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لبنان

لبنان

على الغالف

محمد شقير يكابر :األولوية للخصخصة ال لمصــالح الناس
بعد زلزال واتساب ،الذي تراجع
عنه تحت ضغط الشارع ،لم ييأس وزير
االتصاالت .قرر لفترة أن يكابر على
يقضي بتسعير فاتورة
مطلب محق ً
الخلوي بالليرة ،بدال من الدوالر .قدم
أعذارًا واهية على ما قال الوزير منصور
بطيش ،لكنه عاد ورضخ ،بعدما وصلت
خسائر االقتصاد ّ
جراء اإلصرار على تسعير
فواتير الخلوي بالدوالر ،إلى نحو 50
مليون دوالر
إيلي الفرزلي
الوزير محمد شقير سيد الساحات.
فــي فترة وجـيــزة مــن تبوئه منصبه
وزيـ ـ ـرًا ل ــات ـص ــاالت ،ط ـبــع اس ـمــه في
سجل «الخالدين»« .إنجازاته» كانت
فــريــدة .تـطــورت مــع الــوقــت .مــن إلــزام
الشركتني ،بالقوة ،التعاقد مع شركة
خــاصــة لـتـقــديــم خــدمــات الــرومـيـنــغ،
خــافــا للمصلحة الـعــامــة ،إلــى شــراء
مبنى لـ«تاتش» بما يفوق  100مليون
دوالر .ما بينهما ،وما بعدهما ،أكثر
مــن أن ي ـعـ ّـد ،لـكــن يـبـقــى وض ــع رســم
على «واتساب» «معجزته» الفعلية.
صحيح أن مجلس الوزراء وافق على
اقتراحه فرض هذا الرسم ،لكن براءة
ّ
االختراع ظلت له.
بـ ـع ــد ت ـف ـج ـي ــره «ث ـ ـ ـ ــورة واتـ ـ ـس ـ ــاب»،
ت ـف ـ ّـرغ ش ـق ـيــر لـلـتـنـقــل ب ــن شــاشــات
الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون م ـع ـل ـن ــا ال ـ ـتـ ــراجـ ــع عــن
ال ـق ــرار .رض ــخ لـضـغــط ال ـش ــارع لكن
ذلـ ــك ل ــم ي ـكــن ك ــاف ـي ــا .ب ـعــد اسـتـقــالــة
ال ـح ـك ــوم ــة ،انـ ـ ــزوى ل ـف ـت ــرة وج ـي ــزة،
ب ـع ــدم ــا تـ ـح ـ ّـول إلـ ــى ال ــوزي ــر االك ـث ــر
اسـ ـتـ ـف ــزازًا ل ـل ـن ــاس ،وشـ ـه ــد مـحـيــط
مكان إقامته عددًا من االعتصامات
أبقته حبيس منزله .لكن الـيــأس ال
يعرف طريقه إلــى قلب شقير .ظهر
مجددًا ،ليستكمل إنجازاته .ومقابل
املطالب الشعبية بتسعير خدمات
ال ـخ ـل ــوي ب ــال ـل ـي ــرة ،أعـ ـل ــن أن األم ــر
ً
لـيــس مــن صــاحـيــاتــه ،مـفـضــا رمــي
الـحـمــل عـلــى مـجـلــس الـ ـ ــوزراء .فـقــال
إن «عملية تسعير بطاقات تشريج
خطوط الخلوي بالدوالر األميركي،

أمــر أقــرتــه الحكومات منذ سنوات،
ووزير االتصاالت ال يملك صالحية
اتخاذ قــرار بتغييره بشكل منفرد،
بــل يـحـتــاج إل ــى مــرســوم يـصــدر عن
مجلس الوزراء».
مـ ـ ـ ـ ـ ــرة ج ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــدة ،وت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت ضـ ـغ ــط
االن ـت ـف ــاض ــة امل ـس ـت ـم ــرة ،ل ــم ي ـتــأخــر
شقير في التراجع ،معلنًا عن أسعار
بطاقات الدفع املسبق بالليرة .كيف
ً
ص ـ ــار مـ ــا ك ـ ــان م ـس ـت ـح ـي ــا م ـم ـك ـنــا؟
ه ــل ق ــرر وزيـ ــر االتـ ـص ــاالت مـخــالـفــة
ً
القانون ،نزوال عند رغبة الجماهير
املنتفضة؟
بـحـســب مــا كـشـفــه الــرئـيــس الـســابــق
ألوج ـي ــرو عـبــد املـنـعــم يــوســف ،عبر
«ال ـج ــدي ــد» ،ف ــإن الـعـقــد م ــع شــركـتــي
الـ ـخـ ـل ــوي ال ي ـن ــص ع ـل ــى الـتـسـعـيــر
بـ ـ ــالـ ـ ــدوالر فـ ــي أي مـ ــن بـ ـ ـن ـ ــوده .بــل
عـلــى الـعـكــس ،فــاملــادة  14مـنــه تفيد
ُأن «أسـ ـع ــار ال ـخ ــدم ــات وااليـ ـ ـ ــرادات
املـ ـح ـ َّـصـ ـل ــة ل ـي ـس ــت بـ ـ ــالـ ـ ــدوالر ،وك ــل
مـ ــا ُي ـ ـقـ ــال عـ ــن أن ف ــواتـ ـي ــر ال ـه ــات ــف
ال ـخ ـل ــوي ي ـجــب أن ت ـك ــون ب ــال ــدوالر
غـ ـي ــر ص ـ ـح ـ ـيـ ــح» .تـ ـل ــك املـ ـعـ ـل ــوم ــات
املـ ـف ــاجـ ـئ ــة ،اس ـ ـت ـ ـفـ ـ ّـزت شـ ـقـ ـي ــر ،فـ ـ ّ
ـرد
عليها بالسياسة حينًا وبالسعي
إلــى تحميل يوسف مسؤولية عدم
االعـ ـت ــراض س ــاب ـق ــا ،ق ـبــل أن ينتقل
ال ــرد إل ــى بـنــود الـعـقــد فـيــأخــذ منها
م ــا ي ـنــاســب وج ـهــة ن ـظ ــره .ل ـكــن أهــم
م ـ ــا قـ ــالـ ــه ف ـ ــي رده كـ ـ ــان «ان ه ــدف
ال ــوزي ــر ش ـق ـيــر ال ــدائ ــم ه ــو ال ـح ـفــاظ
ع ـلــى املـ ــال ال ـع ــام وامل ــراف ــق الـتــابـعــة
ل ـل ــوزارة وع ـلــى قيمتها الـســوقـيــة».
ّ
وهـ ــذا ي ــذك ــر عـمـلـيــا ب ــأن شـقـيــر هو
وزير الخصخصة وهو ال ينظر إلى
مــؤسـســات الــدولــة ،ســوى مــن زاويــة
قيمتها السوقية ،ال قيمة خدماتها
للمواطنني.

عقد الخلوي
ينص على التسعير
بالليرة ال بالدوالر

بالعودة إلى العقد ،وال سيما الفقرة
ال ــراب ـع ــة م ــن امل ـ ــادة  14ال ـت ــي ذكــرهــا
يــوســف ،نــص واض ــح يشير إلــى أنه
ُيفترض بالشركة التي تدير الخلوي
ّ
املحصلة للدولة
أن تــدفــع املــداخـيــل
الـلـبـنــانـيــة ب ــال ــدوالر األم ـيــركــي على
أنـ ــه ف ــي حـ ــال ان ـخ ـف ـضــت قـيـمــة هــذه
امل ــداخ ـي ــل نـتـيـجــة س ـعــر ص ــرف غير
مؤات لليرة اللبنانية ،فإنه ال تترتب
أي مسؤولية على عاتق الشركتني.
وفــي هــذا إقــرار واضــح بــأن تحصيل
االشتراكات يتم بالليرة.
كـ ــذلـ ــك ف ـ ـ ــإن املـ ـ ـ ـ ــادة  40م ـ ــن ال ـع ـق ــد
ت ـن ــص ب ــوض ــوح ع ـل ــى أن ـ ــه ،إض ــاف ــة
إل ــى ك ــل م ــا يـنـشــأ عـنــه ويـتـصــل بــه،
ي ـت ــم ال ـت ـع ــام ــل م ـع ــه وف ـ ــق األن ـظ ـم ــة
اللبنانية .وتلك األنظمة ،وال سيما
ق ــان ــون ال ـن ـقــد وال ـت ـس ـل ـيــف وق ــان ــون
حماية املستهلك ،ال تلحظ تسعير
الخدمات والسلع املنتجة في لبنان
وامل ـس ـت ـه ـل ـك ــة فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ب ــال ـل ـي ــرة
اللبنانية.
ل ـكــن ك ـيــف ب ـ ــدأت م ـســألــة الـتـسـعـيــر
ب ــال ــدوالر؟ كــانــت الـبــدايــة مــع إنـشــاء
شبكتي الخلوي من قبل «سيليس»
و«لـ ـيـ ـب ــانـ ـسـ ـي ــل» الـ ـلـ ـت ــن اع ـت ـم ــدت ــا
الـ ــدوالر كـعـمـلــة لـلـتـحـصـيــل ،بحجة
ضـ ـم ــان االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،ل ـك ــن ب ـع ــد أن
ّ
تـســلـمــت ال ــدول ــة ال ـق ـطــاع ف ــي ال ـعــام
 ،2003بقي األمــر على مــا هــو عليه،
حماية للقيمة السوقية للشبكتني،
وب ـخ ــاف م ــا ي ـنــص عـلـيــه ال ـقــانــون.
إال أن ذلـ ــك ل ــم ي ـش ـكــل ض ـغ ـطــا عـلــى
االقـتـصــاد ،خاصة فــي ظــل استقرار
التدفقات مــن العملة الصعبة وفي
ظل عدم وجود أكثر من سعر للدوالر.
لكن تغير األوضاع بدءًا من النصف
الـثــانــي مــن ال ـعــام ال ـحــالــي ،ودخ ــول
الـ ـبـ ـل ــد فـ ــي أزمـ ـ ـ ــة شـ ــح الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات،
أض ــاء عـلــى ض ــرر اس ـت ـمــرار تسعير
ال ـخ ـلــوي ب ــال ــدوالر .فــال ـق ـطــاع ال ــذي
ّ
يدر شهريًا ما بني  80و 120مليون
دوالر للخزينة ساهم في زيادة هذا
الشح ،من خالل سحب هذه األموال
م ــن ال ـ ـسـ ــوق ،وح ــرم ــان ـه ــا بــال ـتــالــي
ل ــاق ـت ـص ــاد .وألن هـ ــذه األم ـ ـ ــوال لــم
تأت من الخارج ،فإن مصدرها كان
مصرف لبنان واملصارف التجارية
ال ـتــي تـبـيــع ال ـ ــدوالر ل ـل ـســوق بسعر
وسطي  1510ليرات ،بينما يضطر
املـ ـشـ ـت ــرك ــون ،ل ـت ـســديــد ف ــوات ـي ــره ــم،
إل ـ ــى شـ ـ ــراء الـ ـ ـ ـ ــدوالرات م ــن ال ـس ــوق

(مروان طحطح)

ب ـس ـعــر وسـ ـط ــي ي ـب ـلــغ  1700ل ـي ــرة،
أي بـسـعــر أع ـلــى مــن الـسـعــر املـحــدد
من مصرف لبنان بنحو  190ليرة.
وع ـل ـي ــه ،ف ــإن االق ـت ـص ــاد يـخـســر من
ج ـ ـ ـ ّـراء ت ـس ـع ـيــر الـ ـخـ ـل ــوي بـ ــالـ ــدوالر
نـحــو  20مـلـيــار لـيــرة شـهــريــا ،أو ما
ي ـعــادل  50مـلـيــون دوالر مـنــذ تموز
حـتــى ال ـيــوم ،مــن دون أي م ـبـ ّ
ـرر ،بل
ّ
مل ـج ــرد أن وزارة االت ـ ـصـ ـ ّـاالت ،تـظــن
ً
أن ق ـطــاع االت ـص ــاالت يــدخــل أم ــواال
صعبة للخزينة .وهــو ليس الواقع
ح ــال ـي ــا ،ب ـعــد أن صـ ــارت الـ ـ ــدوالرات
ُت ّ
حول من جيب املصرف اليمني إلى
جيبه اليسار ،بعد أن تخرج األموال
منه وتدور في السوق ،مساهمة في
خ ـس ــارة االق ـت ـصــاد ن ـحــو  20مـلـيــار
ليرة شهريًا ،ثم تعود إليه.
الـ ــافـ ــت أن وزيـ ـ ـ ــر االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ،فــي
معرض ترحيبه بقرار شقير ،أعلن
أن ـ ــه س ـب ــق أن ق ـ ــدم ط ـل ـب ــن ل ـ ـ ــوزارة
االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ي ـط ـل ــب ف ـي ـه ـم ــا إل ـ ـ ــزام
ش ــرك ـت ــي ال ـخ ـل ــوي ب ـت ـس ـع ـيــر وب ـيــع
ّ
اللبنانية
بطاقات التشريج بالليرة
وفـ ـ ـ ــق مـ ـ ــا تـ ـ ـن ـ ـ ّـص عـ ـلـ ـي ــه ال ـ ـقـ ــوانـ ــن
ّ
اللبنانية ،لكنها لم تــرد .وقــد أشار
الوزير بطيش إلى أن «االعذار التي
ساهمت في تأخير التطبيق سابقًا
ه ــي أعـ ـ ــذار واهـ ـي ــة ،ف ــا م ــرس ــوم أو
ق ــرار أو اتـفــاق يعلو على الدستور
والقانون».
وأمس انضم نادي قضاة لبنان إلى
امل ـع ـتــرضــن ع ـلــى ت ـس ـع ـيــر خــدمــات
الـ ـ ـخـ ـ ـل ـ ــوي ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر ،ف ـ ـت ـ ـقـ ــدم مــن
مديرية حماية املستهلك في وزارة
االقتصاد بشكوى طلب فيها اتخاذ
االجــراء ات الضرورية بحق شركتي
ال ـخ ـلــوي الـلـتــن اسـتــوفـيـتــا ســابـقــا،
وتستوفيان راهـنــا ،من املستهلكني
الـ ـ ـف ـ ــواتـ ـ ـي ـ ــر ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر األم ـ ـيـ ــركـ ــي
(ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط ال ـ ـثـ ــاب ـ ـتـ ــة) ،وب ــالـ ـلـ ـي ــرة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،ح ـس ــب س ـع ــر ال ـص ــرف
للبطاقات مسبقة الدفع.
وب ـ ـعـ ــد أن ّق ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي م ـط ــال ـع ــة
قانونية فــنــد فيها مــواد عقد إدارة
الخلوي ،خلص إلى أن:
 وزي ـ ـ ـ ــر االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ه ـ ــو امل ــرج ــعالصالح للتسعير وليس الشركتان
أو أي جهة أخرى.
 الـتـسـعـيــر فــي مــا يـتـعـلــق بـفــواتـيــرالـخـلــوي الـثــابــت وبـثـمــن الـبـطــاقــات
املسبقة الدفع ال بد أن يكون بالليرة
اللبنانية.

ّ
موجة شيكات مرتجعة تضرب القطاع الخاص :الحق على المصارف
محمد وهبة

(هيثم الموسوي)

مـ ــن ض ـم ــن الـ ـقـ ـي ــود الـ ـت ــي وض ـع ـت ـهــا
ع ـل ــى ع ـم ـل ـيــات ال ـس ـح ــب وال ـت ـح ــوي ــل،
ق ـ ّـررت املـصــارف أن تلغي التسهيالت
امل ـص ــرف ـي ــة ل ــزب ــائ ـن ـه ــا مـ ــن ال ـش ــرك ــات
ال ـك ـب ـيــرة وال ـص ـغ ـي ــرة ،أو أن تخفض
سـقــف ه ــذه الـتـسـهـيــات ،مــا ّأدى إلــى
ح ــدوث مــوجــة شـيـكــات مــرتـجـعــة بني
الـ ـش ــرك ــات وت ـع ـط ـيــل أعـ ـم ــال ال ـق ـطــاع
ً
ال ـخــاص ال ــراك ــدة أصـ ــا .ه ــذا الـتـطـ ّـور
السلبي نــاتــج مــن ال ـقــرار املتفق عليه
بني حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
وامل ـص ــارف عـلــى تقييد حــركــة سحب
األمـ ــوال وتـحــويـلـهــا .عملية التقييد،
أو م ــا يـسـمــى «كــاب ـي ـتــال ك ــون ـت ــرول»،
كــانــت قـبــل إق ـفــال امل ـصــارف لنحو 12
يوم عمل ،عبارة عن إجراءات روتينية
تقوم بها املصارف من دون أن يشعر
بها الزبائن ،إال أنــه بعد يــوم الجمعة

املـ ــاضـ ــي ،أي الـ ـي ــوم األول ع ـل ــى فـتــح
أبـ ـ ــواب املـ ـص ــارف ل ـل ـج ـم ـهــور ،ص ــارت
هـ ــذه ال ـق ـي ــود أك ـث ــر ص ــرام ــة وت ـش ــددًا
وشبه ّ
موحدة بني املصارف.
من بني هذه اإلجــراءات الصارمة التي
كــان ضحيتها الزبائن األف ــراد ،ســواء
من خالل تحديد سقف يومي وشهري
للسحوبات النقدية أو منع عمليات
التحويل إلى الخارج أو فرض تجميد
األمـ ـ ـ ـ ـ ــوال ل ـس ـن ــة أو رف ـ ـ ــع الـ ـعـ ـم ــوالت
وس ـ ــواه ـ ــا ،ك ـ ــان هـ ـن ــاك أم ـ ــر أس ــاس ــي
لـ ــه انـ ـعـ ـك ــاس ــات ــه عـ ـل ــى عـ ـم ــل ال ـق ـط ــاع
الـ ـخ ــاص .ف ــامل ـص ــارف ق ـ ـ ّـررت اإلي ـق ــاف
النهائي أو التقليص ضمن الـحــدود
القصوى ،لعمليات اإلقراض بواسطة
التسهيالت املصرفية املسماة «over
.»draft
نتائج هــذا ال ـقــرار ب ــدأت تظهر بشكل
سلبي جـ ـدًا ،اع ـت ـبــارًا مــن ي ــوم االثـنــن
املاضي .فقد تلقى الكثير من أصحاب

ال ـ ـشـ ــركـ ــات أو م ـ ــدي ـ ــري الـ ـحـ ـس ــاب ــات
فيها إش ـعــارات مــن املـصــارف تبلغهم
بخفض سقف التسهيالت أو تعليقها
ح ـتــى إشـ ـع ــار آخ ـ ــر ،م ــا خ ـلــق مشكلة
كبيرة تتعلق بالشيكات التي ّ
حررتها
الشركات قبل إقفال املصارف أو خالل
ف ـتــرة إق ـفــال ـهــا مل ـ ّ
ـوردي ــن أو ألص ـحــاب
حقوق على اختالف أنواعهم .تحرير
هذه الشيكات جاء استنادًا إلى وجود
تسهيالت مالية قصيرة األجــل متفق
عليها مــع امل ـص ــارف ،إال أن إلـغــاء هــا
أو تقليصها مـنــع حــامـلــي الـشـيـكــات
م ــن ق ـبــض ح ـقــوق ـهــم ،م ــا خ ـلــق مــوجــة
ش ـي ـكــات مــرت ـج ـعــة مــوج ـعــة لـشــركــات
القطاع الخاص ،ســواء على سمعتها
ف ــي ت ـســديــد ال ــدي ــون أو ف ــي اس ـت ـمــرار
أعمالها.
بهذه اإلجراءات املصرفية ،انتقلت إلى
الـقـطــاع الـخــاص األزم ــة النقدية التي
دفـعــت امل ـصــارف إلــى اتـخــاذ إج ــراءات

زج ــري ــة مل ـن ــع هـ ـ ــروب الـ ـ ـ ـ ــدوالرات إل ــى
الـ ـ ـخ ـ ــارج .وب ـح ـس ــب ب ـع ــض أص ـح ــاب
الشركات الذين اتصلت بهم «األخبار»،
فــإن ـهــم ب ـ ــدأوا بــالـفـعــل يـ ـع ـ ّـدون ال ـع ـ ّـدة
لـتـقـلـيــص ح ـجــم أع ـمــال ـهــم أو لوقفها

انتقلت إلى القطاع
الخاص األزمة النقدية
التي دفعت المصارف
إلى اتخاذ إجراءات لمنع
هروب الدوالرات

ب ـش ـكــل ن ـه ــائ ــي إذا اسـ ـتـ ـم ـ ّـرت ال ـح ــال
على مــا هــي عليه .فهناك الـعــديــد من
أصـحــاب الـشــركــات أبـلـغــوا موظفيهم
بــأن ـهــم س ـي ـع ـمــدون إلـ ــى ال ـت ــوق ــف عن
العمل أو تقليص الــرواتــب ،وبعضهم
ط ـلــب م ــن املــوظ ـفــن ال ـب ـحــث ع ــن عمل
آخر.
في الواقع ،إن هذه اإلجــراءات ستدفع
ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـش ــرك ــات إل ـ ــى وق ـ ــف أو
تـعـلـيــق تــوسـيــع مـشــاريـعـهــا ف ــي حــال
ك ــان ــت ق ــائ ـم ــة ،أو ت ـق ـل ـيــص عـمـلـيــات
اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوزي ـ ـ ــع ،واالح ـ ـت ـ ـفـ ــاظ
بسيولتها لنفسها مــن دون تسديد
األقـســاط املترتبة عليها .وهــذا يعني
مــزيـدًا مــن االنـكـمــاش االقـتـصــادي في
القطاعات االقتصادية.
وأصـ ــدر «مـجـلــس إدارة تـجـمــع رجــال
األعمال اللبنانيني» بيانًا إثر اجتماع
طـ ـ ـ ـ ــارئ عـ ـ ـق ـ ــده أمـ ـ ـ ـ ــس ،مـ ـتـ ـح ــدث ــا عــن
«ال ـظ ــاه ــرة الـ ـش ــاذة امل ـت ـخ ــذة م ــن قبل

ٌ
صرف جماعي في بنك :BLC
ّ
«بطلنا حيتان مال»!
هديل فرفور
ُ
بــذريـعــة «إع ـ ــادة الـهـيـكـلــة» ،ط ــرد أكثر
مــن ثــاثــن مــوظـفــا مــن مختلف فــروع
ال ـب ـن ــك ال ـل ـب ـن ــان ــي ل ـل ـت ـج ــارة (،)BLC
ُ
مـطـلــع تـشــريــن األول امل ــاض ــيُ .وتـفـيــد
ّ
معلومات «األخبار» بأن هؤالء أ ُجبروا
ّ
بعدما خيروا
على تقديم استقاالتهم
ّ
ب ــن تــوقـيـعـهــا أو خـ ـس ــارة حــق ـهــم في
ُالتعويضات.
امل ـ ـفـ ــارقـ ــة أن إدارة امل ـ ـصـ ــرف «الذت»
ب ــال ـف ـق ــرة واو م ــن امل ـ ـ ــادة خ ـم ـســن مــن
ُ
ق ــان ــون ال ـع ـم ــل ال ـت ــي ت ـج ـي ــز لـصــاحــب
ال ـع ـمــل إنـ ـه ــاء ع ـق ــود ال ـع ـمــل ال ـجــاريــة
«إذا اق ـت ـض ــت قـ ــوة ق ــاه ــرة أو ظ ــروف
فنية» ،من دون أن ُت ّ
اقتصادية أو ّ
طبق
ّ
ُ ّ
الشق اآلخر من الفقرة نفسها واملتعلق
بوجوب أن يبلغ صاحب العمل الوزارة
بــرغـبـتــه فــي إن ـهــاء الـعـقــود قـبــل شهر،
عـلــى أن يـتـشــاور مــع ال ـ ــوزارة «لــوضــع
بــرنــامــج نـهــائــي لــذلــك اإلن ـه ــاء تــراعــى
م ـع ــه أق ــدمـ ـي ــة الـ ـع ـ ّـم ــال فـ ــي امل ــؤس ـس ــة
واختصاصاتهم وأعمارهم ووضعهم
العائلي واالجتماعي (.»)...
ه ــذا األم ــر يـعـنــي ،عـمـلـيــا ،ل ـجــوء إدارة
املصرف إلى «استنسابية» في تطبيق

بعض املصارف واملتعلقة باإلجراءات
اآلتية:
 1ـ ـ تجميد التسهيالت املصرفية.
2ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت ـخ ـف ـي ــض س ـ ـقـ ــوف ال ـت ـس ـه ـيــات
املـ ـمـ ـن ــوح ــة ال ـ ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ــرصـ ـي ــد
املستعمل من دون إشعار مسبق بدأ
عند إعادة افتتاح أبواب املصارف بعد
 14يومًا من اإلقفال.
 3ـ ـ االمتناع عن إجــراء عمليات صرف
من الليرة الى العمالت األخرى.
 4ـ ـ ـ ـ ـ ص ـع ــوب ــة ،ال ب ــل اس ـت ـحــالــة إج ــراء
تحاويل الى املوردين في الخارج ،وفي
بعض األحـيــان رفــض إج ــراء تحاويل
حتى ّ داخل لبنان».
وح ـ ــذر الـتـجـمــع م ــن ان ـع ـكــاســات هــذه
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ع ـل ــى س ـي ــر األع ـ ـمـ ــال فــي
الـقـطــاع ال ـخــاص ،كما على «مستقبل
سـ ـي ــاس ــاتـ ـن ــا ال ـ ـن ـ ـقـ ــديـ ــة ،وال س ـي ـمــا
التدفقات والـتـحــويــات االستثمارية
والخاصة من الخارج الى لبنان».

ق ــان ــون ال ـع ـم ــل ،وإل ـ ــى صـ ــرف جـمــاعــي
ل ـل ـمــوظ ـفــن ،م ــن دون اتـ ـب ــاع اآللـ ـي ــات
القانونية املفترضة.
وب ـح ـس ــب م ـ ـصـ ــادر «اتـ ـ ـح ـ ــاد ن ـق ــاب ــات
مــوظـفــي امل ـصــارف فــي لـبـنــان» ،عمدت
إدارة املـ ـص ــرف إل ـ ــى «اس ـ ـ ـتـ ـ ــدراج» كــل
مــوظــف عـلــى ح ــدة وإقـنــاعــه بالتوقيع
عـ ـل ــى االسـ ـتـ ـق ــال ــة ب ـح ـج ــة «الـ ـ ـظ ـ ــروف
الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة وإع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـهـ ـيـ ـكـ ـل ــة» ال ـت ــي
ّ
يعترف بها قانون العمل ،ليتمكن من
الحصول على تعويضاته .وأوضحت
ُ
أن ال ـت ـع ــوي ـض ــات الـ ـت ــي ط ــرح ــت عـلــى
املوظفني ُح ّددت بـ  12شهرًا وبني شهر

ّ
استنسابية في تطبيق
قانون العمل ّوال التزام
ّ
باآلليات القانونية

(مروان طحطح)

وثالثة أشهر إنــذارًا« ،علمًا بأن العرف
ال ـس ــائ ــد ب ــن املـ ـص ــارف ي ـق ـضــي بــد ّفــع
ُ
تعويضات أعلى ألن املـصــارف تحقق
ـات»،
أرب ــا
ح ــا أك ـث ــر م ــن ب ـق ـيــة امل ــؤس ـس ـ َ
ً
ُمشيرة إلى أن املصروفني في مصرفي
«م ـ ـيـ ــد» و«سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارادار» حـ ـصـ ـل ــوا عـلــى
تعويضات أعلى.
مــن جهتها ،أوضـحــت مـصــادر اإلدارة
ف ــي ات ـص ــال م ــع «األخ ـ ـبـ ــار» ،أن الـبـنــك
الـلـبـنــانــي ل ـل ـت ـجــارة «ل ـيــس وحـ ــده من
ـن ،وقـ ــد سبقته
اس ـت ـغ ـنــى ع ــن م ــوظ ـف ـ ً
ّ
مـصــارف أخ ــرى» ،الفـتــة إلــى أن «البلد
ّ
واق ــف» .لكن عمليات الصرف حصلت
قـ ـب ــل ان ـ ـ ـ ـ ــدالع ال ـ ـت ـ ـحـ ــركـ ــات ال ـش ـع ـب ـي ــة
املطلبية؟ «نعم ،لكن األعـمــال معدومة
ُ
ُ
منذ سـنــة» ،تجيب امل ّـصــادر وتضيف:
ّ
«ض ـ ــل ـ ــوا يـ ـق ــول ــوا عـ ــنـ ــا حـ ـيـ ـت ــان مـ ــال،
ّ
ّ
لـبــطـلـنــا ال ـح ـم ــدال ـل ــه» .ول ـف ـتــت إل ــى أن
عـمــل امل ـصــارف تــراجــع مـنــذ سـنــة ،وأن
عمليات إعادة الهيكلة طبيعية« ،إذ تم
إغ ــاق قسم التسليف كما الكثير من
امل ـص ــارف ،فــأيــن نــذهــب بــاملــوظـفــن؟»،
ً
ُ
شيرة إلى أن «غياب وعي السياسيني
م ّ
ّ
وت ـم ــن ـع ـه ــم ع ـ ــن إيـ ـ ـج ـ ــاد حـ ـ ــل ل ــأزم ــة
الحالية سيطاول الكثير من القطاعات،
ّ
ً
لكنها ستطاول القطاع املصرفي أوال».

المصروفون من «المستقبل»:
اعتصام مفتوح
ُ
ّ
قرر املوظفون املصروفون من تلفزيون «املستقبل» االستمرار في االعتصام الذي
كامل مستحقاتهم املتأخرة .ونصب هؤالء
بدأوه أول من أمس الى حني الحصول على ِ
َ
يوم أمس خيمة أمام املبنى القديم للتلفزيون في «سبيرز» ،مؤكدين أنه «أقل تعبير
َ
لحق بنا» .وفيما أشار عدد منهم الى أن «هذه الخيمة
عن االحتجاج ضد الظلم الذي ِ
ّ
تدل على استمرارية تحركهم وتصميمهم ضد الوعود الكاذبة التي ساقتها اإلدارة
«قررنا
منذ سـنــوات» ،قالوا إن «أح ـدًا لم يتواصل معهم بعد تنفيذ االعتصام» ،لــذا ّ
االستمرار ،وخصوصًا أن أعداد املوظفني املعتصمني ّتتزايد ،وإن كان البعض يتخلف
عن واجبه إما ألنه حصل على وظيفة أخرى أو ألنه يتوقع إعادة افتتاح القناة وتوظيفه
من جديد» .ومع أن املوظفني حتى اللحظة لم يشكلوا لجنة لتنظيم تحركاتهم ،إال أنهم
اتفقوا على أن يعتصموا كل يوم بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا ،على أن يتناوبوا
ً
ليال .ومن املفترض أن يلحق عدد كبير بزمالء سابقني كانوا قد تقدموا بدعاوى أمام
«مجلس العمل التحكيمي» وحــددت لهم مواعيد للجلسات ،على أن تحدد الخطوات
الالحقة وفقًا للجواب الذي سيأتيهم من اإلدارة.
(األخبار)

