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السياسة العمالية :إدارة لألزمات والعمال األجانب
قد يكون الوزير السابق شربل نحاس
نام عميقًا ليل أول من أمس ،بخالف
كثيرين ممن استمعوا إليه محاضرًا عن
السياسة العمالية في لبنان .يصعب
أن ال تفعل مداخلته «التحريضية» كما
ّ
سماها ،فعلها في دفع املستمعني
إلى إعادة التفكير في الظروف التي
يعملون فيها .لكن هل تكفي ليلة
واحدة من األرق إلحداث تغيير؟
مهى زراقط
ك� ��ان� ��وا ث �ل�اث� ��ة ،ي �ش �ك �ل��ون م �ف��اص ��ل ف��ي
م��ؤس �س��ات أس��اس �ي��ة ف��ي ال ��دول ��ة :وزي��ر
سابق ،قاضية ،ورئيسة دائرة .اجتمعوا
ليتحدثوا ،في حضور محامني وقضاة
ون� ��اش � �ط�ي��ن وع � � � ّ�م � � ��ال ،ع � ��ن ال �س �ي ��اس ��ة
العمالية وتشريعات العمل في لبنان،
باإلضافة إلى وضع العمال األجانب.
ق��د ي �ك��ون ب��دي�ه�ي��ًا ال �ق��ول إن االس�ت�م��اع
ّ
إل� � ��ى م � ��داخ �ل��ات ش� �خ� �ص� �ي ��ات ،ت �ح �ت��ل
ّ
ه� ��ذه امل ��واق ��ع ت� �ح ��دي� �دًا ،ي �ش��ك��ل ف��رص��ة
ّ
اس� �ت� �ث� �ن ��ائ �ي ��ة ل � �ك� ��ل م� �ه� �ت ��م ب� �م ��وض ��وع
العمل في لبنان .لكن يبقى لفت النظر
إل �ي��ه م�ه�م��ًا؛ ألن �ن��ا ن�ح�ك��ي ع��ن ج ��زء من
حلقة ،يمكنها إذا ت��راب�ط��ت ،أن تحدث
ّ
ت �غ �ي �ي �رًا ،ول � ��و م� � �ح � ��دودًا ،ف ��ي أداء ك��ل
ّ
منهم ملهماته .هذا على األق��ل ما يمكن
ت��وق�ع��ه م��ن ال �ن ��دوة ال �ت��ي ع �ق��دت م�س��اء
أول م��ن أم��س ف��ي قاعة امل�ح��اض��رات في
املعهد الفرنسي للشرق األدن ��ى ،تحت
عنوان «السياسة العمالية وتشريعات
العمل في لبنان» ،باإلضافة إلى وضع
ال �ع �م��ال األج� ��ان� ��ب .ل �ك��ن ه� ��ذا ال �ط �م��وح
يبقى مرتبطًا ب��اآلل�ي��ات امل�ت��اح��ة ،التي
أوحت مداخالت املحاضرين بأنها شبه
معدومة.

النصوص القانونية تشكل طاردًا للبنانيني من سوق العمل (هيثم املوسوي)
وف� � ��ق ال� �ف� �ه ��م ال� �س ��ائ ��د مل� �ه� �م ��ات وزارة
العمل في لبنان ،ال تكاد األخيرة تقوم
إال ب �ت �س �ي �ي��ر ع َ �م��ل ال� �ع � ّ�م ��ال األج ��ان ��ب،
فتمنحهم ال� ُّ�رخ��ص وت�س�م��ح للمكاتب
ب��اس �ت �ق��دام �ه��م .ه ��ذا م ��ا ي �ق��ول��ه ال��وزي��ر
ال� �س ��اب ��ق ش ��رب ��ل ن � �ح ��اس ،ال� � ��ذي ش�غ��ل
م�ن�ص��ب وزي ��ر ع�م��ل ق��راب��ة س�ت��ة أش�ه��ر.
املهمات األخ��رى التي يفترض أن تقوم
بها الوزارة تصبح ثانوية.
وب � �ن� � ً
�اء ع �ل��ى ه� ��ذا ال� ��واق� ��ع ،ي �م �ك��ن ف�ه��م
َ
م��داخ �ل��ت��ي رئ �ي �س��ة غ ��رف ��ة ال �ع �م��ل ل��دى
محكمة التمييز ب��االن �ت��داب ،القاضية
أرليت جريصاتي ،ورئيسة دائرة العمل
ف ��ي ج �ب��ل ل �ب �ن��ان ـ� �ـ م �ف��وض��ة ال �ح �ك��وم��ة
ل��دى مجلس ال�ع�م��ل التحكيمي إي�م��ان
خزعل ،اللتني ركزتا على وضع العمال
األج��ان��ب؛ إذ ق� ّ�دم��ت جريصاتي عرضًا
ل� �ل� �ق ��وان�ي�ن امل �ت �ع �ل �ق ��ة ب � �ه� ��م ،وش ��رح ��ت
حقوقهم االجتماعية والصحية ،فيما
ع��رض��ت خ��زع��ل واق ��ع س ��وق ال�ع�م��ل في
لبنان وال �ظ��روف التي تحيط بالعمال
اللبنانيني واألج��ان��ب ع�ل��ى ح� ّ�د س��واء.

امل� �ش ��اك ��ل ال� �ت ��ي ت �ت �ض �م �ن �ه��ا ال ��ورق� �ت ��ان
م� �ت� �ع ��ددة ،ق ��د ي� �ك ��ون أب� ��رزه� ��ا اع� �ت ��راف
خزعل بأن ال سياسة عمالية في لبنان
بل إدارة للملفات واألزمات .وتحت هذا
ال �ع �ن��وان ي�م�ك��ن اإلض � ��اءة ع �ل��ى م�ل�ف��ات
تتعلق ب�ع��دم ع��دال��ة ال�ق��وان�ين ،االرت�ف��اع
الهائل في اليد العاملة األجنبية ،غياب
ّ
العمال اللبنانيني عن قطاعات أساسية
واختالل أمنهم االجتماعي ،رغم وجود
جهات ضامنة...
ل �ك��ن ه � ��ذه امل �ش ��اك ��ل ل �ي �س��ت إال ن�ت��ائ��ج
ّ
ملعضلة أساسية تتعلق في فهم الدولة
مل�ع�ن��ى ال�ع�م��ل واالق �ت �ص��اد .ف��ي تحديد
الفرق بني االقتصادي الذي يتعامل مع
األم ��ور م��ن خلفية اإلن �ت��اج ،والدكنجي
ال ��ذي ي��رى األم ��ور وف��ق م�ن�ط��ق الكلفة.
يكفي تذكير نحاس ب��أن قانون العمل
ولد بعد القوانني التجارية ،لفهم حجم
التناقض امل��وج��ود ف�ي��ه .ي�ق��ول نحاس:
«لقد جاء قانون العمل ضمن منظومة
ق��ان��ون �ي��ة ت �ق � ّ�ر ب �ح��ق م ��ال ��ك رأس امل ��ال
ب��ال�ت�ص��رف ك�ق��ائ��د وح �ي��د ،وف ��ي مقابل

ه ��ذا االم �ت �ي��از ال �ق��ان��ون��ي ،ي�م�ك��ن وض��ع
ب �ع��ض ال � �ح� ��دود ال �ب �س �ي �ط��ة م �ث��ل ع��دم
ط��رد الحامل أو ع��دم تشغيل األط�ف��ال...
أي إن ال �ق��ان��ون ه ��و ت�ل�ط�ي��ف الخ �ت�لال
ب�ن�ي��وي ف��ي ال� �ت ��وازن» .م�ث��ال ع�ل��ى ذل��ك،
ال �ح��ق ف��ي إن �ش��اء ال�ن�ق��اب��ات ال ��ذي ن� ّ�ص
ّ
عليه القانون ،علمًا بأن «تأسيس حزب
أهون من تأسيس نقابة؛ إذ يكفي العلم
وال �خ �ب��ر ل�ل��أول ،ف�ي�م��ا ت�ح�ت��اج ال�ن�ق��اب��ة
إلى موافقة الوزير والجواب عليها قد
يطول وقد يرفض من دون تعليل».
ل �ك��ن م ��ن ق� ��ال إن ال� �ع ��دال ��ة ت �ت �ح �ق��ق م��ع
تأسيس النقابة؟
ع �ن��دم��ا ي �ج��رؤ ال �ع��ام��ل ع �ل��ى ال �ش �ك��وى،
ويصل إلى مجالس العمل التحكيمية
(إن ك��ان��ت م�ع� ّ�ي�ن��ة ،ألن�ه��ا تعطلت ستة
أش � �ه� ��ر ف � ��ي ان � �ت � �ظ ��ار ت ��وق� �ي ��ع م ��رس ��وم
التعيني) تكون النتيجة الحصول على
ت �ع��وي��ض .ه�ن��ا ي �ق� ّ�دم ن �ح��اس اق�ت��راح��ه
ل �ل �ق �ض��اة امل �ع �ن �ي�ي�ن ب � ��أن ي� �ن� �ظ ��روا إل��ى
األم � ��ور ب �ط��ري �ق��ة ث��ان �ي��ة ،أن ي�ج�ت�ه��دوا
ويخرجوا بأحكام قضائية تستند إلى

فهم مختلف للقانون ،أو االستناد إلى
ن �ص��وص ق��ان��ون �ي��ة أخ� ��رى غ �ي��ر ق��ان��ون
ً
ّ
العمل ،فيذكر م�ث�لا بنص ف��ي القانون
ال �ج��زائ� َ�ي ال ي�س�م��ح ب�ح��رم��ان أي عامل
م�م��ارس��ة ح�ق��وق��ه امل��دن�ي��ة ،ت�ح��ت طائلة
السجن.
ال تبدو محاولة نحاس «التحريضية»
ّ
للتغيير ،كل من مكانه ،نابعة من فراغ.
ال��وزي��ر ال��ذي أتيح ل��ه االط�ل�اع ع��ن كثب
على املمارسات السياسية بات متأكدًا
أن ال ن�ي��ة للتغيير م��ن ف ��وق .ي�ك�ف��ي أن
ن�س�ت�م��ع إل �ي��ه م �ق� ّ�دم��ًا أم �ث �ل��ة ع �م��ا ك��ان
ي��دور ف��ي مجلس ال ��وزراء لنعرف كيف
يفكر سياسيونا .هنا وزي��ر انزعج ألن
م �ش ��روع ال �ق��ان��ون ال� ��ذي ق � ّ�دم ��ه ن�ح��اس
ّ
ثان
يتألف من  24صفحة! وهنا وزي��ر ٍ
أب ��دى خ�ش�ي�ت��ه ع�ل��ى ال �ش��رك��ات ال �ت��ي ال
ت �ص� ّ�رح ع��ن ال�ع��ا ُم�ل�ين ل��دي�ه��ا للضمان
االج �ت �م��اع��ي ،إن ض � � ّ�م ب� ��دل ال �ن �ق��ل إل��ى
الحد األدنى لألجور! وهنا ثالث رفض
القيام بمسح اجتماعي لسكان لبنان
واملقيمني فيه «بحجة أننا نريد القيام
ب��امل�س��ح لتنفيع ب�ع��ض امل�س�ت�ش��اري��ن»!
علمًا أن أي تخطيط لسياسة عمالية،
ً
أو غيرها ،مرتبط أوال في معرفة ماذا
يوجد لدينا؟
ال تريد الدولة أن تعرف ما هو موجود
ل��دي�ه��ا .ال يمكن اس�ت�غ��راب ذل��ك ب�م��ا أن
ال �ن �ص��وص ال �ق��ان��ون �ي��ة «ت �ش �ك��ل ط ��اردًا
للبنانيني من سوق العمل في ما ّ
خص
ب �ع��ض امل � �ه� ��ن» ،ت �ق ��ول خ ��زع ��ل .وي��ؤك��د
ّ
ن �ح��اس أن «ه �ن��اك ات� �ص ��االت ي�ج��ري�ه��ا
م �س��ؤول��ون ك �ب��ار ف ��ي ال ��دول ��ة م ��ع دول
أج �ن �ب �ي��ة ل�ت�س�ه�ي��ل ه �ج ��رة ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين
إل �ي �ه��ا» .ج ��اء ذل ��ك ف��ي م �ع��رض إج��اب�ت��ه
ع��ن أسئلة الحاضرين املستفزة ،التي
ّ
صبت أيضًا لدى القاضية جريصاتي،
م��ا دفعها إل��ى ال�ق��ول« :نحن القضاة ال
نضع القانون ،بل ّ
نطبقه ،فال يمكنكم
ل ��وم ال �ق �ض��اء .امل �ل��وم ه��و غ �ي��اب ال��دول��ة
وال �ش �ع��ب ال ��ذي ي �ح��اس��ب» .ف�ه��ل يمكن
ً
التعويل فعال على هذا الشعب؟

