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تحقيق

الحوار االقتصادي من يمثل مصالح ا
اطاحت هيئات اصحاب العمل الدعوة الى عقد «طاولة» حوار
اقتصادي! السبب هو التزام بعض ممثليهم بقرار مقاطعة اعمال
الحكومة القائمة ،الذي اتخذه تيار املستقبل وحلفاؤه ،أي ان
ليست سوى حجج
الحجج لطلب «التأجيل» ،ومنها عدم الجاهزيةّ ،
واهية ،باعتبار ان املدعوين للجلوس الى الطاولة يمثلون املصالح
نفسها ،والحوار بينهم ما كان ليتجاوز الدعاية االعالمية

تضامن عربي مع
عمال «سبينيس»

أص ��درت  11منظمة وات �ح��ادًا عماليًا
عربيًا (من البحرين وتونس ومصر
ول �ي �ب �ي��ا وامل � �غ� ��رب وال� �ك ��وي ��ت وال �ي �م��ن
وال� �ج ��زائ ��ر واألردن ول� �ب� �ن ��ان) ب�ي��ان��ًا
مشتركًا للتضامن مع نقابة العاملني
في سبينيس ورف��ض كل املمارسات
ال�ت��ي تنتهك ح��ق ال�ع� ّ�م��ال ف��ي التنظيم
ال� �ن� �ق ��اب ��ي وامل � �ف � ��اوض � ��ة ال �ج �م��اع �ي��ة،
وج � � ��اء ف� ��ي ال � �ب � �ي ��ان« :إن امل �ن �ظ �م� ّ�ات
واالت �ح��ادات العمالية العربية املوقعة
أدن� � � ��اه ،ت �ق��ف وق� �ف ��ة ت �ض��ام��ن ل�ت�ش��د
ع�ل��ى أي ��دي ال�ع��ام�ل�ين وال �ع��ام�ل�ات في
شركة سبينيس وقيادتهم النقابية.
وت �س �ت �ن �ك��ر م ��ا ي �ت �ع��رض ل ��ه أع �ض��اء
ال�ه�ي�ئ��ة ال�ت��أس�ي�س�ي��ة ل�ن�ق��اب��ة ال�ع��ام�ل�ين
ف��ي س�ب�ي�ن�ي��س م��ن ص ��رف تعسفي،
وخاصة ما تعرض له أخيرًا أمني سر
ال �ن �ق��اب��ة م�خ�ي�ب��ر ح�ب�ش��ي م��ن ض��رب
على أي��دي عدد من «البلطجية» وذلك
بهدف ثنيه عن عمله النقابي .ونضع
ه��ذا التعدي في خانة محاولة اإلدارة
م �ن��ع إق ��ام ��ة أول ان �ت �خ��اب��ات ل�ل�ن�ق��اب��ة
عبر سعيها لخلق مناخ م��ن الخوف
والترهيب للعمال والعامالت.
وتطالب املنظمات واالتحادات العمالية
إدارة سبينيس ب��اح �ت��رام ال��دس�ت��ور
ال�ل�ب�ن��ان��ي وات �ف��اق �ي �ت��ي م�ن�ظ�م��ة ال�ع�م��ل
الدولية رقم  87و ،98التي كفلت حق
التنظيم النقابي وال�ح��ري��ات النقابية.
وك��ذل��ك تطالب وزارة العمل اللبنانية
بالتحرك لوضع حد لتصرفات إدارة
الشركة التعسفية».
ّ
امل � ��وق� � �ع � ��ون -1 :االت� � �ح � ��اد امل� �ص ��ري
للنقابات املستقلة
 -2االتحاد العام التونسي للشغل
 -3االت � �ح� ��اد ال � �ع ��ام ل �ن �ق��اب��ات ع �م��ال
البحرين
 -4االتحاد العام لنقابات ليبيا
 -5اتحاد النقابات العمالية املستقلة
ــــ األردن
 -6اتحاد عام نقابات عمال اليمن
 -7االتحاد العام لعمال الكويت
 -8راب �ط��ة أس ��ات ��ذة ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ث��ان��وي
الرسمي ــــ لبنان
 -9االتحاد العام للعمال الجزائريني
 -10االتحاد العام للنقابات العمالية ــــ
األردن
 -11االتحاد العام للشغالني باملغرب

محمد زبيب
�اور م � ��ن؟ وم � ��ن ي �م �ث��ل م � ��ن؟ واي
م� ��ن ي � �ح� � ّ
مصالح يمثلها؟ هذه االسئلة ُلم تكن في
بال احد لإلجابة عنها عندما أعلنت ّنية
ال�ح�ك��وم��ة ال�ح��ال�ي��ة (او رئ�ي�س�ه��ا) ال��دع��وة
الى عقد «طاولة» للحوار االقتصادي .بدا
االم��ر منذ البداية محسومًا (او بديهيًا)،
ف��امل�ع�ن�ي��ون ب��ال��دع��وة ه��م (س �ل �ف��ًا) :ممثلو
ه�ي�ئ��ات اص �ح��اب ال�ع�م��ل وق �ي��ادة االت �ح��اد
ال�ع� ّ�م��ال��ي ال �ع��ام وال � ��وزراء امل�ع�ن�ي��ون! لكن،
ه� ّ�ل ه�ن��اك ف ��ارق ج��وه��ري ب�ين ه ��ؤالء؟ هل
يمثلون مصالح متناقضة؟ هل يحملون
همومًا وهواجس يختلفون عليها؟ طبعا
ال ،او على االق��ل ه��ذا ما تشي به التجربة
م�ن��ذ ع�ق��دي��ن م��ن ال��زم��ن (او ت �ح��دي��دا منذ
عقد الثمانينيات امل��اض��ي) ،عندما جرى
االس �ت �ي�ل�اء ع �ل��ى ال ��دول ��ة م��ن ق �ب��ل ت�ح��ال��ف
ام��راء ال�ح��رب وامل ��ال ،وج��رى تكريس حكم
«امل �ق��اط �ع �ج �ي��ة» وم � �ص� ��ادرة «ال �س �ي��اس��ة»
او «ال� �ش ��أن ال� �ع ��ام» وف ��ي ص�ل�ب��ه امل�ج�ت�م��ع
واالق � �ت � �ص� ��اد ...م �ن��ذ ذاك ال� �ح�ي�ن ،ل ��م ي�ع��د
ل�ل�اح��زاب وال �ن �ق��اب��ات وه �ي �ئ��ات «امل�ج�ت�م��ع
امل��دن��ي» االخ ��رى دور ف��ي اي ح ��وار :ج��رى
تدجينها ،او تحييدها ،او اضعافها ،او
الغاء ادواره��ا ...وه��ذا كان شرطا اساسيا
م � ��ن ش � � � ��روط ح� �م ��اي ��ة ن� � �م � ��وذج «ال � ��دول � ��ة
الريعية» التي يعانيها اللبنانيون اليوم،
ّ
الذي أدى إلى تركز هائل للثروة في أيدي
ّ
القلة «الحاكمة» وهجرة واسعة للشابات
وال �ش �ب��اب وت��راج �ع��ًا خ�ط�ي��را ف��ي انتاجية
االق �ت �ص��اد ،وق ��درت ��ه ع �ل��ى ت�ل�ب�ي��ة ح��اج��ات
املقيمني وطموحاتهم.
ع �ل��ى اي ح� ��ال ،اط��اح��ت ه �ي �ئ��ات اص �ح��اب
العمل ه��ذه ال��دع��وة ،ليس بسبب تعارض
مصالحها معها ،او خوفا من اضطرارها
الى تقديم تنازالت تهدد مكاسبها ّ
الجمة،
ب � ��ل ب �س �ب ��ب اض � � �ط � ��رار ب� �ع ��ض م �م �ث �ل �ي �ه��ا
إل � � ��ى االل � � �ت � � ��زام ب� ��ال� ��دع� ��وة ال � � ��ى م �ق��اط �ع��ة
ال �ح �ك��وم��ة ال �ح��ال �ي��ة وت �ش ��دي ��د ال �ض �غ��وط
ع�ل�ي�ه��ا وم�ح��اص��رت�ه��ا م��ن اج ��ل اس�ق��اط�ه��ا
واس� �ت� �ب ��دال� �ه ��ا ب � ّح �ك��وم��ة اخ� � � ��رى .ط �ب �ع��ا،
تمثل املصالح االجتماعية
حكومة اخ��رى ّ
نفسها ال�ت��ي تمثلها ال�ح�ك��وم��ة ال�ح��ال�ي��ة،
ف��ال�ت �غ �ي�ي��ر ب �ه ��ذا امل �ع �ن��ى ل �ي��س م �ط��رو ّح��ا
اطالقا ،في ظل غياب قوى ضاغطة تمثل
املصالح االخ��رى ،وه��و ليس م��درج��ا على
جدول اعمال اي «حوار» حتى االن ،بسبب
هذا الغياب ،واالنقسام السياسي الظاهر
ب �ي�ن ف��ري �ق��ي ال �ح �ك��وم��ة وم �ع��ارض �ي �ه��ا ال
يتخذ م��ن «االق �ت �ص��اد» م �ح��ورا ل��ه ،اال في
س �ي��اق اع�ل�ام��ي م � ��دروس ي �ح��اول االي �ه��ام
بأن االم��ور كانت على ما ي��رام ،وتدهورت
في ظل الحكومة الحالية! فيما الحكومة
الحالية لم تترك فرصة من دون استغاللها
كحارسة للمصالح
للتأكيد على موقعها ّ
االج �ت �م��اع �ي��ة ،ال �ت��ي ي �م��ث �ل �ه��ا خ�ص��وم�ه��ا.
ولعل معركة تصحيح االج��ور في القطاع
ً
ال �خ ��اص االخ� �ي ��رة ت �ج� ّ�س��د دل �ي�ل�ا ال يقبل
ّ
الشك على ذلك ،اذ اجتمعت الحكومة كلها
ّ
وخصومها كلهم وهيئات اصحاب العمل
وق �ي��ادة االت �ح��اد العمالي ال�ع��ام ف��ي حلف
وث �ي ��ق إلط ��اح ��ة م� �ش ��روع ن �ظ ��ام ال�ت�غ�ط�ي��ة
ال�ص�ح� ّ�ي��ة ال�ش��ام�ل��ة وت�م��وي�ل��ه ب��ال�ض��رائ��ب
ع �ل��ى ال ��ري ��وع ال �ع �ق��اري��ة وامل ��ال �ي ��ة .وخ ��رج
هؤالء باتفاق «رضائي» أطلقوا عليه صفة
«االت �ف��اق ال�ت��اري�خ��ي» ،ال��ذي ك� ّ�رس حرمان
ّ
الصحي،
نصف املجتمع اللبناني الضمان
وك� ّ�رس ايضا حرمان نصف االج��راء جزءًا
ً
ّ
املسمى «بدل نقل» ،فضال
مهمًا من األجر

ّ
تركز هائل
للثروة ّفي
ايدي القلة
«الحاكمة»
(أرشيف
ــ مروان
طحطح)

ع ��ن ح ��رم ��ان ك ��ل االج� � ��راء ج� ��زءًا م�ه�م��ًا من
تعويضات نهاية الخدمة ،بسبب «قوننة»
إبقاء هذا البدل خارج االجر ...وعلى الرغم
م��ن ان ه��ذا االت �ف��اق ال يصب ف��ي مصلحة
إحداث تعديل ولو بسيطًا في آليات اعادة
ت ��وزي ��ع ال� �ث ��روة ،ف �ق��د اس�ت�ك�م��ل «ال �ح �ل��ف»
ه �ج��وم��ه ،ول ��م ي�ل�ت��زم ب�ت�ط�ب�ي��ق «ات �ف��اق��ه»،
إذ إن معظم االج��راء لم يحصلوا على اي
زي ��ادة ع�ل��ى اج��وره��م ،وال ت ��زال اكثريتهم
غ�ي��ر م�ص� ّ�رح عنها للضمان االج�ت�م��اع��ي،
وال يستفيدون م��ن ال�ح� ّ�د االدن ��ى لالجور
ال� �ج ��دي ��د ،وال م� ��ن ب� � ��دالت ال �ن �ق ��ل وامل �ن ��ح
التعليمية وغ �ي��ره��ا ...ف�ه��ل ك��ان��ت ط��اول��ة

«الحوار» االقتصادي بني هؤالء ستفضي
الى نتيجة مغايرة؟ بالطبع ال.
ال��واض��ح ،أن ال�ه��دف م��ن وراء ال��دع��وة الى
«ح � ��وار اق �ت �ص��ادي» ه��و ت��أم�ي�ن التغطية
ل �ل �ح �ك��وم��ة ،ف� ��ي م ��واج� �ه ��ة ت � �ح� � ّ�رك ه�ي�ئ��ة
ال �ت �ن �س �ي��ق ال �ن �ق��اب �ي��ة ...ف��ال �ح �ك��وم��ة ت��ري��د
ال�ت��راج��ع ع��ن ك��ل وع��وده��ا واتفاقاتها في
ش��أن ت�ع��دي�لات سلسلة ال��رت��ب وال��روات��ب
ف � ��ي ال � �ق � �ط ��اع ال� � �ع � ��ام ،ف� �ه ��ي اخ � �ط � ��أت ف��ي
اس�ت�ع��دادات�ه��ا ل�لان�ت�خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة في
ال �ع��ام امل�ق�ب��ل ،ب��اغ��داق وع ��ود ت�ت�ج��اوز ما
ط��ال�ب��ت ب��ه ال�ه�ي�ئ��ة ف��ي ال �ب��داي��ة ،ف ��اذا بها
ت �ق��ع ف ��ي ورط � ��ة ت��أم�ي�ن اي � � ��رادات اض��اف �ي��ة

ك �ب �ي��رة ،ت �ق � ّ�در ب�ن�ح��و  2500م �ل �ي��ار ل �ي��رة،
اي اك� �ث ��ر ب �ك �ث �ي��ر م �م��ا ك � ��ان ي �ح �ت��اج إل �ي��ه
ّ
الصحية
اق� ��رار وت�ط�ب�ي��ق ن �ظ��ام ال�ت�غ�ط�ي��ة
الشاملة لجميع املقيمني ...اال ان خصوم
الحكومة وممثلي هيئات اصحاب العمل
ال يشعرون بالخطر ّ
الجدي هذه ّ
املرة ،في
ظ��ل ع��دم وج��ود اي ط��رف داخ��ل الحكومة
يدفع باتجاه فرض ضرائب معتبرة على
االرب� ��اح ال�ع�ق��اري��ة وامل��ال �ي��ة ،ف�ه��م ي��درك��ون
ان م�ك� ّ�ون��ات ال�ح�ك��وم��ة ال�ح��ال�ي��ة ل��ن تذهب
ف ��ي أي ت �ج��اه ي �ت �ع��ارض م ��ع «امل �ص��ال��ح»
املشتركة ،وبالتالي ال يشعرون االن بأنهم
مضطرون الى مساعدتها ،بل على العكس

أثر رزمة السياسات املتكاملة :االستثمارات والتقديمات العامة معًا
2014
2013
2012
%2.8
%2.5
%2.4
النمو االقتصادي
%3.1
%3.2
%3.5
الزيادة في نسب العبء الضريبي
)17.9%14.3%10.8الهجرة
%19.7
%14.8
%11.0
مجموع االستثمار
%4.0
%3.6
%3.2
الطلب على العمالة (النظامي)
%30.9%25.6%20.7البطالة
%3.3%3.3%36.2حصة العمل غير النظامي
البطالة حسب املهارة والعمر
مهارة منخفضة
%34.0%27.4%21.8عمالة شابة
%10.9%15.9%20.3عمالة غير شابة
مهارة متوسطة
%37.8%30.8%24.3عمالة شابة
%42.2%35.8%29.8عمالة غير شابة
مهارة عالية
%22.6%18.0%13.9عمالة شابة
%28.6%23.7%19.0عمالة غير شابة
املصدر :دراسة للبنك الدولي ()2011

2015
%3.1
%3.1
%21.6%25.6
%4.4
%36.3%3.3-

%41.0%5.4%44.8%48.6%27.7%33.8-

