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اعتصام ضد
االتحاد العمالي
العام (بالل
جاويش)

ّأم��ا ف��ي املضمون ،فهم ي��ص ّ��دون أي
م��ح��اول��ة «إص�لاح��ي��ة» ،مهما كانت
بسيطة ،إذا كانت ّ
تمس مصالحهم
ّ
«غير املشروعة» التي ترسخت في
العقود املاضية ،أو إذا كانت تريد أن
تسترد منهم بعض «املكاسب» التي
قنصوها في ظل التدمير املنهجي
ل��ل��دول��ة وت��ل ّ��ه��ي امل���واط���ن�ي�ن بلملمة
ج���راح���ه���م ب���ع���د ال����ح����رب ال��ع��ب��ث��ي��ة...
ف���م���ا ي����ري����دون إس���ق���اط���ه ال����ي����وم ه��و
«م���ج���رد» ق���رار «ب��س��ي��ط» ي��رم��ي إل��ى
تطبيق ال��ق��ان��ون وإج���ب���ار أص��ح��اب
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��س��دي��د األج����ور كاملة
م��ن دون س��رق��ة أي ج���زء أو عنصر
م�� ّن��ه��ا ،وال س��ي��م��ا ب����دل ال��ن��ق��ل ال���ذي
م���ث���ل ن��ح��و  %29م���ن ال���ح���د األدن����ى
ل�ل�أج���ور ال��ف��ع��ل��ي ق��ب��ل ق����رار مجلس
ال�����وزراء األخ���ي���ر ...ف��أص��ح��اب العمل
امللتزمني القوانني ال ُيسمع صوتهم
اآلن ،لكن ترتفع أص���وات املخالفني
م��ن��ه��م ال��ذي��ن ي���ص ّ���رون ع��ل��ى اع��ت��ب��ار
بدل النقل مسألة «خيار» ،أي يمكن
ت��س��دي��ده لألجير أو يمكن «سلبه»
إي����اه ،وه����ؤالء ي���رون أن��ه��م اكتسبوا
 ،1995عندما
هذا «الحق» منذ عام ّ
ق��ررت الحكومة التي تمثلهم سلب

ال��ع ّ��م��ال حقوقهم واالستعاضة عن
ت��ص��ح��ي��ح أج����وره����م ب���ك���ام���ل ن��س��ب��ة
ارت��ف��اع األس��ع��ار (التي كانت ترتفع
ح��ي��ن��ه��ا ب ّ��وت��ي��رة م��خ��ي��ف��ة) ب��اب��ت��داع
ب���دل «م���ؤق���ت» خ����ارج األج�����ر ،س ّ��م��ي
ب��دل ال��ن��ق��ل ،ف�لا ُي َ
حتسب ك��ج��زء من
األج�����ر وال ُي����ص َّ����رح ع��ن��ه ل��ص��ن��دوق
ُ
ال���ض���م���ان االج���ت���م���اع���ي ،وال ت���س َّ���دد
االش����ت����راك����ات امل��س��ت��ح��ق��ة ع��ل��ي��ه وال
ُي��ح��ت َ��س��ب ب��ال��ت��ال��ي ف���ي ت��ع��وي��ض��ات
نهاية الخدمة ...هذا «التحايل» ّأدى
إل��ى ام��ت��ن��اع معظم أص��ح��اب العمل
ع����ن ت���س���دي���ده ل��ل��أج�����راء ،ن��ظ��ام��ي�ين
ك����ان����وا أو غ���ي���ر ن���ظ���ام���ي�ي�ن ،وب���ات���وا
يتقنون اللعبة ّ
جيدًا ،فكلما اشتدت
ال��ض��غ��وط لتصحيح األج���ور كانوا
ً
يقبلون على زي��ادة ب��دل النقل بدال
م��ن األج����ور ،ف��ارت��ف��ع ه���ذا ال��ب��دل من
ألفي ليرة في عام  1995إلى  8آالف
ليرة قبل ال��ق��رار األخ��ي��ر ،أي بأربعة
أضعاف ،فيما األجور نفسها بقيت
م��ج ّ��م��دة م��ن��ذ ع���ام  1996ح��ت��ى ع��ام
 2008عندما ّ
أقرت حكومتهم زيادة
«م��ك��رم��ة» بقيمة  200أل��ف ل��ي��رة ،أي
ّ
ما يعادل نسبة تقل عن  %16على
األج���ر الوسطي حينها ،ث��م ُج ِّ��م��دت

فريج صابونجيان :أصحاب العمل
يعملون فقط ليدفعوا الضرائب
العمال
للدولة
ّ
ويشغلوا ّ
نقوال ّنحاس :القانون ال وجود له
في النظام الرأسمالي إال لخدمة
المستثمرين وتعظيم أرباحهم

األج��ور حتى اآلن ،علمًا بأن الناتج
ّ
امل��ح��ل��ي االس��م��ي (ال����ذي ي��ت��ك ّ��ون من
األرب������اح واألج������ور ت���ح���دي���دًا) ارت��ف��ع
ب���ن���س���ب���ة  %75ب���ي��ن ع�����ام�����ي 2007
و ،2010أي أن ح ّ���ص���ة األرب������اح من
الناتج ارتفعت كثيرًا ،فيما ّ
حصة
األج��ور تراجعت دراماتيكيًا لتبلغ
ن��ح��و  %22ب��امل��ق��ارن��ة م��ع  %70وم��ا
ّ
يحب
ف��وق ف��ي ال���دول األخ���رى ال��ت��ي

«ال���غ���اض���ب���ون» ال���ي���وم ال��ت��ش ّ��ب��ه بها
ً
باعتبارها دوال رأس��م��ال��ي��ة تتبنى
«االقتصاد الحر» وتعشق «التجارة
ّ
الحرة» وتعبد «االستثمار الخاص»
وتنخرط بـ«العوملة».
ل��ق��د ط����رح ش���رب���ل ن ّ
���ح���اس م��ش��روع��ه
ع��ل��ى م��ج��ل��س ال������وزراء ب��ه��دف إع���ادة
األم����ور إل���ى ن��ص��اب��ه��ا ،ف�لا ي��ج��وز أن
ي��ب��ق��ى ه���ن���اك «أج����������ران» ف����ي ل��ب��ن��ان:
واح�����د ف��ع��ل��ي م��رت��ف��ع ال ي��ل��ت��زم��ه إال
ّ
القلة ،وآخ��ر اسمي منخفض ّ
تطبقه
األك��ث��ري��ة ،تمامًا كحكاية الدفترين:
واح������د ل���ص���اح���ب ال���ع���م���ل ي ّ
�������دون ف��ي��ه
ّ
أرب��اح��ه ال��ط��ائ��ل��ة ،وآخ���ر م ّ
���زور ي��دون
ف��ي��ه خ��س��ائ��ر م��زع��وم��ة لتقديمه إل��ى
ال���دوائ���ر ال��ض��ري��ب��ي��ة ل��ي��س��رق ال��دول��ة
ّ
وأم�����وال ال���ن���اس .ف��ج��ن ج��ن��ون��ه��م ،إال
أن���ه���م ف����ي ح��ف��ل��ة ال���ج���ن���ون ن���س���وا أن
ن ّ
���ح���اس ب��م��ش��روع��ه ي��س��اي��ر أوض����اع
االق���ت���ص���اد وم��ؤس��س��ات��ه اإلن��ت��اج��ي��ة
تحديدًا؛ إذ إن اعتبار بدل النقل ليس
ج���زءًا م��ن األج����ر ،وب��ال��ت��ال��ي اع��ت��ب��اره
غ���ي���ر ق����ان����ون����ي ،ك���م���ا ي����ق����ول م��ج��ل��س
ش������ورى ال����دول����ة وأص����ح����اب ال��ع��م��ل،
ي���س���ت���دع���ي ال�����ع�����ودة إل�����ى ع�����ام 1996
لتصحيح األج��ور «تراكميًا» بنسبة
غ��ل��اء امل���ع���ي���ش���ة امل���س ّ
���ج���ل���ة ك����ل س��ن��ة،
وهذا يعني تصحيحًا بنسبة تفوق
 ،%100وب���ال���ت���ال���ي ي��م��ك��ن س��اع��ت��ئ��ذ
إل����غ����اء ب������دل ال���ن���ق���ل غ���ي���ر ال���ق���ان���ون���ي
وت����ط����ب����ي����ق ال�����ق�����ان�����ون ال����������ذي ي��ن��ص
صراحة على إلزامية مراجعة األجور
وتصحيحها م ّ��رة واح��دة على األقل
كل سنة ...فهل يرضون بذلك؟
ح ّ������ب������ذا ل������و أن م����ح����اض����ر ج���ل���س ّ���ات
مجلس ال���وزراء علنية لكي يتسنى
للجميع االطالع على مبررات وزراء
«ال��ب��زن��س» ل��رف��ض إص�ل�اح وضعية
األج����ر ف��ي ال��ج��ل��س��ات «امل��ارات��ون��ي��ة»
التي ناقشت ملف تصحيح األجور
منذ تشرين األول امل��اض��ي ،فهؤالء
ي������رون أن «ال����ق����ان����ون» ال وج������ود ل��ه
ف���ي ال��ن��ظ��ام ال��رأس��م��ال��ي إال ل��خ��دم��ة
امل���س���ت���ث���م���ري���ن وت���ع���ظ���ي���م أرب���اح���ه���م
(وزي�����ر االق���ت���ص���اد وال���ت���ج���ارة ن��ق��وال
ن ّ
����ح����اس) ،وأن م��خ��ال��ف��ة «ال���ق���ان���ون»
ه��ي ح��ق مكتسب م��ا دام��ت األع��راف
ال��س��اري��ة منذ عقدين ال تقيم ل��ه أي
اعتبار في السلوك واملمارسة (وزير

ال���ص���ن���اع���ة ف����ري����ج ص���اب���ون���ج���ي���ان)،
وبالتالي إذا ك��ان ّ«ال��ق��ان��ون» يجيز
ل��ل��ح��ك��وم��ة أن ت���ت���دخ���ل ف���ي األج�����ور،
ي��ج��ب إل���غ���اء ه����ذا ال���ق���ان���ون تحقيقًا
ل��ن��ظ��ري��ات «االق���ت���ص���اد ال��� ّح ّ���ر» ال��ت��ي
ال ت��ج��ي��ز م��ث��ل ه����ذا ال���ت���دخ���ل «أب�����دًا»
لاّ
ّ
الحد
و«إطالقًا» إ في مجال تعيني
األدن�������ى ل��ل�أج����ور (وزي�������ر ال��س��ي��اح��ة
ف��ادي ع ّ��ب��ود) ،وأن ب��دل النقل ُصمم
خصيصًا في عام  1995لكي ال يكون
ّ
التهرب منه
تسديده ملزمًا ويمكن
(ال���وزي���ر ُ ن��ق��وال ن ّ��ح��اس أي���ض���ًا) ،وأن
معظم األجراء في القطاع الخاص ال
ُي َّ
صرح عنهم ،وبالتالي ال يتقاضون
ب������دل ال����ن����ق����ل ،وال ي����ج����وز أن ت��ع��م��د
ال���ح���ك���وم���ة إل�����ى اإلض��������رار ب��م��ص��ال��ح
ّ
أص��ح��اب ال��ع��م��ل ال��ذي��ن ي��وظ��ف��ون��ه��م
عبر إلزامهم تسديد هذا البدل؛ ألن
ض���م ب���دل ال��ن��ق��ل إل���ى األج����ر سيرفع
ال��ق��ي��م��ة االس��م��ي��ة ل�ل�أج���ر ،وب��ال��ت��ال��ي
ّ
سيعرض أص��ح��اب العمل لضغوط
م��ن يعملون على تشغيلهم لزيادة
أج��وره��م على ح��س��اب األرب���اح التي
ُ
ت��ع��د ال��ح��اف��ز األس���اس���ي لالستثمار
(وزي�����ر ال���دول���ة ن��ق��وال ف���ت���وش) ،وأن
ّ
للحد األدن��ى
إع�ل�ان مبلغ «م��رت��ف��ع»
ل�لأج��ور الفعلي ُيضعف «جاذبية»
ل��ب��ن��ان أم�����ام «امل��س��ت��ث��م��ري��ن»؛ إذ إن
األجور املنخفضة هي عامل الجذب
ال��رئ��ي��س��ي وال ي��� ّج���وز ل��ل��ح��ك��وم��ة أن
ّ
تخرب ّهذه «الجنة»؛ ألن املستثمرين
س����ي����ف����ض����ل����ون س����اع����ت����ئ����ذ س�����وري�����ا
وم��ص��ر؛ ألن��ه��م��ا «أرخ�����ص» (ال��وزي��ر
ن��ق��وال ن��ح��اس أي��ض��ًا وأي����ض����ًا) ،وإن
مستويات األجور في لبنان يجب أن
تبقى خاضعة لـ«العرض والطلب«
ف��ي ال��س��وق؛ إذ إن أي ص��اح��ب عمل
ً
ب��اس��ت��ط��اع��ت��ه أن «ي��س��ت��ق��دم» ع ّ��م��اال
أجانب يقبلون بأجور ال تزيد على
 200دوالر شهريًا ويعملون لساعات
أط��ول من اللبنانيني (ال��وزي��ر نقوال
فتوش مجددًا) ،وإن أصحاب العمل
��ط ل��ي��دف��ع��وا ال��ض��رائ��ب
ي��ع��م��ل��ون ف��ق ّ
ل��ل��دول��ة وي��ش��غ��ل��وا ال���ع ّ���م���ال ،ف��ه��م ال
يحققون األرب����اح بسبب ال��ض��رائ��ب
واألجور (الوزير فريج صابونجيان
أيضًا وأيضًا).
هذا كالمهم بأفواههم ...فهل من يقرأ
ليجبرهم على الصمت إلى األبد؟

باختصار
ّ
◄ مهلة لتجديد تراخيص مشغلي االتصاالت
فقد دعت الهيئة املنظمة لالتصاالت في بيان أصدرته أمس،
كافة مقدمي خدمات االتصاالت املرخص لهم سابقًا من
قبلها والذين لم يحصلوا على تجديد لترخيصهم بعد ،إلى
التقدم بطلب تجديد هذا الترخيص لدى الهيئة وذل��ك قبل
 31كانون األول .2011
ّ
وذك��رت الهيئة ،بموجب قانون االت�ص��االت (،)2002/431
ّ
بأنها «السلطة الحصرية املنوطة منح تراخيص خدمات
ّ
اإلنترنت ونقل املعلومات» وبأنها «ستتخذ كافة اإلجراءات
املناسبة والضرورية لضمان استمرارية الخدمات املعنية
ل�ل�م��واط�ن�ين م��ن ج �ه��ة ،ول �ض �م��ان ش� ��روط م�ن��اف�س��ة ع��ادل��ة
وصحيحة بني املشغلني من جهة أخرى».
◄ «معضلة الكهرباء ُت ّ
هدد بانفجار ميثاقي»
ّ
هذا ما حذر منه وزير الطاقة واملياه ،جبران باسيل ،خالل
حفل تكريمي أقامته ال��وزارة ل�ـ 17موظفًا من اإلدارة أنهوا
مدة خدمتهم.
فإلى املشاكل االجتماعية واالقتصادية الخطيرة الناجمة
ع��ن وض��ع ال�ك�ه��رب��اء ،ه�ن��اك «ان �ف �ج��ار» م�ق�ب��ل يسببه ه��ذا
القطاع «في حال عدم التعاون والتضامن بني كافة األفرقاء

لوضع الحلول قيد التنفيذ».
وتوجه باسيل إلى موظفي الوزارة بالقول :إن املناسبة التي
تجمعنا اليوم تمزج بني الفرح وال�ح��زن ،ففي الوقت الذي
نفرح بمن أعطوا الدولة وآمنوا بها وهي أعطتهم في املقابل،
نحزن حني نرى أن املؤسسات تودع طاقاتها البشرية من
دون استقبال ال�ب��دي��ل ،م�ت��روك��ة مهترئة وش��اغ��رة بنسبة
.%84
ّ
◄ «اجتماع حاسم» لحل مشكلة «»MEA
ف �ب �ع��د ل �ق ��اء ع �ق ��ده ف ��ي ش ��رك ��ة ط �ي��ران
ال �ش��رق األوس ��ط أم��س ب�ه��دف التوسط
ّ
ل� �ح ��ل األزم � � ��ة ال �ق��ائ �م��ة ب�ي�ن ال �ط �ي��اري��ن
ّ
واإلدارة ،أوض��ح وزي��ر األش�غ��ال العامة
والنقل ،غازي العريضي (الصورة)ّ ،أن
«اجتماعًا الحقًا ملجلس إدارة الشركة
سيعقد الثالثاء املقبل ،وأيضًا سيعقد
اجتماع مشترك بني اإلدارة والنقابة نهار األرب�ع��اء املقبل
ل�ت��وض�ي��ح ك��ل األم� � ��ور» .وأع � ��رب ع��ن أم �ل��ه «أن ي �ك��ون ه��ذا
االجتماع هو األخير والنهائي والحاسم».
وض� ّ�م االجتماع إل��ى ال��وزي��ر ،رئيس مجلس إدارة الشركة
محمد الحوت ،ورئيس نقابة الطيارين فادي خليل ،واملدير

العام للطيران املدني باإلنابة دانيال الهيبي.
ّ
وأعرب العريضي عن ارتياحه ملواقف الطرفني ،وأنه اتصل
ّ
بالنائب ميشال ع��ون أخيرًا لشكره على اهتمامه بامللف
ال��ذي يطالب فيه الطيارون بمعاملتهم على نحو قانوني،
ال وفقًا للتعاميم ،وفي إطاره نفذ الطيارون أخيرًا إضرابًا
ّملدة  48ساعة.
◄ اإلفادة من خفض الغرامات قبل  29كانون ّ
األول
ّ
ّ
حيث أص��درت وزارة امل��ال بيانًا أم��س ،ذك��رت فيه املكلفني
ال��ذي��ن استحقت أو ستستحق عليهم غ��رام��ات ناتجة من
املخالفات الحاصلة قبل ّ
األول من آب  ،2011بـ«االستفادة
من الخفض على الغرامات في ح��ال تسديد الضريبة مع
ال �غ��رام��ة امل�خ�ف��وض��ة ف��ي م�ه�ل��ة أق�ص��اه��ا  29ك��ان��ون ّ
األول
ّ
 .»2011ودعت الوزارة املكلفني إلى «عدم التريث في انتظار
إج��راء التدقيق مللفاتهم الضريبية واملبادرة إلى التصريح
عن الضريبة وتسديدها مع الغرامة املخفوضة خالل املهلة
ذاتها».
ّ
◄ رحلتان أسبوعيًا على خط بيروت ـ حلب
ف �ق��د أع �ي��د أم ��س اف �ت �ت��اح ال �خ��ط ال �ج��وي امل �ب��اش��ر ل�ش��رك��ة

ال �ط �ي��ران ال �ع��رب �ي��ة ال �س��وري��ة ب�ي�ن ب �ي��روت وح �ل��ب ب�م�ع��دل
رحلتني أسبوعيًا ك��ل اث�ن�ين وج�م�ع��ة ،بعد ت��وق��ف استمر
منذ عام .2002
وق ��د وص �ل��ت إل ��ى م �ط��ار ب �ي��روت ال��دول��ي ال �ط��ائ��رة األول ��ى
للشركة ال�س��وري��ة آت�ي��ة م��ن ح�ل��ب ع�ل��ى متنها  66راك�ب��ًا،
وغادرت بالعدد نفسه من الركاب .وبحسب الوكيل العام
للشركة ،راش��د ال�ع�ط��ار ،ت��أت��ي ه��ذه ال�خ�ط��وة «ب�ع��د توقف
ط��وي��ل ،ل�ك��ن ال�ح��رك��ة ال�ن��اش�ط��ة ب�ين ب�ي��روت وح�ل��ب جعلت
إدارة ال�ش��رك��ة تتخذ ق��رارًا ب��إع��ادة اف�ت�ت��اح ه��ذا ال�خ��ط من
ج��دي��د ،ن �ظ �رًا إل��ى م��ا ي��وف��ره م��ن ت��واص��ل ،والن�ع�ك��اس��ات��ه
اإلي �ج��اب �ي��ة ع �ل��ى ال �ق �ط��اع��ات االق �ت �ص ��ادي ��ة وال �س �ي��اح �ي��ة
والتجارية واالستثمارية بني لبنان وسوريا ،علمًا بأننا
ف��ي ص��دد درس إم �ك��ان أن يكمل ه��ذا ال�خ��ط ال �ج��وي في
املستقبل القريب رحالته إلى يريفان في أرمينيا».
◄ ساعات كهرباء إضافية بعد إنجاز الصيانة
حيث أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان إنجاز أعمال الصيانة
ال��دوري��ة بنجاح وف��ق البرنامج امل��وض��وع منذ ع��دة أشهر،
استعدادًا لفترة األعياد ،ما سمح بوضع معظم مجموعات
اإلنتاج في الخدمة.
(األخبار ،وطنية)

