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متابعة

ّ
ّ
النقابية
للحريات
 Spinneysشركة معادية

اإلدارة تصرف رئيس النقابة ميالد بركات بسبب نضاله في سبيل تحصني حقوق ّ
العمال

ك ��ل ه ��ذه األم � ��ور ك��ان��ت ت �ن��اق��ش في
اللقاء الشهري ال��ذي يجمع مجلس
إدارة ج� �م� �ع� �ي ��ة م � � �ص � ��ارف ل �ب �ن��ان
م� ��ع ح ��اك ��م م� �ص ��رف ل �ب �ن��ان ري� ��اض
س �ل�ام� ��ة وأع� � �ض � ��اء ل �ج �ن ��ة ال ��رق ��اب ��ة
ع �ل��ى امل � �ص ��ارف .وف ��ي غ��ال �ب �ي��ة ه��ذه
النقاشات ك��ان يتم االت �ف��اق شفهيًا
ع�ل��ى أال ت�ق��وم امل �ص��ارف بمعامالت
ملصلحة أي زبون إيراني أو سوري
أو سوداني.
بعض أصحاب املصارف ومديريها
ي�ن�ت�ق��دون س�لام��ة ع�ل��ى التسهيالت
ال� �ت ��ي ح �ظ ��ي ب �ه ��ا ب �ع ��ض ال ��زب ��ائ ��ن،
م ��ن ق �ب��ل م �ص��رف ل �ب �ن��ان ،وس�م�ح��ت
ل�لأم�ي��رك�ي�ين ب��ال��دخ��ول إل ��ى ال�ق�ط��اع
املصرفي من الباب ال��واس��ع .ويشير
ه ��ؤالء إل ��ى أن «م ��ن ب�ي�ن ال�ح�س��اب��ات
ال � � �ـ 36ال �ت��ي ت �ب �ح��ث ع �ن �ه��ا ك��ون�ي�ل��ي،
هناك واحدًا بقيمة  600مليون يورو
أت � ��ى ص��اح �ب��ه م ��ن أف��ري �ق �ي��ا م��رغ�م��ًا
ّ
ع�ل��ى ب�ي��ع ك��ل ممتلكاته ه �ن��اك ،لكن
ال�ن��اف��ذي��ن ف��ي م �ص��رف ل�ب�ن��ان ك��ان��وا
يبحثون ع��ن م�ص��رف يستقبل ه��ذا
ّ
امل �ب �ل��غ ال � ��ذي ت� � ��وزع ج� ��زء م �ن��ه ع�ل��ى

ال �ب �ن��ك ال �ل �ب �ن��ان��ي ال� �ك� �ن ��دي» .ول�ي��س
ه ��ذا ال�ن�ق��د ال��وح�ي��د امل� ّ
�وج��ه لسالمة
وأع� �ض ��اء ل�ج�ن��ة ال ��رق ��اب ��ة ،ب ��ل ه�ن��اك
م �ص��رف �ي��ون ي �ع �ت �ق��دون ب� ��أن س�لام��ة
ّ
يسلم القطاع لألميركيني ويضرب
ّ
ال �س ��ري ��ة امل �ص��رف �ي��ة ع �ن��دم��ا ي �س��وق
ل�ت��وق�ي��ع ات�ف��اق�ي��ة « »FATCAويجد
لها املخارج الدستورية والقانونية.
على أي ح��ال ،هناك حالة استسالم
ل��دى امل�ص��رف�ي�ين ،فهم ي�ج��زم��ون بأن
أع �ن��اق �ه��م ب��أي��دي األم �ي��رك �ي�ين ،وأن��ه
ل� �ي ��س ب ��أي ��ده ��م أي ح �ي �ل��ة مل �ق��اوم��ة
ه��ذا األم ��ر« ،ف�م��ا ي��ري��ده األميركيون
س� �ي� �ك ��ون ك ��ال� �س� �ي ��ف ال � �ق� ��اط� ��ع وف ��ق
رؤوس ال�ج�م�ي��ع» ،ي �ق��ول م��دي��ر أح��د
امل �ص��ارف ال�ك�ب��رى .وم��ن أب��رز معالم
ح��ال��ة «ال�ف��وب�ي��ا» ه ��ذه ،أن امل �ص��ارف
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ت ��وق� �ف ��ت ع� ��ن اس �ت �ق �ب��ال
ال��ودائ��ع السورية التي باتت تذهب
إل � ��ى األردن ودب� � � ��ي ،وت ��وق� �ف ��ت ع��ن
اس�ت�ق�ب��ال ال��ودائ��ع ال�ن�ق��دي��ة الكبيرة
التي كانت تتهافت للحصول عليها
من املغتربني اللبنانيني في مختلف
دول أفريقيا.

أقدمت إدارة سلسلة متاجر « »Spinneysفي
لبنان على صرف رئيس الهيئة التأسيسية
لنقابة العاملني ف��ي الشركة ميالد بركات.
إج� � � � � ٌ
�راء ُي � �ع� � ّ�د خ � �ط ��وة ان �ت �ق ��ام �ي ��ة ت �ن �ط��وي
ع�ل��ى م�خ��ال�ف��ات ف��اق�ع��ة ل�ل��دس�ت��ور اللبناني
ومعاهدات العمل الدولية والقوانني املرعية
االجراء التي تضمن حرية العمل والتنظيم
ّ
ال �ن �ق��اب��ي .ك��ذل��ك ي��ؤك��د ن�ه��ج اإلدارة بقضم
حقوق عمالها وتقييد حرياتهم.
ت��أت��ي ه��ذه ال�خ�ط��وة ب�ع��د ن�ح��و ش�ه��ري��ن من
ت�ق��دي��م الهيئة التأسيسية للنقابة الطلب
ال�خ��اص ل��دى وزارة العمل ف��ي إط��ار ح��راك
ن �ق��اب��ي ردًا ع �ل��ى م �م ��ارس ��ات اإلدارة ال�ت��ي
يضمنها
حرمت العديد منهم حقوقهم التي
ً
قانون العمل .وأكثر تلك املمارسات مخالفة
ك��ان اإلخ� ��راج ال �خ��اص ال ��ذي اب�ت��دع��ه امل��دي��ر
اإلقليمي للشركة ،مايكل رايت ،في ما ّ
خص
تصحيح األجور.
ل �ك��ن ه �ن��اك م �ع �ط �ي��ات أخ � ��رى ّأم �ن ��ت إلدارة
الشركة هامشًا ل�ق��رار ال�ط��رد .ف��وزي��ر العمل
سليم جريصاتي ال ي��زال حتى اآلن يرفض
ال� �ت ��وق� �ي ��ع ع� �ل ��ى ط� �ل ��ب ت ��رخ� �ي ��ص ال �ن �ق��اب��ة
وي�ح�ت�ف��ظ ب��ه ف��ي أدراج م�ك�ت�ب��ه ،م��ا ي�ط��رح
ت � �س � ��اؤالت ك �ث �ي ��رة ح � ��ول ال� �غ ��اي ��ة م� ��ن ه ��ذا
التأجيل ،إذ يظهر ك��أن��ه ترخيص للشركة
لالستمرار بممارساتها إزاء عمالها.
ّ
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ع ��دم ت�ب��ل��غ م �ي�لاد ب��رك��ات
ّ
إن��ذار صرفه من عمله ،إال أن إدارة الشركة
س� ّ�ج�ل��ت اإلن � ��ذار ل ��دى وزارة ال�ع�م��ل ـ �ـ دائ ��رة
ال �ع �م��ل ف ��ي ج �ب��ل ل �ب �ن��ان ت �ح��ت رق� ��م 2317
بتاريخ  25آب  .2012وبحسب املعلومات،
ف�ق��د ح��اول��ت االدارة تبليغ رئ�ي��س النقابة
ّ
باإلنذار ّأول من أمس ،وعندما رفض تبلغه
قامت بحجز ّ
حريته عبر منعه من مغادرة
مكاتب االدارة ومنعه أي�ض��ًا م��ن استخدام
هاتفه او اس�ت�ش��ارة محاميه ،واستخدمت
م��ن اج��ل ذل��ك ع� ّ�م��اال ف��ي ف��رع االم��ن الخاص
بالشركة.
ّ
ورغ��م أن ال�ش��رك��ة اض�ط��رت لتحرير بركات
لاّ
بعد وقت قصير إ أنها سارعت في اليوم
ّ
العامة
التالي الى تقديم شكوى الى النيابة
مل�ن�ع��ه م ��ن م ��زاول ��ة ع�م�ل��ه ك��امل �ع �ت��اد ،ت� ّ�دع��ي
فيها ان ب��رك��ات ي�ق��وم ب��ال�ت�ح��ري��ض واث ��ارة
اعمال الشغب في الفرع الذي يعمل فيه في
ّ
االشرفية .غير أن التحقيقات التي أجراها
م�خ�ف��ر ال� ��درك ف��ي امل�ن�ط�ق��ة أث �ب��ت زي ��ف ه��ذه
حيث ب�ّي�نّ أن بركات لم يقم بأي
االدع ��اءات ّ
ّ
رد ف�ع��ل ب��ل أن ��ه س� ّ�ج��ل ح �ض��وره ال��ى مكان
ّ
عمله رغم محاولة منعه من قبل عمال األمن
ال �خ��اص وت �ه��دي��ده ب�ش�ك��ل غ�ي��ر م�ب��اش��ر من
قبل عناصر م��ن ف��رع املعلومات ق��ام��وا في
اليوم السابق باالستقصاء عنه من زمالئه
في فرع االشرفية.

ّ
هذه الوقائع ترتب مسؤولية مباشرة على
وزير العمل ،الذي لم ّ
يحرك ساكنا لتطبيق
ال�ق��ان��ون وم�ن��ع ادارة ال�ش��رك��ة م��ن مواصلة
ّ
غ� ّ�ي�ه��ا ،ك�م��ا ي��رت��ب م�س��ؤول�ي��ة م�ب��اش��رة على
القوى السياسية املمثلة في الحكومة التي
تسكت عن هذه املمارسات.
وتأتي خطوة ص��رف رئيس النقابة الفتية
ب� �ع ��د ن �ج ��اح �ه ��ا ف � ��ي ت �ح �ق �ي��ق ال �ك �ث �ي ��ر م��ن
االن� �ج ��ازات ،اذ اض �ط��رت ادارة ال�ش��رك��ة ال��ى
ت �س��دي��د زي � ��ادة ،ول ��و م�ن�ق��وص��ة وم �ش� ّ�وه��ة،
على االجور .كما اضطر الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي الى االستجابة لشكوى
ال�ن�ق��اب��ة ف��ي ش ��أن وج ��ود ن�س�ب��ة ك�ب�ي��رة من
ّ
مصرح عنهم لدى
العاملني في الشركة غير
ال �ص �ن��دوق او ي�ع�م�ل��ون ب��ال�س�خ��رة م��ن دون
اجور ثابتة .وكشفت املعلومات ان مفتشي
الصندوق اع� ّ�دوا تقريرا عن ف��رع االشرفية
يخلص الى التصريح عن نحو  130عاملة
ً
وعامال مكتومني وفرض التصريح عن عدد
كبير منهم ب��ال�ح��د االدن ��ى ل�لاج��ور بعدما
تبني انهم ال يتقاضون اي اجر .كما نجحت
ال�ن�ق��اب��ة ح�ت��ى اآلن ف��ي ال�ت�ص� ّ�دي مل�ح��اوالت
ادارة الشركة تهديد العاملني ومنعهم من
املشاركة في العمل النقابي ،اذ اثار االقبال
الكثيف على االنتساب الى النقابة مخاوف
ادارة الشركة من االضطرار الى توفير املزيد
من الحقوق ّ
للعمال.

يحرك
وزير العمل لم ّ
ساكنًا لتطبيق القانون
ومنع إدارة الشركة من
غيها
مواصلة ّ

ّ
من املتوقع ان تثير خطوة الشركة بصرف
رئ �ي��س ن�ق��اب��ة ق�ي��د ال�ت��أس�ي��س اح�ت�ج��اج��ات
واسعة من جانب املدافعني عن ّ
الحريات ،وال
سيما ان نص االنذار بالصرف ّ
يقر بوضوح
بأن اسبابه ترتبط ارتباطا مباشرا بالعمل
النقابي .فقد ورد في هذا النص ان السبب
االس��اس لصرف ب��رك��ات يتصل بتحريضه
االج� � ��راء ف ��ي ال �ش��رك��ة «ت �ح��ت غ �ط��اء ن�ش��اط
ّ
يتحدث
نقابي مزعوم» .كما ان النص نفسه
ع��ن م �ح��اول��ة ب��رك��ات إق �ن��اع س��ائ��ر األج� ��راء
باالنضمام إلى «الحملة ضد الشركة».
وتتهم ادارة « »Spinneysرئيس النقابة بأن
ع�م�ل��ه ي��رم��ي ال ��ى إل �ح��اق ال �ض��رر بمصالح
الشركة امل��ادي��ة واملعنوية ،وت��ذك��ر ف��ي نص
االن ��ذار امثلة على ذل��ك ،تقع بمجملها في
خانة العمل النقابي ،ومن هذه االمثلة قيامه
ب�ت��اري��خ  2012/8/1ب��االت�ص��ال ب��امل�س��ؤول��ة
ع ��ن ش � ��ؤون األج � � ��راء ف ��ي ف� ��رع ال �ش��رك��ة في
ال �ج �ن��اح م��ارل�ي�ن م��رع��ي ودع��وت �ه��ا ب��إل�ح��اح
ش��دي��د ل�لان�ض�م��ام إل��ى ال�ن�ق��اب��ة .وح�ض��وره
إل��ى متجر الشركة ف��ي الجناح بعد يومني
من االتصال املذكور ،أي بتاريخ ،2012/8/3
الق �ن ��اع األج� � ��راء ب��االن �ض �م��ام ال ��ى ال�ن�ق��اب��ة.
وكذلك استخدامه موقع  Facebookوغيره
م��ن وس��ائ��ل ال � � � �ـ Social Mediaل �ل��دع��وة ال��ى
االن�ض�م��ام للنقابة .فضال ع��ن ق�ي��ام بركات
بلصق م �ن�ش��ورات ق��رب متجر ال�ش��رك��ة في
األشرفية تتضمن اتهامًا بأن الشركة تسلب
حقوق أجرائها وأن االنتساب ال��ى النقابة
ً
من شأنه الحفاظ على هذه الحقوق ،فضال
ع��ن ت�ض� ّ�م�ن��ه رس �م��ًا ي �ص� ّ�ور ال �ش��رك��ة بأنها
س�م�ك��ة ك�ب�ي��رة تبتلع األج� ��راء وه ��م أس�م��اك
ص�غ�ي��رة ،األم��ر ال��ذي يشكل ،ب��رأي الشركة،
مبررا لصرفه من العمل.
وي�ح�م��ل ن��ص االن ��ذار ع�ل��ى رئ�ي��س النقابة
ات�ص��ال��ه ب��االع�ل�ام ل�ح�ش��د ال�ت��أي�ي��د ملطالب
ال �ن �ق��اب��ة ،وت �ع �ت �ب��ر ادارة ال �ش��رك��ة ان ه��ذه
االف� � � �ع � � ��ال ت� �ف� �ت� �ق ��ر ال� � � ��ى «أب � � �س� � ��ط م � �ب� ��ادئ
االستقامة واملناقبية املهنية واإلخ�ل�اص
وت � �ن� ��م ع � ��ن ال� � �ك � ��ره وال � �ت � �ح ��ري ��ض ض��ده��ا
واإلس��اءة إليها وإلى سمعتها» .ويخلص
نص االنذار الى ان استمرار رئيس النقابة
ً
ب��ال�ع�م��ل ل ��دى ال �ش��رك��ة «أص �ب��ح مستحيال
ّ
متعمدة ومتكررة
نتيجة ،قيامه ب�ص��ورة
بزرع الدسائس والشائعات املغرضة بحق
الشركة بغية تأليب األج��راء ضدها ،األمر
الذي يخلق ّ
جوًا مضطربًا وغير سليم في
ع�لاق��ة األج ��راء ب��ال�ش��رك��ة »...بحسب رأيها
لذلك ،ق��ررت الشركة فسخ عقد عمل ميالد
ً
ب��رك��ات ف ��ورًا ع�ل��ى ك��ام��ل م�س��ؤول�ي�ت��ه عمال
ب��أح �ك��ام ال �ف �ق��رة ال�ث��ال�ث��ة م��ن امل� ��ادة  74من
قانون العمل.
(األخبار)

باختصار
◄ «االقتصاد اللبناني انتقل إلى الجحيم
منذ  15آب»
ال �ك�لام ل��رئ�ي��س جمعية ت �ج��ار ب �ي��روت،
ن �ق ��وال ش �م ��اس (ال� � �ص � ��ورة) ،ف ��ي ل �ق��اء
ت � �ج ��اري م ��وس ��ع ،ش� � ��ارك ف �ي��ه م�م�ث�ل��و
جمعيات التجار ونقابات ولجان أسواق
م��ن مختلف امل�ن��اط��ق اللبنانية ،للبحث
ف��ي م��ا آل��ت إل�ي��ه األوض ��اع االقتصادية
واالجتماعية.
وأوض��ح شماس ّأن القطاع التجاري «فقد  %50من رقم
ّ
أعماله في األشهر األخيرة املاضية» ،وح��ذر من ّأن البالد
مقبلة على «أيام اقتصادية واجتماعية صعبة».
ّ
وحمل شماس الدولة مسؤولية األوض��اع الراهنة ،مشيرًا
ّ
إل��ى أن التجار «سيقومون بتحرك تصعيدي بعد زي��ارة
ً
البابا للبنان ،قد يبدأ باإلقفال املؤقت لألسواق ،وصوال إلى
اإلق�ف��ال التام وحتى العصيان امل��دن��ي ،على أن يسبق ذلك
تحرك في اتجاه املؤسسات الدستورية والسياسيني من
كل االتجاهات».
ُيشار إلى ّأن البابا بنديكتوس السادس عشر يزور لبنان
ّ
وتستمر فعاليات هذه الزيارة بني  14و16
في أيلول املقبل،
من هذا الشهر.

◄ اقتراح قانون إلنشاء مجموعات كهربائية
ّقدمه إلى املجلس النيابي النائب سرج طورسركيسيان
ّ
أم��س ،بهدف تأمني التيار الكهربائي للمواطنني في ظل
االنقطاعات الحادة التي تعيشها البالد.
ّ
وينص االقتراح على أنه يحق للبلديات الكبرى (بيروت
ـ �ـ �ـ ط��راب �ل��س) وألي ات �ح��اد ب �ل��دي��ات ،أن ي�ن�ش��ئ وي�ج�ه��ز
ويستثمر ويبني ،وفقًا مل��وارده الخاصة أو وف��ق هبات
أو قروض ،مجموعة أو مجموعات إلنتاج وتوليد الطاقة
الكهربائية.
وي��وض��ح ّأن على البلديات ال�ك�ب��رى وات �ح��ادات البلديات
ً
أن تنفذ األع�م��ال وفقًا للشرطني اآلت�ي�ينّ :أوال ،أن تكون
الشركات التي ستتعاقد معها لتنفيذ األعمال شركات
معترفًا بها ع��امل�ي��ًا .ث��ان�ي��ًا ،أن ت�ك��ون املجموعات املنوي
إنشاؤها صديقة للبيئة.
وف��ي أس�ب��اب��ه امل��وج�ب��ة ي�ق��ول االق �ت��راح ّإن «ل�ب�ن��ان يعاني
ّ
م��ن أزم��ة كهربائية ح��ادة منذ زم��ن» ،وإن��ه «ل��وض��ع حد
لهذا الوضع املستمر يجب إعطاء حق للبلديات الكبرى
واتحادات البلديات صالحيات إلنشاء مجموعات إلنتاج
وتوليد الطاقة».
ُ
ول�ك��ي تحصل البلديات على ه��ذا ال�ح��ق ،يجب أن تمنح
صالحيات إضافية استنادًا إلى الالمركزية اإلدارية.

◄ هناك أخ�ط��اء كبيرة ف��ي صيانة ال�ط��رق وك��ل ما
نراه هو التزفيت!
وفقًا لرئيس لجنة األشغال العامة والنقل والطاقة واملياه
محمد قباني (ال �ص��ورة) ال��ذي ت�ح� ّ�دث بعد اجتماع عقدته
أم��س ،تناول مجموعة من القضايا ،بينها صيانة املرافق
ً
العامة وهطل األمطار وصوال إلى حال الطرقات.
وأعرب النائب عن استيائه من الوضع القائم ،إذ قال «يبدو
أنه ال يوجد مدير عام للطرق واملباني على اإلط�لاق ،هناك
مدير للطرق باإلنابة ،ولم يأت» إلى اجتماع اللجنة .وأضاف:
«ل��م ي��أت أح��د ل��ه ع�لاق��ة بالطرق ف��ي وزارة األش �غ��ال ،وهنا
ّ
نسجل اعتراضنا واستغرابنا ألن يحدث ذلك ،وخصوصًا
ً
أن هناك أخطاء كبيرة في موضوع صيانة الطرق ،وكل ما
نراه هو التزفيت».
ومضى قباني يشرح ّأن «الطريق ليست فقط في أن نزفت.
ف��إذا كان أس��اس الطريق يحتاج إلى معالجة فماذا يعني
زفت فوق زفت؟!»ّ .
وقدم أمثلة على هذا
املوضوع؛ ففي إحدى مناطق األشرفية
سماكة الزفت كبيرة جدًا ،وفي منطقة
م��ار مخايل ـــ الشياح وصلت سماكة
ال��زف��ت إل��ى  60سنتيمترًا ،وه ��ذا ُي�ع� ّ�د
«هدرًا لألموال وال يجوز أن يستمر».

◄  1353مليار ليرة رواتب ّ
«عامة» في  4أشهر
حيث توضح البيانات التي نشرتها وزارة امل��ال أم��س ّأن
إجمالي اإلن�ف��اق على بند مخصصات ال��روات��ب واألج��ور
وملحقاتها ،وال��ذي يتألف أس��اس��ًا م��ن ال��روات��ب واألج��ور
إض��اف��ة إل��ى ال�ت�ع��وي�ض��ات وال�ت�ق��دي�م��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ،بلغ
 1353مليار ليرة ب�ين ك��ان��ون الثاني ونيسان املاضيني،
مرتفعًا بقيمة  24مليار ليرة مقارنة بالفترة نفسها من
عام .2011
وبلغت قيمة الرواتب واألج��ور وحدها  914مليار ليرة في
الفترة امل��ذك��ورة ،متراجعة بنسبة  ،%6م��ع العلم ب��أن هذا
املبلغ يتضمن  88مليار ليرة مخصصة لتغطية الفروقات
املدفوعة ،من ضمنها فروقات سلسلة الرتب والرواتب ،في
حني بلغت هذه املدفوعات قيمة  174مليار ليرة من أصل
مجموع املبلغ املدفوع في الفترة نفسها من العام الفائت.
بالتالي ،ل��دى استثناء قيمة ال�ف��روق��ات امل��دف��وع��ة ،يصبح
مجموع الرواتب واألجور  799مليار ليرة في كانون الثاني
ـــ نيسان  2011م�ق��ارن��ة م��ع  826مليار ل�ي��رة ف��ي الفترة
نفسها من العام الحالي ،أي بزيادة قدرها  27مليار ليرة
( 3في املئة) ،ويعود ذلك جزئيًا إلى تجنيد عناصر جديدة
في قوى األمن الداخلي.
(األخبار ،وطنية ،مركزية)

