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على أعتاب االحتفال مبرور مئة عام على إنشاء دولة لبنان الكبري، ابت لبنان جمتمعاً يعيش 
اهنياراً اقتصادايً شاماًل، حيث يسوده الفقر، والبطالة، والفساد، والزابئنية، واالستزالم. ونظراً لسوء 
األوضاع االقتصادية، خرج اللبنانيون يوم السابع عشر من تشرين األول/أكتوبر عام 2019 يف 
حركة احتجاجية عاّمة تنبئ عن حجم االهنيار.فكانت ثورة توّلدت عن إرهاصات لبنان 1920 
الزمن شهدت ثورات عديدة غري تغيريية. تلك  الذي محل يف طياته بذور اهنياره عرب عقود من 
الثورات كانت حمكومة بقوالب العصبية الطائفّية. وتعرّب عن انقسام عمودي حيناً، وأفقي أحياانً، 
لكّنها يف كال احلالتي مل خترج عن بنية 1920. كان اللبنانيون خالهلا يتصادمون فيما بينهم، مرّة 
على شكل ثورة، ومرّة بطريقة احلرب. ومرّات كثرية يتصارعون من دون تقاتل. لكن يف مجيع تلك 
احلاالت كان الوالء لزعيم الطائفة هو الذي يدير دّفة العالقة، وحيّدد مسارها، فينقلها من الطابع 
السلمي إىل حّد املواجهة واالقتتال. يقتل اللبنانيون بعضهم بعضاً، ويدير الزعماء احلرب. يتصاحل 

الزعماء ويعودون إىل تقاسم البالد حصصاً بينهم ابسم الطوائف.
)الطائفي(  التارخيي  االجتماعي  املرتبطة ابلنسيج  االنقسامات  2019 كانت  العام   قبل 
هي اليت حتكم مسار تطّور النظام السياسي مبراحله السلمية والعنفية. وابلتايل كانت طبيعة التطّور 
تنطلق من البعد العصيب الطائفي. وعليه أتّسست ومتأسست بنية النظام اليت جنم عنها انقسامات 

على قيام الدولة، ومن مثّ انقسامات بعد قيام الدولة. 
  أدى العامل االقتصادي دوراً مفصلياً يف التحّول السياسي لبنان. وانطالقاً من هذا تتَّضح 
لنا طبيعة العامل االقتصادي املرتبط ابلنمط االجتماعي وأمهّيته، والذي أحدث تبّداًل جوهرايً يف 
البنية السياسية. إذ مل تقم الدولة الفعلية اليت ترتكز على املؤّسسات اليت ختلق االنتماء إىل اجلماعة 

األوسع خارج مجاعة الطائفة.  
احلقبة الوحيدة اليت جرت خالهلا حماولة بناء أسس دولة فعلية كانت  فرتة حكم الرئيس فؤاد 
شهاب من العام 1958 حىت العام 1964 حي أنشأ  املؤسسات اليت ترعى اللبنانيي بصفتهم 

واقع االقتصاد اللبناني وآفاق المستقبل 
د. علي محمود شكر  *

*  أستاذ العلوم السياسية يف اجلامعة اللبنانية.
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مواطني ينتمون إىل دولة ترعى شؤوهنم، وليس إىل مجاعات دينية فقط تؤّمن لبعضهم احلماية من 
بعضهم اآلخر.

 فكان إنشاء:
“جملس اخلدمة املدنّية”: وهو املؤّسسة اليت يتّم من خالهلا اختيار املوظّفي يف القطاع العاّم 	 

على أساس الكفاءة. 
 “ديوان احملاسبة” : كمؤّسسة رقابية	 
“التفتيش املركزي”: الذي يعىن ابلرقابة والتفتيش.	 
“الصندوق الوطين للضمان االجتماعي”: وهو مؤّسسة حتّقق الـتأمي الصّحي للموظّفي يف 	 

القطاعي العاّم واخلاّص، كما تقّدم هلم تعويضات بعد هناية خدماهتم يف الوظيفة.
  وهذه املؤّسسات كان اهلدف منها متتي االنتماء العام وإضعاف االنتماء اخلاص املرتبط 
ابلطوائف، وأتمي االستقرار االقتصادي. وهي وإن جنحت يف أتمي مسار اجتماعي مؤّسسايت 
صحيح، إال أهّنا مل تشّكل سّداً منيعاً يف وجه املوجات الطائفّية اليت بقيت أقوى من كّل البناءات 

اليت شّيدت سواء قبل نشأة الدولة، أو حىت بعد قيامها. 
من هنا ميكننا فهم كيف استُنزفت الدولة وأُوصلت إىل حاّفة االفالس. ومل يعد يف مقدور 
الطائفة أن تؤّمن للفرد متطّلبات حياته يف ظّل غياب اخلدمات األساسّية للبىن التحتّية اليت حيتاجها 

يف حياته اليومّية. 
بال كهرابء،  اللبناين  ابت  املغامن،  تقاسم  على  واالختالفات  املصاحل،  تضارب  وبسبب 
وتكّدست النفاايت أكواماً يف الشوارع واملناطق. اخلدمات األساسّية ابتت غري مؤّمنة، فال قطاع 

نقل مشرتكاً، وزمحات سري سادت يف مجيع األوقات. 
لقد أضحت حياة اللبناين مليئة ابملصاعب، إضافة إىل تراكم الدين العام الذي وصل إىل 
91 مليار دوالر هناية عام 2019، ويف تقرير جلمعية املصارف يف نفس الفرتة يبي أَن الصادرات 

تراوحت بي 2،08 
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بلغ  بعجز جتاري  مليار دوالر أي  الواردات 19،1  بلغت  مليار دوالر، يف حي  و3،7 
نسب  وأخذت  األسوأ.  حنو  وترّديه  االقتصادي،  الواقع  تغرّي  يظهر  وهذا  دوالر1،  مليار   16،1

البطالة تزداد، واهلجرة صارت مسة املرحلة.  
إىل  يهدفان  اللذين كاان  الطائفيي  والتجييش  التحريض  برتاكم  الظروف  هذه  تراكمت 
اإلمساك ابلناس من خالل الطوق الديين/ التعّصيب. ووصل الناس منهكي إىل حال من اليأس 
وفقدان األمل. بعد ابتت الوظيفة بعيدة املنال، والتعليم حيتاج إىل بركة زعيم الطائفة، والطبابة حتّتم 

التذّلل عند أحزاب الطوائف؛ وبذلك فإَن مقّومات احلياة اليومية قد فقدت كلّياً.
تصاعد  الفساد بوترية كبرية، والقّيمون على السلطة ال يبادرون إىل إنتاج رؤى وخطط حتّسن 
من األوضاع يف البالد. وإذا كانت هناك حماوالت فإنّه مل يكتب هلا االستمرار والنجاح على أيدي  
رجال دولة نزيهي. فتحّولت مقّدرات البالد إىل فريسة تكاثر ذوو السلطة والنفوذ عليها، راحت 
الدولة  تتآكل وتضعف، ومل تعد قادرة على القيام بدورها من خالل مؤّسساهتا وإداراهتا اليت حتّولت 
إىل مؤّسسات خدمات ومنافع خاّصة ابسم اجلماعة والطائفة واملنطقة؛ وبذا اإللصاق ربط الزعيم 

أبناء مجاعته ابلدولة من خالل شخصه وحده. 
الطائفي. ويف  املسار  الزعماء يف اإلمساك بطوائفهم ومجاعاهتم من خالل هذا   لقد جنح 
الوقت نفسه راحوا يتقامسون املشاريع يف البالد ابلطريقة نفسها، وعلى قاعدة احلصص اليت توزّع 

على الطوائف وحدها حىت يكتب النجاح ألي مشروع. 
وعلى أساس البنيان الطائفي يف املسار السياسي تبلور البنيان االقتصادي، فمع متّكن القادة 
من إحكام قبضتهم على مؤّسسات الدولة جبميع جماالهتا اإلداريّة والتشريعّية والتنفيذيّة والقضائّية 
واألمنّية، ومع متّكنهم من اإلمساك بقيادة طوائفهم اليت كانت ال تزال تعيش مزاج احلرب وتبعاهتا 
اليت أهنكت قواها تنامى املسار االقتصادي الذي طوّع الدولة بنحو كّلي. وجعل منها مساحًة رحبًة 

لالستثمار اخلاص على حساب الصاحل العام.  
وهكذا وصلنا إىل مرحلة أتكل الدولة حيث مَت قضم املساحات االقتصادية اليت ميكن للدولة 
استثمارها، وحتويلها لفائدة قادة الطوائف ومن يدور يف فلكهم إن مباشرة أو بشكل غري مباشر، 
وقضم املساحات السياسية لتحويلها من نطاق عام إىل جماالت خاّصة ابألحزاب والقيادات، وقضم 

1.  عبد احلافظ الصاوي، هكذا سقط لبنان يف أزمة الديون.. فماذا عن احللول، اجلزيرة نت ، 9/3/2020. 
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الوظائف اإلدارية عرب إعطائها ألشخاص مؤّهلهم األساس هو االنتماء الطائفي، وقضم املساحات 
األمنية وتلزميها جلماعات القائد الطائفي؛ وبذلك أحاط القادة الطائفّيون مبساحات الدولة كاّفة، 

وجعلوها حتت سيطرهتم. 
تقاسم  دور  ويتجّلى  للدولة،.  االقتصادي  النطاق  للطوائف  السياسّية  القيادات  تقامست 
الدولة من خالل حديث رئيس جملس اخلدمة املدنية منذر اخلطيب يف مقّدمة تقريره- وهي إحدى 
أبرز مؤّسسات الدولة اليت تشّكل ضمانة لوصول الشخص الكفوء لتويّل الوظيفة - حيث اعترب 
أّن ضعف إنتاجية القطاع العام، وانتشار ظاهرة الفساد انجتان عن علل مزمنة أّوهلا فقدان املواطنية 
وتويّل  والنفوذ  السلطة  لكسب  مدخاًل  العتبارها  واإلقليمية  واملذهبية  ابلطائفّية  التعّلق  واستشراء 
املراكز اإلدارية العليا دون اعتماد مبادئ اجلدارة والكفاية واالستحقاق؛ ما أّدى إىل إضعاف اإلدارة 
يف لبنان. وجعل القطاع العام مالذاً جّذاابً للكسب السريع والمتصاص املال العام. “يفيد احصاء 
العمل، يف  من سوق  و450 أجرياً  الفاً   21 للضمان االجتماعي عن خروج  الوطين  للصندوق 
حي تباطأت حركة التوظيف يف العام 2020 بنسبة 71 %، ... خسرت الرواتب أكثر من 80 
% من قيمتها، وتقول املديرة العامة لوزارة العمل أَن وزارهتا الحظت ارتفاعاً مبعدل الشركات اليت 
تقَدمت بطلبات تشاور إلهناء عقود عماهلا... ويقول الباحث يف املؤسسة الدولة للمعلومات حممد 
مشس الدين أَن %95 من القوى العاملة يتقاضون رواتبهم ابلعملة الوطنية ... عالوة على عودة 

حوايل 200 الف عامل لبناين يعملون يف اخلارج بعد أن فقدوا وظائفهم”2. 
وأغلقت حنو 15 الف مؤسسة أبوابا من خمتلف القطاعات، إضافة إىل أن عدداً كبرياً 
من املؤسسات اليت استمرت بعملها عمدت إىل ختفيض رواتب موظفيها بنسبو ترتاوح بي 20 

و80%3
ويبّي ذلك أّن أكلة الدولة متّكنوا من قضم بنياهنا االقتصادي حىّت وصلنا إىل مستوى بيع 

الوظيفة العاّمة. فأكل الدولة على هذا الصعيد هو على مستوايت عّدة أبرزها:
 املستوى األّول هو حتّكم قادة الطوائف السياسيي يف الوظيفة، والتعاطي معها على أساس 
أهّنا ملك هلم يعّينون املوّظف ويقومون بنقله أو طرده حبسب ما يدين هلم، ويؤّمن هلم مصاحلهم. 

 ، نت  اجلزيرة  ،موقع  اجتماعية  أمام كارثة  لبنان   .. الشرائية  القدرة  وتدهور  الشركات  واقفال  البطالة  ارتفاع  دايب،  عفيف   .2
 ،22/7/2020

3. موقا العي اإلخبارية، لبنتان يقرتب من لقب بلد املليون عاطل، اتريخ الدول 14/5/2021.
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واملستوى الثاين هو عندما ميّكن الزعماء أتباعهم من اإلدارات فإنّه يتّم استغالل هذه اإلدارة 
لتحقيق املكاسب اخلاّصة وأحياانً بطرق غري قانونية.

أّما املستوى الثالث فيكون من خالل مترير الصفقات اخلاضعة لعمل هذه اإلدارات، وتلزميها 
لشركات الزعماء ومجاعاهتم، واليت من خالهلا يتّم إهدار املال العام. 

كشفت دراسة أعدهتا االسكوا عن تضاعف نسبة الفقراء يف لبنان ووصلت على 55 % 
عام 2020 بعد أن كانت %28 عام 2019، وارتفعت نسبة الذين يعانون من فقر مدقع من 

%8 إىل %23 يف املدة نفسها. وارتفعت جرائم السرقة بنسبة %58،5 يف الفرتة عينها.4
أّدى قضم االقتصاد اللبناين إىل حتويل لبنان واللبنانّيي إىل مرهتني مالياً واقتصادايً. وكان 
نتيجة هذا االرهتان حصول ثورة 17 تشرين األول عام 2019 بعد أّن وصلت إىل مرحلة ابت 
معها االقتصاد اللبناين يتناقض مع واقع احلياة العاّمة، وهذا من شأنه أن يتطّلب إجراء إصالح 
جذري يتماشى مع ما يشهده العامل املعاصر من تغرّيات جذرية. وإّن التقهقر الذي عرفه االقتصاد 

اللبناين جنم عن تبّدل معطيات عديدة من بينها:
الفساد الكبري الذي طاله. 	 
مشروع اإلعمار الذي أطلق بعد انتهاء احلرب كان من خالل اللجوء إىل القطاع اخلاص لتنفيذ 	 

بعض املشاريع الكربى، ومن بينها مشروع إعادة إعمار الوسط التجاري.
استثمار اهلاتف اخللوي قبل توفري الشروط الضامنة لنجاحه من قواني حتمي حقوق املواطن، 	 

ومنع االحتكار، وتوفري املنافسة. 
كانت الرؤية تقوم على االستدانة من دون وضع رؤية اقتصادية. 	 
فيما 	  والتقاسم  - ابلتشارك  وتطويع  االقتصادي،  للقطاع  السياسيون  الطوائف  زعماء  قيادة 

بينهم- القطاع العام لصاحل القطاع اخلاص.
تنظيم مشاريع إعادة اإلعمار، وإنشاء البنية التحتّية، واإلنفاق يف جماالت الكهرابء والنفاايت 	 

واملاء مببالغ طائلة. 
4. عامر شيباين، ارتفاع مقلق لنسبة اجلرائم يف لبنان ... هذه أسبابا، موقع Beirut today، اتريخ الدخول 11/5/2021.



8

مركز البيان للدراسات والتخطيط

غياب اخلدمات املوازية لإلنفاق الكبري.	 
 انعكست هذه األوضاع خالل السنوات األخرية على الواقع اللبناين، وابلرغم من استمرار 
اللبناين خيشى أن يتعّلم  اليومية فإّن طبيعة احلياة أضحت بال أفق، وبال أمل. وابت  سري احلياة 
فيتخرّج يف اجلامعة  وال حيظى بفرصة عمل. وخيشى إن هو ظّل بال علم أال يكون يف مقدوره حتصيل 
قوته اليومي. وخيشى أن يبقى يف لبنان فال يكون إبمكانه حتسي مستوى معيشته. وخيشى أن يسافر 

فتسّد يف وجهه اآلفاق. وهذا كّله يف ظّل حياة يومية تفتقد أبسط مقّومات العيش. 
  هذا الواقع تزامن مع متغرّيات خارجّية يف ما ميكن أن نسّميه اجملاالت احليويّة اليت كانت 
العريب، حيث كانت ملجًأ ملن ال  للبناين. وخنّص ابلذكر هنا أفريقيا وبلدان اخلليج  مالذاً هلجرة 
يريد اخلضوع. لقد تبّدلت األوضاع يف أفريقيا، وبسبب العديد من العوامل مل تعد هجرة اللبنانيي 
إىل بلداهنا أمراً متيّسراً كما كانت من قبل، وأّن بلداهنا صارت تشّكل حالة من عدم االستقرار، 

واللجوء إليها ابت مغامرة غري مضمونة النتائج.
أّما يف ما خيّص بلدان اخلليج العريب، فقد شهدت دوله تغرّيات تكاد تكون بنيويّة، وابت 
السفر إىل بلدانه أكثر صعوبة ابلنسبة إىل اللبنانيي. ومل يعد االستقرار فيه أمراً مضموانً، إذ إّن 

إمكانية ترحيل اللبناين من بلدان اخلليج ابتت كبرية. 
 انطالقاً من هذا الواقع، فإن املشهد الراهن واملستقبلي يبدوان سلبيان يف ظل غياب أي 

خطة اقتصادية متكاملة.
كل ذلك يدفعنا إىل استنتاج أن مستقبل املشهد االقتصادي يف لبنان سليب وينذر اباليت :

استمرار تردي األوضاع االقتصادية .	 
ستعمد املزيد من املؤسسات االقتصادية والتجارية إىل االغالق.	 
ذهاب معظم من تبقى من املؤسسات إىل ختفيض عدد العمال والرواتب مما سيزيد حدة من 	 

األزمة.
أرتفاع نسبة البطالة والفقر مما سيسهم يف تردي األوضاع األمنية .	 
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ويف ضوء ما تقدم ال يبدو أن هناك أفق قريب للحل السياسي واالقتصادي مما سينعكس حتماً 	 
على اجملتمع مبزيد من الضعف والتفكك. ما يلزم مؤسسات صنع القرار البحث سريعاً عن 
آفاق للخروج من األزمة واالستفادة من رأس املال البشري مبا خيدم أعمال التنمية املستدامة 
يف البالد؛ للتخفيف من األعباء السلبية ملستقبل االقتصاد اللبناين املشار إليها يف هذه الورقة، 
اليت ال يفوهتا أن تقدم توصيتها للدول ذات االقتصادات املماثلة ابلعمل على تقويتها وتعزيز 
الوطنية  عملتها  على سعر صرف  احلفاظ  االدىن(  )ولو ابحلد  يضمن  مبا  مؤسساهتا  حوكمة 

ومنعها من الرتاجع.


