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مجتمع وإقتصاد
تقرير
البحر في طرابلس ،حيث ستقام المنطقة
ستنتهي في األشهر القليلة المقبلة أشغال ردم  550ألف متر مربع من ُ
االقتصادية الخاصة ،التي أنشئت بموجب قانون خاص عام  .2008حتى اليوم أنجزت أعمال الردم بنسبة  ،%85بذريعة
إقامة منطقة «جاذبة» لالستثمارات الخارجية« .جاذبة» على حساب البيئة واألمالك العامة وحقوق العمال ،الذين لن
يتمتعوا بأي حماية أو تنظيم قانوني عند تعاقدهم مع أي شركة ستعمل في المنطقة المذكورة

المنطقة االقتصادية في طرابلس:

مشروع يبدأ بردم البحر!
إيفا الشوفي
م ــع ب ــداي ــة ال ـف ـص ــل األول م ــن الـسـنــة
امل ـق ـب ـل ــة ت ـن ـت ـهــي أع ـ ـمـ ــال ال ـ ـ ـ ــردم عـلــى
مساحة  550ألف متر مربع من البحر،
ح ـيــث س ـت ـقــوم امل ـن ـط ـقــة االق ـت ـصــاديــة
ال ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ف ـ ـ ــي طـ ـ ــراب ـ ـ ـلـ ـ ــس .بـ ـع ــده ــا
ت ـبــدأ املــرح ـلــة الـثــانـيــة بــإن ـشــاء البنى
الـتـحـتـيــة .حـتــى ال ـيــوم ُردم مــا يـقــارب
 %85م ــن امل ـس ــاح ــة امل ـط ـل ــوب ــة ،وه ــذا
"اإلنجاز" تحقق بظرف سنة ،حسبما
ت ـقــول رئ ـي ـســة مـجـلــس إدارة املـنـطـقــة
االق ـت ـصــاديــة ال ـخــاصــة ف ــي طــرابـلــس،
وزيــرة املــال السابقة ،ريــا الحسن ،في
الـ ـح ــوار الـ ــذي نـظـمــه امل ـن ـت ــدى ال ــدائ ــم
لـ ـلـ ـح ــوار االج ـت ـم ــاع ــي واالقـ ـتـ ـص ــادي
ملناقشة املناطق االقتصادية الخاصة،
وتـ ـح ــديـ ـدًا م ـن ـط ـقــة ط ــرابـ ـل ــس .ت ـقــول
ال ــوزي ــرة الـســابـقــة بـفـخــر" :تـمـكـنــا من
إن ـهــاء ردم الـبـحــر خ ــال سـنــة واح ــدة
فقط ،وهذا دليل على الوتيرة السريعة
لــأع ـمــال ال ـتــي ت ـجــري ف ــي املـ ـش ــروع".
والـ ـب ــداي ــة م ــن ه ـن ــا :م ـ ــاذا ُي ـن ـت ـظــر من
مشروع انطلق بتدمير النظام البيئي
ّ
للمنطقة الــذي شكل على مـ ّـر التاريخ

ُ
تستخدم المساومة
على حقوق العمال كجزء من
عملية جذب المستثمرين
الهوية األساسية لطرابلس؟ بمعنى
آخر ،ماذا ُينتظر من مشروع بدأ بردم
البحر؟

ّ
«جنة» المستثمرين

ّ
يقوم املشروع على مفهوم خلق "جنة"
للمستثمرين ،حـيــث ال ضــرائــب على
األمــاك املبنية وتراخيص البناء ،وال
ض ــرائ ــب ع ـلــى ال ــدخ ــل وع ـل ــى الـقـيـمــة
املضافة وعلى األسهم والسندات التي
تصدرها الشركات داخل املنطقة وعلى
امل ـن ـت ـجــات امل ـع ــدة لـلـتـصــديــر .وه ـنــاك
إع ـفــاءات مــن رس ــوم تــأشـيــرة الــدخــول
لـلـعـمــال األج ــان ــب ،ورس ـ ــوم الـجـمــارك
على الواردات ،ورسوم االستيراد على
املواد األولية ،ورسوم االستيراد ملواد
البناء واملعدات واآلالت املكتبية وقطع
الغيار…
بـحـجــة ج ــذب اس ـت ـث ـم ــارات خــارج ـيــة،
ت ـت ــول ــى امل ـن ـط ـقــة إدارة ذاتـ ـي ــة ت ـعــود
لإلدارة الحكومية ،مثل إمكانية إعطاء
تراخيص ملشغلي الخدمات ،إمكانية
تملك األجنبي لـ  %100من الشركات،

سيتعرض القطاع الخاص المحلي لمنافسة غير عادلة مع الشركات الموجودة داخل المنطقة (مروان بو حيدر)

وإلـغــاء الـشــروط على جنسية ممثلي
مجلس إدارة الـشــركــات املستثمرة…
وم ــن نــاحـيــة الـتـسـهـيــات التشغيلية
يضرب القانون عرض الحائط بكافة
مكتسبات الـعـمــال ،فيقر أنظمة عمل
مــرنــة ،ويـعـفــي ال ـشــركــات مــن تسجيل
ال ـعــام ـلــن ف ــي ال ـض ـم ــان االج ـت ـمــاعــي،
ويعفيها أيضًا من التزام الحد األدنى
لألجور ،ال قيود على مبيعات السوق
املـحـلـيــة كـنـسـبــة م ـئــويــة م ــن اإلن ـت ــاج،

ال قيود على املــورديــن املحليني لبيع
م ـ ـ ــواد أول ـ ـيـ ــة ومـ ـنـ ـتـ ـج ــات ل ـل ـش ــرك ــات
ال ـعــام ـلــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،وال ح ــد أدن ــى
لحجم الصادرات .هكذا يصبح تجاوز
الـقــوانــن وسـلــب حـقــوق الـعـمــال جــزءًا
من عملية جذب املستثمرين ،فتجري
املساومة عليها بأسلوب وقح.
في ظل كل ذلك ،ال تخضع هذه املنطقة
لرقابة التفتيش املــركــزي ،وال لسلطة
مـجـلــس ال ـخــدمــة املــدن ـيــة ،بــل تخضع

قانون «غير قانوني»
ّ
يشرع القانون رقم  18في فصله السادس انتهاكات صارخة
لحقوق العمال ،بحيث يحرمهم أي حماية ،إذ تنص املادة 28
منه على أنه "خالفًا ِّ
ألي نص آخر ،تخضع عالقات العمل بني
األج ــراء واملــؤسـســات العاملة فــي املنطقة واملتعلقة بشروط
األجــر والـصــرف من العمل لالتفاقات التعاقدية الناشئة بني
الفرقاء" ،أي ال سلطة لقانون العمل على أصحاب العمل في
املنطقة ،ما يعني أن ال التزام بالحد أدنى لألجور وال بساعات
العمل وال بحق الـعـمــال فــي اإلض ــراب والـتـجـ ّـمــع وغـيــرهــا من
الحقوق.
كذلك تنص املــادة  31على أنــه "يستثنى من أحكام الضمان
االجتماعي املستخدمون واألج ــراء العاملون في املؤسسات

االستثمارية املنشأة في املنطقة .يعفى أصحاب العمل الذين
يستخدمون هــؤالء األجــراء في املنطقة من موجب التصريح
والتسجيل ودفــع االشـتــراكــات املستحقة للصندوق الوطني
لـلـضـمــان االج ـت ـمــاعــي .يـجــب عـلــى أص ـح ــاب الـعـمــل املعنيني
باالستفادة من اإلعفاءات املبينة أعاله توفير تقديمات صحية
ألجــرائـهــم ومــن هــم على عاتقهم ،مماثلة أو تـفــوق تلك التي
يوفرها الصندوق الوطني للضمان االجتماعي للمنتسبني
إل ـيــه" ،بمعنى آخ ــر ،تجريد الـعـمــال مــن أي حماية اجتماعية
وحـصــر الـضـمــان االجـتـمــاعــي ال ــذي يــوفــر تـعــويـضــات نهاية
الـخــدمــة وض ـمــان امل ــرض واألم ــوم ــة ،والـتـعــويـضــات العائلية،
وضمان حوادث العمل ...بالتقديمات الصحية فقط.

فقط لرقابة ديوان املحاسبة املؤخرة،
ال املسبقة.

إيديولوجيا ضد العمال

ُت ِّ
عرف الحسن املشروع بأنه "األول من
نوعه في لبنان ،هدفه إنماء االقتصاد
وت ـ ـطـ ــويـ ــره م ـ ــن خ ـ ـ ــال خـ ـل ــق ف ــرص
ع ـمــل ج ــدي ــدة ،ت ــدري ــب ال ـي ــد الـعــامـلــة
ون ـقــل ال ـخ ـب ــرات ،ت ـنــويــع الـنـشــاطــات
االقتصادية ،تحديث البنى التحتية
لـلـمـنــاطــق امل ـح ـي ـطــة وت ـح ــدي ــث بيئة
األعمال" .تقول إن املنطقة ستستوعب
نحو  70شركة وستخلق بني  5آالف
و 6آالف فرصة عمل ،لكن ملن؟ وضمن
أي ش ـ ـ ـ ــروط؟ وهـ ـ ــل ت ـع ـط ــي ال ـع ـم ــال
حقوقهم؟
ف ــي ال ــواق ــع ،اع ـتــرفــت ال ـح ـســن بــأنـهــا
"تـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــر أيـ ــديـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا مـ ـغ ــاي ــرة
ل ــأي ــدي ــول ــوجـ ـي ــات ال ـ ـتـ ــي ي ـح ـم ـل ـهــا
ممثلو الـعـمــال" .هــي تعلم أنـهــم ضد
هــذا النموذج كوسيلة للتنمية ،لكن
ب ــرأي ـه ــا "يـ ـج ــب أن نـ ـك ــون مـنـفـتـحــن
عـ ـل ــى ن ـ ـمـ ــاذج غـ ـي ــر الـ ـت ــي ن ـع ــرف ـه ــا"،
م ـثــل أن نـخـلــق ف ــرص ع ـمــل م ــن دون
أي ضـمــانــات لـلـعـمــال ،ال بــاألجــر وال
بــالـحـمــايــة االج ـت ـمــاع ـيــة وال بــالـحــق
ّ
التجمع والحقوق األخــرى ،وكأن
في
ال ـه ــدف م ــن ف ــرص الـعـمــل ه ــو توفير
عـ ـم ــل ف ـ ـقـ ــط ،ال تـ ــأمـ ــن ح ـ ـيـ ــاة الئ ـق ــة

ومستقرة للعامل.
تـبــرر الحسن انـتـهــاك حـقــوق العمال
بــأنـهــا "تـعــي أن ه ــذا األم ــر قــد يسبب
م ـشــاكــل ف ــي ح ــال ح ـص ــول اسـتـغــال
مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــة فــي
املنطقة للعاملني ،لذلك يجب العمل
ع ـلــى إطـ ــار يـضـمــن ح ـقــوق الـعــامـلــن
وس ــامـ ـتـ ـه ــم ،ونـ ـح ــن ت ــواص ـل ـن ــا مــع
منظمة العمل الدولية ونعمل معهم
لتوعية مجلس اإلدارة ووضــع نظام
ل ـح ـف ــظ ح ـ ـقـ ــوق ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــن" .ال ذك ــر
اللتزام الحد األدنى لألجور ،وال حتى
للحماية االجتماعية ،فبنظر رئيس
الـحـكــو ّمــة ال ـســابــق فـ ــؤاد الـسـنـيــورة،
الـ ــذي وقـ ــع م ـش ــروع ال ـق ــان ــون ،يمكن
اخ ـت ـص ــار ال ـح ـم ــاي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ب ـ
"منح تقديمات صحية (عبر شركات
ال ـت ــأم ــن الـ ـخ ــاص ــة)" ع ـل ــى م ــا تـنــص
املادة  31من القانون.

أعجبكم األمر أو ال
نجحت أستاذة القانون في الجامعة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ال ــدكـ ـت ــورة عـ ــزة ال ـح ــاج
حـ ـس ــن ف ـ ــي صـ ـي ــاغ ــة ق ـ ـ ـ ــراءة ن ـقــديــة
لـلـقــانــون بـنـحــو م ـفـ َّـصــل ،واإلضـ ــاءة
ع ـل ــى أب ـ ـ ــرز االنـ ـتـ ـه ــاك ــات فـ ـي ــه ،بـ ــدءًا
م ــن مـخــالـفــة م ـب ــادئ ق ــان ــون الـعـمــل،
ً
وصــوال إلى مخالفة حقوق اإلنسان
عـ ـب ــر تـ ـح ــدي ــد األع ـ ـ ـمـ ـ ــال املـ ـحـ ـظ ــورة

