الخميس  8أيلول  2016العدد 2980

مجتمع وإقتصاد

ماركس ضد سبنسر

العمالة السورية لمرة أخيرة
غسان ديبة
«كانت الحقول مليئة والجياع يمشون على الطرقات»
جون ستاينبك في عناقيد الغضب

و %3م ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــن ل ـح ـس ــاب ـه ــم
ال ـخــاص ،فــي حــن تــؤمــن القطاعات
ذات االن ـتــاج ـيــة الـضـعـيـفــة (ت ـج ــارة
الجملة والتجزئة ،تصليح السيارات،
خدمات السكن ،والخدمات الغذائية،
وال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــارات) الـ ـ ــوظـ ـ ــائـ ـ ــف لـ ـ ـ ـ ــ%35
مـ ــن ال ـ ـعـ ـ ّـمـ ــال و %61مـ ــن ال ـع ــام ـل ــن
لحسابهم الخاص .وبحسب منظمة
ال ـت ـع ــاون وال ـت ـن ـم ـيــة ( ،)OECDفــإن
ه ــذه الــوظــائــف ال تقتصر عـلــى غير
امل ـت ـع ـل ـم ــن فـ ـق ــط ،بـ ــل إنـ ـه ــا تــوظــف
مـتـخــرجــن جــامـعـيــن أي ـضــا لغياب
الــوظــائــف فــي م ـجــاالت تخصصهم.
ول ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ،ي ـ ـتـ ــأثـ ــر امل ـ ـت ـ ـخـ ــرجـ ــون مــن
الجامعات أيضًا بغياب فرص العمل
الجيدة ،وتدني األج ــور ،وانخفاض
ّ
ال ـعــائــد م ــن االس ـت ـث ـمــار ف ــي الـتـعــلــم.
كــذلــك تـشـيــر دراسـ ــة  GIZإل ــى أن ما
بني  %20و %25من السكان العاملني
ف ــي ل ـب ـنــان ي ـع ـت ـمــدون ع ـلــى الـقـطــاع
الزراعي لتأمني كلفة معيشتهم.

الحاجة الى الوظائف
تـظـهــر االرق ـ ــام ال ـتــي اسـتـنــدت إليها
الدراسة ارتفاعًا في مشاركة املقيمني
ف ــي ل ـب ـنــان ف ــي س ــوق ال ـع ـم ــل ،إال أن
ه ـ ــذا االرتـ ـ ـف ـ ــاع لـ ــم ي ـط ــل م ـت ـخـ ّـرجــي
الـجــامـعــات .وتـتـســاءل الــدراســة ّ
عما
إذا كان ذلك نتيجة نموذج «صناعة
ال ـه ـج ــرة» الـلـبـنــانــي أم نـتـيـجــة عــدم
وج ــود حــوافــز للمشاركة فــي القوى
العاملة .قــد يكون األمــر خليطًا بني
ً
االث ـن ــن ،ف ـضــا عــن أن س ــوق العمل
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ب ـك ــل ب ـس ــاط ــة ،ال تـنـتــج
وظــائــف كــافـيــة؛ فـخــال العقد املقبل
س ـيــدخــل الـ ــى سـ ــوق ال ـع ـمــل حــوالــى
 23أل ــف طــالــب عـمــل جــديــد سـنــويــا،
بينما لــم تـنـتــج س ــوق الـعـمــل إال ما
بــن  12000و 15000وظيفة جديدة
خالل العشر سنوات املاضية .وتلفت
الـ ــدراسـ ــة الـ ــى أن األخـ ـ ــذ بـتـطـلـعــات
النساء للدخول الــى الـقــوى العاملة
يتطلب خلق وظائف أكثر.
ت ـخ ـلــص دراسـ ـ ــة  GIZالـ ــى أن الـحــل
فـ ــي ل ـب ـن ــان ي ـج ــب أن ي ـت ـع ــاط ــى مــع
املشكلة البنيوية فــي س ــوق العمل،
وال ـعــوامــل الـتــي ت ــؤدي إل ــى االتـجــاه
الـقــائــم حــالـيــا فــي خـلــق الـبـطــالــة ،إذ
ال يمكن أن تقتصر الطروحات على
ضـبــط ال ـســوق لتتماشى مــع اتـجــاه
ّ
االقتصاد الكلي.

ثالثًا ،وحسب الهرم العمري لالجئني في لبنان ،فإن األكثرية
هي من فئات عمرية صغيرة أو كبيرة ال تشارك في سوق
ُ
راوح أعمارهم
العمل .فاليد العاملة املحتملة من الرجال (الذين ت ِ
بني  18عامًا و 59عامًا) تشكل  20في املئة من الالجئني أي
نحو  200,000شخص .ونظرًا إلى أن ّ
معدل مشاركتهم في

أمران يدفعان الى إعادة النقاش حول العمالة السورية .األول ،ســوق العمل يبلغ  70فــي املـئــة ،فــإن عــدد الــرجــال السوريني
دعــوة الرابطة املــارونـيــة الــى مؤتمر "الـنــازحــون الـســوريــون ...الناشطني اقتصاديًا يصل إلى  140,000عامل .في الوقت
طريق العودة" ،الذي يعقد هذا األسبوع؛ والثاني ،تظاهرة أول نفسه ،يبلغ مـعـ ّـدل البطالة بينهم  20فــي املـئــة ،مــا يعني أن
أيلول التي دعا إليها اللقاء النقابي التشاوري الشعبي .في  112,000عامل فقط يعملون وهم بشكل رئيسي في القطاع
دعــوة املؤتمر ،هناك تحذير من األخـطــار الــذي يمثلها بقاء غير الرسمي ،إذ يعمل  23في املئة فقط من إجمالي السوريني
النازحني على املستويات الديموغرافية واالقتصادية واألمنية .العاملني في وظيفة براتب شهري ،فيما يعمل  60في املئة
تحمل بأجر يومي أو على الساعة .ويصل ّ
أمــا فــي تظاهرة أول أيـلــول ،فقد علت أص ــوات عــديــدة ّ
معدل املشاركة في اليد
العمال السوريني مسؤولية البطالة واألزمة االقتصادية.
العاملة لدى اإلناث ،الالتي يصل عددهن إلى  250,000امرأة،
كانت الطلقة األولى في هذه الحملة ،تقرير البنك الدولي عام إلى  19في املئة ،وبلغ ّ
معدل البطالة في صفوفهن  68في املئة،
ً
 ،2013وهو كان
استثناء في سوئه ،إذ درج البنك أخيرًا على ما يعني أن العدد اإلجمالي ملجمل السوريني العاملني يصل
إصــدار تقارير ممتازة حــول االقتصاد اللبناني .وكــان هذا إل ــى  130,000شـخــص ،وه ــو أق ــل بكثير مــن مـئــات اآلالف
هو التقرير ،الذي عمم كلفة املليارات الشهيرة التي أصبحت املزعومة التي تصور أنها تجتاح وظائف اللبنانيني! وهنا
تتكرر في كل مناسبة ومقابلة حول الوضع السوري ،كما فقط يمكن التفكير بمقارنة هــذا الـعــدد مــع عــدد السوريني
عمم أساطير ارتفاع البطالة بأرقام خيالية وهبوط  170ألف الذين عملوا خالل الفورة التي شهدها قطاع البناء في الفترة
لبناني جديد الى غياهب الفقر؛ وكأن اللجوء السوري أحدث مــا بــن  2007و 2011أو مــا كــان يـشــاع عــن نصف مليون
"كسادًا عظيمًا" في لبنان .وهذه الحسابات كانت بأكثريتها سوري يعملون في فترة التسعينيات.
ح ـ ـسـ ــاب ـ ـيـ ــة ول ـ ـي ـ ـسـ ــت اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
رابـعــا ،يعمل العمال الـســوريــون في
وتستعمل أكثريتها عمليات الجمع
قطاعات كانوا يعملون فيها تقليديًا
وال ـطــرح و/أو نـمــاذج نيوكالسيكية
في الفترة التي سبقت األزمــة ،وهي
غـ ـي ــر صـ ـحـ ـيـ ـح ــة .ث ـ ــم أت ـ ـ ــت الح ـق ــا
تحديدًا :البناء ( 48في املئة) والزراعة
نـظــريــة "االس ـت ـبــدال" الــرائـجــة
والـتـن ـظـي ـفــات وال ـخ ــدم ــات البسيطة
حاليًا ،العدد اإلجمالي لمجمل
وه ــي أن الـعـمــالــة الـســوريــة تستبدل
األخ ــرى .وهــذه القطاعات ال يسعى
ً
العمالة اللبنانية بشكل كبير .وهذه السوريين العاملين يصل
أصال الكثير من اللبنانيني الى العمل
النظرية تتبع نفس منطق اقتصاد
بها ،وتشهد شحًا في العمالة ،تغطيه
إلى  130,000شخص
جانب العرض من حيث تأثر الكمية
عادة العمالة األجنبية.
بالسعر (السوريني يطلبون أجرًا أقل
خامسًا ،إن تركز الالجئني السوريني
فيتم استبدال اللبنانيني بهم) ،وهي
ف ــي مـنــاطــق ذات حـصــة منخفضة
ت ـبــدو لـلــوهـلــة األولـ ــى مـنـطـقـيــة ج ـدًا،
من النشاط االقتصادي في لبنان،
وهنا في األصــل مقتلها ،والــذي أدى تطبيقها في الواليات يعني أن مركزي الثقل االقتصادي ،أي بيروت وجبل لبنان،
املتحدة فــي أوائ ــل الثمانينيات (عبر خفض الضرائب على لم يجذبا اليد العاملة السورية .أما في مناطق اللجوء ،فقد
ً
األرب ـ ــاح لـكــي يــزيــد االس ـت ـث ـمــار م ــن قـبــل الــرأس ـمــال ـيــن) الــى كان للجوء أثر في تحريك العجلة االقتصادية املتعثرة أصال.
تبيان عــدم صحتها .فالنماذج التي استعملت لدعم
نظرية فظهرت مؤسسات جديدة أسسها لبنانيون وسوريون بغية
ً
االس ـت ـب ــدال أي ـض ــا ه ــي ن ـيــوكــاس ـي ـك ـيــة ،وال تـمـثــل تـمـثـيــا تلبية الطلب الجديد الناجم عن تدفق الالجئني السوريني ،ما
صحيحًا ديـنــامـيـكـيــات االق ـت ـصــاد ومــركــزيــة الـطـلــب الكلي
ّأدى أيضًا إلى استحداث فرص عمل جديدة.
ووجود االقتصاد في حاالت التوازن مع البطالة.
سادسًا ،كان أثر الالجئني السوريني في لبنان إيجابيًا على
باإلضافة الى ذلــك ،سأطرح بعض النقاط التي تلقي بظالل الطلب الكلي ونمو األعمال بسبب النفقات اإلضافية الناجمة
إضافية على ما يستنتج هنا أو هناك حول تأثيرات العمال عن تدفق املعونات األجنبية .وإن ًاألثر املضاعف يراوح بني
السوريني على االقتصاد اللبناني:
 1.6و 2.13وه ــو أث ــر مـهــم مـقــارنــة مــع ت ـجــارب دول أخــرى
ً
أوال ،وقبل تحليل العمالة السورية ال بــد مــن التأكيد للمرة وتـقــديــرات املـضــاعــف عمومًا (املـضــاعــف يقيس بكم يزيد
األلف أن عدد الالجئني السوريني الى لبنان يبلغ فقط مليون الناتج املحلي لكل دوالر من اإلنفاق الزائد).
س ــوري ال مـلـيــونــن وال مـلـيــون ون ـصــف مـلـيــون كـمــا تــردد كال ،لم ينتج اللجوء "كسادًا عظيمًا" ،وإن كان هذا ما يعتقده
ً
ً
األكثرية.
البعض ،وبالتأكيد أيضًا لن ينتج هــذا الكساد عمال نبيال
ثانيًا ،إن تدفق الجئني الــى دولــة معينة ال يعني بالضرورة مثل "عناقيد الغضب"؛ ألن في هذه األوهــام ضحالة فكرية
تأثيرًا سلبيًا .فهناك دراســات أكاديمية علمية حول اللجوء يـسـتـعـمـلـهــا ال ـب ـعــض ف ــي حـمـلـتــه الـعـنـصــريــة وف ــي حــروبــه
السوري أظهرت عــدم وجــود تأثير كبير على ســوق العمل السياسية الـصـغـيــرة ،والـبـعــض اآلخ ــر يــرددهــا للتسلية أو
فــي األردن .وإن تــدفــق الــاجـئــن الــى املـنــاطــق التركية يؤثر إليجاد كبش محرقة .لكن الخطورة أن تمتد هذه األوهام الى
بشكل رئيسي على العمالة غير الرسمية مــن دون تأثير فقراء وعمال لبنان ألن هناك من يريد أن يستعملهم وقودًا
ً
على مستويات األجــور ،باإلضافة إلى خفض أسعار السلع فــي ح ــروب مـتـعــددة ،ب ــدال مــن أن تـكــون حربهم إلنـهــاء هذا
االستهالكية التي يتم إنتاجها في القطاع غير الرسمي في النظام املتخلف الذي يومًا بعد يوم يزداد تخلفًا وعنصرية،
هذه االقتصادات.
وهو ما تفعله األنظمة عادة في طريقها الى الهاوية.
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اخبار

قطاع النقل يضرب في
 21الجاري

أعلنت ات ـحــادات ونـقــابــات قـطــاع النقل البري
اإلض ـ ــراب ف ــي  21أي ـل ــول ،وتـنـفـيــذ مـسـيــرات
س ـ ّـي ــارة م ــن ال ـك ــوال والـ ـ ــدورة بــات ـجــاه ري ــاض
ال ـص ـلــح ،داع ـي ــة االتـ ـح ــاد ال ـع ـمــالــي ال ـع ــام إلــى
قـيــادة هــذا التحرك .وطلب ممثلو االتـحــادات
مــن رئـيــس االت ـحــاد العمالي الـعــام فــي نهاية
اجتماعهم ،في لقاء عقدوه معه أمس ،التفاعل
مــع اإلض ـ ــراب واالع ـت ـصــام وتــوس ـيــع الــدعــوة
لتشمل قطاعات أخرى داخل االتحاد .غصن
ق ــال ل ــ«األخ ـب ــار» إن ق ـيــادة االت ـح ــاد هــي في
صلب التحرك ،في حني أن توسيعه ليشمل
السلة الضريبية املتكاملة ال يزال قيد النقاش.
االت ـح ــادات أك ــدت «موقفها الــداعــي الــى إلغاء
الصفقة املتعلقة بتلزيم املعاينة امليكانيكية،
وإع ــادة هــذا املرفق العام إلــى كنف الــدولــة ،إذ
ال يمكن القبول باستمرار منظومة الفساد
وجني األرب ــاح ملصلحة أشـخــاص وشركات
عـلــى ح ـســاب املـ ــال ال ـع ــام وال ـخــزي ـنــة وف ــرض
الخوات واألتــاوات وتسخير الدولة وأجهزتها
ملصلحة أش ـخ ــاص» .وت ـقــرر عـقــد جمعيات
عمومية فــي املناطق كافة تحضيرًا إلنجاح
التظاهرات.

تصحيح مؤشر بنك بيبلوس

ورد في زاوية "مؤشر" ،في عدد أمسhttp://( ،
،)264427/www.al-akhbar.com/node
تـحــت ع ـن ــوان "م ــؤش ــر بـنــك بـيـبـلــوس للطلب
ً
ال ـع ـق ــاري :أدنـ ــى م ـس ـتــوى م ـنــذ  36ف ـص ــا"،
خطأ غير مقصود ،يفيد بتسجيل املؤشر
ً
أدنــى مستوى لــه منذ  36فـصــا .فــي الــواقــع،
ّ
يسجل املــؤشــر أدنــى مستوى لــه منذ 36
لــم
ً
ّ
فـصــا ،بــل شكلت نتائجه ال ـقــراءة الفصلية
ً
السابعة األدنى له في  36فصال.

سوكلين:
مجلس اإلعمار هو المسؤول

تعليقًا على التقرير املـنـشــور فــي "األخ ـبــار"
ت ـحــت عـ ـن ــوان "عـ ـ ــودة م ـك ـ ّـب ال ـكــرن ـت ـي ـنــا :هل
تفضي املفاوضات إلى حــل؟" ،الذي ورد فيه
أن "شركة سوكلني ُتضع كميات من النفايات
وال ــردم أكـبــر مــن امل ّتفق عليها بحجة الركن
املــؤقــت ،و ُهــو مــا ُيقلص الـقــدرة االستيعابية
ل ـل ـم ـط ـمــر امل ـ ـقـ ـ ّـر ع ـل ــى م ـ ــدى أربـ ـ ــع سـ ـن ــوات"،
أوض ـح ــت شــرك ـتــا ســوك ـلــن وس ــوك ــوم ــي أن
"لـيــس لهما أي صــاحـ ّـيــة فــي تحديد املــواقــع
ّ
وكميات النفايات املنقولة اليها ،فقرار توزيع
النفايات التي تخرج من ّمعامل الفرز واملعالجة
الــى مــواقــع التخزين املــؤقــت املـحــددة مــن قبل
ّ
السلطات اللبنانية ،إنما يعود ملجلس اإلنماء
ّ
واإلعمار ،ووفقًا لتعليماته التي تنفذها شركة
سوكومي تحت إشراف ومراقبة مستشاري
املجلس املذكور".

