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تقرير

ُ
انتهاء عقد «سوكلين» الشهر المقبل

ّ
ماذا عن العمال؟

ــرج بيروت

ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات واإلدارات واملـ ـ ّ
ـؤس ـ ـسـ ــات
ّ
ّ
ّ
العامة واملصالح املستقلة والبلديات
ّ
ّ
واالتـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــادات ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة ب ــاعـ ـتـ ـم ــاد
ال ـتــوج ـي ـهــات ال ـت ــي ت ـت ــواف ــق م ــع هــذه
ّ
الخطة في كل شأن من عملها له عالقة
باستعماالت وتنظيم األراضي».
نـ ـس ــأل امل ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي مـ ــن يـحـمــي
الـحـ ّـيــز الـعــام إن تغاضيتم وسمحتم
ّ
ّ
التعديات؟ ملاذا
وشرعتم
باالستثناء
ال تـكـمـلــوا تـشـجـيــر ح ــرش الـصـنــوبــر
بدل البناء عليه؟ وأين سيلتقي أبناء
هــذه املــديـنــة إن اسـتـمـ ّـر نـهــج تقليص
امل ـس ــاح ــات ال ـع ـ ّ
ـام ــة م ــن الـ ـح ــرش إلــى
الشاطئ إلى الساحات والحدائق؟
نـســأل مـحــافــظ مــديـنــة ب ـيــروت مل ــاذا ال
يوقف األعمال ويحمي حرش بيروت
ـرارات الـجــائــرة واملخالفة
مــن هــذه ال ـقـ
ّ
لـلـقــانــون؟ إذ ي ـحــق لــه رف ــض أي قــرار
يـتـعــارض مــع الـقــوانــن والـحــق الـعــام،
وأع ـمــال بـنــاء املستشفى الـتــي تجرى
ّ
اليوم مخالفة للنظام االرتفاقي ولكل
الـقــوانــن الـتــي تحمي حــرش بـيــروت.
ك ـي ــف س ـم ــح بـ ـه ــذه ال ـ ـت ـ ـجـ ــاوزات ،هــو
ال ــذي ســاهــم ف ــي إعـ ــادة فـتــح الـحــرش

للجميع ،وال ــذي وع ــد اللبنانيني في
حول حرش بيروت
جلسة نقاش عام ّ
ً
«سيكون كفيال
ـه
ـ
أن
في أيلول املاضي
ّ
لحمايته من أي عبث» وأنــه «سيبذل
جـهــده لـعــدم نـقــل املـلـعــب الـبـلــدي إليه
ّ
ألن ال حاجة إلى تغيير موقعه» .وهو
ّ
الــذي أكــد للحضور آنــذاك عن قناعته
ّ
بأن «إقامة بعض املنشآت على أطراف
من حرش بيروت من مالعب ومواقف
س ـ ّـيّ ــارات ه ــي ت ـشــويــه لـلـحـ ّـيــز ال ـعــام»
و»أن ــه يعمل على إيـجــاد بــديــل ملوقع
املستشفى امليداني» فهو «ضد ُتغيير
ال ــوج ـه ــة األس ــاس ـ ّـي ــة ل ـل ـح ــرش امل ـ َـع ـ ّـد
السـتـعـمــالـهــا ب ــأي شـكــل ّمــن األش ـكــال
ّ
العامة املتبقية لنا».
وهو املساحة
ّ
نسأل وزير الداخلية وقوى األمن ملاذا
ل ــم يـسـتـطــع امل ـت ـظ ــاه ــرون االح ـت ـجــاج
عـلــى ه ــذه الـ ـق ــرارت سـلـمـ ّـيــا ف ــي نقطة
االعتصام ّ
املقررة رغم حصولهم على
ّ
تصريح ّعلم وخبر ،علمًا أن الدستور
ي ـك ـفــل حـ ــق ال ـج ـم ـيــع بــال ـت ـظــاهــر وإن
اختلف الرأي .وهل ُيحاسب املعتدون؟
ّ
ّ
وأخيرًا نطالب كل املسؤولني باتخاذ
اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ــازمـ ــة ل ـح ـمــايــة ح ــرش
بـيــروت مــن كــل تـعـ ٍّـد ،ملــا لــه مــن ّ
أهم ّية
ب ـي ـئـ ّـيــة واج ـت ـم ــاع ـ ّـي ــة ،وع ـل ــى رأس ـه ــم
ّ
الجمهورية
مجلس الـ ــوزراء ورئـيــس
لـ ـيـ ـق ـ ّـروا م ــرس ــوم ــا خ ـ ّ
ـاص ــا بــال ـحــرش
ّ
ّ
ويكرسه
يمنع األعمال كافة في نطاقه
ّ
متنزهًا عامًا مفتوحًا للجميع ،ويكون
املــرســوم نهائيًا ،غير قابل للمراجعة
أو التعديل مــن قبل أي سلطةٍ كانت،
وبذلك ّ
يؤمن حماية الحرج على املدى
البعيد وبقائه رئــة املدينة الخضراء
مـ ـهـ ـم ــا ت ـ ـمـ ــدد الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــران أو تـ ـب ـ ّـدل ــت
ّ
ّ
الدولية.
السلطات املحلية أو
ّ
ف ـهــذا امل ــرف ــق ال ـع ــام ض ـ ــرورة ح ـيــويــة،
إذ ي ـســاهــم ف ــي تـقـلـيــص امل ـســافــة بني
الـطـبـقــات االج ـت ـمــاعـ ّـيــة واملـجـمــوعــات
الــديـنـيــة واإلت ـن ـيــة ال ـتــي سـتـخــرج من
تـقــوقـعـهــا ل ـل ـتــاقــي ف ــي هـ ــذا الـفـضــاء
العام كمجموعة مواطنني متساوين؛
وال ـت ـف ــاع ــل ف ــي م ــا ب ـي ـن ـهــم ف ــي ح ــرش
بـ ـي ــروت ي ـســاهــم ف ــي ال ـت ـح ــام املــدي ـنــة
ّ
املقسمة حاليًا حسب ّ
ّ
طائفية
هويات
ّ
ف ـت ـبــدو وك ــأن ـه ــا م ـج ـمــوعــة أحـ ـي ــاء أو
ُ
«مـ ـ ـ ُـدن» مـخـتـلـفــة م ـت ـج ــاورة ف ــي قلب
م ــديـ ـن ــة واح ـ ـ ـ ــدة دون الـ ـتـ ـخ ــاط ــب أو
ّ
الـ ـت ــداخ ــل .إن ح ـمــايــة حـ ــرش ب ـيــروت
ّ
ّ
الـ ـي ــوم ضـ ـ ــرورة اج ـت ـمــاعــيــة وب ـي ـئــيــة،
فأبعدوا مشاريعكم عنه!

تفويضها إعالن اإلضراب والتصعيد.
وفيما األن ـظــار تتجه إلــى مــدى الـتــزام
املـ ـ ـ ـ ــدارس الـ ـخ ــاص ــة ب ــالـ ـتـ ـح ــرك ،أع ـلــن
املعلمون فــي امل ــدارس التابعة للبعثة
الـعـلـمــانـيــة الـفــرنـسـيــة أن ـهــم ملتزمون
اإلض ــراب .ورأى رئيس نقابة املعلمني
نعمه محفوض أن االستجابة ستكون
كبيرة ،وال سيما مــن م ــدارس الشمال
وج ـب ــل ل ـب ـن ــان ،ن ـظ ـرًا إلـ ــى ال ـن ـق ـمــة في
صفوف معلمي هــذا القطاع الــذيــن لم
يتقاضوا غالء املعيشة حتى اآلن.
ال إض ــراب فــي اإلدارات الـعــامــة الـيــوم،
إذ لـيــس ه ـنــاك هـيـئــة إداري ـ ــة منتخبة
حاليًا ّ
تبت القرار ،فيما يبدو أن بعض
مــوظـفــي اإلدارة ال ـعــامــة ب ـ ــدأوا حــراكــا
ً
مستقال ظـهــرت مــامـحــه األولـ ــى على
مواقع التواصل االجتماعي من خالل
هــاشـتــاغ # :وح ــدو _اإلداري_م ـظ ـل ــوم،
#ح ــراك_امل ــوظـ ـف ــن_اإلداري ــن .وم ــع أن
االنتخابات األخيرة أنتجت فريقني لم

يتمكن أي منهما مــن حـســم النتيجة
ملـصـلـحـتــه ،خ ــرج أم ــس أح ــد الفريقني
الذي نادى منذ يومني باالنفصال عن
هيئة التنسيق ،ليؤكد في بيان أصدره
أهمية العمل النقابي واملطلبي املوحد
تحت إطار الهيئة ،داعيًا إلى «ضرورة
التزام حفظ حقوق القطاعات واألسالك
من دون إثــارة تناقض أو تعارض بني
مطالب وحقوق كل أطرافها ،وفي هذا
اإلط ـ ــار ف ـقــط ،تـعـتـبــر الـهـيـئــة اإلداري ـ ــة
لرابطة املوظفني نفسها جــزءًا من هذه
ال ـحــركــة الـنـقــابـيــة الــوط ـن ـيــة» .الـفــريــق
الثاني أصــدر بيانًا أكــد فيه أن الهيئة
اإلدارية لم تعقد أي اجتماع ولم تصدر
أي بـ ـي ــان ،وب ــال ـت ــال ــي فـ ــإصـ ــدار ب ـيــان
بــاسـمـهــا ه ــو ان ـت ـحــال ص ـفــة يـحــاســب
عليه ال ـقــانــون .ودع ــا ه ــؤالء األعـضــاء
املنتخبني لعقد اجتماع سريع من أجل
تــوزيــع املـهـمــات وتـحـمــل املـســؤولـيــات
تجاه املوظفني.

ّ
ّ
الموقع مع شركة «سوكلين» الشهر ُ
المقبل .حتى اآلن لم تتبلغ الشركة آلية
ينتهي العقد
تسليمها األعمال ،وفق ما يقول المكتب اإلعالمي التابع لها ،فيما باشرت شركة «الجهاد
للتجارة والمقاوالت» أعمال الفرز والمعالجة بعد تسلمها األعمال من شركة «سوكومي»
في بداية شهر كانون الثاني الماضي .في هذا الوقت ُيطرح مصير نحو ثالثة آالف عامل في
الشركتين اللتين تسلمتا إدارة قطاع النفايات طوال عقدين من الزمن
هديل فرفور
ً
أك ـثــر مــن  180عــامــا مــن الـعـمــال الــذيــن
كــانــوا يـعـمـلــون فــي شــركــة «ســوكــومــي»
انـتـقـلــوا إلــى الـعـمــل فــي شــركــة «الـجـهــاد
للتجارة واملقاوالت» ،الفائزة بمناقصة
ال ـفــرز واملـعــالـجــة ،بحسب رئـيــس لجنة
م ـم ـث ـلــي م ــوظ ـف ــي وع ـ ـمـ ــال «س ــوكـ ـل ــن»،
طالل حمدان .يقول األخير إنه من أصل
 200عــامــل لبناني كــانــوا يعملون لدى
«سوكومي» ،انتقل منهم  187إلى العمل
لـ ــدى امل ـت ـعـ ّـهــد ال ـج ــدي ــد ،ب ـعــدمــا أخـ ــذوا
تعويضاتهم مــن الـشــركــة الـتــي خــدمــوا
فيها لسنوات .وذلــك بعد انتهاء العقد
ّ
املوقع مع الشركة في نهاية شهر كانون
األول املاضي.
طبعًا ،الحديث هنا يــدور حــول العمال
اللبنانيني حصرًا ،ألن العمال األجانب
ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــن فـ ـ ــي شـ ــرك ـ ـتـ ــي «سـ ــوك ـ ـلـ ــن»
ُ
و»ســوكــومــي» اســتـثـنــوا مــن مـفــاوضــات
ال ـت ـعــويــض ال ـت ــي ج ــرت ب ــن الـشــركـتــن
ومـمـثـلــي ال ـع ـمــال الـلـبـنــانـيــن ف ــي شهر
تشرين األول املــاضــي .كذلك لم ُيشملوا
ّ
املتعهد الجديد.
باتفاق االنتقال إلى
وكـ ــانـ ــت امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات قـ ــد خ ـل ـص ــت إل ــى
إع ـ ـطـ ــاء الـ ـعـ ـم ــال ال ـل ـب ـنــان ـيــن ت ـعــويــض
رات ــب شـهــر عــن كــل سـنــة خــدمــة ،إضــافــة
إلى راتــب شهرين إنــذار .هذا التعويض
انتزعه العمال بعد تحركات احتجاجية
بدأوها مساء  21تشرين األول املاضي،
بعدما فــوجـئــوا بـعــدم تبليغ الشركتني
مـســألــة ان ـت ـهــاء ال ـع ـقــود وع ــدم إعــامـهــم
مساع عدة،
بمصير التعويضات .وبعد
ٍ
جرى التوصل إلى اتفاق يقضي بإعداد
الشركتني محاضر تفاوض توثق بنود
التسوية وتكون بمثابة الضمانة التي
ت ـح ـفــظ ح ـق ــوق ال ـع ـم ــال ،ع ـلــى أن يــوقــع

وزارة المالية
تفرض ضرائب ّعلى
تعويضات العمال؟
يواجه العمال حاليًا ُمشكلة من نوع
آخر ،وبحسب لجنة ممثلي موظفي
وعمال «سوكلني»ّ ،
فإن وزارة املالية
تريد فرض ضريبة رواتب وأجور
على تعويضات العمال .لذلكّ ،
تقدم
العمال بطلب إعـفــاء مــن الضريبة
ل ـ ــدى ال ـ ـ ـ ـ ــوزارةُ ،م ـش ـي ــري ــن إل ـ ــى أن
الـتـعــويـضــات االسـتـثـنــائـيــة معفاة
ب ـمــوجــب ال ـق ــوان ــن م ــن ال ـضــرائــب.
الجدير ذكــره أنــه بحسب «املالية»،
فإن تعويضات الصرف من الخدمة
املــدفــوعــة وف ــق ال ـقــوانــن اللبنانية
ُمعفاة من الضرائبُ .ويبرز العمال
ف ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد ع ـق ـدًا تحكيميًا
موافقًا عليه من قبل وزارة العمل.
ح ــاول ــت «األخ ـ ـبـ ــار» ال ـت ــواص ــل مع
م ـح ــام ــي الـ ـش ــرك ــة أن ـ ــدري ـ ــه يــزبــك
للوقوف على تفاصيل املسألة ،إال
أن األخير رفض إعطاء تفاصيل.

الـعـ ّـمــال على ب ــراءة ذمــة عند حصولهم
عـلــى الـتـعــويـضــات لـقـطــع ال ـطــريــق على
أي شـ ـك ــوى ق ـضــائ ـيــة ضـ ـ ّـد ال ـشــرك ـتــن.
هكذا انتهت املـفــاوضــات التي استثنت
أك ـثــر م ــن  2500عــامــل أج ـن ـبــي ،بحسب
املعلومات التي وفرها املكتب اإلعالمي

ُ
استثني نحو  2500عامل أجنبي من التعويض (هيثم الموسوي)

للشركتني ،سوكلني وسوكومي.
يقول مصدر إن بعض العمال األجانب
َ
ُر ِّحـ ـ ـ ـ ــل مـ ــن دون أي تـ ـع ــوي ــض ،بـحـجــة
«الـعـمــل وف ــق قــانــون الـعـمــل الـلـبـنــانــي».
ه ــذا ال ـقــانــون ال ــذي يستخدمه صاحب
ّ
العمل للتملص من املسؤوليات امللقاة
على عاتقه تجاه حقوق العمال.
عندما ُسئل املكتب اإلعالمي للشركتني
عـ ّـمــا إذا كــان ه ــؤالء الـعـمــال قــد حصلوا
ع ـل ــى ت ـع ــوي ـض ــات أو مـ ـس ــاع ــدات عـنــد
تقاعدهم أوإذا ما ُر ِّحـلــوا ،أجــاب املكتب
بما يأتي:
«إن شـ ــرك ـ ـتـ ــي سـ ــوك ـ ـلـ ــن وسـ ــوكـ ــومـ ــي
تـعـمــان وف ــق م ـبــادئ واض ـحــة مـحــددة،
وع ـلــى رأس ـه ــا اس ـت ـمــراريــة الـعـمــل وفـقــا
ّ
ّ
ونود
املرعية اإلجراء.
للقوانني اللبنانية
ّ
ّ
بالعمال األجانب
أن نشير في ما يتعلق
ّ
الذين عملوا لدينا ،إلــى أن قسمًا منهم
ّ
املتعهدين الجدد ،وقسمًا
قد انتقل إلى
آخ ــر مـنـهــم سينتقل ف ــي مــرحـلــة قــادمــة
لدى انتهائنا من أعمالنا ،وقسمًا أخيرًا
سافر لدى انتهاء عقده .كذلك ّ
يهمنا أن
ّ ّ
ّ
نــؤكــد أن انتقال الـعـ ّـمــال إلــى املتعهدين
ّ
ال ـجــدد هــو أم ــر مفيد ج ــدًا السـتـمــراريــة
الـ ـعـ ـم ــل ،لـ ـك ــون ه ـ ـ ــؤالء بـ ــاتـ ــوا ي ـع ــرف ــون
ّ
ج ـي ـدًا طـبـيـعــة الـعـمــل ومـت ّـطــلـبــاتــه ،وقــد
قمنا بدفع جميع مستحقاتهم بحسب
مــا ي ـنـ ّـص عـلـيــه ال ـقــانــون الـلـبـنــانــيّ .أمــا
ّ
ّ
امل ــوظ ـف ــون ال ــذي ــن ل ــم نـتـمــكــن م ــن تــأمــن
انـتـقــالـهــم إل ــى امل ـت ـعـ ّـهــديــن ا ّلـ ـج ــدد ،فقد
ن ــال ــوا أي ـضــا جـمـيــع مـسـتـحــقــاتـهــم وفــق
ما ّ
تنص عليه عقودهم وبحسب قانون
العمل اللبناني».
هذا الكالم يتناقض وواقع انتقال عمال
«سوكومي» إلى املتعهد الجديد ،ذلك أن
جميعهم من الجنسية اللبنانية ،وفق ما
يؤكد حـمــدانّ .أمــا إذا كــان املكتب يعني
انتقال الـعـ ّـمــال األجــانـ ّـب فــي «سوكلني»
فـقــط ،فـهــو أم ــر لــم تــوضـحــه الـشــركــة؛ إذ
تــرفــض األخ ـي ــرة الـتـصــريــح حــالـيــا ّ
عما
ّ
ّ
سمته «أمورها الداخلية» في ما يتعلق
ب ـع ــدد ع ـمــال ـهــا وغـ ـي ــره م ــن الـتـفــاصـيــل
املتعلقة بـهــم ،مكتفية بالقول إنـهــا «لم
ّ
ُ ّ
تـبــلــغ بعد بــأي ق ــرار يتعلق بتسليمها
في هذا الصدد
األعمال» .تجدر اإلشارة ّ
ّ
إلى أن عقد «سوكلني» املوقع مع مجلس
ُاإلن ـمــاء واإلع ـمــار تنتهي مــدتــه فــي آذار
املقبل.
ُ
تـ ـشـ ـي ــر أرق ـ ـ ـ ــام ل ـج ـن ــة م ــوظـ ـف ــي وعـ ـم ــال
«ســوكـلــن» إلــى وج ــود نحو  700عامل
ً
أج ـن ـب ــي ونـ ـح ــو  1270ع ــام ــا لـبـنــانـيــا
(يعملون لدى «سوكلني» وحدها)307 ،
من العمال اللبنانيني تركوا العمل ،فيما
ينتظر اآلخــرون االنتقال إلى املتعهدين
الجدد .وبحسب اللجنة ،إن عدد العمال
الباقني للعمل لدى مجموعة «أفيردا» ال
ً
يتجاوز  70عامال وموظفًا.
مـ ـ ـ ـ ــاذا عـ ـ ــن املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدات واآلل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــات الـ ـت ــي
استخدمتها الشركة طوال فترة عملها؟
هـنــا ،تـعــود الـشــركــة إل ــى «الـعـمــومـيــات»
وت ـك ـت ـف ــي ب ــالـ ـق ــول إن م ـص ـي ــر اآللـ ـي ــات
وامل ـ ّـع ـ ـ ّـدات واملـ ـنـ ـش ــآت ح ــددت ــه ال ـع ـقــود
املــوقـعــة مــع الحكومة اللبنانية ،ممثلة
بمجلس اإلنماء واإلعمار ،ونحن التزمنا
ال ـب ـنــود الـتـعــاقـ ّ
ـديــة بــاع ـتــراف املـعـنـيــن،
وسنستمر بالقيام بذلك حتى اللحظة
األخيرة .من جهتها ،توضح مصادر في
ّ
«مـجـلــس اإلن ـم ــاء واإلعـ ـم ــار» ،أن بعض
ّ
اآلل ـيــات هــي مـلــك الـشــركــة ،الفـتــا إل ــى أن
العقود الجديدة املوقعة مع املتعهدين
الـ ـج ــدد ،س ـ ــواء ف ــي املـ ــن وك ـ ـسـ ــروان ،أو
ّ
بتحملهم
فــي ب ـيــروت وب ـع ـبــدا ،تـقـضــي
مسؤولية اآلليات واملعدات.

