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الجمعة  26حزيران  2015العدد 2625

مجتمع وإقتصاد
تقرير
عائقين توأمين عميقي الجذور يهددان لبنان ويعيقان نمو اقتصاده
يستنتج تقرير جديد للبنك الدولي ان هناك ّ
ورخائه االجتماعي ،هما :الحكم الطائفي ،أي تولي طبقة نخبوية الحكم ،واستخدامها ذريعة الطائفية قناعًا لها.
والصراع والعنف الناجمان ،جزئيًا ،عن صراعات واسعة ُالنطاق في منطقة الشرق األوسط .ويخلص الى ان هذين
العائقين يرتبان ً
أعباء ثقيلة تنهك االقتصاد اللبناني« ،اذ تقدر الكلفة السنوية للخلل الناجم عن الحكم الطائفي بـ %9
من الناتج المحلي اإلجمالي» ،فضال عن انهما يعززان من سلطة النخبة المسيطرة وأصحاب النفوذ األثرياء

البنك الدولي للبنانيين :النظام الطائفي مصدر مــ
يـقــول البنك الــدولــي فــي تقرير جديد
ل ــه ب ـع ـن ــوان «ت ـع ــزي ــز ال ـح ــد م ــن الـفـقــر
والرخاء املشترك -تشخيص منهجي
للبنان  ،»2015ان «لبنان لطاملا تأثر،
منذ أن نال استقالله ،بنظام الطائفية
السياسية ،الــذي رســم خارطة الدولة
عبر العقود .وكان الهدف ،في األصل،
م ــن إنـ ـش ــاء نـ ـظ ــام س ـي ــاس ــي بـطــابـعــه
الطائفي تحقيق التوازن بني املصالح
امل ـت ـن ــاف ـس ــة ل ـل ـم ـج ـت ـم ـعــات املــذه ـب ـي ــة
املحلية ،ولـكــن مــا لبث أن تـحـ ّـول هذا
النظام ليصبح في نظر الكثيرين عائقًا
ّ
والفعالة ،حيث
أمام الحوكمة السليمة
شلل واض ـ ٍـح فــي عملية أخذ
ّأدى إلــى
ٍ
القرار وصناعة السياسات ،وبالتالي
إلى إفراغ مؤسسات الدولة ،كما أثبت
النظام الطائفي في لبنان أنه الوسيلة
ّ
األقـ ـ ــوى ل ـت ـعــريــض ال ـب ـلــد ل ـل ـتــدخــات
الخارجية ،التي بــدورهــا ّ
تسببت في
ت ـغ ــذي ــة الـ ـخ ــاف ــات والـ ـص ــراع ــات بــن
الفئات املحلية».
وي ـش ـيــر ال ـت ـقــريــر الـ ــى ان «االق ـت ـص ــاد
ً
ال ـل ـب ـن ــان ــي ش ـه ــد نـ ـمـ ـوًا مـ ـعـ ـت ــدال عـبــر
الـعـقــود املــاضـيــة ،لـكــن تـفــاوتــت نسبة
ال ـ ـن ـ ـمـ ــو مـ ـ ــن عـ ـ ـ ــام إلـ ـ ـ ــى آخـ ـ ـ ــر ب ـس ـبــب
الصدمات الكبيرة واملتكررة ،التي كان
معظمها من الطابع السياسي ،بحيث
أبــدى االقتصاد صـمــودًا ملحوظًا في
وج ــه ت ـلــك ال ـص ــدم ــات .س ـجــل الـنــاتــج
امل ـح ـل ــي اإلج ـ ـمـ ــالـ ــي ال ـح ـق ـي ـق ــي ن ـم ـوًا
ب ـم ـع ــدل  4.4ب ــامل ـئ ــة بـ ــن عـ ـ ــام 1992
وعــام  ،2014وقــد عمل هــذا األداء على
إخـ ـف ــاء آث ـ ــار ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـص ــراع ــات
(املحلية ،واالعاملية ،والسياسية ،و/
أو ال ـطــائ ـف ـيــة) ال ـت ــي واج ـه ـه ــا لـبـنــان
خـ ــال ال ـف ـت ــرة املـ ــذكـ ــورة .ومـ ــن أح ــدث
ت ـلــك ال ـص ــدم ــات الـ ـح ــرب ال ـقــائ ـمــة في
ســوريــا ،الـتــي نـظـرًا لـلــروابــط الوثيقة
ب ــن ال ـب ـلــديــن ،تـتـسـبــب ف ــي تــداع ـيــات
سلبية هائلة ترهق لبنان ،لكن استمر
االقتصاد الكلي اللبناني في صموده
النسبي أمــام الصدمات الكبيرة التي
يواجهها البلد حتى يومنا هذا».
وبحسب امللخص التنفيذي للتقرير
«لقد عمل لبنان على الحد من انتشار
الفقر وتحقيق نمو اقتصادي شامل،
وذلـ ـ ــك ف ــي ظ ــل ض ـع ــف ف ـ ــرص ال ـع ـمــل
وت ــدن ــي ن ــوع ـي ــة الـ ـنـ ـم ــو .ول ـ ــم تـتـغـيــر
مــؤشــرات الفقر الـتــي سجلت ارتفاعًا
منذ نحو  25سنةّ .
وبينت الــدراســات
أن نسبة الفقر املــدقــع مــا بعد الحرب
األهـلـيــة راوح ــت بــن  7.5بــاملـئــة و 10
ب ــامل ـئ ــة .ومـ ــن خـ ــال اس ـت ـخ ــدام الـخــط
األعـ ـ ـل ـ ــى ل ـل ـف ـق ــر ،أظـ ـ ـه ـ ــرت ال ـب ـي ــان ــات

أن  28ب ــامل ـئ ــة م ــن إجـ ـم ــال ــي ال ـس ـكــان
ُع ــدوا ضـمــن الـفـئــات الـفـقـيــرة ،كـمــا أن
التوزيع املناطقي لنسبة الفقر لم يكن
م ـت ـســاويــا ،إذ بـلــغ أق ـص ــاه ف ــي شـمــال
وجنوب البالد ،مع وجود بعض البؤر
الصغيرة واملكتظة في ضواحي املدن
ال ـك ـب ـيــرة ،م ــا ي ــدل ع ـلــى ع ــدم ال ـت ــوازن
الحاصل فــي نمط النمو االقتصادي
ومسار التنميةّ .أمــا العامل األهــم في
ع ــدم تـحـقـيــق ال ـن ـمــو ال ـشــامــل فـيـكـ ُـمــن
فــي نقص املــرونــة الــازمــة بــن عملية
التوظيف والنمو .وقد تزامنت جهود
ارتفاع
خلق فرص العمل في لبنان مع
ٍ
م ـل ـح ــوظ فـ ــي ال ـ ـقـ ــوى الـ ـع ــامـ ـل ــة ،لـكــن
افتقدت تلك الفرص النوعية املطلوبة.
وقد تأثرت على األغلب قضايا النمو
والفقر وفرص العمل أخيرًا على نحو
سلبي بسبب تداعيات األزمة السورية
على لبنان ،وباألخص التدفق الكبير
ّ
للجئني السوريني إلى البلد .وال يزال
جــزء كبير من اللبنانيني ،وباألخص
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ال ـ ـحـ ــاصـ ــل عـ ـل ــى ش ـ ـهـ ــادات
جــام ـع ـيــة ،ي ـل ـجــأ إلـ ــى ال ـه ـج ــرة خ ــارج
ـرص نوعيةٍ فــي مجال
الـبــاد طلبًا لـفـ ٍ
العمل ال يوفرها لبنان».
يرمي تقرير البنك الــدولــي الــى إعــداد
ت ـش ـخ ـي ــص م ـن ـه ـج ــي ل ـل ـب ـل ــد ب ـه ــدف
تـحــديــد الـعــوائــق والـقـيــود األســاسـيــة
التي يواجهها لبنان ،من وجهة نظر
ال ـب ـنــك ،ف ــي م ـجــال خـلــق ف ــرص العمل
(من حيث النوعية والكمية) .ويفترض
هـ ــذا ال ـت ـش ـخ ـيــص «أن ج ـ ــذور الـفـشــل
ف ــي ت ــول ـي ــد ال ـن ـم ــو امل ـت ـك ــام ــل وف ــرص
ال ـع ـمــل ت ـك ـمــن ف ــي عــائ ـقــن أســاس ـيــن
ً
مـتــرابـطــن ،أوال :الـحـكــم الـطــائـفــي ،أي
ّ
تــولــي الـحـكــم مــن قـبــل طبقة نخبوية
تستخدم ذريعة الطائفية قناعًا لها.
ثــان ـيــا :الـ ـص ــراع وال ـع ـنــف ال ـنــاج ـمــان،
جزئيًا ،عــن صــراعــات واسـعــة النطاق
في منطقة الشرق األوســط» .ويفرض
هـ ــذان ال ـعــائ ـقــان امل ـت ــراب ـط ــان ،بحسب
ً
أعباء ثقيلة تنهك االقتصاد
التقرير،
ُ
اللبناني« ،حيث تقدر الكلفة السنوية
للخلل الناجم عن الحكم الطائفي بـ 9
باملئة مــن الـنــاتــج املحلي اإلجـمــالــي».
ويقول التقرير انه «بحسب الهيكلية
ُ
القائمة ،ال تحاسب الــدولــة املواطنني
الذين يخالفون القانون إذا ما كانوا
م ــن امل ـق ــرب ــن م ــن ال ـن ـخ ـبــة امل ـس ـي ـطــرة
طائفيًا ،أو من هم على صلة بأصحاب
الـنـفــوذ األث ــري ــاء ،مــا يـعــزز مــن سلطة
الـ ـنـ ـخـ ـب ــة املـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ويـ ـ ـغ ـ ــذي ن ـظ ــام
املحسوبية ،كما أن منهجية الواسطة
وال ـع ــاق ــات الـشـخـصـيــة م ــع أص ـحــاب

ّ
أثبت النظام الطائفي في لبنان بأنه الوسيلة األقوى لتعريض البلد إلى التدخلت الخارجية (مروان طحطح)

ال ـن ـف ــوذ غ ــال ـب ــا م ــا ت ــؤث ــر س ـل ـبــا عـلــى
تنفيذ السياسات وتطبيق الـقــانــون.
وهـ ـك ــذا ي ـت ـف ـشــى ال ـف ـس ــاد ف ــي أع ـم ــاق
الـطـبـقــة الـنـخـبــويــة الـحــاكـمــة ليصبح
ً
داء مــزم ـنــا ي ـم ـنــع ال ـب ـلــد م ــن تحقيق
أهــدافــه التنموية» .ويضيف التقرير
«أن ك ـل ـفــة الـ ـص ــراع وال ـع ـن ــف بــاهـظــة
ومتكررة ،فالتاريخ يشهد على الحرب
األهلية ( ،)1990 -1975التي استنزفت
نصف االقتصاد اللبناني ،والـصــراع
مــع إســرائ ـيــل ع ــام  2006ال ــذي تسبب
في خسائر مباشرة هائلة بلغت 2.8
مـلـيــار دوالر أم ـيــركــي ،وخـســائــر غير

ُ
تقدر الكلفة السنوية
للخلل الناجم عن الحكم
الطائفي بـ  9بالمئة من
الناتج المحلي اإلجمالي

ُ
م ـبــاشــرة قـ ــدرت بـ ـ  700مـلـيــون دوالر
أمـيــركــي ،وال ـصــراع فــي ســوريــا أخيرًا
ال ــذي كـلــف االقـتـصــاد اللبناني حتى
اآلن  7.5م ـل ـيــارات دوالر أمـيــركــي من
جـ ّـراء الخسائر في القطاعات املنتجة
وتــوسـيــع الـعـجــز املــالــي بـحــوالــى 2.6
مليار دوالر أميركي خالل عام .»2014
ُيـظـهــر الـتـشـخـيــص «أن ه ـنــاك قـيــودا
أخـ ـ ـ ــرى (أكـ ـ ـث ـ ــر ت ـق ـل ـي ــدي ــة) م ـت ــداخ ـل ــة
ضمن العائقني املترابطني في صميم
النخبة املسيطرة ،وقد تمأسست تلك
الـقـيــود عـبــر الـنـظــام الـطــائـفــي الـقــائــم،
والــوضــع الــدقـيــق فــي الـبـلــد ،وظ ــروف
املنطقة املتضررة من ّ
جراء الصراعات
املسلحة على نحو عام .وتؤثر القيود
سلبا على إمكانات لبنان في تحقيق
ال ـن ـم ــو االقـ ـتـ ـص ــادي املـ ـسـ ـت ــدام ال ــذي
يـضـمــن ال ـع ـيــش ال ـكــريــم لـلـمــواطـنــن،
بـمــا فــي ذلــك عــدم اسـتـقــرار االقـتـصــاد
ال ـك ـل ــي ،وامل ـ ـنـ ــاخ ال ـض ـع ـيــف ألن ـش ـطــة
األع ـمــال ،واالسـتـثـمــارات غير الكافية
في مجال البنى التحتية (وباألخص
في املناطق املحرومة) ،وعدم التوازن
ب ــن الـ ـكـ ـف ــاءات امل ـع ــروض ــة وح ــاج ــات
س ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل ،وضـ ـع ــف امل ــؤس ـس ــات

واألط ـ ـ ــر ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة» ،ك ـم ــا يـفـتــرض
التشخيص هــذا ،أنه «في غياب نظام
الحكم الطائفي والـنــزاعــات الداخلية
واإلق ـل ـي ـم ـيــة ،ت ـكــون تــداع ـيــات الـقـيــود
امل ــذك ــورة مـ ـح ــدودة أك ـث ــر .وبــال ـتــالــي،
القيود الـتــي تتعلق بقطاع الكهرباء
وق ـط ــاع ال ـت ـع ـل ـيــم ،ع ـلــى سـبـيــل امل ـثــال
ال الـ ـحـ ـص ــر ،فـ ـه ــي مـ ـت ــداخـ ـل ــة ض ـمــن
العوائق األخ ــرى املترابطة ،مــا يــؤدي
إلـ ــى تـعـطـيــل ال ـع ـم ـل ـيــات اإلصــاح ـيــة
وإلــى تفاقم الـتــداعـيــات السلبية على
القطاعات األخرى».
ويستنتج التقرير «أن جذور العائقني
ال ـتــوأم املـتــرابـطــن عميقة فــي صميم
ال ـن ـظ ــام ،اال ان ه ـن ــاك وس ــائ ــل لـلـحــد
مــن تــأثـيــرهـمــا ،نصنفها كــاآلتــي)1( :
استراتيجية ترمي مباشرة إلى الحد
من تفاقم تداعيات العائقني املذكورين؛
(  )2واستراتيجية ترمي إلــى تطوير
كحافز أقوى ُيبطل
برنامج إصالحي
ٍ
النظام الـقــائــم .االستراتيجية األولــى
ت ـح ـمــل إمـ ـك ــان ــات عـ ــديـ ــدة فـ ــي م ـجــال
تـحـقـيــق األهـ ـ ــداف ال ـت ـن ـمــويــة ،لـكـنـهــا
ً
تتطلب وقـتــا طــويــا لحصد النتائج
نـ ـظ ــر ل ـع ـم ــق جـ ـ ـ ــذور الـ ـع ــائـ ـق ــن .أم ــا

تقرير

األمم المتحدة :نقص خطير في تمويل احتياجات الالجئين
افـ ـ ــاد ت ـق ــري ــر ن ـش ــرت ــه األمـ ـ ــم امل ـت ـحــدة
وش ـ ــرك ـ ــاؤه ـ ــا ،امـ ـ ـ ــس ،تـ ـح ــت عـ ـن ــوان
«الخطة االقليمية لالجئني واملرونة
 ،»2015ان «نـقــص الـتـمــويــل للخطة،
الــذي بلغ نحو  3,47مليارات دوالر،
يترك ماليني الالجئني السوريني من
دون دعــم ح ـيــوي» .واوض ــح التقرير
ان «ن ـق ــص ال ـت ـمــويــل ي ـعــرقــل جـهــود
املـ ـس ــاع ــدات اإلن ـس ــان ـي ــة واإلن ـم ــائ ـي ــة
لـتـلـبـيــة ح ــاج ــات  3,9م ــاي ــن الج ــئ
ف ــروا مــن ال ـصــراع فــي ســوريــا ،فضال
عــن أك ـثــر مــن  20مـلـيــون شـخــص في

املـجـتـمـعــات املـحـلـيــة امل ـت ـضــررة التي
تستضيفهم في بلدان مجاورة».
ت ـح ـت ــاج ال ـخ ـط ــة ال ـ ــى  5,5م ـل ـي ــارات
دوالر ل ــدع ــم ال ــاجـ ـئ ــن ،م ـن ـهــا نـحــو
مليار ملـســاعــدة املجتمعات املضيفة
ل ــاجـ ـئ ــن ،وحـ ـض ــت االم ـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة
واك ـ ـثـ ــر مـ ــن  200ش ــري ــك فـ ــي ال ـخ ـطــة
املجتمع الــدولــي على «الـتـحــرك على
نحو أسرع والوفاء بالتعهدات لدعم
برامج الخطة».
وبحسب التقرير ،فــان االمــم املتحدة
وال ـش ــرك ــاء م ــن املـنـظـمــات االنـســانـيــة

«ت ـل ـقــوا حـتــى نـهــايــة أي ــار  1,6مليار
دوالر ،أي  23فــي املئة فقط مــن اصل
 4,53مليارات دوالر مطلوبة لتنفيذ
ب ــرام ــج م ـس ــاع ــدات ،م ــا يـعـنــي فـجــوة
تعادل  3,47مليارات دوالر».
ون ـق ــل ال ـت ـقــريــر ع ــن املـ ـف ــوض االع ـلــى
لشؤون الالجئني انتونيو غوتيريس
قوله إن «هذه األزمة الضخمة تتطلب
تـضــامـنــا وتـقــاسـمــا لـلـمـســؤولـيــة من
ج ــان ــب امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي ع ـلــى نحو
اكـبــر بكثير مـمــا رأي ـنــاه حـتــى اآلن».
واضــاف« :بدال من ان نرى ذلك ،نحن

نعاني وعلى نحو خطير نقصا في
ال ـت ـمــويــل ،م ــا ي ـن ــذر بــأن ـنــا ل ــن نـكــون
ق ـ ــادري ـ ــن عـ ـل ــى ت ـل ـب ـي ــة حـ ـت ــى اب ـس ــط
احـتـيــاجــات الـبـقــاء عـلــى قـيــد الحياة
ملاليني االشخاص على مدى األشهر
الستة املقبلة».
وخ ـ ـف ـ ـضـ ــت امل ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدات الـ ـغ ــذائـ ـي ــة
ل ـن ـح ــو 6،1م ــاي ــن الجـ ــئ هـ ــذا ال ـعــام
نـتـيـجــة ن ـقــص ال ـت ـم ــوي ــل ،وال يــرتــاد
 750ال ــف طـفــل املـ ـ ــدارس ،وال ـخــدمــات
الصحية املنقذة للحياة باتت باهظة
التكلفة لكثيرين ،بينهم  70الف امرأة

ح ــام ــل ي ــواج ـه ــن خ ـطــر ال ـ ـ ــوالدة غير
اآلمنة ،بحسب التقرير.
وحذر التقرير من ان « زهاء  130الف
عائلة محتاجة لــن تتلقى مساعدات
مالية تساعدها على توفير الحاجات
االسـ ــاس ـ ـيـ ــة ،وسـ ـيـ ـح ــرم ال ـب ـع ــض مــن
تسلم بطاقات الدعم الغذائي الشهرية
كذلك ان لم يتوافر التمويل قريبا».
ودعــت املنظمات املساهمة فــي اعــداد
التقرير املجتمع الدولي الى «املشاركة
في تحمل االعباء التي تتكبدها الدول
املضيفة لالجئني السوريني» ،محذرة

