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متابعة

ّ
حرب يستعد ملناقشة «التقاعد والحماية االجتماعية»
فريق ّ
موحد من العمال وأصحاب العمل والدولة إلى مجلس النواب

على الدولة أن
تكون مستعدة للبناء
وتأجير بيوت عادية
بإيجارات رخيصة
مرتبطة بدخل األفراد

(بالل جاويش)
ي�ف�ت��رض وج� ��ود ج �ه��از ف��اع��ل للقيام
ب ��ذل ��ك ،وإدارة ح�ك��وم�ي��ة ق � ��ادرة على
تنفيذ عملية تجميد األسعار ،وعدم
زيادة األجور.

الرواتب منخفضة
ويقول أحمد بزيع (الجنوب  45عامًا)
إن��ه «يقابل الغالء الكبير ع��دم وجود
التطورات
دخ� ��ل ي�س�ت�ط�ي��ع م� �ج ��اراة ً
الحاصلة ف��ي األس �ع��ار .فمثال دخلي
ه ��و م �ل �ي��ون ل �ي��رة ش �ه��ري��ًا ،وعائلتي
ت�ت��أل��ف م��ن  5أف ��راد فكيف م��ن املمكن
ال �ت��وف �ي��ق ب�ي�ن ه ��ذا األج � ��ر والنفقات
امل� � �ت � ��زاي � ��دة؟» .وي � �ق� ��ول ج � ��ان مخايل
عزيز (س��ن الفيل ـــــ  56عامًا) إن «قلة
فرص العمل والغالء تؤثر سلبًا على
م�ع�ي �ش�ت��ه م ��ع أس� ��رت� ��ه ،إذ إن الغالء
يرفع امل�ص��روف كثيرًا ،فيما الرواتب
منخفضة جدًا ،فدخلي ال يتعدى 500
دوالر ش�ه��ري��ًا ،وع��ائ�ل�ت��ي تنفقه كليًا
حتى منتصف كل شهر ،فأضطر إلى
االستدانة في األيام الباقية».
علي قانصو (الخيام  24عامًا) يشير
إل��ى أن «ال �غ�لاء واألج� ��ور املنخفضة،
كالهما مشكلة حقيقية ،فأنا أتقاضى
في الشهر  500دوالر أدفع  300دوالر
م �ن �ه��م إي � �ج ��ارًا مل �ن��زل��ي وال أستطيع

استكمال الشهر م��ن دون االستدانة
من أصدقائي وعائلتي».
الخبير االقتصادي غسان ديبة ،يلفت
إل ��ى وج� ��ود م�ش�ك�ل��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة تتعلق
بمعدالت األجور والحد األدنى لألجر
َ
الذي ُيعد منخفضًا جدًا ،وخصوصًا
مع ارتفاع أسعار العقارات وانتشار
االح �ت �ك��ارات وارت �ف��اع أس �ع��ار اليورو
ف��ي م�ق��اب��ل ال � ��دوالر ،م��ا ي��رف��ع أسعار
ب �ع��ض ال �س �ل��ع امل � �س � �ت� ��وردة .ويطرح
إعادة النظر في الحد األدنى لألجور
دوريًا أو تعويض خسارته بتقديمات
مباشرة.

التعليم والطبابة
تقول ساملة شاهني (ص��ور  47عامًا)
إن «أول��وي�ت��ي ه��ي التعليم والطبابة،
ف� �ب� �س� �ب ��ب األج� � � � � ��ور امل� �ن� �خ� �ف� �ض ��ة في
ل�ب�ن��ان ال أستطيع ح�ت��ى س ��داد قسط
امل��درس��ة ال��رس�م�ي��ة .أم��ا الطبابة فهي
أيضًا مشكلة ،فأنا ام��رأة مريضة وال
أستطيع توفير األدوي��ة ألنها باهظة
ال�ث�م��ن ،وال إج ��راء ال�ف�ح��وص الدورية
للكبد التي يجب أن أقوم بها» .ويشير
قاسم سالمة (دي��ر انطار ـــــ  24عامًا)
إل ��ى «امل �ع��ان��اة ال�ك�ب�ي��رة ف��ي الدخول
إل��ى امل�س�ت�ش�ف��ى ،وح �ت��ى املضمونون
يعانون بسبب ال��ذرائ��ع التي تطلقها
امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ب � �ع ��دم وج � � ��ود ّ
أسرة
كافية».
ح �س��ن ي��اس �م�ين (ب � �ي ��روت) ق � ��ال« :أنا
أت�ق��اض��ى ن�ح��و أل��ف دوالر .أدف ��ع منه
إي �ج��ار امل �ن��زل وم�ص��اري��ف ول��دي��ن في
املدرسة الرسمية يحتاجان إلى الكثير
من اللوازم ،وبالتالي إذا تعرض أحد
أف� ��راد ع��ائ�ل�ت��ي ألي ان�ت�ك��اس��ة صحية
ي �ص �ب��ح وض �ع ��ي م �ح��رج��ًا ،ف�ل�ا أملك
املال إلدخالهم إلى املستشفى ،وليس
م� �ص � ّ�رح ��ًا ع �ن ��ي ل � ��دى ال� �ض� �م ��ان لكي
يغطي تكاليف املستشفى».

باختصار
◄ اعتصام في بريتال احتجاجًا على انقطاع الكهرباء
ّ
نّ
ّ
املتكرر
نفذه عشرات املواطنني عند املدخل الجنوبي للبلدة ،بعدما تبي أن االنقطاع
ّ
ّ
ّ
سببه أن محول الكهرباء ال يتحمل ّاستهالك أكثر من  400منزل ،إضافة إلى عشرات
ّ
ّ
املتحدث باسم املعتصمني ،أحمد صالح ،أن
املؤسسات التجارية والصناعية .وأك��د
الوضع في الحي لم يعد يطاق ،في ظل االنقطاع املستمر للكهرباء ،حيث لم تنفع كل
ّ
امل��راج�ع��ات ملؤسسة كهرباء لبنان م��ن أج��ل تغيير امل�ح� ّ�ول ال�ق��دي��م .وق��ال ّإن «انقطاع
ّ
الكهرباء يعني انقطاع املياه ،ألن الحي يشرب من مياه اآلبار ،إضافة إلى تعطل مصالح
املواطنني» .وناشد وزير الطاقة جبران باسيل التدخل لحل املشكلة.
◄ الحكومة ماضية في خطط خصخصة االتصاالت والكهرباء
هذا ما ّ
مقابلة مع تلفزيون «،»Reuters Insider
شددت عليه وزيرة املال ريا الحسن ،في
ُ
ً
ّ
ّ
مشيرة إلى أن عائدات بيع رخصتي الخلوي ،التي ق��درت في عام  2007بـ 7مليارات
دوالرّ ،
«تعد من أعلى التقديرات».
وستساعد الخصخصة ،بحسب الحسن ،في تسديد جانب من الدين العام ،وستحصل
«بالتأكيد قريبًا .ربما في آخر  2010أو بداية  ،»2011وستشمل أيضًا خدمة اإلنترنت
العريضة (.)Broadband
السريع ،أي الحزمة ّ
نّ
ولفتت الحسن إل��ى أن��ه يتعي على الحكومة التوصل ف��ي مطلع ّاألس�ب��وع املقبل إلى
«تسوية نهائية» إلعادة تمويل سندات دولية بقيمة مليار دوالر يحل أجلها في آذار.
(األخبار)

قال وزير العمل بطرس حرب ،بعد اجتماعني
ّ
االقتصادية
عقدهما م��ع ك��ل م��ن ال�ه�ي�ئ��ات
واالت �ح��اد ال�ع� ّ�م��ال��ي ال �ع��ام ،إن��ه ي�س�ع��ى إلى
«إع��ادة إطالق مشروع الرعاية االجتماعية
والتقاعد على أساس االتفاق على املواضيع
الخالفية ال�ت��ي ّ ك��ان��ت س��ائ��دة» ،مشيرًا إلى
توافق على خطة تأليف فريق عمل موحد
من العمال وأصحاب العمل باإلضافة إلى
ال ��دول ��ة ،مل�ع��ال�ج��ة ال �ن �ق��اط ال �خ�لاف �ي��ة بشأن
مشروع التقاعد والحماية االجتماعية.
وأوض� � � � � ��ح ح� � � ��رب ب � �ع� ��د ل � �ق� ��ائ� ��ه الهيئات
االق �ت �ص��ادي��ة ب �ح �ض��ور ال ��وزي ��ري ��ن عدنان
ال �ق �ص ��ار وف � � ��ادي ع� �ب ��ود ورئ� �ي ��س جمعية
امل � �ص� ��ارف ج � ��وزف ط��رب �ي��ه واألم �ي � ّ�ن العام
للجمعية مكرم صادر ،أن البحث تركز على
قانون التقاعد والرعاية االجتماعية ،إذ إن
ال�ب��دء «بتنفيذه أه��م إن�ج��از اجتماعي منذ
عقود» ،الفتًا إلى التوصل «بعد بحث طويل
وعلمي وم��وض��وع��ي ،إل��ى تصور للمشاكل
ال �ع��ال �ق��ة ال �ت��ي ي �ج��ب م�ع��ال�ج�ت�ه��ا واالتفاق
بشأنها م��ع ف��ري��ق ال�ع�م��ال» ،م��ؤك�دًا أن هذه
ال �ل �ق��اءات ه��ي ع �ب��ارة ع��ن م�ح��اول��ة لتقريب
وجهات النظر في القضايا الخالفية.
وب �ع��د ل�ق��ائ��ه االت �ح��اد ال�ع�م��ال��ي ال �ع��ام ،قال
حرب إن الهدف من اللقاءات «إع��ادة إطالق
مشروع التقاعد والحماية االجتماعية ،الذي
توقف في اللجان النيابية ،فإذا تعاونا على
حل القضايا العالقة منه ،يمكن أن ننطلق
ّ
ونسرع
م��ن املجلس ،ف�لا نعود إل��ى ال ��وراء،
الخطى إلقراره بما يضمن للبنانيني رعاية
صحية في الشيخوخة ،ورعاية اجتماعية
م��ن خ�ل�ال م �ع��اش ال�ت�ق��اع��د ب�ع��د ب �ل��وغ سن
الـ.»64
وامل�ع��روف أن مشروع القانون ك��ان موضع
ن�ق��اش ب�ين ال�ع�م��ال وأص �ح��اب ال�ع�م��ل ،علمًا
بأن الطرفني رفضا التعديالت التي أجريت

عليه في اللجان النيابية املشتركة ،انطالقًا
م��ن أس �ب��اب مختلفة ،إال أن ح��رب استنتج
من ورشة العمل التي عقدتها وزارة العمل
أخيرًا ،أن هناك نقاطًا مشتركة بني العمال
وأص � �ح� ��اب ال �ع �م ��ل ف� ��ي م ��واض� �ي ��ع تتعلق
ب��ال�ض�م��ان االج�ت�م��اع��ي ،وال سيما مشروع
ق ��ان ��ون ال �ت �ق��اع��د وال �ح �م��اي��ة االجتماعية،
وب��ال �ت��ال��ي ي� ��رى أن «ه� �ن ��اك ف ��رص ��ة كبيرة
إلق ��رار م�ش��روع ال�ق��ان��ون» ،وي��أم��ل أن ُيسهم
«الجو السائد في عملية املباحثات الجارية
وال�ن�ق��اش��ات واالس�ت�ع��داد امل��وج��ود ل��دى كل
األطراف في تحقيق هذا اإلنجاز» ،معلنًا أنه
ّ
«تحول أطراف العقد االجتماعي
يطمح إلى
من أط��راف متناقضة إلى شركاء في العقد
االج �ت �م ��اع ��ي ب� �ه ��دف ت��وف �ي��ر ح� �ي ��اة أفضل

محاولة لالتفاق على
المواضيع الخالفية التي
كانت سائدة

ل �ل �م��واط��ن» .وي ��راه��ن ح ��رب ع�ل��ى «الجهود
التي تبذل بالتعاون مع األف��رق��اء املعنيني،
ب��وج��ود إم�ك��ان للتوصل إل��ى ات�ف��اق وإقرار
امل�ش��روع في مجلس ال�ن��واب .هناك مطبات
ونقاط خالفية ،إنما خالل فترة غير بعيدة
يمكن أن نحلها».
وك ��ان ال �ق �ص��ار ق��د أوض� ��ح ،ب��اس��م الهيئات
االقتصادية ،أن التعاون مع االتحاد العمالي
يهدف إلى إيجاد الحلول الالزمة للمشروع،

وخصوصًا أن «هناك إمكانًا إليجاد حلول
مناسبة ت�ص��ب ف��ي مصلحة امل�ض�م��ون ،إذ
يقع علينا واجب اجتماعي سنقوم به على
أس��س صحيحة وث��اب �ت��ة ،ف��امل�ش��اك��ل كبيرة
وك��ان��ت ق�ي��د امل �ع��ال �ج��ة ،ل�ك�ن�ن��ا ل��م ن�ج��د لها
الحلول ،إال أننا على الطريق».
أم��ا رئ �ي��س االت �ح��اد ال�ع�م��ال��ي ال �ع��ام غسان
ّ
غصن ،فقد شدد على أن املطلوب من مشروع
ً
ال �ق��ان��ون أن ي��وف��ر ط�ب��اب��ة واس �ت �ش �ف��اء بعد
التقاعد «ال أن يكون العامل ق��د ذه��ب بعد
سن  64إلى العقاب» ،مشيرًا إلى ضرورة أن
ال يكون املشروع «مخرجًا من نظام تعويض
نهاية الخدمة ،ويعاقب املضمون من خالل
نظام ال يحميه في شيخوخته».
وي �ع �ت �ق ��د ًغ� �ص ��ن أن م � ��ا ي � �ع� ��وق املشروع
ي �ت �ع �ل��ق أوال ب��ال �ش �ك��ل ال� � ��ذي ان �ت �ه��ى إليه
ف��ي م�ن��اق�ش��ات ال�ل�ج��ان ال�ن�ي��اب�ي��ة املشتركة،
«وق��د رأى االتحاد أن ه��ذا املشروع ال يوفر
ال�ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة وال شيخوخة الئقة،
ُ
وقد طرحت عددًا من املحاذير ،أبرزها عدم
ك �ف��ال��ة ال ��دول ��ة مل �ش��روع ال ي �ق��وم ع �ل��ى مبدأ
ال �ت �ك��اف��ل وال �ت �ض��ام��ن االج �ت �م ��اع ��ي ،نسبة
التعويض ال��ذي سيتقاضاه املضمون في
ن�ه��اي��ة ال� ّخ��دم��ة غ�ي��ر م �ح ��ددة ...ه��ذه األمور
كانت تمثل خطرًا على امل�ش��روع ،وال بد أن
إعادة
يرفضها االت�ح��اد ،لكننا نعمل على
ً
ال�ن�ظ��ر ب�ه��ا ل�ي�ك��ون م �ش��روع ال �ق��ان��ون عادال
وي��وف��ر ت�ق��اع�دًا وح�م��اي��ة اجتماعية» .ونقل
ع��ن ح��رب م��واف�ق�ت��ه ع�ل��ى امل �ب��دأ ال ��ذي يقول
إن مشروع التقاعد والحماية االجتماعية
ي�ك��ون م��ن أج��ل األج�ي��ال ال�ق��ادم��ة ،وال يكون
مشروعًا تلعنه األجيال الالحقة».
وك��ان قد حضر االجتماعني رئيس مجلس
إدارة الصندوق طوبيا زخيا ،واملدير العام
للصندوق محمد كركي.
(األخبار)

