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على الغالف
يواجه ّ
عمال العالم اليوم أوضاعًا شبيهة بأوضاع أسالفهم قبل 100
عام .إذ نجح رأس المال في العقود األربعة الماضية في إزالة الكثير من
القانونية والحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،التي
الحمايات
ّ
ّ
تمتع بها العمال في ظل الدولة الراعية وسياسات إعادة توزيع الدخل
الثانية .في لبنان ،كما في أكثرية
التي سادت بعد الحرب العالمية
والثروةّ ،
ّ
البلدان ،يتفشى العمل الالنظامي ،حيث العمال مكتومون ،ال يخضعون
للحد األدن ــى لــأجــور وأح ـكــام قــوانـيــن العمل والـضـمــان االجتماعي،

ويعملون لساعات طويلة (أو يعملون في أكثر من وظيفة) من دون
على أجور كافية ليعيشوابكرامة .تفيداإلحصاءات بأن العمالة
أن يحصلوا ّ
الالنظامية تشكل أكثر من نصف القوى العاملة في لبنان ،وأن نصف
ّ
يستفيدون من الضمان الصحي وتعويضات نهاية الخدمة ،وأن
ال
ال
العم
 %75من ّ
العمال ّغير مشمولين بأي نظام تقاعد(ضمان شيخوخة) ،وأكثر
من  %98من العمال ليسوا خاضعين ّلتأمين من مخاطر العمل واألمراض
المهنية ...في هذا السياق ،تهاوت حصة األجور من مجمل الناتج المحلي

ً
ـوال الى أقل من  %25اليوم.
من  %55قبل ّالحرب الى  %35بعدها ،وصـ
ّ
حصل هذا التحول الجارف لمصلحة زيادة حصة الريوع واألرباح ،وهو ما
ساهم ّفي زيادة التفاوتات االجتماعية بوتيرة سريعة ،ووفق آخر دراسة
الدخل في لبنان (ليديا أسود) شملت تصريحات ضريبة الدخل
على توزع
ّ
لعام  ،2014تبين أن  %10من السكان في لبنان يستحوذون على %55
من الدخل الوطني ،و %1منهم فقط يستحوذون على ّ %25منه .وأن
الـ  %10األكثر ً
ثراء يستحوذون على  %70من إجمالي الثروة الوطنية ،فيما

ّ
عمال ّ لبنان في عيدهم  100ســنة إلى الوراء

الصرف التعسفي
بـ«رعاية» وزارة العمل

القانون ال يحمي ...المصروفين
ُ
عندما وضع قانون العمل ،كان
الظرف عاديًا ،فلم يلحظ أنه يمكن أن
ّ
تمر ظروف «غير عادية» كالتي نعيشها
اليوم .بالد واقعة في أزمة اقتصادية
تلجأ معها المؤسسات إلى صرف ّ
عمالها
وإقفال أبوابها ،فيما ال يزال القانون
متوقفًا عند آخر تعديل عام .1970
في ظل هذا القانون الذي ال يحمل أيّ
عناصر حماية لألجراءّ ،
سرحت المؤسسات
العام الماضي آالف ّ
العمال ،وقفت وزارة
العمل إزاءهم موقف الساعي لـ«تحسين
شروط صرفهم» ،من دون اتخاذ أي
تدبير يحميهم من ّ
التعسف
راجانا حمية
 4000ش ـك ــوى ع ـمــل ف ــردي ــة م ــوج ــودة
اليوم أمــام مجالس العمل التحكيمية
في املحافظات الخمس .هذا الرقم هو
ّ
املوثقة ملن ُصرفوا ّ
تعسفًا
«الخالصة»
من أعمالهم العام املاضي ،وفي األشهر
ال ـث ــاث ــة األولـ ـ ــى م ــن ال ـس ـنــة ال ـج ــاري ــة،
ّ
فيما حققت وزارة العمل ،عــام ،2018
فــي  1793شـكــوى عمل فــرديــة وعملت
على حل الجزء األكبر منها عن طريق

الوساطة بني صاحب العمل واألجير.
يـ ـعـ ـن ــي ذلـ ـ ـ ــك أن الـ ـ ــرقـ ـ ــم «الـ ــرس ـ ـمـ ــي»
لـلـمـصــروفــن وص ــل ال ــى أق ــل مــن ستة
آالف ب ـق ـل ـيــل .إال أن هـ ــذا ل ـيــس الــرقــم
ال ـن ـهــائــي .ثـمــة جـيــش م ــن املـصــروفــن
ّ
م ـم ــن يـ ـح ــل ــون أمـ ــورهـ ــم «حـ ـبـ ـي ــا» مــع
صاحب العمل ،وال تعرف بهم مجالس
العمل وال ال ــوزارة الوصية .قبل ثالث
سنوات ،المست تقديرات أعداد هؤالء
عـتـبــة ال ـع ـشــرة آالف ،وف ــي ع ــام 2017
ح ــدود ال ـ ـ  11أل ـفــا .ال ـي ــوم« ،ال شــك في
أن األعــداد ستزيد» ،يقول الباحث في
ن ـشــرة «الــدول ـيــة ل ّـلـمـعـلــومــات» محمد
شمس الدين ،متوقعًا أن تناهز  15ألفًا.
وهــو رقــم يمكن تحصيله مــن إف ــادات
«ترك العمل» في الضمان .لكن ،العداد
ال يقف هـنــا .فهناك مــن ُيـصــرفــون في
كـ ــل ي ـ ــوم بـ ــا صـ ـخ ــب ،خ ـص ــوص ــا مــن
ال ـع ــام ـل ــن ف ــي ال ـق ـط ــاع ــات الـهــامـشـيــة
كالبناء والزراعة وغيرهما.
«ال ـ ــواق ـ ــع ح ــزي ــن .م ـن ــذ ث ـ ــاث س ـن ــوات
ال ــوض ــع ي ـ ــزداد س ـ ــوءًا» ،ت ـقــول رئـيـســة
دائــرة مراقبة عمل األجــانــب واملتابعة
مل ـل ــف املـ ـص ــروف ــن م ــارل ــن ع ـط ــا ال ـل ــه.
وتــوضــح« :ســابـقــا كـنــا نتلقى حــوالــى
 4ملفات أسبوعيًا ،أمــا اليوم فنتلقى
بــن  9و 10م ـل ـفــات» .ثـمــة مــؤشــر آخــر
ع ـلــى ازدي ـ ــاد ح ــدة األزم ـ ــة ،وه ــو عــدد
«طـلـبــات ال ـت ـشــاور» الـتــي تـقـ ّـدمــت بها
مؤسسات العام املاضي إلنهاء عقود
الـعــامـلــن لــديـهــا ،وق ــد بلغت  55طلب
تشاور .ثمة زحمة في طلبات الصرف،

المصروفون أمام القضاء
 2173هو عدد الشكاوى الفردية التي تنظر فيها غرف مجالس العمل التحكيمية في بيروت
أعوام سابقة.
اإلدارية ،منها  1009شكاوى جرى تسجيلها مؤخرًا ،فيما ُد ّورت البقية من
ٍ
ّ
العام املاضي ،بتت هذه الغرف  933حكمًا ( 410أحكام نهائية و 523حكمًا هي عبارة عن
قرارات شطب وتحويل إلى وزارة العمل) .أما في العام الحالي ،فلم ّ
يبت أي ملف إلى اآلن.
في غرف مجالس العمل التحكيمية في جبل لبنانّ ،
سجلت العام املاضي  1300شكوى ،فيما
ّ
وسجل نحو  430شكوى منذ مطلع العام الجاري.
شهد العام  2017تسجيل  1200شكوى،
وقد أصدرت غرف جبل لبنان العام املاضي نحو  700حكم ،ما يعني أن عدد الشكاوى
ّ ّ
يتم بته.
املقدمة هو ضعف عدد ما
غير أن أرقام بيروت وجبل لبنان ال يمكن تعميمها على بقية املناطق .في املحافظات الثالث
التي تحوي مجالس عمل تحكيمية يتراوح عدد امللفات بني  60وّ 150
كحد أقصى .ويعود
السبب إلى أن غالبية املصروفني ،إما أنهم ال يملكون ثقافة قانونية فتفوتهم املدة املسموحة
بشكوى ،وإما أنهم يجهلون بإجراءات التقاضي .كما أن الكثير من الشكاوى في هذه
للتقدم ّ
املناطق ُيحل «حبيًا» ،خصوصًا أن غالبية املؤسسات هناك تتخذ طابعًا عائليًا.

يمكن االسـتــدالل عليها مــن «تفرطع»
الـطـلـبــات ب ــن ج ـهــات ع ــدي ــدة .فمنهم
م ــن يـقـصــد االتـ ـح ــاد ال ـعـ ّـمــالــي ال ـع ــام،
ومنهم من يلجأ إلى االتحاد الوطني
لـ ـنـ ـق ــاب ــات ال ـ ـعـ ـ ّـمـ ــال واملـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــن،
وآخرون يستشيرون املرصد اللبناني
ل ـح ـقــوق ال ـع ـ ّـم ــال وامل ــوظ ـف ــن .بحسب
آخ ــر رق ــم يـ ــورده امل ــرص ــد« ،يـسـتـحــوذ
الـ ـص ــرف الـتـعـسـفــي ع ـلــى  %47,8من
م ـج ـمــل االس ـ ـت ـ ـشـ ــارات الـ ـت ــي ت ــردن ــا».
فيما يشير كــاسـتــرو عبدالله ،رئيس
االت ـ ـحـ ــاد ال ــوط ـن ــي ل ـن ـق ــاب ــات ال ـع ـ ّـم ــال
واملستخدمني ،إلى أن «االتحاد وحده
أحـ ـص ــى  3آالف ح ــال ــة ص ـ ــرف ال ـع ــام
املــاضــي ،وبـحــدود  200شخص العام
الجاري».
ّ
«ال ـ ـصـ ــرف م ــن ال ـع ـم ــل ش ــغ ــال بـشـكــل
يــومــي» ،يـقــول بـشــارة األسـمــر ،رئيس
االت ـحــاد الـعـ ّـمــالــي ال ـعــامّ ،
مشبهًا دور
ّ
ـ«متعهدي دفن املوتى ،حيث
االتحاد ب
ّ
نعمل على تسوية أمور العمال تمهيدًا
إلرسالهم إلى بيوتهم»!

«تحسين» شروط الصرف
م ــن امل ـ ـ ــادة /50و م ــن ق ــان ــون الـعـمــل
تنطلق املــؤسـســات فــي رحلتها نحو
تسريح العاملني فيها ،إذ تمنح هذه
امل ـ ــادة «إج ـ ــازة» لـصــاحــب الـعـمــل
ل ـ ــ«إن ـ ـهـ ــاء ب ـع ــض أو كـ ــل ع ـقــود
ال ـع ـم ــل الـ ـج ــاري ــة ف ــي املــؤس ـســة
فــي ح ــال اقـتـضــت ق ـ ّـوة قــاهــرة أو
ظ ـ ــروف اقـ ـتـ ـص ــادي ــة أو ف ـن ـي ــة ه ــذا
اإلن ـهــاء ،كتقليص حجم املؤسسة ّ أو
استبدال نظام إنتاج بآخر ،أو التوقف
نهائيًا عن العمل» .أعطت هــذه املــادة
«ال ـ ـحـ ــق» ل ـص ــاح ــب ال ـع ـم ــل لــإم ـســاك
ب ــرق ــاب األج ـ ـ ــراء ل ــدي ــه ،إذ ل ـي ـســت كل
طـلـبــات ال ـت ـشــاور تـعـنــي أن املــؤسـســة
تعاني أزمــة مــاديــة .مع ذلــك ،استنادًا
ّ
وفره القانونّ ،
يتقدم صاحب
ملا
ال ـ ـع ـ ـم ـ ــل ب ـ ـط ـ ـلـ ــب ت ـ ـش ـ ــاور
لـ ـ ــدى وزارة ال ـع ـم ــل
ق ـ ـ ـبـ ـ ــل شـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ٍِـر م ــن
إع ـ ـ ـ ــام امل ــوظ ـف ــن
بالصرف ،على أن
ّ
ت ـحــقــق األخ ـيــرة
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــب
ب ــ«االطــاع على
م ـ ـ ـ ــوازن ـ ـ ـ ــة آخ ـ ــر
ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث
س ـ ـن ـ ــوات
لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــة
وإفـ ــادات األج ــراء»،
تـ ـ ـق ـ ــول ع ـ ـطـ ــا ال ـ ـ ـلـ ـ ــه .بـ ـع ــده ــا،
ي ـ ــأت ـ ــي ال ـ ـت ـ ـب ـ ـل ـ ـيـ ــغ ،وتـ ـ ـب ـ ــدأ ش ـ ـكـ ــاوى
ال ـع ـمــل ال ـف ــردي ــة ت ـن ـهــال ع ـلــى ال ـ ــوزارة
لـ ـتـ ـسـ ـجـ ـيـ ـلـ ـه ــا و«ت ـ ــوجـ ـ ـي ـ ــه ال ـ ـعـ ــامـ ــل
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــروف لـ ـتـ ـق ــدي ــم شـ ـ ـك ـ ــوى أمـ ـ ـ ّـام
مجلس العمل التحكيمي لحفظ حقه
ضمن املهلة القانونية املسموح بها،
وهــي شهر فـقــط» .ال وظيفة لـلــوزارة،
شــروط
هـ ـن ــا ،سـ ـ ــوى «ت ـح ـســن
الصرف» ،بحسب وزير
العمل السابق سجعان
ال ـقــزي .لــذلــك ،غــالـبــا ما
يقبل املصروفون بالحل
ّ
«الحبي» في الوزارة ،ولو

األسمر ّ :االتحاد
كمتعهدي دفن
الموتى ...نعمل ّعلى
تسوية أمور العمال
تمهيدًا إلرسالهم
إلى بيوتهم!
تقبع الشكاوى
في مجالس العمل
التحكيمية نحو 6
سنوات رغم أنها تحمل
طابع «العجلة»!

أحيان كثيرة على حسابهم،
جاء في
ٍ
أولهما تحصيل ّ
الحد األدنى
لسببني:
ّ
فــي ظــل األزم ــة ،وثانيهما الـيــأس من
سلوك درب القضاء الطويل.

مجالس «التدوير»
«مــش عاجبك روح اتـشـكــى» .تنطبق
ه ـ ــذه الـ ـعـ ـب ــارة ع ـل ــى مـ ــا ي ـح ـص ــل فــي
دعاوى العمل الفردية التي تصل إلى
مـجــالــس الـعـمــل التحكيمية .فعندما
تفشل وســاطــة وزارة العمل ،ال يبقى
أمـ ـ ــام امل ـ ـصـ ــروف س ـ ــوى سـ ـل ــوك درب
ال ـق ـض ــاء .ل ـك ــن ،هـ ــذه دونـ ـه ــا س ـنــوات
ّ
طــوي ـلــة ،م ــا يـشــكــل مـخــالـفــة صريحة
ل ـل ـم ــادة  80م ــن ق ــان ــون ال ـع ـم ــل ال ـتــي
تنص على أن «مجالس العمل تنظر
بالقضايا املرفوعة أمامها بالطريقة
املستعجلة» ،كما ّ
شددت املادة  50على
أن «أمام مجالس العمل مهلة  3أشهر
للبت بالقضية املطروحة أمامها».
هـ ــذا م ــا ي ـن ــص ع ـل ـيــه الـ ـق ــان ــون .أم ــا
واقـعــا ،فــإن القضايا ّ
العمالية التي
تـحـمــل صـفــة االسـتـعـجــال تـقـبــع في
امل ـجــالــس بــن ث ــاث وس ــت س ـنــوات.
ي ـل ـف ــت املـ ـح ــام ــي قـ ــاسـ ــم كـ ــريـ ــم ال ــى
وصــول  1128شكوى ّ
عمالية فردية
إل ــى مـجـلــس الـعـمــل الـتـحـكـيـمــي في
بيروت عام  ،2019جرى تدويرها عن
ـوام سابقة ،إضافة الى
أعـ ٍ
نحو  1009شكاوى
ج ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــدة .ف ــي

أنجل بوليغان
المكسيك

تستحوذ فئة الـ  %1األكثر ً
في ظل هذه
الثروة.
هذه
من
%40
على
ثراء
المؤشرات الخطيرة ،يجري اآلن التسويق لسياسات تقشفية ّ
بحجة تخفيض
العجز المالي ومنع االنهيار .هــذه السياسات المطروحة في مشروع
الموازنة وخارجها تحاول إلقاء الكلفة األكبر لألزمة على الطبقة العاملة،
وال سيما العاملين في القطاع العام والمتقاعدين ،الذين ّ يعيلون نحو
 300ألف أسرة في لبنان ،في حين يستمر تراكم الثروة وتركز الدخل لدى
«القلة السعيدة» المعفاة من أي عبء ضريبي جدي وحقيقي

ّ
تأخير البت إنكار للعدالة

أجبر عمال فرنسيون دولتهم على تعويضهم عن التأخير غير املبرر الذي
سلكته قضية صرفهم أمام مجلس العمل التحكيمي .لم يستطع هؤالء «بلع»
 3سنوات استغرقتها قضيتهم التي يفترض أنها تحمل طابع العجلة أمام
محكمة الشغل ،فتقدموا بدعوى في وجه الدولة طالبوا فيها بتعويضهم .وقد
صدر القرار عن املحكمة ّحينذاك بإدانة الدولة ،ألن ما فعلته محكمة الشغل
يشكل «إنكارًا للعدالة» .وعللت قرارها بأنه «عندما ال تستطيع الدولة وضع
وسائل وأدوات العمل الضرورية أمام العدالة لحسم النزاعات في آجال معقولة،
خصوصًا أن نزاعات الشغل تقتضي صدور أحكام سريعة ،فإن ذلك ّ
يعد إنكارًا
متقاض بني  3000و 4500يورو
للعدالة» .وقضت بإلزام الدولة تعويض كل
ٍ
بحسب الوقت الذي استغرقته القضية.

جبل لبنان ،نحو  450من أصل 1100
ّ
ـوام
ه ــي شـ ـك ــاوى «مـ ـ ـ ـ ــدورة» ع ــن أعـ ـ ـ ٍ
س ــابـ ـق ــة ،وك ــذل ــك الـ ـح ــال ف ــي ص ـيــدا
والنبطية وزحـلــة ولبنان الشمالي.
ـاب،
يـعــزو كــريــم ذلــك إلــى جملة أسـبـ ٍ
فــي مـقـ ّـدمـهــا الـنـقــص فــي ع ــدد غــرف
مـ ـج ــال ــس الـ ـعـ ـم ــل ال ـت ـح ـك ـي ـم ـي ــة فــي
ً
امل ـحــاف ـظــات .م ـث ــا ،ف ــي جـبــل لـبـنــان،
هناك ثالث غرف فقط ألكثر من 1200
شكوى سنويًا ،فيما الحاجة الى ما
بــن خمس وسبع غــرف .فــي بيروت
خـمــس غ ــرف ،تعمل أرب ــع مـنـهــا .في
ً
غرفة النبطية ،مـثــا ،تكمن املشكلة
فــي أن القاضي ال ــذي ي ــرأس مجلس
ال ـع ـم ــل ال ـت ـح ـك ـي ـمــي ه ــو ف ــي ال ــوق ــت
نفسه الرئيس األول ملحكمة النبطية
ورئيس محكمة االستئناف املدنية
ورئ ـي ــس الـهـيـئــة االت ـهــام ـيــة .وكــذلــك
غرف أخرى.
الحال في
ٍ
ثـمــة أس ـب ــاب أخ ــرى لـلـتــأخـيــر ،منها
ً
«مـ ـث ــا م ـطــال ـعــة مـ ـف ـ ّـوض ال ـح ـكــومــة
إلبــداء الــرأي التي تستغرق  3أشهر،
ث ــم  3أش ـه ــر أخـ ـ ــرى ت ــؤج ــل خــالـهــا
ال ـج ـل ـســات إلب ـ ــداء ال ـ ــرأي ب ـه ــا ،علمًا
بأنها استشارة غير ملزمة ،إضافة
الـ ـ ــى ال ـع ـط ـل ــة ال ـق ـض ــائ ـي ــة» بـحـســب
كـ ــريـ ــم .هـ ـ ــذه ت ـس ـع ــة أش ـ ـهـ ـ ٍـر ك ــام ـل ــة.
يـ ـض ــاف إل ـي ـه ــا غـ ـي ــاب أح ـ ــد أط ـ ــراف
الشكوى والجهل املبرر لدى األجراء
بــإجــراءات التقاضي والتبليغ ،كلها
عـ ــوامـ ــل ت ـط ـي ــل أم ـ ــد املـ ـح ــاكـ ـم ــة .مــن
هنا ،يشير كريم إلــى أن «مـعـ ّـدل ّ
بت
الشكاوى يبدأ بأربع سنوات ويمتد
إل ــى ح ــدود  6س ـنــوات فــي ح ــال كــان
األج ـيــر هــو مــن يـتــابــع ال ــدع ــوى ،أمــا
محام فقد تستغرق
في حــال وجــود ً ٍ
 3سـنــوات» ،فضال عن أن الكثير من
الــدعــاوى «تشطب فــي حــال التغيب
املتكرر ألحد األطراف».
ّ
ث ـ ـمـ ــة ج ـ ــان ـ ــب م ـ ــؤل ـ ــم آخـ ـ ـ ــر ي ـت ـع ــل ــق
ب ــالـ ـحـ ـصـ ـيـ ـل ــة ال ـ ـن ـ ـهـ ــائ ـ ـيـ ــة ل ـل ـح ـك ــم،
والـتــي غالبًا مــا تـصـ ّـب فــي مصلحة
أص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل .فـ ـ ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق
ل ــ«امل ـف ـك ــرة ال ـقــانــون ـيــة» ،ع ــام ،2014
ّ
تبي أن ممثلي األجــراء في املجالس
ّ
«تحولوا إلــى أعضاء صامتني (…)
وقد صدرت قرارات كثيرة باإلجماع
مـ ــن دون أي اعـ ـ ـت ـ ــراض مـ ــن هـ ــؤالء

ً
( ،»)...وهـ ــو م ــا ي ـط ــرح تـ ـس ــاؤال عن
ممثلي األج ــراء الــذيــن يتم تعيينهم
ف ــي مـجــالــس ال ـع ـمــل ،إذ إن ـهــم «ج ــزء
مــن سياسة املحاصصة ،وقــد يكون
البعض منهم مـتــورطــا فــي مسايرة
أص ـح ــاب ال ـع ـم ــل» ،بـحـســب الـبــاحــث
والخبير االجتماعي غسان صليبي.

قانون العمل مشكلة مزمنة
لــن تتوقف أزمــة الـصــرف مــا دام هناك
أزمـ ـ ّـة ت ـه ـ ّـدد اق ـت ـصــاد ال ـب ــاد .الـصــرف
«شــغــال» في كل القطاعات ،الصناعي
واالعــامــي والـسـيــاحــي وغـيــرهــا .رغــم
ذلك ،قد تكون هذه مشكلة «آنية» ،أما
املشكلة «املستدامة» فتكمن في قانون
العمل الذي يفتقر إلى عناصر الحماية
لــأجــراء ،وال يــزال ،منذ خمسني عامًا،
ع ـل ــى ح ــال ــه ،ال ـل ـه ــم إال م ــن ت ـعــديــات
طفيفة« .وعدا عن كونه قديمًا وتفوته
الكثير من العناصر الحامية لحقوق
الفئات الضعيفة ،فقد صيغ في ظروف
ع ــادي ــة ،ول ــم يـلـحــظ إم ـكــان ـيــة حـصــول
ظـ ــروف اسـتـثـنــائـيــة كــال ـتــي نـشـهــدهــا
اليوم» ،يقول صليبي .من هنا الحاجة
«إما إلى تعديل القانون أو إلى إيجاد
عقد اجتماعي يدخل فيه كل األطراف،
ألن ّ
العمال غير قادرين على الدفاع عن
أنفسهم وحيدين» .وقد جرت محاوالت
في وزارة العمل لتعديل القانون ،وال
سيما املــادة « 50التي ليست ملصلحة
ال ـعـ ّـمــال» ،بحسب صـلـيـبــي ،الفـتــا إلــى
ّ
تتغير من
«صــوغ اقتراحات للتعديل
وزير عمل إلى آخر» ،والى تأليف لجنة
ثــاثـيــة فــي ال ـ ــوزارة لـتـعــديــل الـقــانــون،
«لـكـنـهــا مـنــذ م ــدة لــم تـجـتـمــع» .الـيــوم،
ثمة محاولة إلعــادة إحياء التعديالت
ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،وي ـ ـت ـ ـ ّ
ـردد أن ال ــوزي ــر
الـحــالــي كميل أبــو سليمان فــي صــدد
االس ـت ـعــانــة بـمـنـظـمــة ال ـع ـمــل الــدول ـيــة
لصوغ التعديالت انطالقًا من مضمون
االتفاقيات الدولية .ولكن ،في انتظار
تـ ـل ــك الـ ـتـ ـع ــدي ــاتُ ،يـ ـفـ ـت ــرض بـحـســب
صـلـيـبــي إع ـ ــادة ال ــزخ ــم ال ــى ال ـحــركــات
الـنـقــابـيــة ،خـصــوصــا القطاعية منها.
فـهــذه األخ ـيــرة «هــزيـلــة وضـعـيـفــة إلــى
درجــة ال تستطيع معها حتى الــدفــاع
عن حقوق العاملني في القطاعات التي
تمثلها .وتكاد تكون غير موجودة».

مقال

النقابات ّ
العمالية في زمن النيولبرالية

ليس بداعي الرومانسية

ليا بو خاطر *
ّ
في بداية كل فصل ،أتطفل على طالبي الجدد ملعرفة مدى
اطــاعـهــم على قضايا الـعـمــال والـنـقــابــات ،بــداعــي الفضول
والرغبة بمناقشتهم حول املوضوع األقرب الى قلبي .معظم
هؤالء الطالب هم طالب علوم سياسية أو عالقات دولية؛ ولدى
طرح سؤال بسيط عن ماهية النقابات العمالية ،يسود صمت
ممزوج بضجر ،يكسره أحيانًا جواب واحد صحيح ،وغالبًا
ً
ما يكون خجوال .يختلف األمــر كليًا عندما ألـ ّـوح باألحرف
الثالثة إن .جي .أو .فيتحول الصف بسحر ساحر الى خلية
نحل ومــزايــدة حــول عمل هــذه املنظمات وأهــداف ـهــا ،وغالبًا
سيئاتها .لم يعد الطالب يصدمون حني يقال إن عمل تلك
املنظمات يرتكز على مفارقات تشبه تناقض «املغالومانيا
واملسيانية» ،الــذي وصــف به املــؤرخ الكبير اريــك هوبزباوم
السياسة الخارجية األميركية .ولكن ما سبب هذه املفارقة؟
هل يعود ذلك الى تأثير الجهات املانحة على إنتاج املعرفة؟ أو
هو يؤشر الى اندثار الحركة العمالية الى غير رجعة؟
لنعود خطوة الى الوراء .وفق ديفيد هارفي ،تحتم النيولبرالية
ــ ّ
بغض النظر عن املصلحة العامة ـ ـ أن تؤمن الدولة البيئة
الحاضنة لــرأس األم ــوال واالسـتـثـمــارات بغية تحقيق النمو
االق ـت ـصــادي املــرجــو (وبـحـســب الـنـظــريــة األســاس ـيــة يــؤدي
هــذا النمو الــى تحسني األوض ــاع املعيشية تلقائيًا للسكان
كافة ،مع العلم أن التاريخ أثبت أن هذه النظرية خاطئة) .ومن
هــذا املنطلق ،مــن املنطقي أن تقوم الــدولــة بتحييد النقابات
وإضعافها ،كونها تشكل عائقًا ،وبالتالي تحرر رأس املال
واالسـتـثـمــارات مــن أي كــابــح لــ"حــريــة االسـتـغــال" أو "حرية
تـحـقـيــق أربـ ــاح طــائ ـلــة" .ف ــي ال ـع ــراق الـ ــذي اعـتـبــرتــه نعومي
كالين حقل تجارب لتطبيق أقسى أشكال النيولبرالية ،نرى
كيف ّ
تمسك بول بريمر بقانون عمل صــدام حسني الكابح
للنقابات العمالية ال ـصــادر عــام  1987وال ــذي حــافــظ عليه
األمـيــركـيــون حتى عــام  ،2015ليتم االسـتـيــاء مــن ناحية
أخــرى على م ــوارد الـبــاد وتفشي االسـتـثـمــارات األميركية
ومنح الشركات األجنبية حقوق امللكية الكاملة في شركات
عــراقـيــة وخـصـخـصــة املــؤس ـســات ال ـعــامــة ،دون حـسـيــب أو
رقيب.
إن هــذه الحريات "السيئة" كما يقول كــارل بــوالنــي تترافق
مــع تــرويــج لـلـحــريــات "الـحـسـنــة" ،أي حــريــة التعبير وحــريــة
التنظيم ،ولـكــن كلتاهما ،الـحــريــات السيئة وتـلــك الحسنة،
تنبعان من املصدر عينه ،أي النيولبرالية الهادفة الى إضعاف
دور ال ــدول ــة و"تــوض ـي ـب ـهــا كــال ـب ـســاط ووض ـع ـهــا ف ــي زاوي ــة
الغرفة" .وبالتالي تترافق السياسات النيولبرالية مع تكاثر
املنظمات غير الحكومية التي تبشر بالحريات على طريقة
"سماسرة الديموقراطية" والحوكمة .وبوفق شيال كارابيكو،
ترتكز إحــدى الفرضيات على أن هــذه املنظمات تــروج لتلك
الحريات تمهيدًا لتحقيق مصالح املانحني وبسط سيطرتهم
ً
عـلــى املنطقة الـعــربـيــة ،مـثــا مــن خــال الـتـحــريــر السياسي
واإلصـ ــاحـ ــات ال ـس ـيــاس ـيــة امل ـ ـحـ ــدودة ال ـت ــي ت ــؤم ــن هيمنة
ً
الـشــركــات الغربية .وتشير نعومي كــايــن مـثــا الــى أن يو.
ّ
اس .ايد .جندت بعد غزو العراق أموالها لتحضير األرضية
املناسبة لتطبيق أبشع أنواع اقتصاد السوق.

واآلن لننظر حولنا .يهدف قــانــون العمل اللبناني الصادر
عــام  1947الــى تأمني البيئة الحاضنة ألصحاب الرساميل
وأص ـحــاب العمل لتحقيق أرب ــاح طــائـلــة ،مــن دون الـتــزامــات
لجهة حقوق العمال وإمكانية تجسيد هذه الحقوق :إن نظام
الترخيص املسبق إلنشاء النقابات ّ
يحد من حرية التنظيم،
ّ
وال يزال لبنان متخلفًا عن إبرام اتفاقية منظمة العمل الدولية
رقــم  87املتعلقة بالحرية النقابية وبحماية حــق التنظيم.
وتقتصر حماية قانون العمل للحرية النقابية على املادة 50
املتعلقة بصرف القيادات النقابية .غير أن تجربة تأسيس
نقابة عمال سبينس في  2015برهنت أن هذا النص ال يحمي
القيادات النقابية في فترات تأسيس النقابات.
ك ـم ــا س ـم ــح خ ـض ــوع االت ـ ـحـ ــاد ال ـع ـم ــال ــي الـ ـع ــام م ـن ــذ نـهــايــة
التسعينيات للتدخالت السياسية وعملية "تفريخ" النقابات
واالت ـح ــادات ،لتجميد األج ــور لفترة طويلة ()2011-1996
ولخفض الـضــرائــب على األرب ــاح وزيــادتـهــا على استهالك
األسر.
وبعدما نجحت هيئة التنسيق النقابية في انـتــزاع سلسلة
الرتب والرواتب عام  ،٢٠١٧استهدف إضعاف هيئة التنسيق
النقابية الى الحد من اعتراضها وتحركاتها .وتستعد الطبقة
السياسية اليوم إللغاء هذه السلسلة بهدف ترشيد النفقات
العامة ،بالتزامن مع حماية املصارف من أي ضرائب جديدة
ضرورية ،ما يعيدنا الى تفسير هارفي للنيولبرالية.
وفق هارفي ،أدت هذه النيولبرالية الى قيام تنظيمات بعيدة
كل البعد عن األحزاب السياسية والتنظيمات العمالية ،وهي
تتركز حول حركة املجتمع املدني األقل تسييسًا ،ما يفسر
تحييد النقابات العمالية اليوم .ففي لبنان ،يفيد بحث جديد،
قــامــت بــه م ــاري نــويــل أب ــي يــاغــي ولـيــا يـمــن ،ب ــأن  13%من
الشباب ينتمون حاليًا الى أحزاب سياسية .وتفسر شانتال
مــوف أن عــدم الـقــدرة على التحرك السياسي يعود الــى حد
كبير الى هيمنة اللبرالية .يبدو إذًا ،أن التعاطي مع النقابات
يعرفه
من باب الرومانسية ،وكأنها تنتمي الى زمن بعيد ال
ّ
طالبنا اليوم وال يكترثون له ،شيء ممنهج ومخطط له ،ويدل
مرة أخرى ،وفق هارفي ،على دور الحركة العمالية والصراع
الطبقي في مسألة أو إعادة تمركز سلطة النخبة.
باملناسبة ،رأيــت الـيــوم (أم ــس) فــي الصباح الباكر عشرات
الرجال في الستينيات ،اتضح أنهم عسكريون متقاعدون،
يتمركزون في الباحة الخلفية للمصرف املركزي مع الفتة
كبيرة "نريد دولــة القانون واملــؤسـســات" .اسـتــدرت وتابعت
طريقي على دراجـتــي الهوائية بحماسة أتمتم… هــا نحن
نـطــالــب بــدولــة مــن أم ــام امل ـص ــارف .نـطــالــب بــدولــة تــدافــع عن
عمالها وموظفيها وشعبها املأجور في وجه أصحاب العمل
واملصارف وإرشــادات البنك الدولي وصندوق النقد .نطالب
بــدولــة تـكــون معنا فــي الـصـفــوف األمــام ـيــة ضــد املـصــارف
ورأس املــال .وأعتقد أن الدولة التي نطالب بها هي املعلمون
والجنود واملوظفون والعمال الذين سيكونون على موعد مع
مواجهة النخبة الحاكمة عندما تقرر ،إن قررت ،أن يقتصر
التقشف على اقتطاع الرواتب وزيــادة الضريبة على الفقراء
دون ّ
املس باألغنياء .فليقرروا.
* باحثة زميلة في املجلس العربي للعلوم
االجتماعية

