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 ورفع الدعم سيضاعف المأساةالبطالة تسحق اللبنانيين : األرقامب

 ة ناصرزاهي
أدى هذا التسارع منذ وقد . األساسية والمحروقاتتتسابق تداعيات األزمة االقتصادية في لبنان مع استنزاف جميع الموارد المالية، فضاًل عن تفاقمها مع رفع الدعم عن السلع 

 .لموظفينيات إغالق المؤسسات التجارية والصناعية والسياحية، والتسريح العشوائي والمنظم للعمال واإلى انهيار اقتصادي شامل، بدأت سلبياته تظهر مع تزايد عمل 9102عام 
 كيف سترتفع حدة اآلفة مع خطوات رفع الدعم؟ي الفئات األكثر تضررًا؟ و فكم بلغت؟ ومن ه. هذه األسباب رفعت نسب البطالة في لبنان

 
 معدالت البطالة وسماتها

 :اريرها سمات البطالة في لبنان، وجاءت على الشكل التاليفي آخر تق" المركزي إدارة اإلحصاء"صنفت 
 .يعملون بشكل نظامي% 55يعملون بشكل غير نظامي، مقابل % 55 -
 %75.3الشباب الذين يحملون شهادات جامعية إلى ي األعلى، وترتفع عند فئة بطالة الشباب ه -
 .نسبة عالية من بطالة النساء -
 .ل أساسي في مناطق عكار والجنوب والبقاع األوسط وعاليهلبطالة بشكتترّكز ا -

في القطاع غير المنظم للمواطنين اللبنانيين  عن مستويات الهشاشة والعمل" منظمة العمل الدولية"إذ يشير آخر تقرير صادر عن . 9190هذه النسب ارتفعت حتمًا في عام 
، واحتمال %72.3بلغ  –أم الهو نسبة السكان في سن العمل ممن ينشطون في سوق العمل سواًء أكانوا يعملون –قوى العاملة األشد حرمانًا، إلى أن معدل المشاركة في ال

 %.05.5 أكبر بكثير منه لدى المرأة% 19.0مشاركة الرجل في القوة العاملة 
 %.79أعلى قلياًل من معدل الرجال  %73.9ل بطالة النساء ، ومعد%77في الوقت نفسه، كان معدل البطالة اإلجمالي في العينة مرتفعًا، إذ بلغ 

ارج التعليم أو العمل أو التدريب وبلغت نسبة الشباب خ. فوق سنة فما 95بين البالغين بعمر % 59.5كما سجل الشباب معدل مشاركة متدن في القوة العاملة بلغ بنسبة 
 %.57الشبانمقارنة ب% 39.0مع ارتفاعها في صفوف الشابات إلى % 19.7

 
 نهاية العام% 4214البطالة نحو 

، "المدن"رة العمل لـ ، في حين يؤكد مصدر في وزا9190نهاية % 50.5ويرّجح أن يبلغ % 71إلى نحو  9191وحسب تقديرات وزارة العمل اللبنانية، وصل معدل البطالة عام 
. كل كبيرخصوصًا أن األزمة الراهنة على المستويين المالي واالقتصادي قد رفعت من منسوب البطالة بشال توجد إحصاءات دقيقة تستطيع تحديد نسبة البطالة في لبنان، "أنه 

 ."البطالة صائية عاجزة عن تحديد نسبةوأن التطورات المتسارعة على هذا المستوى، يجعل أي جهة اح
ات وأكثر القطاعات التي شهدت عمليات صرف كبيرة للموظفين، هي قطاع. لوزارة العملرغم التوقعات السابقة  %51ولكن أتوقع أن نسبة البطالة فاقت :" وتابع المصدر

 ".وأيضًا قطاع اإلعالم الخدمات، مثل القطاع المصرفي والقطاعات الفندقية وقطاع البناء والمقاوالت،
 ."ليلتحقوا بوظائفهم موظفين في القطاع العام باتوا يغيبون عن عملهم لعجزهم عن تأمين بدل النقل"ا لفت إلى أن كم

ألفًا ممن كانوا  51، فتشير إلى أن صافي عدد الخارجين من سوق العمل بلغ 9190ولغاية شباط  9191أما إحصاءات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي منذ مطلع 
 .الضمانمسجلين ب

 
 "الفقر"ارتفاع معدل 

غالق أخرى ألسبا  .ب مالية، يدخل لبنان في كارثة اجتماعيةإن تسريح العمال والموظفين من مؤسساتهم وا 
حوالى  9190د الُبعد في العام ين يعانون من الفقر المتعدّ التابعة لألمم المتحدة عما وصل إليه مستوى الفقر بين اللبنانيين، فنسبة الذ" اإلسكوا"إذ تظهر دراسة أخيرة للجنة 

لت معدالت التضخم مستويات خطيرة وكبير %51ن الفقر الُمدقع المتعّدد الُبعد من العدد اإلجمالي للسّكان، فيما تبلغ نسبة من يعانو % 29 ة وصلت إلى ، في حين سجَّ
920.% 

ألف شخص عاطلون عن  521ألف شخص تركوا العمل، و 21أن هناك حوالى "الدين، إلى ولية للمعلومات، محمد شمس ، أشار الباحث في المؤسسة الد"المدن"وفي حديث لـ
 ".لى ارتفاع في معدالت الفقرما يؤدي حتمًا إ. وهو رقم متحفظ، من الممكن أن يرتفع بأي وقت. من القوى العاملة% 75مثل العمل، ما ي
% 51حوالى  ة الوطنية، ومع رفع الدعم ستزداد آفة البطالة، وسيتأثر قطاع المحروقات سلبًا، وقد يتضرران يتقاضون رواتبهم بالعملمعظم القوى العاملة في لبن"ويضيف أن 

 ".من العاملين في هذا القطاع
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عد تزايد تسريح العمال والموظفين البطالة في لبنان ارتفعت بأن معدالت "، "المدن"، أحمد ديراني، لـ"المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين"من جهته، أكد المدير التنفيذي لـ
خ قفال مئات الشركات والمؤسسات من دون سابق إنذار، وا   ".فاق السلطات المعنية في الحد من الخسائر ونزيف القطاعات اإلنتاجيةوا 

شباب نالت القسم األكبر من نسبة البطالة اآلخذة تمع، لكن ال شك بأن فئة الأن القطاعين العام والخاص تضررا بشكل كبير، فهذه األزمة طالت كافة فئات المج"ويضيف، 
 ".باالرتفاع

 
 بطالةرفع الدعم سيزيد من حدة ال

 :عن هذه اآلفة، مقسمًا البطالة إلى قسمين" المدن"هذا ويشرح رئيس االتحاد العمالي العام بشارة األسمر لـ
، وفئة الشباب كانوا أكثر عرضة للصرف في بالمئة 75من مجمل % 55اء كانت أكثر والمست وعند النس ،%75مست بحدود البطالة الناتجة من الصرف والتي ال -أوالً "
 .ألف عامل في القطاع المصرفي 97ن أصل آالف شخص م 7وحسب آخر حصيلة عمليات الطرد، صرف %. 91طاع المصرفي والقطاع السياحي بنسبة الق

التالي كانوا مشاريع منهم لم يجدوا أي فرصة عمل وب% 21: ألف جامعي نالوا شهاداتهم 975فعة أيضًا، إذ أن هناك عدم وجود فرص عمل فهي مرت البطالة الناتجة عن -ثانياً 
 ."هجرة

حسب دراسة  أنه"ويشرح، ". يع القطاعاتأما عملية رفع الدعم التي لطالما حذرنا منها، فستزيد من حدة هذه األزمة وستؤدي إلى كوارث عند العاملين في جم: "ويتابع األسمر
فترض أن يتضاعف عشر مرات، نظرًا إلى أنه قد ال يساوي، خالل وقت قصير، ثمن صفيحتي ألف ليرة، من الم 135أعدها االتحاد، فإن الحد األدنى لألجور، البالغ حاليًا 

 ".ماليين ليرة 3وبالتالي، منطقيًا يجب أن يكون بحدود  .بنزين
 ".تفعة أساساً ماليين ليرة، وبالتالي ستزداد نسبة البطالة المر  7لفة نقل وبدل مولد الكهرباء فقط، نحو أن المواطن يحتاج، لك"ويوضح األسمر، 

 
، وقد صّنفه ضمن أصعب ثالث أزمات "لماألكثر حدة وقسوة في العا"قتصادي الذي يمر به لبنان هو بأن االنهيار اال" البنك الدولي"هذه التقارير واألرقام تتماهى مع إعالن 

 .ضع خطة عمل صارمة توقف نزيف البطالة وتبعاتها االجتماعيةورغم ذلك تقف السلطة اللبنانية عاجزة عن و . اقتصادية واجتماعية ُسجلت في التاريخ الحديث
 
 

 


