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ملخص
ـكل كبيــر خــال عامــي 2020
يعيــش لبنــان منــذ عــام  ،2019أزمــات اقتصاديــة متالحقــة تفاقمــت بشـ ٍ
وّ ،2021
وأثــرت بشــكل مباشــر علــى مختلــف شــرائح المجتمــع ،فتراجعــت القــوة الشــرائية وارتفعــت

األســعار بشــكل كبيــر نتيجــة انخفــاض قيمــة العملــة المحليــة إلــى مســتويات غيــر مســبوقة ،مــا ّأدى إلــى
نقــص فــي الســلع والخدمــات األساســية ،وزيــادة كبيــرة فــي نســب الفقــر والبطالــة.
وعلــى الرغــم مــن أن لبنــان يعانــي أزمـ ٍ
ـات عــدة بخــاف األزمــة االقتصاديــة؛ مثــل األزمــة الماليــة وجائحــة
إال أن األزمــة االقتصاديــة كان لهــا األثــر الســلبي األكبــر واألطــول
كورونــا وتوابــع انفجــار مرفــأ بيــروتّ ،

أمـ ً
ـدا ،حيــث عانــت الدولــة خــال عــام  2020مــن كسـ ٍ
ـاد اقتصــادي كان ســببه انكمــاش النمــو فــي إجمالي
ـا
الناتــج المحلــي بنســبة  ،(((1)20,3%باإلضافــة إلــى وصــول معــدالت التضخــم ألكثــر مــن ((( ،100%فضـ ً
عــن أن ســعر صــرف الليــرة يشــهد تدهـ ً
ـكل حــاد.
ـورا غيــر مســبوق ،ومعــدالت الفقــر تتزايــد بشـ ٍ

وبالنظــر إلــى الماليــة العامــة للدولــة -الفــرق بيــن اإليــرادات والنفقــات -حتــى نهايــة شــهر آب/أغســطس
 ،2020نجــد أنهــا تعانــي مــن عجــز مقــداره  43.751مليــار دوالر أي مــا نســبته ( ،)28.9%حيــث بلغــت
إيــرادات الدولــة  107.320مليــار دوالر ،فــي حيــن أن نفقاتهــا بلغــت حوالــي .((( 151.071
عجــز مزمــن فــي الميــزان التجــاري بلــغ حوالــي  7.8مليــار دوالر لعــام ،2020
أيضــا مــن
يعانــي لبنــان ً
ٍ
ويرجــع ذلــك إلــى زيــادة االســتيراد وتراجــع التصديــر ،حيــث بلغــت قيمــة االســتيراد  11مليــار دوالر ،فــي
حيــن لــم تتجــاوز قيمــة الصــادرات  3.2مليــار دوالر (((.
ً
تقريبــا للعجــز
ووصــل ميــزان المدفوعــات خــال عــام  2020إلــى  10.5مليــار دوالر ،وهــو الضعــف
الحاصــل فــي عــام  2019والــذي بلــغ حوالــي  5.5مليــار دوالر .هــذا العجــز يعــد األعلــى تاريخيـ ًـا فــي لبنــان،
ـرا خطيـ ً
كمــا أنــه يعــد مؤشـ ً
ـرا لكونــه يقضــى علــى الفائــض لــدى الدولــة .وهــو نتيجــة حتميــة لكــون الدولــة
تســتورد أكثــر ممــا تصــدر ،وبالتالــي زيــادة نســبة األمــوال الخارجــة عــن األمــوال الداخلــة للدولــة .فبعــد أن
https://www.albankaldawli.org/ar/country/lebanon/overview
Ibid
https://bit.ly/2WEjIZh
Ibid
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كان ميــزان المدفوعــات فــي لبنــان خــال األعــوام  2010-1999يمثــل فائضـ ًـا بمئــات مالييــن الــدوالرات،
أصبــح اآلن يعانــي مــن عجـ ٍـز كبيــر كانــت بدايتــه مــن عــام .((( 2011

Ibid
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مقدمة

ـكل مباشــر علــى المواطنيــن الذيــن أصبحــوا
انعكســت كل األزمــات التــي تعانيهــا الدولــة اقتصاديـ ًـا بشـ ٍ
يعانــون مــن مشــاكل اقتصاديــة يوميــة باتــت تطاردهــم علــى المســتوى المعيشــي ،األمــر الــذي ّ
خلــف

ـص حــاد فــي كميــات الوقــود الــازم للكهربــاء،
زيــادةً كبيــرة فــي معــدالت الفقــر ،وارتفــاع األســعار ،ونقـ ٍ
ـا عــن
وظهــور أزمــة فــي القطــاع الصحــي علــى مســتوى المســتلزمات الطبيــة وتوفيــر األدويــة ،فضـ ً
شــيوع ظاهــرة الهجــرة ومغــادرة اليــد العاملــة.
وبالنظــر إلــى تفاصيــل األزمــات التــي يعيشــها اللبنانيــون ،نجــد علــى ســبيل المثــال أن الغــاء بــات أزمــة
حقيقيــة ال يمكــن تجاوزهــا ،فبحســب مرصــد األزمــة فــإن  17ســلعة أساســية شــملت الخضــار والفواكــه
والحبــوب واللحــوم والزيــوت ومشــتقات الحليــب واأللبــان ،ســجلت ارتفاعـ ًـا كبيـ ً
ـرا فــي أســعارها وصــل
بعضهــا إلــى  ،350%حيــث يرجــع التضخــم الكبيــر الحاصــل فــي أســعار المــواد الغذائيــة إلــى تدهــور ســعر
صــرف الليــرة اللبنانيــة ،والتــي فقــدت مــا نســبته  100%مــن قيمتهــا خــال أقــل مــن عاميــن .وعليــه
فمــن المتوقــع أن يســتمر هــذا التضخــم مــع ترقــب انخفــاض كبيــر محتمــل علــى قيمــة الليــرة اللبنانيــة
خــال األشــهر القادمــة.
ّ
«التفلــت الحاصــل علــى
فــإن
ووفــق رئيــس جمعيــة حمايــة المســتهلك (غيــر حكوميــة) زهيــر بــرو،
ّ
ّ
ظــل تدهــور ســعر الليــرة ،باإلضافــة إلــى الغيــاب
مختلــف المســتويات فــي مؤسســات الدولــة فــي
ّ
الكلــي لمؤسســات الدولــة وأجهزتهــا الرقابيــة يجعــل مــن المســتحيل تحديــد نســبة ارتفــاع أســعار المــواد
الغذائيــة».
أســباب عــدة،
ســبب واحــد بــل
أمــا أزمــة الــدواء فــي لبنــان فهــي مــن األزمــات التــي ال تقتصــر علــى
ٍ
ٍ
بشــكل عــادل ،وإنمــا تقــوم
فمــن جانــب ال تقــوم شــركات األدويــة بتوزيــع األدويــة علــى الصيدليــات
ٍ
بتوزيــع كميــات كبيــرة لصيدليــات ذات اســم كبيــر دون غيرهــا ،أو بتســليم كميــات صغيــرة ومحــدودة
ً
ـوم واحــد أحيانـ ًـا ،ممــا يخلــق احتــكار كميــات
جــدا للصيدليــات األخــرى ،والتــي ال تكفــي ليوميــن أو حتــى ليـ ٍ

ـعر مرتفــع مــن قبــل الصيدليــات الكبيــرة ،وشــحها لــدى الصيدليــات الصغيــرة.
األدويــة وبيعهــا بسـ ٍ
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ـب آخــر ،هنــاك شــركات أدويــة أخــرى تعمــد إلــى تصديــر األدويــة للخــارج لتزيــد مــن أرباحهــا ،ألنهــا
ومــن جانـ ٍ
فــي الخــارج تبيــع الســلعة الدوائيــة بالــدوالر األمريكــي .أيضـ ًـا األزمــة األكبــر تمثلــت فــي توقــف مصــرف

لبنــان (البنــك المركــزي) عــن إمــداد التجــار والمســتوردين بالســيولة المطلوبــة (الــدوالر) الســتيراد األدويــة
والمســتلزمات الطبيــة ،وهــو مــا دفــع الصيدليــات إلــى إعــان إضــراب مفتــوح يــوم الجمعــة الموافــق
 9يوليو/تمــوز الماضــي ،احتجاجـ ًـا علــى عــدم تســلمها الكميــات المطلوبــة مــن األدويــة ،وغيــاب اآلليــات
المتعلقــة باســتمرار دعــم األدويــة مــن قبــل مصــرف لبنــان المركــزي .كل ذلــك أدى لخلــق األزمــة الكبيــرة
علــى مســتوى تأميــن األدويــة الالزمــة للمواطنيــن ،خاصـ ًـة تلــك المتعلقــة باألمــراض المزمنــة والتــي
بفقدانهــا يمكــن أن يتعــرض الكثيــر مــن المرضــى لخطــر فقــدان حياتهــم.
تعانــي الدولــة أيضـ ًـا مــن أزمــة علــى صعيــد الخبــز ،فخــال هــذا العــام ( )2021فقــط ،ارتفعــت أســعار
الخبــز  8مــرات ،حيــث صــدرت قــرارات عــدة مــن وزارة االقتصــاد اللبنانيــة تتضمــن ارتفاعـ ًـا ألســعار الخبــز
منــذ بدايــة العــام الحالــي ،أربعــة منهــا كانــت فقــط فــي شــهر يوليو/تمــوز الماضــي ،حيــث ارتفعــت أســعار
ربطــة الخبــز وفقـ ًـا لهــذه القــرارات مــن  2500ليــرة لبنانيــة ( 1.65دوالر) ،إلــى  4500ليــرة لبنانية ( 3دوالر).
وجــاء ارتفــاع ســعر الخبــز لعــدة أســباب كمــا ذكرتهــا البيانــات األخيــرة الصــادرة عــن الــوزارة؛ وهــي توقــف
مصــرف لبنــان عــن دعــم الســكر ومــادة الخميــرة اللتــان تدخــان فــي صناعــة الخبــز بســبب الظــروف
االقتصاديــة الضاغطــة ،والرتفــاع كلفــة نقــل الطحيــن مــن المطاحــن إلــى األفــران ومــن ثــم نقلهــا إلــى
مراكــز البيــع.
لــم ينحصــر ارتفــاع األســعار فــي الخبــز فقــط ،بــل طــال كذلــك أســعار المحروقــات بســبب شــح الوقــود،
ويرجــع ذلــك إلــى ثالثــة أســباب؛ وهــي تغيــر ســعر دعــم المحروقــات مــن قبــل مصــرف لبنــان المركــزي،
فبعــد أن كان المصــرف المركــزي يدعــم المحروقــات بســعر  1500ليــرة للــدوالر الواحــد ،أصبــح اآلن
يدعمــه بســعر  3900ليــرة للــدوالر الواحــد ،وهــو مــا جعــل الكثيــر مــن التجــار يتراجعــون عــن شــراء
المحروقــات .أمــا الســبب الثانــي وهــو أن المصــرف المركــزي لــم يعــد يقــدم اعتمــادات ماليــة للتجــار
الســتيراد المحروقــات بســبب نقــص الســيولة بالنقــد األجنبــي ،ممــا أدى إلــى عــدم اســتيراد الكميــات
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المطلوبــة مــن المحروقــات وبالتالــي شــح المحروقــات داخــل الدولــة .والســبب الثالــث يكمــن فــي قيــام
العديــد مــن التجــار بتخزيــن المحروقــات وتهريبهــا إلــى ســوريا ،ألن ســعر المحروقــات فــي ســوريا أغلــى
أرباحــا كبيــرة مــن خــال تهريــب وبيــع المحروقــات داخــل ســوريا.
منــه فــي لبنــان ،وبالتالــي يحققــون
ً
هــذه األزمــة حولــت مشــهد طوابيــر المواطنيــن والمركبــات أمــام محطــات الوقــود ،إلى جزء مــن تفاصيل
ـا عــن أن محطــات الوقــود تتجــه إلــى وقــف اســتقبال الزبائــن خــال الفتــرة القادمة،
الحيــاة اليوميــة ،فضـ ً
بســبب نفــاد المحروقــات مــن المحطــات وآبــار التخزيــن لديها.
تتبــع أزمــة المحروقــات ،أزمــة الكهربــاء ،فلبنــان يعانــي مــن ســنوات مــن أزمــة انقطــاع التيــار الكهربائــي
لســاعات طويلــة ،وصلــت خــال عــام  20201إلــى حوالــي  10ســاعات يوميـ ًـا ،وفــي بعــض المناطــق
ً
أيضــا لشــح الســيولة الماليــة فــي اســتيراد الوقــود الــازم
لحوالــي  22ســاعة .وتأتــي أزمــة الكهربــاء
للمحطــات ،ففــي  10يوليو/تمــوز الماضــي قالــت شــركة كهربــاء لبنــان إن أكبــر محطتــي كهربــاء فــي
لبنــان والمملوكتيــن للشــركة؛ وهمــا محطــة ديــر عمــار ومحطــة الزهرانــي  -واللتــان توفــران حوالــي 40%
ٍ
ناحيــة أخــرى رفضــت الســفن
مــن الكهربــاء فــي البــاد  -أغلقتــا بالكامــل ،بســبب نفــاد الوقــود .مــن
المحملــة بالوقــود تفريــغ حمولتهــا فــي موانــئ لبنــان قبــل تحويــل األمــوال إلــى حســاباتها بالــدوالر.
انقطــاع التيــار الكهربائــي بشــكل شــبه كامــل بعــد إغــاق أكبــر محطتيــن فــي البــاد جــراء نفــاد الوقــود،
أدى إلــى إغــراق معظــم أنحــاء البــاد فــي الظــام ،ممــا أثــر علــى ســير معظــم المرافــق الرئيســية والحيوية
فــي البــاد؛ مثــل المستشــفيات والمصانــع وغيرهــا.
يســلط المرصــد األورومتوســطي فــي هــذا التقريــر الضــوء علــى تفاصيــل األزمــات االقتصاديــة التــي
يعانيهــا اللبنانيــون منــذ أكثــر مــن عاميــن ،والتــي أثــرت علــى جميــع مناحــي الحيــاة وفاقمــت األوضــاع
ضمــن التقريــر مجموعــة مــن الشــهادات لمواطنيــن لبنانييــن يصفــون
اإلنســانية والمعيشــية لهــم ،كمــا ُي ّ
معاناتهــم المعيشــية مــن أثــر األزمــات االقتصاديــة المتالحقة ،ويشــير فــي النهاية إلى القواعــد القانونية
ـواء علــى الصعيــد الدولــي أو المحلــي.
التــي تكفــل حقــوق اللبنانييــن سـ ً
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ملخص التوصيات
علــى الســلطات اللبنانيــة أن تباشــر بعمــل خطــة تعالــج المجــاالت الرئيســية ذات األولويــة الســتعادة
الفعالــة مــع مؤسســات
الثقــة وتحســين الوضــع االقتصــادي المتهالــك ،كمــا يتعيــن عليهــا الشــراكة
ّ
المجتمــع المدنــي مــن أجــل بنــاء خطــة تنمويــة عادلــة.
ينبغــي علــى الســلطات اللبنانيــة توفيــر الحاجيــات األساســية للمواطنيــن وضمــان الحــد اآلمــن مــن
ـواء علــى
الرعايــة الصحيــة لهــم ،وأن تعيــد النظــر فــي نفقــات الصحــة العامــة ،وتقديــم الدعــم العاجــل سـ ً
مســتوى توفيــر األدويــة الرئيســية ،أو علــى مســتوى تأميــن المســتلزمات الطبيــة الضروريــة للمرضــى.
ً
جــدا ،األمــر الــذي ينبغــي معــه أن تقــوم
حجــم األزمــات االقتصاديــة التــي تعانــي منهــا الدولــة كبيــر
ـا أمــام احتماليــة انهيــار كبيــر
الســلطات بتنفيــذ عمليــة إصــاح إداري واقتصــادي شــامل حتــى تقــف حائـ ً
نتيجــة الفقــر وغيــاب الحاجيــات األساســية والفســاد المستشــري فــي مختلــف مفاصــل الدولــة.
ـكل عاجــل فــي الحــد مــن تفاقــم األزمــات االقتصاديــة ،وهــذا لــن
علــى المجتمــع الدولــي أن يســاهم بشـ ٍ
إال مــن خــال تقديــم الدعــم المالــي الــازم لحــل المشــاكل االقتصاديــة العالقــة؛ مثــل أزمــة اســتيراد
يأتــي ّ
الكهربــاء والمحروقــات ،والمــواد الغذائيــة األساســية ،والمــواد الالزمــة لصناعــة الخبــز ،واســتيراد األدويــة
والمســتلزمات الطبيــة الالزمــة للمستشــفيات والصيدليــات.
نظـ ً
الممــارس مــن المصــارف اللبنانيــة علــى حقــوق المودعيــن ،يكــون مــن األجــدر
ـرا للتعســف الواضــح ُ
ً
حــدا لهــذا التعســف،
علــى المجتمــع الدولــي أن يمــارس ضغوطاتــه علــى هــذه المصــارف بمــا يضــع
ويســاهم فــي حــل المشــاكل اليوميــة العالقــة التــي تخــص المواطنيــن اللبنانييــن وذويهم الذين يدرســون
فــي الخــارج.
تُ عانــي مؤسســات الدولــة مــن شــلل شــبه كلــي جــراء األزمات االقتصاديــة ،حيث أثرت هــذه األزمات على
توقــف عمــل المستشــفيات والمصانــع والمؤسســات والمرافــق الحيويــة للدولــة بالشــكل المطلــوب،
ـا أمــام اســتيراد المــواد الالزمــة واألدوات
نتيجــة األزمــات الماليــة التــي تعانيهــا الدولــة والتــي تقــف حائـ ً
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القــادرة علــى تســيير هــذه المرافــق بالشــكل األمثــل ،وعليــه فــإن حــل هــذه األزمــات الخانقــة تقــع علــى
عاتــق المجتمــع الدولــي أيضـ ًـا بجانــب مســؤولية الحكومــة اللبنانيــة ،إذ يجــب علــى المجتمــع الدولــي أن
يقــدم المســاهمات الالزمــة إلعــادة عمــل هــذه المرافــق بالشــكل الطبيعــي ،ويراقــب أداء الســلطات
بشــكل عــام
اللبنانيــة فيمــا يتعلــق بتوجيــه المســاعدات المقدمــة للدولــة ،وكذلــك أداء المؤسســات
ٍ
بهــدف مكافحــة الفســاد المستشــري فــي هــذه المؤسســات.
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منهجية التقـــرير
يفحــص هــذا التقريــر طبيعــة وأســباب األزمــات االقتصاديــة التــي تعانــي منهــا الدولــة اللبنانيــة منــذ
ً
نســبا كبيــرة فــي
ســنوات ،والتــي فاقمــت األوضــاع اإلنســانية والمعيشــية للمواطنيــن ،فخلفــت
معــدالت الفقــر والتضخــم والديــن العــام علــى الدولة ،وســاهمت بهــروب اليد العاملة وتوقــف المصانع
والمنشــآت والمستشــفيات عــن العمــل بســبب ضعــف البنيــة التحتيــة وضيــق األوضــاع االقتصاديــة،
ـا عــن انفجــار مرفــأ بيــروت والــذي كان لــه تداعيــات كارثيــة فاقمــت األزمــات االقتصادية واإلنســانية
فضـ ً
فــي البــاد.
يعتمــد التقريــر علــى أشــهر مــن البحــث والتوثيــق ،بمــا فــي ذلــك العمــل الميدانــي الــذي أجــراه الفريــق
التابــع للمرصــد األورومتوســطي فــي لبنــان فــي الفتــرة مــن ســبتمبر/أيلول  2020وحتــى نهايــة يوليــو/
تموز .2021
أجــرى الفريــق الميدانــي للمرصــد األورومتوســطي  20مقابلــة ميدانيــة ،شــملت أطبــاء ،صيادلــة،
طــاب فــي الخــارج وذويهــم ،أهالــي ضحايــا انفجــار مرفــأ بيــروت ،مــدراء تنفيذييــن لمؤسســات ،نقبــاء،
ومواطنيــن عانــوا مــن آثــار األزمــات االقتصاديــة ،وحصــل مــن خاللهــا علــى معلومــات تفصيليــة حــول
أســباب األزمــات ومــدى تأثيرهــا علــى اللبنانييــن مــن الناحيــة المعيشــية ،وكذلــك سياســات الدولــة فــي
ـكل متســارع.
مواجهــة هــذه األزمــات التــي باتــت تتفاقــم يومـ ًـا بعــد يــوم بشـ ٍ
المضمنــة فــي هــذا التقريــر علــى انفــراد ،فــي أماكــن
أجــرى باحثــو المرصــد األورومتوســطي المقابــات
ّ
متنوعــة ،وفــي أوقــات مختلفــة مــن اليــوم .أجريــت المقابــات بموافقــة أصحابهــا ،بعــد إخبــار كل واحــد
منهــم بكيفيــة اســتخدام المرصــد األورومتوســطي للمعلومــات التــي ســيقدمونها .أغلــب المقابــات
أجريــت وجهـ ًـا لوجــه ،والبعــض اآلخــر أجــري عبــر الهاتــف.
ً
حفاظــا علــى ســامتهم
حجــب المرصــد األورومتوســطي أســماء بعــض األشــخاص الذيــن قابلهــم
وحقوقهــم ،واســتبدلها برمــوز ،وهــي موضوعــة فــي أقــواس عنــد ذكرهــا فــي اإلفــادات.
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بجانــب المصــادر األوليــة ،اعتمــد األورومتوســطي علــى المصــادر الثانويــة فــي الحصــول علــى معلومــات
إضافيــة لهــذا التقريــر ،حيــث شــملت المصــادر الثانويــة مواقــع إلكترونيــة موثوقــة تُ عنــى باألوضــاع
االقتصاديــة فــي لبنــان وتتضمــن معلومــات وإحصائيــات ،باإلضافــة إلــى تقاريــر دوليــة أخــرى ســلطت
الضــوء علــى األزمــات االقتصاديــة فــي لبنــان وآثارهــا علــى المجتمــع اللبنانــي؛ مثــل تقريــر البنــك الدولــي
و»يونيســيف».
يبــرز هــذا التقريــر تفاصيــل معلوماتيــة حــول األزمــات االقتصاديــة المتنوعــة التــي تعانــي منهــا الدولــة
اللبنانيــة ،والتــي تشــير إلــى احتماليــة حــدوث انهيــار حقيقــي فــي مكونــات الدولــة ،مــا قــد يــؤدى إلــى
حــدوث كارثــة إنســانية علــى جميــع األصعــدة.
راســل المرصــد األورومتوســطي فــي إطــار الحصــول علــى معلومــات لهــذا التقريــر ،المحقــق العدلــي فــي
فضيــة انفجــار مرفــأ بيــروت ،والمديــر التنفيــذي للمفكــرة القانونيــة ،ونقيــب أصحــاب المستشــفيات.
لــم يحصــل المرصــد علــى أي إجابــات مــن المحقــق العدلــي ،فــي حيــن حصــل مــن اآلخريــن علــى إجابــات
شــاملة حــول األزمــات وفــق األســئلة المطروحــة مــن فريــق العمــل الميدانــي.
اعتمــد التقريــر ســعر صــرف الــدوالر الرســمي علــى ( )1515ليــرة لبنانيــة ،ولــم يعتمــد علــى ســعر صــرف
ـكل كبيــر ارتفاعـ ًـا وانخفاضـ ًـا.
الســوق الســوداء ألنــه متغيــر بشـ ٍ
يقــدم التقريــر توصيــات للحكومــة اللبنانيــة والمجتمــع الدولــي مــن أجــل إيجــاد حــل عاجل لألزمــات الكارثية
ـكل خطيــر ومتســارع علــى النحــو
التــي يعيشــها المواطنــون اللبنانيــون ،والتــي تــزداد يومـ ًـا بعــد يــوم بشـ ٍ
يعجــل مــن غــرق الدولــة بكارثــة إنســانية فادحــة.
الــذي ّ
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تداعيات انفجار مرفأ بيروت

جوية لحالة الدمار الواسع الذي لحق بمرفأ بيروت عقب االنفجار الذي وقع فيه ( Maxarوأسوشتيد برس  -أغسطس )2020
صورة ّ

فــي  4أغســطس/آب  2020وقــع انفجــار هائــل فــي مرفــأ بيــروت ،صنــف أنــه ثالــث أقــوى انفجــار غيــر
نــووي فــي العالــم ،حيــث وقــع الحــادث نتيجــة انفجــار كميــة مــن مادة نيتــرات األمونيــوم عاليــة التخصيب
وشــديدة االنفجــار كانــت مخزنــة فــي العنبــر رقــم  12فــي مرفــأ بيــروت ،مــا ّأدى إلــى مقتــل أكثــر مــن 204
أشــخاص وإصابــة أكثــر مــن  6500آخريــن ،باإلضافــة إلــى إحــداث أضــرار كبيــرة فــي المرفــأ ،وتهشــيم
الواجهــات الزجاجيــة للمبانــي والمنــازل فــي معظــم أحيــاء العاصمــة بيــروت ،فــي حيــن مــا يــزال تســعة
جزئيــا،
كليــا أو
ً
أشــخاص فــي عــداد المفقوديــن حتــى اآلن .تضــرر نتيجــة االنفجــار نحــو  85وحــدة ســكينة ً
وبــات نحــو  300ألــف شــخص بــا مــأوى .قـ ّـدر محافــظ بيــروت الخســائر الماديــة الناجمــة عــن االنفجــار مــا
بيــن  10إلــى  15مليــار دوالر أمريكــي .فــي حيــن أشــارت تقديــرات البنــك الدولــي إلــى أن االنفجــار تسـ ّـبب
بخســائر اقتصاديــة تتــراوح بيــن  -8,1 6,7مليــارات دوالر.
لبنــــــان ..االنزالق إلى الهاوية
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ــجلت أضــرار عديــدة طالــت  80%مــن البنيــة التحتيــة للمبانــي فــي المناطــق المجــاورة للمرفــأ،
ُس ّ
باإلضافــة إلــى أضــرار لحقــت بنحــو  34مدرســة ،وأضــرار كبيــرة فــي شــبكات النقــل والتوزيــع المتعلقــة
ً
أيضــا.
بشــبكة الكهربــاء فــي األشــرفية والمقــر العــام لمؤسســة كهربــاء لبنــان وشــبكات الميــاه
مــن جانــب آخــرُ ،د ّمــرت ثالثــة مستشــفيات خاصــة؛ وهــي مستشــفى الورديــة ،والجعيتــاوي ،والقديــس
جاورجيــوس ،فــي حيــن ُد ّمــر مستشــفى حكومــي وهــو مستشــفى الكرنتينــا ،وكانــت هــذه المستشــفيات
تخــدم نحــو مليــون شــخص .لــم تتمكــن المستشــفيات مــن اســتقبال مئــات الجرحــى جــراء االنفجــار
بســبب األضــرار التــي لحقــت بالمستشــفيات واألولويــات فــي اســتقبال الحــاالت .واضطــرت بعــض
المستشــفيات ،مثــل مستشــفى ســانت جــورج ،الــذي يقــع علــى بعــد أقــل مــن كيلومتــر واحــد مــن
االنفجــار ،إلــى عــاج المصابيــن فــي الشــارع ،بســبب األضــرار البالغــة التــي لحقــت بمرافــق المستشــفى
نتيجــة االنفجــار.
وفــي المشــهد العــام للقطــاع الصحــي فــي مدينــة بيــروت يكشــف مديــر الطــوارئ للمكتــب اإلقليمــي
لمنظمــة الصحــة العالميــة بشــرق المتوســط ،ريتشــارد برينــان ،أنــه «بعــد تقييــم  55عيــادة ومركـ ً
ـزا صحيـ ًـا
فــي بيــروت ،تبيــن أن هنــاك أكثــر مــن  50%بقليــل أصبحــت خــارج الخدمــة».
ويضيــف أن ثالثــة مــن المستشــفيات الكبــرى علــى األقــل فــي بيــروت تعطلــت بســبب االنفجــار ،وثالثــة
مستشــفيات أخــرى تعمــل بطاقــة أقــل مــن المعتــاد ،مــا يعنــي أن هنــاك نقــص بحوالــي  500ســرير.
وكشــفت «يونيســكو» عــن حجــم الضــرر الــذي أصــاب قطــاع التعليــم جــراء االنفجــار ،حيــث بلــغ عــدد
مرافــق التعليــم المتضــررة  109مــدارس خاصــة ،و 90مدرســة حكوميــة ،و 32جامعــة خاصــة .وتقــدر
التكاليــف المتطلبــة لالســتجابة الحتياجــات إعــادة التأهيــل للمــدارس والجامعــات الحكوميــة والخاصــة،
ومرافــق التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي العامــة ،بحوالــي  42مليــون دوالر ،حيــث تبلــغ التكاليــف
اإلجماليــة إلعــادة المــدارس المتضــررة ،أكثــر مــن  22مليــون دوالر ،فــي حيــن تقــدر تكاليــف تأهيــل
الجامعــات المتضــررة ،بمــا فيهــا المعامــل والمعــدات ،بأكثــر مــن  14مليــون دوالر أمريكــي.
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•مسار التحقيقات

ال يوجــد دولــة فــي العالــم عنــد وقــوع جريمــة كبــرى تذهــب إلــى تحقيــق دولــي ،وال يجــب
المطالبــة بتحقيــق دولــي بــل يجــب دعــم القضــاء اللبنانــي للوصــول إلــى الحقيقــة.
صاغية
نزار
ّ

المدير التنفيذي للمفكرة القانونية

ّ
تســلمت النيابــة العامــة العســكرية الملــف وبــدأت التحقيقــات بإشــراف
فــور وقــوع انفجــار المرفــأ
مفـ ّـوض الحكومــة لــدى المحكمــة العســكرية القاضــي فــادي عقيقــي ،الــذي ّ
كلــف الشــرطة العســكرية
بالقيــام بالتحقيقــات األوليــة.
بتاريــخ  14أغســطس/آب  2020تـ ّـم تعييــن القاضــي فــادي صـ ّـوان محققـ ًـا عدليـ ًـا بعــد موافقــة مجلــس
الــوزراء علــى إحالــة الملــف إلــى المجلــس العدلــي وهــو عبــارة عــن محكمــة اســتثنائية تنظــر بالقضايــا
ّ
المتعلقــة باإلرهــاب ،حيــث تسـ ّـلم الملــف مــن النائــب العــام التمييــزي الــذي أحالــه إليــه
الكبــرى وتلــك
مــع محاضــر التحقيقــات األوليــة التــي كانــت بحــوزة النيابــة العامــة العســكرية .بعدهــا باشــر تحقيقاتــه
وقــام باســتجواب الموقوفيــن والمدعــى عليهــم ،إلــى أن صــدر قــرار بتاريــخ  18فبراير/شــباط  2021مــن
محكمــة التمييــز الجزائيــة بقبــول طلــب نقلــه وتنحيتــه كقــاض عــن الملــف.
وفــي اليــوم التالــي تـ ّـم تعييــن المحقــق العدلــي الحالــي القاضــي طــارق بيطــار الــذي بــدوره تسـ ّـلم مهامــه

فــور تعيينــه وبــدأ التحقيقــات مجـ ً
ـددا بصــورة ّ
مكثفــة ،وفــي غضــون ثالثــة أشــهر قــام بإعــادة اســتجواب
ً
ـخصا ،كمــا أجــرى المقابــات والمواجهــات الضروريــة فيمــا
جميــع الموقوفيــن الــذي بلــغ عددهــم  25شـ
توقــف.
بينهــم واســتمع إلــى قائمــة طويلــة مــن الشــهود عبــر جلســات متواصلــة دون ّ
كمــا أصــدر المحقــق العدلــي قـ ً
ـرارا بإخــاء ســبيل ثمانيــة مــن الموقوفيــن ليصبــح عــدد الموقوفيــن فــي
19
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ً
ورد طلبــات إخــاء ســبيل باقــي الموقوفيــن.
هــذه القضيــة  17شـ
ـخصا فقــطّ ،
صاغيــة» علــى ضــرورة وجــود رأي عــام ملتــف حــول هــذه
وفــي هــذا الخصــوص يشــير المحامــي «نــزار
ّ

القضيــة وخاصــة فــي القضايــا الكبــرى ،وليــس فقــط مــن الناحيــة التقنيــة وتطبيــق القوانيــن بــل أيضـ ًـا
مــن خــال التحـ ّـرك فــي الشــارع ،لــذا يجــب أن يكــون الدفــاع عــن الضحايــا والوصــول إلــى الحقيقــة داخــل
المحكمــة وخارجهــا.
مؤشــر علــى تقـ ّـدم التحقيقــات ،أصــدر المحقــق العدلــي بتاريــخ  2021/7/2قـ ً
ّ
ـرارا باالدعــاء علــى كل
وفــي
مــن قائــد الجيــش الســابق «جــان قهوجــي» ومديــر عــام المخابــرات الســابق «كميــل ضاهــر» والعميديــن
فــي الجيــش اللبنانــي «جــودت عويــدات وغســان غــرز الديــن» لالشــتباه بمســؤوليتهم عــن جريمــة المرفــأ،
وأيضـ ًـا طلــب مــن النيابــة العامــة التمييزيــة إحالــة طلباتــه بحســب الصالحيــة إلعطــاء اإلذن ومالحقــة
مديــر عــام أمــن الدولــة «طونــي صليبــا» ،ومديــر عــام األمــن العــام «عبــاس إبراهيــم» ،والنــواب «علــي
حســن خليــل وغــازي زعيتــر ونهــاد المشــنوق» ،فيمــا اعتُ بــرت هــذه الطلبــات نقطــة تحـ ّـول مهمــة فــي

وتقدمـ ًـا الفتـ ًـا لناحيــة الشــبهات التــي طالــت مراكــز القــرار العليــا فــي البــاد ولــم تقتصــر
التحقيقــات
ّ

إال أن الســلطات المعنيــة لــم تتعــاون حتــى كتابــة هــذا
فقــط علــى صغــار الموظفيــن والمســؤولينّ ،
التقريــر مــع طلبــات المحقــق العدلــي.
صاغيــة ،إنــه يجــب الوصــول إلــى حــل لموضــوع الحصانــات التــي تعرقــل مســار
يقــول المحامــي نــزار
ّ

التحقيــق ،لذلــك علــى مجلــس النــواب تعديــل القانــون وتحديـ ً
التوســع
ـدا فــي الجرائــم الكبيرة ،فيجب عدم
ّ
فــي تفســير النصــوص التــي ترعــى الحصانــات وتفســيرها بالمعنــى الضيــق جـ ً
ـدا وهــذا دورنــا كحقوقييــن،

والعمــل الــذي نقــوم بــه فــي «المفكــرة القانونيــة».
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أزمة المحروقات

طابور من السيارات التي تنتظر عند إحدى محطات الوقود وسط العاصمة اللبنانية بيروت (رويترز  -يوليو )2021

كانــت بدايــة أزمــة شـ ّـح المــواد البتروليــة فــي مايو/أيــار ،2021حيــث بــدأت طوابيــر المركبــات بالظهــور
أمــام محطــات الوقــود .يرجــع الســبب األساســي فــي هــذه األزمــة إلــى سياســة الدعــم التــي يعتمدهــا
مصــرف لبنــان للحــد مــن ارتفــاع أســعار البنزيــن والمــازوت ،إذ يتــم دعــم البنزيــن والمــازوت علــى ســعر
 1,515ليــرة للــدوالر مــع نســبة  10%مــن الســعر غيــر مدعومــة تدفعهــا المحطــات وفقـ ًـا لســعر صــرف
الــدوالر فــي الســوق الســوداء .هــذه األســعار المدعومــة أدت إلــى تهريــب المشــتقات النفطيــة إلــى
ســورية وإلــى التخزيــن فــي المنــازل والمســتودعات تحسـ ً
ـبا الحتمــال ارتفــاع األســعار مــع رفــع الدعــم.
فاألزمــة ليســت أزمــة محروقــات وحســب ،بــل هــي أزمــة ماليــة  -نقديــة – اقتصادية ،حيــث أن المصارف
الخاصــة صــارت عاجــزة عــن تمويــل االســتيراد ،وفتــح االعتمــادات بــات شــبه محصــور فــي مصــرف لبنــان
يتعمــد خفــض االســتهالك لتوفيــر مــا
البطــيء فــي عمليــة فتــح االعتمــادات ،ســواء ألنــه عاجــز أو ألنــه
ّ
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تبقــى فــي احتياطاتــه مــن عملــة الــدوالر ،كمــا أن بعــض الشــركات المســتوردة ّ
تقلــل مــن االســتيراد
وتربطــه بفتــح االعتمــادات مسـ ً
ـبقا ،فيمــا يعانــي البعــض اآلخــر مــن تأخيــر إجــراءات مصــرف لبنــان.
قــال «فــادي أبــو شــقرا» ،ممثــل موزعــي المحروقــات فــي لبنــان للمرصــد األورومتوســطي عــن أســباب
أزمــة المحروقــات:

ـادة التــي أصابــت لبنــان منــذ شــهرين تقريبـ ًـا لهــا عـ ّـدة أســباب؛ الســبب
أزمــة المحروقــات الحـ ّ
األول الجوهــري أنــه ال يوجــد حكومــة فعليــة تديــر شــؤون البلــد بشــكل ســليم لحــل جميــع
المشــاكل المتفاقمــة منــذ نهايــة العــام  ،2019كمــا أن المناكفــات السياســية بيــن األطــراف
السياســية الحاكمــة تســاهم بشــكل كبيــر فــي عرقلــة الوصــول إلــى حلــول جذريــة لألزمــة،
والســبب الثانــي هــو عــدم فتــح االعتمــادات الكافيــة من مصــرف لبنان الســتيراد المحروقات
وبالتحديــد مادتــي البنزيــن والمــازوت ،مــا أدى إلــى شــح هــذه المــواد وعدم توفرهــا بالكميات
الكافيــة فــي الســوق المحلــي.
الســوق اللبنانــي بحاجــة إلــى عشــرة مالييــن لتــر مــن مــادة المــازوت ومثلهــا مــن مــادة البنزيــن
يوميـ ًـا ،بينمــا الشــركات المســتوردة ال تقــوم بتســليم ســوى  20%مــن الكميــة المطلوبــة
فــي الســوق ،األمــر الــذي أدى إلــى هــذه األزمــة الحــادة والطوابيــر الطويلــة للســيارات أمــام
محطــات الوقــود.
فادي أبو شقرا

ممثل موزعي المحروقات في لبنان

ـام واحــد فقــط ،مــن
تجــدر اإلشــارة إلــى أن ســعر صفيحــة البنزيــن ( 20لتـ ًـرا) قــارب أن يتضاعــف فــي عـ ٍ

 24ألــف ليــرة فــي يونيو/حزيــران  ،2020إلــى  45ألــف ليــرة ( 30دوالر) للصفيحــة فــي نفــس الشــهر مــن
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ّ
المحطــات،
العــام  .2021وتســتفيد كارتيــات (شــركات) النفــط مــن سياســة الطوابيــر واالنتظــار أمــام
توفــر المــادة بصــرف
األول ّ
لتمـ ّـرر زيــادة األســعار تدريجيـ ًـا مــن دون أي اعتــراض ،بعــد أن يصبــح الهــم ّ

أن االرتفــاع العالمــي فــي أســعار البنزيــن والغــاز بعــد الفـ ّ
ـك التدريجــي إلجــراءات
النظــر عــن ســعرها ،مــع ّ
تغيــر األســعار اللبنانيــة.
كورونــا ،ال يطابــق بــأي شــكل ّ
وإزاء تفاقــم الوضــع تــم االتفــاق فــي  25يونيو/حزيــران  2021بيــن المســؤولين اللبنانييــن علــى تقليــص
الدعــم واعتمــاد ســعر صــرف الــدوالر الواحــد مقابــل  3,900ليــرة ،مــا رفــع ســعر صفيحــة البنزيــن «95
أوكتــان» مــن  45,200ليــرة ( 30,13دوالر) إلــى  60,100ليــرة ( 40دوالر) أي بزيــادة  9( 14,900دوالرات)
ليــرة ،لكــن أصحــاب الشــركات المســتوردة رفضــوا األســعار الجديــدة الصــادرة يــوم  28حزيران/يونيــو
 ،2021واعتبــروا أن جــدول تركيــب األســعار بعــد تحديــد الدعــم علــى ســعر  3,900ليــرة/دوالر لــم يــراع
ولــم يلحــظ عناصــر كثيــرة تدخــل فــي جــدول تركيــب األســعار ،ورفضــوا تســليم المحروقــات وفقـ ًـا لهــذا
ـدوال جديـ ً
ـدا رفــع
الجــدول ،فعــادت وزارة الطاقــة والميــاه وأصــدرت فــي األول مــن يوليو/تمــوز  2021جـ ً
الســعر إلــى  70,100ليــرة ( 46,3دوالر) لصفيحــة البنزيــن  95أوكتــان أي بزيــادة مقدارهــا  9آالف ليــرة (6
دوالر) .وأصبــح ســعر صفيحــة المــازوت  54,400ليــرة ( 36دوالر) بعدمــا كان  46,100ليــرة ( 30.5دوالر).
ً
خوفــا مــن أن يخســر عملــه ،للمرصــد
قــال (أ.ش) ،مواطــن لبنانــي فضــل عــدم الكشــف عــن اســمه
ً
طويــا لتعبئــة ســيارته
يوميــا مــن أزمــة المحروقــات ،إذ يضطــر للوقــف
األورومتوســطي إنــه يعانــي
ً
بالوقــود حتــى يذهــب إلــى عملــه:
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أزمــة المحروقــات فــي لبنــان ســببت لــي الكثيــر مــن المتاعــب والمعانــاة ،فأنــا مضطــر
ً
ً
طابــور طويــل مــن أجــل تعبئــة
يوميــا عنــد الفجــر للوقــوف وأخــذ دور فــي
باكــرا
للنهــوض
ٍ

ســيارتي بالوقــود حتــى أســتطيع الذهــاب إلــى عملــي ،وأي تأخيــر عــن العمــل يمكــن أن
يســبب لــي مشــاكل عديــدة مــن قبــل المســؤولين فــي الشــركة التــي أعمــل بهــا.
فــي معظــم األحيــان ال أســتطيع أن أعبــئ ســوى لتــرات قليلــة ،لضيــق الحالــة االقتصاديــة
ـي القيــام بهــذا األمــر
وبســبب غــاء ســعر لتــر البنزيــن بعــد ارتفــاع األســعار المتجــدد .يجــب علـ ّ
ـخص آخــر.
يوميـ ًـا وإال فأنــا معـ ّـرض للفصــل مــن العمــل واالســتبدال بشـ ٍ

أ.ش

مواطن لبناني

الزيــادة اإلضافيــة حصلــت نتيجــة زيــادة ثمــن البضاعــة (البنزيــن والمــازوت) وبالتالــي زيــادة أربــاح الشــركات
فضــا عــن أن أســعار البنزيــن
التــي تدعــي أنهــا مــن دون هــذه الزيــادة تخســر وال تحقــق أيــة أربــاح،
ً

والمــازوت عالميـ ًـا هــي أدنــى مــن تلــك التــي تعتمدهــا الشــركات المســتوردة فــي جــدول تركيــب األســعار.
إال أن األخطــر فــي هــذه األزمــة الحــادة ،أنــه يــكاد ال يخلــو يــوم مــن حادثــة إطــاق نــار أو اســتخدام ســاح
ّ
أبيــض أثنــاء االنتظــار أمــام المحطــات ،األمــر الــذي اضطــر إلــى تواجــد عناصــر أمنيــة عنــد كل محطــة
لتنظيــم عمليــة تعبئــة الوقــود دون حــدوث أيــة مشــاكل.
قــال (ز.ش) ،مواطــن لبنانــي فضــل عــدم ذكــر اســمه خوفـ ًـا مــن أن يتعــرض لعقوبــات مهنيــة للمرصــد
األورومتوســطي إنــه يعمــل فــي إحــدى الدوائــر الحكوميــة ،بينمــا يســكن فــي منطقــة تبعــد عــن مــكان
العمــل حوالــي  45دقيقــة بالســيارة:

لبنــــــان ..االنزالق إلى الهاوية

24

أحتــاج يوميـ ًـا إلــى  4غالونــات لتعبئــة ســيارتي بالوقــود كــي أتمكــن مــن الوصــول إلــى عملــي،
فأنــا مضطــر للذهــاب إلــى عملــي وفــي نفــس الوقــت أجــد صعوبــة كبيــرة فــي تأميــن الوقــود
لســيارتي للتنقــل بهــا ،حيــث أن تعبئــة الوقــود يســتغرق مــن وقتــي كل مــرة مــن ســاعتين إلــى
ثــاث ســاعات ،عــدا عــن أن أســعار الوقــود أصبحــت تشــكل عبئـ ًـا كبيـ ً
ـي ،إذ أن معاشــي
ـرا علـ ّ

عقــد ظروفنــا
ال يغطــي حتــى احتياجاتــي األساســية لــي ولعائلتــي .الوضــع االقتصــادي ّ
المعيشــية وال حلــول أمامنــا إال بانتهــاء هــذه األزمــات.

ز.ش

مواطن لبناني

الجديــر بالذكــر أن أزمــة المحروقــات تبعهــا أزمــات عديــدة مرتبطــة فيهــا بشــكل وثيــق ،أهمهــا توقــف
بعــض المصانــع والشــركات عــن العمــل بشــكل جزئــي أو كلــي بســبب عــدم ّ
تمكــن الموظفيــن مــن تأميــن
الوقــود لمركباتهــم للحضــور إلــى العمــل ،وعــدم القــدرة علــى تأميــن مــادة الديزل/المــازوت للمصانــع
ً
أيضــا القطــاع العــام ،حيــث دأبــت رابطــة موظفــي
لمتابعــة عملهــا كالمعتــاد ،كمــا أن األزمــة طالــت
اإلدارة العامــة كل أســبوع علــى إصــدار بيــان إضــراب تطالــب فيــه بزيــادة الرواتــب وبــدل النقــل الــذي لــم
يعــد يكفــي لســداد الحاجيــات األساســية للموظــف وعائلتــه.

25

لبنــــــان ..االنزالق إلى الهاوية

أزمة الكهـــــرباء

سيدة لبنانية تشعل الشموع في منزلها بسبب انقطاع التيار الكهربائي (رويترز  -أغسطس )2020

تعــد أزمــة الكهربــاء مــن أكثــر األزمــات تأثيـ ً
ـرا علــى الحيــاة اليوميــة للمواطــن اللبنانــي ،حيــث تفاقمــت
األزمــة منــذ تاريــخ  9يوليــو /تمــوز الحالــي عندمــا أعلنــت شــركة كهربــاء لبنــان إغــاق أكبــر محطتــي كهربــاء
ً
معــا حوالــي  40٪مــن
فــي لبنــان المملوكتــان للشــركة ،وهمــا ديــر عمــار والزهرانــي  -اللتــان توفــران
الكهربــاء فــي البــاد  -حيــث وصلــت ســاعات االنقطــاع اليوميــة فــي بعــض المناطــق إلــى  22ســاعة
يوميـ ًـا ،ولــم تعــد المولــدات الكهربائيــة الخاصــة إحــدى البدائــل الممكنــة ،حيــث تعجــز تلــك المولــدات
عــن مـ ّـد المنــازل بأكثــر مــن  10ســاعات بالكهربــاء بســبب نــدرة مــادة المــازوت التــي تُ ســتخدم لتشــغيل
المولــدات باإلضافــة إلــى ارتفــاع أســعارها.
ـإن« :كل مولــدات لبنــان بــدأت تتوقــف
وبحســب تصريــح لنقيــب أصحــاب المولــدات عبــده ســعادة فـ ّ

تباعـ ًـا بســبب نفــاد مــادة المــازوت ،والدولــة عاجــزة عــن تأميــن الكهربــاء مــن محطاتهــا وتغذيــة المناطــق.
لــم تعــد األمــور مســألة أيــام وحلــول مؤقتــة ،إن لــم يتــم إيجــاد حــل ســريع ومســتدام لألزمــة ،ســتكون
لبنــــــان ..االنزالق إلى الهاوية

26

العتمــة أمـ ً
ـرا واقعـ ًـا فــي كل لبنــان ،نحتــاج إلــى المــازوت بصــورة عاجلــة قبــل أن يحــل الظــام الشــامل».
قالــت «ريمــا.ح» ،مواطنــة لبنانيــة تعيــش مــع عائلتهــا فــي بيــروت للمرصــد األورومتوســطي ،إن أزمــة
الكهربــاء أصبحــت تمثــل مشــكلة خانقــة لهــم وتؤثــر بشــكل كبيــر علــى حياتهــم اليوميــة:

أعيــش مــع عائلتــي فــي بيــروت ،وأعانــي مثــل باقــي اللبنانييــن مــن أزمــة كهربــاء خانقــة،
بســبب انقطــاع التيــار الكهربائــي لحوالــي  22ســاعة مــن أصــل  24فــي اليــوم بســبب النقــص
الحــاد فــي الوقــود وعــدم فتــح مصــرف لبنــان اعتمــادات الســتيرادها.
ً
كثيــرا بالنســبة لنــا بعــد أن بــدأ التقنيــن الحــاد الــذي فرضــه أصحــاب
تفاقمــت المشــكلة
المولــدات الخاصــة فــي لبنــان نتيجــة الشــح فــي مــادة المــازوت .منــذ الشــهر بــدأ المولــد
الخــاص فــي شــارعنا بالتقنيــن ،حيــث بــدأ بقطــع الكهربــاء لمــدة ســاعتين حتــى وصــل األمــر
هــذا األســبوع إلــى أكثــر مــن ثمانــي ســاعات ،فاضطــرت إلــى إتــاف الطعــام الموجــود
لدينــا فــي الثالجــة ،إضافــة إلــى المشــاكل العديــدة التــي ســببتها هــذه األزمــة فيمــا يتعلــق
بالغســيل وتأميــن الميــاه وغيرهــا .أمــا المشــكلة األخــرى هــي أن تعرفــة المولــد الخــاص
أصبحــت مليــون ليــرة مقابــل  5أمبيــر أي مــا يعــادل مـ ّـرة ونصــف مــن الحــد األدنــى ،وهنــاك
تخـ ّـوف كبيــر أن يســتمر ارتفــاع التعرفــة مــع اســتمرار األزمــة ،خاصـ ًـة حــول مــا يشــاع عــن رفــع

الدعــم نهائيـ ًـا عــن المحروقــات.

ريما.ح

مواطنة لبنانية

وأن شــركة كهربــاء لبنــان ال
ومــن أهــم المشــاكل فــي أزمــة الكهربــاء عــدم توفــر األمــوال ،ال ســيما ّ
تســتطيع االســتالف لتدفــع ثمــن الوقــود ،حيــث حصلــت فــي الســابق علــى ســلفة بقيمــة مليــار و200
مليــون دوالر علــى أن تســددها ،ولكــن الشــركة لــم تســدد األمــوال ،حيــث تراكمــت الخســائر الســنوية
للشــركة ولــم تتمكــن مــن توفيــر جبايــة كافيــة مــن النــاس لتراجــع األوضــاع االقتصاديــة.
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أن قطــاع الكهربــاء يعــد األســوأ بيــن مرافــق البنــى التحتيــة المهترئــة فــي لبنــان ،ويعــد
الجديــر بالذكــر ّ
إصالحــه أحــد مطالــب المجتمــع الدولــي الرئيســية لدعــم لبنــان ،حيــث كلفــت الكهربــاء خزينــة الدولــة أكثــر
أن محطــات الكهربــاء قديمــة وفعاليتهــا
مــن  40مليــار دوالر منــذ انتهــاء الحــرب األهليــة ،باإلضافــة إلــى ّ
منخفضــة ،حيــث تــم بنــاء المحطــة األخيــرة فــي عــام .1999

•التأثير على القطاع الطبي
ال يقتصــر انقطــاع الكهربــاء علــى منــازل المواطنيــن فحســب ،بــل يمتــد ليشــمل مرافــق مهمــة وحساســة
مثل المستشــفيات.
ـإن« :الوقــود بــدأ ينفــد مــن معظــم
بحســب تصريــح لنقيــب المستشــفيات الخاصــة ســليمان هــارون ،فـ ّ
المتبقيــة ال تكفــي ســوى أليــام قليلــة فــي ظــل االنقطــاع
وإن الكميــات
ّ
المستشــفيات فــي لبنــانّ ،
المســتمر والطويــل للتيــار الكهربائــي ،واقتصــار التغذيــة مــن شــركة كهربــاء لبنــان علــى ســاعتين فقط في
اليــوم ،واعتمــاد المستشــفيات علــى المولــدات الخاصــة .كل هــذا ّأدى إلــى توقــف بعض المستشــفيات
عــن اســتقبال المرضــى والمراجعيــن.
حقيقيــا
هــذا المعيقــات الكبيــرة فــي تأميــن المستشــفيات بالطاقــة الالزمــة لتشــغيلها تحمــل تهديـ ًـدا
ً
بحــدوث كارثــة إنســانية تمــس فــي المقــام األول مرضــى العنايــة الفائقــة ،إضافــة إلــى التســبب بتأجيــل
إجــراء عمليــات جراحيــة عاجلــة للمرضــى ،ممــا ينــذر بانهيــار خطيــر فــي القطــاع الصحــي.
ـكل ُملِ ــح لتشــغيل أجهــزة األكســجين
ّأثــر انقطــاع الكهربــاء ً
أيضــا علــى المواطنيــن الذيــن يحتاجونــه بشـ ٍ
المنزليــة ،وانتشــرت مناشــدة لوالــد طفلــة فــي مدينــة طرابلــس أوائــل الشــهر الحالــي للمطالبــة بتوفيــر
الكهربــاء حتــى يتمكــن مــن تشــغيل جهــاز األكســجين الخــاص بطفلتــه التــي تعانــي مــن الربــو وال تصلهــم
الكهربــاء إال  3-2ســاعات فــي اليــوم .أيضـ ًـا يضطــر المواطنــون الذيــن ال يملكــون المولــدات إلــى الذهــاب
للمرافــق العامــة مثــل المســاجد لالســتفادة مــن الكهربــاء الموجــودة فيهــا لتشــغيل أجهــزة األكســجين
الخاصــة بهــم.
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•جوانب من التأثير العام
أدى االنقطــاع الطويــل للكهربــاء والــذي وصــل إلــى معــدل  20ســاعة فــي اليــوم ،ألن يقــوم العديــد مــن
أصحــاب المتاجــر الغذائيــة بالتوقــف عــن بيــع األجبــان واأللبــان والمنتجــات التــي تحتــاج للتبريــد خشــية
تلفهــا ،مــا ســبب صعوبــة كبيــرة فــي حصــول اللبنانييــن علــى عــدد مــن الســلع األساســية ،وارتفاعـ ًـا كبيـ ً
ـرا
فــي األســعار .كمــا اضطــرت عــدد مــن المؤسســات التجاريــة التــي ال تســتطيع تحمــل تكلفــة المولــدات
المتزايــدة إلــى إغــاق أبوابهــا.
أيضــا إمــدادات الميــاه للمواطنيــن ،حيــث طالبــت شــركات
وامتــد أثــر انقطــاع التيــار الكهربائــي ليطــال ً
الميــاه المواطنيــن بتقليــل اســتهالكهم إلــى الحــد األدنــى بعــد إغــاق محطــات ضــخ وتوزيــع الميــاه
بســبب نقــص الكهربــاء ،فيمــا أعلنــت شــركة ميــاه شــمال لبنــان حالــة الطــوارئ القصــوى.
أدى كذلــك نقــص الوقــود فــي محطــات التوزيــع الهاتفــي إلــى انقطــاع االتصــاالت الخلويــة ،وحــذرت
شــركة االتصــاالت الوطنيــة« ،أوجيــرو» ،مــن إمكانيــة انقطــاع خدمــات اإلنترنــت فــي بعــض المناطــق.
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أزمة مياه الشرب

منزل بمياه الشرب (يونيسف  23 -يوليو )2021
يمدان
ً
عامالن في «يونيسف» ّ

األزمــة االقتصاديــة فــي لبنــان أضحــت تهــدد أيضـ ًـا إيصــال الميــاه الصالحــة للشــرب لمالييــن المواطنين،
فبحســب «يونيســيف» فــإن نقــص التمويــل ،والوقــود ،واإلمــدادات مثــل الكلــور وقطــع الغيــار ،ســتؤدي
إلــى توقــف معظــم عمليــات ضــخ الميــاه فــي عمــوم البــاد فــي األســابيع القليلــة المقبلــة.
هنــاك حوالــي  1.7مليــون لبنانــي يحصلــون يوميـ ًـا علــى  35لتـ ً
ـرا فقــط مــن المــاء ،وهــذه الكميــة تمثــل
انخفاضـ ًـا بنســبة  80%مقارنــة بالمعــدل الوطنــي البالــغ  165لتـ ً
ـا عــن أن هنــاك
ـرا قبــل عــام  ،2020فضـ ً
أكثــر مــن  4مالييــن شــخص ،مــن بينهــم مليــون الجــئ ،معرضــون لخطــر فقــدان إمكانيــة الوصــول
ـكل فــوري (((.
للميــاه الصالحــة للشــرب بشـ ٍ
https://news.un.org/ar/story/20211080122/07/
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وبجانــب نقــص التمويــل ،فــإن تكلفــة صيانــة إمــدادات الميــاه تعــد مــن األســباب الرئيســية فــي أزمــة
الميــاه ،إذ أن تكاليــف الصيانــة تُ دفــع بالــدوالر ،باإلضافــة إلــى أن التأخــر فــي الصيانــة يــؤدي إلــى فقــد
ـا عــن أن مقدمــي
كميــات كبيــرة مــن الميــاه بســبب تســربها مــن األنابيــب التــي تحتــاج إلــى صيانــة ،فضـ ً
خدمــات الميــاه أصبحــوا غيــر قادريــن علــى تحمــل تكاليــف قطــع الغيــار األساســية للصيانــة.
منــذ عــام  ،2020ارتفعــت أســعار إمــدادات الميــاه غيــر المعبــأة للقطــاع الخــاص بنســبة  ،35%فــي حيــن
تضاعفــت أســعار الميــاه المعبــأة .أســعار الميــاه قــد ترتفــع أيضـ ًـا بنســبة  200%شـ ً
ـهريا فــي حــال انهيــار
خاصيــن،
نظــام إمــدادات الميــاه العامــة ،واســتبدالها مــن خــال تأميــن الميــاه مــن مورديــن بديليــن أو ّ

وهــو مــا يشــكل كلفــة باهظــة جـ ً
ـدا لكثيــر مــن األســر مــن الفئــات األكثــر ضعفـ ًـا فــي لبنــان (((.

فــي هــذا اإلطــار ،قالــت ممثلــة «يونيســيف» فــي لبنــان ،يوكــي موكــو« :مــا لــم ُيتخــذ إجــراء عاجــل ،فلــن
تتمكــن المستشــفيات والمــدارس والمرافــق العامــة الحيويــة مــن العمــل ،وســيضطر أكثــر مــن  4مالييــن
شــخص إلــى اللجــوء إلــى مصــادر ميــاه مكلفــة وغيــر آمنــة».
ووفقـ ًـا لـ»يونيســيف» ،يحتــاج لبنــان سـ ً
ـنويا إلــى  40مليــون دوالر للحفــاظ علــى تدفــق الميــاه إلــى أكثــر
مــن أربعــة مالييــن شــخص فــي عمــوم البــاد ،وذلــك عبــر توفيــر الحــد األدنــى مــن الوقــود والكلــور
ً
ـتداما
ـا فوريـ ًـا ومسـ
وقطــع الغيــار األساســية الالزمــة لصيانــة إمــدادات الميــاه ،وهــو مــا يتطلــب تمويـ ً
مــن المجتمعــات حتــى ال تقــع أزمــة كارثيــة تتعلــق بالميــاه فــي لبنــان.

Ibid
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7

أزمة الخــــــبز

لبنانيون يقفون على طابور عند أحد المخابز للحصول على الخبز (رويترز  -يونيو )2020

بــدأت أزمــة الخبــز فــي لبنــان مــع بــدء شــح عملــة الــدوالر أواخــر عــام  ،2019فالطحيــن هــو مــن المــواد
التــي يدعمهــا مصــرف لبنــان .كمــا زاد مــن حــدة األزمــة تضــرر صوامــع القمــح فــي مرفــأ بيــروت نتيجــة
االنفجــار الهائــل الــذي عصــف بــه .كانــت أول مــرة رفــع لبنــان خاللهــا ســعر الخبــز فــي  ،2021بشــهر
فبرايــر /شــباط الماضــي ،كمــا قــام بعمليتــي رفــع فــي مــارس/آذار ،وأبريل/نيســان الماضــي.
يدعــم مصــرف لبنــان اســتيراد العديــد مــن المــواد األساســية ومنهــا القمــح مــن خــال تأميــن الــدوالر
إلــى مســتورديها ،وفــق ســعر الصــرف الرســمي ،الــذي يبلــغ  1,510ليــرة لبنانيــة للــدوالر الواحــد ،فــي
وقــت تخطــى فيــه ســعر صــرف الــدوالر فــي الســوق الموازيــة  15,500ليــرة لبنانيــة ،حيــث تبلــغ كلفــة
دعــم مصــرف لبنــان الســتيراد القمــح سـ ً
ـنويا  135مليــون دوالر.
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أعلنــت الســلطات اللبنانيــة فــي بدايــة شــهر يوليو/تمــوز  2021رفــع ســعر ربطــة الخبــز مجـ ً
ـددا وللمــرة
الثانيــة خــال أســبوع واحــد فقــط ،مــع إنقــاص وزنهــا.
وبحســب القــرار ،فــإن ربطــة الخبــز مــن الحجــم الكبيــر بزنــة ( 876غرامـ ًـا) أصبــح ثمنهــا  3750ليــرة لبنانيــة
( 2.5دوالر) ،وكانــت هــذه الربطــة تبــاع قبــل أيــام فقــط مقابــل  3000ليــرة ( 2دوالر) وبــوزن (910
غرامــات).
قالــت وزارة االقتصــاد إنهــا حــددت الســعر والــوزن الجديــد للخبــز األبيــض فــي األفــران والمتاجــر الــى
المســتهلك بعــد تعديــل أســعار المحروقــات وارتفــاع ســعرها فــي الســوق.
وعــزت قرارهــا الجديــد إلــى ارتفــاع كلفــة نقــل الطحيــن مــن المطاحــن الــى األفــران ونقــل الخبــز مــن
األفــران إلــى مراكــز البيــع ،واســتنادا إلــى ســعر القمــح فــي البورصــة العالميــة وســعر صــرف الــدوالر.
واســتندت الــوزارة ألســباب أخــرى منهــا توقــف مصــرف لبنــان عــن دعــم مــادة الســكر ومــادة الخميــرة فــي
األســواق اللبنانيــة ،وهمــا مادتــان أساســيتان فــي صناعــة الخبز.
وذكــر بيــان صــادر عــن الــوزارة أنــه «اســتنادا إلــى ســعر القمــح فــي البورصــة العالميــة وســعر صــرف
الــدوالر ،واســتنادا للدراســة التــي أعدتهــا الــوزارة لتحديــد كميــة المكونــات المطلوبــة إلنتــاج أفضــل نوعية
مــن الخبــز اللبنانــي للمســتهلك ،ونظـ ً
ـرا لتوقــف «مصــرف لبنــان» عــن دعــم الســكر ومــادة الخميــرة فــي
األســواق اللبنانيــة ،ونظــرا للظــروف االقتصاديــة الضاغطــة والقــدرة الشــرائية المنخفضــة التــي يعانــي
منهــا المواطنــون ،تــم تحديــد ســعر ووزن جديديــن للخبــز اللبنانــي األبيــض».
فــي  20يوليو/تمــوز ،2021عــادت وأعلنــت الســلطات اللبنانيــة للمــرة الرابعــة – والثامنــة منــذ بدايــة
العــام الحالــي -خــال أقــل مــن أســبوعين عــن رفــع ســعر ربطــة الخبــز اللبنانــي إلــى  4500ليــرة لبنانيــة (3
ً
ـبوعيا إذا مــا بقيــت األوضــاع االقتصاديــة والسياســية علــى
دوالر) ،ويتوقــع أن يتواصــل هــذا االرتفــاع اسـ
مــا هــي عليــه.
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أسعار الخبز المحددة من الوزارة حتى االرتفاع الثامن
شكل النقل

من الفرن إلى المستهلك

من المتجر إلى المستهلك

وزن ربطة الخبز

سعر ربطة الخبز

حجم كبير 850 :غرام

 4250ليرة لبنانية

حجم وسط360 :

 2750ليرة لبنانية

حجم كبير 850 :غرام

 4500ليرة لبنانية

حجم وسط360 :

 3000ليرة لبنانية

أزمــة الخبــز مــن األزمــات التــي تؤثــر علــى مئــات اآلالف مــن اللبنانييــن الذيــن باتــوا غيــر قادريــن علــى
ـا عــن أن والرواتــب أو األجــور اليوميــة
شــرائها أو تأميــن ســعرها بفعــل انهيــار الليــرة أمــام الــدوالر ،فضـ ً
التــي لــم تعــد كافيــة لتأميــن أبســط مقومــات الحيــاة.
قــال «محمــد.س» رب أســرة مؤلفــة مــن أربــع أشــخاص للمرصــد األورومتوســطي ،إن أزمــة الخبــز
أصبحــت تمثــل عبئـ ًـا يوميـ ًـا عليــه ،وهــي تــزداد سـ ً
ـوءا يومـ ًـا بعــد يــوم بســبب االرتفــاع المســتمر لألســعار:

منــذ بــدء أزمــة الــدوالر وأزمــة الخبــز فــي تصاعــد ،حيــث كانــت تبلــغ قيمــة ربطــة الخبــز زنــة
 1.000غــرام حوالــي  1500ليــرة لبنانيــة وبــدأت باالرتفــاع حتــى وصلــت اليوم إلــى  4500ليرة
للربطــة زنــة  890غــرام .أنــا بحاجــة يوميـ ًـا إلــى ربطتــي خبــز والتــي كانــت تكلفنــي سـ ً
ـابقا 3000
ليــرة وهــو مبلــغ مقبــول لموظــف ذو دخــل محــدودّ ،أمــا اليــوم ومــع انهيــار الليــرة أصبحــت
ـدي منخفضــة جـ ّـد ًا وراتبــي لــم يعــد يكـ ِ
ـف لتأميــن الحاجيــات األساســية
القــدرة الشــرائية لـ ّ
لعائلتــي ،وأصبحــت أدفــع يوميـ ًـا حوالــي  10,000ليــرة لبنانيــة عــدا الخضــار والفاكهــة وغيرهــا
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مــن األساســيات ،ناهيــك عــن اللحــوم والدجــاج والتــي أصبحــت بعيــدة عــن المتنــاول بســبب
االرتفــاع الجنونــي بأســعارها.
فــي بعــض األحيــان كانــت بعــض المخابــز تغلــق أبوابهــا بســبب النقــص فــي مــادة المــازوت
فاضطــررت لالنتقــال إلــى منطقــة بعيــدة لتأميــن حاجتــي مــن الخبــز .هــذا بالنســبة للخبــز
العــادي ،أمــا بالنســبة لألنــواع الخاصــة مــن الخبــز كاألســمر أو ذلــك المخصــص لمرضــى
ّ
متفلتــة وغيــر مضبوطــة ،ولــم يعــد
الســكري أو الضغــط المرتفــع ،فــإن أســعاره أصبحــت
ـا ربطــة الخبــز زنــة  500غــرام
عليهــا رقابــة مــن وزارة االقتصــاد بعــد رفــع الدعــم عنهــا ،مثـ ً
المخصصــة لمرضــى الضغــط المرتفــع وصــل ســعرها إلــى  15,000ليــرة لبنانيــة ،وعليــه
أصبــح مــن الصعــب جـ ً
ـي تأميــن هــذا النــوع مــن الخبــز.
ـدا علـ ّ
محمد.س

رب أسرة مؤلفة من  4أشخاص
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أزمة الغالء والتضخم

بائع يحمل أكياس الخضروات إلى متجره في بيروت (بلومبرج  -يونيو )2021

انعكســت األزمــات االقتصاديــة المتالحقــة فــي لبنــان علــى األمــن االجتماعــي والغذائــي للمواطنيــن
اللبنانييــن ،حيــث باتــت األســر اللبنانيــة مهــددة بالجــوع التــام ،كنتيجــة لالرتفــاع الكبيــر والمســتمر فــي
األســعار مقابــل ثبــات المدخــول المالــي لألســر واألفــراد.
وبحســب تقريــر صــادر عــن «مرصــد األزمــة» التابــع للجامعــة األميركيــة فــي بيــروت ،فــإن التضخــم الــذي
ً
وفقــا للتقريــر ،لحــق بأســعار العديــد مــن المــواد الغذائيــة الرئيســية فــي
وصــف بـــ «غيــر المســبوق»
البــاد خــال شــهر يونيو/حزيــران الماضــي ،حيــث قــارن التقريــر بيــن ارتفــاع أســعار بعــض الســلع الغذائيــة
– بالنســبة المئويــة -منــذ يونيو/حزيــران  2019وحتــى يونيو/حزيــران الماضــي ،ومــدى تكلفــة ذلــك علــى
األســرة اللبنانيــة.
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جدول يوضح ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية (بالنسبة المئوية)
يونيو/حزيران  2019-يونيو/حزيران 2021
نوع السلعة

االرتفاع من يونيو/حزيران  2019-يونيو/حزيران 2021

زيت دوار الشمس (زيت القلي)

1100%

لحم البقر

627%

األرز العادي

545%

البيض

450%

اللبنة

275%

ـاء علــى هــذه األســعار فــإن وجبــة واحــدة فــي اليــوم مكونــة مــن طبــق أساســي مــن األرز والدجــاج
وبنـ ً
وســلطة وحســاء ،ألســرة مكونــة مــن  5أفــراد ،باتــت تكلــف مــا مقــداره  71,000ليــرة لبنانيــة ( 47دوالر)،
وذلــك مــن دون احتســاب تكلفــة الميــاه والغــاز والكهربــاء.
الجديــر بالذكــر أن الحــد األدنــى لألجــور فــي لبنــان يبلــغ  675ألــف ليــرة لبنانيــة ،وهــو مــا كان يســاوي نحــو
 400دوالر أمريكــي وفقـ ًـا لســعر الصــرف الرســمي المحــدد بـــ  1515ليــرة للــدوالر الواحــد ،غيــر أنــه بعــد
ً
دوالرا فقــط بحســب ســعر
االنهيــار المالــي لليــرة اللبنانيــة أصبــح الحــد األدنــى لألجــور يســاوي اليــوم 38
صــرف الســوق الســوداء للــدوالر والمقــدر بـــ  17,500ليــرة لبنانيــة.
ـهر كامــل ،فإنهــا ســتكون مضطــرة
وعليــه إذا أرادت أســرة لبنانيــة تأميــن وجبــة واحــدة يوميـ ًـا خــال شـ ٍ

ً
تقريبــا  3أضعــاف الحــد األدنــى
إلنفــاق نحــو  2,130,000ليــرة لبنانيــة ( 1420دوالر) ،أي مــا يعــادل

لألجــور .وبحســب مرصــد األزمــة ،فــإن حوالــي  72%مــن األســر اللبنانيــة ال يتعــدى دخلهــا 2,400,000
ليــرة ( 1600دوالر) شـ ً
ـهريا ،وهــو مــا يعنــي أن هــذه األســر ســتواجه صعوبــة بالغــة فــي تأميــن قوتِ هــا
بالحــد األدنــى المطلــوب ،مــا يعنــي مزيـ ً
ـدا مــن األوضــاع الكارثيــة علــى المســتوى المعيشــي.
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قــال «حســن.م» ،مواطــن لبنانــي فضــل عــدم ذكــر اســمه بالكامــل للمرصــد األورومتوســطي إنــه يعمــل
فــي مهنــة حـ ّـرة ،وهــو رب لعائلــة مؤلفــة مــن  4أشــخاص:

مــع بدايــة أزمــة الغــاء والتضخــم كانــت األمــور مــا تــزال مقبولــة وكنــت أســتطيع أن أؤمــن
الحاجيــات األساســية والضروريــة لعائلتــي ،لكــن مــع بدايــة أزمــة كورونــا واإلقفــال العــام
ّ
فتعطلــت أعمالــي وبــدأت أفقــد دخلــي
المتكــرر وغيــر المــدروس ،تدهــور وضعــي المعيشــي،
المعتــاد ،ومــع االرتفــاع الجنونــي لألســعار أصبحــت فــي وضــع صعــب جـ ً
ـدا.
ـرا صعبـ ًـا ً
تأميــن الطعــام فقــط لعائلتــي أصبــح أمـ ً
ـتحيال ،فجميع المواد األساســية
جدا بل مسـ
ً
أصبحــت أســعارها عشــرات األضعــاف ولــم يعــد باســتطاعتي تأمينهــا .لــم أحضــر لحمــة إلــى
بيتــي منــذ أكثــر مــن شــهرين بعــد أن أصبحــت أســعارها تتــراوح بيــن  150,000و250,000
ليــرة لبنانيــة للكيلــو غــرام الواحــد.

حسن.م

رب عائلة مؤلفة من  4أشخاص

ـكل مباشــر بتدهــور ســعر صــرف الليــرة اللبنانيــة،
التضخــم الكبيــر فــي أســعار الســلع الغذائيــة مرتبــط بشـ ٍ
والتــي تعرضــت لخســائر فــي قيمتهــا تجــاوزت عتبــة الـــ  100%خــال أقــل مــن عاميــن ،ومــن المتوقــع أن
يســتمر هــذا التضخــم ،خاصـ ًـة أن لبنــان يســتورد معظــم احتياجاتــه مــن الســلع الغذائيــة والمــواد األوليــة
مــن الخــارج وفــق تســعيرتها بالــدوالر األمريكــي.
أن حوالــي  77%مــن األســر اللبنانيــة تفتقــر
ويشــير تقريــر لـ»يونيســيف» صــادر فــي يونيو/حزيــران ّ ،2021
إلــى يكفــي مــن طعــام أو مــال لشــرائه ،وترتفــع هــذه النســبة بيــن األســر الســورية الالجئــة فــي لبنــان إلــى
 .99%مــن ناحيـ ٍـة أخــرى ،هنــاك  60%مــن األســر تضطــر إلــى شــراء الطعــام عبــر مراكمــة الفواتيــر غيــر
المدفوعــة أو مــن خــال االقتــراض واالســتدانة حتــى تســد احتياجهــا من الطعــام والماء ،وأن نســبة كبيرة
لبنــــــان ..االنزالق إلى الهاوية

38

مــن هــذه األســر تكــون غيــر قــادرة فيمــا بعــد علــى ســداد ديونهــا بســبب ســوء األوضــاع االقتصاديــة.
وبحســب التقريــر أيضـ ًـا فقــد أصبحــت األســرة اللبنانيــة نتيجــة للظــروف االقتصاديــة القاســية تلجــأ إلــى
اتخــاذ تدابيــر ســلبية لتتمكــن مــن الصمــود؛ وذلــك مثــل إلغــاء بعــض وجبــات الطعــام توفيـ ً
ـرا لثمنهــا ،أو
إرســال أطفالهــم إلــى العمــل والــذي يكــون فــي غالــب األحيــان فــي ظــروف خطــرة ،أو اللجــوء إلــى تزويــج
بناتهــم القاصــرات ،أو بيــع ممتلكاتهــم.
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أزمة المصارف والطالب في الخارج

شخص يحمل الفتة خالل تظاهرة للمطالبة بحل أزمة طالب لبنان في الخارج (فرانس برس  -يونيو )2021

مــن أشـ ّـد األزمــات التــي عانــى منهــا لبنــان فــي خضــم األزمــات االقتصاديــة المتالحقــة ،أزمــة الليــرة

اللبنانيــة ،حيــث شــهدت الليــرة تراجعـ ًـا تدريجيـ ًـا أمــام الــدوالر منــذ بدايــة االنهيــار االقتصــادي فــي صيــف
ً
تزامنــا مــع أزمــة ســيولة وتوقــف المصــارف عــن صــرف
،2019
البنــوك أمــوال الموعديــن بالــدوالر.
انعكــس انهيــار العملــة سـ ً
ـلبا علــى أســعار الســلع والمــواد الغذائيــة
وكل مــا ُيســتورد مــن الخــارج .وفقـ ًـا لصنــدوق النقــد الدولــي فــإن

يتــــــراوح سعـــــــر صـــــرف

الــدوالر رسـ ً
ـميا بين 1507

 -1515ليرة لبنــانية

أســعار الســلع بعضهــا ارتفــع بنســبة  ،350%وبــات أكثــر مــن
ً
دوالرا.
نصــف الســكان تحــت خــط الفقــر ،أمــا الحــد األدنــى لألجــور فبــات أقــل مــن 50
ومــن أبــرز األزمــات التــي بــرزت مــع انهيــار العملــة المحليــة هــي صعوبــة تحويــل األمــوال إلــى الطــاب
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اللبنانييــن الذيــن يدرســون فــي الخــارج ،والذيــن كانــوا يســتقبلون تحويــات مــن ذويهــم بالــدوالر وفقـ ًـا
ً
وفقــا للســعر
لســعر الصــرف الرســمي .مــع بــروز أزمــة الــدوالر أصبــح مــن الصعــب تحويــل المبالــغ
الرســمي ممــا أدى الــى تحــرك أهالــي الطــاب الذيــن يدرســون فــي الخــارج والذيــن أنشــأوا جمعيــة حملــت
اســم «الجمعيــة اللبنانيــة ألوليــاء الطــاب فــي الجامعــات األجنبيــة» مطالبيــن بســن قانــون يســمح
بتحريــر التحويــات المصرفيــة بســعر صــرف مدعــوم وأطلقــوا عليــه اســم الــدوالر الطالبــي.
مكــرر يلــزم المصــارف
معجــل
هــذه المعركــة بــدأت منــذ بدايــة عــام  2020للمطالبــة باقتــراح قانــون
ّ
ّ

بالتحويــل إلــى الخــارج وفقـ ًـا لســعر الصــرف خصوصـ ًـا مــع اشــتداد معانــاة الطــاب فــي الخــارج ،إذ أصبــح
أكثــر مــن عشــرة آالف طالــب مهـ ّـددون بالطــرد مــن جامعاتهــم وأماكــن ســكنهم ،وقــد اضطــر عــدد كبيــر
منهــم إلــى العــودة إلــى لبنــان بعدمــا لــم يعــد بمقدورهــم وذويهــم تأميــن أقســاط دراســتهم وإقامتهــم
فــي الخــارج.
«د .ربيــع كنــج» أميــن ســر الجمعيــة اللبنانيــة ألوليــاء الطــاب فــي الجامعــات األجنبيــة ووالــد الطالــب
«ريــاض كنــج» الــذي يــدرس فــي جامعــة ديــوك فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة ،قــال للمرصــد
األورومتوســطي حــول العقبــات التــي واجهتــه عندمــا قــرر أن يحــول مبالــغ ماليــة البنــه فــي الخــارج:
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فــي يوليو/تمــوز  ،2020قدمــت طلبـ ًـا إلــى بنــك لبنــان والمهجــر مــن أجــل تحويــل مبلــغ مــن
حســابي إلــى حســاب ابنــي فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة لتغطيــة األقســاط الجامعيــة
إال أن
ونفقــات المعيشــة ،لكــن المصــرف امتنــع عــن تحويــل هــذه المبالــغ ،فمــا كان منــي ّ
تقدمــت بتاريــخ  2020/7/7بدعــوى أمــام قاضــي األمــور المســتعجلة فــي بعبــدا أطلــب
ّ
فيهــا إلــزام المصــرف بتحويــل المبالــغ للخــارج ،وبنتيجــة الدعــوى أصــدرت القاضيــة المنفــردة
ً
حكمــا يلــزم فيــه بنــك لبنــان
المدنيــة فــي بعبــدا الناظــرة فــي قضايــا األمــور المســتعجلة
والمهجــر بتحويــل مبلــغ  10آالف دوالر أميركــي مــن حســابي لحســاب ابنــي ريــاض تحــت
طائلــة غرامــة إكراهيــة تصــل إلــى  50مليــون ليــرة لبنانيــة عــن كل يــوم تأخيــر ،وهــو مــا نفــذه
المصــرف.
د .ربيع كنج

أمين سر الجمعية اللبنانية ألولياء الطالب في الجامعات األجنبية

نفــذ أهالــي الطــاب والجمعيــة اللبنانيــة ألوليــاء الطــاب فــي الجامعــات األجنبيــة
أمــام هــذه األزمــة ّ
عــدة اعتصامــات أمــام المصــارف والمصــرف المركــزي للمطالبــة بتحويــل هــذه األمــوال .كمــا لجــأ بعــض
األهالــي إلــى القضــاء لمقاضــاة المصــارف بســبب رفضهــا القيــام بعمليــات التحويــل.
ً
خوفا من ترحيلــه من أوكرانيــا لمخالفته
«حســن.ز» طالــب لبنانــي فــي أوكرانيــا رفــض ذكــر اســمه بالكامــل
لشــروط العمــل هنــاك ،قــال للمرصــد األورومتوســطي حــول أزمــة المصــارف وعــدم قــدرة عائلتــه علــى
تحويــل األمــوال لــه لالســتمرار فــي الدراســة:
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أدرس فــي أوكرانيــا أدرس بكليــة طــب األســنان فــي الســنة الرابعــة ،ويفتــرض أن أتخــرج
العــام المقبــل .مــع بدايــة األزمــة االقتصاديــة ورفــض المصــارف التحويــل للطــاب فــي
الخــارج وشــح الــدوالر ،اضطــرت عائلتــي إلــى شــراء الــدوالر بســعر الســوق الســوداء الــذي
ّ
ليتمكنــوا مــن إرســال األقســاط الجامعيــة لــي ،لكــن عنــد وصــول
ال يتوقــف عــن االرتفــاع
الســعر إلــى رقــم جنونــي أصبــح مــن الصعــب شــراءه.
ـرارا وتكـ ً
رفــض المصــارف مـ ً
ـرارا محــاوالت عائلتــي لتحويــل األمــوال لــي لمواصلــة دراســتي،
دفعنــي إلــى العمــل بجانــب الدراســة ،غيــر أن مــا أتقاضــاه قليــل جـ ً
ـدا ،فالحــد األدنــى لألجــور
فــي أوكرانيــا منخفــض جـ ً
ـدا كمــا أننــي أعمــل بطريقــة غيــر قانونيــة ألننــي أحمــل إقامــة طالــب
وهــي ال تســمح لــي بالعمــل علــى غــرار باقــي دول أوروبــا.
أعيــش اآلن حالــة مــن الخــوف مــن اكتشــاف أمــري مــن قبــل الســلطات األوكرانيــة التــي
مــن الممكــن أن تقــوم بترحيلــي فــي حــال علمــت بأننــي أعمــل وأنــا طالــب .حياتــي أصبحــت
صعبــة جـ ً
ـدا بيــن الدراســة والعمــل لتأميــن معيشــتي.
حسن.ز

طالب لبناني في أوكرانيا

اســتمر ضغــط األهالــي مــن أجــل إنهــاء هــذه األزمــة ،وتحــت هــذا الضغــط ســن مجلــس النــواب القانــون
رقــم  193بتاريــخ  16أكتوبر/تشــرين األول  ،2020ألــزم فيــه المصــارف العاملــة فــي لبنــان بصــرف مبلــغ
 10000دوالر أميركــي وفــق ســعر الصــرف الرســمي للــدوالر عــن العــام الدراســي  2021-2020للطــاب
الذيــن يدرســون فــي الخــارج قبــل العــام .2021-2020
بالرغــم مــن صــدور هــذا القانــون اال أنــه جــاء عامـ ًـا خاليـ ًـا مــن أي آليــة تطبيقيــة تلــزم المصــارف بتحويــل
األمــوال للطــاب ،كمــا أن المصــرف المركــزي لــم يتخــذ أي إجــراءات ردعية تمنع إذالل الطــاب اللبنانيين
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فــي الخــارج والســماح لهــم بإنهــاء اختصاصاتهــم .ونظـ ً
ـرا ألن القانــون جــاء عامـ ًـا ويتضمــن العديــد مــن
ـتغالال لثغــرات القانــون-
الثغــرات ،فــإن ذلــك ســمح للمصــارف بــأن تســتعمل صالحياتهــا الواســعة – اسـ
ً
وتضــع

ً
شــروطا

شــبة

تعجيزيــة

علــى

أهالــي

المســتفيدين إذا مــا أرادوا
إجــراء تحويــات ألبنائهــم،
ممــا فتــح المجــال للتحكــم
ٍ
قيــد
بأمــوال المودعيــن دون
أو شــرط .يفتقــر القانــون إلــى
ركيزتيــن أساســيتين؛ األولــى
عــدم وجــود آليــة للتطبيــق،
والثانيــة افتقــاره إلــى آليــة
عقابيــة علــى المصــارف فــي
حــال رفضهــا تنفيــذ القانــون،
فضــا عــن أنــه حــدد قيمــة
ً
ماليــة محــددة للتحويــل وهــي
عشــرة آالف دوالر أمريكــي،
وهــو مــا يعــد مخالفــة
كبيــرة ،ألن مــن حــق األهالــي
التصــرف بأموالهــم بحريــة
كامــل دون تعليــق إجراءاتهــم
علــى شــروط إجباريــة.
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بعــد صــدور القانــون اســتمرت المصــارف برفــض إجــراء أي تحويــل ،ضاربــة القانــون عــرض الحائــط
أيضــا مخالفــة قانونيــة جســيمة .ومــع
ومتذرعــة بتعاميــم داخليــة تحظــر عمليــة التحويــل ،وهــو مــا يعــد ً
مــرور عــدة أشــهر علــى صــدوره لــم يتــم تطبيــق القانــون  ،193مــا اضطــر كثيـ ًـرا مــن الطــاب اللبنانييــن
فــي الخــارج إلــى العــودة إلــى لبنــان وخســارة دراســتهم وطموحاتهــم ،أمــا مــن تبقــى فــي الخــارج فقــد
وفقــا لســعر الســوق الســوداء.
اضطــر للعمــل إلــى جانــب دراســته كــون أهلــه يضطــرون لشــراء الــدوالر
ً
قــال «إيــاد عزيــر» ،والــد طالــب يــدرس الهندســة فــي فرنســا منــذ عــام  2019للمرصــد األورومتوســطي،
حــول أزمــة المصــارف وطبيعــة المعانــاة التــي عاشــها مــع المصــارف فــي ســبيل توفيــر المبالــغ الماليــة
الالزمــة البنــه فــي الخــارج:

غــادر ابنــي للدراســة فــي فرنســا ســنة  ،2019وبــدأت بالتــوازي أزمــة المصــارف والحــواالت.
فــي شــهر يوليو/تمــوز  2020تقدمــت بطلــب تحويــل مبلــغ مــن المــال البنــي من أجل تســديد
إال أن المصــرف رفــض تحويــل األمــوال بحجــة
بــدالت اإليجــار والســكن ونفقــات المعيشــةّ ،
عــدم إمكانيــة ســحب األمــوال بالعملــة األجنبيــة ،وعندمــا طلبــت مــن المصــرف أن يكــون
ً
خطيــا رفــض ذلــك .فــي شــهر أغســطس /آب  2020صــدر تعميــم مــن مصــرف
الرفــض
لبنــان يســمح ألصحــاب الحســابات بالعملــة األجنبيــة بتحويــل أموالهــم إلــى أبنائهــم فــي
إال أن المصــرف رفــض ذلــك
ـيّ ،
الخــارج .تقدمــت بطلــب التحويــل كــون التعميــم ينطبــق علـ ّ

بذريعــة وجــود تعميــم داخلــي للمصــرف يمنــع التحويــل.

ً
مجــددا مــن
عنــد صــدور القانــون  193أو مــا بــات يعــرف بقانــون الــدوالر الطالبــي ،طلبــت
ـاء علــى هــذا القانــون لكــن المصــرف رفــض أيضـ ًـا التحويــل
المصــرف التحويــل إلــى الخــارج بنـ ً

دون تقديــم أي ســبب .بعــد عــدة أيــام طلــب المصــرف منــي أن أوقــع علــى تعهــد يمنعنــي مــن
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وإال ســيتم إغــاق حســابي،
المطالبــة بســحب المــال بالعملــة األجنبيــة والتحويــل إلــى الخــارج ّ
األمــر الــذي اضطرنــي إلــى التوقيــع علــى التعهــد خوفـ ًـا مــن أن ينفــذ المصــرف تهديــده.

ً
وفقــا لســعر الســوق الســوداء المرتفــع حتــى
فــي النهايــة اضطــررت إلــى شــراء الــدوالر
وإال ســتواجه مشــاكل كبيــرة علــى مســتوى معيشــته،
أســتطيع تحويــل األمــوال إلــى ابنــي ّ

غيــر أن هــذا األمــر أصبــح مرهقـ ًـا لــي ولــم يعــد بإمكانــي شــراء الــدوالر مــن الســوق الســوداء
لضعــف الوضــع المــادي ،وهــذا مــن شــأنه أن يهــدد مســيرة ابنــي التعليميــة فــي الخــارج.
إياد عزير

والد طالب يدرس الهندسة في فرنسا منذ 2019

تقــدم العديــد مــن األهالــي بدعــاوى أمــام القضاء مطالبيــن المصارف بتنفيذ القانون  193وقد اســتجاب
القضــاء لمطالــب األهالــي وصــدرت أحــكام عديــدة تلــزم المصــارف بإجــراء التحويــل إلــى الطــاب فــي
نفــذت بعــض المصــارف هــذه األحــكام ،وقامــت بإجــراء عــدد مــن التحويالت
الخــارج وفقـ ًـا للقانــون ّ ،193
ّ
المعطلــة ،فــي حيــن لــم تلتــزم مصــارف أخــرى بالقــرارات القضائيــة وظلــت الطلبــات المقدمــة بشــأن
إجــراء التحويــات معلقــة حتــى هــذه اللحظــة ،دون أن تواجــه تلــك المصــارف أي إجــراءات عقابيــة بســبب
رفضهــا تنفيــذ أوامــر قضائيــة.
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أزمة القطاع الصحي

إحدى مستشفيات لبنان التي تعاني أزمة مالية كبيرة (الحرة  -يوليو )2020

ً
أيضــا علــى القطــاع الصحــي ،والــذي أضحــى يعانــي
األزمــة االقتصاديــة فــي لبنــان ألقــت بظاللهــا
ـواء علــى صعيــد توفيــر الــدواء أو توفيــر المســتلزمات واألدوات الطبيــة الالزمــة
ـكل غيــر مســبوق سـ ً
بشـ ٍ
ـص حــاد فــي
للعمليــات الجراحيــة وغيرهــا فــي المستشــفيات ،حيــث تســببت األزمــة االقتصاديــة بنقـ ٍ
ـكل مســتمر؛
ـكل عــام وخاصـ ًـة تلــك المتعلقــة باألمــراض المزمنــة والخطيــرة والالزمــة بشـ ٍ
األدويــة بشـ ٍ

ـكل كبيــر علــى ســير المعاينــات الطبيــة
مثــل الســرطان ،والضغــط والســكري وغيرهــا ،كمــا أنهــا أثــرت بشـ ٍ
والعمليــات الجراحيــة داخــل المستشــفيات ،إذ أصبحــت هــذه الخدمــات تقــدم فقــط للحــاالت الطارئــة
غيــر القابلــة للتأخيــر بســبب عــدم توفرهــا بالشــكل الكافــي.
لبنــــــان ..االنزالق إلى الهاوية

48

أوال :أزمة الدواء
• ً

تعــد أزمــة الــدواء التــي يعانــي منهــا الشــعب اللبنانــي واحــدة مــن أبــرز األمثلــة علــى الواقــع الصعــب الــذي
يعيشــه اللبنانيــون ،فاألدويــة فــي حالــة انقطــاع دائــم ،ومخزونهــا يتالشــى تحــت ضغــط األزمــة الماليــة
نتيجــة انتظــار اعتمــادات الدعــم التــي يصدرهــا مصــرف لبنــان والتــي تتأخــر لصعوبــة تأميــن الــدوالرات
الالزمــة ،باإلضافــة إلــى عمليــات االحتــكار والتخزيــن مــن قبــل تجــار الســوق.
أجــرى المرصــد األورومتوســطي مقابلــة مــع «تــاال موســى» ،مالكــة إلحــدى الصيدليــات ،وســألها عــن
أزمــة الــدواء ودور الصيدليــات فــي هــذه األزمــة فيمــا يتعلــق باالحتــكار والتخزيــن فقالــت:

مــع بدايــة العــام الحالــي ،بــدأت األدويــة تنفــذ مــن الصيدليــات والمســتودعات ،والســبب
الرئيســي يعــود لشــح الــدوالر فــي األســواق وعــدم فتــح مصــرف لبنــان اعتمــادات الســتيراد
الــدواء مــن الخــارج الــذي كان يدعــم نســبة  85%مــن ســعر الــدواء علــى ســعر صــرف الــدوالر
الرســمي  1515ليــرة .كمــا أن ســعر صــرف الــدوالر فــي الســوق الســوداء مــا زال يحقــق
ارتفاعـ ًـا جنونيـ ًـا أدى إلــى توقــف اســتيراد الوكيــل للــدواء مــن الخــارج.
مســتمرا فقــط لألدويــة المزمنــة مثــل الســكري والضغــط ،أمــا المــواد
مــا يــزال الدعــم
ً

فتوقــف دعمهــا مــن قبــل مصــرف لبنــان وأصبحــت تبــاع وفقـ ًـا لســعر الســوق
التجميليــة
ّ
ً
كثيــرا
فضــا عــن أن مصــرف لبنــان يتأخــر
الســوداء حتــى توقــف اســتيرادها مــن الخــارج،
ً
باتخــاذ قــرارات فتــح اعتمــادات الســتيراد األدويــة .المزمنــة.
تاال موسى

مالكة إلحدى الصيدليات
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مصــرف لبنــان كان قــد بــدأ إجــراءات دعــم اســتيراد الــدواء فــي أكتوبر/تشــرين األول  ،2019بالتزامــن مــع
انهيــار ســعر صــرف الليــرة اللبنانيــة مقابــل الــدوالر ،ويتمثــل إجــراء الدعــم فــي منــح الــدوالرات مقابــل
الســعر الرســمي للصــرف ( 1515ليــرة للــدوالر الواحــد) لمســتوردي األدويــة عبــر اعتمــادات مصرفيــة
تفتــح مــن أجــل ذلــك.
تكلفــة هــذا الدعــم بــات اليــوم أكبــر مــن أن يغطيهــا مصــرف لبنــان بســبب تراكــم األزمــات الماليــة،
ً
مضطــرا الســتنزاف احتياطاتــه مــن العملــة الصعبــة  -والتــي هــي فــي األصــل مــن أمــوال
وأصبــح
المودعيــن اللبنانييــن – لالســتمرار بالدعــم.
وبحســب التقريــر الصــادر عــن «مرصــد األزمــة» التابــع للجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت ،فإن كلفة اســتيراد
األدويــة والمســتلزمات الطبيــة وحليــب األطفــال وصلــت إلــى  1.173مليــار دوالر خــال العــام الماضــي
( ،)2020فــي حيــن أن هــذه الكلفــة ارتفعــت بشــكل كبيــر فقــط فــي الخمســة األشــهر األولــى مــن هــذا
العــام ،حيــث وصلــت إلــى  1.310مليــار دوالر ،وذلــك مــن خــال الطلبــات التــي تقدمــت بهــا شــركات
اســتيراد األدويــة والمســتلزمات الطبيــة.
ٍ
بصــورة
أمــراض مزمنــة ويحتاجــان ألدويــة
«عــارف جــراب وجيهــان نحلــة» ،وهمــا زوجــان يعانيــان مــن
ٍ
مســتمرة ،أبلغــا فريــق األورومتوســطي:

أنــا (جيهــان) فــي العقــد الســادس مــن عمــري وأعانــي مــن مــرض الضغــط ،فــي حيــن أن زوجي
(عــارف) فــي العقــد الســابع مــن عمــره ويعانــي مــن أمــراض الضغــط والســكري والقلــب
والكلــى .بــدأت معاناتنــا منــذ شــهر مــارس/آذار  ،2020حينمــا بــدأت معظــم األدويــة التــي
نأخذهــا باالختفــاء مــن الصيدليــات ،حيــث أصبــح الصيدلــي يعطينــا البديــل عنهــا ويحــاول قــدر
المســتطاع تأميــن مجموعــة مــن األدويــة لنــا بعــد أن بــدأت شــركات األدويــة تســليم كميــات
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ضئيلــة للصيدليــات ،فــي حيــن أن باقــي األدويــة التــي ال يســتطيع الصيدلــي تأمينهــا ،نجــد
صعوبــة كبيــرة جـ ً
ـدا فــي إيجادهــا وفــي كثيـ ٍـر مــن األحيــان ال نجدهــا.

شــهر يونيو/حزيــران  2021كان األصعــب علينــا ،حيــث نفــدت جميــع األدويــة األصليــة
والبديلــة مــن الصيدليــات ،األمــر الــذي اضطرنــا لشــرائها عبــر شــركة شــحن مــن تركيــا ،حيــث
قمنــا بدفــع التكلفــة بالــدوالر األميركــي الــذي حصلنــا عليــه مــن الســوق الســوداء حســب
ســعر الصــرف اليومــي (الباهــظ) ،فنحــن ال يمكننــا االســتغناء عــن هــذه األدويــة .وصلنــا اآلن
إلــى مرحلــة كبيــرة مــن الضيــق المــادي بســبب الكلفــة العاليــة لتأميــن الــدواء ،وهــو مــا يهــدد
توقفنــا بشــكل كامــل عــن شــراء الــدواء وبالتالــي ســتصبح حياتنــا فــي خطــر كبيــر.
عارف جراب وجيهان نحلة

أمراض مزمنة
زوجان يعانيان من
ٍ

وبالنظــر إلــى حجــم اإلنفــاق ،نجــد أن اإلنفــاق علــى األدويــة يشـ ّـكل الحصــة األكبــر مــن مجمــل مــا يتــم
إنفاقــه علــى الصحــة ،حيــث تقــدر نســب اإلنفــاق علــى األدويــة بـــ  44%مــن المجمــوع الكلــي لإلنفــاق.
ويعــود ذلــك إلــى اعتمــاد لبنــان علــى اســتيراد الــدواء مــن الخــارج بنســبة  81%مــن احتياجاتــه الدوائيــة،
دون النظــر بأهميــة إلــى تطويــر اإلنتــاج المحلــي للــدواء لتخفيــف تكلفــة االســتيراد الباهظــة.
فــي  4يوليو/تمــوز الماضــي ،حــذر مســتوردو األدويــة مــن نفــاد مخــزون مئــات األصنــاف الدوائيــة،
خاصـ ًـة تلــك التــي تعالــج أمراضـ ًـا مزمنــة ومســتعصية ،حيــث أشــارت نقابــة مســتوردي األدويــة إلــى أن
عمليــة االســتيراد متوقفــة بشــكل شــبه كامــل منــذ أكثــر مــن شــهر.
قالــت «زينــب ســلطاني» ،مواطنــة لبنانيــة تعانــي مــن مــرض الســرطان للمرصــد األورومتوســطي،
إن شــح األدويــة الخاصــة باألمــراض الخطيــرة وعــدم توفرهــا بالصيدليــات مــن شــأنه أن يهــدد حياتهــا
ّ
بالخطــر:
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منــذ شــهر مــارس/آذار  2021بــدأت أعانــي مــن الحصــول علــى أدويتــي بعــد فقدانهــا مــن
الصيدليــات ،وأصبحــت ال أســتطيع تأمينهــا بســهولة وتحديـ ً
ـدا الــدواء األساســي المتعلــق
ـي أن أقــوم بحجــز الــدواء قبــل شــهر حتــى
باألمــراض الســرطانية .وإذا أردت الــدواء فيجــب علـ ّ
أحصــل عليــه .أعانــي أنــا أيضـ ًـا مــن مــرض الضغــط ،ولــم يعــد بإمكانــي توفيــر أدويــة الضغــط

أيضـ ًـا لقلــة كمياتهــا فــي الصيدليــات ونفادهــا بســرعة.
مــن أكبــر األزمــات التــي مــررت بهــا هــي صعوبــة تأميــن دواء الكورتيــزون الخــاص باألمــراض
الســرطانية والــذي أحتاجــه بشــكل مــاس ،إذ يجــب أن أتنــاول ثالثيــن جرعــة منــه فــي الشــهر،
ً
عــددا قليــا منــه ،فاضطــر الطبيــب
بحثــت عنــه فــي كل صيدليــات لبنــان إلــى أن وجــدت
ـاء علــى ذلــك إلــى إنقــاص عــدد الجرعــات إلــى النصــف .مــا زلــت أعانــي مــن تأميــن جميــع
بنـ ً

األدويــة الالزمــة لــي والتأخــر فــي تنــاول الــدواء لعــدم توفــره يهــدد حياتــي كل يــوم.
زينب سلطاني

مواطنة لبنانية تعاني من مرض السرطان

وبحســب النقابــة ،فــإن قيمــة المســتحقات الماليــة المتراكمــة لصالــح الشــركات المصــدرة لألدويــة
تجــاوزت  600مليــون دوالر ،وهــو مــا يجــب علــى المصــرف المركــزي أن يدفعــه باإلضافــة إلــى فتــح
اعتمـ ٍ
ـادات أخــرى ،مشــيرة إلــى أن الحالــة وصلــت مســتويات كارثيــة مــع نهايــة شــهر تموز/يوليــو ،حيــث
ُحــرم اآلالف مــن المرضــى مــن الحصــول علــى أدويتهــم.

• ً
ثانيا :أزمة المستلزمات الطبية والعمليات الجراحية
ـص حــاد فــي المســتلزمات الطبيــة ،حيــث شــهدت خــال هــذا
تعانــي المستشــفيات اللبنانيــة مــن نقـ ٍ

ً
شــحا فــي المســتلزمات الطبيــة الخاصــة بالجراحــات؛ مثــل جراحــات العظــام ،ومنهــا المفاصــل
العــام

ـا عــن النقص
االصطناعيــة ،ومســامير التثبيــت ،باإلضافــة إلــى جراحــات القلــب واألوعيــة الدمويــة ،فضـ ً
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الكبيــر فــي مــادة (البنــج) والتــي تســتخدم لتخديــر المريــض قبــل البــدء بالعمليــات الجراحيــة.
تشــهد المستشــفيات اللبنانيــة أيضـ ًـا نقصـ ًـا فــي المســتلزمات الضروريــة إلجــراء الفحوصــات المخبريــة
الملونــة الالزمــة إلجــراء صــور األشــعة ،األمــر الــذي جعــل العديــد منهــا
وتشــخيص األمــراض واإلبــر
ّ
يتوقــف عــن إجــراء هــذه الفحوصــات والتــي تعــد الزمــة للمرضــى كونهــا اإلجــراء األول الــذي علــى أساســه
يتــم تشــخيص المــرض مــن األطبــاء المتخصصيــن ،واضطــرت تبعـ ًـا لذلــك إلــى تقليــص عــدد حــاالت
دخــول المرضــى إلــى المستشــفى.
يســتورد لبنــان مــا نســبته  100%مــن المســتلزمات الطبيــة مــن الخــارج ،وهــو مــا جعــل تفاقــم األزمــة
فــي القطــاع الصحــي يصــل إلــى حــدود كارثيــة .هــذه األزمة اســتدعت بدورهــا تأجيل العديد مــن العمليات
ـان أخــرى يضطــر األطبــاء إلــى اســتخدام مســتلزمات طبيــة أقل جــودة أو ذات
الجراحيــة الدقيقــة ،وفــي أحيـ ٍ
حجــم مختلــف فــي إجــراء العمليــات الجراحيــة العاجلــة ،وهــو مــا قــد يتســبب بمضاعفــات جراحيــة قــد
ـدال مــن إنقــاذه.
تــؤدي فــي النهايــة إلــى تشــكيل خطــر كبيــر علــى حيــاة المريــض بـ ً
قــال «إبراهيــم.م» أســتاذ جامعــي فضــل عــدم ذكــر اســمه بالكامــل للمرصــد األورومتوســطي ،إنــه
اكتشــف منــذ مــدة وجــود كتلــة علــى وجهــه وبعــد معاينــة الطبيــب تبيــن أنــه ورم حميــد:

منــذ فتــرة اكتشــفت وجــود كتلــة علــى وجهــي ،وبعــد معاينــة الطبيــب تبيــن أننــي أعانــي مــن
تقدمت بطلب
ورم حميــد لكــن يجــب اســتئصاله علــى الفــور منعـ ًـا ألي مضاعفات .بعد ذلــك ّ
إلــى صنــدوق تعاضــد الهيئــة التعليميــة فــي الجامعــة اللبنانيــة لتغطيــة العمليــة فأتتنــي
متذر ً
عــا بســببين؛ األول أن تغطيــة
إال أن المستشــفى رفــض إجــراء العمليــة
الموافقــةّ ،
ّ

الصنــدوق وفقـ ًـا لســعر الصــرف الرســمي ،فــي حيــن أن المستشــفى تشــتري المســتلزمات
وفقــا لســعر الســوق الموازيــة ،وبالتالــي سيتســبب ذلــك بخســارة كبيــرة
والمــواد الطبيــة
ً
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للمستشــفى بســبب التفــاوت الكبيــر بيــن الســعرين ،أمــا الســبب الثانــي واألهــم كان النقص
الحــاد فــي المســتلزمات الطبيــة وتحديـ ً
ـدا البنــج إلجــراء العمليــات.
تفضــل اســتخدام مــا تبقــى لديهــا مــن بنــج ومســتلزمات طبيــة
قالــت المستشــفى إنهــا ّ
ّ
تتعلــق بالعمليــات للحــاالت الضروريــة والطارئــة ،واعتبــرت أن عمليتــي ليســت طارئــة أو
إال أن الجــواب
خطيــرة وتحتمــل االنتظــار .راجعــت أكثــر مــن مستشــفى إلجــراء هــذه العمليــة ّ
كان نفســه عنــد الجميــع.

إبراهيم.م

أستاذ جامعي

أزمــة المســتلزمات الطبيــة مــا تــزال
قائمــة ،وذلــك ألن الشــركات المســتوردة
غيــر قــادرة علــى اســتيراد كميــات إضافيــة
مــن المعــدات والمســتلزمات ،بســبب
تعليــق فواتيرهــا فــي مصــرف لبنــان،
حيــث يعانــي األخيــر مــن أزمــة ســيولة
خانقــة.
حصــل المرصــد األورومتوســطي علــى
نســخة مــن قــرار صــادر عــن مستشــفى
جمعيــة المقاصــد الخيريــة اإلســامية
فــي بيــروت فــي  5يوليو/تمــوز الماضــي،
حيــث يكشــف القــرار حجــم األزمــة التــي
تعانــي منهــا مستشــفيات لبنــان علــى
صعيــد توفيــر المســتلزمات الطبيــة وإجراء
الفحــوص المخبريــة والعمليــات الجراحيــة.
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أزمة البطالة

محال تجارية تقفل أبوابها بسبب األزمة االقتصادية في البالد (العرب  -يناير )2019

ـببا مباشـ ً
شـ ّـكلت األزمــة االقتصاديــة سـ ً
ـرا فــي ارتفــاع معــدالت البطالــة فــي لبنــان ،وذلــك بعــد تســريح
العشــرات من العمال والموظفين وإقفال مئات الشــركات والمؤسســات الصناعية والتجارية والســياحية
دون ســابق إنــذار ،بحجــة الحــد مــن الخســائر الماليــة نتيجــة األزمــة الماليــة التــي تعصــف بالبــاد.
وحــول نســبة البطالــة فــي لبنــان ،راســل المرصــد األورومتوســطي وزارة العمــل اللبنانيــة للحصــول علــى
إحصائيــات وأرقــام رســمية تتعلــق بالبطالــة داخــل البــاد ،غيــر أن الــوزارة لــم تقــدم ً
ردا بالخصــوص حتــى
هــذه اللحظــة .وبحســب مصــادر غيــر رســمية ،فــإن نســبة البطالــة فــي لبنــان تبلــغ حوالــي ،((( 36.9%
ويتوقــع وصولهــا إلــى  41.4%خــال هــذا العــام.
فــي عــام  ،2020خــرج حوالــي  21ألفـ ًـا و 450أجيـ ً
ـرا مــن ســوق العمــل ،وذلــك بحســب إحصــاءات صــادرة
عــن الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي ،فــي حيــن أن حركــة التوظيــف تباطــأت بنحــو  71%خــال
نفــس العــام.
8
https://arabicpost.net/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b110/07/2021//
%d984%%d8%a8%d986%%d8%a7%d986-%%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d984%%d8%ae%d8%a8%d8%b2/
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قالــت «ســابين.ش» عاطلــة عــن العمــل للمرصــد األورومتوســطي ،إنهــا تبحــث منــذ نحــو عاميــن عــن
فرصــة للعمــل ولــم تجــد بســبب ســوء األوضــاع االقتصاديــة فــي البــاد:

تخرجــي عملــت لمــدة خمــس ســنوات
درسـ ُ
ـت اإلخــراج فــي جامعــة القديــس يوســف ،وبعــد ّ

فــي شــركة خاصــة إلــى أن اســتغنت عــن خدماتــي نهايــة  2019بحجــة الوضــع االقتصــادي.
يوميــا عــن فرصــة عمــل
بقيــت منــذ ذلــك الحيــن بــا عمــل ،وأحــاول جاهــدة كل البحــث
ً

تناســبني لكــن الجــواب الوحيــد الــذي أســمعه هــو عــدم حاجــة أربــاب العمــل لموظفيــن
كــون أزمــة كورونــا واألزمــة االقتصاديــة أثرتــا بشــكل كبيــر علــى وضــع العمــل فــي لبنــان.
تقدمــت بطلبــات عديــدة للعمــل فــي الخــارج لكــن ال نتيجــة حتــى اللحظــة بســبب وضــع
كورونــا عالميـ ًـا .بالنســبة لــي الوضــع أصبــح ال يحتمــل ولــم يعــد باســتطاعتي االنتظــار فــكل
مدخراتــي شــارفت علــى النفــاد.
ّ

سابين.ش

عاطلة عن العمل

مــن ناحيـ ٍـة أخــرى ،هنــاك حوالــي  37.5%مــن األجــراء يتقاضــون راتبـ ًـا يقــل عــن مليــون ليــرة (مــا يعــادل
ً
دوالرا) ،وهــو مــا يعنــي أن هــؤالء يعيشــون تحــت خطــر الفقــر األعلــى المحــدد مــن الدولــة بنحــو 1.5
660
ً
ـا عــن أن  95%مــن العامليــن فــي الدولــة يتقاضــون رواتبهــم بالعملــة
مليــون ليــرة (990
دوالرا) ،فضـ ً
الوطنيــة ،حيــث خســرت هــذه الرواتــب قيمتهــا بنســبة كبيــرة جـ ً
ـدا نتيجــة وجــود ثــاث أســعار للصــرف

داخــل الدولــة ،حيــث يبلــغ ســعر الصــرف الرســمي ( )1515-1507ليــرة لبنانيــة للــدوالر الواحــد ،فــي حيــن
أن ســعر المنصــة الرقميــة التــي نظمهــا مصــرف لبنــان مــع الصيارفــة بلــغ  3800ليــرة لبنانيــة للــدوالر
الواحــد ،أمــا فــي الســوق الســوداء فيتجــاوز ســعر صــرف الــدوالر  8500ليــرة لبنانيــة.
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االرتفــاع المســتمر فــي نســبة البطالــة فــي لبنــان ،خاصـ ًـة بعــد عــودة حوالــي  200ألــف عامــل لبنانــي
إلــى لبنــان كانــوا يعملــون فــي الخــارج بعــد أن فقــدوا وظائفهــم ،مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى مزيــد مــن
الضعــف فــي القــدرة الشــرائية ويزيــد مــن نســبة الفقــر فــي البــاد ،وهــو مــا يعنــي مزيـ ً
ـدا مــن األزمــات
داخــل الدولــة.
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أزمة الهجـــرة

لبنانيون ينتظرون دورهم في مطار بيروت للمغادرة (فرانس برس  -أغسطس )2020

سـ ّـجل لبنــان عــام  2019مغــادرة  66924لبنانيـ ًـا دون عــودة ،وهــي النســبة األكثــر ارتفاعـ ًـا لعــدد المغادريــن
خــال الســنوات الخمــس األخيــرة ،وتراجعــت األعــداد فــي عــام  2020لتســتقر عنــد حــدود  17700مهاجـ ً
ـرا،

مــع األخــذ بعيــن االعتبــار مــا فرضتــه جائحــة «كورونــا» مــن إغــاق لحــدود الــدول وضبــط حركــة طيرانهــا
والوافديــن إليهــا ،وبحســب دراســة أجرتهــا «الدوليــة للمعلومــات» فــي نهايــة عــام  ،2019فــإن  70%مــن
المغادريــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن  25و 35عامـ ًـا(((.

https://bit.ly/3ljSFwJ
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•هجرة القطاع الطبي
تعــد هجــرة األيــدي العاملــة اللبنانيــة إلــى الخــارج مــن أبــرز االنعكاســات الســلبية لألزمــة االقتصاديــة
حيــث يفقــد لبنــان كفــاءات محترفــة ومهمــة وخاصــة كفــاءات فــي القطــاع الطبــي الــذي يعــد مــن أكثــر
القطاعــات حساســية فــي الوقــت الراهــن فــي ظــل جائحــة كورونــا .بحســب نقيــب األطبــاء في لبنــان ،فإن
عــدد األطبــاء الذيــن غــادروا البــاد خــال األزمــة بلــغ نحــو  500طبيــب مــن أصــل  15,000طبيــب مســجل
وممرضــة مــن أصــل
فــي النقابــة ،فــي حيــن بلــغ عــدد المغادريــن مــن الطاقــم التمريضــي  500ممــرض
ّ
 16,800شــخص مســجل فــي نقابــة الممرضيــن .وبحســب التقديــرات فــإن رواتــب العامليــن فــي المجــال
الصحــي انخفضــت قيمتهــا  10أضعــاف مــع انهيــار الليــرة وارتفــاع ســعر صــرف الــدوالر ،باإلضافــة إلــى
تراجــع االمتيــازات التــي كانــوا يحصلــون عليهــا ،كمــا أن المســتحقات لــدى الدولــة والجهــات الضامنــة ال
يتــم تســديدها فــي كثيــر مــن األحيــان.
ال يقتصــر االنعــكاس الســلبي لألزمــة علــى القطــاع الصحــي فــي عــدد الكفــاءات المغــادرة فقــط ،وإنمــا
يمتــد ليؤثــر علــى الخدمــات الطبيــة واالستشــفائية المقدمــة للمواطنيــن .كمــا تؤثــر هجــرة الكفــاءات
الطبيــة علــى نوعيــة التعليــم الطبــي المقــدم ال ســيما فــي المستشــفيات الجامعيــة فنســبة كبيــرة مــن
األطبــاء المهاجريــن مــن أصحــاب الخبــرة العاليــة مــن المشــرفين علــى تعليــم وتدريــب األطبــاء الجــدد ممــا
ســيفقد العمليــة التعليميــة والتدريبيــة الطبيــة جـ ً
ـزءا مهمـ ًـا مــن كفاءتهــا.
قــال «كريــم لمــع» ،طبيــب عيــون للمرصــد األورومتوســطي ،إنــه غــادر لبنــان إلــى ألمانيــا للعمــل فــي
تخصصــه بســبب األوضــاع االقتصاديــة الصعبــة فــي لبنــان والتــي منعتــه مــن ممارســة مهنتــه:
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بعــد أن أنهيــت دراســة طــب العيــون فــي المغــرب ،عــدت إلــى لبنــان للعمــل في المستشــفيات
ـورا كبيـ ً
اللبنانيــة ،إال أن القطــاع الصحــي كان يعانــي تدهـ ً
ـرا ووضعـ ًـا غيــر مســتقر بســبب ســوء
األحــوال االقتصاديــة فــي البــاد ،األمــر الــذي دفعنــي فــي بدايــة عــام  2019للســفر إلــى ألمانيا
ـي أفضــل .أعمــل اآلن فــي أحــد المستشــفيات األلمانيــة وال أفكــر فــي
بحثـ ًـا عــن وضـ ٍـع مهنـ ٍ
العــودة إلــى لبنــان ،فالعــودة بالنســبة لــي شــبه مســتحيلة إال إذا تحســنت األوضــاع يومـ ًـا مــا.
كريم لمع

طبيب عيون

قــال «جــاد خــوري» ،طبيــب أســنان للمرصــد األورومتوســطي ،أنــه تنقــل بيــن عيـ ٍ
ـادات عــدة داخــل لبنــان،
لكــن األوضــاع االقتصاديــة المتأزمــة دفعتــه للمغــادرة:

ٍ
عيــادات عــدة ،غيــر أن ســوء األوضــاع االقتصاديــة دفعنــي إلــى التفكيــر
كنــت أعمــل فــي
بمغــادرة البــاد .فــي أكتوبر/تشــرين األول  2019ســافرت إلــى الســعودية للعمــل ،ولكــن مــع
انتشــار جائحــة كورونــا اضطــررت للعــودة إلــى لبنــان ،حيــث بقيــت فيهــا ســتة أشــهر ،إال أن
الوضــع االقتصــادي وخاصـ ًـة الصحــي كان يعانــي آنــذاك مزيـ ً
ـدا مــن التدهــور ،فقــررت الســفر
إلــى قطــر بعــد أن توفــرت لــي فرصــة عمــل هنــاك .أعمــل حاليـ ًـا فــي عيــادة فــي قطــر وال
أفكــر بالعــودة إلــى لبنــان.
جاد خوري

طبيب أسنـــان
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•هجرة قطاع التعليم
يعانــي القطــاع التعليمــي أســوة بمختلــف القطاعــات الحيويــة فــي لبنــان مــن تداعيــات األزمــة الماليــة
واالقتصاديــة الخانقــة ،حيــث يعانــي المعلمــون فــي المــدارس مــن انخفــاض هائــل فــي رواتبهــم يقــارب
الـــ ،90%إذ أصبحــت تتــراوح رواتــب المدرســين فــي مرحلــة التعليــم الثانــوي مــا بيــن  200-100دوالر
أميركــي وهــي التــي كانــت قبــل عاميــن تقــارب الـــ  2000دوالر ،ويبــدو الحــال أكثــر سـ ً
ـوءا عنــد التطــرق
ً
أن المعلمين
للمعلميــن فــي المرحلــة األساســية والذيــن تتــراوح رواتبهــم ما بين 80-40
دوالرا ،ما يشــي ّ
يعيشــون فــي نظــام أشــبه مــا يكــون بـ»الســخرة» ،هــذا عــدا عــن أن المعلميــن المتعاقديــن الذيــن ال
يتحصلــون علــى رواتبهــم بشــكل منتظــم – أي بشــكل شــهري -ال يحصلــون أيضـ ًـا ال علــى بــدل نقــل وال
يســتفيدون مــن الضمــان االجتماعــي.
ً
تقريبــا .وهــذا الرقــم فقــط
علــى أثــر ذلــك بلــغ عــدد المعلميــن الذيــن تركــوا المهنــة حوالــي  2000معلــم
محصــور بالتعليــم األساســي والثانــوي ،فــي حيــن ال يتوفــر رقــم محــدد يخــص التعليــم الجامعــي ،إال أن
أن الكثيــر مــن زمالئهــم تركوا القطــاع بالفعل وهاجروا مــن البالد.
أكاديمييــن لبنانييــن أبلغــوا األورومتوســطي ّ
هــذه األزمــة مــن شــأنها أن تؤثــر بشــكل كبيــر علــى اســتقرار المعلميــن الذيــن أصبحــوا غيــر قادريــن علــى
تأميــن قــوت يومهــم ،كمــا تؤثــر كذلــك علــى جــودة التعليــم المقـ ّـدم للطلبــة ،ممــا يعنــي مزيـ ً
ـدا مــن
االنحــدار فــي جــودة وكفــاءة التعليــم المقــدم فــي مــدارس وجامعــات لبنــان.

•هجرة القطاع القضائي
امتــدت هجــرة الكفــاءات فــي لبنــان لتشــمل قطاعــات تواجــه الهجــرة ألول مــرة مثــل القطــاع القضائــي
ً
أساســا مــن نقــص فــي العــدد لتفعيــل المرفــق القضائــي بشــكل عــام ،حيــث بلــغ عــدد
الــذي يعانــي
القضــاة الذيــن تقدمــوا بطلبــات اســتيداع  -أي الســماح لهــم بالعمــل خــارج البــاد لســنتين أو أكثــر -مــا
يزيــد علــى  40قاضيـ ًـا .ومــن المهــم اإلشــارة إلــى أن عــدد  40قاضيـ ًـا يمثــل رقمـ ًـا مرتفعـ ًـا فــي لبنــان،
حيــث يبلــغ عــدد القضــاة  604قاضيـ ًـا وقاضيــة ،ممــا يعنــي أن القضــاة الــذي دخلــوا بوتقــة «التهجيــر»
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يبلــغ  7%بســبب األزمــة االقتصاديــة الخانقــة ،حيــث ال يتعــدى مســتوى دخــل القاضــي اللبنانــي األربعــة
مالييــن ليــرة (أقــل مــن  400دوالر ،بحســب ســعر الصــرف حاليـ ًـا) ،وهــو مــا لــم يعــد يكفــي لوقــود ســيارته
ولفاتــورة مولــد الكهربــاء وبعــض المصاريــف البســيطة.
أن رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى القاضــي «ســهيل عبــود» يبــذل جهـ ً
ـودا
وعلِ ــم المرصــد األورومتوســطي ّ
َ
إلقنــاع هــؤالء القضــاة بالتراجــع عــن هــذا التوجــه ،وتمريــر هــذه المرحلــة الصعبــة حتــى ال يفــرغ القضــاء من
طاقاتــه ،لكــن هــذه المحــاوالت لــم تنجــح بعــد .وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه باإلضافــة للقضــاة الذيــن تقدمــوا
يتقدمــوا بطلبــات اســتيداع أو اســتقالة ،يلجــأون إلــى طلــب
بطلبــات لالســتيداع ،فــإن القضــاة الذيــن لــم
ّ
إجــازة لمــدة ســتة أشــهر مــن دون راتــب يتوجهــون خاللهــا إلــى دول الجــوار مــن أجــل العمــل.

•معاناة العاملين المهاجرين

ّأثــرت األزمــة االقتصاديــة الخانقــة التــي تضــرب لبنــان علــى جميــع الشــرائح التــي تعيــش فــي البــاد،
أن العمــال المهاجريــن تضــرروا مــن األزمــة بشــكل حــاد .بحســب المنظمــة الدوليــة للهجــرة التابعــة
غيــر ّ
ـإن أكثــر مــن  50%مــن العمــال المهاجريــن فــي لبنــان باتــوا عاطليــن عــم العمــل ،وغيــر
لألمــم المتحــدة ،فـ ّ
قادريــن علــى تلبيــة حاجاتهــم الغذائيــة ،كمــا أن نحــو نصفهــم يقيمــون فــي ظــروف غيــر آمنــة ومــن دون
المســتوى المطلــوب بســبب عــدم مالءمــة المســاكن ،وارتفــاع اإليجــارات ،والتهديــد باإلخــاء (.((1
وعــزّ زت ظروفهــم المعيشــية الســيئة مــن فــرص تعرضهــم لالبتــزاز واإليــذاء والعنــف بمختلــف صــوره،
وأجبرتهــم علــى اللجــوء إلــى أعمــال تضــع كرامتهــم اإلنســانية علــى المحــك والكثيــر منهــا ينطــوي علــى
صــور اســتغالل صارخــة ومليئــة بمخالفــات قانونيــة صريحــة.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن قانــون العمــل فــي لبنــان ال يعطــي حمايــة كافيــة لعامــات المنــازل المهاجــرات،
ويخضعهــن لنظــام كفالــة يربــط إقامتهــن القانونيــة بعالقــة تعاقديــة مــع رب العمــل الــذي يملــك
«ســيطرة شــبه كاملــة» علــى حيــاة العامــات األجنبيــات ،ويجعلهــن عرضــة لكافــة أشــكال االســتغالل
وســوء المعاملــة مقابــل رواتــب ضئيلــة.
https://rocairo.iom.int/sites/rocairo/files/publication/IOM_N%26V%20assessment%20of%20migrants%20in%20Lebanon%2028%May%20
2129%.pdf
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االلتزامات القانونية
ـا لتحديــد حقــوق اللبنانييــن وواجباتهــم ،وذلــك فــي الفصــل
ـا كامـ ً
لقــد أفــرد الدســتور اللبنانــي فصـ ً
تضمــن فــي المــواد  7إلــى  ،15التــزام الدولــة اللبنانيــة بحمايــة عــدد
الثانــي مــن البــاب األول ،حيــث
ّ
وخاصــة المســاواة أمــام القانــون بالتمتــع بالحقــوق
مــن حقــوق المواطــن األساســية والحريــات العامــة؛
ً
ّ
يتعلــق بالحقــوق المعيشــية
إال أنــه لــم يخصــص بابـ ًـا خاصـ ًـا
المدنيــة والسياســية؛ الحريــة الشــخصية؛ ّ
حقوقــا مكفولــة بموجــب نصــوص عامــة أحالهــا الدســتور
اللصيقــة بالمواطــن اللبنانــي ،ولكنهــا بقيــت
ً
وقعهــا لبنــان.
إلــى االتفاقيــات والمعاهــدات والعهــود الدوليــة التــي ّ
ً
جــزءا ال يتجــزّ أ منــه ومــن أحكامــه
مقدمتــه التــي تعتبــر
نــص الدســتور اللبنانــي فــي الفقــرة «ب» مــن
ّ
ّ
أن« :لبنــان عربــي الهويــة واالنتمــاء وهــو عضــو مؤســس وعامــل فــي جامعــة الــدول العربيــة
الملزمــة ّ
وملتــزم بمواثيقهــا ،كمــا هــو عضــو مؤســس وعامــل فــي منظمــة األمــم المتحــدة وملتــزم بمواثيقهــا
واإلعــان العالمــي لحقــوق النســان ،وتجســد الدولــة هــذه المبــادئ فــي جميــع الحقــوق والمجــاالت دون
اســتثناء».
تكمــن أهميــة هــذا النــص فــي أن المواثيــق الدوليــة المشــار إليهــا صراحــة فــي مقدمــة الدســتور باتــت
تتمتّ ــع بالقــوة الدســتورية الكاملــة شــأنها فــي ذلــك شــأن أحــكام الدســتور نفســه ،وهــذا مــا ّأكــد عليــه
المجلــس الدســتوري فــي قــراره المبدئــي رقــم  2001/2بتاريــخ  ،2001/5/10الــذي جــاء فيــه« :وبمــا أنــه
مــن المعتمــد أن هــذه المواثيــق الدوليــة المعطــوف عليهــا صراحــة فــي مقدمــة الدســتور تؤلــف مــع
هــذه المقدمــة باعتبارهــا جـ ً
ـزءا ال يتجــزأ مــن الدســتور وتتمتــع معـ ًـا بالقــوة الدســتورية».
أن واجــب الدولــة اللبنانيــة ،فــي هــذا المجــال ،ال يجــب أن يقتصــر علــى اإلحالــة
يتبيــن ّ
انطالقـ ًـا ممــا تقـ ّـدم ّ
إلــى المواثيــق الدوليــة أو التصديــق عليهــا ،إنّ مــا يقتضــي أيضـ ًـا أن تبــذل مــا فــي وســعها إلعمــال تلــك

المواثيــق عبــر تعديــل أو إلغــاء النصــوص التشــريعية الداخليــة أو اســتحداث تشــريعات جديــدة ومواءمــة
فاعليــة
التشــريعات الوطنيــة مــع االتفاقيــات الدوليــة المصـ َّـدق عليهــا مــن لبنــان ،بالشــكل الــذي يضمــن
ّ
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ـمولية تطبيــق األحــكام الدوليــة.
وشـ
ّ
أن« :النظــام االقتصــادي الحــر يكفــل
لقــد نــص الدســتور اللبنانــي فــي الفقــرة «و» مــن
مقدمتــه علــى ّ
ّ

المبــادرة الفرديــة والملكيــة الخاصــة» .وانطالقـ ًـا مــن هــذه الفقــرة التــي تعطــي الجميــع علــى األراضــي

اللبنانيــة حريــة التصـ ّـرف بملكيتهــا الفرديــة علــى الوجــه الــذي تــراه مناسـ ً
أن
يتبيــن ّ
ـبا دون أيــة قيــود عليهــاّ ،
القيــود التــي وضعتهــا المصــارف اللبنانيــة بغطــاء مباشــر مــن قبــل مصــرف لبنان عبــر تعاميمــه المتتالية
منــذ انــدالع احتجاجــات  17أكتوبر/تشــرين األول  ،2019ال ســيما التحويــات المصرفيــة الخارجيــة وعلــى
ّ
المتعلقــة بالطــاب الذيــن يدرســون فــي الجامعــات خــارج لبنــان تتعــارض مــع
وجــه الخصــوص تلــك
أحــكام الدســتور اللبنانــي.
مــن ناحيـ ٍـة أخــرى شـ ّـكل االحتــكار جـ ً
ـزءا مــن األزمــات التــي تعانيهــا الدولــة؛ خاصـ ًـة فــي أزمتــي المحروقــات
واألدويــة .ويقصــد باالحتــكار كل عمــل مــن شــأنه ســوء اســتغالل المركــز االقتصــادي للحد من المنافســة
المشــروعة ،بهــدف جنــي أربــاح خياليــة ،وبصــورة مخالفــة للمبــادئ األساســية التــي يقــوم عليهــا الســوق
باالســتناد إلــى قاعــدة العــرض والطلــب.
وبالنظــر إلــى المشـ ّـرع اللبنانــي ،نجــد أنــه نــص علــى حظــر االحتــكار وعاقــب عليــه فــي المادتيــن « »1و»»4
مــن المرســوم االشــتراعي رقــم  1967/32حيــث ّأكــد على:

ً
احتكارا بمفهوم هذا المرسوم االشتراعي:
المادة ( »-)1يعتبر
-

كل اتفــاق أو تكتــل يرمــي للحــد مــن المنافســة فــي إنتــاج الســلع أو مشــتراها أو اســتيرادها

أو تصريفهــا فــي لبنــان ويكــون مــن شــأنه الحيلولــة دون تخفيــض أثمانهــا أو تســهيل ارتفــاع تلــك
األثمــان ارتفاعــا مصطنعــا.
-

كل اتفاق أو تكتل يتناول الخدمات قصد رفع مقابلها للغاية نفسها.

-

كل عمــل يرمــي للســيطرة علــى الســوق بتجميــع المــواد أو المنتجــات قصــد رفــع قيمتهــا لجنــي

ربــح ال يكــون نتيجــة طبيعيــة لعمليــة العــرض والطلــب».
والمــادة (« -)4يعاقــب بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ثــاث ســنوات وبالغرامــة مــن عشــرة آالف ليــرة
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إلــى مئــة ألــف ليــرة أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن؛ كل مــن أقــدم أو حــاول اإلقــدام علــى عمــل مــن أعمــال
االحتــكار .وتضاعــف هــذه العقوبــة عنــد التكــرار .باإلضافــة إلــى العقوبــات المعينــة بالفقــرة الســابقة
تصــادر المــواد والمنتجــات المحتكــرة ويمكــن الحكــم بمنــع المحتكــر مــن مزاولــة التجــارة نهائيــا أو بوقفــه
عــن مزاولتهــا مؤقتـ ًـا».
وحــول بعــض األزمــات المهمــة التــي تعانــي منهــا الدولــة اللبنانيــة؛ مثــل الصحــة والتعليــم والتمتــع
بســبل الحيــاة الكريمــة مــن غــذاء ودواء ،جــاء القانــون الدولــي ليحمــي ويكــرس هــذه الحقــوق وينــص
بشــكل منفــرد فــي العديــد مــن المواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة.
عليهــا
ٍ
فالحــق فــي الصحــة تعــد مــن أهــم األمــور التــي كفلهــا اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ،حيــث نصــت
الفقرة ( )1من المادة ( )25فيه على ما يلي:
«لــكل شــخص حــق فــي مســتوى معيشــة يكفــي لضمــان الصحــة والرفاهــة لــه وألســرته ،وخاصــة علــى
صعيــد المــأكل والملبــس والمســكن والعنايــة الطبيــة وصعيــد الخدمــات االجتماعيــة الضروريــة ،ولــه
الحــق فــي مــا يأمــن بــه الغوائــل فــي حــاالت البطالــة أو المــرض أو العجــز أو الترمــل أو الشــيخوخة أو غيــر
ذلــك مــن الظــروف الخارجــة عــن إرادتــه والتــي تفقــده أســباب عيشــه».
وأيضــا هــذا مــا تضمنتــه المــادة ( )12مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافية حيث نُ ّص فيها على ما يلي:
« .1تقــر الــدول األطــراف فــي هــذا العهــد بحــق كل إنســان فــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة
الجســمية والعقليــة يمكــن بلوغــه».
أمــا الحــق فــي التعليــم ،وهنــا اإلشــارة إلــى أزمــة طــاب الخــارج ،فــإن فــرض القيــود علــى تحويــات
الطــاب يعــد مساسـ ًـا مباشــرة بحقهــم فــي التعليــم وهــو مــا أكــده الدســتور اللبنانــي فــي الفقــرة (ب)
مــن مقدمــة الدســتور ،حيــث قــال إن لبنــان ملتــزم بالمواثيــق الدوليــة كافــة والتــي بدورهــا تكفــل الحــق
فــي التعليــم والتــي جــاء فيهــا وعلــى رأســها اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان والــذي نصــت مادتــه ()26
على ما يلي:
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« لــكل شــخص حــق فــي التعليــم .ويجــب أن يوفــر التعليــم مجانــا ،علــى األقــل فــي مرحلتيــه االبتدائيــة
واألساســية .ويكــون التعليــم االبتدائــي إلزاميــا .ويكــون التعليــم الفنــي والمهنــي متاحـ ًـا للعمــوم .ويكــون
التعليــم العالــي متاحــا للجميــع تبعـ ًـا لكفاءتهــم» .والقــول فــي نــص المــادة بــأن التعليم «حــق» و «متاح»،
فإنــه يجــب أن يكــون كذلــك ســواء كان المواطــن يتلقــى التعليــم داخــل وطنــه أو خارجهــا.
كذلــك جــاءت النصــوص الدوليــة لتقــر حــق المواطنيــن فــي الحصــول علــى الغــذاء دون حرمانهــم مــن
ذلــك مــن خــال الغــاء الفاحــش واالســتغالل ،باإلضافــة إلــى مســتلزمات المعيشــة كاملــة .فقــد نصــت
المــادة ( )11مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والــذي صــادق
عليــه لبنــان علــى «تقــر الــدول األطــراف فــي هــذا العهــد بحــق كل شــخص فــي مســتوى معيشــي كاف
لــه وألســرته ،يوفــر مــا يفــي بحاجتهــم مــن الغــذاء والكســاء والمــأوى ،وبحقــه فــي تحســين متواصــل
لظروفــه المعيشــية .وتتعهــد الــدول األطــراف باتخــاذ التدابيــر الالزمــة إلنفــاذ هــذا الحــق ،معترفــة فــي
هــذا الصــدد باألهميــة األساســية للتعــاون الدولــي القائــم علــى االرتضــاء الحــر».
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توصيات
إلى السلطات اللبنانية
1 .1وضــع خطــة عمــل تعالــج المجــاالت الرئيســية ذات األولويــة إلنقــاذ الوضــع االقتصــادي قبــل
انهيــاره بالكامــل ،علــى أن تكــون المعالجــة لجميــع القطاعــات بالتــوازي.
2 .2تقديــم الدعــم الــازم والعاجــل للقطــاع الصحــي ،وإعــادة النظــر فــي نفقــات قطــاع الصحــة
ســواء علــى
العامــة ،وضمــان الحــد اآلمــن مــن الرعايــة الصحيــة للمواطنيــن والمقيميــن،
ً
مســتوى توفيــر األدويــة الرئيســية ،أو توفيــر المســتلزمات الطبيــة الضروريــة للمرضــى.
3 .3وضــع حــد لتعســف المصــارف علــى حقــوق المودعيــن ،وإلزامهــا بتنفيــذ القوانيــن المتعلقــة
بالحــواالت الماليــة للطــاب فــي الخــارج.
4 .4تعزيــز دور القضــاء وحمايتــه ومنحــه االســتقاللية الدائمــة حتــى يتمكــن مــن القيــام بــدوره
المتمثــل بتطبيــق القانــون ومعاقبــة كل مــن يخالفــه ويخرقــه.
الفعالــة بيــن الســلطات ومؤسســات المجتمــع المدنــي مــن أجــل بنــاء خطــط
5 .5تعزيــز الشــراكة
ّ
تنمويــة عادلــة.
6 .6تنفيــذ عمليــات إصــاح إداري واقتصــادي شــامل لمواجهــة احتماليــة انهيــار أمنــي كبيــر نتيجــة
الفقــر وغيــاب الحاجــات األساســية والفســاد المستشــري فــي مختلــف مفاصــل الدولــة.
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إلى المجتمع الدولي
1 .1تقديــم الدعــم االقتصــادي للدولــة اللبنانيــة عبــر مشــاريع تنمويــة حقيقيــة لتنميــة
االقتصــاد المتدهــور ومنعــه مــن االنهيــار.
2 .2اتخــاذ إجــراءات عاجلــة وحازمــة للضغــط علــى الســلطات اللبنانيــة لمنــع تفاقــم األزمــات
التــي يعانــي منهــا اللبنانيــون وضمــان توفيــر الحاجــات األساســية لهــم.
3 .3ممارســة الضغوطــات علــى المصــارف اللبنانيــة التــي تمــارس مخالفــات متكــررة للقانــون
أدت إلــى خلــق تهديــد حقيقــي للمســيرة التعليميــة للطــاب فــي الخــارج ومنعــت
المواطنيــن مــن التصــرف باألمــوال المملوكــة لهــم.
4 .4توفيــر مؤسســات المجتمــع الدولــي المعنيــة الدعــم الــازم للقطــاع الصحــي فــي لبنــان
لتأميــن الرعيــة الصحيــة بصــورة كريمــة وآمنــة للمواطنيــن والمقيميــن.
5 .5اضطــاع المجتمــع الدولــي بدوره عبر مؤسســاته المختصة ووفقـ ًـا للقوانين واالتفاقيات
الدوليــة التــي يرعاهــا بمراقبــة أداء الســلطات اللبنانيــة فيمــا يتعلــق بتوجيــه المســاعدات
المقدمــة للبنــان ،ومراقبــة أداء مؤسســات الدولــة بهــدف مكافحــة الفســاد وتعزيــز دور
الســلطة القضائيــة.
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