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تصويب النموذج التمويلي
علي عودة
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في االقتصاد الوطني .كذلك اضطر
لبنان إلــى أن يـسـتــورد حــاجــاتــه من
املـ ــواد الـغــذائـيــة والـصـنــاعـيــة بشكل
م ـتــزايــد .إن زي ـ ــادة الـتـمــويــل لهذين
ال ـق ـط ـ َ
ـاع ــن ،س ـيــزيــد ق ـ ــدرة امل ـن ـشــآت
ال ــزراعـ ـي ــة وال ـص ـنــاع ـيــة ع ـلــى زيـ ــادة
االستثمار والتوسع وزيادة اإلنتاج،
م ــا س ـي ــؤدي إل ــى خ ـفــض االس ـت ـيــراد

مطلقًا االستمرار بنموذج
ال يمكن
ّ
يستورد معدات صناعية بقيمة
 250مليون دوالر مقابل استيراد
سيارات سياحية بقيمة 772
مليونًا
المصارف وصانعو السياسات
النقدية والمالية حرموا قطاعات
االقتصاد الحقيقي من االستفادة
من ّ
المدخرات

١١٫٤٪
ﻗﺮوض
اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
وزيـ َـادة التصدير وتحسني وضعية
ميزاني التجارة واملدفوعات ،وخلق
املزيد من فــرص العمل ،هــذا عــدا عن
ّ
تخفيف مخاطر التركز بالنسبة إلى
املصارف نفسها.
وباالستناد إلــى بيانات االستيراد
وال ـت ـصــديــر ،يمكننا إع ـط ــاء بضعة
أمثلة عن قطاعات اقتصادية واعدة
كـ ــان ل ـب ـن ــان م ـت ـم ـي ـزًا ف ـي ـه ــا ،ق ـب ــل أن
تـنـحـســر أهـمـيـتـهــا نـتـيـجــة لــإهـمــال
الـ ــرس ـ ـمـ ــي وعـ ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
االستثمار الكافي ،أي يمكن أن تؤدي
زي ـ ـ ــادة ت ـمــوي ـل ـهــا إلـ ــى اإلس ـ ـهـ ــام فــي
انعاش االقتصاد وخلق فرص عمل
وتحسني وضعية ميزان املدفوعات.

ً
أوال :قطاع الزراعة
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البالغ 15508
عجز امليزان التجاري
ّ
ماليني دوالر .وتحديدًا ،مثل العجز
بـ ــن صـ ـ ـ ـ ــادرات وواردات ال ـح ـب ــوب
ومنتجات األلـبــان والبيض  %4من
مجمل العجز التجاري في عام .2019

ﺗﻮزع اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص  -أﻳﻠﻮل ٢٠١٩
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بني  1000و 5000مليون ليرة%7.6 ،
قـ ــروض ب ــن  5000و 10000مـلـيــون
ل ـيــرة ،و %47.9ق ــروض ف ــوق 10000
م ـل ـيــون ل ـي ــرة .ن ـحــو ن ـصــف محفظة
ّ
ق ــروض امل ـص ــارف الـلـبـنــانـيــة يـتــركــز
ف ــي قـ ـ ــروض تـ ـف ــوق ق ـي ـمــة ك ــل مـنـهــا
 10م ـل ـيــارات ل ـي ــرة .وم ــن خ ــال ربــط
ّ
ه ـ ــذه املـ ـب ــال ــغ بـ ــال ـ ـتـ ــوزع ال ـق ـط ــاع ــي،
يـمـكــن االس ـت ـن ـتــاج ب ــأن جـ ــزءًا كـبـيـرًا
م ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــروض ف ـ ـ ــوق  10مـ ـلـ ـي ــارات
ل ـيــرة اسـتـحــوذ عليها ق ـطــاع الـبـنــاء
واملـ ـط ــورون ال ـع ـقــاريــون ،كـمــا يمكن
االس ـت ـن ـت ــاج بـ ــأن الـ ـج ــزء األكـ ـب ــر مــن
ال ـق ــروض مــا بــن  100و 500مليون
لـ ـ ـي ـ ــرة هـ ـ ــي مـ ـخ ـ ّـصـ ـص ــة لـ ـلـ ـق ــروض
ال ـس ـك ـن ـي ــة ،مـ ــا ي ـش ـي ــر م ـ ـجـ ــددًا إل ــى
االن ـك ـشــاف الـكـبـيــر لـلـمـصــارف على
القطاع الـعـقــاري ،وتعرضها الكبير
ملخاطر التركز ()Concentration risk
ال ــذي يــزيــده س ــوءًا مـخــاطــر توظيف
األموال الهائل في الدين السيادي.
فـ ــي الـ ـ ـ ــدول الـ ـت ــي ت ـع ـت ـمــد اق ـت ـص ــاد
السوقُ ،يفترض باملصارف أن تلعب
الـ ــدور األهـ ــم ف ــي تـمــويــل مـ ّ
ـؤسـســات
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال عـ ـل ــى م ـخ ـت ـل ــف أن ــواعـ ـه ــا
(وخ ـصــوصــا م ــع غ ـيــاب س ــوق رأس
املال كما هي الحال في لبنان).
وعليه ،فإن حرمان قطاعات االقتصاد
الحقيقي من االستفادة من ّ
املدخرات
تـتـحـمــل مـســؤلـيـتــه امل ـص ــارف – إلــى
جــانــب صــانـعــي ال ـس ـيــاســات املــالـيــة
والـنـقــديــة – س ــواء بسبب إحجامها
عـ ـ ــن ت ـ ـمـ ــويـ ــل مـ ــؤس ـ ـسـ ــات األعـ ـ ـم ـ ــال
(وخ ــاص ــة ال ـص ـغ ـيــرة وامل ـتــو ُس ـطــة)،
أو بسبب الفوائد املرتفعة املحبطة
لالستثمار والتي منعت املؤسسات
ّ
التوسع والنمو.
من االقتراض بهدف
وفي هذا املجال نشير إلى أن اإلهمال
ّ
ـدوديـ ـ ــة اإلق ـ ـ ـ ــراض
الـ ــرس ـ ـمـ ــي وم ـ ـ ـحـ ـ ـ
ّ
لـقـطــاعـ ّـات االقـتـصــاد الحقيقي أدي ــا
إل ــى ت ــدن ــي م ـع ـ ّـدالت االس ـت ـث ـمــار في
ً
ل ـب ـن ــان ،وم ـن ـهــا م ـث ــا م ــؤش ــر Gross
( Capital Formationوه ـ ــو مــؤشــر
أس ــاس ــي لـقـيــاس حـجــم االسـتـثـمــار)
ّ
وال ـ ـ ـ ــذي ش ــك ــل  %19.5مـ ــن ال ـن ــات ــج
املحلي اإلجـمــالــي للبنان فــي نهاية
ّ
 2018فــاحـتــل بــه املــرتـبــة  116عامليًا
بني  158دولــة .وللمقارنة نشير إلى
أن املتوسط العربي لهذا املؤشر بلغ
 ،%25.9وجــاء لبنان بعد عــدد كبير
مــن ال ــدول العربية مــن ضمنها على
سبيل املثال ،الضفة الغربية وقطاع
غزة التي سجلت نسبة .%24.2
انعكست هذه السياسات التمويلية
حـ ــرمـ ــانـ ــا م ـ ــن تـ ـط ــوي ــر الـ ـقـ ـط ــاع ــات
االق ـت ـصــاديــة األســاس ـيــة كالصناعة
وال ـ ــزراع ـ ــة م ــا ّأدى إلـ ــى تــراجـعـهـمــا
وضمورهما وانخفاض مساهمتهما
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إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى اسـ ـتـ ـح ــال ــة اسـ ـتـ ـم ــرار
ال ـن ـمــوذج امل ـصــرفــي الـلـبـنــانــي ال ــذي
ســاد خــال الـعـقــود الـثــاثــة املاضية
وضـ ـ ــرورة إع ـ ــادة هـيـكـلــة امل ـص ــارف،
يجب إعادة النظر بدورها التمويلي
في خدمة االقتصاد عبر تحويل ما
ّ
تبقى مــن الــودائــع القابلة لإلقراض
إلـ ــى ت ـمــويــل ال ـق ـط ــاع ــات اإلن ـتــاج ـيــة
ّ
الدافعة للنمو واملــولــدة لفرص عمل
َ
وامل ـ ـسـ ــاعـ ــدة ع ـل ــى ت ـخ ـف ـيــف ع ـج ــزي
املـيــزان التجاري ومـيــزان املدفوعات
م ــن خـ ــال زي ـ ـ ــادة الـ ـ ـص ـ ــادرات و/أو
خفض الواردات.
ال شـ ـ ّـك ف ــي أن س ـي ــاس ــات االئ ـت ـم ــان
والتمويل التي اعتمدتها املصارف
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة خ ـ ــال الـ ـعـ ـق ــود ال ـث ــاث ــة
امل ــاضـ ـي ــة ال ت ـن ـط ـبــق ع ـل ـي ـهــا أس ــس
ال ــوس ــاط ــة امل ــال ـي ــة ال ـت ــي ن ـش ــأت مــن
أجـلـهــا .يـفـتــرض أن تـكــون املـصــارف
قـنــاة لتحويل املـ ّـدخــرات إلــى تمويل
لالقتصاد ،وبشكل أســاســي تمويل
لـ ــاس ـ ـتـ ـث ـ ـمـ ــار ،ال أن يـ ـ ـك ـ ــون ي ـك ــون
ً
ت ـ ـمـ ــويـ ــا مـ ـف ــرط ــا لـ ـعـ ـج ــز املـ ـ ــوازنـ ـ ــة
وتـ ـم ــوي ــل االسـ ـتـ ـه ــاك وال ـق ـط ــاع ــات
الــري ـع ـيــة .تـشـيــر ال ـب ـيــانــات املجمعة
لـلـقـطــاع املـصــرفــي إل ــى أن امل ـصــارف
اللبنانية استثمرت فــي نهاية عام
 2019نـحــو  43000مـلـيــار ل ـيــرة في
س ـ ـنـ ــدات الـ ـخ ــزيـ ـن ــة ،وأودعـ ـ ـ ـ ــت ل ــدى
مـصــرف لبنان  179870مليار ليرة.
وبحسب بيانات أيـلــول ( 2019هــذه
ّ
آخــر البيانات املـتــوافــرة) فــإن مجمل
االئتمان للقطاع الخاص بلغ 98610
ّ
مليار ليرة تــوزع على النحو اآلتــي:
 23090مليار لـيــرة لقطاع الـتـجــارة،
 29970م ـل ـيــار ل ـي ــرة ل ــأف ــراد (مـنـهــا
 18780مـلـيــار ل ـيــرة ق ــروض سكنية
والباقي قروض استهالكية)15910 ،
مليارات ليرة لقطاع البناء10870 ،
مليار لـيــرة لقطاع الـخــدمــات (منها
 2340مليار ليرة للفنادق واملطاعم)،
 10520مليار ليرة لقطاع الصناعة،
 4060مليار لـيــرة للوساطة املالية،
 1240مـلـيــار ل ـيــرة ل ـل ــزراع ــة ،و2940
مليار ليرة لقطاعات أخرى.
ه ـ ـكـ ــذا ،ي ـظ ـهــر أن امل ـ ـصـ ــارف م ـ ّـول ــت
اسـ ـتـ ـه ــاك األفـ ـ ـ ـ ــراد ب ـم ـب ـل ــغ 11200
م ـل ـيــار لـ ـي ــرة ،م ـقــابــل  11760مـلـيــار
ل ـي ــرة ل ـق ـطـ َ
ـاعــي ال ـص ـنــاعــة وال ــزراع ــة
م ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ـ َـعـ ــن .ه ـ ـ ـ ــذا ه ـ ـ ــو ال ـ ـن ـ ـمـ ــوذج
الـتـمــويـلــي ال ــذي اعـتـمــدتــه املـصــارف
اللبنانية مـنــذ ثــاثــن عــامــا ،وال ــذي
س ـخ ــى ف ــي ت ـم ــوي ــل ع ـج ــز املـ ــوازنـ ــة،
وفـ ــي ت ـمــويــل االس ـت ـه ــاك (املـسـتـنــد
بشكل كبير إلى االستيراد) .تنافست
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف عـ ـل ــى اب ـ ـت ـ ـكـ ــار وتـ ـق ــدي ــم
ق ــروض استهالكية (ومنها قــروض
ً
السفر وق ــروض التجميل!) بــدال من
ال ـت ـن ــاف ــس ع ـل ــى ت ـم ــوي ــل االق ـت ـص ــاد
الـحـقـيـقــي .ك ـمــا ّأدى ع ــدم الـتــزامـهــا
بـتـعــامـيــم م ـصــرف ل ـب ـنــان ،بالنسبة
إلى التمويل العقاري ،إلى انكشافها
ع ـلــى ه ــذا ال ـق ـطــاع بـشـكــل كـبـيــر بلغ
 34690مـلـيــار ل ـي ــرة ،أي  %35.2من
مجمل محفظة القروض ،وهذا الرقم
يـشـمــل ق ــروض اإلس ـك ــان وال ـقــروض
للمطورين الـعـقــاريــن وه ــو مــا ّأدى
ّ
إل ــى ت ــركــز ق ـطــاع كـبـيــر ف ــي املحفظة
التمويلية للمصارف.
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تـ ــوجـ ــد م ـش ـك ـل ــة ث ــانـ
ّ
االئ ـت ـم ــان لـلـقـطــاع الـ ـخ ــاص ،تتمثل
ف ــي االنـ ـح ــراف بــالـنـسـبــة إل ــى حجم
ّ
القروض وتركز جزء كبير منها في
الـقــروض الكبيرة .بحسب البيانات
املـتــوافــرة ،فــإن %0.23 :مــن القروض
هــي بمبالغ أق ــل مــن  5مــايــن لـيــرة،
 %3.6قروض بني  5و 25مليون ليرة،
 %5.7ق ــروض بــن  25و 100مليون
ليرة %16.6 ،قــروض بني  100و500
مليون ليرة %4.8 ،قــروض بني 500
و 1000مليون ليرة %11.7 ،قروض
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ُ
تـظـهــر ب ـيــانــات ال ـج ـم ــارك ،أن لبنان
اس ـت ــورد خ ــال ع ــام  2019منتجات
غــذائ ـيــة بـقـيـمــة  3112مـلـيــون دوالر
من ضمنها منتجات نباتية بقيمة
 932مليون دوالر تشمل  311مليون
دوالر حـ ـ ـب ـ ــوب .كـ ـم ــا بـ ـلـ ـغ ــت ق ـي ـمــة
م ـ ـس ـ ـتـ ــوردات األل ـ ـبـ ــان وم ـن ـت ـجــات ـهــا
وال ـب ـي ــض  299م ـل ـيــون دوالر .وقــد
بـلــغ الـعـجــز بــن ص ـ ــادرات وواردات
املنتجات الغذائية نحو  2484مليون
دوالر ،أي ما نسبته  %16من مجمل

ثانيًا :قطاع الصناعة
ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة ال ـ ـص ـ ـيـ ــدل ـ ـيـ ــة :اسـ ـ ـت ـ ــورد
لبنان خــال  2019بما قيمته 1242
مليون دوالر من منتجات الصيدلة،
م ـن ـه ــا  795مـ ـلـ ـي ــون دوالر أدويـ ـ ـ ــة.
ّ
وشــكــل العجز بــن ص ــادرات واردات
منتجات الصيدلة مــا نسبته %7.6
من مجمل العجز التجاري ،والعجز
ب ـ ــن ص ـ ـ ـ ـ ــادرات وواردات األدويـ ـ ـ ــة
نسبة  %4.8من مجمل عجز امليزان
التجاري.
صناعة الثياب :استورد لبنان خالل
 2019أل ـب ـس ــة وأحـ ــذيـ ــة ب ـقـيـمــة 519
مليون دوالر .وقــد شكل العجز بني
ص ـ ـ ــادرات وواردات األل ـب ـس ــة نسبة
 %3.1م ــن مـجـمــل ال ـع ـجــز ال ـت ـجــاري
لعام .2019
صناعة املـجــوهــرات :اسـتــورد لبنان
خـ ــال  2019مـ ـع ــادن ثـمـيـنــة بقيمة
 931مليون دوالر ،وصـ ّـدر ما قيمته
 1455مـلـيــون دوالر ،محققًا فائضًا
بقيمة  524مليون دوالر .وقد مثلت
صـ ــادرات امل ـعــادن الثمينة  %39من
م ـج ـم ــل ص ـ ـ ـ ــادرات لـ ـبـ ـن ــان ،وه ـ ــو مــا
يــدل على القدرة التنافسية الكبيرة
ل ـل ـب ـن ــان فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـقـ ـط ــاع واآلف ـ ـ ــاق
الهائلة له.
ال يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن مـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــا االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرار
بالنموذجني االقتصادي والتمويلي
ً
الذين ّأديا مثال إلى استيراد معدات
صـنــاعـيــة بـنـحــو  250مـلـيــون دوالر
خ ـ ــال ع ـ ــام  2019م ـق ــاب ــل اس ـت ـي ــراد
سيارات سياحية بقيمة  772مليون
دوالر .فــاالق ـت ـصــاد الـلـبـنــانــي ليس
بـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى مـ ــزيـ ــد ُ م ـ ــن ال ـ ـقـ ــروض
ل ـل ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص (املـ ـقـ ـي ــم) ،إذ بلغ
مـجـمــل ال ـق ــروض امل ـقــدمــة ل ــه 66200
مـ ـلـ ـي ــار لـ ـ ـي ـ ــرة أي  %83مـ ـ ــن ح ـجــم
االق ـت ـصــاد ،بــل يـجــب عـلــى املـصــارف
إعادة توزيع ائتمانها والتركيز على
إق ــراض الـقـطــاعــات املنتجة الداعمة
لـلـنـمــو والـ ـت ــي ت ـخ ـلــق فـ ــرص الـعـمــل
ُ
وت ــدخ ــل ع ـمــات أجـنـبـيــة .وف ــي حــال
لــم يتحقق هــذا األم ــر ،يتوجب على
ال ـح ـك ــوم ــة وم ـ ـصـ ــرف ل ـب ـن ــان ف ــرض
ت ـخ ـص ـيــص ج ـ ــزء م ـه ــم م ــن مـحــافــظ
املـ ـ ـص ـ ــارف االئ ـت ـم ــان ـي ــة ل ـل ـق ـطــاعــات
اإلنتاجية ،على غــرار ما فعله البنك
امل ــرك ــزي امل ـصــري بــإجـبــار امل ـصــارف
املـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة ع ـ ـلـ ــى تـ ـخـ ـصـ ـي ــص %20
م ــن قــروض ـهــا لـلـمـشــاريــع الـصـغـيــرة
واملتوسطة.
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تراجع التصنيع = إفقار الطبقات العاملة
األمجد سالمة
ع ـن ــدم ــا أع ـل ـن ــت الـ ـص ــن أن ف ـي ــروس
«كورونا» أصبح في مرحلة االنتشار
ال ــوب ــائ ــي ،تـ ـع ـ ّـرض الـ ـع ــال ــم ل ـصــدمــة.
ل ــم ت ـك ــن اج ـت ـم ــاع ـي ــة أو صـ ـح ـ ّـي ــة ،بــل
اق ـت ـص ـ ّ
ـادي ــة ل ــم تـظـهــر ع ــوارض ـه ــا في
أس ـ ـ ــواق املـ ـ ــال (الـ ـت ــي يـ ـح ــرص مـعـظــم
االقـ ـتـ ـص ــادي ــن ع ـل ــى ت ـت ـب ــع حــرك ـت ـهــا
لتشخيص الــوضــع االق ـت ـص ــادي) بل
ظـهــرت فــي ال ـقــدرة عـلــى تــأمــن السلع
فـ ــي األسـ ـ ـ ـ ــواق االسـ ـتـ ـه ــاك ـ ّـي ــة .ف ـجــأة
خرجت شركات عاملية عمالقة ،في كل
الـقـطــاعــات اإلنـتــاجـيــة تـقــريـبــا ،لتعلن
عـ ــدم ق ــدرت ـه ــا ع ـل ــى ت ـغ ـط ـيــة ح ــاج ــات
األسواق بسبب إجراءات اإلغالق التي
ّ
الصينية لـلـحـ ّـد من
اتـخــذتـهــا الــدولــة
انتشار الفيروس.
ي ـقـ ّـدر مــؤتـمــر األم ــم املـتـحــدة للتجارة
وال ـت ـن ـم ـيــة (أون ـ ـك ـ ـتـ ــاد) أن ان ـخ ـفــاض
اإلنـ ـ ـت ـ ــاج فـ ــي الـ ـص ــن ب ـل ــغ  %2حـتــى
نـهــايــة ش ـبــاط ّ
وأدى إل ــى خـســائــر في
س ــاس ــل الـقـيـمــة ع ـلــى امـ ـت ــداد الـعــالــم
ُ
تـقـ ّـدر بنحو  50مليار دوالر (سلسلة
القيمة هي مراحل إضافة القيمة إلى
القيمة األســاسـ ّـيــة للسلع املستخدمة
في عمليات اإلنتاج) .ويوضح التقرير
أن أك ـث ــر ال ـق ـطــاعــات امل ـت ـض ـ ّـررة حــول
العالم هي صناعات السيارات واآلالت
ال ــدق ـي ـق ــة واإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــات ومـ ـع ـ ّـدات
االتـ ـ ـص ـ ــاالت ،وأن هـ ــذه ال ـخ ـســائــر قــد
ت ـت ـف ــاق ــم إذا ت ـ ـحـ ـ ّـول ُ«كـ ـ ــورونـ ـ ــا» إل ــى
وبــاء عاملي (التقرير نشر قبل إعالنه
جــائـحــة عــاملـيــة) أو لــم تـجــد الـشــركــات
مـ ـ ـص ـ ــادر أخـ ـ ـ ــرى م ـ ــن خـ ـ ـ ــارج ال ـص ــن
(تــركـيــز التقرير على هــذه القطاعات
م ـت ـص ــل ب ـت ـش ـخ ـي ـصــه ل ـل ـخ ـس ــائ ــر مــن
ناحية القيمة املـضــافــة الـتــي ال يمكن
م ـق ــارن ـت ـه ــا ب ــال ـخ ـس ــائ ــر امل ـت ــواض ـع ــة
لقطاعات إنـتــاج السلع االستهالكية
الرخيصة).
تراجع التصنيع  VSطريق العودة
وسط هذه التقديرات ثمة أمر جوهري:
ً
كـ ـي ــف تـ ـج ــد ب ـ ــدي ـ ــا م ـ ــن ال ـص ـن ــاع ــات
الصينية؟
ص ـ ـعـ ــود ال ـ ـصـ ــن إل ـ ـ ــى مـ ــوقـ ــع ال ـ ـقـ ـ ّـوة

الـ ـصـ ـن ــاع ـ ّـي ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي الـ ـع ــال ــم لــه
ّ
أسـ ـ ـب ـ ــاب ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدة؛ خـ ـ ــارجـ ـ ـ ّـيـ ـ ــة ت ـت ـع ــل ــق
بــالـسـيــاســات االق ـت ـصــاديــة الــداخـلـ ّـيــة
ّ
الصناعية .وداخـلـ ّـيــة تتمحور
لـلــدول
ح ــول سـيــاســات الـصــن بـعــد «ال ـثــورة
ّ
ال ـث ـقــافـ ّـيــة» ال ـتــي اس ـت ـغــلــت سـيــاســات
ال ـ ـ ــدول ال ـص ـن ــاع ـ ّـي ــة .ت ـغ ـلــب األس ـب ــاب
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة عـ ـل ــى مـ ـس ــأل ــة اسـ ـتـ ـب ــدال
الصني ألن سياسات الدول الصناعية
ّأدت إل ــى ت ــراج ــع ق ـطــاعــات التصنيع
ف ــي ال ـ ــدول ال ـص ـنــاعـ ّـيــة ق ـبــل االن ـف ـتــاح
ال ـع ــامل ـ ّـي والـ ــذهـ ــاب إلـ ــى ال ـع ــومل ــة بعد
ّ
السوفياتي السابق.
سـقــوط االتـحــاد
هـ ــذا ال ـت ــراج ــع ُيـ ـش ــار إل ـي ــه ب ــ«ت ــراج ــع
ال ـت ـص ـن ـيــع» (.)Deindustrialization
هـ ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــة بـ ـ ــدأت فـ ــي الـ ــواليـ ــات
امل ـت ـح ــدة ف ــي ن ـه ــاي ــة ال ـس ـت ـي ـنــات ول ــم
ّ
ّ
ّ
طبيعية نتيجة
عضوية
عملية
تكن
عــوامــل تنموية حتمية لالقتصادات
امل ـ ـت ـ ـطـ ـ ّـورة ،ك ـم ــا يـ ـح ــاول ال ـك ـث ـيــر مــن
ال ـبــاح ـثــن االق ـت ـصــاديــن تـصــويــرهــا.
ّ
ل ـعــل أف ـضــل م ــن قـ ــارب عـمـلـيــة تــراجــع
التصنيع فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة هما
ـون وبـيـنـيــت هــاريـســون
ب ــاري بـلــوسـتـ ُ
في ثالثة كتب نشرت بني أعوام 1982
و ،2000هي« :عملية تراجع التصنيع
ف ــي أم ــري ـك ــا» و«االنـ ـعـ ـط ــاف الـعـظـيــم»
و«االزده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار امل ـ ـت ـ ـنـ ــامـ ــي» .ف ـ ــي ه ــذه
الكتب يشرح الباحثان أسباب لجوء
الواليات املتحدة إلى عملية التخفيف
مـ ــن ال ـت ـص ـن ـي ــع ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا نــات ـجــة
م ــن ان ـخ ـف ــاض اإلن ـت ــاج ـ ّـي ــة وه ــوام ــش
الــربــح مــن التصنيع فــي الستينيات،
ومــن طبيعة الـشــركــات الـتــي انتهجت
سـ ـي ــاس ــة نـ ـش ــر امل ـ ـصـ ــانـ ــع عـ ـل ــى ب ـقــع
جـ ـغ ــراف ـ ّـي ــة واس ـ ـع ـ ــة .هـ ـ ــذه ال ـط ـب ـي ـعــة
س ــاع ــدت ال ـش ــرك ــات ف ــي رفـ ــع «ســرعــة
نقل رأس امل ــال» ،أي أصـبــح بإمكانها
ّ
جغرافي إلى
نقل التصنيع من موقع
ّ
آخـ ــر ب ـح ـســب ق ــدرت ـه ــا ع ـل ــى ال ـت ـحــكــم
بأكالف اإلنتاج ،وخصوصًا كلفة اليد
العاملة وتعقيدات وجود نقابات .هذا
االنتقال كــان ّ
يتم داخــل الـبــاد بداية،
ّ
ّ
إل أنــه سرعان ما تحول إلــى مصانع
ّ
أجنبية .الحقًا عملت التحالفات بني
النخب االقتصادية والسياسية على

ت ـس ـه ـيــل ه ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة خ ـ ــال إدارة
الرئيس األميركي ريتشارد نيكسون،
فأصبحت عالقة اإلنتاج بني الشركات
األم ـيــرك ـيــة وأذرعـ ـه ــا وشــركــائ ـهــا في
ً
ّ
طردية بدال من أن تكون
الخارج عالقة
جــاذبــة؛ عــاقــة تستبدل الصناعة في
ً
أمـيــركــا ب ــدال مــن أن تـكـمـلـهــا .وســاعــد
تـطـ ّـور التكنولوجيا فــي تسريع هذه
ّ
العملية ،فأصبح التواصل بني املراكز
املنتشرة جغرافيًا أسهل ،وفي املراحل
ال ـتــال ـيــة أص ـب ـحــت م ــرك ـزًا لــاسـتـثـمــار
ّ
الربحية.
عالي
وق ـ ـ ـ ـ ــد س ـ ــاه ـ ـم ـ ــت ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة «ت ـ ـ ــراج ـ ـ ــع
الـتـصـنـيــع» ف ــي تــوس ـيــع هـ ـ ّـوة الــدخــل
بني الطبقات االجتماعية في الواليات
املـتـحــدة ،فانخفضت فــاتــورة األج ــور

ّ
صناعية
يستحيل إحياء قطاعات
ّ
محلية من دون األخذ في
الممنهج
االعتبار أن التفكيك
ّ
الذي جرى لبناها التحتية غير
قابل لإللغاء والعودة إلى ما
كان قد مضى بكبسة
بشكل كبير في القطاعات الصناعية.
واس ـت ـح ــوذ االق ـت ـط ــاع م ــن الــوظــائــف
النصيب األكبر
(صــرف العمال) على
ُ
مـ ــن ه ـ ــذا الـ ـخـ ـف ــض ،ف ـي ـم ــا أج ـ ـبـ ــر مــن
ّ
ب ـقــي ف ــي وظ ـي ـف ـتــه ،ع ـلــى ال ـت ـخــلــي عن
املكتسبات الـتــي ّ
حصلها عـ ّـمــال هذه
القطاعات على ّ
مر العقود تحت تهديد
نقل التصنيع ووظائفهم إلى الخارج.
وفـ ــي ال ـث ـمــان ـي ـنــات ت ـح ـ ّـول االق ـت ـصــاد
األمـ ـي ــرك ــي إلـ ــى «اقـ ـتـ ـص ــاد ال ـخ ــدم ــات
ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،ف ــأصـ ـب ــح أك ـ ـبـ ــر عـ ـ ــدد مــن
الــوظــائــف ُيخلق فــي قطاع الخدمات.
ولكن هــذا القطاع كــان يخلق وظائف
ال تـ ـ ّحـ ـت ــاج إل ـ ـ ــى م ـ ـ ـهـ ـ ــارات وبـ ــأجـ ــور
مـتــدنـيــة وب ــأع ــداد هــائـلــة ،وع ــدد قليل
م ــن ال ــوظ ــائ ــف ذات األج ـ ـ ــور ال ـعــال ـيــة
ال ـت ــي ت ـح ـتــاج إلـ ــى م ـعــرفــة ومـ ـه ــارات
ً
(كاملبرمجني مـثــا) .هــذا الــواقــع أنتج
طبقة ضخمة من العمال ذوي الدخل

ّ
امل ـ ـتـ ــدنـ ــي ،وط ـب ـق ــة ص ـغ ـي ــرة جـ ـ ـدًا مــن
الـعـمــال ذوي األج ــور املــرتـفـعــة ،بينما
اختفت تقريبًا الطبقة الوسطى التي
أنتجها قطاع التصنيع في البالد.
وال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ه ـ ـ ــذا الـ ـ ــواقـ ـ ــع أص ـ ـبـ ــح أك ـث ــر
ً
وضــوحــا فــي الــواليــات املتحدة فضال
عــن سـيــادتــه فــي عــدد كبير مــن الــدول
ّ
ّ
الغربية أيضًا .فقد سيطرت
الصناعية
عـلــى س ــوق الـعـمــل الــوظــائــف متدنية
األج ـ ـ ــر فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ــات ال ـخ ــدم ــات ـ ّـي ــة،
ّ
بينما يفاخر السياسيون بــأن نسب
البطالة منخفضة .وفــي الحقيقة هي
منخفضة على حساب تدمير الطبقة
الوسطى وزي ــادة االنقسامات والفرز
الطبقي في املجتمع.
فــي ه ــذا اإلط ــار ب ــات يستحيل إحـيــاء
ق ـطــاعــات ص ـنــاعـ ّـيــة م ـحـلـ ّـيــة م ــن دون
األخذ في االعتبار أن التفكيك املمنهج
ّ
التحتية غير قابل
الــذي جرى لبناها
لإللغاء والعودة إلى ما كان قد مضى
بكبسة زر .إعادة إحياء هذه القطاعات
ي ـح ـتــاج إل ــى بـنــى تـحـتـيــة اقـتـصــاديــة
ُوخ ــدم ــاتـ ـي ــة واجـ ـتـ ـم ــاع ـ ّـي ــة ك ــان ــت قــد
ّ
فككت على مــدى عـقــود ،وبـنــاؤهــا من
ّ
جديد يحتاج إلــى سياسات تتحدى
رأس امل ــال وت ـح ـ ّـد م ــن ســرعــة انـتـقــالــه
عبر الـجـغــرافـيــا ،وتـجـبــره على إعــادة
االس ـت ـث ـم ــار ف ــي هـ ــذه ال ـق ـط ــاع ــات .أي
أن اسـ ـتـ ـب ــدال الـ ـ ـق ـ ــدرات الـتـصـنـيـعـ ّـيــة
ّ
ّ
الصينية بــأخــرى محلية يحتاج إلى
نسف السياسات االقتصادية واملالية
ّ
الليبرالية
الـتــي أنتجت االقـتـصــادات
ّ
الغربية القائمة الـيــوم .وهــذا أمــر من
شبه املستحيل أن تقوم به دول أثبتت
في األسابيع األخيرة أنها أضعف من
أن تــواجــه الـنـخــب االق ـت ـصــاديــة فيها
وتذهب إلى إقفال عام ملواجهة انتشار
فيروس كــورونــا املستجد كما حصل
في الصني.

النموذج اللبناني والخيارات
القادمة
فـ ــي ل ـب ـن ــان تـ ـب ــدو ت ـع ـق ـي ــدات امل ـش ـهــد
االقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي م ـض ــاع ـف ــة .ف ـبــاإلضــافــة
إل ــى اإلفـ ــاس ،نـعــانــي مـنــذ زم ــن بعيد
م ــن ان ــزي ــاح س ــوق ال ـع ـمــل ن ـحــو خلق

ّ
وظـ ـ ــائـ ـ ــف ذات أجـ ـ ـ ـ ــور م ـ ـتـ ــدن ـ ـيـ ــة فــي
قطاعات خدماتية .رغــم أن هــذا األمــر
ّ ّ ّ
األهلية ،إل أن
كــان قائمًا قبل الحرب
ُّ
الـحــرب والـسـيــاســات الـتــي اتـبـعــت مع
وص ــول الــرئـيــس رفـيــق الـحــريــري إلــى
ّ
ال ـح ـكــم ع ــام  ،1992حــط ـمــت م ــا تبقى
مـ ــن قـ ـط ــاع ــات إنـ ـت ــاجـ ـي ــة وص ـن ــاع ـي ــة
قـلـيـلــة كــانــت ص ــام ــدة بــوجــه ال ـحــرب،
وح ـ ّـول ــت وظــائــف قـطــاعــات ّ الـخــدمــات
إلى وظائف ذات أجور متدنية ،بسبب
الــدولــرة الشديدة لالقتصاد .وعندما
نـتـحـ ّـدث عــن ال ـه ـجــرة ،ال يـجــب إغـفــال
أن ال ــوظ ــائ ــف ذات األج ـ ـ ــور امل ـتــدن ـيــة
ّ
ه ــي ال ـت ــي حــط ـمــت الـطـبـقــة الــوسـطــى
ّ
اللبنانية وساهمت في تهجير كل من
طمح إلى أن ينتمي إليها.
نـحــن ال ـيــوم فــي قـلــب مـشـهــد عــاصــف،
قد ينتج منه تغيير نموذج االقتصاد
ّ
ال ـل ـب ـنــانــي .ي ـجــب أل ت ـض ـيــع م ــن بني
أيدينا فرصة اعتماد سياسات تسهم
ف ــي إنـ ـت ــاج ب ـن ــى ت ـح ـت ـيــة اق ـت ـص ــاديــة
ّ
ّ
ّ
واجتماعية تشكل املرتكز
وخدماتية
األساسي لبناء صناعات تساهم في
إص ــاح س ــوق الـعـمــل وإعـ ــادة تشكيل
الطبقة الوسطى .فاللبنانيون عانوا
بشكل مباشر مــن سـيــاســات التدمير
املمنهج لهذه الطبقة الوسطى ،ويجب
أن يضغطوا ويــرفـعــوا الـصــوت عاليًا
لـفــرض ن ـمــوذج اق ـت ـصــادي يـتـيــح لهم
الـطـمــوح ب ــأن يـجــري تصحيح البناء
االج ـت ـم ــاع ــي وال ـت ـك ــوي ــن ال ـط ـب ـق ــي .ال
ّ
يـسـتـقـيــم أي تـصـحـيــح إل ب ــأن تــأخــذ
ال ـط ـب ـقــة ال ــوس ـط ــى دورهـ ـ ــا الـطـبـيـعــي
ف ــي الـتــركـيـبــة االج ـت ـمــاع ـيــة ،وعـنــدهــا
يمكن حماية البلد من نزيف الهجرة
ونضمن للشباب فرص عمل محترمة
العلمي .ال يجب أن
تناسب ّتحصيلهم ّ
ّ
مستوى
على
ع
نصن
نـتــوهــم أنـنــا قــد
ّ
ّ
ال ـصــن ،كــمــا أو نــوعــا ،ول ـكــن مــن حــق
لـبـنــان األم ــل ب ـن ـمــوذج يـعـيــد ال ـتــوازن
ّ
وأل تكون اإلنتاجية املحلية في خدمة
نخبة اقتصادية أسهمت في الوصول
إلــى االنهيار االقتصادي ،وأال نسمح
لـبـنــاة ال ـن ـمــوذج املـنـهــار إيـهــامـنــا بــأن
ال ـ ـه ـ ـجـ ــرة س ـت ـض ــع ع ــائ ــاتـ ـن ــا ض ـمــن
صفوف الطبقة الوسطى.

العمل من المنزل :احتماالت النجاح والفشل
ماهر حسين
مــن اح ـتــواء امل ــرض إل ــى االنـتـشــار ثم
إقــرار الحكومة التعبئة العامة ومنع
الـتـجـمـعــات ...مـســار ق ــاد نـحــو العمل
م ــن امل ـن ــزل .ال أح ــد يـسـتـطـيــع انـتـقــاد
القرار أو الوقوف ضـ ّـده ،لكنه يفرض
علينا أن نستشرف واقعنا املأساوي.
ّ
فالعمل من املنزل في ظل هذا الواقع
سيكون كذلك .تسيير أعمال اإلدارات
وامل ــؤسـ ـس ــات ع ــن ب ـع ــد ،ي ـح ـتــاج إلــى
ً
عناصر أساسية ليكون عمال منجزًا
من ّ
أهمها:
 األجدى أن تكون لدى الدولة حكومةإلكترونية أقامت الربط اإللكتروني
مع كل مناحي الخدمة العامة ومع كل
ّ
مواطن أو مقيم أو زائر ،ليستطيع كل
واحد إنجاز حاجته عن ُبعد بواسطة
الـتــواصــل اإللـكـتــرونــي .كانت العقود
املــاضـيــة مناسبة وكــافـيــة ليستطيع
لـبـنــان نـقــل ت ـجــارب الـغـيــر فــي إقــامــة
الـحـكــومــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،إال أن األم ــر
ل ــم يـحـصــل ب ــل ل ــم ن ـت ـقـ ّـدم ف ــي ات ـجــاه
مقاربته بشكل شامل وواضح.
 لكي يستقيم العمل من املنزل يجبعلى األق ــل أن تـتــوافــر شبكة إنترنت
ق ـ ــادرة ع ـلــى اس ـت ـي ـعــاب ال ـك ـ ّـم الـهــائــل
مــن الضغط لتكون بمثابة مساعدة
ملـ ـس ــار الـ ـعـ ـم ــل مـ ــن املـ ـ ـن ـ ــزل .ال ـش ـب ـكــة
القائمة في لبنان ال تـ ّ
ـؤدي مثل هذه
ال ــوظ ـي ـف ــة وت ـ ـفـ ــرض ظـ ــروفـ ــا صـعـبــة
لتأدية األعمال .االستثمار في الشبكة
الـقــائـمــة ك ــان يـفـتــرض أن يـنـجــز منذ
ّ
ف ـتــرة طــوي ـلــة ،لـكــن ألس ـب ــاب متعلقة

ببنية النموذج اللبناني التي تسمح
بـتـعـطـيــل االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ف ــي الـبـنـيــة
التحتية مقابل سعي أطراف السلطة
إل ـ ــى ال ـ ـفـ ــوز ب ـح ـ ّـص ــة مـ ــن ك ـع ـك ــة ه ــذا
الـقـطــاع أو ذاك ،انغمس الجميع في
تقاذف املسؤوليات وتحويل اإلدارة
العامة إلى أدوات زبائنية .وقع قطاع
َ
مسارين :الخصخصة
االتصاالت بني
بـمــا فـيـهــا مــن مـنــافــع كــامـنــة ألط ــراف
سياسية ورأسـمــالـيــة ،وتحويله إلى
مــوقــع ن ـفــوذ وان ـت ـفــاع ل ـهــذه الـفـئــة أو
تلك.
شبكة اإلنـتــرنــت هــي ال ـعـ ّـدة املطلوبة
ّ
ّ
للموظفني املكلفني قسرًا بالعمل من
ّ
املنزل في ظل تفشي فيروس كورونا
الذي ّ
يهدد املوظف في مكتبه واملواطن
ف ــي مــراج ـعــاتــه ف ــي امل ــؤس ـس ــات .هنا
يحضر ســؤال أســاســي :إلــى ّ
أي مدى
تستطيع شبكة اإلنـتــرنــت فــي لبنان
َ
القطاعني
تسهيل عمل املوظفني فــي
العام والخاص إلنجاز ما هو مطلوب
منهم؟
 يحتاج العمل من املنزل إلى كهرباء.ال ـت ـيــار ال ـك ـهــربــائــي عـنـصــر أســاســي
ّ
ّ
لكل التفاصيل املتصلة بحلقة العمل
ّ
ً
فــي ظــل الحجز املـنــزلــي .اإلن ــارة أوال،
ث ــم ال ـح ــاج ــة إلـ ــى ت ـش ـغ ـيــل األجـ ـه ــزة،
والولوج إلى شبكة اإلنترنت ...بمقدار
أه ـم ـي ــة تـ ــوافـ ــر الـ ـتـ ـي ــار ال ـك ـه ــرب ــائ ــي،
مــن املـهــم أيـضــا أن يـكــون ه ــذا التيار
ً
ّ
م ـتــواصــا ال يـتـقــطــع بـحـيــث ينقطع
ّ
كليًا لساعات أو حتى لفترة انتظار
ال ـن ـق ــل م ــن ش ـب ـكــة الـ ــدولـ ــة إلـ ــى ت ـيــار
ّ
ّ
يزودنا به مولد شخصي أو تجاري.

في حال توافرت هذه العوامل بشكل
ي ـنــاســب امل ــوظ ــف ،ف ـه ــذا ال يـعـنــي أن
ال ـع ـمــل م ــن امل ـن ــزل س ـي ـكــون إيـجــابـيــا
ب ـش ـك ــل م ـط ـل ــق .هـ ـن ــاك أب ـ ـحـ ــاث عـ ـ ّـدة
ّ
تتحدث عــن جــدوى العمل مــن املنزل
ونتائجها متباينة؛ هـنــاك دراس ــات
تشير إلــى أن العمل مــن املـنــزل يزيد
اإلنتاجية ،وأخرى تقول العكس.
ف ــي ورقـ ـ ــة ب ـح ـث ـيــة ل ــ«غ ـل ــن داتـ ـش ــر»
صادرة في عام  ،2012يدرس الباحث
مسألة العمل من املنزل مشيرًا إلى أنه
ّ
املهمات
أكثر إنتاجية في حال كانت
املـطـلــوبــة تـحـتــاج إل ــى إبـ ــداع .أم ــا في

شبكة اإلنترنت هي ّ
ة
العد
ّ
ّ
فين
المكل
فين
للموظ
المطلوبة
ّ
قسرًا بالعمل من المنزل في ظل
تفشي فيروس كورونا
ُ ّ
حـ ــال ك ــان ــت املـ ـه ــام ال ـت ــي ك ــل ــف فيها
ّ
ّ
ّ
املوظف «مملة» ،فإن العمل من املنزل
يكون أقــل إنتاجية .يعود هــذا الفرق
بـحـســب «داتـ ـش ــر» إل ــى أن ــه ف ــي حــال
ّ
كــانــت املـهـ ّـمــات «مـمــلــة» يجد املوظف
أن اإللهاء املعتاد ،مثل متابعة التلفاز
أو تمشية الكلب ،يكون ممتعًا أكثر
ّ
مــن إت ـمــام ه ــذه املـهـمــات ،فيتجه إلــى
الـ ـت ــراخ ــي فـ ــي ت ـط ـب ـي ـق ـهــا مـ ــا يـجـعــل
إنتاجيته أقل .أما بالنسبة إلى املهام
اإلبــداعـيــة ،فيقول الباحث إن البيئة
امل ـن ـظ ـم ــةّ ،
أي املـ ـك ــات ــب ،ت ـق ـتــل إبـ ــداع

املوظف ولهذا السبب تكون إنتاجية
ّ
ّ
يخص هذا
املوظف من املنزل في ما
النوع من املهام أفضل .أما على املقلب
اآلخ ـ ــر ف ـب ـعــض ال ـ ــدراس ـ ــات ت ـق ــول إن
العمل الجماعي في املكاتب له تأثير
مهم على اإلبداع وإيجاد الحلول.
وفي دراسة أخرى لـ«نيكوالس بلوم»
عام  ،2014وبعد تجربة أجراها على
شركة سفريات صينية لديها 16000
مــوظــف ،وجــد أن اإلنـتــاجـيــة ارتفعت
 %13لـلـمــوظـفــن الــذيــن يـعـمـلــون من
املنزل مقارنة مع املوظفني املوجودين
فــي امل ـكــاتــب ،و %9مــن ه ــذا االرت ـفــاع
هــو نتيجة عمل ه ــؤالء لدقائق أكثر
(استراحات أقل ،إجازات مرضية أقل)،
أما الــ %4الباقية فهي نتيجة ارتفاع
إنتاجيتهم فــي الدقيقة الــواحــدة من
ّ
العمل .هذه الدراسة تركزت على عمل
ّ
موظفي مركز االتصاالت في الشركة،
أي أن نوع عملهم مناسب للعمل من
املنزل.
إذا أردن ـ ــا ت ـقــويــم األثـ ــر االق ـت ـص ــادي
إلقفال املؤسسات في لبنان وانتقال
نسبة مهمة منها للعمل من املنزل وال
ّ
سيما في ما يتعلق ببعض األعمال
التي يمكن القيام بها عن ُبعد ،فمن
ال ـط ـب ـي ـع ــي االع ـ ـت ـ ـقـ ــاد بـ ـ ــأن ال ـن ـت ــائ ــج
س ـت ـك ــون س ـل ـب ـيــة ب ـش ـكــل ك ـب ـي ــر .لـكــن
َ
األمــر مرتبط بعاملني :توقف الــدورة
ً
االق ـت ـصــاديــة ال ـتــي تـعــانــي أص ــا من
أزمـ ــة ،وتــداع ـيــات انـتـشــار «ك ــورون ــا»
ب ـ ـمـ ــا فـ ـيـ ـه ــا ال ـ ـت ـ ـبـ ــاعـ ــد االجـ ـتـ ـم ــا ّع ــي
امل ـف ــروض عـلــى املـجـتـمــع بـمــا يــؤشــر
إلى تراجع حركة االستهالك ،وإقفال

ّ
املؤسسات املتوسطة
العدد األكبر من
وال ـص ـغ ـيــرة ف ــي ق ـطــاعــات ال ـخــدمــات
وس ـ ــواه ـ ــا .وج ـ ـ ــود ه ــذي ــن ال ـعــام ـلــن
مـعــا سـيـكــون لــه أثــر مـ ّ
ـدمــر ،نــوعــا مــا،
ـي لـبـنــان،
ع ـلــى ال ـش ــرك ــات ال ـعــام ـلــة ف ـ ّ
لكن العمل من املنزل قد يخفف هذه
االنعكاسات .فمن جهة ستكون كلفة
تشغيل املكاتب فــي أقــل مستوياتها
وه ـ ــي ك ـل ـفــة ال ُي ـس ـت ـه ــان بـ ـه ــا ،وم ــن
جهة لــم تتوقف الشركات عــن القيام
ّ
بأعمالها بشكل كــامــل ،بــل ستتمكن
من القيام بأعمال وإن كانت محدودة
وبإنتاجية إجمالية متدنية.
ق ــد ت ـك ــون ه ــذه ال ـف ـتــرة نـقـطــة تـحــول
لـلـمـسـتـقـبــل ف ــي م ـج ــال ت ـقـ ّـبــل أربـ ــاب
الـ ـعـ ـم ــل لـ ـفـ ـك ــرة الـ ـعـ ـم ــل م ـ ــن امل ـ ـنـ ــزل،
ورب ـم ــا سـيـكــون تقييمهم إلنـتــاجـيــة
ه ــذه ال ـف ـتــرة ،مــع األخ ــذ فــي االعـتـبــار
ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ،م ـف ـص ـل ـيــا
لتحديد موقفهم مــن هــذا املــوضــوع.
ل ـك ــن األه ـ ــم أن ن ـج ــاح ت ـج ــرب ــة ك ـهــذه
يعتمد على ما ّ
تقدمه الدولة من بنى
تحتية وخدمات باإلضافة إلى قدرة
أرب ـ ـ ــاب ال ـع ـم ــل ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص
ع ـلــى ال ـتــأق ـلــم م ــع الـ ـظ ــروف الــراه ـنــة.
ّ
بأن ما ّ
تقدمه الدولة
وال يمكن القول
ّ
ـاف ،ولكن بإمكان القطاع
اللبنانية كـ ٍ
الـ ـخ ــاص م ـح ــاول ــة اس ـت ـغ ــال م ــا هــو
متوافر ،سواء من الدولة أو من املوارد
ال ـب ـشــريــة لـتـحـصـيــل أع ـل ــى مـسـتــوى
ّ
ّ
الفعالية فــي ظــل الـظــروف
ممكن مــن
الراهنة .فمن يعلم ،قد يجد هؤالء أن
لديهم وظــائــف يمكن الـقـيــام بها من
ً
املنزل مستقبال.

