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إقتصاد
رضوان عقيل

توفري نصف التعويض باللرية والنصف االخر
بالدوالر .من غري املقبول او املسموح تضييع
جنى العمر للذين يحالون عىل التقاعد .ال ننىس
ان مبوجب القانون يجب ان يكون لدى الضامن
استثامرات وال نضع كل هذه املالحظات عىل
هذه املؤسسة ألن الحكومات املتعاقبة تآمرت
عىل الضامن وكانت تريد رضب هذه املؤسسة
ملصلحة رشكات التأمني الخاصة.

اإلتحاد العمالي العام 225 :ألفًا
ُصرفوا من القطاع الخاص

يقدّ ر االتحاد العاميل العام عدد املرصوفني من اعاملهم يف الرشكات والقطاع الخاص يف االشهر االخرية بـ 225الف
شخص من جراء االزمة املعيشية ،وهو يتلقى يوميا سيال من الشكاوى واملطالبات عىل الرغم من الجهود التي تبذلها
وزارة العمل يف هذا الشأن

ال يخفي االتحاد العاميل العام انه مع نبض
الشارع والرصخات التي تصدر من حناجر
املتظاهرين يف ساحات العاصمة واملناطق ،وانه
يؤيد مطالبهم وال يرىض السكوت عنها امام
وزارة العمل والجهات املعنية ،يف ظل كابوس
اقتصادي واجتامعي يقلق العاملني يف هذه
القطاعات ،مع ارتفاع منسوب اعداد البطالة يف
البلد واقفال املئات من الرشكات واملؤسسات
التي تفاقمت ازماتها اكرث بعد جائحة كورونا
التي ساهمت يف تناقص عجلة االنتاج يف الزراعة
والصناعة ،فضال عن انعكاساتها السلبية عىل
املؤسسات السياحية وقطاعات اخرى.
رئيس االتحاد العاميل العام باالنابة حسن فقيه
اكد لـ"االمن العام" ان هذه االزمات سيزداد
اتساعها اذا مل يسارع املعنيون اىل استنباط
حلول والتوصل اىل عالجات رسيعة.
■ كيف يواكب االتحاد العاميل االزمة االقتصادية
التي تطاول العدد االكرب من اللبنانيني؟
□ منذ بداية العام  2019تتفاعل االزمة
االقتصادية الخانقة عىل البلد ،وقد تفاقمت
تباعا اىل حني تصاعد ذروتها يف ترشين االول
الفائت .تراوحت ارقام رصف املوظفني انذاك
بني  50و 60الف عامل وموظف يف القطاع
الخاص ،ودخلت البالد هنا يف ازمة خانقة بعدما
ارتفعت نسب البطالة عىل الرغم من محاوالت
لتعزيز فرص العمل .ادت كل هذه االمور اىل
"كربجة" البلد ووقف عجلة النمو من دون
وجود استثامرات او توفري فرص عمل جديدة،
ومل نشهد بعد اقتصادا و ّالدا لالعامل واالنتاج.
وصل املرصوفون من اعاملهم يف االونة االخرية
اىل  225الف شخص ،واصبح هؤالء يف منازلهم
من دون عمل .يف القطاع السياحي عىل سبيل

املثال ،الذي يشغل نحو  50الف شخص ،وصل
اليوم اىل رقم صفر.
■ كيف يتلقى االتحاد كل هذه الضغوط وماذا
يفعل حيالها؟
□ يتلقى االتحاد يوميا الشكاوى التي نقوم
بارسالها اىل وزارة العمل ونتابع معالجة
وضعها .نقوم عادة بوساطة بني العامل وارباب
العمل وفق قانون وزارة العمل التي نحصل
عىل تجاوب منها .مثة مجموعة من الرشكات
واملؤسسات الخاصة قدمت الحقوق املطلوبة
للعامل او تركت جزءا من رواتبهم الشهرية،
اضافة اىل استمرار تسجيلهم يف الضامن .يف
املقابل ،هناك ارباب العمل تذرعوا بالتعرث
االقتصادي وطلبوا من عاملهم التوجه اىل
مجالس العمل التحكيمية.
■ ما هو مصري العامل املرصوفني؟
□ يفاقم رصف هؤالء العامل االزمة املوجودة
يف البلد ،بحيث سيتحولون اىل قنابل موقوتة يف
ظل عدم توافر االستقرار االجتامعي .مع االشارة
اىل ان جزءا من عدم االستقرار االمني يتأىت من
الخلل االجتامعي .يف النهاية تخلص االمور اىل
القول لهؤالء "دبروا حالكم" ،السيام يف ظل
عدم وجود فرص عمل وانعدام االستثامرات
والقطاعات التشغيلية ،خصوصا بعد تعطل
مساحات كبرية يف الزراعة والصناعة .ال وجود
لسياسات زراعية وطنية عليا ،لذا ال بد من توفر
مشاريع حامية لهذا القطاع ،اضافة اىل دعم
الصناعة.
■ كيف ردت وزارة العمل؟
□ تتعاطى الوزارة مع هذا امللف بنزاهة كاملة

ويضم كادرها مجموعة من املوظفني املمتازين
جدا ،بدءا من املديرة العامة للوزارة بالتكليف
مارلني عطا الله والسيدة اميان خزعل .ال بد من
االشارة ايضا اىل تجاوب الوزيرة مليا الدويهي
وعملها ممتاز .تعاونا معه يف اكرث من مرشوع،
مثل استبدال العاملة االجنبية بيد عاملة لبنانية.
وتقوم وزارة العمل بالدور املطلوب منها عىل
الرغم من كل هذه التحديات.
■ كيف تلقيتم الخطة االقتصادية التي وضعتها
الحكومة وتناولت الوضع الزراعي؟
□ ال تكمن املشكلة يف وضع الخطط بل يف
عملية تنفيذها .تناولت خطة ماكينزي كل هذه
االمور ،كذلك مؤمتر سيدر الذي تحدث عن
كيفية النهوض بالزراعة.
■ امل تالحظ قفزة نوعية يف القطاع الزراعي؟
□ اطلعنا عىل برنامج وزارة الزراعة الذي وضعه
الوزير عباس مرتىض .هناك قفزة شعبية فعال
عند املواطنني الذين عمدوا يف الفرتة االخرية اىل
الزراعة امام منازلهم وعىل رشفاتهم .هنا نطرح
سؤاال :اين السياسة الزراعية الوطنية العليا؟ ال
نستطيع تشغيل هذا القطاع بينام موازنة وزارة
الزراعة متواضعة ،ويتم االعتامد عىل مشاريع
من منظمة الفاو فقط او االتحاد االورويب .ال
ميكن االتكال عىل العطاءات من الخارج .عىل
الرغم من كل جهود الوزارة ،نقول ان الخطة
الخمسية مهمة لكن يجب اوال انقاذ املزارع
املريض وغري القادر عىل العمل باطمئنان يف
هذا القطاع .
■ كيف تصف احوال القطاع الصناعي؟
□ التقينا وزير الصناعة عامد حب الله اكرث من

■ هل هناك خوف عىل اموال املوظفني
املوجودة لدى الضامن؟
□ يف الوقت الحايل ال يوجد هذا الخوف،
مع االشارة اىل ان املستفيدين يحصلون عىل
تعويضاتهم باللرية اللبنانية التي فقدت  60يف
املئة من قيمتها الرشائية.
رئيس االتحاد العاميل العام باالنابة حسن فقيه.

مرة ،ونجتمع يف شكل مستمر مع رئيس جمعية
الصناعيني فادي الجميل ،حيث نشدد عىل دعم
الصناعات الوطنية النها قطاعات تشغيلية تعزز
االقتصاد وتحافظ عىل النقد وتأيت بالدوالرات
اىل البلد.
■ اين اصبح صندوق البطالة ملساعدة العاطلني
عن العمل؟
□ عملنا عىل تنفيذ هذا املرشوع املوجود يف
مختلف بلدان العامل بهدف توفري مالءة مالية
عىل شكل ثاليث تتأمن اشرتاكاته من الدولة
وارباب العمل والعامل ،بهدف امتصاص هذه
االزمة ،علام اننا وضعنا خطة لهذا الصندوق.
مثة تجارب موجودة يف اكرث من بلد ،السيام
يف البلدان االوروبية ،وهو ليس اخرتاعا جديدا
اذ اعتمدته اكرث من حكومة يف امتصاص االثار
االخرية لجائحة كورونا بعد ارتفاع حاالت
الرصف من العمل .ليس مستحيال ان نتوصل
اىل انشاء مثل هذا الصندوق يف لبنان ،فقد سبق
ان طرحنا هذا املوضوع عىل الوزيرة الدويهي
فرحبت بالفكرة .تلقينا ترحيبا ايضا من منظمة
العمل الدولية التي طرحت املرشوع مع املدير
العام للضامن االجتامعي محمد كريك .يف

يجب الحفاظ على
التعويضات في الضمان
االجتماعي وحمايتها
املناسبة كان عىل الضامن ان يتنبه ،اضافة اىل
وزراء العمل السابقني ومجلس ادارة الضامن
االجتامعي ،اىل مواجهة ازمات مامثلة مثل سعر
الرصف وانهيار العملة الوطنية.
■ هل لديك اي خوف عىل اموال املضمونني
ومستحقاتهم؟
□ بالطبع نخاف عليها .كنا نأمل من املعنيني
السيام من وزراء العمل الذين تعاقبوا عىل هذه
الوزارة يف ان يطبقوا قوانني الضامن والتي تقيض
بأن يكون لديهم سلة من العمالت االجنبية
املتنوعة بغية الحفاظ عىل اموال املوظفني
وتعويضاتهم .يجب ان يحصل الشخص عليها يف
نهاية تعويضه والرقم الذي يستحقه عىل سعر
الدوالر بـ 1500لرية .ال بد من وجود حلول مثل

■ ملاذا اعرتضتم عىل طرح الصندوق السيادي
الذي يعمل عليه البعض للخروج من نفق هذه
االزمات؟
□ مل يوافق االتحاد العاميل عىل هذا الصندوق
ال من قريب وال من بعيد ،النه يستهدف
السيطرة عىل االمالك العامة التي تعود اىل
كل الشعب اللبناين وتخص االجيال املقبلة.
نحن نخىش ان تصبح هذه املمتلكات يف ايدي
كبار االقتصاديني واملصارف .اعرتضنا بشدة
عىل طرح رئيس جمعية املصارف سليم صفري
الذي يعمل عىل انشاء مثل هذا الصندوق
ويس ّوق له .عىل سبيل املثال ،يف حال انىشء
هذا الصندوق ستصبح كل ممتلكات سكك
الحديد فيه ،ما يعني خسارة املواطنني كتلة
مالية كبرية .ملاذا ال يتم تسيري القطار بدل
السيطرة عىل هذا الحقل ،خصوصا وان
املواطنني يعانون مشكلة كبرية يف النقل،
وهي احدى املعوقات االساسية يف السياحة
والبيئة .ليذهب املعنيون اىل تسيري القطار
يف البلد بالتعاون مع رشكة صينية عىل سبيل
املثال ،عىل طريقة  .BOTسنتصدى لهذا
الصندوق الن من غري املنطق جعله يسيطر
عىل مؤسسات رابحة مثل الريجي التي ترتبط
مبعيشة عرشات االلوف من العامل واملزارعني
والتجار .كام نكرر اننا ضد رهن امالك الدولة
وبيعها عىل شكل اسهم.
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العاطلون
عن العمل
قنابل
موقوتة.

■ اال تخشون من سري القوى السياسية يف الحكومة مل تدع االتحاد العاميل اىل املشاركة يف
مناقشة الخطة االقتصادية.
طرح هذا الصندوق؟
□ سنواجه هذا املرشوع .لن نقبل ببيع
ممتلكات الشعب اللبناين ،ولن نؤيد رهن جيل ■ هل تخشون من سيطرة املصارف عىل
االحفاد .ال نعرف عىل اي اساس يتم طرح مثل الصندوق السيادي املطروح؟
هذا املوضوع ،ولن نقبل باالنتقال من مشكلة □ بالتأكيد ،نخىش جمعية املصارف التي متلك
قامئة اىل اخرى تكون ملصلحة املصارف عىل ادوات عدة ووسائل ضغط .مثة من ميثلها يف
حساب املواطنني .يف كل بلدان العامل هناك الحكومة ويعمل عىل تنفيذ سياساتها.
مؤسسات مالية نزيهة تقوم بدور الوسيط ،لكن
من املؤسف ان لبنان يضم مرابني رديئني.
■ هل جرت محاوالت مع االتحاد الدخاله
ضمن هذا الصندوق؟
□ موقفنا كان واضحا يف هذا الخصوص واعلناه
رصاحة .وجهنا مراسلة اىل صندوق النقد الدويل
وتعاونا مع رئيس تجمع رجال وسيدات االعامل
اللبنانيني يف العامل فؤاد زمكحل ،واعرتضنا عىل
تغييب الحكومة لنا .للمرة االوىل نقوم مبخاطبة
صندوق النقد حيث طلبنا من ادارته ارشاكنا يف
اي مرشوع سيتم البت به مع الدولة اللبنانية
ليك يحظى مبوافقة االتحاد العاميل والوقوف
عند مطالبه .راسلنا يف هذا الخصوص ايضا
االتحاد العاميل الدويل .ال بد من االشارة اىل ان

 50اتحادا ونقابة

تضم ارسة االتحاد العاميل العام 50
اتحادا ونقابة ،ويبلغ عدد املنضوين
يف صفوفها نحو  7يف املئة فقط من
العامل الذين يواظبون عىل تسديد
اشرتاكاتهم السنوية .تدافع املؤسسة
عن حقوق كل هذه القطاعات ،علام
ان االنتساب ملزم للعاملني يف املرفأ
ومؤسسة كهرباء لبنان والصندوق
الوطني للضامن االجتامعي واالتصاالت
وقطاعات اخرى ،عىل عكس العاملني
يف القطاع الزراعي.

■ مثة اتهامات توجه اىل االتحاد العاميل مفادها
انكم تعملون عىل تنفيذ سياسات الدولة من
دون الرجوع اىل الشارع؟
□ هذا الكالم غري صحيح .هناك العديد
من الجمعيات واالشخاص الذين يشاركون
يف هذا الحراك ،يتصلون بقيادة االتحادات
ويحييون مواقفها .قد نختلف عىل االليات
وطريقة التعبري مع بعض املكونات
املوجودة يف الحراك ،لكننا نتفق مع الكثري
من املطالب املحقة للناس الذين نزلوا اىل
الشارع وهم يريدون افعاال توفر ادارة
شفافة لالمور وقضاء مستقال ،وان يقبع
اللصوص والسارقون خلف قضبان السجن،
وان تفتح امللفات اىل نهاياتها حتى لو
طاولت وجوها وزارية.
■ هل انتم عىل تواصل مع االتحادات
واملنظامت العاملية الدولية؟
□ هذه االتحادات واملنظامت ال تقدم لنا
شيئا بسبب االزمة العاملية املوجودة سوى
استشارات فنية ودورات تدريبية .افاد تقرير
ملنظمة العمل الدولية ان جائحة كورونا
ستؤثر عىل اكرث مليار انسان يف العامل.
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