
اآللية ضمن خطة اجتماعية شاملة 
تهدف الى تأمني الحاجات األساسية 

للفقراء تحت خط الفقر املدقع. 
3- يقول املستشار اإلقليمي لالسكوا 
أديب نعمة إنه ال يجب حصر الدعم 
باملازوت، إذ ال بد من تحقيق تصور 
اجتماعي شامل في لبنان لتقليص 
ال  القضايا  »فتجزئة  ال��ف��ق��راء،  ع��دد 
ت��وص��ل ال���ى ن��ت��ي��ج��ة«... وف���ي اإلط���ار 
ن��ف��س��ه، ي���ق���ول خ��ب��ي��ر اج��ت��م��اع��ي إن 
السكان الذين يقعون تحت خط الفقر 
املدقع يمّثلون حوالى 5 في املئة من 
إجمالي عدد السكان في لبنان، أي 
أن  )باعتبار  عائلة  أل��ف   50 ح��وال��ى 
ك��ل ع��ائ��ل��ة ت��ت��أل��ف م��ن 4 أش��خ��اص(، 
ول���ي���س ك����ل ه������ؤالء ي���ح���ت���اج���ون ال���ى 
دعم في مادة امل��ازوت، إذ إن حوالى 
ن��ص��ف��ه��م ي��ع��ي��ش��ون ع���ل���ى ال��س��اح��ل 
اللبناني، بحيث ال يبقى إال ما بني 
20 ألفًا إلى 25 ألف عائلة تتوزع على 
ج�����رود ال��س��ل��س��ل��ة ال��غ��رب��ي��ة وج����رود 
ع����ك����ار وال���ض���ن���ي���ة وب�����ش�����ري وج�����رد 
البترون وجرد كسروان، وصواًل الى 
يمكن  وبالتالي  والبقاع...  الجنوب 

اقتصاد

مستخدمو الكهرباء خائفون من الخصخصة
تحّرك

املعنية  ال�����وزارات  ب��ني  م��ا  التنسيق 
وال���ب���ل���دي���ات ل��ت��ح��دي��د األس�����ر األش���د 
ف����ق����رًا، ك���م���ا ي����دخ����ل ف����ي ال��ت��ص��ن��ي��ف 
ال��ع��ائ��الت ال��ت��ي ت��رأس��ه��ا ن��س��اء غير 
ع���ام���الت، وال��ع��ج��ائ��ز، وب��ذل��ك يمكن 
التي  الدعم  آلية  عن  البحث  حينها 
إما  م��ب��اش��رة،  أن تكون  املنطقي  م��ن 
عبر البونات أو عبر املعونات التي 
تحقق املتطلبات األساسية للعيش. 
ويلفت الخبير الى أن مشروعًا كهذا 
يحتاج الى باحثني اجتماعيني في 
القيام  يكفي  ال  إذ  امل��ن��اط��ق،  جميع 
م��ت��اب��ع��ت��ه��ا  دون  م����ن  ب�����ال�����دراس�����ات 

بخطوات عملية. 
غ���ال���ب  االق������ت������ص������ادي  ال����خ����ب����ي����ر   -4
ال���ح���ك���وم���ة  أن  ي�������رى  ال  ب���وم���ص���ل���ح 
اللبنانية لديها نية أصاًل في الدعم، 
إذ إن املنظمات الدولية تفرض على 
لبنان شروطها االقتصادية، ومنها 
للمواطنني.  الدعم  أشكال  كل  إلغاء 
ومن جهة أخرى، فإن كل املحاوالت 
ال���ت���ي ل��ح��ظ��ت دع����م م�����واد أس��اس��ي��ة 
للمواطنني انتهت في جيوب بعض 
ال��ن��اف��ذي��ن ال��س��ي��اس��ي��ني وال��ش��رك��ات 
االح��ت��ك��اري��ة وال���ت���ج���ار، وي��ل��ف��ت ال��ى 
أن الحل الوحيد في هذا اإلطار هو 
ال���دع���م امل��ب��اش��ر ل��ل��ع��ائ��الت ال��ف��ق��ي��رة، 
إذ من العروف أن كل عائلة تحتاج 
ال�������ى ث����الث����ة ب����رام����ي����ل م�����ن امل��������ازوت 
ف���ي ف��ص��ل ال���ش���ت���اء، وي��م��ك��ن إع��ط��اء 
ال��ع��ائ��الت ال��ف��ق��ي��رة م��س��اه��م��ة مالية 
عبر البلديات أو املحافظات، مشيرًا 
الى أن سوريا طبقت نظام البونات 
في السابق، وكانت التجربة ناجحة 
جدًا، ثم ألغيت البونات واستبدلت 
باملساعدات املادية املباشرة، الى أن 
ألغي الدعم نهائيًا. ويضيف »أعتقد 
أزم��ة أساسية، وليس  لبنان  ف��ي  أن 
الحاكمة،  السلطة  ل��دى  ت��ردد  هناك 

فهي ال تريد الدعم«. 

سيرتفع سعر صفيحة 
المازوت 900 ليرة حتى 

يوم رأس السنة 

 إلى اإلضراب املفتوح
ً
شربل صالح: إضراب تحذيري الثالثاء املقبل... وصوال

محمد وهبة 

كهرباء  ومستخدمي  ع��م��ال  ن��ق��اب��ة  أع��ل��ن��ت 
ل��ب��ن��ان، ف��ي م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي ع��ق��دت��ه أم��س 
في مقّرها �� طريق النهر، أنها تنّفذ الثالثاء 
امل��ق��ب��ل اع��ت��ص��ام��ًا وإض���راب���ًا م��ت��زام��ن��ني في 
دوائ����ر م��ؤس��س��ة ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان ومكاتبها 
كلها، احتجاجًا على عدم إقرار وزير الطاقة 
واملياه جبران باسيل، الدراسة التي خلصت 
إليها اللجنة املكّلفة وضع مقترحات تحمي 
مخاطر  م��ن  وتعويضاتهم  العمال  حقوق 
خصخصة الكهرباء بجميع قطاعاتها من 
إن��ت��اج ون��ق��ل وت��وزي��ع وج��ب��اي��ة... ف��ي إط��ار 
»الشراكة مع القطاع الخاص« التي أعّدها 
باسيل ووافق عليها مجلس الوزراء وبدأت 

وزارة الطاقة بتنفيذها. 

هواجس ما بعد الشراكة 
في الواقع، لدى النقابة الكثير من الهواجس 
ال���ت���ي دف��ع��ت��ه��ا إل�����ى س���ل���وك ه�����ذا ال��ط��ري��ق 
إل��ى مطلع  يعود  قلقها  إن  إذ  التصعيدي، 
السنة الجارية حني بدأ الحديث يتزايد عن 
الطاقة  وزارة  تعّدها  الطاقة  لقطاع  خ��ّط��ة 
ف���ي إط�����ار ال���ش���راك���ة م���ع ال���ق���ط���اع ال���خ���اص، 
عن  االستقصاء  باتجاه  النقابة  فانطلقت 
األم�����ر واس���ت���ي���ض���اح م��ص��ي��ر امل��س��ت��خ��دم��ني 
في  مستخدم   1800 نحو  فهناك  والعمال، 
م��ؤس��س��ة ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان وأك���ث���ر م���ن 2000 
عامل من »عمال املتعهد« يرون أن ديمومة 

عملهم في خطر بسبب الخصخصة... 
اص���ط���دم���ت ال��ن��ق��اب��ة م���ع ال����وزي����ر ع��ل��ى إث��ر 
تنفيذية،  ل��ج��ان  ف��ي  ب��إش��راك��ه��ا  مطالبتها 
لكن ال��ص��دام ل��م ي��دم ط��وي��اًل، فبعد سلسلة 
لجنة  ت��وّل��ت  ����� سياسّية  عمالّية  ات��ص��االت 
العمال في التيار الوطني الحّر جزءًا منها 
وإزال��ة  للعمال  تقديم ضمانات  ف��ي سياق 
مع  الثقة  تمتني  وإع���ادة  النقابة  ه��واج��س 
ال����وزي����ر، ت���وّص���ل ال���ط���رف���ان، ف���ي ت���م���وز من 
بتأليف  اتفاق يقضي  إلى  الجارية،  السنة 
لجنة ل��وض��ع دراس����ة ع��ن ال��ط��رق واآلل��ي��ات 
التي تؤّمن حقوق العمال، وهي مؤلفة من 
م��س��ت��ش��ارة ل��ل��وزي��ر ب��اس��ي��ل، وم���ن مؤسسة 

كهرباء لبنان التي مّثلها املدير اإلداري. 

آلية إقرار الدراسة 
أن��ج��زت ال��ل��ج��ن��ة ال���دراس���ة، وواف���ق���ت عليها 
ن��ق��اب��ة ع��م��ال وم��س��ت��خ��دم��ي ك��ه��رب��اء لبنان 
على أنها تحمي ديمومة عملهم وحقوقهم 
امل���ال���ي���ة، آم���ل���ني إق����راره����ا ب��س��رع��ة ق��ب��ل ب��دء 
الشراكة،  مشروع  في  التنفيذية  الخطوات 
أي ق���ب���ل ب�����دء ع��م��ل��ي��ات ت���أه���ي���ل ال���ش���رك���ات 
ف��إذا  ال���ش���روط،  دف��ت��ر  وتصنيفها وإط����الق 

في  النقابة  معركة  ال��وزي��ر تصبح  وّق��ع��ه��ا 
مجلس ال�����وزراء. وب��ح��س��ب رواي����ة ع���دد من 
ف��إن قلقهم ناجم ع��ن عدم  النقابة،  أع��ض��اء 
وض����وح ف���ي اآلل���ي���ات اإلداري�������ة ال��ت��ي يجب 
ن��اف��ذة، فيما  ال��دراس��ة لتصبح  أن تسلكها 
تبلغوا من أحد مستشاري باسيل أن إقرار 
الدراسة يبدأ أواًل في مجلس إدارة مؤسسة 
كهرباء لبنان، ثم تحال على الوزير باسيل 
ف��ي��وّق��ع��ه��ا وي��رف��ع��ه��ا إل���ى م��ج��ل��س ال�����وزراء، 
الكهرباء  إدارة  مجلس  أن  أي��ض��ًا  وتبلغت 

يرفض توقيعها. 
غ��ي��ر أن ع����ددًا م���ن أع���ض���اء م��ج��ل��س اإلدارة 
ل��م يعرض  ال��ن��ق��اب��ة إن األم���ر  ق��ال��وا ملمثلي 
إل��ى  عليهم أص�����اًل... فاستمر األخ���ذ وال����رّد 
النقابة  أم��ه��ل��ت  مطلع ه���ذا األس���ب���وع ح��ني 
ح��ت��ى م����رور األع���ي���اد ق��ب��ل ب����دء ال��ت��ص��ع��ي��د، 
إال أن��ه��ا ع����ادت وس���ّرع���ت خ��ط��وات��ه��ا أم��س 
م���ح���ّددة م���وع���دًا ل��ت��ن��ف��ي��ذ اإلض������راب ف���ي 22 
واتهمت  املقبل،  ال��ث��الث��اء  أي  األول،  ك��ان��ون 
باسيل بأنه »يريدها معركة مع النقابات«، 

فما الذي جرى؟ 

ردود متبادلة 
يقول مسؤولون في مؤسسة كهرباء لبنان 
لبنان  ك��ه��رب��اء  إدارة  إن مجلس  وال��ن��ق��اب��ة، 
تلّقى، بعد ساعات قليلة على عقد املؤتمر 
الصحافي الذي عقدته النقابة منذ يومني، 
إي����ع����ازًا ب��ت��س��ري��ع إق�������رار ع��م��ل��ي��ة ت��ص��ن��ي��ف 
وت��أه��ي��ل ال��ش��رك��ات امل��ؤه��ل��ة ل��الش��ت��راك في 
اس������ت������دراج ال�����ع�����روض ف�����ي م����ج����ال ت���وزي���ع 
ال��ك��ه��رب��اء، وت��ب��نّي ل��رئ��ي��س ال��ن��ق��اب��ة، شربل 
أق��ّر تصنيف 10  صالح، أن مجلس اإلدارة 
ش��رك��ات م��ؤه��ل��ة لتقديم خ��دم��ات ال��ت��وزي��ع 
ف��ي ش��رك��ة ال��ك��ه��رب��اء )س��رف��ي��س ب��روف��اي��در، 
أي تنفيذ شبكات وتركيب أعمدة كهرباء، 
وجباية وك��ش��ف...(، موضحًا أن األم��ر كان 

بمثابة »رّد سريع على النقابة«. 
وبحسب أعضاء في املجلس فقد ُقّسم لبنان 

ال��ع��روض  لتقديم  جغرافية  مناطق   3 إل��ى 
على هذا األساس، فيما لم يبق إال تصديق 
العروض.  استدراج  الشروط إلط��الق  دفتر 
أن  ق��ب��ل  ب���دأت  التنفيذية  ال��خ��ط��وات  أن  أي 
ت��ك��ون ح��ق��وق ال��ع��ام��ل��ني م��ؤّم��ن��ة، علمًا ب��أن 
بيان النقابة يشير إلى أن »الشراكة تعطي 
الوزير، من دون العودة الى مجلس الوزراء 
أو مجلس إدارة املؤسسة، الحق في حرية 
التصرف إداريًا وماليًا وما شابه بالتعاقد 
م��ع ال��ش��رك��ات«، وب��ال��ت��ال��ي ف��ه��و ي��ح��اول أن 

»يضع النقابات أمام األمر الواقع«. 
ف��ي ه��ذا اإلط���ار، وّج��ه��ت النقابة كتابًا إلى 
كل من رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس 
النواب، وخصوصًا مجلس الوزراء، لطلب 
»تجميد تنفيذ خطة الوزير باسيل فورًا«، 
 

ّ
م��ش��ي��رة إل���ى أن »ت��ش��رك��ة ال��ت��وزي��ع ال تحل
مشكلة الكهرباء التي هي مشكلة إنتاج ال 

مشكلة كابل أو عمود أو غير ذلك«. 
ز شكوك النقابة، أن مجلس إدارة 

ّ
وما يعز

ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان م��دع��و إل���ى االن��ع��ق��اد خ��الل 
أعماله  ج��دول  وعلى  يوميًا،  املقبلة  األي���ام 
لتنفيذ  العملية  بالخطوات  يتعلق  ما  كل 
خطة خصخصة كهرباء لبنان، وال سيما 
على مستوى التوزيع، لذلك حّددت النقابة 
»مهلة للتفاوض إلى ما بعد عيدي امليالد 
ورأس السنة، مؤكدة موقفها الثابت لجهة 
التصعيد إذا لم يتجاوب الرؤساء الثالثة 
بتنفيذ »إض���راب  ال��ط��اق��ة«، ملّوحة  ووزي���ر 
مفتوح«، ومحّملة باسيل »مغّبة ما ينتج 
من ذل��ك، ألن حقوقنا ومكتسباتنا لم ولن 
ال��وزراء  تكون لقمة سائغة، فما عجز عنه 
ال��س��اب��ق��ون ي���ح���اول وزي����ر ال��ط��اق��ة ال��ح��ال��ي 

تمريره«. 
إذًا، يلّوح العمال باإلضراب املفتوح، عسى 
أن ي��ب��ل��غ ص��وت��ه��م ج��ل��س��ة م��ج��ل��س ال�����وزراء 
التي انعقدت أمس مثقلة بأزمة سياسية، 

فما هي مطالبهم: 
���� إدخ���ال ع��م��ال املتعهد وج��ب��اة اإلك����راء في 

نظام األجراء. 
���� م��واف��ق��ة وزي���ر ال��ط��اق��ة على ال��دراس��ة التي 
أن���ج���زت���ه���ا ال���ل���ج���ن���ة امل���ك���ل���ف���ة ح���ف���ظ ح��ق��وق 

العمال، وإحالتها على مجلس الوزراء. 
�� إقرار الترفيع في املصلحة الوطنية لنهر 
واستكمال  ال��ط��اق��ة،  وزارة  ع��ب��ر  الليطاني 
للفئة  لبنان  كهرباء  مؤسسة  ف��ي  الترفيع 
ال��خ��ام��س��ة وم����ا دون ف���ي ال��س��ل��ك��ني ال��ف��ن��ي 
امل��ه��ن��دس��ني  ت��رف��ي��ع  ع���ق���دة  وف����ك  واإلداري، 

للفئة 2/2. 
�� إق��رار الهيكلية اإلداري���ة وتسوية أوض��اع 
امل��ت��ع��اق��دي��ن ف���ي امل��ص��ل��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة لنهر 

الليطاني وكهرباء لبنان. 
�� إقرار بدل االختصاص للمهندسني. 

يزيد توزيع املازوت مع بداية فصل الشتاء ليقارب 5 ماليني ليتر يوميًا )أرشيف ــ مروان بو حيدر(
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باختصار

◄ تحويل قطاع االتصاالت إلى إمارات كاٍف لخرقه 

ألقاها في جامعة  االت��ص��االت، شربل نحاس، خالل محاضرة  لوزير  الكالم 
»AUL« ف���ي ال��ك��س��ل��ي��ك، أم����س. وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق ل��ي��س م��س��ت��غ��رب��ًا »ال��خ��رق 

اإلسرائيلي بالشكل الذي حصل«. 
»أوج��ي��رو«،  االت��ص��االت وهيئة  ب��ن وزارة  أّن هناك فرقًا  وش���ّدد نحاس على 
أوج��ي��رو«.  بذلك عن  وَم��ن يحاسبها، وه��ي تختلف  لها هيكلّيتها  »ف��ال��وزارة 
كذلك وضع التجربة الحكومية الراهنة »في سياق االتفاق على طّي الصفحات 
املمتدة من عام 1993 حتى عام 2003، ومن 2003 حتى 2008«، مشيرًا إلى 

أّن »هناك قوانن يجب إعادة صوغها«. 

◄ خطوات ملّحة ملعالجة مشاكل الطيران املدني 

لبنان، خالل  الدولية،  التجارة  الجوي في غرفة  النقل  لجنة  باتخاذها  طالبت 
اج��ت��م��اع عقدته أم��س ب��رئ��اس��ة ي��وس��ف ل��ح��ود وح��ض��ور األم���ن ال��ع��ام للغرفة 
يوسف كنعان. وأهّم الحلول التي طرحتها اللجنة ملعالجة التدهور الحاصل 
في هذا القطاع الحيوي لالقتصاد اللبناني هي: أواًل، اإلسراع في تعين رئيس 
وأعضاء الهيئة العامة للطيران املدني، بحيث تمارس مهماتها تبعًا للمراسيم 
الخدمات  وتحسن  ب��ي��روت  مطار  تطوير  ف��ي  أهمية  م��ن  لذلك  مل��ا  التطبيقية، 
وتطوير  توضيح  ثانيًا،  واألم��ن.  السالمة  من  أعلى مستوى  على  واملحافظة 
اآللية املوضوعة لتطبيق سياسة األجواء املفتوحة، مع األخذ بعن االعتبار آراء 
شركات الطيران الوطنية والهيئات االقتصادية واملستهلكن، ملا لذلك من تأثير 

على حركة النقل وتطّور املطار. 

◄ تراجع اإلنفاق على الصّحة إلى 8.25% من الناتج 

ما يمّثل تحسنًا ملموسًا مقارنة باملستوى الذي كان سائدًا قبل 20 عامًا، 
وفقًا لقول املدير العام لوزارة الصّحة وليد عمار. 

 »Improve« ف��ي حفل إط��الق م��ش��روع ال��وزي��ر محمد خليفة  وخ��الل تمثيله 
الذي يهدف الى تحسن أداء املستشفيات، قال عمار إّن التحّسن بن عامي 
1992 و2010 حدث أيضًا على صعيد ما يدفعه املواطنون من جيبهم لتغطية 
ال��ن��ف��ق��ات ال��ص��ح��ّي��ة، ف��ق��د ت��راج��ع��ت النسبة م��ن 60% إل���ى 44% م��ن اإلن��ف��اق 
اإلجمالي في القطاع.  وبحسب نقيب أصحاب املستشفيات سليمان هارون، 
فإّن الهدف من املشروع هو قياس أداء املستشفيات، وفق معايير ومؤشرات 

يجري االتفاق عليها مع الجهات املسؤولة عن املشروع. 

◄ أضرار العاصفة بلغت ماليني الدوالرات في جبيل وكسروان 

وفقًا لعضو اتحاد املزارعن في املنطقة جورج بعينو، الذي أوضح أّن الخسائر 
في كّل مشروع زراعي تراوحت بن 40% و50%، فيما معّدل الخسارة في كّل 

بيت بالستيكي بلغت 10 آالف دوالر. 
وأعلن بعينو اتخاذ »خطوات تصعيدية إذا لم تبادر الدولة عبر أجهزتها إلى 

التحرك، ألن ما أصاب املزارع من هذه العاصفة ال يحتمل«. 
)األخبار، مركزّية( 
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تأهيل 10 شركات 
للمشاركة في استدراج 

عروض خصخصة 
التوزيع في شركة 

الكهرباء 


