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إقتصاد

العميد املتقاعد حداد: الستبدال املساعدة 
بنسبة زيادة ثابتة على الرواتب

تويل معظم الدول اهتامما خاصا بنظام التقاعد والحامية االجتامعية، النها تتعامل مع املواطن الذاهب اىل التقاعد عىل 
انه اعطى القسم االكرب واالهم من عمره يف مسرية االنتاج وتعزيز الدولة. لذلك، نجد َمن يعيشون يف مرحلة التقاعد 

ينعمون بحياة كرمية، بينام يعترب التقاعد يف لبنان كابوسا يؤرق اللبناين 

وال  كافية  غري  االساس  يف  لكنها  االجور،  زيادة 
واالهم  الخدمة،  نهاية  تعويضات  يف  تحتسب 
الفعلية  الخدمة  عسكريي  حق  يف  ظاملة  انها 
والتقاعد، وتكاد ترتقى اىل التمييز العنرصي بني 
رشائح املوظفني، ألن قيمتها املادية التي ستمنح 
للعسكريني تساوي نحو 50% من قيمتها التي 
اىل  بالنسبة  املدنيني.  املوظفني  ملثالئهم  ستمنح 
نظام التقاعد، يجب النظر اليه من زاويتني، زواية 
نظام تقاعد القطاع العام، وهو موجود حاليا وال 
تكمن املشكلة االساسية فيه مع انه يحتاج اىل 
تطوير، بل يكمن جوهر املشكلة يف انهيار سعر 
رصف اللرية وارتفاع االسعار من جهة اوىل، وعدم 
وطأة  من  يخفف  مبا  واالجور  الرواتب  زيادة 
الغالء الفاحش من جهة ثانية. ندرك ان الوضع 
ويجب  جدا،  صعب  للدولة  واملايل  االقتصادي 
والرواتب  االجور  زيادة  لكن  االمر،  مراعاة هذا 
بشكل معقول عىل قاعدة "بحصة بتسند خابية" 
املوظفني. يف  ان تخفف كثريا من معاناة  ميكن 
واالجور  الرواتب  كتلة  قيمة  كانت  املقارنة، 
القطاع  موظفي  ملجمل  االزمة  قبل  السنوية 
فاصبحت  دوالر،  مليارات   6 نحو  تعادل  العام 
تعادل االن نحو 400 مليون دوالر، فاذا اقدمت 
اجور  زيادة  املوظفني  منح  عىل  مثال  الحكومة 
بنسبة 100%، ستصبح قيمة الكتلة 800 مليون 
دوالر سنويا، فهل هذا امر مستحيل؟ اما الزاوية 
الثانية، فهي نظام تقاعد موظفي القطاع الخاص 
من  تعويضاتهم  عىل  حاليا  يحصلون  الذين 
االجتامعي من دون معاشات  الضامن  مؤسسة 
تقاعدية، وهنا تبدو اوضاعهم اكرث صعوبة، لذلك 
التقاعد  نظام  اقرار  عىل  معقودا  االمل  يبقى 
شبه  دراسته  باتت  الذي  االجتامعية  والحامية 

منجزة يف اللجان النيابية.

نظام  يغطي  املنشورة،  االحصاءات  احدث  يف 
التقاعد يف مؤسسات الدولة الرسمية عىل اختالف 
من  اقل  والعسكرية  والرتبوية  املدنية  فروعها: 
تبلغ نسبة املشمولني  املواطنني، فيام  20% من 
بنظام تقاعدي يف لبنان، من اي نوع كان، وفقا 
مجمل  من   %34.5 للمعيشة  الوطني  للمسح 
العاملني و17.3% من مجمل الناشطني اقتصاديا، 
وهي نسبة متدنية قياسا ببلدان اخرى. مع دخول 
الدويل  النقد  صندوق  مع  مفاوضات  يف  لبنان 
واالقتصادي،  املايل  والتعايف  االنقاذ  خطة  حول 
التي  البنود  ضمن  من  هو  التقاعد  نظام  فان 
تبحث، كام ان االنهيار النقدي جعل من يذهب 
يتقاضاه  ما  ألن  صعب  وضع  يف  التقاعد  اىل 
وال  الكريم،  العيش  مقومات  ادىن  له  يؤّمن  ال 
يكفيه لسنوات تقاعده، قرصت ام طالت، وسط 
قلتها  املكتسبات عىل  بكل  االطاحة  من  خشية 
اللبناين  يفقد  والدخول يف مسار جديد  وندرتها 
ناهيك  االجتامعية،  الحامية  مقومات  ابسط 
تشكل  كانت  التي  العمر"  "تحويشة  بفقدان 
اللبنانيني  ودائع  اختفت  بعدما  واملعني،  السند 
مل  منظمة  نهب  عملية  ومورست  املصارف،  يف 
تشهدها اي دولة من دول العامل، اكانت متحرضة 

ام ال تزال تعيش بال نظام. 
"االمن العام" حملت هذا امللف اىل العميد الركن 
القانوين  املنرب  الناشط يف  دانيال حداد،  املتقاعد 

للدفاع عن حقوق العسكريني املتقاعدين.

■ مع تراجع قيمة اللرية اللبنانية، كيف تصف 
اولئك  ينتظر  واي مصري  اليوم،  املتقاعدين  حال 
اصبحت  بعدما  التقاعد  ابواب  عىل  هم  الذين 
املعاشات والتعويضات التقاعدية ال تساوي شيئا؟

□ بدأت معاناة املوظفني املتقاعدين وخصوصا 

الالحق  الغنب  لنا  ترشح  ان  ميكن  هل   ■
بالعسكريني يف املساعدة االجتامعية الواردة يف 

مرشوع قانون املوازنة؟
□ سبب الظلم الالحق بالعسكريني يف الخدمة 
الفعلية والتقاعد، هو بكل بساطة احتساب 
املعاش  الراتب واساس  اساس  املساعدة عىل 
مرشوع  من   138 املادة  وفق  التقاعدي 
املوازنة، اذ ان اساسات رواتب العسكريني او 
معاشاتهم التقاعدية، وخصوصا الضباط منهم، 
ومعاشات  رواتب  من  تقريبا   %50 تساوي 
مثالئهم يف القطاعات املدنية الذين يوازونهم 
والباقي  والدرجة،  الخدمة  الفئة وسنوات  يف 
من املتمامت. مرد هذا الفارق اىل انه تم دمج 
تعويضات املوظفني املدنيني يف صلب الراتب، 
بينام مل تدمج لدى العسكريني، وكان الهدف 
من عدم الدمج، هو تخفيف تكلفة تعويضات 
تحتسب  كونها  للعسكريني  الخدمة  نهاية 
يف  الهدف  وليس  فقط،  الراتب  اساس  عىل 
اي حال من االحوال االنتقاص من حقوقهم. 
كام  التقاعدي  املعاش  او  الراتب  فمتمامت 
نص عليها قانون الدفاع الوطني، هي جزء ال 
التقاعدي، وقد  املعاش  او  الراتب  يتجزأ من 

الناشط يف املنرب القانوين للدفاع عن حقوق العسكريني املتقاعدين العميد الركن املتقاعد دانيال حداد.

الذين اصبحوا على ابواب 
التقاعد مصيرهم سيكون 

كمصير رفاقهم وربما اسوأ

العسكريني منهم مع بدء انهيار اللرية اللبنانية 
تقييد  اىل  باالضافة   ،2019 العام  اواخر  يف 
اىل  االزمة  وصلت  حتى  املرصفية  السحوبات 
ذروتها اليوم. عىل سبيل املثال، تراجعت قيمة 
املعاش التقاعدي للعميد وهو من الفئة االوىل 
يف الدولة اىل نحو 250 دوالرا، والعقيد وهو من 
الفئة الثانية اىل اقل من 200 دوالر، والعسكريني 
رتبة  حتى  جندي  رتبة  من  الضباط  غري  من 
مؤهل اىل اقل من  100 دوالر. يف املقابل، يجب 
الخدمات  من  العديد  هناك  ان  ننىس  ال  ان 
االساسية تدفع بالعملة الصعبة، كتكلفة اشرتاك 
واالجهزة  واملحروقات،  الكهربائية،  املولدات 
الكهربائية واالدوية، كام ان معظم املتقاعدين 
او  االسكان  قروض  اقساط  يسددون  يزالون  ال 
القروض الشخصية. هذا الوضع املأساوي طاول 
جميع املتقاعدين بال استثناء، ما اضطر بعضهم 
اىل العمل كيفام كان، فيام اقدم البعض االخر 
من الذين ال يستطيعون العمل بسبب الظروف 
تبقى  ما  استخدام  عىل  العمر  وتقدم  الصحية 
من مدخراتهم او بيع قسم من ممتلكاتهم او 
املهجر، وذلك بهدف  لهم يف  باقرباء  االستعانة 
ابعاد شبح العوز عن عائالتهم وعدم الوقوع يف 
املحظور. اما الذين اصبحوا عىل ابواب التقاعد، 
املتقاعدين،  رفاقهم  كمصري  سيكون  فمصريهم 
الخدمة،  يف  يزالون  ال  الذين  حتى  اسوأ.  ورمبا 
فان اوضاعهم ليست افضل بكثري، الن االنهيار 
او  تقدميات  منه  تحد  ان  من  اكرب  الحاصل 

مساعدات بسيطة تأيت من هنا او هناك.

■ هل الحل يف ادامة املساعدة االجتامعية ام ان 
املطلوب اعادة نظر شاملة يف نظام التقاعد؟

اشكال  من  االجتامعية هي شكل  املساعدة   □

الرتب  سلسلة  قانون  يف  االعتبار  يف  اخذت 
والرواتب الصادر يف العام 2017، بحيث اتت 
اساسات رواتب العسكريني وقيمة الدرجات 
املمنوحة لهم اقل من نصف تلك املمنوحة 
لسائر موظفي القطاع العام، لذا فان اي اخالل 
بهذا االمر يستوجب حكام اعداد سلسلة رتب 
العدالة  تحقق  للعسكريني،  ورواتب جديدة 
املوظفني  مثالئهم  بني  الكاملتني  واملساواة 
املدنيني، استنادا اىل الفئات الوظيفية والتدرج 
وسنوات الخدمة. اقرار املادة 138 من مرشوع 
املوازنة بصيغتها الحالية ميثل سابقة خطرية ال 
بها، كونه ينطوي عىل تعسف  القبول  ميكن 
وهو  العسكريني،  حق  يف  ومعلن  واضح 

مخالف الحكام الدستور والبسط قواعد دولة 
القانون واملؤسسات.

■ ماذا تقرتحون من اجل التعويض عىل فقدان 
قيمتها  الخدمة  نهاية  وتعويضات  الرواتب 

السابقة؟
□ مثة اقرتاحات عدة، لكني اعتقد ان االقرتاح 
تنجم  ال  والذي  للتطبيق  القابل  االفضل 
هو  الدولة،  مالية  عىل  خطرية  تداعيات  عنه 
زيادة  بنسبة  االجتامعية  املساعدة  استبدال 
ثابتة عىل الرواتب مبا يف ذلك رفع الحد االدىن 
لالجور ملوظفي القطاعني العام والخاص. بهذه 
الرواتب،  صلب  يف  الزيادة  تدخل  الطريقة 
فرتتفع قيمة التعويضات تلقائيا ويستفيد منها 
جميع املوظفني يف الخدمة الفعلية والتقاعد. 
اما قيمة هذه الزيادة فمن املفرتض ان يجري 
مع  االسعار  غالء  مؤرش  عىل  بناء  تحديدها 

مراعاة وضع مالية الدولة بطبيعة الحال.

■ االنهيار طاول الخدمات الطبية والتعليمية، 
هل من تصور ما للحد من هذا االنهيار؟

□ لبنان مير بازمة اقتصادية ومالية غري مسبوقة 
ثالثة  لنحو  الدولة  موازنة  عجز  تراكم  نتيجة 
عقود. ان اكرث املترضرين من هذه االزمة هم 
تدفع  اوىل  جهة  فمن  العام.  القطاع  موظفو 
اي  عليها  يطرأ  ومل  الوطنية  بالعملة  رواتبهم 
جهة  ومن  العملة،  انهيار  مع  يتناسب  تعديل 
ثانية تراجعت الخدمات الطبية والتعليمية التي 
تقدمها الدولة لهم والفراد عائالتهم بشكل حاد. 
ان مسؤولية الخروج من هذا الوضع املأساوي 
هي مسؤولية مزدوجة تقع عىل عاتق جهتني: 
الدولة كرب عمل من واجبها زيادة االعتامدات 
املخصصة للتعليم والطبابة يف املوازنة، واملجتمع 
يجوز  فال  والتعليمية،  الطبية  مبؤسساته  املدين 
االقتصادية  الظروف  ظل  يف  املؤسسات  لهذه 
اللبناين  الشعب  يعانيها  التي  الخانقة  واملالية 
وخصوصا موظفي القطاع العام، ان تضاعف من 
تكلفة خدماتها ثالث او اربع او خمس مرات او 
اكرث بالعملة الوطنية، يف وقت مل يجر اي تصحيح 

لالجور عىل رواتب هؤالء املوظفني. 
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