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نصف شعب لبنان تحت خط الفقر:
األرقام واألسباب والحلول

فتح منذ اشهر قليلة ملف الفقر يف لبنان بعد ارتفاع نسبة الفقراء يف املجتمع بشكل مخيف ،يُنذر بنتائج اجتامعية خطرية،
بسبب ضيق الظروف املعيشية للناس .وهو ما بدأ التصدي له من خالل بعض الربامج ،القامئة حتى االن عىل التعامل مع االزمة.

عوامل عدة تراكمت حتى اوصلت نصف
الشعب اللبناين اىل خط الفقر ودونه ،مع تراكم
االزمات املالية والنقدية وتراجع القدرة الرشائية
للمواطن ،وتفيش البطالة املبارشة واملقنعة
بسبب رصف آالف العامل واملوظفني من
اعاملهم ،اىل جائحة كورونا وما سببه انفجار مرفأ
بريوت من ارضار يف االف املصالح واملؤسسات
اوقفها عن العمل ،من دون ان تظهر يف االفق
مؤرشات او تباشري حلول جذرية ،ال سيام بعد
استقالة الحكومة وتأخر تشكيل حكومة جديدة.
تفيد دراسات "الدولية للمعلومات" ان تركيبة
املجتمع اللبناين تغريت بشكل جذري خالل
االعوام العرشين املاضية ،بحيث تحولت
الرشيحة املتوسطة اي متوسطي الدخل اىل
رشيحة فقرية ،وازدادت الرشيحة الفقرية فقرا،

وبلغ عدد الفقراء مليونني و 300الف شخص،
بينهم نحو مليون تحت خط الفقر.
ودخلت وزارة الشؤون االجتامعية بقوة عىل
ملف األرس االكرث فقرا والفئات املهمشة يف
املجتمع عرب برامج مختصة ،ورفعت عدد
املستفيدين من  15الف عائلة اىل  50الفا .وقد
وصل السنة املاضية من االتحاد االورويب فقط
مبلغ  50مليون يورو لهذا الربنامج ،هذا اضافة
اىل اطالق نداء لدعم خطة استجابة لبنان االزمة
مببلغ مليارين و 750مليون دوالر ،وصل منهم
اىل لبنان اكرث من النصف .واطلقت الربنامج
الوطني للتكافل االجتامعي يف نيسان املايض
استجابة لتدابري التعبئة العامة واالقفال الشامل
التي اتخذت ملواجهة جائحة كورونا ،ويستهدف
ايضا اكرث من  200الف عائلة لبنانية بتقديم

املشرف ّية :دعم االسر يستهدف
اكثر من  200الف عائلة

املعنية العامة والخاصة عىل حد سواء ،لكن وزارة
الشؤون االجتامعية هي صاحبة االختصاص،
وهي املولجة اعداد الخطط واالسرتاتيجيات
ذات الصلة ،التي عىل اساسها يتكامل عمل هذه
املؤسسات املعنية .لكن ويالالسف امكانات
الوزارة متواضعة جدا ،اذ ان ميزانيتها ال تتعدى
 %1من مجمل موازنات الدولة اللبنانية.

■ ما هي آخر معلومات وزارة الشؤون عن
ارتفاع نسبة الفقر يف لبنان وما هي ارقام
الوزارة ؟
□ االزمات التي تراكمت ادت اىل ارتفاع معدالت
الفقر بشكل قيايس .مع بداية العام  2020كان
معدل الفقر وفق احصاءات البنك الدويل قد بلغ
 45يف املئة ،ويف نهاية العام  2020وحسب آخر
التقديرات ،وصل مستوى الفقر اىل ما يزيد عن
■ هل يتم تطوير وتوسيع برنامج مساعدة االرس
 60يف املئة.
االكرث فقرا وكيف؟
■ هل لدى الوزارة قدرة عىل مواجهة هذه □ طبعا ،تم التواصل مع الجهات املانحة وال
االزمة ام تحتاج اىل مساهمة وزارات وجهات سيام االوروبية اىل زيادة عدد املستفيدين من
برنامج االرس االكرث فقرا ،لريتفع بذلك عدد
رسمية اخرى؟
□ مواجهة ازمة ارتفاع نسبة الفقر هي عملية العائالت املستفيدة من هذا الربنامج من 15
تكاملية بني كل ادارات الدولة وبني كل القطاعات الف عائلة اىل  50الف عائلة تستفيد مبوجبه من

نحو  400الف لرية عىل مراحل لكل عائلة
بالتنسيق والتعاون مع الجيش اللبناين.
وحصلت الوزارة من البنك الدويل عىل قرض
بقيمة  246مليون دوالر لتمويل شبكة امان
اجتامعية لنحو  150الف عائلة .وهناك
مساعدات مالية لنحو  87الف تلميذ لتفادي
رسب املدريس الذي بلغ يف بعض املناطق نحو
الت ّ
 30يف املئة.
"االمن العام" تحدثت اىل وزير الشؤون
االجتامعية الربوفسور رمزي املرشفية عن اسباب
وحلول االزمة وتعاطي الوزارة مع هذا امللف،
واىل املدير العام لـ"الدولية للمعلومات" جواد
عدره يف قراءة لتطور نسبة الفقر والرشائح التي
ترضرت وتوزيعها يف املناطق ،والنتائج املرتقبة
لتفاقم هذه املشكلة عىل كل املستويات.

بطاقات التغذية .بالتوازي تم التفاوض مع البنك
الدويل للحصول عىل قرض بقيمة  246مليون
دوالر ،وهو مشابه لربنامج االرس االكرث فقرا ،ما
مي ّكننا من رفع نسبة املستفيدين من البطاقات
الغذائية  150الف عائلة ،بذلك سيصبح عدد
املستفيدين االجاميل  200الف عائلة .كام يقدم
هذا الربنامج اىل  87الف تلميذ مساعدات مالية
تخولهم ان يستمروا يف التحصيل العلمي لنتفادى
الترسب املدريس الذي وصل حسب
بذلك زيادة ّ
آخر االحصاءات يف بعض املناطق اللبنانية اىل 30
يف املئة ضمن الفئات العمرية بني  13و 18سنة.
■ هناك تشكيك احيانا يف جداول الوزارة
والفئات التي تشملها وليس عىل ايامكم بل قبل
تسلمكم الوزارة ،ماذا تقول لوضع حد للتشكيك؟

□ بغض النظر عام يقال عن صحة هذه الجداول
من عدمها ،نحن مبجرد تسلمنا حقيبة الشؤون
االجتامعية ملسنا الحاجة املاسة اىل مساعدة
االرس االكرث فقرا ،فتم التواصل مع البنك الدويل
والجهات املانحة  ،وتم توفري منحة مخصصة
للتدقيق بقاعدة بيانات برنامج االرس االكرث فقرا.
حاليا يتم التدقيق يف بيانات اكرث من  150الف
عائلة مدرجة عىل قاعدة بيانات الربنامج ،و100
الف ارسة من منصة البلديات عرب  480عامل
اجتامعي يف الوزارة ،وتم التعاقد مع رشكتني
خاصتني للتدقيق من البنك الدويل ،ليصبح
املجموع اكرث من  250الف عائلة يتم التدقيق
يف بياناتها ،عىل ان ننتهي منها اواخر آذار .2021
■ هل من امكان لزيادة دعم املنظامت الدولية
والهيئات االهلية املحلية؟
□ بالتأكيد هناك امكان لزيادة الدعم ،فنحن عرب
خطة لبنان الستجابة االزمة السورية ،رفعنا النداء
اىل الجهات املانحة للحصول عىل متويل بقيمة
مليارين و  750مليون دوالر ،ونأمل يف ان نحصل
عىل اكرب قدر ممكن من هذا املبلغ ألن حاجات
الفقراء يف لبنان تتزايد بشكل كبري .انطالقا من
ذلك ،نحن يف حاجة اىل استجابة متوازنة بني
الفقراء اللبنانيني والنازحني السوريني ،استجابة
تتوخى حساسية النزاع وال تستثني احدا من
الفئات امله ّمشة .نحن نطالب الجهات املانحة
واملنظامت الدولية بااللتفات اىل الفئات املهمشة
اللبنانية.
■ ملن االولوية يف برامج الدعم ،للبنانيني ام
للنازحني السوريني ،ام بالتوازي والتوازن وكم

وزير الشؤون االجتامعية الربوفسور رمزي املرشفية.

قرض من البنك الدولي
بقيمة  246مليون دوالر
لتمويل شبكة االمان
االجتماعي
عدد العائالت السورية التي تدعمونها؟
□ ال توجد اولويات .برنامج دعم النازحني
السوريني مستقل عن برنامج اللبنانيني الذي
يأخذ يف الوقت الراهن الحيز االكرب من االهتامم.

عدره 2.3 :مليون فقير
مليون منهم تحت خط الفقر

■ ما هي نتائج دراساتكم عن ازدياد نسبة
الفقر يف لبنان ،وكم بلغت النسبة فعليا؟
□ الفقر يف لبنان ليس مشكلة طارئة او حديثة
العهد ،بل هي من املشاكل التي رافقت
تأسيس الكيان اللبناين وفقا لنموذج اقتصادي
يفتقر اىل العدالة االجتامعية واالمناء املتوازن،

الذي ظل شعارا رفعته الحكومات املتعاقبة
من دون ان يتحقق عمل جدي وملموس .هذا
النموذج االقتصادي القائم عىل حامية الرأسامل
وتهميش االنتاج ،وتشجيع النزوح من االرياف
اىل املدن ،للحصول عىل يد عاملة رخيصة
من دون توفري ادىن الضامنات او مستلزمات

اطلقت وزارة الشؤون االجتامعية "الربنامج
الوطني للتكافل االجتامعي" يف نيسان املايض،
والذي يستهدف اكرث من  200الف عائلة لبنانية
من الفئات االكرث حاجة ،حيث قام مبوجبه
الجيش اللبناين بتوزيع مساعدات نقدية بقيمة
 400الف لرية لبنانية لكل عائلة .بالتوازي
نحن مع استمرار الدعم للنازحني السوريني
ليتمكنوا من تحمل االعباء ،ألن االزمة يف لبنان
تطاول النازحني ايضا ،وهناك برامج مخصصة
لدعم النازحني من الجهات املانحة .مسؤوليتنا
هي التنسيق بني هذه الجهات لدعم النازحني،
علام ان هناك نحو  250الف شخص سوري غري
مستفيد من اي برنامج دعم.

الحياة االساسية ،والرتكيز عىل الهجرة كمصدر
دخل للمقيمني .مع الزمن تكونت بؤر للفقر
يف الضواحي القريبة من العاصمة ،فكانت
مناطق تم تصنيفها عىل انها راقية ،فيها االبنية
والتجمعات الفخمة التي تتوافر فيها الخدمات
االساسية ،وعىل بعد امتار منها بؤر فيها
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تجمعات وابنية سكنية تفتقر اىل ابسط
مقومات الخدمات العامة والحياة االساسية.
عىل سبيل املثال الرملة البيضاء يف محاذاة
االوزاعي واملدينة الرياضية وصربا وشاتيال،
وهذه سن الفيل يف محاذاة النبعة والدورة.
ليس صدفة ان تندلع الحرب اللبنانية انطالقا
من هذه الضواحي الفقرية .باالرقام يبلغ عدد
اللبنانيني الذين يحملون الجنسية اللبنانية 5.6
مليون لبنانية ولبناين ،منهم  1.3مليون يعملون
ويقيمون يف الخارج ،و 4.3مليون مقيمون يف
لبنان ،وبالتايل فإن عدد الفقراء هو  2.3مليون
منهم نحو مليون تحت خط الفقر.
■ اية رشائح طالت الزيادة واية مناطق؟
□ الفقر يشمل معظم املناطق اللبنانية ،ولكنه
يرتكز بشكل اكرب يف مناطق عكار -املنية والضنية،
وبعض احياء طرابلس وضواحي بريوت الغربية
والرشقية ومناطق بعلبك والهرمل .الرشيحة
التي اصابها الفقر هي الطبقة املتوسطة
التي انحدرت اىل الطبقة الفقرية اذ تراجعت
من  %70اىل  .%40وعلينا ان ال نركز فقط
عىل املناطق التي صنفت او وصفت تقليديا
بالفقرية ،ألن الرشائح التي تعرضت اىل البطالة
والفقر اصبحت منترشة يف كل مناطق لبنان.

ارتفعت كلفة السلة
الغذائية واالستهالكية
السرة من  5افراد من نحو
 450الف ليرة شهريا الى
نحو  1.2مليون ليرة

■ ما هي حسب الدراسات اسباب زيادة
معدل الفقر وما هي النتائج املتوقعة اجتامعيا
واقتصاديا ورمبا امنيا؟
□ االسباب املبارشة تكمن يف الركود االقتصادي
الذي سببته سياسة االستدانة بفوائد مرتفعة،
ما ح ّد من االستثامر يف املشاريع االنتاجية التي
تولد فرص عمل ،واصبح االدخار بفوائد عالية
هو السبيل لتحقيق الكسب الرسيع ،وهذا
ادى اىل ارتفاع الفوائد عىل التسليفات وخنق
االقتصاد .هذه الحالة افضت اىل ارتفاع يف نسبة
البطالة نتيجة عدم خلق فرص عمل يف موازاة
عدد طالبي فرص العمل ،وهناك نحو  40الف
شخص يدخلون سنويا اىل سوق العمل ،بينام
ال يتوافر سوى  7االف فرصة عمل يف افضل
الحاالت .بالتايل حصل تراكم سنوي يف اعداد
العاطلني عن العمل وصل حاليا اىل نحو 400
الف عاطل عن العمل ،والرقم مرشح اىل املزيد
من االرتفاع يف االشهر القادمة .خالل االشهر

االخرية من العام  2019ويف العام ،2020
تراجعت القدرة الرشائية للبنانيني بشكل كبري،
نتيجة انهيار سعر رصف اللرية يف مقابل الدوالر
والعمالت االجنبية االخرى ،يف بلد يعتمد بنسبة
 %90من استهالكه عىل االسترياد .ارتفعت
خالل الفرتة املذكورة كلفة السلة الغذائية
واالستهالكية ألرسة من  5افراد من نحو 450
الف لرية شهريا اىل نحو مليون و 200الف لرية،
اي بنسبة  ،%166بينام ظلت االجور ثابتة يف
ظل استحالة زيادتها يف الظروف الحالية .الدولة
يف حال عجز واكرثية مؤسسات القطاع الخاص
تنازع يف سبيل االستمرار والبقاء ،اي ان البطالة
وارتفاع كلفة املعيشة هام السببان االساسيان
الرتفاع نسبة الفقر .ترتتب عىل حالتي الفقر
والعوز آثار اجتامعية واقتصادية خطرية،

املدير العام لـ"الدولية للمعلومات" جواد عدره.

كرتاجع النمو السكاين ،وزيادة حاالت الطالق،
وتراجع حاالت الزواج ،وكذلك ازمات معيشية
صعبة ،كام قد تؤدي اىل ارتفاع يف جرائم الرسقة
والقتل كام حصل خالل العام  2020مقارنة
بالعام  .2019اذ ارتفعت جرائم رسقة السيارات
بنسبة  ،%117وجرائم الرسقة بنسبة ،%56
وجرائم القتل بنسبة  ،%93وهي مؤرشات
تبعث عىل القلق.
تغيت تركيبة رشائح املجتمع نتيجة
■ كيف ّ
الفقر؟
□ تركيبة رشائح املجتمع اللبناين يف العام 2000
كانت تتوزع عىل النحو التايل:
 %5هم رشيحة االثرياء %70 ،هم الرشيحة
املتوسطة %25 ،هم رشيحة الفقراء ( %15فوق
خط الفقر و %10تحت خط الفقر) ،اي ان
دخلهم ال يكفي لتأمني كميات الغذاء الصحي
والسليم ،مع التأكيد انهم ليسوا جياعا .يف العام
 2020اي عىل مدى  20عاما تبدلت الرتكيبة
واصبحت كام ييل %5 :هم رشيحة االثرياء
والرشيحة العليا والرشيحة املتوسطة العليا،
 %40هم الرشيحة املتوسطة اي تراجعت
بنسبة  %30وتحولت اىل الرشيحة الفقرية،
 %55هم الرشيحة الفقرية ( %30فوق خط
الفقر و %25تحت خط الفقر) .وهذا العدد
سيزداد بشكل متسارع يف االشهر املقبلة.

