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االقتصــادي .فــكان اللجــوء إلــى طلــب المســاعدة مــن الــدول
المانحــة ومؤسســات التمويــل الدوليــة .وتتابعــت لهــذه الغايــة
مؤتمــرات المانحيــن فــي باريــس (باريــس  1ثــم باريــس 2
وباريــس  .)3وجميعهــا اشــترطت علــى لبنــان التقيــد بالوصفــات
النيوليبراليــة المعروفــة مــن أجــل إعــادة التــوازن إلــى الماليــة
العامــة :عصــر النفقــات مقابــل زيــادة الضرائــب غيــر المباشــرة
وتقليــص حجــم القطــاع العــام باللجــوء الــى الخصخصــة إلــخ....
علــى وقــع هــذه المؤتمــرات كان الوضــع المالــي واالقتصــادي
يشــهد بعــض التحســن (ينخفــض العجــز فــي الموازنــة ويرتفــع
معــدل النمــو االقتصــادي) .ولكــن إلــى حيــن ،ال يلبــث أن
يعــود إلــى مــا كان عليــه .ألن الصراعــات بيــن أطــراف الســلطة
السياســية علــى تحاصــص المــال العــام لــم تتوقــف .وأدى
تفاقــم التوتــرات واالضطرابــات السياســية واألمنيــة بعــد العــام
 2005إلــى دخــول لبنــان مرحلــة ثالثــة ،يمكــن تســميتها بمرحلــة
“التســيب المالــي واالقتصــادي» .لــم يعــد فــي هــذه المرحلــة
مــكان ألي سياســات وخطــط وبرامــج إصالحيــة مــن أي نــوع ،ولو
علــى الــورق .بذلــك أصبحــت معــدالت النمــو االقتصــادي مرتبطــة
ارتباط ـاً وثيق ـاً بحجــم التحويــات الماليــة للبنانييــن فــي الخــارج،
المرتبــط بــدوره باألوضــاع األمنيــة والسياســية فــي لبنــان وفــي
الخــارج علــى حــد ســواء .واســتمر العجــز المالــي باالرتفــاع وحجــم
الديــن العــام بالتضخــم .ليصــل هــذا األخير،فــي الوقــت الحاضــر،
الــى أكثــر مــن  140%مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

قضية التشغيل في السياسات
االقتصادية واالجتماعية في لبنان
-1لمحة سريعة عن السياسات االقتصادية بشكل
عام:
منــذ االســتقالل وإلــى اآلن ،لــم يعــرف لبنــان سياســة للتشــغيل،
ال علــى نحــو مســتقل ،وال كجــزء مــن سياســة أو خطــة اقتصادية
واجتماعيــة عامــة .وفــي هــذا الســياق ،جــاءت السياســات
واإلجــراءات ،التــي اندرجــت بعــد اتفــاق الطائــف تحــت مســمى
«مشــروع النهــوض االقتصــادي وإعــادة اإلعمــار” ،مســكونة
بهــم وحيــد وهــو اســتعادة وتحديــث نمــط النمــو الــذي كان
ســائدا قبــل الحــرب ،والقائــم علــى الوســاطة وإنتــاج الخدمــات
لحســاب الداخــل العربــي .لــم تتضمــن هــذه السياســات بالتالــي،
أي حيــز مســتقل لمعالجــة القضايــا االجتماعيــة بمــا فيهــا قضيــة
التشــغيل .وهكــذا كان لـــ « مشــروع النهــوض االقتصــادي وإعادة
اإلعمــار” ثالثــة أهــداف رئيســية اعتُبــرت كفيلــة باســتئناف
مســيرة النمــو االقتصــادي التــي أوقفتهــا الحــرب األهليــة هــي:
•تحقيق االستقرار المالي والنقدي؛

•إعادة اإلعمار وتحديث البنى التحتية؛
المصممة خصيصًا لتحفيز نمو
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َّ
•توفيــر المنــاخ التشــريعي والتنظيمــي المالئــم الضطــاع مؤسسات اإلنتاج:
القطــاع الخــاص بــدوره القائــد فــي عمليــة النمــو واســتدراج ف��ي س��ياق السياس�ةـ العامــة الت��ي كان هدفه��ا الرئيســي ،منــذ
االســتثمارات المحايــدة واألجنبيــة الالزمــة.
أوائ��ل التســعينات م��ن القرــن الماضـ�ي ،تشــجيع القطــاع الخــاص
وتقديــم مختلــف المحفــزات لــه لكــي يتمكــن مــن القيــام بــدوره
الرئيســي فــي إطــاق عمليــة النمــو االقتصــادي المســتدام،
عمــدت الســلطات المســؤولة إلــى اســتحداث برامــج خاصــة مــن
ش��أنها مس��اعدة مؤسساــت اإلنتــاج علىــ النمـ�و .وذلــك ،فــي
أغلــب األحيــان ،بتوجيــه ومســاعدة ماليــة وفنيــة مــن قبــل
الجهـ�ات المانح��ة .وعلــى خــط مــواز قــام العديــد مــن المنظمــات
األجنبي��ة غي��ر الحكومي��ة برعاي��ة وتموي��ل مث��ل ه��ذه البرام��ج.
وللبرام��ج المذك��ورة ،حكم��اً ،تأثي�رـ مباش�رـ أو غيـ�ر مباشــر علــى
حرك��ة س��وق العملــ بش��كل عـ�ام والطل�بـ عل��ى القــوى العاملــة
بشــكل خــاص .وذلــك دون أن يكــون بالضــرورة مــن أهدافهــا
المعلنــة خلــق فــرص عمــل جديــدة.

فــي إطــار هــذه التوجهــات ،تحقــق فــي الفتــرة 1996 – 1992
عــدد مــن اإلنجــازات علــى صعيــد إعــادة بنــاء وتحديــث البنــى
التحتيــة .لكــن حجــم النفقات،الكبيــر نســبياً فــي هــذا المجــال،
لــم يــأت بمفاعيــل إيجابيــة لناحيــة تنشــيط ســوق العمــل
اللبنانيــة ولجــم معــدالت البطالــة .إذ إن اليــد العاملــة التــي
اســتقطتبتها ورش البنــاء ،تكونــت بمعظمهــا مــن يــد عاملــة غيــر
مؤهلــة وغيــر لبنانيــة .ومــن اإلنجــازات أيضـاً ،تخفيــض معــدالت
التضخــم وتثبيــت ســعر صــرف الليــرة .لكــن كلفــة هــذه اإلنجــازات
بمجموعهــا جــاءت باهظــة جــدا .فقــد اســتمر العجــز فــي الموازنــة
باالرتفــاع .وأخــذت كتلــة الديــن العــام تتراكــم بســرعة .ذلــك
أن الحكومــة عمــدت إلــى االســتدانة بفوائــد عاليــة جــدًا مــن
أجــل تمويــل مشــاريع البنــى التحتيــة وتثبيــت ســعر الصــرف.
وبالمقابــل لــم تتمكــن مــن لجــم اإلنفــاق الجــاري الــذي لــم
يكــف عــن االرتفــاع بفعــل ارتفــاع منســوب الفســاد و الهــدر.
وأدى ارتفــاع معــدالت الفوائد،باإلضافــة إلــى الزيــادة المتواصلــة
فــي الضرائــب غيــر المباشــرة وأســعار الخدمــات العامــة وهــزال
االســتثمارات الحكوميــة فــي البنــى التحتيــة المرتبطــة مباشــرة
بالقطاعــات اإلنتاجيــة الخالقــة لفــرص العمــل ،إلــى إعاقــة النمــو
االقتصــادي الــذي كان قــد حقــق معــدالت مقبولــة (نحــو )7%
بفضــل نمــو قطــاع البنــاء ونمــو المداخيــل الناتجــة عــن نشــاطات
ريعيــة (مضاربــات عقاريــة ،فوائــد ســندات الخزينــة .)...فأخــذت
معــدالت النمــو باالنخفــاض التدريجــي الــى أن المســت الصفــر
فــي الســنوات .2002 – 2000

ويشــمل نطــاق عمــل هــذه البرامــج مروحــة واســعة مــن الخدمات
التــي يمكــن أن تقدمهــا إلــى مؤسســات اإلنتــاج ،إمــا علــى شــكل
انتقائــي أو علــى شــكل حزمــة متكاملــة .مــن هــذه الخدمــات
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر  :تيســير التمويــل ،التمكيــن مــن
النفــاذ إلــى األســواق والتصديــر ،التشــجيع علــى االبتــكار ،توفيــر
ٍ
(أراض ،أبنيــة ،اتصــاالت ،تجهيــزات مختلفــة،)...
البنــى التحتيــة
تدريــب القــوى العاملــة ،إتاحــة المعلومــات عــن ســوق العمــل،
تســهيل المعامــات اإلداريــة ،تقديــم المشــورات القانونيــة
والفنيــة ،التشــبيك وإقامــة الشــركات مــع مختلــف المؤسســات
والجهــات العاملــة فــي المجــاالت المذكــورة .فــي مــا يلــي لمحــة
خاطفــة علــى هــذه البرامــج مصنفــة فــي ثــاث مجموعــات :

مــع االرتفــاع المســتمر فــي حجــم المديونيــة العامــة وتراجــع
معــدالت النمــو االقتصــادي ،بــدأت مرحلــة جديــدة مــن السياســات
االقتصاديــة جــرى التركيــز خاللهــا علــى معالجــة العجــز المالــي،
بوصفــه المدخــل الرئيســي إلعــادة إطــاق عمليــة النمــو
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( )3المبادرات الخاصة لدعم المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة:

أ  -البرامج الداعمة لمؤسسات اإلنتاج بشكل عام :
ترعى هذه البرامج جهات رسمية بشكل رئيسي وأهمها :

تتميــز البرامــج التــي ترعاهــا هــذه المبــادرات عــن البرامــج التــي
ترعاهــا جهــات رســمية بأنهــا أكثــر عــددًا وتنوعــاً .لكــن مجــال
التمايــز األهــم هــو انهــا تصــب بمعظمهــا فــي دعــم المؤسســات
الناشــئة/المبتدئة  .STARTUPوبخاصــة منهــا التــي تعمــل فــي
قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت .وباألخــص تلــك
التــي تأتــي ترجمــة الفــكار مبتكــرة .ولهــذا فــإن الكثيــر مــن هــذه
البرامــج يســعى الــى تشــجيع االفــكار المبتكــرة عنــد الشــباب
مــن خريجــي التعليــم العالــي ،وتحفيــز قدراتهــم علــى المبــادرة
والريــادة فــي اقامــة المشــاريع .ومــن ثــم مســاعدتهم علــى نقــل
مشــاريعهم مــن حيــز االفــكار الــى حيــز الواقــع .بإقامــة حاضنــات
( )Incubatorsومســرعات ( )Acceleratorsلهــذه المشــاريع .وقــد
تمكنــا مــن إحصــاء أكثــر مــن خمســين مبــادرة وبرنامــج ،خرجــت
الــى حيــز الوجــود فــي لبنــان خــال الســنوات العشــر الماضيــة.

 صنــدوق دعــم الفوائــد علــى القــروض التــي تحصــل عليهــاالمؤسســات االقتصاديــة .ويغــذى هــذا الصنــدوق مــن تحويــات
ســنوية مــن الموازنــة العامــة .وقــد بلغــت قيمــة القــروض
المصرفيــة المدعومــة الفوائــد منــذ منتصــف التســعينات حتــى
أوائــل العــام  2016نحــو  6,7مليــار دوالر.
 المؤسســة العامــة لتشــجيع االســتثمارات ( )IDALوتهــدف إلــىالترويــج للبنــان كوجهــة اســتثمارية حيويــة وجــذب االســتثمارات
إليــه وتســهيل عملهــا والحفــاظ عليهــا .ورعــت ( )IDALمنــذ العــام
 2003وحتــى تاريخــه 48 ،مشــروعاً بلغــت قيمــة األســتثمارات
فيهــا نحــو  1,6مليــار دوالر وســاهمت بتوفيــر نحــو  6250فرصــة
عمــل.

 -الــرزم التحفيزيــة التــي يقدمهــا مصــرف لبنــان .وقــد اســتحدثت ج -برامج التمويل بالغ الصغر  /التمويل المايكروي

بعــد العــام  2010لدفــع النشــاط االقتصــادي الــذي أخــذ
ميســرة يقدمهــا مصــرف
بالتباطــؤ .وهــي عبــارة عــن قــروض ّ
لبنــان الــى المصــارف التجاريــة بفائــدة متدنيــة لتعيــد تســليفها تأتــي هــذه البرامــج عــاد ًة فــي إطــار السياســات الهادفــة إلــى
إلــى المؤسســات االقتصاديــة .وقــد بلغــت قيمتهــا إلــى اآلن نحــو مكافحــة الفقــر .فتقــوم بمنــح قــروض صغيــرة ومتناهيــة الصغــر
 4مليــارات دوالر.
لألفــراد الفقــراء أو للمنشــآت التــي يملكهــا فقــراء ،العاجزيــن عــن
تقديــم ضمانــات مصرفيــة فــي ســعيهم إلــى إقامــة أو توســعة
ب  -البرامج الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
مشــاريع تنتشــلهم مــن حالــة الفقــر .تتوجــه هــذه البرامــج بشــكل
خــاص إلــى النســاء والشــباب والمزارعيــن والعاطليــن عــن العمل.
مــن هــذه البرامــج مــا ترعــاه إحــدى مؤسســات الدولــة باالشــتراك
إلــى جانــب القــروض يمكــن أن يحصــل المســتفيدون علــى
مــع القطــاع الخــاص (كفــاالت) و/أو مؤسســات دوليــة (االتحــاد
بعــض خدمــات الدعــم األخــرى كدراســات الجــدوى والتدريــب
األوروبــي .ومنهــا مــا ترعــاه مبــادرات مــن القطــاع الخــاص وأهــم
علــى إدارة المشــروع وتســويق المنتجــات...
هــذه البرامــج :
منــذ أواســط تســعينيات القــرن الماضــي ،أخــذت هــذه البرامــج
( )1شــركة كفــاالت :وتهــدف إلــى كفالــة القــروض التــي تتكاثــر فــي لبنــان برعايــة منظمــات غيــر حكوميــة وتمويــل
تقدمهــا المصــارف التجاريــة إلــى المؤسســات اإلنتاجيــة الصغيــرة خارجــي ،باســتثناء مبــادرة واحــدة تمتعــت برعايــة حكوميــة وهــي
والمتوســطة التــي تعمــل فــي لبنــان فــي قطاعــات الصناعــة المتمثلــة بالصنــدوق االقتصــادي واالجتماعــي للتنميــة.
والزراعــة والســياحة وال ِحـَـرف وتكنولوجيــا المعلومــات .فــي أواخــر
العــام  2015بلغــت محفظــة القــروض التــي كفلتهــا الشــركة نحــو فــي مــا يتعلــق بالصنــدوق فإنــه يعمــل في كنــف مجلــس اإلنماء
واإلعمــار ،بتمويــل مــن االتحــاد األوروبــي منــذ العــام  .2004وقــد
 1,25مليــار دوالر اســتفاد منهــا نحــو  6500مشــروع.
بلــغ عــدد القــروض التــي منحهــا حتــى منتصــف العــام  2016نحــو
 9130قرض ـاً قيمتهــا نحــو  107مالييــن دوالر ،ســاهمت بتوفيــر
( )2البرامج الممولة من قبل االتحاد األوروبي وأهمها:
نحــو  7100فرصــة عمــل.
“برنامــج التحديــث الصناعــي” ( )IMPالــذي أنشــأ “المركــز
فــي مــا يتعلــق بالبرامــج التــي ترعاهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة،
اللبنانــي األوروبــي للتحديــث الصناعــي» ()ELCIM
ليــس هنــاك مــن معلومــات حديثــة وافيــة عــن هــذه البرامــج.
“برنامــج الدعــم المتكامــل للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة” فحســب دراســة كان قــد أعدهــا البنــك الدولــي ،كان عددهــا 19
()ISSP
برنامجـاً فــي العــام  ،1999عملــت بمحفظــة قــروض قيمتهــا 11
مليــون دوالر توزعــت علــى  11الــف مســتفيد .وأظهــرت دراســة
فــي إطــار هــذا البرنامــج أُ ِ
نشــئت «وحــدة المؤسســات الصغيــرة أعدتهــا مؤسســة التمويــل الدوليــة أن المنظمــات غيــر الحكوميــة
والمتوســطة» فــي وزارة االقتصــاد والتجــارة وكان الهــدف مــن كانــت قــد منحــت قروضــاً فــي العــام  2007بلغــت قيمتهــا 24
إنشــاء هــذه الوحــدة تأميــن الدعــم للمؤسســات الصغيــرة مليــون دوالر توزعــت علــى نحــو  29500مســتفيد .فــي الوقــت
والمتوســطة فــي لبنــان بالعمــل علــى تهيئــة بيئــة صالحــة الحاضــر تتضمــن الصفحــة اإللكترونيــة لــوزراة االقتصــاد الئحــة
لنموهــا وتطورهــا ،وج ْعــل االقتصــاد اللبنانــي قــادرًا علــى بـــ  11منظمــة غيــر حكوميــة ترعــى برامــج للتمويــل الصغيــر
المنافســة .ومــن أهــم إنجازاتهــا المسـ َ
ـاهمة فــي إنشــاء ثالثــة « والمتناهــي الصغــر.
مراكــز لتنميــة األعمــال “ أو “ حاضنــات أعمــال”.
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:

البحــث عــن عمــل بســبب اإلحبــاط الــذي أصابهــم جــراء عــدم
الحصــول علــى وظيفــة بعــد المــدة الطويلــة التــي كانــوا قــد
أمضوهــا ســابقاً فــي البحــث عــن عمــل ،وهــذه الحالــة يمكــن
تســميتها بالبطالــة المحبطــة.

ثانيًا
خصائص سوق العمل في لبنان
-1تحديد بعض المصطلحات الرئيسية :

ه – التشغيل الناقص أو نقص التشغيل:

أ  -سوق العمل :

التشــغيل الناقــص يعنــي بشــكل عــام ســوء اســتخدام عنصــر
العمــل ،وهــو يتمثــل فــي ممارســة الفــرد لعملــه بمســتوى
يقــل عــن مســتوى معيــاري معيــن .ويميــز عــاد ًة بيــن شــكلين
مــن نقــص التشــغيل :األول وهــو التشــغيل الناقــص الســافر
(أو البطالــة الجزئيــة الظاهــرة) ويظهــر حيــن تكــون المــدة التــي
يمــارس فيهــا الفــرد عملــه أقــل مــن المــدة المحــددة فــي البــاد
(عــدد ســاعات أقــل فــي اليــوم ،عــدد أيــام أقــل فــي األســبوع،
عــدد أســابيع أقــل فــي الشــهر ،عــدد أشــهر أقــل فــي الســنة).
وهــذا الشــكل مــن نقــص التشــغيل يمكــن قياســه .أمــا الشــكل
الثانــي فهــو نقــص التشــغيل المســتتر (أو البطالــة الجزئيــة
ويالحــظ فــي حــاالت ثــاث يصعــب قياســها:
المســتترة)
َ

الســوق فــي األدبيــات االقتصاديــة ال يعنــي مكانـاً جغرافيـاً محددًا
وإنمــا هــو عبــارة عــن فضــاء مجــرد يرمــز إلــى تالقــي حركتــي
العــرض والطلــب علــى منتــج معيــن أو مجموعــة مــن المنتجــات،
ســواء كانــت ســلع أو خدمــات أو أي مــورد لــه قيمــة اقتصاديــة.
بهــذا المعنــى فــإن ســوق العمــل هــو الفضــاء الــذي تــدور فيــه
حركتــا العــرض والطلــب علــى القــوى العاملــة .أي حيــث يســعى
الباحثــون عــن عمــل إلــى الحصــول علــى فرصــة عمــل تناســبهم
وحيــث يســعى بالمقابــل ،أربــاب العمــل ،إلــى اســتخدام القــوى
العاملــة التــي تحتاجهــا مؤسســاتهم .وهنــا نالحــظ أن االقتصــاد
الرأســمالي يتعامــل مــع قــوة العمــل كســلعة.

ب  -القوى العاملة :

•عــدم االســتخدام األمثــل لمهــارات الفــرد وقدراتــه فــي مجــال
عمله ؛

هــي مجمــوع األشــخاص الذيــن حصلــوا علــى وظائــف فــي ســوق
العمــل والذيــن مــا زالــوا يبحثــون عــن وظائــف فــي هــذا الســوق.
أي أن عــدد القــوى العاملــة يســاوي عــدد الذيــن يعملــون فع ـاً
زائــد عــدد العاطليــن عــن العمــل .هــذا وتشــمل القــوى العاملــة
فقــط العامليــن والذيــن يبحثــون عــن عمــل مــن الفئــة العمريــة
 64 – 15ســنة أو مــن الفئــة العمريــة  15ســنة وأكثــر.

•انخفــاض انتاجيتــه الفعليــة فــي العمــل الــذي يؤديــه
(البطالــة المقنعــة)؛
•عــدم حصولــه علــى عائــد مــن عملــه يســمح بإشــباع حاجاته
األساسية.

ج  -معــدل النشــاط االقتصــادي أو معــدل المشــاركة فــي و -قطاع العمل الالنظامي:Informal Sector
ســوق العمــل:

العاملــون الذيــن ينتمــون إلــى هــذا القطــاع هــم بشــكل عــام
هــو عــدد القــوى العاملــة مــن الفئــة العمريــة  64– 15ســنة أو الذيــن ال يرتبطــون بعقــود عمــل واضحــة ومســجلة فــي الدوائــر
مــن الفئــة العمريــة  15ســنة وأكثــر ،مقســوماً علــى مجمــوع عــدد الرســمية و/أو الذيــن ال يحصلــون علــى ضمانات/تقديمــات
الســكان مــن الفئــة العمريــة ذاتهــا .وهــذا المعــدل هــو األكثــر اجتماعيــة.
اســتخداماً فــي الوقــت الحاضــر (الــذي يمكــن تســميته معــدل
النشــاط الصافــي) .فــي حيــن أن معــدل النشــاط االقتصــادي -2خصائص سوق العمل في لبنان:
اآلخــر (الــذي يمكــن تســميته معــدل النشــاط اإلجمالــي) هــو يفتقــد لبنــان إلــى المســوحات الدوريــة الخاصــة بســوق العمــل،
عــدد القــوى العاملــة مــن الفئــة العمريــة  64 – 15ســنة أو  15ومــن الصعــب تتبــع تطــور خصائــص ســوق العمــل مــن خــال
ســنة وأكثــر مقســوماً علــى عــدد الســكان اإلجمالــي (مــن مختلــف البيانــات المتوفــرة بهــذا الخصــوص (الناتجــة عــن دراســات
األعمــار).
وتقديــرات متباينــة فــي منهجياتهــا) ،فهــي فــي كثيــر مــن االحيــان

جزئيــة ،غيــر مكتملــة ومتناقضــة .عليــه فــإن مــا يلــي مــن تحليــل
د  -معدل البطالة:
ألوضــاع ســوق العمــل فــي لبنــان ال يمكــن اعتبــاره تشــخيصاً
هــو عــدد العاطليــن عــن العمــل مــن فئــة األعمــار  64 - 15دقيقــاً وإنمــا تقريبيــا لهــذه األوضــاع .ومــا لــم يحــدد المصــدر،
ســنة أو  15ســنة وأكثــر ،مقســوماً علــى عــدد القــوى العاملــة فــإن البيانــات التــي نعتمدهــا فــي التشــخيص تأتــي بشــكل
(العامليــن فعــاً والعاطليــن عــن العمــل) مــن نفــس الفئــة رئيســي فــي المصــادر التاليــة:
العمريــة .هــذا وهنــاك عــدد مــن الشــروط يجــب أن تتوفــر فــي
للعــام « : 1970القــوى العاملــة فــي لبنــان،
•
يصنــف عاطــا مــن العمــل .أولهــا هــو أن يكــون
الشــخص الــذي َّ
تحقيقإاحصائي بالعينة؛تشــرين الثانــي  ،»1970مديريةاإلحصاء
مــن الفئــة العمريــة المذكــورة وثانيهــا أال يكــون ممارســاً ألي
المركــزي بيــروت تمــوز 1971؛
عمــل ولــو لفتــرة وجيــزة ،خــال الفتــرة الوجيــزة التــي تســبق
للعــام « : 1997القــوى العاملــة فــي عــام ،»1997إدارة
التحقيــق .ثالثهــا أن يكــون مســتمرًا بالبحــث عــن عمــل ورابعهــا •
أن يكــون جاهــزًا لممارســة العمــل .وقــد جــرى التنبــه مؤخــرًا اإلحصــاء المركــزي آب  1998سلســلة دراســات إحصائيــة العــدد
إلــى أن هــذه المواصفــات للعاطــل عــن العمــل قــد ُو ِ
ض َعــت 12؛
للبلــدان التــي تمنــح تعويضــات للعاطليــن عــن العمــل .حيــث أن
للعــام  : 2004األوضــاع المعيشــية لألســر ،الدراســة
منــح التعويــض يرتبــط بشــرط اســتمرار المســتفيد فــي البحــث •
عــن العمــل .بالتالــي فــإن الكثيريــن فــي البلــدان التــي ال تقــدم الوطنيــة لألحــوال المعيشــية لألســر  .2004وزارة الشــؤون
تعويضــات بطالــة يكونــون عنــد إجــراء التحقيــق فــي حالــة عــدم االجتماعيــة ،إدارة اإلحصــاء المركــزي ،برنامــج األمــم المتحــدة
اإلنمائــي؛
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فهــي ال تتضمــن القــوى العاملــة الســورية وال تتضمــن كذلــك
القــوى العاملــة الفلســطينية التــي تقيــم فــي المخيمــات .عليــه
فــإن عــدد القــوى العاملــة (مــن فئــة األعمــار  15ســنة وأكثــر)
يكــون قــد انخفــض مــن نحــو 1362000فــي عــام  1997إلــى
نحــو  1203000فــي عــام  .2004إذا أخذنــا نســبة الزيــادة
الســنوية فــي عــدد القــوى العاملــة التــي قدرهــا البنــك الدولــي
( )2010ب  2,2%كمتوســط خــال الفتــرة 2010 – 2004
يكــون هــذا العــدد قــد بلــغ فــي العــام  2010نحــو 1371000
شــخص .وترجــع هــذه الزيــادة مــن جهــة ،إلــى الزيــادة فــي عــدد
الســكان فــي عمــر النشــاط االقتصــادي (فئــة األعمــار)64-15
ومــن جهــة ثانيــة ،إلــى معــدل النشــاط االقتصــادي الــذي ارتفــع
خــال الفتــرة نفســها مــن  44%الــى ( 46%العائــد بــدوره
إلــى ارتفــاع معــدل النشــاط االقتصــادي عنــد النســاء) .علم ـاً أن
معــدل النشــاط االقتصــادي العــام هــذا ( 46%فــي عــام )2010
هــو مــن أدنــى المعــدالت العائــدة للبلــدان ذات الدخــل المتوســط
المشــابهة للبنــان.

للعــام « : 2007الدراســة الوطنيــة لألحــوال المعيشــية
•
لألســر ،تقريــر األوضــاع المعيشــية لألســر  ،»2007وزارة الشــؤون
االجتماعيــة ،إدارة اإلحصــاء المركــزي ،برنامــج األمــم المتحــدة
اإلنمائــي ،منظمــة العمــل الدوليــة؛
للعــام »: 2009متابعــة أوضــاع النســاء واألطفــال»،
•
المســح العنقــودي متعــدد المؤشــرات ،الــدورة الثالثــة ،2009
التقريــر النهائــي .إدارة اإلحصــاء المركــزي ،منظمــة األمــم
المتحــدة للطفولــة (اليونيســيف) كانــون األول .2010
للعــام the Employer-Employee Survey ”: 2010
•
:2010 World Bank
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, , Investment
Labor , Education and Social Protection Policies. Report prepared

ب -خصائص القوى العاملة الفعلية:
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( )1مــن الناحيــة الديموغرافيــة :ارتفــع عــدد القــوى العاملــة
الفعليــة مــن نحــو  1108000فــي عــام  2004الــى نحــو
 1270000فــي عــام  .2009أي بزيــادة إجماليــة قدرهــا 14,6%
(نحــو  3%كمتوســط ســنوي) فــي حيــن ارتفــع حجــم الناتــج
المحلــي اإلجمالــي بنســبة إجماليــة قدرهــا ( 33%نحــو 6,6%
كمتوســط ســنوي) .هــذا وقــد شــكلت النســاء نحــو  23%مــن
مجمــوع القــوى العاملــة الفعليــة فــي عــام ( 2009مقابــل 77%
للرجــال) .شــكلت فئــة الشــباب ( 34-15ســنة) نحــو  42%مــن
هــذا المجمــوع .اســتقطبت العاصمــة وضواحيهــا نحــو . 40%

Lebanon Good Jobs Needed, the Role of Macro
, , Investment
Labor , Education and Social Protection PolBy David Robalino and icies.Report prepared
Sayed , Dec 2012 Haneen

( )2لناحيــة المســتوى التعليمــي :اســتمر المســتوى التعليمــي
للقــوى العاملــة الفعليــة باالرتفــاع منــذ العــام  ،1997بحيــث أصبــح
مــن األعلــى فــي مجموعــة البلــدان ذات الدخــل المتوســط .حتــى
أ -حجم القوى العاملة:
إنــه اقتــرب مــن المســتوى الــذي بلغتــه القــوى العاملــة فــي البلــدان
القــوى العاملــة التــي تتناولهــا المصــادر المذكــورة آنفــاً ال
المتقدمــة .ففــي العــام  2009توزعــت القــوى العاملــة الفعليــة فــي
تتضمــن القــوى العاملــة التــي ال تقيــم داخــل أســر ،وبالتالــي
لبنــان بحســب مســتوى التعليــم علــى الشــكل التالــي:
مستوى التعليم
النسبة المئوية

أمي
4,2%

يقرأ ويكتب
2%

متوسط

ابتدائي

25,4%

23,1%

ثانوي
17,7%

جامعي
25,3%

المجموع
100

نســبة الحاصليــن علــى تعليــم فــوق المســتوى االبتدائــي تناهــز  70%مــن مجمــوع العامليــن فــي لبنــان ،فــي حيــن أن هــذه النســبة
ال تتجــاوز فــي المتوســط  35%فــي البلــدان ذات الدخــل المتوســط.
( )3لناحيــة الوضــع فــي العمــل :خــال الفتــرة  2009-1997قطــاع الخدمــات ككل مــن نحــو  43%الــى نحــو  .46%أي ان
انخفضــت نســبة العامليــن بأجــر مــن  64%مــن مجمــوع العاملين العامليــن فــي قطاعــات االنتــاج الســلع(الزراعة والصناعــة والبنــاء)
إلــى  50%( 60%إذا أخذنــا بعيــن االعتبــار فقــط العامليــن بأجــر لــم يعــودوا يشــكلون فــي العــام  2009ســوى  27%مــن مجمــوع
شــهري) .هــذا فــي حيــن ارتفــع عــدد العامليــن لحســابهم الخــاص القــوى العاملــة الفعليــة .وإذا أخذنــا بعيــن االعتبــار فقــط قطاعي
مــن  25%إلــى  31%وانخفــض عــدد أصحــاب العمــل مــن نحــو الزراعــة والصناعــة تهبــط هــذه النســبة الــى نحــو  18%مقابــل
 7,5%إلــى نحــو  .5%أمــا دراســة البنــك الدولــي فتُظ ِهــر أن  73%لقطاعــي التجــارة والخدمــات.
نســبة العامليــن بأجــر فــي العــام  2010كانــت  54%فقــط .فــي
( )5لناحيــة الوضــع المهنــي :خــال الفتــرة 2009 – 1997
حيــن ارتفعــت نســبة العامليــن لحســابهم الخــاص إلــى 40,4%
ارتفعــت نســبة “ الكــوادر العليــا والمــدراء االختصاصيــون « مــن
مــن مجمــوع العامليــن.
نحــو  23%مــن مجمــوع العامليــن الــى اكثــر مــن  .26%وارتفعــت
( )4لناحيــة قطــاع النشــاط االقتصــادي :خــال الفتــرة نســبة العامليــن فــي « الخدمــات والبيع» مــن  9,8%الى .12,7%
 2009 – 1997انخفضــت نســبة العامليــن فــي الزراعــة مــن كمــا ارتفعــت نســبة « القــوى العســكرية» مــن  3,6%الــى .6%
 9%مــن مجمــوع القــوى العاملــة إلــى نحــو .6%وانخفضــت وبالمقابــل انخفضــت نســبة « العمــال المهــرة» مــن  21,6%الــى
نســبة العامليــن فــي الصناعــة مــن نحــو  15%الــى نحــو  18,6% .12%و « العمــال الغيــر المهــرة « مــن  14,4%الــى .9,8%
انخفضــت كذلــك نســبة العامليــن فــي قطــاع البنــاء مــن نحــو وانخفضــت كذلــك نســبة العامليــن فــي « المهــن الوســطى» مــن
 11%الــى نحــو .9%وبالمقابــل ارتفعــت نســبة العامليــن فــي  8,3%الــى .6%
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( )6لناحيــة قطــاع العمــل :فــي العــام  2004كان العاملــون نحــو  95ألفــاً فــي العــام  2004ليعــود فيرتفــع إلــى نحــو 106
فــي القطــاع العــام يشــكلون  12,9%مــن مجمــوع القــوى العاملة آالف فــي العــام  .2007لــم يتضمــن المصــدر العائــد لمســح العــام
الفعليــة مقابــل  85,8%مــن العامليــن فــي القطــاع الخــاص 2009 .أي رقــم محــدد لعــدد العاطليــن عــن العمــل واكتفــى
وفــي العــام  2009انخفضــت نســبة العامليــن فــي القطــاع العــام بإيــراد معــدل البطالــة (.)6,4%
قلي ـاً فأصبحــت  12,3%وارتفعــت نســبة العاميــن فــي القطــاع
 2خصائص العاطلين من العمل:الخــاص الــى .86,8%

( )7لناحيــة وســيلة البحــث عــن عمــل :أظهــرت مختلــف أ  -من الناحية الديموغرافية:

بعــد العــام  1997أصبحــت معــدالت البطالــة عنــد النســاء أعلــى
مــن مثيالتهــا عنــد الرجال حيــث بلغت في العاميــن  2009و2010
ضعــف مــا هــي عليــه عنــد الرجــال ( 10%مقابل  5%فــي )2009
و( 18%مقابــل  9%فــي  .)2010هــذا وتطــال البطالــة بشــكل
رئيســي فئــة األعمــار الفتيــة (فئــة الشــباب) .معــدل البطالــة عنــد
الفئــة العمريــة  24-15ســنة يصــل إلــى  34%أي ثالثــة اضعــاف
معــدل البطالــة اإلجمالــي فــي عــام  .2010فــي مســح 2009
يشــكل العاطلــون عــن العمــل مــن فئــة األعمــار  29-15ســنة
نحــو  71%مــن مجمــوع العاطليــن عــن العمــل.

المســوحات ان العالقــات الشــخصية كانــت اآلليــة األكثــر اعتمــادًا
اليجــاد وظيفــة فــي ســوق العمــل .وآخرهــا المســح العائــد للعــام
 2010الــذي اظهــر ان  81%مــن المعنييــن لجــأوا الــى هــذه
الوســيلة .وتوزعــت النســبة الباقيــة علــى مختلــف الوســائل
(إعالنــات ،مكاتــب تشــغيل .)...،وإذا كان مــن المتعــارف عليــه
ان المحســوبية والزبائنيــة هــي المدخــل الرئيســي للتوظيــف
فــي القطــاع العــام ،فــا شــك أيض ـاً ان « الواســطة» هــي مــن
المداخــل الرئيســية للحصــول علــى وظيفــة فــي القطــاع الخاص.

(-)8العمــل الالنظامــي :قــدرت دراســة البنــك الدولــي العائــدة
للعــام  2010مجمــوع العامليــن بشــكل ال نظامــي بنحــو نصــف
القــوى العاملــة أو  56%مــن مجمــوع القــوى العاملــة الفعليــة.
تــوزع العاملــون فــي القطــاع الالنظامــي بيــن عامليــن بأجــر
بنســبة  38%وعامليــن لحســابهم الخــاص بنســبة  .62%مــا
يعنــي أن نحــو  39%مــن مجمــوع العامليــن بأجــر يعملــون
بشــكل ال نظامــي فــي حيــن يعمــل بشــكل ال نظامــي نحــو 86%
مــن العامليــن لحســابهم الخــاص .ومعظــم الالنظامييــن يعملون
فــي تجــارة المفــرق الصغيــرة والخدمــات الشــخصية وتصليــح
المركبــات .وقــدرت منظمــة العمــل الدوليــة 1نســبة الالنظاميــة
فــي صفــوف القــوى العاملــة فــي العــام  2009بنحــو 44%
( 92,5%عنــد العامليــن فــي الزراعــة ونحــو  81%عنــد العامليــن
فــي البنــاء ونحــو  72%عنــد العامليــن فــي قطــاع النقــل و58%
فــي قطــاع التجــارة مقابــل  39%فــي قطــاع الصناعــة و15%
فقــط فــي قطــاع الخدمــات).

ب  -لناحية المستوى التعليمي:
أظهــرت مختلــف المســوحات أن القــوى العاملــة ذات المســتويات
التعليميــة المرتفعــة هــي التــي تعانــي مــن أعلــى معــدالت
البطالــة ،ففــي العــام  2010كان معــدل البطالــة  14%عنــد
ذوي المســتوى التعليمــي الجامعــي و 15%عنــد ذوي المســتوى
الثانــوي فــي حيــن كان  7%عنــد الحاصليــن علــى التعليــم
األساســي فقــط و 10%عنــد الذيــن لــم يلتحقــوا بالتعليــم
النظامــي .فــي مســح العــام  2009كان العاطلــون عــن العمــل
مــن المســتوى الثانــوي ومــا فــوق يشــكلون  58%مــن مجمــوع
العاطليــن عــن العمــل.

ج  -لناحية مدة البطالة:

تفيــد مختلــف المســوحات التــي تطرقــت إلــى هــذه الناحيــة أن
المــدة التــي يقضيهــا العاطــل عــن العمــل هــي ،فــي المتوســط،
طويلــة .بلغــت هــذه المــدة فــي العــام  2010ســنة مــن الزمــن
ج -البطالة وخصائصها:
( 12شــهراً) ووصلــت ،فــي المتوســط ،إلــى ســنتين عنــد فئــة
( )1معدل البطالة:
األعمــار  45ســنة وأكثــر و 19شــهرًا عنــد فئــة األعمــار 44-35
حســب المراجــع المذكــورة تــراوح معــدل البطالــة فــي صفــوف ســنة و 16شــهرًا عنــد الذيــن لــم يلتحقــوا بالتعليــم النظامــي.
القــوى العاملــة اللبنانيــة خــال الفتــرة  -2007 1997مــا بيــن
 8و 9%وهبــط إلــى  6,4%فــي عــام  .2009لكنــه يصبــح د  -التشغيل الناقص:
فــي العــام نفســه  8,6%فــي حــال لــم يؤخــذ بالحســبان معيــار ســبق وأشــرنا إلــى أنــه يصعــب قيــاس هــذه الظاهــرة بدقــة،إال
التفتيــش عــن عمــل .أمــا دراســة البنــك الدولــي فتقــدر معــدل ان هنــاك عــدد مــن المؤشــرات علــى انتشــار هــذه الظاهــرة علــى
البطالــة فــي العــام  2010بـــ  .11%وقــدرت دراســة منظمــة نطــاق واســع فــي لبنــان:
العمــل الدوليــة المشــار إليهــا آنفــاً متوســط معــدل البطالــة
خــال الفتــرة  2010 – 1990بنحــو  9%ســنوياً .مــن جهتنــا ال
( )1فــي مــا يتعلــق بالعمــل بــدوام جزئــي :أظهــر المســح
نســتبعد فكــرة أن معــدالت البطالــة التــي ظهــرت فــي المســوحات العائــد للعــام  2004أن نســبة العامليــن بشــكل موســمي أو
الرســمية قــد لحقهــا قــدر مــن التســييس .وفــي الوقــت الحاضــر متقطــع بلغــت  11%مــن مجمــوع القــوى العاملــة الفعليــة وأن
يجــري تــداول لمعــدالت البطالــة تتــراوح مــا بيــن  20و 25%وهي  8,5%مــن هــذا المجمــوع كانــوا يعملــون بشــكل دائــم وإنمــا
ال تســتند إلــى أي دراســة ميدانيــة وإنمــا الــى تقديــرات بعــض بــدوام أقــل مــن  32ســاعة فــي األســبوع .مــا يرفــع نســبة
الجهــات الدوليــة ،التــي سنناقشــها الحق ـاً ،بــأن اللجــوء الســوري العامليــن بشــكل جزئــي إلــى نحــو  20%مــن مجمــوع القــوى
إلــى لبنــان ســيزيد معــدل البطالــة فــي لبنــان  10نقــاط.
العاملــة الفعليــة.
أمــا عــن عــدد العاطليــن عــن العمــل فقــد كان فــي العــام  )2( 1997فــي مــا يتعلــق بالبطالــة المقنعــة :نالحــظ أن هــذه الظاهــرة
نحــو  116ألــف عاطــل مــن العمــل ثــم انخفــض هــذا العــدد إلــى تتفشــى بشــكل واضــح فــي قطاعيــن مــن أكثــر القطاعــات
اســتخداماً للقــوى العاملــة ذات المســتوى التعليمــي المرتفــع
 ILO : “ Towards Decent Work in Lebanon :Issues andوهمــا قطــاع التعليــم وقطــاع المهــن الحــرة.
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مــن حملــة الشــهادة الثانويــة ارتفعــت إلــى  29%مــن مجمــوع
•بالنســبة لــأول تفيــد البيانــات المتاحــة بــأن متوســط عــدد
المهاجريــن فــي حيــن قفــزت نســبة حملــة الشــهادات الجامعيــة
التالميــذ للمعلــم الواحــد فــي التعليــم الرســمي يســاوي
إلــى نحــو  ،45%علمــاً ان نحــو نصــف حملــة الشــهادات مــن
تقريبــاً نصــف مثيلــه فــي التعليــم الخــاص مــع أن هــذا
المهاجريــن ،وبشــكل خــاص الحاصليــن منهــم علــى شــهادات
االخيــر اكثــر كفــاءة علــى صعيــد األداء.
جامعيــة ،كان لديهــم اختصاصــات علميــة وتقنيــة.
•بالنســبة لقطــاع المهــن الحــرة :بحســب وزيــر العمــل هنــاك
فــي الوقــت الحاضــر طبيــب صحــة لــكل  350نســمة (المعــدل (و) -العمالة الوافدة إلى لبنان:
العالمــي هــو طبيــب لــكل  1500نســمة) وطبيــب أســنان
لــكل  800نســمة (المعــدل العالمــي هــو طبيــب أســنان لــم تــأت المســوحات التــي أُجر َيــت قبــل العــام  2011علــى ذكــر
لــكل  3500نســمة) وصيدلــي لــكل  525نســمة (المعــدل العمالــة غيــر اللبنانيــة .غيــر أنــه كان باإلمــكان الحصــول مــن
العالمــي هــو صيدلــي لــكل  1400نســمة) .هنــاك  47الــف وزارة العمــل علــى العــدد التقريبــي لإلجــازات الممنوحــة مــن
مهنــدس و 10آالف محامــي .هــذا يعنــي أن عــدد الســكان قبلهــا للعمــال األجانــب .واصــل هــذا العــدد ارتفاعــه ،فمــن نحــو
لــكل مــن أصحــاب المهــن هــو أدنــى بشــكل واضــح مــن  15,5ألــف إجــازة عمــل ممنوحــة فــي العــام  1991ارتفــع هــذا
مثيلــه فــي البلــدان األكثــر تقدم ـاً .علم ـاً أن متوســط دخــل العــدد إلــى نحــو  140ألــف إجــازة فــي العــام  ،2009وهــو اآلن
الفــرد فــي لبنــان ال يصــل فــي أحســن األحــوال إلــى ثلــث فــي حــدود  210آالف إجــازة .نســبة أصحابهــا مــن النســاء اللواتــي
متوســط الدخــل فــي البلــدان المذكــورة .هــذا الوضــع يجعــل يعملــن فــي خدمــة المنــازل ال تقــل عــن  .75%باســتثناء ذلــك
الكثيــر مــن هــؤالء االختصاصييــن يقبلــون بأجــور زهيــدة ال كانــت التقديــرات التــي تتمتــع بحــد أدنــى مــن الصدقيــة لعــدد
العمــال الســوريين فــي لبنــان ال تبتعــد كثيــرا عــن  300ألــف
تتناســب مــع مؤهالتهــم.
عامــل .معظمهــم كانــوا يعملــون بشــكل موســمي أو ظرفــي فــي
( )1فــي مــا يتعلــق بعــدم المواءمــة بيــن المؤهــات قطاعــي الزراعــة والبنــاء.
وطبيعــة العمــل الممــارس :جــاء فــي الدراســة العائــدة للعــام
بعــد العــام  2010قــدرت دراســة رعاهــا البنــك الدولــي فــي العــام
 2010أن  41%مــن العامليــن بأجــر و 38%مــن العامليــن
 2013أن اللجــوء الســوري إلــى لبنــان ســيزيد العــرض فــي القوى
لحســابهم الخــاص صرحــوا بــأن لديهــم مهــارات ال تتطابــق أبــداً،
العاملــة فــي هــذا البلــد مــا بيــن  30و .50%لكــن الدراســة التــي
أو إلــى حــد ما،مــع تلــك التــي يتطلبهــا العمــل الــذي يمارســونه
رعتهــا منظمــة العمــل الدوليــة والمشــار اليهــا آنفــاً قــدرت اليــد
حاليــاً.
العاملــة الســورية الالجئــة حتــى منتصــف العــام  2014بنحــو 240
ألــف شــخص (أو  % 14مــن القــوى العاملــة اللبنانيــة)  160ألــف
(ه) -هجرة القوى العاملة إلى الخارج:
منهــم يعملــون فعلي ـاً ( 10%مــن القــوى العاملــة الفعليــة فــي
قــدرت دراســة رعتهــا جامعــة القديــس يوســف عــدد المهاجريــن لبنــان) ونحــو  80ألــف عاطليــن عــن العمــل (نحــو نصــف عــدد
الذيــن ينتمــون إلــى أســر مقيمــة فــي لبنــان خــال الفتــرة العاطليــن عــن العمــل اللبنانييــن) .مــا يجعــل معــدل البطالــة فــي
 2001 1975بنحــو  600ألــف مهاجــر .2وقــدرت دراســة أخــرى صفــوف القــوى العاملــة الســورية الالجئــة نحــو  .33%وجــدترعتهــا الجامعــة نفســها  3عــدد المهاجريــن الذيــن ينتمــون إلــى هــذه الدراســة أن أكثــر مــن ثلــث العمالــة الســورية يعملــون فــي
أســر مقيمــة فــي لبنــان خــال الفتــرة  2007 – 1992بنحــو  466الخدمــات الخاصــة و 28%فــي الزراعــة و 12%فــي البنــاء و% 4
ألــف مهاجــر .وجــاء فــي دراســة رعتهــا منظمــة العمــل الدوليــة 4فــي الصناعــة .كمــا وجــدت أن األغلبيــة العظمــى يعملــون فــي
أن األمــم المتحــدة قــدرت عــدد اللبنانييــن الذيــن يعيشــون فــي القطــاع الالنظامــي 92% .يعملــون بــدون عقــد عمــل 86%،ال
الخــارج فــي العــام  2013بنحــو  684ألــف شــخص (نحــو  15%يســتفيدون مــن الضمانــات االجتماعيــة ،ومتوســط األجــر الــذي
مــن عــدد الســكان) .فــي حيــن أن الدوليــة للمعلومــات تقــدر عــدد يحصــل عليــه العامــل الســوري ال يتجــاوز  278دوالرا.
المهاجريــن حتــى العــام  2014بنحــو  1,3مليــون مهاجــر.5

مــن جهــة ثانيــة قــدرت الدراســة نفســها عــدد القــوى العاملــة
الفلســطينية فــي لبنــان فــي الفتــرة  2011/2010بنحــو 79700
شــخص (أو  5,6%مــن مجمــوع القــوى العاملــة فــي لبنــان)،
نحــو  72000شــخص منهــم يعملــون فعـاً ( 5,1%مــن مجمــوع
القــوى العاملــة الفعليــة فــي لبنــان) ونحــو  7آالف عاطليــن عــن
العمــل ( 8,9%مــن مجمــوع العاطليــن عــن العمــل فــي لبنــان) .ما
يجعــل معــدل البطالــة فــي صفــوف القــوى العاملــة الفلســطينية
نحــو  .8%نحــو نصــف الفلســطينيين العامليــن فــي لبنــان
يعملــون فــي قطاعــات البنــاء والتجــارة وتصليــح اآلليــات واألدوات
المنزليــة 16% ،يعملــون فــي قطــاع الخدمــات و 4%فــي الزراعــة.
الثلــث يعملــون علــى أســاس أســبوعي أو علــى القطعــة .أقــل
مــن  % 6يحصلــون علــى ضمــان صحــي .متوســط الدخــل
الشــهري للعامــل الفلســطيني الواحــد ال يتجــاوز  358دوالرا.

المهــم هنــا هــو أن األكثريــة الســاحقة للمهاجريــن خــال الفتــرة
 2009-1992كانــوا فــي عمــر النشــاط االقتصــادي (64-15
ســنة) حيــث شــكلوا نحــو  97%مــن مجمــوع المهاجريــن .وأن
نســبة الباحثيــن عــن عمــل فــي صفــوف المهاجريــن كانــت ترتفــع
باســتمرار حيــث بلغــت خــال الفتــرة  -2009 2004نحــو 66%
مــن مجمــوع المهاجريــن .وأن مســتواهم التعليمــي اســتمر أيضـاً
باالرتفــاع .فقــد أظهــر مســح العــام  2009أن نســبة المهاجريــن
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مــن متوســط األجــور .راتــب الفــرد مــن فئــة «الكــوادر العليــا
والمديــرون» كان أعلــى مــن هــذا المتوســط بنســبة .260%
راتــب الفــرد مــن « العمــال المهــرة» الــذي كان يشــكل نحــو 78%
مــن متوســط األجــر كان يزيــد بنســبة  30%فقــط عــن راتــب
الفــرد مــن فئــة العمــال (غيــر المهــرة).

ثالثا
األوضاع المعيشية للقوى العاملة
اللبنانية

-1الدخل من العمل
فــي العــام  2008لحقــت باألجــور زيــادة مقطوعــة قدرهــا 200
ألــف ليــرة وبذلــك أصبــح متوســط األجــر الشــهري قريبـاً مــن خــط
أظهــر تحقيــق العــام  1997أن متوســط دخــل الفــرد مــن القــوى
الفقــر األعلــى فــي ذلــك العــام ( 600دوالر).
العاملــة الفعليــة كان نحــو  875الــف ليــرة شــهرياً (نحــو 585
دوالرا) وأن هــذا المتوســط كان عنــد العامــل لحســابه الخــاص  -3االستفادة من الضمانات االجتماعية
أعلــى بنحــو  10%مــن مثيلــه عنــد العامــل األجيــر (المســتخدم أو
الموظــف) ونصــف مثيلــه تقريب ـاً عنــد رب العمــل .كان متوســط مــن المعلــوم أن القــوى العاملــة فــي لبنــان ال تســتفيد مــن
الدخــل عنــد النســاء ال يشــكل ســوى  66%مــن مثيلــه عنــد ضمــان لطــوارئ العمــل واألمــراض المهنيــة .كمــا أنهــا ال تســتفيد
الرجــال.
مــن تعويضــات عــن البطالــة واالنقطــاع عــن العمــل.
وبعــد  13ســنة ،أظهــرت الدراســة التــي رعاهــا البنــك الدولــي
فــي العــام  ،2010أن الدخــل الشــهري الوســطي للقــوى العاملــة
الفعليــة باســتثناء أربــاب العمــل (أي مســتوى الدخــل الــذي يقــع
دخــل نصــف العامليــن فوقــه ودخــل النصــف اآلخــر دونــه) هــو
فــي حــدود  616دوالرا (نحــو  925ألــف ليــرة) ،وأن هــذا الدخــل
الوســطي عنــد العامليــن لحســابهم كان أعلــى بنســبة 15,4%
مــن مثيلــه عنــد العامليــن بأجــر ( 667دوالرا مقابــل  578دوالرا).
داخــل فئــة العامليــن بأجــر يزيــد عــن الدخــل الوســطي عنــد إذا أخذنــا بعيــن االعتبــار تقديمــات الصنــدوق الوطنــي للضمــان
العامليــن منهــم فــي القطــاع النظامــي بنســبة  51%عــن مثيلــه االجتماعــي بمفردهــا نالحــظ أن هــذه التقديمــات ال تشــمل
عنــد العامليــن فــي القطــاع الالنظامــي ( 667دوالر مقابــل  442ســوى  25,5%مــن مجمــوع القــوى العاملــة الفعليــة و 43%مــن
دوالر) فــي حيــن تزيــد الهــوة بيــن دخــل الخمســين األعلــى مجمــوع العامليــن بأجــر و 49%مــن العامليــن بأجــر فــي القطــاع
واألدنــى عنــد العامليــن لحســابهم الخــاص إلــى  4,5أضعــاف .الخــاص.
مــن البيانــات اإلحصائيــة التــي خرجــت بهــا الدراســة التــي رعاهــا
البنــك الدولــي عــام  2010نســتنتج أن  43,8%فقــط مــن
القــوى العاملــة يســتفيدون مــن أحــد أنظمــة الضمــان الصحــي،
وتنخفــض هــذه النســبة إلــى  38,2%إذا اســتثنينا أربــاب العمــل.
علمـاً أن نســبة االســتفادة تصــل إلــى نحــو  60%عنــد العامليــن
بأجــر و 14%فقــط عنــد العامليــن لحســابهم الخــاص.

 -2األجور

لناحيــة المعاشــات التقاعديــة نالحــظ أن  80%مــن الذيــن تزيــد
أعمارهــم عــن  65ســنة ال يحصلــون علــى هــذه المعاشــات.
فــي حيــن أن تعويضــات نهايــة الخدمــة التــي يقدمهــا الصنــدوق
الوطنــي للضمــان االجتماعــي ال تشــمل أكثــر مــن  30%مــن
القــوى العاملــة فــي القطــاع الخــاص .وهــذه التعويضــات التــي
يقدمهــا الصنــدوق ال تشــكل ضمان ـاً فعلي ـاً للشــيخوخة ،فاألجيــر
الــذي يتقاعــد عــن  40ســنة خدمــة (وهــذا نــادر جــداً) يحصــل
علــى تعويــض قــدره  40مــرة آخــر أجــر شــهري تقاضــاه عــن
عملــه .أي مــا يزيــد قليـاً عــن مجمــوع األجــر الــذي تقاضــاه خــال
ثــاث ســنوات مــن العمــل .ينخفــض التعويض بشــكل واضح في
غيــر األجيــر المؤسســة التــي كان يعمــل فيهــا أكثــر مــن مرة.
حــال ّ
علمـاً أن التعويــض المقطــوع يضــع المخاطــر التــي يتعــرض لهــا
المتقاعــد علــى عاتقــه وحــده .فالضمــان الصحــي ينقطــع بعــد
تقاعــده ،كمــا أن الكثيــر مــن مؤسســات العمــل تصــرح عــن أجــور
أقــل مــن األجــور التــي يتقاضاهــا فع ـاً العاملــون فيهــا .أضــف
إلــى ذلــك أن عمليــة الحصــول علــى تعويــض نهايــة الخدمــة ال
تــزال علــى غايــة مــن التعقيــد اإلداري الــذي يجعــل العامــل ينتظر
طوي ـاً للحصــول عليــه .مــا يدفــع الكثيريــن بخاصــة الذيــن لــم
يمضــوا زمن ـاً طوي ـاً فــي العمــل إلــى التخلــي عــن حقوقهــم.

فــي العــام  1997كانــت كتلــة األجــور (بمــا فيهــا الرواتــب) تشــكل
 35,3%مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي .وبســبب عــدم مواكبــة
ارتفــاع متوســط األجــور الرتفــاع الناتــج المحلــي األســمى وارتفــاع
األســعار والنمــو الهزيــل لحجــم القــوى العاملــة واالعتمــاد المتزايــد
علــى العمالــة الوافــدة ،فــإن النســبة المذكــورة واصلــت انخفاضها
لتصــل فــي الوقــت الحاضــر بحســب بعــض التخمينــات إلــى حــدود
.25%

أ  -في ما يتعلق بالحد األدنى لألجور
وكمــا هــو معلــوم ،فقــد بقــي طــوال الفتــرة  2007-1996علــى
حالــه ( 300ألــف ليــرة أو  200دوالر) هــذا فــي حيــن زادت األســعار
بمــا ال يقــل عــن  65%خــال نفــس الفتــرة .فــي العــام 2008
أصبــح الحــد األدنــى لألجــور  500الــف ليــرة أو  333دوالرا فــي
حيــن كان خــط الفقــر األدنــى (الفقــر المدقــع) فــي وقتهــا نحــو
 360دوالرا ألســرة مكونــة مــن أربعــة أشــخاص وخــط الفقــر
األعلــى  600دوالر .فــي العــام  2012أصبــح الحــد األدنــى 675
ألــف ليــرة أو  450دوالرا فــي حيــن ُقـ ِّـدر خــط الفقــر األعلــى فــي
العــام نفســه بمــا يزيــد عــن  1000دوالر لألســرة.

ب  -فيما يتعلق بـاألجر الوسطي

 -4القوى العاملة والفقر

تفيــد المســوحات أن متوســط األجــر الشــهري بقــي فــي العــام
 2007تقريبــا علــى المســتوى الــذي كان عليــه فــي العــام :1997
نحــو  675ألــف ليــرة أو  460دوالرا وأن الفــرق بيــن أجــور الرجــال
والنســاء كان يتجــه نحــو االنخفــاض ،وأن أجــر الفــرد مــن فئــة
«المزارعــون والعمــال الزراعيــون» كانــت أدنــى بنســبة 52%

أظهــرت مختلــف الدراســات التــي عنيــت بهــذه المســألة أن تدنــي
مســتوى األســر المعيشــي يرتبــط بشــكل واضــح بكــون رب
األســرة عاط ـاً مــن العمــل أو غيــر قــادر علــى العمــل أو مــزاوالً
لعمــل بشــكل ظرفــي أو موســمي أو متقطــع .فــي هــذا الســياق
أظهــرت دراســة فقــر الدخل/االنفاق،العائــدة للعــام  ،2004أن

9

معــدل النشــاط االقتصــادي عنــد الفقــراء كان أدنــى مــن مثيلــه أ -دور العمالة الوافدة:

عنــد غيــر الفقــراء ( 38%مقابــل  )45,4%وأن معــدل البطالــة
عنــد الفقــراء أعلــى مــن مثيلــه عنــد غيــر الفقــراء (14,9%
بيــن الدراســة نفســها مــن ناحيــة ثانيــة أنــه
مقابــل ُ .)6,7%ت ِّ
فــي حيــن كانــت نســبة الذيــن هــم تحــت خــط الفقــر األعلــى مــن
مجمــوع القــوى العاملــة نحــو  18%ونســبة الذيــن هــم تحــت
خــط الفقــر األدنــى نحــو  ،6%كانــت هاتــان النســبتان علــى
التوالــي  31,5%و  16%عنــد العامليــن علــى أســاس أســبوعي
أو بالســاعة 21,4% ،و  7%عنــد العامليــن لحســابهم الخــاص،
و 33%و 16%عنــد العامليــن فــي القطاع الزراعــي 26% ،و12%
عنــد العامليــن فــي قطــاع البنــاء 23% ،و 5,5%عنــد العامليــن
فــي قطــاع الصناعــة.

 جــاءت بعــد ذلــك دراســة ميزانيــة األســرة التــي أُجر َيــت فــي 2012/2011لتجــدد التأكيــد علــى االتجاهــات التــي ســارت فيهــا
العالقــة بيــن مســتويات الفقــر وأوضــاع التشــغيل .ففــي حيــن
أظهــرت هــذه الدراســة أن نســبة الفقــراء مــن مجمــوع المقيميــن
اللبنانييــن كانــت قريبــة ممــا كانــت عليــه فــي العــام ( 2004فــي
حــدود  ،)27%أظهــرت فــي الوقــت نفســه أن نســبة الفقــر عنــد
العامليــن لحســابهم كانــت  28%وعنــد العامليــن علــى أســاس
أســبوعي أو يومــي  .47%أمــا علــى اســاس قطــاع النشــاط
االقتصــادي فكانــت نســبة الفقــر  33%عنــد العامليــن فــي
الصناعــة و 38%عنــد العامليــن فــي قطــاع البنــاء و 40%عنــد
العامليــن فــي قطــاع الزراعــة.

بقيــت منافســة العمالــة غيــر اللبنانيــة للعمالــة اللبنانيــة قبــل
العــام  2011فــي حــدود ضيقــة جــداً ،ألن األولــى ،كمــا ســبق
ذكــره ،بقيــت بمعظمهــا عمالــة غيــر مؤهلــة ،تقــوم بأعمــال
يدويــة وجســدية ال تتطلــب مواصفــات خاصــة لناحيــة مســتواها
التعليمــي أو إعدادهــا المهنــي .فهي إما أمية وإما دون المســتوى
االبتدائــي .وعليــه فــان منافســتها للقــوى العاملــة اللبنانيــة بقيــت
محصــورة بالفئــة المثيلــة لهــا لناحيــة تدنــي مســتوى التعليــم،
والتــي لــم تشــكل أكثــر مــن  5%مــن مجمــوع القــوى العاملــة
اللبنانيــة ،فهــي تقبــل بأجــور منخفضــة ال تســتطيع مثيلتهــا
اللبنانيــة القبــول بهــا ،نظــرًا الرتفــاع تكاليــف المعيشــة فــي لبنــان
مقارنــة بتكاليــف المعيشــة فــي البلــدان التــي تأتــي منهــا العمالــة
الوافــدة .مــع أن العمالــة الســورية الالجئــة بعــد العــام 2010
أخــذت تنافــس العمالــة البنانيــة فــي بعــض المواقــع وتحتــل
بعــض الوظائــف التــي تتطلــب مســتويات تعليميــة ومهاريــة
معينــة ،يبــدو مــن الدراســات التــي أجرتهــا الهيئــات الدوليــة
المشــار اليهــا آنفـاً ،أن هــذه الظاهــرة ال تــزال فــي نطــاق محــدود
نســبياً .ألن مواصفــات العمالــة الالجئــة لــم تختلــف كثيــرًا عــن
مواصفــات العمالــة الســورية التــي كانــت موجــودة أصـاً لناحيــة
المســتويات التعليميــة والمهاريــة .وبالتالــي يكــون مــن األرجــح أن
تدخــل العمالــة الســورية الالجئــة فــي منافســة مــع هــذه العمالــة
الســورية التــي كانــت تعمــل فــي لبنــان قبــل العــام .2010

ب -دور النظام التعليمي:

رابعًا
أزمــة التشــغيل ،مظاهرهــا وأســبابها
الفعليــة
مــن العــرض الــذي تقــدم لخصائــص ســوق العمــل فــي لبنــان،
نســتطيع القــول إن أزمــة التشــغيل فــي هــذا البلــد ،تأخــذ،

بشــكل عــام ،طابــع الهــدر المتمــادي فــي مــوارده البشــرية،

يكثــر القــول بعــدم المواءمــة بيــن مخرجــات التعليــم وحاجــات
ســوق العمــل فــي لبنــان .ونحــن نــرى أنــه يجــب أخــذ هــذه
المقولــة – كمــا هــي هكــذا – بكثيــر مــن التحفــظ .فهــي غيــر
صحيحــة إن كانــت تعنــي أن النظــام التعليمــي فــي لبنــان يعجــز
عــن مــد ســوق العمــل المحليــة بحاجاته مــن المؤهــات التعليمية
والمهنيــة .ألنــه فــي هــذه الحالــة تكــون ســوق العمــل بحاجــة
إلــى مخرجــات تعليميــة ومهنيــة مــن أنــواع ومؤهــات أخــرى غيــر
تعبــر ســوق
التــي يقــذف بهــا النظــام التعليمــي الحالــي .فهــل ّ
العمــل فــي لبنــان عــن هــذه الحاجــة فع ـاً ؟

ال ســيما منهــا الفئــات الشــابة والمتعلمــة .لهــذا الهــدر ثالثــة
مظاهــر رئيســية:
مــن الســهل فــي ســوق عمــل حــرة ،وســوق العمــل فــي لبنــان
هــي كذلــك ،أن نتعــرف إلــى حاجاتهــا الكميــة والنوعيــة مــن
 المظهر األول :معدالت البطالة المرتفعة؛اليــد العاملــة .فهــذه الحاجــات تعبــر عــن نفســها باللجــوء إلــى
 المظهر الثاني :انتشار التشغيل الناقص على نطاق واسع؛ اســتخدام يــد عاملــة أجنبيــة مــن مؤهــات ومهــارات غيــرموجــودة داخــل البــاد ،وإال فالــذي يحصــل هــو ارتفــاع غيــر
 المظهر الثالث :دفق الهجرة الكثيف نحو الخارج.عــادي فــي األجــور المعروضــة للتشــغيل فــي المهــن التــي يزيــد
فيهــا الطلــب عــن العــرض .واقــع الحــال هــو أن القليــل جــدًا مــن
نســتطيع القــول كذلــك إن هــذه األزمــة ليســت باألزمــة الطارئــة اليــد العاملــة الوافــدة يتمتــع بمؤهــات علميــة ومهــارات مهنيــة ال
أو ألظرفيــة وإنمــا هــي أزمــة بنيويــة طبعــت ســوق العمــل فــي نجــد مثيـاً لهــا فــي صفــوف اللبنانييــن .نعــم ،تظهــر فــي بعــض
لبنــان بشــكل متزايــد بعــد توقــف الحــرب األهليــة ،حتــى إن التحقيقــات شــكوى مــن قبــل أصحــاب العمــل مــن عــدم وجــود
جذورهــا تمتــد إلــى مرحلــة مــا قبــل هــذه الحــرب.
يــد عاملــة لبنانيــة بمواصفــات معينــة .ولكننــا نســتطيع التأكيــد
قبــل أن نصــل إلــى مــا نعتبــره الســبب الفعلــي لهــذه األزمــة ،أن الشــكوى الفعليــة هــي أن اليــد العاملــة اللبنانيــة ،الموجــودة
نبــدأ بتنــاول ونقــاش مقــوالت يجــري تداولهــا علــى نطاق واســع ،أص ـاً بالمواصفــات المطلوبــة ،هــي غيــر مســتعدة للقبــول بمــا
لتفســير عجــز ســوق العمــل الكبيــر عــن االســتخدام األمثــل يعرضــه عليهــا أصحــاب العمــل مــن أجــور ال تتناســب ومؤهالتهــا.
مــا يأخــذه أصحــاب العمــل هــؤالء ذريعــة الســتخدام يــد عاملــة
للمــوارد البشــرية المتاحــة للعمــل.
وافــدة تتمتــع بالمواصفــات المطلوبــة ،إنمــا بأجــور أقــل .هــذا
 -1العوامل المفسرة لألزمة من جهة العرض
مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة ثانيــة ال نالحــظ ارتفعــات غيــر عاديــة
فــي أجــور بعــض االختصاصــات والمهــن.
أبــرز مــا ُيقـ َّـدم مــن أســباب للخلــل فــي ســوق العمــل مــن جهــة
العــرض ســببان همــا :العمالــة الوافــدة (غيــر اللبنانيــة) والنظــام األصــح إذًا القــول إن النظــام التعليمــي فــي لبنــان يعمــل ،إلــى
حــد بعيــد ،باســتقالل عــن حاجــات ســوق العمــل المحليــة الفعلية،
التعليمــي.
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وذلــك بقذفــه إلــى هــذه الســوق مخرجــات تفيــض كم ـاً ونوع ـاً أ -مرونة سوق العمل:

عــن حاجتهــا .يقــع جــزء ،كبيــر نســبياً ،مــن هــذه المخرجــات –
كمــا رأينــا آنفـاً  -فريســة للبطالــة الســافرة أوالتشــغيل الناقــص
أوالهجــرة إلــى الخــارج .يجــري ذلــك علــى النحــو التالــي:
مــن ناحيــة الطلــب المحلــي علــى الخريجيــن ،نجــد أن الطلــب
علــى االختصاصــات المؤديــة إلــى مزاولــة المهــن الحــرة (الطــب،
الصيدلــة ،المحامــاة ،الهندســة المدنية والمعماريــة) قد وصل إلى
حالــة التشــبع .كذلــك تشــبع الطلــب علــى االختصاصــات المؤديــة
إلــى مزاولــة مهنــة التعليــم .إلــى ذلــك أضــف تقلــص قــدرة
القطــاع العــام علــى التوظيــف .لكــن األهــم مــن هــذه الناحيــة
يبقــى ضعــف قــدرة االقتصــاد اللبنانــي ككل علــى توليــد فــرص
عمــل جديــدة مجزيــة (وهــذا مــا ســن تناولــه بالتفصيــل الحقـاً).
فــي مقابــل انخفــاض الطلــب المحلــي علــى الخريجين،اســتمر
التعليــم العالــي فــي لبنــان والعتبــارات عديــدة (منهــا التجــاري
والطائفــي والسياســي) ،بالتوســع الســريع (كثــرة مؤسســات
التعليــم واالختصاصــات وتشــابهها) .وذلــك وســط غيــاب تــام
للرقابــة الحكوميــة .مــا جعــل هــذا التوســع ،فــي أحيــان كثيــرة،
يجــري علــى حســاب نوعيــة التعليــم واإلعــداد المهنــي (محتــوى
المناهــج ،كفــاءة الهيئــة التعليميــة ،نشــاط البحــث العلمــي،
الخدمــات المســاندة النخــراط الخريجيــن فــي ســوق العمــل
والتجهيــزات الماديــة المختلفــة مــن أبنيــة ومختبــرات ومكتبــات
إلــخ .)...وهكــذا فــإن الخريجيــن األكثــر عرضــة للبطالــة بشــقيها
الســافر والمســتتر ســيكونون ذوي االختصاصــات التقليديــة
وبخاصــة خريجــي مؤسســات التعليــم العالــي ذات المســتوى
المتدنــي .أمــا الذيــن ال يجــدون عمـاً والذيــن يملّــون مــن البحــث
عــن عمــل فــي الســوق المحليــة مــن ذوي المســتويات التعليميــة
الرفيعــة وخريجــي العــدد القليــل مــن المؤسســات التعليميــة
المرموقــة ،فيأخــذون طريقهــم للعمــل فــي الخــارج.

وهنــاك عوامــل عديــدة تكمــن وراء اإلقبــال الكثيــف علــى
التعليــم العالــي بشــكل عــام وعلــى التخصصــات التقليديــة
بشــكل خــاص ،فــي مقدمهــا االســتعداد للهجــرة والبحــث عــن
عمــل فــي الخــارج ،وكــون االلتحــاق بالتعليــم العالــي أصبــح نوعـاً
مــن تأجيــل البطالــة مــع تزايــد أعــداد خريجــي المرحلــة الثانويــة
مــن التعليــم مقابــل ضمــور فــرص العمــل أمــام خريجــي هــذه
المرحلــة .علمـاً أن التعليــم قــد أصبــح فــي متنــاول جميــع الفئــات
االجتماعيــة تقريب ـاً ،بســبب تفريــع الجامعــة اللبنانيــة وعــدد مــن
الجامعــات الخاصــة بحيــث أصبــح لمؤسســات التعليــم العالــي
وجــود فــي مختلــف المناطــق اللبنانيــة .إلــى ذلــك أضــف عوامــل
أخــرى لهــا عالقــة بالميــول الشــخصية للطــاب وســلّم القيــم
االجتماعيــة الســائد...
الخالصــة هنــا هــي أن النظــام التعليمــي فــي لبنــان ،خصوصـاً
فــي مرحلــة التعليــم العالــي قــد أبــدى ،بالرغــم مــن كل الثغــرات
التــي تعتريــه ،مرونــة واضحــة فــي االســتجابة ألي جديــد علــى
صعيــد الطلــب علــى اختصاصــات جديــدة (المتأتــي بمعظمــه
مــن الخــارج) .لذلــك ليــس هنــاك مــن صعوبــات كأداء تعتــرض
اســتجابته للمســتجدات بهــذا الخصــوص علــى صعيــد الطلــب
المحلــي.
 -2العوامل المفسرة لألزمة من جهة الطلب

مــن وجهــة النظــر الليبراليــة فــإن أحــد األســباب الرئيســية
لالختــاالت التــي تعانــي منهــا أســواق العمــل فــي الوقــت الحاضــر
يتمثــل بـــ «عــدم مرونــة أســواق العمــل» الناتــج بــدوره عــن
أســباب مــن طبيعــة مؤسســاتية ،كالتشــريعات واألنظمــة التــي
تعيــق حركــة التوظيــف والتســريح وتجعلهــا مكلفــة ،والتشــريعات
وقــوى الضغــط (النقابــات العماليــة) التــي تفــرض حــدًا أدنــى
لألجــور وتقديمــات اجتماعيــة تجعــل كلفــة العمــل باهظــة.
بهــذا الخصــوص ،ورد فــي الدراســة التــي أعدهــا البنــك الدولــي
فــي العــام  2010أنــه ،وبالرغــم مــن أن القوانيــن فــي لبنــان
تفــرض قيــود زمنيــة علــى اللجــوء إلــى عقــود عمــل قصيــرة
األجــل ومــدة طويلــة نســبياً لإلنــذار المبكــر المتعلــق بالصــرف
مــن الخدمــة ،وبالرغــم مــن التعســف فــي تحديــد الحــد األدنــى
لألجــور ،الــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى تقليــص اللجــوء إلــى
التشــغيل النظامــي ،فــإن ســوق العمــل فــي لبنــان تبقــى أكثــر
تحــررًا مــن القيــود مقارنــة بســائر دول المنطقــة ،وقريبــة مــن
المتوســط فــي البلــدان المتقدمة.علمــاً أن قــدرة وزارة العمــل
علــى تطبيــق القوانيــن تبقــى محــدودة جــداً .مــا يجعــل األمــور
فــي هــذا المجــال تســير بشــكل عــام لصالــح أصحــاب العمــل.
مــن جهتنــا نالحــظ أن الحــد األدنــى لألجــور بقــي – كمــا ســبق
وذكرنــا – دون خــط الفقــر .في ما يتعلق بالتقديمــات االجتماعية
المرتبطــة باألجــر فقــد جــرى تخفيــض مســاهمة أصحــاب العمــل
فيهــا مــن  35%إلــى  25%مــن الحــد األدنــى .علمــاً أن أكثــر
مــن نصــف القــوى العاملــة ال يــزال دون تغطيــة صحيــة .أمــا
فيمــا يتعلــق بشــروط االســتخدام فيمكــن القــول إنــه ،بالرغــم
مــن خضوعهــا عمومـاً ومبدئيـاً ألحــكام حديثــة تتوافــق ومعاييــر
العمــل الدوليــة ،فالمتابعيــن لهــذه المســألة مــن باحثيــن وخبــراء
ونقابييــن وحتــى مســؤولين ُيجمِعــون علــى أنــه ،جــراء ضعــف
التنظيمــات النقابيــة وأجهــزة المراقبــة والتفتيــش فــي وزارة
العمــل وضغوطــات مراكــز القــوى السياســية واالقتصاديــة علــى
هــذه األجهــزة ،فــإن الكثيــر مــن النصــوص القانونيــة تبقــى غيــر
مطبقــة علــى وجههــا الصحيــح .إن عــدم التصريــح لــوزارة العمــل
والصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي عــن األجــراء ،أمــر
شــائع علــى نطــاق واســع .كذلــك األمــر فــي مــا يتعلــق بالتصريــح
للمصـَّـرح عنهــم .تنتشــر
عــن األجــور الفعليــة والمكاســب األخــرى ُ
أيض ـاً علــى نطــاق واســع المخالفــات المتعلقــة بتشــغيل األجــراء
أعمــاالً إضافيــة تخالــف القانــون أو صرفهــم مــن العمــل بصــورة
غيــر قانونيــة أو لمبــررات اقتصاديــة غيــر صحيحــة .كمــا تنتشــر
المخالفــات المتعلقــة ببيئــة العمــل والوقايــة والســامة العامــة
وباألجــر غيــر المتســاوي بيــن الذكــور واإلنــاث الممارســين للعمــل
نفســه إلــخ...

ب -النمو االقتصادي:
هنــاك مالحظتــان رئيســيتان بهــذا الخصــوص؛ المالحظــة األولــى
هــي أن النمــو االقتصــادي خــال الفتــرة  2015 – 1992كان
متفاوتـاً كثيــرًا بحســب المراحــل وبحســب قطاعــات اإلنتــاج لكنــه
بقــي متواضعـاً علــى وجــه العمــوم .أمــا المالحظــة الثانيــة فهــي
أن نمــو القــوى العاملــة الفعليــة الــذي رافــق النمــو االقتصــادي
جــاء أكثــر تواضع ـاً ،ومتفاوت ـاً بــدوره ،بحســب قطاعــات اإلنتــاج.

أبــرز مــا ُيقـ َّـدم عــاد ًة مــن أســباب للخلــل فــي ســوق العمــل مــن
ناحيــة الطلــب عامــان :األول لــه عالقــة بمــا يســمى «مرونــة
ســوق العمــل» والثانــي لــه عالقــة بمســتوى النمــو االقتصــادي.
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واألجــور) .فــي هــذا االطــار نالحــظ أن اإلنفــاق االســتثماري
الحكومــي خــال الفتــرة  2013 – 1997لــم يتجــاوز كمتوســط
ســنوي نســبة  3,5%مــن الناتــج المحلــي االجمالــي .هــذه
النســبة هــي مــن أدنــى النســب فــي المنطقــة بحســب صنــدوق
النقــد الدولــي .خــال الفتــرة ذاتهــا ( )2013 – 1997كانــت
نســبة اســتثمار القطــاع الخــاص مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي
كمتوســط نحــو ،22%وهــي ُت َعــد مــن النســب األدنــى فــي الــدول
الشــبيهة بلبنــان لناحيــة متوســط الدخــل الفــردي.

ســبق وأشــرنا إلــى أان النمــو االقتصــادي بعــد اتفــاق الطائــف
بقــي مرتبطـاً بحجــم التدفقــات الماليــة مــن الخــارج (المســاعدات،
االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة وتحويــات المغتربيــن .بعــد أن
بلــغ معــدل النمــو نحــو  7%كمتوســط فــي الســنة خــال الفتــرة
 ،1996 - 1993انخفــض هــذا المعــدل إلــى نحــو  3,7%فــي
الســنة خــال الفتــرة  ،2006 – 1996ليعــود فيرتفــع إلــى نحــو
 9%فــي الفتــرة  ،2010 – 2007ثــم يهبــط بعدهــا إلــى أقــل
مــن  1,5%خــال الفتــرة  .2015 – 2011بذلــك يكــون الناتــج
المحلــي اإلجمالــي قــد حقــق نمــوًا خــال الفتــرة  2015 – 1992فــي هــذا الســياق نالحــظ أيض ـاً أن حجــم الودائــع فــي الجهــاز
المصرفــي اللبنانــي وصــل فــي نهايــة العــام  2015إلــى نحــو
قــدره  4%كمتوســط ســنوي.
 150مليــار دوالر أي أكثــر مــن  300%مــن الناتــج (وهــي مــن
فــي حيــن لــم يتجــاوز معــدل النمــو الســنوي لــكل مــن قطاعــي أعلــى النســب فــي العالــم) .لكــن حجــم التســليفات للقطــاع
الزراعــة والصناعــة علــى التوالــي 1% :و 1,5%خــال الفتــرة الخــاص ال يصــل إلــى ثلــث حجــم الودائــع والباقــي يذهــب إلــى
 2010 – 1997حققــت القطاعــات األخــرى ،باســتثناء اإلدارة تمويــل الديــن العــام وشــهادات إيــداع واحتياطــات فــي مصــرف
الحكوميــة ،معــدالت نمــو ســنوية أعلــى مــن المتوســط العــام :لبنــان.
قطــاع المواصــات والنقــل  - 8,9%قطــاع التجــارة - 4,5%
قطــاع البنــاء  - 4,3%بقيــة الخدمــات  .4,2%بذلــك انخفضــت يزيــد فــي كوابــح االســتثمار الخــاص االرتفــاع المســتمر فــي
حصــة الزراعــة والصناعــة مــن  30%مــن الناتــج المحلــي إلــى تكاليــف اإلنتــاج .فإلــى سياســة الفوائــد المرتفعــة يضــاف اســتعار
أقــل مــن  ،13,5%وارتفعــت حصــة الخدمــات (بمــا فيهــا التجــارة) المضاربــات العقاريــة (التــي ترفــع أســعار األراضــي واإلجــارات).
مــن  61%إلــى  78%مــن الناتــج ،وحافــظ قطــاع البنــاء علــى ثــم يأتــي دور ارتفــاع أســعار الخدمــات الالزمــة لعمليــة اإلنتــاج
(مــن طاقــة كهربائيــة ومائيــة وشــبكات مواصــات واتصــاالت)...
حصتــه تقريبــاً.
والمرافــق العامــة
الناتــج عــن تدهــور أوضــاع البنــى التحتيــة َ
(بســبب تقلــص االســتثمارات الحكوميــة) واالعتمــاد المتزايــد،
بالمقابــل ،علــى المبــادرات الخاصــة لتأميــن هــذه الخدمــات.
( )2األسباب الرئيسية الكابحة للنمو االقتصادي بشكل

عام ولنمو قطاعات اإلنتاج السلعي بشكل خاص:

يجــب التفتيــش عــن هــذه األســباب ،أوالً وقبل أي شــيء آخر ،في
السياســات االقتصاديــة والماليــة النقديــة التــي اع ُتمِـ َـدت وســبق
الــكالم عليهــا والتــي يبــدو أن البرامــج الخاصــة التــي اســتهدفت
تحفيــز نمــو مؤسســات اإلنتــاج لــم يكــن بوســعها التغلــب علــى
مــن الصعــب تتبــع تطــور خصائــص ســوق العمــل مــن خــال.
ذلــك لمــا رافــق هــذه األخيــرة مــن هــدر فــي المــوارد وفســاد
فــي اســتخدامها  6وعــدم االســتقرار السياســي واألمنــي بعــد
العــام  .2004األمــران مع ـاً يعــودان فــي نهايــة المطــاف بشــكل
رئيســي إلــى النظــام الــذي قــام فــي أعقــاب اتفــاق الطائــف
علــى ركيزتــي الطائفيــة السياســية والنيوليبراليــة االقتصاديــة
والــذي جعــل تســيير شــؤون البــاد خاضع ـاً بالدرجــة األولــى لمــا
تقتضيــه مصالــح القائميــن علــى هــذا النظــام ومــا يرافــق ذلــك
مــن صراعــات علــى المواقــع فــي الســلطة السياســية وعلــى
تحاصــص المــوارد الماليــة واالقتصاديــة بالتــازم مــع الصراعــات
علــى موقــع لبنــان فــي االصطفافــات اإلقليميــة والدوليــة.
نعــرض فيمــا يلــي أهــم العوامــل الكابحــة للنمــو التــي
أفرزتها،عملياً،السياســات التــي أخــذ بهــا أصحــاب القــرار.

باإلضافــة إلــى هــذه العوامــل الكابحــة للنمــو بشــكل عــام ،أفرزت
السياســات التــي جــرى اعتمادهــا عــددًا آخــر مــن الكوابــح التــي
طاولــت بشــكل خــاص نمــو قطاعــات اإلنتــاج الســلعي ،الزراعــة
والصناعــة؛ فــي مقدمتهــا تدنــي االســتثمارات فيهمــا مقارنــة
بســائر القطاعــات .فقطــاع البنــاء واألشــغال العامــة ،اســتقطب
بمفــرده علــى األقــل  65%مــن مجــوع االســتثمارات الخاصــة
والحكوميــة خــال الفتــرة  .2010 – 1993وحصــة الزراعــة مــن
مجمــوع تســليفات الجهــاز المصرفــي اللبنانــي للقطــاع الخــاص
لــم تتجــاوز علــى امتــداد تلــك الفتــرة نســبة  .1,2%حصــة
الصناعــة لــم تتجــاوز نســبة  11%مــن مجمــوع التســليفات .فــي
هــذا الســياق نالحــظ أن العوامــل المذكــورة ســابقاً ،كارتفــاع
ٍ
(أراض،
أســعار الفوائــد وارتفــاع أســعار مدخــات أخــرى كثيــرة
إيجــارات ،مصــادر طاقــة ،نقــل ،مواصــات واتصــاالت) لهــا وقــع
ســلبي أشــد علــى القطاعــات الســلعية .ألن عوائــد االســتتثمار
فــي هــذه األخيــرة ال تأتــي بالقــدر والســرعة التــي تأتــي بهــا
عوائــد االســتثمار فــي القطاعــات غيــر القابلــة للتبــادل الدولــي
(بنــاء وخدمــات) .إلــى ذلــك أضــف الكوابــح الناتجــة مــن جهــة عن
السياســة الضريبيــة المتحيــزة للنشــاطات الريعيــة علــى حســاب
القطاعــات اإلنتاجيــة ،والناتجــة مــن جهــة ثانيــة عــن السياســة
النقديــة التــي جعلــت ســعر صــرف الليــرة الحقيقــي يرتفــع كثيــراً.

 يقـ َّـدر حجــم المــوارد التــي أتيحــت للقطــاع العــام مــن مصــادرمختلفــة خــال الفتــرة  2015 – 1993بنحــو  185مليــار دوالر.
لــم ُين َفــق منهــا علــى االســتثمار فــي البنــى التحتيــة ســوى 14,5
مليــار أي مــا نســبته ( 7,8%بمقابــل  37%فوائــد علــى خدمــة
الديــن و 35%للرواتــب
تدرج المؤسسات الدولية المختصة لبنان في عداد الدول اأاكثر
6
هدرًا وفسادًا في استخدام المال العام على الصعيد العالمي .فقد احتل في
العام  2014المرتبة  143من بين  144دولة في مؤشر التبذير في
اإلنفاق العام والمرتبة  136من بين  175دولة في مؤشر الفساد.
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ج –النمو االقتصادي وخلق فرص عمل جديدة:
لــم يتصاحــب النمــو االقتصــادي ،علــى تواضعــه ،بنمــو مــوا ٍز فــي
عــدد القــوى العاملــة الفعليــة .فبحســب دراســة البنــك الدولــي
العائــدة للعــام  2010زاد الناتــج المحلــي اإلجمالــي خــال الفتــرة
 2009 – 1997بنســبة  3,7%ســنوياً ،فــي حيــن لــم تتجــاوز
نســبة الزيــادة فــي القــوى العاملــة اللبنانيــة الفعليــة خــال نفــس
الفتــرة  1,1%ســنوياً .إذا أخذنــا بعيــن االعتبــار فقــط الفتــرة
 2009 – 2004تكــون نســبة الزيــادة الســنوية فــي الناتــج 6,6%
مقابــل زيــادة فــي عــدد القــوى العاملــة الفعليــة تصــل إلــى نحــو
 3%فــي الســنة.

األجنبيــة حتــى فــي الســوق المحليــة  .8ذلــك أن التدفقــات الماليــة
الكثيفــة مــن الخــارج تعمــل مــن جهــة علــى رفــع ســعر صــرف
العملــة الوطنيــة (فــي لبنــان بقــي الحفــاظ علــى ســعر صــرف
الليــرة مرتفعــاً ،مــن السياســات الثابتــة)  ،9الــذي يجعــل أســعار
المنتجــات المحليــة مرتفعــة .مــن جهــة ثانيــة فــإن األمــوال
المتدفقــة مــن الخــارج ،تعمــل بشــكل أو بآخــر علــى زيــادة
الطلــب علــى الســلع والخدمــات المعروضــة فــي الســوق المحليــة.
إال أن زيــادة الطلــب هــذه ال ينتــج عنهــا عمومــاً ،ارتفــاع كبيــر
فــي أســعار الســلع والخدمــات المســتوردة ،لكــون لبنــان صغيــر
الحجــم اقتصاديـاً وقليــل التأثيــر فــي مســتوى األســعار العالميــة.
بالمقابــل ينتــج عــن زيــادة الطلــب علــى الســلع والخدمــات
المنتَجــة محليــا وغيــر قابلــة للتبــادل الدولــي (أبنيــة ،مســاكن،
تعليــم ،صحــة ،مرافــق عامةإلــخ )...ارتفــاع فــي أســعار هــذه
الســلع والخدمــات .مــا يــؤدي مباشــرة وغيــر مباشــرة إلــى ارتفــاع
إضافــي فــي أكالف اإلنتــاج المحلــي .ألن الســلع والخدمــات غيــر
القابلــة للتســويق فــي الخــارج تشــكل مدخــات لإلنتــاج المحلــي
مــن الســلع والخدمــات القابلــة للتســويق الخارجــي ،وألنهــا أيضـاً
مكونــات رئيســية لمســتوى المعيشــة وبالتالــي للمســتوى الالئــق
لألجــور .مــا يــؤدي فــي نهايــة المطــاف ،بالتضافــر مــع تحــول
االســتثمارات إلــى القطاعــات غيــر القابلــة للتســويق الخارجــي،
إلــى ضمــور القطاعــات اإلنتاجيــة المحليــة.

هــذا الضعــف العــام الــذي الزم قــدرة االقتصــاد اللبنانــي علــى
توليــد فــرص عمــل جديــدة يغطــي بــدوره ظاهــرة هــي علــى
غايــة مــن األهمية،وتتمثــل بتناقــص عــدد العامليــن فــي كل
مــن قطاعــي الزراعــة والصناعــة .خــال الفتــرة 2009 – 1997
فقــد القطــاع الزراعــي نحــو  29%مــن عــدد العامليــن فيــه ،وفقــد
القطــاع الصناعــي  16,5%مــن عــدد عمالــه .بحســب دراســة
البنــك الدولــي المذكــورة ،بلــغ عــدد الوظائــف الجديــدة خــال
الفتــرة  2009 – 2004نحــو  162ألــف وظيفــة ،حصــة التجــارة
منهــا  61%وحصــة الخدمــات متدنيــة اإلنتاجيــة  33%وحصــة
قطــاع البنــاء  10%وحصــة القطاعــات ذات اإلنتاجيــة العاليــة
(النقــل واالتصــاالت والخدمــات الماليــة) ال تتعــدى  .5%هــذا فــي
حيــن خســرت الزراعــة  2%مــن عــدد العامليــن فيهــا وخســر قطــاع انطالقـاً مــن هــذه المعاينــة ،نســتطيع أن نفهــم لمــاذا ينخفــض
الصناعــة  8%مــن عــدد عمالــه.
الطلــب علــى اليــد العاملــة المحليــة ،خاصــة تلــك التــي تتمتــع
بمســتويات عاليــة مــن التعليــم والكفــاءة والتــي يزيــد عرضهــا
باســتمرار بســبب التوســع فــي التعليــم العالــي .نســتطيع بالتالــي
 -3أزمة التشغيل في جوهرها
أن نفهــم لمــاذا يندفــع قســم كبيــر مــن الخريجيــن نحــو الهجــرة
مــن مجمــل مــا تقــدم تبــدو لنــا أزمــة التشــغيل الحاليــة كمظهــر إلــى الخــارج ،ليعــودوا إلــى إطــاق دفعــة جديــدة مــن التحويــات
رئيســي مــن مظاهــر أزمــة نمــط النمــو االقتصــادي (النمــوذج التــي تزيــد فــي أعــراض «المــرض الهولنــدي» وتضــع أفــواج
االقتصــادي) الــذي عرفــه لبنــان منــذ االســتقالل .نعنــي النمــو الخريجيــن الجــدد أمــام خيــارات ثالثــة :الهجــرة للخــارج أو البقــاء
الــذي كان وال يــزال محركــه الرئيســي التدفقــات الماليــة اآلتيــة فــي حالــة بطالــة ،أو القبــول بمــا يتيســر مــن أعمــال وأجــور.
مــن الخــارج مــع الفــرق أن التدفقــات الماليــة التــي كانــت قبــل نســتطيع أن نفهــم كذلــك لمــاذا يبقــى فــي ســوق العمــل
الحــرب األهليــة ،تأتــي ،بمعظمهــا ،مــن تصديــر الخدمــات المحليــة ذلــك القســم مــن القــوى العاملــة اللبنانيــة األقــل تعليمـاً
والســياحة وودائــع العــرب فــي المصــارف اللبنانيــة ،أصبحــت ومهــارة فــي حالــة تنافــس مــع يــد عاملــة وافــدة تقبــل بأجــور
بعــد توقــف الحــرب تأتــي مــن تحويــات اللبنانييــن العامليــن منخفضــة ودون ضمانــات اجتماعيــة .وأخيــرا نســتطيع أن نفهــم
فــي الخــارج (تصديــر المــوارد البشــرية) ،التــي حافظــت علــى لمــاذا تبقــى تدخــات الجهــات الرســمية وغيــر الرســمية (التــي
اســتمرارها نســبياً ،باإلضافــة إلــى الســياحة واالســتثمارات ال تذهــب إلــى جوهــر المشــكلة) قليلــة التأثيــر فــي معالجــة
األجنبيــة المباشــرة والمســاعدات الخارجيــة ،التــي كانــت تتأثــر االختــاالت التــي تعانــي منهــا ســوق العمــل.
أكثــر باألوضــاع السياســية واألمنيــة فــي لبنــان والخــارج علــى
حــد ســواء .7
مــن أجــل رصــد مفاعيــل التدفقــات الماليــة الخارجيــة ،تحديــداً،
علــى ســوق العمــل فــي لبنــان ،رأينــا مــن المفيــد اللجــوء إلــى
معاينــة عــوارض مــا يســمى «بالمــرض الهولنــدي» الــذي تســببه
التدفقــات الماليــة الكثيفــة مــن الخــارج إلــى بلــد كلبنــان .هــذه
التدفقــات (كمــا كان شــأن التدفقــات الماليــة الناتجــة عــن تصديــر
المــواد األوليــة فــي النمــوذج الهولنــدي) ،تعمــل بشــكل مباشــر
وغيــر مباشــر علــى زيــادة تكاليــف المنتجــات المحليــة القابلــة
للتــداول علــى الصعيــد الدولــي (الســلع الصناعيــة والزراعيــة
وبعــض الخدمــات) .مــا يجعلهــا بالتالــي ،فــي ســوق مفتوحــة،
كمــا هــي الحــال فــي لبنــان ،غيــر قــادرة علــى منافســة المنتجــات
7
2002
سنوي.

لناحية القدرة التنافسية على الصعيد العالمي جاء لبنان في
8
المرتبة  101من أصل  140دولة وفي المرتبة  11من أصل 13
دولة عربية.
ارتفع سعر صرف الليرة الحقيقي مقابل الدوالر بنسبة %140
9
خالل الفترة .2010 – 1992

شكلت التدفقات المالية من الخارج إلى لبنان خالل الفترة
–  2010نحو  40%من الناتج المحلي اإلجمالي كمتوسط

13

خامسًا
توجهات عامة لمعالجة أزمة
التشغيل
يمكــن اختصارالمســألة الرئيســية التــي تطرحهــا معالجــة أزمــة
التشــغيل فــي لبنــان بكيفيــة إيجــاد فــرص عمــل مناســبة
ومجزيــة لمــا يتــراوح مــا بيــن  40و 45ألــف وافــد جديــد ســنوياً
إلــى ســوق العمــل (منهــم مــا يتــراوح بيــن  25و 30ألــف خريــج
تعليــم عالــي) .أي أن المطلــوب ،إذا أخذنــا بعيــن االعتبــار عمليــة
اإلحــال وافترضنــا عــدم عــودة المهاجريــن ،إيجــاد نحــو  30ألــف
فرصــة عمــل جديــدة ســنوياً .لقــد أصبــح مــن الواضــح ،بنــاء على
مــا تقــدم ،أن المعالجــة المطلوبــة الالزمــة المطروحــة علــى هــذا
الشــكل ،ال يمكــن أن تتــم فقــط مــن خــال السياســات والبرامــج
التــي يجــري اقتراحهــا علــى نطــاق واســع ،والتــي تدخــل فــي إطــار
ِّ
المنشــطة لســوق العمــل» وتهــدف إلــى
مــا يســمى بـــ «البرامــج
تنظيــم ســوق العمــل وتنميــة المؤسســات اإلنتاجيــة الصغيــرة
والمتوســطة .حتــى لــو واكــب هــذه البرامــج إصــاح أنظمــة
التعليــم والتدريــب وإجــراءات للجــم االعتمــاد المتمــادي علــى اليــد
العاملــة الوافــدة .فذلــك كلــه ال يمكــن أن يؤتــي ثمــاره مــا لــم
يوضــع فــي ســياق وخدمــة اســتراتيجية تهــدف إلــى التحــول مــن
نمــط النمــو االقتصــادي الحالــي (القائــم علــى التمويــل الخارجــي
الســتهالك محلــي واســع النطــاق لمنتجــات قابلــة للتبــادل الدولــي
مســتوردة ،ومنتجــات محليــة غيــر قابلــة للتــداول الدولــي) ،إلــى
نمــط آخــر يقــوم علــى االســتخدام األمثــل للمــوارد البشــرية
والماليــة والطبيعيــة المحليــة وإقامــة إنتــاج وطنــي متنــوع قــادر
علــى المنافســة داخليـاً وخارجيـاً ،وقــادر فــي الوقــت نفســه علــى
توفيــر فــرص عمــل وفيــرة ومجزيــة.
 -1نمط النمو البديل

والتجهيزيــة والقانونيــة الالزمــة لدفــع قطــاع تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت نحــو األمــام وتعميــق تغلغلــه فــي
القطاعــات األخــرى .الواقــع هــو أنــه جــرى فعــاً وضــع الكثيــر
مــن االســتراتيجيات والمخططــات والمشــاريع التــي مــن شــأنها
ســحب مــن
المســاهمة فــي إحــداث التحــول المطلــوب .يبقــى ُت َ
األدراج ويجــري تطويرهــا ،إذا اقتضــى االمــر ،والشــروع بتنفيــذ
مندرجاتهــا .عندمــا يصبــح الهــدف الرئيســي هــو إعــادة هيكلــة
االقتصــاد اللبنانــي فــي االتجــاه المذكــور ،يكون على المســؤولين
أيضــاً أن يعيــدوا صــوغ السياســات األخــرى ال ســيما المتعلقــة
مباشــرة بســوق العمــل بمــا يخــدم هــذا الهــدف الرئيســي ويواكــب
عمليــة الســعي إلــى تحقيقــه.
 2السياسات التي يجب أن تواكب مسيرة التحولنحو االقتصاد الجديد

أ -إصالح على الصعيد الماكرو اقتصادي:
باعتمــاد سياســات الجمــة القتصــاد الريــع ومحفــزة لالقتصــاد
الجديــد .مــن قبيــل اعتمــاد سياســة مرنــة بخصــوص ســعر
الصــرف ،إصــاح النظــام الضريبــي ،إعــادة هيكلــة النظــام
المصرفــي ،محاربــة االحتــكار ،إصــاح إداريإلــخ...

ب -إصالح نظام التأمينات االجتماعية:
باتجــاه شــمول الضمــان الصحــي لجميــع المواطنيــن واســتبدال
نظــام تعويضــات الخدمــة بنظــام المعاشــات التقاعديــة لجميــع
أفــراد القــوى العاملــة ،واســتحداث نظــام للتعويــض عــن البطالة.

ج -إصالح النظام التعليمي:
( -)1تعزيز التعليم المهني والتقني؛

فــي ظــروف المنافســة العالميــة المحتدمــة يجــب أن يأتــي النمــو ( -)2استحداث ممرات بين التأهيل العلمي والتأهيل المهني؛
االقتصــادي فــي لبنــان مــن منتجــات ذات قيمــة مضافــة عاليــة
نســبياً .وذلــك بتضميــن هــذه المنتجــات محتويات/مكونــات ( -)3تعزيــز قــدرة الطالــب علــى البحــث واالســتقصاء والتحليــل
علميــة وتكنولوجيــة متقدمــة .بمعنــى آخــر ،علــى االقتصــاد واالســتنتاج واالبتــكار ،باإلضافــة إلــى القــدرة علــى القيــام
اللبنانــي أن يتحــول مــن اقتصــاد طابعــه الغالــب ريعــي إلــى بأعمــال اإلدارة والتنظيــم والتفاعــل مــع اآلخريــن؛
اقتصــاد «معرفــة” .ال نعنــي باقتصــاد المعرفــة ،هنــا ،فقــط
حصــة كبيــرة لقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي ( -)4توثيــق العالقــة بيــن مؤسســة التعليــم ومؤسســات اإلنتــاج
الناتــج المحلــي اإلجمالــي وإنمــا أيضـاً تغلغــل المعــارف المتقدمــة علــى جميــع الصعــد؛
والتكنولوجيــا الحديثــة ،بمــا فيهــا القطــاع المذكــور ،فــي ســائر ( -)5رفــع مخصصــات البحــث والتطويــر بحيــث ال تقــل عــن 2%
قطاعــات اإلنتــاج الســلعية وغيــر الســلعية.
مــن الناتــج المحلــي االجمالــي.
لبنــان يمتلــك الكثيــر مــن المقومــات األساســية للســير قدمــاً

فــي هــذا الطريــق  :المــوارد البشــرية ،المــوارد الماليــة ،المــوارد د -تنشيط سوق العمل :

الطبيعيــة الواعــدة (الغــاز والنفــط) ،مجتمــع األعمــال ،االنفتــاح
علــى الخارجالــخُ ...نضيــف أن بلدانــاً اســتطاعت اجتيــاز مراحــل
متقدمــة علــى طريــق اقتصــاد المعرفــة (إيرلنــدا ،ســنغافورة ،انطالقـاً مــن الوضــع الراهــن لهــذه المؤسســات ومــا يتناولهــا مــن
ماليزيــا )...ولــم تكــن تملــك قبــل تحولهــا ،إلــى هــذا النــوع مــن برامــج ومبــادرات لدعمهــا ،مــن الضــروري توســيع وتفعيــل ،إطــار
االقتصــاد ،مــن المقومــات أكثــر ممــا يملكــه لبنــان .لكــن مــا هــذا الدعــم ليشــمل مــا يلــي:
ينقــص هــذا األخيــر (لبنــان) بشــكل رئيســي هــو تحديــدًا دور
الحكومــة المبــادِر والمحفِّــز
والموجــه والمؤطِّــر والــذي يجــب أن •إنشــاء جهــاز حكومــي خــاص لإلشــراف علــى تنفيــذ سياســة
ِّ
ترجــم بإنشــاء مراكــز للبحــوث العلميــة والتطويــر التكنولوجــي
دعــم لهــذه المؤسســات؛
ُي َ
علــى نطــاق واســع ،وإنشــاء المعاهــد التقنيــة والمهنيــة الجيــدة
واســتقطاب العلمــاء المهاجريــن وإبــرام عقــود بحــوث وتطويــر •أن تكــون سياســة الدعــم انتقائيــة بمعنــى أن تركــز علــى
القطاعــات ذات القيمــة المضافــة العاليــة والخالقــة لفــرص
مــع القطــاع الخــاص ،وخصوص ـاً إنشــاء البنــى التحتيــة الماديــة
عمــل وفيــرة ومجزيــة؛

( )1في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
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•أن يرتبــط الدعــم بنتائــج محــددة تحققهــا المؤسســة
المدعومــة؛
•إعطــاء األولويــة فــي الدعــم للمؤسســات المنشــأة خــارج
بيــروت وضواحيهــا؛
•تحويــل مشــاريع إنشــاء مناطــق صناعيــة فــي مختلــف
المناطــق اللبنانيــة إلــى وقائــع علــى األرض؛
•الشــروع دون تأخيــر بتنفيــذ المشــاريع النائمــة فــي االدراج
كتلــك العائــدة إلنشــاء مدينــة تكنولوجيــة ومدينــة إعالميــة.

( )2في مجال تنظيم سوق العمل:
فــي جميــع األحــوال فــإن سياســات التشــغيل يجــب أن تتضمــن
آليــات وبرامــج تكــون وظيفتهــا الســهر علــى معالجــة االختــاالت
غيــر البنيويــة التــي يمكــن أن تتعــرض لهــا ســوق العمــل فــي
المدييــن القصيــر والمتوســط (بطالــة احتكاكيــة ،بطالــة ظرفيــة،
بطالــة تقنيــة .)...ومروحــة هــذه اآلليــات والبرامــج واســعة ،ألنهــا
يجــب أن تراعــي األوضــاع الخاصــة لمختلــف فئــات طالبــي العمــل
ومؤسســات اإلنتــاج وأهمهــا:
(أ)– مســوحات دوريــة منتظمــة ألوضــاع القــوى العاملــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة والديموغرافيــة؛
(ب) -مكاتــب تشــغيل مهمتهــا تجميــع معلومــات متكاملــة عــن
حركــة العــرض والطلــب علــى اليــد العاملــة فــي جميــع المناطــق؛
(ج) -برامــج تقــدم خدمــات تدريــب مختلفــة إلــى طالبــي العمــل:
تدريــب تمهيــدي ،تدريــب بالتنــاوب...
(د) -برامــج خاصــة لدعــم قــدرات العاطليــن عــن العمــل حســب
خصائصهــم :شــباب ،نســاء ،داخلــون جــدد إلــى ســوق العمــل،
ــرحون...
مس َّ
َ
(ه) -برامــج تقــدم خدمــات خاصــة إلــى المؤسســات االنتاجيــة :
تدريــب تحــت الطلــب ،تدريــب للعمــل المضمــون...
(و) -منظومــة إعــام المؤسســات اإلنتاجيــة بالمســتجدات علــى
صعيــد أنظمــة التعليــم بشــكل عــام والتعليــم المهنــي والتقنــي
بشــكل خــاص باإلضافــة إلــى أنظمــة التدريــب
(ز) -برامج إعالمية وتوجيه حول سوق العمل وتشمل:
•منظومــة إعالميــة حــول مختلــف المهــن والوظائــف الشــاغرة
والمهــارات المطلوبــة وطــرق تمويــل المشــاريع؛
•برامــج تطلــع الباحثيــن عــن عمــل علــى حاجــات الســوق
وترشــدهم إلــى كيفيــة البحــث عــن عمــل.
(ح) -برامــج للتدخــل الظرفــي الطــارئ مــن أجــل خلــق فــرص
عمــل مؤقتــة وظرفيــة لمعالجــة التغيــرات المفاجئــة والطارئــة
التــي مــن شــأنها زيــادة معــدالت البطالــة فــي بعــض المناطــق
واألوقــات.

البشــرية والماديــة الموضوعــة بتصرفهــا ال تمكنهــا مــن ذلــك،
ففــي حيــن يتطلــب المــاك األساســي للمؤسســة وجــود نحــو
 130موظفــاً ،نراهــا تعمــل فــي الوقــت الحاضــر بـــ  28موظفــا
فقــط .النقــص يطــال بالدرجــة األولــى المجــاالت التــي مــن
شــأنها تعزيــز الــدور الرئيســي الموكــول إليهــا قانونــا الــذي هــو
العمــل علــى بلــورة سياســة للتشــغيل وتنشــيط ســوق العمــل.
أمــا المــوارد الماليــة للمؤسســة فتقتصــر عمليـاً علــى التحويــات
مــن موازنــة وزارة العمــل التــي بلغــت خــال الفتــرة – 2000
 2004نحــو  1,7مليــون دوالر فــي الســنة ،وارتفعــت إلــى مليونــي
دوالر فــي موازنــة العــام  .2015علمـاً أن حصــة نشــاط التدريــب
الــذي تتــواله المؤسســة ال تقــل عــن ثلــث موازنتهــا .مــا جعــل
الــدور الــذي تلعبــه هزيــاً فــي مختلــف مجــاالت نشــاطاتها :
ففــي الســنوات الثــاث  2014 – 2012لــم يتجــاوز عــدد طلبــات
العمــل المقدمــة إلــى المؤسســة  425طلبــا فــي الســنة ،فــي
حيــن لــم يتجــاوز عــدد عــروض العمــل التــي تلقتهــا  165عرضــا.
أمــا الذيــن تمكنــوا فعـاً مــن الحصــول علــى عمــل فلــم يتجــاوز
عددهــم  75شــخصا .جــاء فــي دراســة البنــك الدولــي فــي العــام
 ،2010أن أقــل مــن  % 1مــن الذيــن انخرطــوا حديثــا فــي ســوق
العمــل لجــأوا إليهــا فــي عمليــة البحــث عــن عمل.أمــا علــى صعيــد
التدريــب المهنــي المعجــل فــإن عــدد خريجــي البرامــج التــي
ترعاهــا المؤسســة لــم يتجــاوز فــي الســنوات القليلــة الماضيــة
 700خريــج ،ثلثهــم فقــط تمكنــوا مــن االنخــراط الفعلــي فــي
ِــر عــام
ســوق العمــل .إذا كان يمكــن اعتبــار المشــروع الــذي أُق ّ
 2014تحــت مســمى «أول فرصــة عمــل للشــباب» خطــوة
متقدمــة فــي مجــال تنشــيط ســوق العمــل فــي لبنــان ،فإنــه
علــى تواضــع المبالــغ التــي ُر ِ
صـ َـدت لــه ،لــم يخــرج بعــد إلــى حيــز
التنفيــذ.
إذًا لكــي تتمكــن هــذه المؤسســة مــن لعــب دورهــا كامــا علــى
صعيــد بلــورة برامــج تشــغيل وتنظيــم ســوق العمــل يجــب أن
تعــاد هيكلتهــا وأن ُت ـ َز َّود بمــا يلــزم مــن مــوارد بشــرية وماليــة.
ال يمكــن لهــذا أن يتحقــق فــي ظــل الوضــع الحالــي للمؤسســة
األم ،أي وزارة العمــل ،التــي يجــب أن تلعــب دورًا محوريــاً فــي
وضــع السياســة العامــة لتنشــيط ســوق العمــل ومتابعــة تنفيــذ
هــذه السياســة وتقويــم اآلليــات والبرامــج التــي تتضمنهــا.
ذلــك أن معظــم الدوائــر واألقســام التــي يمكــن للــوزارة أن
تمــارس مــن خاللهــا هــذا الــدور هــي إمــا مشــلولة أو ال تعمــل
بالشــكل المناســب .هذا،مثـاً ،شــأن دائــرة االســتخدام التــي مــن
المفتــرض أن تتولــى اإلشــراف علــى مكاتــب االســتخدام العامــة
ومراقبــة مكاتــب االســتخدام الخاصــة وتنســيق العــرض والطلــب
فــي ســوق العمــل ،وحــال قســم اإلحصــاء الــذي مــن المفتــرض
أن يتولــى جمــع المعلومــات العماليــة واالجتماعيــة وإحصــاءات
العمــل ودراســتها وإجــراء التحاليــل االحصائيــة لتحديــد المشــاكل
واقتــراح الحلــول المناســبة بشــأنها .ليــس هنــاك مــن دائــرة فــي
الــوزراة تعمــل بنشــاط ســوى الدائــرة المختصــة بإعطــاء رخــص
لعمــل األجانــب مــا يجعــل عمــوم النــاس يختصــرون صــورة
الــوزارة بهــذه الدائــرة.

عهــد اإلشــراف علــى تصميــم هــذه البرامــج وتنفيذهــا
عــادةُ ،ي َ
إلــى هيئــة أومؤسســة خاصــة تابعــة لــوزارة العمــل .فــي لبنــان
مــن المفــروض أن تقــوم المؤسســة الوطنيــة لالســتخدام بلعــب
هــذا الــدور نظــرًا للمهــام الموكولــة إليهــا قانونــا .إال أن اإلمكانــات
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