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أزمة التشغيل في لبنان نصف القوى العاملة مهدور

ّ
فمعدالت
أزمــة التشغيل فــي لبنان ليست أزمــة طــارئــة.
البطالة بقيت عند مستويات مرتفعة ط ــوال الفترة
ّ
كمتوسط سنوي) .وأخذ هذا
( 0102 -7991نحو %01
ّ
ّ
المعدل يرتفع بعد  ،0102ويـقــدره البنك الــدولــي في
الوقت الحاضر بنحو  %02من مجموع القوى العاملة.
وكانت ّ
معدالت البطالة (وال تزال) أعلى بكثير عند الفئات
ّ
الشابة وذات المستويات التعليمية المرتفعة .لكن أزمة

البطالة السافرة ما هي ّإل الجانب الظاهر من أزمــة ّ
أعم
وأشمل تعاني منها سوق العمل في لبنان .أزمة ُمزمنة،
ّ
متماد لرأس المال البشري في مسارب الهجرة
تتمثل بهدر
ٍ
والبطالة السافرة والبطالة الجزئية وسوء استخدام المهارات
ّ
ُ
تقريبية قمنا بها (في كتاب
المكتسبة .ووفق حسابات
«سوق العمل وأزمة التشغيل في لبنان  -اقتصاد المعرفة
كمدخل الستراتيجية الـخــروج من األزم ــة» ،صــدر عن دار

ّ ّ
ّ
تبين أن هذا الهدر ال يقل عن  %05من مجموع
الفارابي)،
القوى العاملة اللبنانية المقيمة والمهاجرة.
الرئيسية لهذه األزمة ،أجرينا
لكي نستطيع تحديد األسباب
ّ
ّ
الفعلية التي يلعبهاكل عامل من العوامل
تقييمًا لألدوار
ّ
األكـثــر تأثيرًا فــي حركة ســوق العمل ،وال سيما :أنظمة
ّ
ساتية
المؤس
التعليم والتدريب ،العمالة غير اللبنانية ،األطر
َ
ّ
التشريعية والتنظيمية ،مستويات ّ
النمو االقتصادي ،الية

ّ
وتوصلنا إلى الخالصة
اشتغال سوق العمل نفسها.
التالية :إن هذه العوامل ،منفردة أو مجتمعة ،ليست
هي المساهمة الرئيسية في أزمة التشغيل ّ
الحادة ،ألنها
ّ
ليست أزمة ظرفية أو تقنية أو قطاعية ،وإنما هي من
طبيعة بنيوية ترتبط عضويًا بطبيعة االقتصاد اللبناني
ّ
ككل ونمط اشتغاله في مرحلة ما بعد الحرب األهلية.
نمو هذا االقتصاد أصبح يعتمد إلى ٍّ
إذ ّأن ّ
حد بعيد

ّ
على التدفقات المالية الخارجية ،الخاضعة بدورها
ّ
واالقتصادية في
واألمنية
السياسية
األوضاع
بات
لتقل
ّ
بلدان ّالمصدر وفــي لبنان نفسه .و ّهــذه التدفقات
ال تتحكم فقط بمستويات ّ
النمو ،وإنما أيضًا بالبنية
القطاعية لالقتصاد .فالجزء األعـظــم منها يذهب
لالستثمار في نشاطات اقتصادية ريعية ،كالعقارات
واألدوات المالية (سندات خزينة وغيرها) ،أو لتمويل

االستراتيجية البديلة :اقتصاد المعرفة هو الحل
امل ـعــال ـجــة ال ـنــاج ـعــة ألزمـ ــة الـتـشـغـيــل،
ال ـت ــي ي ـعــانــي مـنـهــا ل ـب ـن ــان ،ي ـ ُجــب أن
ال تقتصر عـلــى الـسـيــاســات املـسـ ّـمــاة
«س ـ ـيـ ــاسـ ــات س ـ ـ ــوق ال ـ ـع ـ ـمـ ــل» .ف ـه ــذه
الـسـيــاســات هــي ع ـبــارة عــن مجموعة
م ــن الـ ـب ــرام ــج امل ـ ّ
ـوجـ ـه ــة ل ــ«ت ـن ـش ـيــط»
ال ـس ــوق .وف ــي الـحــالــة الـلـبـنــانـيــة ،فــإن
هذه البرامج ،على ّ
أهميتها ،لن تعالج
ّ
م ـصــادر األزم ــة الـبـنـيــويــة ،حــتــى ولــو
ت ــراف ـق ــت م ــع ع ـم ـل ـيــة إصـ ـ ــاح أنـظـمــة
التعليم والتدريب ،وإجراءات لتنظيم
االعتماد على اليد العاملة األجنبية...
وب ــال ـت ــال ــي ،ال بـ ـ ّـد أن ت ــوض ــع بــرامــج
«الـتـنـشـيــط» فــي سـيــاق استراتيجية
أش ـم ــل ل ـل ـت ـحـ ّـول م ــن ن ـمــط ّ االق ـت ـصــاد
الحالي إلى نمط آخر ،يوفر األرضية
ّ
الصالحة للتغلب على العجز البنيوي

ّ
الكاتب في مقاله أبرز النتائج التي استخلصها
م
يقد
من بحث ّ
أعده أخيرًا ،بدعم من الجامعة اللبنانية،
ونشره في كتاب صادر عن دار الفارابي تحت عنوان
«سوق العمل وأزمة التشغيل في لبنان  -اقتصاد
كمدخل الستراتيجية الخروج من األزمة».
المعرفة
ّ
ويقترح التحول إلى نمط اقتصادي آخر يقوم على
االستخدام األمثل لرأس المال البشري
ال ــذي يعاني منه الطلب على القوى
العاملة اللبنانية ،ويكون قــادرًا على
إطالق عملية نمو اقتصادي مستدام،
ّ
ع ـلــى ق ــاع ــدة ب ـن ـيــة إن ـتــاج ـيــة مـحــلـيــة
أكـثــر متانة وأق ــل تـعـ ّـرضــا للصدمات

الخارجية وأكثر قــدرة على املنافسة
ّ
ف ــي األسـ ـ ـ ــواق امل ـح ــل ـي ــة وال ـخ ــارج ـي ــة.
ف ــال ـن ـم ــط االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،الـ ـق ــائ ــم عـلــى
نـ ـش ــاط ــات ك ـث ـي ـفــة االس ـ ـت ـ ـخـ ــدام لـلـيــد
ال ـع ــام ـل ــة ال ــرخـ ـيـ ـص ــة ،ك ـم ــا هـ ــو ح ــال

 4محاور لالنتقال
إلى النمط االقتصادي الجديد
إن اسـتــراتـيـجـيــة االن ـت ـقــال إل ــى نمط
اق ـت ـصــادي بــديــل ال يمكن أن تخرج
ّ
إل ـ ــى ح ـ ّـي ــز الـ ــواقـ ــع فـ ــي ظ ـ ــل ال ـن ـظــام
الـ ـسـ ـي ــاس ــي االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي الـ ـس ــائ ــد،
ال ــذي أن ـتــج أزم ــة الـتـشـغـيــل نفسها.
ّ
فمثل هذه االستراتيجية تتطلب أن
ّ
ّ
يسمى «دولة
تتحول الدولة إلى ما
ِّ
التي تلعب دور املخطط
تنموية» ،أي ّ
ّ
واملـ ّ
ـوجــه واملـحــفــز واملـنـ ّـســق واملــؤطــر
ّ
والناظم للمبادرات الخاصة.
ول ـكــن ،حـتــى لــو س ــارت األمـ ــور على
ّ
ّ
التحول
ما يرام في هذا االتجاه ،فإن
إلــى اقتصاد املعرفة يحتاج إلــى ما
ّ
ال يـقــل عــن عـشــر س ـن ــوات .لــذلــك فــإن
ّ
االه ـت ـم ــام ي ـجــب أن ي ـتــركــز ف ــي هــذه
ّ
الفترة على رصد ما يمكن أن يترتب
من انعكاسات على سوق العمل ،عبر
تحديد  4محاور رئيسة لإلجراءات
الواجب اعتمادها.

تعزيز مرتكزات اقتصاد المعرفة
املـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــوب ،ه ـ ـنـ ــا ،مـ ـع ــالـ ـج ــة وج ـ ــوه
ال ـت ـق ـص ـيــر ال ـح ـك ــوم ــي ع ـل ــى صـعـيــد
مــرت ـكــزات اق ـت ـصــاد امل ـعــرفــة األرب ـعــة
(التعليم والتدريب ،البنية التحتية
للمعلومات ،أنظمة االبتكار ،الحوافز
االق ـت ـص ــادي ــة وال ـن ـظ ــم امل ـ ّ
ـؤس ـس ـي ــة).
وبــال ـتــالــي ،إخـ ــراج االسـتــراتـيـجـيــات
ّ
واملخططات من األدراج وتطويرها
وتنفيذ مندرجاتها.

ّ
المؤسسات
دعم
وتنمية ّ
والمتوسطة
الصغيرة

إن الــوضــع الــراهــن لـهــذه املـ ّ
ـؤسـســات
ّ
وبرامج الدعم املشتتة واملجتزأة التي
تستهدفها ،من ِقبل جهات حكومية
وغ ـيــر حـكــومـيــة مـتـفــرقــة ،يـجـعــل من
ال ـض ــروري الـعـمــل عـلــى ب ـلــورة رؤيــة

مستقبلية شاملة ومتكاملة لتنمية
ّ
املؤسسات.
هذه

ّ
إصالح سياسات االقتصاد الكلي

إن السياسات الخاصة ،الرامية إلى
ت ـعــزيــز م ــرت ـك ــزات اق ـت ـص ــاد امل ـعــرفــة
ودعم وتنمية ّ
مؤسساته اإلنتاجية،
ّ
ال ت ـ ّح ــق ــق ب ــذات ـه ــا ال ـن ـم ــو امل ـس ـت ــدام
امل ــوف ــر ل ـفــرص الـعـمــل املـطـلــوبــة ،وال
س ـ ّـي ـم ــا ف ــي ظ ــل ال ـس ـي ــاس ــات املــال ـيــة
ّ
واملؤسسية
والنقدية واألطر اإلدارية
الحالية ،ما يقتضي إرساء اإلصالح
في هــذا املجال على مرتكزات أربعة
رئيسية:
• الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــط االقـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادي
واالجتماعي الشامل والقطاعي :أي
التخطيط الديموقراطي القائم على
املـشــاركــة الفعلية بــن القطاع الـعـ ّ
ـام
ّ
الخاص وقطاعات املجتمع
والقطاع
ّ
امل ــدن ــي ،وال ســي ـمــا مـنـهــا الـنـقــابــات
ال ـعـ ّـمــال ـيــة .م ــا يـسـتــدعــي اس ـت ـحــداث
وزارة للتخطيط.
ّ
• سياسة مالية تتمتع بـقــدر كبير
مــن الـفـعــالـيــة االقـتـصــاديــة والـعــدالــة
االجتماعية ،تقوم على نظام ضريبي
ّ
محفز للنشاطات اإلنتاجية والجــم
لـلـنـشــاطــات الــريـعـيــة ،وم ـت ــوازن بني
الـضــرائــب غير املـبــاشــرة والضرائب
املـ ـب ــاش ــرة ،وأكـ ـث ــر ت ـص ــاع ــدي ــة عـلــى
ال ــدخ ــل وال ـ ـ ـثـ ـ ــروات .وي ـت ـع ـ ّـن إق ـف ــال
م ــزاري ــب الـ ـه ــدر وال ـف ـس ــاد وتــرش ـيــد
اإلنـفــاق الـجــاري وتخفيض ّ
تدرجي
ألسـ ـع ــار الـ ـف ــائ ــدة ،وزيـ ـ ـ ــادة اإلن ـف ــاق
االس ـت ـث ـم ــاري ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر الـبـنـيــة
ّ
العامة.
التحتية واملرافق
ّ
• س ـي ــاس ــة ن ـق ــدي ــة ت ـح ــف ــز اإلنـ ـت ــاج
ّ
املحلي القابل للتبادل على الصعيد
الدولي .ما يستدعي اعتماد املرونة

ف ــي ت ـحــديــد س ـعــر الـ ـص ــرف للعملة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،ب ـم ــا ي ـش ـ ّـج ــع ا ّل ـت ـصــديــر
وي ـل ـجــم االس ـت ـي ــراد وي ـخــف ــض كلفة
مدخالت اإلنتاج املستوردة.
• االس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام األم ـ ـ ـثـ ـ ــل ل ـ ـل ـ ـمـ ــوارد
ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة ،وال س ـ ّـيـ ـم ــا األراضـ ـ ـ ــي
الــزراع ـيــة (تـنـفـيــذ «ال ـخ ـطــة الشاملة
لترتيب األراضـ ــي») ،الـثــروة املائية،
والـ ـث ــروة الـبـتــرولـيــة ال ــواع ــدة ،الـتــي
يـ ـت ـ ّ
ـوج ــب ت ـح ــوي ـل ـه ــا إلـ ـ ــى «وقـ ـ ـ ــود»
ّ
لعملية التحول إلى اقتصاد إنتاجي
قائم على املعرفة.
ّ
الخاص.
• تأطير نشاطات القطاع
وإبقاء حرية املبادرة الفردية ضمن
أطر ّ
مؤسسية تضمن عدم خروجها
ّ
ع ـ ّـم ــا ت ـق ـت ـض ـيــه امل ـص ـل ـح ــة الـ ـع ــام ــة.
ّ
مـ ــا ي ـت ـط ــل ــب م ـك ــاف ـح ــة االحـ ـتـ ـك ــارات
واملـ ـم ــارس ــات االح ـت ـك ــاري ــة ،وإع ـ ــادة
هـيـكـلــة ال ـن ـظ ــام امل ـص ــرف ــي ،وإن ـش ــاء
سـ ـ ـ ــوق مـ ــال ـ ـيـ ــة فـ ـعـ ـلـ ـي ــة .وت ـش ـج ـي ــع
االستثمارات األجنبية املباشرة في
القطاعات التي تحظى باألولوية في
خـطــط التنمية الــوطـنـيــة ،وتـنـطــوي
ّ
املتقدمة.
على نقل وتوطني التقنيات

تطوير سياسات سوق العمل

ي ـس ـت ـغ ــرق ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـول إلـ ـ ــى االقـ ـتـ ـص ــاد
الـجــديــد ،فــي حــال تــوفــرت لــه الـشــروط
ّ
املطلوبة ،ما ال يقل عن عقد من الزمن ،ما
البنيوي للخلل
يعني أن زوال الجانب ّ
ف ــي س ــوق ال ـع ـمــل ،امل ـت ـمــثــل بـمـنـســوب
الـهــدر املرتفع فــي رأس امل ــال البشري،
سيأخذ طابعًا ّ
تدرجيًا .حتى أن بعض
وجوه الخلل في سوق العمل قد تزداد
حـ ـ ّـدة خ ــال م ـس ـيــرة ال ـت ـح ـ ّـول .نـعـنــي،
بشكل رئيسي ،تـعـ ّـرض العمالة األقــل
مهارة لفقدان وظائفها ،نتيجة لدخول
ال ـت ـق ـن ـيــات امل ـت ـق ـ ّـدم ــة إلـ ــى ال ـق ـطــاعــات

النمط االقتصادي اللبناني الحالي،
ل ـيــس ق ـ ــادرًا ع ـلــى تــول ـيــد ف ــرص عمل
كافية ومجزية ألفواج القادمني الجدد
إلى سوق العمل .ولذلك ،عليه إطالق
ن ـشــاطــات عــال ـيــة اإلن ـتــاج ـيــة ،تعتمد
على املعرفة العلمية والتكنولوجية
املـ ـتـ ـق ـ ّـدم ــة ب ــوص ـف ـه ــا ع ــام ــل اإلنـ ـت ــاج
الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي .ب ـ ـع ـ ـبـ ــارة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ع ـلــى
ّ
يتحول إلى ما
االقتصاد في لبنان أن
يمكن تسميته «اقتصاد معرفة».
ال يـ ـعـ ـن ــي اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد املـ ـ ـع ـ ــرف ـ ــة ف ـقــط
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدام ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــف ل ــإنـ ـت ــرن ــت
والـهــاتــف املـحـمــول وال ـحــاســوب ،كما
هــو شــائــع ،بــل هــو ي ـقــوم عـلــى إنـتــاج
ون ـش ــر واسـ ـتـ ـخ ــدام ك ـث ـيــف لـلـمـعــرفــة
الـعـلـمـيــة والـتـكـنــولــوجـيــة ف ــي جميع
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات ،وتـ ـلـ ـع ــب امل ـ ـعـ ــرفـ ــة دور

الـ ـت ــي ت ـع ـمــل ف ـي ـه ــا .وزوال ال ـخ ـلــل
ال ـب ـن ـي ــوي ب ـح ـ ّـد ذات ـ ـ ــه ،ال يـعـنــي
بــالـضــرورة اسـتـمــرار الـتــوازن
بـ ــن ال ـ ـعـ ــرض وال ـط ـل ــب
ف ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ـ ــوق الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل.
فـ ـه ــذه األخ ـ ـيـ ــرة تـبـقــى
ع ـ ـ ــرض ـ ـ ــة الخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاالت
ب ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي
كالبطالة االحتكاكية،
وبـ ـعـ ـضـ ـه ــا ظـ ــرفـ ــي أو
ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارئ ،وب ـ ـع ـ ـض ـ ـهـ ــا
اآلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ك ـ ــالـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــال ـ ــة
التكنولوجية الناتجة
عن تغيير موضعي في
التقنيات املستخدمة
فـ ــي أح ـ ــد ال ـق ـط ــاع ــات.
ل ــذل ــك مـ ــن ال ـ ـضـ ــروري
ب ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــورة س ـ ـي ـ ــاس ـ ــات
تـهــدف إل ــى «تنشيط»
س ــوق الـعـمــل .ويــدخــل
في هذا اإلطار:
• تـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر آلـ ـ ـي ـ ــات
اشتغال ســوق العمل.
وفـ ـ ـ ــي امل ـ ـ ـقـ ـ ــام ّ
األول،
ّ
يتوجب توفير قاعدة
مـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات ش ــامـ ـل ــة
ودقـ ـيـ ـق ــة ح ـ ــول س ــوق
العمل .ومن العار بهذا
ال ـخ ـصــوص أن يبقى
لـبـنــان الـبـلــد الــوحـيــد
ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم الـ ـ ـ ــذي ال
يجري تعدادات دورية
ّ
ل ـس ــكــان ــه .وفـ ــي امل ـقــام
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،وفـ ـ ــي ض ــوء
ق ـ ــاع ـ ــدة امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات
العتيدة ،يجب العمل
ع ـل ــى ص ـ ــوغ وت ـن ـف ـيــذ
م ـج ـمــوعــة /مـنـظــومــة
ال ـ ـ ـبـ ـ ــرامـ ـ ــج ال ـ ـت ـ ــي مــن
شـ ـ ــأن ـ ـ ـهـ ـ ــا امل ـ ـ ـ ــواء م ـ ـ ـ ــة
ال ـ ـكـ ـ ّـم ـ ـيـ ــة والـ ـن ــوعـ ـي ــة
بــن ال ـعــرض والـطـلــب
فـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ــوق ال ـ ـع ـ ـمـ ــل.

ّ
النمو
املـحـ ّـرك الرئيسي فيه لتحقيق
االقتصادي ،وتصبح املوارد البشرية
ّ
املؤهلة وذات املهارات العالية األصول
األكثر قيمة فيه.
يملك لبنان الكثير من ّ
املقومات التي
ّ
ت ـمــك ـنــه م ــن ال ـل ـح ــاق ب ــرك ــب اق ـت ـصــاد
املعرفة .فبلدان كسنغافورة وإيرلندا
وفـنـلـنــدا ل ــم ت ـكــن ،قـبــل شــروع ـهــا في
ّ
التحول إلى هذا النوع من االقتصاد،
تملك من هذه املقومات أكثر ما يملكه
ل ـب ـنــان؛ نــاهـيــك ع ــن ال ـق ـطــاع ال ـخـ ّ
ـاص
ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ــدي ـن ــام ـي ـك ــي،
واالنفتاح التاريخي على
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ــارج،
وانـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــار
الـلـبـنــانـيــن
ف ـ ـ ـ ــي مـ ـخـ ـتـ ـل ــف

أن ـحــاء الـعــالــم .وق ــد خلصت دراس ــات
وت ـق ــاري ــر عـ ـ ّـدة ( )IDALإل ــى أن هــذه
ُ
ّ
كسب لبنان مزايا تنافسية
املقومات ت ِ
حـقـيـقـيــة ،تـتـيــح لــه الـكـثـيــر مــن فــرص
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ال ـ ــواع ـ ــدة ف ـ ــي مـخـتـلــف
الـقـطــاعــات اإلنـتــاجـيــة ذات املـكـ ّـونــات
امل ـع ــرف ـي ــة ال ـع ـل ـم ـيــة وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة
ّ
املتقدمة.
ما الذي ينقص لبنان من أجل تحويل
هذه اإلمكانات والفرص إلى إنجازات
ملموسة على األرض؟ إن ــه ،تحديدًا،
تلعبه
الـ ــدور امل ـف ـقــود ِّال ــذي يـج ّــب أن ّ
ـوجـ ــه وم ـحــفــز
الـ ــدولـ ــة ك ـم ـخ ــط ــط ومـ ـ
ّ
ومـنـ ّـســق وم ــؤط ــر ونــاظــم لـلـمـبــادرات
ّ
الخاصة.
في السنوات األخيرة ،كثرت املبادرات
ال ـ ـ ـخـ ـ ـ ّ
ـاصـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ف ـ ـ ــي مـ ـج ــال

أنجل بوليغان ــ المكسيك

إن ـش ــاء ودعـ ــم امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات الـصـغـيــرة
وامل ـتـ ّ
ـوس ـطــة بـشـكــل عـ ــام ،وال ـشــركــات
ّ
التكنولوجية الناشئة بشكل خاص.
ولـكــن هــذه امل ـب ــادرات ،على ّ
أهميتها،
ب ـق ـي ــت مـ ـ ـح ـ ــدودة األث ـ ـ ــر فـ ــي تـشـكـيــل
قاعدة متينة النطالق عملية التنمية
امل ـن ـشــودة املــرت ـكــزة إل ــى ال ـت ـحـ ّـول إلــى
اقتصاد املعرفة ،وذلــك بسبب قصور
الحكومات فــي لبنان عــن لعب الــدور
الناقص .ويظهر هــذا القصور بشكل
واض ــح فــي م ـجــال املـنـظــومــة البيئية
املناسبة لنمو الشركة التكنولوجية
الناشئة .فعدم توفير البنية التحتية
املــاديــة والعلمية والـقــانــونـيــة ،وعــدم
ّ
تحمل القدر الكافي من أعباء املخاطر
الـ ـت ــي ت ـت ـع ـ ّـرض ل ـه ــا ه ـ ــذه ال ـش ــرك ــات
يفسر إلى ٍّ
بسبب طبيعتهاّ ،
حد بعيد

ومروحة هذه البرامج واسعةّ ،
أهمها
إنـ ـش ــاء ش ـب ـكــة م ــن م ـكــاتــب الـتـشـغـيــل
ّ
ت ـغ ــط ــي ج ـم ـيــع امل ـن ــاط ــق ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
ّ
ومـ ّـدهــا بالعناصر الـبـشــريــة املــؤهـلــة
والـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــؤة والـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات
امل ـ ـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــدي ـ ـ ـثـ ـ ــة.
وت ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــع م ـ ـ ــروح ـ ـ ــة
بـ ــرامـ ــج تـ ــدريـ ــب ال ـق ــوى
الـعــامـلــة ورف ــع مستوى
أدائها .وتطوير مناهج
ال ـ ـتـ ــدريـ ــب وت ـن ــوي ـع ـه ــا
بحيث تشمل املزيد من
ّ
التخصصات واملهارات
التي يحتاج إليها سوق
العمل .وإنشاء منظومة
أعالم حول سوق العمل.
واس ـ ـ ّـت ـ ـ ـحـ ـ ــداث ب ـ ــرام ـ ــج
للتدخل الظرفي الطارئ
ل ـ ـتـ ـ ّـوف ـ ـيـ ــر ف ـ ـ ـ ــرص ع ـم ــل
مؤقتة وظرفية ملعالجة
األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث امل ـ ـفـ ــاج ـ ـئـ ــة
والـ ـ ـ ـط ـ ـ ــارئ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي م ــن
شــأن ـهــا زي ـ ــادة م ـعـ ّـدالت
ال ـ ـب ـ ـط ـ ــال ـ ــة فـ ـ ـ ــي ب ـع ــض
األوق ـ ــات وامل ـن ــاط ــق .أمــا
في املقام الثالث ،فيجب
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـ ـلـ ــى ت ــرش ـي ــد
االع ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاد ع ـ ـلـ ــى الـ ـي ــد
الـعــامـلــة غـيــر اللبنانية
ّ
ب ــاتـ ـخ ــاذ إجـ ـ ـ ـ ــراءات مــن
شأنها إزاحة منافستها
لليد العاملة اللبنانية
وإزال ـ ـ ــة ال ـض ـغ ــوط الـتــي
ُ
تـحــدثـهــا عـلــى مستوى
األجور.
• توفير ظروف العمل
ال ـ ـ ــائ ـ ـ ــق ،ع ـ ـبـ ــر إعـ ـ ـ ــادة
النظر على نحو جذري
ب ــالـ ـق ــوان ــن واألن ـظ ـم ــة
ّ
املـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــلـ ـ ـق ـ ــة ب ــالـ ـعـ ـم ــل
وبـ ـ ـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ـ ـ ــج ال ـ ـ ـتـ ـ ــأمـ ـ ــن
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ال ـق ــائ ـم ــة
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـح ــاض ــر،

م ـح ــدودي ــة ن ـم ـ ّـوه ــا ،إن ك ــان لـنــاحـيــة
الـعــدد والحجم أم لناحية القطاعات
اإلنـتــاجـيــة الـتــي تعمل فـيـهــا .ذل ــك إن
ع ــدم تــوف ـيــر الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة يجعل
نسبة فـشــل الـنـشــاطــات الـقــائـمــة على
امل ـ ـعـ ــارف ال ـع ـل ـم ـيــة وا ّل ـت ـك ـنــولــوج ـيــة
عــالـيــة .وف ــي ح ــال تـســنــى لـهــا تـجــاوز
امل ــراح ــل األول ـ ــى لـلـتــأسـيــس بـنـجــاح،
تجد الكثير من الشركات أنها مجبرة
بعد ذلك ُعلى الهجرة إلى الخارج أو
تحويل امللكية إلــى شــركــات أجنبية،
ً
ه ــذا إن لــم تـكــن أص ــا تعمل لحساب
شــركــات أجـنـبـيــة .وعـلـيــه ،بـقــي تأثير
هـ ــذه املـ ـ ـب ـ ــادرات م ـ ـحـ ــدودًا ع ـل ــى ن ـمـ ّـو
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد وتـ ـ ـن ـ ـ ّـوع ـ ــه ،وع ـ ـلـ ــى خ ـلــق
ف ــرص ع ـمــل وف ـي ــرة تـسـتــوعــب أف ــواج
ّ
الخريجني.

والـ ـت ــي ف ـش ـلــت ف ــي ح ـم ــاي ــة ال ـع ـ ّـم ــال
م ــن ال ـت ـعـ ّـســف وال ـت ـم ـي ـيــز وامل ـخــا ّطــر
االقـتـصــاديــة ،وشـ ّـجـعــت على تفشي
ّ
العمالة الالنظامية ،ولم تعد تغطي
ســوى قسم من العاملني في القطاع
الـنـظــامــي .وتـسـتــدعــي إعـ ــادة النظر
هـ ــذه ،إص ـ ــدار ق ــان ــون ج ــدي ــد للعمل
ّ
يأخذ باملعايير التي ّ
حددتها منظمة
العمل الــدولـيــة واالت ـفــاقــات الدولية
بخصوص عالقات العمل وظروف/
ب ـي ـئ ــة مـ ـم ــارس ــة ّ الـ ـعـ ـم ــل .وم ــأس ـس ــة
عـمــل لـجـنــة امل ــؤش ــر واع ـت ـمــاد آلـيــات
محددة لتعديل ّ
ّ
الحد األدنى لألجور،
وت ـص ـح ـيــح األجـ ـ ــور رب ـط ــا بــارت ـفــاع
م ـس ـت ــوي ــات األس ـ ـعـ ــار واإلن ـت ــاج ـي ــة.
ّ
ّ
موحد للتغطية
والتحول إلى نظام
ال ـص ـح ـيــة ي ـش ـمــل ج ـم ـيــع املــواط ـنــن
َّ
ّ
العامة ،واالنتقال
ويمول من املوازنة
من نظام تعويض نهاية الخدمة إلى
ن ـظــام ت ـقــاعــدي يـشـمــل جـمـيــع أف ــراد
ال ـق ــوى ال ـعــام ـلــة ،واس ـت ـح ــداث نـظــام
للتعويض عن البطالة.
• تـفـعـيــل األطـ ــر املـ ّ
ـؤس ـســات ـيــة ،عبر
العمل على إعادة هيكلة وزارة العمل
وامل ـ ّ
ـؤسـ ـس ــة ال ــوط ـن ـي ــة ل ــاس ـت ـخ ــدام
وتـ ــزويـ ــده ـ ـمـ ــا ب ـ ـ ــامل ـ ـ ــوارد ال ـب ـش ــري ــة
ّ
وامل ــادي ــة ،الـتــي تمكنهما مــن القيام
ب ــدورهـ ـم ــا ع ـل ــى ال ــوج ــه ال ـص ـح ـيــح.
وكـ ــذلـ ــك إع ـ ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـل ــة الـ ـصـ ـن ــدوق
ال ــوط ـن ــي ل ـل ـض ـمــان االج ـت ـم ــاع ــي أو
إنشاء هيئةّ /
مؤسسة أخرى بديلة،
لالنتقال إلى نظام التغطية الشاملة
املـ ّ
ـوحــد ونـظــام املعاشات التقاعدية
الشامل ونظام تعويضات البطالة.
* يحمل نجيب عيسى شهادة دكتوراه دولة
ّ
في العلوم االقتصادية ودبلوم في علم السكان
من جامعة ّباريس األولىّ .درس في الجامعة
اللبنانية وتولى إدارة معهد العلوم االجتماعية
وعـ ـم ــادة كـلـيــة ال ـع ـلــوم االق ـت ـص ــادي ــة وإدارة
األعمال ،وعمل بصفة خبير استشاري ّ لدى
ّ
منظمات دولية عـ ّـدة ،وله الكثير من املؤلفات
في قضايا التنمية والتشغيل.

اسـتـهــاك سـلــع وخ ــدم ــات ،م ـس ـتــوردة بمعظمها.
وبذلك تكون النشاطات التي تنمو ّإما قليلة االستيعاب
للقوى الـعــامـلــةّ ،
وإم ــا نـشــاطــات خدماتية متدنية
ّ
اللبناني المستوى المعيشي
اإلنتاجية ،ال ّتؤمن للشباب ّ ً
الالئق ،فيفضل البقاء متعطال من العمل بانتظار أن
يأخذ طريقه إلى الهجرةُ ،ويستعاض عنه بتشغيل غير
اللبنانيين على نطاق واسع

رؤية الحكومة وبرنامج «سيدر»
خلق  75ألف وظيفة فقط!
ّقدمت الحكومة املستقيلة إلى مؤتمر «سيدر» ورقة بعنوان «رؤية الحكومة اللبنانية لالستقرار
ّ
العمل» .وكما درجت عليه الحكومات التي سبقتها منذ مطلع التسعينيات ،رأت
والنمو وفرص
ّ
النمو االقتصادي ،بحدّ
املتعلق بالبطالة فقط في أزمة التشغيل ،واعتبرت أن ّ
الحكومة الجانب
ذاتهّ ،
يؤدي تلقائيًا إلى القضاء على هذه الظاهرة ،وفي هذا السياق ّ
تضمنت الرؤية ّفكرة رئيسة،
ّ
ّ
مفادها أن نمو التشغيل ال يمكن أن يتحقق في املدى القصير ،على نحو ملموس ،إل من خالل
ّ
الخاص على خلق
ارتفاع كبير في مستوى اإلنفاق االستثماري الحكومي ،ألن طاقة القطاع
فرص عمل ،من خالل زيادة النشاط واالستثمار ،تبقى في هذا األمد محدودة .ما يعني ضمنًا،
أن االلتزام ّبمندرجات مؤتمر «سيدر» من شأنه ،في املدى األبعد ،خلق فرص عمل أكثر .فهل
ً
هذا ما نتوقعه فعال من تأثيرات مؤتمر «سيدر» على التوظيف؟

ّ
التأثير المتوقع لبرنامج اإلنفاق االستثماري على البنية التحتية

ّ
تقديرات البنك الــدولــي التي تقول إن كــل مليار دوالر من اإلنفاق
تستند الــرؤيــة الرسمية إلــى
ّ
االستثماري على البنية التحتية يولد ،مباشرة وغير مباشرة 50 ،ألف فرصة عمل .وإذا افترضنا
أن الطاقة االستيعابية لإلنفاق االستثماري الحكومي ّيمكن أن تصل إلى  1.5مليار دوالر في
السنة ،فيكون مجموع فرص العمل التي يمكن أن تتولد من البرنامج بجميع مراحله  75ألف
وظيفة فقط .من جهتنا ،يمكننا التأكيد أن معظم فرص العمل ،التي سيولدها هذا البرنامج ،هي
ّ
مؤقتة ومنخفضة اإلنتاجية (على أساس أن ّ
حصة األجور من مجموع اإلنفاق هي  ،%30أي
ّ
متوسط األجر الشهري للعامل ال يزيد عن  500دوالر) ،ما يجعلها ال تتناسب مع طموحات
إن ّ
ومتطلبات الشباب اللبناني ،وسيكون أكثرها من نصيب اليد العاملة غير اللبنانية ،وستكون
ّ
مساهمتها متواضعة في التخفيف من ّ
حدة أزمة التشغيل .وهذا ما تؤكده النتائج التي أسفرت
عنها خطة إعادة اإلعمار في التسعينيات.

ّ
ّ
التأثير المتوقع لرؤية الحكومة ككل

إن الخطط واألوراقّ ،
تضمنت أيضًا ّ
ّ
تعهدات بإجراء
املقدمة إلــى مؤتمرات بــاريــس السابقة،
ّ
إصــاحــات مالية وتحسني بيئة األعـمــال للقطاع الـخــاص ومحاربة الفساد ...إل ــخ ،وهــذا يطرح
ً
تساؤال عن قــدرة الحكومة املقبلة (التي ستكون من طينة سابقاتها) على الوفاء ّ
بتعهداتها.
لكنّ ،
بحد ذاته ،ومهما كانت ّ
النمو ّ
بغض النظر عن هذا األمر ،فإن اعتبار الحكومة أن ّ
معدالته
ّ
مرتفعةّ ،يــؤدي بالضرورة إلــى معالجة الخلل الكبير في ســوق العمل ،هو اعتبار خاطئّ ،ألن
األمر يتعلق بنوعية القطاعات التي يأتي منها ّ
النمو .وبهذا الخصوص ،تحيلنا الرؤية إلى خطة
ماكينزي التي ُعهد إليها ّ
مهمة وضع استراتيجية تنويع قطاعات اإلنتاج والخدمات .والسؤال
الذي يطرح نفسه هوّ عن مدى التنسيق واملواءمة القائمني بني مندرجات الرؤية الحكومية في
مؤتمر «سيدر» وخطة ماكينزي ،التي ال تــزال في األدراج ،وال نعرف إلــى ّأي مــدى أخــذت في
االعتبار السبب الرئيسي ألزمة التشغيل في لبنان وخصائص الوافدين الجدد إلى سوق العمل،
في تحديد القطاعات التي يجب أن تحظى باألولوية في مجال االهتمام والتحفيز والسياسات
للتحفيز.
املقترحة
ّ
بانتظار نشر ّخطة ماكنزي ،وفي حال وضعت رؤية الحكومة ملؤتمر «سيدر» موضع التطبيق،
يمكننا أن نتوقع بعض االنتعاش في سوق العمل .إذ إن إجراءات ،كتحسني أوضاع البنية التحتية
ّ
واملرافق ّ
والتوسع في البرامج الحالية
العامة واإلصــاح الضريبي وخفض سعر الفائدة ...إلــخ،
ّ
لدعم ّ
مؤسسات اإلنتاج ...من شأنها العمل على التخفيف من كوابح نمو القطاعات اإلنتاجية
ّ
القائمة ،وتخفيض جزء من تكاليف اإلنتاج غير املرتبطة باألجور ،فتسهل بالتالي إمكانية جعل
مستويات األجور تواكب ارتفاع مستويات أسعار االستهالك .وإذا جرى اعتماد نظام تغطية
ّ
تعويض نهاية الخدمة إلــى نظام ضمان معاش
صحية يشمل جميع املواطنني واالنتقال من ّ
تقاعدي يشمل جميع أفراد القوى العاملة ،فذلك كله ،يجعل قسمًا من الوافدين الجدد إلى سوق
العمل ،والذين ال يجدون طريقهم إلى الهجرة ّ ،يقبلون باالنخراط في سوق العمل على الرغم من
ّ
وسيتعزز أكثر انخراط الفئة املذكورة في
أن مستويات األجور ال تتوافق تمامًا مع تطلعاتهم.
ّ
سوق العمل إذا لجأت الحكومة إلى توسيع دائرة تدخالتها املباشرة في هذه السوق ،وتحسني
ّ
نوعية هذه التدخالت ،وعملت على اتخاذ اإلجراءات الالزمة ،منها:
ّ
للمؤسسات اإلنتاجية ،تهدف إلى تخفيف تكاليف اليد العاملة
• تنفيذ برامج حوافز وإعانات
ّ
عن كاهلها (تخفيضات ضريبية ،مخصصات مالية لدعم األجور...إلخ) .وبهذا الخصوص قد
تعمد الحكومة إلى املباشرة في تنفيذ املشروع الذي ّ
أقر في عام  2014تحت مسمى «دعم أول
فرصة عمل للشباب».
الكمي والنوعي لبرامج تنمية ّ
• التحسني ّ
املؤسسات الصغيرة ،التي تسعى إلى خلق وظائف
ّ
ّ
في قطاع العمل للحساب الخاص (برامج قروض صغيرة بشروط ميسرة ،وحزمة من الخدمات
املرافقة :تقديم املعلومات واالستشارات ّالفنية والقانونية واإلدارية ...إلخ).
• استحداث وتنشيط برامج التنمية املحلية في إطار البلديات.
• تنظيم االعتماد على اليد العاملة غير اللبنانية.
ّ
ّ
للتحول إلى نمط ّ
ّ
نمو جديد ،ال يمكن لكل ذلك أن يساهم إل ببعض
لكن ،في غياب استراتيجية
االنخفاض في ّ
ّ
معدالت البطالة ،وال سيما في شرائح القوى العاملة األقل تعليمًا ومهارة واألقل
إنتاجية .أما بقية القادمني الجدد إلى سوق العمل ،وهم األكثر تعليمًا ومهارة واألكثر إنتاجية،
فسيبقون ضحية للبطالة بانتظار إيجاد فرصة عمل في الخارج.

