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تقرير

في «كهرباء لبنان»:
إضراب
ّ
أبعدوا عنا كأس الخصخصة
فيفيان عقيقي
ن ـ ّـف ــذ ع ـ ّـم ــال وم ـس ـت ـخــدمــو مـ ّ
ـؤسـســة
«كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان» إضـ ــرابـ ــا ،أم ــس،
وتــوق ـفــوا ع ــن الـعـمــل بــال ـتــزامــن مع
انـ ـعـ ـق ــاد ج ـل ـس ــة م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء،
اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى ال ـت ـع ــدي ــات ال ـتــي
أدخـلــت عـلــى قــانــون «تنظيم قطاع
الكهرباء» الرقم  ،2002/462والتي
أدرج ـ ــت ض ـمــن مـلـحــق ع ـلــى ج ــدول
أعمال الجلسة ،من دون البحث بها.
وعـ ّـبــرت نـقــابــة عـ ّـمــال ومستخدمي
امل ـ ـ ّ
ـؤسـ ـ ـس ـ ــة عـ ـ ــن «رف ـ ـض ـ ـهـ ــا إدراج
ت ـع ــدي ــات ع ـل ــى الـ ـق ــان ــون الـ ـص ــادر
فــي ع ــام  ،2002وإغ ـفــال الـتـعــديــات
امل ـط ـل ــوب إدراج ـ ـهـ ــا ع ـلــى املـ ـ ــادة 45
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـعـ ـن ــى ب ـ ـح ـ ـقـ ــوق وأوضـ ـ ـ ـ ــاع
العمال واملستخدمني».
عمليًا ،يعني تـعــديــل الـقــانــون 462
ّ
ووض ـ ـع ـ ــه عـ ـل ــى سـ ــكـ ــة ال ـت ـص ــدي ــق
ف ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب الـ ـسـ ـي ــر فــي
خصخصة قطاع الكهرباء ،وإنشاء
شركات لإلنتاج والتوزيع والنقل،
ّ
والعمال
وتاليًا وضع املستخدمني
فــي مـ ّ
ـؤسـســة «كـهــربــاء لـبـنــان» أمــام
ثالثة خيارات -1 :تقديم استقالتهم
وت ـق ــاض ــي ت ـع ــوي ـض ــات ع ــن ثــاثــن
شـ ـهـ ـرًا -2 .االنـ ـتـ ـق ــال ل ـل ـع ـمــل ضـمــن
الـ ـش ــرك ــات الـ ـخ ـ ّ
ـاص ــة -3 .إحــال ـت ـهــم
ّ
إلـ ـ ــى الـ ـف ــائ ــض ب ـح ـس ــب م ـ ــا ي ـن ــص
عليه الـقــانــون ،إضــافــة إلــى تحويل
ص ــاح ـ ّـي ــات ال ـه ـي ـئــة ال ـن ــاظ ـم ــة إل ــى
وزيــر الطاقة واملياه لناحية إعطاء
ال ـت ــراخ ـي ــص واالم ـ ـت ـ ـيـ ــازات وإب ـ ــرام
االت ـفــاقـ ّـيــات ،وجـعـلـهــا م ـجـ ّـرد هيئة
ّ
ّ
استشارية.
متخصصة
يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ن ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــة الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــال
واملـسـتـخــدمــن شــربــل صــالــح «هــذه
ّ
اإلج ـ ـ ـ ـ ــراء ات مـ ــا هـ ــي إل مـ ـح ــاوالت
ّ
ّ
مستمرة لهضم حـقــوق الـعــمــال في
م ــؤس ـس ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ،والـ ـي ــوم
نـ ـح ــن أمـ ـ ـ ــام مـ ـفـ ـص ــل مـ ـ ـح ـ ــوري فــي

حــال خصخصة هــذا الـقـطــاع ،وهو
خـيــار مــرفــوض مــن قبلنا كنقابة»،
ويـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــع ص ـ ــال ـ ــح «نـ ـ ـح ـ ــن ن ـط ــال ــب
بـتـعــديــل ه ــذه املـ ــادة مـنــذ  15عــامــا،
مـ ــن دون ن ـت ـي ـج ــة ،وخـ ـص ــوص ــا أن
الخيارات الثالثة التي ّ
ينص عليها
ّ
القانون تشكل خطورة على وضع
ال ـع ـ ّـم ــال وامل ـ ّس ـت ـخــدمــن وتـضـعـهــم
فــي مــوقــع ه ــش ،كــونـهــا فــي الـحــالــة
األول ـ ـ ــى ت ـح ــرم ـه ــم مـ ــن ت ـعــوي ـضــات
نهاية الخدمة ،وفي الحالة الثانية
ت ـض ـع ـه ــم تـ ـح ــت رح ـ ـمـ ــة الـ ـش ــرك ــات
م ــن دون ضـ ـم ــان ــات ،وف ـ ــي ال ـحــالــة
الثالثة تفقدهم الكثير من حقوقهم
وت ـض ـع ـهــم أمـ ـ ــام واقـ ـ ــع ن ـق ـل ـهــم إل ــى
وظـ ــائـ ــف فـ ــي م ـ ّ
ـؤسـ ـس ــات مـخـتـلـفــة
قـ ــد ال ت ـت ـن ــاس ــب مـ ــع م ـك ـت ـس ـبــات ـهــم
املــال ـيــة وال ـح ـقــوقـ ّـيــة»ّ .أم ــا املـطـلــوب
ّ
العمال الراغبني
فهو «التعامل مع
ّ
ف ــي االس ـت ـقــالــة ك ــامل ــوظ ــف املـنـتـهـيــة
خدمته لناحية التعويضات التي
ّ
الخاصة
سينالها ،وإلزام الشركات
ب ـعــدم ص ــرف أي عــامــل ق ـبــل مضي
 10س ـ ـنـ ــوات ع ـل ــى ان ـت ـق ــال ــه إل ـي ـه ــا،
كـمــا تــرك الـحـ ّ
ـريــة للموضوعني في
ّ
الفائض في اختيار املؤسسة التي
قد ينقلون إليها».
أن أزمة ّ
عمال ومستخدمي ّ
مؤسسة
ّ
الـكـهــربــاء م ـت ـجــذرة وتـتـفــاقــم بحكم
«كـ ـي ـ ّ
ـدي ــة ال ـس ـل ـط ــة ،م ـم ـث ـلــة بـ ـ ــوزارة
الـ ـط ــاق ــة وم ـج ـل ــس إدارة مــؤس ـســة
كهرباء لبنان واألحزاب النافذة ،في
ّ
العمال واملستخدمني
التعاطي مــع
وإم ـ ـعـ ــان ـ ـهـ ــا فـ ـ ــي ق ـ ـضـ ــم حـ ـق ــوقـ ـه ــم،
ون ـظ ــام ت ـقــاســم ال ـح ـصــص املـعـمــول
ب ـ ــه عـ ـب ــر تـ ــوريـ ــدهـ ــم إل ـ ـ ــى ش ــرك ــات
ّ
ّ
خاصة تتحكم بلقمة عيشهم» وفق
رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد ال ــوط ـن ــي لـنـقــابــات
ال ـع ـم ــال وامل ـس ـت ـخــدمــن ف ــي ل ـب ـنــان،
كــاسـتــرو عـبــدالـلــه ،ال ــذي يـشـيــر إلــى
ّ
أن «ما يخطط للقطاع ،والسياسات
املعمول بها ،والصفقات التي تبرم

عمال ومستخدمي ّ
أزمة ّ
مؤسسة الكهرباء
تتفاقم بحكم ّ
كيدية السلطة وإمعانها في
قضم حقوقهم (هيثم الموسوي)

تهدف إلى تفريغ القطاع من ّ
عماله،
م ــن خ ــال ف ــرض س ـيــاســة ال ــدع ــم له
واالم ـت ـن ــاع ع ــن االس ـت ـث ـمــار ف ــي هــذا
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع وإن ـ ـ ـشـ ـ ــاء مـ ـع ــام ــل وخ ـل ــق
ّ
فرص عمل ،وكذلك التحكم بمصير
الـعـ ّـمــال وحــرمــانـهــم مــن ترفيعاتهم
والـتـقــديـمــات ال ـتــي مــن حـقـهــم نـظـرًا
إلــى خـطــورة األعـمــال التي يقومون
ب ـهــا ،تـمـهـيـدًا لـخـصـخـصــة الـقـطــاع،
ض ـ ـمـ ــن س ـ ـيـ ــاسـ ــة ت ـ ـقـ ــاسـ ــم املـ ـغ ــان ــم
املعمول بها».
ح ــاول ــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» الـ ـت ــواص ــل مــع
وزارة الـطــاقــة مــن دون نـتـيـجــة .في
املـ ـق ــاب ــل ،ال ـت ـص ـع ـيــد ق ــائ ــم ،بـحـســب
صــالــح ،فــي ح ــال إدراج الـتـعــديــات

الهدف من إغفال مطالب
ّ
العمال هو التمهيد
لخصخصة قطاع الكهرباء
عـلــى ج ــدول أع ـمــال مجلس ال ــوزراء
ّ
فــي جـلـسـتــه املـقـبـلــة ،ول ـل ـحــث أيـضــا
على ّ
بت مطالبهم القديمة بـ «ترفيع
الـفـئــات الـخــامـســة ،وتنفيذ األحـكــام
ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة ب ـب ــدل ال ـط ـعــام والـجـعــالــة
ّ
والــرســوم والـســاعــات اإلضــافــيــة عن
األعوام  2005حتى  ،2008والضمان
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،وإن ـ ـصـ ــاف ال ـعــام ـلــن
بـطـبـيـعــة ال ـع ـمــل وال ـط ــاب ــع امل ــال ــي»،
بـعــدمــا أرس ــل وزي ــر ال ـطــاقــة وامل ـيــاه
سيزار أبي خليل كتابني إلى أمانة
مجلس ال ــوزراء لوضع بند «إجــراء
م ـب ــاراة مـحـصــورة لـتــرفـيــع الـفـئــات،
وخـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا أن هـ ـ ـن ـ ــاك م ــوظـ ـف ــن
ّ
املؤسسة منذ 34
يعملون في مالك
ّ
عــامــا ،وترفيعاتهم معلقة منذ عام
ّ
املؤسسة
 ،2008في وقت تعمل فيه
والــوزارة على التعاقد مع مياومني
ومتعاقدين برتب أعلى منا».

تقرير

مؤشر  :PMIتراجع التصدير والتوظيف
ّ
في حزيران ّ 2017
سجل مؤشر مدراء
املشتريات  PMIأدنى مستوى له منذ
ثمانية أشهر ،ما يعكس تراجعًا في
ثقة املستهلك وتشاؤمًا بني الشركات،
كاشفًا عن انكماش ّ
حاد لدى القطاع
الـخــاص مرتبط بــالـتــراجــع الحاصل
عـلــى أك ـثــر مــن م ـكـ ّـون أب ــرزه ــا تــراجــع
الطلبيات الواردة وتراجع الصادرات
وم ـ ـ ـعـ ـ ــدل ال ـ ـتـ ــوظ ـ ـيـ ــف .وتـ ـ ــأتـ ـ ــي ه ــذه
الـنـتـيـجــة ف ــي ح ــزي ــران ب ـعــد تسجيل
امل ــؤش ــر «تـ ـس ــارع ــا ف ــي ت ــده ــور أداء
ال ـق ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص» ف ــي أي ـ ــار عــاكـســا
تراجع اإلنتاج وضعف الطلب املحلي
وتراجع التصدير ومواصلة الشركات
سياسة تقليص أعمالها ...مسار أيار
ّ
استمر في حزيران بما يشير إلى أن
قـ ــراءة ال ـشــركــات وتـصــريـحــاتـهــا عن
أعـمــالـهــا ال تــرتـبــط ح ـص ـرًا بــالــوضــع
املـحـلــي ،بــل هــي تـقــرأ مــا يحصل في
املـنـطـقــة وتـبـنــي تــوجـهــاتـهــا بحسب
القناعات التي توصلت إليها.
وبحسب نتائج املؤشر ،فإن مستوى
ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ل ـ ـ ــدى الـ ـقـ ـط ــاع
الخاص ،هبط في نهاية الربع الثاني
مــن الـعــام بــأســرع مـعـ ّـدل مسجل منذ
شهر تشرين األول املاضي .هذا يعني
أن "االنكماش حاد ،وهو ناتج بشكل
ج ــزئ ــي ع ــن ت ــراج ــع آخ ـ ــر ج ــدي ــد ّفــي
األعـمــال الـجــديــدة" .ويضيف املؤشر

أن ال ـ ـشـ ــركـ ــات "رب ـ ـطـ ــت م ـشــارك ـت ـهــا
ف ـ ـ ــي االسـ ـ ـتـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان ب ـ ـحـ ــالـ ــة ان ـ ـع ـ ــدام
االسـتـقــرار السياسي واالقـتـصــادي،
ف ـي ـم ــا كـ ـ ــان هـ ـن ــاك تـ ــراجـ ــع آخـ ـ ــر فــي
مستوى الطلبيات الجديدة الــواردة
مـ ــن ال ـ ـخ ـ ــارج .وك ـ ـ ــان مـ ـع ــدل ت ــراج ــع
الـ ـ ـص ـ ــادرات أب ـط ــأ بـكـثـيــر م ــن مـعــدل
تراجع إجمالي األعمال الجديدة".
وفــي التفاصيل ،يظهر مــؤشــر شهر
حـ ــزيـ ــران ،ت ــراج ــع م ـع ــدل ال ـتــوظ ـيــف
للشهر ال ـســادس عشر على التوالي
ف ــي م ـحــاولــة م ــن ال ـشــرك ــات للتكيف
مــع انخفاض مستوى الطلب .وكــان
م ـعــدل ف ـق ــدان الــوظــائــف ه ــو األس ــرع
منذ شهر آذار ،رغم أنه كان متواضعًا
فــي مـجـمـلــه .أم ــا حـجــم األع ـم ــال غير
املنجزة فقد تراجع بما ينبئ بوجود
ف ــائ ــض فـ ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرات ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة.
وسجل أيضًا انخفاض فــي النشاط
ال ـش ــرائ ــي ل ـل ـشــركــات ع ـل ـمــا بـ ــأن هــذا
ال ـتــراجــع هــو األك ـثــر ح ـ ّـدة مـنــذ شهر
تـشــريــن األول ال ـعــام املــاضــي" ،إال أن
م ـس ـتــويــات ال ـتــوظ ـيــف اس ـت ـمــرت في
الزيادة ،ولو بشكل طفيف".
ك ــذل ــك أظ ـ ـهـ ــرت م ـ ــؤش ـ ــرات األسـ ـع ــار
وجود تراجعات طفيفة في متوسط
تكاليف مستلزمات اإلنتاج وأسعار
السلع والـخــدمــات ،فيما جــاء تراجع
أع ـ ـبـ ــاء ال ـك ـل ـف ــة ل ـي ـع ـك ــس ان ـخ ـف ــاض

مـتــوســط أج ــور املــوظـفــن بــاإلضــافــة
إل ــى ت ــراج ــع طـفـيــف جـ ـدًا ف ــي أس ـعــار
املـشـتــريــات .وبالنسبة إلــى متوسط
مواعيد تسليم املشريات ،فقد ّ
سجل
تراجعًا في شهر حزيران ،وهي املرة
الثالثة خالل األشهر األربعة األخيرة
التي تشهد تدهورًا في أداء ّ
املوردين.
يقرأ املــديــر الـعــام لبنك بلوم انفست
ف ــادي ع ـس ـيــران بــن س ـطــور املــؤشــر،

انخفاض المؤشر إلى هذا
المستوى يعكس «تراجعًا
في ثقة المستهلك
مشيرًا إلــى أن انخفاض املــؤشــر إلى
هـ ــذا امل ـس ـت ــوى يـعـكــس "ت ــراج ـع ــا في
ث ـقــة امل ـس ـت ـه ـلــك وت ـش ــاؤم ــا سـ ــاد بني
ش ــرك ــات ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص .وفـ ــي ما
يتعلق بالفترة املقبلة ،فمن املتوقع
أن تتضح نتائج التوافق السياسي
ال ــذي تــم فــي منتصف حــزيــران على
قــانــون انـتـخــابــي جــديــد ،خــاصــة مع
إع ـط ــاء األولـ ـي ــة اآلن إلق ـ ــرار م ـشــروع
م ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة  2017وسـ ـلـ ـسـ ـل ــة الـ ــرتـ ــب
والرواتب".
وق ـ ـ ــد أشـ ـ ـ ـ ــارت نـ ـت ــائ ــج امل ـ ــؤش ـ ــر إل ــى

ت ـس ـج ـيــل ن ـح ــو  %19م ــن ال ـش ــرك ــات
تراجعًا في النشاط التجاري ،مقابل
 %3س ـج ـل ــت زي ـ ـ ـ ـ ــادة .وش ـ ـهـ ــد شـهــر
حزيران تراجعًا في متوسط أسعار
ال ـس ـل ــع وال ـ ـخـ ــدمـ ــات ع ـل ــى م ـس ـتــوى
اقـتـصــاد الـقـطــاع ال ـخــاص اللبناني.
وفي الحاالت التي شهدت انخفاضًا،
ك ــان األم ــر مــرتـبـطــا بنقص األع ـمــال،
باإلضافة إلــى الضغوط التنافسية،
إال أن مـعــدل تــراجــع متوسط أسعار
املنتجات والخدمات كان متواضعًا،
وأبطأ من السابق.
ولـ ـلـ ـم ـ ّـرة األول ـ ـ ــى م ـن ــذ ش ـه ــر ك ــان ــون
الـثــانــي ،يسجل تــراجــع فــي متوسط
أس ـ ـعـ ــار أج ـ ــور امل ــوظـ ـف ــن .ل ـك ــن ه ــذا
التراجع كان هامشيًا بعدما صرحت
ال ـغ ــال ـب ـي ــة ال ـع ـظ ـم ــى مـ ــن الـ ـش ــرك ــات
املشاركة في االستبيان عن عدم تغير
مـتــوســط تـكــالـيــف الـتــوظـيــف لــديـهــا.
وانخفض حجم مشتريات الشركات
الـلـبـنــانـيــة ب ـحــدة م ــع ارت ـف ــاع وتـيــرة
انكماش مستويات الشراء ،إذ شهدت
 %8من الشركات تراجعًا في النشاط
ال ـش ــرائ ــي ،وربـ ــط ال ـعــديــد مـنـهــا بني
ذلــك وبــن تراجع مستوى الطلبيات
الجديدة.
وف ــي الـنـتـيـجــة ،ي ـتـبـ ّـن أن الـشــركــات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة «ح ــافـ ـظ ــت عـ ـل ــى وج ـه ــة
نـظــر سلبية تـجــاه تــوقـعــات اإلنـتــاج

املـسـتـقـبـلـيــة ف ــي ش ـهــر حـ ــزيـ ــران ،مع
توقع العديد منها استمرار املشاكل
السياسية واالقتصادية .ورغــم ذلك،
فقد كانت درجة التشاؤم أقل قوة من
املستوى القياسي املسجل في شهر
أيــار ،لتنتهي بذلك فترة ستة أشهر
م ــن ال ـت ــده ــور ف ــي م ـس ـتــوى ال ـت ـفــاؤل
التجاري».
وت ـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن إص ــدار هــذا
خالل
املــؤشــر بــدأ فــي أي ــار  2013مــن ّ
مسح شهري مصمم إلعـطــاء مؤشر
مـبـكــر ع ــن الـ ـظ ــروف الـتـشـغـيـلـيــة في
لبنان ُيحتسب على أساس متوسط
خمسة مكونات أساسية فــي نشاط
ال ـشــركــات ه ــي :الـطـلـبـيــات ال ـجــديــدة
لديها ( %30مــن املــؤشــر) ،ومستوى
اإلنتاج ( ،)%25ومستوى التوظيف
( ،)%20ومــواع ـيــد تـسـلـيــم امل ــوردي ــن
( ،)%15ومخزون املشتريات (.)%10
وت ـش ـي ــر الـ ـ ـق ـ ــراءة األع ـ ـلـ ــى مـ ــن 50.0
نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في
الـنـشــاط االق ـت ـصــادي لـلـشــركــات عما
كان عليه في الشهر السابق ،في حني
تشير الـقــراءة األدنــى من  50.0نقطة
إلى وجود تراجع .أما نتيحة املؤشر
لشهر حزيران فقد بلغت  46.1نقطة
ف ــي شـهــر ح ــزي ــران م ـقــارنــة م ــع 46.6
نقطة في أيار.
(األخبار)

