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محمد شمس الدين :كل الخطط الحكوم ّية فاشلة
ولن تؤدي إلى الح ّد من الفقر

متويل لسنة اخرى ،لذا عىل الحكومة ان
تذهب اىل الخدمات العامة التي تستهلك
جزءا من الدخل .عىل سبيل املثال ،توفري
النقل املشرتك هو مثابة تقديم مساعدة
لكل ارسة مببلغ مليون لرية لبنانية او اكرث،
كام ان توفري الكهرباء والصحة والتعليم
يساعد يف الحد من اكالف املعيشة ويؤمن
مساعدة لالرس الفقرية عىل املدى البعيد
بحيث ال تقترص املساعدة بسقف زمني ال
يتجاوز السنتني.

تعترب لغة االرقام العنرص الحاسم يف تحديد مسار اي دولة لجهة مستوى البحبوحة او الفقر فيها .ولبنان الذي يرضبه اعصار
االزمات بال توقف ،يفتقد رسميا اىل ارقام حاسمة تؤرش نهائيا نحو املخاطر التي يذهب اليها جراء عوامل كثرية ،ابرزها
االنهيار االقتصادي واملايل والنقدي ،ومعضلة وجود ارقام موحدة صارت عالمة لبنانية فارقة
اذا كان مستوى الدخل ربطا بالحد االدىن
لالجور هو من املقاييس االساسية يف رسم
صورة واضحة عن مدى رخاء او فقر اي
دولة ،فان لبنان انحدر بشكل دراماتييك اىل
مسارات مخيفة .فمع تراجع سعر رصف
اللرية اللبنانية يف مقابل الدوالر والعمالت
االجنبية االخرى من  1500لرية يف مقابل
الدوالر الواحد لتقارب الثالثني الفا ،تآكل
الحد االدىن لالجور باللرية اللبنانية مبا نسبته
 94يف املئة .هذا التآكل اصاب كل من
يتقاىض دخال باللرية من الرؤساء والوزراء
والنواب اىل املوظفني عىل مختلف فئاتهم
ودرجاتهم.
وألن ملف الفقر صار ضاغطا جدا عىل
الواقع اللبناين ،التقت "االمن العام" الباحث
يف "الدولية للمعلومات" محمد شمس
الدين الذي قدم رشحا للواقع متناوال
املعالجات املطلوبة ،ومشريا اىل غياب ارقام
رسمية نحن يف امس الحاجة اليها يف السعي
للحصول عىل الدعم واملساعدة من دول
العامل.
■ ما هو واقع لبنان نسبة اىل معيار الفقر
العاملي؟
□ موضوع الفقر يف لبنان مزمن وقديم،
لكن يف خالل السنوات العرش االخرية ،السيام
السنتني االخريتني ،ارتفعت اعداد الفقراء.
ففي سنة  ،2010كانت تركيبة الشعب اللبناين
عىل النحو التايل %5 :هم االثرياء واالغنياء،
 %70هي الطبقة املتوسطة و %25هي
الطبقة الفقرية منها  %10دون خط الفقر
و %15فوق خط الفقر .املقصود بنسبة دون
خط الفقر هو ان االرسة ليس لديها دخل
مايل يكفي لتوفري الغذاء الصحي والسليم

بكميات كافية ،اي تعاين من سوء تغذية.
ونتيجة السياسات املالية استمرت نسبة
الفقراء يف االرتفاع ونسبة الطبقة الوسطى
بالتناقص ،زادت الوترية يف السنتني االخريتني.
ففي بداية عام  2021صارت تركيبة الشعب
اللبناين عىل النحو التايل %5 :الطبقة الرثية
والغنية (حافظت عىل نسبتها من دون اي
تغيري) ،انحدرت الطبقى املتوسطة من %70
اىل  ،%40وفارق  %30انضموا اىل الطبقة
الفقرية التي صارت نسبتها  ،%55موزعني
كااليت %25 :دون خط الفقر و %30فوق
خط الفقر.
■ اين موقع لبنان بني الدول عىل مستوى
الفقر؟
□ التدهور الحاصل يف سعر رصف اللرية
وارتفاع االسعار بشكل جنوين وارتفاع
نسبة البطالة ،ادت خالل االشهر املاضية
اىل ارتفاع نسبة الفقر اىل اكرث من .%55
هذا االمر ميكن تثبيته من خالل مسحوات
وفق عينات وليس من خالل مسح شامل،
وهو من مسؤولية الدولة غري املعنية وغري
املهتمة باجراء مسح للفقراء والعاطلني عن
العمل.
■ ما هو السبب االسايس للفقر يف لبنان؟
□ اضافة اىل العوامل املرتبطة بالسياسات
االقتصادية واملالية ،فان ارتفاع نسبة الفقر
يف لبنان مرتبط بارتفاع نسبة البطالة التي
كانت  %20وارتفعت اىل  %35 .%25من
الشعب اللبناين هم عاطلون عن العمل وفق
التعريف القانوين الذي يقول :ان كل انسان
دون سن التقاعد وال يدرس يعترب يف سن
العمل ،اذا سئل اي شخص اذا كان يعمل ام

ال وقبل  15يوما من طرح السؤال عليه كان
قد استأجر سيارة وقام بعمل ملدة اسبوع
يعترب انه من العاملني .اما اذا اعتمدنا القائم
باالعامل الهشة هو عاطل عن العمل فان
النسبة قد ترتفع اىل اكرث من  ،%50وبالتايل
يصبح الحديث  600الف عاطل عن العمل.
■ ما الذي يخفف من نسبة البطالة يف ظل
الوضع الصعب جدا الذي يعيشه لبنان؟
□ الهجرة .عندما يكون يف لبنان متوسط
السنوات ما قبل عام  2017من املهاجرين
هو  12الفا يف السنة ،فان الرقم ارتفع عام
 2018اىل  33الفا ،ويف  2019اىل  66الفا ،ويف
 2020اىل  17700الف مهاجر لبناين .هذا
الرقم انخفض بسبب جائحة كورونا وسياسة
االغالق التام او الجزيئ التي اعتمدتها دول
العامل ،ومنها لبنان حيث تم اقفال املطار مع
تراجع فرص العمل يف الخارج ،اال ان النسبة
عاودت اىل االرتفاع عام  2021مسجلة من
بداية العام وحتى منتصف ترشين الثاين
 77700الف مهاجر لبناين ،اي ان هناك 200
الفا لبناين هاجروا منذ  2018اىل منتصف
ترشين الثاين .لوال هجرة هؤالء لكانوا
انضموا اىل صفوف العاطلني عن العمل
وادوا اىل ازمة اجتامعية واقتصادية خطرية.
■ ما هي الخطوات املطلوبة للحد من
ارتفاع نسبة الفقر يف لبنان؟
□ يف سبيل الحد من ارتفاع نسبة الفقر
يف لبنان ،فان الحكومة التي مل تولِ اهمية
ملكافحة البطالة وتوفري فرص عمل ،عمدت
عام  2011اىل اطالق الربنامج الوطني لدعم
االرس االكرث فقرا من خالل متويل مصدره
الدولة اللبنانية والبنك الدويل ودول االتحاد

■هل هذا يعني عقم الخطط الحكومية
املعتمدة ملعالجة ازمة الفقر؟
□ بالتأكيد .كل الخطط الحكومية التي
اعتمدت منذ العام  2011واىل يومنا الحارض
هي خطط فاشلة وال تؤدي اىل الحد من
الفقر .هذه الخطط مؤقتة وستكون عاجزة
عن مواجهة الفقر وتداعياته الخطرية يف
حال ارتفاع النسب كام هو ظاهر جليا.

الباحث يف "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين.

االورويب ،ويستفيد من هذا املرشوع  15الف
ارسة عرب تقدميات مالية ،و 28الف ارسة يتوىل
الربنامج تسديد فرق االستشفاء والطبابة
عىل حساب وزارة الصحة العامة او تسديد
الرسوم املدرسية يف املدارس الرسمية .هؤالء
يحملون بطاقة حياة ،لكن بعد ارتفاع نسبة
الفقر يف السنتني االخريتني بدأت الحكومة
تتحدث عن بطاقة متويلية وغريها ،وهي
حتى اليوم مل تبرص النور ورمبا لن تبرصه قبل
لشهرين او اقل ،واطلقت يف الفرتة االخرية
بطاقة امان من خالل القرض من البنك
الدويل بقيمة  246مليون دوالر الذي يشمل
 150الف ارسة لبنانية وحصل كل فرد عىل ما
معدله  20دوالرا ويف حد اقىص  5افراد ،وكل
ارسة تحصل ما معدله  125دوالر شهريا او
ما يعادلها باللرية اللبنانية وفق سعر منصة
صرييف .هذه االموال موجودة النها قرض من
البنك الدويل.
■ لكن ماذا عن مصري البطاقة التمويلية؟
□ ال يوجد حتى االن متويل لها ،وهي تشمل
املحتاجني الذين يبلغ عددهم نحو  400الف
نسمة .من املقرر ان يحصل كل فرد عىل 25
دوالرا واذا كان عمر الفرد يتجاوز  65عاما

االغنياء حافظوا
على النسبة ذاتها والطبقة
املتوسطة تتالشى

يحصل عىل  15دوالرا اضافيا اي ما مجموعه
 40دوالرا .لكن الحد االقىص لالرسة هو 126
دوالرا ،علام ان التمويل مل يتوفر حتى االن،
وهناك حديث عن امكان اقتطاع مبلغ 80
مليون دوالر من حقوق السحب الخاصة
التي حصل عليها لبنان من صندوق النقد
الدويل لتمويل هذه البطاقة لفرتة محددة.
■ هل هذه االجراءات املتمثلة بالبطاقات
التي ذكرتم هي الحل الزمة الفقر يف لبنان؟
□ بطاقة الحياة او بطاقة االمان او البطاقة
التمويلة ليست الحل ملشكلة الفقر الخطرية،
الن هذه البطاقات تؤ ّمن متويال لسنة واحدة
فقط ،واذا مل تتوفر الحلول املستدامة او
املتوسطة املدى سنعود لنفتش عن مصادر

■ هل لبنان بلد فقري ام طبقي ،قلة قليلة
جدا متسك بالرثوة وعدد كبري معدم؟
□ اذا نظرنا اىل توزيع النسب عىل الشعب
اللبناين ،بحيث حافظت الطبقة الرثية
والغنية عىل  %5من مجموع الشعب
اللبناين ،واذا نظرنا اىل تاليش الطبقة
املتوسطة التي تراجعت من  70اىل %40
وهي مستمرة يف التناقص ،مع نسبة %55
من الفقراء ،فان لبنان سيتحول تلقائيا اىل
بلد طبقي بحيث متسك قلة قليلة بالرثوة
ومبقدراته
■ اين موقع لبنان يف سلم الفقر عامليا؟
□ اذا نظرنا اىل توزيع الدول وفق الحد
االدىن لالجور ،فان َمن يتصدر الالئحة هي
فرنسا تليها الواليات املتحدة االمريكية ،بينام
يأيت لبنان االدىن عامليا اذا يأيت بعد اليمن
وماالوي ويف مستوى اثيوبيا ،اذ صار يبلغ
الحد لالجور راهنا  26دوالرا شهريا وتآكل
مبا نسبته  ،%94اما عىل مستوى درجة الفقر
فان لبنان ايضا يف املستوى االدىن عامليا،
وتحديدا يف مستوى السودان.
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