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الملف
عصام شلهوب

ال توصيف ملدى قساوة الفقر في لبنان
عجاقة :حالة أصبحت تد ّرس في الجامعات
ّ

امام اللبناين .عمليا تعرض القطاع
املرصيف لدين الدولة (اي حجم االقراض
للدولة) بنسبة كبرية ،كان معروف
النتائج منذ فرتة طويلة خصوصا مع اداء
الحكومات املتعاقبة التي استهلكت كام
كبريا من الدوالرات للكهرباء واالسترياد
عامة ،والفساد الذي طاول املناقصات
العمومية .بالتايل هناك مشكلة سيولة
يف العملة الصعبة واضحة املعامل ،ومع
تفيش السوق السوداء ورضب اللرية
اللبنانية يف هذه السوق اصبح املواطن
اللبناين شبه معدم ينتظر البطاقة
التمويلية التي ستؤمن له (يف حال تم
تامني متويلها)  25دوالرا شهريا وهو
الذي كان يرصف هذا املبلغ يف يوم
واحد!

تعب فعليا عن هذه القساوة التي نخرت
تتكاثر التعابري التوصيفية للفقر يف لبنان لقياس مدى قساوته ،لكنها ال ميكن ان ّ
هياكل االرس .فقد رضب هذا الفقر الطبقة املتوسطة التي اضمحلت يف شكل كاريث .فمع طلوع كل فجر ،يتعمق الفقر
ويسابق اي توصيف ،وقد يكون مجديا اكرث ادخال كلمتي العوز والحرمان اىل قاموس هذه التعابري

بلغت نسبة الفقر هذه السنة  72يف املئة،
وطبعا فان الفقر املدقع ازداد ،ليصل اىل
 40يف املئة .ان تطور ديناميكية الفقر
اصبحت حالة تدرس يف الجامعات ،كام
قال الدكتور جاسم عجاقة يف حديث اىل
"االمن العام" .ورأى ان اي امل يف اعادة
تكوين الطبقة املتوسطة مير الزاميا عرب
اعادة احياء املاكينة االقتصادية وخلق
فرص عمل للمواطنني.
■ كيف اصبح اللبناين فقريا؟ وهل كان
للسياسات االقتصادية التي اتبعتها
الحكومات املتعاقبة دور يف الوصول اىل
افقار اللبنانيني؟
□ السياسات الحكومية تهدف اىل تأمني
حياة كرمية للمواطن ،عمال برشعة
حقوق االنسان وبنظرية افالطون التي
تنص عىل ان النخبة السياسية هي التي
تدير شأن عامة الشعب .وبالتايل ،فان
تربير وجود اي سلطة يف العامل مير قبل
كل يشء مبصلحة املواطن التي ميكن
اختصارها باملؤرشات الـ 17التي نص
عليها برنامج االمم املتحدة لالمناء،
والذي يأيت عىل رأسها مؤرشا محاربة
الفقر والقضاء عىل الجوع .اللبناين
اصبح فقريا كنتاج لغياب السياسات
الحكومية التي تعنى بالشأنني
االقتصادي واالجتامعي .فالسياسة
الحكومية التي تتم مامرستها يف لبنان،
تقترص عىل الشق السيايس وعىل بعض
املشاريع االقتصادية التي غالبا ما
يكون هدفها انتخابيا .وبالتايل غاب
شق التخطيط عن الدولة واملشاريع

العابرة للحكومات ،التي تهدف اىل
تحسني الوضع االجتامعي للمواطن.
عىل مستوى الفرد يصبح االنسان فقريا
عند فقدانه عمله مع غياب اي مدخول
ريعي ،لكن عىل مستوى الشعب
يصبح االنسان فقريا عند غياب ماكينة
اقتصادية قوية قادرة عىل اطعامه،
وهذا ما حصل تحديدا يف لبنان .مل
تستطع السياسات الحكومية املتعاقبة
خلق ماكينة اقتصادية مستدامة قادرة
عىل تأمني حياة كرمية للمواطن .تنص
النظرية االقتصادية عىل ان ثبات
االسعار هو عنرص اسايس يف الحفاظ
عىل حياة كرمية للمواطن .هذا الثبات
شهده لبنان من اواخر تسعينات القرن
املايض وحتى العام  ،2019مع اعتامد
سياسة الثبات النقدي ،واذا كان هذا
الثبات هو نتاج طبيعي القتصاد قوي،
اال انه ويف حالة لبنان كان الثبات
النقدي آتيا من السياسة النقدية ،التي
كان عامدها جذب العملة الصعبة.
هذه السياسة وصلت اىل حائط
مسدود مع القرارات املتتالية التي
اعتمدتها الحكومة السابقة من وقف
دفع سندات االوربوند (مصدر اسايس
اسرتاتيجي للعملة الصعبة للحكومة
اللبنانية) ،وهو ما عزل لبنان عمليا عن
النظام املايل العاملي ،وحرم املودعني من
اموالهم عمال مببدأ ان الدولة اقرتضت
يف شكل اسايس من اموال املودعني عرب
القطاع املرصيف .اضف اىل ذلك االزمة
السياسية املستجدة منذ العام 2019
والتي ساعدت يف شكل كبري يف عزل

لبنان ومنع تدفقات العملة الصعبة
اليه ومنع الحلول االقتصادية.
■ هل زالت الطبقة الوسطى يف لبنان،
وهل مثة امل يف اعادة تكوينها وما هي
نسبة الفقر الحقيقية؟
□ االزمة التي عصفت بلبنان منذ العام
 2019وحتى يومنا هذا ،ترافقت مع
فساد سمح بخلق مضاربة عىل اللرية
اللبنانية وهزها يف الصميم ،وهي التي
كانت محصنة باكرث من  40مليار دوالر
امرييك احتياطات من العمالت االجنبية.
هذه املضاربة تشكل مخالفة واضحة
للامدة  319من قانون العقوبات التي
تجرم التشهري واملضاربة عىل العملة
الوطنية ،لكن مل تتم مكافحتها كام كان
مفروضا .التطبيقات التي اصبحت تقيم
اللرية اللبنانية مقابل الدوالر االمرييك،
سمحت للتجار بالتالعب بلقمة عيش
املواطن اللبناين وقضت عىل قدرته
الرشائية يف ظل عزل لبنان ماليا عن
العامل .واخذت بعض العصابات بعمليات
احتكار وتهريب ،حرمت الشعب اللبناين
من السلع والبضائع التي يحتاج اليها يف
حياته اليومية .اذا كانت االجهزة االمنية
والقوى العسكرية قد قامت بعمليات
مكافحة لهذه املامرسات املخالفة
للقانون ،اال ان القرار السيايس كان غائبا
وهو ما حد من قدرة هذه االجهزة عىل
القيام بواجبها الوطني تجاه شعبها.
ايضا ادى تخلف الدولة عن تسديد
ديونها للمصارف اىل عجز هذه االخرية
عن اعطاء املودعني اموالهم يف املصارف،

الخبري األقتصادي الدكتور جاسم عجاقة.

وهو ما رضب يف شكل كبري قدرة
املواطنني لدرجة تطورت معها ديناميكية
الفقر يف شكل غري مسبوق (اصبحت
حالة تدرس يف الجامعات) ،حيث زادت
نسبة الفقر من  %30يف العام  2019اىل
اكرث من  %50يف العام  ، 2020واكرث من
 %72يف العام  .2021اما الفقر املدقع
الذي يطاول من له مدخول يقل من
 1.9دوالر امرييك يوميا ،فقد كان %8.3
يف العام  2019ليصبح  %23.5يف العام
 2020و %40يف العام  !2021اما الطبقة
املتوسطة فقد شهدت تراجعا كارثيا من
اكرث من  %60يف العام  2019اىل %40
يف العام  2020و %20يف العام .2021
هذه الطبقة  -اي املتوسطة  -هي عامد
االقتصاد واملالية العامة ،من ناحية
انها تعمل وتدفع رضائب ،وبالتايل فان
القضاء عليها يقيض يف الوقت ذاته عىل
مدخول الدولة من الرضائب .ان اي امل
يف اعادة تكوين هذه الطبقة مير الزاميا
عرب اعادة احياء املاكينة االقتصادية
وخلق فرص عمل للمواطنني ،وهو ما
سيسمح بعودة مداخيل مقبولة كافية

الطبقة املتوسطة
تراجعت الى %20
عام 2021

يف حدها االدىن لخروج املواطنني من
الفقر ،وما يستوجب عملية اصالحية
شاملة.
■ هل تعتقد ان اللبناين اصبح معدما
عىل الرغم من امتالكه مدخرات يف
املصارف؟
□ ويالالسف ،الوضع املزري الذي وصل
اليه لبنان جعل املواطن يف حال من
العجز شبه الكيل ،وال يوجد امامه اال
باب الهجرة للخروج من هذا املصري
املحتم الذي فرضه االداء السيايس ،وما
ارتفاع عدد طلبات جوازات السفر ،اال
اكرب دليل عىل غياب الخيارات االخرى

■ عىل اساس امتالكه مدخرات او
اموال احتياط يف منزله ،اال تعتقد ان
حصول املودعني عىل اموالهم قد يغري يف
واقعهم املعييش؟
□ من البديهي القول ان حصول املودع
عىل اموال سيغري من واقعه ،لكن السؤال
الجوهري اىل متى ستغري هذه االموال من
واقعه؟ املشكلة االساسية انه مع النظام
االحتكاري القائم ،لبنان قادر عىل استنزاف
عرشات املليارات من الدوالرات سنويا
وبالتايل من دون عملية اصالحية ،وجود
املال بيد املواطن هو تأخري لعملية تجويعه
فقط ال غري .املعلومات التي يتم ترسيبها
من خطة حكومة الرئيس ميقايت تنص عىل
ان املودعني الذي ميتلكون ودائع بقيمة 70
الف دوالر سيحصلون عىل كامل ودائعهم
عرب التعميم  158نظرا اىل ان هذه الفئة
هي من الطبقة الفقرية واملتوسطة .اما
الودائع التي تتخطى  70الف دوالر ،فانها
ستكون عىل االرجح موضوع متلك اسهم
يف املصارف او يف رشكة تدير بعض اصول
الدولة عىل ان يتم سد هذه الودائع من
ارباح هذه الرشكة عىل فرتة قد تصل اىل
اكرث من عرش سنوات بحسب نسبة التملك
التي يقال انها طوعية .يف الواقع اي قرار
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هو حرصي يف يد الحكومة عمال بالدستور
اللبناين ،وبالتايل يجب عىل حكومة الرئيس
ميقايت االلتئام فورا واخذ القرارات الالزمة
للعملية االصالحية وتنفيذها ،وهذا يف ظل
اطار برنامج صندوقي.
■ ما هي نسبة اللبنانيني الذين يتكلون
عىل تحويالت مالية من الخارج؟
□ ال ارقام رسمية حول عدد او نسبة
اللبنانيني الذي يعتمدون عىل التحاويل،
اال ان هذه النسبة تتخطى من دون
ادىن شك  %40من الشعب ،وبالتايل فان
التشنج السيايس مع الدول الخليجية
او مع املجتمع الدويل سيؤدي حكام
اىل مأساة ،اذا ما تم اتخاذ اجراءات
انتقامية عىل هذا املستوى.
■ انهيار اللرية هو اساس االزمة
املعيشية وتدهور القدرة الرشائية .فام
هي قدرة مرصف لبنان عىل استعادة
دوره يف سياسة تحديد سعر الرصف؟
□ ال اوافق عىل استخدام عبارة "انهيار
اللرية" حتى ولو ان النتيجة هي نفسها.
اللرية تعكس ثروة لبنان اي اقتصاده
وثرواته الطبيعية .هيكلية االقتصاد

املصارف اقرضت الدولة فحرمت املودعني من اموالهم.
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شبه معدومة مع استرياد اكرث من %85
من استهالك لبنان ،والرثوات الطبيعية
(مياه ونفط وغاز) غري مستغلة .اذا من
الطبيعي ان يكون هناك طلب كبري عىل
العملة الصعبة يف مقابل اللرية اللبنانية.
املرحلة السابقة متيزت بتدفقات مالية
هائلة بالعملة الصعبة ،ومل يتم استغالل
هذه التدفقات لالستثامر يف االقتصاد
وجعله منتجا اقله لسد  50اىل %70
من االستهالك املحيل .بالتايل ،مع اول
اشتباك سيايس تم وقف هذه التدفقات
وهو ما حرم لبنان من قدرته عىل اكفاء
نفسه؛ وفاقم الوضع تفيش الفساد
والسوق السوداء .النظرية االقتصادية
واضحة عىل هذا الصعيد ،وتنص عىل
ان الثبات االجتامعي يعتمد عىل الثبات

النظام االحتكاري
القائم يستنزف مليارات
الدوالرات

النقدي ،الذي يعتمد بدوره عىل ماكينة
اقتصادية ناشطة .االهم انه ال ميكن
العودة اىل منو اقتصادي من دون قطاع
مرصيف ،عمال مببدأ ان القطاع املرصيف
هو املمول لالقتصاد .اذا ومام تقدم ،اي
عودة لنمو اقتصادي يجب ان متر حكام
بعودة القطاع املرصيف وهو ما سيفرضه
صندوق النقد الدويل اذا ما تم توقيع
برنامج معه.
■ من اين يبدأ مسار العودة اىل االستقرار
النقدي واالقتصادي واالجتامعي؟ وما
هو الوقت الذي سيستغرقه؟
□ العودة اىل االستقرار بكل ابعاده
السياسية واالقتصادية واالجتامعية
والنقدية واملالية والبيئية ،مير الزاميا
بسيادة القانون .مشكلة لبنان ان قوانينه
غري مطبقة ،فالفاسد ال يحاكم ألن البعض
يعترب ان ذلك هو مس بالسلم االهيل،
والبعض االخر يرى يف عدم تطبيق
القوانني مجال حرية اضافيا .الجدير
ذكره ان هناك اكرث من  50قانونا غري
مطبقني يف لبنان ،وهو امر ميكن اعتباره
اساس املشكلة االقتصادية يف لبنان،
نظرا اىل ان االقتصاد يعتمد عىل قواعد
منصوص عليها يف الدستور والقوانني وال
ميكن ألي مستثمر اجنبي ان يستثمر يف
لبنان من دون سيادة القانون.
من هذا املنطلق ،نرى ان عملية االصالح
هي جوهرية ويجب تنفيذها ضمن
برنامج صندوقي ،نظرا اىل ان ضغط
املجتمع الدويل كفيل بدفع املسؤولني
الخذ القرارات التي تذهب يف اتجاه
االصالح .االتفاق مع صندوق النقد عىل
برنامج هو مسألة اشهر يف الحد االقىص،
اما التنفيذ فهو رهينة االرادة السياسية
وقد يكون يف فرتة ال تتعدى السنوات،
اذا ما تم القيام مبا يلزم يف الوقت
املناسب .هذا يعني ان املواطن سيشعر
حكام بالتحسن يف فرتة قصرية ال تتخطى
العامني ،اذا ما عمل الجميع بقلب واحد
لتطبيق االصالحات.
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