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مجتمع وإقتصاد
تقرير

الطعن في قرار خفض الحد األدنى لألجور

تجاوز حد السلطة

إيفا الشوفي
"مــا أقــدم عليه وزيــر العمل سجعان
قــزي والـحـكــومــة ليس اج ــراء تافها،
إن ـم ــا امل ـس ــأل ــة ت ـمــس ق ــواع ــد الـن ـظــام
العام" ،هكذا يبدأ وزير العمل السابق
شــربــل ن ـحــاس ن ــدوت ــه ف ــي الـجــامـعــة
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي بـ ـي ــروت ب ــدع ــوة مــن
النادي العلماني ،عن قرار الحكومة
األخ ـ ـيـ ــر ت ـخ ـف ـي ــض األجـ ـ ـ ــر ال ـي ــوم ــي
مــن  30أل ــف لـيــرة ال ــى  26أل ــف لـيــرة.
يعلن نحاس انــه وآخــريــن فــي صدد
تقديم مراجعة امــام مجلس شــورى
الدولة من أجل إبطال القرار استنادًا
الى مجموعة من الحجج القانونية
االس ــاسـ ـي ــة ،م ـث ــل م ـع ــاه ــدة مـنـظـمــة
الـعـمــل الــدول ـيــة الــرقــم  ،131إتفاقية
م ـن ـظ ـمــة ال ـع ـم ــل ال ـع ــرب ـي ــة ال ــرق ــم 15
وقــوانــن ومـعــاهــدات أخ ــرى .إضافة
إل ـ ــى ال ـط ـع ــن ب ـخ ـل ــل أسـ ــاسـ ــي ي ـبــرز
فــي ال ـقــرار اإلداري وهــو تـجــاوز حد
السلطة ،وغياب االصــول الجوهرية
كعدم االستناد ملؤشر غالء املعيشة
واس ـت ـخ ــدام صــاح ـيــات ل ـغــايــة غير
الغاية املنشودة.
يتدرج نحاس في شرح واقع األجور
وتــدخــل ال ــدول ــة وأس ـب ــاب انـخـفــاض
ً
القيمة الفعلية لألجور ،وصوال إلى
ما أقدم عليه اإلتحاد العمالي العام
عــام  2011عندما حصل التصحيح
األخـيــر لــأجــور ،عبر خيانة العمال
باملوافقة على حد أدنى أقل مما كان
يطالب به وزيــر العمل وعــدم ادخــال
ب ـ ــدل ال ـن ـق ــل ض ـم ــن أسـ ـ ــاس ال ــرات ــب.
ممارسات اإلتحاد العمالي على مر
ال ـس ـنــوات الـطــويـلــة املــاض ـيــة أع ــادت
األم ــور ال ــى مــا كــانــت عليه قـبــل عــام
 1964ع ـنــدمــا كـ ــان م ـج ـلــس ال ـن ــواب
يـنــاقــش قــانــون الـعـمــل ال ــذي لــم يكن
ي ـل ـحــظ آنـ ـ ــذاك ح ــق ال ـع ـم ــال بــإن ـشــاء
نقابات خاصة بهم ،إنما كان يطرح

إنشاء نقابات قطاعية تضم العمال
وأرب ـ ــاب ال ـع ـمــل .ب ـعــد ن ـضــال ذهـبــت
ضحيته عاملة في معمل "الريجي"
جرى تعديل القانون ليسمح بإنشاء
نقابات منفصلة للعمال ،إلى أن عاد
ّ
اإلتحاد العمالي ليتحد ضمنيًا مع
أرباب العمل كما أظهرت مواقفه في
املحطات املاضية.
مـ ـ ــع غـ ـ ـي ـ ــاب ال ـ ـن ـ ـقـ ــابـ ــات الـ ـعـ ـم ــالـ ـي ــة
تـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ــورت ق ـ ـي ـ ـمـ ــة األج ـ ـ ـ ـ ـ ــور وب ـ ـ ــات
ت ـص ـح ـي ــح األج ـ ـ ـ ــور ي ـح ـص ــل ض ـمــن
ّ
فترات زمنية طويلة ،علمًا أن مجلس
ال ـن ــواب أع ـطــى الـحـكــومــة ع ــام 1967

صالحية تشريعية هي تحديد الحد
االدنـ ـ ـ ــى ال ــرسـ ـم ــي لـ ــاجـ ــور ون ـس ـبــة

عام  2011سرقت
السلطة من كل لبناني
 10ماليين ليرة

ما من شيء اسمه بدل نقل من خارج األجر (مروان بو حيدر)

غالء املعيشة وكيفية تطبيقها بناء
على دراسات وجداول بأسعار كلفة
املعيشة مــرة كــل سنتني على األقــل.
ي ـشــرح ن ـحــاس ان ع ــام  2008ق ــررت
الـحـكــومــة اع ـطــاء مـنـحــة بقيمة 200
ألــف ليرة للعمال من دون اإلستناد
إلــى أي دراس ــات ،كما ذكــر الـقــانــون،
وب ــات ــت "ب ــدع ـت ــا" ب ــدل ال ـن ـقــل وامل ـنــح
ال ـ ــدراسـ ـ ـي ـ ــة ب ــاح ـت ـس ــاب ـه ـم ــا خ ـ ــارج
الــراتــب األســاســي ّ
مكرستني ،إلــى أن
ت ـق ـ ّـدم ن ـح ــاس ع ــام  2011بـمــراجـعــة
أم ـ ـ ـ ـ ــام مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــورى إلب ـ ـطـ ــال
املنحة املـقــرة عــام  2008وبــدل النقل
وامل ـن ــح امل ــدرس ـي ــة ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى حجج
قــانــونـيــة ه ــي :أوال ،ال يـحــق لـلــدولــة
ان تعطي منحة مــن دون أي اســاس
ألن تـفــويـضـهــا م ــن مـجـلــس ال ـنــواب
مشروط بغالء املعيشة وبــدراســات.
وثــانـيــا مــا مــن شــيء اسـمــه بــدل نقل
م ــن خـ ــارج األجـ ــر ألن ــه يـصـبــح أج ـرًا
غير خاضع للحماية .وافــق مجلس
الشورى على هذه الحجج لكن لكون
هذه االجراءات ،على الخلل القانوني
الــذي فيها ،هي بمثابة اجــر ،ولكون
ل ـب ـنــان مـلـتــزمــا امل ـع ــاه ــدات الــدول ـيــة
ال ـت ــي ت ـق ــول ان ــه ال ي ـج ــوز تخفيض
االجر ،بقي األجر على مستواه حتى
بمكوناته غير الشرعية .نهاية عام
ّ 2011
صوتت الحكومة على مشروع
ن ـحــاس بــرفــع ال ـحــد األدنـ ــى لــأجــور
الــى  864الــف لـيــرة مــن ضمنها بدل
ال ـن ـقــل ،لـيـطـعــن ف ـيــه رئ ـي ــس مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء آن ـ ـ ـ ـ ــذاك نـ ـجـ ـي ــب م ـي ـق ــات ــي
ّ
ويقر  675الف ليرة
ويسقط املرسوم
كحد أدنى لألجور وجعل بدل النقل
خارج األجر االساسي .يقول نحاس
ّ
ان السلطة "سرقت بهذه العملية من
كل لبناني نحو  10ماليني ليرة"؛ ّأما
اليوم ،فهي تسرق مجددًا  4000ليرة
يوميًا من كل "مياوم" عوض تحسني
وتحصني وضعه االقتصادي.

مال وأسواق

الهجمات اإللكترونية على الشركات:
محاولة لقياس التكاليف
ّ
يعد األمن اإللكتروني من أهم املسائل
املـتــداولــة فــي عصرنا الحالي ،إال أنه
يجر التثبت حتى اليوم من التأثير
لم ِ
ال ـن ــات ــج م ــن ال ـ ـحـ ــوادث اإلل ـك ـتــرون ـيــة
ب ـش ـكــل ع ـ ــام .دف ـ ــع ه ـ ــذا األم ـ ــر شــركــة
"ديـلــويــت" إلــى إج ــراء دراس ــة بعنوان
”نـظــرة معمقة حــول تأثير الهجمات
اإللـكـتــرونـيــة عـلــى ال ـشــركــات" ،ترصد
فيها مخاطر الهجمات اإللكترونية
وتــأث ـيــرهــا م ــن ال ـنــاح ـيــة املــال ـيــة على
املــؤسـســات .وعليه ،حــددت "ديلويت"
 14تأثيرًا للهجمات اإللكترونية على
الـشــركــات مــن خــال عملية استجابة
لـلـحــوادث تمتد لخمس سـنــوات عبر
مـعــايـنــة عـ ّـيـنـتــن م ــن س ـي ـنــاريــوهــات
الـ ـهـ ـجـ ـم ــات اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ل ـي ـخ ـلــص
ب ـعــدهــا ال ـت ـقــريــر إل ــى ت ـقــديــم ن ـمــوذج
لـقـيــاس األض ـ ــرار املـحـتـمـلــة ملـثــل هــذه
الهجمات.
وق ـ ّـس ــم ال ـت ـقــريــر ال ـت ـكــال ـيــف الـنــاتـجــة
مـ ـ ــن ال ـ ـه ـ ـج ـ ـمـ ــات االل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة الـ ــى
نوعني :التكاليف املعروفة للحوادث
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـت ـض ـمــن إبـ ــاغ
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ب ـ ــالـ ـ ـخ ـ ــروق اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة
وحـ ـ ـم ـ ــايـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــم ،ت ـ ـح ـ ـس ـ ـي ـ ـنـ ــات األم ـ ـ ــن
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ال ـف ـن ـيــة،

ال ـ ـغ ـ ــرام ـ ــات… وال ـ ـن ـ ــوع الـ ـث ــان ــي هــو
ال ـ ـت ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــف امل ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــة م ـ ـثـ ــل زي ـ ـ ـ ــادة
أقـ ـس ــاط ال ـت ــأم ــن ،زيـ ـ ــادة تـكـلـفــة رفــع
الـ َّـديــن ،إنقطاع أو تخريب العمليات
الـتـشـغـيـلـيــة ،ان ـخ ـف ــاض قـيـمــة االس ــم
التجاري ،خسارة امللكية الفكرية…
وك ـ ـش ـ ـفـ ــت الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــة ان ال ـت ـك ــال ـي ــف
ً
املباشرة التي ترتبط عــادة بعمليات
اخ ـت ــراق الـبـيــانــات أق ــل أهـمـيــة بكثير
م ـ ــن الـ ـتـ ـك ــالـ ـي ــف "ا ّمل ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــة" .ووفـ ـ ــق
السيناريوهات تمثل هــذه التكاليف
أقـ ــل م ــن  %5م ــن ال ـت ــأث ـي ــر اإلج ـم ــال ــي
على الـعـمــل .كــذلــك فــإن األف ــق الزمني
الــذي يجري الشعور بالتأثير خالله
أط ــول بكثير مما ُيتوقع ّ غالبًا .وفي
سيناريوهات ديلويت تمثل التكاليف
املـتــرتـبــة خ ــال مــرحـلــة ال ـف ــرز األول ــي
ع ـنــد االس ـت ـج ــاب ــة ل ـل ـح ــوادث أقـ ــل من
 %10من التأثيرات املرتدة على شكل
مــوجــات تمتد لفترة خمس سـنــوات،
لكن أكثر من  %90من تأثير الهجمات
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ي ـم ـكــن أن ي ـت ـج ـمــع فــي
أن ــواع غير ملموسة .ونـظـرًا ألن هذه
األن ــواع أقــل خضوعًا للدراسة وأكثر
صعوبة للقياس ،يمكن مالحظة عدم
استعداد املؤسسات على نحو خاص

ل ـه ــذه "ال ـت ـكــال ـيــف" ف ــي مـ ـج ــاالت مثل
انقطاع العمليات والتأثير على االسم
التجاري وخسارة امللكية الفكرية.
يالحظ فادي مطلق ،الشريك املسؤول
ع ـ ــن خ ـ ــدم ـ ــات مـ ـخ ــاط ــر امل ــؤسـ ـس ــات
وامل ـس ــؤول عــن األم ــن اإللـكـتــرونــي في

حددت «ديلويت»
14تأثيرًا للهجمات
اإللكترونية على
الشركات

ديلويت الشرق األوسط ،انه ”نادرًا ما
كانت محادثات املديرين التنفيذيني
ومـ ـ ـج ـ ــال ـ ــس اإلدارة ع ـ ـ ــن املـ ـخ ــاط ــر
اإللـكـتــرونـيــة تـتـطــرق ملـســألــة تكاليف
وع ـ ــواق ـ ــب سـ ــرقـ ــة امل ـل ـك ـي ــة ال ـف ـك ــري ــة،
الـ ـتـ ـجـ ـس ــس اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي ،ت ـخ ــري ــب

ال ـب ـي ــان ــات أو ان ـق ـط ــاع ال ـع ـم ــل ،ال ـتــي
مــن األص ـعــب إل ــى حــد بـعـيــد قياسها
ويمكن أن يـكــون لها تأثير كبير في
املؤسسة" .يقول مطلق انه "لم تتوافر
لدى املديرين التنفيذيني بعد صورة
دقيقة لتأثير الهجمات اإللكترونية،
ول ــذل ــك ال ت ـق ــوم الـ ـش ــرك ــات بـتـطــويــر
املناخ الذي تحتاجه ملواجهة املخاطر
اإللكترونية" .ويرى ان "منطقة الشرق
األوسط تصنف ضمن فئة "الخطورة
ال ـع ــال ـي ــة" نـ ـظـ ـرًا ألبـ ـع ــاد ال ـت ـه ــدي ــدات
اإلضافية التي تشمل عدم االستقرار
الجيوسياسي ،وثروتنا االقتصادية
امللحوظة التي تجعلنا هدفًا رئيسيًا
للمجرمني اإللـكـتــرونـيــن ،وامل ـعــدالت
ف ــوق الـعــاديــة لـلـعــدوى بالبرمجيات
ال ـخ ـب ـي ـثــة ل ــديـ ـن ــا" .ل ــذل ــك "إذا قــدمـنــا
ص ــورة واقـعـيــة عــن خ ـطــورة النتائج
امل ـح ـت ـم ـلــة م ــن ج ـ ــراء هـ ــذه الـهـجـمــات
اإللـكـتــرونـيــة ،يستطيع ه ــؤالء الـقــادة
أن يـضـعــوا بــرامــج أك ـثــر فــاعـلـيــة إزاء
املخاطر اإللكترونية من أجــل حماية
املصالح االستراتيجية ملؤسساتهم،
وفـ ـ ــي الـ ـنـ ـه ــاي ــة ت ـح ـس ــن قـ ـ ـ ــدرة ه ــذه
املــؤسـســات عـلــى الـنـجــاح فــي التغلب
على الهجمات اإللكترونية".
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أخبار

جواد جمعة بخير
و«الصحة» تنتظر معلومات
إضافية من «األميركية»
ّ

تخطى جــواد جمعة ( 4سـنــوات) ،الــذي سقط
قـبــل يــومــن مــن شــرفــة مـنــزلــه ،ح ــدود الخطر.
هذا ما قاله األطباء املتابعون لوضعه الصحي
بيروت الحكومي لعائلته .وكان
في مستشفى
َ
من املفترض أن ُينقل أمــس من غرفة العناية
املشددة إلى غرفة عادية ،غير أنهم ارتأوا إبقاءه
يومًا إضافيًا ،على أن ُ«ينقل اليوم إلى الغرفة»،
تقول فاطمة ترمس ،خالة الطفل.
ح ــال ــة ج ـ ــواد ت ـت ـحـ ّـســن .هـ ــذا امل ـه ــم ف ــي األمـ ــر،
لكن ثمة ما هو مهم أيضًا سيقي الكثير من
األطفال املوت عند أبواب املستشفيات الخاصة،
ه ــو مـحــاسـبــة م ــا فـعـلــه مـسـتـشـفــى الـجــامـعــة
األميركية فــي بـيــروت ،الــذي طالب والــد جمعة
بـ 22ألف دوالر أميركي قبل السماح له بتعبئة
ّ
املشددة
استمارة دخول ابنه إلى غرفة العناية
فيها .وفــي هــذا اإلط ــار ،قدمت العائلة أول من
أمــس «كافة املستندات ،بما فيها التسجيالت
التي تثبت روايتنا وكيف
ت ـ ـ ـعـ ـ ــاطـ ـ ــى مـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى
الجامعة األميركية معنا
في إطار التحقيقات التي
تقوم بها الــوزارة» ،تتابع
ترمس .أما بالنسبة إلى
املـسـتـشـفــى ،ف ـقــد أش ــار
وزيـ ـ ــر ال ـص ـح ــة ال ـع ــام ــة،
ّ
وائــل أبــو فــاعــور ،إلــى أنــه
ُ
اســتـ ِـمــع إل ـي ـهــم «وط ـل ـبــوا
مني التمهل لبعض الوقت لتزويدي بمعلومات
إضــافـيــة» .وفــي هــذا اإلط ــار ،كـلــف أبــو فــاعــور
مدير العناية الطبية في الوزارة الدكتور جوزف
الحلو ،إعداد تقرير وتزويده به التخاذ اإلجراء
املناسب.

التيار المستقل يطالب هيئة
التنسيق بتحرك سريع

ردًا على ما صدر عن اجتماع لجنة املؤشر ،أدان
التيار النقابي املستقل موقف رئيس االتحاد
العمالي الـعــام ،الساعي إلــى تسوية على ظهر
وقف عام  2011ضد وزير العمل
العمال بعدما ّ
شربل نحاس ووقع اتفاقًا رضائيًا مع ممثلي
أصحاب العمل ،وقبل ٍّ
بحد أدنى لألجور بقيمة
 675ألــف لـيــرة .كذلك أدان موقف وزيــر العمل
سجعان قزي ،الذي يمدح االتحاد العمالي العام
الخائن ملصالح العمال ،ويغمز من تجربة هيئة
التنسيق النقابية التي وثــق بها الـنــاس ،وذلــك
لضرب الحق املشروع في غالء املعيشة املجمد
منذ  .1996وطــالــب التيار قــزي بالتوقيع على
إدخ ــال هيئة التنسيق فــي اللجنة ،مشيرًا إلى
أن الوزير السابق شربل نحاس ،قدم مشروع
قانون للسماح لهيئة التنسيق بحضور لجنة
املــؤشــر واملـشــاركــة الفعالة فــي قــرارات ـهــا ،لكن
الحكومة وضعته في الدرج.
التيار دعــا هيئة التنسيق إلــى الــرد على إهانة
اسـتـبـعــادهــا عــن لجنة املــؤشــر بــإطــاق تحرك
س ــري ــع ي ــواج ــه م ــواق ــف ال ـس ـل ـطــة غ ـيــر الـجــديــة
ال ـتــي ت ـضــرب ُعـ ــرض ال ـحــائــط بـحـقــوق الـنــاس
وكرامتهم.

تحرك غدًا في مستشفى
جزين الحكومي

دعـ ـ ــت ال ـه ـي ـئ ــة ال ـت ــأس ـي ـس ـي ــة لـ ــ"نـ ـق ــاب ــة عــام ـلــي
املستشفيات الحكومية فــي لبنان" إلــى تحرك
غدًا في مستشفى جزين الحكومي ،الذي يبقى
ملوظفيه بدل رواتــب ثالثة أشهر عن عام ً2016
وتسعة أشهر عن السنوات السابقة ،الفتة إلى
أنــه سيكون للهيئة كلمة تفصيلية عن أوضــاع
املوظفني واملستشفيات .وتفاجأت النقابة بعدم
تقديم وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ،أول
من أمس "أي حلول جذرية لألزمات التي ّ
يمر بها
املوظف في هذه املستشفيات ،مكتفيًا باإلضاءة
ع ـلــى ن ـج ــاح ــات ب ـعــض امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ال ـت ــي ًال
يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة" ،مستغربة
"اتهام أبــو فاعور املوظفني بمحاوالت إضعاف
القطاع االستشفائي العام ملصلحة الخاص".

