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عىل وقع مسلسل املصاعب التي عمت مختلف وجوه حياة اللبنانيني، ارتفعت نسبة الهجرة بشكل مقلق. فقد مست االزمات 
مصالحهم اليومية واالكرث حيوية، وصوال اىل لقمة عيش باتت صعبة املنال. وال يخفى، ان ما بلغته تردداتها جعلت املواجهة 

عملية صعبة، ليس بسبب فقدان القدرات الكافية فحسب بل الن الخالفات السياسية زادت من حدتها

بشارة األسمر: اكثر من 225 الف خريج 
لم يجدوا فرص عمل الئقة في لبنان

الملف
جورج شاهني

عىل  ترتبت  التي  النتائج  عن  معزل  يف 
ان  واضحا  ظهر  وتشعبها،  العقد  مجموعة 
انتهت  ما  اخطر  من  هي  العاملية  الهجرة 
اليه. مرد ذلك اىل فقدان مقومات التصدي 
نتيجة  العمل  فرص  تقلص  بعد  والصمود 
افقد  مام  اخرى،  وتعرث  مؤسسات  اقفال 
الحياة االقتصادية واملالية دورتها الطبيعية. 
العاميل  االتحاد  رئيس  اليه  لفت  ما  هذا 
االسمر يف مقابلة مع  بشارة  الدكتور  العام 
الهجرة  انواع  فيها  صنف  العام"،  "االمن 
اليها  دفعت  التي  والظروف  العاملية 

والنتائج املرتتبة عليها وسبل مواجهتها.  

قادت  التي  واالسباب  الظروف  هي  ما   ■
العاملية  وخصوصا  اللبنانية  الهجرة  اىل 

منها؟ 
حد  اىل  االقتصادية  الحركة  تباطؤ  لعل   □
من  القطاعات،  بعض  يف  النهايئ  التوقف 
قيمة  تدين  اىل  وصوال  الهجرة  اسباب  ابرز 
الدوالر،  صعود  واستمرار  الوطنية  العملة 
جعلت  التي  الكبرية  االحتكارات  وجود  مع 
يوم.  بعد  يوما  يزداد صعوبة  الحيايت  الواقع 
من  الهجرة  ظاهرة  مقاربة  ميكن  عليه، 
العاملية  بالحركة  قياسا  عدة،  انواع  خالل 
باقسامها املختلفة. فكل من ميارس عمال هو 
الفنية  العاملية  الهجرة  هناك  لذلك،  عامل. 
خاص،  بنوع  منها  والصناعية  املتخصصة 
وهو ما يهدد حركة االنتاج وحجمها. الهجرة 
ابعدت  التي  والصحية  والطبية  الفنية 
جانب  اىل  واملمرضني،  واملمرضات  االطباء 
مبختلف  التعليم  قطاع  يف  الرتبوية  الهجرة 
القطاع  يف  الهجرة  اليهم  تضاف  مراحله. 
الحركة  توقف  بعد  واملعامري  الهنديس 

له  الذي  العقاري  القطاع  وشل  العمرانية، 
انعكاساته عىل اكرث من 35 مهنة واختصاصا 
وقطاعا. وان ننَس لن ننىس الهجرة الشاملة 
يف  خرباته  بكامل  السياحي  القطاع  يف 
ودور  السياحية  واملنتجعات  الفنادق  ادارة 
مبغادرة  الهجرة  مظاهر  توجت  لقد  اللهو. 
تتوافر  حيث  اىل  والرساميل  العمل  اصحاب 
من  طواقمهم  ومعهم  االجنبية  العمالت 
مختلف االختصاصات. اىل هذه املوجات من 
الجامعيني  هجرة  تجاهل  ميكن  ال  الهجرة، 
وهي  االدمغة،  اصحاب  من  والجامعيات 
هجرة كارثية افرغت لبنان من كفاياته وقد 
الـ225  املاضيني  العامني  يف  عددهم  تجاوز 
يف  الئقة  عمل  فرصة  يجدوا  مل  خريج  الف 
االمن  مراكز  امام  الطوابري  هي  وها  لبنان، 
مخاطر  عىل  برهان  خري  والسفارات  العام 
العاملة  هجرة  ايضا  هناك  منه.  نعاين  ما 
رواتبهم  لتأمني  العجز  ظل  يف  االجنبية 
 675 كان  االدىن  فالحد  الصعبة.  بالعمالت 

الفا ومل يعد يساوي 40 دوالرا امريكيا. 

منظمة  هجرة  هناك  ان  تعتقد  هل   ■
من  وهل  اللبنانية،  الخربات  الستقطاب 

دول تقدم تسهيالت محددة؟
هجرة  عن  معلومات  اي  لدينا  ليست   □
الزامية او بطريقة منظمة، بقدر ما قادت 
ما  نعيشها.  التي  الصعبة  الظروف  اليها 
هجرة  اىل  تحولت  انها  مخاوفنا  يعزز 
لبنان  افرغت  التي  االوىل  العاملية  الحرب 
استمرار  يعززها  وما  سكانه،  ثلث  من 
الرتدي االقتصادي وعدم وجود ما يؤرش اىل 
املطلوب  االدىن  الحد  يف  وان  قريبة  حلول 

لوقف هذا النزف الحاد.

للرواتب  متعمدا  تقليصا  تبلغتم  هل   ■
عندما  اللبنانيني  للوافدين  املخصصة 
العملة  انهيار  خلفية  عىل  تحتسب 

الوطنية؟ 
االخبار  هذه  مثل  مسامعنا  اىل  تناهت   □
اىل  الوافدة  العاملة  اليد  مع  التعاطي  عند 
وخصوصا  لبنان،  من  مبارشة  الدول  بعض 
امرا  يكون  قد  الخليج. وهو  يف بعض دول 
طبيعيا ان تقدم العرض طلبا لفرص العمل 
عىل ما هو متوافر، وتحديدا يف القطاعات 
الفندقية والسياحية التي مل يتجاوز الراتب 
الشهري لبعض اصحاب الخربة حواىل 500 

دوالر امرييك.

الهجرة  موجات  تواجهون  وسائل  بأية   ■
التي عززتها االزمات املتناسلة؟

□ عندما تكون السلطة التنفيذية يف حالة 
من  اقرتبت  وقد  تعيشها  التي  الوهن 
القيام بواجباتها،  القدرة عىل  الشلل وعدم 
املمكنة  املعالجات  سلبا عىل  ذلك  ينعكس 
الذي  العام  العاميل  االتحاد  دور  وعىل 
تنفيذية  سلطة  مع  التعاطي  اىل  يحتاج 
متمكنة وقوية للتعاون معها. لكن ذلك ال 
يحفزه عىل  فهو  بل  ال  االتحاد،  دور  يلغي 
الهجرة  من  للحد  الجهود  من  املزيد  بذل 
الكيفي  الرصف  عن  الناجم  النزف  ووقف 
ضامن  اىل  والسعي  االستغاليل،  والتعسفي 
عرب  ظروفها  وتحسني  العمل  فرص  دميومة 
اعادة النظر يف الحد االدىن لالجور والشطور 
عىل الراتب يف القطاعني العام والخاص، وما 
جرى اخريا يثبت ذلك. لذلك، نسعى اليوم 
الرواتب  يف  النظر  اعادة  اىل  الحكومة  مع 
والتعويضات  النقل  بدل  كمثل  ومالحقها، 

العائلية واملنح املدرسية وتقدميات الضامن 
االجتامعي والصناديق الضامنة والتعليم يف 
املراحل املدرسية من االبتدايئ اىل الجامعي 
يف  نحن  الوطنية.  الجامعة  وجود  ظل  يف 
ثالثة  عن  الدفاع  نتعهد  العاميل  االتحاد 
للضامن  الوطني  الصندوق  هي  عناوين 
وتعاونية  الضامنة  والصناديق  االجتامعي 
الحكومية،  املستشفيات  املوظفني، 
والجامعة الوطنية والتعليم الرسمي يف كل 
مقومات  تضمن  العنارص  فهذه  مراحله. 
هذا  يف  تصب  وتحركاتنا  للعامل،  الصمود 
االول  الدفاع  خط  يف  نحن  لذلك  االتجاه. 
ومتعاقد  عامل  الف   900 مصالح  عن 
اىل  وقوفنا  اىل  بالنسبة  كذلك  ومتقاعد. 
من  واالمنية،  العسكرية  االسالك  جانب 
وامن  داخيل  امن  وقوى  عام  وامن  جيش 
الضامنة لالستقرار  دولة، الن صمودها هو 
فاملخاطر  الهجرة،  تفاقم  ومينع  واالمن 

االمنية تعزز النزف القائم.  
 

وتجاوز  القوانني  كرثة  من  خرباء  يشكو   ■
من  فهل  اخرى،  تطبيق  وعدم  بعضها 

تصنيف لديك لها؟
عامة  بصورة  الدولة  مؤسسات  انهيار   □

من  واالجراء  املوظفني  متكني  وعدم 
يف  القوانني  يجعالن  بعملهم،  االلتحاق 
الرسمية  املؤسسات  واقع  الريح.  مهب 
املحروقات  انعدام  فاىل  مخيف،  اليوم 
من  به  تسببت  وما  اسعارها  وارتفاع 
يحتاجها  التي  الخدمات  توقفت  فوىض، 
اللبناين واملقيم. هذا ما نشهده يف وزارات 
وكهرباء  واملرفأ  العامة  ومؤسساتها  الدولة 
وعامل  اوجريو  يف  كام  املياه  ومصالح  لبنان 
عندها.  نتكلم  قوانني  اي  فعن  االتصاالت، 
بقدر  وجودها  عدم  من  نشكو  ال  نحن 
الشكوى من عدم تطبيقها، علام ان بعضها 
يسمح  ما  هو  نحتاجه  وما  تحديثه  جرى 
الوزراء  مجلس  قال  باالمس،  بتطبيقها. 

االدارات  يف  الحضور  بتوفر  له  تعميم  يف 
الرسمية بنسبة 66%، وهو ما ينعكس عىل 
ادائها. كام ان 50% من املوظفني املسجلني 
راتبهم  يتعدى  ال  الضامن  صندوق  لدى 
كاف  غري  وهو  لرية،  مليون  ونصف  مليون 
للحد االدىن من العيش يف ظل فقدان النقل 

العام وبقية الخدمات املطلوبة. 

■ بدأت االستعدادات لتحديد نسبة مؤرش 
واالجور،  الرواتب  يف  النظر  واعادة  الغالء 
لرية  ماليني  بـ7  مطالبتكم  يربر  الذي  فام 

حدا ادىن لالجور؟
□ صحيح، انطلقنا يف ورشة تصحيح االجور 
بالتفاهم مع رئيس الحكومة ونائب رئيسها 
االقتصادية  الهيئات  وسمت  العمل،  ووزير 
ورقة  اعددنا  املؤرش.  لجنة  اىل  ممثليها 
وارقام  احصاءات  عىل  مبنية  واضحة  عمل 
برضورة  اويل  تقدير  اىل  اوصلتنا  منطقية 
رفع الحد االدىن من  675 الف اىل 7 ماليني 
والكهرباء  النقل  كلفة  بلغته  مبا  قياسا  لرية 
ما بني تسعرية الكهرباء الرسمية واملولدات 
املنتجة للطاقة. وواقع الحياة بشقيه السكن 
الطبابة  وكلفة  متلكا،  او  ايجارا  كان  ان 
مخصصات  تجاوزت  التي  واالستشفاء 
الضامنة  والصناديق  االجتامعي  الضامن 
وملحقاتها  املدرسية  االقساط  كلفة  اىل 
واملرشب.  املأكل  عدا  وكتب  قرطاسية  من 
اشخاص،  اربعة  من  لعائلة  االدىن  فالحد 
انواع  معظم  عن  تستغني  ان  عليها  التي 
اللحوم والفواكه والخرضوات، يحتاج اىل 4 
ماليني لرية نتيجة انهيار اللرية، اىل ان وصلنا 
مفرغة  حلقة  ضمن  فيها  ندور  مرحلة  اىل 
مقفلة.  دائرة  يف  االزمات  فيها  تتناسل 
الحوار،  عىل  منفتح  العام  العاميل  االتحاد 
تقول  ما  عىل  تقوم  تسوية  الية  وجاهز 
تنص  التي  العمل  قانون  من   44 املادة  به 
عىل ان الحد االدىن لالجور هو الحد االدىن 
املفاوضات  اىل  نتجه  نحن  الالئق.  للعيش 
لالحصاء  العامة  املديرية  ارقام  اىل  استنادا 
التي  الدولية  املنظامت  وتقارير  املركزي 
قالت كلمتها يف نسبة البطالة والفقر والحد 

ان  علام  العيش.  مقومات  من  االدىن 

رئيس االتحاد العاميل العام الدكتور بشارة االسمر.

نحن ال نشكو من 
عدم وجود القوانني بقدر 

عدم تطبيقها
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عدم وجود اي سعر رصف ثابت للدوالر 
ينعكس سلبا عىل امكان الوصول اىل نتائج 
عملية ملثل هذا الحوار، ناهيك بعدم وجود 
مقاربة  اىل  نسعى  نحن  ترشيعي.  استقرار 
االمم  ممثيل  اىل  وتحدثنا  للواقع،  دقيقة 
والدولية  االقليمية  واملنظامت  املتحدة 
وابلغناهم  االجتامعي،  بالوضع  املعنية 
القوى  بوجود 300 الف موظف مبن فيهم 
القطاع  يف  الف  و700  واالمنية،  العسكرية 
السياحي  القطاع  يف  الفا  و150  الخاص، 
واضحة  مقاربة  لديهم  ان  لنا  فتبني  وحده، 
والتعليمية  الصحية  النواحي  مختلف  من 

واالجتامعية واالمناء وااليواء.  

منطقية؟  االرقام  هذه  ان  تعتقد  هل   ■
وتردي  التضخم  نسبة  ارتفاع  عىل  تؤثر  اال 
تجاوب  تقدرون  وكيف  النقدي؟  الوضع 

القطاعني الرسمي والخاص؟
يكون  قد  الخاص  القطاع  مع  الحوار   □
اىل  نظرا  العام،  القطاع  مع  منه  اصعب 
فالقدرات  القرار.  واصحاب  االراء  تعدد 
التي  القوية  الخاصة  املؤسسات  بني  متيز 

وموظفيها  عاملها  تجاه  مببادرات  قامت 
فيام  منا،  مبادرة  اي  تنتظر  ان  دون  من 
عىل  تنعكس  مصاعب  تواجه  املتعرثة  تلك 
اصحاب العمل والعامل عىل حد سواء حتى 
الحاالت،  كل  يف  االقفال.  فضل  بعضها  ان 
نشعر باننا نحتاج اىل الترشيع والتفاهامت 
الخاصة  املؤسسات  اوضاع  ظل  يف  الثابتة 
العام  القطاع  مع  الحوار  لذلك،  املتفاوتة. 
وهو  واحد  العمل  فصاحب  بكثري،  اسهل 
من  التفاهم  جرى  وكام  اللبنانية،  الدولة 
النقل،  بدل  ورفع  املنحة  شهر  عىل  قبل 
اخرى عىل  تفاهامت  اىل  نتوصل  ان  ميكننا 
انتظار  يف  اقرتحنا،  كام  كاملة،  لسنة  االقل 

ان  ميكن  وما  السياسية  الصورة  تنجيل  ان 
وتأمني  اصالحات  من  الحكومة  به  تقوم 
الذي  الحد االدىن من االستقرار االجتامعي 

يؤسس لالستقرار االمني والوطني.

اصدار  اىل  حاجة  هناك  ان  ترى  هل   ■
ترشيعات وقوانني جديدة تطوق مجموعة 

االزمات؟
قرارات  يف  يكمن  اليوم  اليه  نحتاج  ما   □
اعادة  منها  وطارئة،  موضعية  واجراءات 
يف  وتصحيحها  لالجور  االدىن  بالحد  النظر 
تصحيح  فآخر  والخاص.  العام  القطاعني 
عمل  عىل  يومها  واتفقنا   2011 عام  جرى 
مستدام للجنة املؤرش التي عليها ان تصدر 
عىل  االجور  لتصحح  السنوية  تقاريرها 
مل  نظرية  عمل  الية  بقيت  لكنها  اساسها، 
تطبق حتى اليوم. نحن نعرف ان ما تجنيه 
منها  مليار  الف   14 يقارب  سنويا  الدولة 
العام،  الفا للرواتب واالجور يف القطاع   12
وعليه كيف ميكن مقاربة ملفات وعناوين 
الحياة  تنعش  واستثامرية  خدماتية  اخرى 

االقتصادية يف البالد.

اخىش تكرار هجرة الحرب العاملية االوىل التي افرغت لبنان من ثلث سكانه.

االحصاءات دفعتنا 
الى املطالبة برفع 

الحد االدنى من  675 الف 
ليرة الى 7 ماليني 


