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متابعة
ّ
تتكثف االتصاالت إلدراج تصحيح األجور على رأس جدول أعمال جلسة الحكومة املقررة غ ّدًا،
تحسبًا الستقالتها أو تعطيل جلساتها ،وقد رفع وزير العمل إليها مشروع قرار يتضمن سلة
من اإلجراءات الهادفة إلى رفع ّ
الحد األدنى لألجور وضم بدالت النقل إلى األجر وتصحيحه
بنسبة غالء املعيشة وتسديد الدولة االشتراكات املتوجبة لفرع الضمان الصحي وتحويل
ّ
الصحية الشاملة
القيمة إلى دعم مباشر لألجر لحني تنفيذ نظام التغطية

تصحيح األجور قبل االستقالة
المقاربة المعدّلة :دعم لألجور بانتظار الضمان الصحي الشامل
رسم البيان الصادر أمس عن املكتب
اإلع�ل�ام ��ي ف ��ي وزارة ال �ع �م��ل امل�لام��ح
األس��اس �ي��ة مل�ق��ارب��ة تصحيح األج ��ور
ال �ج ��دي ��دة ،ال �ت��ي س�ي�ط��رح�ه��ا ال��وزي��ر
ش��رب��ل ن� ّ�ح��اس ع�ل��ى م�ج�ل��س ال� ��وزراء
ف��ي جلسته غ �دًا األرب �ع��اء  ...فقد جاء
في البيان أن وزارة العمل رفعت ظهر
أم ��س إل ��ى م�ج�ل��س ال � ��وزراء «م �ش��روع
ق��رار يتضمن مجموعة متكاملة من
م �ش��اري��ع امل��راس �ي��م وال �ق��وان�ي�ن اآلي�ل��ة
ال��ى تصحيح األج��ور ومواكبته ،بما
ي �ت��واف��ق م ��ع امل �ص �ل �ح��ة االق �ت �ص��ادي��ة
ال � �ع� ��ام� ��ة» .وب �ح �س��ب ال� �ب� �ي ��ان ن �ف �س��ه،
تشمل هذه املجموعة:
 .1م � �ش� ��روع م� ��رس� ��وم ل �ت �ع �ي�ين ال �ح��د
األدن ��ى ال��رس�م��ي ألج ��ور املستخدمني
وال �ع �م��ال ال�خ��اض�ع�ين ل �ق��ان��ون العمل

ونسبة غالء املعيشة وكيفية تطبيقها.
 .2م� �ش ��روع م ��رس ��وم ل �ت �س��دي��د ق�ي�م��ة
االش �ت ��راك ��ات امل �ت��وج �ب��ة ل �ف��رع امل��رض
واألم � ��وم � ��ة ف ��ي ال� �ص� �ن ��دوق ال��وط �ن��ي
ل�ل�ض�م��ان االج �ت �م��اع��ي ع�ب��ر ال�خ��زي�ن��ة
ال� �ع � ّ�ام ��ة دع� �م ��ًا ألج � � ��ور ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين،
وم �ش��روع م��رس��وم ي��رم��ي ال ��ى إع�ط��اء
وزارة ال�ع�م��ل س�ل�ف��ة خ��زي�ن��ة لتسديد
قيمة هذه االشتراكات.
 .3م �ش��روع م��رس��وم ل�ت�ح��دي��د القيمة
ال �ش �ه��ري��ة ل�ل�م�ن��ح امل ��درس �ي ��ة وآل �ي��ات
ت�ط�ب�ي�ق��ه ،وم �ش��روع م��رس��وم لتعديل
م �ع��دل االش � �ت ��راك امل �ت��وج��ب ع �ل��ى رب
ال �ع �م��ل ل� �ف ��رع ال �ت �ق��دي �م��ات ال �ع��ائ �ل �ي��ة
والتعليمية.
 .4م �ش��روع م��رس��وم إلن �ش��اء ب��رن��ام��ج
«أول ع �م��ل ل �ل �ش �ب��اب» ف ��ي امل��ؤس �س��ة

ال ��وط� �ن� �ي ��ة ل �ل�اس � �ت � �خ� ��دام ،وم � �ش� ��روع
م��رس��وم ب��إع�ط��اء وزارة ال�ع�م��ل سلفة
خزينة لتمويل هذا البرنامج.
 .5م �ش��روع ق��ان��ون م�ع�ج��ل ي��رم��ي ال��ى
ت�ع��دي��ل ق��ان��ون ال �ض �م��ان االج�ت�م��اع��ي
الصادر باملرسوم رقم  13955الصادر
في  26أيلول  ،1963ومشروع مرسوم
اإلحالة الى مجلس النواب.
وأم �ل��ت وزارة ال �ع �م��ل ف��ي ب�ي��ان�ه��ا أن
يدرج هذا امللف الحيوي بالنسبة إلى
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ك��اف��ة ع�ل��ى ج ��دول أع�م��ال
مجلس ال ��وزراء ي��وم األرب �ع��اء ف��ي 30
تشرين الثاني ليتم إقراره.
في الواقع ،تجرى اتصاالت سياسية
ح� �ث� �ي� �ث ��ة ل �ت �ح �ي �ي ��د م � �ل� ��ف ت �ص �ح �ي��ح
األج � � ��ور ع ��ن أي س �ي �ن��اري��و ي �ن �ط��وي
ع �ل��ى اس �ت �ق��ال��ة ال �ح �ك��وم��ة أو تعطيل
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معدلة
المقاربة األصلية ّ

ّ
في ضوء املناقشات في لجنة املؤشر ،ازداد
وزير العمل شربل ّ
نحاس (الصورة) ّ
تمسكًا
بمقاربته األصلية ،إال أنه أدخل تعديالت عليها،
تأخذ باالعتبار جملة واسعة من املعطيات
واملستجدات ،فهو أعلن أن تصحيح األجور
سيشمل جميع األجراء ،ولن يكون في أي حال
من األحوال تحت مستويات الزيادة التي جاءت
في القرار السابق ملجلس الوزراء ،إال أنه يطرح
أن تدعم الدولة مباشرة األجور في سياق العمل
التغطية الصحية الشاملة لجميع
على تطبيق
ّ
اللبنانيني ،وهي تمثل الركن األساسي في هذه
املقاربة لكونها تنطوي على دعم لجميع األسر
وتعديل بنيوي في النمط االقتصادي القائم.

مليار ليرة

هي قيمة االشتراكات
ّ
املتوجبة على أصحاب
العمل واألجراء العاملني
لديهم ملصلحة صندوق
ضمان املرض واألمومة،
بحسب البيانات املالية لعام
 ،2010في مقابل نفقات
بلغ مجموعها (لجميع
املستفيدين) نحو 596
مليار ليرة.

جلساتها ربطًا بأزمة تمويل املحكمة
ال��دول �ي��ة ،وق��ال��ت م �ص��ادر وزاري � ��ة إن
ّ
ت �ك��ت��ل ال�ت�غ�ي�ي��ر واإلص �ل��اح سيقاطع
ج �ل �س��ة ال� �غ ��د ،م ��ا ل ��م ي �ك��ن ه� ��ذا امل�ل��ف
على رأس جدول أعمالها ،وهو يعمل
ب� �ج � ّ�دي ��ة ع �ل��ى إق � �ن ��اع أط � � ��راف أخ ��رى
ف��ي ال �ح �ك��وم��ة ب�ت�ع�ط�ي��ل ن �ص��اب ه��ذه
ال�ج�ل�س��ة ف��ي ح ��ال ع ��دم إدراج � ��ه على
جدول األعمال أو في حال إدراجه بعد
بند تمويل املحكمة ،وذل��ك خوفًا من
ّ
أن تطير الحكومة قبل أن تبته على
خلفية إع�ل�ان رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
ن�ج�ي��ب م�ي�ق��ات��ي ن� ّ�ي�ت��ه االس �ت �ق��ال��ة إذا
ُ
وقالت
لم يمرر بند التمويل املذكورّ .
امل� �ص ��ادر ن�ف�س�ه��ا إن األج � � ��راء ت �ل��ق��وا
وع� � �دًا ص��ري �ح��ًا ب�ت�ص�ح�ي��ح أج��وره��م
ق �ب��ل ن �ه��اي��ة ه� ��ذا ال �ش �ه��ر ،وب��ال �ت��ال��ي
ّ
هناك مسؤولية كبيرة ستترتب على
ك��ل امل�ش��ارك�ين ف��ي ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ح��ال
سماحهم ب�ح�ص��ول «ف ��راغ حكومي»
مديد يزيد من املخاطر على معيشة
الفقراء ومتوسطي الحال ،وال سيما
أن ف �ت��ح ال �ن �ق��اش ف��ي ش ��أن تصحيح
األجور منذ  3أشهر ،من دون التوصل

قطاعات

نقل جوي

اختبار لـ«نضج» لبنان في الطيران العربي
ّ ّ
م��ع ّال �ت �ط� ّ�ورات ال�ت��ي ت�ش�ه��ده��ا امل�ن�ط�ق��ةُ ،ي �ت��وق��ع أن
يتلقى قطاع الطيران «دفعة كبيرة» نتيجة لعمليات
إعادة التأهيل وتطوير األنظمة واالستثمارات .لكن
م��ا ه��و وض��ع لبنان ف��ي ه��ذا القطاع خ�لال املرحلة
املقبلة؟
ّ
املتغيرات التي تحدث
«يجب أن يراقب لبنان جديًا
ّ
ف��ي امل �ن �ط �ق��ة»ُ ،ي �ع��ل��ق امل��دي��ر ال �ع��ام ال �س��اب��ق لهيئة
ّ
الطيران املدني في لبنان ،حمدي شوق .فصحيح أن
ّ
لبنان صغير ،غير أن «بإمكانه اإلف��ادة كثيرًا؛ ألنه
ّ
يتمتع ب��أس��س التطوير م��ن بنية تحتية للقطاع
ّ
ّ
وت �ش��ري �ع��ات م � �ت � �ط ��ورة» .وامل� �ت� �غ ��ي ��رات ال �ح��اص �ل��ة
كثيرة ،وفي البلدان الخليجية ال يقتصر األمر على
االستثمارات لتطوير البنية التحتية؛ فالسعودية
ً
مثال ،وه��ي صاحبة أكبر اقتصاد عربي« ،فصلت
اآلن ق�ط��اع ال�ط�ي��ران امل��دن��ي ع��ن اإلدارة العسكرية
ّ
(وزارة الدفاع) ،ووضعت خطة اقتصادية لتحقيق
ّ
نقلة نوعية في هذا القطاع» .ويبدو أن هذا التغيير
ي�ع�ك��س ت� ّ
�وج �ه��ًا ص ��وب ح��ري��ة أك �ب��ر وه��ام��ش أك�ب��ر
لإلدارة الخاصة .أما في أفريقيا الشمالية ،فالبلدان

ً
ليس مقبوال ترك الناس يواجهون همومهم وحدهم (أرشيف ــ بالل جاويش)

ال�ت��ي ع��ان��ت اض �ط��راب��ات أخ �ي �رًا وش �ه��دت ت�ح� ّ�والت
«ستعمد إلى تطوير منشآت طيرانها املدني ،وأبرز
مثاالن هما تونس وليبيا»ُ .
ويشير حمدي شوق،
ّ
ال��ذي ُي ّ
قدم مشورات لبعض بلدان املنطقة ،إلى أن
ّ
«ال�ت�ح� ّ�والت ف��ي املنطقة س�ت��ؤدي إل��ى دف�ع��ة كبيرة
لقطاع النقل الذي ُي ّ
عد شريان العمل االقتصادي».
ّ
ّ
وبرأيه ،إن «لبنان يتمتع بمستوى عال من النضج،
ُ
ويمكنه اللحاق بسرعة».
لكن تحديد نضج لبنان مثير للجدل؛ ففي الحد
األدن� ��ى ال ت ��زال آل �ي��ات إع� ��ادة ت�ن�ظ�ي��م ه ��ذا ال�ق�ط��اع
عالقة من دون تحديد أسباب وجيهة .ويبقى غير
مفهوم أيضًا سبب عدم السماح لخطوط الطيران
ّ
االق �ت �ص��ادي بتسيير رح�ل�ات إل �ي��ه .م��ع ال�ع�ل��م ب��أن
أرب��اح شركات الطيران في املنطقة ستتراجع هذا
العام إل��ى  800مليون دوالر من  900مليون دوالر
ف��ي ال �ع��ام امل ��اض ��ي ،وف �ق��ًا ل�لات �ح��اد ال ��دول ��ي للنقل
الجوي ( ،)IATAوستنخفض أيضًا في العام املقبل
إلى  700مليون دوالر.
(األخبار)

ّ
الى توافق على الحل النهائي املقبول،
ت � ��زام � ��ن م � ��ع ارت � � �ف � ��اع اس� �ت� �ب ��اق ��ي ف��ي
أس� ّع��ار السلع األس��اس�ي��ة وزي ��ادة في
امل��ؤش��رات السلبية ،ف��ي ظ��ل اإلص��رار
على مواصلة النهج القائم وف��ي ظل
أوضاع محلية وإقليمية متدهورة.
ورأت امل�ص��ادر أن السعي ال��ى تأجيل
ج �ل �س��ة األرب � �ع� ��اء ال ُي �ع��ال��ج امل�ش�ك�ل��ة
القائمة ،بل يزيدها تعقيدًا ،وبالتالي
م��ن األج ��دى ال��ذه��اب ال��ى ت��واف��ق على
عقد الجلسة غ�دًا ّ
لبت امللف املطروح
ّ
وامللفات األخرى الحيوية التي تمس
حياة الناس وتأجيل ّ
بت بند تمويل
امل�ح�ك�م��ة (ول �ي��س ال�ج�ل�س��ة) ب��ان�ت�ظ��ار
التوافق في شأنه أو التصويت عليه
وال �ق �ب��ول ب��ال�ن�ت�ي�ج��ة أو م �م��ارس��ة كل
طرف حقه الديموقراطي باالستقالة،
ً
إذ ل �ي��س م �ق �ب��وال ال �ي ��وم ت ��رك ال �ن��اس
ي � � ��واج� � � �ه � � ��ون ه� � �م � ��وم� � �ه � ��م وح � ��ده � ��م
واالنصراف الى لعبة تعطيل أو فراغ
تمتد ألسابيع أو شهور أو أكثر.
على أي حال ،ال يزال املشهد ضبابيًا
حتى اآلن ،ولم تفض االتصاالت الى أي
نتيجة محددة ،وهذا ما ّ
حرك الهيئات

اتصاالت

تعويض مشتركي الخلوي :دوالرات للجميع؟
في الفترة األخيرةّ ،أد ّت مجموعة من أعمال الصيانة
ُ
وال�ت�ح��دي��ث ال�ت��ي ت�ن��ف��ذ ع�ل��ى شبكتي ال�خ�ل��وي إل��ى
ّ
ح� ��دوث خ�ل��ل ف��ي ال �خ��دم��ة .وب�ط�ب�ي�ع��ة ال �ح ��ال ،أدت
إل��ى ان��زع��اج املستهلكني .ه��ذا ال��وض��ع دف��ع سلطة
ال��وص��اي��ة إل��ى االج�ت�م��اع م��ع ال�ش��رك�ت�ين ،وي �ب��دو أن
النتيجة ستكون تعويضًا على الجمعّ ،ربما!
فقد اس�ت��د ّع��ى وزي��ر االت �ص��االت ،ن�ق��وال صحناوي،
أم��س ،ممثلي شركتي الخلوي ( mtcو )alfaوطلب
منهما «درس آلية تتيح التعويض على املشتركني
امل � �ت � �ض ��رري ��ن» .وب �ح �س ��ب امل� �ع� �ل ��وم ��ات امل � �ت ��واف ��رة،
سيشمل التعويض على األرج��ح منح املستهلكني
اع �ت �م��ادات ف��ي حساباتهم ال�خ�ل��وي��ة؛ بمعنى آخ��ر:
دوالرات ألصحاب الخطوط املسبقة الدفعّ ،
وربما
حسومات على الفاتورة ألصحاب الخطوط الالحقة
ّ
ال��دف��ع .وعلمت «األخ �ب��ار» أن صيغة التعويضات،
ُ َ
أو «اآلل �ي��ة» وفقًا لبيان وزارة االت �ص��االت ،ستعلن
خالل اليومني املقبلني ،والعقدة الوحيدة فيها هي
ُ
ما إذا كانت تلك التعويضات ستمنح للجميع أو
ُ
ست َ
ّ
تضرروا من الخلل (مع العلم
حصر فقط بالذين

ّ
ب��أن الخيار الثاني صعب ج �دًا ،نظرًا إل��ى صعوبة
ّ
تحديد هذه الفئة في لبنان) .ال شك في أن التعويض
على الجميع ،بمعنى تعويض فعلي على البعض
ون� ��وع م��ن امل �ك��اف��أة ( )Bonusل�ل�ب�ع��ض اآلخ� ��ر ُي �ع� ّ�د
ّ
من جانب املستهلكني؛ إذ ُيشار إلى
ّخطوة مستحبة ّ
أن العديد من مشغلي الهاتف الخلوي في مختلف
ّ
واملتقدم) يعمدون إلى مكافأة
بلدان العالم (النامي
زبائنهم ،وتحديدًا املشتركني في الخطوط املدفوعة
سلفًا .وفي العديد من البلدان األفريقية على سبيل
املثال ،قد يحصل املرء على «مكافأة» تفوق ضعف
ّ
الرصيد الذي شحن به خطه.
ّ
وف��ي ال�س�ي��اق ،أع�ل��ن ص�ح�ن��اوي أن ال� ��وزارة «للمرة
األول� ��ى ف��ي ص ��دد إن �ج��از م�خ�ط��ط ش��ام��ل لتحسني
ّ
ّ
«الحد نهائيًا
سيؤدي بحسب املأمول إلى
الجودة»،
م��ن ت��ذب��ذب ال�خ��دم��ة وت��دن�ي�ه��ا ف��ي ب�ع��ض امل�ن��اط��ق،
ع�ل��ى أن ي�ت��راف��ق م��ع ت��وس�ع��ة التغطية إل��ى غالبية
ّ
املطلعنيُ ،
سيعلن صحناوي
األراض ��ي» .وبحسب
ّ
ّ
هذا املخطط في  15كانون األول املقبل.
(األخبار)

