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ي لبنان 
 
 2 – مداخلة شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية حول أسباب الفقر ف

ي 
ين الثان  /تشر  2021نوفمير

ي بالفقر المدقع وحقوق اإلنسان، أوليفييه دو شوتر، إىل  
خالل زيارة مقرر األمم المتحدة الخاص المعن 

 لبنان

 الفقر في لبنان 

ات األزمات حدة منذ منذ عامي   تقريًبا، يواجه لبنان  ة، يمكن اعتبارها واحدة من أكير فير أزمة اجتماعية واقتصادية كبي 
، هذا باإلضافة إىل أثر انتشار جائحة كوفيد الذي أدى إىل  2020آب/أغسطس  4وانفجار  19-منتصف القرن التاسع عشر

ا. 
ً
 تفاقم الوضع الحق

ي سكان لبنان خالًيا من  ●
ي معدالت اليعان 

 بسبب انخفاض مستوياتهم المعيشية. فقر ارتفاع كبي  ف 
ي العام  ●

ي منتصف التسعينيات أن ثلث السكان كانوا فقراء، كانت النسبة ف 
ي أجريت ف 

  2019أظهرت الدراسات النر
اوح بي    ر بـ30و 25تير

ّ
قد
ُ
 ٪. 75٪، وهي اآلن ت

 

 تفاوت كبير ومستمر في الدخل

ها "مختير الالمساواة العالمي  ● شر
ُ
ا لدراسة ن

ً
ي العام World Inequality Labوفق

% من أغن  10، كان 2018" ف 
ي البالد يملكون ما بي   

، وكانت 54و 49األفراد ف  يحة الوسطية تملك  40%% من الدخل القومي ي المائة من الشر
ف 

. مثل هذه اإلحصائية تضع لبنان من  14و 12% من السكان يملكون ما بي   50%، وأفقر 34 % من الدخل القومي
ي العالم أعىل مستو ضمن البلدان ذات 

ي الدخل ف 
 .يات الالمساواة ف 

ة   ● كي وأصحاب اإليرادات باللي  ا من الالمساواة ما بي   أصحاب اإليرادات بالدوالر األمي 
ً
أظهرت األزمة جانًبا جديد

 اللبنانية. 

 األسباب السياسية واالقتصادية للفقر والالمساواة 

،  حالت الدولة الما بعد باتريمونيالية ● ي سياسات عامة عادلة، ما زاد من اعتماد الناس عىل الزعماء الطائفيي  
دون تبن 

 ومحافظة هؤالء الزعماء عىل قبضتهم عىل السلطة. 
تستند العالقة بي   النخب السياسية ورجال األعمال عىل الصيغة التالية: تقدم النخبة التجارية دعًما منتظًما   ●

ى وسياسات عدم التدخل والحد األدن  من تدخل الدولة. للنخب السياسية مقابل اإلعفاءات الض    يبية الكير
خدمت معظم  ●

ُ
ى النهب المباشر للخزينة اللبنانية إىل مستويات الدين العام المرتفعة اليوم. ونتيجة لذلك، است

ّ
أد

 من تمويل برامج الرعاي
ً
ي جمعتها الدولة من خالل سندات الخزينة لتسديد الفائدة بدال

ة االجتماعية أو  األموال النر
ي أصدرت  

، كما النخب السياسية النر البنية التحتية العامة. وقد أثرى مخطط الربــح المباشر هذا المضفيي  
 السندات. 

ي والخدمات،  ●
سة، الذي يعتمد بشكل أساسي عىل النظام المضف  ة طويلة نموذج الرأسمالية المفير اتبع لبنان منذ فير

 لقطاعات اإلنتاجية وذات القيمة المضافة. وخاصة المالية والسياحة، ويقوض ا

 تشرين األول/أكتوبر  17

ي فرصة إلصالح اقتصادها السياسي غي  السليم، وتفكيك نظام تقاسم السلطة  ●
ل انهيار القطاع الماىلي اللبنان 

ّ
شك

ي جوهره نظًرا 
ي جديد أعيد تصميمه لتكون العدالة االجتماعية ف 

، واعتماد نموذج اقتصادي لبنان  ي
لمستويات  الطائف 

ي لبنان. 
 الفقر المدقع والالمساواة ف 

ي والحماية االجتماعية الشاملة.  ● ينر
بن  عىل اإلصالح الض 

ُ
ي لبنان أن ت

 عىل أي خطة إصالح ف 
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ين، تؤدي السياسات إىل مزيد من الفقر والالمساواة.  17لكن، وبعد عامي   من   تشر

٪  80منذ عامي   تقريًبا، تم تقييد ودائع اللبنانيي   بالدوالر، وإجبارهم عىل سحب أموالهم بالعملة المحلية مع اقتطاع حواىلي 
ى إىل عواقب عىل صغار المودعي   وتفاقم الالمساواة. 

ّ
 من قيمتها، ما أد

ي النظام الماىلي 
، حددت الخطة االقتصادية المالية قيمة الثغرة ف  ي

ي العام الماض 
، لكن المصارف   90 بـف  كي مليار دوالر أمي 

 لخسائر 
ً
زعمت أنه مبلغ يفوق قدرتها عىل التغطية. وقد جرت مفاوضات لوضع خطة تعاف ماىلي تتضمن توزيًعا عادًل

ء ملموس، لألسف.  ي
، ولكن من دون إنتاج أي سر  النظام الماىلي

ي لبنان عىل مدى العامي   الماضيي   
ذ ف 

ّ
ا مفاعيل رجعية، حيث  لم يكن برنامج الدعم الُمنف

ً
ا فحسب، بل كانت له أيض

ً
 مكلف

 بكثي  من المهمشي   اقتصادًيا. وذلك ألن األغنياء يتمتعون بإمكانية الوصول األكير واألكير  
يستفيد األغن  من اإلعانات أكير

ائية. وقد كشف تحليل أجرته اليونيسف ومنظمة ال ا إىل السلع المدعومة من خالل قوتهم الشر
ً
% 20عمل الدولية أن اتساق

 فقط من اإلعانات تفيد النصف األفقر من سكان لبنان. 
عىل مستوى الحماية االجتماعية، جرت مفاوضات مع المنظمات الدولية استهدفت مساعدة الفئات األكير فقًرا بمبادرات 

ي ذلك: 
 متفرقة ومستهدفة بعيدة عن المقاربات القائمة عىل حقوق اإلنسان والشمولية، بما ف 

ي وإعادة اإلعمار ) .1
 (31RFإطار اإلصالح والتعاف 

وع الطارئ لدعم شبكة األمان االجتماعي لالستجابة لألزمة وجائحة كوفيد .2 ي لبنان ) 19 - المشر
 (ESSNف 

 عن الدعم من خالل المضف المركزي 556برنامج البطاقات التموينية بقيمة  .3
ً
 2مليون دوالر بدًل

 19-لتوزيــــع اللقاح والتطعيم للقاحات كوفيدتوفي  اللقاحات: الخطة الوطنية  .4
 (3ECTالتحويالت النقدية الطارئة لليونيسف ) .5

، الذي وضع مجموعة من  تتفق معظم النخبة السياسية اللبنانية عىل حاجة البالد لخطة إنقاذ يمولها صندوق النقد الدوىلي
ي ذلك اإلصالحات الهيكلية لزيادة

حة، بما ف  وط ضمن الحزمة المقير  عن الحد من   الشر
ً
، فضال الشفافية واالستقرار الماىلي

ا من فقدانها  
ً
ي تلبية مثل هذه المطالب، خوف

ي البالد عدم رغبتها ف 
. لقد أثبتت الطبقة الحاكمة ف  ي ينر

الفساد والتهرب الض 
قت المفاوضات مع صندوق النقد الدوىلي نتيجة لذلك. 

ّ
 امتيازاتها. وقد ُعل

ت إىل تعميق تعتير السياسات والمبادرات المخ
ّ
(، فقد أد تلفة المعتمدة بعد الثورة استمراًرا لـ"الكساد المتعمد" )البنك الدوىلي

ي دفعت لبنان إىل األزمة عن تقديم الحل.  
الفقر والالمساواة، وافتقدت الرؤية السليمة، وأظهرت عجز النخبة الحاكمة النر

فة. وبما أن األسباب كانت سياسية واقتصادية، عىل الحلول أن متع  ددة األبعاد وذات رؤية مستشر
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