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ُ
اخترع «بدل النقل» في عام  1995للهروب من تصحيح األجور بنسبة ارتفاع غالء املعيشة ومراكمة املزيد
أقر وزير االقتصاد والتجارة ،نقوال ّ
العمال واملستخدمني .وقد ّ
من األرباح على حساب ّ
نحاس ،في جلسة سابقة
ملجلس الوزراء بأنه شارك في تصميم هذا البدل ليكون خارج األجر ،ما يسمح بعدم تسديده ألصحابه...
بمعنى آخر ،كان بدل النقل :خديعة

قصة بدل النقل
هذه هي ّ

قرار تصحيح األجور األخير ال يزيد الكلفة إ ّلا  %10فقط ال غير
محمد زبيب
ت�ص�ح�ي��ح األج � ��ور ب��ال�ص�ي�غ��ة ال�ت��ي
قررها مجلس الوزراء ال يزيد الكلفة
اإلج �م��ال �ي��ة ع�ل��ى ك��ل امل��ؤس �س��ات إال
بنسبة  ،%10وف�ق��ًا ل�ل��دراس��ات التي
اس �ت �ن��د إل �ي �ه��ا وزي � ��ر ال �ع �م��ل ش��رب��ل
ن� ّ�ح��اس ،لطرح مشروعه وت�ب��ري��ره...
والكلفة هنا بمفهومها الواسع ،أي
زي��ادة األجر وضمنه ما كان ُي ّ
سمى
ب ��دل ال�ن�ق��ل واالش �ت ��راك ��ات املختلفة
وكلفة تكوين املؤونات لتعويضات
ن �ه��اي��ة ال� �خ ��دم ��ة .امل� �ف ��ارق ��ة ال ت�ك�م��ن
ف� �ق ��ط ف� ��ي أن زي� � � ��ادة ال �ك �ل �ف��ة ب �ه��ذه
النسبة «امل�ع�ق��ول��ة» ال تستدعي كل
هذا االنفعال ال��ذي يطبع سلوك من
ي� ّ�دع��ون تمثيل م�ص��ال��ح م��ؤس�س��ات

اإلنتاج ،بل تكمن أيضًا في أن هؤالء
الذين يحاولون اليوم إيهام الناس
ب��أن �ه��م ع �ل��ى وش� ��ك ت �ح� ّ�م��ل خ �س��ارة
وقف أعمالهم احتجاجًا ّعلى «القرار
ال� �ج ��ائ ��ر» ،س �ب��ق أن ت �ب��ن��وا ّ
وأي � ��دوا
ّ
واق �ت��رح��وا ق��راري��ن س��اب�ق�ين ي��رت�ب��ان
زي� � ��ادة ف ��ي ال �ك �ل �ف��ة ب �ن �س �ب��ة %14.5
و %14.7على التوالي (راج��ع تقرير
«األخ �ب ��ار» ت�ح��ت ع �ن��وان «تصحيح
األج � ��ور :م ��اذا خ�س��ر األج � ��راء وم ��اذا
www.alرب� ��ح أص� �ح ��اب ال� �ع� �م ��ل؟»
ّ
 !)27670/akhbar.com/nodeووقعوا
أث � �ن� ��اء ان� �ع� �ق ��اد ال �ج �ل �س ��ة األخ � �ي ��رة
مل�ج�ل��س ال � � ��وزراء ات �ف��اق��ًا م ��ع رئ�ي��س
االتحاد العمالي العام غسان غصن
واألم�ي�ن ال�ع��ام سعد ال��دي��ن حميدي
ص �ق��ر ي��رف��ع ال� �ح � ّ�د األدن � ��ى ل�لأج��ور

إل��ى  675أل��ف ليرة ،مع وع��د بزيادة
بدل النقل الحقًا بمرسوم استثنائي
مستقل ليبلغ ن�ح��و  236أل��ف ليرة
ش �ه��ري��ًا ،ب�م�ع�ن��ى أن �ه��م واف �ق��وا على
رف ��ع ال �ح� ّ�د األدن� ��ى ال�ف�ع�ل��ي ل�لأج��ور
إل��ى  911أل��ف ل �ي��رة ،أي أك�ث��ر بنحو
 43أل��ف ليرة م��ن ال�ح� ّ�د األدن��ى ال��ذي
ق ��رره مجلس ال � ��وزراء وال �ب��ال��غ 868
ألف ليرة ،أو على األقل وافقوا على
زيادته إلى  863ألف ليرة (أي أقل بـ
 5آالف ليرة فقط ّ
عما ق��رره مجلس
ال��وزراء) إن كان وعدهم بزيادة بدل
النقل زائ �ف��ًا ،باعتبار أن ه��ذا البدل
يبلغ اليوم نحو  188ألف ليرة!
مل� ��اذا ه ��ذا االن �ف �ع��ال إذًا؟ وم ��ا ال��ذي
ي �ع �ت��رض��ون ع�ل�ي��ه ف��ي ق� ��رار مجلس
الوزراء األخير؟

60

وقاحة ال توصف
ردد ممثلون عن هيئات أصحاب ّالعمل
املؤشر،
شاركوا في مناقشات لجنة ُ
بوقاحة ال توصف ،أن نصف األجراء لديهم
ّ
غير ّ
املصرح
مصرح عنهم للضمان ونصف
ُ
َّ
عنهم ال يصرح إال عن نصف أجورهم،
ّ
وبالتالي اعتبروا أي «إغراء» أو «دعم» يتعلق
باشتراكات الضمان «هدية من كيسنا...
في حني أن بدل النقل هو هدية من كيس
ّ
العمال» .لذلك ،طالبوا باالستمرار في
غض الطرف عن بدل النقل وإبقاء الحد
األدنى االسمي منخفضًا لكي يحافظوا على
قدرتهم باستخدام عمالة رخيصة وتحقيق
أرباح كبيرة.

في املئة

دخل الفرد باألسعار الثابتة
ما زال اليوم أدنى بنحو %60
من مستواه سنة ،1973
ّ
وتبني املؤشرات أن انخفاض
ّ
قيمة األجر الوسطي أدى إلى
انخفاض دراماتيكي للقدرات
الشرائية ألكثرية اللبنانيني
ّ
املقيمني ،وهو ما شكل عامل
طرد للعمالة املاهرة إلى
خارج لبنان.

ف��ي ال��واق��ع ه��م «م �ه �ت��اج��ون» ال�ي��وم
ب �س �ب ��ب ت� � �ج � � ّ�رؤ «ن� � �ص � ��ف» م �ج �ل��س
الوزراء على ّ
تحدي إرادتهم واتخاذ
قرار ينطوي على تصحيح لـ«واحد»
م� ��ن األوض � � � ��اع ال� � �ش � ��اذة ف� ��ي م �ج��ال
«األج ��ور» ،بمعنى أنهم يعترضون
ع� �ل ��ى خ� �ط ��وة إل � �غ� ��اء «ب � ��دع � ��ة» ب ��دل
النقل وإعادته إلى نصابه الطبيعي
ك�ج��زء «ع �ض��وي» م��ن األج ��ر ،وليس
االع �ت��راض على التصحيح كنسبة
أو ك �ق �ي �م��ة ،ف� �ه ��م م� �ن ��ذ ال � �ب ��داي ��ة ل��م
يمانعوا زيادة األجور بني  200ألف
و 300أل��ف ل�ي��رة ،وإن ك��ان «ب��ازاره��م
املفتوح» يريد االستمرار في ُمخالفة
ال� �ق ��ان ��ون وال �ت �ح��اي��ل ع �ل��ى األج� � ��راء
واس � �ت � �ع � �م ��ال األس� ��ال � �ي� ��ب امل �ل �ت��وي��ة
لسلبهم املزيد من الحقوق .وانطالقًا
م ��ن ه� ��ذه «ال� ��واق � �ع� ��ة» ال �ث��اب �ت��ة غ�ي��ر
القابلة لإلنكار في ضوء تواقيعهم
على االتفاق األخير املذكور ،ال يعود
مفهومًا أب�دًا «الصراخ» الجاري عن
خ� ��راب االق �ت �ص��اد ودم� � ��اره وص ��رف
ّ
العمال وإقفال املصانع واملؤسسات
ّ
وتسليم املفاتيح لشربل نحاس ،إال
إذا كان «الفجور» ُي ّ
عد مبررًا كافيًا.
ال ي� �ج ��د ال � �خ � �ب� ��راء االق � �ت � �ص ��ادي ��ون
ال � � �ج � � ّ�دي � ��ون (ان � � �ظ � ��ر ت � �ق� ��ري ��ر ح �س��ن
ش � �ق� ��ران� ��ي ت� �ح ��ت ع� � �ن � ��وان «ص ��دم ��ة
ّ
ّ
التكيف
إيجابية يستطيع االقتصاد
http://www.al-akhbar.com/
معها»
ّ
 )28304/nodeأي م��ؤش��ر يستدعي
ح�م�ل��ة «ال �ت �خ��وي��ف» ال �ت��ي تمارسها
ج �م��اع��ة «ال � �ب� ��زن� ��س» .ح �ت��ى م � ��روان
إس� �ك� �ن ��در ،امل� �ح� �س ��وب ع �ل �ي �ه��م ،رأى
أن ال� �ق ��رار األخ� �ي ��ر «ح �ك �ي ��م» ،و«ه ��و
ف ��ي االت � �ج� ��اه ال �ص �ح �ي ��ح» .وب ��رأي ��ه،
يمكن «االق�ت�ص��اد أن يستوعب هذا
ّ
ال�ت�ص�ح�ي��ح» ،م��ذك �رًا ب � �ـ«أن امل�ص��ان��ع
ت� �ش� �ك ��و ارت� � � �ف � � ��اع ك� �ل� �ف ��ة ال� �ك� �ه ��رب � ّ�اء
وال � �ط ��اق ��ة واألراض � � � � � � ��ي ...وم � ��ا ح��ف��ز

أع � �م ��ال ال �ص �ن��اع �ي�ي�ن خ �ل��ال ال �ف �ت��رة
األخ �ي��رة ه��و ال �ق��روض امل��دع��وم��ة من
مصرف لبنان» ،أي إنهم مدعومون
م��ن ال��دول��ة ،ك��ال�ع��ادة ،وب��ال�ت��ال��ي فإن
تصحيح األجور ووضعها القانوني
ّ
ليس هو مصدر العلة أبدًا.
ف � �م� ��اذا ي � ��ري � ��دون ه � � ��ؤالء إذا ك��ان��ت
ال � ��وق � ��ائ � ��ع ت� ��دح� ��ض ك � ��ل خ �ط��اب �ه��م
«األرعن»؟
ف��ي ال�ش�ك��ل ُي�لاح��ظ أن «التصعيد»
يمارسه طرفان :املرابون والريعيون
ّ
يتحدثون باسم
وال�ف��اس��دون الذين
امل �ن �ت �ج�ين ،وه� ��م أص� ��ل ال� �ب�ل�اء ال ��ذي
يصيب من ّ
يدعون تمثيلهم ...وأزالم
بعض القوى السياسية ـــــ املذهبية
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال�ط�ب�ق�ي��ة ال �ت��ي راك� ��م «ع� ّ�راب��وه��ا»
ث��روات طائلة من ج� ّ�راء السطو على
الدولة وحقوق املواطنني وأمالكهم
وأم ��وال� �ه ��م ال� �ع � ّ
�ام ��ة وال� �خ � ّ
�اص ��ة م��ن
األم�ل�اك ال �ع� ّ
�ام��ة ال�ب�ح��ري��ة وال�ن�ه��ري��ة
إل ��ى «س��ول �ي ُ��دي��ر» ،م � ��رورًا ب�ـ«ت�ي�ك��و
ت � ��اك» ال �ت ��ي أح� �ي ��ط رئ �ي ��س م�ج�ل��س
ال�ن� ّ�واب علمًا منذ ع��ام  2010بسرقة
 5مليارات ليرة م��ن أم��وال الخزينة
ال �ع� ّ
�ام��ة ع �ب��ره��ا ،م��ن دون أن ي�ح� ّ�رك
ساكنًا حتى اآلن!

تقرير

مجموعات شبابية ّ
تتحدى هيئات اصحاب العمل

ّردًا على تهويل الهيئات
االقتصادية بتصعيد
ّ
تحركاتهم رفضًا لقرار تصحيح
االجورّ ،قر ّرت مجموعات
شبابية تولي ّ
مهمة النقابات
ّ
ّ
بالتصدي
العمالية «الغائبة»
لها ّ
بتحركات مضادة ،فيما
ّ
علق االتحاد العمالي العام
إضراب  27الجاري

ف�ي�م��ا ق� � ّ�رر امل �ج �ل��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�لات�ح��اد
العمالي العام تعليق االضراب الذي كان
مقررًا الثالثاء املقبل من دون ربط خطوته
بصدور مراسيم تصحيح االجور ،أعلنت
مجموعة من القوى الشبابية والعمالية
وال� �ن� �ق ��اب� �ي ��ة أن� �ه ��ا س� �ت� �ت� �ص � ّ�دى ل�ل�ح�م�ل��ة
ال �ت �ه��وي �ل �ي��ة ال� �ت ��ي ت� �ق ��وم ب �ه ��ا ال �ه �ي �ئ��ات
االقتصادية بهدف اسقاط قرار الحكومة
االخ �ي��ر ل�ت�ص�ح�ي��ح األج � ��ور ،م�ش�ي��رة إل��ى

ّ
ّ
التحركات «تطول
أنها ستنفذ ع��ددًا من
ك ��ل م �ك��ات��ب ال �ه �ي �ئ��ات االق �ت �ص��ادي��ة على
أنواعها وبما فيها مقر االتحاد العمالي
العام املتواطئ معهم».
إذًا ،ف��ي انتظار استكمال م�س��ار مشروع
مرسوم تصحيح األجور ابتداء بمجلس
ش ��ورى ال��دول��ة وان �ت �ه��اء ب�ت��وق�ي��ع رئيس
الحكومة نجيب ميقاتي ،كان املشهد في
الساحة مقسومًا بني عمال ّ
مرحبني بقرار
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ت�ص�ح�ي��ح األج � ��ور وف��ق
طرح الوزير شربل نحاس ،وبني هيئات
أصحاب عمل تهدد ّبالعصيان املدني؛ اال
ان ه��ذه الهيئات تلقت ام��س ردي��ن؛ األول
كان ّ
ردًا مرتقبًا من االتحاد العمالي العام
ّ
ّ
ذي القرار ّاملسيس ،والثاني كان ردًا أكثر
سخطًا تمثل في مجموعة مواقف مؤيدة
ل �ق��رار مجلس ال� ��وزراء وم��واك�ب��ة إلص��دار
م� ��رس� ��وم ت �ص �ح �ي��ح األج� � � � ��ور ،وت� �ه ��دي� �دًا
م��ن م�ج�م��وع��ات ش�ب��اب�ي��ة ب��اق�ت�ح��ام م�ق��ار
واالعتصام فيها.
الهيئات
ّ
أبرز املواقف تمثل في بيان اتحاد الشباب
ال ��دي� �م ��وق ��راط ��ي ال � � ��ذي وص � ��ف ّ
رد ف�ع��ل
الهيئات بأنه «مؤشر واضح على أنه ألول

ّ
مرة منذ زمن بعيد يأتي مرسوم األجور
ليكون إل��ى جانب العمال واملستخدمني
وليس إل��ى جانب أرب��اب العمل» .ويؤكد
االت� �ح ��اد أن ��ه س �ي �ك��ون إل ��ى ج��ان��ب «ق��وى
ش �ب��اب� ّ�ي��ة وع �م��ال �ي��ة ون �ق��اب �ي��ة ك �ث �ي��رة في
ّ
وضد
الشارع ض� ّ�د محاوالت اإلج�ه��اض،
ّ
تحركات الهيئات االقتصادية ،ولن تكون
ّ
مقرات ومكاتب هذه الهيئات بمنأى عن
اع �ت �ص��ام��ات ش�ع�ب�ي��ة ،وس �ت��رى ال�ه�ي�ئ��ات
الشباب والعمال يدافعون عن مكتسباتهم
ّ
ويتصدون لهم أمام مقر جمعية املصارف
وغ ��رف ��ة ال �ص �ن��اع��ة وال� �ت� �ج ��ارة وج�م�ع�ي��ة
الصناعيني وجمعيات التجار في بيروت
وامل�ن��اط��ق وال�ه�ي�ئ��ات األخ ��رى ال�ت��ي تمثل
ّ
وتهدد الناس اليوم باإلقفال
أرباب العمل
والصرف والعصيان».
أم��ا االت �ح��اد العمالي ال �ع��ام ،فقد اجتمع
أمس «بصورة شكلية إلى ّ
حد م��ا» ،على
ّ
حد وصف أحد النقابيني ،وذل��ك «بهدف
مناقشة توصية هيئة املكتب ال�ت��ي رأت
أن � ��ه ي �ج ��ب ت �ع �ل �ي��ق اإلض � � � ��راب إل � ��ى ح�ين
ص��دور مرسوم تصحيح األج��ور» .يقول
املشاركون في املجلس التنفيذي ،إنه تم

االت �ف��اق ب��اإلج �م��اع ع�ل��ى إق ��رار التوصية
�ان يطالب
رغ ��م أن ��ه ك ��ان ه �ن��اك اق �ت ��راح ث � ٍ
بعدم تعليق اإلض��راب بل تركه نافذًا في
�ن رئ�ي��س
ان �ت �ظ��ار ص� ��دور امل ��راس �ي ��م« ،ل �ك� ّ
االتحاد غسان غصن طلب أن ينفذ األمر
إف �س��اح��ًا ف��ي امل �ج��ال أم� ��ام ال �ج �م �ي��ع ،وإال
ف ��إن ه ��ذا ال �ض �غ��ط ي �ن �ص� ّ�ب ع �ل��ى مجلس
ال� �ش ��ورى ،ف�ي�م��ا ال �ح �ك��وم��ة أخ� ��ذت ال �ق��رار
الذي نؤيده».
ع �ل��ى أي ح � ��ال ،ف� ��إن ب �ي��ان االت� �ح ��اد بعد
ان�ع�ق��اد امل�ج�ل��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ،وص��ف ق��رار
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء األخ� �ي ��ر ب ��أن ��ه «ت �ع��دي��ل
ب� �ن� �ي ��وي ف � ��ي ت ��رك� �ي� �ب ��ة األج � � � ��ر ل �ح �م��اي��ة
األج � � ��ور» ،م �ط��ال �ب��ًا ب��اس �ت �ك �م��ال ج�ل�س��ات
ّ
لضم كافة روافد
مجلس ال��وزراء الالحقة
األجور ولواحقها إلى أساس الراتب».
في السياق نفسه ،طالب املكتب التنفيذي
ل �ل�ات � �ح� ��اد ال� ��وط � �ن� ��ي ل� �ن� �ق ��اب ��ات ال �ع �م ��ال
وامل�س�ت�خ��دم�ين ف��ي ل�ب�ن��ان ،وزارة العمل،
بالتصدي للتهديدات بصرف العمال.
وف� �ي� �م ��ا دع � � ��ا ات� � �ح � ��اد ن � �ق� ��اب� ��ات ال� �ع� �م ��ال
وامل�س�ت�خ��دم�ين ف��ي ال �ب �ق��اع ،ع �م��ال لبنان
إل ��ى «ال �ت��وح��د م��ن أج ��ل ال ��دف ��اع ع��ن ه��ذا

املكسب الذي تجندت القوى والفعاليات
االقتصادية املعادية للمطالب العمالية
ّ
التحرر العمالي
إلجهاضه» ،رأت جبهة
أن��ه يجب على وزي��ر االقتصاد والتجارة
نقوال نحاس التشدد في مراقبة األسعار.
أم ��ا «امل��ؤت �م��ر ال�ش�ع�ب��ي ال �ل �ب �ن��ان��ي» ،فقد
استغرب «الضجة التي تثيرها الهيئات
االقتصادية بعد قرار الحكومة رفع الحد
األدنى لألجور».
إلى ذل��ك ،أص��در قطاع النقابات العمالية
ف ��ي ت �ي ��ار امل �س �ت �ق �ب��ل ب �ي��ان��ًا ي �ت �ح��دث ع��ن
م �س��رح �ي��ة م �ض �ح �ك��ة وم �ب �ك �ي��ة «ت �ت �ح��ول
بانقالب املنقلبني ال��ى لعبة ك��رة مضرب
ت �ت �ق ��اذف امل� �ش ��اري ��ع وامل ��راس� �ي ��م امل�ع�ن�ي��ة
بتصحيح االج ��ور دون رادع او التفات
الى مصالح الناس».
ع�ل��ى صعيد ال�ه�ي�ئ��ات االق�ت�ص��ادي��ة ،ك��ان
ال ��وزي ��ر ال �س��اب��ق ع��دن��ان ال �ق �ص��ار ق��د زار
رئ�ي��س تكتل التغيير واالص�ل�اح النائب
ميشال ع��ون ،وأبلغه رف��ض ق��رار مجلس
ال � ��وزراء بتصحيح االج� ��ور «ألن ��ه يلحق
ضررًا بالغًا باالقتصاد الوطني».
(األخبار ،وطنية)

