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نیران الشارع المشتعلة، وأقفل الثّوار مجدداً كل الطرقات، وتفاقم  أّججت كلمة رئیس الجمھوریة میشال عون مساء أمس األول

الوضع والبدء بمشاورات التكلیف لتشكیل  عّما كان علیھ في أول ایام الثورة. وبدالً من أن یتّجھ السیاسیون الى حلحلة الوضع
نحو مزید من التأّزم  بقّوة والذي یُنذر باإلفالس اذا لم یتّم وضع حد لھ، ھا ھي البالد تتّجھ للحدّ من اإلتجاه اإلنحداريالحكومة 

العمال وتفاقم عدد العاطلین من العمل تزامناًً◌ مع سیاسة المؤسسات   على رواتب haircut ما یعني المزید من عملیات الـ
% وفق أقّل تقدیر50ع نسبة البطالة الى عتبة الـ المصارف التقّشفیة، ما یرف وحتى . 

السیاسیة" وفقاً لتوّجھات الثّوار. األمور الیوم نحو المزید   یسعنا سوى القول إن الوضع قابل للتعافي، اذا ما تّم "ترسیم الحدود ال
ومعھا المصارف الى استعادة  ولةلم یَحصل خرق سیاسي، والذي یبدأ باإلستشارات وتوفیر األمن كي تبادر الد من التفاقم، ما 

ومتوسطة األمد أعدّھا مصرف لبنان الثقة في الداخل والخارج من خالل إجراءات قصیرة .  
 

الوضع النقدي، مع التذكیر ھنا أن حاكم مصرف  من ھنا، األزمة وفقاً للمصرفیین لیست أزمة إفالس بنوك بل أزمة تخویف من
أنھا أخفقت في  ذ اعتبر أنھا ھي من "تجاوزت اإلنفاق ولیست المصارف"، بما معناهالدولة ا لبنان ریاض سالمة صّوب على

الصحیحة ایراداتھا والسبب األساسي ھو عدم االلتزام بمفھوم الدولة .  
 

والشركات الخاصة الى اعتماد الـ  الخلل في المالیة العامة الذي أثقل بدوره كاھل اإلقتصاد ودفع بالمؤسسات Plan B  في عملھا
وانتشرت ھذه   والذي یقضي بالحدّ من نفقاتھا عبر التقّشف بھدف الصمود وتفادي اإلقفال، في زمن األزمات Cوحتى الـ

  .الظاھرة في جسم اإلقتصاد في األسبوع الثاني من بدء الثورة
 

 التدابیر التقّشفیة
  :تدابیر اصحاب المؤسسات الخاصة انقسمت الى ثالثة أقسام

 
منھ، اذ   50صّف رّب العمل في المادة  الصرف الجماعي من العمل على خلفیة أن قانون العمل یقف في منھم من عمد الى -

إقتصادیة أجاز لرّب العمل الصرف ألسباب .  
 

تسدید نصف معاش ھكذا یسددون نصف راتب   آخرون عمدوا الى إجبار الموظفین على الحصول على إجازاتھم السنویة مع -
طالت األحداث ولم یتم تشكیل الحكومة لة الحقة اذاتمھیداً للصرف في مرح  ....  

تحجّج عدد منھم بتلكؤ العمال عن أداء   قام قسم من أرباب العمل بخفض ساعات العمل ومعھ الراتب الشھري، في حین -
الصرف  انوناً) أوفبادروا الى حسم تلك األیام من رواتبھم الشھریة (األمر المسموح ق وظیفتھم خالل مرحلة إقفال الطرقات،

توجھاتھ وخیاراتھ (خالفاً لقانون العمل) من دون أي مراعاة لحق العامل في التعبیر عن .  
 

مؤسسة تّم التداول بھا صرفت تعّسفیاً موظفین، أوالھا مؤسسة  20أكثر من   L’ abeille d’orمصرف ، BLC  ومؤسسات ،
اش ألھم المطاعم مثلتسدید نصف مع مقاوالت وأخرى صناعیة وتجاریة... كما تّم   Paul  والفنادق مثل فینیسیا ومؤسسات  

  ..."و"الجدید LBCتلفزیونیة ال سیما الـ
 

التاریخ؟ فھل یترتب على رّب العمل تسدید   تشرین األول فكیف بالحري بعد ھذا 17أصحاب تلك المؤسسات كانوا یئنّون قبل 
  التي تثقل كاھلھ، وما ھي الموجبات المترتبة علیھ؟ تعویضات في ظّل الظروف اإلقتصادیة

https://www.nidaalwatan.com/author/68-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AF


 
   موجبات رّب العمل

 
العمل اللبناني أوجب على رّب العمل أن  یوضح القاضي الیاس ناصیف، وھو مستشار في "جوستیسیا" للمحاماة، أن "قانون

یأخذ في  راتب شھرین الى إثني عشر شھراً وفقاً لما یقّرره مجلس العمل التحكیمي الذي ویض صرف تعّسفي یقدّر منیسدّد تع 
ومقدار الضرر ومدى اإلساءة في استعمال الحق". ھذا   اإلعتبار نوع العمل وسّن العامل ومدّة خدمتھ ووضعھ العائلي والصّحي

عة إسوة بسنوات العملالتي تصل الى أرب طبعاً عدا أشھر اإلنذار . 
 

الى التوافق والتوّصل الى حّل حبّي ولو  ویضیف: "لكن التذّرع بالظروف اإلقتصادیة الصعبة یدفع بصاحب المؤسسة والعامل
دعوى امام مجلس العمل التحكیمي یستغرق وقتاً طویالً قبل البّت بھ جاء ظالماً للعامل، طالما أن رفع ".  

 
بشكل فعّال والوقوف الى جانب العامل طالما أن  تي تلعب دور الوسیط غیر قادرة على القیام بدورھا وبذلك إن وزارة العمل ال

النفقات  ننسى أن الشركة التي ھي في ظرف صعب اقتصادیاً، قد تقدم بعد حین من خفض القانون ال ینصفھ، من دون أن
"والصرف على اإلفالس ویكون فعلیاً "اللي ضرب ضرب واللي ھرب ھرب و"عصفور بالید وال عشرة على الشجرة". ھذه   ،

جیل   % في35البطالة التي ستسّجل في صفوف الشباب، اذ بلغت قبل بدء الثورة نسبة  الصورة تطرح تساؤالت حول نسب
 !!!!الشباب الخّریجین

 
 تدھور اإلقتصاد 

 
الوطن" إن "ما شھده لبنان خالل السنوات لـ"نداء  عن ذلك قال الخبیر االقتصادي وخبیر تنمیة الموارد البشریة فادي جواد

واعتماد االقتصاد  تدھوراً للوضع المالي واالقتصادي في البالد وخصوصا على مستوى القطاع الخاص، الثالث الماضیة یمثّل
% منذ  04ملیار دوالر، وفاقم البطالة الى نسبة  17التجاري بلغ نحو  الریعي وعدم تحویلھ الى منتج أدى الى عجز في المیزان

 ."أشھر
 

القوى العاملة اللبنانیة خصوصا بعد عملیات  % من50أضاف: "في االسبوعین األّولین من التظاھرات، المست البطالة نسبة 
 المؤسسات الى الشروع بھا". وشبّھ القطاع الخاص في لبنان "بمریض السرطان في الصرف الضخمة التي سارعت كبرى

زة كي یتعافىمراحلھ االخیرة، ویحتاج الى معج  ". 
 

الدولي، یرى جواد أن "الحّل لمشكلة البطالة ھو   بانتظار حصول تلك المعجزة من خالل تشكیل الحكومة وضبط الشارع والدعم
واالقتصاد  ومساعدة الشباب اللبناني وتعریفھ على وظائف المستقبل عبر وزارات العمل  "وضع خطة وطنیة شاملة لتوجیھ

المستقبل المدارس، والجامعات عبر تقدیم تخصصات والشباب والریاضة ومن ثم ". 
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