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مجتمع وإقتصاد

عاجل
تضييع الوقت في اللجان المشتركة
فاتن الحاج
الـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوم ،س ـ ـي ـ ـن ـ ــزل الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــواب إل ـ ــى
جـلـســة ال ـل ـجــان الـنـيــابـيــة املـشـتــركــة
السـتـكـمــال مـنــاقـشــة سلسلة الــرتــب
وال ــروات ــب .سـيـسـمـعــون الـنـظــريــات
وال ـه ــواج ــس عـيـنـهــا بــالـنـسـبــة إلــى
ال ـج ــداول واألرقـ ــام وكـلـفــة املـشــروع
وإيراداته الضريبية .البند الجديد
ع ـ ـلـ ــى ج ـ ـ ـ ــدول أع ـ ـم ـ ــال املـ ـن ــاقـ ـش ــات
س ـ ـي ـ ـكـ ــون مـ ـطـ ـل ــب إع ـ ـ ـ ـ ــداد س ـل ـس ـلــة
خـ ــاصـ ــة ب ــال ـع ـس ـك ــري ــن وم ـس ـت ـق ـلــة
عــن سلسلة موظفي القطاع العام،
مــا قــد يـفـ ّـجــر ال ـن ـقــاش ،وخـصــوصــا

أن الـطــرح لــم يـحــظ بــأي تــوافــق ،أو
بالحد األدنى لم يجر أي اتصال أو
لـقــاء بــن األط ــراف السياسية بهذا
ال ـش ــأن م ـنــذ إح ــال ــة الـسـلـسـلــة عـلــى
الـلـجــان فــي بــدايــة الـشـهــر ال ـجــاري.
ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى ال ـ ـحـ ــزب ال ـت ـق ــدم ــي
االش ـ ـتـ ــراكـ ــي ،ال ـس ـل ـس ـل ــة امل ـس ـت ـق ـلــة
ل ـي ـســت م ــزح ــة ،وهـ ـن ــاك فـ ــرق كـبـيــر
ب ــن ف ـص ــل ال ـس ــاس ــل وبـ ــن إجـ ــراء
ت ـح ـس ـي ـن ــات ع ـل ــى ال ـ ــروات ـ ــب ضـمــن
السلسلة الواحدة.
ليس في حوزة النائب هنري الحلو
الــذي يمثل جبهة النضال الوطني
فــي النقاشات أي مستندات بشأن

جلسة اليوم «مــا عندي جــواب شو
ال ــوض ــع ب ـك ــرا ،ل ــم ي ـت ـصــل أح ــد بـنــا
منذ تأجيل الجلسة التشريعية».
أما النائب غازي يوسف ،فسيحضر
ليسمع ما هو مطروح بالنسبة إلى
الـعـسـكــريــن ،إذ «ل ـيــس بــن أيــديـنــا
م ـش ــروع م ـحــدد ن ـنــاق ـشــه ،فـنـحــن ال
نـسـتـطـيــع أن ن ـق ــارب االع ـت ــراض ــات
على أســاســات الــرواتــب فحسب من
دون أن ن ـت ـطــرق إل ــى الـتـعــويـضــات
الـ ـت ــي ي ـت ـق ــاض ــاه ــا الـ ـضـ ـب ــاط وف ــق
الجدول رقم  6والتدبير رقم  ،3وما
إذا كانت هــذه االمـتـيــازات ستدخل
ضمن الراتب أو ال».

ال ـن ـق ــاش ي ـجــب أن ي ـت ــرك ــز ،بـحـســب
ي ـ ــوس ـ ــف ،عـ ـل ــى االل ـ ـت ـ ــزام ـ ــات ال ـت ــي
طرأت على الخزينة ومنها تطويع
 10آالف عـ ـس ـك ــري وإق ـ ـ ـ ــرار ب ـعــض
م ـش ــاري ــع الـ ـق ــوان ــن« ،وهـ ـن ــا نــريــد
جوابًا من وزير املال ّ
عما إذا كانت
هذه االلتزامات ستبقي العجز في
املــوازنــة (االفتراضية)  7700مليار
ل ـي ــرة ،أو س ـت ــزي ــده ،وه ــل يـمـكــن أن
نحكي بالسلسلة وإغفال مترتبات
هــذه األعـبــاء الجديدة على الوضع
االقتصادي واملالي؟».
ال يـقـنــع ه ــذا ال ـكــام الـنــاشـطــن من
م ـع ـل ـم ــن ومـ ــوظ ـ ـفـ ــن .بـ ــرأي ـ ـهـ ــم ،لــم

يـ ـك ــن ت ــألـ ـي ــف ل ـج ـن ــة مـ ــن ال ـض ـب ــاط
واالخ ـت ـصــاص ـيــن لــوضــع الـصـيـغــة
ال ـ ـن ـ ـهـ ــائ ـ ـيـ ــة ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــروع املـ ـسـ ـتـ ـق ــل
لـيـتــم م ــن دون امل ـبــاركــة الـسـيــاسـيــة
ل ـل ـخ ـطــوة ،ولـ ــو ل ــم ت ـكــن ه ـن ــاك نـيــة
ً
باملماطلة والتسويف ،وصــوال إلى
تطيير السلسلة.
ي ـســأل ه ــؤالء« :ه ــل سـتـكــون جلسة
ال ـ ـل ـ ـجـ ــان املـ ـشـ ـت ــرك ــة م ـ ـجـ ــرد ح ـف ـلــة
مـ ـ ــزايـ ـ ــدات وتـ ـضـ ـيـ ـي ــع وقـ ـ ـ ــت؟ وه ــل
س ـي ـن ـت ـظ ــر ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب إنـ ـ ـج ـ ــاز ل ـج ـنــة
ال ـع ـس ـك ــري ــن ل ـع ـم ـل ـهــا وه ـ ــي كـ ّـانــت
قــد اسـتـمـهـلــت ش ـهــرًا لــذلــك أم أنـهــم
سيقرون التعديالت املطروحة على
سـلـسـلــة امل ـع ـل ـمــن وامل ــوظ ـف ــن ومــن
ثم يقرون سلسلة العسكريني التي
ً
سـتـحــال أوال عـلــى مـجـلــس ال ــوزراء
ومن ثم على املجلس النيابي؟».
الجلسة اليوم يرأسها نائب رئيس
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب ف ـ ــري ـ ــد مـ ـ ـك ـ ــاري،

تقرير
تبني سياسات تؤمن
«الوظائف أو االمتيازات» ،على دول المنطقة أن تختارّ :إما ّ
وإما مواصلة
الوظائف الكافية
والجيدة للشباب الوافدين إلى سوق العمل والمتعطلينّ ،
ّ
السياسات المحابية للشركات ذات النفوذ والعالقات السياسية ،التي ّأدت إلى ضرب قواعد
لقلة من المحظيين ...هذه
المنافسة والنمو لمصلحة تحقيق األرباح «الريعية» السهلة ّ
خالصة تقرير جديد صدر عن البنك الدولي

النخب السياسية تربح من امتيازاتها
محمد وهبة

ً
ً
يعرض التقرير تحليال شامال ملا يصيب
املنافسة من أضــرار بسبب االمتيازات
الـ ـت ــي ت ـح ـصــل ع ـل ـي ـهــا الـ ـش ــرك ــات ذات
العالقات السياسية .ففي مصر ،تراجع
نمو الوظائف نحو  1.4في املئة سنويًا
حني دخلت شركات ذات عالقات نفوذ
قطاعات جديدة .ويوضح أن  71في املئة
مــن الشركات ذات العالقات السياسية
في مصر ،والتي ال تشكل ســوى  4في
املئة من جميع الشركات ،تبيع منتجات
يـحـمـيـهــا م ــا ال يـقــل ع ــن ث ــاث حــواجــز
فنية على ال ـ ــواردات .وفــي تــونــس تعمل
 64في املئة من الشركات ذات العالقات
السياسية فــي قـطــاعــات تخضع لقيود
على االستثمار األجنبي املباشر مقابل
 36ف ــي امل ـئــة ف ـقــط م ــن ال ـش ــرك ــات الـتــي
ليس لها عالقات سياسية .يقول مارك
شيفباور ،الخبير االقتصادي في البنك
الــدولــي واملــؤلــف الــرئـيـســي للتقرير ،إن
«ال ـش ــرك ــات ال ـجــديــدة وامل ـب ـت ـكــرة تــواجــه
مجموعة من العقبات في بيئة األعمال
ً
امل ـن ـت ـشــرة ألن ـهــا تـفـيــد عـ ــددًا ق ـل ـيــا من
الشركات ذات العالقات السياسية».

ليس لبنان حالة فريدة في املنطقة،
حـ ـي ــث ت ـط ـغ ــى امل ـ ـصـ ــالـ ــح ال ـخ ــاص ــة
«الدنيئة» على ما عداها في تحديد
س ـي ــاس ــات ال ــدول ــة وتـطـبـيـقـهــا .هــذا
م ــا ي ـم ـكــن اس ـت ـخــاصــه ســري ـعــا من
الـتـقــريــر الـجــديــد ال ـصــادر عــن البنك
الــدولــي تـحــت ع ـنــوان «الــوظــائــف أو
االمـتـيــازات :إطــاق اإلمكانات لخلق
ف ـ ــرص ال ـع ـم ــل ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ــط
وشـمــال أفريقيا» .فالتقرير املذكور
يقول إن «بلدان املنطقة العربية تجد
نفسها مضطرة إلــى مــواجـهــة واقــع
ألـيــم ،هــو أنها لــن تستطيع خلق ما
يكفي من الوظائف ملئات اآلالف من
الشباب الذين يدخلون سوق العمل
ك ــل سـنــة ل ــو اس ـت ـمــرت اقـتـصــاداتـهــا
على ما هي عليه اآلن .وسيتواصل
الـ ـسـ ـخ ــط الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ال ـ ـ ـ ــذي ت ـش ـه ــده
املنطقة جنبًا إلــى جنب مع الخمول
االق ـت ـصــادي ال ــذي تـعــانــي مـنــه على
نطاق واسع .فما الذي يمكنها عمله
لتغيير هذا الوضع؟».
قـ ـ ــد ال يـ ـ ـك ـ ــون ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي هــو
الجهة املـخـ ّـولــة االجــابــة عــن الـســؤال
املطروح ،وال سيما في ضوء موقعه
ف ــي «الـ ـع ــومل ــة» امل ـح ـق ـقــة ووص ـف ــات ــه
«امل ـجـ ّـربــة» الـتــي أدت إل ــى املــزيــد من
املأسي في العالم .اال ان انتقاد نظام
«االمتيازات» ،او ما يسمى «رأسمالية
االصحاب» او «الغنائمية»ّ ،
يعبر عن
«امل ــأزق» الــذي يعانيه البنك الدولي
فــي دراس ــات ــه الـحــديـثــة فــي املنطقة،
بعد عقود من تمجيد «السياسات»
نفسها التي ّادت الــى تسجيل اعلى
ّ
معدالت البطالة بني الشباب العرب
ورفع منسوب الهجرة وتراجع النمو
وانهيار نموذج التنمية.
يـقــول البنك الــدولــي إن هـنــاك مشكلة
«تـ ـكـ ـم ــن ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات ال ـق ــدي ـم ــة
العديدة التي ال تــزال تحمي مصالح

مــؤسـســات األع ـمــال املـمـلــوكــة للنخب
املـتـمـتـعــة ب ـن ـفــوذ س ـي ــاس ــي» .ويـظـهــر
الـ ـتـ ـق ــري ــر إل ـ ـ ــى أي ح ـ ــد ت ـ ـ ـ ــؤدي ت ـلــك
السياسات (املوضوعة ملنع املنافسني
أو ردعهم مع السماح للنخب بجني
األم ـ ــوال بـسـهــولــة أو «ال ـت ــرب ــح») إلــى
تشويه نهوض االقـتـصــادات بعملها
الطبيعي بحيث «اصـبـحــت الصالت
الـسـيــاسـيــة أك ـثــر أهـمـيــة لـلـنـجــاح من
روح االبتكار».
ي ـ ّـدع ــي ال ـب ـنــك ال ــدول ــي ان ال ـب ـيــانــات
الرسمية «لــم تتوافر إال بعد الربيع
الـ ـع ــرب ــي فـ ــي ع ـ ــام  ،»2011مـ ــا اتـ ــاح
ل ـب ــاح ـث ــي الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ــدول ـ ــي ال ـف ــرص ــة
لـلـمـقــارنــة بــن األداء املـتـعـلــق بخلق
فرص العمل باملنطقة من جهة ،وبني
السياسات التي تشكل هذا األداء من
جـهــة أخـ ــرى .وتـكـشــف هــذ الـبـيــانــات
«كيف ان الشركات املرتبطة بأنظمة
الحكم تحصل على مزايا أو امتيازات
تـ ـج ــاري ــة بـ ــا وج ـ ــه ح ـ ــق» .وت ـك ـشــف
«أن الـقــوانــن والتشريعات السارية
ً
توفر الحماية للمتنفذين بدال من أن
تشجع املـشــاريــع ال ـجــديــدة ،وه ــو ما
يقلل من فرص تحويل األفكار الجيدة
إلــى مشاريع جــديــدة .ففي املتوسط،
ال تشهد املنطقة سنويًا سوى إنشاء
ست شركات ذات مسؤولية محدودة
فـقــط لـكــل  10آالف شـخــص مـمــن هم
في سن العمل ،في مقابل معدل قدره
 20شــركــة فــي املـتــوســط فــي  91بلدًا
ناميًا ،وما يصل إلى  40و  80شركة
في شيلي وبلغاريا ،على الترتيب».
يعني ذلك ،بحسب التقرير ،أنه على
الــرغــم مــن وج ــود أك ـثــر مــن  %65من
سـكــان معظم بـلــدان املنطقة فــي سن
العمل ،فــإن طاقة أع ــداد متزايدة من
األيــدي العاملة تذهب هباء إلــى حد
ً
بعيد .وبدال من أن يشغلوا الوظائف
العالية اإلنتاجية الـتــي تحتاج إلى
ً
م ـه ــارات (كــالـعـمــل م ـثــا فــي صناعة
برامج الكمبيوتر) يضطر الكثيرون

مـ ــن ذوي ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـجـ ـي ــد نـسـبـيــا
ال ـب ــاح ـث ــن ع ــن ع ـم ــل إلـ ــى االل ـت ـح ــاق
بقطاعات خدمية متدنية اإلنتاجية
ف ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاالت تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارة ال ـ ـت ـ ـجـ ــزئـ ــة،
وال ـف ـن ــادق وامل ـط ــاع ــم ،وه ــي وظــائــف
غالبًا ما تكون قليلة املزايا وال توفر
الكثير من فرص الترقي».
يشير التقرير إلى النمو االقتصادي
الضعيف في املنطقة خالل العقدين
األخيرين ،الفتأ إلى أنه كان مدعومًا
ّ
بالتغيرات الديموغرافية فيما كانت
اإلنتاجية متدنية .أما خلق الوظائف
فـقــد ك ــان ضـعـيـفــا جـ ـدًا وق ــاص ـرًا عن
استيعاب أعــداد الوافدين إلى سوق
ال ـع ـم ــل .ن ـت ــج م ــن هـ ــذا األم ـ ــر بـطــالــة
مــرتـفـعــة ووظ ــائ ــف ف ــي ال ـس ــوق غير
ال ـن ـظ ــام ـي ــة .ح ـ ــال ل ـب ـن ــان قـ ــد ت ـكــون
األسوأ بحسب املؤشرات الواردة في

الشركات األكثر خلقًا
للوظائف هي الشركات
المجهرية الناشئة

التقرير .فالشركات الناشئة البالغة
ال ـص ـغــر أس ـه ـمــت ب ـن ـحــو  %177من
ص ــاف ــي فـ ــرص ال ـع ـمــل ال ـج ــدي ــدة في
لبنان خالل الفترة املمتدة بني عامي
 2005و .2010والــافــت أن الشركات
األكثر خلقًا للوظائف هي الشركات
املـجـهــريــة ال ـنــاش ـئــة ،اذ «إن غالبية
الوظائف الجديدة في لبنان وتونس
ناتجة من املؤسسات الجديدة خالل
ّ
وتبي أن العدد األكبر
فترة بدايتها.
من الوظائف ولدته املؤسسات التي

ال يتجاوز عدد مستخدميها  4أفراد.
ّ
واملؤسسات املجهرية الناشئة ولدت
نحو  66الــف فــرصــة عمل فــي لبنان
ّ
ب ــن ع ــام ــي  2005و .»2010ت ـتــركــز
هــذه الــوظــائــف فــي األعـمــال املتصلة
بالخدمات ،فعلى سبيل املثال تبلغ
حصة الوظائف في قطاع الصناعة
 ،%16فيما تبلغ حـ ّـصــة اإلن ـشــاءات
ن ـحــو  %7وح ـ ّـص ــة ت ـج ــارة الـتـجــزئــة
 ...%13لـ ـك ــن الـ ـح ـ ّـص ــة األك ـ ـبـ ــر هــي
لألعمال التي ال تصنيف واضحًا لها

