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الـ  NGOsتعيل  %23من األسر

				

حسن شقراني
«ال ـف ـقــر ال ــزاح ــف» الـ ــذي اع ـت ــاده لـبـنــان
ط ــوال س ـنــوات مــا بـعــد ال ـحــرب نتيجة
تـضــاؤل ال ـقــدرة الـشــرائـيــة لــدى الفئات
ّ
املهمشة وارتفاع معدالت البطالة بشكل
ّ
أس ــاس ـ ّـي ،ي ـت ـحــول إل ــى مــوجــة جــارفــة
ُتغرق العائالت في العوز والجوع ّ
وتغير
س ـلــوك ـهــا وت ـق ــال ـي ــده ــا ف ــي م ــا ي ـخـ ّـص
غــذاءهــا وعيش أبنائها .نصف القوى
العاملة مــن اللبنانيني املقيمني عاطل
مــن الـعـمــل وه ـنــاك ع ــدد مـتــزايــد منهم
ي ـل ـجــأ إلـ ــى املـ ـس ــاع ــدات ،ح ـتــى أن ّ ربــع
العائالت أضحت تعتمد على املنظمات
غير الحكومية بشكل أساسي لتأمني
احتياجاتها.
أموال املساعدات الخارجية موجودة في
لبنان منذ نشأة الكيان ،واإلشكاليات
بشأن ال ــدور السياسي لبعضها غير
خفية على أحد ،سواء كانت ُت ّ
ّ
وزع عبر
ّ
محلية مرعية من النظام ،أو عبر
جهات ّ
أذرع منظمات دولية .غير أن األزمة التي
تتفاقم منذ أكثر عــام من دون ّأي أفق

المصدر :منظمة األغذية العالمية (تقييم األمن الغذائي تموز  -آب )2020

ّ
لـعــاج مـحــلــي ،تــرفــع أهميتها وتجعل
 %23مــن الـعــائــات تعتمدها مصدرًا
أس ــاس ـي ــا ل ـل ــدخ ــل ،وف ـق ــا مل ـســح أجـ ــراه
ّ
برنامج األمــم املتحدة للغذاء بالتعاون
مع مجموعة البنك الدولي ،شمل 2335
َ
شهري تموز
عائلة لبنانية مقيمة بني
وآب .2020
ومع تراجع القوة الشرائية نتيجة انهيار
سعر الليرة ووص ــول مـعـ ّـدل التضخم
إلـ ــى ع ـت ـبــة  ،%200تـعـتـمــد ال ـعــائــات
على أكثر مــن مصدر للدخل .األجــور
أساسية لــ %58من املشمولني ّ
بالعينة
املمسوحة ،وبعدها مباشرة مساعدات
املنظمات غير الحكومية ،وتلك املتأتية
مــن الـبــرامــج الحكومية ،تليها األعـمــال
التجارية غير الزراعية واالستثمارات
من ّثم تحويالت املغتربني.
ّ
هرم الدخل اللبناني هذا عرضة لتشوه
ّ
فمعدل الدخل
أكبر في املرحلة املقبلة.
حاليًا يبلغ  900ألف ليرة ،أي ما يعادل
 112دوالرًا فــي أفـضــل س ــوق صــرف
م ـت ــاح ــة ل ـل ـم ـق ـي ـمــن .وبـ ـغـ ـي ــاب ال ــرؤي ــة
ال ــواض ـح ــة ف ــي إدارة ال ـب ــاد ووص ــول

الـبـطــالــة إل ــى  ،%50سيرتفع االعـتـمــاد
ـدات ،وم ـع ــه ال ـت ـس ــاؤالت
ع ـل ــى املـ ـس ــاع ـ ّ
بـشــأن دور املـنــظـمــات غـيــر الحكومية
ومعايير الـسـيــادة واالسـتـقــال .ولكن
م ــا م ـع ـنــى الـ ـسـ ـي ــادة ف ــي غـ ـي ــاب لـقـمــة
الـعـيــش وال ـكــرامــة اإلنـســانـيــة فــي حياة
العائالت اليومية بنتيجة فساد الطبقة
السياسية؟
ّ
ّ
أخـيـرًا نــظــم اإليليزيه مــؤتـمـرًا مصغرًا
بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة لـجـمــع
األموال للبنان وتوزيعها عبر املنظمات
ّ
غـيــر الـحـكــومـيــة لـتـجــنــب ق ـنــوات الــدولــة
اللبنانية التي ينخرها الفساد وتسيطر
فيها الزبائنيةّ .روج اإلعــام الفرنسي
ل ـهــذه امل ـب ــادرة وغ ـمــز مــن ق ـنــاة الـخــزي
والعار اللبنانيني؛ «أال تخجل الدولة من
هــذا الــوضــع؟» ســأل الـبـعــض .الحقيقة
ّ
وبغض النظر عن كونه
هي أن الخجل،
غير محسوب في السياسية ،هو آخر
املعايير املعتمدة في إدارة البالد القائمة
عـلــى ائ ـتــاف ال ـطــوائــف .ه ــذا االئ ـتــاف
ساهم بتوليد أزمة ُت ّ
عد األســوأ مقارنة
مع أزمــات عاملية سابقة مختارة ،وفقًا

أين ذهبت
دوالرات الدعم؟
هل هناك بدائل؟
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ّ
ملؤشر خاص أعده الفريق االقتصادي
ُ
لدى البنك الدولي ونشر أخيرًا في إطار
مرصد لبنان االقتصادي.
ّ
يـخـلــص خ ـبــراء الـبـنــك إل ــى أن ــه فـ ّـي ظــل
ضعف أساسيات االقتصاد الكل ّي في
لبنان منذ ما قبل األزمة ،من املتوقع أن
«تكون ّ
عملية التعديل أصعب وأطــول،
ّ
ّ
حتى مع توفر تدابير سياسة مثالية».
يشرحون أنه رغم مرور عام كامل على
ّ
االقتصادية «لم يتم بعد تحديد
األزمة
هذه السياسات ،ناهيك عن تنفيذها ،ما
ّ
ّ
االقتصادية
يؤخر الـخــروج من األزمــة
وإنـعــاش االقـتـصــاد م ـجـ ّـددًا .وبالتالي،
كـمــا هــي ال ـحــال اآلنُ ،يـ َّ
ـرجــح أن تكون
ّ
االقتصادية ًالتي تضرب لبنان
األزمــة
ّ
أخطر وأطول مقارنة مع غالبية األزمات
ّ
االقتصادية»ّ .
ّ
ع ـم ـلـ ّـيــا ،م ــع ت ــوق ــع ت ـقــلــص اق ـت ـصــادي
ب ـن ـس ـب ــة  %20تـ ـق ــريـ ـب ــا ه ـ ـ ــذا الـ ـع ــام
واستمرار التذبذب في سوق الصرف،
سيتزايد ّ
معدل الفقر ليتجاوز نصف
عــدد السكان عـ ّـام  ،2021وفقًا للبحث
نـفـســه ،وسـيـتــأثــر املـقـيـمــون مــن خــال
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إضاءة

سوق الدواء
العالميةّ :
احتكار القلة

08
األمجد سالمة

ّ
معالجة التضخم
في لبنان :المستنقع
والخيارات الصعبة

قـ ـن ــوات م ـخ ـت ـل ـفــة ،م ــن فـ ـق ــدان الـعـمــالــة
ً
ّ
اإلنتاجية وصــوال إلى تعليق الحواالت
ّ
ّ
الفعلية.
الشرائية
مرورًا بتراجع القوة
ه ــذا مــا يعيدنا إل ــى نـتــائــج املـســح التي
تفيد بــأن ع ــددًا مـتــزايـدًا مــن الـعــائــات،
ت ـصــل نـسـبـتـهــا إل ــى  ،%87يـلـجــأ إلــى
اعـتـمــاد استراتيجية إلدارة استهالك
ال ـغ ــذاء لـلـتــأقـلــم م ــع األزم ـ ــة .وأك ـث ــر من
ّ
يخفض ّ
الحصة الغذائية للفرد
نصفها
من العائلة عندما ال يكون الغذاء
الواحد ّ
متاحًا كليًا .ونسبة أقل من ذلك بقليل
( )%46تصل إلى درجة خفض ّ
حصة
البالغني لصالح األطفال.
ّ
ووفقًا ملؤشر استراتيجية التأقلم الذي
أع ــده الـبــاحـثــون ويـعـكــس الـسـلــوكـيــات
ّ
هي
املذكورة ،فإن أكثر املحافظات تأثرًا ٌ
عكار وبعلبك الهرمل والنبطية .معاناة
ُ
تـضــاف إلــى صعوبات الحصول على
ال ــدواء وعلى خــدمــات االستشفاء .كل
ذل ــك يــدفــع الـشـعــب أكـثــر إل ــى االعـتـمــاد
على املساعدات أكانت من املنظمات أم
الــدولــة نفسها؛ ّعند الـجــوع يلجأ املــرء
ّ
إلى جلده إذا تعذرت الثورة عليه.

