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 مرات 3أعداد العاطلين عن العمل تتضاعف 

 البطالة تضرب أطنابها... وأمواج الهجرة تتالطم
 

 باتريسيا جالد
، اال أنها بدأت تشهد تزايدًا مع دخول البالد في تفاقم مؤشرات الركود %11.4بنسبة  2019و  2018ل الفترة الممتدة بين العامين كانت البطالة في لبنان خال

دية الدخول في أزمة مالية ونق وعجز ميزان المدفوعات وشح السيولة وتفاقم أزمة الدين العام ثم اهتزاز سعر الصرف وارتفاع التضّخم، وبالتالي بدء مالمح
، فبدأت العملة الوطنية رحلة اإلنهيار، جارفة معها معظم القطاعات اإلقتصادي، فأقفلت مؤسسات واستعرت البطالة 2019انفجرت معالمها في تشرين األول 

الدولية. ما يعني أن  حصاء المركزي ومنظمة العمل، كما جاء في تقرير حديث صادر عن إدارة اإل%29.6التي سّجلت في كانون الثاني من العام الجاري 
 .مّرات 3أعداد العاطلين عن العمل تضاعفت نحو 

في المئة من العاطلين يبحثون عن عمل لفترة تزيد  30إذًا، ثلث القوى العاملة الناشطة كانت عاطلة عن العمل مطلع العام الجاري، وبحسب التقرير ان نسبة 
هم من صفوف البطالة الطويلة األمد  2022ما يعني أن نحو نصف العاطلين عن العمل في العام  فترة تمتد بين سنة وسنتين،في المئة ل 19عن سنتين، و

 .التي تزيد عن فترة السنة
ى أن اذ أشار ال« نداء الوطن«ومعلوم أن نسبة البطالة لدى النساء تفوق الرجال، هذا ما أوردته الدراسات ولفت اليه رئيس اإلتحاد العمالي العام بشارة األسمر لـ

 .ن من الجامعاتبين العاملين والشباب المتخرجي %50، مشيرًا الى أن البطالة المست الـ%60نسبة البطالة لدى النساء قد ترتفع الى 
 

 التجارة والسياحة األكثر تضّررا  
القطاعات كافة وخصوصًا من القطاعين التجاري أولئك الذين صرفوا من »وتشمل جائحة البطالة التي تسارعت خالل العامين ونصف العام من اندالع األزمة، 

 .، كما أوضح األسمر«والسياحي األكثر تضّررًا من األزمة
آب الذي قضى على الحجر والبشر ما أدى الى تسريح  8الشلل التام أو شبه التام، فأقفلت الفنادق والمطاعم أبوابها خصوصًا بعد انفجار  فالسياحة أصابها

لعمالة الموسمية زاخرًا بالسّياح فنستعيد جزءًا كبيرًا من العمل السياحي، وأهمها ا 2022أن يكون موسم صيف »ويأمل األسمر مع التوقعات العمالة التي لديها، 
 .«وهم عبارة عن طالب يعملون في فترة الصيف لتوفير مؤونة أقساطهم الدراسية لفصل الشتاء

 .«ألف عائلة 200ألف عامل يعيلون نحو  120من الجهاز البشري أي نحو  %40دت نسبة بحسب التقديرات إن الخدمات السياحية فق»ويضيف: 
لم يتمكن من اإلستمرار، فأقفل أبوابه ال سيما »خّبط وسط األزمة للمثابرة على البقاء، البعض منها بحسب األسمر أما المؤسسات التجارية التي راحت تت

، ما ساهم بتفاقم البطالة ومعها الفقر الذي «واق مار الياس وجونيه والجديدة واألشرفية والمزرعة وفرن الشباكالمحالت في أسواق وسط بيروت التجارية، وأس
 .في المئة 80ة اللبنانيين الذين يعيشون تحت خطه الى وصلت نسب

ع اإلقتصادي واإلنتاجي وبالتالي المعيشي الى هجرة وأدى هذا الواقع المرير في البطالة المستدامة مع عدم بدء أي برنامج إصالحي من شأنه أن يحّسن الوض
 .الشباب الى الخارج

 
 فئات تتعرض للنزيف 5

 :لغاية اليوم، الى الفئات التالية 2019وفي هذا السياق قّسم األسمر النزف الحاصل منذ بدء األزمة في نهاية العام 
 

ألف غادروا البالد بحثًا عن فرص عمل في  200: نصف الخريجين البالغ عددهم نحو عاماً  22و  19الطالب الجامعيون الذين تتراوح أعمارهم بين  -1
 .أفضلالخارج ومستقبل 

 
 50وتراوحت نسبة األطباء المهاجرين بين  %40الممرضات واألطباء العاملون في القطاع اإلستشفائي: وصلت نسبة المهاجرين من الجسم التمريضي الى  -2
 .%60و 
 

، باعتبار %45و  40بنسبة تراوحت بين المعامل والمؤسسات الصناعية التي تدخل ضمن األعمال الفنية والمهارات: لجأوا الى الهجرة أيضًا العاملون في  -3
صفوف رة في أن أعمال البناء على صعيد المثال توقفت او هي شبه متوقفة ما فاقم البطالة للعاملين في هذا القطاع. حتى أن قطاع المعلوماتية شهد هج

 .العاملين فيه
 

ألف عامل الى النصف ويجري حديث عن تقليص عددهم  27تقّلص عددهم من  موظفو القطاع المصرفي، لهم حّصة أيضًا في البطالة وبالتالي الهجرة. اذ -4

https://www.nidaalwatan.com/author/68-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AF


 .%65آالف عامل، أي بانخفاض تراكمي نسبته  10الى نحو 
 

 غبن أيضًا في القطاعين الرسمي والخاص. فسلسلة الرتب والرواتب لم تشمل القطاع التربوي الخاص والموظفو القطاع التربوي ال سيما األساتذة يطالهم ال -5
مدرسين في اللغة حتى الزيادات التي حصلت، ما فّعل النزف نحو الدول العربية وتركيا بسبب إنشاء مدارس في البالد الستيعاب النزوح السوري والحاجة الى 

 .العربية
 200ح القيمة التي يتم ايداعها عن كل ولد بين اإلستاذ تّم إنشاء صندوق في المدارس الخاصة بالدوالر األميركي يسّدد جزء منه لألساتذة. وتتراو ولتحسين راتب 

 .مليون ليرة فبعض المدارس اعتمدتها وأخرى ال لغاية اليوم 1.325وألف دوالر وحتى أكثر. وبالنسبة الى زيادة الـ
 

 ناعي... متماسكونموظفو القطاع الص
 

لوحيد المتوازن في ظّل نمو بعض الصناعات أهّمها الغذائية والدوائية. هذا القطاع هو ا»وبالنسبة الى العاملين في القطاع الصناعي، أّكد األسمر أن 
 .لورق فاحتلت مكانها الطبيعيوصناعات مواد التعقيم ازدهرت بدورها، وأعيد إحياء صناعات األلبسة واألحذية، اما صناعات مواد النايلون وا

 .تعلقة بالدهانات واأللومنيوم واألخشاب بسبب عدم وجود ورش عملوبالنسبة الى صناعات مواد البناء تراجعت كثيرًا ال سيما تلك الم
 

 زيادات لجنة المؤّشر
 الهجرة؟لكن هل الزيادات التي أقّرتها لجنة المؤشر ستحّسن وضع العامل وتحّد من موجة ترك العمل و 

مع صندوق النقد العالمي، والمباشرة باإلصالحات، ولكن ستحّد من تفاقم  طبعًا تلك الزيادات لن تحّد من الهجرة في ظّل انعدام الثقة بالبالد وعدم توقيع اتفاق
 5دنى لألجر يجب في وضعنا الراهن أال يقّل عن الفقر، الذي ال يعرف حدودًا مع اتجاه الدوالر الصعودي وانهيار العملة ومعها القدرة الشرائية، فالحد األ

 .ل دونهماليين ليرة كي ال يقع أي مواطن على خّط الفقر ب
مليون ليرة على األجر  1.325وحول الزيادات الى أقّرتها لجنة المؤشر التي يرأسها وزير العمل مصطفى بيرم، يذكر أنه منذ شهر تم إصدار مرسوم بزيادة 

ليوني ليرة، استتبعتها يوم الجمعة ألف ليرة الذي هو يقّل عن سعر صفيحة بنزين الى م 675اليين ليرة، ما يعني رفع الحّد األدنى من م 4الذي هو دون الـ
 .لبنانية مليون ليرة 2.600ماليين ليرة، ما يرفع الحّد األدنى المسّجل في الضمان الى  5ألف ليرة على الراتب الذي هو دون الـ 600المنصرم زيادة بقيمة 

 2.5مليار ليرة، اذ سترتفع نسبة إشتراكات الضمان من  800شهر نحو ا 6هذا األمر سيزيد مدخول الضمان اإلجتماعي من اليوم ولغاية نهاية السنة أي لفترة 
وتعويضات عائلية، ما سيؤدي الى  إشتراكات مرض وأمومة وتعويضات نهاية خدمة %23.5ماليين ليرة، باعتبار أن الضمان يقتطع نسبة  5مليون ليرة الى 

 .من الفاتورة اإلستشفائية %90بدل  %10أضعاف بعد أن بات يغطي نسبة  4رفع الضمان تعرفة اإلستشفاء 
 

 القطاع العام
اع مع رئيس مجلس الوزراء في هذا بالنسبة الى القطاع الخاص، أما بالنسبة الى القطاع العام الذي يسّجل إضرابًا منذ نحو أسبوع فقد تّم التوافق خالل اجتم

ماليين  3مليون ليرة وال تزيد عن  1.500هي عبارة عن نصف راتب ال تقّل عن حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي، على دفع المساعدات اإلجتماعية و 
 .«صيرفة»ليرة تودع في المصرف، على أن يسحبها الموظف بالدوالر األميركي وفق سعر 

يها بهدف الصمود والبقاء في عمله والمحافظة لمستمّر ودولرة األمر الواقع، دفعا قوى اإلنتاج الى اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسند العامل لداذًا نزف البطالة ا
 .قدر المستطاع على ما تبقى من الكفاءات وأصحاب الخبرات في البالد

مليار ليرة من خالل قانون معجل مكّرر للتمكن من أداء التعاونية واجباتها  500الموظفين بـهناك سلسلة من المطالب لإلتحاد العمالي العام مثل رفد تعاونية 
 2هم ال تقّل عن المنتسبين اليها، وكذلك األمر بالنسبة الى قوى األمن الداخلي للناحية اإلستشفائية، أما العسكريون فيجب ضمن الموازنة إقرار زيادة لتجاه 

 .ماليين ليرة 6مليون ليرة وال تزيد عن 
 

 ألف أجير تركوا عملهم 60كركي: أكثر من 
ألف أجير تركوا عملهم منذ بدء األزمة المالية واإلقتصادية في البالد، ما  60أن أكثر من « نداء الوطن«أّكد مدير عام الضمان اإلجتماعي د. محمد كركي لـ

 .دون تغطية الضمانألف مواطن من أجراء وأفراد عائالتهم باتت من  220يعني أن نحو 
مليون مضمون مع أفراد عائالتهم في  1.400الى  2019مليون مستفيد في نهاية العام  1.620يدون من الضمان من وبذلك تراجع إجمالي الذين كانوا يستف

ن2021نهاية العام  شاء نظام تأمين ضد البطالة الذي يدرس . ويعّول كركي على إقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان اإلجتماعي وا 
لتي أدت ة، والمقّدم من النائبين طوني فرنجية وبالل عبداهلل لدعم العاطلين عن العمل الذين تفاقم عددهم بعد جائحة كورونا واألزمة المالية الدى اللجان النيابي

 .الى صرف المؤسسات الكثير من عمالها


