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تقرير

كركي :الضمان
في خطر شديد
ي ـق ــول امل ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـل ـص ـنــدوق الــوط ـنــي
للضمان االجـتـمــاعــي ،محمد كــركــي ،إن
م ـش ــروع ق ــان ــون م ــوازن ــة  2017تضمن
مــادتــن قــانــونـيـتــن تـنـطــويــان عـلــى درجــة
كبيرة من الخطورة على الصندوق ألنهما
ت ـع ــدالن ث ــاث ــة أم ـ ــور أس ــاس ـي ــة ف ــي عمل
الصندوق على النحو اآلتي:
ـ املادة ّ 68
تتحدث عن تقسيط ديون الدولة
للضمان لعشر سنوات ابتداء من 2009
باالستناد إلــى القانون  2006/753الذي
يجيز للحكومة تقسيط املبالغ املتوجبة
عليها ،إال أن هــذه امل ــادة أعـفــت الــديــن من
الخضوع للفائدة القانونية ومــن زيــادات
التأخير خالفًا ملا ورد في القانون .753
وبحسب كركي ،فإن ديون الدولة للضمان
بلغت  1900مليار ليرة في نهاية ،2015
وهي ّ
ممولة من تعويضات نهاية الخدمة،
وتـخـضــع ل ـفــائــدة قــانــونـيــة ت ـســاوي 100
مـلـيــار ل ـيــرة س ـنــويــا ،وبــال ـتــالــي ال ب ـ ّـد من
أن تخضع هــذه الــديــون للفائدة ولــزيــادات
الـتــأخـيــر كـمــا حـصــل أي ــام إق ــرار الـقــانــون
 753ال ــذي ك ــان يـتـضـمــن الـتـقـسـيــط ملــدة
 20سنة بال فــوائــد ،لكن الرئيس السابق
إميل لحود ّ
رده وفرض مهلة  10سنوات
للتقسيط وفائدة نسبتها « .%5األفضل
أن يعالج هذا املوضوع من دون التقسيط،
إذ بإمكان الــدولــة أن تــدفــع للضمان عبر
سندات الخزينة» يقترح كركي.
ـ املــادة  68تضمنت أيضًا فقرة عن عدم
االسـتـفــادة مــن فتح الصناديق إال بقرار
يصدر عن مجلس الوزراء .في رأي كركي،
إن ه ــذه املـ ــادة غــامـضــة ،فـلـمــاذا يـجــب أن
تكون مباشرة التقديمات في مطلع السنة
بقرار من مجلس الــوزراء ،أال يضرب هذا
األمر استقاللية الضمان ويربط حصول
امل ـض ـم ــون ــن ع ـل ــى ال ـت ـق ــدي ـم ــات ب ــال ـق ــرار
الـسـيــاســي؟ ألـيـســت ه ــذه مـحــاولــة لوضع
اليد على الضمان؟
ـ ـ ـ املـ ـ ــادة  54ه ــي األكـ ـث ــر خـ ـط ــورة ،ألنـهــا
َ
ـراءات الــذمــة فــي حالتي
تحصر إع ـطــاء بـ ـ ّ
تصفية املؤسسة وحلها ،وهاتان الحالتان
ً
نادرتان أصال في الضمان .إلغاء موجب
ال ـح ـصــول عـلــى بـ ــراءة ذم ــة م ــن الـضـمــان
ي ـت ــزام ــن م ــع ام ـت ـن ــاع ال ــدول ــة ع ــن تـســديــد
املستحقات املــالـيــة عليها لـلـصـنــدوق ،ثم
ت ـف ـتــح الـ ـب ــاب أم ـ ــام امل ــؤس ـس ــات ال ـخــاصــة
لــامـتـنــاع أي ـضــا .املـشـهــد خـطـيــر ،فهناك
ق ـســم ك ـب ـيــر م ــن امل ــؤس ـس ــات سـتـتــوقــف
عن االنتظام في تسديد املتوجبات املالية
ّ
للصندوق بعد إلغاء براءة الذمة وسيتأخر
التحصيل في الضمان لسنوات عديدة ،ما
يضعه في خطير شديد.

القضاء يبحث في مصير مطمر برج حمود

ما هو سر االنفجار الصغير؟

في الخامس من الشهر الجاري ،وقع ما ُيشبه
موقع مطمر النفايات في برج حمود،
«االنفجار» في ُ ّ
بحسب مصادر مطلعة ،وذلك نتيجة تفاعل كيميائي لطبيعة
النفايات المدفونة في المكب القديم في الموقع .في
هذا الوقت ،يستكمل قاضي األمور ُ
المستعجلة في جديدة
المتعلقة بدعوى
المتن ،القاضي رالف
كركبي ،جلساته ُ
ّ
ُ
إقفال المطمر ،اليوم ،فيما يثير البعض شبهة تعرض القضاء
لضغوطات الستكمال األعمال في المطمر بمعزل عن اآللية
ُ
التي تجرى بها هذه األعمال
هديل فرفور
ُ
يستكمل قــاضــي األم ــور املستعجلة في
ج ــدي ــدة امل ـ ــن ،ال ـ ُق ــاض ــي رال ـ ــف كــرك ـبــي،
ّ
ملف دعوى
اليوم ،الجلسات املتعلقة في ُ
ّ
إقـفــال مطمر بــرج حـمــود .ومــن املـقــرر أن
يتم إبــاغ الفرقاء مضمون تقرير لجنة
الخبراء حول واقع املطمر وآلية األعمال
القائمة فيه.
ّ
وب ـح ـس ــب املـ ـح ــام ــي ح ـس ــن بـ ـ ـ ــزي ،أح ــد
املحامني الناشطني الــذي تـقـ ّـدم بدعوى
"م ـخــال ـفــة امل ـعــاي ـيــر الـبـيـئـيــة ف ــي تنفيذ
أعمال إنشاء مطمر برج ّ
حمود ومعالجة
جبل النفايات في املوقع ونقل النفايات
ّ
املكب املؤقت" في أيلول املاضي ،فإن
إلى
ُ
ه ـن ــاك ض ـغــوطــات ك ـب ـيــرة تـ ـم ــارس على
الـقـضــاء مــن أج ــل االس ـت ـمــرار فــي أعـمــال
ّ
املطمر "في ظل مخالفات بيئية وصحية
خطيرة ج ـدًا" .وكــان القاضي كركبي قد
ّ
اتخذ في  15تشرين الثاني املاضي قرارًا
يقضي بتجميد األعمال ،إال أن "القاضي
تــراجــع عــن قـ ــراره فــي مــا ب ـعــد" ،وف ــق ما
يقول بزي.
ُ
ُ
في هذا الوقت ،تفيد املعطيات أن هناك
انقسامًا بني أعضاء لجنة الخبراء حول
واقــع الطمر في املوقع وآلية العمل فيه،
ُ
ف ـفــي ح ــن تـ ـق ـ ّـدم ع ـضــو ل ـج ـنــة ال ـخ ـبــراء
ُ
نـ ـج ــاء الـ ـش ــوي ــري تـ ـق ــريـ ـرًا ي ـش ـي ــر إل ــى
"ال ــوض ــع الـسـلـيــم فــي امل ـط ـمــر"ُ ،يخالفها
ال ـ ــرأي ال ـع ـض ــوان اآلخ ـ ــران ف ــي الـلـجـنــة،
وه ـمــا ال ـخ ـب ـيــران ول ـس ــون رزق وج ـهــاد
عـ ّـبــودُ .يـجـمــع كــل مــن عـبــود ورزق على
الــوضــع غـيــر الـصـحــي لــأعـمــال القائمة
ف ــي امل ـط ـمــر ،وع ـلــى أن طــريـقــة املـعــالـجــة
ال ت ــراع ــي خـ ـط ــورة وح ـســاس ـيــة نــوعـيــة
النفايات املدفونة في املكب القديم ،حيث
ُدفنت منذ سنوات طويلة نفايات سامة
وخطرة.

ّ
ت ـق ــول مـ ـص ــادر م ـيــدان ـيــة ُمــط ـل ـعــة على
أع ـم ــال امل ـط ـمــر ،إن ــه ب ـتــاريــخ  5نـيـســان
ال ـح ــال ــي ،ح ـصــل م ــا ُي ـش ـبــه "االن ـف ـج ــار"
الـصـغـيــر داخـ ــل امل ـك ــب ال ـق ــدي ــم ،نتيجة
س ــوء آل ـيــة مـعــالـجــة الـنـفــايــات املــدفــونــة
فــي امل ـكــب ،وبــالـتــالــي الـتـسـبــب بتفاعل
كيميائي نتيجة غــاز املـيـثــان املــوجــود
في املــوقــع ،األمــر الــذي ّأدى إلــى انتشار
الـنـفــايــات بـشـكــل عـشــوائــي فــي املنطقة
وزاد مــن ســوء الــواقــع هـنــاك ،الفـتــة إلى
أن تـقــاريــر ُرف ـعــت إل ــى إح ــدى الـ ــوزارات
ّ
املعنية تتعلق بحادثة "االنفجار" وسوء
الوضع البيئي وتداعياته على املواقع
امل ـجــاورة ،وبالتالي على القاطنني في
املنطقة.
ُيـطــرح فــي هــذا الـصــدد مسؤولية وزارة
ال ـب ـي ـئــة ع ــن امل ـل ــف وت ــداع ـي ــات ــه ال ـت ــي ال
تتوقف .وبحسب بزي ،فإن وزير البيئة
ال ـحــالــي ط ــارق ا ّلـخـطـيــب ل ــم ي ــزر املــوقــع
ب ـع ــد ول ـ ــم يـ ـت ــدخ ــل ب ــامل ـل ــف والـ ــدعـ ــوى،

ّ
"أم ـ ــا ال ـخ ـب ـيــرة ال ـش ــوي ــري ،ف ـقــد ارتـكـبــت
ّ
مـخــالـفــات تـتـعــلــق ب ـعــدم إط ــاع الـفــرقــاء
عـلــى تـقــريــرهــا وال ـق ـيــام بــإعــداد التقرير
بــالـلـغــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة ،م ــا يـصـعــب مسألة
مناقشته خالل الجلسة" ،على حد تعبير
بزي الذي ُيثير مسألة "انحياز الشويري
إلى الشركة املتعهدة أعمال املطمر".
ُيــذكــر أن الشركة امللتزمة أعـمــال املطمر
هي شركة خوري للمقاوالت التي فازت
فـ ــي  21حـ ـ ــزيـ ـ ــران املـ ــاضـ ــي ب ـم ـنــاق ـصــة
"أشـ ـغ ــال ال ـح ـمــايــة ال ـب ـحــريــة ومـعــالـجــة
ج ـبــل ال ـن ـفــايــات وإنـ ـش ــاء امل ــرك ــز املــؤقــت
للطمر الصحي في منطقة برج حمود"،
بـعــدمــا قـ ّـدمــت الـسـعــر األدنـ ــى وه ــو 109

كان القاضي كركبي
قد اتخذ قرارًا بتجميد
األعمال إال أنه تراجع
عن قراره في ما بعد

ماليني دوالر .حينها ،أثــار السعر بلبلة
في مجلس اإلنماء واإل ُعـمــار ،خصوصًا
أنـ ــه أظ ـه ــر أن ال ـس ـعــر املـ ـق ــدم م ــن شــركــة
"الجهاد للتجارة واملقاوالت" التي فازت
بـمـنــاقـصــة مـطـمــر الـكــوسـتــابــرافــا عاليًا
جـ ـ ّـدًا ل ـقــاء أع ـم ــال ُم ـشــاب ـهــة ،األمـ ــر ال ــذي
دفع املجلس حينها إلى إعــادة مناقصة

مطمر الكوستابرافا وفوز شركة الجهاد
ب ـهــا مـ ــرة ث ــان ـي ــة ،ول ـك ــن ب ـس ـعــر أقـ ــل مــن
السعر الذي كان ُمقدمًا بنحو  12مليون
دوالر!
االنـ ـ ـط ـ ــاق م ـ ــن ه ـ ـ ــذا "ال ـ ـ ـ ـ ُعـ ـ ـ ــرض"ُ ،يـ ـع ـ ّـد
ض ــروري ــا ل ــإش ــارة إل ــى املـعـطـيــات الـتــي
ُ
تثيرها بعض املـصــادر املتابعة للملف
ّ
واملتعلقة بإجراء عقد /اتفاق بني شركة
"الخوري للمقاوالت" و"الجهاد للتجارة
واملقاوالت" ،مؤخرًا ،والذي يقضي بنوع
م ــن "تـ ـق ــاس ــم" املـ ـهـ ـم ــات ب ــن ال ـشــرك ـتــن
وب ــال ـت ــال ــي ت ـقــاســم ال ـت ـكــال ـيــف وأس ـع ــار
املناقصة.
ُ َ
حاولت "األخبار" التواصل مع املقاولني،
دانـ ــي خـ ــوري وج ـه ــاد ال ـع ــرب ،لـلــوقــوف
عـلــى امل ــوض ــوع ،إال أنـهـمــا لــم ي ــردا على
اتصاالتها املتكررة.
يقول بــزي إن الضغوطات التي تمارس
ع ـل ــى الـ ـقـ ـض ــاء ب ــات ــت واض ـ ـحـ ــة وف ـج ــة،
ً
فـضــا عــن الـضـغــوطــات واملـســاعــي التي
قامت بها ما أسماه "الشركات النافذة"
(ويـ ـقـ ـص ــد ش ــرك ـت ــي الـ ـجـ ـه ــاد ل ـل ـت ـجــارة
وال ـخــوري لـلـُمـقــاوالت) مــن أجــل إسكات
الـصـيــاديــن امل ـت ـضــررريــن أيـضــا مــن هــذا
الواقع.
وك ـ ــان الـ ـصـ ـي ــادون ال ـع ــام ـل ــون ف ــي مــرفــأ
ّ
الـ ـضـ ـبـ ـي ــة ق ـ ــد نـ ــظ ـ ـمـ ــوا ع ـ ـ ــدة تـ ـح ــرك ــات
اح ـت ـجــاج ـيــة ف ــي ش ـهــر ش ـب ــاط امل ــاض ــي،
اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى ردم ال ـب ـح ــر وت ـلــوي ـثــه
بالنفايات وتـهــديــد أرزاق ـهــم ،خصوصًا
بعد اعـتــراض الكثير من النفايات التي
ُ
ّ
ترمى في البحر مراكب صيدهم ،إل أن
"النافذين استطاعوا مؤخرًا أن ُيسكتوا
ال ـص ـي ــادي ــن وي ـض ـغ ـط ــوا ع ـل ـي ـهــم وع ـلــى
ّ
القضاء معًا" ،على ّ
حد تعبير بزي.

ُيجمع عبود ورزق على أن المعالجة ال تراعي خطورة وحساسية نوعية النفايات المدفونة في المكب القديم(هيثم الموسوي)

وجهة نظر

مؤتمر وطني نقابي حول قطاع البناء في لبنان؟
غسان صليبي
املــرض واألمــومــة في عــام  2015بلغت
 1093م ـل ـيــار ل ـي ــرة م ـقــابــل تـقــديـمــات
بقيمة  1416مليار ليرة ،أي أن العجز
بـلــغ  322مـلـيــار ل ـيــرة ف ــي  .2015وقــد
بلغت قيمة املسحوبات من فرع نهاية
ال ـخــدمــة لـتـمــويــل ال ـع ـجــز امل ـت ــراك ــم ما
قيمته  1510مـلـيــارات لـيــرة ،فائدتها
ال ـس ـنــويــة تـبـلــغ  100م ـل ـيــار ل ـي ــرة ،ما
يعني أن إلغاء براءة ّ
الذمة ستكون له
مفاعيل سلبية قاسية على التدفقات
املالية وعلى ّ
نمو العجز .هذا العجز،
ً
خفض االشتراكات
بــدأ أصــا ،بسبب
ّ
ب ـن ـس ـبــة  %50الـ ـت ــي م ــث ـل ــت الـقـضـمــة
األولــى ملـقــدرات الضمان ،أمــا القضمة
الثانية املتمثلة في إلغاء براءة الذمة
فقد تكون قاضية.

يعتبر قطاع البناء ،أكثر القطاعات إشكالية في لبنان:
في وظيفته االقتصادية ،وأرباحه ،وعشوائية تنظيمه،
وشروطه البيئية ،وظروف عماله البائسة ،اللبنانيني
والفلسطينيني والسوريني .كما أن قطاع البناء ،هو في
صلب ّأي سياسة إسكانية في البلد.
انتخب جاد ثابت ،املهندس املعماري ،رئيسًا لنقابة
ً
املهندسني ،حامال معه ،مشاريع إصالحية ،في مجال
السكن واإلعمار والبناء .في برنامج الئحة "نقابتي"،
التي ترأسها ،نية واضحة للتصدي لقضايا الشأن
العام.
ال أريد تحميل جاد تابت املسؤولية بالنيابة عن
الحكومة واملجلس النيابي ،لكني أدعوه وكخطوة أولى،
ومن موقعه النقابي ،إلى أن يبادر إلى تنظيم مؤتمر

نقابي وطني ،يجمع ،إلى نقابته ،نقابات العمال اللبنانية
في قطاع البناء ،واالتحاد العمالي العام ،واالتحاد العام
لعمال فلسطني ،وممثلني عن العمالة السورية ،ولجنة
الدفاع عن املستأجرين ،لبحث القضايا املشتركة ،في
إطار احترام حق العمل وحق السكن ،واالتفاقيات
الدولية التي ترعى حقوق الناس جميعًا ،محليني،
الجئني ،أو نازحني.
أعرف تمامًا ،أن جاد تابت ،يترأس نقابة لم تتعود على
هذه املبادرات ،وال هي تتبنى بالضرورة هذه القضايا،
وأن موازين القوى الحالية ،في املجلس الجديد ،ال
تسمح كثيرًا بتغيير فعلي .إال إذا كان التصويت
األخير لصالحه ،يعكس تغييرًا ما ،لم نلمسه بعد!
بانتظار اتضاح الرؤية ،إني أعتقد أن مبادرة ،كالتي
أقترح ،يمكن أن تفيد على مستويني على األقل:
 -لجهة العالقة بني النقابات العمالية ونقابة املهندسني.

فبعد تنسيق ناجح مع االتحاد العمالي العام ،في سنة
 ،1987في إطار املؤتمر النقابي الوطني العام ،وفي
مواجهة الحرب وتدني سعر صرف العملة الوطنية،
أصبحت العالقة شبه معدومة في السنوات األخيرة.
ولعل إحياء التنسيق بني النقابات العمالية في قطاع
البناء ونقابة املهندسني ،يفتح الباب أمام التنسيق بني
النقابات العمالية ونقابات املهن الحرة ،ال سيما في
املجاالت القانونية والصحية والسكنية ،ويوسع من
إمكانية التأثير النقابي ،على املستوى املعيشي.
 لجهة تشكيل قاعدة نقابية عريضة في قطاع البناء،ً
تحمل مشروعًا عماليًا ،إسكانيًا ،وبيئيًا متكامال،
تتفاوض عليه مع السلطة أو تضغط من أجل تحقيقه.
وربما يفتح الباب أيضًا ،أمام تنسيقيات أخرى
في القطاعات املختلفة ،تعمل من أجل التأثير ،في
السياسات العامة.

