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مجتمع وإقتصاد
تقرير
عامًا بعد عام ،ودورة اقتصادية بعد أخرى ،تتلقى األجور صفعات متتالية من نظام الالمساواة القائم.
شهدها العالم بين عامي  2007و ،2009فعمال العالم
ازدادت المعاناة
ّ
نتيجة األزمة المالية االقتصادية التي ُ
هم من دفع ثمن تعثر المصارف العمالقة :الضرائب التي تفرض عليهم على نحو جائر ،من بيروت إلى نيويورك،
هي التي ّأمنت وتؤمن للمصرفيين الكبار الرواتب الدسمة ومكافآت آخر العام

الالمساواة تأكل األجور 1600 :دوالر المتوسط العــ
حسن شقراني
خالل العام املاضي نمت أجــور عمال
الـ ـع ــال ــم ب ـن ـس ـبــة  %2فـ ـق ــط ،ب ـت ــراج ــع
ملحوظ عــن النمو املسجل فــي العام
الـســابــق .ويبقى مـعـ ّـدل االرت ـفــاع دون
نسبة  %3املـسـ ّـجـلــة بــن عــامــي 2006
و ،2007أي عشية األزم ــة «ال ـتــي أدت
إل ــى هـبــوط األج ــور عـلــى نـحــو ح ــاد».
ُ
والالفت هو أنه حني تستثنى الصني
مــن امل ـعــادلــة يهبط مـعــدل الـنـمــو إلــى
ال ـن ـصــف ،أي  %1.1ف ـقــط ،م ــا يــوضــح
تأثير اقتصاد البلد اآلسيوي وحجمه
في العوملة.
ه ــذه األرقـ ـ ــام ه ــي ب ـعــض م ــا تـعــرضــه
النسخة األح ــدث مــن تقرير «األج ــور
في العالم» الــذي ُت ّ
عده منظمة العمل
ّ
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،والـ ـ ـ ــذي يـ ــركـ ــز ه ـ ــذا ال ـع ــام
ع ـلــى ال ـعــاقــة ب ــن األج ـ ــور وم ـعــدالت
الالمساواة.
ّ
تشدد املنظمة على االرتباط بني توزع
ّ
الــدخــل ،وبالتالي حصة األجــور منه،
والــامـســاواة التي تنخر املجتمعات
الرأسمالية بني الشرق والـغــرب« .في
الـعــديــد مــن الـبـلــدان تـبــدأ الــامـســاواة
في ســوق العمل» ،يقول التقرير« .إن
ال ـت ـغ ـي ــرات ال ـت ــي ط ـ ــرأت ع ـلــى تــوزيــع
األجــور والعمل املدفوع كانت عوامل
أس ــاسـ ـي ــة وراء أنـ ـم ــاط ال ــامـ ـس ــاواة
ّ
املسجلة أخيرًا».
ّ
ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ــت ـح ــدة وإس ـب ــان ـي ــا -
البلدان اللذان سجال أعلى زيــادة في
م ـع ــدل ال ــامـ ـس ــاواة ب ــن أغ ـن ــى %10
وأف ـق ــر ُ - %10ي ـع ـ ّـد ال ـت ـغـ ّـيــر املـسـ ّـجــل
فــي ت ــوزي ــع األج ــر إضــاف ــة إل ــى فـقــدان
ال ــوظ ــائ ــف م ـس ــؤول ــن ع ــن  %140من
ارتـ ـف ــاع ال ــامـ ـس ــاواة ف ــي ال ـب ـلــد األول
وعن  %90في البلد الثاني.
يقول كبير االقتصاديني في منظمة
الّ ـع ـم ــل الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،ب ــات ــري ــك ب ـل ـس ـيــر،
إن ــه خ ــال ال ـعــامــن املــاض ـيــن بقيت
األج ــور ثابتة فــي الـبـلــدان املتقدمة،
وفـ ــي ب ـعــض ال ـب ـل ــدان م ـثــل إيـطــالـيــا
وال ـ ـيـ ــابـ ــان وانـ ـكـ ـلـ ـت ــرا ال ت ـ ـ ــزال دون
املستوى الذي كانت عنده قبل األزمة
املالية االقتصادية عام  .2007أما في
الـبـلــدان النامية ،فالوضع معاكس،
وتـ ـح ــديـ ـدًا ف ــي الـ ـص ــن ،ح ـي ــث نـمــت
بنسبة  %7العام املاضي و %9العام
السابق.
يلحظ خبراء املنظمة أن معدل األجور
ّ
املسجلة فــي الـبـلــدان النامية ال يــزال
ّ
أدن ــى بـكـثـيــر م ــن امل ـســجــل ف ــي الـعــالــم
ً
املـتـقـ ّـدم« .م ـثــا ،لــدى اعـتـمــاد مقياس

الـقـيـمــة ال ـش ــرائ ـي ــة ،يـتـضــح أن مـعــدل
ّ
األجــر الشهري فــي الــواليــات املتحدة
ّ
املسجل
يساوي ثالثة أضعاف املعدل
في الصني».
الـيــوم يبلغ مـعـ ّـدل األجــر الشهري في
العالم  1600دوالر؛ يرتفع إلى  3آالف
ّ
دوالر في الواليات املتحدة وينخفض
إلى ألف دوالر في البلدان النامية.
ول ـ ـكـ ــن رغ ـ ــم ذل ـ ــك ال ُيـ ـمـ ـك ــن ت ـجــاهــل
أن «الـ ـ ـه ـ ـ ّـوة بـ ــن األجـ ـ ـ ــور الـحـقـيـقـيــة
فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـل ـ ــدان امل ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــة وتـ ـ ـل ـ ــك فــي
ّ
ال ـب ـلــدان الـنــامـيــة تـقــلـصــت بــن عامي
 2000و ،»2012وإن كـ ـ ــان ال ـل ـح ــاق
بطيئًا.
من جهة ّأخرى ،يالحظ خبراء منظمة
الـ ـعـ ـم ــل أن ـ ـ ــه فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
واليابان وأملانيا نمت إنتاجية العمل
بمعدل يفوق نمو األج ــور بــن عامي
 1999و« .2013ه ــذا الفصل املــوجــود
بني نمو األجــور واإلنتاجية ينعكس
في تراجع ّ
حصة األجور – من الناتج
اإلجمالي – في هذه البلدان».
ضـ ـ ــح ب ــن مـخـتـلــف
هـ ـن ــاك تـ ـف ــاوت وا
ّ ّ ّ
املناطق ،في ظل تأثر كل إقليم بنمط
يـسـ ّـجـلــه الـبـلــد ال ــذي يتمتع بالناتج
األكبر وبالتالي بالنفوذ االقتصادي
األوسع.
فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط نـ ـم ــت األجـ ـ ــور
الحقيقية بنسبة  %4تـقــريـبــا ،وذلــك
ّ
املسجل
نتيجة النمو القوي لألجور
فــي الـسـعــوديــة .غير أن هــذه النسبة،
وإن كانت إيجابية ،تبقى دون الــ%5
امل ـس ـ ّـج ـل ــة ف ــي الـ ـع ــام الـ ـس ــاب ــق ،وه ــي
أس ــاس ــا ضـعـيـفــة لـكــي ت ـع ـ ّـوض األداء
ال ـض ـع ـيــف امل ـس ـ ّـج ــل م ـنــذ عـ ــام .2006
ّ
خالل هذه السنوات الست ،لم يتخط
ن ـمـ ّـو األجـ ــور عـتـبــة  %1.3فــي أحـســن
ّ
األح ـ ـ ـ ــوال ،وفـ ــي عـ ــام  2008تـقــلـصــت
األجور بنسبة .%1.5
إن ردم ه ــذه ال ـه ـ ّـوة أس ــاس ــي ،ويـجــب
أن يـكــون فــي صـلــب أي استراتيجية
ُ
تنموية ُيمكن أن تطرح على طاوالت
الـسـيــاســة الـعــامــة فــي ب ـلــدان املنطقة.
ّ
يشكل ّ
العمال أكثر من  %78من
هنا،
إج ـمــالــي ال ـع ـمــل (ال ـ ــذي يـشـمــل أيـضــا
األعـ ـم ــال الـ ـح ـ ّـرة) ب ــارت ـف ــاع ي ـف ــوق 10
نقاط مئوية مقارنة بعام 1999؛ وهو
مـ ــن بـ ــن أق ـ ـ ــوى م ـ ـعـ ــدالت ال ـن ـم ــو بــن
جـمـيــع امل ـنــاطــق ويـجـعــل املـنـطـقــة في
املقدمة بحسب هذا املؤشر.
ّ
غير ّأن التقرير ُي ّ
شدد على أن «األنماط
ّ
املسجلة في منطقة الشرق األوسط ال
ُيمكن تحليلها إال على نحو تقريبي
ّ
نتيجة نقص املعلومات» ،فيما املؤكد

األدوات
الفعالةّ :
ّ
الحد
األدنى لألجور
وحماية حق
التنظيم النقابي
والتفاوض
الجماعي
(مروان بو حيدر)

نمت أجور عمال العالم
خالل العام الماضي بنسبة
 %2فقط

ّ
هـ ــو أن مـ ــا ي ـح ـص ــل فـ ــي ال ـس ـع ــودي ــة
يـ ـنـ ـعـ ـك ــس ب ـ ـ ـصـ ـ ــورة أسـ ــاس ـ ـيـ ــة ع ـلــى
النتيجة النهائية.
والشرق األوسط منطقة تضم ،بحسب
تـصـنـيــف مـنـظـمــة ال ـع ـمــل ف ــي بحثها
هـ ــذا 12 ،ب ـل ـدًا ،بـيـنـهــا ب ـل ــدان مجلس
التعاون الخليجي واليمن إضافة إلى

لبنان ،سوريا ،األردن ،العراق والضفة
الغربية وغ ــزة .والـسـعـ ّ
ـوديــة ،حسبما
ّ
ي ـ ـجـ ــزم الـ ـتـ ـق ــري ــر ،ه ـ ــي ال ـ ـتـ ــي تـ ـح ــدد
الصورة النهائية للنمط في املنطقة.
ع ـلــى أي حـ ــال ،ان ـطــاقــا م ــن الـنـتــائــج
املـسـ ّـجـلــة عـلــى مـسـتــوى ال ـعــاقــة بني
األج ــور والــام ـســاواة ،يــدعــو التقرير

تقرير

«صفقة» في الضمان تعيد نظام المياومين
محمد وهبة

بعد شلل متواصل ملـ ّـدة ثالثة أشهر،
عاد مجلس إدارة الصندوق الوطني
لـلـضـمــان االجـتـمــاعــي إل ــى االجـتـمــاع
مجددًا .هذه املـ ّـرة كان جــدول األعمال
مختلفًا ج ـدًا عــن النقاشات الجارية.
فـمــن خ ــارج ج ــدول األع ـم ــال« ،أن ـجــز»
امل ـج ـل ــس م ـج ـم ــوع ــة ق ـ ـ ـ ــرارات تـقـضــي
بفتح باب التوظيف في الضمان على
مصراعيه من خالل العودة إلى نظام
املياومني.
قبل يومني ،عقد مجلس إدارة الضمان
جـلـســة لـ ــدرس جـ ــدول أع ـم ــال يتعلق

ببعض القضايا الصحية واإلداري ــة،
إال أن املــديــر الـعــام للصندوق محمد
كــركــي ،تـحـ ّـدث فــي مطلع الجلسة عن
قـ ــرب ان ـت ـه ــاء املـ ـ ـ ّـدة الــزم ـن ـيــة لـنـتــائــج
الـ ـن ــاجـ ـح ــن ف ـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات ال ـك ـت ـب ــة
وع ــدده ــم  103أشـ ـخ ــاص ،ع ـل ـمــا بــأن
اإلدارة اسـتــدعــت بينهم  10ناجحني
وبقي  93شخصًا .وطلب كركي تمديد
املهلة الزمنية لفترة سنة واحدة.
ك ـ ـ ـ ـ ــام ك ـ ـ ــرك ـ ـ ــي ج ـ ـ ـ ـ ــاء ع ـ ـل ـ ــى خ ـل ـف ـي ــة
االتـ ـص ــاالت ال ـتــي ج ــرت ب ــن مختلف
امل ـع ـن ـي ــن بـ ـه ــذا املـ ـل ــف خ ـ ــال ال ـف ـتــرة
املاضية .فقد كــان ملف التوظيف في
ال ـض ـمــان م ـحــور ال ـن ـقــاش ال ــدائ ــر بني

ّ
ّ
وزير العمل سجعان قزي الذي يمثل
سلطة الوصاية على الضمان ،وبني
بــاقــي األطـ ـ ــراف الـسـيــاسـيــة املهيمنة
ع ـلــى ال ـض ـم ــان وامل ـم ـث ـلــة ف ــي مجلس
ّ
اإلدارة مباشرة أو بالوكالة .كان قزي
يتحدث عن وجود عدم توازن طائفي
ب ــن أع ـ ــداد ال ـنــاج ـحــن ف ــي امل ـبــاريــات
ال ـت ــي أج ــري ــت إلدخـ ـ ــال مــوظ ـفــن إلــى
الضمان ،وكان يشير إلى أن أكثر من
نصف الناجحني هم من الشيعة ،رغم
أن مكاتب الضمان في الجنوب فيها
فائض كبير ،وأن مكاتب الضمان في
ـال ،أي ح ـيــث ي ـك ــون الـتــوظـيــف
ال ـش ـم ـ ّ
من السنة واملسيحيني عمومًا ،فيها

نقص هائل في أعداد املوظفني ،وأنها
ّ
باتت شبه فــارغــة .يومها ،طــرح قــزي
معادلة «التوظيف لكل منطقة» بهدف
التوظيف الشيعي
إنجاز صفقة تكبح
ّ
ملصلحة التوظيف السني ـ املسيحي،
مبررًا طرحه بضرورة إعــادة التوازن
الطائفي بني الوظائف.
وعـ ـل ــى وق ـ ــع اع ـ ـتـ ــراض أح ـ ــد أع ـض ــاء
مجلس اإلدارة على مشروع الصفقة
امل ـط ــروح ــة ،ط ـ ــارت ال ـج ـل ـســة وم ـ ـ ّـددت
لليوم التالي ،أي يــوم أمــس الجمعة.
وف ـي ـم ــا كـ ــان ب ـع ــض أعـ ـض ــاء مـجـلــس
اإلدارة غير واثقني من وجود «صفقة»،
أظهروا ّ
الود واالنسجام الذي ساد بني

أع ـضــاء املـجـلــس أن الصفقة أنـجــزت،
وخ ـص ــوص ــا ب ـعــد ت ــدخ ــل م ـبــاشــر من
م ـس ــؤول امل ـك ـتــب ال ـع ـمــال ل ـحــركــة أمــل
علي حمدان ،وقد ربط بعض الخبثاء
بني هذه الصفقة وبني زيارة الرئيس
ّ
الجميل للجنوب .واكتمل األمر
أمــن
ع ـنــدمــا واف ـ ــق أعـ ـض ــاء امل ـج ـلــس على
ّ
سلة من ثالثة ق ــرارات تتعلق بإعادة
الـعـمــل بـنـظــام امل ـيــاومــن والـتــوظـيــف
م ــن خ ــال ه ــذا ال ـن ـظــام ف ــي الــوظــائــف
الشاغرة ،وتمديد العمل ّ
بمدة نتائج
مـبــاريــات الـنــاجـحــن ،وتــوسـيــع مــاك
الفئة السادسة...
ّ
ه ـك ــذا ،أص ـب ــح ب ــإم ـك ــان قـ ــزي وامل ــدي ــر

