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على الغالف

ّ
 %98من العمال في لبنان بال حماية

 5وفيات و 6إصابات شهريًا في حوادث العمل

بيئة العمل في لبنان غير
آمنة ،فوفقًا إلحصاءات
«جمعية شركات الضمان
في لبنان» حتى أيلول/
سبتمبر ّ ،2018
يتبين أن
ً
 45.622عامال فقط من
مجمل ّ
العمال اللبنانيين
والمهاجرين يستفيدون
من بوليصة تأمين ّ
ضد
حوادث العمل واألمراض
المهنية ،أي ما يوازي %2.8
من مجمل العاملين بأجر أو
شبه األجر ،علمًا أن القانون
يفرض على أصحاب العمل
التأمين على جميع ّ
العمال
ّ
ضد هذه الحوادث

أﺳﺒﺎب ﺣﻮادث اﻟﻌﻤﻞ :اﻟﻮﻓﻴﺎت واﻹﺻﺎﺑﺎت
٧١

اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ورﺷﺔ ﺑﻨﺎء

١٣

ّ
تـقـ ّـدر «منظمة العمل الــدولـيــة» عدد
املـقـيـمــن ال ـنــاش ـطــن اق ـت ـصــاديــا في
لبنان في عام  ،2018بنحو مليونني
و 230ألــف عامل .فيما يشير «مسح
م ـيــزان ـيــة األسـ ــر ل ـع ــام  ،»2012وهــو
امل ـســح األح ـ ــدث ال ـص ــادر ع ــن «إدارة
اإلحصاء املركزي» و«البنك الدولي»،
إل ـ ــى أن  %72.3م ــن م ـج ـمــل ال ـق ــوى
العاملة (أي ما يساوي  1.613مليون
عامل في عام  )2018هم مستخدمون
شهريون أو مياومون أو على أساس
اإلن ـ ـتـ ــاج أو مـ ـت ـ ّ
ـدرب ــون أو يـعـمـلــون
ُ
لـ ـ ــدى أسـ ـ ــرهـ ـ ــم ،وي ـ ـف ـ ـتـ ــرض ق ــان ــون ــا
تسجيلهم فــي الضمان االجتماعي
والتأمني عليهم مــن ح ــوادث العمل،

ﺳﻘﻮط آﻟﺔ ّ
ﺣﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ

١١

اﻟﻤﺼﺪر :ﻗﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
)إﺣﺼﺎءات  -٢٠١٧ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ (٢٠١٩

فيفيان عقيقي

ﺳﻘﻮط )ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﻮﺣﺔ إﻋﻼﻧﻴﺔ /ﻋﻤﻮد ﻛﻬﺮﺑﺎء(

ّ
إل أن  %60.7منهم ( 979ألف عامل)
م ـ ـك ـ ـتـ ــومـ ــون وغـ ـ ـي ـ ــر مـ ـس ـ ّـجـ ـل ــن وال
ـأي ح ـمــايــة م ــن ّ
ي ـح ـظــون بـ ـ ّ
أي ن ــوع،
وه ــو م ــا ي ـتــوافــق نـسـبـيــا م ــع نسبة
ال ـع ـم ــال ــة ال ــان ـظ ــام ـي ــة ال ـت ــي ق ـ ّـدره ــا
الـبـنــك ال ــدول ــي فــي ع ــام  2010بنحو
 %56مـ ــن م ـج ـمــل ال ـ ـقـ ــوى ال ـع ــام ـل ــة،
وتشمل الغالبية الكبرى من ّ
العمال
األجـ ــانـ ــب والـ ـع ــام ــات ف ــي ال ـخــدمــة
ّ
املنزلية ،ونحو نصف العاملني في
ال ـق ـطــاع ال ـت ــرب ــوي وال ـج ـه ــاز املــدنــي
ف ــي ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام ،وأك ـث ــر م ــن ثلث
العاملني بأجر في القطاع الخاص.
هذه املعطيات ّ
تبي أن نسبة ّ
العمال
ّ
ّ
املحميني من حــوادث العمل تقل عن
 ،%2.8ورب ـم ــا أق ــل بـكـثـيـ ّـر ف ــي حــال
األخ ــذ بــالـحـسـبــان ع ــدم دق ــة األرق ــام

ً
الموت حرقًا وصعقًا وفرمًا ...وإهماال
ُت ّبي إحصاءات قوى األمن الداخلي أنه خالل السنتني املاضيتني مات ّ 3
عمال حرقًا ،و8
بصعقات كهربائية ،و 13سقطوا أثناء تركيب لوحات إعالنية أو صيانة أعطال كهربائية ،و7
علق شاله بـ«كومبرسور
آخرون عند قيامهم بتنظيف شرفات منزلية ،وكذلك توفي عامل ِ
الهواء» في أحد املعامل ،وآخر بسبب وقوع «سلك ونش» على رأسه ،و 10آخرون بسبب
ً
سقوط آلة ّ
حادة أو حائط دعم عليهم ،فيما قضى ّ 71عامال سقوطًا في ورش بناء...
ّ
تدل هذه النماذج على مدى وحشية بيئة العمل في لبنان ،إل أنها ّ
تمر من دون ّأي اكتراث.
فوزارة العمل عاطلة عن العمل في هذا املجال ،وهي ال تجد نفسها ّ
معنية بأكثر من «متابعة
الشكاوى التي قد تصلها» ،مع ما يشوب هذه املتابعة من انحياز في أحيان كثيرة لصالح
أصحاب العمل.

٩

اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ ﻣﻌﻤﻞ

٨

ﺻﻌﻘﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

٧

أﻋﻤﺎل ﺻﻴﺎﻧﺔ )ﺳﻨﻜﺮﻳﺔ وﺗﺪﻓﺌﺔ وﺗﺒﺮﻳﺪ(

٧

ﺳﻘﻮط ﻋﻦ ﺷﺮﻓﺔ )أﻋﻤﺎل ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ(

٥

اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻟﺘﺼﻠﻴﺢ اﻟﺴﻴﺎرات

٤

ﺣﺮﻳﻖ داﺧﻞ ﺷﺮﻛﺔ أو ﻣﻌﻤﻞ

٣

أﻋﻤﺎل زراﻋﻴﺔ

٣

ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﻈﻴﻔﺎت

٣

ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﺑﻨﺰﻳﻦ

٩

ﻏﻴﺮﻫﺎ

ّ
ّ
بالعمال املهاجرين وظروف
املتعلقة
العمل التي يعانون منها.

 5وفيات و 6إصابات شهريًا
وفقًا إلحصاءات قوى األمن الداخلي
ُس ـ ّـج ــل ن ـح ــو  165حـ ـ ــادث ع ـم ــل بــن
عام  2017ومنتصف نيسان /أبريل
ً
ّ ،2019أدت إلـ ـ ــى وف ـ ـ ــاة  72ع ــام ــا
وإصــابــة  93آخــريــن .وخ ــال األشهر
ال ـث ــاث ــة األولـ ـ ــى م ــن ال ـع ــام ال ـحــالــي،
ً
توفي  15عامال وأصيب  19آخرون،
أي ب ـم ـع ـ ّـدل  5حـ ـ ــاالت وفـ ـ ــاة وأك ـث ــر
م ــن  6إص ــاب ــات ش ـه ــري ــا ،وهـ ــو يـعـ ّـد
رق ـمــا ك ـب ـي ـرًا بــالـنـسـبــة إل ــى اقـتـصــاد
شـبـيــه بــاالقـتـصــاد الـلـبـنــانــي يفتقر
للصناعة والزراعة وسالسل اإلنتاج
ّ
وتتركز  %70من العمالة في التجارة
وال ـق ـط ــاع ــات ال ـخ ــدم ـي ــة وال ــوس ــاط ــة
املالية ،في مقابل  %16.3في الزراعة
والصناعة ،و %13.7فــي اإلنـشــاءات
ّ
والنقل وأنشطة البريد واالتصاالت.
ّ
تتضمن هذه اإلحصاءات،
إلى ذلك ،ال
ّ
وف ـقــا لـشـعـبــة ال ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة في
ّ
العامة لقوى األمن الداخلي،
املديرية
«س ـ ــوى حـ ـ ــوادث ال ـع ـمــل ال ـت ــي جــرى
ّ
التبليغ عنها وسطرت فيها محاضر
نتيجة ّادعـ ــاء عــامــل مـصــاب أو أهــل
عامل متوفى ،وبالتالي هناك حاالت
أخرى ال ّ
يتم التبليغ عنها وال يعلم
ّ ً
أحــد بها ،خصوصًا أن هناك عماال
ّ
لـبـنــانـيــن وأج ــان ــب ال ي ـبــل ـغــون عن
ّ
يتعرضون لها خوفًا
الحوادث التي
من طردهم وفقدان عملهم ،أو خوفًا
مــن االعـتـقــال والترحيل بسبب عدم
قــانــونـيــة أوراق ـه ــم ،وكــذلــك ال تشمل
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دوالرًا أميركيًا هي القيمة
الوسطية التي دفعتها شركات
التأمين الخاصة حتى أيلول/
ّ
سبتمبر  ،2018لقاء التكفل
باستشفاء العاملين الذين
ّ
تعرضوا لحوادث عمل وهي
ال تشمل العامالت في الخدمة
المنزلية

هــذه اإلح ـصــاءات انـتـحــار العامالت
األجـنـبـيــات فــي الـخــدمــة املـنــزلـيــة ،أو
التصريحات التي تفيد بأن اإلصابة
ن ــاتـ ـج ــة ع ـ ــن حـ ـ ـ ــادث خـ ـ ـ ــارج ال ـع ـمــل
لــاس ـت ـفــادة م ــن ت ـقــدي ـمــات الـضـمــان
االج ـت ـمــاعــي ،ال سـ ّـيـمــا ف ــي ال ـحــاالت
ّ
التي يكون فيها ّ
متهربًا
رب العمل
من التأمني على ّ
العمال لديه».

دولة أصحاب العمل
ه ــذه الـحـمــايــة امل ـتــوافــرة لـعــدد قليل
ج ـ ـ ّـدًا م ــن ال ـع ـ ّـم ــال م ـج ـت ـ ّـزأة ،وهـ ــي ال
تقيهم مــن ّ
أي عـجــز مــؤقــت أو دائ ــم،
ّ
ّ
جزئي أو كلي قد يعيقهم عن العمل،
وكذلك ال تحمي أسرهم من املخاطر
االجـتـمــاعـيــة واالقـتـصــاديــة الـتــي قد
ّ
تترتب عليها ج ـ ّـراء تـعـ ّـرض العامل

املعيل لعجز أو وفــاتــه .ويـعــود ذلك
إلى امتناع السلطة السياسية ،منذ
 56ع ــام ــا وحـ ـت ــى ال ـ ـيـ ــوم ،ع ــن إقـ ــرار
مـ ــرسـ ــوم ي ـج ـي ــز بـ ـ ــدء الـ ـعـ ـم ــل ب ـف ــرع
طـ ـ ــوارئ ال ـع ـمــل واألمـ ـ ـ ــراض املـهـنـيــة
فـ ــي الـ ـصـ ـن ــدوق ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـض ـمــان
ّ
يتضمن أحكامًا
االجتماعي ،والــذي
ت ـت ـضـ ّـمــن ت ــداب ـي ــر إل ــزام ـي ــة لـلــوقــايــة
مــن ح ــوادث الـعـمــل ،وت ـقـ ّـدم الحماية
االجـتـمــاعـيــة واالق ـت ـصــاديــة للعامل
فــي ح ــال تـعـ ّـرضــه ل ـحــادث فــي عمله
ّ
ّ
وأدى إلــى تعطله عــن العمل مؤقتًا
أو بشكل دائـ ــم ،أو إصــابـتــه بمرض
م ـه ـنـ ّـي نـتـيـجــة ال ـق ـي ــام ب ـع ـم ـلــه ،عبر
ّ
الصحية الكاملة
تــأمــن التقديمات
وال ـت ـع ــوي ـض ــات ورات ـ ـ ــب دائـ ـ ــم يـقـيــه
العوز.
ي ـ ـقـ ــول رئ ـ ـيـ ــس م ـص ـل ـح ــة ال ـق ـض ــاي ــا
فـ ــي الـ ـصـ ـن ــدوق ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـض ـمــان
االجتماعي صــادق علوية« :ال شيء
يحول دون وضع فرع طوارئ العمل
واألمراض املهنية قيد التنفيذ سوى
ع ــدم وجـ ــود إرادة إلص ـ ــدار مــرســوم
ب ــدء تنفيذ الـقــانــون وتـحــديــد نسبة
االش ـ ـتـ ــراكـ ــات املـ ـفـ ـت ــرض ب ــأص ـح ــاب
العمل تسديدها .وهـنــا لـ ّـب املشكلة
ك ــون أص ـحــاب الـعـمــل غـيــر مــوافـقــن
على زيادة مساهمتهم باالشتراكات،
وي ـك ـ ّـررون الـحـ ّـجــة نفسها مـنــذ أكثر
مــن نـصــف ق ــرن ،وه ــي أن االقـتـصــاد
ال يحتمل وال يجوز تحميلهم أعباء
إضــاف ـيــة .لـكــن فــي امل ـقــابــل ،ي ـتـ ّـم تــرك
العامل لقدره كونه الحلقة األضعف،
فهو يبيع ّ
قوة عمله لصالح ّ
رب عمل
يراكم رأسماله ،ومــن دون الحصول
على ّ
أي حماية ،خصوصًا أن شركات
ّ
ال ـتــأمــن ال ت ـع ــوض ع ـنــه ،وف ــي حــال
دفـعــت التعويضات غالبًا مــا تكون
ضئيلة وضمن هوامش تحافظ على
ربحيتها» .ويتابع علوية« :قد تكون
حوادث العمل في لبنان أقل خطورة
مـ ـ ــن األم ـ ـ ـ ـ ـ ــراض املـ ـهـ ـنـ ـي ــة ال ـن ــاج ـم ــة
ع ــن ال ـع ـم ــل ،ال سـ ّـي ـمــا أن االق ـت ـصــاد
اللبناني يفتقر للصناعات الكبيرة
التي تشهد الحوادث الطارئة األكثر
خ ـ ـ ـطـ ـ ــورة ،ف ـ ــي ح ـ ــن أن ال ــوظ ــائ ــف
ّ
امل ـ ـتـ ــوافـ ــرة تـ ـت ــرت ــب ع ـل ـي ـهــا أم ـ ــراض
مــزمـنــة ودائـ ـم ــة ،مـثــل إص ــاب ــة عـ ّـمــال
معامل الترابة بالسرطان ونسيانهم،
ّ
أو ّ
تعرض موظفي املصارف واإلدارة
ألمراض مزمنة في الظهر ،أو ّ
تعرض
ع ـ ّـم ــال ال ـك ـه ــرب ــاء ل ـت ـش ـ ّـوه ــات دائ ـمــة
نتيجة عملهم أو ألم ــراض تنفسية
ّ
مختلفة ...علمًا أن كــل هــذه الحاالت
ـان ال ـ ــذي ال
يـلـحـظـهــا ق ــان ــون ال ـض ـم ـ ّ
ّ
مجرد
يحتاج ألي إعادة نظر ،وإنما
السماح بتطبيقه».
حاليًا تخضع حوادث العمل ألحكام
امل ـ ــرس ـ ــوم االش ـ ـتـ ــراعـ ــي رق ـ ــم 25 ET
الــذي ألقى مسؤولية التعويض عن
إصــابــات العمل على عــاتــق صاحب
الـ ـعـ ـم ــل ،وح ـ ـصـ ــر هـ ـ ــذه امل ـس ــؤول ـي ــة
ب ـب ـعــض األع ـ ـمـ ــال واملـ ـش ــاري ــع ال ـتــي
ت ـع ـ ّـد خ ـط ـيــرة بـطـبـيـعـتـهــا ،كــالـعـمــل
في املناجم واملقالع والبناء وورش
ح ـف ــر األتـ ــربـ ــة واس ـت ـث ـم ــار ال ـغ ــاب ــات
وأعمال الشحن والتفريغ والتنقيب
عن اآلثــار ،والــذي ُعـ ّـدل في عام 1983
ب ـمــوجــب امل ــرس ــوم االش ـت ــراع ــي 136
وتـضـ ّـمــن أحـكــامــا أكـثــر شمولية من
ّ
املـ ــرسـ ــوم الـ ـق ــدي ــم ،ت ـخ ـضــع ل ـه ــا ك ــل
اإلصـ ــابـ ــات امل ـف ــاج ـئ ــة ال ـن ــاج ـم ــة عــن
ع ــام ــل خ ــارج ــي وقـ ــد ت ـل ـحــق بــأجـيــر

مــرت ـبــط بـعـقــد اس ـت ـخ ــدام ،م ــع إب ـقــاء
مـســؤولـيــة الـتـعــويــض ع ــن إصــابــات
ال ـع ـم ّــل ع ـل ــى ع ــات ــق ص ــاح ــب الـعـمــل
فيتكفل بها مباشرة أو يـ ّ
ـؤمــن على
األج ـ ـ ـيـ ـ ــر ب ـ ـمـ ــوجـ ــب ب ــولـ ـيـ ـص ــة ضـ ــدّ
ح ـ ـ ــوادث ال ـع ـم ــل لـ ــدى ش ــرك ــة تــأمــن
ّ
خـ ّ
ـاص ــة .إل أن أح ـكــام امل ــرس ــوم 136
هـ ـ ــذه ب ـق ـي ــت دون تـ ـل ــك امل ـن ـص ــوص
عنها في قانون الضمان االجتماعي
ال ـص ــادر فــي ع ــام  ،1963س ــواء على
صعيد الفئات املشمولة بأحكامه أو
ّ
اإلص ــاب ــات املـغــطــاة أو التعويضات
املدفوعة.

نقابات وهمية بال مطالب وال برامج
«ليلة عيد العمال ّ
تعم العالم
التظاهرات والتحركات ،بينما
يحتفل به االتحاد العمالي
في لبنان في صالة ّ
مبردة،
ُ
تحجز صفوفها األولى
ّ
للسياسيين وممثليهم،
وينتهي بكوكتيل ،فيما
يغيب ّ
العمال عنه» .هذا
ما يختصر به أحد النقابيين
«العتاق» الوضع النقابي في
ّ
وعملية ًالتدجين التي
لبنان
خضع لها ،سائال «كيف لنا
ّ
كعمال أن نرفع الصوت في
وجه السلطة ،في حين أن
االحتفال يكون في كل سنة
برعاية أحد رؤسائها»

ّ
الصناعات الــورقـيــة فــي لبنان «املشكل
ّ
ويضم نحو 100منتسب»
من  3نقابات
وفق مصادر االتحاد.
التأثير الحزبي /املذهبي على االتحاد
العمالي العام ،ينسحب على هيئة مكتب
ّ
تضم  12عضوًا
املجلس التنفيذي ،التي
يـنـتـخـبـهــم امل ـج ـلــس ال ـت ـن ـف ـيــذي م ــن بني
أعضائه (املادة  21من القانون األساسي
ً
لـ ــات ـ ـحـ ــاد) ،ولـ ـك ــن «بـ ـ ـ ــدال مـ ــن ان ـت ـخــاب
أعضائها يجري تعيينهم أو تزكيتهم
باالتفاق بني األحزاب الثالثة األساسية
املـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى االتـ ـ ـح ـ ــاد» .ان ـع ـك ــاس
الـتـطــويــع الـحــزبــي عـلــى حــركــة االتـحــاد،
ُيضاف إليه أن مورده املالي الوحيد هو
«الــدولــة اللبنانية الـتــي تمنحه سنويًا
 500مليون ليرة ،ارتفعت هذا العام إلى
مليار ليرة!» وفق معلومات «األخبار».
األمــر الــذي يطرح السؤال حول إمكانية
معارضة االتحاد للسلطة والحفاظ على
استقالليته.
مشكلة تمثيل االت ـحــاد الـعـمــالــي الـعــام
لــات ـحــادات الـنـقــابـيــة الـعـمــالـيــة (اتـحــاد
ات ـ ـحـ ــادات األج ـ ـ ـ ــراء) ،ت ـظ ـهــر ج ـلـ ّـيــا لــدى

إيلده الغصين

ّ
يضم االتحاد ّ
العمالي
 600نقابة في مقابل
انخفاض أعداد المنتسبين

وﻓﻴﺎت وإﺻﺎﺑﺎت
وﻓﻴﺎت

٢٤

إﺻﺎﺑﺎت

٣٤

وﻓﻴﺎت

٣٣

 ١٧ﺳﻮرﻳﴼ ،ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺎن ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎن

 ٢٥ﺳﻮرﻳﴼ ٣ ،ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ٣ ،أﺛﻴﻮﺑﻴﻴﻦ

 ٢٤ﺳﻮرﻳﴼ ٣ ،ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ،ﻫﻨﺪي،
ﺑﻨﻐﻼدﺷﻲ

إﺻﺎﺑﺎت

وﻓﻴﺎت

٤٠

١٥

ﻧﻴﺴﺎن  /أﺑﺮﻳﻞ

إﺻﺎﺑﺎت

اﻟﻤﺠﻤﻮع

١٩

 ٢٧ﺳﻮرﻳﴼ ٧ ،ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ
أﺛﻴﻮﺑﻴﺎن
 ١١ﺳﻮرﻳﴼ ٣ ،ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ،
ﺑﻨﻐﻼدﺷﻲ
 ١٥ﺳﻮرﻳﴼ،
 ٤ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ

وﻓﻴﺎت ٧٢

ّ
يـ ـ ـت ـ ــذك ـ ــر ال ـ ـن ـ ـق ـ ــاب ـ ــي الـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــق أيـ ـ ـ ــام
ال ـس ـب ـي ـع ـي ـن ـي ــات« ،حـ ـ ــن كـ ـ ــان ال ـع ـم ــال
ينزلون مع عائالتهم لالحتفال بالطبل
والزمر ويجوبون الشوارع في الحمراء
وســواهــا» .يستخدم ذاكــرتــه للمقارنة
مــع الــوضــع ال ــذي وصـلــت إلـيــه الحركة
الـنـقــابـيــة .وف ــق الـنـقــابــي نـفـســه ،حصل
الـ ـتـ ـح ـ ّـول ف ــي م ـش ـهــد ال ـع ـم ــل ال ـن ـقــابــي
الـعـمــالــي اع ـت ـبــارًا م ــن ع ــام  ،1993بعد
ّ
تــرخـيــص وزي ــر الـعـمــل حينها عبدلله االطـ ـ ــاع ع ـلــى الئ ـح ــة أعـ ـض ــاء املـجـلــس
األم ـ ــن ل ـس ـب ـعــة ات ـ ـحـ ــادات جـ ــديـ ــدة ،إذ ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـ ــات ـ ـحـ ــاد ،أي االتـ ـ ـح ـ ــادات
«ت ـط ـ ّـور االت ـح ــاد الـعـمــالــي ال ـعــام مــن  9الـنـقــابـيــة الـ ـ ــ ،49ه ــذه االتـ ـح ــادات تحمل
ّ
ات ـ ـحـ ــادات ن ـقــاب ـيــة ف ــي  ،1970إلـ ــى  21أسـمــاء مـكـ ّـررة ومعظمها مشكل بالحد
ات ـح ــادًا ف ــي  ،1993وإل ــى  28ف ــي  1997األدنــى من النقابات ( 3نقابات لتشكيل
اس ـت ـم ـ ّـرت ه ــذه ال ـس ـيــاســة ح ـتــى وصــل اتـ ـح ــاد) ،وه ــي غــال ـبــا تـجـمـيـعــات ليس
العدد إلى  37اتحادًا نقابيًا في  »2000مــن راب ــط بينها مـثــل «ات ـحــاد النقابات
(زبيب وبدران .)2001 ،االتحاد العمالي العمالية لـلـخــدمــات الـعــامــة فــي لبنان»
ّ
يضم اليوم نحو  49اتحادًا (ي ـج ـمــع ن ـق ــاب ــات ع ـم ــال ش ــرك ــة ال ـتــرابــة
العام بات
وف ــق الئ ـح ــة االت ـ ـحـ ــادات األعـ ـض ــاء في الوطنية ،مستشفى أوتيل ديو والصناعة
املـجـلــس الـتـنـفـيــذي ل ـعــام  .2018تـضـ ّـم اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرونـ ـ ـي ـ ــة).
وفــق تـقــديــرات مـصــادر االت ـحــاد «نحو «اتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
 450ن ـق ــاب ــة ،أو ن ـح ــو  600ن ـق ــاب ــة إذا ال ـن ـقــابــات
احتسبنا معها نقابات أصحاب العمل
والحرفيني ،في مقابل انخفاض أعداد
امل ـن ـت ـس ـب ــن إل ـ ــى الـ ـنـ ـق ــاب ــات وال ـع ـم ــال
بشكل عــام» .االزدي ــاد املطرد في أعــداد
ً
الـنـقــابــات واالت ـح ــادات النقابية وبــدال
ً
من أن يكون عامال مساعدًا لتنشيط
الحركة النقابية ،يختصره النقابي
العتيق بالجملة التالية« :زاد الرأس
تـ ّ
ـورمــا والـجـســم ضـعـفــا» ،بالنسبة
إل ـي ــه «ك ـ ــان عـ ــام  1993حــاس ـمــا في
ان ـح ـســار ه ــام ــش ال ـحــركــة الـنـقــابـيــة
اللبنانية ،تلته فـتــرة تـجــاذبــات بني
َ
طرفي السلطة بني عامي  1993و،1997
انـتـهــت بـسـيـطــرة أحـ ــزاب األم ــر الــواقــع
على الحركة النقابية».
ضـعــف الـحــركــة الـنـقــابـيــة يــرتـبــط حكمًا
بمسار االتحاد العمالي العام في لبنان
الذي يحتكر تمثيل العمال ،هذا االتحاد
ي ـتــألــف م ــن م ـج ـلــس ت ـن ـف ـيـ ّ
ـذي «ي ـتــألــف
م ــن مـ ـن ـ َ
ـدوب ــن اث ـن ــن ع ــن ك ــل ات ـح ــاد
م ـن ـت ـســب» (امل ـ ـ ــادة  14م ــن ال ـقــانــون
األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي ل ـ ــاتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـعـ ـم ــال ــي
العام) ،وقانونه بذلك يساوي في
التمثيل بني االتحادات الفاعلة
ّ
الوهميةّ .فعلى
واالتـحــادات
سـ ـبـ ـي ــل املـ ـ ـ ـث ـ ـ ــال ،ي ـت ـم ــث ــل
اتـحــاد نـقــابــات موظفي
املـ ـص ــارف ف ــي لـبـنــان
«الـ ــذي ي ـضـ ّـم نحو
 9آالف مـنـتـســب»
بـ ـ ـعـ ـ ـض ـ ــوي ـ ــن ف ــي
التنفيذي،
املجلس
ّ
تمامًا كما يتمثل
اتـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــاد ع ـ ـم ـ ــال
أنجل بوليغان ــ المكسيك
وم ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــي

إﺻﺎﺑﺎت ٩٣

المصدر :قوى األمن الداخلي (إحصاءات  - 2017نيسان/أبريل )2019

الدولة التي ال تكترث ّ
لعمالها
ّ
تعد وزارة العمل الجهة األولى املعنية بمتابعة قضايا ّ
العمال وتنظيم
العمل وتحسني ّ ظروفه تبعًا للقوانني املرعية واالتفاقيات الدولية التي
بالعمال .إل أن الوزارة لم ّ
ُتعنى ّ
تسجل في تقاريرها السنوية بني عامي
 2009و 2017سوى حادث عمل واحد في عام ّ .2017
يبرر مدير عام
الوزارة جورج أيضا األمر في اتصال مع «األخبار» بالقول إن «ال عالقة
لوزارة العمل بحوادث العمل .مش شغلتنا .املوضوع عند شركات
ّ
نتدخل في حال اشتكى أحد ّ
العمال من عدم التعويض له».
التأمني .نحن
في املقابل ،ال يملك الصندوق الوطني للضمان االجتماعي نظامًا خاصًا
ّ
صالحياته الراهنة
إلحصاء حوادث العمل باعتبارها «ال تدخل ضمن
نتيجة عدم تأسيس فرع طوارئ العمل واألمراض املهنية» ،وفقًا لرئيس
مصلحة القضايا في الصندوق صادق علويةّ .أما قوى ّاألمن الداخلي
فهي ال تقوم بفرز هذه الحوادث بطريقة آلية فور وقوعها ،إل أنها الجهة
الوحيدة التي تعاونت في توفير إحصاءات حول حوادث العمل في
لبنان ،وقد حصلت عليها «األخبار» ً
بناء على طلب ُو ّجه إلى املدير العام
اللواء عماد عثمان عبر شعبة العالقات ّ
العامةّ ،
وتفرغ لتنفيذه مجموعة
ّ
لقوى األمن الداخلي على مدار
من العناصر العاملني في ّ املديرية العامة ّ
أكثر من ثالثة أسابيع تم خاللها تفريغ كل املحاضر التي تعود إلى
عامي  2017و 2018وحتى منتصف نيسان /أبريل .2019

ّ
يضم بدوره 3
العمالية للنقل البحري»
نقابات فقط بمجموع نحو  150منتسبًا.
«اتحاد نقابات العاملني في زراعة التبغ
والتنباك» (يرأسه نائب رئيس االتحاد
العمالي الـعــام حسن فقيه) وهــو ليس
اتـ ـح ــاد أجـ ـ ــراء وم ـ ــع ذل ـ ــك ه ــو مـنـتـســب
لالتحاد العمالي العام« .اتحاد نقابات
مستخدمي وعمال البترول» مثال آخر
عـلــى االت ـح ــادات الــوهـمـيــة «إذ ال يوجد
بـتــرول وال عـمــال ب ـتــرول» وفــق مصادر
االت ـح ــاد الـعـمــالــي ال ـع ــام .األمـ ــر يصبح
أكثر طــرافــة مــع «اتـحــاد نقابات العمال
واملستخدمني فــي الـشـمــال» ( 4نقابات
حقيقية مــن أصــل  ،)23إذ «يـضـ ّـم نقابة
عمال صناعة صناديق الخشب للفاكهة
وال ـخ ـض ــار ،عـلـمــا أن امل ـه ـنــة ان ـقــرضــت،
ونقابة عمال كراسي الخيزران ونقابة
دهــانــي الــديـكــو والـلـيـسـتــرو وه ــي مهن
ّ
انـتـهــت وبـقـيــت نـقــابــاتـهــا» .وق ــد تشكل
بوجه اتحاد الشمال ،سياسيًا« ،اتحاد
ع ـمــال الـنـقــابــات الــوطـنـيــة فــي الـشـمــال»
وي ـض ـ ّـم ب ـ ــدوره ســائ ـقــن ل ـي ـســوا أجـ ــراء.
إلى ذلك ثمة «االتحاد اللبناني لنقابات
سائقي الـسـيــارات العمومية ومصالح
النقل» وهو اتحاد فئات خاصة وليس
أجـ ـ ــراء .ات ـح ــاد ن ـقــابــات ق ـط ــاع ال ـف ـنــادق
ودور التغذية والـلـهــو فــي لـبـنــان ،الــذي
«ي ـط ـلــق م ــواق ــف ض ــد ال ـع ـمــال األج ــان ــب
في لبنان واملزاحمة األجنبية ،في حني
أن املشكلة يجب أال تكون بني الضحايا
أنفسهم ،بل للمطالبة باملساواة وتأمني
األج ــر ال ـعــادل لجميع الـعـمــال ومنحهم
الحد األدنى والضمان».
املـشـكـلــة األبـ ــرز ال ـتــي أث ــرت عـلــى العمل
النقابي فــي لبنان ،يربطها النقابيون
ب ــ«ال ـض ـع ــف ال ـب ـن ـي ــوي ال ـت ــاري ـخ ــي فــي
ّ
قطاع الصناعة» ،وتشك ِله من مؤسسات
ّ
تضم أعدادًا كبيرة من العمال
صغيرة ال
وال تكون نــواة للتحركات والتمركزات
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـعـ ـم ــال .ويـ ـ ـ ــرى ال ـب ــاح ــث
والخبير النقابي د .غـســان صليبي أن
«األزمـ ــة االقـتـصــاديــة بـحـ ّـد ذات ـهــا عائق
أم ـ ــام ال ـح ــرك ــة ال ـع ـمــال ـيــة وال ـ ـقـ ــدرة على
ّ
املطالبة ،ففي ظــل األزم ــة تصبح حجج
ّ
أصحاب العمل أقــوى لصرف عمالهم».
وب ــامل ـق ــارن ــة ب ـمــا وص ـل ــت إل ـي ــه ال ـحــركــة
النقابية فــي الـسـنــوات األخ ـي ــرة ،يـقــول:
«ال ش ــيء تـغـ ّـيــر عــن الـســابــق ،الضعف
م ـس ـت ـم ـ ّـر فـ ــي الـ ـح ــرك ــة ال ـن ـق ــاب ـي ــة،
فــال ـن ـقــابــات ال ـفــاع ـلــة ال يمكنها
ّ
الـ ـتـ ـش ــك ــل فـ ــي امل ــؤسـ ـس ــات
الـصـنــاعـيــة ال ـص ـغ ـيــرة...
ال ـع ـم ــل ال ـن ـق ــاب ــي غـيــر
ّ
م ـ ـنـ ــظـ ــم ف ـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع
ال ـ ـخـ ــاص» .ووف ــق
ورق ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـح ـث ـي ــة
أعــدهــا صليبي
ّ
يتبي «أن %53
م ــن االتـ ـح ــادات
الـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ـ ــة
م ــذهـ ـب ـ ّـي ــة ،وه ــي
اتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات بـ ــا
وظيفة وال تـحـ ّـرك وال
م ـطــالــب وال ب ــرام ــج ،ما
خـ ــا بـ ـع ــض االت ـ ـح ـ ــادات
امل ـ ــذه ـ ـب ـ ـ ّـي ـ ــة أو ال ـ ـحـ ــزبـ ـ ّـيـ ــة
ال ـق ـط ــاع ـي ــة» .أم ـ ــا األسـ ـب ــاب،
وفـ ـ ــق ص ـل ـي ـب ــي ،ف ـه ــي «ج ـم ـلــة
من التراكمات والخلل البنيوي
ّ
فتحرك الناس يحتاج
والطائفية،
إل ــى فـهــم عميق لــأزمــة وق ــدرة على
الـ ـتـ ـح ـ ّـرك ،ف ـي ـمــا م ــواق ــف الـسـيــاسـيــن
ّ
والخبراء االقتصاديني تتبدل من يوم
إلى آخــر .لسنا بمستوى مواجهة أزمة
من هذا النوع ال على صعيد األفراد وال
النقابات وال املجتمع املدني» .ويضيف
«ث ـم ــة ت ـبــاعــد كـبـيــر ب ــن ح ـجــم امل ـعــا ّنــاة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـت ــي ن ـع ـي ـش ـهــا وت ــدن ــي
م ـس ـتــوى امل ــواج ـه ــة وال ـت ـح ـ ّـرك .يـجــري
ّ
التصرف وكأننا غير مقبلني على
ّ
انهيار ،وتقوم بعض التحركات
بالتظاهر من دون أفكار جديدة
للضغط واملطالبة».

