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�إ�شكاالت  �أبرز  يتناول  عدد  الإجناز  خططنا  حني 

�أبو  كميل  �لعمل  وزير  يكن  مل  لبنان،  يف  �لعمالة 

يقت�شر  �أن  �آنذ�ك  �آثرنا  وقد  بعد.  وز�رته  توّل  �شليمان 

من  �لتقليل  دون  من  �للبنانية،  �لعمالة  على  �لعدد 

خطورة �الأو�شاع �لناجتة عن ��شتقد�م �أعد�د كبرية من 

�لعّمال �الأجانب �أو عن تدّفق مئات �آالف �لالجئني 

�أو �ملهاجرين �إل �شوق �لعمل �للبنانية �أو عن �إخ�شاع 

�لكثري  يف  تناولناه  ما  وفق  ��شتغالل  ل�شروط  هوؤالء 

من �أعمالنا. وقد جاء �إطالق �لوزير �أبو �شليمان »خطة 

�لعاملة  لليد  حمايًة  �لنظامية،  غري  �لعمالة  مكافحة 

وذلك  �لتوجه،  هذ�  ب�شحة  �قتناعنا  ليعزز  �للبنانية« 

�أربعة:   الأ�شباب 

-ال�سبب الأول: حماية �لعمالة �للبنانية ال تختزل 

عن  فبمعزل  �لنظامية.  غري  �الأجنبية  �لعمالة  مبكافحة 

�أي حكم على �لنو�يا، ُيخ�شى �أن تقودنا حملة �لوزير 

�لعاملة  �ليد  �إ�شكاالت  �ختز�ل  �إل  �شليمان،  �أبو 

�للبنانية بنق�ص فر�ص �لعمل تبعاً ملناف�شة �لعمالة غري 

�شبه  ب�شكل  �الختز�ل، حْجبه  وموؤّدى هذ�  �لنظامية. 

وروؤو�ص  �لعمل  �أ�شحاب  مع  �مل�شالح  ت�شارب  كامل 

وموؤ�ش�شاتية  قانونية  حلول  من  ي�شتدعيه  وما  �ملال 

جازمة.

�شروط  جلهة  �لكبري  �لتباين  هو  الثاين:  -ال�سبب 

�لعمل بني هذه �لعمالة و�لعمالة �الأجنبية. فعد� عن 

د �لعامل �الأجنبي من �أية 
ّ
�أّن عدم نظامية �الإقامة يجر

�ال�شتغالل،  من  عالية  لدرجة  عر�شة  ويجعله  حقوق 

ي�شكل نظام �لكفالة بحد ذ�ته �متياز�ً هائاًل الأ�شحاب 

من  معهم  �ملتعاقد  �لعامل  بتجريد  لهم  ي�شمح  �لعمل 

�شرعية �إقامته يف �أي حني.

من هنا، بد� لنا من �ل�شروري در�ص �إ�شكاالت �لعمالة 

�للبنانية على حدة، على �أمل �أن ي�شّكل مدخاًل لي�ص 

فقط حلماية حقوقها ولكن �الأهم الإعادة �لتاأكيد على 

�ملن�شاأة  ة  �ملخت�شّ و�لهيئات  �لعمل  قانون  دور  �أهمية 

مبوجبه، يف �إعادة �لتو�زن �إل عالقات �لعمل. 

نقا�ص  �إطالق  يف  �مل�شاهمة  هو  الثالث:  -ال�سبب 

جدي وعقالين حول �شروط �لعمل �لالئق يف لبنان 

ودور �لقانون و�ملوؤ�ش�شات �ملخت�شة يف �شمانه.

هذه  تبيان  �شاأن  من  �أّن  فهو  الرابع،  ال�سبب  اأما 

�الأكرث  با�شت�شر�ف �حللول  لنا  ي�شمح  �أن  �الإ�شكاالت 

منزلقات  عن  بعيد�ً  �للبنانية،  �لعمالة  حلماية  مالءمة 

ذ�ت  �حللول  ��شت�شهال  حتى  �أو  ع 
ّ
�لت�شر �أو  �الرجتال 

بعينهم،  �أ�شخا�ص  باإر�دة  �ملرتبطة  �أو  �الآين  �ملفعول 

و�لتي توؤدي يف �أح�شن �الأحو�ل �إل معاجلة حمدودة 

ومن دون غد. 



فهرس2

العمالة؟ حماية  في  المؤسسات  أداء  نقّيم  كيف 

العمل في  النساء 

العمل؟ وأصحاب  العمال  بين  ن  تواز أي  العمل:  وط  شر

أدوار متعددة لوزارة العمل في تنظيم 
عالقات العمل: الحقوق عند اليسر... فقط؟

علوه سعدى 
رئي�شة ق�شم �ل�شحافة يف �ملفكرة �لقانونية

الفجوات الجندرية في األجور والمداخيل في لبنان 

يري حر ونزار  قاننجي  يان  ر
ريان قاننجي: باحثة، تعّد �أطروحة دكتور�ه يف �القت�شاد

نز�ر حريري: �أ�شتاذ يف �القت�شاد ومدير �ملر�شد �جلامعي للو�قع 

�الجتماعي و�القت�شادي

الحّمالون على أبواب السوبرماركت

حسين وليد 
�شحايف

ما هو دور المؤسسة الوطنية لالستخدام؟ 
وكيف يمكن تفعيله؟

أيوب لور 
�شحافية، من فريق �ملفكرة �لقانونية

العمل المنزلي: نظرة نسوّية 

بيضون شرارة  عزة 
�شة يف »جتمع  باحثة، م�شت�شارة يف �شوؤون �ملر�أة و�جلندر وموؤ�شِّ

�لباحثات �للبنانيات«

عندك مصاعب بالشغل؟: دليل مصّور 

مع   بالتعاون  حقوقي!"  "عملي،  شبكة    
الصايغ وال  ور عيسى  د.أحمد 

د. �أحمد عي�شى: حما�شر وباحث يف �لقانون لدى كلية �حلقوق 

يف �جلامعة �للبنانية

روال �ل�شايغ: مديرة فنية وم�شممة غر�فيك

قوانين أنجزتها الحركة العمالية قبل الحرب 

بطرس جويل 
باحثة يف �لتاريخ، من فريق عمل �ملفكرة �لقانونية

دراسة جديدة لـ"المفكرة" حول نتاج مجالس 
العمل التحكيمية

نجار وحال  مهنا  يم  مير
مريم مهنا: حمامية ودكتورة يف �لقانون، باحثة يف �ملفكرة �لقانونية 

حال جنار: م�شاعدة باحث، من فريق عمل �ملفكرة �لقانونية

»المفكرة« تقابل وزير العمل 

نّمور يم  وكر صاغية  ونزار  علوه  سعدى 

أشكال التعنيف في العمل من منظار علم 
النفس: »معنوي ومؤسساتي وتحّرش جنسي« 

أيوب لور 

الحماية والعدالة االجتماعية والتغيير، 
أيضاً، مسؤولية منظمات المجتمع المدني

سمور أسعد 
رئي�ص ق�شم �لتحرير و�لدر��شات يف �ملر�شد �للبناين

 حلقوق �لعمال و�ملوظفني

الفالحة بال حقوق وال ضمانات: »المفكرة« 
ترسم خط موسم الهجرة وراء العمل الزراعي 

علوه سعدى 

ممثلو العّمال في مجالس العمل التحكيمية: 
»القانون لم يحدد دورنا واالتحاد العّمالي نسي أمرنا«

أيوب لور 

نحو مكان عمل أكثر أماناً 

غانم غنى  و  نخال    و جنى  نصر    ر  نو
للمساواة( العربية  )المؤسسة 

ة بعلم �لنف�ص �الجتماعي وباحثة يف جمال �جلندر. نور ن�شر: خمت�شّ

جنى نخال: باحثة ن�شوّية وخمططة وم�شممة مدنية.

غنى غامن: م�شت�شارة بحثّية ومدّربة يف عدد من �ملنظمات غري �حلكومية. 

مرافعة نموذجية لمكافحة التحّرش في مكان العمل

نّمور يم  كر

بروميثيوس في األشرفية

نّمور يم  كر
حمام وباحث يف �ملفكرة �لقانونية

فصول من سجل استغالل العمال الذكور األجانب 
واإلتجار بهم

بسام فاطمة 
�شحافية متدربة يف �ملفكرة �لقانونية

�أنتج هذ� �لعدد مب�شاهمة مالية من "�لوكالة �ل�شوي�شرية للتنمية و�لتعاون" يف �إطار م�شروع "عملي، حقوقي!" �لذي 

تنفذه "�أوك�شفام" و"�ملر�شد �للبناين حلقوق �لعمال و�ملوظفني" و"�ملفكرة �لقانونية". وميّثل �ملحتوى �لو�رد يف 

�لعدد وجهات نظر كّتابه وكاتباته وال يعك�ص بال�شرورة �آر�ء "�لوكالة �ل�شوي�شرية للتنمية و�لتعاون" و"�أوك�شفام" 

وغريهما من �ل�شركاء يف �مل�شروع.  

الر�سوم: ر�ئد �شرف )�لغالف، �ص. 6-7 و8-9 و13-12(

رو�ند عي�شى )�ص. 17-28 و�ص42-44(

ت�سوير و�سور ُمدجمة: عليا حاجو

�شاحب �ملطبوعة: جمعية �ملفكرة �لقانونية

�ملدير �مل�شوؤول: نز�ر �شاغية

�شارك/ت يف �لتحرير:نز�ر �شاغية  وكرمي مّنور

 و�شعدى علوه  وملياء �ل�شاحلي   وجويل بطر�ص 

info@legal-agenda.com 
www.legal-agenda.com
Facebook: Legal Agenda
Twitter: @Legal_Agenda

ليــس بالوطنيــة وحدهــا تحمــى العمالة؟ 
نّمور يم  وكر صاغية  نزار 

نز�ر �شاغية: حمام، �ملدير �لتنفيذي للمفكرة �لقانونية  
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من هي شبكة "عملي حقوقي"؟ 
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نزار صاغية وكريم نّمور

�إ�شكاالت  �أبرز  يتناول  عدد  الإجناز  خططنا  حني 

�أبو  كميل  �لعمل  وزير  يكن  مل  لبنان،  يف  �لعمالة 

يقت�شر  �أن  �آنذ�ك  �آثرنا  وقد  بعد.  وز�رته  توّل  �شليمان 

من  �لتقليل  دون  من  �للبنانية،  �لعمالة  على  �لعدد 

خطورة �الأو�شاع �لناجتة عن ��شتقد�م �أعد�د كبرية من 

�لعّمال �الأجانب �أو عن تدّفق مئات �آالف �لالجئني 

�أو �ملهاجرين �إل �شوق �لعمل �للبنانية �أو عن �إخ�شاع 

�لكثري  يف  تناولناه  ما  وفق  ��شتغالل  ل�شروط  هوؤالء 

من �أعمالنا. وقد جاء �إطالق �لوزير �أبو �شليمان »خطة 

�لعاملة  لليد  حمايًة  �لنظامية،  غري  �لعمالة  مكافحة 

وذلك  �لتوجه،  هذ�  ب�شحة  �قتناعنا  ليعزز  �للبنانية« 

�أربعة:  الأ�شباب 

العمالة  حماية  األول:  السبب 
تختزل  ال  اللبنانية 

األجنبية  العمالة  بمكافحة 
النظامية غير 

من  لدينا  م�شروعة  مبخاوف  �ل�شبب  هذ�  يرتبط 

�أعلنها  �لتي  �حلملة  فيها  تغط�ص  قد  �لتي  �ملنزلقات 

�أي حكم على  �أبو �شليمان. فبمعزل عن  وزير �لعمل 

تقودنا  �أن  ُيخ�شى  ن�شت�شيغه(،  ال  �أمر  )وهو  �لنو�يا 

يتخّللها ويحدوها من م�شاعر ع�شبّية،  مبا  هذه �حلملة، 

بنق�ص  �للبنانية  �لعاملة  �ليد  �إ�شكاالت  �ختز�ل  �إل 

�لنظامية.  غري  �لعمالة  ملناف�شة  تبعاً  �لعمل  فر�ص 

للعمالة  و�شعه  فقط  لي�ص  �الختز�ل،  هذ�  وموؤّدى 

�أو  �ملُ�شتقدمة  �لعمالة  مع  حتمية  مو�جهة  يف  �لوطنية 

�شقها  بني  �لتفريق  �لو�قع  يف  ي�شعب  )�لتي  �لو�فدة 

�لنظامي و�شقها غري �لنظامي(، بل، وهو �أخطر، حْجبه 

�أ�شحاب  مع  �مل�شالح  ت�شارب  كامل  �شبه  ب�شكل 

قانونية  حلول  من  ي�شتدعيه  وما  �ملال  وروؤو�ص  �لعمل 

تتاأّتى  �للبنانية ال  �لعمالة  فمعاناة  وموؤ�ش�شاتية جازمة. 

عن  �أي�شاً  �إمّنا  لها،  �الأجنبية  �لعمالة  مناف�شة  عن  فقط 

�أ�شحاب  تع�ّشف  �إز�ء  لها  �لقانونية  �حلماية  نق�ص 

�لعمل، و�الأهم عن �شعف �آليات تطبيق قانون �لعمل 

�ملحاكم  �أو  �لعامة  �الإد�رة  �شعيد  على  �شو�ء  وتفعيله، 

�ملخت�شة. 

فهل تعّد هذه �لعمالة حممّية فعلياً يف ظّل ��شت�شهال 

الأ�شباب  �ل�شرف  �إل  �للجوء  �لعمل  �أ�شحاب 

�شمانة  �أية  من  �لعّمال  د 
ّ
يجر نحو  على  �قت�شادية 

�إل  ينتهي  قد  �شرف  وهو  �لوظيفي،  ال�شتقر�رهم 

�لعمالة  هذه  تعّد  هل  �أجنبية؟  بعمالة  ��شتبد�لهم 

حممّية يف ظّل طول �أمد �لدعاوى �أمام جمال�ص �لعمل 

يف  4 �شنو�ت  �إل  متو�شطه  ي�شل  و�لذي  �لتحكيمية 

جبل لبنان و3 �شنو�ت يف بريوت؟ و�الأهم هل يعترب 

)وتالياً  �لنقابات  �إن�شاء  �إبقاء  ظل  يف  حممّياً  �لعامل 

م�شبق  ترخي�ص  على  باحل�شول  رهناً  �لنقابي(  �لعمل 

�لعمل،  وز�رة  من  حقيقّية  حماية  �أية  من  د 
ّ
وجمر

»�شبين�ص«  عمال  نقابة  ق�شية  ذلك  على  ت�شهد  كما 

�أ�شاًل  �لنقابة  هذه  ن�شاأت  وللتذكري،  )Spinneys(؟ 

على خلفية متّنع �ل�شركة، �شاحبة متاجر �شبين�ص، عن 

�أجورهم  على  قانوناً  �ملقررة  �لزيادة  الأجر�ئها  �لت�شديد 

و�شرف  �لنقابة  مبوؤ�ّش�شي  �لتنكيل  فتم   ،2012 �شنة 

�لرغم من  وعلى  تعوي�ص.  �أي  دون  منهم من  �لعديد 

يتغرّي م�شري  ل�شالح هوؤالء، مل  �أحكام ق�شائية  �شدور 

�لعمل  وز�رة  تز�ل  ال  حيث  فْع�شها،  مت  �لتي  �لنقابة 

عمال  لتمكني  �لق�شية  من  �لعرب  �أخذ  عن  متمّنعة 

»�شبين�ص« و�شو�هم من ممار�شة �حلرية �لنقابية من دون 

�أي خوف �أو تدّخل.

هشاشة  الثاني:  السبب 
ووصمها،  األجنبية  العمالة 

معاناة  تحجب  عوامل 
اللبنانية العمالة 

�للبنانية  �لعمالة  �أو�شاع  در�ص  يوجب  ثاٍن  �شبب  ثمة 

�لعمل  �شروط  جلهة  �لكبري  �لتباين  وهو  حدة،  على 

�أّن  عن  فعد�  �الأجنبية.  و�لعمالة  �لعمالة  هذه  بني 

�ل�شوريني  من   75% و�شع  )وهو  �الإقامة  نظامية  عدم 

من  �الآالف  ع�شر�ت  وو�شع  تقريباً  لبنان  �ملقيمني يف 

��شتقد�مهم  مت  �لذين  �الأجنبيات  و�لعامالت  �لعمال 

�أو من  �الأجانب  ب�شائر  �أ�شوة  �إقاماتهم  تنظيم  من دون 

�الأجنبي  �لعامل  د 
ّ
يجر بتجديدها(  لهم  �ل�شماح  دون 

من  عالية  لدرجة  عر�شة  ويجعله  حقوق  �أية  من 

�متياز�ً  ذ�ته  بحد  �لكفالة  نظام  ي�شكل  �ال�شتغالل، 

�لعامل  بتجريد  لهم  ي�شمح  �لعمل  الأ�شحاب  هائاًل 

وتالياً  حني  �أي  يف  �إقامته  �شرعية  من  معهم  �ملتعاقد 

بتقوي�ص جممل �ل�شمانات �لتي قد يتمتع بها مبوجب 

�لقو�نني �ملرعية �الإجر�ء. 

تق�شيم  نحو  �لتوّجه  هو  �لتباين  هذ�  من  يزيد  وما 

�لب�شرة  لون  �أو  �جلن�شية  �أ�شا�ص  على  �الأعمال 

ما  وهذ�  منها.  لعدد  و�شٍم  من  ذلك  ي�شتتبعه  وما 

�الأعمال  �أو  �ملنزلية  �خلدمة  يف  �لعمالة  �إز�ء  يح�شل 

�لعمل،  قانون  حماية  من  �أ�شاًل  �مل�شتثناة  �لزر�عية 

عنها  �الإعالن  يتم  �لتي  �الأخرى  �الأعمال  ومثلها 

قانون  من  للتفّلت  زر�عية  �أو  منزلية  �أعمال  �أنها  على 

حمطات  يف  �مل�شريني  �لعمال  ت�شغيل  )�أبرزها  �لعمل 

ب�شاأن  ويتطّور  يح�شل  �لتباين  �أّن  كما  �لبنزين(. 

�أعمال �أخرى تخ�شع من حيث �ملبد�أ لقانون �لعمل، 

ولكن �أدت �الأعر�ف �إل �إخر�جها منه، كما هي حال 

بال�شوريني.  قطاع عّمال �لبناء �شبه �ملح�شور 

و�إذ توؤدي ه�شا�شة �أو�شاع �الأجانب على �ختالفها يف 

�أ�شكال  �إل  �أو  �لق�شري  �لعمل  �إل  عديدة،  حاالت 

�أبو  كميل  �لعمل  وزير  تعبري  حّد  على  �لعبودية  من 

�شليمان، فاإن ماأ�شاوية هذه �الأو�شاع وق�شوتها غالباً ما 

تطغى، �أقّله يف خطاب �ملنظمات �حلقوقية، على معاناة 

وحتجبها. �للبنانية  �لعمالة 

ماأ�شاوية  بلغته  �لذي  �ملدى  �أّن  هو  ذلك،  من  و�أخطر 

�شقف  خف�ص  �إل  يوؤّدي  �الأجانب  �لعّمال  �أو�شاع 

�ملطالب ب�شكل عام. فبدل �أن تتدّخل �لدولة )�شو�ء 

عالقات  �إل  �لتو�زن  الإعادة  �حلكومة(  �أو  ع 
ّ
�مل�شر

�لعمل  قانون  عليها  قام  �لتي  �لفل�شفة  وفق  �لعمل 

�أ�شا�شاً وبخا�شة يف ظل �لظروف �القت�شادية �ل�شعبة، 

�لعمل فقط  �ليوم يف  �أق�شى جهدها  ت�شّب  �أن  ترتئي 

على ت�شحيح بع�ص �ملفاعيل �لوخيمة و�ملوؤ�شفة لنظام 

تعديل  �آخر  �أّن  هو  ذلك  على  دليل  وخري  �لكفالة. 

عالقات  تنظيم  جلهة  �لعمل  قانون  على  �أ�شا�شي 

دخل يف 1975 �أي قبل ما يقارب 45 �شنة. 
ُ
�لعمل، �أ

»إن حماية فرص عمل 
العمالة اللبنانية 

ترتبط بشدة بحماية 
استقرارها الوظيفي، 

وتحديدًا حمايتها من 
الصرف ومن جمييع 

أشكال التعسف والتي 
قد تضع العامل أمام 

خيار االستقالة أو 
اإلذعان للتعّسف«

من هنا، بد� لنا من �ل�شروري در�ص �إ�شكاالت �لعمالة 

�للبنانية على حدة، على �أمل �أن ي�شّكل مدخاًل لي�ص 

فقط حلماية حقوقها ولكن �الأهم الإعادة �لتاأكيد على 

�ملن�شاأة  ة  �ملخت�شّ و�لهيئات  �لعمل  قانون  دور  �أهمية 

مبوجبه، يف �إعادة �لتو�زن �إل عالقات �لعمل. ويوؤمل 

�أن يقود هذ� �ملنحى �إل �شّد �ل�شيا�شات �لنيوليرب�لية 

و�القت�شادية  �ل�شيا�شية  �ل�شاحة  على  هيمنت  �لتي 

كّفة  تغليب  �إل  و�لر�مية   1990 �أو�ئل  منذ  �للبنانية 

�إل  �لعمل  عالقات  جممل  وحتويل  �لعمل  �أ�شحاب 

�إيالء  دون  من  �لتعاقد،  حرية  )بذريعة  ه�ّشة  عالقات 

م�شتوى  الإبقاء  وتالياً  �لقوى(،  ملو�زين  �إعتبار  �أي 

�لنقا�ص حول عالقات �لعمل مرتفعاً. 

التهيئة  الثالث:  السبب 
عن  بمعزل  عقالني  لنقاش 

الوطنية العصبية 
جدي  نقا�ص  �إطالق  يف  �مل�شاهمة  هو  �لثالث  �ل�شبب 

ودور  لبنان  يف  �لالئق  �لعمل  �شروط  حول  وعقالين 

�لقانون و�ملوؤ�ش�شات �ملخت�شة يف �شمانه. فلي�ص خافياً، 

�أن  �الأجنبية،  �لعمالة  �إز�ء  �ملت�شّنجة  �مل�شاعر  ظل  يف 

ب�شيل من  �لعمالة مهّدد�ً  نقا�ص حول هذه  �أي  يكون 

�لع�شبية  �إطار  �أقلها خطورة يف  يندرج  �مل�شبقة،  �الآر�ء 

عن�شرية.  �أبعاد�ً  خطورة  �أكرثها  وياأخذ  �لوطنية 

و�لنقا�ص  �الإ�شكاليات  ت�شويب  �إعادة  تالياً  ويقت�شي 

�أطر  ونحو  و�مل�شاعر،  �الآر�ء  تلك  عن  بعيد�ً  حولها، 

قوى  �جتذ�ب  �أمل  على  و�إنتاجاً،  عقالنية  �أكرث 

�شيا�شية و�جتماعية و�زنة لال�شرت�ك يف هذ� �مل�شعى. 

تحسين  الرابع:  السبب 
رئيسي  مدخل  العمل  وط  شر

العمل  فرص  لحماية 
هذه  تبيان  �شاأن  من  �أّن  فهو  �لر�بع،  �ل�شبب  �أما 

�الأكرث  با�شت�شر�ف �حللول  لنا  ي�شمح  �أن  �الإ�شكاالت 

منزلقات  عن  بعيد�ً  �للبنانية،  �لعمالة  حلماية  مالءمة 

ذ�ت  �حللول  ��شت�شهال  حتى  �أو  ع 
ّ
�لت�شر �أو  �الرجتال 

بعينهم،  �أ�شخا�ص  باإر�دة  �ملرتبطة  �أو  �الآين  �ملفعول 

و�لتي توؤدي يف �أح�شن �الأحو�ل �إل معاجلة حمدودة 

ومن دون غد. 

و�إثباتاً ملا نقوله، نديل باأمرين: 

-�الأول، �أّن حماية فر�ص عمل �لعمالة �للبنانية ترتبط 

حمايتها  وحتديد�ً  �لوظيفي،  ��شتقر�رها  بحماية  ب�شّدة 

�أو  تعوي�ص  دون  من  �ل�شرف  وبخا�شة  �ل�شرف  من 

من  حمايتها  عن  ف�شاًل  �قت�شادية،  الأ�شباب  �ل�شرف 

�أمام  �لعامل  ت�شع  قد  �لتي  �لتع�ّشف  �أ�شكال  جميع 

�أو �الإذعان للتع�ّشف. وفيما قد تتعّزز  خيار �ال�شتقالة 

�لقانونية  �ل�شمانات  تعزيز  خالل  من  �حلقوق  هذه 

تطبيق  �آليات  تفعيل  هو  �الأهم  فاإن  �ال�شتقر�ر،  لهذ� 

)ال  �لعد�لة  �إل  لالأجر�ء  �لفّعال  و�لو�شول  �لقانون 

عن  �لدفاع  تنظيم  من  �أجر�ء  متكني  من خالل  �شيما 

�إعمااًل  م�شتقلة(،  نقابية  حركة  خالل  من  �أنف�شهم 

ملبادئ �لعد�لة �الإجتماعية �ملن�شو�ص عليها يف مقدمة 

�للبناين.  �لد�شتور 

وروؤو�ص  �لعمل  الأ�شحاب  �الأول  �لد�فع  �أّن  -�لثاين، 

ورمبا  �الأجنبية،  �لعمالة  توظيف  لتف�شيل  �ملال 

يتمثل  ال  �لعمالة،  بهذه  �لوطنية  �لعمالة  ��شتبد�ل 

�شديد  هو  بل  وح�شب،  كلفة  �أقّل  �الأخرية  كون  يف 

�أكرث  يجعلها  �لذي  �له�ص  بو�شعها  �أي�شاً  �الرتباط 

�الأ�شا�شي  �ملدخل  فاإن  وعليه،  لال�شتغالل.  قابلية 

�لعمالة  جعل  هو  ذلك  عن  �لعمل  �أ�شحاب  لثني 

�إل  بالن�شبة  كلفة  �أكرث  �ملُ�شتقدمة،  وبخا�شة  �الأجنبية 

خالل  من  لال�شتغالل،  قابلية  و�أقّل  �لعمل  �أ�شحاب 

يتمتع  �لتي  �لعّمالية  للحقوق  مو�زية  بحقوق  متتيعها 

�للبنانيون. بها 

يف  �لتفكيكية  �ملنهجية  �عتمادنا  �إّن  نقول  �أن  بقي 

يعني  ال  حدة،  على  �للبنانية  �لعمالة  حقوق  مقاربة 

�أننا  �أو  �لقدر  �أننا نكتفي بهذ�  باأي حال من �الأحو�ل 

عن  و�لدفاع  �الأجنبية  �لعمالة  �أو�شاع  مبتابعة  نهتم  ال 

حقوقها عند �القت�شاء. فهذ� �لعدد ي�شكل جزء�ً من 

�الأجنبية  �لعمالة  عن  وننتجه  �أنتجناه  ما  ُيكِمل  عمل 

خالل  من  ن�شتكمله  �أن  وناأمل  �أ�شكالها،  مبختلف 

�أبو�ب �ملعاجلة. �مل�شاهمة يف ��شت�شر�ف 

حمى العمالة
ُ

ليس بالوطنية وحدها ت
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جويل بطرس

�حلرب  قبل  لبنان  يف  �لعمالية  �حلركة  تاريخ  �شهد 

)1975-1990( �لكثري من �ل�شر�عات مع �لدولة من 

�أبرزها  وكان  �أخرى.  �لعمل من جهة  و�أ�شحاب  جهة 

وجه  يف  �لعمال  خا�شها  �لتي  �ملعركة  �الإطالق  على 

�ل�شلطة لو�شع قانون ينظم �لعمل. وقد ��شتلزم هوؤالء 

ويف  �لق�شاء  منابر  على  �لن�شال  من  طويلة  �شنو�ت 

�ل�شارع لكي ينجحو� �أخري�ً يف �إرغام جمل�ص �لنو�ب 

هذه  وبلغت   .1946 عام  �لعمل  قانون  �إقر�ر  على 

خلفية  على  �ل�شبعينّيات  �أو�ئل  يف  ذروتها  �ملو�جهات 

�ملطالبة بتعديل �ملادة 50 من قانون �لعمل �لتي تنظم 

�ملو�جهات  �أبرز  وترّكزت  �الأجر�ء.  �شرف  �شروط 

1972 �لتي دفعت  �أزمة معامل غندور يف �لعام  حول 

�إل �إقر�ر �لتعديل على �ملادة 50 يف �لعام 1975. 

�لتي  �إل هذه �ملحطات �لثالث  �لعر�ص  نعود يف هذ� 

�أعد�د  يف  عليها  �ل�شوء  �ألقت  �أن  لـ"�ملفكرة"  �شبق 

�لذين  �لعمال  بن�شاالت  �لتذكري  و�لهدف  �شابقة. 

متّكنو� من حتقيق �أهد�فهم ولو منقو�شة �أحياناً يف وجه 

حلقوقهم.  �لتهمي�شية  ب�شيا�شاتها  دوماً  مت�ّشكت  �شلطة 

و�شط  حّل  على  للم�شاومة  غالباً  �لعمال  ��شطر  وقد 

للظروف  نظر�ً  �شرر�ً  �الأقل  �حلل  �أّنه  �عتبار  على 

�الإقت�شادية  �ل�شلطات  جنحت  فيما  �آنذ�ك،  �ل�شائدة 

خالل  من  مكت�شباتها  على  �حلفاظ  يف  و�ل�شيا�شية 

تنفيذ  يف  �ملماطلة  �أو  �لعّمال  بني  �النق�شامات  تعزيز 

�القت�شادية  �شيا�شاتها  قو�نني حتمي  مترير  بغية  وعودها 

مكت�شباتها.   وتعزز 

1  1946 إقرار قانون العمل عام  
تذرعت   ،1920 عام  �لكبري  لبنان  ن�شوء  منذ 

�لر�شاميل،  �أ�شحاب  من  بدعم  �ل�شلطات، 

بـ"خ�شو�شية لبنان" لتهمي�ص حقوق �لعمال وو�شع 

تر�خي�ص  عرقلة  خالل  من  �لنقابية  للحركات  حد 

�أمام  مالحقتهم  �أو  �أع�شائها  �حتجاز  �أو  �لنقابات 

��شرت�تيجيات  �إل  �حلركات  هذه  وجلاأت  �ملحاكم. 

وقد  �ل�شارع.  �أو من خالل  �لق�شاء  �شو�ء يف  جديدة 

�لنيابي  �ملجل�ص  �إرغام  يف  �ملطاف  نهاية  يف  جنحت 

فيه  1946. ومما ال �شك  �لعمل عام  قانون  �إقر�ر  على 

�لعمال  غ�شب  لتخفيف  جاء  �لقانون  هذ�  �إقر�ر  �أن 

غالباً  �حلر�ك  ذلك  �أن  علماً  �الإ�شر�بات،  تو�يل  بعد 

ما �شعى �إل ��شتثمار �حلر�ك �ال�شتقاليل، وخ�شو�شاً 

�ل�شركات  يف  �لعاملني  �الأجر�ء  بحقوق  يّت�شل  فيما 

�الأجنبية.

حزب  تاأ�شي�ص  مع  بالتبلور  �حلركات  هذه  بد�أت 

بالتاأييد  1921 ولكنه مل يحَظ  �أيار   1 �لعام يف  �لعمال 

 1925 عام  �لنقابي  �لتنظيم  جلنة  �إن�شاء  تاله  �لكايف. 

هوؤالء.  ملطالب  "�لعمال"  جملة  عرب  رّوجت  �لتي 

�شمن  بالتجّمع  �لعمال  بد�أ  �لقانوين،  �لتقييد  ورغم 

بتاأمني  �هتمت  �لتي  زحلة  عمال  نقابة  �أولها  نقابات، 

بخا�شة  حمامني،  بو��شطة  للعمال  �لقانونية  �مل�شاعدة 

قبل  �حلر�كات، من  طالت  �لتي  �لقمع  بعد حمالت 

�لفرن�شي.  �النتد�ب  �شلطات 

�لفرتة  تلك  هاماً خالل  دور�ً  �لق�شاء  لعب  وبالفعل، 

حافز�ً  �شكلت   ،1930 عام  يف  �أولها  �أحكاماً،  فاأ�شدر 

�لعاملة.  �لطبقة  بتنظيم  �خلا�شة  �للجان  الإن�شاء 

�أمام  �الدعاء  �إل  �لعمال  �لقر�ر�ت  هذه  ودفعت 

�أرباب  مو�جهة  يف  حقوقهم  تكري�ص  بهدف  �لق�شاء 

فاأ�شبحت  �الأجنبية(.  �ل�شركات  )وحتديد�ً  �لعمل 

�لعمال  يعتليها  �لتي  �الأ�شا�شية  �ملنابر  �أحد  �ملحاكم 

ق�شاياهم.  م�شروعية  عن  للدفاع 

�لنقابات"  "جلنة  تاأ�شي�ص  �إل  �لعمال  جهود  و�أّدت 

�إل  مطالبها  �إي�شال  حاولت  �لتي   1938 عام  يف 

ق�شايا  يف  نف�شها  فر�شت  كما  و�لربملان.  �حلكومة 

�لتحكيم كفريق يف �لنز�ع. وحققت �أول �إجناز�تها يف 

بد�ية  �شكال  مر�شومني  �شدور  خالل  من   1941 عام 

�حلد  مبد�أ  و�شع  �الأول  لبنان:  يف  �لعمل  ت�شريعات 

�الأدنى لالأجور، فيما �آل �لثاين �إل �إقر�ر �لتعوي�شات 

�شنة  �ل�شادر  �لت�شريعي  �ملر�شوم  جدد  وقد  �لعائلية. 

�الأدنى  �حلد  منها  جوهرية  مببادئ  �اللتز�م   1943

�الأجر  يف  و�لرجل  �ملر�أة  بني  و�مل�شاو�ة  لالأجور 

�شدر  كما  �لعائلية.  �لتعوي�شات  من  و�ال�شتفادة 

1944 و�لذي ق�شى بزيادة �لرو�تب. قانون �شنة 

فاأن�شاأ  �الأربعينّيات،  مطلع  منذ  �الإ�شر�بات  تو�لت 

مهام  �إليها  �أوكلت  �لتي  �الإ�شر�ب"  "جلنة  �لعمال 

وبرز  و�حلكومة.  �ل�شركات  مع  و�لتفاو�ص  �لتنظيم 

�لذي  �حلازمية  يف  �ل�شوف  معمل  عمال  �إ�شر�ب 

�متد حو�يل �أربعة �أ�شهر )من متوز حتى ت�شرين �لثاين 

بالطرد  �لعمال  �لعمل  �أ�شحاب  هدد  بعدما   )1945

بتاأ�شي�شها.  بد�أو�  قد  كانو�  �إن�شاء جمعية  ملنعهم عن 

الإلز�م  �الأجنبية  �ل�شركات  يف  �الأجر�ء  �أ�شرب  كما 

فيها  مبا  عليهم،  �الأجور  قانون  بتطبيق  �الأخرية  هذه 

�لعائلية.  و�لتعوي�شات  �لرو�تب  على  �لزياد�ت 

�شدر  ق�شائي  حكم  على  �لتحرك  هذ�  ��شتند  وقد 

بحكم  وعرف   ،1946 �أيار   3 يف  �لعمل  حمكمة  عن 

"ح�شن �لدرزي". وكان هذ� �الأخري قد تقّدم بدعوى 

�لقانون  بتطبيق  بريوت"  "كهرباء  �شركة  الإلز�م 

�لزياد�ت  مع  �ل�شهري  ر�تبه  بدفع  وتاليا  �للبناين 

�حلكم  �نتهى  وقد   .1944 قانون  يف  عليها  �ملن�شو�ص 

�إل �إلز�م �ل�شركة بت�شديد حقوقه �لناجمة وفق قانون 

�إلز�مها باحرت�م حقه  �حلد �الأدنى لالأجور ف�شال عن 

مع  �ل�شهر  يف  �أيام  �أربعة  مدة  �ملدفوعة  باال�شرت�حة 

�ألزم  �أنه  منه  ي�شتدل  كما  �ملدة.  لهذه  �لكامل  �الأجر 

�أيام �الإ�شر�ب.  �ل�شركة بدفع �الأجور عن 

بريوت  كهرباء  �شركة  عمال  �أ�شرب  ما  و�شرعان 

ورغم  جميعا.  عليهم  �حلكم  وجهة  بتعميم  مطالبني 

تقدمي �لدولة طعناً �شد �حلكم �ملذكور ب�شفتها �شخ�شا 

وتعهدت  �لعمال  ممثلي  �ل�شركة  ��شتدعت  ثالثاً، 

�شكة  �أ�شرب عمال  �لتايل  �ليوم  �الأجور. ويف  بزيادة 

�حلديد و�ملرفاأ، وطالبو� �الإد�رة بتطبيق حكم �لدرزي 

بفعل هذ� �حلكم،  �لعمال،  فقد متكن  وعليه،  عليهم. 

حقوقهم  على  للح�شول  ك�شالح  �لقانون  با�شتعمال 

�الإ�شارة  وجتدر  منها.  لالنتقا�ص  ي�شتخدم  كان  بعدما 

تاأ�شي�ص �الحتاد �لعمايل بعد  1946 �شهد  �أن عام  �إل 

لبنان. �لفرن�شية عن  �جليو�ص  جالء 

»منذ نشوء لبنان 
الكبير عام 1920، 

تذرعت السلطات، 
بدعم من أصحاب 

الرساميل، 
»خصوصية لبنان«  بــ

لتهميش حقوق 
العمال ووضع حد 

للحركات النقابية«

�لريجي  عمال  �أعلن  نف�شه،  �لعام  من  �أيار   19 ويف 

�لدرزي  حكم  بتنفيذ  �حلكومة  مطالبني  �الإ�شر�ب 

بني  حزير�ن  �أو�خر  يف  حادث  ووقع  �أي�شاً.  عليهم 

"�شهيدة  مقتل  �إل  �أّدى  �الأمن  من  وقوى  �لعمال 

�إبر�هيم.  �لطبقة �لعاملة" وردة بطر�ص 

بالن�شبة  �الأ�شا�شية  �ملعركة  باتت  �الأزمة،  ��شتد�د  ومع 

قدمت  �لعمل.  قانون  �إقر�ر  �لعمايل  �الإحتاد  �إل 

�إذ  و�لنقابات،  �الإحتاد  رف�شه  قانون  م�شروع  �حلكومة 

ُو�شع من دون ��شت�شارتهم. فعادت �حلكومة و�شلمتهم 

ن�شخة عنه الإبد�ء �لر�أي. وعليه، �جتمع ممثلو �لنقابات 

�شمن جلان لدر��شة �مل�شروع ورف�شو� تكري�ص �لقانون 

تعديله  من  ومتّكنو�  "�لنقابات"  بدل  "للجمعيات" 

حول  تتمحور  �نتقاد�تهم  �أبرز  وكانت  �جلهة.  لهذه 

و�أرباب  �لكبرية  �ل�شركات  بني  �لقانون  تفريق  عدم 

�ملفعول  �نتقدو�  كما  �لدخل.  حمدودي  �لعمل 

تخّوف  ولكن  لعمله.  �لعامل  ترك  لتعوي�ص  �لرجعي 

و�شياع  �لنيابية  �ملناق�شات  يف  �ملماطلة  من  �الحتاد 

�شريعاً  �لقانون  باإقر�ر  يطالب  جعله  �لعمال،  حقوق 

ف�شدر ب�شيغته �لنهائية يف 23 �أيلول 1946.  

2 1972 أزمة معامل غندور عام 
منذ  و�لعمال  �لعمل  �أ�شحاب  بني  �لعالقة  �شهدت 

�أوجها يف  بلغت  �لعمل مو�جهات عديدة  قانون  �إقر�ر 

�أ�شحاب  جلاأ  �لفرتة،  تلك  ففي  �ل�شبعينّيات.  بد�ية 

ت�شمح  �لتي  �لعمل  قانون  من   50 �ملادة  �إل  �لعمل 

"ل�شاحب �لعمل �أن ي�شرف �أياً من �أجر�ئه"، ل�شرف 

عدد كبري من �لعمال تع�شفياً. وقد طالت �أبرز حاالت 

للب�شكويت  "غندور  معامل  موظفي  هذه  �ل�شرف 

ن�شوب  �إل  �أّدى  مما   ،1972 عام  نهاية  و�حللويات" يف 

�أزمة طويلة بني �إد�رة "غندور" و�لعاملني لديها.

�الإد�رة  ملطالبة  جلنة  ت�شكيل  "غندور"  عمال  قرر 

بزيادة �الأجور وو�شع حّد لل�شرف �لتع�شفي و�ل�شماح 

و�لبقالة"  �ل�شكاكر  عمال  "نقابة  �إل  باالنت�شاب  لهم 

بعدما عمد �أ�شحاب �لعمل �إل طرد كل عامل ينت�شب 

�لعمال  مما دفع  نتيجة،  �أي  �ملفاو�شات  �إليها. مل حتقق 

الإعالن �الإ�شر�ب يف 3 ت�شرين �لثاين 1972. وتر�فق 

و�ل�شوؤون  �لعمل  لوز�رة  �شكوى  تقدمي  مع  �الإ�شر�ب 

�أي عامل  "عدم �شرف  �أبرز بنودها:  �الإجتماعية من 

بعد �إنتهاء �الإ�شر�ب، دفع زيادة غالء �ملعي�شة و�إعطاء 

زيادة دورية، �ل�شماح للعمال باالإنت�شاب لنقابة عمال 

�ل�شاعات  �أجور  من  �لكيفي  �حل�شم  منع  �ل�شكاكر، 

جعل  ون�شف،  ب�شاعة  �ل�شاعة  تعترب  �لتي  �الإ�شافية 

�الإ�شابات  �أيام  �أجور  دفع  يوماً،   17 �ل�شنوية  �الإجازة 

�أجور  �ل�شويفات  معمل  عمال  �إعطاء  عمل،  بطو�رئ 

نقل و�إلغاء �أ�شاليب �الإكر�ه على �لعمل �لتي تخالف 

�أحكام قانون �لعمل �للبناين". كما نظمو� تظاهر�ت، 

 500 حو�يل  جتّمع  حني  �لثاين  ت�شرين   11 يف  �أهمها 

�إقناع  حماولني  �ل�شياح  يف  �ل�شركة  فرع  �أمام  عامل 

من  قوة  طّوقت  �الإ�شر�ب.  �إل  باالإن�شمام  زمالئهم 

�لدرك �ملعمل، ما �أّدى �إل وقوع �شد�مات دموية ُقتل 

فيها �شخ�شان و�شقط عدد من �جلرحى من �لطرفني. 

�شالم  �شائب  �لرئي�ص  حكومة  جتاهلت  �ملقابل،  يف 

�الأزمة، ما دفع �الأحز�ب �لي�شارية و�لنقابات �لعمالية 

�شجباً  �لثاين  ت�شرين   13 يف  تظاهرة  �إل  �لدعوة  �إل 

قررت  عندها  و�شفوها.  كما  �لوح�شية"  "للمجزرة 

قيام  ملنع  بل  �الأزمة  حلّل  لي�ص  �لتدخل؛  �حلكومة 

�حلادث  بافتعال  خارجيًة  �أطر�فاً  و�ّتهمت  �لتظاهرة. 

عليها،  لالإنقالب  حماولة  �شوى  فيه   
َ
تر مل  �لذي 

ناحيتها،  من  �لعمال.  مطالب  كافة  بالتايل  متجاهلة 

باأنها  فيه  حت 
ّ
�شر بياناً  "غندور"  �إد�رة  �أ�شدرت 

طردت بع�ص �لعمال من باب �ل�شرورة �لتي تفر�شها 

جميع  توؤّمن  �أنها  �أكدت  كما  نف�شه.  �لعمل  م�شلحة 

رغم حظر  ولكن  يّدعون.  ما  بعك�ص  �ملوظفني  حقوق 

يف  مو�طن  �ألف   15 من  �أكرث  �شار  ك، 
ّ
للتحر �حلكومة 

بريوت غري مكرتثني باحلظر.

�إ�شر�ب  �أعلن �الإحتاد �لعمايل �لعام تنفيذ  من جهته، 

والقته  �لثاين.  ت�شرين   14 يف  و�حد  ليوم  �شامل 

وطالب  و�شيد�  طر�بل�ص  يف  �لي�شارية  �الأحز�ب 

بريوت  يف  �الأمريكية  و�جلامعة  �للبنانية  �جلامعة 

�أي�شاً  �الإ�شر�ب  و�شمل  يو�شف.  �لقدي�ص  وجامعة 

�مل�شرتك،  �لنقل  �ملياه،  )�لكهرباء،  �مل�شرتكة  �مل�شالح 

�إل  باالإ�شافة  �لريجي(  �الإجتماعي،  �ل�شمان  �ملرفاأ، 

�لقطاع �الإعالمي و�لطباعي.

يف  �لنو�ب  جمل�ص  �إجتمع  �الأحد�ث،  ت�شارع  �أمام 

وقوع  م�شوؤولية  �حلكومة  وحّمل  �لثاين  ت�شرين   16

�لعمل  �أ�شحاب  على  ت�شغط  مل  كونها  "�ملجزرة" 

م�شروعة.  �عتربها  �لتي  �لعمال  مطالب  لتحقيق 

قوانين أنجزتها الحركة العمالية قبل الحرب

نوافد من الماضي
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و�ل�شيا�شي،  �ل�شعبي  �ل�شغط  وطاأة  وحتت  عندها، 

�لتفاو�ص  �خلليل  كاظم  �لعمل  وزير  من  �شالم  طلب 

مع �أ�شحاب "غندور" الإنهاء �الأزمة. 

من  موؤلفة  خا�شة  جلنة  �خلليل  كّلف  �لفور،  وعلى 

و�إد�رة  �لعام  �لعمايل  و�الإحتاد  �لعمل  وز�رة  ممثلني عن 

�أو�شاع  حول  تقرير  وو�شع  �ملعامل  بزيارة  "غندور" 

�الإد�رة  �أعلنت  ذلك،  مو�ز�ة  ويف  ومطالبهم.  �لعمال 

�إعادة فتح �أبو�ب �ملعامل �أمام �لعمال كافة. 

ولكن �الأمور �إنفجرت جمدد�ً يف 14 كانون �الأول حني 

�لطّيونة  معملي  �إقفال  "غندور"  �شركة  �إد�رة  �أعلنت 

للعمال  �لقانونية  �لتعوي�شات  دفع  بعد  و�ل�شويفات 

وبنتيجة  كفر�شيما.  معمل  يف  فقط  �لعمل  و��شتمر�ر 

ذلك، �أوقفت �الإد�رة �أكرث من �ألف عامل عن �لعمل 

قر�رها  وبررت  �الإ�شر�بات.  لوقف  عليهم  لل�شغط 

�ملحر�شني  �لعمال  �إعادة  "مت  �أنه  فيه  ذكرت  بيان  يف 

�أن  و�لثانية من دون  �الأول  �ملرتني  �الإ�شر�ب يف  على 

تتخذ بحقهم �أي تدبري ر�دع. لكن يبدو �أن هذه �لفئة 

ما�شية يف تنفيذ نياتها بالتحري�ص على �الإ�شر�ب الأي 

�شبب بق�شد �شّل �لعمل". 

جلنتني:  �إل  �لعمال  �نق�شام  �إل  �الإد�رة  قر�ر  �أدى 

"جلنة عمال وعامالت معامل غندور" و"جلنة �أكرثية 

هذه  حّملت  وقد  غندور".  معامل  وعامالت  عمال 

�الأمور.  �إليه  �آلت  ما  م�شوؤولية  �الأول  �للجنة  �الأخرية 

بالتحري�ص  �لعمل  �أ�شحاب  متهمة  �الأول  رّدت  فيما 

و�أكدت  ب. 
ّ
�ملخر مظهر  يف  �إظهارها  وحماولة  عليها 

�لكيفي  "�ل�شرف  على  �حتجاجاً  كان  �الإ�شر�ب  �أن 

ف�شلت  وقد  لالإتفاق"  خالفاً  �الإد�رة  متار�شه  �لذي 

حو�يل 35 عاماًل �عتربتهم م�شوؤولني عن �الإ�شر�ب.

�أن  و�عترب  �الإد�رة  �لعمل  وزير  دعم  جهته،  من 

قليلة،  فئة  �أنها  تبنّي  �ل�شاكية  فالفئة  فئتان:  "�لعمال 

ال  �لعمال  عدد  من   80% متثل  �لتي  �لكبرية  و�لفئة 

ت�شّوي  �أن  تريد  وهي  �الإد�رة  معاملة  من  �شري�ً  ترى 

ر�أى  بياناً  و�أ�شدر  و�لقو�نني".  لالأ�شول  وفقاً  �أو�شاعها 

�شرف  هو  �تخاذه  �لو�جب  �جلذري  "�لتدبري  �أن  فيه 

�أنهم  �ملعامل  �أ�شحاب  يعترب  �لذين  �لعمال  من  عدد 

�لتي  و�مل�شاكل  �الإ�شر�بات  �فتعال  عن  م�شوؤولون 

�ملعملني".  �إقفال  حتمت 

عن  �ل�شادرة  �لقر�ر�ت  �لي�شارية  �الأحز�ب  �شجبت 

يف  تظاهرة  �إل  ودعت  �لعمل  ووزير  "غندور"  �إد�رة 

�ألف �شخ�ص.   15 26 كانون �الأول �شارك فيها حو�يل 

�لعمل مت�ّشكو� مبوقفهم ما دفع �الإحتاد  �أ�شحاب  ولكّن 

بتنفيذ  �لبدء  �إل   1973 �لثاين  كانون   8 يف  �لعمايل 

�مل�شروفني  �لعمال  وم�شاعدة  �ملنتوجات  مقاطعة  قر�ر 

و�لعمال  "غندور"  �أ�شحاب  �الأزمة بني  �نتهت  مادياً. 

�لتعوي�شات  دفع  مع   74 �أ�شل  من  عاماًل   45 ب�شرف 

�ملتفق عليها مع وزير �لعمل، فيما عاد �الإحتاد �لعمايل 

�إل �ملطالبة بتعديل �ملادة 50.

50 من قانون  تعديل المادة 
3 1975 العمل عام 

�حلاكمة  �ل�شلطات  مع  �لعمايل  �الحتاد  معركة  بد�أت 

 1971 �شنة  �لعمل  قانون  من   50 �ملادة  لتعديل 

�أقرت  حني  �إل  �شنو�ت  �أربع  �لن�شال  و��شتغرق 

معامل  �أزمة  ولكن   .1975 عام  �لتعديل  �حلكومة 

"غندور" �شّكلت �النطالقة �حلقيقية ملعركة �لتعديل. 

مطالبة  كّل  عند  �لعمل  �أ�شحاب  كان  �لو�قع،  ففي 

�لكيفي  بالت�شريح  �لعمال  يو�جهون  �الأجور،  بزيادة 

�لنقابات  �إل  �ملنت�شبني  �أولئك  ال�شيما  �جلماعي، 

تعديل هذه  ي�شعى من خالل  �لعمالية. وكان �الحتاد 

�الأول  بالدرجة  �لنقابيني  حقوق  �شمان  �إل  �ملادة 

�لنقابات.  �إل  �النت�شاب  على  زمالئهم  ت�شجيع  و�إل 

�أفر�د  بني  كثرية  �شهدت خالفات  �لفرتة  هذه  �أن  بيد 

جهة  من  �لي�شارية  �الأحز�ب  �إل  �ملنتمني  �الإحتاد 

رئي�ص �الحتاد  ر�أ�شهم  ولليمني وعلى  لل�شلطة  و�ملو�لني 

غربيال خوري من جهة �أخرى. وكانت �شيا�شة �الحتاد 

بتاأجيل  قام  �أن  بعد  خا�شة  �ل�شديد  باالنتقاد  تقابل 

�شباط   6 حتى   1973 �آب   28 منذ  مر�ر�ً  �ال�شر�بات 

مبطالب  للبت  للحكومة  �ملجال  �إف�شاح  بحجة   1974

�لعمال.

"بدأت معركة االتحاد 
السلطات  مع  العمالي 

لتعديل  الحاكمة 
المادة 50 من قانون 

 1971 العمل سنة 
واستغرق النضال أربع 
سنوات إلى حين أقرت 

التعديل  الحكومة 
عام 1975"  

"�الحتاد  قرر  �الأخرية،  �لتظاهرة  تاأجيل  لقر�ر  وتبعاً 

�إل  �لدعوة  �لهرب  �ليا�ص  برئا�شة  للنقابات"  �لوطني 

�ألف   20 من  �أكرث  ف�شار   .1974 �آذ�ر   27 يف  تظاهرة 

بتعديل  مطالبني  �لرغيف"  "م�شرية  يف  وعاملة  عامل 

�أ�شا�شي للحفاظ على دميومة عمل  "ك�شرط   50 �ملادة 

"�لذين  �لعمال وحمايتهم من �لت�شريد". كما طالبو� 

ل�شوت  ي�شتجيبو�  �أن  �لنقابية  �حلركة  قيادة  يت�شدرون 

�لعمالية  �لقاعدة  ل�شغط  ومطالبها،  �لعاملة  �لطبقة 

ولي�ص ل�شغط �حلكومة و�أ�شحاب �لعمل". 

�للحاق  �شوى  �لعمايل  �الحتاد  �أمام  يبَق  مل  وعليه، 

�ملفتوح  �ال�شر�ب  تنفيذ  على  عزمه  فاأعلن  باملوجة 

حكومة  قررت  عندها،   .1974 ني�شان   2 من  �بتد�ًء 

�لعمل  وزير  وكلفت  �لتحرك  �ل�شلح  �لدين  تقي 

فاجتمع  �لعمال.  مع  �لتفاو�ص  �شقر  روحانا  �إميل 

�لعمال  مطالب  حتقيق  على  و�أكد  �الحتاد  بقادة  �لوزير 

50 من  و�أبرزها" ت�شكيل جلنة م�شرتكة لتعديل �ملادة 

قانون �لعمل يف مدة ال تتجاوز �شهر �أيار 1974".

�أعطى  �ملادة  تعديل  م�شروع  �أن  �لعمل  وزير  و�أو�شح 

حيال  �لنقابية  �ملجال�ص  الأع�شاء  �حلماية  من  نوعاً 

�لعمل  جمل�ص  �إل  و�أوكل  �لنقابية.  ن�شاطاتهم 

رف. ويف حال �ملو�فقة  �لتحكيمي �لبت بحاالت �ل�شّ

حقوقه  وت�شّفى  �لعامل  �أو�شاع  ت�شّوى  رف،  �ل�شّ على 

�ملجل�ص  يق�شي  �ملو�فقة،  عدم  حال  ويف  �مل�شروعة. 

�شاحب  ت�شمني  طائلة  حتت  عمله  �إل  �لعامل  باإعادة 

وثالثة  �شعفي  بني  ير�وح  خا�شاً  تعوي�شاً  �لعمل 

�أ�شعاف �لتعوي�ص �لذي ي�شتحقه �لعامل غري �ملنتمي 

�إل جمل�ص �لنقابة. 

باإقفال  فهددو�  �مل�شروع  على  �لعمل  �أ�شحاب  �حتّج 

�ملادة  عدلت  �إذ�  للدولة  مفاتيحها  وت�شليم  معاملهم 

ترك  يف  حر�ً  �لعامل  يكون  "كيف  وت�شاءلو�:   .50

�لعامل  �لعمل حر�ً يف �شرف  �لعمل؛ وال يكون رب 

من �خلدمة بعد دفع �لتعوي�شات �مل�شتحقة له؟" جتدر 

�الإ�شارة هنا �إل موقف �الحتاد�ت �لعمالية �لتي كررت 

مر�ر�ً حر�شها على حرية �لتعاقد كما جاء على ل�شان 

"منع  يريدون  ال  �لعّمال  �أّن  �أكد  �لذي  �لهرب  �ليا�ص 

�ل�شرف بل تعليله بغية و�شع حّد للت�شريح �لتع�شفي، 

ن�شاطهم  ب�شبب  �لعمال  له  يتعر�ص  �أن  ميكن  �لذي 

يتاأّخر  ومل  مو�شوعية".  غري  العتبار�ت  �أو  �لنقابي 

�لعّمال  �شرف  �إل  فعمدو�  �لرد  عن  �لعمل  �أ�شحاب 

يف قطاعات �لفنادق و�لن�شيج و�الأحذية و�جللود. كما 

�شليمان  �آنذ�ك،  �جلمهورية  رئي�ص  على  بال�شغط  بد�أو� 

�إل  �لتعديل  م�شروع  �إحالة  عدم  منه  طالبني  فرجنية، 

�ل�شناعيني  جمعية  رئي�ص  فقّدم  �لنو�ب.  جمل�ص 

و�لتجارة  لل�شناعة  بريوت  غرفة  وعقدت  ��شتقالته 

مّت  وبالفعل،  �لتعديل.  رف�ص  معلنًة  �قت�شادياً  موؤمتر�ً 

�إل  �لعمل  وزير  دفع  ما  �ملجل�ص،  يف  �مل�شروع  جتميد 

�لتدخل  �إل  باال�شتقالة. ��شطر فرجنيه عندها  �لتهديد 

�إل  خل�ص  �جتماع  �إل  �لطرفني  من  �ملعنيني  فدعا 

جمل�ص  �إل  و�إحالته   50 �ملادة  تعديل  على  �التفاق 

مع  جديدين  تعديلني  �لعمل  وزير  وناق�ص  �لنو�ب. 

�الأجري  �لعمل �شرف  ل�شاحب  يجيز  �الأول  �الأفرقاء؛ 

تقييد  عدم  �أي  �لتحكيمي،  �ملجل�ص  �إل  �لعودة  قبل 

فيتعلق  �لثاين  �لتعديل  �أما  �أ�شا�شاً.  بال�شرف  حريته 

�لعمال  ممثلو  يعار�ص  مل  �ل�شرف.  حاالت  بتحديد 

�إدخال تلك �لتعديالت �إذ �عتربو� �أنها ال مت�ّص بجوهر 

�مل�شروع. 

�الحتاد  فعاد  �مل�شروع  �إقر�ر  يف  �ملماطلة  ��شتمرت 

باالإ�شر�ب.  �لتلويح  لل�شغط على �حلكومة من خالل 

وطالب �ملجل�ص �لتنفيذي لالحتاد، وزير �لعمل �جلديد 

تعديل  �إل  �لهادفة  �لقو�نني  م�شاريع  �شحب  نعيم  ندمي 

�ملادة 50 من �ملجل�ص �لنيابي و�إ�شد�رها مبر��شيم بعدما 

يوماً   40 من  �أكرث  �ملجل�ص  على  �إحالتها  على  م�شى 

وبالفعل،  �آنذ�ك(.  �للبناين  �لد�شتور  باأحكام  )عماًل 

عقد �جتماع يف 5 �شباط 1975 يف وز�رة �لعمل �نتهى 

يف  ف�شدر   50 �ملادة  تعديل  مر�شوم  �حلكومة  باإر�شال 

�جلريدة �لر�شمية يف 17 �شباط 1975. 
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سعدى علوه

وز�رة  دور  �أن  �ملخ�شرمني  �لنقابيني  بع�ص  يعترب 

وو�شع  �لعمال  حقوق  على  �ل�شهر  �ملخّولة  �لعمل 

تغري�ً  �شهد  قد  �لعمل  بق�شايا  �خلا�شة  �ل�شيا�شات 

حمل  �لت�شعينّيات.  يف  �حلرب  �نتهاء  بعد  جذرياً 

و�لروؤى  �القت�شادية  �ل�شيا�شات  ب�شمات  �لتاأثر  هذ� 

�القت�شادية  لل�شيا�شات  �ل�شلطة  قوى  حملتها  �لتي 

ي�شت�شهد  �لطائف.  بعد  ما  جمهورية  يف  لبنان  يف 

�جتماعات  �أحد  يف  ح�شل  مبا  �لنقابيني  هوؤالء  �أحد 

�لوزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  مع  �لعام  �لعمايل  �الإحتاد 

بح�شور  �لت�شعينّيات  يف  �حلريري  رفيق  �لر�حل 

�لنقا�ص،  خ�شم  يف  �ل�شنيورة.  فوؤ�د  �آنذ�ك  م�شت�شاره 

بلد  يف  ملاذ�  �أفهم  "ال  قائاًل:  �جلميع  �ل�شنيورة  قاطع 

لل�شمان  �شندوق  هناك  يكون  �أن  يجب  لبنان  مثل 

غنية  دول  يف  مفرو�شة  تقدميات  هذه  �الجتماعي؟ 

�ملثل  هذ�  �لنقابي  يورد  كلبنان".  دول  يف  ولي�ص 

�لروؤية  �أ�ش�ص  من  غريه  مع  �لتوّجه،  هذ�  �أن  ليقول 

كامل  يحكم  �حلني،  ذلك  منذ  للبنان  �القت�شادية 

تو�شيفاتهم(  �ختالف  )على  لالأجر�ء  �حلقوقية  �ل�شّلة 

هذه  يف  �لغو�ص  دون  ومن  �لعمل.  �أ�شحاب  ل�شالح 

�ل�شيا�شة وما تبعها من تخفي�ص ال�شرت�كات �ل�شمان 

ر�شم  �أعيد  �لعامة،  �لوظيفة  �لتعاقد يف جمال  وتعميم 

دور وز�رة �لعمل وتوجهاتها يف �لتعاطي مع �ل�شكاوى 

يف  مندوبيها  �حلكومة،  مفو�شي  و�أد�ء  و�لو�شاطات 

دعاوى  يف  تبّت  �لتي  �لتحكيمية  �لعمل  جمال�ص 

تلّم�ص  �لتحقيق  هذ�  يف  "�ملفكرة"  حتاول  �لعمل. 

�القت�شادية  �الأو�شاع  ظل  يف  و�شيا�شاتها  �لوز�رة  دور 

�أ�شحاب  بع�ص  �شماعة لدى  �إل  �لتي حتّولت  �حلالية 

�لعمل النتهاك حقوق �لعمال، ولدى �لوز�رة كو�شيلة 

لتاأمني فر�ص عمل. 

العمل  وزارة  إلى  يلجأون  أجراء 
الصرف  من  لحمايتهم 

االقتصادي
تتخطى  �لعمل  وز�رة  مكاتب  د�خل  �حلر�رة  درجة 

30 درجة مئوية، فيما نقابي عتيق ينتظر �أحد موظفي 

�لوز�رة ملر�جعته يف بع�ص ق�شايا �لعمال �ملن�شوين يف 

قمي�ص  فيتبّلل  �لزمن،  من  �شاعة   
ّ
متر �لنقابي.  قطاعه 

�ملمر  جد�ر  �إل  ظهره  ي�شند  بينما  بالعرق،  �لنقابي 

وال  �نتظار  غرفة  ال  �إذ  �ملوظف،  مكتب  �إل  �ملوؤّدي 

يق�شدونه.  �لذين  �ملو�طنني  ت�شتقبل  �شالة 

ملفات،  فوق  ملفات  حاماًل  �ملوظف  يح�شر  �أخري�ً، 

و�الإنتظار  �لقيظ  من  �ملترّبم  �لنقابي  من  بلطف  يعتذر 

�أور�قاً  ويطلب  �أ�شئلته  على  يجيبه  قدميه.  على  و�قفاً 

�لنقابي حتى  يغادر  �أن  ما  �مللف.  �إل  ي�شّمها  �إ�شافية 

يحني دور �ملوظف بالت�شّكي: "كيف يل �أن �أقوم بكل 

بنظره يف  �مللقاة على عاتقي؟" يقول وهو يدور  �ملهام 

يكون  "الزم  مكتبه  مع  ملكتبني  يّت�شع  �لذي  �ملكتب 

وممنوع  لوحدي  و�أنا  �لقلم،  هذ�  يف  موظفنّي  معي 

هذ�  لي�ص  �إ�شتوعب".  بعود  ما  �أوقات  �لتوظيف، 

�أحد  مب�شوؤولية  نف�شه  �ملوظف  تكليف  مت  بل  فح�شب 

�ملوظفني �لذين �أحيلو� �إل �لتقاعد "كاأنه �أنا ملّحق ع 

�إ�شتغل �شغل غريي".  �شغلي حتى 

�الأجر�ء  �أحد  يخرج  �لعمل،  وز�رة  ثاٍن يف  مكتٍب  يف 

بالكاد  وهو  �ل�شركات  �إحدى  من  حديثاً  �مل�شروفني 

يتمالك نف�شه عن خو�ص �شجار مع �ملوظفة �مل�شوؤولة. 

قّدم وزمالوؤه �مل�شروفون معه، �شكوى �شرف تع�ّشفي 

تبلغ  مل  ذلك،  ومع  �ل�شهر.  ون�شف  �أ�شهر  ثالثة  قبل 

�لوز�رة �شاحب �لعمل بال�شكوى بعد.  

»في خضم النقاش، 
قاطع فؤاد السنيورة 

الجمييع قائاًل: »ال أفهم 
لماذا في بلد مثل 

لبنان يجب أن يكون 
هناك صندوق للضمان 

االجتماعي؟ هذه 
تقديمات مفروضة في 

دول غنية وليس في 
دول كلبنان«

ذلك  مربر�ً   �شامر  نف�شه  �أ�شمى  �لذي  �الأجري  يقول 

باأنه �أب الأربعة �أوالد: "بعدنا عم نتفاو�ص مع �شاحب 

تعود القت�شادي  �شركة  "�شامر" يف  يعمل  �ل�شركة". 

�لهيئات  وجوه  �أبرز  �أحد  �شقيق  وهو  معروف 

�إقفالها  �ل�شركة  �شاحب  قرر  �لبالد.  يف  �القت�شادية 

�لعمل  قانون  من   50 �ملادة  من  "و�و"  للفقرة  �شند�ً 

كافة  �أو  بع�ص  "�إنهاء  �لعمل  ل�شاحب  ت�شمح  )�لتي 

�أو  قاهرة  قوة  �إقت�شت  �إذ�  �ملوؤ�ش�شة  يف  �لعمل  عقود 

ظروف �إقت�شادية �أو فنية"( �حتيااًل على �لقانون وفق 

�شاحب  باأّن  �لتحايل  فر�شية  �الأخري  ويربر  "�شامر". 

منطقة  �آخر يف  م�شمى  ثانية حتت  �شركة  "فتح  �لعمل 

خمتلفة، ولكنها يف �لنهاية �شتقدم �خلدمات نف�شها"، 

بع�شهم  عمل  �لذين  �أجر�ءه  لي�شرف  ذلك  وكل 

لديه ما بني 15 �إل 20 عاماً وما فوق. وي�شيف "يريد 

ال  لكي  "معّلمني"  مع  بالتعاقد  �خلدمات  يقدم  �أن 

ور�شوم  �الجتماعي  و�ل�شمان  ت�شغيلهم  كلفة  يتحّمل 

تعوي�ص نهاية �خلدمة و�ل�شر�ئب �الأخرى".  

خري  باألف  �ل�شركة  �أو�شاع  �إن  "�شامر"  يقول 

ولكن  ور�ص".  نلحق  عم  وم�ص  �لنار  متل  "�ل�شغل 

ب 
ّ
ليتهر بر��شه"  "مو�ل  �ل�شركة  �شاحب  لدى 

لهم.  قال  لل�شر�يب"  فيي  بقى  "ما  �ل�شر�ئب.  من 

�لعمل  �شاعات  دفع  عن  توقف  �ليوم،  من  عام  قبل 

بدي  ويقلنا  بالليل  للع�شرة  ي�شغلنا  "كان  �الإ�شايف. 

حارب فيكم حتى �شل فاحت م�شدر رزقي ورزقكم". 

�لت�شحية  بروحية  "�شامر" وزمالوؤه �خلم�شون  ��شتغل 

ال�شتمر�ر �لعمل: "قلنا ما يف �أ�شغال ويف بيناتنا خبز 

دفعات:  على  ب�شرفهم  �ل�شركة  �شاحب  بد�أ  وملح". 

فرتة  من  �أجر�ء،  �شبعة  �إل  و�شواًل  �أجريين،  �أو  �أجري 

الأخرى "حتى ي�شرذمنا وما نوقف وقفة وحدة"، ويف 

�لنهاية، �أعلن قبل �أربعة �أ�شهر �إقفال �ل�شركة.  

يجيز قانون �لعمل ل�شاحب �لعمل �إنهاء عقود �أجر�ئه 

ولكن �شمن �شو�بط معينة وبعد منحهم م�شتحقاتهم 

�ل�شرف  �ل�شرف. ويف حال كان  و�لتعوي�ص لهم عن 

رغبته  �لعمل  وز�رة  يبلغ  �أن  عليه  �إقت�شادية،  الأ�شباب 

وعليه  تنفيذه،  من  �شهر  قبل  �أجر�ئه  عقود  �إنهاء  يف 

�الإنهاء  لذلك  نهائي  برنامج  لو�شع  معها  يت�شاور  �أن 

و�خت�شا�شهم  �ملوؤ�ش�شة  يف  �لعّمال  �أقدمية  فيه  ُتر�عى 

و�أخري�ً  و�الإجتماعي  �لعائلي  وو�شعهم  و�أعمارهم 

�حلقوق  هذه  ��شتخد�مهم.  الإعادة  �لالزمة  �لو�شائل 

ي�شرح  �لعمل"،  �شاحب  بطن  "يف  �الآن  تغرق 

عن  �الجتماعي  لل�شمان  ح 
ّ
ي�شر مل  �أنه  �إذ  "�شامر"، 

يبلغ  �لذين  موظفيه  من  �أي  لر�تب  �حلقيقية  �لقيمة 

عدد من بقي منهم حتى �لنهاية نحو ع�شرين عاماًل. 

فر�تب "�شامر" مثاًل يبلغ 1200 دوالر �أمريكي، بينما 

ح �شاحب �لعمل لل�شمان �أنه يقب�ص �حلد �الأدنى 
ّ
�شر

�أ�شا�ص  ع  خدمة  �شنة   14 بقب�ص  �أنا  "يعني  لالأجور 

يف  زمالئي  "وكل  بالغ  باأ�شى  يقول  �الأدنى"،  �حلد 

 1500 تالم�ص  بع�شهم  رو�تب  �أن  مع  نف�شه  �لو�شع 

فرق  بتحّمل  �أنا  هم  حتملو�  "ما  لهم  قال  دوالر". 

بد�ية.  �شّده  �ل�شكوى  تقدمي  عدم  فقررو�  �ل�شمان"، 

مبليون  �لعمل  �شاحب  ح�شابات  يف  �نتهت  عاماً   14

"بدفع لك  �شامر  �أبلغ  فقد  لبنانية  لرية  مليون  ون�شف 

مليون ون�ص و�لباقي بتاخده من �ل�شمان". 

مقارنة  حمظوظاً  نف�شه  "�شامر"  يعترب  ذلك،  ومع 

�شبع  قبل  عمل  حادث  ت�شّبب  �لذي  مي�شال  بزميله 

يعّو�ص  مل  يومها  �ليمنى.  يده  �أ�شابع  بقطع  �شنو�ت 

مّننه  "بل  باأي �شيء  "�شامر"  �ل�شركة زميل  �شاحب 

رف  �شُ �ليوم  �أ�شابعه".  برت  رغم  بت�شغيله  ��شتمر  باأنه 

�شاحب  مينحه  ومل  "�شامر"  زمالء  �شائر  مع  مي�شال 

�لعمل �شوى ثالثة ماليني لرية �عتربها تعوي�شاً وفرق 

�أي�شاً،  لالأجور  �الأدنى  باحلد  عنه  ي�شرح  كونه  �شمان 

فيما يبلغ ر�تب مي�شال �ل�شهري 1400 دوالر. 

�شاحب  تذّرع  ب�شبب  م�شروفاً  عاماًل   20 بني  ومن 

خم�شة  قرر  و�الإفال�ص،  �القت�شادي  بالو�شع  �لعمل 

عمال فقط حفظ حقهم باالإدعاء لدى جمل�ص �لعمل 

يف  �شكو�هم  مع  �لتعاطي  طريقة  ولكن  �لتحكيمي. 

تبليغ  يتم  ومل  �أ�شهر  ثالثة  مرت  حيث  �لعمل  وز�رة 

�لتي  �ملعروفة  �ملدة  �إل  �إ�شافة  حتى،  �لعمل  �شاحب 

�لتحكيمية  �لعمل  جمال�ص  يف  �لدعاوى  ت�شتغرقها 

وفق  �مل�شروفني،  مبعظم  دفعت  �حلكم،  �شدور  قبل 

مع  بحقهم  جمحفة  ت�شويات  عقد  �إل  "�شامر"، 

�شاحب �لعمل "ومي�شال، �شاحب �الأ�شابع �ملقطوعة 

من بني هوؤالء".

يف  وكمان  ي�شغلنا،  حد�  بقى  ما  بعمر  �شرنا  "�أغلبنا 

بطالة عالية بالبلد وما يف �شغل" يقول "�شامر" مربر�ً 

�شاحب  مع  جمحفة  �تفاقات  عقدو�  �لذين  لزمالئه 

بتقدر  وما  �أوالدها،  تطعمي  معها  ما  "�لنا�ص  �لعمل 

وما  �أ�شهر   3 من  �ل�شكوى  قدمنا  هيانا  �شنني،  تنتظر 

حد� حركها" يقول باأ�شف. 

الوزارة  دور  يغلب  حين 
الصرف  بشأن  بالتشاور 

االقتصادي 
و�ملعّدلة   1959/2865 �ملر�شوم  من   26 �ملادة  حتدد 

بتنظيم  و�ملتعلق   2002/79999 �ملر�شوم  مبوجب 

للنز�عات  بالن�شبة  �الأخرية  مهام  �لعمل،  وز�رة  عمل 

بنودها،  بع�ص  ووفق  �لعمل.  و�أ�شحاب  �لعمال  بني 

تتوّل �لوز�رة ما يلي:

�ملتعلقة  و�الأنظمة  �لقو�نني  تطبيق  على  -�ل�شهر 

�لتفتي�ص  باإجر�ء  وذلك  �لعمال  ووقاية  بالعمل 

�ملوؤ�ش�شات و�مل�شانع. �لدوري على 

�ل�شبط  حما�شر  وتنظيم  �الإنذ�ر�ت  -توجيه 

�القت�شاء. عند  باملخالفات 

�لعمل  �أ�شحاب  بني  �لعالقات  حت�شني  على  -�لعمل 

و�الأجر�ء.

و�لوقاية يف  �ل�شالمة  لتاأمني  �لّن�شح و�الإر�شاد  -�إبد�ء 

�ملتوفرة. �لو�شائل  بجميع  �لعمل 

مو�شوع  تكون  �لتي  �لفردية  �خلالفات  -�لتحقيق يف 

�إل  و�ل�شعي  و�الأجر�ء  �لعمل  �أ�شحاب  بني  �شكوى 

بت�شوية. �إنهائها 

يف  �لوز�رة  ميثلون  حكومة  مفو�شي  �نتد�ب  -وطبعاً، 

�لتحكيمية.  �لعمل  جمال�ص 

يف  �ملهنية  و�لعالقات  �لعمل  م�شلحة  رئي�شة  تقول 

�لقانون  �إن  لـ"�ملفكرة"  عطاهلل  مارلني  �لعمل،  وز�رة 

�لوز�رة  تقودها  �لتي  بالو�شاطات  يتعلق  ما  يف  و��شح 

بني �أ�شحاب �لعمل و�لعمال، وين�ّص على �لتعوي�ص 

�الأق�شى  �حلد  وهو  �شهر�ً،   12 �إل  �شهرين  بني  ما 

"ندر�ص  ق�شية.  كل  ظروف  وفق  وذلك  للتعوي�ص، 

وو�شعه  وكيفيتها،  مهمامه  لالأجري،  �لعائلي  �لو�شع 

�إل  تاأتي  �ل�شركات  �أن  �إل  وت�شري  تقول.  �ل�شحي"، 

من  منها  وقليل  �أي�شاً،  تعبان  و"و�شعها  �لو�شاطة 

 6 ما بني  �لت�شويات  ". وعليه ترت�وح  �شهر�ً  12 يعطي 

حتى  للتعوي�شات  �لو�شطي  �ملعدل  و"هو  �أ�شهر،  و8 

�الإقت�شادي  �لو�شع  ظل  الأنه يف  كذلك،  �ملحاكم  يف 

وبع�شها  �أي�شاً،  �ل�شركات  و�شع  نر�عي  بدنا  �حلايل 

وفق  �حلايل"،  �لو�شع  يف  �الإ�شتمر�ر  على  قادر  غري 

ما ترى عطاهلل.

�لو�شاطة  "يف  ملزمة:  غري  �لوز�رة  و�شاطة  باأّن  وتذّكر 

�الأجري  ويتناول  �حلقوق  بع�ص  �ل�شركة  تعطي 

العمل: عالقات  تنظيم  في  العمل  لوزارة  متعددة  أدوار 
الحقوق عند اليسر... فقط؟
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�لعمل  جمال�ص  �نتظار  من  �أف�شل  �ل�شيء،  بع�ص 

عمال  �شرف  ق�شية  عن  مثاًل  وتعطي  �لتحكيمية". 

ومل  �إفال�شها  �أ�شهرت  �لتي  �شي"  �أل  "تي  �شركة 

�إل  �لعمال  كل  وذهب  م�شاحلة  �أو  ت�شوية  حت�شل 

من  �لكثري  حت�شيل  هام�ص  �أن  وترى  �لق�شاء". 

�لو�شع  تدهور  مع  فاأكرث  �أكرث  ي�شيق  للعمال  �حلقوق 

�الأخرية،  �خلم�ص  �ل�شنو�ت  "يف  �القت�شادي: 

�قت�شادية،  �ل�شرف الأ�شباب  �أ�شبحت غالبية دعاوى 

من  تخفف  �أو  تقفل  �لتي  �ل�شركات  عدد  ويزيد 

لل�شابق  خالفاً  عام،  بعد  عاماً  �ل�شبب  لهذ�  موظفيها 

وتقول  لل�شرف".  خمتلفة  �أ�شباب  هناك  كان  حيث 

عدد  �أن  �ملهنية  و�لعالقات  �لعمل  م�شلحة  �أرقام 

�إقت�شادية  لذر�ئع  عمل  عقود  الإنهاء  �لت�شاور  طلبات 

 2019 �ليوم يف  بلغ  فيما  طلبات،   108  2018 بلغ يف 

بلغت  �ملقابل،  يف  للت�شاور.  طلباً   57 �الآن  حتى 

 51 نحو  جمموعه  ما   2018 يف  �جلماعية  �ل�شكاوى 

 2019 من  �الأول  �لن�شف  يف  بلغت  فيما  �شكوى، 

41 �شكوى. وقادت �لوز�رة و�شاطتني فقط يف 2018، 

 42 ويف  فردية  عمالية  �شكوى   1793 يف  وحققت 

هذه  ومعظم  عينها.  �ل�شنة  يف  فقط  عمل  دعوى 

�لدعاوى تت�شل بال�شرف �حلا�شل على �أ�شا�ص �ملادة 

50 فقرة "و�و"، وفق عطاهلل. 

حتايل  عدم  من  لتتاأكد  �لوزر�ة  تفعل  ماذ�  ولكن 

بينما  �إفال�شها  �شركة  تعلن  �أن  �إذ يح�شل  �ل�شركات؟ 

ميتلك �شاحبها عقار�ت و�أمو�اًل و�شركات �أخرى؟

وقانونية  معنوية  �شخ�شية  �شركة  الأي  �إن  عطاهلل  تقول 

نف�شها:  �ل�شركة  و�شع  وفق  �ملحا�شبة  وتتم  م�شتقلة 

بيع  روح  �ل�شركة  ل�شاحب  قول  بقدر  ما  "يعني 

مفل�شة".  �ل�شركة  كانت  �إذ�  للعمال  لتدفع  عقار�تك 

عدم  �إل  �ل�شركات  من  �لعديد  ميل  �إل  وت�شري 

خليهم  ندفع  منقدر  ما  "بيقولو�  �لو�شاطة  ��شتكمال 

يروحو� على �لق�شاء". ومبا �أن �لدعاوى ت�شتغرق نحو 

�أكرث يف جمال�ص �لعمل �لتحكيمية  �أو  ثالث �شنو�ت 

عمل  ب�شاأن  �لقانونية  �ملفكرة  در��شة  وثقته  �أمر  )وهو 

تاأخذ  �ملوظفني  من  قلة  فاإن   ،)20181
�شنة  �ملجال�ص 

�لق�شائية  بالدعاوى  �مل�شي  وت�شتطيع  �ملخاطرة 

�الأحكام ومدى حت�شيلها  �حلاجة و�خلوف من  ب�شبب 

�إلز�م �ل�شركة بدفع  �إذ� كان �شيتم  حلقوق �لعمال وما 

�أم ال. تعوي�شاتهم 

ومع �للجوء �ل�شوري يف �ل�شنو�ت �الأخرية �إل لبنان، 

منظمات  قبل  من  �ملوظفني  �شرف  ق�شايا  كرُثت 

مع  تنتهي  عمل  عقود  هوؤالء  "لدى  �ملدين  �ملجتمع 

تتقدم  لذ�  �ل�شوريني.  تخ�ّص  مل�شاريع  �لتمويل  �نتهاء 

ال  ونحن  �لوز�رة  �إل  �لت�شاور  بطلبات  �ملنظمات 

وعلى  �لتمويل".  نفاذ  ب�شبب  تع�شفياً  �شرفاً  نعتربها 

�أمل ح�شولها على متويل �إ�شايف، ت�شرتط �لوز�رة على 

هذه  �أنف�شهم جمدد�ً يف  �ملوظفني  "ت�شغيل  �ملنظمات 

�لتز�م  ملتابعة  �آلية  �لوز�رة  لدى  هل  ولكن  �حلال". 

عطاهلل  تقول  �مل�شروفني؟  موظفيها  مع  �ملنظمات  هذه 

"�إذ� عاد موظف و��شتكى نتابع �لو�شع". 

�ملتوفرين  �لوز�رة  وموظفي  �ملفت�شني  عدد  يلعب  هنا 

35 مفت�شاً )لكل لبنان( من بينهم  " لدينا نحو  دوره 

من  �أكرث  �إل  بحاجة  نحن  بينما  و�ملهند�شني  �الأطباء 

مئة مفت�ص لنتمكن من �لقيام بكل ما يتوجب علينا، 

من  �ملتوفر  حتى  طاقاتنا".  باأق�شى  نعمل  ذلك  ومع 

�إل  باالإ�شافة  �إد�رية  مبهام  تكليفهم  "يتم  �ملفت�شني 

مهامهم"، وفق عطاهلل. 

في  الحكومة  مفوضو 
التحكيمية:  العمل  مجالس 

بعض  تدخلهم  يعيد  هل 
العمل؟  لعالقات  ن  التواز

ي�شارك مفو�شو �حلكومة يف جمال�ص �لعمل �لتحكيمية 

وهم يبدون مطالعاتهم يف جممل �ملنازعات من وحي 

�لعمل.  وز�رة  توجيهات  �أي�شاً  ولكن  �جتهادهم 

وعليه، ال تختتم �ملحاكمة �إال بعد ورود هذه �ملطالعات 

�لذي  �الأمر  وهو  عليها،  �لتعليق  من  �لفرقاء  ومتكني 

بّتها  )�ملفرت�ص  �لعمل  دعاوى  متديد  �إل  عملياً  يوؤدي 

هنا، كان  �أ�شهر( الأ�شهر عديدة. من  يف غ�شون ثالثة 

نت�شاءل عن دور مفو�شي �حلكومة. هل  �أن  �ملهم  من 

�لعمل،  قانون  تطبيق  ح�شن  ل�شمان  �أ�شا�شي  دور  هو 

�أن  �لعمل  بقانون  يفرت�ص  )كما  ي�شهم  هل  وحتديد�ً 

�ملختّلة  �لعالقات  �إل  �لتو�زن  بع�ص  �إعادة  يف  يفعل( 

بني �أ�شحاب �لعمل و�الأجر�ء؟ 

هوؤالء  الأد�ء  �إليهم  ��شتمعنا  من  تقييم  �ختلف 

وبخا�شة جلهة حماية حقوق �لعمال. 

�آر�ئهم هو ع�شام ريد�ن )نقابي  �أحد من ��شتمعنا �إل 

�لتحكيمية  �لعمل  جمال�ص  �أحد  يف  �شابق  وممثل 

لل�شمان  �لوطني  �ل�شندوق  يف  حايل  وموظف 

�حلمائي  �لدور  تر�جع  ريد�ن  يعزو  �الجتماعي(. 

لوز�رة  �لر�شمية  �ل�شيا�شة  �إل  �حلكومة  ملفو�شي 

�لعمل، و�لتي غالباً ما تويل �ملقام �الأول ملر�عاة م�شالح 

�لعمالية  �الأعباء  من  و�لتخفيف  �لعمل  �أ�شحاب 

ر�حة  لتوفري  د�ئم  �شعي  تلّم�ص  "ميكننا  عليهم. 

يعتربونهم  �لذين  �لعمل  و�أرباب  �ملوؤ�ش�شات  �أ�شحاب 

والّدي فر�ص �لعمل وموؤمني ��شتمر�ريتها".

مطالعات  تطبع  م�شرتكة  �شبغة  ريد�ن  وير�شد 

مبا  �ل�شكليات  عند  "يتوقفون  �حلكومة  مفو�شي 

ولتخ�شري  �ملوؤ�ش�شات  �أ�شحاب  م�شلحة  يف  ي�شّب 

باعتبار  �لعمال  �إذ� طالب ممثلو  �لعمال حقوقهم. مثاًل 

�ل�شرف �قت�شادياً، فاإنهم يدققون �إذ� ما كان �لعامل قد 

يت�شّكى يف جمل�ص  �أن  قبل  �ل�شهر  �أخطاأ وتخّطى مدة 

�لعمل �لتحكيمي حلفظ حقه بينما يخو�ص مفاو�شات 

�لو�شاطة يف وز�رة �لعمل". وهنا يتخّطى بع�ص مفّو�شي 

على  �شر�حة  ين�ّص  �لذي  �لقانون  روحية  �حلكومة 

�حللقة  بو�شفه  �لعامل  ل�شالح  مو�ده  تف�شري  �شرورة 

�الأ�شعف يف عملية �الإنتاج. وعليه، يجب �إعالم �لعامل 

فور بدء �لو�شاطة ب�شرورة تقدمي �شكوى حلفظ حقه يف 

دعوى ق�شائية "وهو ما ال يح�شل د�ئماً. ويردف ريد�ن 

ردها يف  �لتي مت  �لدعاوى  "معظم  باأن  �ل�شدد  يف هذ� 

�لعامل  معرفة  �شببها عدم  �لتحكيمية  �لعمل  جمال�ص 

ب�شرورة عدم تخطيه �ملهلة �لقانونية لرفع �لدعوى قبل 

وز�رة  يف  بو�شاطات  مرت  دعاوى  وكلها  �ل�شهر،  مرور 

�لعمل"، وفق ما يقول، ليحّمل �الأخرية م�شوؤولياتها يف 

�ملو�شوع. �أما �إذ� كانت �لق�شية "مف�شوحة"، �أي "فيها 

�حلكومة  مفّو�ص  يّتجه  �لعمال،  حلقوق  فا�شح  �نتهاك 

�لدعوى  ماآل  ليوّجه  منت�شفها  من  �لع�شا  م�شك  �إل 

نحو م�شاحلة ولتخفيف حقوق �الأجري ل�شالح �شاحب 

�لعمل، م�شتفيد�ً من حقيقة �أن �لقانون مطاط )مّغيطة( 

و�ملدى  �لتع�شفي  �ل�شرف  على  �لتعوي�ص  مو�شوع  يف 

�ملوجود بني �شهرين �إل 12 �شهر�ً". 

تاأثري دور وز�رة �لعمل وبخا�شة يف جمال توعية  ويزيد 

�لو�جبة حلفظها، يف  و�الإجر�ء�ت  �إل حقوقهم  �لعمال 

ظل تدين ن�شبة �ملنت�شبني �إل �لنقابات يف لبنان و�لتي 

تر�وح بني 5 و 7 % من �الأجر�ء �للبنانيني �لبالغ عددهم 

750 �ألف عامل/ة، وهي ن�شبة �شئيلة جد�ً. وعليه، ال 

يبلغ عدد �ملنت�شبني للنقابات يف لبنان �أكرث من 40 �إل 

50 �ألف عامل كحد �أق�شى من بينهم 17 �ألف عامل يف 

�مل�شالح �مل�شتقلة و�ملوؤ�ش�شات �لعامة. 

فما  "قب�شاي  �لقا�شي  كان  حال  يف  �أنه  ريد�ن  ويرى 

كان  �إذ�  يح�شل  وهذ�  �حلكومة،  مفو�ص  على  بريد 

�أن  يجب  وكذلك  �لعمل".  ق�شايا  يف  خربة  للقا�شي 

يكون �لقا�شي قوياً �أي�شاً وغري مهتم مبا ميكن �أن يح�شل 

يف حال عدم جمار�ة �شيا�شة مفو�شي �حلكومة ووز�رة 

بيتقدم،  ما  �أو  لتغيريه،  "بي�شعو�  ور�ئهم  من  �لعمل 

يف  غريه  ت�شمية  �لعدل  وزير  على  �لتمني  عرب  وذلك 

�لقا�شي يف  دور خربة  �إل  ويلفت  �ملقبلة".  �لتعيينات 

ق�شايا �لعمل "يعني �إذ� قا�شي جديد وما عنده خربة 

لي�شت�شريه،  دولته،  �إبن  �حلكومة،  مفو�ص  �إل  �شيتوجه 

وغالباً ما يكون هوؤالء مم�شكني باللعبة كلها يف يدهم". 

يقارن ريد�ن ما يح�شل حالياً مبرحلة �ل�شبعينّيات حيث 

ممثلي  من  يرنعبو�  كانو�  للنقابات،  �لذهبي  "�لع�شر 

�لعمال ومن رد فعل �لنقابات يف �ل�شارع، وكان يف قوى 

ملر�عاة  يتذّرعون  �ليوم  �لعمال".  على حقوق  حري�شة 

�أ�شحاب �لعمل بن�شب �لبطالة �لتي �رتفعت من 18% 

بني   40% بينما تالم�ص  �لعاملة  �لقوى  %28 بني  �إل 

كون  �لنقابات،  تتد�ولها  �لتي  �الأرقام  وفق  �ل�شباب، 

وز�رة �لعمل ترى يف �ملوؤ�ش�شات واّلدة وظائف.

هذ� �لكالم ترف�شه عطاهلل موؤكدة �أن مفو�شي �حلكومة 

روحية  وفق  يعملون  �لتحكيمية  �لعمل  جمال�ص  يف 

عليها  �شّدق  �لتي  �لدولية  و�الإتفاقيات  �لعمل  قانون 

من  للمفّو�شني  �لوز�رة  توجيهات  نف�شها  وهي  لبنان، 

خّطية  توجيهات  هناك  يكون  �أن  عطاهلل  وتنفي  قبلها. 

متثل  مطالعة  ي�شع  حكومي  مفو�ص  فكل  للمفو�شني، 

ر�أي �لدولة يف كل ق�شايا جمال�ص �لعمل �لتحكيمية. 

�أما "�إذ� تناهى للمدير �لعام لوز�رة �لعمل وجود تباين 

فاإنه يدعوهم  �لنظر بني مفو�شي �حلكومة،  يف وجهات 

يف  قانونية  جهة  بر�أي  ويوؤخذ  ت�شاوري  �جتماع  �إل 

�ملو�شوع �ملطروح، وُيطلب من مفو�شي �حلكومة �لتقّيد 

ووز�رة  �لدولة  ر�أي  متثل  �لتي  �لقانونية  �لنظر  بوجهة 

�لعمل". 

�أما �إذ� الحظ مفو�شو �حلكومة �أن �أحكام ق�شاة جمل�ص 

�لعمل "حتمل توجهاً يخالف نقطة قانونية ما، فاإنه يقوم 

بتبليغ �ملدير �لعام �أو وزير �لعمل وعندها ي�شار �إل متييز 

�ملحلية  �لقانونية  �الأطر  �شمن  �لوز�رة  قبل  من  �حلكم 

و�الإتفاقيات �لدولية �مل�شادق عليها"، وفق عطاهلل.   

على  �لنقابيني  بع�ص  ي�شدد  �لو�شع،  هذ�  ظل  يف 

يف  �لتحقيقات  يف  �لتو�ّشع  �شالحيات  �أخذ  �شرورة 

�حلكومة  مفو�شي  من  �لتحكيمية  �لعمل  جمال�ص 

�لتي  �لر�شمية  �ل�شيا�شة  "الأن  للمحكمة  ومنحها 

�لعمل  �أ�شحاب  تر�عي  �حلكوميون  �ملفو�شون  ينفذها 

و�الإقت�شاد �لريعي وفكرة �جلنة �ل�شريبية ولي�ص حقوق 

1
�لعمال".

1- ميكن مر�جعة �لدر��شة على موقع �ملفكرة �لقانونية �الإلكرتوين.

أداء المؤسسات في مجال العمل
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�لوطنية  �ملوؤ�ش�شة  ُهم�شت   ،1977 �شنة  يف  ن�شاأتها  منذ 

مل  �أهمية.  �أي  �للبنانية  �لدولة  تعرها  مل  لال�شتخد�م. 

ر�شم  يف  �الأ�شا�شي  بدورها  لتقوم  مو�زنات  لها  تر�شد 

�لعمل.  فر�ص  وتاأمني  �لبالد  يف  �ال�شتخد�م  �شيا�شات 

ت�شتند  ال  �لتي  �ل�شيا�شية،  �خلطابات  تخلو  ال  وهكذ�، 

�لبطالة،  ن�شب  �رتفاع  �إل  �الإ�شارة  من  دقيقة،  الأرقام 

�لعمل.  فر�ص  وتر�جع  �الأجنبية،  �لعاملة  �ليد  ومناف�شة 

�أن�شئت  موؤ�ش�شة  بوجود  يعرفون  ال  �ل�شيا�شيني  لعّل 

تاأمني  على  �لقدرة  لها  موؤ�ش�شة  �مل�شاكل،  هذه  ملعاجلة 

�للبنانية  �لعمالة  وتنظيم  �لعمل،  �شوق  عن  �ملعلومات 

مبا  للطالب  �ملهني  �لتوجيه  يف  و�مل�شاهمة  و�الأجنبية، 

�ملهني  و�لتدريب  �لعمل،  �شوق  حاجة  مع  يتنا�شب 

وتاأمني فر�ص عمل للعاطلني عن �لعمل.

يف  �ملوؤ�ش�شة  تفعيل  �شرورة  �إل  تطرق  من  �أبرز  لعل 

�الآونة �الأخرية هو �لبيان �لوز�ري حلكومة �لرئي�ص �شعد 

�حلريري قبل 5 �أ�شهر �إذ جاء فيه "حتديث قانون �لعمل 

من  لال�شتخد�م  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شة  وحتديث  وتطوير 

�النطالقة  هذه  ويقابل  �لبطالة".  ملكافحة  خطة  �شمن 

م�شروع  يف  �لتق�شف  �شيا�شة  �لعمل"  �إل  "حكومة  لـ 

�ملو�زنة، ويعقبها ت�شريح لوزير �لعمل كميل �أبو �شليمان 

�لعدد(،  هذ�  من�شورة يف  )�ملقابلة  �لقانونية"  لـ"�ملفكرة 

لو�شع  �ملوجودة  �الحتماالت  يدر�ص  �أنه  فيه  ي�شرح 

�ملوؤ�ش�شة، ومنها �حتمال دجمها مع وز�رة �لعمل، وذلك 

بهدف توفري �لكلفة وم�شاعفة �لعمل. 

تعمل �ملوؤ�ش�شة �لوطنية لال�شتخد�م منذ 42 عاماً، وقد 

1977، وترتبط بوز�رة �لعمل وتخ�شع  �أن�شئت يف �لعام 

جت�ّشد  تهمي�شاً  و�جهت  �لعمل  �أعو�م  وطيلة  لو�شايتها. 

يف �نعد�م مو�زنات �لدر��شات، ما �أدى �إل تر�جع دورها 

عدد  على  �لتهمي�ص  �نعك�ص  كما  �لوظائف،  تاأمني  يف 

موظفيها �لذين بلغو� يف �لعام 2018 �أق�شى عددهم )57 

موظفاً(، مع �لعلم �أن مالكها �الإد�ري هو 108 موظفني. 

�ملوقع  على  يوؤّثر  مبا  �الإد�رية  �لتنمية  �لتهمي�ص  ويطال 

�الإلكرتوين و�ملكاتب �لتي حتتاج �إل �أب�شط �لتجهيز�ت 

وينعك�ص �نعد�ماً للتن�شيق مع وز�رة �لو�شاية. 

منذ  منسية  المؤسسة 
والدتها 

�ملر�شوم  مبوجب  لال�شتخد�م  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شة  �أن�شئت 

 ،1977/06/27 بتاريخ  �ل�شادر   80 رقم  �ال�شرت�عي 

�ملايل  وباال�شتقالل  �ملعنوية  بال�شخ�شية  تتمتع  وهي 

و�الإد�ري. وبعد عامني �شدر مر�شوم رقم 2019 بتنظيمها 

ومعه مر�شوم حتديد مالك �ملوؤ�ش�شة �لوطنية رقم 2020 

�ص لها مبوجبه 108 موظفني.  وخ�شّ

وقد جاء �إن�شاوؤها خالل �حلرب �الأهلية يف وقت كانت 

�لبلد  �إعمار  الإعادة  وتتجه  �حلرب  �نتهاء  تتوقع  �لدولة 

�إن�شاء جمل�ص  �إن�شاءها تز�من مع  �أن  �إل  )جتدر �الإ�شارة 

�الإمناء و�الإعمار(. وعلى عك�ص هذه �لتوقعات، مل تنتِه 

ذلك.  بعد  طويلة  �شنو�ت  د�مت  بل  ب�شرعة،  �حلرب 

وب�شبب �لتد�عيات �الأمنية و�الأو�شاع �ل�شيا�شية و�ملالية 

�ملتاأزمة وحماولة �حلكومة �إلغاء ودمج بع�ص �ملوؤ�ش�شات، 

�شدر �ملر�شوم رقم 157 �أو�خر عام 1983 ومّت مبوجبه دمج 

�ملوؤ�ش�شة �لوطنية لال�شتخد�م مع وز�رة �لعمل )فتم �إلغاء 

�ملذكور  رقم 1977/80  �ال�شرت�عي  �ملر�شوم  �أحكام 

�لعمل  وز�رة  من  �آنذ�ك  ��شمها  ليتغرّي  �شمنياً(،  �أعاله 

�أنه مت  �لعمل. ما معناه  �إل وز�رة  و�ل�شوؤون �الجتماعية 

مع  ن�شاطها  متار�ص  و��شتمرت  باملوؤ�ش�شة  �لعمل  تعليق 

بع�ص �ملوظفني فيما مت �إحلاق �الآخرين باإد�ر�ت خمتلفة. 

عاماً  لـ11  جزئي  بن�شاط  تعمل  �ملوؤ�ش�شة  ��شتمرت  وقد 

 1994/11/04 بتاريخ   379 �لقانون رقم  �إقر�ر  �إل حني 

�إعمال  و�أعاد   1983/157 رقم  �ملر�شوم  �ألغى  �لذي 

�أحكام �ملر�شوم �ال�شرت�عي رقم 1977/80. وقد عملت 

�لت�شغيلية ومعظمها  �ملو�زنات  بناء على بع�ص  �ملوؤ�ش�شة 

الأجور �ملوظفني �لذين مل يتجاوز عددهم 15 موظفاً.

�شنة 1996، يف مرحلة �إعادة �الإعمار، مت �إدخال 48 موظفاً 

جديد�ً �إل �ملوؤ�ش�شة معظمهم عرب مبار�ة �أجرتها �ملوؤ�ش�شة 

عرب  حت�شل  توظيف  عملية  )هي  �الألقاب  �أ�شا�ص  على 

�إجر�ء مقابالت مع متخ�ش�شني يف جماالت معينة( كما 

هو من�شو�ص عليه يف �ملر�شوم رقم 1979/2020. 

�إجر�ء  )مت  موظفاً   32 �إدخال  مت   ،2018 عام  ويف 

�لعام  مو�زنة  م�شروع  �إ�شد�ر  قبل  لهم  �المتحانات 

2017 �لذي ق�شى مبنع �لتوظيف( مببار�ة متت هذه �ملرة 

 ،57 مالكها  عدد  لي�شبح  �ملدنية  �خلدمة  جمل�ص  يف 

�آخرين  �ل�شابقني وترك  �ملوظفني  تقاعد عدد من  بعدما 

للعمل يف �ملوؤ�ش�شة. مت توزيع �ملوظفني �جلدد على كافة 

م�شالح  هناك  كان  �إذ  �ملوؤ�ش�شة،  يف  و�لدو�ئر  �مل�شالح 

م�شلحة.  رئي�ص  فقط  فيها  و�أخرى  �ملوظفني  من  خالية 

وبهذ� تكون �ملوؤ�ش�شة "تدف�ص" نف�شها على �لعمل باأقل 

رقم  �ملر�شوم  حدده  �لذي  �الإد�ري  مالكها  ن�شف  من 

2020. وي�شرح �ملدير �ل�شابق للموؤ�ش�شة جان �أبو فا�شل 

لـ"�ملفكرة" باأنه "كنا بحاجة الأمرين �شروريني لتتمكن 

�ملوؤ�ش�شة من �لقيام بعملها: �أن نلحظ لها �ملو�زنات و�أن 

نوؤمن لها �ملوظفني، �ليوم حّلينا ن�شف �مل�شكلة باإدخال 

مطلب  وهو  �ملدنية،  �خلدمة  جمل�ص  عرب  جدد  موظفني 

حاربنا الأجله لنحو 7 �شنو�ت". 

ويلفت �أبو فا�شل �إل �أن ثمة حّلني مطروحني للموؤ�ش�شة: 

�أو دجمها مع وز�رة �لعمل. وبالن�شبة للحل  �إما تفعيلها 

يف  بخا�شة  �لدمج  طريقة  على  يعتمد  فهو  �لثاين 

و�ملوؤ�ش�شة،  �لوز�رة  بني  �ملهام  بع�ص  يف  �لت�شابه  ظل 

و�لتوظيف  كالتدريب  �ملوؤ�ش�شة  بها  تقوم  مهام  ووجود 

و�لدر��شات ال تقوم بها �لوز�رة.

للدر��شات  مديرية  �أ�شبحت  "�إن  قائاًل:  وي�شرح 

و�ال�شتخد�م يف وز�رة �لعمل، فاملوظفون �شيقومون بدور 

الأن  �آخرين  موظفني  ترك  �حتمال  م�شتبعد�ً  فعال"، 

�أنه يف حال  �إل  ويلفت  ملوظفني.  بحاجة  �أ�شاًل  �لوز�رة 

�إ�شافية، مثل  ل�شالحيات  �ملوؤ�ش�شة حتتاج  فاإن  تفعيلها، 

�إمكانية مر�قبة �لتز�م �ملوؤ�ش�شات بتوظيف �للبنانيني و�أن 

تتمكن من ت�شطري خمالفات بحق �ملرتكبني، و�أن يكون 

لها مفت�شون يعملون ل�شاحلها. 

وتشغيلية  متواضعة  موازنة 
ون�شف  مليارين   2018 يف  �ملوؤ�ش�شة  مو�زنة  بلغت 

طابع  ذ�ت  �الأكرب  ق�شمها  يف  وهي  لبنانية،  لرية  مليار 

�ملباين  و�إيجار  �الأجور  تت�شمن  )بحيث  ت�شغيلي 

�أخرى(.  �إد�رية  ونفقات  �ملهني  �لتدريب  وم�شاريع 

مليون   245 �ملوؤ�ش�شة  ت�شغله  �لذي  �ملبنى  �إيجار  ويبلغ 

وهو  �ل�شنوية،  مو�زنتها  من  تقتطع  �شنوياً  لبنانية  لرية 

�ل�شدد،  هذ�  ويف  طو�بق.  ثماين  من  يتاألف  مبنى 

ني�شان  يف  �لتقاعد  �شن  بلغ  �لذي  فا�شل  �أبو  يوؤكد 

لدى  �لعادة  "درجت  �أنه  �لقانونية  للمفكرة   ،2019

جل�شة  يف  لال�شتخد�م  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شة  مو�زنة  حتديد 

در��شة م�شروع �ملو�زنة كل عام، وقبل �أن يقولو� �شباح 

�أية  فُتحذف  باملئة،   40 نحو  مبا�شرة  منها  ُيق�شم  �خلري 

تبقى  وعليه،  بدر��شات".  للقيام  نطلبها  �عتماد�ت 

حرمان  من  ذلك  ي�شتتبع  ما  مع  فقط  ت�شغيلية  �ملو�زنة 

�ملوؤ�ش�شة من �أي دور تطويري. 

�ملو�زنات  بع�ص  �لت�شغيلية،  �لنفقات  �إل  ي�شاف 

متدرب   1000 لنحو  �ملهني  بالتدريب  تت�شل  �لتي 

وتتعاون  حكومية.  غري  جمعيات  مع  بالتن�شيق  �شنوياً 

تقوم  جمعية   41 نحو  مع  م�شتمر  ب�شكل  �ملوؤ�ش�شة 

بتدريب نحو 40 مهنة. 

وعليه، ورغم �أهمية دور �ملوؤ�ش�شة "على �لورق"، قّلما 

فقد كان  بعملها.  للقيام  �لالزمة  لها �العتماد�ت  توّفر 

ثالثة  "نحو  �لوظائف،  تاأمني  ق�شم  يف  �ملوظفني  عدد 

الآالف  عمل  فر�ص  �إيجاد  عليهم  موظفني  �أربعة  �أو 

ما  بح�شب  �لعمل"،  عن  �لعاطلني  �للبنانيني  من 

بعد  �أنه  �إل  �الإ�شارة  وجتدر  للمفكرة.  فا�شل  �أبو  يوؤكد 

جدد  موظفني   10 ت�شكيل  مت  �جلديدة  �لتوظيفات 

�شيد�  مكاتبها يف  على  توزيعهم  مت  �ال�شتخد�م  لق�شم 

قد  �ملوظفني  �إدخال  �أن  فا�شل  �أبو  ويرى  وطر�بل�ص. 

�إل  يحتاج  يز�ل  ال  ذلك  مع  ولكن  �لعمل  يح�ّشن 

�ملزيد من �ملو�رد. 

مكاتب  ��شتحد�ث  من  �ملوؤ�ش�شة  تتمكن  مل  كما 

بريوت  يف  �شوى  �ملناطق  يف  لها  تابعة  ��شتخد�م 

يف  متمركز�ً  ح�شورها  بقي  بحيث  و�شيد�،  وطر�بل�ص 

بالتايل  فيتعذر  �شو�ها.  دون  �لكربى  �ل�شاحلية  �ملدن 

�إل  �لقدوم  �ملناطق  خمتلف  من  �لوظيفة  طالبي  على 

ين�شر  ما  �لنادر  من  �أّنه  كما  طلبات،  لتقدمي  مكاتبها 

موقعها �الإلكرتوين �إعالنات عن �لوظائف �ل�شاغرة.

�إل  �ملبنى  يف  �ملكاتب  معظم  حتتاج  نف�شه،  �الجتاه  يف 

�أب�شط �لتجهيز�ت مثل �لكمبيوتر�ت �ملتطورة و�أجهزة 

�ملوؤ�ش�شة  يف  �لعمل  ويتاأثر  �لطباعة.  و�آالت  �لهاتف 

لت�شهيل  مثاًل  �الإد�رية،  للتنمية  �ملو�زنات  بانعد�م 

عملية تاأمني �لوظائف �إلكرتونياً. ويظهر هذ� �الأمر من 

�لتابع  �الإلكرتوين  �ملوقع  يقدمها  �لتي  �خلدمة  رد�ءة 

وعن  عنها  تعريفاً  �شوى  يقدم  ال  �لذي  للموؤ�ش�شة، 

دو�ئرها و�لعدد �لقليل من �لدر��شات �لتي قامت بها، 

و�لتي مّولت معظمها جهات غري حكومية. 

في  للمؤسسة  دور  أي 
منافسة  ظل  في  التوظيف 

محترفو  السياسيين: 
توظيف؟  محترفو  أم  سياسة 

مبو�ز�ة تر�جع خدمة �لتوظيف يف �ملوؤ�ش�شة، �زد�د جلوء 

�ملبا�شر  كالتو��شل  �أخرى  و�شائل  �إل  �لعمل  طالبي 

لدى  �لتو�ّشط  �أو  �لوظيفة،  عر�ص  مقدمة  �ل�شركة  مع 

�الأحز�ب وممتهني �ل�شيا�شة. ويتو�زى ذلك مع �نت�شار 

�لكثري من �ل�شركات �ملتخ�ش�شة بالتوظيف، مع �لعلم 

�لقيام  ح�شرية  لال�شتخد�م  �لوطنية  للموؤ�ش�شة  �أن 

�إن�شائها  مر�شوم  من   8 �ملادة  وفق  �ال�شتخد�م  بوظيفة 

خا�شة  ��شتخد�م  ملكاتب  �لرخ�ص  �إعطاء  متنع  و�لتي 

تقوم باأعمال تدخل �شمن مهام �ملوؤ�ش�شة. 

وعليه، �نح�شر عمل �ملوؤ�ش�شة يف هذ� �خل�شو�ص بتاأمني 

�لذين  �أي  �ل�شعبة  �حلاالت  من  الأ�شخا�ص  وظائف 

ب�شبب  ذ�تي  بجهد  عمل  فر�ص  �إيجاد  عليهم  ي�شعب 

�نعد�م �خلربة �أو مل يلتحقو� باملد�ر�ص، �أو لي�ص لديهم 

�أو  �إليه بـ"�لو��شطة"(  عالقات مع �شيا�شيني )ما ُي�شار 

معارف. ي�شاف �إل ذلك ما ذكرناه �أعاله جلهة وجود 

ثالثة مكاتب فقط للموؤ�ش�شة يف �ملدن �ل�شاحلية معنّية 

باال�شتخد�م.

تدريبية  �الإطار على دور�ت  �ملوؤ�ش�شة يف هذ�  وت�شرف 

لبنان  يف  و�قت�شادياً  �جتماعياً  �ملهم�شني  لالأ�شخا�ص 

مل  �أو  �ملدر�شي  تعليمهم  يكملو�  مل  ممن  غالباً  )وهم 

تتوفر لهم فر�ص  وبالتايل مل  �أ�شا�شاً،  باملدر�شة  يلتحقو� 

�لتقليدي(.  �ملهني  �لتعليمي  �لنظام  يف  �لتدريب 

ف�شاًل عن ذلك، ت�شرف �ملوؤ�ش�شة على تدريب خا�ص 

جمعيات  مع  بالتن�شيق  وذلك  �ملعّوقني،  باالأ�شخا�ص 

�مل�شاغل  يف  بالتدريب  يتعلق  فيما  �شيما  ال  خمت�شة، 

على  �جلمعيات  �شمن  يح�شل  تدريب  وهو  �ملحمية، 

مهن يدوية من �لنوع �لب�شيط مثل �شك �خلرز و�شنع 

�لتي  �الأعمال  عن  �أجر�ً  �ملعّوق  ويتقا�شى  �لكر��شي. 

ببيع منتجاته ل�شاحله. ينجزها وتقوم �جلمعيات 

�ملعنية  للجمعيات  �لالزم  �لتمويل  �ملوؤ�ش�شة  توؤّمن 

عملية  على  ُت�شرف  �أن  على  �الأ�شخا�ص  بهوؤالء 

�شهاد�ت  وهي  لهم  �ل�شهاد�ت  وتقدمي  �لتدريب 

معرتف بها وميكن م�شادقتها من وز�رة �خلارجية. 

جتميد  �إل  �ملوؤ�ش�شة  مو�زنات  يف  �ل�شح  �أدى  وقد 

�ليد  هجرة  د�ئرة  �شيما  ال  دو�ئرها،  �أهم  يف  �لعمل 

�للبنانية �لتي تتوّل مهام متعلقة بتنظيم هجرة  �لعاملة 

�ملخت�شة  �جلهات  مع  بالتعاون  وتوجيهها  �لعاملة  �ليد 

80(. وكذ�  �ملر�شوم  18 من  )�ملادة  و�خلارج  بالد�خل 

د�ئرة �لتوجيه �ملهني �لتي تتول جمع ون�شر �ملعلومات 

وجماالت  و�ملهن  �لوظائف  وم�شمون  طبيعة  حول 

وحول  و�ملتو�شط  �لقريب  �ملدى  على  �ال�شتخد�م 

و�شائل �الإعد�د )�ملادة 21 من �ملر�شوم 80(. 

�لقوي"  "لبنان  تكّتل  ع�شو  يذهب  مغاير  �جتاه  يف 

�لنائب �إدكار طر�بل�شي �إل �ّتهام فريق عمل �ملوؤ�ش�شة 

بالتلّكوؤ عن �لقيام بالدور �ملطلوب، �إذ �عترب يف ت�شريح 

للمفّكرة �أّن �ملوؤ�ش�شة قادرة على �أن تقوم بدورها ولكّن 

يعملون.  ال  بالتوظيف  �خلا�شة  �ملديرية  يف  موظفيها 

وكان طر�بل�شي وّجه عرب رئا�شة جمل�ص �لنو�ب �شوؤ�اًل 

تاريخه  حتى  حالت  �لتي  �الأ�شباب  عن  �حلكومة  �إل 

وهل  بدورها،  لال�شتخد�م  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شة  قيام  دون 

�ملوؤ�ش�شة  تهمي�ص  دون  حتول  �شمانات  �أو  �شمانة  من 

خطتها  عن  طر�بل�شي  و�شاأل  �مل�شتقبل؟  يف  ودورها 

من  جو�ب  على  يح�شل  مل  ولكّنه  �لبطالة  ملكافحة 

�حلكومة بعد، على ما يقول. 

ويعّلق �أبو فا�شل باأّن موقف طر�بل�شي من فريق عمل 

�ملوؤ�ش�شة تكرر مثله يف �ل�شنو�ت �ل�شابقة، ويقول: "ز�ر 

�شدورهم  على  و�شربو�  �لنو�ب،  من  �لعديد  �ملوؤ�ش�شة 

ووعدونا باإيجاد �حللول بعدما نقلنا لهم معاناتنا. وعند 

ما هو دور المؤسسة الوطنية لالستخدام؟ وكيف يمكن تفعيله؟

أداء المؤسسات في مجال العمل
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ت�شكيل حكومة جديدة، ر�حو� يهاجموننا على �ملنابر 

�ال�شتخد�م  مديرية  يف  يكن  "مل  وُي�شيف  �لنيابية". 

من  �شيتمكنون  فهل  موظفني،  �أربعة  �أو  ثالثة  �شوى 

تاأمني فر�ص عمل الآالف �للبنانيني؟" 

ولكّنه  نموذجي  إدارة  مجلس 
ينعقد ال 

يت�شكل جمل�ص �الإد�رة من ممثلي �أ�شحاب �لعمل )5 

�أع�شاء(،   3( �لعام  �لعمايل  �الحتاد  وممثلي  �أع�شاء(، 

�جلامعة  ميثلون  �أع�شاء   3( �للبنانية  �لدولة  وممثلي 

و�لتقني  �ملهني  للتعليم  �لعامة  و�ملديرية  �للبنانية 

و�ملركز �لرتبوي للبحوث و�الإمناء(، يعّينون مبر�شوم من 

رئي�ص  هو  �لعمل  وزير  �أن  و�لالفت  �لوزر�ء.  جمل�ص 

�إن�شاء  مر�شوم  من   5 �ملادة  بح�شب  �الإد�رة  جمل�ص 

�ملوؤ�ش�شة رقم 80، وذلك على خالف ما هو من�شو�ص 

�لعامة  باالأنظمة  �خلا�ص   4517 رقم  �ملر�شوم  يف  عليه 

وز�رة  على  �أّن  �إل  ُي�شري  �لذي  �لعامة،  للموؤ�ش�شات 

�ملوؤ�ش�شة  لدى  للحكومة  مفو�ص  تعيني  �لو�شاية 

�لعامة، فال يتوّل وزير �لو�شاية رئا�شة جمل�ص �إد�رتها. 

كافة  عن  لال�شتخد�م  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شة  وتختلف 

�ملوؤ�ش�شات من حيث عدد �أع�شاء جمل�ص �إد�رتها، �إذ 

عدد   4517 �ملر�شوم  بينما حدد  ع�شو�ً،   13 �إل  ي�شل 

مبن  �أع�شاء  �شبعة  �إل  ثالثة  من  �ملوؤ�ش�شات  �أع�شاء 

�لرئي�ص.  �لرئي�ص ونائب  فيهم 

يف  عنه  �ملن�شو�ص  ب�شكله  �الإد�رة  جمل�ص  وي�شكل 

�حتياجات  يلّبي  �أن  �شاأنه  من  منوذجاً   ،80 �ملر�شوم 

�للبنانية  �جلامعة  متثيل  خالل  من  وبخا�شة  �ملوؤ�ش�شة، 

�لدور  �شاحب  و�الإمناء،  للبحوث  �لرتبوي  و�ملركز 

�الأ�شا�شي يف تقدمي �لبحوث و�ملعلومات �لتي تفيد يف 

و�شع �لرب�مج وتطبيقها يف �لنظام �لتعليمي. 

على  نفعاً  جُتِد  مل  �لنموذجية  �لرتكيبة  هذه  �أن  �إال 

�حلكومة  من  �مل�شتمر  �لتهمي�ص  ب�شبب  �لو�قع  �أر�ص 

للموؤ�ش�شة. ففي �لعام 2003 �شدر �آخر مر�شوم تعيني 

جمل�ص �إد�رة �نتهت واليته بعد ثالث �شنو�ت ولكنه 

�إد�رة جديد  تعيني جمل�ص  �إل حني  عمله  ي�شتمر يف 

وفقاً للمادة 6 من �ملر�شوم رقم 4517. �أي�شاً، ُي�شار �إل 

�أن �ملادة 25 من �ملر�شوم رقم 5417 توؤكد �أن مدير عام 

جل�شات جمل�ص  �لو�شاية حما�شر  وزير  يبلغ  �ملوؤ�ش�شة 

لال�شتخد�م،  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شة  حالة  يف  �إال  �الإد�رة، 

حيث �لوزير هو رئي�ص �ملجل�ص، فاإنه يبلغ نف�شه.  

تاأمني  �إمكانية  دون  �حليلولة  عن  فا�شل  �أبو  ويتكلم 

�لتمثيل �لثالثي يف جمل�ص �الإد�رة ب�شبب غياب ممثلي 

�الحتاد �لعمايل �لعام. ويعد ذلك �إل "وفاة �إثنني من 

�لبالد  ثالث خارج  و�شفر  �لعام  �لعمايل  ممثلي �الحتاد 

من دون رجعة. وال ي�شح عقد �الجتماعات من دون 

ح�شور �شريك �أ�شا�شي، وهو �الحتاد �لعمايل �لعام".

تعيني  عن  �حلكومة  لتمّنع  تربير�ً  فا�شل  �أبو  يجد  ال 

�أنه  حتى   ،2006 �لعام  منذ  جديد  �إد�رة  جمل�ص 

ي�شتغرب �أّنه منذ غادره يف �آخر ني�شان �ملا�شي مل يجر 

على  �شابقاً  �قرتح  باأنه  و�أكد  جديد.  عام  مدير  تعيني 

�الإد�رة  جمل�ص  �أع�شاء  عدد  تخفي�ص  �لعمل  وز�رة 

جمل�ص  وتعيني  �لعامة  �ملوؤ�ش�شات  كافة  مع  ليتو�ءم 

"جتاوباً جّدياً خا�شة يف  �أنه مل يجد  �إال  �إد�رة جديد، 

من  للكثري  يحتاج  ال  �شهل  �أمر  وهو  �لتعيني  م�شاألة 

تعبريه.  بح�شب  �لتباحث" 

�لن�شاب  جمع  �إمكانية  �أن  يوؤكد  مو�زية،  جهة  وعلى 

�الجتماعات،  �نعقاد  تعيق  م�شاألة  ذ�تها  بحد  كانت 

ملجل�ص  �ل�شنوية  �الجتماعات  عدد  �أن  �إل  الفتاً 

�الإد�رة مل تكن تتخّطى �لع�شر مر�ت.

المؤسسة  تهّمش  الدولة 
صالحياتها نطاق  في  حتى 

مكافحة  خطة  بتنفيذ  �لعمل  وز�رة  بد�أت  موؤخر�ً، 

�رتبطت  خطة  وهي  �ل�شرعية،  غري  �الأجنبية  �لعمالة 

من  �للبنانية  �لعاملة  �ليد  بحماية  �أ�شا�شي  ب�شكل 

يعرف  ال  �أحد�ً  �أن  �إل  وُي�شار  �الأجنبية.  �ملناف�شة 

�لدر��شات  و�آخر  �لبالد،  يف  �لفعلية  �لبطالة  ن�شبة 

�الأول  �ملركزي،  �الإح�شاء  بها  قام  �خل�شو�ص  بهذ� 

قبل ع�شر �شنو�ت �أي يف �لعام 2009، حني تبنّي �أن 

�أجر�ها  ثانية  در��شة  وتفيد   .6.7% هي  �لبطالة  ن�شبة 

 .9.7%1
�لبطالة  ن�شبة  باأن  تن�شر  ومل   2012 �لعام  يف 

ومن �ملفرت�ص �شدور در��شة قريباً حتت عنو�ن "م�شح 

بالتعاون  و�الأ�شر"  �لعاملة  للقوى  �ملعي�شية  �الأو�شاع 

بني �إد�رة �الإح�شاء �ملركزي ومنظمة �لعمل �لدولية. 

لناحية  �ملوؤ�ش�شة  �شالحيات  يف  �لوز�رة  تتدخل  و�إذ   

ون�شبة  �الأجنبية  �لعمالة  حول  �لدر��شات  �إجر�ء 

يف  باإ�شر�كها  �لوز�رة  تقم  مل  �إليها،  �لبالد  حاجة 

�إجاز�ت  �آالف  �شنوياً  تعطي  �لوز�رة  �أن  حتى  �خلطة. 

�ملوؤ�ش�شة  مع  �لتن�شيق  دون  �أجانب من  لعمال  �لعمل 

لال�شتخد�م.  �لوطنية 

بها  تقوم  �لتي  �خلطة  �أن  على  فا�شل  �أبو  ي�شدد  و�إذ 

�لوز�رة هي حمّقة و�شرورية، �إاّل �أنه يرى �أنه على وز�رة 

ولفت  فعال.  ب�شكل  �ملوؤ�ش�شة  مع  تتعاون  �أن  �لعمل 

�إل �أنه يف �ل�شنو�ت �لتي عمل فيها يف �ملوؤ�ش�شة قبل 

�لعمل  وز�رة  �أن  على  �شهد  �أ�شهر،  قبل  يتقاعد  �أن 

باإعطاء  يتعلق  فيما  بخا�شة  �ملوؤ�ش�شة  مع  تتعاون  ال 

على  باأنه  وي�شرح  �الأجانب.  للعمال  �لعمل  �إجاز�ت 

وز�رة  ُتعلم  �أن  �أجنبياً  عاماًل  تطلب  �لتي  �ل�شركة 

تن�شره  �لتي  �ملوؤ�ش�شة  �إل  �لطلب  حُتيل  �لتي  �لعمل 

�لعمل  لتاأمني  �الأولوية  ُتعطى  وبالتايل  �جلر�ئد.  يف 

خالل  جند  ال  "عندما  �أنه  وُي�شيف  �للبناين.  للعامل 

�أ�شبوعني عاماًل لبنانياً مهتماً بالوظيفة حينها ن�شري �إل 

 ." �أجنبياً باأن توظف عاماًل  �لعمل  وز�رة  �ل�شركة عرب 

فا�شل،  �أبو  بح�شب  يح�شل،  ال  �الإجر�ء  هذ�  ولكن 

ب�شبب �نعد�م �لتن�شيق مع وز�رة �لعمل. 

لدور  �أهمية  تعر  مل  �لدولة  باأن  فا�شل  �أبو  وي�شرح 

ملا  �الأخرية  �ل�شبع  "�ل�شنو�ت  �إل  الفتاً  �ملوؤ�ش�شة، 

دخول  �ء 
ّ
جر �لعمل،  ب�شوق  تخبط  من  �لبالد  عانته 

يجب  كان  حني  �لعمل،  �شوق  �إل  �أجانب  عمال 

وُي�شيف،  الأهميتها".  �أحد  ينتبه  مل  در��شات  و�شع 

من  جامعية  �خت�شا�شات  �إل  يتوجهون  "�لطالب 

�لعمل،  �شوق  حاجات  على  يوجههم  مرجع  دون 

خارج  جمال  يف  عملهم  �إل  �إما  يوؤدي  �لذي  �الأمر 

�أو �إل �لهجرة".  �خت�شا�شاتهم 

بها  قامت  التي  الدراسات  ز  أبر
سسة  لمؤ ا

على  �ملوؤ�ش�شة  بها  قامت  �شاملة  در��شة  �آخر  كانت 

يف   1996 �لعام  يف  �للبناين  �لعمل  �شوق  �شعيد 

وهي  �لقطاعات  كافة  و�شملت  �الإعمار،  �إعادة  مرحلة 

من �أهم �لدر��شات على �شعيد �لبالد يف هذ� �ل�شاأن 

منذ �لعام 1970 عندما قام �الإح�شاء �ملركزي بدر��شة 

م�شابهة. 

ون�شرت بع�ص �لدر��شات يف �ل�شنو�ت �الأخرية، كّلها 

ممولة من جهات خارجية، �أبرزها يف �لعام 2010 حول 

�لعمل  منظمة  من  مالية  مب�شاعدة  و�ملطاعم،  �لفنادق 

من  موؤ�ش�شة  لـ450  �شامل  مب�شح  قامت  �لدولية، 

�لعام  ويف  عامل.  �ألف   14 نحو  ت�شم  ومطاعم  فنادق 

�لقطاع  �لعاملة يف  �ليد  2016 نفذت در��شة الإح�شاء 

�أظهرت  بريوت  جتار  جمعية  مع  بالتعاون  �لتجاري 

�حتياجات �لتجار لليد �لعاملة �ملاهرة و�ملهار�ت �لتي 

تنق�ص �لعاملني يف هذ� �لقطاع.

�لت�شنيف  تعتمد  �لتي  �لوحيدة  باأنها  �ملوؤ�ش�شة  وتتميز 

در��شة   2005 �لعام  يف  �أ�شدرت  حيث  �ملهني، 

�لت�شنيف �ملهني يف لبنان تغّطي جميع �ملهن �ملعمول 

بها يف �لبالد. و�لت�شنيف هو م�شدر ملعرفة �أنو�ع �ملهن 

�ملوؤ�ش�شة  ت�شدر  �أن  �ملتوقع  ومن  وترتيبها.  لبنان  يف 

ت�شنيفاً جديد�ً يف مطلع �ل�شنة �ملقبلة. 

معلومات  �إل  �حلاجة  تلبية  من  �ملوؤ�ش�شة  ولتتمكن 

ن�شبة  عن  �شاملة  لدر��شة  حتتاج  فاإنها  �لبطالة  حول 

�لعاطلني عن �لعمل وهذ� �لنوع من �لدر��شات يقوم 

جهة  ومن  �الأ�شر.  �شعيد  على  �ملركزي  �الإح�شاء  به 

مكاتب  على  يتعذر  �لبطالة  حجم  معرفة  فاإن  �أخرى، 

�أن  يتطلب  �الأمر  الأن  للموؤ�ش�شة  �لتابعة  �ال�شتخد�م 

يف  بالت�شجيل  �لعمل  عن  �لعاطلني  �الإد�رة  تلزم 

الن  ذلك  ح�شول  �مل�شتبعد  ومن  �ملخت�شة،  �لدو�ئر 

كما  بطالة  بدل  على  يح�شل  ال  �لعمل  عن  �لعاطل 

هي �حلال يف �لدول �الأوروبية. 

كلمة �ملديرة �لعامة الإد�رة �الإح�شاء �ملركزي �لدكتورة مار�ل توتليان حول . 1

"�أهمية م�شح �لقوى �لعاملة لتاأمني موؤ�شر�ت �لبطالة و�لعمل" يف موؤمتر �لبطالة 
وفر�ص �لعمل �لكامنة يف طر�بل�ص و�ل�شمال، 20 ت�شرين �الأول 2018.

أداء المؤسسات في مجال العمل
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أجرى اللقاء ســعدى علوه ونزار 
صاغيــة وكريم نّمور

�أبو  كميل  �لعمل  وزير  مع  لقائنا  موعد  حتّدد  حني 

�شليمان يف 9 متوز 2019، مل نكن نعلم �أنه �شي�شادف 

�لعمالة  عن  دفاعاً  �لقانون  تطبيق  حملة  بدء  ع�شّية 

�لوطنية. طلب مّنا �أاّل نن�شر �شيئاً قبل �ملد�همات �لتي 

طول  وعلى  �لتايل.  �ليوم  يف  مبا�شرتها  يرغب  كان 

�إل قلبه،  �أن هذ� �ملو�شوع هو �الأحّب  لقائنا معه، بد� 

له  �شديقني  مع  �شخ�شياً  حتّمل  �لذي  هو  �أنه  لدرجة 

�شاألناه عما  نفقات �الإعالن عن �حلملة. وحني  كامل 

�إذ� كانت �حلملة ت�شتهدف �لعمالة �لفل�شطينية �أي�شاً، 

�أ�شار �إل �أنه مل يفّكر بهذه �لعمالة ب�شكل خا�ص، فما 

دول  كل  يف  يح�شل  »كما  �لقانون  تطبيق  هو  يعنيه 

�لعامل«. 

هو  �إز�ءه  حما�شة  �لوزير  �أبدى  �لذي  �لثاين  �الأمر 

�ملنزلية  �خلدمة  يف  �ملطّبق  �لكفالة  نظام  ت�شحيح 

�لوزير  �شكر  للعبودية.  م�شابهة  نتائج  �إل  يوؤّدي  �لذي 

حقوقية  ومنظمات  �لدولية  �لعمل  ومنظمة  »�ملفكرة« 

عقد  �شياغة  على  منه  بطلب  معاً  عملت  �لتي  �أخرى 

�لتو�زن  بع�ص  يعيد  �أن  �شاأنه  عمل موّحد جديد، من 

�إل �لعالقة بني �لعامالت يف �خلدمة �ملنزلية و�أ�شحاب 

�ملن�شاأ  دول  تطلبه  ما  بع�ص  �إل  وي�شتجيب  �لعمل، 

�أعلن  �شليمان  �أبو  �لوزير  �ملنازل.  يف  للعمالة  رة  �مل�شدِّ

عزمه �عتماد �لعقد �ملوّحد �ملقرتح من هذه �ملنظمات، 

�لكفالة  نظام  على  تعديالت  �إدخال  عزمه  �أعلن  كما 

ر منه يف �شروط معينة.  
ّ
ت�شمح للعامالت بالتحر

هذ� يف �جلعبة �لعملية، ولكن هناك ملفات مهمة عدة 

وزير  نو�يا  يف  ز�لت  ما  وز�رته  مهام  �شلب  يف  تدخل 

جمال�ص  عمل  وتطوير  �الجتماعي  كال�شمان  �لعمل، 

وكذلك  �ل�شباب  عمل  وت�شجيع  �لتحكيمية  �لعمل 

و�شمان  لالإ�شتخد�م  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شة  دور  تفعيل 

�خلا�شة   87 رقم  �لدولية  و�الإتفاقية  �لنقابية  �حلرية 

�الإجابة  تتوّحد  تكاد  �مللفات،  هذه  عن  �حلرية.  بهذه 

عند �أبو �شليمان »مل يت�شّن لنا �لوقت لل�شروع �لفعلي 

بطور  ونحن  خططنا  �شمن  ولكنها  �مللفات،  بهذه 

تكليف خرب�ء الإعد�د در��شات عن �لو�شع وما ميكن 

تغيريه، ونحن منفتحون على �أي �قرت�حات«.

المفكرة: اليوم وبعد توّليك وزارة العمل منذ 

أكثر من خمسة أشهر، هل لديك تصّور معّين 

يقّدم؟  أن  يمكنه  ماذا  العمل؟  وزير  لدور 

بماذا يجب أن يهتم؟ ما هي األولوية في ظل 

الظروف الراهنة؟ وما هي األمور التي يعتقد 

أنه يكون نجح في حال  أبو سليمان  الوزير 

تحقيقها؟ 

أبو سليمان: لي�ص طموحي �أن تكون �أولويتي �إعطاء 

خمالف  ب�شيء  بد�أنا  �الأمر،  بادئ  يف  عمل.  �إجاز�ت 

تتخّوف  �لتي  �الأجنبية  �ملنظمات  لبع�ص  ومعاك�ص 

من تطبيق قانون �لعمل على �لعمالة �الأجنبية، وترى 

�أ�شلوب �شغط على �لعمالة �ل�شورية. ولكّن  يف �الأمر 

بلد،  كل  يف  �لقانون  تطبيق  يجب  �أنه  يعرف  �جلميع 

و�ل�شوؤ�ل  قو�نينه.  ُيطبق  ال  �لعامل  يف  بلد  يوجد  وال 

كيف ميكن للعامل �الأجنبي �أن يعمل من دون �إجازة 

مكننة  يف  تتمثل  �أخرى  �أولوية  لدينا  �أي�شاً  عمل؟  

�لوز�رة، وحماية �ملعلومات �خلا�شة. 

»أعمل اآلن على 
إدخال تعديالت على 

نظام الكفالة، تسمح 
للعامالت بالتحّرر منه 

في شروط معّينة«
نرى  �ملنزلية،  �خلدمة  يف  �لعامالت  يخ�ص  ما  ويف 

على  مقبولة  غري  لبنان  يف  معهن  �لتعامل  طريقة  �أن 

تغيري  �إل  ونحتاج  و�الإن�شاين،  �لقانوين  �ل�شعيدين 

�أ�شكركم  و�أنا  عليه.  نعمل  ما  وهذ�  بالكامل،  �لذهنية 

من  �آخر  وعدد  �لدولية  �لعمل  منظمة  �أ�شكر  كما 

�ملنظمات على تعاونكم مع �لوز�رة الإعد�د عقد موّحد 

�لعالقة  �إل  �لتو�زن  بع�ص  يعيد  �أن  �شاأنه  من  جديد 

�لعمل،  و�أ�شحاب  �ملنزلية  �خلدمة  يف  �لعامالت  بني 

رة  �مل�شدِّ �ملن�شاأ  دول  تطلبه  ما  بع�ص  �إل  وي�شتجيب 

مع  �لعقد  هذ�  العتماد  �أجته  �أنا  �ملنازل.  يف  للعمالة 

�إدخال  على  �الآن  �أعمل  كما  �لتعديالت.  بع�ص 

للعامالت  ت�شمح  �لكفالة،  نظام  على  تعديالت 

�أي  على  منفتح  و�أنا  معّينة.  �شروط  يف  منه  ر 
ّ
بالتحر

�قرت�ح منكم.  

ي�شتفيد  �لذي  �الجتماعي  �ل�شمان  مو�شوع  وهناك 

جهد�ً  �شن�شع  هنا  �شخ�ص.  �ألف  و600  مليون  منه 

�أكرث،  �أقدم  �أن  �أ�شتطع  ليتني  ويا  وعميقاً.  �أ�شا�شياً 

يف  �الأمر  لهذ�  �ملبا�شرة  �ل�شلطة  �أمتلك  ال  ولكنني 

�لوز�رة، فالنجاح يف هذ� �ل�شق يعّد �شعباً جد�ً.

�لعمل  وز�رة  جتاه  �لنا�ص  نظرة  تغيري  على  �أعمل  كما 

مغارة  �أنها  حقيبتها،  تويّل  منذ  �أ�شمع،  �أنفك  ما  �لتي 

حاولت  �لتي  �ل�شو�ذ  حاالت  بع�ص  هناك  بابا.  علي 

�ملا�شي  يف  �أفكر  �أن  قبل  ولكن  �أغريها.  �أن  و�أحاول 

وكيف كانت �لوز�رة، يجب �أن �أفكر كيف ميكنني �أن 

يف  وجدت  �أيّن  علماً  و�مل�شبقة.  �ل�شابقة  �لنظرة  �أغرّي 

ياأخذو�  رمبا مل  هوؤالء  كفوئني جد�ً.  �أ�شخا�شاً  �لوز�رة 

فر�شهم وال �ل�شالحيات �لالزمة ليرتكو� تاأثري�ً كبري�ً 

يف �مللفات �لتي يعملون عليها، وميكنهم �أن يرتكو� �أثر�ً 

�إيجابياً على �شورة لبنان »بيبّي�شو� �لوجه يعني«. لذ� 

ما  �إل  ولي�ص  �أي�شاً  يفعلونه  ما  �إل  �لنظر  يتم  �أن  �أريد 

�أننا جنحنا يف تغيري �ل�شورة  يفعله �لوزير فقط. و�أعتقد 

ومتقدمة على  باالإ�شافة على خطو�ت جّدية  ما،  نوعاً 

طريق تنظيم �لعمالة �الأجنبية و�لت�شجيع على �لعمالة 

توظيف  عن  و�أعلنت  �شركات جاءت  وهناك  �ملحلية. 

يربهن  ما  وهذ�  �حلملة.  نتيجة  بالع�شر�ت  لبنانيني 

تاأثرينا �الإيجابي يف تغيري �لذهنية حول ت�شغيل عامل 

يف  يتوفر  عندما  �ملحلي  �لعامل  ح�شاب  على  �أجنبي 

جماالت معّينة، و�أعتقد �أن هذ� �الأمر جيد.

المفكرة: هل لمستم هذا التغيير علماً أنكم لم 

تباشروا بعد حمالت التفتيش على المؤسسات؟

أبو سليمان: طبعاَ. بعد فرتة وجيزة من �إطالق �حلملة 

�لدعائية، �أبلغتنا موؤ�ش�شات عدة باأن �لوز�رة �ألهمتها و�أنها 

ونحن  �للبنانيني.  ع�شر�ت  بتوظيف  لذلك  تبعاً  قامت 

نعمل جاهدين لكي ال يكون �لتفتي�ص �لذي نبا�شره غد�ً، 

مرحلياً و�آنياً وظرفياً، بل �أريد لهذه �حلملة �أن تدوم.

المفكرة: هل تطمحون إلى تغييرات بنيوية 

أو تدخالت محدودة في ظل إمكانات الوزارة 

الحالية والظروف السياسية السائدة؟

�أن نتقدم يف كل ما نقدر عليه.  نحاول  أبو سليمان: 

فمثاًل بحثنا يف كيفية تطبيق »نظام �لكفالة« مع منظمات 

حقوقية. ودفعنا نفقات �حلملة �الإعالمية حلماية �لعمالة 

�للبنانية �أنا �شخ�شياً مبعّية �شديقني، الأنني �إذ� �أردت �أن 

�أنتظر متويل �لوز�رة، لن �أمتكن من �لقيام ب�شيء.

هناك  ذلك،  �إل  وبرتوح«.  »بتجي  �ل�شيا�شية  و�لظروف 

�إ�شالح هام �أعمل عليه: �شياغة �قرت�حات لتطوير قانون 

�لعمل، وهذ� يحتاج من 4 �إل 5 �أ�شهر. وعندما ننتهي 

منها، ميكنكم �أن تالحظو� مدى �جلدية. وقد تو��شلنا مع 

كل �الأحز�ب و�لقوى �ل�شيا�شية قبل �ل�شروع باخلطو�ت 

�لتي نريد �لقيام بها ل�شمان دعمها، ووجدنا حتى �الآن 

تاأييد�ً نظرياً.

المفكرة: بالنسبة إلى محتوى قانون عمل، هل 

لديكم مقترحات أو تصّورات معّينة؟

غني ديناميني 
ّ
أبو سليمان: لدينا م�شوّدة حتتاج �إل متفر

لتفعيلها.

المفكرة: تتحدثون عن أهمية حماية العمالة 

المؤسسة  اللبنانية. ماذا بشأن تفعيل دور 

الوطنية لالستخدام؟ لماذا لم تبادروا إلى 

تعيين أعضاء مجلس إدارتها؟ 

�لوطنية  �ملوؤ�ش�شة  يخ�ص  ما  يف  سليمان:  أبو 

�أن  يجب  طبعاً  �لوز�رة.  مع  بدجمها  نفكر  لالإ�شتخد�م، 

يكون  و�أن  �لعمالة،  ت�شّجع  لبنانية  موؤ�ش�شة  هناك  يكون 

�ملجال. ولكن على  بهذ�  هناك ق�شم خا�ص متخ�ش�ص 

�أي  �ل�شيء،  بهذ�  مقتنع  غري  �أنا  �ل�شخ�شي،  �ل�شعيد 

ببقائها موؤ�ش�شة م�شتقّلة فيما وز�رة �لعمل لديها �الأهد�ف 

عليه طلبات  نن�شر  موقع  �لوز�رة  لدينا يف  نف�شها، حيث 

�لعمل. من �شاأن �لدمج �أن يقلل �لكلفة، و�أن ي�شاعف 

فر�ص �لنجاح. ثمة مر�شوم �شابق )1982( �أدى �إل �إلغاء 

�ملوؤ�ش�شة �مل�شتقلة ودجمها يف �لوز�رة، ولكن مل يطبق ومت 

�إلغاوؤه يف �لت�شعينيات. �ملوؤ�ش�شة �حلالية ال تقوم ب�شيء 

فعلياً غري توزيع �الأمو�ل على �جلمعيات لغايات تدريب 

�الأ�شخا�ص.

�أنا �أفكر حالياً يف �لدمج ومل نقرر �شيئاً. فيما عد� ذلك، 

�أعمل على تفعيل �إحدى وظائف �ملوؤ�ش�شة �لوطنية من 

دعم  �إطار  يف  �شخ�ص،  �ألف   15 حو�يل  تدريب  خالل 

�لعمالة �للبنانية. مل نح�شل بعد على �لتمويل �ل�شروري 

لهذه �لغاية، لكني �شاأحر�ص على ح�شن ��شتخد�م هذه 

�الأمو�ل. 

»هناك نحو 70 إلى 
80 ألف عامل أجنبي 

من غير السورييين 
)من ضمنهم عامالت 

المنازل( من دون 
إجازة عمل«

المفكرة: تضّمن قانون الموازنة العامة لسنة 

للشباب،  األول  العمل  لدعم  تدبيراً   2018

قوامه أن تتحمل الدولة نفقة أول عامين من 

اشتراكات الضمان اإلجتماعي للشباب الذين 

يحصل توظيفهم للمرة األولى. وفيما لم يحصل 

شيء من هذا، ذهب مشروع قانون الموازنة 

العامة لسنة 2019 في االتجاه نفسه. هل تعتزمون 

تطبيق هذا التدبير؟ 

�شمن حدود.  �لفكرة  على  و�فقت  �أنا  سليمان:  أبو 

فمن جهة، �أحر�ص على ت�شجيع �لعمل �الأول لل�شباب، 

ولكنني �أحتّفظ على حتميل �ل�شمان �أعباًء �إ�شافية كون 

مبليار�ت  �مل�شمونني  �أجر�ئها  لل�شمان عن  �لدولة مدينة 

�للري�ت. فما معنى �أن تتحّمل �لدولة ��شرت�كات �ل�شباب 

�لذين يتم توظيفهم فيما هي مدينة لل�شمان �الجتماعي 

�إعد�د  �أثناء  �ملالية  وزير  �أعلمت  �أنا  �لطائلة؟  �ملبالغ  بهذه 

ل تقدمي حمّفز�ت �أخرى  م�شروع مو�زنة 2019 �أنني �أف�شّ

للموؤ�ش�شات، كاأن نعفي �ل�شركات �لتي توّظف �ل�شباب 

من بع�ص �ل�شر�ئب �لتي تدفعها.

المفكرة: ما هي أبرز النقاط التي ستعملون 

عليها فيما يخّص الصندوق الوطني للضمان 

االجتماعي؟

أبو سليمان: تغيري جمل�ص �الإد�رة، مكننة �ل�شمان، 

�ملالية و�للجنة  �للجنة  �ل�شغور، تفعيل دور  حل م�شكلة 

»المفكرة« تقابل وزير العمل كميل أبو سليمان:
الكفالة«، و»عبودية  النظامية...  غير  العمالة  لمكافحة  ظاهر  جهد 

بعد ُتفتح  لم  اللبنانيين  العمال  حقوق  تطوير  وورش   
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ولكنني  �ل�شيخوخة.  و�شمان  �لقانون،  وحتديث  �لفنية، 

قريباً  للتنفيذ  طريقه  �شيجد  �لقانون  هذ�  باأن  �أعتقد  ال 

الأنه يحتاج �إل �لكثري من �الأمو�ل. ولكن �ملهم �أن نهّيئ 

�الأر�شية لتطبيقه. 

»ثمة كوتا على كل 
شركة تتقدم بطلب 

ترخيص لعّمال أجانب 
أن تتقّيد بها: 3 عمال 

لبنانييين على األقل 
مقابل كل عامل 

أجنبي. وفي مجال 
التنظيفات، أقترح 1 

مقابل 1«

المفكرة: هل لديكم أية خطة بشأن مجالس 

الدعاوى  أن بعض  التحكيمي، علما  العمل 

تستغرق 3 و4 سنوات، األمر الذي يؤثر على 

كما  العدالة؟  إلى  بالوصول  العمال  حقوق 

يحضر مفوضو الحكومة الذين يمثلون الوزارة 

في مجالس العمل التحكيمية، هل هناك أي 

توجيهات أعطيتموها لهم بهدف تفعيل أعمال 

المجالس أو تطوير بعض اجتهاداتها؟ 

ق �إل هذ� �الأمر بعد. ولكن 
ّ
أبو سليمان: ال مل �أتطر

ما قمت به هو و�شع �لعمالة �الأجنبية غري �لنظامية على 

�لكفالة،  نظام  م�شاوئ  ت�شحيح  �إل  و�ل�شعي  �ل�شّكة، 

و�ملوؤ�ش�شة  �لنقابات  �لعمل، وبقي لدّي  قانون  وحتديث 

�لعمل  جمال�ص  وكذلك  لالإ�شتخد�م،  �لوطنية 

�لتحكيمية ومفّو�شو �حلكومة لديه. �أوّد حقيقة �أن �أقوم 

بذلك، ولكنني ال �أمتلك �لوقت حالياً، وما زلت يف طور 

�الإّطالع على �مللف و�أنا �أرحب باأي تعاون �أو �قرت�حات 

وال  باملو�شوع  �لعدل  وزير  مع  حتدثت  �ملجال.  هذ�  يف 

�شيء مينعني من بحثه مع رئي�ص �جلمهورية. 

يصلكم  هل  النقابات،  صعيد  على  المفكرة:   

جديدة؟  عمالية  لنقابات  ترخيص  طلبات 

لمنح  ضوئها  على  تعملون  معايير  من  وهل 

الترخيص أو حجبه؟ 

�أنطلق  و�أنا  �لطلبات.  �لقليل من  أبو سليمان: هناك 

من فكرة �أنه ال يجب منع عمل �لنقابات يف �الأ�شا�ص، 

بل يجب ت�شهيله. �أما �الآن، فاأنا �أدر�ص �لو�شع �لقانوين 

ح كل �شيء،  للنقابات. وقد طلبت در��شة قانونية تو�شّ

�أريد �الإّطالع عليها من �أجل معرفة و�شع �لنقابات �إذ 

يوجد ق�شم منها ال يقوم بعمله كما يجب. كما �شنحاول 

ف�شل �لعمل �لنقابي عن �لعمل �ل�شيا�شي.

إتفاقية منظمة  إقرار  تؤّيدون  المفكرة: هل 

بالحرية  الخاصة   87 رقم  الدولية  العمل 

أن ثمة مشروع قانون عالق  النقابية، علماً 

لدى المجلس النيابي في هذا الشأن؟ 

أبو سليمان: ل�شت على علم بذلك. مل يطلب �أحد 

ر�أيي بها حتى �الآن، ومل �أرّكز عليها بعد.

نظام  باستبدال  مطالبة  هناك  المفكرة: 

الترخيص المسبق للنقابات بنظام التصريح، 

كما هي حال الجمعيات. هل تؤيدون هذه 

المطالب؟  

و�شع  در��شة  بعد  موقفاً  �شناأخذ  سليمان:  أبو 

�لنقابات، �الآن لن �أقول �شيئاً.  

المفكرة: في ما يتعلق بقضية نقابيي سبينس 

الشهيرة، صدر حكم جزائّي اعتبر أّن الشركة 

ومديرها السابق مارسا ضغوطاً على مؤّسسي 

ممارسة  من  حرمانهم  إلى  أّدت  النقابة، 

حقوقهم النقابية وقد أدانهما ملزماً إياهما 

ليرة  مليون  أربعين  النقابيين  بتعويض كال 

لبنانية. يهّمنا كمفكرة لفت نظركم إلى أن 

النقابيين كانوا قّدموا شكوى إلى وزارة العمل 

النقابيين،  لحماية  تتدّخل  أن  منها  وطلبوا 

ولكنها لم تفعل شيئاً. اليوم، الحقيقة القضائية 

تقول إّن الشكوى التي تقدم بها النقابيون ولم 

تولها وزارة العمل في 2012، كانت في محّلها. 

فكيف ستتعاملون مع هذا الحكم؟ 

منكم  و�أطلب  باحلكم  علماً  �أخذت  سليمان:  أبو 

لتح�شيل  موقعي  من  �شاأ�شعى  �أنا  �إيّل.  ن�شخة  �إر�شال 

تعوي�ص للنقابيني. ولكن �إعادة �إحياء �لنقابة قد ي�شعب 

ح�شوله يف ظّل �لظروف �القت�شادية غري �ملنا�شبة.

المفكرة: أخبرنا عن حملة حماية اليد العاملة 

اللبنانية. ما هي الدوافع إليها؟ وما هي الوسائل 

التي ترتكز عليها فعالً من أجل تطبيقها؟

أبو سليمان: �لد�فع للحملة هو تطبيق �لقانون ك�شائر 

دول �لعامل. نقّدر �أن ثمة 400 �ألف عامل �شوري، علماً 

�ألف.   980 هم  �لالجئني  مفو�شية  لدى  �مل�شّجلني  �أّن 

1700 �شوري فقط حائزون على �إجازة عمل. وهناك نحو 

70 �إل 80 �ألف عامل �أجنبي من غري �ل�شوريني )من 

�إجازة عمل. دخل  �ملنازل( من دون  �شمنهم عامالت 

بني  من  �أور�قهم.  يجددو�  ثم مل  باإجاز�ت عمل  هوؤالء 

هوؤالء نحو 30 �ألف عامل بنغالد�شي و15 �ألف م�شري، 

وعدد قليل من �الأثيوبيني. وبالن�شبة للفل�شطينيني، لي�ص 

لدينا رقم تقديري. وتاأتي �شركات �لتنظيفات على ر�أ�ص 

�ملوؤ�ش�شات �ملت�شببة بالعمالة غري �لقانونية. ونحن ب�شدد 

تقلي�ص �أعد�دها و�إعادة تنظيمها.

المفكرة: هل هناك أية نية بإعادة النظر في 

سياسة استقدام األجانب؟ ولماذا؟

أبو سليمان: �أكيد. الأنه ال يوجد �شيا�شة عمل مرّتبة 

حالياً. و�أنا باإنتظار در��شة خا�شة ب�شوق �لعمل. �أريد �أن 

�أ�شع �أ�ش�شاً تنا�شب �شوق �لعمل، حتدثنا مع �ل�شناعيني 

و�ملطاعم وغريهم من �ملعنيني.

المفكرة: وماذا عن الوسائل التي تعتمدون 

عليها لوضع سياستكم قيد التنفيذ؟ 

أبو سليمان: �حلمالت �الإعالمية و�خلطو�ت �لردعية 

لتطبيق  �ملد�همة  �أعمال  تنطلق  غد�ً،  �ملوؤ�ش�شات.  جتاه 

كوز�رة،  مفت�شاً   30 �الآن  لدينا  مناطق.  ت�شع  �لقانون يف 

ين�شم �إليهم عدد من مفت�شي �ل�شمان �الإجتماعي. وقد 

على  �لعام  و�الأمن  �لد�خلي  �الأمن  مديرّيتي  مع  �تفقنا 

موؤ�زرة �ملفت�شني.

�إغالق  تنفيذ  �إل  �الأمنية  �لقوى  م�شاركة  وتهدف 

يف  وخطية  و��شحة  و�لتوجيهات  �ملخالفة.  �ملوؤ�ش�شات 

هذ� �ملجال.  

المفكرة: هل تشمل الحملة العمالة الفلسطينية 

غير المرخصة أيضاً؟ 

على  �لفل�شطينية  بالعمالة  �أفكر  مل  �أنا  سليمان:  أبو 

على  �لقانون  تطبيق  هو  �أو�شحت  كما  منطلقي  حدة. 

�جلميع ومن دون متييز.  

المفكرة: هل من تعديالت على شروط إجازة 

العمل؟ هل تعملون على تعديلها كي ال تبقى 

إستنسابية؟

ثمة  �ل�شاأن:  بهذ�  قر�ر�ً  �تخذنا  �أكيد.  سليمان:  أبو 

لعّمال  ترخي�ص  بطلب  تتقدم  �شركة  كل  على  كوتا 

�الأقل  على  لبنانيني  عمال   3 بها:  تتقّيد  �أن  �أجانب 

مقابل كل عامل �أجنبي. ويف جمال �لتنظيفات، �أقرتح 

1 مقابل 1، ولكن �أ�شحاب �مل�شاريع عار�شو� ذلك الأنه 

ال يوجد عمالة لبنانية كافية. كما �شنقدم �إقرت�ح قانون 

خا�شاً بالعّمال �ملو�شميني.

المفكرة: صدر قانون مؤخراً ينّص على إعفاء 

من يحملون إقامة مجاملة من أبناء اللبنانيات 

من إجازة العمل. هل من وضع خاص ألزواج 

اللبنانيات؟ 

�لقانون،  بر�أيي يف هذ�  �أحد  ياأخذ  أبو سليمان:  مل 

�أزو�ج  بخ�شو�ص  �أما  �جلل�شة.  خالل  مبروره  وتفاجاأت 

�ملقرتح.  �شاأدر�ص  �للبنانيات، 
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�شّمت  �ملا�شي،  �لقرن  �شبعينّيات  يف  ن�شاأتها  منذ 

من  كل  عن  ممثلني  �لتحكيمية  �لعمل  جمال�ص 

�الأ�شا�شي  �لهدف  وكان  و�لعّمال.  �لعمل  �أ�شحاب 

يف  ومتثيلية  توفيقية  روح  بث  �لرتكيبة،  تلك  من 

�إحقاق  ل�شمان  �لعمل،  بق�شايا  �ملخت�شة  �ملحاكم 

يف  عليها  �ملن�شو�ص  �الإجتماعية  �لعد�لة  مبادئ 

حقوقهم.  على  �لعّمال  وح�شول  �للبناين  �لد�شتور 

يقت�شي  ن�شاأتها،  على  تقريباً  قرن  ن�شف  وبعد  و�ليوم، 

حتقيق  يف  �لرتكيبة  هذه  جناح  مدى  عن  �لت�شاوؤل 

جمال�ص  يف  �لعّمال  ممثلي  دور  عن  وحتديد�ً  غاياتها، 

�لعمل �لتحكيمية؟ فهل يوؤّدونه ب�شكل منا�شب؟ وما 

هي �ملعّوقات �لتي تعرت�ص هذ� �الأد�ء؟ وكيف ميكن 

ممثلني  �أربعة  "�ملفكرة"  قابلت  �لغر�ص  لهذ�  جتاوزها؟ 

جبل  من  �لتحكيمية:  �لعمل  جمال�ص  يف  للعمال 

�شليمان  �لكيمياويات  عمال  نقابات  رئي�ص  لبنان، 

حمد�ن، وهو ي�شغل من�شبه منذ ما يزيد عن 24 عاماً، 

للم�شتخدمني  �ملتحدة  �لنقابات  �حتاد  رئي�ص  ونائب 

و�لعمال �إمييل جحا �لذي ي�شغل من�شبه منذ 12 عاماً، 

و�لع�شو �ل�شابق يف جمل�ص �لعمل �لتحكيمي �ملدرب 

�لت�شعينّيات  منذ  عمل  �لذي  ريد�ن  ع�شام  �لنقابي 

حتى عام 2013 بني ع�شو �أ�شيل )6 �شنو�ت( وع�شو 

نقابات  �حتاد  رئي�ص  �لبقاع  ومن  �شنو�ت(،   9( رديف 

من�شبه  ي�شغل  وهو  زريق،  �أكرم  �مل�شت�شفيات  عمال 

منذ �لعام 2013.

المعالم واضحة  غير  وظيفة 
يعد ممثل �لعمال يف جمل�ص �لعمل �لتحكيمي �شريكاً 

عن  ممثل  جانبه  و�إل  �لق�شائية  �لهيئة  يف  �أ�شا�شياً 

"ثالثية  مبد�أ  وفق  رئي�شاً،  و�لقا�شي  �لعمل  �أ�شحاب 

�لو�جب  �ل�شروط  �لعمل  قانون  وح�شر  �لتمثيل". 

�لو�حدة  �أمت  لبنانياً،  باأن يكون  �لعمال  توّفرها يف ممثل 

�أو  �شائنة  بجرمية  حمكوم  غري  �لعمر،  من  و�لع�شرين 

على  �شنو�ت   5 مدة  مهنته  مار�ص  يكون  و�أن  جناية 

ُحدد  وقد  �لعمل.  قانون  من   78 للمادة  وفقاً  �الأقل 

لرية  �ألف  بـ100  جل�شة  كل  عن  �ملادي  تعوي�شه 

لبنانية، وفق �آخر مر�شوم يف هذ� �ل�شدد )�ملر�شوم رقم 

1514 �ل�شادر �شنة 2015(.

نظر�ً  �شيما  ال  جد�ً،  �أ�شا�شياً  �لعّمال  ممثل  دور  ويعترب 

كمحاكم  �لتحكيمية  �لعمل  جمال�ص  طبيعة  �إل 

دون  من  �أمامها  ميثل  �أن  للعامل  تتيح  متخ�ش�شة، 

�إل  ونظر�ً  ق�شائية،  ر�شوم  ت�شديد  دون  ومن  حمام 

من  وهي  �ملجل�ص،  �أمام  �ملعرو�شة  �لق�شايا  طبيعة 

بلقمة  تتعلق  الأنها  �لتاأجيل  يحتمل  ال  �لذي  �لنوع 

�لقانون  �ألزم  �ل�شبب،  ولهذ�  وعائلته.  �لعامل  عي�ص 

بالطريقة  بالنز�عات  �لنظر  �لتحكيمية  �لعمل  جمال�ص 

80 من قانون �لعمل(.  �مل�شتعجلة )�ملادة 

�إطار  �أي  �ملقابل،  يف  �لوظيفة،  لهذه  يو�شع  �أنه مل  �إال 

�لعمل  �ملمثلني يف جمل�ص  �أد�ء  تقييم  �شاأنه  من  ناظم 

هو  �لت�شريعي  �لفر�غ  هذ�  من  فاقم  وما  �لتحكيمي. 

تر�شيح  يف  �شو�ء  �لعام  �لعمايل  �الحتاد  دور  تر�جع 

�أعمالهم.  �أو مو�كبة  �ملمثلني 

تحكم  ر"  مكر و6   6" قاعدة 
العمال  ممثلي  تعيين 

غائب واالتحاد 
�الحتاد  من  �لعمل  وزير  يطلب  �أن  �لعادة  جرت 

يف  �لعمال  لتمثيل  نقابيني  تر�شيح  �لعام  �لعمايل 

�لرت�شيحات  فتح�شل  �لتحكيمي،  �لعمل  جمل�ص 

�أو  �لطائفي  �لتو�زن  قاعدة  على  �لتعيينات  ثم  ومن 

ممثلو  يجمع  مكرر".  و6   6" عليه  متعارف  هو  كما 

معايري  �أن  على  "�ملفكرة"  قابلتهم  �لذين  �لعمال 

�إخر�جها  يتم  �أن  �ل�شروري  �شليمة، ومن  �لتعيني غري 

من �ملحا�ش�شات �لطائفية و�حلزبية، مع �إعتماد معايري 

�لعمل  جمل�ص  يف  �لعمال  فتمثيل  ومهنية.  علمية 

تتاأتى  �لنقابي  �ملجال  يف  خربة  يتطّلب  �لتحكيمي 

و�مل�شاهمة  �لنقابية  �حلر�كات  �لفعلية يف  �مل�شاركة  من 

عن  �لدفاع  الأن  �أ�شا�شي  �شرط  وهو  �لن�شاالت.  يف 

�لعمال يحتاج �إل �أ�شخا�ص �كت�شبو� خربة يف �ملطالبة 

وحتقيق �الأهد�ف. 

بع�ص  �أن  حمد�ن،  �شليمان  �لعّمال  ممثل  وي�شيف 

ممثلي �لعمال هم �أ�شحاب موؤ�ش�شات، ما ُي�شقط عنهم 

جتارب  لديهم  منهم  وقلة  �لعمال،  متثيل  م�شروعية 

�إطار  خارج  فردية  نز�عات  حل  يف  �شاهمو�  �أو  نقابية 

على  �لتعيينات  جتري  �أن  حمد�ن  ويقرتح  �ملحكمة. 

�أ�شا�ص �نتخابات من �لقاعدة �لنقابية، الأن �لتعيينات 

ب�شكلها �حلايل ت�شكل تهديد�ً �إ�شافياً حلقوق �لعمال. 

�إليها  و�شل  �لتي  للحال  ريد�ن،  ع�شام  ويتاأ�ّشف 

�الحتاد  كان  كيف  متذكر�ً  �لعام،  �لعمايل  �الحتاد 

�شني 
ّ
متمر نقابيني  �ل�شابق  يف  ي�شم  �لعام  �لعمايل 

�ليوم  ولكن  و�لعمايل.  �لنقابي  و�لن�شال  بالعمل 

وي�شري  �ل�شلطة.  الأحز�ب  ممثلني  بغالبيتهم  �أ�شبحو� 

�أكرم  بعلبك،  يف  �لتحكيمي  �لعمل  جمل�ص  ع�شو 

عن  �ل�شيا�شيني  يد  كّف  �شرورة  �إل  بدوره  زريق، 

ياأتي  "�أن  �ملفرت�ص  من  الأنه  �لعام،  �لعمايل  �الحتاد 

�أن يذهب  �ل�شيا�شي �إل �لنقابيني لطلب �مل�شاعدة ال 

�ل�شيا�شي".  �إل  �لنقابيون 

الطائفية  التداعيات 
العمال يتحّملها 

ينتج عن هذ� �لنوع من �لتعيني �ال�شت�شالم �إل روتني 

يتحّمل �لعمال تبعاته، بحيث تتدّنى �ل�شمانات �لتي 

بخا�شة يف حالة  �لعمال  يوؤّمنها ممثل  �أن  �ملفرت�ص  من 

فقد  �لكفاءة.  معايري  �إل  ت�شتند  ال  �لتي  �لتعيينات 

�أن �الحتاد �لعمايل �لعام مل  �أكد جميع ممثلي �لعمال 

جمال�ص  يف  �لعمال  ملمثلي  تدريبية  دور�ت  �أية  ينّظم 

�لقرن  �شبعينّيات  يف  �إن�شائها  منذ  �لتحكيمية  �لعمل 

�ملا�شي بهدف توجيههم �أو متكينهم من �أد�ء �أدو�رهم 

ممثلي  عمل  �الحتاد  يتابع  مل  كما  وجه.  �أح�شن  على 

�أية  قّدم  وال  �لتحكيمية،  �لعمل  جمال�ص  يف  �لعّمال 

م�شاندة لتعزيز معارفهم �لقانونية و�لوظيفية للمنا�شب 

ي�شغلونها. �لتي 

»يعتبر دور ممثل 
العّمال أساسيًا 

جدًا، السيما نظرًا 
إلى طبيعة مجالس 

العمل التحكيمية 
كمحاكم متخصصة، 
تتيح للعامل أن يمثل 

أمامها من دون محام 
ومن دون تسديد 

رسوم قضائية«
�أبو  �ليا�ص  رئا�شة  فرتة  يف  �أنه  �إل  حمد�ن  ويلفت 

�لت�شعينّيات، ح�شلت  يف  �لعام  �لعمايل  لالحتاد  رزق 

كافة  يف  �لعمال  ملمثلي  �لدورية  �الجتماعات  بع�ص 

تعد  مل  �حلني  ذلك  ومنذ  �أنه  �إال  لفرتة،  �ملجال�ص 

�ملفرت�ص،  من  وكان  مماثلة.  �جتماعات  �أية  حت�شل 

�الجتماعات  هذه  حت�شل  �أن  حمد�ن،  بح�شب 

مناذج  على  لالطالع  كما  و�ملعلومات،  �الآر�ء  لتبادل 

�ختالفها.  على  �ملحاكم  يف  �لقانونية  �الجتهاد�ت 

تتحمل  �لنقابية  �لقيادة  يف  �لف�شل  "هذ�  �إّن  ويقول 

باالحتاد  �ملتمثلة  �الأحز�ب  فهذه  �الأحز�ب،  م�شوؤوليته 

ف�شلت  وي�شارية،  ميينة  �أحز�ب  وهي  �لعام،  �لعمايل 

كلها يف �لدفاع عن �لعمال". يف �ملقابل، ي�شري بع�ص 

�ل�شابق  �الحتاد  رئي�ص  �أّن  �إل  لـ"�ملفكرة"  �لنقابيني 

�ملو�شوع،  مع  �لتعامل  يف  رغبته  �أبدى  �الأ�شمر  ب�شارة 

ووعد بتحقيق تغيري�ت �إاّل �أن �لظروف �لتي �أّدت �إل 

��شتقالته حالت دون ذلك. 

�لعمل  ممثلي  غالبية  عمل  بد�ية  كانت  ذلك،  ونتيجة 

ممثلو  ي�شرح  ما  وفق  �شعبة،  �لتحكيمية  �ملجال�ص  يف 

زور  ب�شهود  و�أ�شبه  �شامتني  يجل�شون  فهم  �لعمال. 

عند �لتوقيع على �الأحكام. ال يعرفون ما يجري، غري 

قادرين على حتديد مهامهم، و�لرهان هو على �ملبادر�ت 

�لفردية �لتي يقوم بها بع�ص ممثلي �لعمال الأجل تعزيز 

على  �أي�شاً  ينعك�ص  �لروتني  وهذ�  ومعارفهم.  دورهم 

الأي  يخ�شعون  ال  �أي�شاً  فهم  �لعمل،  �أ�شحاب  ممثلي 

تكرتث  ال  وعموماً،  حمددة.  غري  ومهامهم  تدريب 

�لهيئات �القت�شادية �لتي ميثلها هوؤالء بهذ� �الأمر، بل 

�أية  من  �ملجال�ص  هذه  جتريد  يف  م�شلحتها  تكون  قد 

على  وتاأثريها  دورها  لتقلي�ص  ريد�ن،  بح�شب  فعالية، 

�لنز�عات بني �الأجر�ء و�أ�شحاب �لعمل. 

العمل؟ وزارة  وساطة  عن  ماذا 
وز�رة  توؤّديه  �لذي  �لو�شاطة  دور  تر�جع  ريد�ن  ينتقد 

�لعمل  �أن و�شطاء وز�رة  �أبرزها  �أ�شباب،  �لعمل، لعدة 

�لت�شويات  الإجر�ء  �ل�شابق  يف  كما  مهّيئني  عادو�  ما 

�أ�شحاب  م�شلحة  يف  تنتهي  ما  غالباً  وهي  �لعادلة، 

ب�شقف  يلتزمون  �لو�شطاء  هوؤالء  �أن  كما  �لعمل. 

دون  يحول  ما  �لت�شويات،  الإجر�ء  �لر�شمي  �لدو�م 

عقد ت�شويات جدية و�إعطائها حقها من �لوقت. 

رة بحق  من جهته يرى حمد�ن �أن وز�رة �لعمل مق�شّ

مبا  �لعمال  يوجّهون  �لوز�رة  مفت�شي  فقّلة من  �لعمال، 

ب�شرورة  يتعلق  ما  يف  �شيما  ال  م�شلحتهم،  يف  ي�شّب 

�أن  قبل  �لتحكيمي  �لعمل  �أمام جمل�ص  تقدمي دعوى 

�لعمل  وز�رة  قر�ر�ت  الأن  �لزمن،  مبرور  ي�شقط حقهم 

وز�رة  على  �لعامل  يّتكل  عندما  وهنا  ملزمة.  غري 

�لعمل الإجر�ء �لو�شاطة، ي�شّيع فر�شته بتح�شيل حقه 

من �لق�شاء عند مرور مهلة �ل�شهر، وذلك يف حاالت 

�لتع�شفي.  �ل�شرف 

المحاكم  أداء  في  تفاوت 
غامض والقانون 

يفرت�ص مبد�أ �ل�شر�كة �لثالثية بني �لقا�شي )�لدولة( 

�أن ت�شمل، بح�شب  وممثلي �لعمال و�أ�شحاب �لعمل، 

�ملخالفات  وت�شجيل  �الأحكام  مذ�كرة  �لعمال،  ممثلي 

و�مل�شاركة يف �مل�شاحلات، وحتديد �لتعوي�شات، وغريها 

�ملجل�ص.  �شالحيات  �شمن  تقع  �لتي  �لتد�بري  من 

وي�شرح ممثلو �لعمال �أن هذ� �الأمر غري معّمم على كافة 

وظيفة  حتديد  عن  �لقانون  ق�شور  �إل  نظر�ً  �ملجال�ص، 

لالأعر�ف  �الأمور  يرتك  مما  و�شالحياته،  �لعّمال  ممثل 

�أو �الندفاع �ل�شخ�شي �لذي  �أو عاد�ت ق�شور �لعدل 

يقوم به بع�ص ممثلي �لعمال. 

�لعمال  ممثلي  بع�ص  يلحظ  �الأحكام،  مذ�كرة  لناحية 

فمنهم  قا�ص.  كل  عمل  �أ�شلوب  يف  �ختالفاً  ثمة  �أن 

�أع�شاء  دعوة  دون  من  �أحكامه  �شياغة  يتوّل  من 

عرفاً  ير�شي  بذلك  وهو  ب�شاأنها.  �لتذ�كر  �إل  �لهيئة 

�لتعبري عن موقفه.  �لعمال من  �شاأنه حرمان ممثل  من 

للمذ�كرة  وقتاً  �آخرون  ق�شاة  يخ�ش�ص  حني  ويف 

�ملتاح  �لوقت  يكون  ال  �ملحاكمة،  جل�شات  بدء  قبل 

�لنقابات  �إحتاد  رئي�ص  نائب  بح�شب  كافياً،  د�ئماً  لها 

فغالباً  جحا،  �إمييل  و�لعمال  للم�شتخدمني  �ملتحدة 

جل�شات  موعد  حلول  قبل  بها  �ال�شتعجال  يتم  ما 

تخ�شي�ص  يتم  �أن  جهته  من  زريق  ويقرتح  �ملحاكمة. 

بينما ي�شري  �إ�شافية كل �شهر ملذ�كرة �الأحكام  جل�شة 

حمد�ن �إل �أنه كان يطلب من �لق�شاة مهلة 24 �شاعة 

أداء المؤسسات في مجال العمل

ممثلو العّمال في مجالس العمل التحكيمية:
أمرنا" نسي  العّمالي  واالتحاد  دورنا  يحدد  لم  "القانون 
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باأن  ريد�ن  وي�شرح  للمذ�كرة.  حكم  �أي  �إ�شد�ر  قبل 

"�آلية �ملذ�كرة كانت مثمرة جد�ً، حتى ما عاد يذهب 

وال حكم �إل �لتمييز. و�نعك�ص هذ� �لتطور يف �لعمل 

على رئي�ص �ملحكمة، �لذي بد� �إيجابياً يف �لتعامل مع 

ق�شايا �لعمل وي�شعر باأهمية ما يقوم به".

على  �أن  على  �لعمال  ممثلو  ي�شدد  ذلك،  عن  ف�شاًل 

�لدعاوى  الأن  �ملحاكمات  ت�شريع  �لعمل  جمال�ص 

خالل  �أنه  ريد�ن  ويذكر  �لعي�ص.  بلقمة  تتعلق  هنا 

لبنان،  جبل  يف  �لعمل  جمل�ص  ع�شوية  يف  م�شاركته 

وقوع  ب�شبب  جل�شة  �أية  دون  من  كامل  �شهر  �نق�شى 

عطل  �أيام  يف  للمجل�ص  �العتيادي  �الأ�شبوعي  �ملوعد 

�عتماد  ذلك،  لتكر�ر  تفادياً  يقرتح  وعليه،  ر�شمية. 

�أ�شبوعية  جل�شة  تاأمني  ت�شمن  �ملجال�ص  لدى  مرونة 

�لعطل  ليوم  �لتايل  �ليوم  يف  تعقد  كاأن  �الأقل،  على 

�لر�شمية.

»لم يوضع لهذه 
الوظيفة أي إطار ناظم 

من شأنه تقيييم أداء 
الممثلين في مجلس 

العمل التحكيمي. وما 
فاقم من هذا الفراغ 

التشريعي هو تراجع 
دور االتحاد العمالي 

العام سواء في ترشيح 
الممثلين أو مواكبة 

أعمالهم«

ممثلو  يرى  أساسية  عوائق 
عملهم تعترض  أنها  العّمال 

تقف  �لتي  �لعو�ئق  بع�ص  عند  �لعمال  ممثلو  يتوقف 

�أهمها: �إمكانية �لعمل بال�شكل �ملطلوب،  �أمام 

لناحية  القانون،  تطبيق  عدم  عائق  اأوًل، 

�إليها  ُي�شاف  اأ�سهر.  الثالثة  مهلة  احرتام 

ت�شتند  �لتي  �ملدنية  �ملحاكمات  باأ�شول  يّت�شل  عائق 

طبيعتها  مع  يتنا�شب  ال  فيما  �لعمل  حمكمة  �إليها 

�آلية  يوجد  ال  �أنه  ذلك  من  وُي�شتنتج  �مل�شتعجلة. 

قانونية تتيح للمحكمة �اللتز�م مبهلة ثالثة �أ�شهر كحد 

�أق�شى للبت يف �الأحكام. 

لدى  �ملتبع  بالروتني  ��شطد�مهم  �لعمال  ممثلو  وينقل 

وتبادل  �لتبليغ  باإجر�ء�ت  �ملتمّثل  �ملدنية  �ملحاكم 

مما  متباعدة،  جل�شات  وبتحديد  �لقو�ص،  على  �للو�ئح 

يطيل �أمد �لدعوى ويفقدها طابع �لعجلة.

وعدم  الق�سائية،  الت�سكيالت  عائق  ثانيًا، 

�إن  اأحيانًا:  التفّرغ  وعدم  التخ�س�ص، 

�لت�شكيالت �لق�شائية �لتي غالباً ما حت�شل كل ثالث 

�شنو�ت، حتول دون �إمكانية �لو�شول �إل تغيري معقول 

ريد�ن  ي�شرحها  �لفكرة  هذه  ق�شائية.  دورة  كل  يف 

ففيما  �لعمل.  حمكمة  يف  ��شتقر�ر  يوجد  "ال  بقوله: 

مي�شي �لقا�شي �لن�شف �الأول من واليته وهو يحاول 

�لن�شف  يبد�أ يف  �لعمل،  �لتاأقلم مع مقت�شيات ق�شايا 

�لكم  �أمام  عمله  الإنهاء  عجل  على  �لعمل  �لثاين 

من  يخرجون  �لق�شاة  وغالبية  �ل�شكاوى.  من  �لهائل 

لرتكها  م�شتعجلني  �لتحكيمي  �لعمل  جمل�ص  جتربة 

". على  الأنهم مل يتمّكنو� من �أن يحدثو� تغيري�ً كبري�ً

خط مو�ز يلفت زريق �إل �أن "معظم �لق�شاة �لعاملني 

منا�شب  ي�شغلون  �لتحكيمية  �لعمل  جمال�ص  يف 

�لتفرغ  �إمكانية  مينع  �لذي  �الأمر  �أخرى،  حماكم  يف 

ملحاكم �لعمل، �أو حتى �إمكانية �جللو�ص �أكرث من مرة 

يف �الأ�شبوع".

 729 املر�سوم رقم  التقاع�ص عن تطبيق  ثالثًا، 

يف  املجال�ص  غرف  عدد  بزيادة  يق�سي  الذي 

لي�شبح  بريوت  يف  غرفة  زيادة  وهي  املحافظات. 

�ملجموع  في�شبح  لبنان  وغرفتني يف جبل   ،5 �ملجموع 

�أي�شاً 5، وغرفة يف �ل�شمال لي�شبح هناك ثالث غرف، 

و�إ�شافة غرفة و�حدة يف كل من عكار وبعلبك. ي�شرح 

باأن جبل لبنان فيها غرفتان �شاغرتان، يقت�شي  ريد�ن 

�لكبرية  �مل�شانع  ع�شر�ت  لتمركز  وذلك  تفعيلهما، 

و�ملوؤ�ش�شات.  و�ل�شركات  لبنان،  جبل  حمافظة  يف 

وحمافظة جبل لبنان بح�شب ما ُي�شري ريد�ن هي �أكرب 

و�ل�شركات  �ملوؤ�ش�شات  عدد  �شعيد  على  بريوت  من 

ممثل  فيلفت  بعلبك،  يف  �أما  �مل�شانع.  وباالأخ�ص 

لبعلبك  خ�ش�ص  �أنه  �إل  زريق  �أكرم  هناك  �لعمال 

غرفتان ولكن و�حدة فقط تعمل. 

العمل  وزارة  دوائر  على  الّتكال  رابعًا، 

�شرورة  على  ريد�ن  ي�شدد  التحقيقات.  لإجراء 

مفت�شون  �لتحكيمي  �لعمل  ملجل�ص  يكون  �أن 

الإ�شر�ف  يخ�شعون  �لتحقيقات  الإجر�ء  متفرغون 

تقوم  ال  �لعمل  وز�رة  �أن  �شيما  ال  �ملحكمة،  رئي�ص 

دوماً بدورها يف هذ� �ل�شاأن. وبر�أي ريد�ن يجب كف 

يف  فقط  دورها  تلتزم  �أن  على  نهائياً  �لعمل  وز�رة  يد 

و�لتحكيم.  �جلماعية  و�لنز�عات  �لو�شاطة 

في  محدودة  إيجابية  خطوات 
غرفة كل  نطاق 

عمل  لتطوير  �شخ�شية  جهود�ً  �لعمال  ممثلو  بذل 

�لقلم  يف  �للو�ئح  تبادل  �لغرفة  تفر�ص  كاأن  �ملجال�ص، 

ولي�ص على �لقو�ص لتوفري �لوقت وعقد جل�شات �أماًل 

حتديد  يف  يتدخلون  �أنهم  بع�شهم  و�شرح  بامل�شاحلة. 

قيمة �لتعوي�شات، فيما يرتك �آخرون �الأمر للقا�شي.  

ت�شويات،  �لقلم وعقد  �للو�ئح يف  تبادل  �إل  باالإ�شافة 

نعمل  �أن  �لهيئة  رئي�شة  مع  "�شعيت  حمد�ن:  يقول 

مهلة  و�شعنا  كما  �جلل�شات.  مو�عيد  تقريب  على 

عدم  على  �لفرقاء  وحث  �للو�ئح  على  للرد  حمددة 

بالرد.  حقهم  �إ�شقاط  يتم  و�إال  �ملهلة  هذه  تخطي 

د�خل  خا�شة  دينامية  ثمة  �أن  �إل  حمد�ن  ويلفت 

�لقا�شية  ت�شتجيب  حيث  فيها،  يعمل  �لتي  �لغرفة 

�أد�ئها.  �ملحاكمة وتطوير  ت�شريع  �شاأنه  �قرت�ح من  الأي 

كل  جدول  على  �مللفات  عدد  كان  حني  ويف  وعليه، 

�لدعاوى  بفعل  �شنتني  قبل  ملفاً  �شتني  يناهز  جل�شة 

�الجر�ء�ت  بفعل  �ليوم  �مللفات  عدد  بلغ  �ملرت�كمة، 

�ملعتمدة �أقل من ع�شرين ملفاً يف �جلل�شة.

يف  �آخر  قا�ص  مع  جنح  �أنه  ريد�ن،  يوؤكد  جهته،  من 

�إيجاد �آلية لتبادل �للو�ئح يف �لقلم، "لكني مل �أمتكن 

من �إقناعه ب�شرورة �إز�لة �مللفات �لتي تخّلف �أ�شحابها 

�ملر�فعات.  جدول  عن  �ملحكمة،  �أمام  �ملثول  عن 

وترية  لت�شريع  �ملجال  فتح  كان  طلبي  من  و�لهدف 

ملفات  دخول  �أمام  �ملجال  وفتح  بالق�شايا،  �لبت 

يف  �لبت  يعّجل  �أن  �الإجر�ء  هذ�  �شاأن  ومن  �أخرى. 

�مللفات". 

أداء المؤسسات في مجال العمل

جتدون �ملقالة بن�شختها  �لكاملة مع �ملر�جع على �ملوقع �الإلكرتوين للمفكرة
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أسعد سمور

�عتمدتها  �لتي  �القت�شادية  �ل�شيا�شات  تبِد  مل 

�ل�شنو�ت  مد�ر  على  �ملتعاقبة  �للبنانية  �حلكومات 

�لعمل.  ب�شوق  �هتمام  �أدنى  �الأخرية  �لع�شرين 

حتول  و�أ�شا�شية  كبرية  م�شاعب  يو�جهون  فالعّمال 

دون متكينهم من �ال�شتمر�ر يف �لعي�ص مب�شتوى الئق. 

�شهم لل�شرف �لتع�ّشفي.
ّ
و�أبرز هذه �مل�شاعب هي تعر

ي�شتقبل "�ملر�شد �للبناين حلقوق �لعمال و�ملوظفني" 

النتهاك  �شهم 
ّ
تعر لدى  �لعمال  من  عديدة  �شكاوى 

يف مكان �لعمل ويقّدم �مل�شورة لهم. وقد بلغت ن�شبة 

�ال�شت�شار�ت �لتي قدمها "�ملر�شد" �إل �لعمال حول 

جممل  من  و47%   43% �لتع�ّشفي  �ل�شرف  ق�شايا 

2017 و2018  �ال�شت�شار�ت �لتي قّدمها خالل عامي 

طلب  �إل  ي�شارعون  �لعمال  كان  و�إذ�  �لتو�يل.  على 

فذلك  لل�شرف،  �شهم 
ّ
تعر عند  �لقانونية  �ال�شت�شارة 

ال يعني �أن �ل�شرف هو �مل�شكلة �لوحيدة �لتي يعانون 

�النتهاكات  عن  �لنظر  ون  يغ�شّ �لعمال  فغالبية  منها. 

يف  �لعمل  يف  �ال�شتمر�ر  مقابل  لها  يتعر�شون  �لتي 

�لعمل  �شوق  منها  يعاين  �لتي  �لت�شغيل  �أزمة  ظل 

�للبناين.

�لقو�نني  تقدمها  �لتي  �خلجولة  �حلماية  من  وبالرغم 

تو�شيع  �لعمل عموماً عن  �أ�شحاب  يتوّرع  للعمال، ال 

�الأكرث  و�النتهاك  ��شتطاعو�.  �نتهاكاتهم، كلما  مروحة 

�لوطني  بال�شندوق  يتعّلق  �الإطار  هذ�  يف  �نت�شار�ً 

�ملركزي  �الإح�شاء  فبح�شب  �الجتماعي.  لل�شمان 

للعام 2007 يتمّتع %55.9 من �الأجر�ء فقط بحماية 

يف  �النتهاكات  تقت�شر  وال  د�ئمة.  و�جتماعية  �شحية 

�أرباب  من  كبري  ت�شريح جزء  على عدم  �ل�شياق  هذ� 

�نتهاكات  ت�شمل  بل  لديهم،  �لعاملني  عن  �لعمل 

�أخرى. ففي تقرير يعّده �ملر�شد حالياً عن �النتهاكات 

يف �شوق �لعمل و��شتناد�ً �إل عّينة من �لعمال �لذين 

 45% �أن  تبنّي  لل�شمان،  عنهم  �لت�شريح  فعاًل  مت 

�ل�شتة  �الأ�شهر  خالل  عنهم  �لت�شريح  يتم  مل  منهم 

يلزم  �لذي  للقانون  خالفاً  وذلك  �لعمل،  من  �الأول 

�أيام من بدء �لعمل. و%50 من   10 بالت�شريح خالل 

�أجرها  من  �أقل  باأجر  عنها  �لت�شريح  مت  نف�شها  �لعّينة 

�حلقيقي. 

وتو�جه فئات �أخرى �نتهاكات و��شعة �أي�شاً حتتاج �إل 

وعمالة  �لن�شاء،  له  تتعر�ص  �لذي  كالتمييز  �هتمام 

من  �لعمال  لها  يتعر�ص  �لتي  و�النتهاكات  �الأطفال، 

نق�ص  فريو�ص  مع  �ملتعاي�شني  و�لعمال  �مليم  جمتمع 

غري  و�لعمال   ،)HIV( �ملكت�شبة  �لب�شرية  �ملناعة 

�إ�شافة �إل نظام �لكفالة وغريها. �للبنانيني 

الحكومية  الرقابة  غياب 
وضعف أداء النقابات 

العمالية 
ب�شكل  و�لالنظامية  �النتهاكات  ظاهرة  تف�ّشي  يعود 

�لقيام  عن  �ملتعاقبة  �حلكومات  تقاع�ص  �إل  رئي�شي 

بدورها يف حماية �لفئات �الجتماعية �الأكرث تهمي�شاً، 

من  وبداًل  و�لتفتي�شي.  �لرقابي  �جلهازين  و�إ�شعافها 

تنفيذ  على  و�لعمل  عادلة  حماية  �شيا�شات  و�شع 

�حلكومات  د�أبت  �الإجر�ء،  �ملرعية  �لقو�نني  �أحكام 

عنها  �مل�شوؤولية  هذه  رفع  على  �ملتعاقبة  �للبنانية 

�أقل ما يقال عنه  وحتميلها لعو�مل خارجية عرب كالم 

و�ل�شوريني  تارة  �لفل�شطينيني  لوم  مثل  غوغائي،  �إنه 

تارة �أخرى، معززة بذلك خطاب �لكر�هية و�لعن�شرية 

�لذي ي�شتند �أ�شا�شاً �إل فكرة �لت�شغيل و�تهام �لعمال 

غري �للبنانيني بـ"�شرقة" فر�ص �لعمل من �للبنانيني. 

�شنوياً  يوفر  �للبناين  �لعمل  �شوق  �أن  �إل  هنا  وُي�شار 

حو�يل 11 �ألف فر�شة عمل فقط، بينما هناك 45 �ألف 

و�فد جديد �إل �شوق �لعمل منهم 30 �ألف من حملة 

وز�رة  خطة  فاإن  وبالتايل  �لعليا.  �لتعليمية  �ل�شهاد�ت 

ال  �للبنانية  غري  �لعمالة  تقلي�ص  �إل  �لهادفة  �لعمل 

ت�شاهم  ولن  للبنانيني  �لعمل  فر�ص  توفر  �أن  ت�شتطيع 

وما  و�لعن�شرية  �لكر�هية  خطاب  تعزيز  يف  �شوى 

�الأنظار  حتّول  و�جتماعية،  �أمنية  �آثار  من  عنه  ينتج 

يف  �حلكومة  م�شوؤولية  وهي  �الأ�شا�شية،  �مل�شكلة  عن 

و�شع خطة تنموية للعمل من �أجل حت�شني نوعية حياة 

�أر��شيها. و�ملقيمني على  �ل�شكان 

»بحسب اإلحصاء 
المركزي للعام 2007 

يتمّتع 55.9% من 
األجراء فقط بحماية 

صحية واجتماعية 
دائمة« 

يف  �لعاملني  و�شع  له�شا�شة  �الأ�شا�شية  �الأ�شباب  ومن 

�لعمايل  لالحتاد  �لكّلي  �لتغييب  هو  �لعمل،  �شوق 

هيمنة  نتيجة  �الجتماعي  �ل�شر�ع  �شاحة  عن  �لعام 

�لنقابات  �أجهزة  على  �لطائفية  �ل�شيا�شية  �لقوى 

و�مل�شالح  �حلزبية  �لهوية  تغليب  وتالياً  و�الحتاد 

وقد  �لعمالية.  و�مل�شالح  �لهوية  على  بها  �ملرتبطة 

�جتماعي  حو�ر  قيام  باإمكانية  �لهيمنة  هذه  �أطاحت 

ظاهرة  بتف�شي  و�شمحت  �الإنتاج  �أطر�ف  بني  حقيقي 

�القت�شاد  وته�شيم  و�الجتماعي،  �القت�شادي  �لقهر 

�الأجور،  ق�شية  �ملثال  �شبيل  على  �أخذنا  فلو  �لوطني. 

يف  ح�شل  �الأدنى  للحد  �الأخري  �لتعديل  �أن  جند 

مل  �ليوم  ولغاية  هزياًل.  تعدياًل  وكان   2012 �لعام 

تغيري  بعد  حتى  جدياً  �الأجور  ق�شية  جمدد�ً  تطرح 

�ملحلي  �لناجت  من  �الأجور  معّدل  ويبلغ  �الحتاد.  قيادة 

�الأجور  معدل  �أن  حني  يف   30% �للبناين  �الإجمايل 

�أعلنت  �أن  �شبق  �لتي  �ليونان -  �ملحلي يف  �لناجت  من 

�إل  %50 ومعدل �الأجور ن�شبة  �إل  �إفال�شها - و�شل 

�لناجت �ملحلي يف �شوي�شر� جتاوز 60%. 

تو�شح م�شاألة �الأجور مدى �أهمية دور �لنقابات لي�ص 

بل  فح�شب،  �لعمالية  �لفئات  حماية  م�شتوى  على 

�أي�شاً على م�شتوى دفع �القت�شاد �لوطني قدماً حيث 

لالأجور  �الأدنى  للحد  عادلة  معدالت  �إر�شاء  ي�شاهم 

�لعمل  لفر�ص  �ملوّلدة  �الإنتاجية  �لقطاعات  ودعم 

�لريعي  لالقت�شاد  كبديل  �ملنتج  �القت�شاد  تعزيز  يف 

بني  �لهوة  تو�شيع  يف  �شوى  ي�شاهم  ال  �لذي  �حلايل 

�الأكرث ثر�ًء و�الأكرث فقر�ً. وتنتج هذه �لهوة �الآخذة يف 

�لتو�ّشع عن غياب �لعمل �لنقابي �لذي �أحدث فر�غاً 

�لتي  �الجتماعي  �العرت��ص  قوى  ج�شم  يف  كبري�ً 

تد�فع  �لتي  �العرت��ص  قوى  �شكلني خمتلفني.  تتخذ 

عن �مل�شالح �لقطاعية �ملحددة وقوى �العرت��ص �لتي 

تد�فع عن �مل�شالح �لعامة.

أوالً: قوى االعتراض التي تدافع عن المصالح 

القطاعية المحددة

�أكرب هذه �لقوى هم �ملوظفون يف �لقطاع �لعام �لذين 

حمددة  ق�شايا  عن  للدفاع  حتركات  �شل�شلة  بد�أو� 

ومرتبطة بالقطاع �لعام و�فتتحت هذه �لقوى ن�شاطاتها 

تقارير  وبح�شب  و�لرو�تب.  �لرتب  �شل�شلة  معركة  يف 

ي�شدرها  �لتي  و�الحتجاجات  �لتحركات  ر�شد 

�ملطلبية  �لتحركات  �أغلبية  تنطلق  �شنوياً،  "�ملر�شد" 

متعّلقة  ق�شايا  من  �للبنانية  �ل�شاحة  ت�شهدها  �لتي 

%60 من جممل  ت�شّكل  نف�شه، حيث  �لعام  بالقطاع 

�ملجتمع  حر�ك  فرتة  با�شتثناء   – �شنوياً  �لتحركات 

�حلركة  "هدوء"  مالحظة  ميكن  ذلك  ومع   - �ملدين 

�لعام  �لقطاع  يقودها  �لتي  �الحتجاجية  �ملطلبية 

نز�ل  )وال  و�لرو�تب.  �لرتب  �شل�شلة  قانون  �إقر�ر  مع 

ن�شهد بع�ص �لتحركات �ملبعرثة �لتي حتتج على بع�ص 

جو�نب �الإخالل يف تطبيق هذ� �لقانون(.

�خلا�ص،  �لقطاع  ي�شهدها  �لتي  �لتحركات  وتنطلق 

تطبيق  �إل  �لدعوة  خلفية  من  �أي�شاً  ندرتها،  رغم 

�لعمل،  �ل�شرف من  وعدم  �الأجور  وت�شحيح  �لقانون 

�أو  �لعمل  ظروف  بتح�شني  مطالبة  �أية  ن�شهد  ومل 

وغياب  �لعامة  �ل�شيا�شات  مو�جهة  يف  عامة  حتركات 

دور �لدولة يف �لرعاية �الجتماعية.

ثانياً: قوى االعتراض التي تدافع عن مصالح 

عامة

بهذ�  �لنقابية  و�الحتاد�ت  �لنقابات  تقوم  �أن  ُيفرت�ص 

�الجتماعي.  �حلو�ر  �أطر�ف  �أحد  باعتبارها  �لدور 

ولكن تغييب دورها قاد �إل هذ� �خللل �لكبري يف بنية 

مو�جهة  �إطالق حمالت  على  �ملحلي  �ملجتمع  وقدرة 

�لرقابة  غياب  �إل  و�أدى  �ل�شيا�شات،  لتغيري  و�ل�شغط 

�شانعي  على  �لتاأثري  و�شعف  و�ل�شيا�شية  �الجتماعية 

�لقر�ر. 

�ملجال  �لنقابي  للدور  �لكلي  �لتغييب  هذ�  و�أتاح 

حيث  �لفر�غ  مللء  �ملعا�شرة  �الجتماعية  للحركات 

�لنفايات.  �أول جتاربه يف م�شاألة  خا�ص �حلر�ك �ملدين 

ي�شتفيد  عامة  م�شلحة  عن  يعرب  �لنفايات  �أزمة  وحّل 

�حلر�ك  �أد�ء  عن  ومبعزل  �للبنانيني.  جميع  منها 

�الجتماعي و�الآر�ء �لتي ميكن �الإدالء بها عن طريقة 

عمله ومدى جناحه �أو ف�شله، �إال �أن ذلك يوؤ�ّشر ب�شكل 

و�الحتاد�ت  �لنقابات  �أّن  على  �ثنان  عليه  يختلف  ال 

�لعامة،  بالق�شايا  �ملعنية  �لوحيدة  تعد  مل  �لنقابية 

�حلو�ر  يف  طرفاً  يكون  �أن  بد  ال  �ملدين  �ملجتمع  و�أن 

و�لتاأييد، ال بل  لقدرته على �حل�شد  نظر�ً  �الجتماعي 

باأن   - �لنقابي  �جل�شم  �هرت�ء  ظل  يف   – مطالب  هو 

يقوم بدور �أ�شا�شي يف �ل�شر�ع �الجتماعي. 

تتخلى عن جزء  �أن  �ملدين  �ملجتمع  ملنظمات  �آن  لقد 

من دورها �لتقني و�خلدمي وتف�شح جمااًل لدور جديد 

بالق�شايا  �الهتمام  وهو  �أال  به،  ت�شطلع  �أن  يجب 

�القت�شادية و�الجتماعية وجعلها حمور عجلة �أن�شطتها 

الأن ق�شية �حلماية �الجتماعية هي ق�شية كل �لفئات 

وكبار  و�الأطفال،  �لن�شاء،  ق�شية  �إنها  �الجتماعية. 

�مليم،  جمتمع  و�أفر�د  -�لنازحني،  و�لالجئني  �ل�شن، 

و�ملعوقني حركياً... هوؤالء جميعاً بحاجة �إل حمايات 

و�لغذ�ء، وجزء كبري  و�ل�شكن،  �ل�شحة  م�شتوى  على 

�لتعليم  توفري  م�شتوى  على  حماية  �إل  يحتاج  منهم 

بجودة عالية، وتوفري فر�ص عمل الئق.

»غالبية العمال 
يغّضون النظر عن 

االنتهاكات التي 
يتعرضون لها مقابل 

االستمرار في العمل 
في ظل أزمة التشغيل 

التي يعاني منها سوق 
العمل اللبناني«

�أول  خطوة  حقوقي"  "عملي،  �شبكة  ت�شكل  ورمبا 

�ملجتمع  منظمات  تبّني  باجتاه  �لدفع  م�شتوى  على 

�ملدين خلطاب �حلماية �الجتماعية �ملعرّب عن م�شلحة 

خطاب  عن  بدياًل  يكون  �ملحّلي  �ملجتمع  �أغلبية 

وقح  ب�شكل  ن�شره  يتم  �لذي  و�لعن�شرية  �لكر�هية 

�لقر�ر  �أ�شحاب  �مل�شوؤولية عن  لرفع  موؤخر�ً يف حماولة 

�لرتّدي  من  �مل�شتوى  هذ�  �إل  �لبالد  قادو�  �لذين 

هي  حقوقي"  و"عملي،  و�القت�شادي.  �الجتماعي 

تهتم  �لتي  �جلمعيات  من  متنوعة  �شّلة  عن  عبارة 

و�لالجئني،  و�لعمال،  �لقو�نني،  مثل  بق�شايا خمتلفة، 

و�لعامالت �ملنزليات، و�ملعوقني حركياً وي�شمل عملها 

جمتمع  �أفر�د  مثل  خمتلفة  �جتماعية  و�شر�ئح  فئات 

�إلخ.  و�لفل�شطينيني  و�لن�شاء،  �للبنانيني،  وغري  �مليم، 

تتعاون  �أن  خمتلفة  بق�شايا  تهتم  منظمات   10 وحتاول 

و�لعد�لة  �حلماية  ق�شية  هي  موّحدة  ق�شية  �أجل  من 

�الجتماعية. 

المدني المجتمع  منظمات  مسؤولية  أيضًا،  والتغييير،  االجتماعية  والعدالة  الحماية 

شروط العمل
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األشــــــــــــــرفية في  بــــــــروميثيوس 

يم نّمور كر

كرونيكا
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كان �شمري يلهث جر�ء تنّقله من موظفة �إل موظف يف 

�أ�شهر دون  �أربعة  �أ�شهر!  "�أربعة  فرع �شبين�ص يف �شبيه. 

�أي �شيء ملمو�ص" يقول يف قر�رة نف�شه. نحن يف مطلع 

مر�شوم  دخول  على  ت 
ّ
مر �أ�شهر  �أربعة   ،2012 حزير�ن 

رفع �حلّد �الأدنى لالأجور حّيز �لتنفيذ من دون �أن ترفع 

موظفيها،  �أي من  �أجر  �شمري  فيها  يعمل  �لتي  �شبين�ص 

يعد  مل  �ملعي�شي  "�لو�شع  و�حد�ً".  قر�شاً  حتى  "وال 

�لقانون  بتطبيق  �ل�شركة  ملطالبة  �لوقت  وحان  يطاق"، 

و"زيادة �ملعا�شات". �رتاأى �شمري �أن �إ�شتن�شاخ �لعملية 

�لدميقر�طية د�خل �ل�شركة قد يفي بالغر�ص، وذهب ينّظم 

�ملر�شوم  بتطبيق  �ل�شركة  على  �لقّيمني  تطالب  عري�شة 

من  يتنقل  وم�شى  �ملوظفني،  �أجور  رفع  وتالياً  �ملذكور 

موظفة �إل موظف حلثهم على �لتوقيع على �لعري�شة. يف 

هذه �الأثناء، كان مدير فرع �شبين�صـ  �شبيه ونائبه يعيد�ن 

قر�ءة �لربيد �الإلكرتوين �لذي كان قد �أر�شله لهما �ملدير 

�لعام لل�شركة ورئي�ص جمل�ص �إد�رتها مايكل ر�يت قبل 

ثالثة �أ�شهر تقريباً، مفاده �أن رفع �الأجور �ملن�شو�ص عنه 

يف �ملر�شوم ال يتنا�شب �أبد�ً مع �أو�شاع �ل�شركة �ملالية و�أنه 

خارج عن �ملاألوف يف �الإقت�شاد�ت �لناجحة. وقد �أعطى 

مايكل تعليمات �إل روؤ�شاء �لفروع باأن يخف�شو� �شاعات 

على  م�شدد�ً  �أجورهم،  رفع  يتفادو�  كي  �أجر�ئهم  عمل 

�أننا )�أي  �شرورة تذكري �ملوظفني بـ"�أن هذ� �الأمر يعني 

 على 
ّ
�ل�شركة( ندفع �أكرث على �شاعة �لعمل... فنحن ن�شر

عمل وفعالية �أكرث يف �ل�شاعة و�أننا �شوف نقي�ص �إنتاجية 

�ملوظفني". مبعنى �آخر �أر�د مايكل من موظفيه �أن ينتجو� 

�أقل ومن دون  �شاعات عمل  نف�شها خالل  بامل�شتويات 

�أّية زيادة الأجورهم، م�شيفاً يف نهاية ر�شالته "نحن نطّبق 

�لقانون، لكننا نعّدل �شبل تطبيقه".

تلبية ملا ت�شّمنته ر�شالة مايكل، كانت �إد�رة �ل�شركة قد 

بتخفي�ص  الإبالغهم  �شو�ء  موظفيها  ور�ء  �ل�شعي  بد�أت 

�أحد  حّنا،  �أبي  �إيلي  مع  مثلما ح�شل  �شاعات عملهم، 

على  بالتوقيع  الإلز�مهم  �أو  �الأ�شرفية،  فرع  يف  �ملوظفني 

�الأجري  من  ر�شائياً  موجهة  وكاأنها  تظهر  منوذجية  ُكُتب 

�الأجري  هذ�  خاللها  من  يتنازل  �ل�شركة،  �إل  �ملعني 

زيادة  عن  عنه  للرجوع  قابل  وغري  نهائي  "ب�شكل 

تاريخ  رقم 7426  �ملر�شوم  مبوجب  �أقرت  �لتي  �الأجور 

بد�أت  عندما  ذلك،  من  �أ�شهر  )بعد   "2012/01/25

مكتب  يف  �شبين�ص  عّمال  ق�شية  ملف  على  �لعمل 

على  �الإطالع  �إ�شتطعت  عنهم،  توّكل  �لذي  �ملحاماة 

نظري حينها،  لفت  وقد  �لنموذجية.  �لكتب  هذه  مثل 

رمز �أو ت�شفرية وردت �أ�شفل �ل�شفحة، جهة �لي�شار، وهي 

عبارة عن �إ�شم �ل�شخ�ص �ملعني و�لتاريخ – �أي من كان 

من �ملفرت�ص �أن يكون �شادر�ً عنه �لكتاب – مكتوبني 

�ل�شكل  نف�شهما، على  و�خلط  وباحلجم  باأحرف التينية 

 .Letter of Foulan Foulani 20 03 2012 �لتايل: 

و�أوحى يل هذ� �لتوقيع �مل�شّفر باأن جممل هذه �لكتب 

نف�شه.  �ل�شخ�ص  عن  �أو  نف�شه  �حلا�شوب  عن  �شادرة 

و�شرعان ما �شاأالحظ مثله الحقاً يف م�شتند�ت مل �أتوقع 

�إطالقاً �إيجاده فيها، ال �شيما نظر�ً مل�شدرها وكاتبها؛ وهو 

�أمر �شوف �أعود �إليه الحقاً �أدناه(.

بعد �أ�شبوع تقريباً، وما �إن علمت �إد�رة �ل�شركة بالعري�شة 

�لتي ينظمها �شمري، ��شتدعته الإجتماع يف مكتب رئي�ص 

فرع �شبيه. روميو خملوف، نائب �لرئي�ص، يعرف �شمري 

منذ �شنو�ت، فحاول �إ�شتعطافه ُمعيد�ً �إنتاج فحوى ر�شالة 

مايكل ر�يت قائاًل له "�أنظر كيف ترقّيت يف �ل�شركة... 

ومعا�شك عايل... و�ل�شركة مل تظلمنا يوماً..."، طالباً منه 

�لتوقف عن عملية توقيع �لعري�شة من زمالئه الأن هذ� 

 مب�شالح �ل�شركة ويهدد دميومة بع�ص �لوظائف 
ّ
�الأمر ي�شر

فيها. ولكّن �شمري مل ير�شخ، مف�شر�ً لروميو �أن ما تفعله 

لي�شت  فهي  �لعام،  للنظام  بب�شاطة خمالفة  هو  �ل�شركة 

عة لتطّبق قو�نني �لدولة على كيفها ومبا 
ّ
قا�شية وال م�شر

يتما�شى وم�شالح م�شاهميها. "عم نطالب بحقنا" �أو�شح 

�شمري، م�شيفاً �أن �لو�شع �ملعي�شي و�الإقت�شادي يتدهور مع 

�الأيام و�أنه وزمالءه بحاجة �إل �لزيادة.

ب�شخ�شية  يتمّتع  �ل�شركة،  �إد�رة  لدى  معروف  �شمري 

�ملبادر�ت  �إطالق  �إل  و�مليل  باالإندفاع  يتمّتع  "قائد" 

�أجر�ء  متنوعة مع خمتلف  ولديه عالقات  فيها  و�ملثابرة 

�ل�شركة يف خمتلف فروعها، ال �شيما يف فرع �شبّيه حيث 

ال  �أمر  هذ�  ي. 
ّ
ب�شر �شمري،  بلدة  من  منهم  كبري  عدد 

ينا�شب �ل�شركة، ال �شيما �أن �الإد�رة �أ�شبحت على يقني 

�أن عدد �ملوظفني �لذين وقعو� على �لعري�شة تعّدى �ملائة. 

�شبح نقابة عّمالية بد�أ يظهر يف �الأفق. ويف �ليوم �لتايل 

للجل�شة �لتي ُعقدت يف مكتب رئي�ص �لفرع مع �شمري، 

�إل مكتبه  �إ�شتدعى روميو خملوف هذ� �الأخري جمدد�ً 

طالباً منه �لتوقيع على كتاب نقله من فرع �شبيه �إل فرع 

�إق�شائي  حتاولو�  "عم  �الأمر،  بهذ�  �شمري  ُذهل   .
1
�شيد�

حالة  مع  بيتي!  عن  جد�ً  بعيدة  و�شيد�  زمالئي!  عن 

�لزحمة بالبلد بدي �إق�شي على �الأقل �أربعة �شاعات على 

�لطرقات ذهاباً و�إياباً... هيد� عقاب!"، "هني بحاجة ليد 

عاملة �إ�شافية خالل �شهر رم�شان" �أجابه روميو، "هيد� 

تغيري ل�شروط �لعمل يا روميو، وهو مبثابة �شرف مبّطن" 

بنقلك  بي�شمح  �لد�خلي  �ل�شركة  "نظام  �شمري،  �أجاب 

من فرع �إل �آخر" قال روميو، "رمبا، ولكن �شمن �شروط 

معينة مثل تاأمني م�شكن هناك �إلخ.، لكن هيد� �لنقل 

حتديد�ً هو مبثابة عقاب يل ب�شبب �لعري�شة! هذه �أّول مرة 

يتم نقلي من فرع �إل �آخر... �شو هل �ل�شدفة!" �أجاب 

�شمري، "مّنو عقاب يا �شمري..." قال روميو. ولكّنه بالفعل 

كان عقاباً و�إق�شاًء وتغيري�ً جوهرياً لعقد عمل �شمري، ما 

دفع هذ� �الأخري �إل رف�ص �لتوقيع على كتاب �لنقل مع 

�لتدّخل.  منها  طالباً  �لعمل  وز�رة  �إل  ب�شكوى  �لتقدم 

�أ�شبوعني  وبعد  �شاكناً.  ك 
ّ
حتر مل  �الأخرية  هذه  ولكن 

تقريباً، بتاريخ 29 حزير�ن فوجئ �شمري بكتاب من �إد�رة 

�ل�شركة تدعوه فيه �إل �حل�شور �إل مكاتب �الإد�رة لت�شفية 

حقوقه و�إ�شتقالته �حلكمية من �لعمل نتيجة عدم �إلتحاقه 

مبركز عمله �جلديد يف �شيد�. هكذ� وبكل ب�شاطة، �شرفت 

�ل�شركة �شمري بعد �أكرث من 10 �شنو�ت من �لعمل لديها 

مق�شية �إياه عن زمالئه.

وكرد فعل على تلك �خلطوة، �إجتمع عدد من �أ�شدقاء 

�شبين�ص  فرع  قرب  �أحدهم  منزل  يف  �شمري  وزمالء 

�لقهوة  ر�ئحة  كانت  �الجتماع،  غرفة  ويف  �شبّيه.  يف 

كان  �لطاوالت.  على  �ملوّزعة  كاء 
ّ
�لر من  تفوح  �لعربية 

من بني �حل�شور، ف�شاًل عن �شمري ذ�ته، كل من ميالد 

بركات و�إيلي �أبي حّنا وخميرب حب�شي من فرع �شبين�ص 

من  مزيج  �شاد  حيث  م�شحوناً  �جلو  وكان  �الأ�شرفية، 

�لغ�شب و�الإحباط. حاول �ملجتمعون �إ�شتيعاب �شدمة 

ملو�جهة  �لتكّتل  فكرة  يناق�شون  وبد�أو�  �شمري.  �شرف 

بالو�شع،  ر��شني  لي�شو�  �ل�شركة  "موظفو  �ل�شركة،  �إد�رة 

�ملعا�شات مل ترتفع و�شروط �لعمل قا�شية" قال ميالد، 

"�إذ� بادرنا �إل تاأ�شي�ص نقابة، من�شري نفاو�ص مع  م�شيفاً 

�الإد�رة ر�شمياً كتكتل للموظفني وما بتعود تقدر ت�شرفنا 

الأنه عم نطالب بحقوقنا... من�شري حمميني بالقانون من 

�ل�شرف". �قتنع �حل�شور �أن �إن�شاء نقابة عّمالية قد يكون 

وحماية  �ل�شركة  �إد�رة  ملو�جهة  عقالنية  �الأكرث  �خلطوة 

يتكاتفون  وذهبو�  �ل�شرف،  من  ويفاو�شها  يو�جهها  من 

عّماليني  نا�شطني  �إل  للو�شول  لهم  مبعارف  ويّت�شلون 

ونقابيني ي�شاعدوهم يف هذه �خلطوة.

الحقاً تو��شل معنا �شمري وزمالوؤه وكنت ال �أز�ل م�شاعد 

�أيّن  �أذكر  نز�ر �شاغية.  �ملحامي  �آنذ�ك يف مكتب  حمام 

فور تو��شلهم معنا فتحت قانون �لعمل �للبناين ملر�جعة 

�لف�شل �خلا�ص بتاأ�شي�ص �لنقابات �لعّمالية، وقر�أت �ملادة 

86 �لتي تن�ص �أنه "ال تن�شاأ نقابة ]...[ �إال بعد �لرتخي�ص 

�جلمعيات  �الأمر،  هذ�  �إ�شتغربت  �لعمل".  وزير  من 

�لعادية حتتاج فقط �إل علم وخرب من وز�رة �لد�خلية كي 

تذكرت  ترخي�ص؟  �إل  �لنقابات  حتتاج  فلماذ�  توؤ�ش�ص، 

خطاب �شربل نّحا�ص يف منزله بعد ��شتقالته قبل ثالثة 

�إ�شر�ب يف معمل �لريجي  "�شنة 1946 ح�شل  �أ�شهر: 

�ملعمل  يف  �لعامالت  كانت  حيث  �ل�شباك،  فرن  يف 

�إد�رة  �آنذ�ك  وقررت  حقوقهن،  على  للح�شول  ي�شربن 

�لريجي �إدخال �شاحنة �إل �ملعمل بالقوة... ُقتلت عاملة 

�إ�شمها وردة بطر�ص �إبر�هيم... تبعاً لذلك �شهدت �لبالد 

قانون  �أ�شهر �شغطت الإ�شد�ر  �إحتجاجات د�مت ثالثة 

هناك  �أن  تن�ص   83 رقمها  مادة  ت�شمن  �لذي  �لعمل 

�لعمل...". م�شتقلة؟  للعّمال والأرباب  نقابات م�شتقلة 

�إنتقلت �إل �ملادة 83، ال تاأتي على ذكر كلمة "م�شتقلة"، 

ال بل فحوى �ملادة 86 وفر�شها لرتخي�ص من وزير �لعمل 

ما يلي كرونيكا من أربعة فصول تسلسل بأسلوب روائي األحداث التاريخية 

 Gray Mackenzie( .لقضّية عّمال شركة غراي ماكنزي ريتايل ش.م.ل

Retail Lebanon S.A.L( )صاحبة متاجر "سبينس" في لبنان(، الذين 

أنشأوا نقابة عّمالية لهم سنة 2012. 

نهار األربعاء 22 شباط 2012، خرجت متأخراً من المكتب. إستقلّيت 

سيارتي مّتجهاً إلى ساحة ساسين في األشرفية لزيارة جدتي. مررت 

في أزقة فرن الحايك لتفادي زحمة الليل وإذ أفاجأ بزحمة سيارات 

وأناس متجمهرين قرب مدخل أحد المنازل يلفحهم هواء شباط 

الجليدي. لم أعر لألمر أهمية وجاهدت إلستكمال طريقي إلى 

منزل جدتي. عند وصولي، كان التلفزيون مضاًء وكانت جّدتي تتابع 

كلمة للوزير شربل نّحاس، وهي من محّبيه، ُيلقيها من منزله حيث 

إعترضتني الزحمة خالل توجّهي إلى هنا. نّحاس، كان قد إستقال 

قبل يوم واحد من منصبه كوزير للعمل في الحكومة آنذاك، على 

خلفية رفضه التوقيع على مرسوم "بدل النقل" غير القانوني وبعد 

نجاحه في إستصدار مرسوم خاص برفع الحد األدنى الرسمي ألجور 

المستخدمين والعّمال في لبنان. استمعت إلى نّحاس مذهوالً، 

ينتابني نوع من الكآبة والتشاؤم إزاء مصير قطاع العمل وبشكل 

أعم حكم القانون واإلصالح الموعود في لبنان تبعاً لتلك اإلستقالة.

"خسرنا وزير فهمان" قالت جدتّي، في وقت كان نّحاس يستذكر في 

تصريحه خلفيات إصدار قانون العمل سنة 1946 قائالً: "كان في إرادة 

ما يكون في نقابة مستقلة ]في لبنان[..." )فالمشّرع آنذاك لم يكن 

يريد إدراج فصل خاص بالنقابات في قانون العمل(، "واليوم – من 

غير شّر – بين ما يسمونه هيئات إقتصادية وما يسمونه قيادة إتحاد 

عّمالي عام، رجعوا بدهم يفرضوا توحيد لنقابات العّمال ونقابات 

الرأسماليين... وهو إعادة للنظام الفاشي في هذا البلد".

بلدة ضبّية  ُبعد بضعة كيلومترات في  الوقت عينه، وعلى  في 

الساحلية، كان صوت نّحاس يصدح عبر تلفاز منزل آل طوق وترّن 

كلماته في أذن سمير طوق خالل تحضيره وجبة العشاء مع زوجته 

بعد نهار طويل من العمل في متجر سبينس )Spinneys( المحاذي 

لمنزلهما. "رجل فهمان... صحيح مّنه من الفريق السياسي اللي 

أنتمي إليه، لكنه رجل فهمان" فّكر سمير في قرارة نفسه "منيح قدر 

زّمط مرسوم زيادة األجور قبل أن يستقيل... الوضع المعيشي لم 

يعد يطاق في البلد". 

وفي الوقت عينه، وعلى ُبعد بضعة أمتار من منزل الوزير الُمستقيل، 

كان هواء شباط يصّفق على زجاج مكتب مايكل رايت البريطاني، في 

فرع متجر سبينس في األشرفية، حامالً معه صدى صرخة نّحاس 

وحرقته. كان مايكل يقرأ بريداً يتضّمن ترجمة لفحوى مرسوم زيادة 

األجور. األمر ال يناسبه. رفع أجور موظفي شركة "غراي ماكنزي 

ريتايل ش.م.ل." التي يديرها )صاحبة متاجر "سبينس"( سوف 

يؤثر سلباً على أرباحها، يجب إيجاد بديل. يدخل مايكل إلى بريده 

اإللكتروني، يفتح قسم المسوّدات ويبدأ تدوين كتاب ينوي إرساله 

بعد بضعة أيّام إلى رؤساء فروع الشركة. 

الفصل األول – نشأة النقابة

كرونيكا
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قد يلغي بنيوياً �لهوية �مل�شتقلة للنقابات. ف�شويل دفعني 

�شربل  ذكرها  �لتي  �إبر�هيم  بطر�ص  وردة  عن  للبحث 

وحر�ك عّمال �لريجي �شنة 1946. �أّول ما قر�أته يف �إحدى 

�ل�شفحات �الإلكرتونية هو �أنه ما �أن �أعلن عّمال �لريجي 

�الإ�شر�ب �لعام، حتى �ّتخذت �إد�رة �لريجي "قر�ر�ً بنقل 

جان تويني، �أبرِز �لقادة �لعّمالّيني يف �لريجي، من مركز 

 ."2
طر�بل�ص يف  فرعها  �إل  بريوت  يف  �لرئي�شي  �ل�شركة 

ها هي  �الأحد�ث،  تلك  من  �شنة   66 بعد  لل�شدف!  يا 

�إد�رة �شبين�ص تعيد �إنتاج منطيات �إد�ر�ت �ل�شركات �إز�ء 

قبل  �آخر  �إل  فرع  من  قائدهم  فتنقل  عّمالها،  حر�كات 

�شرفه من �لعمل. �أيقنت يف هذه �للحظة �أننا �أمام معركة 

�ل�شركة  �إد�رة  لي�شو�  �شعبة وقد تكون طويلة. فخ�شومنا 

وحلفاءها فح�شب، بل �أي�شاً �لعو�ئق �لبنيوية غري �لب�شرية 

مثل ن�ص قانون �لعمل بحد ذ�ته. وبد�أت �أت�شاءل من هم 

ُحلفاوؤنا يف �ملقابل؟

بعد �شهر و�حد من �شرف �شمري، وبعد �شهر و�حد من 

لنا�شطني حقوقيني  �إجتماعات �الأجر�ء وم�شاورتهم  بدء 

ونقابيني �آخرين، تقدم زمالء �شمري بتاريخ 26 متوز 2012 

بتاأ�شي�ص  لهم  �لعمل للرتخي�ص  وزير  �إل  بطلب ر�شمي 

"نقابة عّمال �شبين�ص يف لبنان". ويف 31 من �ل�شهر عينه، 

�لتاأ�شي�شية  �لهيئة  رئي�ص  فيه  �أعلن  �شحافياً  موؤمتر�ً  نظمو� 

للنقابة، ميالد بركات، تاأ�شي�ص �لنقابة و�إيد�ع وز�رة �لعمل 

�أور�قها، د�عياً زمالءه يف �ل�شركة لالإن�شمام �إليها. د�ئماً ما 

�أحاول تخّيل �أين كان مايكل ر�يت يف تلك �الأثناء... وما 

�مل�شاعر �لتي �إنتابته وما �الأفكار �لتي خطرت يف باله عندما 

تبقى مكتوفة  لن  �ل�شركة  �إد�رة  �ل�شحايف؟  �ملوؤمتر  �شاهد 

�الأيدي... عليها �أن تتحرك، و�أن تتحرك �شريعاً للت�شّدي 

للنقابة قبل ح�شولها على ترخي�ص وزير �لعمل، �أي قبل 

�إكت�شاب موؤ�ش�شيها �ل�شفة �لنقابية وتالياً �حلماية �لقانونية 

من �ل�شرف.

وزير �لعمل �آنذ�ك، �شليم جري�شاتي، مل يبِد �أي �إ�شتعجال 

متار�ص  كانت  �لتي  �ل�شغوط  رغم  �لرتخي�ص،  �إعطاء  يف 

على هيئة نقابة �لعّمال �لتاأ�شي�شية، و�لتي نقلتها عدد من 

ي�شدر.  مل  و�لرتخي�ص  �أ�شابيع  مرت  �الإعالم.  و�شائل 

ولكّن ذلك مل مينع ميالد وزمالءه عن �ملثابرة يف �لعمل 

معتاد،  ودميقر�طي  نقابي  ن�شاط  �أي  مثل  ويف  �لنقابي. 

ذهبو� يتنقلون من موظفة �إل موظف بهدف تعريفهم على 

�لنقابة وماهية �أهد�فها وت�شجيعهم على �الإن�شمام �إليها. 

مبو�ز�ة ذلك، كانت �إد�رة �ل�شركة هي �الأخرى جتهد ل�شّد 

�لن�شاط �لنقابي هذ�. فبد�أت بع�ص �لزعامات �ل�شيا�شية 

�إليها  دخلو�  �لذين  �ل�شركة  �أجر�ء  بع�ص  لدى  تتدخل 

�لتاأثري  ميكنها  تالياً  �ل�شيا�شي، و�لذين  �لتوظيف  �إطار  يف 

عليهم وحثهم على عدم �الإن�شمام �إل �لنقابة؛ ويف حال 

وكان الفتاً  منها.  �الإن�شحاب  �إليها، حثهم على  �إن�شمو� 

ب�شكل خا�ص تدخل �لنائب جرب�ن طوق وجنله وليم وهما 

�أ�شحاب �الأر�ص يف �شبّية حيث بني فرع �شبين�ص، وحيث 

عليهما  �ملح�شوبني  �الأ�شخا�ص  من  هام  توظيف عدد  مت 

�شيا�شياً. و�لو�قع، �أن ق�شماً هاماً من �لتوظيف يف خمتلف 

�حلزبية  �الإنتماء�ت  �أ�شا�ص  على  ح�شل  �ل�شركة  فروع 

�الأحز�ب  قدرة  ي�شرح  �أمر  وهو  �ل�شيا�شية،  و�لوالء�ت 

�أجر�ء  على  و�ل�شغط  �لتاأثري  على  �ل�شيا�شية  و�لزعامات 

�ل�شركة. ف�شاًل عن ذلك، ورد�ً على �لتغطية �الإعالمية 

�لتي حظي بها ميالد ورفاقه، بد�أت وكاالت �الإعالنات، 

بدفٍع من �ل�شركة، تتدخل لدى خمتلف و�شائل �الإعالم، 

من حمطات تلفزيونية وجر�ئد مطبوعة، م�شتخدمة معها 

�شيا�شة �لع�شا و�جلزرة. و�لر�شالة �لتي �أر�دت �إي�شالها �أن 

�ل�شركة تعتزم �إعادة �لنظر يف حمالتها �الإعالنية �ملوعودة 

لدى �أية و�شيلة تن�شر مو�د متعلقة بق�شية عّمال �شبين�ص. 

ويف حني �شمدت بع�ص �ملحطات �لتلفزيونية و�جلر�ئد، 

تر�جع معظمها عن تغطية �لق�شية. وبرزت "�جلزرة" يف 

فقر�ت  تخ�شي�ص  حد  �إل  �لو�شائل  هذه  بع�ص  ذهاب 

 – �أحياناً  �مل�شائية  �الأخبار  ن�شر�ت  يف  حتى   – كاملة 

للرتويج ل�شبين�ص ولـ"ح�شن عملها �الإجتماعي" �ملزعوم 

)مثل منا�شرتها لق�شايا �ملعوقني و�لبيئة �إلخ.(. غري �أن كل 

هذه �لتكتيكات مل تنجح يف ثني ميالد ورفاقه عن �لعمل 

�لو�شع مل  �إل م�شاعفته. هذ�  �أدت  �أنها  �لنقابي، ال بل 

تعد �إد�رة �ل�شركة حتتمله، وبتاريخ 28 �آب 2012 – بعد 

�شهر من �إعالن تاأ�شي�ص �لنقابة وبعد �شهرين من �شرف 

�شمري – �شرفت هذه �الأخرية ميالد قبل �إكت�شابه �ل�شفة 

�لنقابية وتالياً �حلماية �لقانونية. وما كان الفتاً هو �شخافة 

وعبثية �أ�شباب �ل�شرف �ملذكورة يف كتاب �ل�شركة. ففي 

حني ت�شكلت ن�شف �الأ�شباب �ملذكورة من �أفعال تعود 

�لزمن، تعلق   عليها 
ّ
�إل ما يفوق 10 �شنو�ت وبالتايل مر

�مل�شروع  �لنقابي  ميالد  بعمل  ح�شرياً  �الآخر  �لن�شف 

)مثل توزيعه ملنا�شري �أو �إدالئه بت�شريحات ل�شحافيني �أو 

حديثه مع موظفني �آخرين ب�شاأن �لنقابة(. ولكن �ل�شركة 

مل تكتِف ب�شرف ميالد، فقد �أبلغت �أي�شاً خميرب حب�شي، 

ميالد،  �إل جانب  للنقابة  �الآخرين  �ملوؤ�ش�شني  �أحد  وهو 

رغبتها ب�شرفه قبل �أن تعدل عن �ملو�شوع يف �ليوم �لتايل 

وتتذرع بح�شول خطاأ، وكاأنها تهدد هذ� �الأخري وحتذره من 

مغبة �إ�شتئنافه �لعمل �لنقابي. 

ما لفت نظري �أي�شاً يف تلك �ملرحلة من �لق�شية، هو �أنه 

ويف حني تدخلت زعامات �شيا�شية حلث بع�ص �الأجر�ء 

على عدم �الإن�شمام �إل �لنقابة، مل ي�شدر يف �ملقابل عن 

�أي من �الأحز�ب �ل�شيا�شية – حتى �لي�شارية منها – �أي 

مدى  على  يدل  �الأمر  هذ�  و�إن  للعّمال.  د�عم  موقف 

بوجه  �ل�شيا�شية  و�ل�شلطات  �حلاكمة  �ل�شلطات  تكاتف 

ون�شاهده  نعود  �شوف  �أمر  وهو   – م�شتقل  عّمايل  حر�ك 

ب�شكل �أفظع بعد ثالث �شنو�ت تبعاً حلر�ك �شيف 2015. 

و�لو�قع �أن بني �ملوقف �ل�شيا�شي �ملوّحد وتقاع�ص �الإد�رة 

�لر�شمية، �ملمثلة بوزير �لعمل �آنذ�ك، عن �لتدخل حلماية 

�لنقابيني وعّمال �ل�شركة، ويف ظل ن�شو�ص قانونية تعزز 

�حلتمية �الإجتماعية و�الإقت�شادية وتالياً �حلتمية �لتاريخية 

بني  �لت�شابه  �أوجه  �أرى  بد�أت  �لعّمالية،  �حلركات  �إز�ء 

 )Προμηθεύς( نقابيي �شبين�ص و�أ�شطورة بروميثيو�ص

ونقل  �الآلهة  حتّدى  �لذي  "�لتاينت"  ذ�ك   – �الإغريقية 

�الآلهة  فعاقبته  �لب�شرية  �لكائنات  �إل  ومنافعه  �لنار  علم 

�لقوقاز حيث  على �شخرة يف جبال  تقييده  من خالل 

ياأتي ن�شر كل �شباح وينه�ص كبده �لذي يعود لينمو من 

�إل حني و�شول  �الأبد،  �إل  في�شتمر عقابه  م�شاء  جديد 

�لبطل هرقل )Ἡρακλῆς( �إل �جلبل ليفك �شال�شل 

بروميثيو�ص ويحرره من �لعقاب. ومثل بروميثيو�ص، حتّدى 

نقابيو �شبين�ص �ملنظومة �لت�شريعية و�ل�شيا�شية و�الإقت�شادية، 

فحاولت هذه �الأخرية �إق�شاءهم ومعاقبتهم وقمعهم. فاأين 

هو هرقل يف هذه �لق�شية؟

كرونيكا
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�إل  �لتايل بعد �شرف ميالد، و�شلت  �ليوم  يف �شباح 

)�ملحامي  �شاغية  نز�ر  بزميلي  �إلتقيت  حيث  مكتبنا 

�شبين�ص(.  نقابيي  عن  �لدفاع  تول  �لذي  �حلقوقي 

�شوياً.  �لقهوة  ن�شرب  �الإ�شتقبال  غرفة  يف  �إجتمعنا 

�شم�ص  طر�وة  يف  وغارقاً  هادئاً  يز�ل  ال  �ملكتب  كان 

�ل�شباح. "�لو�شع خطر على باقي �لنقابيني، يا كرمي" 

حلمايتهم...  حاًل  جند  �أن  "يجب  م�شيفاً  نز�ر،  قال 

طلب  نقدم  فكر  عم  تكفي.  ال  �لعمل  قانون  �أحكام 

ملنع  �حرت�زي  قر�ر  التخاذ  �مل�شتعجلة  �الأمور  لقا�شي 

عمل  ببيئة  �حلق  �شيما  ال  �أ�شا�شية،  حلرية  �ص 
ّ
�لتعر

�شليمة وحق �لقياد�ت �لنقابية بالتمّتع بحماية خا�شة 

فالفكرة  طبعاً،  و�فقت  ر�أيك؟".  �شو  �لتع�ّشف،  �إز�ء 

�شربل  يل  �أو�شح  عّدة،  �أ�شهر  )بعد  �لتجربة  ت�شتحق 

تخدم  وكيف  ملاذ�  معه  لقاء�تي  �أحد  خالل  نّحا�ص 

�أ�شحاب �لعمل: فبعد تقدم عّمال  �آلية قانون �لعمل 

�أن مياطل وزير  نقابة، ما قد يح�شل هو  تاأ�شي�ص  بطلب 

ب خالل هذه 
ّ
�لعمل يف �إعطائهم �لرتخي�ص، وقد ُت�شر

�لذي  �لعمل  �شاحب  �إل  �ملوؤ�ش�شني  �أ�شماء  �لفرتة 

�ل�شفة  �إكت�شابهم  قبل  �لعمل  من  �شرفهم  �إل  يعمد 

كان  ما  بالفعل  وهذ�  �لقانونية.  �حلماية  وتالياً  �لنقابية 

وبالتايل  �شبين�ص،  عّمال  ق�شية  يف  نظرنا  حتت  يتبلور 

�لت�شريعي  �لفر�غ  ملء  هو  نز�ر  له  ي�شعى  كان  ما 

حماية  خاللها  من  نوّلف  �آلية  �إيجاد  خالل  من 

�إكت�شاب  قبل  �لعّمالية  �لنقابات  ملوؤ�ش�شي  ق�شائية 

لقا�شية �الأمور  قّدمنا  �لنقابية(. وبعد يومني،  �شفاتهم 

�أمر مبنع  �مل�شتعجلة يف بريوت طلباً لال�شتح�شال على 

�لتاأ�شي�شية  �لهيئة  �أع�شاء  من  �أي  �شرف  من  �ل�شركة 

�إل حني �شدور ترخي�ص وزير �لعمل باإن�شاء نقابتهم. 

تبعاً  بهم،  �ملحدق  �خلطر  على  �لطلب  بنينا  وقد 

ب�شرف خميرب.  و�لتلويح  ميالد  ل�شرف 

�أمام  �لعّمالية  �الإعت�شامات  �أول  خالل  �آب،   31 يف 

مد�فن  �شارع  �أ�شفل  �الأ�شرفية  يف  �شبين�ص  فرع  مبنى 

�ل�شركة  يف  عاماًل   40 عن  يزيد  ما  وّقع  مرت،  مار 

رغبتهم  عن  خاللها  من  �أعربو�  منوذجية  كتب  على 

تبّلغ  مل  مربر.  �أي  دون  من  �لنقابة  من  باالإن�شحاب 

يعرفو�  فلم  �لتاأ�شي�شية  �لهيئة  �إل  �ال�شتقاالت  تلك 

تعطيل  �إل  �ل�شركة  م�شاعي  �إطار  يف  الحقاً  �إاّل  فيها 

قا�شية  قر�ر  تبّلغنا  �لتايل  �ليوم  ويف  �لنقابة.  �نتخابات 

موؤ�ش�شي  بحماية  طلبنا  ردت  �مل�شتعجلة حيث  �الأمور 

ذلك  يف  �أحد  مع  �لتكلم  نز�ر  ي�شتطع  مل  �لنقابة. 

�ليوم، ر�أيت مالمح �لكاآبة على وجهه. كان يقر�أ مقااًل 

لل�شحايف حممد زبيب يف جريدة �الأخبار حتت عنو�ن 

"�الأخطبوط"!  يعـمل  هكذ�  "�شبيني�ص":  حكاية 

�شاأنها  من  �لتي  �مل�شالح  �شبكة  عن  فيه  يتحدث 

كانت  كلما  �حلقوق،  �أب�شط  �إل  �لو�شول  متنع  �أن 

�شباح  �لدولة.  يف  �لنافذين  م�شالح  مع  متعار�شة 

�ملكتب.  يف  جمدد�ً  به  وزمالئي  �إلتقيت  �الإثنني، 

الإ�شتئناف  �لالئحة  كتابة  �أعيد  �لليل  كل  "�شهرت 

�ملحاولة،  يف  نثابر  �أن  "يجب  لنا،  قال  �لرد"،  قر�ر 

لي�ص لدينا �أي حّل �آخر... وال �أظن من �ل�شهل على 

�الأخطبوط".  هذ�  من  جزء  �أنهم  �لت�شليم  �لق�شاة 

�شوف  ما  و�شرعان  تلك،  ثقته  درجة  نز�ر  �أ�شارك  مل 

يتيّقن يل – ومر�ر�ً – �أنه كان على حق. يف 5 �أيلول، 

غرفة  �إل  �مللف  و�أحيل  �الإ�شتئناف  بطلب  تقدّمنا 

�الأور�ق  �إبالغ  طلبت  �لتي  �حل�شن  زلفا  �لقا�شية 

مّني  طلب  �ملالحظات.  الإبد�ء  �شبين�ص  �شركة  �إل 

ب�شيارتي  �أ�شطحبه  �أن  يومها  غ�شان  �ملحكمة  كاتب 

�إل  �مللف  �أور�ق  الإبالغ  �الأ�شرفية  �شبين�ص  فرع  �إل 

�شارع  �أعايل  �إل  ت�شل  �لزحمة  كانت  �ل�شركة.  �إد�رة 

من  �إقرت�بنا  لدى  �شا�شني.  �شاحة  نفق  قبل  مرت  مار 

�إعت�شام  هو  �لزحمة  �شبب  �أن  لنا  تبنّي  �شبين�ص  متجر 

�ملبنى،  دخلنا  �لفرع.  خارج  �ل�شركة  ملوظفي  �آخر 

عن  بد�ية  متّنعو�  �لذين  �مل�شوؤولني  بع�ص  و��شتقبلنا 

طويل  رجاًل  �لظلمة  يف  ور�ءهم  ملحت  �الأور�ق.  تبّلغ 

يف  �لنافذة  عرب  بهدوء  يحّدق  �ل�شعر،  �أ�شقر  �لقامة، 

�أحد  ذهب  �لرئي�شي.  �ملدخل  �أمام  حتتها  �ملعت�شمني 

�إلتفت  باالإنكليزية،  معه  ويتكلم  يناديه  �مل�شوؤولني 

نور م�شابح  �أ�شاء وجهه  �لرجل وتوّجه نحونا، وعندما 

مالحمه  بانت  �ملتجر،  �شقف  من  �ملعلقة  �لنيون 

�لتبليغ  على  ووّقع  �الأور�ق،  مايكل  تفقد  وعرفته. 

�الإد�رة.  مكاتب  �إل  ومعاونوه  وذهب  ن�شخته  و�أخذ 

�ملعت�شمني  بني  ومررنا  �شبين�ص  متجر  من  خرجنا 

بحقوقهم.  تطالب  هتافات  يطلقون  كانو�  �لذين 

�شديقتي  الأرى  �إلتفت  �إحد�هم،  �شاحت  "كرمي!" 

نتظاهر  "نحنا عم  �ملعت�شمني.  مع  مت�شامنة  تقف  زين 

�شدهم و�إنت عم تتب�شع عندهم؟" �شاألتني ب�شخرية. 

طريق  مكماًل  بعدين"  "بف�شرلك  و�أجبتها  �شحكت 

�لعودة نحو ق�شر �لعدل يف بريوت.

يف 7 �أيلول �شررنا ب�شدور قر�ر عن �لقا�شية زلفا �حل�شن 

�أع�شاء  "من �شرف  منعت من خالله �شركة �شبين�ص 

�ل�شركة(...  يف  �لعمال  لنقابة  �لتاأ�شي�شية  )�لهيئة 

�لقر�ر  �شدور  تاريخ  من  �أ�شبوعني  مّدة  خالل  وذلك 

مليون  مئة  قيمتها  �إكر�هية  غر�مة  طائلة  حتت   ،]...[

وقد  �لقر�ر".  لهذ�  خمالفة  كل  عن  لبنانية  لرية 

عادت �لقا�شية عند �إنتهاء �ملدة ومددت فرتة �حلماية 

 .2012 5 ت�شرين �الأول  �إنتهت يف  �أ�شبوعني �إ�شافيني 

ت�شّور  �أعادت  قد  �حل�شن  �لقا�شية  تكون  وبذلك 

زور  �شاهد  �إل  يتحّول  فال  �الإجتماعي،  �لقا�شي  دور 

جمهورياً  ريادياً  دور�ً  يلعب  بل  �لتع�ّشف  �شحايا  �إز�ء 

�ملطروحة  �مل�شاألة  من  تتن�شل  �أن  وبدل  ودميقر�طياً. 

بحثت  �لت�شريع"،  يف  تعديل  �إل  "حتتاج  �أنها  بحجة 

ووجدته  �لت�شريعي،  �لفر�غ  مللء  حّل  عن  �لقا�شية 

�أي  �تخاذ  على  قادرة  عجلة  كقا�شية  �شالحياتها  يف 

حمت  �أن  فكانت  د�هم،  خطر  �شد  حمائي  تدبري 

�ملمتدة من  �لفرتة  �ل�شرف يف  �لنقابات من  موؤ�ش�شي 

وزير  ترخي�ص  �شدور  حني  �إل  �لتاأ�شي�ص  طلب  تقدمي 

هنا  تكون  وهي  �لنقابية.  �ل�شفة  و�إكت�شابهم  �لعمل 

قد مّهدت �لطريق �إل تبلور �شخ�شية �لبطل هرقل يف 

�أول  هذه �لق�شية، حمررة �لنقابيني )بروميثيو�ص( من 

عن  �شمري  �أخربت  عندما  و�النتقام.  �خلوف  �شال�شل 

"�إ�شتاذ كرمي،  نربة �شوته  �ل�شعادة من  فا�شت  �لقر�ر، 

)�أي  ذبيحة  �أكرب  الأعملكم  �لق�شية،  هذه  تخل�ص  ملا 

ي"، قال يل.
ّ
�إحتفال ووليمة( يف ب�شر

و�شائل  �عتماد  وبد�أت  ت�شت�شلم  مل  �ل�شركة  �أن  �إال 

حتى  �لناجني  �لنقابيني  على  للت�شييق  ملتوية 

مل  حال  ففي  للنقابة.  ت�شّديها  مغّبة  من  �ل�شاعة 

ت�شتطع �شرفهم من �لعمل بعد قر�ر �لقا�شية �حل�شن، 

و�الإ�شتقالة  �الإ�شت�شالم  �إل  دفعهم  ت�شتطيع  رمبا 

نف�شهم... �أ

***

موؤ�ش�شي  )�أحد  حب�شي  خميرب  توجه  �أيلول،   12 يف 

�حلازمية  يف  �شبين�ص  متجر  �إل  �الآخرين(  �لنقابة 

مبدير  يفاجاأ  به  و�إذ  والأ�شرته،  له  �ملو�د  بع�ص  ل�شر�ء 

�ل�شالة مينعه من �لدخول �إل �لفرع. وملّا �أبدى خميرب 

من  �أكرث  عمد  �ملربر،  غري  �ملنع  هذ�  على  �إعرت��شه 

من  طرده  �إل  حينها  متو�جدين  كانو�  موظفني  ع�شرة 

�حلادثة،  هذه  بعد  �خلارج.  يف  ورموه  حملوه  �لفرع. 

�لذي  �ص 
ّ
�لتعر لتوثيق  �لعجلة  ق�شاء  �إل  خميرب  جلاأ 

من  �ملعنّي  �خلبري  و�شول  لدى  ولكن  �شحيته،  وقع 

�أن لقطات كامري�ت �ملر�قبة  �إل �لفرع، تبنّي  �لقا�شي 

�لتي توثق ما ح�شل كانت قد حُميت. 

�أحد  �أي�شاً  )وهو  حّنا  �أبي  �إيلي  تبّلغ  �أيلول   20 يف 

فرع  من  بنقله  �ل�شركة  من  كتاباً  �لنقابة(  موؤ�ش�شي 

�حلر��شة  ق�شم  يف  كم�شاعد  يعمل  حيث  �الأ�شرفية 

موقف  للعمل كحار�ص  �جلناح  فرع  �إل  �ل�شركة  لدى 

يعاين  �لعمر  متقّدم يف  رجل  �إيلي،  هناك.  �ل�شيار�ت 

حماورة  حاول  ظهره،  يف  مزمنة  �شحية  م�شاكل  من 

هذه  لكن  �الأ�شرفية،  يف  يبقى  كي  �ل�شركة  �إد�رة 

يتم  �شوف  يلتحق،  مل  حال  يف  �أنه  حذرته  �الأخرية 

جناح.  بفرع  مرغماً  �إيلي  فالتحق  �خلدمة.  من  �شرفه 

فر�شت  مرهقة:  كانت  هناك  �لعمل  �شروط  �أن  �إال 

يومياً  متو��شل  ب�شكل  �لوقوف  �إيلي  على  �ل�شركة 

ز�وية  وال  �لنهار  خالل  ر�حة  فرتة  هناك  يكن  مل  �إذ 

من  الأكرث  �شيارته  قيادة  �إل  و��شطر  �أ�شاًل،  للر�حة 

�لفرع  �إبتعاد  ب�شبب  يوم  كل  �إ�شافيتني  �شاعتني 

�شاعات  حتى  �لبقاء  �إل  �أي�شاً  و��شطر  منزله،  عن 

�أدى  �ل�شيار�ت. وقد  �لليل الإقفال موقف  متاأخرة يف 

دفعه  ما  و�إرهاقه،  ظهره  يف  توّرم  ظهور  �إل  �الأمر  هذ� 

ت�شرين  من  �الأول  ويف  خمت�ص.  طبيب  �إل  للذهاب 

قر�رها  �أن  ليعلمها  �ل�شركة  �إل  كتاباً  �أر�شل  �الأول، 

�ل�شحي  و�شعه  مع  يتنا�شب  ال  �جلناح  فرع  �إل  بنقله 

طبياً  تقرير�ً  �لكتاب  و�أرفق  عنه،  �لرجوع  منها  طالباً 

حتّمل  على  �لطبية،  �لناحية  من  قدرته،  عدم  يثبت 

�لنقل  �أن قر�ر  �إل  �شروط هذ� �لعمل �جلديد، م�شري�ً 

�لق�شاء،  بحماية  خاللها  يتمتع  كان  فرتة  �شمن  جاء 

�ملادة  حاالت  خارج  �شرفه  جو�ز  بعدم  حكم  �لذي 

�إتخاذ تد�بري  وتالياً بعدم جو�ز  �لعمل،  قانون  74 من 

لل�شرف. معادلة 

– ويف حني كان وزير  مبو�ز�ة ذلك، يف فرع �الأ�شرفية 

�لرتخي�ص  �لنقابة  موؤ�ش�شي  الإعطاء  ي�شتعد  �لعمل 

�إد�رة  من  كتاباً  خميرب  تبّلغ   – �إنتظاره  طال  �لذي 

يعمل  كان  حيث  �الأ�شرفية  فرع  من  بنقله  �ل�شركة 

�إل فرع �شبّيه  �ل�شركة  كمدير يف ق�شم �حلر��شة لدى 

رف  بال�شّ مبّطن  حتذير  مع  �حلر��شة،  يف  عادي  كعامل 

فرع  يف  زمالءه  موّدعاً  فاإلتحق  يلتحق؛  مل  حال  يف 

فرع  �أفرغت  قد  �ل�شركة  تكون  وهكذ�،  �الأ�شرفية. 

موّزعة  �الأ�شا�شيني،  �لنقابة  موؤ�ش�شي  من  �الأ�شرفية 

ويف  �لبع�ص.  بع�شها  عن  بعيدة  فروع  على  �إياهم 

�لعمل  وزير  من  �لرتخي�ص  �أخري�ً  �شدر  �أيلول   25

لبنان". �شبين�ص يف  عّمال  "نقابة  ر�شمياً  فاأن�شئت 

 3 ففي  �حلد،  بهذ�  �شبين�ص  �إد�رة  تكتِف  مل  ولكن 

ت�شرين �الأول، ورد�ً على كتاب �إيلي لها، �أخ�شعت هذ� 

�جلناح.  فرع  يف  �شاعات  د�مت  �شغط  جلل�شة  �الأخري 

�الأ�شرفية"  على  ومرنجعك  �لنقابة  من  "�إن�شحب 

ما  هيد�  �شاغية؟  نز�ر  حمامي؟  موّكل  "ليه  له،  قيل 

�الأ�شرفية"  على  ومرنجعك  �إعزله  م�شلحتكم...  بده 

ولكن  مناق�شتهم،  حاول  ير�شخ،  مل  �إيلي  له.  قيل 

"�إن�شحب  م�شمعه:  على  �أعيدت  عينها  �الأ�شطو�نة 

�الأ�شرفية".  �إل  تعود  حماميك،  و�عزل  �لنقابة  من 

هنا  حمبو�ص  �أنه  ي�شعر  نف�ص،  ب�شيق  ي�شعر  �إيلي  بد�أ 

يف هذه �لغرفة معهم، ال ي�شتطيع �خلروج منها، �أ�شبح 

مثل �لرهينة بني �أيديهم. "�أريد مقابلة مايكل ر�يت" 

�الأخري. مل  �شاحر، ظهر هذ�  وب�شحر  �أخري�ً.  لهم  قال 

يحبه  �أنه  له  يقول  �أن  فقط  �إيلي  �أر�د  �لكالم.  يتبادال 

و�أن �مل�شاألة لي�شت �شخ�شية. ولدى �نتباه �الإد�رة �إل 

�إجازته  من  �أيام   10 �أخذ  على  �أجربته  ي�شاوم،  لن  �أّنه 

�جلربية،  �الإجازة  على  �إيلي  يعرت�ص  مل  �ل�شنوية. 

من  �خلروج  �شرط  ذلك  على  للمو�فقة  جاهز�ً  فكان 

�إل �جلناح حيث  �لعودة  زنز�نة �الإحتجاز تلك وعدم 

ترتكه  مل  �ل�شركة  ولكن  حتتمل.  ال  معاناته  باتت 

وعلى  عليه  �إنهالت  )�جلربية(  �إجازته  وخالل  يرتاح، 

�لتي  �لهاتفية  �ملكاملات  �إبنه(  �شيما  )ال  �أ�شرته  �أفر�د 

حماميك".  و�عزل  "��شتقل  �أ�شطو�نة  تكر�ر  �أعادت 

لن  �أنه  �ل�شركة  تيّقنت  حني  �إل  رف�شه  يف  �إيلي  ثابر 

�أن �شرفته ر�شمياً من  بها  يخ�شع مطلقاً، فو�شل �الأمر 

من  �شهرين  بعد  �أي   – �الأول  ت�شرين   24 يف  �لعمل 

�لنقابة  تاأ�شي�ص  �إعالن  �أ�شهر من  وثالثة  �شرف ميالد 

مل  �الأمر  هذ�  ولكن  �شمري.  �شرف  من  �أ�شهر  و�أربعة 

�أنيابها... عن  بالتك�شري  للتو  بد�أت  فقد  يكِفها، 

الفصل الثاني – إحتكام النقابيين إلى القضاء
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"إنتبه ع حالك يا مخيبر"

"يجب �أن تقر�أ �لر�شالة �لتي و�شلتني على فاي�شبوك" 

ت�شدق  "لن  �لهاتف،  عرب  غيدة  زميلتي  يل  قالت 

�إل  و�شولها  �إنتظرت  �لبارحة".  م�شاء  يل  �أر�شلها  من 

�شا�شته  و�أد�رت  حا�شوبها  �أ�شاءت  حني  �إل  �ملكتب، 

�أم �أنه  باجتاهي. مل �أ�شدق بد�ية. هل هذ� هو �شخ�شياً 

فاي�شبوك، ال  على  تاأكدنا من ح�شابه  مزّيف؟  ح�شاب 

فعلياً.  منه  �شادرة  �لر�شالة  �الإطالق.  على  مزّيفاً  يبدو 

فاي�شبوك  على  �شفحة  �إل  �إن�شمت  قد  غيد�  كانت 

تهدف �إل تنظيم وقفة ت�شامنية مع عّمال �شبين�ص ومع 

�لنقابيني، و�إذ ت�شلها ر�شالة �شخ�شية من مايكل ر�يت 

�شخ�شياً، يخاطبها فيها بعد قر�ءته �إ�شمها بني من ينوون 

�مل�شاركة يف �لوقفة �لت�شامنية... 

"سماع مّنا وإنسحب من النقابة وإالّ إنت بخطر 

يا مخيبر"

مايكل ال يعرف غيدة وال يعلم �أنها تنتمي �إل مكتب 

�ملحاماة �لذي ميثل �لنقابيني ويد�فع عنهم. �عتقد، على 

�الأرجح، �أنها نا�شطة م�شتقلة. والحقاً، تبنّي لنا �أن مايكل 

�أبدى  من  كل  �إل  �شخ�شياً  �لر�شالة  تلك  مثل  بعث 

فاي�شبوك.  �لت�شامنية عرب  �لوقفة  �مل�شاركة يف  رغبته يف 

فات 
ّ
وقد ت�شمنت �لر�شالة �شل�شلة من �لتربير�ت لت�شر

�إد�رة �ل�شركة و�شل�شلة من �الإدعاء�ت، منها �أن حر�ك 

�شربل  �مل�شتقيل  للوزير  و�شيلة  و�أنه  م�شّي�ص  �لعّمال 

�لنقابيني  و�أن  �ل�شيا�شية  �ل�شاحة  �إل  يعود  كي  نّحا�ص 

�لعمل،  �أخطاء ج�شيمة يف  �إقرتفو�  و�أنهم  غري �شادقني 

ذ�هباً �إل حد ن�شر كتاب �شرف ميالد بركات بالكامل 

يف �لر�شالة )�لر�شائل( وو�شفه بالقذر يف ر�شائل �أخرى 

فاي�شبوك. يف  عرب  �آخرين  نا�شطني  �إل  ع�شو�ئياً  ُمر�شلة 

�ل�شركة  �إد�رة  هو هو�ص  �لر�شالة  تظهره هذه  ما  �لو�قع، 

)ال �شيما مايكل( بحر�ك عّمالها وخوفها منه. و�إذ مل 

تكتِف ب�شرف قادته، �أخذت تخ�ش�ص طاقاتها )ومنها 

طاقات مديرها �لعام �شخ�شياً( الإعادة �العتبار ل�شورتها 

مثل  �شخ�شية  ر�شائل  توّجه  فبد�أت  �لعام.  �لر�أي  �أمام 

ح�شورها  وتكّثف  زميلتي،  �إل  ر�شلت 
ُ
�أ �لتي  تلك 

�لتو��شل  و�شائل  وعلى  �لطرقات  على  �الإعالين 

�أنها  غري  �إلخ.،  �لتلفزيون  �شا�شات  وعلى  �الإجتماعي 

الإد�رة  "�لناعم"  �مل�شار  هذ�  من  �نتقلت  ما  �شرعان 

معركتها �شّد �لنقابة �إل ��شرت�تيجيا �أكرث �شر��شة.

"إذا ما سّويت وضعك مع الشيخ، ح يتم طردك 

من العمل، يا مخيبر"

و11  �الأول  ت�شرين   9 بني  وحتديد�ً  �لتالية،  �الأيام  يف 

ت�شرين �الأول، و�شلت �إيلي وميالد ن�شخ لنماذج ر�شائل 

�لتاأ�شي�شية  �لهيئة  �لباقني  �الأع�شاء  بع�ص  من  موّجهة 

�إن�شحابهم من �لهيئة  للنقابة، يعلمون فيها وز�رة �لعمل 

�لتاأ�شي�شية من دون مربر. �شّلمني �شمري تلك �لن�شخ نهار 

الفصل الثالث – إستشراس الشركة:
ين القوى  مكانة رأس المال في مواز
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�جلمعة. وقبيل و�شعها �شمن ملف �لنقابة يف �ملكتب، 

�ل�شفحة  �أ�شفل  يف  وردت  �شيفرة  من  نوع  نظري  لفت 

 �الأول، جهة �لي�شار، على كل ن�شخة من �لر�شائل، مثل:

 Rec. Acc. Rec. Foulan Foulani 09 10 2012  

�لذي ي�شبه �لرمز �لذي لفت نظري قبل �أ�شهر. بحثت 

فيها.  ورد  �لتي  �لر�شائل  ووجدت  �لنقابة  ملف  يف 

بالفعل �إّنه رمز ي�شبه �لذي ورد �أ�شفل كتب �لتنازل عن 

زيادة �الأجور �لتي كان موظفو �ل�شركة وقعو� عليها قبل 

قبل  وحتى  �لنقابة  تاأ�شي�ص  عن  �الإعالن  )قبل  �أ�شهر 

فز�دت  �لق�شة(.  هذه  بد�ية  يف  لعري�شته  �شمري  تنظيم 

�لتاأ�شي�شية  �لهيئة  من  �الإن�شحاب  ر�شائل  �أن  قناعتي 

�لتنازل عن زيادة �الأجور قد تكون �شادرة من  وكتب 

�حلا�شوب عينه.

من  �لتي  �لنقابة  �نتخابات  موعد  عن  �الإعالن  بعد 

تو��شلت  �لثاين،  ت�شرين   18 يف  حت�شل  �أن  �ملفرت�ص 

�لتهديد�ت ملخيرب حب�شي: "�نتبه ع حالك يا خميرب"، 

يا  بخطر  �أنت  و�إاّل  �لنقابة  من  و�إن�شحب  مّنا  "�شماع 

يتم  ح  �ل�شيخ،  مع  و�شعك  �شّويت  ما  "�إذ�  خميرب"؛ 

�إل  �الأمر  ي�شل  وقد  خميرب...  يا  �لعمل،  من  طردك 

تك�شري �أرجل"... و�ل�شيخ هو �أحد �لزعماء �ل�شيا�شيني 

و�لتهديد جاء على  ياأتي منها خميرب.  �لتي  �ملنطقة  يف 

ل�شان مر�فق �ل�شيخ. 

خميرب  يل  قال  �الإنتخابات"  ب�شبب  حم�شورين  "باتو� 

�الأخري  �شّجل  �الأول،  ت�شرين   22 ويف  �لهاتف.  عرب 

�ص 
ّ
لدى �مل�شوؤولة عن �شوؤون �ملوظفني يف �شبّيه �أنه يتعر

لتهديد�ت بات ي�شعر معها بخوف د�ئم، طالباً منها نقله 

�إل فرع �الأ�شرفية.

23 ت�شرين �الأول. كان  �إل �ملكتب يف �شباح  و�شلت 

على  "�إعتدو�  �شاألته،  بك؟"  "ما  عينيه.  يفرك  نز�ر 

�إل �مل�شت�شفى بعد  ُنقل  يا كرمي...  �لبارحة  ليلة  خميرب 

ليل  يف  �أنه  كيف  يخربين  وذهب  �لليل".  منت�شف 

22 ت�شرين �الأول وبعد �إنتهاء دو�م عمل خميرب، �أقدم 

�ل�شيار�ت  موقف  يف  عليه  �الإعتد�ء  على  �أ�شخا�ص 

�أنحاء ج�شده،  كافة  و�شربوه يف  �شبين�ص  ل�شركة  �لتابع 

عن  تعطيله  و�إل  �مل�شت�شفى  �إل  �إل �إدخاله  �أّدى  مما 

حم�شورين  "باتو�  حق،  على  خميرب  كان  �لعمل. 

ب�شبب �الإنتخابات".

�أت�شاءل كيف بو�شع  بعد �العتد�ء على خميرب، بد�أت 

يف  �لكبري  �لتفاوت  هذ�  ظل  يف  ينجحو�  �أن  �لنقابيني 

نالحظ  كنا  �لق�شية،  هذه  م�شار  فطيلة  �لقوى؟  تو�زن 

للتو�زن �لبنيوي بني �لقوى  عند كل منعطف، �إنعد�ماً 

فال�شركة  للنقابيني.  �ملوؤيدة  و�لقوى  لل�شركة  �ملوؤيدة 

�شاحة  )�أو  �ملعركة  �شاحة  �إل  تذهب  �ملال(  )ر�أ�ص 

�ملفاو�شات( ب�شالح ال ميلكه �لعّمال )ر�أ�ص �ملال عينه( 

�إل  جلاأو�  حال  يف  حتى  وذلك  مقاومته،  ميكنهم  وال 

. وما يتبقى للعّمال �إذ�ً يف مثل هذه �حلاالت 
3
�الإ�شر�ب

 .
4
عموماً، هو �مل�شاومة على �خليار �الأقل �شرر�ً لهم فقط

فانعد�م �لتو�زن يف �لعالقة بني �لعّمال و�ل�شركة يلغي 

عملياً �أي فر�شية لتفاو�ٍص منطقٍي بني �الأطر�ف، فالقوة 

�أما  مرغمة.  ت�شاٍوم  �الأ�شعف  و�حللقة  �ملنطق،  تغلب 

لدرء هذ� �لو�شع �لعبثي، فعلى �لعّمال �أن يطورو� قاعدة 

قاعدة  �أي   –  )règle d’équivalence( معادالت 

�أ�شا�ص يف لعبة تو�زن �لقوى بني �أطر�ف �لنز�ع – و�أن 

�إدخال  خالل  من  ممكن  �الأمر  هذ�  عليها.  يتفاو�شو� 

و�إهتمام،  م�شلحة  ذ�ت  )حلفاء(،  خارجية  جّهات 

�شّكان  �أو  نا�شطني  �أو  �ل�شركة  زبائن  مثل   – �لنز�ع  يف 

�مليز�ن  �إبرة  تدريجياً  ذ�ك  �إذ  فتتحّول   
5
�إلخ. �ملنطقة 

لت�شبح �أكرث عد�لة بني �لطرفني. وهذ� بالفعل ما قام به 

نقابيو �شبين�ص. فقد دعو� نا�شطني عّماليني و�إقت�شاديني 

وحقوقيني و�شحافيني يف طليعتهم وزير �لعمل �ل�شابق 

ومنا�شرتهم،  ق�شيتهم  �إل  �الإن�شمام  �إل  نّحا�ص  �شربل 

من  �ل�شركة  مع  ونز�عهم  ق�شيتهم  خرجت  بحيث 

�مل�شاحة �خلا�شة لت�شبح ق�شية ر�أي عام. وعلى �إثره مت 

فرع  �أمام  و�العت�شامات  �لت�شامنية  �لوقفات  �إ�شتئناف 

�شبين�ص يف �الأ�شرفية.

�الإنتخابات  موعد  �إقرت�ب  ومع  �الأول،  ت�شرين   25 يف 

تبّلغ �إيلي وميالد ن�شخاً حمّدثة لر�شائل منوذجية موجهة 

من قبل بع�ص �أع�شاء �لهيئة �لتاأ�شي�شية للنقابة يوؤكدون 

�لتاأ�شي�شية،  �لهيئة  من  �إن�شحابهم  �لعمل  لوز�رة  فيها 

علماً �أن هوؤالء �أنف�شهم كانو� �أر�شلو� كتب ��شتقالة مماثلة 

قبل 15 يوم تقريباً.

ويف 6 ت�شرين �لثاين، مت�شّيت من مقر مكتبنا �ل�شابق يف 

�شاحة �لتباري�ص يف �الأ�شرفية باجتاه �شارع مد�فن مار مرت 

ر�أيت  �شبين�ص.  �إعت�شامات عّمال  �أحد  �إل  لالن�شمام 

خميرب وعدد�ً من �لنقابيني يوزعون منا�شري على �ملارة، 

ور�أيت عدد�ً من �ل�شحافيني ومن �لنا�شطات �حلقوقيات 

يهتفون ت�شامناً مع �لنقابيني، ور�أيت �شربل نّحا�ص يقف 

�إل جانب نز�ر وزمالء �آخرين يل. ولكنني ر�أيت �أي�شاً 

متجر  مدخل  �أمام  �ل�شارع،  من  �الآخر  �لطرف  على 

�أنف�شهم كـ"موظفي  فو� عن 
ّ
�شبين�ص، تكتاًل لعّمال عر

دعماً  يهتفون  هوؤالء  بد�أ  وقد  �الأوفياء".  �شبين�ص 

للنقابة والأع�شائها.  �إهانات  لل�شركة ومديرها ويوجهون 

�أو �لثاين من �ملتجر،  رفعت ب�شري نحو �لطابق �الأول 

و�لتظاهرة  �لتظاهرة  �إل  ينظر  رجل  خيال  على  فوقع 

"مب  لنف�شي...  قلت  ر�يت"،  مايكل  "ي�شبه  �مل�شادة. 

رغبة  ب�شرعة  �لتظاهرة  �نتهت  �ل�شخ�ص؟".  هذ�  يفكر 

من �لنقابيني يف �أاّل ي�شطدمو� بزمالئهم يف �جلهة �ملقابلة 

وهو  مكتبه  ودخل  ر�يت  مايكل  ��شتد�ر  �ل�شارع.  من 

يفّكر على �الأرجح يف �خلطو�ت �لتالية لو�شع حد نهائي 

حلر�ك �لعّمال.

�أنيابها  عن  �شبين�ص  ك�ّشرت  ما  �شرعان  وبالفعل، 

من  يومني  قبل  �أي  �لثاين،  ت�شرين   16 ففي  بالكامل: 

�ل�شركة  �شرفت  للنقابة،  �الأول  �الإنتخابات  موعد 

جمل�ص  لع�شوية  �ملر�شحني  �أبرز  من  كان  وهو  خميرب، 

�لنقابة. وتذرعت �ل�شركة يف قر�رها بتوزيع هذ� �الأخري 

�أمام  تظاهرة  �آخر  خالل  �ملارة  على  �لنقابية  للمنا�شري 

�أن هذ� �الأمر هو من  �أيام، علماً  فرع �الأ�شرفية قبل 10 

بديهيات �حلرية �لنقابية، وقد ح�شل بعد �العتد�ء عليه 

بال�شرب يف مركز �ل�شركة.

بالتز�من مع ذلك، تقدم �لع�شر�ت من موظفي �ل�شركة 

�لذين و�شفو� �أنف�شهم بـ"�الأوفياء"، ومن �شمنهم من 

�لعجلة الإعادة  ق�شاء  �أمام  بطلب  �لنقابة،  �إ�شتقالو� من 

�الإنتخابات،  موعد  �إرجاء  وتالياً  �لنقابة  �إل  �إنت�شابهم 

علماً �أن باب �الإنت�شاب كان قد �أقفل ر�شمياً قبل ب�شعة 

�أيام من خطوتهم من دون �أن يبادرو� �إل �لتقدم بطلبات 

�إل  بالع�شر�ت  �أنهم توجهو�  �لكاتب  و�أخربنا  �إنت�شاب. 

�ملحكمة لتقدمي �لطلب. وقد �إكت�شفنا �شمن �مل�شتند�ت 

ذكرتها  �أن  �شبق  �لتي  �الإ�شتقاالت  مع  �أبرزوها  �لتي 

و�لتي كان وّقع عليها ما يزيد عن 40 عاماًل يف �ل�شركة. 

�لعّمال  هوؤالء  على  مور�شت  �لتي  �ل�شغوط  �أتخّيل 

وز�رة  �أبلغو�  �لذين  و�أولئك  �لنقابة  من  لالإن�شحاب 

�لعمل مرتني متتاليتني )يف �أو�ئل ت�شرين �الأول ويف 25 

�إن�شحابهم من �لهيئة �لتاأ�شي�شية، و�ملخاوف �لتي  منه( 

فكرو�  فهم  �لكتب.  هذه  على  توقيعهم  �أثناء  �إنتابتهم 

ي�شيبهم  قد  مبا  وتالياً  وميالد،  �شمري  �أ�شاب  مبا  حتماً 

�ل�شرف  �إل  و�شواًل  �ل�شركة  د�خل  متييزية  �أعمال  من 

من �لعمل... وبني �ملخاطرة يف �لن�شال �لنقابي و�أمان 

�إختارو�  �لرزق،  وباب  �لعمل  على  للحفاظ  �مل�شاومة 

�الأمان. �خليار مل يكن �شهاًل ولكن �حلتمية �الإقت�شادية 

بداًل  �ختارت   )déterminisme économique(

�الإن�شحاب،  من  �أبعد  منهم  �لبع�ص  وذهب  عنهم. 

جماهر�ً – مرغماً �أو ال – بـ"وفائه" لل�شركة وممثاًل �إياها 

�لنقابة  �شرب  �إل  تهدف  وهمية  دعاوى  عرب  بالوكالة 

و�إ�شتقالليتها.

قا�شي  رد  �لثاين،  ت�شرين   18 �الإنتخابات، يف  يوم  ويف 

�الأمور �مل�شتعجلة يف بريوت طلب �ملوظفني "�الأوفياء"، 

فاإنفرجت �أ�شاريرنا و�أ�شارير �ملوؤ�ش�شني، الأن ذلك يعني 

�أن �الإنتخابات �شوف حت�شل يف موعدها. توّجهت من 

�أحد  يوم  كان  بد�رو.  يف  �الإنتخابات  مركز  �إل  منزيل 

ر�أيت  و�شويل،  لدى  �لعا�شمة.  يف  هادئاً  ولكن  غائماً 

حتاول  �لد�خلي  �الأمن  قوى  من  بفرقة  ناً  حم�شّ �ملركز 

مل  �إليه.  عنوة  �لدخول  من  "�الأوفياء"  �ملوظفني  ردع 

ولكنني  بينهم،  �لت�شلل  ��شتطعت  كيف  �أتذكر  �أعد 

دخلت �إل �ملركز يف نهاية �ملطاف. �أجريت �الإنتخابات 

وكّتاب  �لعمل  وز�رة  وممثلي  �لنقابة  �أع�شاء  بح�شور 

ومنهم  نا�شطني،  بح�شور  و�أي�شاً  و�ملحامني  �ملحكمة 

"�الأوفياء"  �ملوظفون  كان  وبالتز�من،  نّحا�ص.  �شربل 

�حل�شور  على  �ل�شتائم  ويطلقون  �خلارج  يف  يعت�شمون 

�لنقابيني  �إل  منها  ق�شماً  خم�ش�شني  �لد�خل،  يف 

ي�شرخون  وكانو�  نف�شه.  نّحا�ص  �شربل  و�إل  �شخ�شياً 

�إاّل  "ما بدنا  �ل�شتيمة و�الأخرى:  ب�شكل متو��شل بني 

مايكل ر�يت، نقيباً لنقابة �لعّمال!" )مل يهتمو� الإيقاع 

�لهتاف(.

�إغر�ق  �إل  �شبين�ص  عمدت  ذلك،  كل  �إل  باالإ�شافة 

و�أمام  موظف  من  �أكرث  �شد  ملّفقة  بدعاوى  �ل�شاحة 

خالل  من  بالوكالة  �أو  مبا�شرة  �أكان  خمتلفة،  حماكم 

و�لذم  �لقدح  دعاوى  �الأ�شا�شي  �شالحها  "�الأوفياء"، 

وعلى  �أنف�شهم  �لنقابيني  على  باجلملة  رفعتها  �لتي 

حممد  )مثل  �لق�شية  عن  كتبو�  �لذين  �ل�شحافيني 

�لذين  �لنا�شطني  وعلى  "�الأخبار"(  وجريدة  زبيب 

ت�شامنو� مع �لق�شية، ويف طليعتهم �شربل نّحا�ص. 

�لدعاوى  �أحقية  مدى  يهم  ال  �ملال.  ر�أ�ص  �شالح  هذ� 

نحو  على  فيها  خ�شومه  �إغر�ق  هو  �ملهم  يرفعها،  �لتي 

�لق�شية  عن  تبعدهم  زو�ريب  يف  طاقاتهم  ي�شتنفذ 

�حلقوق  عن  �ملد�فع  �ملحامي  �إرهاق  ومعها  �الأ�شا�شية، 

�ل�شركة  طاقات  توّزع  حني  ففي  و�الإقت�شادية:  �ملدنية 

متفرغني  �أحياناً  يكونون  �لذين  على عدد من وكالئها 

كل  عن  مرتفعة  تكون  ما  غالباً  �أتعاباً  ويتقا�شون  لها 

�ملقابل  يف  �لدفاع  �إرهاق حمامي  يتم  يرفعونها،  دعوى 

وهو غالباً ما يكون متطوعاً للدفاع عن �لعّمال. وهكذ� 

�أعادت قاعدة �ملعادالت �إل ملعبها  تكون �شبين�ص قد 

ومعها �إجتاه �الإبرة يف لعبة تو�زن �لقوى.

"فيك جتي ع مكتبي؟ بدي �إحكيك باأمر ما..."، قال 

يل نز�ر. جل�شت مو�جهاً مرتقباً. "كرمي، ال ميكننا �أن نبقى 

نحارب �ل�شركة وفق �مل�شار �لتقليدي... يعني �لذهاب 

�لنقابيني  �شرف  وكاأن  �لتحكيمي  �لعمل  جمل�ص  �إل 

يف ق�شية كهذه م�شاألة عمالية عادية غري مقنع. يجب �أن 

 ...outside the box نفكر خارج �ل�شندوق، يعني

حمّورًة  و�لق�شائية  �لقانونية  �ملنظومة  ت�شتخدم  �ل�شركة 

�إياها خلدمة م�شاحلها... وهي تتكل على قو�عد �للعبة 

فيها،  حمّقة  لي�شت  مبعركة  للفوز  �ملنظومة  هذه  �شمن 

فار�شة قوى �أمر �لو�قع )ال �شيما ر�أ�ص �ملال( ك�شالحها 

�الأ�شا�شي يف �ملعركة وعلى �ل�شاحة �لق�شائية... ولكن، 

�لنقابيني  وحترير  �حلرب  هذه  �لفوز يف  بو�شعنا  يز�ل  ال 

عرب �لق�شاء"

"كيف؟" �شاألته.

"�شو �للي عم تعمله �شبين�ص؟"

"عم بت�شرف كل �لنقابيني وتغرقهم بدعاوى..."

"�شحيح، ولكن ما �لهدف؟"

"�لهدف �أاّل ين�شوؤو� نقابة عّمالية لهم".

"متام. وعندما نتكلم عن �إن�شاء نقابة، نتكلم عن ممار�شة 

حق د�شتوري �أ�شا�شي..."

"�شح".

"فهي تكون �إذ�ً منعت عّمالها من �لتمتع بحق �أ�شا�شي 

لهم..."

"�شح".

تن�ص  ن�شوفا،  بدي  �لعقوبات،  قانون  يف  مادة  "توجد 

على معاقبة كل من يعّوق لبنانيني عن ممار�شة حقوقهم 

�شد  جز�ئية  دعوى  لرفع  بها  ن�شتعني  الزم  �ملدنية... 

�ل�شركة و�شد مايكل ر�يت لو�شعهم �أمام م�شوؤولياتهم. 

�للي �قرتفوه لي�ص �شد �أفر�د يف نز�ع خا�ص وح�شب... 

ويجب  �لعام  �حلق  �شد  �أي�شاً  �قرتفوه  �قرتفوه،  �للي 

علينا  �الأ�شا�ص...  هذ�  على  ومعاقبتهم  حماكمتهم 

م�شوؤولية يف �لتاأكد �أن هذ� �الأمر �شوف يح�شل..."

�شاحة  �إل  جمدد�ً  هرقل  �لبطل  �إ�شتدعاء  مت  وهكذ�، 

�ملعركة.

كرونيكا



23

 تموز 2019

الفصل الرابع – عودة البطل هرقل إلى ساحة المعركة

�ملحكمة عن  قال يل كاتب   " �إبالغه �شخ�شياً "يجب 

مايكل ر�يت.

�ل�شركة  من  كل  �شد  جز�ئية  دعوى  رفعنا  قد  كّنا 

�ملنفردة  �لقا�شية  �أمام  �شخ�شياً  ر�يت  ومايكل 

من   329 �ملادة  �إل  م�شتندين  بريوت،  يف  �جلز�ئية 

فعل  "كل  معاقبة  على  تن�ص  �لتي  �لعقوبات  قانون 

�أو  حقوقه  ممار�شة  عن  �للبناين  يعوق  �أن  �شاأنه  من 

�أ�شد  �إنز�ل  �لقا�شية  من  طلبنا  وقد  �ملدنية".  و�جباته 

�لعقوبات بحق �ل�شركة ور�يت ملنعهما كل من �شمري 

بحقوق  �ملطالبة  يف  حقهم  ممار�شة  من  و�إيلي  وميالد 

نقابة  تاأ�شي�ص  يف  وحقهم  عر�ئ�ص،  وتنظيم  �جتماعية 

و�الإن�شمام �إليها و�لعمل فيها، وحقهم يف �لدفاع عن 

يف  �شة 
ّ
مكر حقوق  وكلها   – حمام  وتوكيل  �لنف�ص 

يتجز�أ  ال  جزء�ً  باتت  �لتي  �لدولية  �ملو�ثيق  من  عدد 

�للبناين. �لد�شتور  من 

مبو�ز�ة ذلك، تقدمنا بالوكالة عن خميرب حب�شي بدعوى 

�لتحكيمي يف بريوت �شد  �لعمل  �أمام جمل�ص  عمل 

ن�شاطه  ب�شبب  �شيما  ال  تع�شفياً،  �إياه  ل�شرفها  �ل�شركة 

�جلو�بية  �ل�شركة  وكالء  لو�ئح  تبلغنا  ولدى  �لنقابي. 

)�أي �حلجج و�الأجوبة �لقانونية �ملرُبزة جانب �لقا�شي 

�أ�شفل  �ملو�شوع  �لرمز  بروؤية  �أفاجاأ  و�إذ  �لدعوى(.  يف 

�ل�شفحة �الأول من كل �للو�ئح �ملذكورة، جهة �لي�شار، 

وهو عبارة عن تاريخ وعنو�ن للم�شتند �ملعني مكتوبني 

مثل: معنّي،  وخط  حجم  ووفق  التينية   باأحرف 

Prem Conc. Mkhayber Habchi 6 June 2013

�الأخرى  �ل�شيفر�ت  �أو  بالرموز  ذكرين  رمٌز  وهو   .

�أور�ق  على  �أ�شهر،  قبل  نظري  لفتت  قد  كانت  �لتي 

�لتي  �الأجور  زيادة  عن  �لتنازل  كتب  مثل  خمتلفة، 

 2012 �أو�ئل  يف  عليها  وقعو�  قد  �ل�شركة  موظفو  كان 

�ملُر�شلة  �لتاأ�شي�شية  �لهيئة  من  �الإن�شحاب  ر�شائل  �أو 

�ل�شابقني.  �لتاأ�شي�شية  �لهيئة  �أع�شاء  بع�ص  قبل  من 

و�إن هذ� �الأمر ي�شي ب�شكل فادح وفا�شح مبدى �إقحام 

وباأعمال  باملوظفني  خا�شة  باأمور  ميثلها  من  �أو  �ل�شركة 

خا�شة بنقابة �لعّمال، على نحو ي�شرب عر�ص �حلائط 

�مللفت،  ومن  �لعّمالية".  �لنقابات  "�إ�شتقاللية  مبد�أ 

وكالء  لو�ئح  من  �ختفى  �لرتميز  من  �لنمط  هذ�  �أن 

لو�ئحنا  يف  �ملو�شوع  هذ�  �أثرنا  حاملا  �لالحقة  �ل�شركة 

�ملحكمة. �أمام 

"تبليغه �شوف يكون �شعباً، كيف بدنا نلقطه؟"

�ل�شركة  وكالء  وبني  بيننا  للو�ئح  �أّول  تبادل  بعد 

كرونيكا
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�جلز�ئية  �ملنفردة  �لقا�شية  قررت  ر�يت،  ومايكل 

�إ�شتجو�ب هذ� �الأخري. ولهذ� �الأجل، يقت�شي �إبالغه 

�الإ�شتجو�ب،  جل�شة  حل�شور  �لدعوة  ورقة  �شخ�شياً 

ولي�ص عرب وكيله. بحثنا عنه الإبالغه، وبحث عنه معنا 

�إليه يف �الأ�شرفية  كاتب �ملحكمة. مل ن�شتطع �لو�شول 

�إليه يف �شبّيه. وكان كلما و�شل  ومل ن�شتطع �لو�شول 

مايكل.  �ختفى  تو�جده،  مكان  �إل  �ملحكمة  كاتب 

�لقا�شية  �أن  �أننا نبحث عنه، ويعلم  متاماً  يعلم  فهو كان 

ملجلة  ح 
ّ
�شر فهو  يبايل.  ال  ولكنه  �إ�شتجو�به،  تطلب 

Arabian Business �الإلكرتونية �أنه ال ينوي ح�شور 

�لربيطانية  بلهجته  يقول  )�أتخيله  �شخ�شياً   �جلل�شة 

ويف   .)"I do not plan to attend the hearing in person"

�شباح من �آخر �أيام �شهر �أّيار 2013، جنح �أخري�ً كاتب 

ر�يت  مايكل  �إل  �لدعوى  �أرو�ق  تبليغ  يف  �ملحكمة 

يفرت�ص  كان  �لتي  �الأماكن  �أحد  خارج  �إنتظره  بعدما 

ح، 
ّ
�أن يتو�جد فيها. �إال �أنه، يوم �جلل�شة ومتاماً كما �شر

مل يح�شر ال هو وال �ل�شركة وال حتى حماميهما. و�إذ 

على  مبّلغ  ر�يت غري  مايكل  �أن  تعترب  بالقا�شية  نفاجاأ 

دّون  كونه  لالأ�شول  خالفاً  ح�شل  �لتبليغ  �أن  �إعتبار 

�ملرة  �إبالغه  تعّذر  دّون  بينما  �لتبليغ،  وثيقة  ظهر  على 

جل�شة  باإرجاء  �لقا�شية  وق�شت  وجهها.  على  �الأول 

�أن  �أ�شهر على  تاريخ الحق بعد �شتة  �إل  �الإ�شتجو�ب 

"غّمي�شة".  لعبة  يف  �لربيطاين  خ�شمنا  �إبالغ  يعاد 

هذ� مع �لعلم �أن قانون �أ�شول �ملحاكمات �ملدنية يخلو 

من �أي ن�ص يفر�ص تدوين �لتبليغ على وجه وثيقته �أو 

يعترب �لتبليغ �ملماثل للمذكور هنا خمالفاً لالأ�شول، ال 

بل �أن �أعر�ف ق�شر �لعدل تعرتف بتبليغات مماثلة وال 

�إطالقاً. تعتربها خمالفة لالأ�شول 

طلبنا  �لتحكيمي  �لعمل  جمل�ص  رد  ذلك،  مو�ز�ة  يف 

هذ�  �شرف  �أن  معترب�ً  حب�شي،  خميرب  ق�شية  يف 

�الأخري ح�شل ل�شبب مقبول يرتبط بت�شرفه مع "رب 

نية  �إليها عن �شوء  �الإ�شاءة  )�أي �شبين�ص( عرب  عمله" 

وزعها  �لتي  �لنقابية  �ملنا�شري  عرب  بها  �الإ�شر�ر  بق�شد 

�شبين�ص  فرع  �أمام  �لتظاهرة  خالل  �ملارة  على  خميرب 

يف �الأ�شرفية.

�ء كل هذه �خل�شائر...
ّ
جل�شت ور�ء مكتبي حمبطاً جر

لدخول  �ليمني  َق�شم  �أد�ئي  خالل  بي  �أّثر  ما  "�أكرث 

عادت  �لق�شاء’"  �أحرتم  ’�أن  فقرة  هي  �ملحامني  نقابة 

�الأكرث  لي�شت  نف�شية  حالة  يف  و�أنا  نز�ر  كلمات  �إيّل 

بالق�شاء. تفاوؤاًل 

"ما بك؟" قال يل نز�ر وهو يدخل مكتبي،

"�إين حمبط ب�شبب كل هذه �خل�شائر يا نز�ر..."

بدنا  �حلرب...  خ�شرنا  ما  كرمي،  يا  معركة  "خ�شرنا 

نطعن بتلك �خل�شائر... ال ت�شت�شلم..."

"بعد عندك ثقة �أن �لق�شاء �شوف ين�شف �لعّمال؟"

كرمي:  يا  �لق�شاء  بو��شطة  �أجنزناه  ما  كل  تذكر  "طبعاً! 

�لتاأ�شي�شية  �لفرتة  خالل  �لعّمال  �لق�شاء  ين�شف  �أمل 

�أمل  �ل�شرف؟  من  بحمايتهم  قر�ر�ً  م�شدر�ً  للنقابة، 

يكن �لق�شاء حليفنا �الأول يف �لق�شايا �ملتعلقة بالفئات 

�لالجئني  ين�شف  �أمل  لبنان؟  يف  �إجتماعياً  �ملهم�شة 

خالل  �ملفقودين  و�أهايل  و�ملعوقني  و�لن�شاء  و�ملثليني 

�لفئات  من  وغريهم  �ملخدر�ت  وم�شتهلكي  �حلرب 

�ل�شيا�شية  �ملنظومة  وجه  يف  ذلك  وكل  �ملهم�شة، 

كرونيكا
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�الإقت�شادية؟" وحتى  و�لدينية  و�لت�شريعية 

"�شحيح..."

"هل كان �مل�شرع �أو �ل�شا�شة حلفاء لنا يف هذه �حلقول 

�لق�شاة؟" نف�ص م�شتوى  على 

"كال..."

"�إذ�ً، تذكر كل هذه �الأمور للخروج من حالة �الإحباط 

�ل�شمانة  هي  �مل�شتقلة  �لق�شائية  �ل�شلطة  هذه... 

لهذ�  �لدولة...  مفهوم  تفكك  وجه  يف  �الأ�شا�شية 

�إ�شتقاللية  عن  للدفاع  وباإ�شتمر�ر  يومياً  جناهد  �ل�شبب 

�شعبة  �لق�شاة  بع�ص  مع  �لعالقة  تكون  قد  �لق�شاء... 

خ�شارة  ب�شبب  �أحياناً  باالإحباط  ن�شعر  وقد  �أحياناً، 

هي  �لق�شاء  مع  �لعالقة  لكن  تلك.  �أو  �لق�شية  هذه 

�لنقا�ص  �أ�شا�ص  على  جوهري  ب�شكل  مبنية  عالقة 

و�خلطب  و�لنقا�شات  �لنز�عات  عقلنة  فتتم  �ملنطقي، 

�لعالقات  �أكرث  فهي  �ل�شبب،  ولهذ�  �لغوغائية... 

�إثمار�ً يف هذه �لدولة...".

فر�ص  �إز�ء  �شكوكي  من  بالرغم   – باخل�شائر  طعّنا 

�لتمييز  حمكمة  �أمام  نق�ص  بطلب  فتقدمنا  جناحها. 

ق�شية  يف  �لتحكيمي  �لعمل  جمل�ص  بحكم  طعناً 

�لدعوى  ملف  يف  نقل  بطلب  تقدمنا  كما  خميرب. 

قا�ص  �إل  �جلز�ئية  �ملنفردة  �لقا�شية  �أمام  من  �جلز�ئية 

�ملحكمة.  بحياد  �الإرتياب  تربر  �أ�شباب  لوجود  �آخر 

�لتمييز  حمكمة  و�فقت   2014 حزير�ن   26 وبتاريخ 

�إل  �جلز�ئية  �لدعوى  ملف  نقل  ومت  هذ�  طلبنا  على 

غرفة �لقا�شية رل �شفري.

�ملحاكمة  الإجر�ء�ت  �شفري  �لقا�شية  باإد�رة  عجبت 
ُ
�أ

لها يف  �ملتاحة  �لو�شائل  ��شتنفذت معظم  �أمامها. فهي 

قناعتها  لت�شكيل  �لوظيفة  و�أ�شول  �ملحاكمات  �أ�شول 

ر�يت عن ح�شور  مايكل  تخّلف  �مللف. ويف حني  يف 

جل�شة �الإ�شتجو�ب �أمام �لقا�شي �الأّول يف هذ� �مللف، 

�أ�شدرت �لقا�شية �شفري قر�ر�ً دعت من خالله ر�يت 

وكيله  بو��شطة  وذلك  �إ�شتجو�ب،  جل�شة  �إل  جمدد�ً 

�لقانوين – على نحو جّنب وقوعنا يف لعبة "غّمي�شة" 

معه جمدد�ً. 

باحثاً   2015 �أّيار   21 �شباح  �لعدل  ق�شر  �إل  و�شلت 

�إجر�ء  مقرر�ً  كان  حيث  �شفري  �لقا�شية  مكتب  عن 

"هل �شوف يح�شر فعلياً؟"  �إ�شتجو�ب مايكل ر�يت. 

�شاألت نف�شي. وكنت قد تو��شلت مع �ل�شباب )�شمري 

على  نف�شياً  لتهيئتهم  يومني  قبل  و�إيلي(  وميالد 

ينتظرونني  ر�أيتهم  ر�يت.  ��شتجو�ب  ملتابعة  �حل�شور 

�شباحاً،   8:30 �ل�شاعة  كانت  �لقا�شية.  مكتب  �أمام 

�الإ�شتجو�ب  جل�شة  )كانت  مقفاًل  يز�ل  ال  و�ملكتب 

مقررة عند �ل�شاعة 9:00(.

"هل ر�أيتموه؟" �شاألت �شمري،

"بعد ما �شفته يا �أ�شتاذ كرمي" �أجابني.

�إتفقنا عليها  �لتي  �الأ�شئلة  و�أر�جع ورقة  �أنتظر  جل�شت 

�إلينا.  يتوجه  وهو  �الأخري  هذ�  مع  متو��شاًل  ونز�ر  �أنا 

تاأهيل  الأعمال  يخ�شع  حينها  �لعدل  ق�شر  مبنى  كان 

وكانت ر�ئحة �لغبار متالأ �لف�شاء حولنا. "�أ�شتاذ كرمي! 

هذ� هو و�قف هناك مع وكالئه". ح�شر �أخري�ً مايكل 

ر�يت جل�شة �الإ�شتجو�ب �لتي د�مت �شاعتني ون�شف 

�ل�شاعة تقريباً. حاول مايكل �لظهور مبظهر رجل طيب 

ال يفهم �أ�شباب هذه �لدعوى وال �أ�شباب حترك �أجر�ئه 

ويف  لهم.  عّمالية  نقابة  �إن�شاء  يف  رغبتهم  �أ�شباب  وال 

حلظة من حلظات جل�شة �الإ�شتجو�ب وفيما كان مايكل 

�لهادئة،  بلهجته �لربيطانية  �لقا�شية  �أ�شئلة  يجيب على 

خطرت يل فكرة �أّن ر�يت قد ال يكون يتظاهر، بل قد 

يقوم  طيب  رجل  باأنه  رو�يته  برو�يته...  مقتنعاً  يكون 

وحقيقة  �لو�جب.  بهذ�  لقيامه  حماربته  وتتم  بو�جبه 

على  هيمنت  �لتي  �لنيوليرب�لية  �لثقافة  �أن  هي  �الأمر 

�لعامل(  حول  �الأ�شو�ق  من  )وغريه  �للبناين  �ل�شوق 

�أدبيات  فر�شت  �ملا�شي،  �لقرن  ت�شعينيات  �أو�ئل  منذ 

�الأرباح  حتقيق  من  جتعل  �لعمل  عالقات  على  ملتوية 

يربر  �لذي  �الأ�شمى  �لهدف  �خلا�شة،  �ملوؤ�ش�شات  يف 

�الأخرى  و�ل�شرور�ت  �الأ�ش�ص  خمالفة  �إليه  �لو�شول 

�ملوظفني مثاًل(. وعلى هذ� �الأ�شا�ص قد  )مثل حقوق 

�ملوؤ�ش�شة،  لي�ص كتحّد الإد�رة  نقابة عّمالية  �إن�شاء  يبدو 

"�لهدف  ذلك  �إل  للو�شول  �أمامها  كعقبة  بل 

هم  هوؤالء  و�إز�لتها.  حماربتها  يقت�شي  �الأ�شمى" 

ر�أ�شهم  وعلى  �لق�شية،  هذه  يف  �حلقيقيني  خ�شومنا 

تفكيكها  بنا  يجدر  �لتي  تلك  �لنيوليرب�لية  �لثقافة 

�لعّمال. ل�شمان حقوق 

�لقا�شية  ��شتمعت  ر�يت،  مايكل  �إ�شتجو�ب  بعد 

كما  و�إيلي،  وميالد  �شمري  من  كل  �إفادة  �إل  �شفري 

مل  )�لذي  خميرب  رفيقهم  �شهادة  �إل  ��شتمعت 

مدى  على  وذلك  �جلز�ئية(،  �لدعوى  يف  طرفاً  يكن 

كان  �شاعات.  منها  كل  د�مت  متعددة  جل�شات 

لالإدالء  �لنقابيني  �أمام  ُفتحت  �لتي  �مل�شاحة  الفتاً 

مكتبها  خلف  �شفري  �لقا�شية  جل�شت  فقد  برو�يتهم. 

ووقف �أمامها – على �لتو�يل – كل من �شمري، �لذي 

ون�شف،  �شاعة  مدى  على  رو�يته  �إل  �ال�شتماع  مت 

مدى  على  رو�يته  �إل  �ال�شتماع  مت  �لذي  وميالد، 

على  رو�يته  �إل  �ال�شتماع  مت  �لذي  و�إيلي،  �شاعة، 

كرونيكا
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خميرب  فوقف  �لتايل  �ليوم  يف  �أما  دقيقة؛   45 مدى 

على  رو�يته  �إل  �ال�شتماع  مت  وقد  ب�شهادته  لالإدالء 

مدى �شاعتني. ويف كل هذه �الأثناء كانت �لقا�شية 

�أ�شئلتها،  �أو  مالحظاتها  وتدّون  ت�شتمع  �شفري 

يدونان  �ملحكمة  كاتب  �أو  �ملحكمة  كاتبة  وكانت 

�أن  �شّك  ال  �ملح�شر.  يف  حرفياً  �لنقابيني  �أقو�ل 

على  مرهقة  كانت  �لنقابيني  �إل  �الإ�شتماع  جل�شات 

�لقا�شية وعلى �لكّتاب، كما كانت مرهقة لنا �أي�شاً، 

للنقابيني،  �أهمية ق�شوى  ولكن كان لهذه �جلل�شات 

برو�يتهم  �الإدالء  �الأول  للمرة  ��شتطاعو�  حيث 

ال  تهديدهم  �أحد  ي�شتطع  فلم  ر�شمي،  مرجع  �أمام 

وذم.  قدح  بدعاوى  �لتلويح  خالل  من  وال  مبا�شرة 

للكالم،  �آمنة  م�شاحة  كانت  �شفري  �لقا�شية  غرفة 

من  �أ�شا�شياً  جزء�ً  رو�يتهم  لت�شبح  هامة  م�شاحة 

�لر�شمية. �لوثائق 

�لقا�شية  �أ�شدرت  �لنقابيني،  �إل  �الإ�شتماع  بعد 

فنية  الإجر�ء خربة  مبوجبه خبري�ً  عّينت  قر�ر�ً  �شفري 

�إز�ء  �شيما  ال  �لق�شية،  �إنارة  �شاأنه  من  ما  كل  حول 

�أن  منذ  �ل�شركة  د�خل  �لنقابيني  �ل�شباب  و�شع 

�إل  فرع  من  نقلهم  مّت  حني  �إل  لديها  �لعمل  بد�أو� 

وعن  �لبع�ص  بع�شهم  عن  و�إق�شائهم  ملعاقبتهم  �آخر 

�إل �شرفهم من �خلدمة. �شائر زمالئهم، و�شواًل 

م�شتوى  على  تكن  مل  �خلربة  �إجر�ء�ت  �أن  �إال 

حجم  م�شتوى  على  تكن  مل  حتماً  وهي  توقعاتنا 

تقريباً،  �شنة  �خلربة  �أمد  طال  حني  ففي  �مللف.  هذ� 

يف  ن�شك  جعلتنا  �ملقابل  يف  �أ�شباب  عدة  ُوجدت 

لق�شايا  ح�شا�شيته  مدى  من  ونرتاب  �خلبري  مهنية 

عن�شر  �أي  ��شتبعد  مثاًل،  فهو،  �لنقابية.  �حلريات 

حد  �إل  ذ�هباً  مهمته،  �أد�ء  يف  �ملفاجاأة  عنا�شر  من 

�لذين  �الأ�شخا�ص  باأ�شماء  م�شبقاً  �ل�شركة  �إعالم 

باأن  لل�شركة  طبعاً  �شمح  ما  �إليهم  �الإ�شتماع  �أر�د 

�ل�شركة  �أعلم  كما  �الإ�شتماع.  جلل�شة  نف�شياً  تهيئهم 

�أر�د  �لتي  و�مللفات  �مل�شتند�ت  ب�شاأن  �أي�شاً  م�شبقاً 

�لنقابيني  ملفات  ومنها  وتفّح�شها،  �إليها  �الإطالع 

باإخفاء  لل�شركة  طبعاً  �شمح  ما  منها،  �مل�شروفني 

وهو  يحرجها.  قد  فيها  عن�شر  �أي  من  �لتخل�ص  �أو 

يف  �لبحث  قطعي،  ب�شكل  ذلك،  عن  ف�شاًل  رف�ص، 

�إياها  معترب�ً  عليه،  �الإعتد�ء  وحادثة  خميرب  ق�شية 

يف  طرفاً  لي�ص  خميرب  �أن  بحجة  مهمته،  عن  خارجة 

ي 
ّ
�لتحر عن  تقاع�ص  و�أي�شاً،  �أي�شاً  وهو  �لدعوى. 

�ملتعلقة  �لفادحة  �لنموذجية  �لكتب  �إ�شكالية  عن 

من  و�الإن�شحاب  باجلملة  �لنقابة  من  باالإ�شتقاالت 

�لو�ردة  �لرموز  ت�شابه  وعن  مر�ر�ً  �لتاأ�شي�شية  هيئتها 

نف�شها  �ل�شركة  �أور�ق  وعلى  �لكتب  هذه  �أ�شفل  يف 

�ل�شركة.  وكالء  عن  �ل�شادرة  �الأور�ق  على  وحتى 

لكل هذه �الأ�شباب وغريها وبعد �شدور تقرير خربة 

من  طلبنا  وهامة،  عديدة  ونو�ق�ص  عيوب  ت�شوبه 

�خلبري  �إل  لالإ�شتماع  جل�شة  موعد  تعيني  �ملحكمة 

جل�شة  نهار  �حل�شور  ُذهل  وقد  مهمته.  �إجنازه  حول 

�إن  �شاألناه  عندما  �خلبري  بجو�ب  تلك  �الإ�شتماع 

منه  طلب  �لتي  �لدعوى  مو�شوع  هو  ما  يعرف  كان 

بالنفي.  فاأجاب  فيها،  �لتحقيق 

مايكل  �إ�شتجو�ب  وبعد  �خلبري  �إل  �الإ�شتماع  وبعد 

�شهادة  و�شماع  �ل�شباب  �إفادة  و�شماع  ر�يت، 

�ل�شهود، وبعد �شنتني ون�شف من بدء �خلربة �لفنية، 

الإختتامها،  �أخري�ً  جاهزة  �جلز�ئية  �لدعوى  كانت 

2018 للمر�فعة فيها. 3 متوز  وقد مت تعيني موعد 

يف  ظهر�ً  ع�شر  �لثانية  �ل�شاعة  �ملحكمة  �إل  و�شلنا 

و�ل�شحافيني  و�لنا�شطني  �لنقابيني  بح�شور  متوز،   3

�أنا ونز�ر يف روب  �لذين مالأو� قاعة �ملحكمة. وقفنا 

�ملحاماة �الأ�شود متاأّهَبني. "حمكمة!" �شرخ مر�فق 

�لقا�شية �شفري معلناً دخولها �لقاعة، فوقف �حل�شور 

مر�فعته  نز�ر  بد�أ  يجل�ص جمدد�ً.  �أن  له  قيل  �أن  �إل 

�شيما  وال  �لق�شية،  لوقائع  بت�شل�شل  �إياها  م�شتهاًل 

ترهيب  من  ر�يت  ومايكل  �شبين�ص  به  قامت  ما 

لهم.  عّمالية  نقابة  �إن�شاء  من  ملنعهم  ملوظفيهم  وقمع 

 
ّ
�حلر رغم  �ل�شاعة  ون�شف  �شاعة  مر�فعته  د�مت 

تكن  مل  مكّيفة.  تكن  مل  �ملحكمة  الأن  �ل�شديد 

معها  تعاطى  بل  �أفر�د،  ق�شية  �إليه  بالن�شبة  �لق�شية 

�أبعادها  �إل  بالنظر  عام  �شاأن  كق�شية  �لبد�ية  منذ 

�لهامة على �شعيد عالقات �لعمل وتفكيك �لثقافة 

نز�ر  �إختتم  عليها.  هيمنت  �لتي  �لنيوليرب�لية 

منوذجي  حكم  �إ�شد�ر  �لقا�شية  من  طالباً  مر�فعته 

�لنقابية  �حلرية  حماية  ملبد�أ  �إر�شاًء  �لق�شية،  هذه  يف 

و�أ�شحاب  �لعّمال  بني  �لتو�زن  والإعادة  لبنان  يف 

�لعّمال  تخيري  مبد�أ  �إلغاء  �أجل  من  و�الأهم  �لعمل، 

و�أرجئت  �ملحاكمة  �ختتمت  وعملهم.  حقوقهم  بني 

20 كانون �الأول. للحكم يف 

�إخر�جي  كان  تلك،  مر�فعته  يف  �أي�شاً  نز�ر  �أجنزه  ما 

خالل  من  �لتغيري  �إمكانية  يف  �لت�شكيك  حالة  من 

خرجت  �أ�شهر.  منذ  فيها  غارقاً  كنت  �لتي  �لق�شاء 

فريق  �إل  باإنتمائي  فخور�ً  كنت  فخور�ً.  �لقاعة  من 

بهذه  وفخور�ً  بالنقابيني،  وفخور�ً  هذ�،  �لعمل 

�لذي  �لق�شاء  من  وم�شرور�ً  عام،  ب�شكل  �لق�شية 

�الأ�شا�شي. �لرت�فع  لنا م�شاحته الإجر�ء هذ�  فتح 

�ملحكمة  قاعة  باب  على  جهاد  زميلي  �إعرت�شني 

لدى خروجي منها ليب�شرين �أن حمكمة �لتمييز قد 

�أ�شدرت يف �ليوم عينه للمر�فعة ومن باب �مل�شادفة 

لتقدمنا  تبعاً  حب�شي،  خميرب  ق�شية  يف  حكمها 

و�قعة  �لعليا  �ملحكمة  ح�شمت  وقد  �لنق�ص.  طلب 

خميرب  ن�شاط  خلفية  وعلى  تع�شفاً  �ل�شرف  ح�شول 

توزيعها  جرى  "�لتي  �ملنا�شري  �أن  معتربة  �لنقابي، 

]�شبين�ص[  بني  بالعالقة  تتعلق  م�شائل  عر�شت 

هوؤالء  يو�جه  ما  على  �ل�شوء  و�شلطت  وعّمالها 

لدى  �لبع�ص  عن  �لت�شريح  كعدم  م�شاكل  من 

نقابة  �إن�شاء  ب�شبب  ومعاقبتهم  �الإجتماعي  �ل�شمان 

�ملنا�شري(  )�أي  و�أنها   ،" تع�شفياً بع�شهم  وف�شل  لهم 

 ]...[ �الأجر�ء  �إليها  جلاأ  �شلمية  و�شيلة  "�شّكلت 

وذلك  و�ملعي�شي  �لوظيفي  و�شعهم  عن  للتعبري 

 ." قانوناً �مل�شانة  و�لر�أي  �لتعبري  حرية  حدود  �شمن 

بت�شديد  �شبين�ص  باإلز�م  قر�ر�ها  �ملحكمة  �أنهت  وقد 

ملخيرب  عمل  �أ�شهر  ع�شرة  �أجر  ي�شاوي  تعوي�ص 

عن  ف�شاًل  لديها،  �لعمل  من  تع�شفياً  �شرفه  عن 

كرونيكا
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�لبطل  ��شتاأنف  قد  يكون  وهكذ�،   .
6
�الإنذ�ر تعوي�ص 

من  )�لنقابيني(  بروميثيو�ص  حترير  )�لقا�شي(  هرقل 

يز�ل  ال  كان  �الأعظم  �لبطويل  عمله  ولكن  �شال�شله. 

�أ�شهر. خم�شة  بعد  ينتظر 

***

�إ�شتيقظت يف �شباح 20 كانون �الأول تنتابني حالة من 

هل  �جلز�ئية.  �لدعوى  يف  �حلكم  ي�شدر  �ليوم  �لقلق. 

�شال�شل  يحمل  �أم  �ل�شنة  �إنتهاء  قبل  عيدية  ي�شكل 

ذرعاً  �شقت  بروميثيو�ص؟  �أقد�م  بها  يقّيد  جديدة 

�إل  باكر�ً  فتوجهت  و�إياباً،  ذهاباً  �ملنزل  يف  �لتنّقل  من 

�ملكتب. كان ال يز�ل فارغاً، �لطق�ص يف �خلارج عا�شف، 

م�شافر�ً  كان  نز�ر  �ل�شنة.  هذه  قا�شياً  �أتى  بريوت  �شتاء 

خارج �لبالد، وكانت زميلتي �آية تنهي بع�ص �ملر�جعات 

يف �لعدلية. �شوف تر�جع �أي�شاً مع كاتبة �لقا�شية �شفري 

ملعرفة ما �إذ� �شدور �حلكم يف موعده �أم ال. توجهت �إل 

�ملطبخ و�شكبت فنجان قهوة م�شتمتعاً بر�ئحتها �لد�فئة 

يف هذ� �ل�شباح.

ر�أت نهى، كاتبة �لقا�شية �شفري، زميلتي �آية من بعيد. 

"�شو عم بتعملي عّنا هلقد بكري؟"، �شاألتها، "هل �شدر 

يقني  على  وهي  بعجلة،  �آية  �أجابتها  �شبين�ص؟"  حكم 

بحالة �لرتّقب �لتي �أعي�شها يف �ملكتب. تريثت نهى يف 

�لق�شاة  قلم  ور�ء مكتبها يف  �إختفت  ثم  �جلو�ب، ومن 

�ملنفردين �جلز�ئيني يف �لعدلية وخرجت حاملة كد�شة 

خ�شرو�؟  �أو  ربحتو�  �آية؟  يا  قولك  "�شو  �الأور�ق.  من 

قادرة تنتظري بعد قبل ما تعريف �جلو�ب؟"، قالت لها 

نهى ممازحة.  

�آية على  عند �ل�شاعة 8:31 �شباحاً، ت�شلني ر�شالة من 

�أن  �ألبث  ما  ولكّني  قر�ءتها،  قبل  مر�ر�ً  �أتردد  هاتفي. 

�أ�شتجمع ما ��شتيقظ يف د�خلي من �شجاعة و�أفتحها... 

بد�ية،  �خلرب  �أ�شدق  مل  باآية.  فور�ً  �إت�شلت  "مربوك!". 

مايكل  باإد�نة  حكمها  �شفري  �لقا�شية  �أ�شدرت  فقد 

ر�يت و�شبين�ص جز�ئياً على �أ�شا�ص �ملادة 329 من قانون 

وبغر�مة  حب�ص  ب�شهر  �الأول  على  وحكمت  �لعقوبات، 

تعوي�شات  بت�شديد  �إلز�مهما  مع  �ل�شركة،  على  مرتفعة 

�أربعني مليون لرية  لكل من �شمري وميالد و�إيلي بقيمة 

بالتعوي�شات  لبنانية لكل و�حد منهم مع حفظ حقهم 

�لعّمالية �لتي يطالبون بها �أمام جمل�ص �لعمل �لتحكيمي.

�لفرح.  من  باكياً  �ملكتب  يف  وحدي  �أقفز  بد�أت 

�إل  باكر�ً  �ملجيء  منها  طالباً  ملى  بزميلتي  �إت�شلت 

من  باملكتب"  معي  )يقفز(  ينط  حد�ً  "بدي  �ملكتب 

�أ�شباب فرحتي �لعارمة تلك.  �أف�شر لها حتى  �أن  دون 

�خلرب  له  �شارخاً  باالأحرى  �أو  مب�شر�ً،  بنز�ر  �إت�شلت 

يفاجاأ  ولكنه مل  فرحه  عرّب عن  �لهاتف...  عرب  �ل�شار 

ين�شف  �شوف  باأّن �حلكم  تامة  ثقة  فكان على  باخلرب، 

�ل�شباب. "الأعمّلكم �أكرب ذبيحة يف ب�شري!" قال يل 

يغ�ص  �لهاتف، و�شوته  باخلرب عرب  ب�شرته  بعدما  �شمري 

من �لفرح و�لتاأثر.

بحيثياته.  متّعنت  �حلكم،  من  ن�شخة  ت�شلمي  فور 

لبنان  يف  للعّمال  �لنقابّية  �حلرية  �إن  "حيث  فقر�أت: 

�لر�بع  �لباب  يف  �شر�حة  �شة 
ّ
�ملكر �حلقوق  من  هي 

)�ملو�د 83 حتى 106( من قانون �لعمل �للبناين منذ 

 7993 رقم  و�ملر�شوم   ،1946/9/23 بتاريخ  �شدوره 

�لعّمال’،  نقابات  بـ’�إن�شاء  �ملتعلق   1952/4/3 تاريخ 

ف�شاًل عن كونها من �حلريات �لتي ميكن ��شتخال�شها 

)�لفقرتان  �للبناين  �لد�شتور  مقّدمة  م�شمون  من 

�حلريات  من  الأنها  منه   13 و�ملادة  و"ج"(  "ب" 

يف  �ملفعول  �ل�شارية  �لدولية  �التفاقيات  يف  �شة 
ّ
�ملكر

�لر�أي  �إبد�ء  ية 
ّ
حر �إطار  �شمن  تندرج  والأنها  لبنان 

هنا،  من  �جلمعيات،  تاأليف  وحرية  �الإجتماع  وحرية 

�للبناين  �لعامل  تعويق  �إل  توؤدي  �لتي  �الأفعال  فاإن 

و�شائل  من  و�شيلة  باأي  �لنقابّية،  حقوقه  ممار�شة  عن 

تقديرها  يعود  و�لتي  �ملعنوي،  �أو  �جل�شدي  �الإكر�ه 

�شند�ً  مرتكبها  يعاقب  بالدعوى،  �لناظرة  للمحكمة 

للمادة 329 من قانون �لعقوبات، وذلك ب�شرف �لنظر 

عّما �إذ� جرى �شرف �لعامل �ملذكور من عمله �أم ال، 

�أ�شاء  قد  �لعمل  �إذ� كان �شاحب  �لنظر عّما  وب�شرف 

�أو جتاوز يف ��شتعمال حّقه يف �شرفه ..."

جنح هرقل يف حترير بروميثيو�ص من �شال�شله...

"باتت  الحقاً،  نز�ر  قاله  ما  وفق  �حلكم،  هذ�  وبفعل 

جز�ئية  ملالحقة  عر�شة  �لعمل  �أ�شحاب  خمالفات 

�أ�شا�شي  مدين  حق  ممار�شة  من  �لعّمال  منعت  كلما 

�أهمية  �حلكم  يرتدي  �لوجهة،  هذه  ومن   .]...[

�الأزمة  بفعل  يزيد  ففيما  �حلا�شر:  �لزمن  يف  م�شاعفة 

�لعمل  �أ�شحاب  بني  �لو�قعي  �لالتو�زن  �الإقت�شادية 

�لقانون  يتدخل  �أن  �أكرث  �مللّح  من  ي�شبح  و�لعّمال، 

و�لق�شاء الإعادة بع�ص �لتو�زن لهذه �لعالقات."1

 

خاتمة
ثمانينّيات  يف  �لنيوليرب�لية  �ل�شيا�شات  تف�شي  �أدى 

�القت�شادية  �ل�شاحة  و�جتياحها  �ملا�شي  �لقرن 

من  �لت�شعينّيات  �أو�ئل  يف  لبنان  يف  و�ل�شيا�شية 

مت  بحيث  �لدولة،  ملفهوم  جديد  �إ�شتحد�ث  �إل  جهة 

نهائياً   )welfare state( �لرفاهية  دولة  مفهوم  دفن 

و�لر�عية  �ملي�شرة  بل  �لزور،  �شاهدة  بدولة  و�إ�شتبد�لها 

حتميات  ح�شاب  على  �ملال  ر�أ�ص  مل�شالح  �أحياناً 

يف  �أخرى  جهة  من  �الأمر  هذ�  تبلور  وقد  �جلمهورية؛ 

عالقات �الأ�شخا�ص بني بع�شهم �لبع�ص على �مل�شتوى 

منها.  �لعمل  عالقات  �شيما  وال  و�ملدين،  �القت�شادي 

وما �شهدته �أو�ئل �لت�شعينّيات من ��شتهد�ف للحركات 

�لنقابات  �إق�شاء  �إل  عملياً  �أدى  و�لنقابية،  �لعّمالية 

و��شتبد�لها  لبنان  يف  �لعامة  �ل�شاحة  من  �مل�شتقلة 

و�ل�شلطات  للزعامات  مرهونة  غدت  مفربكة  بكيانات 

�ل�شيا�شية و�الإقت�شادية على حد �شو�ء – وهو �أمر ظهر 

زيادة  حول  �ل�شر�ع  خالل   2012 �أو�ئل  فادح  ب�شكل 

�الأجور وبدل �لنقل �ليومي، ما دفع �شربل نّحا�ص �إل 

�الإ�شتقالة من من�شبه كوزير للعمل �آنذ�ك.

لهذ�  �أنها �شّكلت حتّدياً  �شبين�ص  فعلته ق�شية عّمال  ما 

�ملطلبية  �حلركات  لك�شر جمود  �لقائم وحماولة  �لنظام 

هذ�  وعلى  �الإقت�شادية.  و�حلقوق  باحلاجات  �ملتعلقة 

بروميثيو�ص  �أ�شطورة  مع  �لق�شية  هذه  ت�شابهت  �لنحو 

يف حماولتها حتدي قو�عد �للعبة �ملفرو�شة �لتي تفر�شها 

كرونيكا
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ما  �شرعان  ولكنها  و�الإقت�شادية.  �ل�شيا�شية  �ل�شلطات 

بني  �لقوى  مو�زين  يف  �لبنيوي  بالالتو�زن  ��شطدمت 

جعل  نحو  على  متثله،  وما  و�ل�شركة  ميثلونه  وما  �لعّمال 

من عملية �لتفاو�ص – �لتي تبلورت على �شكل مو�جهة 

�شبه  �أمر�ً   – �الأطر�ف  بني  حو�ر  �شكل  على  ولي�ص 

م�شتحيل. فعمد تالياً �لنقابيون �إل حماولة تعديل قاعدة 

ترجم  وقد   ،)règle d’équivalence( �ملعادالت 

ثالثني  �أ�شخا�ص  �إدخال  �أواًل  خالل:  من  �الأمر  هذ� 

و�شحافيني  ونا�شطني  �ل�شركة  زبائن  مثل  �ملعركة،  �إل 

وثانياً  �إلخ.،  زبيب  ّنحا�ص وحممد  �شربل  �أمثال  وخرب�ء 

�إحتكام �إل �لق�شاء يف مرحلة �أول طالبني منه �حلماية 

من �ل�شرف، فظهر �لق�شاء هنا كالبطل هرقل يف حتريره 

تكن  مل  �خلطو�ت  هذه  �أن  �إال  بروميثيو�ص.  ل�شال�شل 

�ملذكورة  �ملعادالت  قاعدة  لتعديل  ذ�تها  بحد  كافية 

مرحلة  يف  �لق�شاء  �إل  �للجوء  فتّم  حموري.  نحو  على 

كخطوة  لهرقل(  �الآخر  )�لوجه  �جلز�ئية  ب�شفته  ثانية 

تظهر  قد  حني  ويف  �لتفاو�ص.  عملية  يف  ت�شعيدية 

ملاآل  وت�شليم  �لتفاو�ص  الإجر�ء�ت  كقطع  �خلطوة  تلك 

�لنز�ع �إل عن�شر خارجي )�لقا�شي(، فهي يف �لوقت 

طاولة  �إل  هنا(  )�ل�شركة  �ملتعنتني  �خل�شوم  تدفع  عينه 

ذ�تها  بحد  ت�شكل  �أنها  بل  ال   .
2
جمدد�ً �ملفاو�شات 

الإعادة  نف�شها،  �ملعادالت  قاعدة  على  تفاو�شية  عملية 

بع�ص �لتو�زن �إل عالقات �لعمل.

عملية  �شبين�ص  عّمال  ق�شية  بد�أت  تكون  وهكذ� 

على  هيمنت  �لتي  �لنيوليرب�لية  �لثقافة  تفكيك 

عالقات �لعمل وعلى �ل�شاحة �الإقت�شادية و�ل�شيا�شية 

تلك  �أفول  ولكن  �لت�شعينيات.  �أو�ئل  منذ  لبنان  يف 

�لثقافة ال يز�ل بعيد�ً. فهذه �الأخرية ال تز�ل مر�شخة يف 

خمتلف �أنحاء م�شاحات �ملجتمع و�لدولة – وقد تبنّي 

�لتلفزيون  حمطات  تقاع�شت  عندما  �أي�شاً  �الأمر  هذ� 

�حلكم  ب�شدور  �خلا�ص  �ل�شحايف  �ملوؤمتر  تغطية  عن 

�لقانونية  �جلز�ئي يف هذه �لق�شية �لذي نظمته �ملفكرة 

�إز�ء  مبخاوفها  ذلك  مربرة   ،2019 �لثاين  كانون   11 يف 

�شحب �شبين�ص الإعالناتها عن �ملحطات. فهذه �حلرب 

يخ�شنا  ما  ويف  مت�شعبة.  تز�ل  ال  وهي  بعد،  تنتِه  مل 

�شفري  �لقا�شية  �إ�شتاأنفت حكم  �شبين�ص  �أن  ُي�شار  هنا، 

�أّي �شبب جّدي لالإ�شتئناف  �إدر�ج  �ملذكور، من دون 

مهما  �لنقابة  على  �حلرب  مو��شلة  هو  �لهدف  وكاأن 

كانت �لو�شيلة وحتى �آخر نف�ص ولو من دون جدوى.

�شلفه  �أعمال  �الإ�شتئناف  �أن ي�شدق هرقل  �أمل  وعلى 

�أكتفي �الآن بروؤية �شمري جال�شاً على �أحد  يف �لبد�ية، 

�خلالب،  قادي�شا  و�دي  على  �ملطلة  ب�شري  مقاعد 

يبت�شم مرتاح �لبال متاأماًل ما �أجنزه حتى �الآن ومفكر�ً 

جتاوزه  وكيفية  لبنان  يف  �لعّمايل  �حلر�ك  مب�شتقبل 

�إت�شااًل  تلّقيه  حني  �إل  تنتظره...  �لتي  للتحديات 

هيدي  ناطر  بعدين  �شمري!  "يا  له:  �أقول  مّني  مفاجئاً 

ي!" .
ّ
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وليد حسين

قاله يل  ما  و�أوقف هون". هذ�  15 دوالر  �أعطي  �أنا  "ال، 

عامل من �لتابعية �لبنغالية يدفع 15 دوالر�ً �أمريكياً الأحد 

�ملخازن �لكربى، منذ نحو ثالث �شنو�ت لقاء عمله هناك، 

�ل�شاب  يعمل  �لعمل.  هذ�  مقابل  منه  يقب�ص  �أن  بدل 

�لذي ق�شد لبنان لتح�شني ظروف عي�شه يف بالده، على 

�أكيا�ص  يف  �مل�شرتيات  ي�شع  �لزبائن،  حما�شبة  �شندوق 

زمالئه،  من  �آخر�ن  �إثنان  �شيارته.  �إل  للزبون  ويحملها 

�ملحا�شبة،  �شناديق  بالقرب من  يعملون حّمالني  �لذين 

�أكد� عدم تقا�شيهما رو�تب �شهرية من �ملوؤ�ش�شة نف�شها. 

وال يكتفي �شاحب �لعمل بعدم تخ�شي�ص هوؤالء �لعمال 

�لتي  �الإكر�ميات  من  على جزء  يقا�شمهم  بل  برو�تب، 

يتلّقونها من �لزبائن. 

تشغيل  في  عدة  طرق 
لين لحّما ا

من  ماأخوذة  �لتحقيق  هذ�  ي�شتعر�شها  �لتي  �لنماذج 

متجرين كبريين، �إال �أّن نظام �لتعامل مع �حلّمالني مبختلف 

�أ�شكاله ين�شحب على �لغالبية �ل�شاحقة من �ملوؤ�ّش�شات 

�لتي يتقا�شى فيها �لعامل �إكر�مّيات من �لزبائن. 

لفرتة  �ملتجرين  �أحد هذين  �لذين عملو� يف  �أحد  يقول 

طويلة، �إنه �عتمد طرقاً عّدة يف فرت�ت خمتلفة. يف �لبدء، 

�حلّمالني  )�أي  "�لبورتر"  عّمال  ��شتغالل  طرق  كانت 

ممن يعملون يف خدمة �لزبائن بجانب �شناديق �ملحا�شبة( 

كل  عن  لرية  �آالف  ثالثة  دفع  على  باإرغامهم  تق�شي 

�أمام  بالوقوف  لهم  ت�شمح  �ملخزن كي  الإد�رة  يوم عمل 

�لعمال  يخ�شع  ذلك،  �إل  باالإ�شافة  �ملحا�شبة.  �شناديق 

لنحو  "بال�شخرة"  بت�شغيلهم  يق�شي  لـ"�تفاق �شمني" 

�شناديق  الإح�شار  �ل�شوبرماركت  د�خل  يومياً  �شاعتني 

�لنقل  عربات  وترتيب  و�إح�شار  �مل�شتودعات،  من  �ملياه 

�لوقت،  مع  �ل�شيار�ت.  مو�قف  �لزبائن يف  يخّلفها  �لتي 

ل من كل عامل �إل ما يزيد عن خم�شة  �رتفع �ملبلغ �ملح�شّ

�آالف لرية يومياً، �إ�شافة �إل مبلغ مقطوع كل ع�شرة �أيام. 

ولكن بعد تقدمي �الحتاد �لوطني للعمال يف لبنان �شكوى 

لل�شمان �الجتماعي ب�شاأن هذ� �ملخزن، كما �أّكد رئي�شه 

كا�شرتو عبد �هلل، جلاأ �الأخري �إل �شركة تنظيفات لتاأمني 

طريقة  وهي  معهم.  عمل  عقود  توقيع  دون  من  �لعّمال 

ب من منحهم رو�تب وتاأمني 
ّ
مربحة كونها ت�شمح له بالتهر

�شحي وجتديد �إجاز�ت عملهم و�إقاماتهم، فيبقى �لعامل 

�أ�شري "كفيله" �لفعلي �أي �شركات �لتنظيف �لتي ت�شتغّله 

نفقته  على  �لقانونية  �أور�قه  تبعات جتديد  �إلقاء  حتى يف 

�ل�شخ�شية، بينما ال تلتزم �ملوؤ�ّش�شة �لتي ت�شّغله باأي �شيء 

جتاهه، وجل ما تقوم به هو �التفاق على دفع مبالغ مقطوعة 

�شهرّية ل�شركة �لتنظيفات، ولي�ص للعامل.

ووفق �أحد �حلّمالني يف �ملخزن، تدفع �شركة �لتنظيفات 

رو�تب �شهرّية للعّمال �الأجانب ولكّنها حترمهم يف �ملقابل 

لها �إد�رة �ل�شركة منهم.  من "�إكر�مّيات" �لزبائن �لتي حت�شّ

"�أنا �شخ�شياً ال  "غ. ر":  �للبنانيون، فريوي  �أما �لعمال 

لها. حاولو� �ل�شغط  �أدفع �شيئاً من �الإكر�ميات �لتي �أح�شّ

 للدفع ومل �أو�فق. فمنذ حو�يل �شهر، جرت حماوالت 
ّ

علي

منهم لتح�شيل ع�شرة �آالف لرية من كل لبناين يومياً، 

�للبنانيني حالياً  بع�ص  ويدفع  بالرف�ص.  ولكنها جوبهت 

�أما  �الجتماعي،  لل�شمان  كبدل  يومياً  لرية  �آالف  ثالثة 

�أنا �شخ�شياً فقد ��شتلمت مهّمة تنظيف موقف �ل�شيار�ت 

من دون مقابل لقاء عدم دفعي �أي قر�ص من �إكر�مّياتي". 

�ل�شمان  يف  �لعّمال  ت�شجيل  عن  ��شتف�شارنا  ولدى 

�الجتماعي �أّكد �أّن "ثالثة �أرباع �للبنانيني م�شمونون". 

يف �ملخزن �لثاين، �لذي يوؤّمن عماله عرب �شركة تنظيفات 

�إد�رة  تتوّل  �لتي  �ل�شركة  �إ�شم  �إل  ل  نتو�شّ مل  �أي�شاً، 

�لعّمال �الأجانب. ولكن تبنّي �أّن �ملوؤ�ش�شة ال تدفع للعّمال 

رو�تب �شهرية، كما �أّكد ثالثة من �لتابعية �لبنغالية �لذين 

يعتمدون يف عي�شهم على �إكر�مّيات �لزبائن. و�أ�شار �أحد 

عربّية  بلغة  معه  �حلديث  من  متّكنا  �لذي  �لعّمال  هوؤالء 

�أنه  قا�شد�ً  و�أوقف هون"،  15 دوالر  �أعطي  "�أنا  متعرّثة: 

بالعمل  يدفع لل�شوبرماركت هذ� �ملبلغ كي ي�شمحو� له 

لتلّقي �الإكر�مّيات. 

�أ�شئلتنا  �إر�شال  طلب  �ملخزن،  �شاحب  مع  �ت�شال  ويف 

بو��شطة �الإمييل كي يرّد عليها حمامي �ملوؤ�ش�شة، الأنه ال 

�لعّمال  تقا�شي  بكيفية  له  علم  وال  هناك  د�ئماً  يتو�جد 

�أجورهم وال طبيعة �لعقود معهم. وبعد حماوالت الأخذ 

تفا�شيل عن طبيعة عقود �لعمل، و�لرو�تب �ل�شهرية قال: 

�أن  بعد  باإ�شمها  �أزّودك  �لعقود  لهم  توؤّمن  �شركة  "لدينا 

تر�شل يل �الإمييل". وعن �الأجور �ل�شهرية قال: "لديهم 

كل �شيء، رو�تب و�إكر�ميات". وعن ت�شريحات بع�ص 

�لعمال بعدم تلقي �لرو�تب قال: "�أكيد ما رح يقلك �إنو 

بيقب�ص معا�ص كرمال تدفعلن ’تيب’ )�إكر�مية( زيادة". 

ووعد �شاحب �ملخزن يف �ملقابل �أنه �شيطلب من �ملوظفني، 

يف حال فر�ص �أحد �لعمال على �لزبائن دفع �إكر�ميات، 

�أن يبلغوه با�شمه كي يتخذ �الإجر�ء�ت �لالزمة بحقه. 

�أر�شلنا �أ�شئلة كثرية �إل هذ� �الأخري بو��شطة �الإمييل حول 

�لتفا�شيل،  �لعاملني وغريها من  �لعقود و�شكوى  طبيعة 

لتاأتي �الإجابة مقت�شبة وباللغة �الإنكليزية، ومتناق�شة مع 

�لرد  ون�ّص  �لعقود.  توؤّمن  �شركات  بوجود  �ل�شابق  قوله 

قانونية،  توظيف  "�آلية  تعتمد  �ل�شركة  �أن  على  حرفياً 

�لعمل  قانون  �إل  ��شتناد�ً  �شرعيني  موظفني  وتوّظف 

م�شّجلون  لدينا  �ملوظفني  كل  وعليه،  فح�شب.  �للبناين 

�الأدنى.  �حلد  �أقّله  ويتقا�شون  �الجتماعي  �ل�شمان  يف 

وال يتوّجب على �أي موظف دفع �أي مدفوعات للعمل 

يف موؤ�ّش�شتنا، ف�شاًل عن �أّن كل موظفينا يتمتعون باحلرية 

لرتك عملهم يف �أي وقت ينا�شبهم والأي �شبب كان".

صفة  بنكران  يبدأ  استغالل 
العامل

�للو�تي  �ملنزلية  �خلدمة  �ملهاجر�ت يف  �لعامالت  عك�ص 

لديهّن عقود عمل ولو جمحفة وال حتّدد طبيعة �لعالقة 

�لتعاقدية يف �لعمل، ال عقود عمل تنّظم عالقة �لعّمال 

�شفة  �أي  لديه  لي�ص  فالعامل  �ملوؤ�ش�شات.  مع  �الأجانب 

للعمل مع �ملوؤ�ش�شة �لتي ت�شّغله، كونها تّتفق مع �شركة 

�لتنظيفات �لتي ��شتقدمته. وهنا ي�شهل ��شتغالله كونه 

ي�شبح يف عهدة موؤ�ّش�شة ال تربطه بها �أية عالقة تعاقدية. 

فعد� عن �أن ما يح�شل هو "عملية �إجتار بهوؤالء �لعمال"، 

�لعمل  �ص حلادث يف 
ّ
تعر �هلل، يف حال  عبد  يقول  كما 

�شركة  �أم  يعمل  �لعمل حيث  موقع  عنه؟  �مل�شوؤول  من 

�الإد�رية،  �لتبعّية  ووفق  نظرياً  �أنه  ويجيب  �لتنظيفات؟ 

�لتي  �ملوؤ�ش�شة  �أي  �لعمل،  �شاحب  يتحّمل  �أن  يجب 

ب �ملوؤ�ش�شات من 
ّ
ت�شّغله، �مل�شوؤولية. ولكن عملياً، تتهر

حتّمل م�شوؤولّيتها يف ت�شجيل �لعّمال وحتّمل كامل �لر�شوم 

�ملتوّجبة عليها من �إجازة عمل و�إقامة و�شمان �جتماعي، 

عادة  �الأخرية  وهذه  �لتنظيفات.  �شركات  �إل  بلجوئها 

بر�أ�شمال  �مل�شوؤولية  حمدودة  �شركة  عن  عبارة  تكون 

�أحد  مثاًل، ال  �الإفال�ص  لرية. ويف حال  خم�شة ماليني 

ي�شاألها عن م�شري �لعمال. 

ف عبد�هلل ما هو حا�شل بـ"خرق فا�شح حلقوق  و�إذ يو�شّ

�لعّمال"، يلفت �إل �أّن تلك �ملمار�شات تقوم على عملية 

من  �ملوؤ�ش�شات  ب 
ّ
تتهر ناحية  فمن  مزدوجة.  "ن�شب" 

�شركات  وتتهرب  �ملتوجبة،  �ل�شر�ئب  ومن  م�شوؤوليتها 

لذ�  �الجتماعي.  لل�شمان  �لر�شوم  دفع  من  �لتنظيفات 

ي�شّدد عبد �هلل على �أّن على �ل�شمان �الجتماعي �لتحّقق 

من دفع هذه �ل�شركات �لر�شوم، وعلى وز�رة �لعمل حتّمل 

�ل�شركات  لتلك  عمل  �إجاز�ت  منحها  لدى  �مل�شوؤولية 

"�لعامل  وي�شيف كا�شرتو:  بالوكالة.  تقّدم خدمة  �لتي 

عمله  يوؤّدي  �ملحا�شبة  �شناديق  جانب  �إل  يقف  �لذي 

�لتي  �ملوؤ�ش�شة  مع  تعاقد  �أنه  يعترب  عملياً  وهو  �ملطلوب. 

ت�شّغله، حتى لو مل يكن لديه عقد عمل معها، كونه مل 

يخرت من تلقاء نف�شه �لوقوف �إل جانب �شندوق �ملحا�شبة 

بع�ص  �أّن  كما  باالإكر�ميات.  �لزبائن  عليه  م 
ّ
يتكر كي 

�لزبائن ال يدفعون لهم �إكر�مية معتقدين �أنهم يتقا�شون 

رو�تب �شهرّية. فاالإكر�ميات حق لهم بحكم عملهم وال 

ل منهم لتدفع لهم رو�تبهم، و�الأ�شو�أ حت�شيل  يجوز �أن حت�شّ

�ل�شركة �أرباحاً منهم. لذ� ما تقوم به �ل�شركة هو عبارة عن 

�شلب قوة �لعمل من �لعّمال جماناً. وهذه �شرقة مو�شوفة 

وت�شغيل للب�شر باملجان. وهذ� نوع من �ال�شتغالل يرتقي 

�إل حد �ال�شتعباد". 

من جهتها، �عتربت �ملحامية موهانا �إ�شحق وهي وم�شوؤولة 

ملف �الإجتار بالب�شر يف منظمة "كفى"، �أن هذه ممار�شات 

�ملرعية  �لقو�نني  على خرق  تقوم  قانونية،  وغري  �حتيالية 

�الإجر�ء، ولكن مرّدها �الأ�شا�شي وجود نق�ص يف �لقانون 

�للبناين جلهة حماية �لعّمال �الأجانب.

يف هـذ� �ل�شاأن، يرّبر م�شوؤول يف وز�رة �لعمل )طلب عدم 

�لك�شف عن ��شمه( �الإجر�ء�ت �لتي تقوم بها �شركات 

�لتنظيفات الأّن بع�ص �ملوؤ�ّش�شات حتتاج عادة �إل موظفني 

��شتقد�م  على  طائلة  مبالغ  تتكّلف  ال  وكي  مو�شمّيني. 

عّمال من �خلارج تلجاأ �إل �شركات �لتنظيفات. و�إذ ي�شّدد 

على �أن �لوز�رة �حلالية تدّقق يف جميع �مللفات بعد قدوم 

�لعامل �إل لبنان وقبل منحه �إجازة �لعمل، وتتاأّكد من 

�الجتماعي  �ل�شمان  يف  وت�شجيل  �شّحي  تاأمني  وجود 

)با�شتثناء �لعّمال �لزر�عيني و�لعاملني يف �خلدمة �ملنزلية(، 

يلفت �إل �أّن �ملمار�شات على �الأر�ص خمتلفة. فـ"�مل�شاكل 

كثرية و�مللف كبري ومعّقد وبد�أنا نعمل على حلول �آخذين 

باالعتبار �اللتز�م بالقو�نني �حلالية �ملوجودة". و�إذ يعرتف 

باأّن �لقانون يحتاج �إل تطوير، ي�شدد على �أنهم "يعملون 

باملوجود للحد من كل �لتجاوز�ت، خ�شو�شاً �أّن �لقانون 

رف�ص  ن�شتطيع  ال  وبالتايل  �لتنظيفات  ل�شركات  رّخ�ص 

�لطلبات �إال �إذ� تغرّي �لقانون".   

قصدًا؟ مخفي 
لبنان  يف  للعمال  �لوطني  �الحتاد  رئي�ص  حتدث 

�شركات  �إليها  تلجاأ  حيلة  عن  عبد�هلل،  كا�شرتو 

�لتنظيفات للح�شول على �ملو�فقة �ملبدئية من وز�رة 

�لعمل ال�شتقد�م �ملزيد من �لعّمال، وهي ما يعرف 

لبنان  �إل  �لعامل  قدوم  فبعد  �لعامل".  "باإخفاء 

بنقله  �ل�شركات  تلك  تقوم  �الإقامة،  على  وح�شوله 

على  ��شتقدم  �لتي  تلك  غري  موؤ�ش�شة  مع  للعمل 

��شمها ب�شكل غري قانوين، وتبّلغ وز�رة �لعمل بفر�ر 

ح�شولها  وبعد  عنه.  بديل  ��شتقد�م  بهدف  �لعامل 

للعامل  و�الإقامة  و�مل�شبقة  �ملبدئية  �ملو�فقات  على 

له  وجتري  �إخفاوؤه  مت  �لذي  �لعامل  حت�شر  �لبديل، 

قانونياً  تو�جده  ي�شبح  �لعمل كي  وز�رة  م�شاحلة يف 

�لعمل  وز�رة  يف  �مل�شوؤول  يوؤّكد  و�إذ  جديد.  من 

�أّن  على  ي�شّدد  �شابقاً،  �ملمار�شات  هذه  ح�شول 

يف  �مل�شاحلة  بعقود  �لعمل  �أوقفت  �حلالية  �لوز�رة 

حال "�لفر�ر". ويو�شح: "ال مننح �شركة �لتنظيفات 

�أتت  لو  مو�فقة مبدئية ال�شتقد�م عامل بديل حتى 

حالة  الإثبات  �الأمنية  �لقوى  من  خّطي  بكتاب 

�ليوم  �لوحيدة  "�لطريقة  �أّن  وي�شيف  �لفر�ر". 

هي  جدد  عّمال  با�شتقد�م  �شركة  الأي  لل�شماح 

�لعامل  تثبت خروج  �لعام  �الأمن  ر�شمية من  وثيقة 

�أن تعمد  من لبنان بال عودة". فـ"من غري �ملنطقي 

�لعّمال  �ملزيد من  ��شتقد�م  �إل  �لتنظيفات  �شركات 

عاملة، خ�شو�شاً  يد  �إل  �ل�شوق  يحتاج  ال  وقت  يف 

�الأزمة  ب�شبب  �أبو�بها  تقفل  كثرية  موؤ�ّش�شات  �أّن 

�القت�شادية". ويتابع �مل�شوؤول، "على قدر �إمكاناتنا، 

ن�شتف�شر عن طبيعة عمل �ملوؤ�ش�شة وحاجتها للعّمال 

خ�شو�شاً  م�شبوهة"،  �أمور  وجود  عدم  من  للتحّقق 

يثبت  �لعّمال  من  للمزيد  �ل�شوق  حاجة  "عدم  �أّن 

م�شروعة".  غري  باأعمال  تقوم  �ل�شركات  تلك  �أن 

عمل  عرقلة  لي�ص  "�ملق�شود  بالقول:  وي�شتدرك 

�ل�شركات و�إمنا و�شع حّد للتالعب". 

السوبرماركات أبواب  على  الحّمالون 
شروط العمل
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وصف عّينة األحكام

وعليه، رصدنا  1100  قرارًا   صادر عن مجالس العمل التحكيمية في 
محافظتي  بيروت )5 غرف( وجبل لبنان )3 غرف( توّزعت على الشكل 

التالي:

 798 منها )أي %47.4( هي قرارات شطب،

300 منها )أي %17.8( هي قرارات وثقت الرجوع عن دعوى و/أو حق، 

517 منها )أي %30.8( بتت في أساس النزاع. وقد متكّنا من توثيق 373 منها ودر��شتها، 

68 من �لقر�ر�ت »�الأخرى« )أي %4( )إحالة إلى وزارة العمل، ضّم، رفع يد 
المحكمة، استئخار، قيد المراجعة(

ح�شلنا على 195 حكماً من �الأحكام �لنهائية �ل�شادرة )206( عن غرف جمال�ص �لعمل �لتحكيمية يف 

بريوت، ومل نح�شل على �لبقّية )11( �إثر �لطعن بها �أمام حمكمة �لتمييز.

�أما بالن�شبة جلبل لبنان، فح�شلنا على 178 حكماً من �الأحكام �لنهائية �ل�شادرة )311( عن غرف جمال�ص 

�لعمل �لتحكيمية يف جبل لب نان. �أما �لبقية فغري متوّفرة �إثر �لطعن بها �أمام حمكمة �لتمييز.

هذ� يعنى �أّن �لعّينة مو�شوع �لدر��شة �شملت عملياً 373 حكماً نهائياً من أصل جمموع �الأحكام 

�لنهائية �ل�شادرة يف بريوت وجبل لبنان يف 2018 و�لبالغ عددها 517 حكماً نهائياً.

ميرم مهنا وحال نجار

للمرة الثانية، عملت »المفكرة« على إنجاز دراسة 

حول نتاج مجالس العمل التحكيمية، أي المجالس 

الناظرة في نزاعات العمل الفردية. ولهذه الدراسة 

مبررات عدة: فعدا عن أن لهذه المجالس تركيبة 

خاّصة جديرة بالدراسة، فإن من شأنها أن تعطي 

فكرة واضحة عن كيفية مقاربة القضاء لإلشكاليات 

المطروحة في مجال العمل، وهو مجال تتزايد 

فيه الفروقات اإلقتصادية واإلجتماعية. كما من 

شأن هذه الدراسة أن تكشف عن طبيعة النزاعات 

تعطي فكرة  وأن  لبنان،  في  الحاصلة  العّمالية 

واضحة عن شروط العمل المعتمدة فعلياً وطبيعة 

التعامل بين أصحاب العمل واألجراء. ولغايات 

المجالس  في  العمل  الدراسة  حصرت  عملية، 

لبنان،  وجبل  بيروت  محافظتي  في  العاملة 

من خالل رصد كافة القرارات الصادرة عن هذه 

المجالس خالل العام 2018 التي أمكن الحصول 

عليها، حيث لم نستطع الحصول على عدد من 

األحكام الصادرة عن هذه المجالس بعدما طعن 

فيها أمام محكمة التمييز ألسباب قلمية. وتّم 

إدخال البيانات الخاصة بهذه القرارات في قاعدة 

بيانات أُعّدت لهذا الخصوص استخدمت لتوثيق 

ما ورد من معطيات في األحكام بهدف استخراج 

األرقام ذات الداللة والتي ستشكل مادة أساسية 

لهذه الدراسة.

وقبل المضي في تحليل األحكام، يقتضي التذكير 

مجدداً بأن المجال القضائي يبقى مجاالً غير مؤاٍت 

للبحث العلمي، بالنظر إلى صعوبة اإلستحصال على 

القرارات والملفات القضائية أو معرفة خصائصها، 

في ظل غياب المكننة والشفافية. فبغية الحصول 

على األحكام، واجهتنا بعض الصعوبات أدت إلى 

بعض التأخير، ال سيما من ناحية مسك السجالت 

التي ال تزال تدّون المعلومات داخلها باليد، ومن 

دون إعتماد طريقة موّحدة في التدوين. عالوة 

على ذلك، يعتبر تصوير األحكام جهداً شخصياً 

تقوم به المساعدة القضائية1، فيصبح الحصول 

على األحكام مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمدى توّفر وقت 

لدى هذه األخيرة ومدى جهوزيتها. وما يجعل 

األمر أكثر تعقيداً هو انتقال الملفات عند الطعن 

بالقرارات الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية 

إلى محكمة التمييز، من دون أن تحتفظ المجالس 

بنسخ عنها. ونتيجًة لذلك، يبقى هامش الخطأ في 

اإلحصاء هاماً، الرتباطه بمعطيات يصعب على 

الباحثة التحّكم بها. 

دراسة جديدة للمفكرة  حول نشاط مجالس العمل التحكيمية

مجموع أخرى أحكام نهائية رجوع/إسقاط/مصالحة شطب نوع القرار ←

المحافظة ↓
933 64 206 160 503 بيروت 
750 4 311 140 295 جبل لبنان 

1683 68 517 300 798 مجموع

من هم األجراء الذين يلجأون إلى مجالس العمل التحكيمية؟
%98.7 من األجراء المّدعين لبنانيون

يف �لدر��شة �لتي �أجريناها حول عمل جمال�ص �لعمل �لتحكيمية يف حمافظتي بريوت وجبل لبنان )بعبد�(، 

حاولنا �أن ن�شتك�شف هوية �الأجر�ء �لذين يلجاأون �إليها، وذلك من خالل 311 حكماً �أمكن توثيقه من جمموع 

�الأحكام �ل�شادرة عن هذه �ملجال�ص بناًء على دعاوى هوؤالء �الأجر�ء: جن�شيتهم �أو جن�شهم �أو �أقدميتهم يف 

�ملوؤ�ش�شة �لتي �ّدعو� �شدها �أو متو�شط رو�تبهم �أو �لفئة �الجتماعية �لتي ينتمون �إليها �أو قطاع �لعمل �لذي 

يعملون فيه و�لقطاع �لذي كانو� يعملون فيه. وقد تبنّي لنا �الآتي: 

الجنسية: �أن �الأغلبية �ل�شاحقة من �الأجر�ء �ملدعني �أي ما ن�شبته %98.7 منهم )�أي 307 من �أ�شل 
. �أما �لدعاوى �ملقدمة من غري لبنانيني )وعددها 4 فقط( فتتوزع على �لنحو �الآتي: 

311 دعوى(، لبنانيون1

حكم �شادر بناء على دعوى مقامة من قبل عاملة يف �خلدمة �ملنزلية من دون ذكر جن�شيتها، و3 من قبل �أجر�ء 

من �جلن�شية �ل�شورية. وبالطبع، توؤ�شر �شاآلة ن�شبة �ملتقا�شني �الأجانب باملقارنة مع ن�شبة �الأجر�ء �الأجانب من 

جمموع �الأجر�ء يف لبنان �إل �شعوبة و�شول هذه �لفئة �إل جمال�ص �لعمل �لتحكيمية.

 الجنس: �أن %23.79 من �الأجر�ء نساء )74(، دعوى و�حدة فقط مرتبطة بال�شرف من �لعمل يف 
فرتة �حلمل. ونلحظ �أن ن�شبة �الأحكام �ل�شادرة بناء على دعاوى مقدمة من ن�شاء ثابتة باملقارنة مع �لن�شف �الأول 

 حني كانت 23.62%.
2
من 2014 )يف حمافظات بريوت، جبل لبنان ولبنان �ل�شمايل(

متوسط األجر: بلغ متو�شط �أجر �الأجر�ء �ملتقا�شني 2.332.907 ليرة لبنانية �أي ما 
يقارب ثالثة �أ�شعاف ون�شف الحد األدنى لألجور )675.000 ليرة لبنانية(. فيما 

20143، وهو 2.407.491 لرية لبنانية. 
جاء هذ� �ملتو�شط مرت�جعاً عن �ملتو�شط �لذي ح�شلنا عليه يف در��شة 

ونلحظ فو�رق يف متو�شط �الأجر بني حمافظتي بريوت وجبل لبنان يف �للرية �للبنانية. ففي بريوت يبلغ متو�شط 

�الأجر 2.662.866 لرية لبنانية فيما يتدّنى �إل 2.013.178 لرية لبنانية يف جبل لبنان. وهذ� 

�الأمر الفت جد�ً �إذ �أن �لفارق يبلغ حو�يل 650.000 لرية يف متو�ّشط �الأجر ل�شالح حمافظة بريوت.وجتدر 

�الإ�شارة �إل �أن رو�تب �الأجر�ء �ملذكورة يف عّينة �الأحكام مو�شوع �لدر��شة تخّطت يف جميع �لق�شايا �ملقدمة بني 

. �أما بالن�شبة �إل �لدعاوى �ملقدمة يف 
5
 �ملحدد �آنذ�ك بـ300.000 لرية

4
عامي 2000 و2007 �حلّد �الأدنى لالأجور

20116 و�لتي ذكرت رو�تب �الأجر�ء يف �الأحكام �ملت�شلة بها، فتبنّي �أنها تخّطت �حلد �الأدنى يف 
فرتة 2008 حتى 

20188، فقد جتاوزت رو�تب �الأجر�ء 
. �أما بالن�شبة �إل �لدعاوى �ملقدمة بني عامي 2012 و

7
جميع �لق�شايا �ملقدمة

�ملتقا�شني �حلد �الأدنى فيها با�شتثناء خم�ص حاالت كانت �لرو�تب فيها دون �حلد �الأدنى لالأجور وحالة و�حدة 

. وتطرح هذه �الأرقام فر�شية مفادها �أن �لفئات �لعّمالية �لتي 
9
كان فيها ر�تب �الأجري ي�شاوي �حلد �الأدنى لالأجور

تتقا�شى �لرو�تب �لدنيا هي �الأقل جلوء�ً �إل �لق�شاء. �إال �أن تاأكيد �شحة هذه �لفر�شية يقت�شي �حل�شول على 

ن�شبة �لذين يتقا�شون �حلد �الأدنى من جمموع �الأجر�ء يف هاتني �ملحافظتني، وهو رقم غري متوّفر. 

قطاع العمل: �أن األجراء �لذين تقدمو� بدعاوى �نق�شمو� بني عاملني يف �لقطاع �خلا�ص من غري 
�جلمعيات غري �حلكومية وقد بلغ عددهم )257( �أي ما ن�شبته %82.6، وعاملني يف �لقطاع �لعام وحتديد�ً 

�ملوؤ�ش�شات �لعامة وقد بلغ عددهم )42( �أي ما ن�شبته %13.5 وعاملني يف �جلمعيات غري �حلكومية وقد 

بلغ عددهم )11( �أي ما ن�شبته %3.5. ومل نتمكن من حتديد قطاع �لعمل يف حالة و�حدة.
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نتطّلع هنا �إل حتديد مدى �إنتاجية غرف �ملجال�ص و�حدة فو�حدة، ومن ثم متو�ّشط �أمد �لدعاوى. وقبل �مل�شي 

بذلك، تقت�شي �الإ�شارة �إل �خللل يف �لتوزيع �جلغر�يف للغرف بح�شب �ملحافظات، حيث 5 غرف يف بريوت مقابل 3 

يف جبل لبنان. 

الخلل في توزيع الغرف 
يتبّدى �خللل و��شحاً عند مقارنة عدد غرف بريوت بعدد غرف جبل لبنان من �أوجه عدة: 

1 - �إّنه خلل يف تطبيق �لقانون، حيث �أن �ملر�شوم 2014 ز�د عدد �لغرف يف جبل لبنان لت�شبح 5 من دون 
�أن يجد هذ� �ملر�شوم طريقه �إل �لتنفيذ، علماً �أن »�ملفكرة« كانت طلبت ر�شمياً من وز�رة �لعدل وجمل�ص �لق�شاء 

�الأعلى �لتفّطن لوجوب �إن�شاء غرفتني �إ�شافيتني يف معر�ص مر�شوم �لت�شكيالت �لق�شائية �لذي كان طور �الإعد�د يف 

.2017
2 -  �إنه خلٌل يف �لتوزيع �لعادل للعمل �لق�شائي، ينعك�ص بال�شرورة �شلباً على حقوق �ملتقا�شني. ولعّل �أبرز دليل على 

ذلك هو �أن عدد �لدعاوى �لو�ردة يف �شنة 2018 �إل جبل لبنان �أكرب من عدد �لدعاوى �لو�ردة �إل بريوت، و�أن 

عدد �الأحكام �ل�شادرة يف 2018 عن غرف جبل لبنان �أقل من عدد �الأحكام �ل�شادرة عن غرف بريوت. 

3 - �إّنه خلٌل يف توزيع �الأعمال �لق�شائية على نحو يتنا�شب مع حاجات �ملو�طنني. وهذ� �الأمر ال يفر�شه عدد 
�لدعاوى �لو�ردة �إل �ملحاكم فح�شب، �إمنا �أي�شاً �لتوّزع �جلغر�يف للموؤ�ش�شات. ففي حني بلغ عدد �ملوؤ�ش�شات يف جبل 

لبنان �ل�شمايل )من دون عاليه و�ل�شوف( 64265، بلغ عدد �ملوؤ�ش�شات يف بريوت �الإد�رية 25504 فقط. 

ويتاأكد ذلك �أي�شاً بالنظر �إل حجم هذه �ملوؤ�ش�شات وفق توّزعها �جلغر�يف: فيبلغ عدد �ملوؤ�ش�شات �لتي يفوق عدد 

 1
�أجر�ئها �لع�شرة يف جبل لبنان �ل�شمايل، 2027 يف حني يبلغ هذ� �لعدد يف بريوت �الإد�رية 1033 فقط.

ويطرح �رتفاع عدد �ملوؤ�ش�شات �لعاملة يف جبل لبنان و�الأجر�ء �لعاملني فيها بالن�شبة �إل بريوت فر�شية �أن يكون ق�شم 

كبري من �أجر�ء جبل لبنان يجدون �شعوبة يف �للجوء �إل جمل�ص �لعمل �لتحكيمي بالنظر �إل �ت�شاع م�شاحة جبل 

لبنان ومتركز �ملجل�ص يف حمكمة بعبد� وحدها. 

إنتاجية غرف مجالس العمل التحكيمية
بعدما تقّدم، عمدنا �إل در�ص مدى �إنتاحية غرف جمال�ص �لعمل �لتحكيمية يف بريوت وجبل لبنان. و�إذ� ح�شمنا 

قر�ر�ت �ل�شطب وقر�ر�ت تدوين �لرجوع عن �لدعوى �أو �الإ�شقاط �أو �مل�شاحلة و�لتي ال ت�شتدعي من حيث �ملبد�أ 

جهد�ً يف ف�شل �لنز�ع، نلحظ �أن جمموع �لغرف �خلم�ص يف بريوت ف�شلت 195 دعوى نز�عية )علما �أن �لغرفة 

�الأكرث �إنتاجاً وهي �لغرفة �لتي تر�أ�شها �لقا�شية جمال حممود، ف�شلت 74 دعوى و�لغرفة �الأقل �إنتاجاً ف�شلت 14 

دعوى فقط(. كما نلحظ �أن جمموع �لغرف �لثالث يف بعبد� ف�شلت 178 دعوى نز�عية )علماً �أن �لغرفة �الأكرث 

�إنتاجاً و�لتي تر�أ�شها �لقا�شية ماجدة مزيحم ف�شلت 67 دعوى و�لغرفة �الأقل �إنتاجاً 53 دعوى(.  

متوسط أمد الدعاوى: 3 سنوات ونصف
كما عمدت در��شتنا �إل �حت�شاب �الآماد �لتي ت�شتغرقها �لدعاوى �لعالقة �أمام جمال�ص �لعمل �لتحكيمية يف 

حمافظتي بريوت وجبل لبنان. والحت�شاب متو�ّشط �الآماد، عمدنا هنا �أي�شاً �إل �لتمييز بني �لدعاوى �لنز�عية �لتي 

�نتهت بقر�ر�ت نهائية و�لدعاوى �الأخرى �لتي يرّجح �أن تكون �نتهت بت�شوية ما بني �لفرقاء فيها. ون�شّجل بد�يًة �أن 

ن�شبة هذه �لفئة �لثانية من �لقر�ر�ت بلغت %17 يف بريوت، و%18.6 يف بعبد�. 

وقد تبنّي معنا �أن متو�ّشط �أمد �لدعاوى �أمام جمال�ص �لعمل �لتحكيمية �لتي تنتهي بحكم نهائي ي�شل �إل ثالث 

، علماً �أّن متو�ّشط �أمد �لدعاوى قارب �شنتني وع�شرة �أ�شهر بالن�شبة �إل 
1
�شنو�ت ون�شف تقريباً )1.305 يوماً(

غرف بريوت و�أربع �شنو�ت وثالثة �أ�شهر  بالن�شبة �إل غرف جبل لبنان. وعد� عن �أن هذه �ملدة طويلة بحد ذ�تها، 

فاإنها ت�شكل �أ�شعاف �ملهلة �لقانونية �ملحددة بثالثة �أ�شهر وفق �ملادة 50 من قانون �لعمل. 

وبالتدقيق يف �آماد �لدعاوى، تبنّي لنا �أن �أق�شر دعوى يف بريوت ��شتغرقت 210 �أيام، )وهي دعوى �شرف 

تع�ّشفي تقدمت بها �أجرية بوجه �شاحب عملها(. �أما �أطولها فا�شتغرقت 3870 يوماً )�أي ما يناهز 10 �شنو�ت 

ون�شف، وهي دعوى تقدم بها �أجري بوجه �شاحب عمله للمطالبة بتعوي�ص عن �شرف تع�ّشفي(.

بالن�شبة جلبل لبنان فقد ��شتغرقت �أق�شر دعوى 305 �أيام )وهي دعوى تقدم بها �أجري بوجه �شاحب عمله مدعياً 

�أنه مت �شرفه تع�ّشفياً عن �لعمل(. �أما �أطولها فا�شتغرقت 6401 يوماً )�أي ما يناهز 17 �شنة ون�شف، وهي دعوى 

تقدم بها �أجري بوجه �شاحب عمله مدعياً �أنه مت �شرفه تع�ّشفياً وقد طال �أمدها لوجود دعوى مقابلة من �شاحب 

�لعمل و�شكوى جز�ئية بال�شرقة مقدمة منه �شدر فيها حكم برب�ءته(.

وي�ّشجل �أن متو�ّشط �أمد �لدعاوى ينخف�ص يف �لنز�عات �لتي تنتهي بتدوين �لرجوع �أو �الإ�شقاط �أو �مل�شاحلة، حيث 

ي�شل يف هذه �حلاالت �إل �شنة تقريباً. و�إذ� �أدخلنا �شمن ح�شاب متو�شط �أمد �لدعاوى، �لدعاوى �لتي �نتهت 

بتدوين �لرجوع �أو �الإ�شقاط �أو �مل�شاحلة، في�شل متو�شط �أمد �لدعاوى �إل �شنتني و�شهرين تقريباً.  

أثر الدعاوى الجزائية المقابلة في إطالة أمد الدعاوى
ل فقط �أمد دعاوى �لعمل بقدرة جمال�ص �لعمل، حيث يجد يف حاالت كثرية ما يف�ّشره مبا قد يطر�أ من وقائع  ال يت�شّ

و�إجر�ء�ت ال تتحكم بها هذه �ملجال�ص وتوؤّدي �إل �إطالته. وهذ� ما يح�شل ب�شكل خا�ص عند تقدمي �أ�شحاب �لعمل 

دعاوى مقابلة �شد �أجر�ئهم، وباالأخ�ص عند تقدمي دعاوى جز�ئية من �شاأنها �لتاأثري يف حال قبولها على ماآل دعاوى 

�لعمل. ففي هذه �حلالة، تكون جمال�ص �لعمل �لتحكيمية ملزمة با�شتئخار �لبت بالدعاوى �لعالقة �أمامها �إل حني 

�نتهاء �ملحاكم �جلز�ئية من �لنظر يف �لدعاوى �ملقّدمة �إليها عماًل بقاعدة »�جلز�ء يعقل �حلقوق« )تعليق �ل�شري بالدعوى 

�ملدنية �إل حني �لبت بالدعوى �جلز�ئية(. ويف هذ� �الإطار، ر�شدنا تقّدم �أ�شحاب �لعمل يف �لعّينة مو�شوع �لدر��شة 

بزهاء 39 �دعاًء �أمام �لق�شاء �جلز�ئي �أي ما ن�شبته %12.5 من جمموع �لدعاوى �ملقامة من قبل �الأجر�ء و�لتي 

 .
2
�شملتها �لدر��شة

كما يلحظ �أن �أ�شحاب �لعمل تقّدمو� بادعاء�ت مقابلة �أمام جمال�ص �لعمل �لتحكيمية نف�شها يف 59 دعوى )�أي ما 

ن�شبته %19 من جمموع �لدعاوى(. وفيما رّدت خمتلف �ملحاكم �ملعنّية 95 من �الإدعاء�ت �ملقابلة �ملقدمة �أمامها 

)�أي ما ن�شبته %97(، قبلت جزئياً بو�حدة منها، وكلياً باإثنتني. وهذ� �الأمر �إمنا يوؤ�شر �إل �لتع�ّشف �حلا�شل يف تقدمي 

دعاوى �أو طلبات مقابلة من قبل �أ�شحاب �لعمل. 

تأثير ممارسة حق الطعن على مّدة الدعوى
متو�شط �أمد �لدعاوى �ملن�شو�ص عليه �أعاله هو متو�ّشط �أمدها �أمام جمال�ص �لعمل �لتحكيمية �أي �ملرجع �الإبتد�ئي 

و�لذي ح�شرنا هذه �لدر��شة باأعماله. وبالطبع، من �شاأن �أمد �لدعاوى �أن يطول يف حال �لطعن يف �لقر�ر�ت 

�ل�شادرة عن هذه �ملجال�ص �أمام حمكمة �لتمييز. ومل يت�شّن لنا يف �إطار هذه �لدر��شة �حل�شول على متو�ّشط �أمد 

�لدعاوى �أمام هذه �ملحكمة. 

20162017السنة

ورود/صدور ←

المحافظة ↓

الدعاوى 
الواردة

القرارات الصادرة 
)بما فيها قرارات 
شطب الدعاوى( 

القرارات الصادرة )بما الدعاوى الواردة
فيها قرارات شطب 

الدعاوى( 
957924895857بيروت 

11747591391635جبل لبنان

19801، جرى تعديل �ملادة 77 منه �لتي �أن�شاأت 
�شدر قانون �لعمل �للبناين خالل �شهر �أيلول من عام 1946. ويف 

جمال�ص �لعمل �لتحكيمية و�أناطت بها �لنظر يف نز�عات �لعمل �لفردية، يف �جتاه فر�ص مثول مفّو�ص للحكومة يف 

ت هذه �ملادة على تعيني مفّو�ص حكومة من بني موظفي �لفئة  �لدعاوى �لق�شائية �لتي تتوّل �لنظر فيها. وفيما ن�شّ

�لثالثة يف �الإد�ر�ت �لعامة على �أن يكون حائز�ً على �شهادة �الإجازة يف �حلقوق، فاإن �ملر�شوم رقم 662 �ل�شادر 

بتاريخ 1983/6/3 حّدد مهامه و�شالحياته بح�شور جل�شات �ملحاكمة و�إبد�ء مطالعة خطية يف كل دعوى ح�شب 

�الأ�شول. كما �أنه يتلّقى توجيهات وزير �لعمل جلهة موقف وز�رة �لعمل بالن�شبة لتف�شري �لقو�نني و�ملر��شيم �لتطبيقية 

بو��شطة مدير عام وز�رة �لعمل، ويقدم تقرير�ً دورياً �شنوياً، وُيطلع كّلما دعت �حلاجة وزير �لعمل على �الجتهاد�ت 

�جلديدة و�شري �لعمل يف جمال�ص �لعمل �لتحكيمية. كما ن�ّص �ملر�شوم على �أن مفّو�شي �حلكومة لدى جمال�ص 

�لعمل �لتحكيمية يجتمعون كل �شهر برئا�شة مدير عام وز�رة �لعمل للتد�ول يف �لقر�ر�ت �لقابلة للنق�ص �أمام حمكمة 

. وقد رغبنا يف در��شتنا حول عمل جمال�ص �لعمل �لتحكيمية يف جبل لبنان وبريوت )2018( ��شتك�شاف دور 
2
�لتمييز

مفّو�ص �حلكومة، و�الأهم تاأثري ح�شوره على �إطالة �أمد �لدعاوى، وذلك متهيد� للمقارنة بني �إيجابيات عمله و�شلبياته. 

تأثير مفّوض الحكومة على أمد الدعاوى
ال يقت�شر تاأثري مفّو�ص �حلكومة على �أمد �لدعوى، على �لوقت �لذي يطلبه ل�شياغة �ملطالعة، بل ي�شمل �أي�شاً �لوقت 

�لذي يطلبه �لفرقاء للتعليق على هذه �ملطالعة. وما يفاقم من هذ� �الأمر هو �أّن عدد �ملطالعات قد يتجاوز �ملطالعة 

�لو�حدة، لي�شل يف بع�ص �لدعاوى �إل 5 مطالعات.

توزييع غير عادل لألعمال القضائية بين المحافظات:    أمد الدعوى  2.9 سنوات في بيروت و 4.2 سنوات في بعبدا 

 مفّوض الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمّية:    أّي أثٍر لوجوده على أمد الدعوى؟ أّي دور؟

المعدل العامجبل لبنانبيروتالمحافظة ←

متوّسط المدة )بالسنة( ↓
2.94.23.5الدعاوى التي انتهت بقرار نهائي 

الدعاوى التي انتهت بتدوين 
الرجوع/اإلسقاط/المصالحة 

0.61.20.9

1.752.72.2مجموع الدعاوى 
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تن�ص �لفقرة )2( من �ملادة 79/عمل على �أن جمل�ص �لعمل �لتحكيمي يخت�ّص »بالنظر يف �خلالفات �لنا�شئة عن 

طو�رئ �لعمل �ملن�شو�ص عليها يف �ملر�شوم �الإ�شرت�عي رقم 1983/136«. وتن�ص �ملادة 28 من �ملر�شوم �الإ�شرت�عي 

رقم 82/26 على ما حرفّيته: »ينظر جمل�ص �لعمل �لتحكيمي يف �ملنطقة �لتي وقع �حلادث فيها، يف جميع �خلالفات 

�لنا�شئة عن تطبيق �أحكام هذ� �ملر�شوم �الإ�شرت�عي )...(«.

و�إل جانب �إ�شكالية �الإخت�شا�ص �ملكاين �حل�شري لدعاوى �لتعوي�ص )منطقة وقوع �حلادث( عن حادث �لعمل وما 

ي�شتتبعه من رد لدعاوى �أجر�ء لتقدمي دعاويهم �أمام جمال�ص و�قعة يف مناطق �أخرى )�أهمها منطقة تو�جد �ملوؤ�ش�شة( 

وبالنتيجة حرمانهم من حقهم يف �لتعوي�ص، تتمّثل �الإ�شكالية �الأهم يف حتديد مفهوم »طارئ �لعمل« �لذي ي�شتتبع 

موجب �شاحب �لعمل �لتعوي�ص عنه، وحتديد�ً مفهوم »�لطارئ �حلا�شل خالل �أو مبنا�شبة �لعمل«.

�ء حادث عمل. وقد قبل �ملجل�ص 
ّ
منت �لعّينة مو�شوع �لدر��شة 9 �أحكام �ّت�شلت بطلبات تعوي�ص من جر وقد ت�شّ

هذ� �ملطلب يف 3 منها، فيما رّد �ملطلب يف 5 منها. كما مل يبّت �ملجل�ص مبطلب �لتعوي�ص عن حادث عمل ب�شبب رّد 

�لدعوى برّمتها لعدم توّفر �الإخت�شا�ص �ملكاين للمحكمة.

ومن �أبرز �الأحكام يف هذ� �ل�شدد، �حلكمان �ل�شادر�ن عن جمل�ص �لعمل �لتحكيمي يف جبل لبنان، �لغرفة �لثالثة 

 يف �إطار دعويني تقدم بهما ورثة �أجريين كانا يعمالن كنادلني يف �أحد �ملطاعم، توفيا 
1
برئا�شة �لقا�شية مري�ي �حلد�د

بعدما �شدمتهما �شّيارة �أثناء مغادرتهما عملهما. وكان �الأجري�ن يغادر�ن عملهما من دون �إ�شر�ف �شاحب �لعمل 

وعلى نفقتهما �خلا�شة، وتوفيا بعدما �شدمتهما �شيارة وهما يجتاز�ن �أوتو�شرت�د �لّدورة.

وبعدما ذكرت �لقا�شية حد�د �أن »�حلادث ي�شّكل طارئ عمل، يقت�شي �أن يكون "مت�شاًل �إت�شااًل مبا�شر�ً مع �لعمل"، 

�أ�شافت �أن �الإجتهاد »قد تو�ّشع )...( يف حتديد نطاق هذ� �الإت�شال مل�شلحة �لعامل فال يقت�شر طارئ �لعمل على 

�حلادث �لذي يح�شل يف مكان �لعمل و�أثناء �لدو�م بل ق�شى بامل�شوؤولية عند وقوع �حلادث خارج �أوقات �لعمل �أو 

خارج منطقته متى كان وجود �لعامل يف ذلك �لوقت وذلك �ملكان نتيجة طبيعية لعمله به«، و�أن »م�شوؤولية �شاحب 

�لعمل مرتبطة بفكرة حتمل خماطر �ملهنة« لت�شل �إل نتيجة �أن �حلادث يكون طارئ عمل عند ح�شوله »خالل �إنتقال 

�الأجري للو�شول �إل عمله �أو ملغادرته« من دون ��شرت�ط �أن يكون هذ� �الإنتقال حتت �إ�شر�ف �شاحب �لعمل �أو على 

نفقته. و�لالفت �أن خطاأ �ل�شحيتني يف �مللّفني �لر�هنني – �ملتمّثل باجتيازهما �الأوتو�شرت�د من دون ��شتخد�م ج�شر 

�مل�شاة – مل ُيعترب كافياً لرفع �مل�شوؤولية عن �شاحب �لعمل كون »�الأجري ال يحا�شب �إاّل �إذ� ثبت �أنه ت�شبب باحلادث 

ق�شد�ً«. 

تكون �لغرفة �لثالثة برئا�شة �لقا�شية �حلد�د بهذ� �ملعنى قد م�شت يف تو�شيع مفهوم طارئ �لعمل، مرّتبة م�شوؤولية 

بالتكافل و�لت�شامن على �شاحب �لعمل و�شركة �ل�شمان بالتعوي�ص عنه، يف توّجه �أكرث حماية لالأجر�ء.

وتبنّي �لدر��شة �أّن مفّو�ص  �حلكومة قّدم يف %66.5 من �لدعاوى مو�شوع �لدر��شة فقط مطالعة و�حدة. وفيما قدم 

مطالعتني يف %24.4 منها، فاإنه قدم ثالث مطالعات  و�أكرث يف قر�بة %5.5 من �لدعاوى. 

�أما بالن�شبة �إل �ملّدة �لتي ��شتغرقها مفّو�ص �حلكومة الإبد�ء مطالعته، فا�شتطعنا در��شة 41 ملفاً توّفر فيها معاً تاريخ 

�الإحالة �إل مفّو�ص �حلكومة وتاريخ �إبد�ء �ملطالعة للمقارنة بينهما. وقمنا بهذه �ملقارنة يف ما خ�ص �ملطالعة �الأول. 

ون�شّجل �أنه ويف ما خ�ّص �ملطالعة �الأول، �أجنز مفّو�ص �حلكومة يف 28 من هذه �مللفات )�أي %68.4 منها( 

مطالعته يف غ�شون �أقل من ثالثة �أ�شهر. و��شتغرقت 9 مطالعات )�أي %22( فرتة ترت�وح بني ثالثة و�شتة �أ�شهر، 

و��شتغرقت �ثنتان )�أي %4.8( فرتة ترت�وح بني �شتة وت�شعة �أ�شهر. كما ��شتغرقت �ثنتان )�أي %4.8( �أكرث من 

ت�شعة �أ�شهر.

دور مفّوض الحكومة: مدى تطابق المطالعة مع الحكم
�أما يف ما خ�ص ماآل �ملطالعات، ��شتطعنا در��شة م�شمون �ملطالعة �الأول )�أو �لوحيدة يف حال وجود مطالعة و�حدة يف 

�مللف( يف 126 ملفاً، كّلها يف بريوت.

وتبنّي �أنه يف %62 من �حلاالت، ياأتي حكم �ملجل�ص )حني يوجد مطالعة و�حدة( �أو قر�ره �الإعد�دي )حني يوجد 

�أكرث من مطالعة( مطابقاً للر�أي �ملدل به من قبل مفّو�ص �حلكومة، علماً �أن %69.6 من �أحكام �ملجل�ص هذه �آلت 

�إل قبول �لدعاوى �ملقّدمة من �الأجر�ء جزئياً و%7.6 كلياً. ويتفق �ملجل�ص جزئياً مع مفّو�ص �حلكومة يف 17% 

من �حلاالت، علماً �أن %85 من هذه �الأحكام �آلت �إل قبول �لدعوى �ملقّدمة من �الأجر�ء جزئياً و%10 كلياً. 

ويختلف �ملجل�ص مع �ملطالعة كّلياً يف %21 من �حلاالت، علماً �أن %59.2 من �أحكام �ملجل�ص هذه �آلت �إل 

قبول �لدعوى �ملقّدمة من �الأجر�ء جزئياً و%7.4 كلياً.

كيف قاربت مجالس العمل التحكيمية مسألة التعويض عن حوادث العمل؟

كيف قاربت مجالس العمل الصرف التعّسفي والتعويضات المّتصلة به؟
ت بحق �الأجر�ء يف �حل�شول على تعوي�ص 

ّ
يّت�شح بالنظر �إل عّينة �لدر��شة، �أّن غرف جمال�ص �لعمل �لتحكيمية �أقر

1451 من �لدعاوى �لـ221 �لتي قّدمها �الأجر�ء 
عن �ل�شرف �لتع�ّشفي يف %66.5 من �حلاالت �أي يف 

 هذ� �ملطلب يف %33.5 من �حلاالت �أّي يف 74 منها، علماً �أّن �شبب �لرّد 
2
وت�شّمنت هذ� �ملطلب. ورّدت

يف 32 منها )�أي ما يقارب %14.5 من جمموع دعاوى �ل�شرف �لتع�ّشفي( متّثل يف �نق�شاء �ملهلة �لقانونية 

لتقدميها. يّت�شح �إذ�ً �أن ن�شبة رّد مطالب �لتعوي�ص عن �ل�شرف �لتع�ّشفي ب�شبب �نق�شاء هذه �ملهلة )وهي �شهر من 

تاريخ �إبالغ �ل�شرف وفق �ملادة 50 من قانون �لعمل تبقى مرتفعة جد�ً. وال نبالغ �إذ� قلنا �أن هذه �لن�شبة �ملرتفعة 

تطرح فر�شية مفادها �أن ق�شر �ملدة �ملذكورة يوؤدي عملياً �إل حرمان عدد كبري من �الأجر�ء من �إمكانية �ملطالبة 

بتعوي�ص عن �ل�شرف �لتع�ّشفي. وهذ� ما يوجب �لعمل على تعديل هذه �ملادة من قانون �لعمل.

ونتناول يف هذ� �ملقال �ملعايري �لتي ��شتندت �إليها �ملجال�ص يف حتديد تعوي�ص �ل�شرف �لتع�ّشفي �لذي يفرت�ص �أن 

يرت�وح وفق �ملادة 50 من قانون �لعمل بني �أجر �لعامل �مل�شروف لفرتة �شهرين و�أجره لفرتة �إثني ع�شر �شهر�ً. 

رف �لتع�ّشفي  �ء �ل�شّ
ّ
ت باحلق يف �لتعوي�ص لالأجري من جر

ّ
وقد تبنّي لنا بعد مر�جعة �الأحكام �لـ145 �لتي �أقر

تها �ملجال�ص يبلغ بدل �أجر 6 �أ�شهر، علماً �أّنه بلغ متو�شط �أجر 6.2 �أ�شهر يف 
ّ
�أّن متو�ّشط هذه �لتعوي�شات �لتي �أقر

بريوت ومتو�شط �أجر 5.4 �أ�شهر يف جبل لبنان. ولكننا مل ن�شتطع �حل�شول على معلومات و��شحة من �الأحكام 

مو�شوع �لدر��شة ب�شاأن �شنو�ت �الأقدمية �أو عدد �الأ�شهر �لتي �حت�شب �لتعوي�ص على �أ�شا�شها يف 14 حكماً. 

ويخل�ص �لتدقيق يف �حلاالت �إل �الأمور �الآتية: 

غلبة معيار �الأقدمية يف حتديد �لتعوي�شات، من دون �أن يكون �ملعيار �لوحيد �ملوؤثر يف هذ� �خل�شو�ص. فاإذ� ح�شمنا 

�حلاالت �لتي مل نح�شل فيها على معلومات و�فية عن �شنو�ت �الأقدمية �أو عدد �الأ�شهر �لذي �حت�شب �لتعوي�ص 

ل �أن 100 من �أ�شل 131 �أجري�ً �أي ما ن�شبته %76 من جمموع �حلاالت، ح�شلو�  على �أ�شا�شها، يتح�شّ

على تعوي�ص يعادل �أجر عدد �أ�شهر يعادل عدد �ل�شنو�ت �لتي عملو� فيها �أو ينق�ص �أو يزيد عنه ب�شنة. 

�أن متو�شط �لتعوي�ص �ملمنوح للن�شاء �أقل من متو�شط �لتعوي�ص �ملمنوح للذكور، حيث بلغ �الأول بدل 5.2 �شهر 

عمل فيما بلغ �لثاين بدل 6.1 �شهر عمل. 

�أن جمال�ص �لعمل �لتحكيمية ذكرت �شر�حة، باالإ�شافة �إل معيار �الأقدمية، جمموعة من �ملعايري �الأخرى وفق ما 

نتبّينه من �جلدول �أدناه. 

المعايير التي إستندت إليها المجالس لتحديد مقدار التعويض

معيار تحديد مقدار 

التعويض

عدد األحكام التي استندت فيها 
مجالس العمل إلى المعيار 

النسبة )من أصل 145 حكماً(

%7652.4 سن األجير

%10371 مدة الخدمة

%4531 الوضع العائلي و/أو الصحي

%9666.2نوع العمل

%3121.4 مقدار الضرر 

مدى اإلساءة في
 استعمال الحق

 6242.7%

الظروف المحيطة 
بالصرف/ الفسخ

 11176.5%

الظروف االجتماعية 

والمالية للجهة المدعية 

 3423.4%

%10.7 مقدار أجرها 

%74.8 ذكر المادة 50 فقط

سلطة المجلس التقديرية 
من دون إعطاء معيار آخر

 21.3%
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كيف قاربت مجالس العمل التحكيمية التذّرع بالظروف 
اإلقتصادية لصرف األجراء؟

دعاوى تثبت االنتهاك الواسع لقانون الضمان االجتماعي

يوؤّدي �لتذّرع بال�شرف ب�شبب �لظروف �الإقت�شادية �إل �إعفاء �شاحب �لعمل من �أي موجب بالتعوي�ص 

�ء �ل�شرف �لتع�شفي على �الأجر�ء يف حال توّفر �شروط تطبيق �ملادة 50 فقرة )و�و(. ومن �ملعلوم 
ّ
من جر

�أن عدد �لطلبات �ملقدمة لوز�رة �لعمل لال�شتفادة من �شروط �ل�شرف �القت�شادي يف �زدياد مّطرد يف 

.
1
�الأخرية �ل�شنو�ت 

. وفيما تبدو رقابة 
2
وقد رّدت �ملجال�ص تذّرع �أ�شحاب �لعمل باالأ�شباب �القت�شادية يف 40 حكماً

�أ�شحاب �لعمل �ل�شروط �ل�شكلية �جلوهرية �ملن�شو�ص عنها  جمال�ص �لعمل �لتحكيمية على مدى مر�عاة 

، كان من �لالفت �أن بع�ص �أحكام 
3
يف �ملادة 50 فقرة  )و�و( ��شتعادة الجتهاد ر��شخ لدى حمكمة �لتمييز

�لعينة ذهبت �أبعد من ذلك يف �جتاه فر�ص �لرقابة على مدى توّفر �الأ�شباب �القت�شادية فعلياً. 

الشروط الشكلية، جوهرية 

تبدو جمال�ص �لعمل �لتحكيمية حري�شة من جهة �أول على مر�قبة مدى �لتز�م �أ�شحاب �لعمل بال�شروط 

�ل�شكلية �لتي تفر�ص �ملادة 50 )و�و( على �شاحب �لعمل �لتقّيد بها، ال �شيما يف �شوء ت�شديد حمكمة 

�لتمييز على �لطابع »�جلوهري« لهذه �ل�شروط. فيقت�شي بح�شب غرف خمتلفة من جمال�ص �لعمل 

، وب�شرورة �لتقّيد 
4
�لتحكيمية �إبالغ وز�رة �لعمل بالتوّجه �إل �شرف �الأجري ب�شبب �لظروف �الإقت�شادية

ع، بو�شعه هذ� �ل�شرط �ل�شكلي ب�شرورة قيام 
ّ
 �أن »�مل�شر

6
. و�أو�شح �أحد �الأحكام

5
مبهلة �ل�شهر �لقانونية

�شاحب �لعمل باإبالغ وز�رة �لعمل رغبته باإنهاء عقد �لعمل قبل �شهر من تنفيذه وباإلز�مه �لت�شاور مع 

�لوز�رة لو�شع برنامج نهائي لذلك �الإنهاء، هدف �إل حماية �لعامل عن طريق �إعطاء �لوز�رة �ملذكورة 

جمااًل ملر�قبة كيفية �إنهاء عقود �لعمل باالإ�شتناد �إل �الإدالء باأ�شباب �إقت�شادية وذلك �شمن مهلة حّددها 

 بعدم �الإكتفاء ب�شرط �إبالغ �شاحب �لعمل وز�رة �لعمل رغبته يف �إنهاء 
7
�لن�ص«. كما ت�شّددت �ملجال�ص

عقود �لعمل بل ب�شرورة �أن يتم و�شع برنامج نهائي الإنهاء تلك �لعقود تر�عى فيها �عتبار�ت عدة بالت�شاور 

بني �شاحب �لعمل و�لوز�رة.

من �لالفت يف هذ� �الإطار �أي�شاً عدم �كتفاء �ملجل�ص باإعالن �إفال�ص �ل�شركة �شاحبة �لعمل الإعتبار 

�ل�شرف مربر�ً، بل فر�شه يف هذه �حلالة �أي�شاً على �ل�شركة �ملفل�شة �لتقّيد بال�شروط �ل�شكلية �ملن�شو�ص 

عنها يف �لفقرة )و( من �ملادة 50/عمل. وعليه، �عتربت �لغرفة �لر�بعة يف جمل�ص �لعمل �لتحكيمي يف 

، �أن »�إفال�ص �ملّدعى عليها ال يربر �شرف وعدم �إعطاء �ملدعي ما 
8
بريوت برئا�شة �لقا�شية جمال حممود

ي�شتحق من تعوي�شات و�أجور عن �ملدة �لتي خدم فيها«. ويف �الإجتاه نف�شه، ذهبت �لغرفة �الأول يف جمل�ص 

 �لتي �عتربت �أنه »وحيث �أّن توّقف 
9
�لعمل �لتحكيمي يف جبل لبنان برئا�شة �لقا�شية يوال �شليالتي

�ل�شركة �ملفل�شة عن متابعة ن�شاطها �لتجاري ب�شبب �حلكم باإعالن �إفال�شها ال يعفيها عن �لتعوي�ص على 

�ملدعي عن ف�شخ عقد عمله وعن مهلة �الإنذ�ر طاملا �أنها مل تتقيد ب�شرط �لفقرة )و( من �ملادة 50 عمل«. 

رقابة القضاء على التذّرع بالّصرف االقتصادي: أبعد من الشروط الشكلية

لعّل �الإجتهاد �الأو�شح يف هذ� �خل�شو�ص هو �جتهاد �لغرفة �خلام�شة يف جمل�ص �لعمل �لتحكيمي يف 

 �أنه »ولئن كان �مل�شرتع مل يذكر 
10

بريوت برئا�شة �لقا�شية هيام خليل �لتي �عتربت يف �أحكام عّدة لها

�شر�حة يف �لفقرة )و( من �ملادة 50 من قانون �لعمل باأّنه ال يحق ل�شاحب �لعمل �الإقد�م على �ل�شرف 

الأ�شباب �إقت�شادية �إاّل بعد �حل�شول على مو�فقة وز�رة �لعمل، بيد �أن �مل�شرتع بفر�شه موجب �لت�شاور 

مع �لوز�رة �ملذكورة لو�شع برنامج نهائي لهذ� �الإنهاء، ق�شد �أنه يف حال عدم مو�فقة وز�رة �لعمل على 

هذ� �لربنامج �لنهائي وعدم �لتو�شل معها �إل �إتفاق حول �لو�شائل �لالزمة الإعادة ��شتخد�م �الأجر�ء 

�مل�شروفني من �خلدمة، و�إ�شر�ر �شاحب �لعمل، بالرغم من ذلك، على عملية �ل�شرف يكون هذ� �الأخري 

قد خالف منطوق �لفقرة )و(، وبالتايل يكون �ل�شرف م�شتند�ً �إل �شبب غري �شحيح ومن قبيل �لتجاوز 

�أو �الإ�شاءة يف �إ�شتعمال حق �لف�شخ«. وتابعت �لغرفة معتربة مبا ال لب�ص فيه �أن »نية �مل�شرتع تتعدى 

�الإجر�ءت �ل�شكلية �إل تقييد حرية �شاحب �لعمل ملنعه من �الإنفر�د يف عملية �ل�شرف لدو�ٍع �إقت�شادية 

موؤ�ش�شته«.  بكيفية عمل  تتعلق 

كما �أّكدت �لقا�شية خليل على �ت�شام �لن�ص بالطابع �الإلز�مي لتعّلقه بالنظام �لعام، معّللة ذلك بهدف 

. ويف �الإجتاه نف�شه 
11
ن�ص �ملادة 50 )و�و( �ملّتجه �إل »حماية �الأجري ملنع �أي جتاوز قد ي�شبب �الإ�شاءة له« 

.
12

ذهبت �أي�شاً �لغرفة �لثالثة يف جمل�ص �لعمل �لتحكيمي يف جبل لبنان برئا�شة �لقا�شية مري�ي �حلد�د

كما ذهبت �لقا�شية �حلد�د يف �أحد �أحكامها يف �جتاه فر�ص �إثبات توّفر ظروف �إقت�شادية. فقد ورد يف 

، »�أن �ملدعى عليها )�شاحبة �لعمل( مل تثبت وجود ظروف �قت�شادية قاهرة ترّبر 
13

حيثيات �أحد �أحكامها

�ل�شرف خا�شة و�أنها مل تتقّيد بال�شرط �ل�شكلي �ملفرو�ص يف �لبند و�و«، لتخل�ص �إل ��شتبعاد �أي تذّرع 

�القت�شادية.  بالظروف 

بّينت عينة �الأحكام مو�شوع �لدر��شة �أن �الأجر�ء �لعاملني يف �لقطاع �خلا�ص طالبو� يف 74.6% )�أي 

200( من �لدعاوى �ملرفوعة من قبلهم )268(، باإدخال �ل�شندوق �لوطني لل�شمان �الجتماعي يف 
�لدعوى. وقد ثبت حجم �لدعاوى و�لنز�عات �ملت�شلة بعدم �الإلتز�م ب�شروط �ل�شمان �الجتماعي، بحيث 

ثبت يف 16 حكماً �أن �شاحب �لعمل تخّلف عن �لت�شريح عن �الأجري )�أي ما ن�شبته %7.6 من 

ح عنه متاأخر�ً )�أي ما ن�شبته %11.2 من جمموع 
ّ
(، ويف 30 حكماً �أنه �شر

1
جمموع �الأحكام �لنهائية

ح عن ر�تب �أقل )�أي ما ن�شبته %11.2 من جمموع 
ّ
�الأحكام �لنهائية(، ويف 30 حكماً �أنه �شر

�الأحكام �لنهائية(. وهذ� يعني �أن �إخالل �أ�شحاب �لعمل بحقوق �الأجر�ء يف �ل�شمان �الجتماعي بدرجة 

�أو باأخرى قد ثبت يف %40 من �الأحكام �لنهائية مو�شوع هذه �لدر��شة.  

تن�ص �ملادة 52/عمل يف فقرتيها 1 و2 على ما يلي: »ال يوّجه �الإنذ�ر: )1( �إل �ملر�أة �حلامل. )2( �إل 

�ملر�أة �ملجازة بد�عي �لوالدة«. و�شمن �لعّينة، وجدنا قر�ر�ً و�حد�ً �شادر�ً عن جمل�ص �لعمل �لتحكيمي 

يف بريوت بدعوى �شرف �أجرية �أثناء فرتة حملها. تف�شيلياً، طلبت �أجرية مّت �شرفها بعد �شنتني ون�شف 

تقريباً من بدء عقد �لعمل، �إلز�م �شاحبة �لعمل باأن تدفع لها تعوي�ص �شرف تع�ّشفي بحده �الأق�شى �شند�ً 

50/عمل بعد �عتبار �لعقد مف�شوخاً على م�شوؤوليتها و�إلز�مها بدفع �أجورها �مل�شتحقة عن  الأحكام �ملادة 

فرتة حملها �ملتبقية. �أجابت �شاحبة �لعمل بوجوب رد �لدعوى متذّرعة بـ«عدم حاجتها �إل �أكرث من 

حما�شب رئي�شي، �إ�شافة �إل �أن �ل�شرف �أتى مربر�ً لتو�فر �أحكام �ملادة 74 فقرة 4 عمل«. 

�نتهى جمل�ص �لعمل �لتحكيمي يف بريوت )�لغرفة �لر�بعة برئا�شة �لقا�شية جمال حممود( �إل �عتبار 

ف �ّت�شم بالطابع �لتع�ّشفي. وفيما منح �ملجل�ص �لعاملة �حلد �الأدنى من �لتعوي�ص، �أي ما يعادل 
ّ
�أن �ل�شر

ر�تب �شهرين فقط عن �ل�شرف �لتع�شفي، عّو�ص يف �ملقابل عن ذلك من خالل �إلز�م �ملدعى عليها بدفع 

�أجورها �مل�شتحقة عن فرتة حملها �ملتبقية )�أي 6 �أ�شهر( الأن �شرفها �أتى خمالفاً لالأحكام �ملن�شو�ص عنها 

يف �ملادة 52 فقرة )1(/عمل �لتي حّظرت توجيه �إنذ�ر �ل�شرف �إل �ملر�أة �حلامل م�شددة على �أن �ملدعى 

عليها كانت على علم بو�شع �ملدعية عند توجيه كتاب �ل�شرف لها.

جتيز �ملادة 75/عمل لالأجري ترك عمله قبل �نتهاء مدة �لعقد )�إذ� كان �لعقد حمدد �ملهلة( �أو من دون 

�إنذ�ر �شاحب �لعمل )يف حال كان غري حمدد �ملهلة( يف بع�ص �حلاالت مع �عتبار عقد �لعمل مف�شوخاً 

على م�شوؤولية �شاحب �لعمل. ومن هذه �حلاالت، ممار�شة �شاحب �لعمل �أو ممثله �أعمال عنف بحق 

�الأجري )فقرة 4( و�إخالل �شاحب �لعمل بحقوق �الأجري.  

من �أبرز �أحكام �لعّينة يف هذ� �خل�شو�ص �حلكم �ل�شادر عن �لغرفة �لثالثة يف جمل�ص �لعمل �لتحكيمي يف 

. وقد �عتربت هذه �لغرفة تطبيقاً لهذه �ملادة، �أنه يقت�شي »تف�شري 
2
جبل لبنان برئا�شة �لقا�شية مري�ي �حلد�د

�لفقرة �ملذكورة باإرتكاب �شاحب �لعمل عنفاً مادياً �أو معنوياً على �شخ�ص �الأجري«، �إذ �أن »�لعنف �ملعنوي 

ي�شتوي و�لعنف �ملادي يف �أثره على �ل�شخ�ص و�الأمل �لذي قد ي�شببه«. و�إثر ذلك، ر�أى �ملجل�ص �أن �إتهام 

ف )�شاحب �لعمل( معه على هذ� �الأ�شا�ص ُيعترب عنفاً معنوياً ممار�شاً 
ّ
�ملدعي بال�شرقة يف مكان عمله و«ت�شر

عليه خا�شًة نظر�ً للجرم �ملن�شوب له و�ت�شافه باجلرم �ل�شائن«، لتنتهي �إل �عتبار عقد �لعمل مف�شوخاً على 

�لعمل. م�شوؤولية �شاحب 

ومن �أحكام �لعّينة �أي�شاً، �عتربت �لغرفة �الأول من جمل�ص �لعمل �لتحكيمي يف جبل لبنان برئا�شة 

�لقا�شية يوال �شليالتي �أن من حق �الأجرية �أن ترتك عملها �شند�ً للمادة 75 �لفقرة 2 من دون �إنذ�ر 

م�شبق، بعدما ثبت �أن �ملدعية )�شاحبة �لعمل( قد �أخلت مبوجباتها �لقانونية جتاه �ملدعى عليها )�الأجرية(. 

فاملدعية »مل تكن قد �شرحت عن �ملدعى عليها )�الأجرية( لدى �ل�شندوق �لوطني لل�شمان �الإجتماعي 

�إال لفرتة �إ�شتخد�م �شهر و�حد )...(«، و«مل تقدم �أي �إثبات يف �مللف على ت�شديد �ملدعى عليها 

بدل �لنقل طول فرتة عملها لديها �أو ت�شديد �لزيادة �ملقررة مبوجب �ملر�شوم رقم 2012/7426 تاريخ 

.
3
»2012/1/25

مطلب تعويض عن صرف أجيرة أثناء فترة حملها

العنف المرتكب من صاحب العمل نفسي أيضا
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سعدى علوه

منطقة  نحو  وحمّفرة  قا�شية  جة 
ّ
متعر �لطريق  تنحدر 

وديان  �أحد  يف  "�شياحية"  �مل�شّنفة  �ل�شمك  عيون 

منطقة �ل�شّنية يف �شمال لبنان. �لطريق �ل�شيقة توؤ�شر 

خارج  تبقى  �لتي  للمنطقة  �لو��شح  �الإهمال  �إل 

من  �لطبيعية  مقدر�تها  برغم  �لتنمية،  م�شاريع  خارطة 

 يف �لعديد 
ّ
مياه وثرو�ت حرجية وزر�عية. هناك ي�شطر

و"بيك- �شيار�ت  من  �الآليات  �شائقو  �الأمكنة  من 

طويلة  م�شافات  �لرجوع  �إل  و"تر�كتور�ت"  �آب" 

لتمرير بع�شهم �لبع�ص، لتعّذر عبور �آليتني يف �لوقت 

�شو�قي  يف  �ل�شخية  �لينابيع  مياه  جتري  وهنا  نف�شه. 

�إذ ال �شبكات مياه  �أهل �ملناطق عط�شى،  �لري، فيما 

ت�شل بها �إل �ملنازل، كما ال �شبكات �شرف �شحي. 

ويف قرى �ل�شنية �لنائية، كما يف مناطق ريفية وزر�عية 

�حلفرة  عن  قليلة  �أمتار�ً  �الإرتو�زي  �لبئر  يبعد  �أخرى، 

�ل�شحي. لل�شرف  �ملخ�ش�شة 

»العمل المياوم، 
وغالبيته في الزراعة، 

هو خبز الناس في 
قرحيا«

يف �لطريق �إل عيون �ل�شمك من بلدة قرحيا �ل�شهرية 

مب�شاحر �لفحم وبيادر �لقمح و�ل�شوفان، كانت �ل�شاعة 

مقتبل  يف  �شبان  �أربعة  وكان  ع�شر�ً،  �خلام�شة  تقارب 

تت�شع  ال  حيث  �الأخر،  ور�ء  �لو�حد  ي�شريون  �لعمر 

�إل  �نتبهو�  �إذ�  جنب،  �إل  جنباً  ل�شريهم  �لطريق 

�ل�شيار�ت.  �شرورة تركها مفتوحة لعبور 

"�أين ميكن �أن جند عمااًل زر�عيني؟"، ن�شاأل �ل�شبان. 

نحو  ر�أ�شه  يدير  وهو  �شناً  �أكربهم  من  �جلو�ب  ياأتي 

"عندك  �لع�شكر  يتبعونه ك�شف  �لذين  �لثالثة  رفاقه 

�أربعة هون، نحن". 

ت�شميته،  على  �تفقو�  كما  �ملجموعة"،  "قائد  يبلغ 

�حلديث،  الئق  مهذب،  �شاب  �لعمر.  من  عاماً   22

تعمل  "ماذ�  وقوية.  ور�شينة  حمببة  �شخ�شية  ذو 

�إ�شتغل  عم  �أ�شابيع  خم�شة  يل  "�شار  كمز�رع؟" 

ذكر  يف  يرغب  مل  �لذي  �ل�شاب،  يرد  بامل�شاحر"، 

��شمه. و�شرعان ما ي�شيف "من وقت �إ�شر�ب �أ�شاتذة 

م�شتعار(  )��شم  �شامر  يدر�ص  �للبنانية".  �جلامعة 

 )Physique énergétique( �لطاقة  فيزياء  علم 

�شبع  على  وحيد  "�شاب  �للبنانية.  �جلامعة  يف 

�لتي جاءت  �مل�شنة  �ل�شيدة  عنه  فت 
ّ
عر بنات"، كما 

"�جَلمعة" يف طريق �شيعتها. ي�شتغّل  ت�شتك�شف �شر 

�ملنا�شبات  �أو  �الإ�شر�بات  يف  �شو�ء  �لعطل  �شامر 

مبا  كمز�رع،  ليعمل  �ل�شيف  كما  وغريها(  )�أعياد 

فيها جمع �حلطب وت�شحيل �الأحر�ج حت�شري�ً مل�شاحر 

�لطالب  ت�شاعد  �ليوم،  يف  لرية  �ألف  ثالثون  �لفحم. 

يعيل  �لذي  �أبيه  عن  م�شروفه  تخفيف  يف  �جلامعي 

زوجته.  ومع  معه  �أ�شخا�ص  ع�شرة  من  موؤلفة  عائلة 

ب�شاعد  جيد(  )�أي  موفق  �ل�شغل  مو�شم  يكون  "ب�ص 

بيي مب�شروف �لبيت"، يقول. 

برفقة  كانو�  �لذين  �لثالثة  �لفتيان  من  �أي  ي�شل  مل 

�شامر �إل �جلامعة بعد: "نحن كمان من�شتغل بالعطل 

�ملدر�شية". يعمل �لفتيان، �لذين تر�وح �أعمارهم بني 

"ب�ص  عائالتهم  مع  �شو�ء  كمياومني  عاماً،   18 �إل   15

متعهدي  عند  �أو  عاخلفيف"،  �أجرتي  بيعطيني  بيي 

�لزر�عة، هو خبز  وغالبيته يف  �ملياوم،  �لعمل  م�شاحر. 

�لنا�ص يف قرحيا. 

عندما ضرب الزلزال دبعل 
راعتها وز

عيون  نحو  �ل�شنية  و�دي  �أ�شفل  يف  قرحيا  تنب�شط 

للقمح  �لذهبية  �حلقول  عليها  تدل  �ل�شمك. 

�أغمار  يف  وجمعوها  �أهلها  ح�شدها  وقد  و�ل�شوفان 

حبوبها.  و��شتخر�ج  "�لدّر��شة"  لقدوم  �إ�شتعد�د�ً 

ر�أ�ص �جلبل،  بلدة دبعل على  فوق قرحيا هذه، ترتبع 

�لرئي�شية  �لطريق  �ملنعطف على ميني  تاأتيها من  حيث 

مقارنة  كمدينة  تبدو  �لتي  �ل�شناوية  �ل�شفرية  بلدة  يف 

بالقرى �لريفية �لفقرية �لتي حتيط بها.

من �شاحة �ل�شفرية تنعطف �لطريق باجتاه �ليمني �إمعاناً 

من  كيلومرت�ت  خم�شة  نحو  بعد  �ل�شّنية.  جرود  نحو 

و�ل�شنوبر  و�لبطم  بال�شنديان  �ملغطاة  و�الأودية  �جلبال 

متفرقة  �شكنية  الأحياء  جتمعات  �إل  ت�شل  �لربي، 

�الأخرى  �لبلد�ت  ت�شبه  ال  بلدة  دبعل.  بلدة  ت�شكل 

�لتي تتو�شع من �شاحة رئي�شية نحو �الأطر�ف، �إذ �شبق 

و�شرب �لزلز�ل دبعل لي�شقها �إل ثالث مناطق. 

�أو�شح  يف  دبعل  يف  �لزر�عي  �لعمل  يتجلى  هناك 

بالبلدة يف  �شوره بعد �لكارثة �جليولوجية �لتي حّلت 

2003. يومها �شرت معلومة يف لبنان �أن زلز�اًل حملياً 

�شرب �ل�شّنية وحتديد�ً بلدة دبعل. ومن يومها مل تعد 

دبعل �إل �شابق حالها. حتولت من بلدة و�حدة مبنازل 

دبعل  �إل  ينابيعها  �أحد  حول  تتجمع  قدمية  حجرية 

تت�شل  �لتي  �لو�شطى  ودبعل  �لغربية  ودبعل  �ل�شرقية 

ببلدة حويك جارتها. 

دبعل  �أهايل  �شمع  يومها،   .2003 يف  �الأر�ص  زحلت 

يف  �لتف�شيخ  وبد�أ  بيوتهم،  يف  "طقطقة"  �أ�شو�ت 

ما  وفق  �ملنازل،  بع�ص  تغرّي مكان  ثم  بع�شها،  جدر�ن 

جنح  لـ"�ملفكرة".  فار�ص  حممود  �لبلدة  خمتار  يوؤكد 

�لزلز�ل  �أن يدمر  �لبيوت قبل  �الأهايل يف �خلروج من 

�الأر�ص  زحلت  "وكمان  �لقدمية.  دبعل  منازل  معظم 

خ�شر  نف�شه  �ملختار  ي�شيف.  و�حلقول"،  �لكروم  مع 

"كانت كّلها حيطان  �آالف مرت مربع   4 �أر�شاً مب�شاحة 

)نزلة(  دهدرينة  �إل  �لزلز�ل  حّولها  وجلول،  دعم 

على  �لدولة  عّو�شت  �لو�دي".  من  جزء�ً  و�شارت 

�ملختار مليون ون�شف �ملليون لرية بدل �الأر�ص، بينما 

كان قد دفع 22 مليون لرية ال�شت�شالحها. 

�أر��شيهم. وح�شب �الأهايل،  �أهايل دبعل معظم  خ�شر 

�لعليا  و�لهيئة  �للبناين  �جلي�ص  عرب  �لدولة  خّمنت 

تعوي�شات  ودفعت  �مل�شاكن،  يف  �خل�شائر  لالإغاثة 

�لزر�عية  و�خل�شائر  �الأر��شي  �أهملت  ولكنها  من�شفة، 

�الأر��شي  وحتى  مثمرة  و�أ�شجار  وب�شاتني  كروم  من 

�لتي غرّي �لزلز�ل مالحمها.

�عتماد  "�شار  �لبلدة.  �لو�قع غرّي يف �شبل عي�ص  هذ� 

كما  �ملياوم،  �لعامل  )�أي  �لفاعل  �شغل  ع  �لعائالت 

من  �أقوى  �لنا�ص  عند  و�الأرياف(  �ل�شّنية  ي�شمونه يف 

قبل"، وفق ما يوؤكد �أبو عامر، �أحد �أبناء دبعل. 

�ملناطق  معظم  كما  �ملرتوكة  بدبعل  تتاأمل  حني 

تديّن  �أ�شباب  تدرك  خا�شة،  و�ل�شّنية  عامة،  �لنائية 

�ملدن  نحو  بع�شهم  ونزوح  �أبنائها،  بني  �لتعليم  ن�شبة 

�لع�شكر  لبع�ص  �إال  �لوظائف  وقلة  طر�بل�ص،  وخا�شة 

يعتربونهم.  �ملحظوظني، كما 

»تنفي الضّنية ومعها 
جرود عّكار المعتقد 

السائد في لبنان اليوم 
عن عدم وجود عمال 

لبنانييين مياومين 
يعملون ببدل أجر 

يومي«
ح�شلت  خالفات  بعد  قفلت 

ُ
�أ �لوحيدة  �ملدر�شة 

قتل.  جرمية  خلفية  على  �لبلدة  من  عائلتني  بني 

خم�شة  نحو  تبعد  �لبلدة  من  �إبتد�ئية  مدر�شة  �أقرب 

و�لثانوي  �لتكميلي  تالمذة  يقطع  فيما  كيلومرت�ت، 

"ملن  �لعلم  ور�ء  �شعياً  �حلافلة  يف  دقيقة  �أربعني  نحو 

كلفة  دفع  هو  هنا  و�ل�شبيل  �شبياًل"،  �إليه  ��شتطاع 

�لنقل ولي�ص �ملدر�شة فقط.

اإلختيار بين الدواء والجامعة
ت 

ّ
�أ�شر عمرها.  من  ع�شرة  �لثامنة  يف  �شبية  فريال، 

تلحقها  لكي  �لثانوي  تعليمها  �إكمال  على  و�لدتها 

فريال  بد�أت  �لعايل،  للتعليم  حت�شرها  مع  باجلامعة. 

بحاجة  �أنها  �لطبيب  قال  �لدم.  يف  �شعف  من  تعاين 

يف  دوالر  مئة  كلفته  تبلغ  �حلياة،  مدى  د�ئم،  لدو�ء 

�لعالج على  تاأمني كلفة  �لعائلة  �آثرت  �ل�شهر. وعليه، 

�إر�شالها �إل �جلامعة.

م�ص  "يعني  �لزر�عة  يف  مياوماً  فريال  و�لد  يعمل 

ثمن  تغطي  جهة  �أي  هناك  لي�ص  وعليه،  م�شمون". 

منه:  جزء  حتّمل  يف  ت�شاعد  حتى  �أو  �بنته  دو�ء 

�ل�شمك  �شياد  متل  بالبناء  �أو  بالزر�عة  "�لفاعل 

نف�شه  يف  يحز  �لذي  �لرجل  يقول  م�شمون"،  م�ص 

"كنت  وتعليمها  �بنته  �شحة  بني  لالإختيار  ��شطر  �أنه 

وتوؤمن  تتعلم  وبت�شتحق  �شاطرة  �شبية  علمها،  بحب 

ي�شّيع  وهو  يقول  معلمة"،  بت�شري  كانت  م�شتقبلها، 

فريال بنظره، وهي ت�شع �لطعام يف قن �لدجاج.

�أم حميد و�حدة من ن�شاء دبعل �للو�تي ي�شاهمن يف 

تلّم�ص منظومة  �أ�شرهن بقوة. يف دبعل، ميكن  �قت�شاد 

�جتماعية ـ �قت�شادية، لكّل فرد من �لعائلة عامة دوٌر 

بارز فيها. 

من  نوع  )وهو  و�لزوباع  �لربي  �لزعرت  �أع�شاب  من 

�لزعرت(، جتمع �أم حميد ما يقارب كيلوغر�م �إل �إثنني 

�آالف  بع�شرة  �لكيلوغر�م  تبيع  �ملو�شم(.  )ح�شب 

ل�شابني  �أم  وهي  �ل�شيدة،  تعتني  �لزعرت،  مع  لرية. 

دجاجة   15 بـ  �أي�شاً،  �لزر�عة  يف  كـ"فعالة"  يعمالن 

مع  �لبي�ص.  ت�شع  �أي  تقول،  كما  "بّيا�شة"،  بلدية 

حقلة  )وهي  �خل�شار  "�شحرى"  بـ  تهتم  �لدجاج، 

�شغرية ال تتجاوز 700 مرت مربع( لتنتج حاجة �لبيت 

�شوي  "وببيع  �ملو�شمية  �خل�شار  �أنو�ع  جميع  من 

وبع�ص  و�لزعرت  �لبلدي  �لبي�ص  ثمن  من  كمان". 

�خل�شار "كمان بخبز ع �إيدي"، متكّنت �أم حميد من 

بناء  كلفة  من  لبنانية  لرية  ماليني  بثمانية  �مل�شاهمة 

منزل �أحد ولديها. "وعم جمع ل�شاعد �لتاين". هذه 

"مرة كنت  �أم حميد حياتها  �مل�شاعدة كادت تكلف 

ما  كبري،  زعرت  �ل�شخري عم حو�ص جّم  �جلبل  بن�ص 

"�لقر�شة"  تكن  مل  برقبتي".  بقر�شة  �إال  ح�شيت 

وكان  بيتها  �إل  حميد  �أم  عادت  �أفعى.  لدغة  �شوى 

كوب  �شربت  �لبرتون.  يف  يعمالن  وولد�ها  زوجها 

�شّم  بريد  �حلليب  �إنه  �إ�شمع  "كنت  ونامت  حليب 

قلت  �هلل،  "على  �تكلت  بعدما  نامت  قالت.  �حلية"، 

يومها  بعي�ص".  عيلتي  و�شاعد  عي�ص  ن�شيب  �إيل  �إذ� 

�شعرت باأمل يف عينيها "بظو� عيوين لرب�، ب�ص بعدين 

�شّحيت". 

عيد  عطلة  يف  �أّمه  ليزور  جاء  �لذي  حميد  يقول 

ع  فوت  حتى  عملتها  وما  و��شطة  خّليت  "ما  �لفطر 

يعمل  �حلال".  م�شي  ما  ب�ص  حايل،  و�أّمن  �جلي�ص 

بلد�ت  �إحدى  يف  مي�شورة  عائلة  عند  ر�عياً  حميد 

وجبنة  ولبنة  ولنب  حليب  ي�شرتو�  بيحبو�  "ما  �لكورة 

متلكها  باأر�ص  �أي�شاً  يهتم  �ملاعز،  مع  يقول.  بر�"،  من 

�لعائلة "بزرع لهن وب�شقي بالوقت يلي ما بطلع باملعزة 

ع �ملرعى". تدفع �لعائلة 700 �ألف لرية لبنانية حلميد 

تاأمني  وال  �شحي  �شمان  عندي  ما  "ب�ص  �ل�شهر  يف 

 " "حمظوظاً لي�ص  حميد  �شقيق  �أخي".  متل  متلي 

بيقب�ص  بي�شتغل  يل  ويوم  �ليوم،  ع  "بي�شتغل  مثله: 

و�إال ما بيطّلع قر�ص". 

إلى...العمل الهجرة  موسم 
لقمة  ور�ء  للهجرة  خطاً  حميد،  �شقيق  �أيوب،  ير�شم 

�شي  دبعل  من  "منطّلع  �لطيور:  هجرة  ي�شبه  �لعي�ص 

�لذي  �الأربعيني  �لرجل  يقول  ورجل"،  �شاب   13

شروط العمل
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�أر�شه  جلول  يف  �خلوخ  �أ�شجار  عائلته  مع  يقطف  كان 

"جيت ع �لعيد يومني عم ب�شتغل فيهن باأر�شي". 

�شمن  �أيوب،  يقول  كما  دبعل،  ورجال  �شبان  يتجّمع 

تنورين  نحو  دبعل  من  �أيوب  رحلة  تبد�أ  جمموعات. 

هناك،  بع�ص".  مع  و�حد   13 �آب،  ببيك  "مرنوح 

يعمل �لعمال �لزر�عيون �الآتون من دبعل يف ت�شحيل 

معّلمّية  بده  الأنه  ت�شحيل  "من�شتغل  �لتفاح  �أ�شجار 

�ألف   45 وخربة". ينال كل عامل يف �لت�شحيل مبلغ 

لرية عن يوم �لعمل "و�إذ� دوبلنا )�أي �شاعفنا �شاعات 

هوؤالء  ي�شتاأجر  زيادة".  نهار  ن�ص  مناخد  �لعمل( 

كل  يحمل  بع�ص".  مع  كلنا  "منقعد  جماعياً  منزاًل 

ويت�شاركون  وو�شادة  غطاء  مع  ��شفنجية  فر�شة  منهم 

تنورين  ور�شة   
ّ
ت�شتمر �لنقال.  و�لغاز  ر  �حُل�شُ ثمن  يف 

بعدها  �لعمل.  من  �شهرين  نحو  �للقلوق  مع  وحميطها 

جرود  نحو  جتمعهم،  ي�شمون  كما  "�لور�شة"،  تنزل 

�لعربه  �لكفور  بلدة  زيتون  فرط  يف  "نعمل  �لبرتون 

�لزيتون  فرط  يف  �لفاعل  يومية  تقّل  طبعاً  وحمطيها". 

وفينا  �ألف لرية،   30 �لفرط  "مناخد ع  �لت�شحيل  عن 

�لزيتون،  فرط  بعد  باملو�شم".  �لعمل  �شاعات  ندوبل 

مو�شم  ومن  �لزيتون.  ت�شحيل  يف  دبعل  رجال  يعمل 

�لبرتون  جرود  وقرى  بلد�ت  بني  يتنقلون  �آخر  �إل 

خوخ،  كرز،  ومنقطف  "من�شّحل  �لكورة  ومنطقة 

�ل�شورية  �ملناف�شة  ي�شكو� هوؤالء من  و�إجا�ص".  در�ق، 

هالأ  ي�شحلو�،  ما  �ل�شوريني  "كانو�  �ليومي  �لعمل  يف 

عندهم  ما  �إنهم  مع  بالت�شحيل،  ي�شّغلوهم  عم  �شارو� 

خربة"، وفق ما يقول �أيوب.  

بلدته  باإبن  مقارنة  بـ"�جليد"  و�شعه  �أيوب  ي�شف 

"ب�ص  �أوالد  ثمانية  �أيوب  لدى  حممد.  �أبو  ر�غب 

�حلمد�هلل �شحتهم منيحة". يف �ملقابل لدى �أبو حممد 

وبيلزمهم  �أدوية  "عندهم  �الإعاقة  �أبناء من ذوي  ثالثة 

�إحتياجات كتري"، ولي�ص لديه �شمان �شحي �أو تاأمني 

الأنه يعمل يومياً كـ "فاعل" زر�عي. 

ت�شتهر كل بلدة من بلد�ت جرود �ل�شنية بعمل معنّي 

جريون،  رزقهم.  وم�شدر  الأبنائها  �ص"  كـ"تخ�شّ يبدو 

و�مل�شاحر،  �لفحم  بعمال  م�شهورة  �ملثال،  �شبيل  على 

و�ل�شوفان،  �لقمح  زر�عة  �إل  باالإ�شافة  �أي�شاً،  وقرحيا 

فيما ترتّبع دبعل على ر�أ�ص قائمة �لبلد�ت �لتي ت�شّدر 

�لعمالة �إل خارج �لق�شاء.

»في المجتمع الزراعي، 
غالبية النساء منتجات 

وعامالت في منازلهن 
وحقولهن كتفًا إلى 

كتف مع الرجال«

يرّد خمتار دبعل حممود فار�ص �الأمر �إل ترّدي �أو�شاع 

توقف  �ل�شورية  �الأزمة  "مع  لبنان  يف  �لزر�عي  �لقطاع 

كميونات  �شتة  �أّن  �ملختار  يقول  كمان".  �لت�شدير 

خم�ص  يومياً،  تخرج  كانت  و�لفاكهة  باخل�شار  حمّملة 

�إل  �لزر�عية  مر�ت لكل كميون لنقل منتجات دبعل 

�خلليج  نحو  �لت�شدير  �أماكن  و�إل  وبريوت  طر�بل�ص 

ترد  �الأر�ص  زر�عة  تعد  مل  �ليوم  �شوريا.  عرب  �لعربي 

بيدفع  ما  �أف�شل،  �ملياوم  �لعمل  �شار  "ولذ�  كلفتها 

�ملز�رع كلفة وبيطلع بخ�شارة، �شار ي�شتغل عند �لنا�ص 

عليه  يو�فق  ما  وهو  ي�شيف،  ما  وفق  و�أوفر"،  له  �أريح 

�شلطاناً  ليكون  مكفياً  �لفالح  يعد  مل  دبعل.  عمال 

 . خمفياً

ونعمل  لبنانيون...  نعم 
مياومين

يف  �ل�شائد  �ملعتقد  عّكار  جرود  ومعها  �ل�شّنية  تنفي 

مياومني  لبنانيني  عمال  وجود  عدم  عن  �ليوم  لبنان 

ال  )�أي  مفّلك  "�للبناين  يومي  �أجر  بدل  يعملون 

بيقبل  �للي  �لقليل  باالأجر  بيقبل  وما  ب�شيء(  ير�شى 

تعترب  بي�شتغل"،  ما  وكمان  و�ل�شوري،  �الأجنبي  فيه 

من  �لفئة  هذه  عن  �حلديث  عند  الزمة  �جلملة  هذه 

�للبناين  "تفليك"  �لبالد.  يف  �ملياومني،  �أي  �لعمال، 

من  �لعمل  �أ�شحاب  ذريعة  دبعل،  �بن  ناظم،  يعتربه 

�ل�شوري  �لعامل  لت�شغيل  �ملي�شورين  �أو  �ملز�رعني  كبار 

�أجر حمرتم،  يدفعو�  "ما بدهم  �للبناين  �أقل من  باأجر 

�الأخري  الأن  �للبناين  من  �أقل  ببدل  بيقبل  و�ل�شوري 

بلد  يف  يعولها  وعائلة  وم�شاريف  ��شتحقاقات  لديه 

يعترب من �الأغلى يف �لعامل". 

طبيعتها.  من  �أبنائها  ق�ش�ص  بحكاية  �ل�شّنية  تبد�أ 

من  جارية  ومياه  و�لنظر،  �لعني  مّد  على  �خ�شر�ر 

و�جلبال،  و�لبلد�ت  �لقرى  معظم  يف  �ملتفجرة  �لينابيع 

�ملياه  يف  وفرة  و�شري.  �ل�شكر  نبع  نهري  �إل  باالإ�شافة 

قبل  �لوقت  يطول  لن  �لزر�عة  يف  غنى  تنعك�ص 

�لقرى  جلول  يف  �أبنائها  �شو�عد  مهارة  تكت�شف  �أن 

مع  �ملثمرة.  �الأ�شجار  من  وثروتها  �لزر�عية  وحقولها 

�لزر�عة يكاد ال يخلو بيت يف ريف �ل�شّنية من �ملا�شية 

�شو�ء من �ملاعز �أو �لبقر. مو��ٍص تتخطى وظيفتها تاأمني 

�مل�شاهمة  �إل  �ملنزل من �حلليب وم�شتقاته  �حتياجات 

يف �لدخل �القت�شادي للعائلة، مثلها مثل قن �لدجاج 

�لبلدي �لذي ال يخلو منه بيت �شّناوي. 

�أهلها  يعمل  عكارية  بلد�ت  يف  كما  �ل�شّنية،  ويف 

منظومة  تن�شاأ  �أر��شيهم،  ويف  كمياومني  �لزر�عة  يف 

�لعامل  يرت�أ�شها  متكاملة  �جتماعية   - �قت�شادية 

�لزر�عي �ملياوم، عماد �لعائلة، من دون �أن ترتاح �لن�شاء 

�إل قدرته على تاأمني م�شتلزمات �الأ�شرة و�حتياجاتها. 

يف �ملجتمع �لزر�عي، غالبية �لن�شاء منتجات وعامالت 

يف منازلهن وحقولهن كتفاً �إل كتف مع �لرجال. قّلة 

�أمالك  وخارج  "�لغرباء"  عند  للعمل  يخرجن  منهّن 

�الأ�شرة �للهم �إاّل يف ما يعرف بـ"�لعون" "من�شاعدهم 

بع�شها  �الأ�شر  مب�شاندة  و�ملتمثل  بي�شاعدونا"،  بريجعو� 

�لبع�ص، وخ�شو�شاً بني �الأقارب.   

يعملون  �أفر�د�ً من عائالت عدة  �حلقول  هناك جتد يف 

يف حقل �أحدهم، كاأن يقطفو� مو�شمي �لدر�ق و�خلوخ 

�أهل  �للذين ت�شتهر بهما �ل�شنية كفاكهة، فيما يتعاون 

"تلقيم"  ويف  و�ل�شوفان  قمحهم  ح�شاد  يف  قرحيا 

�لدّر��شة يف مو�شم ��شتخر�ج �لقمح وحبوب �ل�شوفان 

�مل�شاحر  �إل  متتد  �لتي  �لعونة  هذه  �ل�شنابل.  من 

"�شاعدين ل�شاعدك"، توّفر على �ملز�رعني كلفة حتّمل 

له  وندفع  عامل  جنيب  ما  "بدل  زر�عيني  عمال  �أجرة 

�إذ� �شاعدت  �إيام عمل، يعني  30 �ألف مندّين بع�شنا 

�شغل،  �أيام  تالت  �ياهن  بريديّل  �أيام  تالت  جاري 

و�أوقات �أكرت �أو �أقل ح�شب �حلاجة". 
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فاطمة بسام

لق�سايا  املنا�سر  احلقوقي  احلراك  يرتّكز 

عامالت  حول  لبنان  يف  الأجنبية  العمالة 

املنازل. وغالبًا ما ي�سقط من ح�سابات الإعالم 

واملنظمات احلقوقية العمال الأجانب الذكور 

اإل حني ح�سول حوادث  فال نتحدث عنهم 

ماأ�ساوية. فال يكاد مير عام من دون خرب عن 

من  عدد  )وعمل(  �سكن  اأماكن  يف  حريق 

العمال الأجانب وغالبًا ما ينتهي احلريق مبقتل 

عدد منهم.

الذكور  العمال  ا�ستقدام  ا�ستق�سائها حول  يف 

راأت  ممار�سات  "املفكرة"  مل�ست  وت�سغليهم، 

"تفتح املجال  باأنها  فيها املحامية غيدة فرجنية 

وا�سعًا ل�ستغاللهم يف العمل الق�سري"، وهو 

اأحد اأركان الإجتار بالأ�سخا�ص. وقد جمعت 

"املفكرة" ال�سهادات من قّيمني على �سركات 

العمال  با�ستقدام  لها  امل�سموح  التنظيف، 

ي�سّهلون  اأجانب  �سما�سرة  ومن  الذكور، 

اآلف   5 ا�ستقدام مواطنيهم مببالغ ل تقل عن 

لها  ظهر  وقد  اأنف�سهم.  العمال  ومن  دولر، 

�سرعية  غري  عمليات  حول  هامة  �سبهات 

عابرة للحدود.

عن  حتدث  �سليمان  اأبو  كميل  العمل  وزير 

من  لبنان  يف  نظامي  غري  عامل  األف   70 نحو 

بينهم 15 األف بنغالد�سي. وقد راأت "املفكرة" 

�سروريًا يف ظل ال�سمت احلا�سل بهذا ال�ساأن، 

امل�ساهمة،  هذه  احلا�سر  عددها  ت�سّمن  اأن 

لفهم  اأعمالها  من  العديد  خ�س�ست  بعدما 

و�سرح اأو�ساع عامالت املنازل )املحرر(.

حياة مراد جميلة لم تكن 
في بالده بنغالدش حيث فرص 

والمداخيل  قليلة  العمل 
ضئيلة

تلّقاها  �لتي  �لهاتفية  �ملكاملة  �أّن  عاماً(   25( مر�د  ظّن 

�شنو�ت،   10 قبل  لبنان  �إل  هاجرت  �لتي  خالته  من 

مر�د،  من  نفهم  بلبنان؟"  �شغل  "بدك  حياته:  �شتغري 

بر�تب ال  بالعمل يف �شركة تنظيفات  �أن خالته وعدته 

يقل عن 300 دوالر، على �أن تتحمل �ل�شركة نفقات 

�شكنه و�إجناز �أور�قه �لقانونية و�شمانه. عندما �ت�شل مر�د 

 4500 �أن عليه دفع  بال�شم�شار للبدء باملعامالت، علم 

دوالر ككلفة �إ�شتقد�م، �أي ما يعادل نحو 400 �ألف تكا 

وهي �لعملة �لبنغالد�شية. ومبا �أنه ال ميلك �شيئاً يبعيه، 

��شتد�ن من �مل�شرف. 

�إل  �لعام  �الأمن  بادر  بريوت،  �إل  مر�د  و�شل  �أن  وما 

ت�شليم جو�ز �شفره لكفيله �ملزعوم، وهو مندوب �إحدى 

��شتقباله،  يف  مر�د  خالة  كانت  �لتنظيفات.  �شركات 

وهو ما طماأنه. قال له �لكفيل: "برتتاح هاليومني عند 

بعد  يح�شل  مل  ما  وهو  �ل�شغل".  ع  وبعدين  خالتك 

�أكرث من عام.

�لكفيل  �ختفى  خالته،  مع  �الإقامة  من  �شهرين  بعد 

عن  �شاأل  كلما  جتيبه  كانت  خالته  �شفره.  جو�ز  مع 

�أنه وقع �شحية  �أن تيّقن  كفيله "بده �شوية وقت"، �إل 

ع�شابة: فال وظيفة، وال �شركة، وكفيله �شخ�ص وهمي. 

��شتغالله، فرتك  متوّرطة يف  �أي�شاً  �أن خالته  وفهم مر�د 

ف �إل عامل بنغالد�شي �آخر يعمل يف 
ّ
بيتها بعدما تعر

�أور�ق، خاف من طلب  �شركة تنظيف. والأنه من دون 

�لعديد  وقد عرف الحقاً  �لدولة.  �أجهزة  �مل�شاعدة من 

بعد  فيما  �لتقى  �أنه  مر�د  يوؤكد  �مل�شابهة.  �لق�ش�ص  من 

�آالف   7 �إل  و�شلت  مبالغ  دفعو�  بنغالد�شيني  ب�شبان 

و�أخذو�  عائالتهم  ذهب  �أو  �أمالكهم  "باعو�  دوالر 

قرو�شاً من م�شرف".

»يصف مسؤول في 
وزارة العمل: »ما 

يحصل مع العمال 
األجانب الذكور، 

سواء خالل عملية 
استقدامهم وكيفّيتها 

والكلفة المادية التي 
يدفعها العامل، كما 

خالل تشغيلهم من 
قبل بعض الشركات 
في لبنان، هو إتجار 

باألشخاص«

 350 بر�تب  تنظيفات  �شركة  يف  �ليوم  مر�د  يعمل 

من  بالده  �إل  �شهرياً  دوالر   250 منها  يحّول  دوالر، 

طو�ل  فقط  ن�شفه  دفع  �لذي  �لقر�ص  ت�شديد  �أجل 

لدى  فبقي  �شفره  جو�ز  �أما  �لعمل.  من  كامل  عام 

يعمل  �الأخري  �أن  حيث  �لبنغالد�شي،  "�شهاك" 

كان  �لذي  �لوهمي  �للبناين  �لكفيل  مع  �شم�شار�ً 

بعدما  معه  �لتو��شل  �شبل  كل  �نقطعت  ثم  ��شتلمه. 

يعي�ص  يعمل.  حيث  مر�د  يقيم  هاتفه.  رقم  غرّي 

كمكتوم قيد ال ميكنه �لتجّول، يقبل باأي �شيء �شو�ء 

علم �أنه ُم�شتغل �أم ال "ما فيي �إعمل �شي" يقول.

عدم  )طلب  �لعمل  وز�رة  يف  م�شوؤول  م�شدر  ي�شف 

�لعمال  مع  يح�شل  "ما  ��شمه(:  عن  �لك�شف 

��شتقد�مهم  عملية  خالل  �شو�ء  �لذكور،  �الأجانب 

كما  �لعامل،  يدفعها  �لتي  �ملادية  و�لكلفة  وكيفّيتها 

لبنان،  يف  �ل�شركات  بع�ص  قبل  من  ت�شغيلهم  خالل 

�إجتار باالأ�شخا�ص".  هو 

"�ملفكرة"  مع  مقابلة  يف  ك�شف  نف�شه،  �لعمل  وزير   

��شتقد�مهم  مت  بنغالد�شي  عامل  �ألف   15 نحو  وجود 

م�شري�ً  جُتدد،  مل  �أو  �إقامتهم  معاملة  ت�شتكمل  ومل 

�لتنظيفات  �شركات  تلعبه  �لذي  �ل�شلبي  �لدور  �إل 

�ملخّولة قانونياً با�شتقد�مهم. و�أكد �أنه يبحث يف كيفية 

�شبط هذه �ل�شركات و�حلد مما يوؤدي �إل ��شتغاللهم.

االستقدام كخطوة أولى 
لإلستغالل

�شركات  ت�شتقدمهم  �لذين  �لذكور  �لعمال  ي�شّنف 

على  �لفئات  ت�شنيف  وينعك�ص  ثالثة.  فئة  �لتنظيف، 

�ل�شمان  يف  و�لت�شجيل  و�الإقامة  �لعمل  �إجازة  ر�شوم 

�الجتماعي. ويف عام 2018، منحت وز�رة �لعمل، وفق 

�أرقام �لوز�رة، لهذه �لفئة 9 �آالف و40 �إجازة عمل للمرة 

�الأول. ومن بني هوؤالء 111 �أثيوبي، و111 �شود�ين، و250 

�شوري، و89 �شريالنكي، و116 فيليبيني، و131 كامريوين، 

و3424 من م�شر و843 من �لهند. وو�شعت �لوز�رة يف 

جد�ولها �لبقية وعددهم 4095 عامل يف خانة "جن�شيات 

�أخرى". ولدى مر�جعتها ب�شاأن عدم وجود خانة خا�شة 

بالعمال �لبنغالد�شيني وخ�شو�شاً يف �لفئة �لثالثة، وهم 

م�شلحة  رئي�شة  ��شتغربت  �لذكور،  �لعمال  بني  �أكرثية 

�لعمل و�لعالقات �ملهنية يف �لوز�رة مارلني عطاهلل عدم 

تخ�شي�ص �لبنغالد�شيني بخانة خا�شة "كونهم �الأكرثية 

و�أعد�دهم كبرية جد�ً". ولدى مر�جعة ق�شم �ملعلوماتية 

عطاهلل  و�أكدت  �ملوظفني.  �إ�شر�ب  �شادف  �لوز�رة  يف 

جن�شيات خمتلفة  �الأخرى هي جمموع  �جلن�شيات  �أن 

باأعد�د قليلة لذلك يتم جمعها يف خانة و�حدة، مثاًل مايل 

و�أريتريي و�شومايل �أو جن�شية �أفريقية وغريهم.

فقط  عمل  �إجازة   70 نف�شه  �لعام  يف  �لوز�رة  ومنحت 

�ألف   76 منحت  فيما  �الإناث،  من  تنظيفات  لعامالت 

�خلدمة  يف  لعامالت  �الأول  للمرة  عمل  �إجازة  و545 

�ملنزلية.

ويف 2018 بلغ عدد �الإجاز�ت �ملجددة للعمال �الأجانب 

 295 بينها  من  �إجازة  و233  �ألف   50 �لثالثة  �لفئة  من 

عاملة. يف �ملقابل مت جتديد 129 �ألف و358 �إجازة عمل 

من �لفئة �لر�بعة يف 2018 للعامالت يف �ملنازل. 

تروي جمانة، وهي مديرة "�شركة تنظيفات" لـ"�ملفكرة" 

�أنها ال  جتربتها مع �لعمال �الأجانب. تّدعي جمانة طبعاً 

�أ�شحاب  �شائر  بها  يقوم  �لتي  نف�شها  باملمار�شات  تقوم 

�شركات �لتنظيف �الأخرى، ولكنها تعرتف �أنها  ُت�شّغل 

عمااًل غري نظاميني.

ومن جتربتها ك�شاحبة �شركة تنظيفات، تقول جمانة �أنه 

�لذي  �لعمال  عدد  "��شتقد�م  �ل�شركات  لهذه  يحق 

كر�شيني  "�ل�شركة"  مقدر�ت  تكون  �أن  ويكفي  تريده، 

وطاولة، و�أحياناً تكون �شركة وهمية". ويتاألف فريق عمل 

�شركة جمانة، على �شبيل �ملثال، من 4 عمال تنظيفات 

قانونيني "�أما بقية �لعمال، و�لذين يتغري عددهم ح�شب 

�أخرى  موؤ�ش�شات  مع  بعقود عملها  ربطاً  �شركتها  حاجة 

قانونية،  �أور�ق  لديهم  فلي�ص  مياومني،  عمااًل  تطلب 

�ليوم،  يف  دوالر  بـ20  �لعامل  تعبريها(  )وفق  وب�شتاأجر 

ليعود يف نهاية دو�مه من حيث �أتى". 

ولكن كيف ي�شتح�شلون على مو�فقة م�شبقة ال�شتقد�م 

�ل�شركة  �أن  باأعد�د كبرية؟ تقول جمانة  �لذكور  �لعمال 

على  �لعمل  عقد  ت�شوير  بعد  �ل�شابق،  يف  تدفع  كانت 

"و�ت�شاب"، مقابل كل معاملة 300 دوالر �أو "ح�شب 

�شطارة �ملوظف، قد ندفع 500 دوالر، باالإ�شافة �إل �إيد�ع 

م�شريف عن كل عامل مببلغ 1000 دوالر".

�أّن ر�شم  �أّن موقع وز�رة �لعمل على �الإنرتنت يبنّي  غري 

�ملو�فقة �مل�شبقة لفئة �لعمال �لذكور يف �شركات �لتنظيف، 

يبلغ 120 �ألف لرية لبنانية. 

تاأخذ �شركات �لتنظيفات �لوهمية، مع �ل�شم�شار، مبلغ 

الإح�شاره  عامل  كل  من  �الأقل  على  دوالر  �آالف   5

�إل لبنان، كما توؤكد جمانة، "بعدما توهمه �أنه �شيعمل 

عندها". "عندما ي�شل �لعمال �إل �ملطار، ت�شّلم جو�ز�ت 

�شفرهم ومن ثم ترتكهم يف �ل�شارع �إل �أن يتعرفو� على 

�ص لالإ�شتغالل مثلهم".
ّ
�شخ�ص من بلدهم �شبق وتعر

�أما �ل�شركات �لتي ال ترتك من ت�شتقدمهم مل�شريهم، فهي 

تتمّنع عموماً عن دفع ��شرت�كات �ل�شمان عنهم. وال جتدد 

�لعامل  بع�شها من  ياأخذ  �أو  و�إقاماتهم،  �إجاز�ت عملهم 

مبلغاً م�شاعفاً من �أجل �إمتام �أور�قه �لقانونية. وبع�شها يرتك 

�خليار للو�فدين �جلدد: "بدك كفيل، بدك تدفع"!

لة إلى مستِغلة
َ

من ُمستغ
تقيم  �لتي  �لبنغالد�شية  �لعاملة  �شابنا،  هاتف  يهد�أ  ال 

يف لبنان من دون �أور�ق منذ 11 عاماً. لدى �شابنا عّمال 

يف  منزلها  �شابنا  باعت  عاماً،   11 قبل  عدة.  مبو��شفات 

بنغالد�ص بـ3 �آالف دوالر �أمريكي دفعتها �إل �ملكتب 

طبيعة  ب�شاأن  بعد خد�عها  لبنان.  �إل  ��شتقدمها  �لذي 

�لعمل و�لر�تب وتعر�شها لالإ�شتغالل �جلن�شي، تركت 

فت من ثّم �إل رجل بنغالد�شي 
ّ
�شابنا منزل كفيلها. تعر

معه  �لعمل  وبد�أت  ��شمه(،  عن  �الإف�شاح  )رف�شت 

يريدون  �لذين  �لبنغالد�شيني  للعمال  كفالء  تاأمني  يف 

�لقدوم �إل لبنان، باالإ�شافة �إل �إيو�ء �لعامالت �للو�تي 

فّعااًل يف  فرد�ً  ذ�ك  �إذ  و�شارت  �أماكن عملهن،  يرتكن 

منظمومة ��شتقد�م �لعمال من بنغالد�ص.

يقيم �شريك �شابنا منذ 30 عاماً يف لبنان "وهو �لق�شة 

بنغالد�ص،  يف  �إ�شتقد�م  مكاتب  �الأخري  ميلك  كلها". 

من  تنظيفات  و�شركات  مكاتب  مع  لبنان  يف  ويتعامل 

�إل  و�لعامالت  �لعمال  دخول  عملية  ت�شهيل  �أجل 

"�شر�ء  �أو  عامل،  �إ�شتقد�م  يريد  من  يلجاأ  �إليه  لبنان. 

عامل" على حد تعبريها، و�أكرث من يتم �إ�شتغاللهم هم 

�لعمال غري �لنظاميني، الأنهم ير�شون بالقليل.

إستغالل أيضًا وأيضًا
 3 قبل  للزجاج.  م�شنع  يف  �لنيبايل،  يعمل"بيمال" 

ر�تبه مع زمالئه،  دفع  �لعمل عدم  قرر �شاحب  �أ�شهر 

�شاعات   10 بيمال  ي�شتغل  �ملادية.  �ل�شائقة  بحجة 

غري  هذ�  وكل  �إ�شافية،  �شاعات  �إل  باالإ�شافة  يومياً، 

�لغرفة  يف  �أ�شخا�ص   8 مع  "بيمال"  ي�شكن  مدفوع. 

�الأخري مل  �أن  �إال  �لعمل.  �شاحب  نفقة  على  نف�شها، 

يجدد �أور�قهم، ف�شارو� رهائن لديه ومل يح�شلو� على 

�أجورهم. كما رف�ص ت�شفريهم عندما طلبو� منه ذلك. 

بهم واإلتجار  األجانب  الذكور  العمال  استغالل  سجل  من  فصول 
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ما  وهو  خري�ً.  وعدته  �لتي  �شفارته  �إل  بيمال  توّجه 

حممد  للنيبال  �لفخري  �لقن�شل  لـ"�ملفكرة"  �أكده 

من  بو�شعه  ما  كل  يفعل  �أنه  لنا  ح 
ّ
�شر �لذي  غزّيل 

"و��شطاته  �إل حتريك  و�أنه يعمد  �أجل حماية �جلالية، 

عند   " مدعوماً نف�شه  يظن  من  وجه  يف  �خلا�شة 

بيمال  ح�شول  على  حر�شه  عن  و�أعرب  �القت�شاء. 

رفع  �الأمر  لزم  و"�إن  رو�تبهم،  كامل  على  وزمالئه 

دعوى على �شاحب �لعمل، �إاّل �أن �الأمور ت�شري حتى 

�الآن ب�شكل وّدي".

»وزير العمل كشف في 
مقابلة مع »المفكرة« 

وجود نحو 15 ألف 
عامل بنغالدشي 

تم استقدامهم ولم 
تستكمل معاملة 

جدد، 
ُ

إقامتهم أو لم ت
مشيرًا إلى الدور 

السلبي الذي تلعبه 
شركات التنظيفات 

المخّولة قانونيًا 
باستقدامهم«

 

اإلستقدام: باب للربح 
اإلضافي

ميلك "�أبو جمد" حماّلً لبيع �الألب�شة. مل يبخل �لرجل 

على نف�شه بتخ�شي�ص ز�وية �شغرية �شمن حمله مل�شدر 

�لعمال  ال�شتقد�م  فيها مكتباً  فتح  �إ�شايف، حيث  رزق 

جمد  �أبو  رف�ص  بعدما  تنظيفات.  �شركة  �إ�شم  حتت 

�حلديث عن عمله "�الإك�شرت�"، تطّوعت �بنته الإخبارنا 

�إن�شاء  �إل  حتتاج  "بد�ية  و�لدها:  حمل  عن  بعيد�ً  عنه 

بعدها،  �أور�ق".  ب�شعة  تاأمني  بعد  تنظيفات،  �شركة 

"يحق ل�شاحبها ��شتقد�م �لعدد �لذي يريد من �لعمال 

قالت  ما  وفق  بي�شري"  بالر�شاوى  وكله  رمزية،  بكلفة 

و��شفًة و�لدها باأنه "كينغ" )ملك( يف هذ� �ملجال كونه 

ميتلك �أكرث من �شركة ت�شتقدم عمااًل. 

�أن  �أعماله،  يف  و�لدها  ت�شاعد  �لتي  �ل�شبية  تعرتف 

موظفون  فيه  يتورط  بالب�شر"،  "�إجتار  هو  به  يقومون  ما 

�شفار�ت  يف  �أو  �لدولة  موؤ�ش�شات  يف  �شو�ء  ر�شميون 

بلد�ن �ملن�شاأ. حتدثت عن �شخ�ص يف �إحدى �ل�شفار�ت 

على  ويوزعها  بلده  من  عمال  �شفر  بجو�ز�ت  ياأتي 

�شركات عدة لقاء مقابل مادي كي ال يثري �أي �شبهة. 

لبنان، وغالبيتهم من  �إل  �لعمال  ي�شل هوؤالء  وعندما 

"ال  هائلة،  �أعد�دهم  و�أ�شبحت  �لبنغالد�شية  �جلن�شية 

�أجل  من  �شركة  حتى  وال  باإنتظارهم،  عماًل  يجدون 

�لتنظيفات  �شركات  بع�ص  �أن  وت�شيف  فيها".  �لعمل 

تتفق يف معظم �الأحيان مع �لعامل من �أجل تهريبه من 

�أكرث،  �أمو�ل  على  �شيح�شل  باأنه  وتوهمه  عمله،  مكان 

بنزين  �إل حمطات  �إما  تعبريها(  )وفق  "ببيعه"  فتقوم 

�أو معامل �أو غري ذلك، فيظّل يعمل يف هذه �الأمكنة. 

�إال �أن �مل�شّمى �لوظيفي �لذي جاء الأجله يبقى عامل 

تنظيفات. 

ج  عمل قسري يبقى خار
المالحقة

تعليقاً على ما تقّدم، تقول �ملحامية غيد� فرجنية: "هذه 

�الأجانب  �لعمال  ��شتقد�م  �آلية  �أن  تظهر  �ل�شهاد�ت 

�لعمل  يف  ال�شتغاللهم  و��شعاً  �ملجال  تفتح  لبنان  �إل 

من  ع�شابات  منه  تنتفع  �ال�شتغالل  وهذ�  �لق�شري. 

�لتجار �للبنانيني و�الأجانب حتت غطاء �لف�شاد �حلا�شل 

ممار�شة  عن  متتنع  �لتي  �لعامة  �الإد�ر�ت  من  عدد  يف 

�لرقابة �لكافية وحما�شبة �الإجتار بالب�شر".

�لتي  بالب�شر  "عندما بحثنا يف ق�شايا �الإجتار  وت�شيف: 

 ،2017-2016 �لعامني  خالل  �ملحاكمة  �إل  و�شلت 

�أجانب،  عمال  با�شتقد�م  تتعلق  وحيدة  حالة  وجدنا 

و�شطاء  مبالحقة  �للبنانية  �ل�شلطات  �كتفت  حيث 

�أي �شخ�ص  ت�شمل �ملالحقة  �أن  بنغالد�شيني من دون 

لبناين، وكاأن �الإجتار بالب�شر هو �أمر بنغالد�شي د�خلي 

�أن  هو  �الأمر  هذ�  ي�شّهل  وما  به.  للبنانيني  عالقة  وال 

�لتجار �للبنانيني ي�شعون �لو�شطاء �الأجانب يف �لو�جهة 

يف �لعالقة مع �لعّمال �لذين يتم ��شتقد�مهم". 

من  للخد�ع  �ص 
ّ
تعر �لذي  "�لعامل  �أن  فرجنية  وترى 

قبل مكاتب �ال�شتقد�م �الأجنبية و�للبنانية حول وجود 

فر�شة عمل �أو حول طبيعة �لعمل و�شروطه �أو �لعامل 

�أو�شاعه  ت�شوية  دون  من  عمله  ��شتغالل  يتم  �لذي 

غالباً  فهو  لبنانيني،  عمل  و�أ�شحاب  م�شغّلني  قبل  من 

هوؤالء  و�لرتحيل.  للمحا�شبة  يتعر�ص  �لذي  �لوحيد 

�لعمال يجدون �أنف�شهم �أمام خيار من �إثنني: �إما مغادرة 

لبنان و�لعودة �إل بالدهم، وهو خيار غالباً ما يكون من 

تكبدوها  �لتي  �لكبرية  �لديون  ب�شبب  جد�ً  �ل�شعب 

من �أجل �لو�شول �إل لبنان كما تبنّي هذه �ل�شهاد�ت، 

و�إما �لبقاء يف لبنان للعمل ب�شكل غري ر�شمي من دون 

من  للعديد  �شهم 
ّ
يعر مما  ر�شمية،  �إقامة  �أو  �شفر  جو�ز 

�النتهاكات ولظروف عمل قا�شية قد ت�شل حّد �لعمل 

�لق�شري. يف هذه �حلاالت، تعترب �ل�شلطات �أن �لعامل 

ميار�ص "عماًل حر�ً مبلء �إر�دته" كونه غري مرتبط قانوناً 

بكفيل، فتعاقبه عرب توقيفه و�حتجازه وترحيله من لبنان 

دون منحه �حلق باملحاكمة �لعادلة، يف حني ال حُتا�َشب 

�ملكاتب و�مل�شغّلني �للبنانيني �لذين ينتفعون من عمله 

ويحققون �أرباحاً هائلة من �الإجتار به". 

�لو�شع  و�أمام  �ال�شتغالل،  من  �لكم  هذ�  و�أمام 

لبنان،  �إل  �لهجرة  �القت�شادي �حلايل وطبيعة حركات 

وقف  �لعمل  وز�رة  على  و�جباً  "بات  �أنه  فرجنية  ترى 

��شتقد�م �لعمال �الأجانب من دول بعيدة كبنغالد�ص 

و�لنيبال، وفتح فر�ص �لعمل هذه للبنانيني �لر�غبني بها 

�الإقامة  على  ق�شر�ً  �ملرغمني  و�لالجئني  لالأجانب  كما 

ومكتومي  و�ل�شوريني  �لفل�شطينيني  �شيما  ال  لبنان  يف 

�لقيد".

وزارة العمل: خداع العمال 
يحصل في دولهم

تقول رئي�شة م�شلحة �لعمال �الأجانب يف وز�رة �لعمل 

مارلني عطاهلل �أن �لوزير كميل �أبو�شليمان حري�ص جد�ً 

يف مو�شوع �إعطاء �ملو�فقة �مل�شبقة على ��شتقد�م �لعمال 

�أ�شا�ص  على  �حلاجة  هذه  وحتّدد  �حلاجة.  �إل  �إ�شتناد�ً 

�أّن  �إل  باالإ�شافة  �لعمال،  يطلب  �لذي  بامل�شدر  �لثقة 

قالت،  كما  �للبناين،  �لعامل  ير�شاها  ال  وظائف  هناك 

"ومن هنا تربز �حلاجة �إل �لعمال �الأجانب للعمل يف 

�شركات �لتنظيفات، �أو يف فرز �لنفايات وجمعها. وقد 

�ل�شوق  يوؤمن  بينما ال  500 عامل،  �إل  �ل�شركة  حتتاج 

�للبناين �شوى 40 عاماًل منهم فقط". وترى عطاهلل �أن 

كما  �مل�شبقة،  �ملو�فقة  منح  نطاق  ت�شّيق  حالياً  �لوز�رة 

كل  �أن  من  للتاأكد  لل�شركات،  تفتي�ص  حمالت  تنظم 

�أن  قالت  �شوؤ�ل،  على  ورّد�ً  �لقانون.  وفق  �الأمور جتري 

�شكن  �أماكن  على  �لك�شف  لبدء  تعمل حالياً  �لوز�رة 

�لعمال �أي�شاً. 

يح�شل يف  ما  غالباً  �لعمال  "خد�ع  �أن  عطاهلل  وترى   

دولهم قبل �أن ي�شلو� �إل لبنان، كما يتفق �لعامل نف�شه 

تهريبه من مكان  �أجل  �لتنظيفات من  مع �شركة  غالباً 

عمله، �إذ تكون فكرة �لهرب موجودة لديه وهو ما ز�ل 

�شحية".  �للبناين  �لعمل  �شاحب  في�شبح  دولته،  يف 

وهي تعزو ما يح�شل �إل رغبة �لعامل بالعمل �حلر "من 

�أجل �حل�شول على مردود مادي �أكرث لكي يعّو�ص ما 

دفعه".

عر�شة  ي�شبح  �الإقامة  �شروط  �لعامل  يخالف  وعندما 

رفع  له  يحق  باأنه  علما  و�ال�شتغالل،  لالنتهاكات 

�شكوى لدى وز�رة �لعمل �أو حتى يف �شفارته يف حال 

�شه ل�شوء معاملة �أو عدم دفع �أجوره. وبعدما توؤكد 
ّ
تعر

ت�شيف  قانونية،  بطريقة  تعمل  �لتنظيفات  �شركات  �أن 

�لو�قع مثايل، ولكن يح�شل  �أن  �أقول  "�أنا ال   : عطاهلل 

�أحياناً �أن يكون �لعامل �شريكاً يف هذ� �ل�شو�ذ". 

ومع وز�رة �لعمل، ت�شدد عطاهلل على �أهمية جهود �الأمن 

�لعام، "الأن لديه �لقدرة على �شبط �ملخالفني ميد�نياً، 

�لثالثني  �لوز�رة  يف  �لتفتي�ص  جهاز  يتجاوز  ال  حيث 

مفت�شاً". وتبلغ قيمة �شبط �ملخالفة للفئة �لثالثة "480 

960 �لف لرية عن كل عام  �ألف لرية لبنانية و�لثانية 

خمالف". يف �ملقابل، وفق عطاهلل، "يقوم �الأمن �لعام 

كانو� جمموعات،  �ملخالفني، يف حال  �لعمال  برتحيل 

نية  عن  �أخري�ً  ك�شفت  كما  �شفار�تهم".  مع  بالتن�شيق 

"حماية  �الأجانب  �لعمال  ��شتقد�م  كلفة  رفع  �لوز�رة 

للعامل �للبناين".

لبنان عبد�هلل  بنغالد�ص يف  قن�شل   من جهته، ي�شف 

بعد  �إمنا  بـ"�لقانوين"،  بلده  عمال  ��شتقد�م  �ملاأمون 

�لقانون  على  خارجني  "ي�شبحون  لبنان  �إل  و�شولهم 

جتديد  عدم  �أو  عملهم،  �أماكن  من  هروبهم،  ب�شبب 

�لتي  �ملعامالت  هذ�  كلفة  �رتفاع  ب�شبب  �إقاماتهم، 

يعتربها �لعامل عبئاً باالإ�شافة �إل �ملبلغ �لذي دفعه من 

�أجل ��شتقد�مه، �أو يف بع�ص �الأحيان ال يقوم �لكفيل 

�أ�شباب  فتجتمع  عملهم،  عقود  �أو  �إقاماتهم  بتجديد 

كثرية لي�شبح �لعامل غري �شرعي".

من  رعاياها  �إل حماية  د�ئماً  ت�شعى  �ل�شفارة  �أن  و�أكد 

خالل تاأمني �لدعم لهم على كافة �ل�شعد، و�إن �حتاج 

�الأمر لتعيني حمام لهم من �أجل �لدفاع عن حقوقهم. 

و�أكد وجود �شقف حمدد لكلفة ��شتقد�م �لعامل وبقية 

�ملبلغ ياأخذه �ل�شم�شار. 
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تعترب فو�رق �لدخل و�الأجور بني �لذكور و�الإناث من 

و�لتوظيف  �لعمل  �أ�شو�ق  ملجمل  �ملالزمة  �خل�شائ�ص 

يف  �جلندرية  �لفجو�ت  وتدّل  �لعامل.  دول  كافة  يف 

على   )Gender pay gap( و�ملد�خيل  �الأجور 

�لتمييز  الإلغاء  �لهادفة  �حلقوقية  �الإ�شالحات  عجز 

�القت�شادية  �مل�شاو�ة  حتقيق  عن  و�لن�شاء  �لرجال  بني 

جممل  تز�ل  فال  و�لعامالت.  �لعاملني  بني  �لفعلية 

الإر�شاء  �لهادفة  و�ملوؤ�ش�شاتية  �لقانونية  �ملكت�شبات 

الإبطال  كافية  غري  �جلن�شني  بني  �حلقوقية  �مل�شاو�ة 

�الختالف �القت�شادي بني �لذكور و�الإناث وبخا�شة 

فيما يتعلق بتق�شيم �لعمل و�الأدو�ر وتوزيع �لدخل.

للعلوم  كبري�ً  حتدياً  �جلندرية  �لفجو�ت  تلك  ت�شكل 

�شو�ء،  حد  على  �لقانونية  وللدر��شات  �القت�شادية 

�لن�شاء  �شد  �القت�شادي  �لتمييز  الرتباط  نظر�ً  وذلك 

تتعد�ه  ولكنها  �لقانون  من  تبد�أ  قد  متييزية  مبنظومة 

قد  �لتي  �الإق�شائية  �القت�شادية  �ملمار�شات  لت�شمل 

�لعائالت  بع�ص  (كتف�شيل  ت�شريع  �أي  على  تع�شى 

يف  �لتمييز  �أو  �لذكور  �أبنائها  تعليم  يف  �ال�شتثمار 

بني  �لفو�رق  �إنتاج  �إعادة  �إل  يوؤدي  مما  �الإرث،  توزيع 

�الأجيال(.

و�ل�شيطرة  �لقوة  بعالقات  �جلندرية  �لدر��شات  تهتم 

�لعلوم  ترتكز  حني  يف  و�الإناث،  �لذكور  بني 

�لفردية  �خليار�ت  على  �أ�شا�شي  ب�شكل  �القت�شادية 

للعميل   )Rational choice theory( �لعقالنية 

عن  مبعزل   ،)Economic Agent( �القت�شادي 

جندرية  �أو  دينية  �أو  عرقية  �أو  ثقافية  لهويات  �نتمائه 

و�لذي غالباً ما يظهر باأنه جمرٌد من �أي هوية جن�شية.

لذلك، لطاملا كان �لبحث يف �الختالف بني �لرجال 

�القت�شادي،  �لفكر  تاريخ  يف  هام�شية  م�شاألة  و�لن�شاء 

يوماً  �جلن�شني  بني  �لهيمنة  عالقات  ت�شكل  مل  كما 

.
1
مو�شوع بحٍث جدي لعلماء �القت�شاد

�أنه،  على  �القت�شاد  "علم"  يظهر  �ملقاربة،  تلك  ويف 

مبجمله، �أقرب �إل �خلطاب �لذكوري مما هو �إل �لعلم، 

بح�شب �لتو�شيف �لذي تطلقه �لباحثة ديردر (دونالد 

�أن  خالله  من  تعترب  و�لتي  مكلو�شكيو�لتي،  �شابقاً( 

من  تنتج  �شيطرة  �أد�ة  ذ�تها  بحد  �القت�شادية  �لعلوم 

ت�شريع  �شبيل  �شيما يف  �لذكور ويف خدمتهم، ال  قبل 

.
2
و/�أو �إخفاء عالقات �ل�شيطرة بني �جلن�شني

�أ�شبحت  �جلن�شني  بني  �لدخل  فو�رق  �أن  �شك  وال 

�لدر��شات  م�شتوى  على  �أ�شا�شي  بحث  مو�شع  �ليوم 

�ل�شيا�شات  من  �لعديد  �أجند�ت  على  كما  �الأكادميية 

خروقات  من  ت�شكله  ملا  �لعامل،  حول  �حلكومية 

�شيا�شات  �إليها  ت�شعى  �لتي  �لعد�لة  ملبادئ  فا�شحة 

�لعمل.

يف  تعديالت  �شوي�شر�  �أدخلت  �ملثال،  �شبيل  فعلى 

يف  �مل�شاو�ة  تثبيت  بهدف   1981 �شنة  منذ  د�شتورها 

ولكنها  د�شتوري  كحق  و�لرجال  �لن�شاء  بني  �الأجر 

�لتي  �الأوروبية  �لدول  �أكرث  من  �ليوم  حتى  تز�ل  ال 

.
3
تعاين من �لفجو�ت �جلندرية يف �لدخل و�الأجور

�أو  �القت�شاديون  يهتم  ما  فنادر�ً  لبنان،  يف  �أما 

قد  مما  �لرغم  وعلى  �جلندرية.  بامل�شاألة  �ل�شيا�شيون 

�لت�شريعات  بع�ص  �شعيد  على  تقّدم  من  ُي�شّجل 

ملكافحة هذ� �لتمييز )مثل تعديل �ملادة 26 من قانون 

�شد  �لتمييز  حتظر  �أ�شبحت  �لتي   2000 �شنة  �لعمل 

�ملر�أة يف ما يخ�ص نوع �لعمل، مقد�ر �الأجر، �لتوظيف، 

ال  فقط(،  و�مللب�ص  �ملهني  �لتاأهيل  �لرتفيع،  �لرتقية، 

�لدخل بني  فا�شح يف  �إختالل  يعاين من  لبنان  يز�ل 

�ل�شادر  �جلن�شني  بني  �لتفاوت  ملوؤ�شر  وفقاً  �جلن�شني 

عن �ملنتدى �القت�شادي �لعاملي. فيحتل لبنان �ملرتبة 

�لعربية  بالدول  مقارنة  �شيئاً  �أد�وؤه  ويعترب  عاملياً   135

�لرغم  على  �الأخرية  قبل  ما  �لثالثة  )�ملرتبة  �ملجاورة 

يف  وم�شاركتهن  لالإناث  �لعلمي  �لتح�شيل  �أن  من 

�لقوى �لعاملة يف لبنان �أعلى ن�شبياً(.

وحتت�شب بع�ص �الأبحاث �جلامعية �لتي ُتعنى بفو�رق 

�إختالاًل  لبنان،  يف  و�لذكور  �الإناث  بني  �الأجور 

جندرياً يف �لدخل بن�شب مئوية منخف�شة جد�ً ن�شبياً، 

�لواليات  م�شتو�ه يف  يقارب  ما  �أحياناً   16% تناهز  قد 

بني  للدخل  �لفعلي  �لفارق  يعك�ص  وال  �ملتحدة 

.
4
�جلن�شني يف لبنان

�جلندرية  �لفو�رق  در��شة  �إل  عمدنا  لذ� 

در��شة  من  �إنطالقاً  لبنان  يف  و�لدخل  لالأجور 

�لقيا�شي  �القت�شاد  منذجة  ومن  �إح�شائية 

.)econometric modeling(

ي�شّكل هذ� �لبحث جزء�ً من �أطروحة للماج�شتري يف 

بريوت  يو�شف يف  �لقدي�ص  �القت�شاد يف جامعة  كلية 

خالل  ُجمعت  بيانات  �إل  ��شتند  وقد   .2019 �شنة 

للو�قع  �جلامعي  �ملر�شد  �أجر�ها  ��شتق�شائية  در��شة 

  2012 )OURSE(�شنة  و�القت�شادي   �الجتماعي 

وتناولت عّينة من 2587  �شخ�شاً  1843( منهم ذكور 

و 744�إناث(.

على �لرغم من �إختالل �الأعد�د بني �جلن�شني �شمن 

قد  �الإح�شائية  �لدر��شة  �أن  من  �لرغم  وعلى  �لعّينة 

تعترب قدمية نوعاً ما، �إال �أن حجم �لعّينة ومدى متثيلها 

�القت�شاد  يف  �لنموذج  هذ�  من  يجعل  �ملناطق  لكافة 

جمال  يف  موثوقية  �لدر��شات  �أكرث  �إحدى  �لقيا�شي 

در��شة �لفو�رق �جلندرية يف لبنان �ليوم.

بني  �الأجور  يف  �لفجوة  بلغت  در��شتنا،  وبح�شب 

ن�شبة   2012 عام  يف  لبنان  يف  و�لن�شاء  �لرجال 

للن�شاء  �ل�شنوي  �الأجر  متو�شط  وكان   ،23.45%

جزئي  وبدو�م  كامل  بدو�م  وظائف  يف  �لعامالت 

لرية  و�ملهن12.887.645   �ل�شناعات  جميع  يف 

يبلغ  للرجال  �شنوي  ر�تب  مبتو�شط  مقارنة  لبنانية 

.
5
16.824.136 لرية لبنانية

مع  و�لن�شاء  �لرجال  بني  �الأجور  يف  �لفجوة  تزد�د 

�إل  وت�شل  �لثالثينات  حتى  �لعمر  يف  �لتقّدم 

ل�شالح  لتبقى21.51%  قلياًل  تنخف�ص  ثم   32.28%

�الأجور  يف  �لفجوة  �أن  �أي  �خلم�شينات.  يف  �لرجال 

تقل  للو�تي  بالن�شبة  �أدنى  هي  و�لن�شاء  �لرجال  بني 

بالن�شبة  حاد  ب�شكل  وتزد�د  �شنة   30 عن  �أعمارهن 

 
ّ

)�شني �شنة  30و49  بني   �أعمارهن  ترت�وح  للو�تي 

�الأمومة( ومما يعني �أن �الإناث يح�شلن على �أجور �أقل 

يف كامل دورة حياتهن �ملهنية بغ�ص �لنظر عن تقارب 

 �خلربة.
ّ

�أو �شني م�شتويات �لتعليم 

»بلغت الفجوة في 
األجور بين الرجال 
والنساء في لبنان 

في عام 2012 نسبة 
23.45%، وكان 

متوسط األجر السنوي 
للنساء العامالت 

في وظائف بدوام 
كامل وبدوام جزئي 

في جمييع الصناعات 
والمهن 12.887.645 

ليرة لبنانية مقارنة 
بمتوسط راتب 

سنوي للرجال يبلغ 
16.824.136 ليرة 

لبنانية.«

�لتعليم  يف  �لن�شاء  �أحرزته  �لذي  �لتقدم  �أن  �شك  ال 

خالل �لعقود �ملا�شية يف لبنان ي�شاهم يف تقلي�ص هذه 

�لفو�رق يف �الأجور و�ملد�خيل. ولكن على �لرغم من 

�أن هذه �ملكا�شب قد �شاعفت ب�شكل كبري من فر�ص 

�لثقافية  �حلو�جز  �أن  �إال  �لعمل،  �شوق  يف  �لن�شاء 

حول  �مل�شبقة  و�الأحكام  كما  �لتمييزية،  و�ملمار�شات 

�لتاأثري  ت�شتمر يف  �جلن�شني،  بني  �ملهار�ت  �لفو�رق يف 

على �أد�ء �لعديد من �لن�شاء يف �شوق �لعمل. لذلك، 

على  حت�شل  جامعي  دبلوم  على  �حلا�شلة  �ملر�أة  فاإن 

وتن�شحب  �لرجال.  من   35.55% بن�شبة  �أقل  دخل 

فت�شل  �لدر��شية  �مل�شتويات  جميع  على  �لفجوة  هذه 

و32.33%  �ملتو�شطة  �ملرحلة  يف  �إل31.05%  ن�شبتها 

يف �ملرحلة �لثانوية.

ال  و�لن�شاء  �لرجال  بني  �الأجور  يف  �لتفاوت   
ّ
ي�شتمر

�لن�شاء  فتح�شل  �ملهنية.  جتربتهم  تقّدم  مع  يزد�د  بل 

�أقل  �أجور  على  �شنو�ت   5 عن  تقّل خربتهّن  �للو�تي 

 
ّ

�شني ميلكون  �لذين  �لرجال  �أجور  من   10% بن�شبة 

�شنو�ت  زيادة  مع  �لهوة  هذه  وتتز�يد  نف�شها.  �خلربة 

�خلربة. فاملر�أة �لتي ترت�وح خربتها بني 5 و10 �شنو�ت 

ر�تب  من   18.81% بن�شبة  �أقل  ر�تب  على  حت�شل 

 23.96% ن�شبة  لتبلغ  �لفجوة  هذه  وتزيد  �لرجل. 

بني رو�تب �لرجال و�لن�شاء ذوي خربة تفوق �لع�شرة 

�شنو�ت.

�لعاملني  �أعلى م�شتوياتها بني  �لفجوة يف �الأجور  تبلغ 

عاملني  بني  و�أدناها   ،38.5% وهي  �لفكرية  �ملهن  يف 

فيما   .22.37% ن�شبة  تبلغ  حيث  �ملكاتب  وعامالت 

موظفي  بني  �أما   .34.8% �ملتو�شطة  �ملهن  يف  تناهز 

�لرو�تب  يف  �لفرق  فيبلغ  �ملبيعات،  ومندوبي  �خلدمة 

يتقا�شى  و�أخري�ً،   .23.23% و�ملر�أة  �لرجل  بني 

�لعمال �لرجال %27.83 �أكرث من �لعامالت �لن�شاء.

كل  باأن  يظهر  �لقيا�شي  �القت�شاد  يف  �لنموذج  ولكّن 

�إ�شافية للمر�أة ترفع دخلها �أكرث مما ترفعه  �شنة در��شية 

�للبنانية  �ملر�أة  ح�شلت  فاإذ�  �لرجل.  نظريها  لدى 

ر�تبها  تغيري  معدل  يزيد  �إ�شافية،  در��شية  �شنة  على 

بن�شبة3.29 %. و�إذ� ح�شلت على �شنة خربة �إ�شافية، 

فاإذ�  �للبناين،  �لرجل  �أما   .1.61% ر�تبها مبعدل  فيزيد 

ر�تبه  معدل  فيزيد  �أخرى،  در��شية  �شنة  على  ح�شل 

�الإ�شافية  �خلربة  من  عام  يوؤّهله  بينما   ،1.06% بن�شبة 

لزيادة يف معدل تغيري ر�تبه بن�شبة 0.99%.

ب�شاأن  �ل�شابقة  �ال�شتنتاجات  مع  يتعار�ص  ال  هذ� 

ز�دت  �إذ�  �لو�قع،  يف  �الأجور.  يف  و�لفجوة  �لتمييز 

من  �إ�شايف  عام  بعد  �أكرب  ب�شرعة  �لن�شاء  �أجور 

وذلك  تختفي،  ال  ولكن  �لفو�رق  تتقل�ص  �لتعليم، 

مرتفعة  و�ملد�خيل  �الأجور  �الأ�شا�شية يف  �لفو�رق  الأن 

�لرجال  مد�خيل  من  ترفع  �خلربة   
ّ

�شني والأن  �أ�شاًل 

�أكرث من نظري�تهم �الإناث. تدخل �ملر�أة حياتها �ملهنية 

يف  �لتمييزية  للممار�شات  نتيجة  �أقل  �أجر�ً  فتتقا�شى 

 
ّ

�شني ��شتثمار�تها يف  فاإن  ذلك،  ومع  �لعمل.  �أ�شو�ق 

يف  ت�شاهم  �لب�شري  �ملال  لر�أ�ص  وتكوينها   �لدر��شة 

نقطة �النطالق، ولكن  �الأ�شا�شية يف  �لفو�رق  تقلي�ص 

طو�ل  مد�خيلها  ملجمل  مالزمة  �لفو�رق  هذه  تبقى 

دورة حياتها �ملهنية.

�لكفاءة  �لتعليم و�خلربة وم�شتويات   
ّ

�شني تثبيت  ومع 

دخاًل  �ملطاف  نهاية  يف  �ملر�أة  تتقا�شى  و�الإنتاجية، 

�الإختالف  يجعل  مما   ،23% بن�شبة  �لرجل  من  �أقل 

�لدخل  تف�شري  يف  �ملوؤثرة  �لعو�مل  �أهم  من  �جلن�شي 

�لفردي يف لبنان.

لبنان في  والمداخيل  األجور  في  الجندرية  الفجوات 

النساء في العمل
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عّزه شرارة بيضون

تعمل" "ال  البيت  رّبة 
يف �أكرث من بحث ميد�ين �أجريته وكان طالب وطالبات 

"مهنة  كانت  �لبحث،  عّينات  �للبنانية  �جلامعات  من 

��شتمارة  يف  ثابتتني  متغرّيتني  �الأب"  و"مهنة  �الأم" 

 – �الجتماعي  �مل�شتوى  حتديد  على  تعينانني  �لبحث 

مالئي  ��شتجابة  يف  الفتاً  كان  للمبحوث)ة(.  �لثقايف 

مل  �الأم.  مهنة  مقابل  تعمل"  "ال  كتابة  �ال�شتمارة، 

عرب  �إجاباتهم،  على  �لباحثني  هوؤالء  مثابرة  تعِفني 

يع�شى  كيف  ة: 
ّ
مر كّل  يتمّلكني  عجب  من  �ل�شنني، 

هوؤالء عن "عمل" �أمهاتهم وهو ماثل �أمام �أعينهم، وهم 

ما ز�لو� ي�شتهلكون نتاجاته �شبحاً وم�شاء؟ 

هذ� �ل�شاب �أو تلك �ل�شابة �للذ�ن �أجابا على ��شتمارة 

ن�شاأته  يف  �أ�شهم  من  و�حدهم:  يت�شاءل  �أال  �لبحث، 

لي�شبح �شخ�شاً يف لياقة ج�شدية ونف�شية وفكرية ت�شمح 

متوّثباً  ر��شد�ً  جامعياً  طالباً   - �لر�هنة  �ملكانة  بتبّوء  له 

ليكون فرد�ً م�شتقاًل عاماًل وفاعاًل يف جمتمعه؟

كيف غاب عنهما �شوؤ�ل بديهي: �الأم و�لزوجة �أو �ملر�أة 

�لعازبة، هوؤالء �لن�شاء �ملالزمات بيوتهن، كيف تق�شي 

�لو�حدة منهن وقتها �إذ� كانت "ال تعمل"؟  

مرئي ال  إنتاج  المنزلي:  العمل 
تنطوي مالزمة �ملنزل على �لقيام بعمل عّددت �أ�شكاله 

�لن�شويات منذ عقود كثرية، وجمعت �ملت�شابهة منها حتت 

عناوين ت�شي مبهار�ت كثرية تكاد �أن تكون متعددة بتعدد 

جعلها  وبع�شهن  �ليومية،  و�لع�شرين  �الأربع  �ل�شاعات 

ني: "�لعناية" و"�الإجناب". فالعناية  حتت عنو�ننَي عري�شَ

�الأ�شرة  �أفر�د  من  فرد  لكّل  ر  يوفِّ ما  كّل  على  ت�شتمل 

هرم  درجات  على  و�شعود�ً  "�لدنيا"  من  بدء�ً  حاجاته 

"رقّياً".  �الأكرث  �حلاجات  �إل  �لو�شول  حتى  �حلاجات 

ر بقاء �الأ�شخا�ص  في�شتمل هذ� �لعنو�ن على كل ما يوفَّ

�شوؤون  �إد�رة  �إل  فباالإ�شافة  ورفاههم.  حيو�تهم  و�شيانة 

هناك  �شريه،  حل�شن  �ليومي  و�لتخطيط  عامة  �ملنزل 

�أعمال توفري �لغذ�ء كالطبخ و�أعمال توفري �لبيئة �لالئقة 

وهناك مالزمة  و�لغ�شيل.  كالتنظيف  لالأ�شرة  و�ل�شحية 

مر�شى  من  �لعائلة  �حليلة يف  قليلي  كّل  بل   – �الأوالد 

ومعّوقني ومتقدمني يف �لعمر- وتدبري �شوؤونهم من حماية 

�لت�شّوق  �إل هذه جميعاً  وتغذية ونظافة وترفيه. ي�شاف 

للحاجات �ملنزلية وتوثيق �لعالقات مع �ملحيط )من تدبري 

�لوالئم و�لتعزية و�لتهنئة(. ويف بع�ص �ملجتمعات، �لريفية 

منها خا�شة، ال تز�ل �لن�شاء م�شوؤوالت عن جلب �ملياه 

و�لطاقة )�حلطب للتدفئة و�لطبخ، مثاًل( من �أماكن بعيدة 

كما يعمل بع�شهن يف �لزر�عة �ملنزلية و�لعناية باملو��شي 

وحتويل نتاجاتها �إل موؤونة لال�شتهالك �ملنزيل. 

�حلمل  على  "�الإجناب"  وهو  �لثاين  �لعنو�ن  ي�شتمل 

د�ئرة  "�لعناية" يف  مع  يتقاطع  وهو  و�الإر�شاع،  و�لو�شع 

)�أو  �أّمه  ير�شع من ثدي  بالطفل طاملا  �مل�شتمر  �الهتمام 

باأنه  "�لعناية"  عن  "�الإجناب"  عمل  ويتمّيز  بديلتها(. 

عمل ن�شائي ح�شر�ً، فيما ميكن للذكور من �لعائلة �لقيام 

باأعمال �لعناية كافة.  

هذه �الأعمال كّلها ير�ها طالبنا على �أنها "ال عمل". وهم 

ال ينفردون يف ذلك، بالطبع. وال ن�شتثني �لن�شاء �أنف�شهن، 

حتى �للو�تي �أطلقن مقولة "�شغلنا من �لفجر �إل �لنجر 

�أن �شغلهّن  �إل  وما من�شوف �لدجاجة �شارحة" )�إ�شارة 

يبد�أ قبل �أن ت�شتيقظ �لدجاجة وال ينتهني منه حتى تنام 

�لدجاجة(. 

ال ُيخفى �أّن ما يجعل �لنا�ص تنزع �شفة "�لعمل" عن 

مقابل  �أعمال من دون  �ملنزلية هو كونها  �لن�شاء  �أعمال 

مايل، �أي من دون قيمة تبادلية. ففيما ي�شعى �لعامل �أو 

�لعاملة يف مهنة خارج منزلية �أن ياأخذ مقابل عمله مااًل 

ي�شرتي به – �أي يبادله – �شلعة �أو خدمة من �أي نوع �شاء، 

فاإن �أعمال �ملر�أة �ملنزلية ُت�شتهلك غالباً فور �إنتاجها، ومن 

جانب �أ�شخا�ص �لعائلة، فال ت�شتبدل ب�شلعة �أو خدمة من 

�ختيار من �أنتجتها، وال وفق رغبتها. �إن �ل�شلعة �أو �خلدمة 

�لتي ميكن معاينتها وتكميمها )quantify( مالياً متّثل 

�عرت�فاً بالعمل �لذي �أنتجها. على �لعك�ص من ذلك، فاإن 

�خلدمات �أو "�ملنتجات" �لتي �أنتجتها �ملر�أة وبقيت غري 

قابلة للمبادلة ب�شلع �أو خدمات �أخرى – وهذ� ما تت�شف 

به كّل �الأعمال �ملنزلية – �إمّنا مت�شي "غري مرئية". 

يف  حِرجة  وظيفة  �ملنزيل  �لعمل  لـ"المرئية"  �أّن  على 

�الأنظمة �القت�شادية جميعها. فاإذ� �شّلمنا باأّن �لعمل �ملنزيل 

�الأ�شخا�ص  لبقاء  �شروري  و�لعناية،  �الإجناب  ب�شّقيه: 

ورفاههم، كان يف و�شعنا �لتاأكيد �أنه ركن �أ�شا�شي يف ما 

��شطلح على ت�شميته "�الإنتاج" )ل�شلع وخدمات ذ�ت 

�لقوى/�ملو�رد  ُينتج  الأنه  حتديد�ً  وذلك  تبادلية(؛  قيمة 

ذلك  يف  و�لعاملني  �لعامالت  �أي   – �ملُنتجة  �لب�شرية 

�الإنتاج – وي�شونها. على �أّن هذه �مل�شاهمة جتري ب�شمت، 

فال ي�شطر �ملجتمع �إل دفع بدٍل لها؛ ذلك �لبدل ي�شاف 

�إل �الأرباح �لتي يجنيها من بيدهم �ل�شلطة و�ملال. 

يجعالنه،  �ملايل  للبدل  وفقد�نه  �ملنزيل  �لعمل  مرئية  ال 

معاً، فاقد�ً الأية قيمة مثّمنة، ويجعالن �لقائمني به - �أي 

�لن�شاء �أ�شا�شاً – فاقدي �ل�شلطة بفعل �ل�شلة �لوثيقة بني 

�ل�شلطة وحيازة �ملال - يف �ملجتمعات كّلها تقريباً. ويعزز 

ذلك ت�شافُر �الأنظمة �القت�شادية و�ل�شيا�شية وتاآزُرها مع 

�لنمط �لبطريركي �لذي يكفل �شيطرة �ملوؤ�ش�شات �لدينية 

و�لرتبوية و�لقانونية و�الإعالمية على حيو�ت �لنا�ص. وهي 

كّلها تغّلف تبعية �ملر�أة وفقد�نها لل�شلطة و�ملال �مل�شتحّقني 

ُتزيِّن لها �لتبعية و�لفقد�ن على  لها بـمعتقد�ت و�أفكار 

�أنهما "�متياز". �إذ بدون هذه �لتبعية يغدو ممنوعاً عليها 

يف  رغباتها  وتفعيل  و�الأمومة(،  )�جلن�ص  غر�ئزها  حتقيق 

�ل�شلطة )رّبة/�شت �لبيت( وجني �تكالية مربحة )قو�مة 

�لرجل و�إنعاماته(. 

الذي  والوقت  المنزلي  العمل 
قه  يستغر

من  �ملاليني  بحياة  �أودتا  �للتني  �لعامليَتني  �حلرَبني  �إثر 

�لرجال، ��شتدعيت �لن�شاء يف �لعامل �ل�شناعي �إل �شوق 

�لعمل؛ �الأمر �لذي �أ�شهم يف تعزيز �نت�شار �لفكر �لن�شوي 

�لذي ما لبث �أن عّم �لعامل كّله. وكان من تِبعات ذلك 

بزوغ �لوعي �لن�شوي الأهمية �لعمل �لن�شائي �ملنزيل، و�أن 

هذه �الأهمية مقرونة بتطبيع المرئيته. فت�شّكلت يف �لعام 
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يف �إيطاليا و�نت�شرت يف عو��شم �لبلد�ن �ل�شناعية ملنا�شرة 

فكرة "�الأجور للعمل �ملنزيل". هذه �لفكرة ما ز�لت غري 

باأهمية  �العرت�ف  ولكّن  هذ�.  يومنا  حتى  متاماً  متحّققة 

باإن�شاء  متّثلت  خمتلفة  �أ�شكااًل  �أخذت  �ملنزيل  �لعمل 

�لعاملة من ح�شانات ومطاعم  للمر�أة  موؤ�ش�شات د�عمة 

�شعبية ومغا�شل عامة و�أندية ثقافية- ترفيهية لالأوالد �إل 

ما هنالك من مر�فق ت�شي باأن �ملجتمع �ل�شناعي ُو�شع، 

لل�شرورة، �أمام م�شوؤولية توفري بد�ئل لعمل �ملر�أة �ملنزيل. 

)ويف بالدنا، مثاًل، تتو�ّشل �الأ�شر خدمات �لعاملة �ملنزلية 

�ملهاجرة حاًل ير�ه كثريون م�شيئاً لهذه �الأخرية الأ�شباب 

باتت معروفة(. ومع �نت�شار �لن�شوية على جممل �لبلد�ن، 

�شياغتها  و�إعادة  مقوالتها  لبع�ص  �ملتحدة  �الأمم  وتبّني 

خلطابها، كان �العرت�ف باأهمية �لعمل �ملنزيل و�حد�ً من 

�أهم مكّونات "�ملقاربة �جلندرية للتنمية". 

على �أن �لتقّدم يف هذ� �ملجال، كان دعوة �الأمم �ملتحدة 

على  �لعمل  �إل  �شيد�و،  �تفاقية  �الأع�شاء، عرب  للبلد�ن 

تقدير �لبدل �ملايل للعمل �ملنزيل؛ �الأمر �لذي يجعله مرئياً 

وي�شمح ياإدماجه يف �لناجت �الإجمايل �ملحلي. ولكن ما هو 

�أهّم، هو ح�شبانه عماًل �إنتاجياً م�شتحّقاً لكّل �المتياز�ت 

�لتي يتمتع بها �لعامل يف موؤ�ش�شة �إنتاجية. �الأجر �أواًل، 

وحقوق  �شحية  �شمانات  من  �لتقدميات  كل  ثّم  ومن 

ما  �إل  �الأجر،  مدفوعة  و�إجاز�ت  �لعمر  يف  للمتقّدمات 

�ملالية  قيمتها  وح�شاب  تعد�دها  ميكن  �أمور  من  هنالك 

لُتدمج يف �أنظمة �لتعوي�شات �لعامة �لتي يقّدمها �ملجتمع 

الأفر�ده �لعاملني يف �ملهن �ملختلفة. ولعّل �أهّم هذه �الأمور 

يتمّثل بح�شاب "�لتعوي�ص" �لذي هو من حق كل من 

�لزوجني لدى ف�شخ �لعقد بينهما )�لطالق(، مثاًل، فال 

تنال �ملر�أة، بنتيجته، تعوي�شاً �عتباطي �لقيمة )كاملوؤّخر يف 

�لعقد �الإ�شالمي(، �أو ن�شيباً حمّدد�ً �شلفاً من �لرتكة عند 

توزيع �الإرث بني �لذكور و�الإناث، بل تنال بداًل م�شاوياً 

ملهاّم حمّددٍة  �أو  معّينٍة،  مدٍة  نّفذ خالل  ملمو�ص  لعمل 

  parametersملَْعَلمات تبعاً  وذلك  �الأجر؛  حم�شوبة 

خمتلفة حتّددها موؤ�ش�شات �لدولة �ملعنية، متاماً كما حّددت 

معلمات �أ�شباهها من �أعمال. 

هذ�، وقد �ن�شغل �لباحثون يف علم �جتماع �لعمل بتعيني 

طرٍق لتحديد �لبدل �ملايل �مل�شتحق للعمل �ملنزيل. وبد� 

�أن �لطريقة �الأكرث رو�جاً هي "م�شح �لوقت �مل�شتخدم" 

حمّددة،  منزلية  مهاّم  �إجناز  يف   time –use survey

و�إ�شفاُء قيمة مالية عليها بح�شب قيمتها �ملالية يف حال 

�أنتجت لال�شتهالك يف �ملجال �لعام. و�مل�شوحات �لتي 

�أجريت يف كثري من �لبلد�ن بّينت �أن �لوقت �لذي ي�شرفه 

�لذي  �لوقت  بكثري من  �أقّل  �ملنزيل  �لعمل  �لرجال يف 

ت�شرفه �لن�شاء، حتى �لعامالت منهن يف مهنة خارج - 

منزلية؛ و�أن ذلك ي�شح يف كل �ملجتمعات، حتى �ملتقّدمة 

منها؛ و�أن �لفجوة بني �لفئتني �أقّل يف �لبلد�ن "�ملي�شورة"  

فل�شطني، مثاًل، ت�شرف  �لبلد�ن �الأقل منو�ً. يف  منها يف 

�ملر�أة �أكرث من 16 �شاعة يف �لعمل �ملنزيل، فيما ي�شرف 

�لرجل 3.5 �شاعة، يومياً. يف �ل�شويد حيث �لفجوة بني 

�لرجل  ي�شرف  �لعامل،  يف  �الأقل  هي  و�لن�شاء  �لرجال 

3.33 �شاعة يف �لعمل �ملنزيل �أقل من �لن�شاء، يومياً.  

يف لبنان، ب�شع حماوالت قليلة للبحث يف �لعمل �ملنزيل1، 

ولكّنها تبقى جزئية وال تف�شي �إل �أكرث من نتائج و�شفية، 

فال جند ما ي�شري �إل حماوالت للبحث يف �لبد�ئل �ملالية 

قليلة ونتائجها ال  �أبحاث  �ملنزيل. هناك  �لعمل  ملكّونات 

تختلف عن تلك �ملنفذة يف �ملجتمعات �الأخرى: �لن�شاء 

و�لفتيات، حتى �لعامالت منهن يف مهن خارج-منزلية، 

�ملنزيل.  �لعمل  �شبه كامل عن  ب�شكل  �مل�شوؤوالت  هن 

فيقومون  �لعمل خا�شة،  �لعاطلني عن  �لرجال، غري  �أما 

�ملنزل  �شوؤون  �إد�رة  مثل  "ذكرية"،  تعّد  منزلية  باأعمال 

�أو �شيانته. وكما هي �حلال د�ئماً، فاإن �لن�شاء ال يح�شنب 

عملهن �ملنزيل عماًل!

ملّحة أيضًا  قضايانا 
ة نطرح، نحن �لن�شاء، و�حدة من ق�شايانا نو�جه 

ّ
يف كل مر

مبعار�شة قائمة على �حلجج ذ�تها: وهل ما تطرحنه ق�شية 

ملّحة؟ ما هو عدد �لن�شاء �ملت�شرر�ت من هذه �لق�شية؟ 

�أال ترين �أن �مل�شاألة حمتاجة ملو�رد ال متلكها دولتنا؟ �أال 

يجدر بكّن �لت�شحية يف �شبيل �ملجتمع باأ�شره؟ ولكّن 

�ملايل  �لبدل  عن  �لبحث  م�شاألة  يف  �الأهم  �ملعار�شة 

�الأرجح، كرثة  على  �شتعلنها،  �ملنزيل  للعمل  �مل�شتحق 

�لعمل  �إل هذ�  ترى  �أي�شاً(  �لن�شاء  )ومن  �لرجال  من 

�أفر�د  جتاه  �الأم/�لزوجة/�الأخت  "حب"  عن  تعبري�ً 

"�ملعنوية".  قيمتها  يو�زي  مادياً  بداًل  ال  و�أن  �أ�شرتها، 

�شيت�شاءلون: كيف نقاي�ص �حلب باملال؟ 

�الأ�شر  تفكك  ومع  �لطالق،  ن�شبة  تز�يد  مع  لبنان،  يف 

ب�شبب �خلالفات حول �ملري�ث، تبدو "مقاي�شة "�حلب 

مثاًل،  للطليقة،  �مل�شتحقة  فالنفقة  مطلوباً.  حاًل  باملال 

�مل�شتع�شية  �خلالفات  على  �لباعثة  �مل�شائل  من  هي 

بني  �الأمو�ل  تقا�شم  يبدو  هكذ�،  �لطالق.  طالبي  بني 

�لطليقني تبعاً مل�شاهمتهما يف ت�شيري �الأ�شرة �لتي كّوناها 

للخالفات.  �إثارة  و�الأقل  عقالنية  �الأكرث  �حلل  هو  معاً 

�ملنزيل،  �لعمل  منَطي  يف  �ملر�أة  م�شاهمة  فتحت�شب 

�الإجناب و�لعناية وملحقاتهما، ويجري تقدير �لتعوي�ص 

على  يعمل  مقايي�ص  ووفق  لذلك،  تبعاً  لها  �مل�شتحق 

حتديدها م�شت�شارون �قت�شاديون و�جتماعيون، فال ترتك 

ملز�جية رجل دين من هنا، وال لتقدير قا�ٍص من هناك. 

طليقة،  ي�شع  فيما  �إذ  ن�شبي:  �الإحلاح  �إن  نقول  نحن 

مثاًل، �ل�شرب على �لتاأخر يف ��شتخر�ج �لغاز من مياهنا 

�الإقليمية، فهي ال متلك "ترف" �شياع جهٍد بذلته يف 

�أ�شرة و�شيانتها هباًء، الأن حت�شيلها تعوي�شاً عن  تكوين 

ولعل  للبقاء.  و�شيلتها  �الأرجح  على  هو  �جلهد  ذلك 

�لبدء من هنا – من �لتعوي�ص �ملايل للطليقة – خطوة 

منا�شبة يف م�شار �لبحث عن �ُشُبل حتديد �لبدل �ملايل 

�مل�شتحق للعمل �ملنزيل عندنا. 

نسوّية نظرة  المنزلي:  العمل 

جتدون �ملقالة بن�شختها  �لكاملة مع �ملر�جع على �ملوقع �الإلكرتوين للمفكرة

النساء في العمل
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عّدة  ممار�شات  و�لعمال  �ملوظفني  من  �لعديد  يو�جه 

ظو�هر  و�أبرز  �لعمل.  مكان  يف  ر�حتهم  على  توؤثر 

حتت  تو�شع  �لتي  تلك  هي  �لعمل  مكان  يف  �ملعاناة 

�لذي  هو  نق�شده  �لذي  و�لتعنيف  »�لتعنيف«.  خانة 

يف  �نت�شار�ً  �الأكرث  من  ُتعّد  �أ�شكال  ثالثة  منه  ع 
ّ
يتفر

و�لتعنيف  �جلن�شي  �ص 
ّ
�لتحر وهي:  �لعمل  بيئة 

�ملوؤ�ش�شاتي.  و�لتعنيف  �ملعنوي 

�إنتاجية �ملوظف مرتبطة مبدى �رتياحه  وغالباً ما تكون 

)�شتة  يومي  ب�شكل  فيها  يتو�جد  �لتي  �لعمل  لبيئة 

هو  ما  بح�شب  يومياً،  �شاعات  �أ�شبوعياً/ثماين  �أيام 

تتطلب  �ل�شليمة  �لعمل  بيئة  ولعل  لبنان(.  يف  �شائع 

�لوظيفي،  و�الأمن  �حلماية  �أ�شا�شية:  عنا�شر  وجود 

�لتقدير �ملعنوي و�ملادي، و�لر�حة �جل�شدية و�لنف�شية. 

�إد�رة بع�ص �ملوؤ�ش�شات و�جباتها يف هذ�  �إمنا قد تغفل 

�شليمة  غري  عمل  بيئة  �إر�شاء  تتعّمد  رمبا  �أو  �ملجال، 

�لثالثة.  باأ�شكاله  »�لتعنيف«  تتاأّتى من 

�لعمل  يف  �لتعنيف  �أوجه  على  �ل�شوء  �إلقاء  �إطار  يف 

وفهمها، ولطرح هذ� �ملو�شوع كاإ�شكالية هامة يف ق�شايا 

�لدكتورة  �لقانونية«  »�ملفكرة  قابلت  �لعمال،  حقوق 

�لعقلية  �الأمر��ص  يف  �ملتخ�ش�شة  �لطبيبة  كرباج  هال 

من  لال�شتفادة  �لنف�ص،  علم  يف  و�لباحثة  و�لنف�شية 

جتاربها يف �لتعامل مع �لعمال �لذين يق�شدون عيادتها 

نف�شّياتهم. �لتعنيف على  للعالج من تد�عيات 

المفكرة: ما هو التعنيف المعنوي، من هم 

ضحاياه؟ ما هي إشاراته ومظاهره؟ 

 psychological �ملعنوي  �لتعنيف  ُيعّد  كرباج: 

�لعمل  �لتعنيف يف  �أ�شكال  �أكرث  من   harassment

وكما  توثيقه.  �أو  �إثباته  �شعوبة  ب�شبب  وذلك  تعقيد�ً، 

موقع  يف  هم  من  مُيار�شه  ما  فغالباً  �جلن�شي،  �ص 
ّ
�لتحر

�شلطة و�أ�شحاب نفوذ يف مكان �لعمل على موظف �أو 

موظفة من درجة وظيفية �أدنى. 

�ملوظف  له  يتعر�ص  �لذي  �ملعنوي  �لتعنيف  و�أوجه 

�ملوظف  �إ�شعار  عدم  �ملعنوي،  �لتحطيم  منها:  عديدة 

متناق�شة،  مهام  �أد�ء  منه  �لطلب  عمله،  عن  بالر�شا 

عدم تقدير جهوده. وهناك �إ�شار�ت �أخرى ُت�شكل نوعاً 

�مل�شيء  �لكالم  توجيه  �شفهياً:  وحتدث  �لتعنيف  من 

و�إحر�جه  معه،  �لقا�شية  �لعبار�ت  و��شتخد�م  للموظف 

�أمام زمالئه. 

يتخّطى  ب�شكل  للموظف  نقد  توجيه  يتم  ما  وغالباً 

�ملهنية، �إذ ينتقد �ملدير �شخ�ص �ملوظف، بالقول له »�أنت 

ال ت�شلح للقيام بالوظيفة«، بداًل من �الإ�شارة �إل موقع 

�أد�ء  حت�شني  منه  و�لطلب  �ملوظف  �رتكبه  �لذي  �خلطاأ 

معنّي. 

على  �أي�شاً  تن�شحب  �ملعنوي  للتعنيف  �الإ�شار�ت  هذه 

�ملوظف  من  »�لطلب  مثل  �ملمار�شات،  من  �آخر  نوع 

ب�شكل متكرر �لقيام مبهمة معّينة عند �نتهاء �لدو�م، �أو 

بعد �لدو�م و�أيام �لعطل من دون تعوي�ص عن �شاعات 

�لعمل �الإ�شافية«. 

المفكرة: ما هي تداعيات التعنيف المعنوي 

على الموظف والشركة؟ 

�ملعنوي  للتعنيف  �ص 
ّ
�ملعر �ملوظف  ي�شتغرق  كرباج: 

وينعك�ص  معه.  يح�شل  ما  ال�شتيعاب  وقتاً  بد�ية 

موؤّهل  باأنه غري  ي�شعر  �إذ  �شلبي،  ب�شكل  عليه  �لتعنيف 

الأد�ء وظيفته، ويفقد ثقته بنف�شه، وي�شعر بحالة �شياع، 

وي�شعر �أنه مق�شر د�ئماً بعمله، ويحّمل نف�شه م�شوؤولية ما 

يح�شل معه. وي�شعر باالإحباط �ل�شديد، وينتج عن ذلك 

�شعف �لرتكيز خالل �لعمل. كما لتد�عيات �لتعنيف 

عو�ر�ص �كتئابية �أي�شاً، ينتج عنها فقد�ن �لوزن، و�لتعب 

�ملوظف  يخلط  ما  وغالباً  �لنف�شي.  و�الإرهاق  �ليومي، 

فيذهب  و�ملهنية.  �ل�شخ�شية  حياته  بني  )�ل�شحية( 

�لعو�مل  هذه  وترتد  �لوظيفة،  بهموم  مثقاًل  �ملنزل  �إل 

ب�شبب  وذلك  بعائلته،  وعالقته  �لعاطفية  حياته  على 

�خلا�شة،  و�حلياة  �لعمل  بني  �لف�شل  على  قدرته  عدم 

.Inability to Disconnect

من جهة ثانية، فاإن للعنف �ملعنوي تد�عيات �قت�شادية 

وزيادة  �لعمل  على  �ملوظف  ي�شجع  ما  فاإن  و�جتماعية. 

ويقّل  ومقّدر  به  معرتف  عمله  باأن  �ل�شعور  هو  �الإنتاج 

�الإنتاج عندما يتدنى �ل�شغف بالعمل ويرت�جع �ل�شعور 

باالنتماء �إليه، وهي عو�مل �أ�شا�شية لزيادة �الإنتاج. 

�ملعنوي  �لعنف  بح�شول  تتاأثر  �ل�شركة  فاإن  بالنتيجة، 

بني موظفيها، لناحية تر�جع �الإنتاج، كما تتاأثر �ل�شورة 

�إن علمت بح�شول عنف معنوي  لل�شركة  �الإجتماعية 

ومل تتعامل معه بال�شكل �ملنا�شب. 

المفكرة: ما هي الحلول المقترحة للتعامل مع 

التعنيف؟

كرباج: حتتاج مو�جهة �لتعنيف �إل �أنظمة عمل ترعى 

حماية �ملوظف، وقو�نني تعاقب �لتعنيف يف �لعمل بكافة 

�أنو�عه، كما �إل بع�ص �جلهود �ل�شخ�شية.  

اأوًل، على �ملوؤ�ش�شة �أن توؤمن بيئة عمل �شليمة جُتنب 

حدوث �أفعال كهذه كاأن تعقد ب�شكل م�شبق �جتماعات 

لتوجيه �ملوظفني حول �لتعنيف يف �لعمل بكافة �أنو�عه 

)�لتحر�ص �جلن�شي، و�لتعنيف �ملعنوي(. وعلى �ملوؤ�ش�شة 

من  يتمّكن  ومرجعاً  للموظف،  حمائياً  �إطار�ً  توؤّمن  �أن 

�لتي  �ملوؤ�ش�شات  فعلى  �ل�شكوى.  الأجل  �إليه  �لعودة 

عمل  بيئة  �إر�شاء  يف  �لتفكري  �الإنتاجية  لزيادة  ت�شعى 

مريحة، و�إ�شعار �ملوظف باالأمان و�حلماية و�لوالء للعمل، 

وكّلها عنا�شر �أ�شا�شية مل�شلحة �ملوؤ�ش�شة. 

عديدة  دول  هناك  �لقانوين،  �ل�شعيد  على  وثانياً، 

وخا�شة  �لعمل  يف  �لعنف  من  حتمي  قو�نني  و�شعت 

 Harcèlement Moral لعنف �ملعنوي، مثال فرن�شا�

au Travail. لذ� فاإن �لتعنيف �ملعنوي يجب �أن يكون 

هذه  غياب  حال  ويف  ماً. 
ّ
وجمر بالقانون،  عليه  معاقباً 

�لقو�نني نن�شح �ملوظف با�شت�شارة حمام. 

ثالثاً، على �ل�شعيد �ل�شخ�شي، ال �شيما يف حالة �لعنف 

�ملعنوي، على �ملوظف �أن يعي ما يح�شل معه، و�أن يفهم 

يحّمل  �أال  �أ�شا�شي  ب�شكل  وعليه  ويحللها.  �الإ�شار�ت 

نف�شه وو�شع  ي�شعى الإثبات  و�أال  �مل�شوؤولية،  نف�شه هذه 

جهود كبرية لتغيري �لو�شع. 

معنوياً  �ملعّنف  �ملوظف  يرفع  �أن  �ملمكنة  �حللول  من 

�ص �آخرين  
ُّ
�شكوى �إل �الإد�رة قد ُت�شاعده يف حال تعر

يحاول  فغالباً  نف�شه.  �ل�شخ�ص  من  �ملعنوي  للتعنيف 

�أكرث  �ملعّنفون �لتفرقة بني �ملوظفني يف حال كان هناك 

من �شحية. لذلك �إذ� �زد�دت �ل�شكاوى من �ل�شخ�ص 

نف�شه )�ملُعنِّف(، قد تقود للو�شول �إل حل.

د�ئماً  ي�شمح  ال  �ل�شعب  �القت�شادي  �لو�شع  �أّن  ومبا 

�لتكّلم  بد�ية  يحاول  �أن  �ملوظف  فعلى  �لعمل،  بتغيري 

يجد  �أن  وُيحاول  ب�شكوى  يتقدم  و�أن  معاناته  عن 

منا�شرة من زمالئه يف �لعمل. ويف حال ��شتنفذ جميع 

�أي  �لقانون  �أو يف  �ملوؤ�ش�شة  يجد يف  �لو�شائل ومل  هذه 

هذه  �إل  يلجاأ  �أال  �ختار  �إن  �أو  و�شعه،  ملعاجلة  �شبيل 

مل�شكلته،  حلول  �إيجاد  ��شتحال  �أو  ما،  ل�شبب  �لطرق 

نن�شحه بتاأمني عمل �آخر. فرتك �لعمل يكون حاًل الأن 

�شخ�شية �ملُعّنف ال ميكن تغيريها و�لتعامل معه ب�شكل 

يومي يوؤدي �إل �إرهاق و�كتئاب ويرتد �الأمر على �شحة 

�ملوظف. ومن �الأف�شل �أن يوّظف �الأخري �جلهود �لتي 

تاأثري  له  �آخر  مكان  يف  �ملعّنف  مقاومة  يف  بذلها  يريد 

�إيجابي على حياته، كبد�ية جديدة بعيدة عن م�شادر 

قلقه.  

�لتعنيف  مو�جهة  �أ�شاليب  تت�شابه  �الآخر،  �ملقلب  على 

ففي  �جلن�شي.  �لتحر�ص  مو�جهة  �أ�شاليب  مع  �ملعنوي 

�لقانونية  �حلماية  �إل  �ل�شحية  حتتاج  �حلالتني،  كلتا 

�أّن عليها �أن تتمّتع باالإر�دة  و�ملوؤ�ش�شاتية. باالإ�شافة �إل 

�الأ�شخا�ص  �أمام  �ملو�شوع  عن  للتكّلم  و�ل�شجاعة 

�شحية  تخ�شى  ما  وغالباً  م�شاعدتها.  على  �لقادرين 

رو�يتها.  ت�شديق  وعدم  �للوم  من  �جلن�شي  �لتحر�ص 

ويف بع�ص �الأحيان ميكنها �أن ت�شتفيد من �لقو�نني �لتي 

�أخرى،  ظروف  يف  ولكن  �الأفعال.  هذه  على  تعاقب 

يكون  قد  لذلك  �لعمل،  �شاحب  هو  �ص 
ّ
�ملتحر يكون 

من غري �الآمن �ال�شتمر�ر يف �لعمل بخا�شة عندما يبد�أ 

�الأمر بالتاأثري ب�شكل عميق على و�شعها �لنف�شي. 

هذا  من  حالة  على  مثال  من  هل  المفكرة: 

النوع؟

و�لتي  معها  عملت  �لتي  �حلاالت  �إحدى  كرباج: 

مدر�شة  يف  ملوظفة  كانت  �ملعنوي،  بالعنف  �رتبطت 

وو�شلت  �ملبا�شر،  رئي�شها  من  معنوي  لعنف  تتعر�ص 

�لوزن.  يف  و�نخفا�ص  م�شتمر  �كتئاب  �إل  �حلال  بها 

�لعمل،  تركها  �إمكانية  دون  حال  �القت�شادي  �لو�شع 

�شكوى  بتقدمي  ن�شحناها  لذلك  الأ�شرتها،  معيلة  فهي 

الإد�رة �ملوؤ�ش�شة، ليتبنّي �أنها لي�شت �لوحيدة، و�أن هناك 

من  �ملعنوي  �لعنف  من  يعانون  �لعمل  معها يف  زمالء 

�أاّل  �ملوؤ�ش�شة  �رتاأت  �حلالة،  هذه  يف  نف�شه.  �ل�شخ�ص 

يعّنفهم،  موظف  الأجل  �ملوظفني  من  جمموعة  تخ�شر 

فطردته من �لعمل. من هنا جند �أن �لتعاون بني �ملوظفني 

كان مهماً جد�ً. 

المفكرة: التعنيف المؤسساتي، ما هو؟ 

�جلن�شي  و�لتحر�ص  �ملعنوي  �لعنف  كرباج: 

يف  �ملعاناة  ُت�شكل  �لتي  �لوحيدة  �لعنا�شر  لي�شا 

�لطابع  عن  يخرج  �لذي  �لعنف  فهناك  �لعمل، 

�ملوؤ�ش�شاتي  بالتعنيف  يتمثل  و�لذي  �ل�شخ�شي، 

له  �لعنف  وهذ�   .Institutional Harassment

�خلدمة  يف  �لعامالت  مثاًل  �لعمل،  ب�شروط  عالقة 

�شن للعنف �ملوؤ�ش�شاتي ب�شبب �شوء �شروط 
ّ
�ملنزلية يتعر

�لعمل �مل�شوؤول عنها نظام �لكفالة. فالعاملة جمردة من 

�أنها ال تتقا�شى ر�تباً  �أو معنوية كما  �أية حماية قانونية، 

يف  وال  �لعمل  مكان  يف  خ�شو�شية  لها  ولي�ص  عاداًل. 

�شاحب  ومع  �لعمل  مكان  يف  ت�شكن  فهي  �ل�شكن، 

�لعمل. 

يف  �لعاملة  معاملة  ُيح�شن  �لعمل  �شاحب  كان  ومهما 

�لعنف  من  يحميها  ال  ذلك  �أن  �إال  �ملنزلية،  �خلدمة 

�ملوؤ�ش�شاتي. 

المفكرة: ما هي مقومات بيئة العمل السليمة؟

يرى  �لذي  �ملكان  هي  �ل�شليمة  �لعمل  بيئة  كرباج: 

تتاأّلف من  نف�شه قادر�ً على �الإنتاج، وهي  فيه �ملوظف 

�حرت�م  �لعمل،  دو�مات  �حرت�م  �أهمها:  عدة  عنا�شر 

�لتغطية  تاأمني  مدفوعة،  �شنوية  فر�ص  منح  �لرو�تب، 

�ل�شحية، �لتعوي�ص عن �ل�شرف.

م�شاحات  توؤّمن  �لتي  �ملوؤ�ش�شات  �الإنتاجية يف  وتزدهر 

للمكاتب،  مريحة  كر��شي  منها:  نذكر  مريحة،  عمل 

فاإن  �أي�شاً،  �لغذ�ء.  ال�شرت�حة  �أماكن  للر�حة،  �أماكن 

�ملوؤ�ش�شات �لتي توؤمن م�شاحات للرتفيه وللقيلولة ُت�شعر 

يوؤمن  فيها هي مكان  �لتي يعمل  �ملوؤ�ش�شة  �أن  �ملوظف 

�ل�شعادة. 

من جهة �أخرى، ي�شعر موظفو �ملوؤ�ش�شات �لتي تت�شدد 

�ملوؤ�ش�شات  من  لها  �أكرب  بوالء  �لعمل  قو�عد  يف  �أقل 

�لتوقيع  �أن  �لدر��شات  �أثبتت  وقد  �أكرث.  تت�شدد  �لتي 

يقلالن  �لدو�م،  �لدخول و�خلروج من  �لب�شمة عند  �أو 

ُي�شعر�ن  الأنهما  للعمل،  و�لوالء  باالنتماء  �ل�شعور 

�ملوظف �أنه ال يز�ل يف �ملدر�شة. ولكن بكل �الأحو�ل، 

الأهمية  �ملوظف  �إدر�ك  على  �أي�شاً  يعتمد  �الأمر  فاإن 

عمله، و�أ�شلوبه يف حتديد �أولوياته. 

بالن�شبة لدو�م �لعمل، نرى �أن �حلد �الأق�شى يجب �أن 

يكون ثماين �شاعات يف �ليوم �أو 40 �شاعة يف �الأ�شبوع، 

مع �لعلم �أن بع�ص �لدول �الأوروبية مثل فرن�شا �جتهت 

�أ�شبوعياً،  �شاعة   35 �إل  �لعمل  �شاعات  تخفي�ص  �إل 

لي�شت  �لق�شية  لكن  �شاعة.   20 �إل  �أخرى  ودول 

�إمنا  �شاعة،  و�أربعون  ثمان  عن  �لعمل  �شاعات  بخف�ص 

�أكرث بعنا�شر بيئة �لعمل �ل�شليمة، وجتدر �الإ�شارة �إل �أن 

حتديد �شاعات �لعمل ال يعود للطب �لنف�شي حتديده. 

ويخرج  دو�مه  ينتهي  عندما  �ملوظف  على  وبالطبع، 

بالوظيفة  �ملتعلقة  �الأفكار  كل  يخرج  �أن  �ملكتب  من 

ير�ها  �لتي  باحلدود  عنها  نف�شه  يف�شل  و�أن  ر�أ�شه،  من 

بعد  �ت�شاالت عمل  تلّقي  يقرر عدم  �أن  مثل  منا�شبة، 

على  �ملقابل،  ويف  حقوقه،  يعرف  �أن  و�الأهم  �لدو�م. 

�شاحب �لعمل �أن يحرتم هذ� �الأمر. 

النفس: علم  منظار  من  العمل  في  التعنيف  أشكال 
جنسي" وتحّرش  ومؤسساتي  "معنوي 

النساء في العمل
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�القت�شادي  �لقطاعني  يف  �لن�شاء  م�شاركة  تعزيز  يتطّلب 

و�ل�شيا�شي، تاأمني �ل�شالمة �جل�شدّية و�ملعنوّية �الأولّية لهّن 

�ص �جلن�شي يف مكان �لعمل 
ّ
كي ينجحن. يخلق �لتحر

�لفئات  من  وغريهّن  �لن�شاء،  ترقية  تقّيد  معادية،  بيئة 

ومتنعهّن من  �الإنتاج،  م�شاركتهّن يف  �ملهّم�شة، وحتّد من 

حتقيق �مل�شاو�ة �القت�شادّية.

ويف �لوقت �لر�هن، ال تعالج �لقو�نني �للبنانية، ال �شيما 

�ص، �أكان يف مكان �لعمل �أو 
ّ
قانون �لعمل، م�شاألة �لتحر

�ص �لن�شاء و�ملجموعات �ملهّم�شة �الأخرى 
ّ
خارجه، مما يعر

وبخا�شة  و�ال�شتغالل،  �مل�شايقة  خلطر  �لعمل  �شوق  يف 

وجود  �نعد�م  وو�شط  �لتاأديبّية.  �الإجر�ء�ت  غياب  يف 

لتقدير  �ملوؤ�ش�شات  ُترتك  ة،  �ملخت�شّ �لقانونية  �لن�شو�ص 

و�شيا�شات د�خلّية،  قو�نني  لو�شع  منا�شباً  تر�ه  مبا  �ملوقف 

�ص �جلن�شي. 
ّ
وتطبيق �إجر�ء�ت ملو�جهة �لتحر

ر�شد تقرير " نحو مكان عمل �أكرث �أماناً: نظرة عن �شيا�شات 

مو�جهة �لتحر�ص �جلن�شي يف �لقطاعني �خلا�ص و�لعام يف 

 �لذي �أعّدته "�ملوؤ�ش�شة �لعربّية للحرّية و�مل�شاو�ة" 
لبنان"1

).A.F.E( �ل�شيا�شات �لد�خلية �ملّتبعة يف �لقطاعني �لعام 

غري  و�ملنظمات  و�لنقابات،  �الأحز�ب،  ولدى  و�خلا�ص، 

�لتي  �لعقبات  خمتلف  لتحديد  و�جلامعات،  �حلكومية، 

حتّد من م�شاركة �ملر�أة يف �القت�شاد و�ل�شيا�شة. باال�شتناد 

�إل ��شتق�شاء متعّدد �مل�شادر �شمل موّظفي مو�رد ب�شرّية، 

ون�شو�ص �شيا�شات د�خلية لبع�ص �ملوؤ�ش�شات، �إل جانب 

حو�ر�ت معّمقة مع موظفني، قّيمنا يف هذه �لدر��شة حالة 

�حلماية من �لتحر�ص �جلن�شي وم�شتو�ها يف لبنان، ووّثقنا 

جتارب �لقوى �لعاملة �ملتاأّثرة، وحّددنا �ملجاالت �لرئي�شية 

�لتي حتتاج �إل حت�شني. الحظنا خالل هذه �لدر��شة نق�شاً 

ملو�جهة  �لر�عية  �لد�خلية  و�الأنظمة  �ل�شيا�شات  حاّد�ً يف 

�ص �جلن�شي يف مكان �لعمل. فمن �أ�شل 42 موؤ�ش�شة 
ّ
�لتحر

، كان لدى 14 فقط ن�ّص خا�ص للحماية 
2
�شملتها �لدر��شة

من �مل�شايقة �أو �لرتهيب �أو �ال�شتغالل �أو �لت�شّلط، وكان 

�ص 
ّ
لـ6 فقط �شيا�شة ر�شمية �أو قو�نني د�خلية تذكر �لتحر

�جلن�شي بالتحديد. وكانت �شيا�شات �ثنتني من �ملنظمات 

تنّفذ متطّلبات مانحني دوليني. �إجمااًل، كان لدى 15% 

يف  �جلن�شي،  �ص 
ّ
�لتحر ملناه�شة  �شيا�شات  �ملنظمات  من 

حني كان لدى %33 بنود ميكن �أن ت�شتخدم للحماية من 

�ص �جلن�شي.
ّ
�لتحر

قد  �ص 
ّ
�لتحر �شائدة حول  كما الحظنا وجود معتقد�ت 

�أبرز  ت�شاهم يف غياب �ل�شيا�شات �ملنا�شبة ملعاجلته. ومن 

�ص 
ّ
�لتحر تعريف  فهم  �إ�شاءة  �ل�شدد  هذ�  �لتحديات يف 

�جلن�شي، وجهل �ملمار�شات �ل�شامنة لبيئة عمل �شحّية. 

كما �أظهرت �لدر��شة �أن �الفتقار �إل �لوعي و�لتفّهم ب�شاأن 

�حلو�دث  يف  زيادة  �إل  يوؤدي  �جلن�شي  �لتحر�ص  م�شاألة 

فالعامالت  �لعالية.  �خلطورة  ذ�ت  �لوظائف  وبخا�شة يف 

يف �لفنادق و�حلانات و�ملو��شالت �أكرث عر�شة من غريهّن 

على  �آمنات  غري  �لن�شاء  وتكون  �ملرغوبة.  غري  لالأفعال 

ت�شتهلك  حيث  �ملتنّقلة،  �لعمل  �أماكن  يف  �خل�شو�ص 

 .
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�لليلية �لدو�مات  �أو خالل  �أو �لكحول،  �ملو�د �ملخدرة 

حتكي �ملوّظفات �للو�تي قابلناهن يف �إطار هذه �لدر��شة، 

عن �ل�شغوط �لتي متار�شها �الإد�ر�ت عليهن لاللتز�م مبظهر 

معنّي، �شو�ء لناحية �ملظهر �جل�شدي، �أو �لقيا�ص، �أو �لترّبج، 

�أو �جلر�حة �لتجميلّية، �إل جانب �للبا�ص �لو�جب �رتد�وؤه. 

�أو  �لزبائن،  توقعات  على  ُبني  عرفاً  �ملتطلبات  هذه  تعّد 

�ملوؤ�ش�شات  �إد�ر�ت  �إليها ب�شكل مكتوب من قبل  ي�شار 

عر�شة  �أكرث  �الأعمال  هذه  يجعل  �آخر  عامل  �ملعنّية. 

ومو�د  �لكحول  وجود  هو  �جلن�شي  �ص 
ّ
�لتحر حلو�دث 

خمّدرة �أخرى يف �لفنادق و�حلانات، يعني �أّن �حلدود بني 

�ص �جلن�شي و�ملغازلة قد ت�شيع. يوؤدي �شياق هذه 
ّ
�لتحر

�الأعمال، �إل حمو �خليط �لفا�شل بني �ل�شيافة و�النتباه 

غري �ملرغوب. كما �أن �لن�شاء �لعامالت يف قطاع �لزر�عة 

�شات ب�شدة الأ�شكال خمتلفة من �ال�شتغالل. فهّن 
ّ
معر

الأنهّن  �الأ�شا�شية  كفالة حلقوقهن  �أو  دعم  �أّي  يتلقني  ال 

م�شتثنيات من قانون �لعمل وال تعّد هذه �لق�شايا �أولوّية 

�لزر�عي غري  فالقطاع  للعمل.  لديهن يف ظل حاجتهن 

بالدرجة  يعتمد  وهو  �ملو�شمّية،  طبيعته  ب�شبب   ،
ّ
م�شتقر

�الأول على �لعمال �ملوؤقتني. 

�لد�خلّية  و�الأنظمة  �ل�شيا�شات  غياب  ظل  يف  لذلك 

تلجاأ  ما  غالباً  �جلن�شي،  �ص 
ّ
�لتحر تتناول  �لتي  �ملالئمة 

ُتتبع عند �ال�شتجابة ل�شكاوى  �إجر�ء�ت  �إل  �ملوؤ�ش�شات 

لة للموؤ�ّش�شات  من نوع �آخر. و��شتناد�ً �إل �الإجابات �ملف�شّ

�ص 
ّ
حول �خلطو�ت �لتي تتخذ للتعامل مع �شكاوى �لتحر

�جلن�شي، الحظنا خماطر ناجمة عن عدم وجود �شيا�شات 

و��شحة، �أبرزها عدم �تخاذ �أي �إجر�ء �أو لوم �ل�شحّية.

خل�ص �لتقرير �إل عدد من �لنتائج: 

�جلن�شي  �لتحر�ص  جتاه  �لعامة  �ملو�قف  تتناول  ال  �أواًل، 

�لق�شية باعتبارها م�شاألة خطرية، بل تعتربها غري موجودة 

�أو من �مل�شتحيل �إثباتها. باالإ�شافة �إل ذلك، عندما تبدي 

�ص �جلن�شي، 
ّ
ثقافة �لعمل عدم �كرت�ث �إز�ء خطورة �لتحر

من  بال�شخرية  �الأخريات  �لن�شاء  تبد�أ  �أن  �ملحتمل  من 

�أقر�نهّن عندما يطرحن �مل�شكلة.

من  متنعها  عّدة  عقبات  �إل  �ملوؤ�ش�شات  �أ�شارت  ثانياً، 

�تخاذ خطو�ت �إ�شافّية لو�شع �شيا�شات د�خلّية ملكافحة 

�إر�شاء  قبل  �شرورّية  �لعقبات  تلك  ومعاجلة  �ص. 
ّ
�لتحر

�أبرز ما يثري  �أماكن �لعمل. من  �أّية �شيا�شات حمائية يف 

هي  �حلماية  �شيا�شات  �إز�ء  �لعمل  �أ�شحاب  خماوف 

�لز�ئفة و�ل�شرر �ملحتمل التهام موّظف ظلماً  �الإتهامات 

�ص. وبالقدر ذ�ته، تن�شغل �ملوؤ�ش�شات بهاج�ص 
ّ
باأّنه متحر

�أ�شحاب  مييل  لذلك  �ص. 
ّ
�لتحر و�قعة  �إثبات  �شعوبة 

�لعمل �إل حّل �لق�شّية على �شكل "حماكمة"، حيث 

يفر�ص على �ل�شاكي/ة و�مل�شتبه به �لدخول يف مو�جهة 

با�شتخد�م �أدلة "ملمو�شة".

ثالثاً، يف غياب �ل�شيا�شات �لو��شحة و�لتدريب �ملتخ�ش�ص 

�الأن�شب.  �مل�شار  �ختيار  لالإد�رة  يعود  ما  غالباً  �ل�شامل، 

مع  للتعاطي  جمّهزة  غري  �الإد�رة  تكون  عام،  وب�شكل 

�ص، وبالتايل، يف غياب �الإجر�ء�ت و�لقيم 
ّ
حاالت �لتحر

�لتنظيمّية �لو��شحة و�ملعّممة على �ملوظفني، يحّد ذلك 

من قدرة �ملوؤ�ش�شات على معاجلة �حلاالت �حلا�شلة. 

جنده  �للوم،  خطاب  ي�شود  حيث  �ملوؤ�ش�شات  يف  �أما 

�أو  ومالب�شهّن  و�شلوكياتهّن  �لن�شاء  �إل  ح�شر�ً  موجهاً 

ودود�ت  كونهّن  على  �ملوظفات  فُتالم  �شخ�شياتهّن. 

�أكرث من �للزوم، �أو منفتحات على �الأفعال �جلن�شّية، �أو 

على عدم  و�أخري�ً  "�ال�شتفز�زية"،  �ملالب�ص  �رتد�ء  على 

كفاءتهّن �لكافية يف �لدفاع عن �أنف�شهّن. وعلى �لنقي�ص 

من ذلك، ُي�شّور �شلوك �لرجال بوجه عام على �أنه ظريّف، 

ينبثق �إما من جماملة تنطلق من نّية ح�شنة، �أو من خلل 

موؤقت ب�شبب تعاطي مو�د كحولية �أو خمّدرة. �أما عندما 

يكون �لفعل خارجاً عن �ملقبول بو�شوح، فيف�ّشر على �أّنه 

ب�شيط وغري �شاّر، وال يحتوي على نّية عنف "حقيقّية". 

ر�بعاً، لي�ص لدى �أكرث من ثلثي �ملوؤ�ش�شات �لتي �شملتها 

�إل  باأي �شكل  ت�شري  و�أنظمة د�خلّية  �شيا�شات  �لدر��شة 

�ص �جلن�شي و/�أو �الأمان يف مكان �لعمل. وثمة نق�ص 
ّ
�لتحر

�ل�شيا�شية  �الأحز�ب  د�خل  �حلماية،  �شيا�شات  يف  حاد 

و�لنقابات و�ملوؤ�ش�شات �لعامة و�لقطاعات �لتي يكون فيها 

دور �لقوى �لعاملة �لن�شائية مهّماً. وهذ� ما يفر�ص �حلاجة 

�مللّحة اللتز�م �أكرب د�خل هذه �لقطاعات، ل�شمان مكان 

�ص. 
ّ
عمل خاٍل من �لتحر

�ص جن�شي، 
ّ
�شن لتحر

ّ
و�أخري�ً، تعتمد �لن�شاء �للو�تي يتعر

�آليات تكّيف، لتغيري نظر�تهن �أو مو�قفهن �أو ت�شرفاتهن 

يف �لعمل. فيفّكر بع�شهّن يف ترك �لوظيفة، لتجّنب �أّي 

�شد�م يف مكان �لعمل. ومع ذلك، تظّل �الأغلبية �شامتة 

لتجّنب "�لف�شيحة" �لتي قد ت�شّبب توتر�ً ي�شاف �إل جتربة 

�ص نف�شها. وقد تختار �أخريات �ل�شمت �نطالقاً من 
ّ
�لتحر

�نعد�م �لثقة مبنظومة قد ال توّفر مالذ�ً عاداًل. هكذ�، تو�جه 

�ص �جلن�شي وغياب �لدعم �ملوؤ�ش�شاتي، فيقّل 
ّ
�لن�شاء �لتحر

ر�شاهن عن �لعمل، وكذلك �إنتاجّيتهن و�لتز�مهن. 

يف  �الإ�شر�ع  �شرورّياً  بات  �ال�شتنتاجات،  هذه  �شوء  يف 

�ص �جلن�شي �إل قو�نني �ملوؤ�ش�شات 
ّ
�إ�شافة �شيا�شات �لتحر

تو�شيات  �شل�شلة  �لغر�ص  لهذ�  نقرتح  لذلك  لبنان.  يف 

�أبرزها: 

1 - الوقاية
-توجيهات مكّثفة للموّظفني �جلدد. 

-تذكري �ملوّظفني دوماً بثقافة �ملوؤ�ش�شة و�لقيم �مل�شرتكة من 

-خالل من�شور�ت علنية تو�شح �ل�شلوك �ملتوّقع.

-تدريب �ملوظفني �حلاليني.

2 -ال�سيا�سات الداخلّية
�شلوك  ومدّونات  و�شيا�شات،  د�خلّية،  �أنظمة  -تطوير 

-و��شحة حول �لتحر�ص �جلن�شي.

-و�شوح �الإجر�ء�ت.

3 -التحقيق
حتتاج عملّية �الإبالغ و�لتحقيق �إل ح�شن �شري عمل جلنة 

�حلالة،  �إل طبيعة  وباال�شتناد  �شة ومدّربة.  حتقيق متخ�شّ

وحيثما يقت�شي �الأمر، يجب �أن ت�شّم �للجنة �أفر�د�ً من 

خارج �لهرمّية �ملرتبطة باحلالة مو�شوع �لتحقيق. 

�مل�شتكي/ة  مع  منف�شلة  مقابالت  �إجر�ء  �ل�شروري  من 

و�مل�شتكى منه، كّل على حدة، وب�شرّية تاّمة. 

ف 
ّ
�ص �جلن�شي يعر

ّ
"�الإثبات" لي�ص متاحاً �أحياناً. فالتحر

ياأخذ �شكاًل غري  �أنه قد  �إال  �أو تعليقات،  �أفعال  �أّنه  على 

مرئي كامل�شايقة و�ال�شتغالل. ومن �لنادر �أن يكون هناك 

�ص �جلن�شي، ويف بع�ص 
ّ
�ص �لن�شاء للتحر

ّ
�شهود على تعر

�شحيته  من  ب 
ّ
�لتقر على  �ص 

ّ
�ملتحر يحر�ص  �الأحيان 

حني تكون مبفردها. ال ينبغي �أن يقع عبء �الإثبات على 

�ل�شحية، رغم �أن وجود �أدلة قد ي�شهم يف بناء �لق�شية. 

بالنظر �إل ندرة �التهامات غري �مل�شندة �أو �لكاذبة، نن�شح 

باأن توؤخذ رو�يات �لن�شاء على حممل �جلّد، و�أن يجري 

�لبحث عن حلول ت�شع �شالمة �ل�شحّية يف �أعلى �شّلم 

�الأولويات.

�إل  و��شحة،  د�خلّية  و�إجر�ء�ت  �شيا�شات  و�شع  يهدف 

�ص 
ّ
�لتحر حاالت  يف  �تباعها  �ملفرت�ص  �خلطو�ت  حتديد 

�جلن�شي، �إل جانب �شدة �لعقوبات �لو�جب �تخاذها. 

4 - قانون العمل 
�ص يف 

ّ
ت�شمني قانون �لعمل ن�شو�شاً خا�شة مبكافحة �لتحر

كّل �ملوؤ�ش�شات �للبنانّية. 

دمج �لعمال يف جمال �لزر�عة ويف �خلدمة �ملنزلّية يف �أّي 

تعديل منتظر لقانون �لعمل.

أمانًا أكثر  عمل  مكان  نحو 

جتدون �ملقالة بن�شختها  �لكاملة مع �ملر�جع على �ملوقع �الإلكرتوين للمفكرة

النساء في العمل

نور نصر وجنى نخال وغنى غانم  )المؤسسة العربّية للحرّية والمساواة(
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كريم نّمور

دعماً لحق ضحايا التحّرش في أماكن العمل 

"المفكرة  أنجزت  العدالة،  إلى  الوصول  في 

القانونية" مرافعة نموذجية بإمكان أي محام 

استخدامها في أي قضية تحّرش في أماكن 

العمل قد يوّكل فيها كما بإمكان مجلس العمل 

التحكيمي االستلهام منها في حال النظر في 

المرافعة كاملة على  إذ ننشر  قضايا مماثلة. 

لـ"المفكرة"، نكتفي هنا  اإللكتروني  الموقع 

المبادئ  وأبرز  عنها  قصيرة  مقدمة  بنشر 

إليها  استندت  التي  المشتركة  والقواعد 

المرافعة والقابلة للتطبيق على جميع حاالت 

التحّرش )المحرر(.

هذه �ملر�فعة �لنموذجية خم�ش�شة ملكافحة خمتلف �أنو�ع 

�ص �لو�قعة يف مكان �لعمل �أو خالل تنفيذ عقد 
ّ
�لتحر

نظر�ً  �شياغتها  �شرورة  "�ملفكرة"  �رتاأت  وقد  ما.  عمل 

�لو�شائل  و�شعف  لبنان  يف  �ص 
ّ
�لتحر حاالت  لتف�ّشي 

ع 
ّ
�مل�شر �أن  و�لو�قع  ردعها.  �أو  لدرئها  �ملتوفرة  �لقانونية 

خا�ص  ت�شريع  �أي  �الآن  حتى  �ص  يخ�شّ مل  �للبناين 

يف  �لدولية  �لتز�ماته  من  �لرغم  على  �ص 
ّ
�لتحر ملكافحة 

�ل�شادر   23 رقم  �لعام  �لتعليق  ن�ّص  فقد  �الإطار.  هذ� 

�القت�شادية  باحلقوق  �ملعنية  �للجنة  من   2016 �شنة 

�ملتعلق  �ملتحدة  لالأمم  �لتابعة  و�لثقافية  و�الجتماعية 

�أنه يقع  �لتمتع ب�شروط عمل عادلة ومر�شية،  باحلق يف 

�إلتز�م  على عاتق �لدول �الأطر�ف )من �شمنها لبنان( 

على  �لوفاء،  ب�شمان   )core obligation( �أ�شا�شي 

�أقل تقدير، بامل�شتويات �الأ�شا�شية �لدنيا من هذ� �حلق. 

ويو�شح �لتعليق �أنه يرتتب على �لدول يف هذ� �ل�شياق 

�الإلتز�م: بت�شمني قو�نينها "تعريفاً للم�شايقَة يف مكان 

و"�إجر�ء�ت  �جلن�شي"،  �ص 
ّ
�لتحر ي�شمل  �لعمل، 

على  جنائية  وعقوبات   ]...[ منا�شبة،  تظّلم  و�آليات 

نقدية  در��شة  يف  فّندُت  وكنت   .
�جلن�شي"1 �ص 

ّ
�لتحر

�ملقدمني  �ملقرتحني   ،
"�ملفكرة"2 يف  ُن�شرت  يل  �شابقة 

من �لنائب �ل�شابق غ�شان خميرب و�لوزير �ل�شابق ل�شوؤون 

�ص، مبدياً حتفظاتي 
ّ
�ملر�أة جان �أوغا�شبيان ملكافحة �لتحر

مفاعيل  من  �إقر�رهما  حال  يف  عليهما  يرتتب  قد  ملا 

معاك�شة للغاية �ملن�شودة منهما. كما يجدر �لتذكري باأن 

"�ملجموعة �لن�شوية" كانت تبّنت مقرتحاً �آخر، �شاركُت 
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�ملحاميات من  عدد  مع   2012 �شنة  يف  و�شعه  يف 

 .
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و�لنا�شطات �لن�شويات و�لعّماليات

�أية  من  تخلو  حالياً  بها  �ملعمول  �لت�شريعات  �أن  يبقى 

حني  ويف  �لعمل.  �أماكن  يف  �ص 
ّ
بالتحر ة  خا�شّ �أحكام 

�ص يف بع�ص �حلاالت �أن ي�شتمّدو� 
ّ
باإمكان �شحايا �لتحر

�الأمر  هذ�  �أن  �إال  للتحرك،  �أ�شناد�ً  �لعقوبات  قانون  من 

ي�شعب حتقيقه خارج حاالت �الإعتد�ء �جل�شدي. هذ� 

�شلوك  يف  ترغب  ال  قد  �ص 
ّ
�لتحر �شحية  �أـن  عن  عد� 

�مل�شار �جلز�ئي �أ�شاًل، وبخا�شة يف �حلاالت �لتي يقت�شر 

دون  من   – �ص 
ّ
للمتحر حّد  و�شع  على  مر�دها  فيها 

– و�الأهم، �ملحافظة على عملها وم�شدر  معاقبته جز�ئياً 

�ل�شحية  ثني  �إل  هذه  �خليار�ت  قلة  توؤدي  وقد  رزقها. 

ما خل�شت  �ص. وهذ� 
ّ
�ملتحر �إجر�ء بحق  �أية  �ّتخاذ  عن 

�إليه �لعديد من �جلل�شات �لتي ت�شّنى يل عقدها كمحاٍم 

مع �لعديد من �ل�شحايا. 

لكل هذه �الأ�شباب، عمدنا يف "�ملفكرة" �إل �لبحث يف 

�لفر�غ  �أد�ة دفاع متالأ  �للبناين، الإيجاد  �لقانوين  �لنظام 

�لت�شريعي �حلايل. وقد �أملنا �أن ينتهي بحثنا �إل �شياغة 

�ص 
ّ
�لتحر ل�شحايا  جماناً  متاحة  تكون  منوذجية  مر�فعة 

�مل�شاعدة  عليهم  يتعني  قد  �لذين  و�لق�شاة  و�ملحامني 

�أن  �أمل  �لق�شايا، على  �أو �حلكم يف مثل هذه  �لقانونية 

�ملنظومة  وتطوير  هوؤالء  �إن�شاف  يف  �الأمر  هذ�  ي�شهم 

�حلقوقية يف هذ� �ملجال. قد ال تدر�أ هذه �ملر�فعة ظاهرة 

معها،  للتعامل  �ملثايل  �حلل  ُت�شكل  ال  وقد  �ص 
ّ
�لتحر

ولكّنها هي ت�شكل يف ظّل �لقو�نني �ملعمول بها و�شيلة 

ور�شة  الإطالق  ومدخاًل  �ل�شحايا،  متناول  يف  ن�شعها 

حقيقية لتعديل هذه �لقو�نني. 

جتدر �الإ�شارة �إل �أن هذه �ملر�فعة �لنموذجية كما �أردناها، 

�ص بل ت�شمل 
ّ
ال ت�شلح ل�شكل و�حد من �أ�شكال �لتحر

معنوياً  �أو  جن�شياً  �ص 
ّ
�لتحر كان  �شو�ء  �أنو�عه،  خمتلف 

�لفئات عر�شة  �أكرث  �أن  �آخذين بعني �الإعتبار  نف�شياً  �أو 

ال  و�إجتماعياً،  قانونياً  �ملهّم�شة  �لفئات  هي  �ص 
ّ
للتحر

جن�شياً  و�ملتحّولني  �ملثليني  و�الأ�شخا�ص  �لن�شاء  �شيما 

�إلخ. وعليه، ميكن مل�شتخدمات وم�شتخدمي هذه �ملر�فعة 

حال  )يف  حالتهم  على  تنطبق  ال  �لتي  �لفقر�ت  �إز�لة 

كانت �ل�شحية رجاًل مثاًل، ميكن �إز�لة �لفقر�ت �خلا�شة 

�إ�شتخد�م  يحول  ال  ذلك،  عن  ف�شاًل  �إلخ.(.  بالن�شاء 

�جلز�ئي يف حال  �لق�شاء  �إل  �للجوء  دون  �ملر�فعة  هذه 

�أنني  �ملعنية، علماً  �إحدى �جلر�ئم يف �حلالة  �أركان  توّفر 

ب�شاأن  �ملر�فعة  هذه  نهاية  يف  خا�شة  فقرة  خ�ش�شت 

�خلطو�ت �لق�شائية �ملمكن �إتباعها قبل �لتقدم بدعوى 

�ص �أمام جمل�ص �لعمل �لتحكيمي ومن بعد ح�شول 
ّ
حتر

ذلك.

من  أساسية  مقتطفات 
وما  التحّرش  هو  ما  المرافعة: 

الدعوى؟ هذه  أبعاد  هي 
ظاهرة جديدة،  لي�ص  منه،  �جلن�شي  �شيما  ال  �ص، 

ّ
�لتحر

و�لفئات  �ملر�أة  يطال  ما  غالباً  تع�ّشفي  ت�شرف  هو  �إمّنا 

�الجتماعية �ملهّم�شة ب�شكل خا�ص، وغالباً ما يرت�فق مع 

�أو ت�شليع لالأ�شخا�ص و�نتهاك حلرمة �الأج�شاد.  ت�شييء 

"�لثورة  مع  �لتع�ّشفية  �لت�شرفات  هذه  تز�يدت  وقد 

حني  ويف  ع�شر.  �لتا�شع  �لقرن  يف  �لثانية  �ل�شناعية" 

�أو �لت�شامح  كان يتم �لتكّتم على مثل هذه �لت�شرفات 

معها �أو حتى �عتبارها �أمر�ً �شائعاً وبديهياً، جعل �حلر�ك 

�ملا�شي )ال �شيما يف  �لقرن  �لن�شوي خالل �شبعينّيات 

�إ�شكالية  �الآفة،  �ملتحدة( من هذه  �لواليات  �أوروبا ويف 

دور  للق�شاء  وكان  �لعام.  �لنقا�ص  �شلب  يف  �أ�شا�شية 

�ص يف ظل 
ّ
ريادي يف �إيجاد و�شائل قانونية ملكافحة �لتحر

�لفر�غ �لت�شريعي �ل�شائد �آنذ�ك، و�الأهم يف حتويل مقاربة 

�ص من "رغبة ي�شعب مقاومتها" 
ّ
�لفعل �ملوؤ�ّش�ص للتحر

يف  تع�ّشف  �إطار  يف  �ل�شحية  على  لل�شيطرة  "�أد�ة  �إل 

�ص. 
ّ
للتحر �لوجه �حلقيقي  �ل�شلطة". هذ� هو  �إ�شتعمال 

فال �للبا�ص وال �شلوكيات �ل�شحية وال �شمتها وال حتى 

ف. و�لو�قع 
ّ
خ�شوعها يعني �أنها بال�شرورة ر��شية بالت�شر

رزقها  م�شدر  الأن  �أحياناً  وت�شكت  تر�شخ  �ل�شحية  �أن 

�القت�شادية  �الأو�شاع  ظل  يف  جناتها  وبالتايل  و�أجرها 

ملن  "تابع"  ب�شفة  وظيفياً  تخ�شع  �أن  ُتلزمها  �له�شة، 

فهي  عليها.  وظيفية  ب�شلطة  يتمتع  ومن  بها  �ص 
ّ
يتحر

�الأمر  �حلياة،  ب�شرور�ت  مقّيدة  و�إر�دتها  ة، 
ّ
حر لي�شت 

يتع�ّشف يف  �أن  �أر�د  ملن  �شهاًل  هدفاً  منها  يجعل  �لذي 

�ص بها ويت�شبب تلقائياً يف �الآن 
ّ
��شتعمال �شلطته، فيتحر

و�لعد�ئية  �لعنف  ي�شودها  عمل  بيئة  �إر�شاء  يف  نف�شه 

و�خلوف، بدرجات متفاوتة.

�ص عموماً على حياة �ل�شحية 
ّ
وال تقت�شر تد�عيات �لتحر

خالل دو�م �لعمل، بل تطال خمتلف �جلو�نب �لل�شيقة 

م�شاحاتها  وتبلغ  �لعمل  دو�م  خارج  وحياتها  ب�شخ�شها 

�أن  �إل  �الإ�شارة  �لبديهي  ومن  �أحياناً.  و�حلميمة  �خلا�شة 

معاملة �ل�شحية و�لنظر �إليها ك�شيء يوؤّدي فعلياً �إل �إنكار 

�إن�شانّيتها و�مل�ّص بكر�متها مع ما ي�شتتبع ذلك من �أ�شر�ر 

وهذه  و�جل�شدية،  �لنف�شية  �شحتها  �شعيد  على  هائلة 

�ملزمن  �الإكتئاب  عو�ر�ص  عرب  تتبلور  ما  غالباً  �الأ�شر�ر 

�مر�أة،  �ل�شحية  تكون  عندما  بل  ال  �ل�شريري.  و�لقلق 

فاإن مثل هذه �لت�شرفات قد توؤدي �إل �إعاقة و�شولها �إل 

فر�ص �لعمل و�لرتّقي يف �لعمل و�الإنتاجية �أ�شوة بزمالئها 

�لرجال. وقد �آل �إجماع �لفقه و�الإجتهاد يف �لقانون �ملقارن 

�ص �شكاًل من �أ�شكال �لعنف و�لتعذيب. 
ّ
�إل �عتبار �لتحر

فتخّيلو� للحظة تلّقيكم يومياً هذ� �لنوع من �ملعاملة �لعنيفة 

من قبل رئي�شكم يف م�شاحة عملكم �لتي تق�شون فيها 

هذه  فتتحول  �الأ�شبوع،  يف  �أيامكم  من  �الأهم  �لن�شف 

�مل�شاحة �إل غرفة تعذيب مزمنة ي�شعب �لفر�ر منها. هذ� 

�ص على حيو�ت �ل�شحايا، وهذ� ما نطلب 
ّ
هو و�قع �لتحر

فّعال.  ب�شكل  ودرءه  له  �لت�شّدي  �ليوم  جانبكم  من 

�ملطلوب منكم �ليوم هو حماية �شحايا �لعنف يف مكان 

�لعمل �أ�شوة باحلماية �لر�ئدة �لتي قادها �لق�شاة ل�شحايا 

�لعنف �الأ�شري.

�ص 
ّ
وما �شوف تظهره هذه �ملر�فعة هو مدى تعّدي �ملتحر

قانون  �ملن�شو�ص عنها يف كل من  �ل�شحية  على حقوق 

�لعمل �للبناين و�أحكام �لعهود �لدولية حلقوق �الإن�شان 

العمل  مكان  في  التحّرش  لمكافحة  نموذجية  مرافعة 



43

النساء في العمل تموز 2019

�لتي �شادق عليها لبنان وباتت جزء�ً ال يتجز�أ من د�شتوره 

يوؤدي  �أن  �لق�شاء  فاملُنتظر من  ما جاء يف مقدمته.  بفعل 

دوره �الجتماعي �لذي يفر�شه �إعمال �حلقوق و�حلريات 

�الأ�شا�شية، و�لذي ذكرته جلان �الأمم �ملتحدة �ملعنية، ال �شيما 

يف ظل تقاع�ص بقية �شلطات �لدولة عن تنفيذ موجباتها 

بحقوق  �ملعنية  �للجنة  فقد الحظت  �خل�شو�ص.  يف هذ� 

�الإن�شان لدى �الأمم �ملتحدة �أن "�لتمّتع باحلقوق �ملعرتف 

بها يف �لعهد ميكن �أن تكفله ب�شكٍل فّعال �ل�شلطة �لق�شائية 

]ذ�تها[ بعّدة طرق خمتلفة، من بينها �إمكانية تطبيق �أحكام 

�لعهد تطبيقاً مبا�شر�ً، �أو تطبيق ما مياثلها من �أحكام د�شتورية 

�أو غريها من �أحكام �لقانون، �أو ما الأحكام �لعهد من �أثر 

تف�شريي يف تطبيق �أحكام �لقانون �لوطني"، وهو �أمر �شوف 

نعود �إليه تف�شيلياً يف منت هذه �ملر�فعة.

�الإ�شرت�شاد  في�شّح  �ص، 
ّ
�لتحر بتعريف  يتعلق  فيما  �أما 

خالل  من  �لدويل  �لقانون  يف  �ملعتمد  بالتعريف 

�ملنبثقة  �الأممية  �للجان  عن  �ل�شادرة  �لعامة  �لتعليقات 

عن �ملو�ثيق �لدولية حلقوق �الإن�شان، ال �شيما �أن لبنان 

�لدعوى  على  �ملطّبقة  �ملو�ثيق  على  و�شادق  وّقع  قد 

�لر�هنة، وفق ما �شوف نفّنده �أدناه. و�إن هذ� �الأمر جائز 

�أي�شاً يف ظّل متّتع هذه �ملو�ثيق وتعليقات �للجان �الأممية 

�ملعنّية بها بقيمة ذ�ت �أبعاد كونية. فوفق �للجنة �ملعنية 

�لتابعة لالأمم �ملتحدة،  �ملر�أة  �لتمييز �شد  بالق�شاء على 

به  مرحب  غري  �شلوك  �أي  �جلن�شي  �ص 
ّ
�لتحر "ي�شمل 

و�لعرو�ص  �جل�شدي  �الإت�شال  مثل  جن�شي  طابع  ذي 

نف�شه  �لطابع  ذ�ت  و�ملالحظات  �جلن�شي  �لطابع  ذ�ت 

بالكالم  �شو�ء  �جلن�شية  و�ملطالب  �إباحية  مو�د  وتبيان 

ُمهيناً وقد ي�شّكل  �ل�شلوك  باالأفعال. قد يكون هذ�  �أو 

متييز�ً  ي�شّكل  وهو  �ل�شالمة؛  �أو يف  �ل�شحة  م�شكلة يف 

باأن  لالإعتقاد  معقول  �شبب  �ملر�أة  لدى  يكون  عندما 

ذلك  يف  مبا  وظيفتها،  يف  ها 
ّ
�شي�شر عليه  �عرت��شها 

بيئة  �ل�شلوك  هذ�  يخلق  عندما  �أو  و�لرتقية  �لتوظيف 

�أنو�عاً  لي�شمل  نقله  ميكن  تعريف  وهو  عد�ئية".  عمل 

�ص غري �جلن�شي. 
ّ
�أخرى من �لتحر

�لعمل  منظمة  در��شات  وبح�شب  ذلك،  عن  ف�شاًل 

و�حد،  فعل  من  �ص 
ّ
�لتحر يتكّون  قد  وفيما  �لدولية، 

مرّحب  وغري  متكررة  �أفعال  من  يتكّون  ما  غالباً  فهو 

معظم  �أن  �إل  �الإ�شارة  مع  �ل�شحية،  على  ُتفر�ص  بها 

يف  �أعلى  مو�قع  ي�شغلون  �لعمل  قطاع  يف  �شني 
ّ
�ملتحر

�لت�شل�شل �لوظيفي متنحهم �شلطة على �ل�شحية )مثل 

تناولت  وقد  �إلخ.(.  �ملبا�شر  �ملدير  �أو  �لعمل  �شاحب 

نحو  على  �ص 
ّ
�لتحر �أنو�ع  خمتلف  �لدر��شات  هذه 

ي�شمل: �أفعااًل ج�شدية و�أفعااًل لفظية، مثل �ملالحظات 

�ملتعلقة  �أو �الأ�شئلة  �لتحقريي  �أو  �لطابع �جلن�شي  ذ�ت 

�إلخ. كما قد ي�شمل �الإمياء�ت  �ل�شحية �خلا�شة  بحياة 

�أو �ملر��شالت �أو ت�شرفات عد�ئية متنوعة �أو �إر�شاء بيئة 

�إلخ. عمل تخويفية 

ونطلب  ننتظر  فالأننا  �لق�شاء،  �إل  �ليوم  ناأتي  �إذ  ونحن 

�الإجتماعي،  ودوره  يتو�فق  ريادياً  دور�ً  يلعب  �أن  منه 

�ص 
ّ
بالتحر �ملتعلقة  وتلك  �لعمل  ق�شايا  يف  �شيما  ال 

على  و�حلكم  �ص 
ّ
�لتحر درء  بهدف  �لعمل،  مكان  يف 

خلطورة  نظر�ً  ر�دع  ب�شكل  �لعمل  و�شاحب  �ملتحر�ص 

يرد  وال  وثقافياً.  و�قت�شادياً  �جتماعياً  �ص 
ّ
�لتحر فعل 

�الآن  حتى  يتناول  مل  �للبناين  �مل�شرع  �أن  ذلك  على 

هذ�  �أن  �إذ  �لعمل،  مكان  يف  �ص 
ّ
�لتحر فعل  �شر�حة 

قانون  �أحكام  من  عدد  حتت  ذلك  رغم  يقع  �لفعل 

�لتي  �لدولية  و�لعهود  �ملعاهد�ت  و�أحكام  �لعمل 

هذه  فرقاء  على  �آين  مبفعول  تتمتع  و�لتي  لبنان  وقعها 

ي�شدر  �أن  �لق�شاء  من  ذ�ك  �إذ  نطلب  ونحن  �لدعوى. 

�ل�شحية  وين�شف  �لق�شية  خطورة  مع  يتنا�شب  حكماً 

لرفع  و�شجاعة  طاقة  لديها من  ما  ��شتنفذت كل  �لتي 

هذه �لدعوى.

التي  واألحكام  المبادئ  في 
أفعال  جميع  لها  تخضع 

التحّرش

1 -في الحق في العمل والتمّتع بشروط عمل 

عادلة ومرضية سنداً للمادة 7 فقرة 2 )ب( من 

بالحقوق االقتصادية  الخاص  الدولي  العهد 

واالجتماعية والثقافية:

�خلا�ص  �لدويل  �لعهد  من  2 )ب(  فقرة   7 �ملادة  تن�ص 

باحلقوق �القت�شادية و�الجتماعية و�لثقافية حرفياً على 

ما يلي:

تعرتف �لدول �الأطر�ف يف هذ� �لعهد مبا لكل �شخ�ص 

من حق يف �لتمتع ب�شروط عمل عادلة ومر�شية تكفل 

على �خل�شو�ص:

]...[

"2" عي�شاً كرمياً لهم والأ�شرهم طبقاً الأحكام هذ� �لعهد،

)ب( ظروف عمل تكفل �ل�شالمة و�ل�شحة،

�القت�شادية  باحلقوق  �ملعنّية  �للجنة  �عتربت  وقد 

�لقائمة  �أن  �ملتحدة  لالأمم  �لتابعة  و�لثقافية  و�الجتماعية 

�أن  بحيث  ح�شرية،  غري  هي  �ملادة  هذه  يف  �ملحددة 

�أ�شا�شية ت�شمن �شروط عمل عادلة  �أخرى  ثمة عنا�شر 

�ص، مبا يف 
ّ
�ص للعنف و�لتحر

ّ
ومر�شية، منها: عدم �لتعر

�ملذكورة  �للجنة  �أ�شافت  وقد  �جلن�شي.  �ص 
ّ
�لتحر ذلك 

�لبدنّية  للم�شايقات  عامل  �أي  �ص 
ّ
يتعر �أاّل  ينبغي  �أنه 

�ص �جلن�شي )على �أن ُيفهم 
ّ
و�لعقلية، مبا يف ذلك �لتحر

و�ملعنوي(؛  �جل�شدي  �ص 
ّ
�لتحر "م�شايقات"  بكلمة 

تو�شع  وطنية  �شيا�شة  �أي  على  يتوّجب  �أنه  م�شيفة 

للتطبيق يف مكان �لعمل، يف �لقطاعني �لعام و�خلا�ص، 

م�شايقًة  ُتعترب  �لتي  �الأفعال  حظر  حكماً:  تت�شمن  �أن 

�ص �جلن�شي )�لتعليق �لعام رقم 
ّ
)حتر�شاً(، مبا فيها �لتحر

. .)2016/23

للتعذيب  أحد  إخضاع  عدم  وجوب  -في   2

والمعاملة الالإنسانية والحاطّة بالكرامة، سنداً 

7 من العهد الدولي الخاص  ألحكام المادة 

بالحقوق المدنية والسياسية:

باحلقوق  �خلا�ص  �لدويل  �لعهد  من   7 �ملادة  تن�ص 

�ملدنية و�ل�شيا�شية حرفياً على �الآتي:

�أو  للمعاملة  وال  للتعذيب  �أحد  �إخ�شاع  يجوز  "ال 

�أو �حلاّطة بالكر�مة". �أو �لال�إن�شانية  �لعقوبة �لقا�شية 

�ملقارن،  �لقانون  يف  و�إجتهاد�ً  فقهاً  عليه  �ملتفق  من 

�ص 
ّ
�لتحر �أن  �أمريكا،  و�شمال  �أوروبا  دول  يف  �شيما  ال 

لتحّول  نظر�ً  �شيما  ال  �ل�شحية،  بكر�مة  م�ّشاً  ي�شكل 

للمعتدي،  بالن�شبة  �شيء  �إل  فرد  من  �ل�شحية  تلك 

وهو ما يرتجم من خالل معاملة هذ� �الأخري لل�شحية 

بحقوق  �ملعنّية  )�للجنة  �إن�شانية  �أي  من  د 
ّ
جمر ككائن 

�لر�بعة  �لدورة  �ملتحدة،  لالأمم  �لتابعة  �الإن�شان 

 7 �ملادة   :20 رقم  �لعام  �لتعليق   ،)1992( و�الأربعون 

- حظر �لتعذيب وغريه من �شروب �ملعاملة �أو �لعقوبة 

�أو �ملهينة(. �أو �لال�إن�شانية  �لقا�شية 

3 - في الحق في بيئة عمل خالية من العنف 

سنداً للمادة 75 فقرة 4 من قانون العمل:

على  حرفياً  �لعمل  قانون  من   4 فقرة   75 �ملادة  ن�شت 

�إنتهاء مدة  �أن يرتك عمله قبل  "يحق لالأجري  يلي:  ما 

�لعقد ودون ما علم �شابق يف �حلاالت �لتالية: ]...[

�إرتكاب �أعمال  �أو ممثله على  �إذ� �أقدم رب �لعمل   - 4

عنف يف �شخ�ص �الأجري"،

خم�شينيات  منذ  �للبنانية  �ملحاكم  �جتهاد  ذهب  وقد 

�لقرن �ملا�شي باإجتاه تو�شيع مفهوم �أعمال �لعنف بحيث 

ال تقت�شر هذه �الأعمال على �لعنف �جل�شدي وح�شب، 

بل ت�شمل �أي�شاً �أعمال �لعنف ذ�ت �لطابع �لنف�شي �أو 

�ملعنوي معترب�ً �إياها مبنزلة �لعنف �جل�شدي. وقد ترت�وح 

مكتب  ومفاتيح  �أقفال  تغيري  د 
ّ
جمر من  �الأعمال  هذه 

�لن�شخة  ت�شّلم  من  �شو�ه  دون  �أجري  و�إ�شتثناء  �لعمل 

�أنو�ع  �إل توجيه خمتلف  �ملفاتيح، و�شواًل  �جلديدة من 

�ل�شتائم �أو �لعبار�ت �لنابية و�لتحقريية �إل �الأجري.

يراجع:

 1950/6/27 تاريخ   432 رقم  بريوت،  م.ع.ت.، 

)�لرئي�ص جنيم( - حامت ج 8 �ص 46 

تاريخ   2010/65 رقم  قر�ر  لبنان-   جبل  وم.ع.ت. 

2010/3/15

"وحيث �إن �لعنف �ملعنوي ينّزل منزلة �لعنف �جل�شدي 

ويندرج يف مفهوم �ل�شتم و�الإهانة". 

تاريخ   /47/ رقم  قر�ر   - �لثامنة  �لغرفة   - متييز 

5/10/-2001 �شادر يف �لتمييز - عام 2001 - �شفحة 

636 - �شادر نا�شرون

"وحيث �أن نائب رئي�ص �ملوؤ�ش�شة عمد �إل تغيري �أقفال 

ومفاتيح مكتب بد�رو...، و�أن �ملفاتيح �جلديدة �شّلمت 

للموظفني �حلائزين على �ملفاتيح �لقدمية، مبن فيهم ناطور 

�لبناية، با�شتثناء �ملميزة �لتي مل تعط ن�شخة عن �ملفاتيح 

�جلديدة". 
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يف  لعبه  �لذي  و�لر�ئد  �لهام  �لدور  ذلك،  �إل  ُي�شاف 

لدى  لبنان  يف  �مل�شتعجلة  �الأمور  ق�شاة  نف�شه  �الإجتاه 

�أفر�د  و�شائر  �لن�شاء  حماية  قانون  �أحكام  تطبيقهم 

�أي�شاً  هنا  و�ّشعو�  حيث  �الأ�شري،  �لعنف  من  �الأ�شرة 

مفهوم �لعنف على نحو ي�شمل �أعمال �لعنف �لنف�شية 

�إل  يدل  �أمر  وهو  �ل�شحية.  لها  تتعر�ص  �لتي  و�ملعنوية 

نظرة �لق�شاء �ل�شاملة للعنف، مبا فيه �لعنف �لنف�شي �أو 

�ملعنوي، كعمل خطري ذ�ت �أوجه خمتلفة قد توؤدي كل 

منها �إل �ل�شرر عينه يف �شخ�ص �ل�شحية. 

يراجع:

جاد  �لقا�شي  بريوت،  يف  �مل�شتعجلة  �الأمور  قا�شي 

معلوف، قر�ر رقم 2014/539، تاريخ 2014/05/26

�لتابعة  �ملر�أة  �شد  �لتمييز  على  بالق�شاء  �ملعنّية  �للجنة 

�لعنف  ب�شاأن   35 رقم  �لعامة  �لتو�شية  �ملتحدة،  لالأمم 

�لعامة  للتو�شية  حتديثاً  �ل�شادرة  �ملر�أة،  �شد  �جلن�شاين 

رقم 19، 2017/07/26:

مر�حل  باملر�أة يف جميع  �جلن�شاين  �لعنف   
ّ
وي�شر  - 14

يف  �ملر�أة  �إل  �الإ�شار�ت  فاإن  ذلك،  على  وبناء  حياتها، 

�لعنف  ذلك  ويتخذ  �لفتيات.  ت�شمل  �لوثيقة  هذه 

�لتق�شري  �أوجه  �أو  �الأفعال  فيها  مبا  متعددة،  �أ�شكااًل 

�لتي يق�شد منها �أو يحتمل �أن ت�شبب �لوفاة �أو �ل�شرر 

�أو  �القت�شادي  �أو  �لنف�شي  �أو  �جلن�شي  �أو  �لبدين 

�إل ذلك، و�لتهديد بتلك  �أن تف�شي  �أو  �ملعاناة للمر�أة، 

من  �لتع�شفي  و�حلرمان  و�الإكر�ه،  �ص، 
ّ
و�لتحر �الأفعال، 

بالعو�مل  �ملر�أة  �شد  �جلن�شاين  �لعنف  ويتاأثر  �حلرية. 

و�لتكنولوجية  و�الإيديولوجية  و�القت�شادية  �لثقافية 

وغالباً  و�لبيئية  و�الجتماعية  و�لدينية  و�ل�شيا�شية 

من  �أمور،  جملة  يف  يت�شح،  كما  ب�شببها،  يتفاقم  ما 

لالأن�شطة  �ملتز�يدة  و�لعوملة  و�لهجرة،  �لت�شرد،  �شياقات 

�لعاملية،  �الإمد�د  �شال�شل  ذلك  يف  مبا  �القت�شادية، 

و�لع�شكرة،  و�لبحرية،  �ال�شتخر�جية  �ل�شناعات  وقطاع 

و�لتطرف  �مل�شلحة،  و�لنز�عات  �الأجنبي،  و�الحتالل 

�شد  �جلن�شاين  �لعنف  يتاأثر  كما  و�الإرهاب.  �لعنيف، 

و�الجتماعية،  و�القت�شادية  �ل�شيا�شية  باالأزمات  �ملر�أة 

و�لكو�رث  �الإن�شانية،  و�لطو�رئ  �ملدنية،  و�ال�شطر�بات 

كذلك  تدهورها.  �أو  �لطبيعية  �ملو�رد  ودمار  �لطبيعية، 

متثل �ملمار�شات �ل�شارة و�جلر�ئم �ملرتكبة �شد �ملد�فعات 

�أو  �لنا�شطات  �أو  �ل�شيا�شيات  �أو  �الإن�شان  حقوق  عن 

�جلن�شاين  �لعنف  �أ�شكال  من  �أ�شكااًل  �ل�شحفيات 

و�الإيديولوجية  �لثقافية  �لعو�مل  بتلك  تتاأثر  �ملر�أة  �شد 

و�ل�شيا�شية.

من   4 فقرة   75 �ملادة  ن�شت  فقد  تقدم،  ما  عن  ف�شاًل 

قانون �لعمل �أن �شاحب �لعمل م�شوؤول �أي�شاً عن �إقد�م 

ممثله على �إرتكاب �أعمال عنف يف �شخ�ص �الأجري. وقد 

لي�شمل  �لن�ص  ذهب �الإجتهاد نحو تو�شيع مفهوم هذ� 

على  ما  �شلطة  �لو�قع  يف  ميار�شون  �لذين  �الأ�شخا�ص 

�ل�شلطة  هذه  ي�شتمّدون  كانو�  �إذ�  عّما  مبعزل  �الأجر�ء، 

من �لقانون �أم ال، بحيث ُيعترب �شاحب �لعمل م�شوؤواًل 

�شاحب  �عتبار  �إل  باالإ�شافة  هذ�،  �أي�شاً.  �أعمالهم  عن 

د�خل  تاأديبية  �شلطة  �شاحب  ب�شفته  م�شوؤواًل  �لعمل 

�ص �لتي يقوم بها 
ّ
مكان �لعمل وذلك عن �أعمال �لتحر

هذ� عن  �لعمل  �شاحب  يتقاع�ص  عندما  �أجر�ئه،  �أحد 

�إعمال �شلطته �لتاأديبية للت�شدي للتحر�ص د�خل مكان 

�لعمل.

4 - في موجبات صاحب العمل تجاه أجرائه 

سنداً للمادة المادة 75 فقرة 2 من قانون العمل:

على  حرفياً  �لعمل  قانون  من   2 فقرة   75 �ملادة  تن�ّص 

�إنتهاء مدة  �أن يرتك عمله قبل  "يحق لالأجري  يلي:  ما 

�لعقد ودون ما علم �شابق يف �حلاالت �لتالية: ]...[ -2 

�إذ� مل يقم رب �لعمل مبوجباته نحو �الأجري وفقاً الأحكام 

هذ� �لقانون"،

هذه  مفهوم  تو�شيع  نحو  و�لفقه  �الإجتهاد  ذهب  وقد 

�لفقرة بحيث ال ت�شمل فقط موجبات �شاحب �لعمل 

�إمنا  وح�شب،  ح�شرياً  �لعمل  قانون  يف  عنها  �ملن�شو�ص 

على نحو ي�شمل �أي�شاً �أي موجب قانوين �أو تعاقدي �أو 

تنظيمي جتاه �الأجري مهما كان م�شدره. 

�أي�شاً  �ملادة  هذه  �أحكام  تطبيق  يقت�شي  �ملعنى،  وبهذ� 

يف حال خمالفة �شاحب �لعمل ملوجباته �مل�شتمدة من 

�الأ�شا�شية  و�حلريات  �حلقوق  وعهود  معاهد�ت  �أحكام 

فموجبات  �ملر�فعة.  هذه  منت  يف  تف�شيلياً  �ملذكورة 

�شاحب �لعمل ال ميكن �أن تقت�شر على ت�شديد �الأجر 

�إلخ. و�إاّل يكون  �لدوري و�ملو�فقة على �لعطل �ل�شنوية 

�خليول  غمامات  عرب  �لعمل  �إل عالقات  ينظر  �مل�شرع 

�إعتبار  �أي  �إيالء  دون  من  ومقّيد  جد�ً  حمدود  ب�شكل 

بيئة �لعمل ومكان �لعمل يف حيو�ت �الأجر�ء  مل�شاحة 

كيف  �ملر�فعة  هذه  منت  يف  تف�شيلياً  ونبنّي  ونف�شياتهم. 

مذكور  هو  عما  ف�شاًل  �لعمل،  �شاحب  موجب  ي�شمل 

�حلقوق  من  ل�شل�شلة  تاأمينه  �لعمل،  قانون  يف  بو�شوح 

�ملعاهد�ت  �أحكام  من  م�شتمدة  لالأجر�ء  و�حلريات 

عمل  بيئة  بتاأمني  �ملتعلقة  تلك  منها  �لدولية،  و�لعهود 

�ص وخالية من 
ّ
�لتحر �شليمة وخالية من  و�شروط عمل 

�شحة  حتفظ  و�لتخويفية،  و�لعنيفة  �لتمييزية  �الأعمال 

خ�شو�شيته  له  وحتفظ  و�لنف�شية  �جل�شدية  �الأجري 

وكر�مته وتالياً كيانه.

وعليه، ال ميكن قر�ءة �ملادة 75 فقرة 2 من قانون �لعمل 

�إاّل على �شوء �أحكام معاهد�ت وعهود �حلقوق و�حلريات 

فيما  �ملر�فعة،  تف�شيلياً يف منت هذه  �ملذكورة  �الأ�شا�شية 

يقت�شي �عتبار �أي خمالفة لتلك �الأحكام خمالفة �أي�شاً 

للمادة 75 فقرة 2 �ملذكورة.

املرافعة  من  الكاملة  الن�سخة  جتدون 

املفكرة  موقع  على  جمانًا،  النموذجية، 

القانونية الإلكرتوين. 

من هي شبكة  "عملي، حقوقي"؟
و«�ملفكرة   )Oxfam( »�أوك�شفام«  منظمات  �أطلقت 

�لقانونية« و«�ملر�شد �للبناين حلقوق �لعمال و�ملوظفني« 

بدعم من »�لوكالة �ل�شوي�شرية للتنمية و�لتعاون« يف متوز 

�إل  �ل�شبكة  تطمح  حقوقي«.  »عملي،  �شبكة   ،2018

�مل�شاهمة يف حت�شني �حلماية لالأفر�د �لعاملني يف �شوق 

�لعمل �ملنّظم وغري �ملنّظم يف لبنان. وت�شم هذه �ل�شبكة 

نحو 12 منظمة من �ملجتمع �ملدين تعمل مع فئات خمتلفة 

وعلى ق�شايا عديدة، �جتمعت حتت مظّلة »�لعمل �لالئق 

للجميع«. وقد عملت �ل�شبكة منذ �نطالقتها على ر�شد 

�ص لها �لعّمال يف قطاعات خمتلفة 
ّ
�النتهاكات �لتي يتعر

مبّينًة حجمها وطابعها �ملنهجي. كذلك، تنّظم �ل�شبكة 

ن�شاطات خا�شة للعاملني يف قطاعات عدة، �آخذة بعني 

�شون لها على 
ّ
�الإعتبار �الإنتهاكات �مل�شاعفة �لتي يتعر

�جلندرية.  هويتهم  �أو  جن�شهم،  �أو  جن�شّيتهم،  �أ�شا�ص 

ومتحورت هذه �الأن�شطة �أي�شاً حول تقدمي بع�ص �خلدمات 

و�إعد�د در��شات  و�إقت�شادياً  للفئات �ملهّم�شة �إجتماعياً 

وتنظيم ور�شات عمل وحلقات حو�رية و�ملطالبة باحلق يف 

�لعمل �لالئق و�حلماية �الإجتماعية ون�شر �لوعي حول 

�حلقوق و�لو�جبات �لتي ن�ص عليها قانون �لعمل �للبناين 

وقانون �ل�شمان �الجتماعي و�ملعايري �لدولية. 

ة وم�شاحة �آمنة يف كل  تطمح �ل�شبكة �إل �أن تكون من�شّ

ما يتعلق بق�شايا �لعمل للعّمال و�الأجر�ء و�لنا�شطني يف 

�الأهد�ف  ت�شاركية  بطريقة  حّددت  وهي  �ملجال،  هذ� 

�لتالية لعملها وهي: تطوير �الإطار �لقانوين حلقوق �لعّمال 

وتفعيل  وتطوير  �لدولية،  �ملعاهد�ت  مع  يتما�شى  مبا 

�آليات حماية حقوق �لعّمال، وحت�شني و�شول �لعّمال 

�إل �لعد�لة.  �ّتفقت �ل�شبكة على �شرورة تعديل قانون 

�لقطاعات  جميع  يف  للعمال  �حلماية  يوؤّمن  مبا  �لعمل 

وحّددت �إلغاء �ملادة 7 �لتي ت�شتثني فئات عّمالية منه 

كاأولوية لها. باالإ�شافة �إل �لعمل على �الإطار �لقانوين، 

ق �إل 
ّ
�ّتفقت �ملنظمات �ملنخرطة يف �ل�شبكة على �لتطر

�حلماية �الجتماعية من خالل �لبحث يف �شبل حت�شني 

تغطية �شندوق �ل�شمان �الإجتماعي. و�أخري�ً، حّددت 

�ملنظمات رفع �لوعي لدى �لعمال ب�شاأن �آليات �لتقا�شي 

�أهد�فها  من  كهدف  �لتحكيمية  �لعمل  جمال�ص  يف 

مع  �شر�كات  بناء  �إل  �ل�شبكة  وتتطلع  �ال�شرت�تيجية. 

جميع �ملهتمني و�لفاعلني يف جمال �حلقوق �لعمالية. 

�أبي  للمزيد من �ملعلومات، �لرجاء �لتو��شل مع �شايل 

�لربيد  عرب  لبنان  يف  �أوك�شفام  مكتب  مديرة  خليل، 

�الإلكرتوين: sabikhalil@oxfam.org.uk �أو عرب 

�لهاتف على: 


