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تدهور أوضاع الالجئني وسط األزمات املتعددة التي تطال لبنان
ديم أبو دياب وسلامن حسني
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التطورات عىل املستوى اإلقليمي

وســط املعركــة العامليــة ضــد فــروس كورونــا وجميــع الوعــي والدعــم النفــي واالجتامعــي يف أوقــات الحجــر عمل املجتمع املدين

الشــكوك املرتبطــة بهــذه األزمــة الصح ّيــة ،هنــاك يشء والتباعــد االجتامعــي.
واحــد مؤكّــد :لــن يبقــى النظــام العاملــي الــذي عرفنــاه يف لبنــانَ ،ســ َج َنت إجــراءات الحجــر مئــات النســاء
خــال العقــود القليلــة املاضيــة كــا هــو بعــد نهايــة والفتيــات واألطفــال خلــف أبــواب مغلقــة .يف مقابلــة
كوفيــد .١٩-هــذا هــو الحــال تحديـ ًدا يف املنطقــة العربيــة ،أجرتهــا شــبكة املنظــات العرب ّيــة غــر الحكوم ّيــة
التــي شــهدت عواقــب متنوعــة عــى جميــع املســتويات ،للتنميــة وســيفيكوس ،أشــارت حيــاة مرشــاد ،رئيســة قســم
بــد ًءا مــن انهيــار بعــض القطاعــات االقتصاديــة ،وعــودة االتصــاالت يف التجمــع النســايئ الدميقراطــي اللبنــاين ،إىل أن
االنتفاضــات الشــعبية ،والتهديــدات املتزايــدة بشــدة قصــص النســاء كشــفت عــن األمل والعنــف والخــوف خــال
ألنظمــة الرعايــة الصحيــة ومامرســات حقــوق اإلنســان .الحجــر الصحــي اإللزامــي ،مــا أدى يف بعــض األحيــان إىل
االنتحــار والقتــل .وقــد نتــج الوبــاء عــن زيــادة يف حــاالت
إزدياد العنف املنزيل
العنــف املنــزيل .ففــي آذار/مــارس  ،٢٠٢٠ازدادت حــاالت
كان النتشــار كوفيــد ١٩-عــ ّدة تداعيــات عــى املجتمــع ،التبليــغ عــن العنــف املنــزيل إىل قــوى األمــن الداخــي
مبــا يف ذلــك االرتفــاع الحــاد يف مســتويات العنــف املنــزيل بنســبة ١٠٠يف املئــة ،وارتفعــت وتــرة املكاملــات عــر الخــط
والعنــف ضــد النســاء والفتيــات .ففــي قطــاع غ ـ ّزة ،أ ّدت الســاخن للتجمــع النســايئ الدميقراطــي اللبنــاين بنســبة ١٨٠
األوضــاع االقتصاديّــة واملال ّيــة الوخيمــة نتيجــة الحجــر إىل يف املئــة مقارنــة بالشــهرين الســابقني ،وكانــت  ١٢يف املئــة
مضاعفــة مســتويات التوتّــر بــن النــاس ،والتــي تظهــر مــن الحــاالت الجديــدة خطــرة للغايــة ،و ١٣يف املئــة قــد
بدورهــا يف ازديــاد العنــف داخــل األرس واملجتمعــات غــادرن منازلهــن واحتجــن إىل مــأوى.
توســع مســؤوليات
املحليّــة بأكــر مــن  ٥٨يف املائــة ،يف ظــل ّ
النســاء بشــكل كبــر ،مــن الواجبــات املنزل ّيــة إىل تعليــم فقدان العمل
األطفــال ومتابعــة احتياجاتهــم.
مــع إغــاق آالف الــركات نتيجــة الحجــر وتوقــف العمــل،
يف مــر ،أُجــري إســتطالع وطنــي يســتهدف النســاء فــوق ارتفعــت نســبة البطالــة بشــكل حــا ّد يف املنطقــة العربيــة.
ســن  ١٨عا ًمــا يف نيســان/أبريل للنظــر يف مســتوى العنــف يف األردن ،أجــرى مركــز الفينيــق اســتطال ًعا يف شــهر أيــار/
واإلســاءة ضدهــن .وقــد أفــادت حــوايل  ١١يف املائــة مــن مايــو لرصــد تداعيــات فــروس كورونــا املســتجد عــى
املســتجيبات عــن حــدوث عنــف زوجــي يف الســبعة أيــام الوضــع االقتصــادي لــأرس .وخلــص االســتطالع إىل إبــاغ
قبــل إج ـراء اإلســتطالع ،وحــوايل  ٨٤يف املائــة أبلغــن عــن حــوايل  ٤٠يف املئــة مــن املســتجيبني عــن خســارة الوظيفــة
ألحــد أفـراد األرسة املق ّربــن .وأفــاد حــوايل  ٣٦يف املئــة مــن
اعتــداء لفظــي مــن الــزوج.
العاملــن يف القطــاع الخــاص عــن التوقــف عــن العمــل ،و٤٥
يف البحريــن ،تــم إطــاق حمــات للتخفيــف مــن املخاطــر يف املئــة عــن االنتقــال إىل العمــل بــدوام جــزيئ .وباإلضافــة
وتعســفية مثــل إجبــار املوظفــن
املرتبطــة باألزمــة واآلثــار املرتتبــة عــى النســاء والفتيــات إىل تدابــر أخــرى عشــوائية ّ
ً
خصوصــا .أطلــق االتحــاد النســايئ البحرينــي حملــة وطنيــة ،عــى أخــذ إجــازات ســنوية إجــازات بــدون أجــر ،أفــاد
«لنتكاتــف مــن أجــل البحريــن» ،تســتهدف األرس وخاصــة االســتطالع أن حــوايل  ٣٤يف املئــة مــن العــال يفتقــرون إىل
تلــك التــي ترأســها النســاء والنســاء ضحايــا االعتــداء ،الحاميــة االجتامعيــة ،مــا ســيزيد مــن تهميشــهم خــال
وكذلــك الشــباب والشــابات .تهــدف الحملــة إىل توفــر األزمــة.

أث ّــرت األزمــة الصحيــة عــى عمــل منظــات املجتمــع
املــدين يف قطــاع غــ ّزة ،مــع تزايــد التحديــات للحفــاظ
عــى العالقــات والروابــط القويــة بــن أفــراد املجتمــع.
وقــد بــادرت منظــات املجتمــع املــدين بتحويــل تدخالتهــا
لالســتجابة للتحديــات املرتبطــة باألزمــة ،مــا يشــمل عــى
ســبيل املثــال تلبيــة احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة
يف ضــوء حالــة الطــوارئ املســتمرة لضــان عــدم املســاس
بحقوقهــم األساســية ،خاصــة وأن جميــع اإلجــراءات
الحكوميــة ال تراعــي متطلباتهــم واحتياجاتهــم.

٢

خطة الحكومة وخطة املصارف وما بينهام

مي ميك ،شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية
رؤيــة الخطــة الحكوميــة والحاجــة الــى نمــوذج

اقتصــادي بديــل

حســان ديــاب أن تســلمت الحكــم،
مــا لبثــت حكومــة ّ
حتــى برشتنــا بالتوجــه نحــو صنــدوق النقــد الــدويل ،ثــم
أعــادت تبشــرنا بخطــة إصــاح اقتصــادي تكــون الرؤيــة
األســاس التــي تنتشــل لبنــان مــن أزمتــه ويتلقــى املســاعدة
بنــاء عليهــا .ورغــم اختــاف ردات الفعــل ،إال أن معظــم
التعليقــات تقاطعــت عــى التنويــه مبــا اعتربتــه «جــرأة»
الخطــة الحكوميــة يف احتســاب الخســائر ومصارحــة
اللبنانيــن بهــا ،رغــم اعـراض املرصفيــن عــى هــذه األرقــام
واعتبارهــا مضخمــة.

خفــض االســتهالك وبالتــايل خفــض الطلــب عــى االســترياد
ثــم خفــض الطلــب عــى الــدوالر .ثــم تعــول الحكومــة
عــى الدعــم الخارجــي مــن قبــل صنــدوق النقــد الــدويل
ومؤمتــر ســيدر ،وهــي مســاعدات مرشوطــة بإصالحــات
جديــة يف اإلدارة ومكافحــة الفســاد ،عــى أمــل ان تحريــر
هــذه املســاعدات سيســاعد لبنــان يف تحريــر كــم أكــر
مــن املســاعدات الثنائيــة مــن مصــادر أخــرى الحق ـاً .كــا
تعــول عــى التفــاوض مــع دائنــي اليوروبونــدز ،بشــكل
ســيوفر عليهــا بحــدود  15-18مليــار دوالر يف الســنوات
الخمــس املقبلــة .وبذلــك ،تقلــص الدولــة عجزهــا يف ميـزان
املدفوعــات أيضــا.
أمــا النقــاش يف منــوذج اقتصــادي جديــد ،فيــأيت عــى شــكل
مالحــق للخطــة ،حرفيــا ،فتعــرض مجموعــة مــن اإلصالحات
القطاعيــة يف الزراعــة واقتصــاد املعرفــة والســياحة يف ملحق
واحــد ،ثــم يف ملحــق اخــر تعــرض اســراتيجية صناعيــة.
ويتضمــن امللحقــان وعــودا غــر مســتندة اىل مصــادر متويــل
واضحــة ومحــددة وقــارصة عــن تثويــر هــذه القطاعــات
ودعمهــا بالشــكل املطلــوب .وتعــول الدولــة عــى خفــض
فاتــورة االســترياد وخفــض قيمــة العملــة الوطنيــة لتحفيــز
الصناعــة املحليــة ،متناســية أن خفــض النفقــات بهــذا
الشــكل والضغــط عــى االســتهالك بالتــوازي مــع اإلحجــام
عــن إج ـراءات توســيع االقتصــاد ودعــم الصناعــة املحليــة
والزراعــة الســترياد املــواد األوليــة الالزمــة ،لــن يــؤدي
ّال اىل زيــادة معــدل الفقــر واىل ركــود تضخمــي ،أي اىل
تعطيــل الــدورة االقتصاديــة والقضــاء عــى مــا تبقــى مــن
مؤسســات محليــة صغــرة ومتوســطة وزيــادة كبــرة يف
البطالــة .وتجــارب سياســات التقشــف التــي أصبــح لدينــا
الكثــر منهــا لنســتخلص دروســها اليــوم ،بعــد أن ازداد
عددهــا عامليــا بشــكل هائــل منــذ الثامنينيــات ،معظمهــا
تشــهد بذلــك.

يف الواقــع ،ان الخطــة التــي قدمتهــا الحكومــة والتــي
تكفلــت بكتابتهــا رشكــة الزارد (مــع بعــض املستشــارين)
ليســت اال خطــة إدارة خســائر ،وال ترتقــي اىل مســتوى
الخطــة االقتصاديــة التــي قــد تضــع لبنــان عــى ســكة
نظــام اقتصــادي جديــد مختلــف جذريــا عــن نظــام
االزمــات الــذي أودى بنــا اىل مــا نحــن عليــه .تبــدأ الخطــة
مــن احتســاب الخســائر ،وهــي بحــدود  63مليــار دوالر،1
موزعــة كاآليت 45 :مليــار دوالر خســائر املــرف املركــزي،
و 18مليــار دوالر خســائر القطــاع املــريف .إذن ،العجــز يف
ميـزان املدفوعــات ويف امليزانيــة العامــة للدولــة هام منطلق
الخطــة ،ولســد هذيــن العجزيــن ،تعتمــد الخطــة منطــق
التقشــف والضغــط عــى فاتــورة االســترياد مــن جهــة ،ومــن
جهــة أخــرى عــى الدعــم الخارجــي .ويتــم ذلــك أوال مــن
خــال مختلــف إجـراءات «اإلصــاح املــايل» ،وأهمهــا إعــادة
هيكلــة وتصغــر حجــم القطــاع العــام وتقليــص تقدميــات
نظــام التقاعــد وزيــادة الرضائــب وبالطبــع« ،اصــاح»
قطــاع الكهربــاء واالعتــاد عــى الخصخصــة والــراكات
بــن القطاعــن العــام والخــاص يف قطاعــات أخــرى ،وإعــادة
هيكلــة الديــن الداخــي ،لســد العجــز يف املاليــة العامــة
أمــا بالنســبة للجانــب االجتامعــي ،فقــد أدرج حتــى
للدولــة.
كملحــق يف ملحــق ،ضمــن اإلصالحــات القطاعيــة ،مــع
وتعتــر الحكومــة ان هــذه اإلجــراءات ،باإلضافــة اىل قطاعــات الزراعــة واقتصــاد املعرفــة والســياحة ،وهــو
خفــض قيمــة اللــرة اللبنانيــة امــام الــدوالر ،تــؤدي اىل يقــوم بشــكل اســايس عــى فكــرة توســيع شــبكات األمــان
تم احتساب كلفة الخسائر عىل أساس ان الدوالر الواحد يساوي واســتهداف فئــات اجتامعيــة محــددة .لكــن إذا أردنــا ان
1
نســتجمع عنــارص الرؤيــة االجتامعيــة مــن مختلــف أج ـزاء
 3500لرية لبنانية مع العلم انها وصلت اىل حدود  6800عند كتابة املقال.
يستند املقال اىل أرقام الخسائر التي وردت يف النسخة العربية من الخطة.

الورقــة ،نــرى أن هنــاك رؤيــة تقــوم عــى املزيــد مــن
الضغــط عــى صنــدوق الضــان االجتامعــي مــن خــال
تفــاوض الدولــة معــه لجدولــة املتأخـرات وســداد الفوائــد،
ثــم بإجــراءات لتحفيــز القطــاع الخــاص عــى حســاب
حقــوق العــال بالضــان االجتامعــي ،مقابــل توســع يف
اإلنفــاق عــى شــبكات األمــان – والتــي ظهــر بشــكل فاضــح
مؤخــرا اعتامدهــا عــى الشــبكات الزبائنيــة .والخطــر يف
األمــر ،هــو أن شــبكات األمــان هــذه ،وهــي عــاد الرؤيــة
االجتامعيــة للدولــة بأكملهــا ،تعتمــد عــى أمــوال املانحــن
وأمــوال أخــرى ال زال مل يحســم مصدرهــا .ويرتافــق ذلــك
مــع تغييــب فكــرة بنــاء نظــام متكامــل للحاميــة االجتامعية
عــى أســاس منظــور الحــق ،وتغييــب اكــر فداحــة لفكــرة
الحاجــة اىل اســراتيجية وطنيــة للتنميــة االجتامعيــة
واملحليــة تشــمل كل املناطــق والقطاعــات ،ويكــون املكــون
االقتصــادي فيهــا اساســيا.

الخسائر وإعادة هيكلة القطاع المصرفي
إذن ،بالعــودة اىل احتســاب الخســائر ،وهــي منطلــق هــذه
الخطــة ومحورهــا ،تعــرف الخطــة بــأن هــذه الخســائر
مصدرهــا العمليــات الخــارسة ملــرف لبنــان ومــن ضمنهــا
الهندســات املاليــة التــي أجراهــا يف  2016و 2017الجتــذاب
ودائــع بالــدوالر والتغطيــة عــى االســتثامرات الخــارسة
للمصــارف .هــذا باإلضافــة اىل الخســائر مــن ج ـراء خفــض
قيمــة العملــة الوطنيــة (وللتذكــر ،هــذه الخطــة احتســبت
قيمــة العملــة بـــ  3500لــرة للــدوالر الواحــد) ،والخســائر
املتوقعــة ج ـراء التخلــف عــن ســداد القــروض للمصــارف
مــن قبــل املقرتضــن بســبب االزمــة االقتصاديــة وارتفــاع
معــدالت الفقــر والبطالــة .ومــن ناحيــة ثانيــة ،إن جــزءا ً
كب ـرا ً مــا اعتربتــه الخطــة خســائر هــو عبــارة عــن ديــون
ســتتخلف الدولــة عــن ســدادها للقطــاع املــريف املحيل ،يف
إطــار إعــادة هيكلــة الديــن العــام الداخــي .وهــذا الجــزء
بالضبــط هــو مــن املســببات الرئيســية لألزمــة التــي نشــبت
بــن «حــزب» املصــارف ومــرف لبنــان مــن جهــة والدولــة
مــن جهــة ثانيــة خــال املفاوضــات مــع صنــدوق النقــد.
وتصــور الخطــة تحمــل الخســائر وكأنهــا عمليــة نقــل
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لديــون وأعبــاء الدولــة مــن الخزينــة اىل املــرف املركــزي
ثــم اىل املصــارف التجاريــة .فبعــد تغطيــة هــذه الخســائر
بشــكل اســايس مــن خــال قاعــديت رأس املــال يف كل مــن
املصــارف ومــرف لبنــان ،يصبــح صــايف الخســائر حــوايل
 48مليــار دوالر ،موزعــة كالتــايل 39 :مليــار خســائر
ملــرف لبنــان و 9مليــارات خســائر يف القطــاع املــريف.
وهــذه النقطــة ،أي اســتخدام رســاميل املصــارف لتغطيــة
خســائرها ،كانــت مســبباً رئيســيا ثانيــا للخــاف الــذي
ســبق ذكــره .ان خســائر مــرف لبنــان حكـاً ســوف تؤثــر
عــى شــهادات ايــداع وودائــع املصــارف لــدى مــرف
لبنــان ،وبالتــايل تنتقــل هــذه الخســائر مــن مــرف لبنــان
اىل القطــاع املــريف .ويبقــى للقطــاع املــريف ان يتعامــل
مــع هــذه الخســائر ،مــن خــال عمليــات إعــادة الدمــج،
والتحقيــق يف التحويــات اىل الخــارج لألشــخاص الــذي
تدخلــوا بشــكل او بآخــر يف القطــاع العــام والسياســة
والودائــع املهربــة اىل الخــارج ،واســرجاعها ،واألهــم مــن
ذلــك إعــادة رســملة املصــارف مــن قبــل أصحابهــا ،عــر
ضــخ مبلــغ مــوا ٍز لألربــاح التــي حصلــوا عليهــا منــذ عــام
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ورشكات وادارات ،أي إعــادة هيكلتهــا وخصخصتهــا ،لــي
تخصــص أرباحهــا إلعــادة رســملة مــرف لبنــان .وجــزء
مــن هــذه األربــاح ســوف يــودع يف صنــدوق اســرجاع
الودائــع ،باإلضافــة اىل األمــوال املنهوبــة املتوقــع اســتعادتها
 وهــي للتذكــر أمــوال عامــة .ثــم ســيتكفل صنــدوقاســرجاع الودائــع هــذا بتعويــض الودائــع الكبــرة التــي
ســيتم اســتخدامها يف إعــادة هيكلــة القطــاع املــريف،2
خاصــة إذا احتيــج ملــوارد تفــوق تلــك املطروحــة يف خطــة
اعــادة الهيكلــة .مبعنــى آخــر ،وبضبابيــة مقصــودة ،تتطــرق
الخطــة اىل اعــادة هيكلــة للقطــاع املــريف ،يف ظــل
ســلطة محاصصــة غنامئيــة مل تعــد تتمتــع بــأدىن ســات
الرشعيــة أو النزاهــة ،ثــم تعــد بإنقــاذ القطــاع املــريف
عــر إعــادة رســملتها واســتخدام الودائــع الكبــرة (دون أن
متــس أصحــاب الودائــع الصغــرة واملتوســطة كــا تزعــم
الخطــة) ،ولكــن إعــادة التعويــض عــن هــذه الودائــع
الكبــرة مــن جيــب الدولــة الحق ـاً عــر األربــاح املتأتيــة
مــن بيــع أصولهــا وخصخصتهــا.

وإن كان هنــاك شــكوك مرشوعــة يف عمليــة هيكلــة
القطــاع املــريف ،منهــا املعايــر التــي ســتتم عــى أساســها
إعــادة الدمــج ،والتضحيــة بحقــوق موظفــي املصــارف،
واملحســوبيات ،والحاجــة اىل ترشيعــات ،مــن الــروري
أوال التذكــر أن هــذه الخســائر مل تنقــل مــن الدولــة
اىل القطــاع املــريف ،امنــا هــي نتيجــة رضوريــة لكــون
املصــارف جــزء مــن املنظومــة التــي تســببت بهــذه
الخســائر أصــا .فأحــد أســباب تخلــف الدولــة عــن ســداد
ديونهــا هــو فوائــد غــر واقعيــة دفعــت للمصــارف إبّــان
فــرة إعــادة اإلعــار وعــى مــدى عقــود ،جعلــت خدمــة
الديــن العــام اليــوم تفــوق ثلــث إنفــاق الدولــة ،واألربــاح
الطائلــة التــي جنتهــا مــن الهندســات املاليــة ،باإلضافــة اىل
مســؤوليتها عــن توظيــف أمــوال املودعــن يف اســتثامرات
خــارسة.
وإن كان الشــيطان يكمــن يف التفاصيــل ،فــإن بعــض
«شــياطني» الخطــة هــي اقــراح انشــاء «رشكــة إدارة
األصــول العامــة» ،ثــم «صنــدوق اســرجاع الودائــع»،
اللذيــن تحدثــت عنهــا الخطــة يف علــب هامشــية
وبصيغــة عامــة دون توفــر أي تفاصيــل عنهــا .الرشكــة،
أوال ،هدفهــا هــو إدارة أصــول الدولــة مــن عقــارات
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يف هــذا الســياق ،يــأيت اع ـراض املصــارف ومــرف لبنــان،
التــي تصــور نفســها حاميــة االقتصــاد الحــر وودائــع
النــاس ،مقابــل ســلطة جائــرة تريــد أن تدفعهــا مثــن
تعرثهــا ،مــرة أن تحمــل الدولــة مســؤولياتها تجــاه ودائع
النــاس .فتكشــف لنــا جمعيــة املصــارف عــن ورقــة هــي
مبثابــة اســهام لهــا يف خطــة اإلصــاح ،تقــوم بشــكل أســايس
عــى رفــض التخلــف عــن دفــع الديــن الداخــي مــن
قبــل الدولــة .وبالتــايل تــم تصويــر الخــاف بــن جمعيــة
املصــارف والدولــة عــى أنــه خــاف يف «طريقــة احتســاب
الخســائر» .وللمفارقــة ،يف حــن كان خطــاب الســلطة
ســابقا يف مرحلــة «اللــرة بخــر» يطمئننــا دامئــا عــى
اعتبــار ان ديــن لبنــان مبعظمــه داخــي وبالتــايل ال خــوف
إذا ارتفعــت نســبته ،أثبــت لبنــان عــر جمعيــة مصارفــه أن
الدائــن الداخــي يــكاد يكــون التفــاوض معــه أصعــب مــن
الدائــن الخارجــي.

مــن خاللهــا ديــون الدولــة للمصــارف ،وعــى التحذيــر مــن
آثــار التخلــف عــن ســداد الديــون الداخليــة الــذي لــن
يــؤدي اىل انتعــاش االقتصــاد – وهــو أمــر مؤكــد ،كوننــا
من ـ ّر بأزمــة اقتصاديــة واســتنفدنا كافــة خياراتنــا حتــى مل
يعــد أمامنــا اال الخيــارات املؤملــة .وبالتــايل ،تأخــذ جمعيــة
ـى أكــر تطرف ـاً ،لتقــرح
املصــارف خطــة الدولــة اىل منحـ ً
مث ـاً انشــاء صنــدوق حكومــي لتخفيــف الديــون ،بــكل
بســاطة ،يحمــل مــا قيمتــه  40مليــار دوالر مــن أصــول
الدولــة ،يصــدر عنــه «أوراق ماليــة مضمونــة مــد ّرة
للفائــدة وطويلــة األجــل» بهــدف تغطيــة ديــن الحكومــة
ملــرف لبنــان وبالتــايل املحافظــة عــى ودائــع املصــارف
لــدى مــرف لبنــان .عمليــا ،ان تخفيــض نســبة الديــون
التــي ســيتم شــطبها ،ســينجم عنــه تقشــف أكــر يف
النفقــات وكلفــة اجتامعيــة أعــى لخطــة اإلصــاح ،ناهيــك
عــن اســتنزاف أصــول الدولــة والتفريــط مبــا تبقــى مــن
حقــوق األجيــال القادمــة .ورغــم أن الورقــة تدعــي انقــاذ
أمــوال املودعــن واملحافظــة عــى القطــاع األقــوى «واألكــر
ديناميكيــة» يف لبنــان وعــى مصداقيتــه ،فهــي عمليــا
تنقــذ أصحــاب الرســاميل وأصحــاب الودائــع الكبــرة،
وتعــد باســتمرار النمــوذج اللبنــاين املولّــد لألزمــات عــى
حســاب الشــعب.

املفاوضــات مــع الصنــدوق :مــا وراء الخــاف
«التقنــي»

أحيلــت أرقــام الخطــة االقتصاديــة اليــوم اىل لجنــة نيابيــة
«لتقــي الحقائــق» ،مهمتهــا تصغــر رقــم «الخســائر».
وبعيــدا عــن «درامــا» املفاوضــات مــع صنــدوق النقــد
الــدويل والخالفــات الداخليــة للوفــد اللبنــاين ،يبــدو لنــا
اليــوم أن خطــة الحكومــة ســقطت ،بإجــاع الســلطة
التــي بالتأكيــد مل تفســخ قرانهــا مــع املصــارف .ســقوط
ـى أكــر تطرفــا ،بــدأت تظهــر
خطــة الحكومــة لصالــح منحـ ً
معاملــه ،مــا هــو اال ســقوط التكنوق ـراط ،بعــد أن أظهــر
لنــا أن «حياديتــه» ليســت ســوى الوجــه األكــر «تهذيبـاً»
للســلطة التــي عينتــه والتــي ال اســتقاللية لــه تجاههــا.
واســتقالة املستشــار شــاوول كانــت الصفعــة األخــرة
لــكل مــن آمــن يومــاً ان التكنوقــراط قــد ينتــج حــاً
وتقــوم الخطــة أيضــا عــى فكــرة أن لبنــان غــر مفلــس ،ملشــاكل هيكليــة تتعلــق بالسياســة واالقتصــاد الســيايس ال
بــل ال زال لديــه أصولــه العامــة التــي ميكــن أن يســدد بالتقنيــات .ومــن ناحيــة ثانيــة ،ســقوط الخطــة الحكوميــة
قد يعرض عىل املودعني الكبار أيضا الرسملة الطوعية ملرصفهم هــو ســقوط لســلم أولويــات الثــورة القائــم عــى الفصــل
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او تحويل جزء من ودائعهم اىل سندات مرصفية ثانوية طويلة األجل من دون بــن ســلطتي املصــارف والطوائــف.
فائدة او بفائدة محدودة.

مــن جهــة أخــرى ،يبــدو أن املفاوضــات كلهــا أساس ـاً مــع
صنــدوق النقــد آيلــة للســقوط .قــد يبــدو ذلــك للوهلــة
األوىل مدعــاة لالرتيــاح ،لكــن يف الواقــع اللبنــاين ،ان
انتهــى كابــوس صنــدوق النقــد ،فذلــك ألن كابوس ـاً أكــر
بانتظارنــا .ليــس أســوأ مــن خيــار صنــدوق النقــد إال ّأل
يكــون الصنــدوق خيــارا ً أصــا – ألســباب كثــرة منهــا
عمــق األزمــة ،والحصــار األمريــي ،وعجــز الســلطة عــن
تنفيــذ أقــل املتطلبــات اإلصالحيــة .وإن كانــت «حقنــة
اإلنعــاش» التــي كان ســيوفرها لنــا الصنــدوق عــى األقــل
مــن خــال دوالراتــه الطازجــة قــد ســقطت ،فــإن وصفتــه
مل تســقط ،بــل هــي يف حلّتهــا األكــر تطرفـاً اليــوم ،تــروج
لهــا الســلطة اللبنانيــة ،مــع ادعائهــا امتــاك البديــل وهــو
اإلتجــاه رشقـاً .ودون الخــوض يف تفاصيــل نقــاش «اإلتجــاه
رشقــا» ،الــذي ليــس بالــرورة خيــارا ً ســيئاً جوهريــا ،بــل
عــى العكــس ،وهــو مــن متطلبــات التنويــع والتعــدد
يف العالقــات االقتصاديــة وموجــود اصــا ،إال أنــه يطــرح
أمامنــا الكثــر مــن التســاؤالت يف ظــل الحصــار األمريــي،
وآخــر ابداعاتــه قانــون قيــر .كــا يطــرح الكثــر مــن
األســئلة حــول مــدى كــون الخيــار الصينــي مثــا أكــر
«رحمــة» مــن الخيــار األمريــي ،مــع العلــم أن ســجل
الصــن حافــل بحــاالت اســتيالء عــى أصــول الدولــة عنــد
تخلفهــا عــن الســداد .ومجــددا ،نعــود للمشــكلة األســاس:
هــل نثــق بهــذه الســلطة؟ وبنــاء عــى أي اســراتيجية
ســنفاوض أساس ـاً ،ســواء مــع الــرق أو الغــرب؟
إن مــا وراء الخــاف «التقنــي» بــن الحكومــة واملصــارف
ومــرف لبنــان ،وبــن االتجــاه رشقــاً أو غربــاً ،ســلطة
تعيــد انتــاج نفســها .يتصــارع جناحاهــا عنــد كل منعطــف
لتعــود وتتــزن وتنتــج نســخة أكــر تطرفــاً .يومــاً بعــد
يــوم ،يصبــح اإلصــاح يف ظــل هــذه املنظومــة هــو فكــر
طوبــاوي ،والخيــار الراديــكايل هــو الواقعــي .قــد يكــون
لبنــان وصــل اىل مرحلــة يصعــب فيهــا اتخــاذ أي خيــار
قــد يجنبنــا االنهيــار االقتصــادي واالجتامعــي يف املــدى
املنظــور .لكــن املؤكــد ،هــو أن اليــوم ،أكــر مــن أي وقــت
مــى ،أصبحــت كلفــة اإلصــاح والرتقيــع أكــر بكثــر مــن
كلفــة اقتــاع النظــام مــن جــذوره وبنــاء نظــام اقتصــادي
وســيايس جديــد.
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تدهور أوضاع الالجئني وسط األزمات املتعددة التي تطال لبنان

ديم أبو دياب  -شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية
سلامن حسني – جامعة جونز هوبكنز
نــر هــذا املقــال عــى مدونــة املجلــس األطلــي يف ١٠
حزيران/يونيــو  ٢٠٢٠عــى هــذا الرابــط.

أيلــول  ٢٠١٩إىل تناقــص القــدرة الرشائيــة لــأرس وارتفــاع
أســعار الســلع األساســية بشــكل كبــر .منــذ شــهر أيــار/
مايــو ،أصبــح أكــر مــن ثلــث الســكان عاطلــن عــن العمــل،
مــع فقــدان أكــر مــن  ٢٢٠,٠٠٠وظيفــة يف القطــاع الخــاص
منــذ ترشيــن األول  .٢٠١٩ومتثّــل العاملــة غــر الرســمية
 ٥٥باملئــة مــن القــوى العاملــة اللبنانيــة ،والذيــن يعتــرون
األكــر هشاشــة يف املجتمــع بســبب غيــاب ضامنــات
الحاميــة االجتامعيــة يف عملهــم وغيــاب نظــام الحاميــة
االجتامعيــة الشــاملة يف لبنــان.

يف الوقــت الــذي يتأثــر فيــه لبنــان بأزمــات متعــددة ،يقرتب
وضعــه اإلنســاين الهــش مــن نقطــة االنهيــار .يســتضيف
لبنــان أعــى نســبة مــن الالجئــن للفــرد يف العــامل ،مبــا يف
ذلــك أكــر مــن  ١.٥مليــون الجــئ ســوري و ١٧٤.٠٠الجــئ
فلســطيني ،كــا ويواجــه اآلثــار غــر املبــارشة لل ـراع يف
ســوريا الــذي اســتمر لتســع ســنوات .عــاوة عــى ذلــك ،كوفيد :19-عدم وجود حامية لالجئني
يواجــه لبنــان اآلن أســوأ أزمــة اقتصاديــة وماليــة عــى
اإلطــاق ،حيــث يُتوقــع أن يدفــع نصــف ســكانه إىل الفقــر ،منــذ شــهر آذار/مــارس ،فرضت الحكومــة اللبنانيــة إجراءات
صارمــة للحــد مــن انتشــار فــروس كوفيــد .١٩-أثــار العــدد
بينــا يكافــح فيــه انتشــار فــروس كورونــا املســتجد.
املتزايــد مــن الحــاالت والوفيــات ،التــي وصلــت إىل ١٣٦٨
تتأثــر قــدرات اإلســتجابة لهــذه األزمــات بضغوطــات حالــة و ٣٠حالــة وفــاة حتــى التاســع مــن حزيران/يونيــو،
كبــرة ،عــى الرغــم مــن أن املســاعدة اإلنســانية قــد تج ـ ّدد مخــاوف انهــاك نظــام الرعايــة الصحيــة الوطنــي،
ســاعدت يف التخفيــف مــن تأثــر النــزوح الطويــل األمــد .الــذي يعــاين مــن نقــص يف القــدرات املخربيــة واإلمــدادات
حيــث أصبحــت الظــروف املتدهــورة للســكان اللبنانيــن الطبيــة .يواجــه الالجئــون حالــة مــن عــدم اليقــن فيــا
واالضط ـراب الســيايس يف البــاد أزمــات قامئــة بحــد ذاتهــا .يتعلــق بنفقــات االستشــفاء وأهليتهــم للحصــول عــى
بينــا ينحــدر لبنــان أكــر فأكــر إىل الفــوىض يف ظــل غيــاب الرعايــة .كــا وأنهــم واجهــوا صعوبــات يف تطبيــق تدابــر
اإلجــاع الســيايس لالســتجابة لهــذه األزمــات ،ســيعاين التباعــد االجتامعــي ألن مســاكنهم مكتظــة ،ونظافتهــا
الالجئــون واللبنانيــون عــى حــد ســواء آثــار الكارثــة وظروفهــا املعيشــية فيهــا دون املســتوى املطلــوب.
اإلنســانية يف املســتقبل املنظــور.
ال يســتطيع الالجئــون يف لبنــان بشــكل عــام االســتفادة
عىل حافة اإلنهيار االقتصادي
مــن الصكــوك الدوليــة لحاميــة الالجئــن ،وتفتقــر أكــر مــن
يواجــه لبنــان ضغوطًــا اقتصاديــة هائلــة ،أشــعلت ثلثــي األرس الســورية إىل اإلقامــة القانونيــة بســبب العوائــق
احتجاجــات تاريخيــة يف البــاد منــذ ترشيــن األول/أكتوبــر املؤسســية .يواجــه الالجئــون باســتمرار مخاطــر االعتقــال،
 .٢٠١٩يقــ ّدر ديــن لبنــان اآلن حــول  ٩٠مليــار دوالر ،أي االحتجــاز وســوء املعاملــة مــن قبــل القــوى األمنيــة ،كــا
حــوايل  ١٧٠باملئــة مــن إجــايل الناتــج املحــي ،مــا دفــع واســتغالل أربــاب العمــل واملؤ ّجريــن ،وصعوبــة الوصــول
الحكومــة إىل التخلــف عــن ســداد ســندات اليــورو للمــرة إىل الخدمــات .يواجــه الالجئــون أيضً ــا مامرســات قرسيــة
األوىل .بعــد مــرور أشــهر عــى األزمــة ،وافقــت الحكومــة تتمثــل بعمليــات اإلخــاء الجامعــي وعمليــات الرتحيــل غــر
عــى خطــة إصالحيــة يف نيســان/أبريل ،مــا يلزمهــا تطويــر قانونيــة إىل ســوريا .أثــار صانعــو السياســة العــداء تجــاه
بسياســات صعبــة بهــدف أســايس وهــو جــذب متويــل الالجئــن مــن خــال تحميلهــم ملجموعــة مــن املشــاكل
التنميــة مــن صنــدوق النقــد الــدويل ومانحــن آخريــن .السياســية واالقتصاديــة ،مبــا يف ذلــك األزمــة االقتصاديــة
األخــرة.
بــدأ اإلنهيــار االقتصــادي يف لبنــان يف العــام  .٢٠١٨أدى
انخفــاض قيمــة اللــرة اللبنانيــة بنســبة  ٦٠باملئــة منــذ عــاوة عــى ذلــك ،تزيــد األزمــة الصحيــة مــن التدابــر

التمييزيــة تجــاه الالجئــن بذريعــة مكافحــة كوفيــد.١٩-
بحســب املديــر القُطــري ملنظمــة إنقــاذ الطفــل يف لبنــان،
فــإن املنظــات اإلنســانية اكتشــفت يف نيســان/أبريل أن
مــا ال يقــل عــن  ٢١بلديــة لبنانيــة فرضــت قيــو ًدا إضافيــة
عــى الالجئــن الســوريني مل يتــم تطبيقهــا عــى املواطنــن
اللبنانيــن .وأشــار صقــر إىل أن «هــذه القيــود تزيــد مــن
تقييــد قــدرة النــاس عــى الحصــول عــى املــال أو رشاء
الســلع األساســية»« .هنــاك أيضً ــا خطــر متزايــد للوصــم
ضــد هــذه املجتمعــات ،إىل جانــب انتشــار املعلومــات
الخاطئــة وشــائعات عــن انتقــال العــدوى بــن الالجئــن».

تزايد االحتياجات ومكامن الضعف
مــع بدايــة األزمــة االقتصاديــة ،قــدرت لجنــة اإلنقــاذ
الدوليــة يف آذار/مــارس أن  ٩٠باملئــة مــن الالجئــن
الســوريني بحاجــة إىل مســاعدات غذائيــة .الحــظ برنامــج
الغــذاء العاملــي ارتفاعــا كب ـرا يف أســعار الســلع الغذائيــة
األساســية مثــل الســكر واألرز ،مــا جعــل عــد ًدا مــن املــواد
األساســية غــر متوفّــرة لنحــو  ٧٠باملئــة مــن األرس الســورية
الفقــرة .
يقــول بشــر أيــوب ،املســؤول عــن السياســات يف منظمــة
أوكســفام يف لبنــان« :إن فــرص العمــل املحــدودة التــي
كان يتمتــع بهــا الالجئــون مــن قبــل ،ومــع ارتفــاع تكاليــف
املعيشــة اآلن هــو أمــر يبعــث القلــق»« .حتــى لــو كنــا
قادريــن عــى مضاعفــة النــداءات اإلنســانية ،فقــد ال يكــون
ذلــك كافي ـاً لتلبيــة االحتياجــات يف لبنــان بــن املجتمعــات
املضيفــة والالجئــن».
وأوضــح صقــر أن الكثرييــن قلقــون مــن أن عائــات
الالجئــن ســتزيد مــن اعتامدهــا عــى آليــات التكيــف
الســلبية مــع ازديــاد الفقــر ،مثــل تزويــج األطفــال أو عاملــة
األطفــال“ .ميكــن أن تــؤدي هــذه الضغــوط اإلضافيــة
لألزمــة االقتصاديــة والوبــاء إىل املزيــد مــن مخاطــر العنــف
القائــم عــى نــوع االجتامعــي واإلســاءة واإلهــال”.
يف الواقــع أفــادت املنظــات بتزايــد حــاالت العنــف ضــد
النســاء والفتيــات الالجئــات واللبنانيــات ،ال ســيام العنــف
املنــزيل ،بنســبة تصــل إىل  ١٠٠باملائــة يف آذار/مــارس .يف

٥

غضــون ذلــك ،أفــاد مــا يقــارب نصــف مــن مقدمــي الرعاية
الســوريني واللبنانيــن بارتفــاع مســتويات العنــف ضــد
األطفــال منــذ بدايــة اإلغــاق العــام بســبب كوفيــد.١٩-

يكــون مرنًــا ليتك ّيــف مــع طبيعــة األزمــة اإلنســانية املتغــرة
ملراعــاة مواضــع الضعــف الكبــرة لــأرس اللبنانيــة باإلضافــة
إىل الالجئــن .مــن وجهــة نظــر العديــد مــن الجهــات
الفاعلــة يف لبنــان ،فــإن األزمــة متعــددة األبعــاد «ترقــى إىل
أزمــة العدالــة االجتامعيــة» .تقــول الدكتــورة مــاري نويــل
أيب ياغــي ،مديــرة منظمــة دعــم لبنــان أن هنــاك حاجــة إىل
«متويــل طويــل األجــل وأكــر تنظيـاً يســتتبع منه ًجــا إمنائيـاً
قامئ ـاً عــى الحقــوق».

كــا أثــر اإلغــاق العــام للمــدارس وبرامــج التعليــم غــر
الرســمية عــى األطفــال يف جميــع أنحــاء لبنــان ،عــى الرغــم
مــن محــاوالت الحفــاظ عــى التعلــم عــن بعــد .فتعطيــل
التعليــم قــد يــؤدي إىل زيــادة املترسبــن مــن املــدارس ،ال
ســيام بــن الالجئــن الســوريني ،األمــر الــذي ميكــن أن يزيــد
مــن عاملــة األطفــال أو زواج األطفــال أو التســول.
تشــر أيب ياغــي أنــه عــى املانحــن االســتمرار يف دعــم
مجموعــة متنوعــة مــن الجهــات الفاعلــة اإلنســانية ،مــع
الحاجة إىل املساعدة اإلنسانية
زيــادة الدعــم املبــارش ملنظــات املجتمــع املــدين املحليــة،
عــى الرغــم مــن التعهــدات املعلنــة خــال شـتّى املؤمتـرات التــي «تكــون دامئًــا املســتجيب األول يف هــذا الســياق وعــى
الدوليــة للامنحــن ،تــزداد الفجــوة بــن االحتياجــات معرفــة شــاملة باحتياجــات مجتمعاتهــم».
اإلنســانية والتمويــل يف لبنــان عا ًمــا بعــد عــام .ففــي العــام بــدأت الحكومــة اللبنانيــة يف مفاوضــات رســمية مــع
 ،٢٠١٩تــم متويــل أقــل مــن نصــف النــداء البالــغ  2.6مليــار صنــدوق النقــد الــدويل للحصــول عــى مليــارات الــدوالرات
دوالر للخطــة الوطنيــة لالســتجابة لألزمــة يف لبنــان.
مــن املســاعدات التنمويــة ،والتــي مــن املحتمــل أن
إن الفشــل يف احتــواء تقــارب األزمــات يف لبنــان ســيكون لــه تســتغرق فــرة زمنيــة كبــرة وستفشــل يف تلبيــة احتياجــات
آثــار طويلــة األجــل عــى صمــود املجتمعــات النازحــة مــع الالجئــن بشــكل عــام وكاف .يف الواقــع ،مل تعالــج الحكومــة
تفــكك ســبل العيــش وبيئــة الحاميــة لالجئــن .إن تقــارب بشــكل واضــح املخــاوف اإلنســانية يف خطتهــا االقتصاديــة
األزمــات قــد يــؤدي إىل مزيــد مــن التدهــور يف مؤسســات املقرتحــة ،و مســاعدة صنــدوق النقــد الــدويل مل تكــن يومــا
الدولــة والنظــام العــام يف وقــت يشــهد اضطرابــات مصممــة لألغ ـراض اإلنســانية .لذلــك ،يجــب عــى جميــع
اجتامعيــة كبــرة وأزمــة سياســية يف لبنــان ،مــا يديــم الجهــات الفاعلــة تقديــم اســتجابة رسيعــة لهــذه املرحلــة
مســتويات أكــر مــن عــدم االســتقرار الــذي يؤثــر عــى الجديــدة مــن األزمــة اإلنســانية يف لبنــان ،والتــي ستســتمر
يف تحــدي صمــود الالجئــن لســنوات قادمــة.
الالجئــن واللبنانيــن عــى حــد ســواء.
إن املســاعدة اإلنســانية الدوليــة ســتكون رضوريــة ملعالجــة
الكارثــة اآلخــذة يف االتســاع يف لبنــان .يقــول أيــوب بــأن
اللحظــة «تتطلــب تفكــ ًرا خــارج الصنــدوق يتجــاوز
تصنيفاتنــا التقليديــة ملــا يجــب أن يكــون عليــه التمويــل
اإلنســاين وكيــف يجــب أن يبــدو ».ويضيــف أن التغ ـرات
يف لبنــان منــذ ثــورة ترشيــن األول/أكتوبــر أنتجــت «بيئــة
تشــغيلية مختلفــة إىل حــد كبــر .لقــد تغـ ّـر البلــد ،وتغــرت
معــه االحتياجــات «.
باإلضافــة إىل دعــم قــدرة االســتجابة الوطنيــة لـــكوفيد،١٩-
يجــب أن تســتمر املســاعدة يف دعــم الالجئــن للدفــاع عــن
حقوقهــم يف الحاميــة والكرامــة .عــى التمويــل اإلنســاين أن
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