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تقرير
ّ
لعله الحدث األول من نوعه منذ سبعينيات القرن املاضي بعدما تراكم غبار السياسة
والتدجني وسلطة املال كثيرًا على حقوق العمال ،فقد بعث شعورًا عارمًا بأن تلك الحقوق
ّ
هكذا كان اإلعالن عن تأسيس نقابة عمال
لم تعد رقمًا مغيبًا في معادلة الشركاتّ .
« »Spinneysفي لبنان حدثًا نقابيًا بامتياز؛ حتى سماع النشيد الوطني خالله بدا أجمل

عمالّ ...Spinneysاتحدوا
ّ

نقابة من رحم «صراع قاس» للمطالبة بتطبيق القانون
حسن شقراني
ّ
«اس�م��ي وسيم الغضبان .أن��ا شغيل
ف ��ي ف ��رع األش��رف �ي��ة م �ن��ذ  8س �ن��وات.
ٌ
ح � � ّ�م � ��ال ،ال أت� �ق ��اض ��ى رات � �ب� ��ًا .أع �ت �م��د
ّ
وزم�ل�ائ ��ي م��ن ه ��ذه ال�ف�ئ��ة ال��وظ�ي�ف��ي��ة
ّ
إكراميات الزبائن .وفي آخر
(!) على
ّ
ال �ن �ه��ار ،ي��دف��ع ك ��ل واح� ��د م �ن��ا رس�م��ًا
ّ
ل�ل��إدارة ل�ل�س�م��اح ل�ن��ا ب��ال�ع�م��ل .حتى
قميص الشركة ال��ذي نرتديه نضطرّ
إل��ى ش��رائ��ه منها بتسعة آالف ليرة.
م �ح��روم��ون م��ن ال��رات��ب ال�ث��اب��ت وم��ن
ال � �ض � �م� ��ان؛ م � ّ�ح� ��روم� ��ون م � ��ن أب � ّس��ط
ال� �ح� �ق ��وق .ح ��ق ��ي أن أط ��ال ��ب ب �ح��ق��ي،
ول� ��و ك� ��ان م � ُع��اش��ًا ج��زئ �ي��ًا ُي�ش�ع��رن��ي
ب��ال�ح�م��اي��ة ،أض �ي��ف ع�ل�ي��ه البقشيش
لكي أعيل أوالدي».
ح� �ق ��وق وس� �ي ��م ال �غ �ض �ب��ان وزم�ل�ائ ��ه
م � ��ن ح� �م ��ال�ي�ن وم� ��وظ � �ف �ي�ن إداري� � �ي� ��ن،
ف �ن �ي�ين ،ت�ق�ن�ي�ين ف��ي س�ل�س�ل��ة م�ت��اج��ر
« »Spinneysاب �ت �ل �ع �ت �ه ��ا م��اك �ي �ن��ة
امل� ��ال واألرب � � ��اح ك �م��ا ف��ي ال �ع��دي��د من
ال �ش ��رك ��ات ال �ع��ام �ل��ة ع �ل��ى ت � ��راب ه��ذا
لقوانينه .في بيئة
البلد والخاضعة
ُ
األع�م��ال والسياسة ه��ذه أغ��رق��ت تلك
ال �ح �ق��وق ف ��ي ب �ئ��ر ح �ف ��رت ف ��ي ق �ع��ره
اآلت � ��ي :امل �ط��ال �ب��ة ب��ال �ع��دل وب��اح �ت��رام
القانون مخالفة ملعايير العمل لدينا.
إن أعجبك ذل��ك اب��ق ،وإن ل��م ُيعجبك
ارحل.
ول �ك��ن أض �ح��ى ل �ع �م��ال ه ��ذا ال�ع�م�لاق
ال �ت �ج��اري امل��و ّج��ود ف��ي امل�ن�ط�ق��ة منذ
عام ُ 1924
ويحقق اإلي��رادات الدسمة
ويطمح إل��ى إي ��رادات بتسعة أصفار
بحلول ع��ام  – 2013نقابة تدافع عن
حقوقهم وتحفظ موقفهم في عالقات
عمل ّ
شوهها غياب القوانني أو غياب
تطبيقها.
ف� �ق ��د أع� �ل� �ن ��ت م� �ج� �م ��وع ��ة م � ��ن ع �م��ال
« »Spinneysفي مؤتمر صحافي ُعقد
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آالف ليرة

عامل

املبلغ الذي تتقاضاه إدارات
فروع « »Spinneysمن ّكل ّ
حمال لديها
يوميًا ،مقابل «السماح لهم بتوضيب
مشتريات الزبائن» وفقًا للعمال

عدد عمال « ،»Spinneysبينهم 900
أجير مسجلون رسميًا 250 ،أجيرًا
ُيحاسبون على الساعة من دون تثبيت،
و 400عامل حمال ُيعاملون كمتعهدين!
عندما كان العمال يعترضون على معاملتهم كان الجواب :هكذا يريد مايكل رايت (فرح قبيسي)
ي�ن��اه��ز ع��دده��م  1500ع��ام��ل – تقديم
ط � �ل � �ب� ��ات االن� � �ت� � �س � ��اب ف� � ��ي امل� �ن ��اط ��ق
املختلفة.
ي��أت��ي إط �ل�اق ه ��ذه ال�ن �ق��اب��ة ردًا على
ال� �ت� �ع ��اط ��ي ال� �ج ��ائ ��ر م� ��ن ق� �ب ��ل إدارة
« »Spinneysم��ع ح�ق��وق ال�ع�م��ال .فقد
ان� �ف� �ج ��رت امل �ش �ك �ل��ة ك �ل �ي��ًا م� ��ع ب ��داي ��ة
ال�ص�ي��ف ح�ي��ث ع�م��د امل��دي��ر اإلقليمي
للمجموعة ،البريطاني مايكل رايت،
إل ��ى اب �ت �ك��ار ت��ول�ي�ف��ة ع�ج�ي�ب��ة غ��ري�ب��ة
ل �ت �ط �ب �ي��ق ق ��ان ��ون ت �ص �ح �ي��ح األج� ��ور
يقوم على تعديل ساعات العمل.
ووف� �ق ��ًا ل �ب �ي��ان ال �ه �ي �ئ��ة ال�ت��أ ّس�ي�س�ي��ة
ّ
ل �ل �ن �ق��اب��ة ،ف� ��إن «اإلدارة ت�م��ن �ع��ت عن
تطبيق م��رس��وم تصحيح األج� ��ور...
وعمدت إلى إدخال تعديالت من طرف
واح � ��د ع �ل��ى ش � ��روط ال �ع �م��ل ل�ن��اح�ي��ة
ً
ال ��دوام ��ات واإلن �ت��اج �ي��ة ،وص ��وال إل��ى
تطبيق سلسلة جديدة لألجور تأكل
كامل».
الزيادة القانونية بشكل ُ
وم��ن ب�ين ال�ش�ه��ادات ال�ت��ي ق� ّ�دم��ت في
ه ��ذا اإلط � ��ار ،م��ا ع��رض��ه امل��وظ��ف في
ال� �ش ��رك ��ة ج ��ون� �س ��ون ع� ��زي� ��ز :ع �ن��دم��ا
افتتح ف��رع الحازمية ف��ي ع��ام ،2008

ف ��ي ن �ق��اب��ة ال �ص �ح��اف��ة ع �ل��ى ال �ط��ري� ّ�ق
امل� ّ
�ؤدي��ة إل��ى ك��ورن�ي��ش العاصمة أن��ه
ّ
ّ
«ف ��ي  26ت��م��وز امل��اض��ي ت ��م تسجيل
ط�ل��ب ت��أس�ي��س «ن�ق��اب��ة ال�ع��ام�ل�ين في
سبينيس ف��ي ل�ب�ن��ان» ل��دى مصلحة
املهنية ف��ي وزارة
العمل وال�ع�لاق��ات
ّ
ال � �ع � �م� ��ل» .وأوض� � �ح � ��ت أن � � ��ه أض �ح��ى
ب��إم�ك��ان ع�م��ال ه��ذه ال�ش��رك��ة – ال��ذي��ن

إلى العقد
الجماعي
ّ
حددت الهيئة التأسيسية لنقابة « »Spinneysمطالب
تحتاج إلى معالجة مباشرة .أهمها - 1 :التصريح لدى
الضمان عن األجراء كافة - 2 .تطبيق مرسوم تصحيح األجور
من دون مواربة - 3 .االمتناع عن صرف أي عامل أو اتخاذ
أي إجراءات زجرية بحقه - 4 .التراجع عن كل إسقاطات
الحق التي أرغم املوظفون على توقيعها - 5 .املباشرة فورًا
بالتفاوض مع النقابة لوضع عقد عمل جماعي.

مالية عامة

قطاعات

النشاطات الفنية املستقدمة خاضعة للضريبة
دع ��ت وزارة امل� ��ال ،م�س�ت�ق��دم��ي ال�ف�ن��ان�ين األج��ان��ب
وم �ت �ع �ه��دي ال �ح �ف�ل�ات وال �ن �ش��اط��ات ال �ف �ن �ي��ة ،إل��ى
التصريح عن أعمالهم وسداد الضرائب والرسوم
امل �س �ت �ح �ق��ة مل �ص �ل �ح��ة ال �خ��زي �ن��ة ع ��ن ن �ش��اط��ات �ه��م
املذكورة ،وكذلك التزام سداد الرسمني املستحقني
ملصلحة صندوق تعاضد الفنانني.
وقالت الوزارة في بيان أمس إن منظمي الحفالت
والنشاطات الفنية ذات بطاقات الدخول املسعرة،
س � ��واء ك ��ان ��وا خ��اض �ع�ين ل �ل �ض��ري �ب��ة ع �ل��ى ال�ق�ي�م��ة
امل�ض��اف��ة أو غ�ي��ر خ��اض�ع�ين ل�ه��ا ،م�ل��زم��ون تسديد
الرسوم ،تنفيذًا ألحكام املادة  16من قانون تنظيم
امل�ه��ن ال�ف�ن� ّ�ي��ة ،ال�ت��ي أن��اط��ت ب ��وزارة امل��ال استيفاء
رس �م�ي�ن ل �ص �ن��دوق ال �ت �ع��اض��د امل ��وح ��د ل�ل�ف�ن��ان�ين،
وبالتالي يجب على مستقدمي الفنانني األجانب
ومتعهدي الحفالت والنشاطات الفنية اآلتي:
ـــ رسم مالي نسبته  %2من قيمة بطاقات الحفالت
والنشاطات الفنية.
ـ �ـ �ـ رس ��م م��ال��ي ن�س�ب�ت��ه  %10ع �ل��ى ع �ق��ود ال�ف�ن��ان�ين
األجانب.

ُح ّدد أجر الدخول ()Entry Level Pay
بـ  800ألف ليرة .ولكن العمال الباقني
ك� ��ان� ��وا ي� �ت� �ق ��اض ��ون  700أل � ��ف ل �ي��رة
ف �ط��ال �ب��وا ب��امل�ع��ام�ل��ة ب��امل �ث��ل .م��اط�ل��ت
اإلدارة  4أشهر قبل أن ترفع أجورهم
 100أل��ف ل �ي��رة .ف��ي ه��ذا ال��وق��ت ،ك��ان
موضوع ُ تصحيح األجور على النار،
وعندما أق� ّ�رت طالب العمال بتعديل
ّ
أج� ��وره� ��م ط �ب �ق��ًا ل� �ل� �ق ��ان ��ون ،غ �ي��ر أن
اإلدارة ّ
ضمت تلك التسوية (املئة ألف
ليرة) إلى الزيادة.
«ع� � �ن � ��دم � ��ا اع � �ت� ��رض � �ن� ��ا ع � �ل� ��ى األم� � ��ر
أج� ��اب� ��ون� ��ا :ه � ��ذا ه� ��و اإلج � � � ��راء ال� ��ذي
سنعتمده ،ه�ك��ذا ي��ري��د مايكل راي��ت.
إذا لم يعجبكم األمر ارحلوا» ،أوضح
ج��ون �س��ون ع��زي��ز ال� ��ذي ت �ع� ّ�رض قبل
م � ّ�دة ل �ح��ادث ع �م��ل ،ول ��م ي�ج��د ج��واب��ًا
�داواة
ل��دى طبيب املؤسسة لكيفية م� ّ
حالته سوى بوصفه بالفرنسية أنه
«وقح» (!)Impoli
ّ
وح��ت��ى ف��ي امل��رح �ل��ة ال�لاح �ق��ة عندما
ّ
ح��اج��ج ال �ع �م��ال ض ��د ال�ص�ي�غ��ة ال�ت��ي
ف��رض�ت�ه��ا ع�ل�ي�ه��م اإلدارة لتصحيح
أج� ��وره� ��م (وأج � �ب� ��رت ب �ع �ض �ه��م ع�ل��ى

تحدد وزارة امل��ال ط��رق استيفاء هذين الرسمني.
فمن دونهما ال يمكن الفنان املستقدم إل��ى لبنان
أن يستحصل على براءة ذمة مالية صالحة .ومن
دون أن يبرز الفنان براءة الذمة هذه لدى املديرية
ال �ع��ام��ة ل�لأم��ن ال �ع ��ام ،ال ي�م�ك��ن ال �ف �ن��ان أن ي�غ��ادر
األراض��ي اللبنانية .فقد ب��ات يجب على كل جهة
تستقدم فنانًا أجنبيًا للعمل في لبنان ،أن تقتطع
ضريبة الدخل املستحقة على إيرادات هذا الفنان
املحققة ف��ي ل�ب�ن��ان ،وأن ت �ص� ّ�رح عنها وت�س��دده��ا
للخزينة وفقًا ألحكام مواد قانون ضريبة الدخل
لالستحصال على براءة الذمة.
وبحسب بيان «امل ��ال» ،ف��إن ال ��وزارة اتخذت ق��رارًا
ب �ف �ت��ح ح �س��اب ف��رع��ي ب��اس��م «ص� �ن ��دوق ت�ع��اض��د
م ��وح ��د ل �ل �ف �ن��ان�ي�ن» ب ��ال �ل �ي ��رة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ض�م��ن
حسابات محتسب املالية امل��رك��زي ،وأع� ّ�دت لهذه
ال �غ��اي��ة ،ب��االت �ف��اق م��ع وزارة ال �ث �ق��اف��ة وص �ن��دوق
التعاضد ،نموذج تصريح خ��اص لكل من هذين
الرسمني.
(األخبار)

ت��وق �ي��ع ت� �س ��وي ��ات) « -وف � ��ي ح��ال�ت��ي
فرضوا ّ
علي خفض ساعات عملي من
 48ساعة إلى  46.1ساعة أسبوعيًا»
ي �ت��اب��ع ج��ون �س��ون ع��زي��ز  -ك ��ان ال � ّ
�رد
عليهم« :عليكم التوقيع على أوراق
التسوية هذه بأسرع وقت ألن وزارة
العمل تريدها بسرعة؛ وه�ك��ذا يريد
مايكل رايت».
ّ
ب ��دا م��اي �ك��ل راي � ��ت إم� �ب ��راط ��ورًا ح��ت��ى
ّ
عشية ي��وم أم� ّ�س .فهو ط� ّ�رز إج��راءات
ّ
ّ
ّ
ع �ق��اب��ي��ة ب �ح��ق ك� ��ل ع��ام��ل ت� �خ ��ول ل��ه
نفسه رف��ع ال�ص��وت مطالبًا بتطبيق
ال �ق ��ان ��ون .ب�ي�ن ه � ��ؤالء ،س�م�ي��ر ط ��وق.
ف�ف��ي خ �ض� ّ�م االع �ت ��راض ع�ل��ى صيغة
تصحيح األج��ور ،سعى هذا املوظف
 ال��ذي أم�ض��ى م��ع ال�ش��رك��ة  ّ 11عامًا،ّ
تخللتها إج��راءات م��وارب��ة بحقه في
ّ
ما يتعلق بتقويم سنوات خدمته –
مع  130من زمالئه إلى تقديم عريضة
احتجاجية .فما كان من اإلدارة إال أن
قمعته ،م��ا دفعه إل��ى مقاضاتها في
املحكمة؛ وهو يحضر جلسة في هذا
اإلطار في تشرين ّ
األول املقبل.
من هذا املنطلقُ ،ي ّ
عد تأسيس النقابة

بناء

ً
 2489مترًا مربعًا للرخصة :ازدهار البناء شماال؟
ّ
ه��وت مساحات البناء املرخصة في لبنان بنسبة
ب�ل�غ��ت  %23.5ل�ت�ب�ل��غ  1.36م�ل�ي��ون م�ت��ر م��رب��ع في
ح��زي��ران امل��اض��ي ،م�ق��ارن��ة ب��ال�ش�ه��ر ن�ف�س��ه م��ن ع��ام
 ،2011ف��ي م�ق��اب��ل ارت �ف��اع ع��دد ال��رخ��ص املمنوحة
بنسبة  ،%1.1وف�ق��ًا مل��ا ت��وض�ح��ه ب�ي��ان��ات نقابتي
املهندسني في بيروت والشمال.
ل �ك��ن ل ��دى ق �ي��اس األداء ال �ت��راك �م��ي خ �ل�ال األش �ه��ر
ال�س�ت��ة األول ��ى م��ن ع��ام  ،2012ي�ك��ون ك�لا امل��ؤش��ران
قد ّ
سجل تراجعًا مع ه��دوء السوق العقارية خالل
ال �ف �ت��رة األخ� �ي ��رة ال �ت��ي ات �س �م��ت ب��ال �ت��رق��ب وب �ع��دم
اليقني ،وأيضًا ب�ت� ّ
�روي الزبائن املحتملني انتظارًا
ّ
النخفاض في األسعار التي سجلت خالل السنوات
الخمس املاضية ارتفاعات جنونية.
وب�ي�ن ك��ان��ون ّ
األول وح ��زي ��ران امل��اض �ي�ين ت��راج�ع��ت
املساحات املرخصة للبناء بنسبة  %14.7إلى 4.78
م�ل�اي�ي�ن م �ت��ر م ��رب ��ع ،ف�ي�م��ا ان �خ �ف��ض ع ��دد ال��رخ��ص
امل �م �ن��وح��ة ب�ن�س�ب��ة  %7.5إل� ��ى  8996رخ� �ص ��ة .أم��ا
املساحات املرخصة واملستغلة فعليًا ،فقد سجلت
ت��راج�ع��ًا بنسبة  %14ف��ي ح��زي��ران امل��اض��ي ،مقارنة

بحزيران ع��ام  .2011ففي منطقة جبل لبنان ُس ّجل
تراجع بنسبة  ،%35وفي بيروت تراجع بنسبة .%14
واالنخفاض األكبر كان في النبطية بنسبة .%52
أم ��ا ال�ل�اف ��ت ،ف �ه��و ت�س�ج�ي��ل م��دي �ن��ة ط��راب �ل��س رق�م��ًا
ق�ي��اس�ي��ًا مل��ؤش��ر امل �س��اح��ات امل�ب�ن�ي��ة امل��رخ �ص��ة .فقد
بلغت تلك املساحات ّ في املدينة الشمالية  42ألف
متر مربع .وه��ذا مؤشر ازده��ار غريب في عاصمة
ال �ش �م��ال ال �ت��ي ش �ه��دت م�ن��ذ ب��داي��ة ال �ع��ام ال �ج��اري،
وتحديدًا في أي��ار املاضي ،اضطرابات أمنية على
خلفية السياسة املحلية واألزمة الدائرة في سوريا.
ل �ك��ن رغ ��م ذل� ��ك ،ت�ب�ق��ى م�ن�ط�ق��ة ج �ب��ل ل �ب �ن��ان تحظى
بحصة األس ��د م��ن امل�س��اح��ات اإلج�م��ال�ي��ة املرخصة
بنسبة  ،%48تليها محافظة الشمال بنسبة ّ %12
ثم
بيروت بنسبة  %11وأخيرًا الجنوب بنسبة .%10
أما أعلى ّ
معدل للمساحات املرخصةُ ،فيرصد في
ال �ش �م��ال ،ح�ي��ث ي�ب�ل��غ  2489م �ت �رًا م��رب�ع��ًا للرخصة
ّ
بمعدل  2209أمتار
ال��واح��دة ،تليه منطقة ب�ي��روت
مربعة للرخصة الواحدة.
(األخبار)

