيق :مشروعنا نقابيّ له استقالليّــ
ال ي �ع � ّ�ول امل �ع �ل �م��ون وامل ��وظ� �ف ��ون على
ال �ن �ت��ائ��ج ال �ت��ي س �ت �خ��رج ب �ه��ا ال�ل�ج�ن��ة
ال �ن �ي��اب �ي��ة ـ �ـ �ـ ال� ��وزاري� ��ة ب �ش��أن م �ش��روع
ّ
سلسلة ال��رت��ب وال��روات��ب .ي�ق��ول��ون إن
ال�ن�س�خ��ة ال �ج��دي��دة للسلسلة ستكون
أس � ��وأ م ��ن م� �ش ��روع ال �ل �ج��ان ال�ن�ي��اب�ي��ة
ّ
املشتركة .لذا ،فإن كل الجهود تنصب
ف� ��ي األي � � ��ام ال �ق �ل �ي �ل��ة امل �ق �ب �ل��ة ب��ات �ج��اه
إنجاح إض��راب  29نيسان في املدارس
الرسمية والخاصة واإلدارات العامة
واملشاركة الكثيفة في التظاهرة التي
س�ت�ن�ط�ل��ق م��ن ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي ،م ��رورًا
ب�غ��رف��ة ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة وجمعية
ً
املصارف ،وصوال إلى املجلس النيابي.
أم��س ،عقدت هيئة التنسيق النقابية
اجتماعًا ات�خ��ذ طابعًا تقنيًا ،عرضت
ف �ي��ه م �ك��ون��ات �ه��ا ل �ن �ت��ائ��ج ال�ج�م�ع�ي��ات
العمومية ومجالس املندوبني فعكس
ال �ن �ق��اش ح��ال��ة ال�غ�ض��ب ل ��دى ال�ق��واع��د
ال�ت��ي أوص��ت الهيئة ب��إع�لان اإلض��راب
امل � �ف � �ت ��وح ،وه � ��و خ� �ط ��وة ك ��ان ��ت رب �م��ا
محسومة ،بحسب ق��ادة الهيئة ،لوال

االس �ت �ح �ق��اق ال ��رئ ��اس ��ي .ك �م��ا أظ �ه��رت
ال �ق��وى ال�ح��زب�ي��ة ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة النقابية
اس�ت�ع��داده��ا ل�ل�ن��زول إل��ى ال �ش��ارع ،بما
فيها امل�ع�ل�م��ون ف��ي امل� ��دارس الخاصة
التي تدور في فلك هذه األحزاب والتي
ستلتزم اإلضراب ،بحسب هذه القوى.
وقد اتفقت مكونات الهيئة على أماكن
التجمع في املحافظات ،وه��ي ستعقد
مؤتمرًا صحافيًا االثنني املقبل لوضع
اللمسات األخيرة على جدول التحرك.
وف � ��ي وق � ��ت ط � ��رح ف �ي��ه ت� �ح ��رك ات �ح��اد
ن �ق ��اب ��ات ق �ط ��اع ال �ن �ق��ل ال� �ب ��ري ف ��ي 28
ال � �ج� ��اري وت� �ح ��رك االت � �ح� ��اد ال �ع �م��ال��ي
ال�ع��ام ف��ي  30ال �ج��اري أك�ث��ر م��ن عالمة
ّ
اس �ت �ف �ه��ام ،ق��ال��ت ه �ي �ئ��ة ال�ت�ن�س�ي��ق إن
تحركها وأكثر من أي وقت مضى هو
م�ش��روع نقابي ل��ه استقالليته وبعيد
ع��ن االصطفافات الحزبية ومحصور
بحقوق الناس وال يريد أي شيء آخر،
م ��ؤك ��دة س �ل �م �ي��ة ال �ت �ظ��اه��رة ون �ق��اب �ي��ة
شعاراتها.
ودع � ��ت ن �ق��اب��ة امل �ع �ل �م�ين ف ��ي امل � ��دارس

الخاصة قواعدها إل��ى أوس��ع مشاركة
ف��ي ت�ظ��اه��رة هيئة التنسيق ،الثالثاء
امل� �ق� �ب ��ل ،م �ط��ال �ب��ة م� �ن ��دوب ��ي امل � � ��دارس
ب�ح�ض��ور االج �ت �م��اع��ات ال �ت��ي ستدعو
إل� �ي� �ه ��ا م� �ج ��ال ��س ف � � ��روع ال� �ن� �ق ��اب ��ة ف��ي
امل � �ح� ��اف � �ظ� ��ات ل �ت �ن �س �ي ��ق ال� �ت� �ح ��رك ��ات
والتحضير لإلضراب والتظاهر ،على
أن يتم اإلعالن عن مواعيد االجتماعات
ف� ��ي ك� ��ل م �ح ��اف �ظ��ة ،اب� � �ت � � ً
�داء م� ��ن أم��س
ال� �خ� �م� �ي ��س.وف� �ي� �م ��ا ط ��ال� �ب ��ت ال �ن �ق��اب��ة

تعقد هيئة
التنسيق مؤتمرا
صحافيا اإلثنين المقبل

اللجنة النيابية املكلفة دراسة مشروع
السلسلة بإنهاء عملها في امل��دة التي
أعطتها لنفسها بما يحفظ الحقوق
امل�ك�ت�س�ب��ة ل�ل�م�ع�ل�م�ين م ��ن دون ف��رض
ض ��رائ ��ب ج ��دي ��دة ت �ط ��ال ذوي ال��دخ��ل
امل�ح��دودّ ،لوحت بتحركات تصعيدية
جديدة قد تصل إل��ى ع��دم إنهاء العام
ال� � ��دراس� � ��ي وم� �ق ��اط� �ع ��ة االم� �ت� �ح ��ان ��ات
الرسمية.
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،دع� � ��ا م �ج �ل ��س م �ن ��دوب ��ي
ب� �ي ��روت ف ��ي راب� �ط ��ة أس ��ات ��ذة ال�ت�ع�ل�ي��م
الثانوي بعد اجتماع تقييمي إلى عقد
الجمعيات العمومية ف��ي ال�ث��ان��وي��ات
ال ��رس� �م� �ي ��ة ودور امل� �ع� �ل� �م�ي�ن ووض � ��ع
املعطيات كلها أم��ام املعلمني و«كيف
ت��م ال �ت��واف��ق ب�ين ال�ك�ت��ل ال�ن�ي��اب�ي��ة على
ض� ��رب ح �ق��وق �ن��ا ،وال� ��ذي� ��ن ي�ت�ح�م�ل��ون
كامل املسؤولية عن تصعيد تحركنا،
فاملهم بالنسبة إلينا إق��رار حقوقنا ال
ض��رب�ه��ا ت�ح��ت غ �ط��اء إق� ��رار السلسلة،
وهو ما يضللون به ال��رأي العام» .أما
مجلس م�ن��دوب��ي ال�ش�م��ال ف��ي الرابطة

