 12مجتمع واقتصاد

الثالثاء  17أيلول  2013العدد 2106

تحقيق

لبنان رئة سوريا...
فهل تنفجر؟
 :ESCWAالنازحون السوريّون إلى  2.3مليون
بحلول عام  ،2014تتوقع «اسكوا»
أن يبلغ عدد النازحني السوريني إلى
لبنان نحو  2.3مليون نسمة .الرقم
مهول .معناه ،ببساطة ،أن عدد
السكان سيرتفع من  4.1ماليني نسمة
إلى  6.4ماليني نسمة .هذه الزيادة،
لو حصلت ،ستكون لها انعكاسات
هائلة ّاقتصاديًا واجتماعيًا،
وستشكل منعطفًا في تاريخ
لبنان ووجوده
محمد وهبة
ُ
هناك الكثير م��ن األسئلة التي تطرح
ف � ��ي ال � �غ � ��رف امل �غ �ل �ق ��ة ع � ��ن ال� �ن ��ازح�ي�ن
ال � �س� ��وري�ي��ن ف � ��ي ل� �ب� �ن ��ان وع� � ��ن أع� �ب ��اء
وج��وده��م االق�ت�ص��ادي��ة واالجتماعية.
أي��ن يسكن ه ��ؤالء؟ م ��اذا ي��أك�ل��ون؟ من
ّ
يمول حاجاتهم؟ أين يعملون؟ ما هي
نسبة الفقراء منهم ومتوسطي الحال
واألثرياء؟ هل ينخرطون في النسيج
االج� �ت� �م ��اع ��ي؟ ه� ��ل ه� �ن ��اك م� �ك ��ان ل�ك��ل
ه ��ؤالء؟ ه��ل تستطيع البنى التحتية
وال �خ��دم �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة اس�ت�ي�ع��اب
اح �ت �ي ��اج��ات �ه ��م  ...ع � �ش� ��رات األس �ئ �ل��ة
تبقى بال أي ج��واب .هناك الكثير من
امل �ح��اوالت لإلجابة ع��ن ه��ذه األسئلة،
لكن لألسف ليس هناك جهة رسمية
تقوم بهذا األمر وكأن األمر ال يعنيها.
ّ
تتصرف الجهات امل�س��ؤول��ة في
ال ب��ل
ال��دول��ة كأنها بعيدة ع��ن ه��ذا ال��واق��ع،

ول �ي �س��ت ف ��ي وارد ت �ق��دي��م اإلج ��اب ��ات
للرأي العام وهي تعمل باالتكال على
املنظمات األجنبية وغ�ي��ر الحكومية
وت� ��وج � �ي � �ه � �ه� ��ا ب � ��ات � � �ج � ��اه اس � �ت � �غ�ل��ال
ّ
ال�ن��ازح�ين ،تمامًا كما يستغل زعماء
الطوائف اللبنانيون لـ«يشحذوا على
حسابهم».
في الغالب ،كل هذه ّ األسئلة قد تطرح
ف ��ي اج� �ت� �م ��اع م� �ت ��وق ��ع ف ��ي ن �ي��وي��ورك
ح��ول كيفية م�س��اع��دة اق�ت�ص��اد لبنان
وال� �ن ��ازح�ي�ن ال� �س ��وري�ي�ن .ل �ي��س م�ه�م��ًا
ع �ن ��وان االج �ت �م��اع ب �م �ق��دار أه �م �ي��ة ما
سيحصل عليه لبنان م��ن مساعدات.
ال �ك�ل�ام ع�ل��ى امل �س��اع��دات ي�ف�ت��ح شهية
الكثيرين ويثير ذكريات واسعة لديهم
عن باريس  1وباريس  2وباريس ... 3
مع كل هذه املؤتمرات ،يتبني أن لبنان
ل��دي��ه خ �ب��رة واض� �ح ��ة ف ��ي اس�ت�ق�ط��اب
امل� �س ��اع ��دات .ك �ي��ف ال ول �ب �ن��ان أص�ب��ح
بلد الشحاذين .كل أثريائه شحاذون.
يراكمون الثروات باستمرار ّ
ويدعون
ّ
أن ف ��ن ال �ش �ح��اذة ه��دف��ه دع ��م ال�ف �ئ��ات
ال�ف�ق�ي��رة وامل ��أزوم ��ة ف��ي ل �ب �ن��ان .ه��ؤالء
ال�ف�ق��راء وامل ��أزوم ��ون ل�ي�س��وا لبنانيني
ال � �ي ��وم ،ب ��ل ه ��م س ��وري ��ون ه ��رب ��وا م��ن
ال �ح��رب املشتعلة ف��ي ب�لاده��م .ج��اؤوا
إل��ى لبنان بحثًا ع��ن م ��أوى .اكتشفوا
ف � ��وارق امل�ع�ي�ش��ة ب�ي�ن س ��وري ��ا م ��ا قبل
 2011ول �ب �ن��ان .ب�ع�ض�ه��م ل ��م يكتشف
ب�ع��د أن ل�ب�ن��ان ب�ل��د ال�لاإج��اب��ات ،وبلد
ال �ف��وض��ى امل�س�ت�ش��ري��ة وب �ل��د األزم� ��ات
امل � �ت � �ك� ��ررة وامل � �ت� ��واص � �ل� ��ة .ل� �ب� �ن ��ان ب�ل��د
موصوف باحتالل االستثناءات مكان
القاعدة  ...هل تزاد إلى هذه «الخصل»
م � �خ� ��اط� ��ر ال� � �ن � ��ازح �ي��ن االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة
واالجتماعية؟
حتى اليوم ،ليس هناك محاولة ّ
جدية

كيف
يحتسب
النازحون
في
اقتصاد
لبنان؟
(مروان بو
حيدر)

ل��دراس��ة أوض ��اع ال �ن��ازح�ين ف��ي لبنان
وأك�لاف�ه��م االق�ت�ص��ادي��ة واالجتماعية.
ال �ج �م �ي��ع ي � � ��دور ف� ��ي ف� �ل ��ك ال �ت �ن �ب��ؤات
وال � �ت � �ق ��دي ��رات ،ل �ك��ن ف ��ي رأي ال ��وزي ��ر
ال �س��اب��ق ش��رب��ل ن �ح��اس «ل �ي��س ه�ن��اك
ّ
جدية في التعاطي مع مسألة خطيرة
بهذا الحجم».
ه �ن��اك م �ح��اول �ت��ان ل�ل�ت�ع��اط��ي م��ع ه��ذه
املسألة؛ األولى تقوم بها منظمة األمم
املتحدة «اس�ك��وا» ،والثانية يقوم بها

البنك الدولي .االثنان يتفقان على أن
اق�ت�ص��اد ل�ب�ن��ان يخسر بسبب األزم��ة
ال �س ��وري ��ة وب �س �ب��ب أع� �ب ��اء وج � ��ود كل
هؤالء النازحني السوريني على أرضه.
وبحسب ما ينقل خبراء اطلعوا على
بعض املعطيات األول �ي��ة املستخرجة
َ
م��ن دراس��ت��ي اس �ك��وا وال�ب�ن��ك ال��دول��ي،
ف ��إن ال �خ �س��ائ��ر ال �ت��ي ي�ت�ك�ب��ده��ا ل�ب�ن��ان
ت �ت��راوح ب�ين  7.6م�ل�ي��ارات دوالر و11
مليارًا .وينقل الخبراء عن «اسكوا» أن

ّ
خسارة اللبنانيني تتمثل في خسارة
الناتج املحلي الفردي ال��ذي كان ّ
يقدر
ب �ن �ح��و  10آالف دوالر ،ل �ك��ن األزم � ��ة
ّ
السورية ستقلصه الى ما قيمته 3000
دوالر في نهاية عام  ،2014أي ليصبح
 7آالف دوالر .أم��ا بالنسبة إل��ى البنك
الدولي ،فإن الخسارة ستبلغ بالنسبة
إل ��ى ال �ن��ات��ج ال �ف ��ردي م��ا ق�ي�م�ت��ه 1800
دوالر.
ّ
يفضل ع��دم ال��دخ��ول ف��ي ن�ق��اش تقني

تحرك مطلبي
ّ

مياومو «الكهرباء» :لتدفع المؤسسة رواتبنا
راجانا حمية
 46ي��وم��ًا ب�ل�ا رات� � ��ب .ه ��ل ت �ع��رف��ون ما
ال� ��ذي ت�ع�ن�ي��ه ه ��ذه امل� ��دة مل��ن يعيشون
ح�ي��ات�ه��م ي��وم��ًا ب �ي��وم؟ أم� ��س ،اك�ت�ش��ف
م �ي��اوم��و م��ؤس �س��ة ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان ما
ال � ��ذي ي �ع �ن �ي��ه ه� ��ذا األم � ��ر «م� ��ع م��وس��م
امل� � ��دارس» ودخ��ول �ه��م ال �ي��وم ال�خ��ام��س
من االعتصام املفتوح ،بال أجوبة عما
ستؤول إليه أوضاعهم.
قصة ه��ؤالء ،املنتظرين للقمة عيشهم،
لم تستيقظ قبل خمسة أيام فقط ،فهي
ب� ��دأت م��ع ان �ت �ه��اء ع �ق��وده��م م��ع ش��رك��ة
«ترايكوم» ،الشركة املتعهدة تقديم يد
عاملة ملؤسسة ك�ه��رب��اء ل�ب�ن��ان ،أواخ��ر
ش �ه��ر ت �م��وز امل ��اض ��ي .ي��وم �ه��ا ،ت�خ��وف
امل� �ي ��اوم ��ون م ��ن ت��وق��ف روات� �ب� �ه ��م ،كما
ّ
حصل قبل تسلم «ت��راي�ك��وم» قبل عام،
إال أن امل��ؤس�س��ة س��رع��ان م��ا طمأنتهم
�ت
ب ��امل� �ن ��اق� �ص ��ة ال � �ت� ��ي رس� � ��ت ف � ��ي «وق� � � ٍ
قياسي» على الشركة املتعهدة للتجارة
والصناعة واملقاوالت التي سرعان ما
سقطت في أول اختبار لها .وكانت قد
س�ق�ط��ت ق�ب�ل�ه��ا أي �ض��ًا ف��رص��ة ال�ت�م��دي��د
لترايكوم بسبب بعض الحقوق العالقة
ُ
التي لم تنفذ في عقدها.
م� � � ّ�ر ش� �ه ��ر ون � �ص� ��ف ش � �ه� ��ر .ل � ��م ي �م��دد
لترايكوم ول��م تتسلم الشركة املتحدة

ب �س �ب��ب ال� �ش ��وائ ��ب ف� ��ي م �ل �ف �ه��ا وب �ق��ي
امل �ي��اوم��ون ب�لا روات �ب �ه��م .ف��ي ظ��ل ه��ذا
ال �س �ي �ن��اري��و ،ط��ال��ب ه � ��ؤالء امل��ؤس �س��ة
ب ��دف ��ع م �س �ت �ح �ق��ات �ه��م وال� �ت ��أم�ي�ن ع�ل��ى
حياتهم ،كما تفعل املؤسسات العامة
األخ��رى وال��وزارات مع مياوميها .لكن
امل��ؤس �س��ة ت �ت �ج �ن��ب ال �ل �ج��وء إل� ��ى ه��ذا
بشكل مباشر
الخيار ،فهي اذا دفعت
ٍ
ل� �ل� �م� �ي ��اوم ،م� ��ن دون وس � �ي� ��ط ،ي�ع�ن��ي
«أن �ه��ا ت�ع�ت��رف ب ��ه» .وه ��ذا األم ��ر «غير
امل�ط�ل��وب» .ول�ك��ن ،م��ا ال��ذي تفعله إزاء
ه��ذا الضغط ،خصوصًا إذا م��ا أخذنا
باالعتبار اإلرباك الذي يمكن أن يحدثه
املياومون في معامل االنتاج ومحطات
التحويل الرئيسية؟ ل�ج��أت املؤسسة
إل��ى «م��ا ل��م يكن م�ط��روح��ًا» .إل��ى إع��ادة
ش��رك��ة ت��راي�ك��وم كمتعهد ،بالتراضي،
م��ن خ�لال عقد صفقة ب��ال�ت��راض��ي ملدة
خمسة أشهر ،والعمل في الوقت نفسه
على استدراج عروض جديدة ،علمًا أن
امل �ي��اوم�ين ك��ان��وا ق��د أع�ل�م��وا املؤسسة
بأنهم لن يبرموا عقودًا مع أي متعهد.
لكن ،فيما ل��و س��ارت صفقة التراضي
ك�م��ا ي �ج��ب ،ف��امل �ي��اوم��ون س�ي��واج�ه��ون
أزم �ت�ين :األول ��ى تتعلق ب�خ��وف ه��ؤالء
م ��ن ت��أخ �ي��ر دف� ��ع رات � ��ب آب ح �ت��ى آذار
املقبل ،تمامًا كما حصل العام املاضي.
ف �ه��ذه ال �ف �ت��رة امل �ت ��أخ ��رة ب�ل�ا رب عمل

مر شهر ونصف
ّ
شهر والمياومون بال
رواتبهم وال بوادر للحل

ت �خ �ض��ع مل ��ا ي �س�م��ى ب �ع �ق��د امل �ص��ال �ح��ة.
أم � ��ا األزم � � ��ة ال �ث ��ان �ي ��ة ،ف �ت �ل��ك امل�ت�ع�ل�ق��ة
ب��ال�ح�ق��وق ال�ع��ال�ق��ة م��ن ال�ع�ق��د امل��اض��ي،
ومنها مالبس السالمة للعمال واملنح
املدرسية واإلج��ازات السنوية وبعض
مستحقات اإلجازة املرضية .والخوف
األك �ب��ر أن ت�ع�ت�ب��ر «ص�ف�ق��ة ال �ت��راض��ي»
فترة تمديد للعقد ال�ق��دي��م .وبالتالي،
ال حقوق.
مع ذل��ك ،ينتظر املياومون ما ستؤول
إليه جولة ترايكوم على الوزارات التي
نالت منها موافقة الطاقة وامل�ي��اه .أما
بالنسبة ل ��وزارة امل��ال ،فثمة م��ن يقول
ب��أن «ت��راي�ك��وم ق��د تفشل ف��ي الحصول
على تلك امل��واف�ق��ة بسبب املبلغ املالي
الضخم ال��ذي طلبته عن خمسة أشهر

وه��و ب �ح��دود ال�خ�م�س��ة م �ل �ي��ارات ليرة
لبنانية ون�ي��ف ،علمًا أن قيمة عقدها
ال� �ع ��ام امل ��اض ��ي ب �ل �غ��ت ح ��وال ��ى سبعة
م �ل �ي��ارت ون �ص��ف م�ل�ي��ار ل �ي ��رة» .وه��ذا
ف� ��ارق ش ��اس ��ع .وت �ش �ي��ر ه ��ذه امل �ص��ادر
إلى أنه «أمس ،تم رفض ملف ترايكوم
شفهيًا» .وف��ي حني لم تؤكد املؤسسة
ه��ذا ال�ق��ول «ف��إل��ى اآلن ل��م نحصل على
ج ��واب م��ن وزارة امل��ال �ي��ة ال س�ل�ب��ا وال
ايجابا» ،إال أنها أمام احتمال الرفض.
فماذا ستفعل حينها؟ بحسب املصادر
امل�ت��اب�ع��ة لقضية امل �ي��اوم�ين ،األك �ي��د أن
«امل ��ؤس� �س ��ة ل ��ن ت �ع �ط��ي ه ��ي ال ��روات ��ب
م� �ب ��اش ��رة» .ال ج � ��واب آخ� ��ر م ��ن ه �ن��اك.
ول �ك ��ن ،ه ��ذا ق ��د ي �ض��ع امل �ي��اوم�ي�ن أم ��ام
ال�س�ي�ن��اري��و ال�س�ي��ئ ال ��ذي ق��د يحرمهم
من رواتبهم مدة طويلة .فبرفض وزارة
املال يعني أن «ترايكوم سقطت فعليًا
م ��ن ال �ح �س��اب��ات» .وه � ��ذا ي �ع�ن��ي «أن �ن��ا
أمام إعداد مناقصة جديدة قد تستمر
حتى مطلع العام املقبل ،لن نتقاضى
خاللها أية روات��ب» .وأمام هذا الواقع،
يستعد املياومون لسلسلة اعتصامات
جوالة وزي��ارات إلى املعامل ومحطات
ال�ت�ح��وي��ل ال��رئ�ي�س�ي��ة ،إض��اف��ة إل��ى ب��دء
العمل مع املجتمع املدني.
ه � � ��ذه م �ح �ط ��ة أول� � � ��ى ق � ��د ي �س �ت �ك �م �ل �ه��ا
امل �ي��اوم��ون بمحطات أخ ��رى ق��د تكون

إح��داه��ا إع ��داد ش�ك��وى ـ �ـ شبيهة بتلك
التي أعدها االتحاد الوطني لنقابات
ال� �ع� �م ��ال وامل� �س� �ت� �خ ��دم�ي�ن ـ � �ـ ل �ل �ض �م��ان
االجتماعي ومجلس العمل التحكيمي
(ورب �م��ا ج �ه��ات أخ ��رى أي �ض��ًا) إلث�ب��ات
تبعية املياومني إل��ى مؤسسة كهرباء
لبنان إداريًا .أي أنها رب العمل .وهذه
تنتظر التوقيت املناسب.
ب � �ع � �ي � �دًا ع � ��ن ذل � � � ��ك ،ي � �ح� ��دث اع� �ت� �ص ��ام
املياومني إرباكًا دفع املؤسسة مؤخرًا
إل��ى إص��دار م��ذك��رة للعاملني الثابتني
ف � ��ي امل � �ع� ��ام� ��ل وم � �ح � �ط� ��ات ال� �ت� �ح ��وي ��ل
ال��رئ �ي �س �ي��ة ت �ق �ض��ي ب �ق �ط��ع إج��ازات �ه��م
ال� �س� �ن ��وي ��ة مل� � ��لء ال� � �ف � ��راغ ال � � ��ذي خ�ل�ف��ه
امل �ي ��اوم ��ون .وه ��و ال �ح��ل «ال � ��ذي يكلف
امل��ؤس �س��ة أك �ث��ر م �م��ا ي�ك�ل�ف�ه��ا ف�ي�م��ا لو
دفعت روات��ب املياومني ،خصوصًا أن
ك�ل�ف��ة س��اع��ة ال�ع�م��ل اإلض��اف �ي��ة ل�ه��ؤالء
عالية» .لكن ،إن كان ثمة من مسؤولية
يتحملها هؤالء املياومون في «تعطيل
ح �ي��وات ال� �ن ��اس» ،إال أن ه ��ذا األم� ��ر ال
يعطي ال�ح��ق للمؤسسة باالستعانة
ً
مثال بعمال غير لبنانيني .وق��د حدث
ً
هذا فعال .ولتسأل املؤسسة عن هؤالء.
أم� ��ا ال� �س ��ؤال اآلخ� � ��ر ،ف �ه��و ع ��ن م�ص��در
األم� ��وال ال�ت��ي ستؤمنها ل �ه��ؤالء؟ وإن
كانت قادرة على تأمينها لهم ،فلما ال
تؤمنها للمياومني؟

