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الغالف
لالجور  االدىن  الحد  الدراسة  قارنت  اذا 
العديد  يف  قائم  هو  مبا  قياسا  لبنان  يف 
وضع  اىل  تخلص  فقد  العامل،  دول  من 
قياسا  العامل،  دول  يف  االدىن  بني  لبنان 
بعض  يف  حددت  التي  باملعلومات 
 1796 االيت: فرنسا:  الشكل  الدول عىل 
االمريكية:  املتحدة  الواليات  دوالرا، 
1395 دوالرا، قربص: 863 دوالرا، تركيا: 
375 دوالرا، ايران: 360 دوالرا، االردن: 
دوالرا،   237 الفيليبني:  دوالرا،   311
الصني: 162 دوالرا، الهند: 148 دوالرا، 
 125 تونس:  دوالرا،   130 باكستان: 
دوالرا، مرص: 115 دوالرا، بنغالدش: 95 
دوالرا، لبنان: 67 دوالرا، افغانستان: 67 
انغوال:  دوالرا،   62 النكا:  رسي  دوالرا، 
58 دوالرا، اثيوبيا: 26 دوالرا، السودان: 

12 دوالرا.

فرضت التطورات التي نتجت من االزمة االقتصادية والنقدية التي تالقت مع مجموعة اخرى من االزمات التي يعانيها اللبنانيون 
يف ظل جائحة كورونا ونكبة مرفأ بريوت، قراءة جديدة لطريقة عيش اللبنانيني، بدءا مام آل اليه مستوى املعيشة عىل خلفية ما 

اصاب اللرية من تراجع يف قيمتها الرشائية 

"الدولية للمعلومات" أعّدت لـ "األمن العام" جداول خاصة
الحد األدنى لألجور األدنى في الئحة الدول

هل اختفت الطبقة الوسطى بارتفاع نسبة الفقراء؟

واملتقاعدين يف القطاع العام بلغت %90 
اىل  يقود  االمر  هذا  الدولة.  دخل  من 
الخاص  القطاع  يف  ذلك  ترجمة  استحالة 
من  كبرية  نسبة  وتعطلت  اقفل  الذي 
الف عامل  اكرث من 80  مؤسساته، وبات 
القطاع.  هذا  وخارج  العمل  عن  عاطلني 
االدىن  الحد  تناولها  عند  الدراسة  ركزت 
لالجور الذي رفع يف العام 2017 اىل 675 
الف لرية وال يزال اىل اليوم. اي ما يساوي 
الدوالر  رصف  بسعر  )قياسا  دوالرا   67
املستوى  وهو  لرية(.  االف  بـ10  االمرييك 
الذي بلغه يف العام 1989 وكان 45 الف 
هي  لكنها  دوالرا.   68 اي  لبنانية،  لرية 
يساوي  االدىن  الحد  كان  ان  بعد  االدىن، 
مبلغ  هذا  يومنا  وحتى   2017 العام  منذ 
 450 يعادل  كان  ما  اي  لرية،   675000

دوالرا امريكيا.

جورج شاهني

املعيشية  االزمة  بأن  االعرتاف  يجب  بداية 
اىل  تصل  مل  البالد  تعيشها  التي  واالقتصادية 
القليلة  االشهر  يف  اليه  وصلت  الذي  املستوى 
عىل  سياسات  نتاج  كان  حصل  فام  املاضية.  
ملكتسبات  ضامنا  تثمر  مل  سنوات  مدى 
واستقرار،  امن  من  تحقق  وما  اللبنانيني. 
البالد من ازدهار اقتصادي  ومعهام ما عاشته 
بأنه  الجامع  الحديث  من  الرغم  عىل  ونقدي 
وحكومي  سيايس  قرار  بفعل  مصطنعا  كان 
اتخذ بتثبيت سعر رصف اللرية اللبنانية، قياسا 
االجنبية  والعمالت  الدوالر  رصف  باسعار 
ضامنا  االقتصادية  الكلفة  كانت  ايا  االخرى 

الستقرار اجتامعي مل يدم.
هذا االمر بدأ يرتاجع بفعل التطورات املأساوية 
وتدهور  واملنطقة  لبنان  عاشها  التي  االخرية 
عدا عام عكسته  والنقدي،  االقتصادي  الوضع 
اللبنانيني  االم  من  زادت  التي  كورونا  جائحة 
نكبة  املايض  آب  من  الرابع  يف  عاشوا  الذين 
يف   12 رقم  العنرب  تفجري  عن  الناجمة  بريوت 
ومصابني  ضحايا  من  خلفه  وما  بريوت،  مرفأ 
وارضار مبليارات الدوالرات، يف زمن شحت فيه 

العمالت االجنبية اىل درجة ندرتها.

وانعكاساتها  التطورات  هذه  ملجمل  قراءة  يف 
"الدولية  رشكة  اعدت  اللبنانيني،  حياة  عىل 
الخاصة  الجداول  من  مجموعة  للمعلومات" 
بلغته نسبة  تناولت فيها ما  العام"،   بـ"االمن 
عدا  اليوم،  عليه  نحن  ما  اىل  لبنان  يف  الفقر 
لالجور  االدىن  الحد  بتطور  عن جداول خاصة 
)عند  االمرييك  الدوالر  اىل  بالنسبة  لبنان  يف 
حدود بلوغه 10 االف لرية لبنانية( والتضخم، 
كذلك بالنسبة اىل ارتفاع االسعار وسلسلة رتب 
ورواتب املوظفني يف القطاعات العامة املدنية 
ومخصصات  والقضائية  واالمنية  والعسكرية 

الرؤساء والوزراء والنواب.
استندت الدراسة العلمية التي اعدتها "الدولية 
 5.520 اللبنانيني  عدد  ان  اىل  للمعلومات" 
ماليني   4 لبنان  يف  منهم  يقيم  نسمة،  ماليني 
و300 الف نسمة ومليون و220 الفا يف الخارج.

نسبة  تناول  الذي  االحصاء  اىل  استنادا 
تبدل  اللبنانيني  حياة  مستوى  يف  الرتاجع 
السنوات العرش االخرية  بطريقة مطردة يف  
وخارجي.  داخيل  سبب  من  اكرث  بفعل 
فاالزمة السورية التي عربت يف االمس سنتها 
وجوالت،  صوالت  من  رافقها  وما  العارشة 

افراد   5 من  الرسة  الغذائية  فالسلة 
الف لرية،  كانت كلفتها يف حدود 450 
و100  مليون  بقيمة  اليوم  واصبحت 
يقرتب  من  بال  ما  عليه،  لرية.  الف 
يؤّمن  كيف  اذ  النسبة،  راتبه من هذه 
السكن  مصاريف  من  االخرى  حاجاته 
واالتصاالت  والصحة  والتعليم  والنقل 

والرتبية وغريها. 
عىل الرغم من ان بعض االسعار مثل االدوية 
فان  مدعومة،  تزال  ال  وغريها  واملحروقات 
بقي  اذا  الصعبة  العمالت  اسعار  ارتفاع 
العجز لدى هؤالء  قامئا، سرتتفع حتام نسبة 

بالنسبة عينها. 
ال تتجاهل الدراسة ان هذا الواقع يحول 
دون التفكري يف تصحيح االجور. فاحتسابه 
ما  وهو  التضخم  يزيد  النسبة  هذه  عىل 
املوظفني  يجعله مستحيال. فكلفة رواتب 

يف  وخصوصا  لبنان  عىل  سلبا  انعكست 
رتبته  االقتصادية واالجتامعية، وما  املجاالت 
اللبنانيني  حياة  عىل  السوري  النزوح  موجة 

مبختلف وجوهها.
عليه، بقيت نسبة االثرياء واالغنياء عىل حالها 
نسبة  وتراجعت  و2020   2010 عامي  بني  ما 
الطبقة املتوسطة من 70 اىل 40%، فيام انتقل 
الفقرية،  الطبقة  اىل  البالغ نسبة %30  الفارق 
فالطبقة فوق خط الفقر زادت نسبتها %100 
خط  تحت  الواقعة  الطبقة  نسبة  وارتفعت 

الفقر %150. 
تصنيف  عند  دخلت  قد  الدراسة  كانت  اذا 
مليون   2.365 هناك  فان  االرقام،  يف  اللبنانيني 
تحت  لبناين  مليون   1.075 بينهم  من  فقري 
يزيد  ال  منهم  الفرد   دخل  ان  اي  الفقر.  خط 
عن 8000 لرية يوميا وهو الدخل الذي ال يوفر 
هؤالء  ان  علام  السليم.  والصحي  الكايف  الغذاء 
الفقراء الذين يبلغ عددهم حواىل 1.075 مليون 

يشكلون نحو 220 الف ارسة. 
املحافظات  عىل  الفقراء  توزع  مستوى  عىل 
اللبنانية، ميكن االشارة اىل النسب االتية: الشامل 
 ،%15 لبنان  جبل   ،%30 البقاع   ،%43 وعكار 
الجنوب 10%، بريوت 2%. كام سجلت الدراسة 
ارتفاعا مطردا يف نسب املؤرشات املالية الذي بلغ 
ارقاما تصاعدية وقياسية يف العامني املاضيني. وقد 
قدمت صورة سلبية من خالل ارتفاع مؤرش ارتفاع 
العام  العام 2020 بنسبة 145% عن  االسعار يف 
 2020 العام  عن  التضحم  معدل  وسجل   ،2019
البطالة  نسبة  بلغت  كام   .%85 بنسبة  ارتفاعا 
الف   450 اي  العاملة   القوى  حجم  من   %35
عاطل عن العمل )املقصود بالعاطل عن العمل 
هو كل من بلغ من العمر 16 سنة وما فوق وحتى 

عمر 64 سنة ال يدرس وال يعمل(.

اللبنانيون المقيمون في لبنان يتوزعون طبقيا على النحو التالي: 

العام 2020العام 2010الطبقة

5%5%اثرياء واغنياء

40%70%الطبقة الوسطى

30%15%الطبقة فوق خط الفقر

25%10%الطبقة تحت خط الفقر

100%100%املجموع

تطور الحد االدنى لالجور
الحد االدىن لالجور باالسعار الثابتة الحد االدىن لالجور بالدوالر االمرييكالحد االدىن لالجور باللرية اللبنانيةالسنة 

باللرية اللبنانية
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رواتب بعض الموظفين في لبنان مقيّمة بالدوالر االميركي 
والتي تراجعت بنسبة %85

الراتب بالدوالر عىل الراتب باللريةالوظيفة

سعر 1500 لرية

الراتب بالدوالر عىل 

سعر 10 االف لرية

الفئة الخامسة الدرجة 

االوىل )وهي ادىن وظيفة(

95 دوالرا633 دوالرا950 الف لرية

الفئة الثالثة درجة 22 

)وهي الدرجة االعىل(

436 دوالرا2910 دوالرات4.365 ماليني لرية 

الفئة االوىل  الدرجة 22 
)وهي الدرجة االعىل(

908 دوالرات6057 دوالرا9.085 ماليني لرية

721 دوالرا4808 دوالرات 7.212 ماليني لريةعميد - درجة 11

273 دوالرا1582 دوالرا2.373 مليون لريةمالزم - درجة 1

133 دوالرا888 دوالرا1.332 مليون لريةجندي - درجة1

935 دوالرا6233 دوالرا9.350 ماليني لريةقاض درجة 22

 استاذ جامعي  

درجة 22

842 دوالرا5617 دوالرا8.425 ماليني لرية

95 دوالرا633 دوالرا950 الف لريةاستاذ درجة 1

524 دوالرا3497 دوالرا5.245 ماليني لريةاستاذ درجة 52

مخصصات وتعويضات السلطات العامة )رواتب(

التعويضات املنصب

واملخصصات باللرية

املخصصات 

والتعويضات بالدوالر 

1500 لرية 

املخصصات 

والتعويضات بالدوالر 

10000 لرية

1250 دوالرا8333 دوالرا12.5 مليون لريةرئيس الجمهورية

رئيس مجلس 

النواب

1182 دوالرا7883 دوالرا11.825 مليون لرية

رئيس مجلس 

الوزراء

1182 دوالرا7883 دوالرا11.825 مليون لرية

862 دوالرا5750 دوالرا8.625 ماليني لريةالوزير

11 مليون لرية )من النائب

ضمنها املساعدة 

االجتامعية(

1100 دوالر7333 دوالرا


