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ممثل املديرية العامة لالمن العام يف "رابطة قدماء القوى املسلحة اللبنانية" العميد حافظ شحادة. 

عىل  احتجاجا  االرض  عىل  تحركات   ،2018 موازنة  النواب مرشوع  مجلس  اقرار  قبل  املتقاعدين،  العسكريني  من  عدد  نفذ 
ما الحقته بهم املوازنة من نقص يف معاشات التقاعد. لكن كان لـ"رابطة قدماء القوى املسلحة اللبنانية" تحّفظ عن هذه 

التحركات، ودعت اىل تحصيل الحقوق عرب املفاوضات مع املسؤولني، واالستظالل بعباءة املؤسسة االم 

املطالبة  ان  املتقاعدون  العسكريون  اعترب 
بالحقوق والتحرك يف الشارع حق مرشوع لهم، 

واخترصوا مطالبهم يف االيت: 
• سلسلة رتب ورواتب عادلة بني جميع املوظفني 
وفق الفئات، والبقاء عىل عاتق وزارة الدفاع من 
يدير  للمتقاعدين  كمديرية  رسمي  جهاز  خالل 

شؤونهم ويحل مشاكلهم ويؤمن رواتبهم. 
الفروقات  ودفع  للزيادات  التجزئة  وقف   •

الناتجة منها. 
واالجتامعية  املدرسية  املساعدات  مس  عدم   •
للعدالة  تأمينا  املوازنة  من   43 املادة  والغاء 
واملساواة، واالبقاء عىل حقوقهم املكتسبة التي 
الرتب  سلسلة  قانون  من   18 املادة  كرستها 
التي  الزيادات  عىل  التقسيط  والغاء  والرواتب، 

منحها قانون السلسلة. 
وزارة  عن  مندوبني  تضم  خاصة  لجنة  تأليف   •
لقانون  الخاضعة  املؤسسات  وجميع  املال 
التقاعد، وبشكل خاص مندوبني عن املتقاعدين، 
لدرس هذا املوضوع بدقة، ووضع قانون جديد 

يؤمن حقوق املتقاعدين والدولة معا.
يتعلق جوهر املشكلة باملادة 43 من املوازنة التي 
نصت عىل اعادة احتساب الزيادة عىل معاشات 
او  املتقاعد  معاش  متوسط  يوازي  مبا  التقاعد 
يرى  الفعلية.  الخدمة  يف  هو  ممن  مياثله  من 
النيل  تستهدف  املادة  هذه  ان  املتقاعدون 
احتساب  عملية  تسهيل  بحجة  حقوقهم  من 

الزيادات.
عضو  رشحها  التحرك  واسباب  القضية  تفاصيل 
ممثل  اللبنانية"  املسلحة  القوى  قدماء  "رابطة 
املديرية العامة لالمن العام فيها العميد حافظ 
شحادة لـ"االمن العام"، موضحا ان هناك التباسا 
الوطنية  "الهيئة  تحرك  وبني  الرابطة  تحرك  بني 
اىل  لجأت  التي  املسلحة"  القوات  لقدامى 
تستسيغه  ال  امر  وهو  الطرق،  وقطع  التظاهر 

الرابطة "حتى ال تحرج املؤسسة االم التي ينتمي 
املتقاعدين  العسكريني  من  طرف  كل  اليها 
باعتبارها االب الروحي للمتقاعدين ومشكلتهم 

بني يديها". 

■ كم يبلغ عدد املتقاعدين العسكريني؟
عسكري  الف   30 نحو  عددهم  ان  اعتقد   □

متقاعد يف كل االجهزة.

العسكريني  مطالب  نلخص  ان  ميكن  هل   ■
املتقاعدين واين يقع الغنب؟

 18 املادة  يف  نص  عىل  الرابطة  استحصلت   □
زيادة  املتقاعدين  اعطى  السلسلة،  قانون  من 
سنة  التقاعد يف  معاش  اساس  من   %85 بنسبة 
سنوات.  ثالث  عىل  الزيادة  وتجزأت   ،2008
لكنها  التجزئة.  عىل  بداية  كان  االحتجاج  لكن 

رصاحة  اليه  سعى  وسط  حل  مثابة  كانت 
من  يؤخذ  ان  عىل  بري،  نبيه  املجلس  رئيس 
التي  الزيادة  من  وليس   %85 الراتب  اساس 
اعطاء  يعني  ما  العسكريني،  مبعاشات  لحقت 
وليس  جدا  مقبوال  حال  املتقاعدين  العسكريني 
التي  املالية  الظروف  اىل  نظرا  املطلوب،  الحل 
ورد يف  ما  استجد هو  ما  لكن  الدولة.  فيها  متر 
املادة 43 من قانون موازنة العام 2018 من نص 
باحتساب متوسط  الزيادة  احتساب  اعادة  عىل 
الخدمة  يف  مياثله  ومن  املتقاعد  بني  الزيادات 
الفعلية، وهنا حصل التخوف من مس الحقوق 
التي حصلنا عليها عام 2017. عقدنا اجتامعات 
موظفي  لقدامى  الوطني  املكتب  مع  شاملة 
ومنتدى  العامني  املديرين  يضم  الذي  الدولة 
والتعليم  الثانويني  االساتذة  ومتقاعدي  السفراء 
الرسمي بهدف رفع الصوت عاليا. كذلك اصدرنا 

بيانا واضحا ارسلناه اىل كل املسؤولني من فخامة 
رئيس الجمهورية اىل دولة رئيس املجلس ودولة 
ايضا  وحصلت  الوزراء،  واىل  الحكومة  رئيس 
املسؤولني.  مع  وفود  عرب  شخصية  اتصاالت 
مس  بعدم  املال  وزير  ترصيح  جاء  هنا،  من 
العسكريني  مخصصات  وال  املتقاعدين  حقوق 
من  للتأكد  املوضوع  نتابع  ونحن  وتعويضاتهم، 

صدقيته، وعىل ما يبدو هناك صدقية.

■ هل حصل تنسيق بني الرابطة وبني املؤسسات 
االم التي يتبع لها العسكريون؟

□ الرابطة كانت حريصة عىل نقل املطالب اىل 
حصلت  واالمنية.  العسكرية  املؤسسات  قادة 
لقاءات مع قائد الجيش ومع املدير العام لالمن 
العام واملدير العام لقوى االمن الداخيل واملدير 
العام المن الدولة، وقد تعهدوا جميعا التعاطي 
قضايا  مع  كتعاطيهم  املتقاعدين  قضايا  مع 
عسكريي الخدمة الفعلية. مثة وعود نلمسها عرب 
بان  اعتقد  لذا  نرفعه،  التجاوب مع كل مطلب 
املدير  ان  نشهد  تضيع.  لن  املتقاعدين  حقوق 
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم كان من 
يقف  وهو  حقوقنا،  لتحصيل  املتحمسني  اشد 

معنا يف هذا املجال.

العسكريني  مطالب  بني  اختالف  من  هل   ■
ان  ام  مؤسسة،  كل  يف  واوضاعهم  املتقاعدين 

لديهم املشكلة نفسها واملطالب ذاتها؟  
□ ال يوجد اي فارق حتى مع املوظفني املدنيني 
املتقاعدين الذي متت تجزئة زياداتهم ايضا. لذلك 
نحن نطالب بان يبقى التقاعد يف املؤسسة االم 
للمتقاعد، وان تضم اللجان التي تتألف من اجل 
للمتقاعدين  تعويضات  او  زيادة  اي  يف  البحث 
من كل الفئات، ليك تكون الترشيعات موحدة. 
عن  العسكريني  تعويضات  فصل  استطعنا  اذا 
املالية ونقلها اىل املؤسسة االم يكون االمر افضل 
هناك  يعود  فال  الحقوق  حفظ  اوال  لسببني: 
مراجعة  حصلت  اذا  ثانيا  االستفراد،  من  نوع 
او يف سن  عالية  برتبة  متقاعد  من  املالية  لدى 
متقدمة، فهو ينتظر ساعات حتى يخطر يف بال 
موظف املالية معالجة مطلبه، بينام يف املؤسسة 
نطالب  لذلك  رسيعا.  طلبه  تلبية  يتم  االم 
هناك  يكون  وان  االم  املؤسسة  اىل  بالعودة 
مكتب خاص للمتقاعدين فيها، وان يتم تفعيل 

تعويضات اقل من 6% من موجودات الصندوق 
الذين خرجوا  غري  موظفون  الدولة  اىل  ويدخل 
يدفعون ايضا نسبة 6%. لذلك النقطة الجوهرية 
هي عدم الخلط بني رواتب التقاعد وبني اعباء 
املوازنة. املتقاعدون ال يشكلون عبئا عىل الدولة، 
الن الدولة ترد اىل املتقاعد حقوقه التي دفعها 
ويفرتض ان يسرتدها عند التقاعد. الالفت ان يف 
الضامن االجتامعي يستوىف من رب العمل %2,5 
من اساس الراتب للموظف لدفع تعويض نهاية 
الخدمة له، بينام ال تدفع الدولة للمتقاعد خالل 
بنسبة  املوظف  يدفعها  بل  مبلغ،  اي  خدمته 
تأخذ مستحقات  الدولة  ان  راتبه. كام  6% من 

املتقاعد يف حال وفاته ووفاة زوجته.

■ ما هي خطوات التحرك املقبل يف حال عدم 
استجابة مطالبكم؟

□ تحرك الرابطة هو متابعة االتصاالت لتحقيق 
انها تكرست  التي تلقيناها، والتي يبدو  الوعود 
يف املوازنة التي اقرت والتي تجاوزت املادة 43 
املشكو منها، ولالبقاء عىل الحقوق التي حصلنا 
بري  الرئيس  قاله  ما   .2017 العام  يف  عليها 
والوزير عيل حسن خليل يطمنئ اىل ان الحقوق 
محفوظة. مبجرد صدور قانون املوازنة وبقاء كل 
واحتساب  حقوقنا  مس  وعدم  حاله،  عىل  يشء 

معاش التقاعد، تكون املشكلة قد حلت. 

■ بالنسبة اىل املطالب االخرى؟
□ مثة ثالثة مطالب اساسية: اصدار النصوص التي 
الرابطة  للمتقاعدين من  توجب مشاركة ممثل 
يف كل اللجان واالعامل التي تقوم بها املؤسسات 
والتقدميات،  والتعويضات  الرواتب  دراسة  عند 
وتفعيل املسؤولية عن املتقاعدين يف املؤسسات 
ملتابعة  للمتقاعدين  مكاتب  واعتامد  االم، 
ان  عىل  املال،  وزارة  يف  ومراجعاتهم  شؤونهم 
يكون يف هذه املكاتب ممثلون لكل من الجيش 
كل  متابعة  مكلفون  االمنية،  املؤسسات  وبقية 
قضايا املتقاعدين مع االقرتاح بان تبقى معامالت 
التقاعد وبعض املستحقات واملعاشات ممسوكة 
من املؤسسات مبارشة، ومطالبة املعنيني بدرس 
امور الرواتب والتعويضات والتقدميات واقرارها 
ملن هم يف الخدمة الفعلية وافادة املتقاعد منها 
انهم  يفوتهم  ان  دون  من  معينة،  بنسب  ولو 

سيكونون من املتقاعدين يوما ما.

اللواء ابراهيم كان 
من اشد املتحمسني 

حقوقنا لتحصيل 

نرفض التحرك في الشارع 
حتى ال نحرج املؤسسة االم

تحقيق
غاصب مختار

مكاتب املتقاعدين ويكون هناك ممثلون لهم يف 
هذه املكاتب، واعتامد نوع من توحيد الترشيع 

وضامنات للحقوق.

■ ما هي اقرتاحات الرابطة للحل؟
□ هناك امر مهم يجب االضاءة عليه هنا. لحظت 
املادة 57 من املرسوم االشرتاعي رقم 47 الصادر 
يف 29 حزيران سنة 1983 الخاص بنظام التقاعد، 
"ان املعاشات وتعويضات الرصف تدمج يف قسم 
النفقات من موازنة الدولة وتدمج املحسومات 
ان  وميكن  منها.  االيرادات  قسم  يف  التقاعدية 
ُينشأ، مبرسوم يتخذ يف مجلس الوزراء، صندوق 
واصول  متويله  رشوط  تحدد  للتقاعد  مستقل 
انشائه".  مرسوم  يف  موجوداته  وتوظيف  ادارته 
معكوس،  بشكل  بالنص  بدأوا  انهم  يعني  هذا 
فوضعوا النفقات قبل االيرادات، واملوضوع هنا 
هو كااليت: يدفع املوظف او العسكري نسبة %6 
من راتبه كمحسومات تقاعد وتذهب اىل وزارة 
املالية  ولكن  املالية،  واردات  يف  وتدخل  املال 
تبقى هنا متحكمة باملوظف بايهام املتقاعد انها 
بينام هي  املوازنة،  نفقات  تعويضاته من  تدفع 
محسوماته.  من  النها  للمتقاعد  مكتسب  حق 
نص  وفق  التقاعد  صندوق  بانشاء  نطالب  لذا 
القانون، ومع احتساب التقاعد الفعيل يجب ان 
نصف  يوازي  اضايف  مبلغ  عىل  املتقاعد  يحصل 
راتب معاش التقاعد الذي يقبضه، ومثة جداول 
موضوعة  توضح هذا االمر. كام ان موجودات 
الصندوق تبقى ذاتها، والسبب يكمن يف حساب 
الف   240 او   230 بني  هناك  كان  اذا  بسيط: 
واحد  كل  راتب  من  يحسم  الدولة،  يف  موظف 
عرشة  نحو  سنويا  التقاعد  اىل  خرج  واذا   ،%6
يتقاضون  فهم  مدين،  او  عسكري  موظف  االف 

مطالب العسكريني املتقاعدين: 
بني الشارع املرفوض والعودة إلى املؤسسة


