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تقرير

ّ
صوتية في «بنك بيمو»
قنبلة

 13عرضًا لشراء ّ
حصة «السعودي ــ الفرنسي» خالل يومني

دعم األجور عبر تسديد
الدولة االشتراكات
المتوجبة لفرع ضمان
ّ
المرض واألمومة

امل �ع �ن �ي��ة م� �ب ��اش ��رة ب �م �ل��ف ت�ص�ح�ي��ح
األج � � � ��ور ،إذ ت �ع �ق��د ه �ي �ئ��ة ال�ت�ن�س�ي��ق
النقابية مؤتمرًا صحافيًا بعد ظهر
ال �ي��وم ل �ع��رض امل �س �ت �ج��دات ال�خ��اص��ة
ب�م�ل��ف ت�ص�ح�ي��ح ال ��روات ��ب واألج � ��ور.
وق��ال��ت م�ص��ادره��ا إن الهيئة ستعلن
م �ع��اودة ت�ح� ّ�رك��ات�ه��ا التصعيدية في
ح��ال ع��دم ب� ّ�ت مجلس ال � ��وزراء ال�ي��وم
م �ط ��ال �ب �ه ��ا ،ف �ي �م��ا أص� � � ��درت ج�م�ع�ي��ة
الصناعيني اللبنانيني بيانًا (باسم
نائب رئيسها زياد بكداش!) استبقت
عبره ما قد تفضي إليه نتائج جلسة
مجلس ال��وزراء (إذا حصلت) ،فكررت
موقفها ال��راف��ض «رفضًا تامًا» لدمج
ب��دل ال�ن�ق��ل بصلب ال��رات��ب .واع�ت�ب��رت
أن زي ��ادة ال�ح��د األدن ��ى ال��ى نحو 900
ألف ليرة ستشكل زيادة بنسبة %80
على املؤسسات الصناعية التي تنقل
ع �م��ال �ه��ا وم��وظ �ف �ي �ه��ا ع �ل ��ى ع��ات �ق �ه��ا
و %40للمؤسسات الصناعية التي
تدفع بدل نقل لعمالها ،باإلضافة إلى
ان�ع�ك��اس ه��ذه ال��زي��ادة ع�ل��ى م��ؤون��ات
ف� ��روق� ��ات ت �ع��وي��ض ن �ه��اي��ة ال �خ��دم��ة،
ً
فضال ع��ن زي��ادة االش�ت��راك��ات ،والتي

ستصبح ضعفي االشتراكات الحالية.
وخ�ل�ص��ت ال��ى امل�ط��ال�ب��ة ب��دع��م الطاقة
تزامنًا مع ص��دور ق��رار غالء ّاملعيشة،
ّ
ووض � ��ع خ ��ط ��ة م �ت �ك��ام �ل��ة ت ��وف ��ق ب�ين
تحسني ال�ق��درة الشرائية للمواطنني
وامل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ال� �ق ��درة ال�ت�ن��اف�س�ي��ة
ل �ل �ق �ط��اع��ات االق �ت �ص ��ادي ��ة ع �ب��ر ق �ي��ام
الدولة بوظيفتها االجتماعية.
ال� ��واض� ��ح أن ب� �ي ��ان ال �ج �م �ع �ي��ة ص��در
قبل بيان وزارة العمل ،إذ إن مالمح
امل � �ق ��ارب ��ة امل � �ط� ��روح� ��ة ،ك �م ��ا امل �ق ��ارب ��ة
ال �س��اب �ق��ة ال �ت��ي ل��م ي�ن��اق�ش�ه��ا مجلس
ال � � � ��وزراء ،ت ��وح ��ي ب��أن �ه��ا ت �ن �ط �ل��ق م��ن
استعادة وظيفة الدولة ،فهي تتضمن
دع � � ��م األج � � � ��ر ع � �ب ��ر ت � �س ��دي ��د ال� ��دول� ��ة
االش �ت��راك��ات امل�ت��وج�ب��ة ل �ف��رع ض�م��ان
امل��رض واألم��وم��ة وتحويل قيمة هذه
االشتراكات ( )%9ال��ى األج��راء ،وذلك
ال��ى ح�ين إق��رار م�ش��روع ق��ان��ون يرمي
ال � ��ى ت �ط �ب �ي��ق امل� � � ��ادة  12م� ��ن ق ��ان ��ون
الضمان االجتماعي ،التي تنص على
شمول جميع اللبنانيني بتقديماته
(وبالتالي إلغاء االشتراكات وتمويل
ن �ظ ��ام ال �ت �غ �ط �ي��ة ال �ص �ح� ّ�ي��ة ال �ش��ام �ل��ة
م��ن امل��وازن��ة ال �ع� ّ�ام��ة) ،ع�ل��ى أن يسبق
ذل��ك اع�ت�ب��ار ب��دل النقل (ب�ع��د ال��زي��ادة
ال��رض��ائ�ي��ة األخ �ي��رة) ج ��زءًا ّم��ن األج��ر
وت �ص �ح �ي �ح��ه ب �ن �س �ب��ة م� ��ؤش� ��ر إدارة
ً
اإلح � �ص � ��اء امل � ��رك � ��زي ( ،)%17ف �ض�لا
ع��ن زي��ادة امل�ن��ح التعليمية وصرفها
ع� �ب ��ر ف� � ��رع ال� �ت� �ع ��وي� �ض ��ات ال �ع��ائ �ل �ي��ة
وال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ف ��ي ص� �ن ��دوق ال �ض �م��ان
بعد رف��ع االش�ت��راك��ات ف��ي ه��ذا الفرع،
وتقديم الدعم للمؤسسات التي تقوم
بتوظيف ال�ش�ب��اب الباحثني ع��ن أول
عمل وتخصيص املناطق الصناعية
وامل � � �ن � � �ش � ��آت ال � �ص � �ن ��اع � �ي ��ة ال� �ك� �ب� �ي ��رة
ب �م �ع � ّ�دالت ت �غ��ذي��ة ك �ه��رب��ائ �ي��ة ع��ال�ي��ة
تسهم في خفض كلفتها.
(األخبار)

محمد وهبة
ق��ال م�ص��رف�ي��ون م�ط�ل�ع��ون إن «ب �ن��ك بيمو»
ت �ل �ق��ى أك� �ث ��ر م ��ن  13ع ��رض ��ًا ل� �ش ��راء ح� ّ�ص��ة
ش��ري �ك��ه االس �ت��رات �ي �ج��ي «ال �ب �ن��ك ال �س �ع��ودي
الفرنسي» الذي يملك  %27من أسهم «بنك
ب�ي�م��و ال �س �ع��ودي ال �ف��رن �س��ي» امل ��وج ��ود في
ال �س��وق ال �س��وري��ة ،و %10م��ن أس �ه��م «ب�ن��ك
بيمو» املوجود في السوق اللبنانية .ومن
بني العارضني مصرفان أجنبيان ،ومصرف
األفراد.
محلي ،وعدد من ّ
ه ��ذه ال� �ع ��روض ت �ل��ق��اه��ا «ب �ن��ك ب �ي �م��و» بعد
يومني على التصريح الذي أدلى به رئيس
م�ج�ل��س إدارة ال�ب�ن��ك ال �س �ع��ودي ال�ف��رن�س��ي
صالح العمير ،مشيرًا إلى أن مجلس اإلدارة
ق � ّ�رر ب��اإلج�م��اع االن�س�ح��اب م��ن «ب�ن��ك بيمو
السعودي الفرنسي» في سوريا ،ومن «بنك
بيمو» في لبنان ،وبيع األسهم التي يملكها
وفقًا لإلجراءات واألنظمة املتبعة .ولم ينس
العمير في تصريحه ،إعالن ّاستقالة أعضاء
م �ج �ل��س اإلدارة ال ��ذي ��ن ي �م��ث �ل��ون ح�ص��ص
البنك السعودي الفرنسي في كال املصرفني
اللبناني وال�س��وري .لكن ه��ذه الخطوة ،اي
االستقالة الفورية ،رآها مراقبون مصرفيون
ً
دليال على املضمون السياسي ،اذ ال يكفي
ان يعتبر ّ البنك السعودي الفرنسي نفسه
«غير ممثل في املصرفني» في ظل القوانني
واألح� �ك ��ام ال �ت��ي ت��رع��ى وج � ��وده ف��ي ل�ب�ن��ان
وس��وري��ا .أم��ا التبرير ال��ذي ساقه ،فلم يكن
مستفيضًا ،بل كان من وحي ما يحصل في
سوريا ،فأوضح العمير أن السوق السورية
«تحمل مخاطر كثيرة ال تسمح باستمرارية
البنك السعودي الفرنسي كشريك».
ف� ��ي ال� � ��واق� � ��ع ،ي� �ص ��ف امل� �ص ��رف� �ي ��ون ال � �ق ��رار
ال �س �ع��ودي ـ �ـ �ـ ال�ف��رن �س��ي امل �ت �خ��ذ ب��اإلج �م��اع،
ب��االن �س �ح��اب م ��ن «ب �ن��ك ب �ي �م��و» ،س� ��واء في
س��وري��ة أو ف��ي ل �ب �ن��ان ،ب��أن��ه ق ��رار م�ت�س� ّ�رع،
ول� �ي ��س إال «ق �ن �ب �ل��ة ص ��وت� �ي ��ة» ال م �ف��اع �ي��ل
واق�ع�ي��ة لها باستثناء «م�ح��اول��ة ان�ت�ح��ار».
فالتصريح ل��م ي��أت ضمن صفقة مصرفية
ي �ج��ري ال �ت �ح �ض �ي��ر ل �ه��ا ف ��ي ال �ك��وال �ي��س أو
استحالت اتفاقًا على البيع خرج إلى العلن،
ك�م��ا ي�ج��ري األم ��ر ع ��ادة ب�ين رج ��ال األع�م��ال
وامل� �ص ��رف� �ي�ي�ن ،ب� ��ل ك � ��ان م �ف��اج �ئ��ًا وع �ل �ن �ي��ًا
ويسبق أبسط خطوات البيع املعروفة .كما
أن مضمون التصريح ينطوي على الكثير
من املغالطات القانونية وسوء فهم األحكام
املصرفية في سوريا ولبنان ،فيما يفهم من
توقيته وعلنيته وت�س� ّ�رع��ه أن ال �ه��دف منه
إحداث ّ
ضجة عشية صدور العقوبات بحق
سوريا ،أي أنه ذو خلفية سياسية حصرًا.
ه��ذه املغالطات ،بحسب املصرفيني ،يمكن
إيجازها على النحو اآلتي:

�اف ع�ل��ى
ـ� �ـ رغ� ��م أن ال �ع �م �ي��ر ع �ل��ى اط �ل��اع ك � � ٍ
السوقني السورية واللبنانية ،وعلى آليات
وأح �ك ��ام ت��أس�ي��س امل �ص ��ارف وال �ت �ن��ازل عن
االس�ه��م والحصص ف��ي ك�لا البلدين ،إال أن
التصريح أغ�ف��ل امل ��ادة التاسعة م��ن قانون
ت ��أس� �ي ��س امل� � �ص � ��ارف ف � ��ي س � ��وري � ��ة وال� �ت ��ي
تقول اآلت��ي« :ال يجوز ال�ت�ن��ازل ع��ن األسهم
أو ال �ح �ص��ص م ��ن رأس م� ��ال امل� �ص ��رف ،إال
ألش �خ��اص س��وري�ين أو لجهة غ�ي��ر س��وري��ة
ي� ��واف� ��ق ع �ل �ي �ه��ا م �س �ب �ق��ًا م� �ص ��رف س ��وري ��ة
املركزي وبقرار من مجلس ال��وزراء» .أي أن
البيع يجب أن يحوز على موافقة الحكومة
السورية ،وعلى املصرف املركزي ،وبالتالي
ف ��إن إع�ل�ان م�ث��ل ه ��ذا ال �ق��رار ق�ب��ل ال�ح�ص��ول
على املوافقتني املطلوبتني أم��ر ال معنى له
وال يعفي الشريك املمثل في مجلس اإلدارة
م��ن م�س��ؤول�ي��ات��ه ت�ج��اه امل �ص��رف وم��ودع�ي��ه
ودائ � �ن � �ي� ��ه .ال ب� ��ل ي ��ذه ��ب ب �ع��ض امل �ط �ل �ع�ين
ّ
باتجاه تأكيد أن مثل هذه الخطوة يترتب
عنها مسؤوليات قانونية في حال حصول
تداعيات خطيرة على أموال املودعني.
أما في لبنان ،فإن األم��ر أسهل ألن املجلس
املركزي ملصرف لبنان ُيخضع انتقال ملكية
 %5م ��ن أس �ه ��م امل � �ص ��ارف وم� ��ا ي ��زي ��د ع�ل��ى
ه ��ذه ال �ن �س �ب��ة ،إل ��ى م��واف �ق �ت��ه امل �س �ب �ق��ة .لكن
ّ
في اإلج�م��ال ،إن التملص من األسهم ليس

مصرفيون :استقالة
أعضاء مجلس اإلدارة
«سياسية» وخرجت من
الديوان الملكي

ب��ال�س�ه��ول��ة ال �ت��ي ي� � ّ
�روج ل�ه��ا م�ج�ل��س إدارة
البنك السعودي الفرنسي.
ُ
ـ �ـ ك��ل ال�ق��وان�ين ف��ي ل�ب�ن��ان وس��وري��ا تخضع
اس�ت�ق��ال��ة أع �ض��اء م�ج�ل��س اإلدارة إل��ى ق��رار
يتخذ في الجمعية العمومية لالطالع على
االسباب وتقويم عملهم ومنحهم براءة ّ
ذمة
عن أعمالهم في املجلس .وبالتالي ،فإن قرار
االستقالة من مجلس اإلدارة ال ّ
يعد نافذًا،
وال ّ
يعتد به قبل موافقة الجمعية العمومية
عليه ،وإب ��راء ذم��ة العضو املستقيل ،وهو
م��ا ي�ع�ن��ي أن االن �س �ح��اب م��ن امل�ص��رف�ين في
سوريا ولبنان ال يحمل أي معنى قانوني،
وال وجود له قبل موافقة الجمعية العمومية
وإب��راء ذم��ة األعضاء املستقيلني ،وبالتالي
فإن مسؤوليتهم تجاه املودعني تبقى قائمة
حتى تحقيق شروط قبولها.
ـ � �ـ إع� �ل ��ان ب� �ي ��ع ال� �ح� �ص ��ص واألس� � �ه � ��م ال �ت��ي
ي �م �ت �ل �ك �ه��ا ال� �ب� �ن ��ك ال � �س � �ع� ��ودي ال �ف ��رن �س ��ي،
بالطريقة الحالية التي تؤكد أنه قرار ناجم
�ن وج � ��ود م �خ��اط��ر م��رت �ف �ع��ة ف ��ي ال �س��وق،
ع� ّ
ً
ي��ؤث��ر على أس�ع��ار األس�ه��م ويدفعها ن��زوال،
ويسمح للمشتري ب��أن «ي��ذب��ح» البائع ...ال
بل إنه قرار انتحاري بامتياز.
ّ
التسرع
ــ تقول املعطيات املتوافرة ،إن ه��ذا
ّ
والتهور في اتخاذ القرار ج��اء واضحًا في
ت �ص��ري��ح ال�ع�م�ي��ر «غ �ي��ر امل � � ��دروس» ،ل�ك��ون��ه
خ� ��رج ع �ل��ى ع �ج��ل م ��ن ال� ��دي� ��وان امل �ل �ك��ي ف��ي
السعودية من أجل استباق قرار العقوبات
على سوريا ،وبهدف ترك انطباع أن القرار
ال�ع��رب��ي ج � ّ�دي .وه��ذا األم��ر ك��اف لتوصيف
القرار بأنه سياسي بامتياز.
ّ
ــ لكن ما يعزز التوصيف السياسي ،هو أن
معايير املحاسبة الدولية تجبر املصارف
على اإلفصاح عن األثر املالي املتوقع لقرار
البيع ،فيما يؤكد امل��راق�ب��ون أن إع�لان ق��رار
مجلس اإلدارة في السوق املالية السعودية
ج��اء مخالفًا للفقرة رق��م  4م��ن التعليمات
العامة التي يجب على الشركات مراعاتها
عند نشر إعالناتها ،والتي تنص على أنه
املالية،
«إذا كان للحدث أثر مالي في القوائم
ّ
وج��ب ذك��ر األث��ر امل��ال��ي ل�ل�ح��دث ،وإذا تعذر
ذلك وجب ذكر السبب».
ـ� �ـ ص �ح �ي��ح أن امل �خ ��اط ��ر ت ��زي ��د ف ��ي ال �س��وق
السورية ،لكن هناك ظاهرة اجمعت عليها
امل�ص��ارف اللبنانية ال�ت��ي تملك مساهمات
ف ��ي م� �ص ��ارف س ��وري ��ة ،ت�ت�ع�ل��ق ب��اس �ت��رداد
التسليف .ففي الفترة األخيرة الحظ مديرو
ّ
امل �ص��ارف أن ال�ت�س�ل�ي�ف��ات ه �ن��اك ت�ت�ق��ل��ص،
ف�ت�ب�ّي�نّ ل�ه��م أن ال�س�ب��ب ي �ع��ود إل ��ى ّ
رد فعل
املقترضني على الظروف الحالية من خالل
إغ�ل�اق أرص��دت�ه��م وإع ��ادة األم ��وال املستلفة
لالستفادة من حسم الفوائد ،وه��ذا يخفف
ّ
ً
من تعثر الديون مستقبال.

قضية
ّ

طيارو «ُ »MEAيضربون  48ساعة ضد «الديكتاتور»!
حسن شقراني
م � ّ�رة ج��دي��دةُ ،ي �ب��دي رئ�ي��س مجلس إدارة
ش��رك��ة ط �ي ��ران ال �ش ��رق األوس � ��ط (،)MEA
ّ
محمد ال�ح��وت ،رف�ض��ًا قاطعًا للحوار مع
ط�ي��اري الشركة ال��ذي��ن يعانون اإلج�ح��اف
�ي ال� �ح� �ص ��ول ع �ل ��ى ح �ق ��وق �ه ��م .ه� ��م اآلن
ف� � ّ
ي�ن��ف��ذون إض��راب��ًا يستمر ي��وم�ينّ ،أم ��ا هو
ف �ي �س �ع��ى إل � ��ى ت �ث �ب �ي��ت م �خ��ال �ف��ة ال �ق��ان��ون
قاعدة في شركة ُوصفت
وتكريس سلوكه
ّ
في األزمنة الجميلة بأنها جناح لبنان.
إذًا ،هي الشركة نفسها ،لكن بقضية غنب
ج��دي��دة؛ فعلى خلفية س��وء معاملة إدارة
ّ
املصاب بمرض
الشركة للطيار الستيني ُ ّ
ع� �ض ��ال ج ��وزي ��ف ع � �ي ��اط ،ي� �ن ��ف ��ذ زم �ل��اؤه
إض��راب��ًا مل � ّ�دة  48س��اع��ة ب ��دأ ع�ن��د ال�س��اع��ة
العاشرة من ليل أمس.
ّ
ق�ض�ي��ة ال �ك��اب�تن ع �ي��اط ،ال ��ذي ت�خ��ل��ت عنه
ال �ش��رك��ة ب �ع��د اك �ت �ش��اف إص��اب �ت��ه ب�م��رض
ال �س��رط��ان ،ليست األس ��اس ،ب��ل ه��ي فتيل
جديد ُيشعل ح��رب الحقوق النقابية في

ّ
محمد
ال �ش��رك��ة ،إذ ت�ع�م��د اإلدارة ب�ق�ي��ادة
ال �ح��وت إل��ى االل �ت �ف��اف ع�ل��ى ت�ل��ك ال�ح�ق��وق
عبر «سياسة التعاميم ول�ي��س االستناد
إل� ��ى ق ��ان ��ون واض� � ��ح ،وه� ��ي ت �ت �ع��اط��ى م��ع
ال �ط �ي��اري��ن ،ان �ط�ل�اق��ًا م ��ن م��زاج �ي��ة رئ�ي��س
مجلس اإلدارة وليس ال�ق��ان��ون والحقوق
ّ
املكتسبة» ُيعلق أحد الطيارين الذين يبلغ
ع��دده��م 200؛ «وه��م ب��اق��ون ف��ي امل�ط��ار إلى
ّ
التوصل إلى تسوية أو اتفاق ما».
حني
ّ
لكن يبدو أن امل��دي��ر ال يريد سلوك طريق
ال� �ت� �س ��وي ��ة وم � �ن� ��ح ال� �ط� �ي ��اري ��ن ح �ق��وق �ه��م
ّ
«وأس ��اس ��ًا خ��ط �ت��ه ه ��ي ف��ي إص � ��دار ك�ت��اب
تحديد ّتلك الحقوق بعد قضمها وتقزيم
م �س �ت �ح��ق��ات ال� �ط� �ي ��اري ��ن ع �ب ��ر ال �ت �ع��ام �ي��م
ّ
املختلفة التي ُيصدرها» ُيعلق طيار آخر.
ً
وه �ن��اك ف �عل��ا م��ا ي �ب� ّ�رر غ �ض��ب ال�ط�ي��اري��ن
م� ��ن «م� ��دي� ��ره� ��م»« .ف� �ه ��و أس� ��اس� ��ًا ي��رف��ض
إج ��راء ح ��وار م�ع�ه��م ،وي�ت�ع��اط��ى ب�ن��وع من
ال��دي �ك �ت��ات��وري��ة» ي �ق��ول ال �ن �ق �ي��ب ال �س��اب��ق
ّ
م �ح �م ��ود ح ��وم ��ان ��ي ،ع �ل �م��ًا ب� � ��أن ال �ن �ق �ي��ب
ّ
ال�ج��دي��د ،ف ��ادي خ�ل�ي��ل ،أك ��د ل��دى انتخابه

ّ
سي ّ
في ّأيار املاضي ّأنه ُ
قدم خطة مبرمجة
تهدف إل��ى «متابعة تحسني ش��روط عمل
الطيار اللبناني ورف��ع مستوى املهنة في
لبنان»ّ .
املتوقع أن ّ
يمس اإلض��راب  60رحلة
وم��ن
ّ
تسيرها الشركة إل��ى ب�ل��دان مختلفةّّ ،أم��ا
ّ
الخسائر التي ستتولد عنه «فمن املتوقع
ّ
أن ُي �ض��خ �م �ه��ا (ال � �ح� ��وت) ه� ��ذه امل� � � ّ�رة إل��ى
محمود حوماني.
مليوني دوالر» يتابع
ّ
فبعد اإلضراب األخير الذي نفذه الطيارون
مل� � ّ�دة  24س ��اع ��ة ،أع �ل��ن م�ح�م��د ال �ح ��وت أن
الخسارة التي ترتبت على الشركة بلغت
 800ألف دوالر.
وي �ط��رح ال �ط �ي��ارون  11ب �ن �دًا ف��ي ورق�ت�ه��م
ال�ح�ق��وق�ي��ة ،وه ��ي ت�ت�م�ح��ور أس��اس��ًا ح��ول
م �ك �ت �س �ب��ات �ه��م وال � �ت� � ّ
�وص� ��ل إل� � ��ى أرض � ّ�ي ��ة
وش��روط لعملهم وديمومته (Conditions
 .)of Agreementففي مثال الكابنت جوزيف
عياط ،عمدت الشركة إلى فصله األسبوع
امل��اض��ي بسبب م��رض��ه ،م��ا دف��ع الطيارين
إل ��ى االح �ت �ج��اج وت��أخ �ي��ر ال ��رح�ل�ات .وف��ي

المرجح أن ُيضاعف
من
ّ
المرة
الحوت الخسائر هذه ّ
إلى مليوني دوالر

بيان أص��درت��ه اإلدارة ،أم��س ،تعليقًا على
تلك الخطوة ،ق��ال��ت« :الطيار امل��ذك��ور فقد
األه �ل �ي��ة ال�ص�ح�ي��ة مل �م��ارس��ة ع�م�ل��ه ط �ي��ارًا
ب �س �ب ��ب م� � ��رض ع � �ض � ��ال ،م � ��ا ي �ن �ج ��م ع�ن��ه
التوقف املباشر عن العمل» .وأش��ارت إلى
ّ
أن ال�ن�ق��اب��ة خ��ال�ف��ت «االت �ف��اق ع�ل��ى تأجيل
البحث في قانونية مطلب النقابة إلى حني
ّ ً
ّ
مشددة على أن
من السفر»،
ع��ودة
اإلدارة ّ
ّ
اإلدارة «تؤكد أنها وطياريها ومضيفيها

وموظفيها ك��ان��ت وال ت��زال عائلة واح��دة
تتأثر بأي عارض يحدث ألي من أفرادها».
ول�ك��ن م��ن ال��واض��ح أن ط��رف��ًا أس��اس�ي��ًا في
راض ع �ل��ى وض�ع�ه��ا
ه� ��ذه ال �ع��ائ �ل��ة غ �ي��ر ّ ٍ
وع �ل��ى إدارت� �ه ��ا .ف�ف��ي ك��ل م � ّ�رة ي�ل�ج��أ فيها
ال�ط�ي��ارون إل��ى االح�ت�ج��اج للحصول على
حقوقهم ،يلجأ املدير إلى مخالفة القانون
الحتواء ضغوطهم؛ وفي اإلضراب األخير،
عمد الحوت إلى استقدام طيارين أجانب
لتسيير ال��رح�ل�ات ،وه��ي خ�ط��وة مخالفة
ل �ل �ق ��ان ��ون« .وه � � ��ذه امل � � � ّ�رة أي� �ض ��ًا س�ي�ع�م��د
الحوت على األرجح إلى استقدام طيارين»
يقول محمود حوماني.
ّ
ّأم��ا األخ�ط��ر ف��ي ا ّمل��وض��وع فهو أن الحوت
ُي �ب� ّ�رر س�ل��وك��ه ب��أن��ه «م�ح�م� ّ�ي م��ن ال��دول��ة»؛
ّ
ب�م�ع�ن��ى آخ ��ر أن وزارة األش� �غ ��ال ال�ع��ام��ة
ّ
والنقل تغطي سلوكه ومخالفاته.
ّ
يؤكد الطيارون االلتزام بإضرابهم بعدما
م �ن �ح��وا اإلدارة ش �ه��ري��ن إلط�ل��اق ال �ح��وار
قبل تنفيذه؛ فهل تنزل اإلدارة عن عرشها
وتتحاور معهم؟

