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سياسة

ّ
أحوال المقيمين في لبنان كيف لهذا المجتــمع أل يثور؟!
على الغالف

 %36من المقيمين
في لبنان محرومون

ثروة  3آالف لبناني تساوي
ما يملكه نصف اللبنانيين!
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إن س ـي ــاس ــة ربـ ــط ال ـق ـط ــاع ال ـع ـق ــاري
بــال ـق ـطــاع امل ــال ــي م ـنــذ ن ـهــايــة ال ـحــرب
اللبنانية ،التي واكبت مرحلة إعادة
ّ
اإلعـ ـ ـم ـ ــار ومـ ـ ــا ت ـخ ــل ـل ـه ــا مـ ــن فـ ـ ــورات
ُم ـت ـتــال ـيــة ف ــي ق ـط ــاع ال ـب ـن ــاء وت ـج ــارة
العقاراتّ ،أدت إلى تحويل العقار إلى
سلعة يجري تبادلها واملضاربة بها
بعيدًا من قيمته االجتماعية ودوره
ف ــي تــوفـيــر امل ـســاكـ ّـن .وب ــال ـت ــوازي مع
ّ
ذلكّ ،أدى حصر حق السكن بالتملك،
ومن خالل الرهن العقاري بعد إلغاء
وزارة اإلسـكــان والتعاونيات وإلغاء
قانون اإليجارات القديم ،إلى القضاء
ّ
عـلــى ك ــل الـسـبــل ال ـتــي تـسـمــح ّ بسكن
ذوي ال ــدخ ــل امل ـح ــدود وامل ـت ــدن ــي في
ب ـيــروت الـكـبــرى وجـبــل لـبـنــان ،حيث
ّ
ـاط االق ـت ـصــادي
ي ـت ــركــز مـعـظــم ال ـن ـش ـ ُ
وفرص العمل القليلة املتاحة.
ف ــي رس ــال ــة ال ــدكـ ـت ــوراه ال ـت ــي أع ـ ّـده ــا
ّ
ال ـب ــاح ــث وامل ـخ ــط ــط امل ــدي ـن ــي بــرونــو

مــارو عن القطاع العقاري في لبنان،
يعرض فــي أحــد الفصول التداعيات
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ال ـ ـنـ ــاج ـ ـمـ ــة عـ ـ ــن هـ ــذه
الـ ـسـ ـي ــاس ــة مـ ــن خـ ـ ــال عـ ـ ــرض أعـ ـ ــداد
املـسـتـفـيــديــن م ــن ال ـق ــروض السكنية
والـ ـ ـش ـ ــرائ ـ ــح ال ـ ـتـ ــي ي ـن ـت ـم ــون إل ـي ـه ــا،
ً
ف ـض ــا ع ــن رسـ ــم ص ـ ــورة ل ـ «مـجـتـمــع
ّ
اإليـجــار» في لبنان ،بحيث يتبي أن
مجمل ال ـقــروض السكنية اسـتـفــادت
م ـن ـهــا ال ـط ـب ـقــة ال ــوس ـط ــى واألغ ـن ـي ــاء
فــي ســوق بـيــروت الـكـبــرى ،فيما ذوو
ال ــدخ ــل امل ـن ـخ ـف ــض والـ ـفـ ـق ــراء ك ــان ــوا
خــارج املعادلة .فوفقًا للبنك الدولي،
 %47مـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن فـ ـق ــط لــدي ـهــم
حسابات مصرفية ،و %27من الـ%40
األكـ ـث ــر فـ ـقـ ـرًا ف ـق ــط ل ــدي ـه ــم ح ـســابــات
م ـصــرف ـيــة ،وه ـ ــذا ي ـع ـنــي أن شـخـصــا
ّ
م ــن ب ــن ك ـ ــل ش ـخ ـصــن ال يـسـتـطـيــع
ّ
االقتراض لتملك مسكنه .وباإلضافة
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،تـ ـب ـ ّـن اإلح ـ ـ ـصـ ـ ــاء ات ال ـتــي

يوردها الباحث ،أن  %42من ّ
العمال
ال ـن ـظــام ـيــن ال ي ــوج ــد لــدي ـهــم الــدخــل
ال ـ ـكـ ــافـ ــي وال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــم لـ ـلـ ـحـ ـص ــول ع ـلــى
ال ـقــرض الـسـكـنــي ،كــذلــك ف ــإن الـعـ ّـمــال
الالنظاميني هم بحكم الــواقــع خارج
املـعــادلــة ُمسبقًا ،وبــالـتــالــي يلجأ كل
ّ
ه ـ ــؤالء إلـ ــى اإليـ ـج ــار ل ـل ـس ـكــن .إل أن
ّ
ّ
ســوق اإليـجــارات غير املنظمة تشكل
عـبـئــا عـلــى األس ــر ،إذ تـسـتـحــوذ على
 %28.5من دخل األسرة على الصعيد
ال ــوطـ ـن ــي و %36فـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت .ه ــذه
ّ
املنظمة ُت ّ
شجع ،بطريقة
السوق غير
ّ
غير مـبــاشــرة ،على التملك مــن خالل
ال ـ ــره ـ ــن الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاري ،عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم مــن
أعبائه املرتفعة ومخاطره على األسر
ال ـف ـق ـي ــرة ،ب ــدل ـي ــل أن سـ ــوق اإليـ ـج ــار
تراجعت بني عامي  1970و ،2014من
 %48عـلــى الـصـعـيــد الــوط ـنــي و%77
فــي ب ـيــروت ،إلــى  %23عـلــى الصعيد
الوطني و %49في بيروت.

أزمة التشغيل في لبنان ليست أزمة
ّ
فمعدالت البطالة بقيت عند
طارئة.
م ـس ـتــويــات مــرت ـف ـعــة ط ـ ــوال ال ـف ـتــرة
ّ
كمتوسط
( 2010 -1997نحو %10
س ـن ــوي) .وأخ ــذ ه ــذا امل ـع ـ ّـدل يرتفع
بـعــد  ،2010وي ـق ـ ّـدره الـبـنــك الــدولــي
ح ــالـ ـي ــا ب ـن ـح ــو  %20مـ ــن م ـج ـمــوع
القوى العاملة في لبنان ،فيما يصل
ّ
الشابة وذات
إلى  %35لدى الفئات
املستويات التعليمية املرتفعة.
هـ ـ ــذه األرقـ ـ ـ ـ ــام ي ـع ــرض ـه ــا ال ـب ــاح ــث
ن ـج ـي ــب ع ـي ـس ــى ف ــي ك ـت ــاب ــه «س ــوق
العمل وأزم ــة التشغيل فــي لبنان»
الـصــادر أخـيـرًاّ ،إل أنها ال ّ
تعبر إال
عن جزء من أزمة الشباب اللبناني.
فـفــي مـقــابــل ه ــذه الـنـسـبــة املـتــزايــدة
مــن البطالة ،ارتـفــع عــدد املهاجرين
اللبنانيني أيـضــا بنسبة  %58بني
ً
عامي  1990و ،2015وصوال إلى 800
ألف عامل مهاجر ،وفقًا للجنة األمم
املتحدة االقتصادية واالجتماعية
لغرب آسيا (اإلسكوا).
ت ـعـ ّـبــر األرقـ ـ ــام امل ــذك ــورة ع ــن إح ــدى
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــات ال ـ ــرئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــة ل ـ ـل ـ ـن ـ ـمـ ــوذج

ّ
االقتصادي اللبناني ،املولد للبطالة
ُ
واملــرت ـكــز فــي تمويله عـلــى تصدير
ال ـب ـشــر ول ـي ــس ال ـس ـلــع وال ـخ ــدم ــات.
إذ ّأدت ت ـ ـحـ ــويـ ــات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن
الـعــامـلــن فــي ال ـخ ــارج ط ــوال عـقــود
دورًا مـحــوريــا فــي تــوفـيــر الـعـمــات
األجنبية وزيادة الودائع املصرفية
من دون عمل أو إنتاج في االقتصاد
ّ
ال ـح ـق ـي ـقــي املـ ـح ــل ــي ،وأسـ ـهـ ـم ــت فــي
ت ـم ـكــن ال ـك ـث ـيــر م ــن األس ـ ــر املـقـيـمــة
على االق ـتــراض واالسـتـهــاك بأكثر
م ـم ــا ي ـت ـي ـحــه ل ـه ــا دخ ـل ـه ــا ال ـف ـع ـلــي.
ّ
إل أن انـ ـ ـس ـ ــداد م ـ ـسـ ــارب ال ـه ـج ــرة
تدريجًا منذ سنوات ،بحيث لم تعد
مـفـتــوحــة أم ــام الـشـبــاب اللبنانيني
كـمــا كــانــت فــي ال ـســابــق ،ي ـ ّ
ـؤدي إلــى
مفاقمة مشكلة البطالة فــي لبنان،
ب ــدل ـي ــل أن االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـل ـب ـنــانــي ال
ّ
ي ـخ ـل ــق إل وظ ـي ـف ــة واحـ ـ ـ ــدة ل ـك ــل 6
وافدين جدد إلى سوق العمل ،وهي
بأغلبها وظــائــف فــي األنشطة ذات
اإلن ـت ــاج ـي ــة وامل ـ ـهـ ــارات املـنـخـفـضــة،
وف ـ ــي ال ـع ـم ــل ال ــان ـظ ــام ــي املـ ـح ــروم
الحماية االجتماعية والقانونية.
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نـجــم عــن عـمـلـيــات بـيــع سـلــع نهائية)
عـ ــام  2015ن ـحــو  45.6م ـل ـيــار دوالر،
تكون الشركات املحتكرة تسيطر على
نـحــو  27.36مـلـيــار دوالر مــن فــاتــورة
االستهالك ،أي أكثر من ضعف ما كانت
عليه عام  .2003هذه األرقــام ّ
تعبر عن
أرب ــاح فاحشة يجنيها عــدد قليل من
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ال تتوافر التغطية الصحية
إال ل ـن ـح ــو  %50مـ ــن مـجـمــل
اللبنانيني املقيمني ،وفــق ما
ت ـبـ ّـن دراس ـ ــة «أحـ ـ ــوال األس ــر
املـ ـعـ ـيـ ـشـ ـي ــة» الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة عــن
املركز االستشاري للدراسات
والتوثيق الصادرة في نهاية
ّ
عام  .2017إل أن هذه النسبة
ترتفع أكثر إذا ما أضفنا إليها
الــاجـئــن وال ـعـ ّـمــال األجــانــب
فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان .وه ـ ــو مـ ــا يـعـنــي
أن أك ـثــر م ــن نـصــف املقيمني
ف ــي ل ـب ـن ــان ال ي ـن ـع ـمــون ب ــأي
تـغـطـيــة صـحـ ّـيــة ويـتـحـ ّـمـلــون
تـ ـ ـ ـك ـ ـ ــالـ ـ ـ ـي ـ ـ ــف االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء
والطبابة وشــراء األدوي ــة من
ميزانتيهم الـخـ ّ
ـاصــة ،بحيث
تـقـ ّـدر ال ــدراس ــات املختلفة أن
اإلنـ ـف ــاق ال ـص ـحــي ف ــي لـبـنــان
يـسـتـنــزف أك ـثــر مــن  %15من

م ـيــزان ـيــة األس ـ ــر ،ع ـلــى الــرغــم
م ــن أن ــه ال يـتـضـ ّـمــن تـكــالـيــف
بعض اإلجراءات التي يجري
ال ـ ـت ـ ـغـ ــاضـ ــي عـ ـ ــن الـ ـحـ ـص ــول
عليها نظرًا لكلفتها العالية.
وأكثر من ذلــك ،تشير بيانات
وزارة الصحة الـعـ ّ
ـامــة إلــى أن
األف ـ ـ ــراد ي ـت ـحـ ّـم ـلــون  %69من
كـلـفــة االسّـت ـش ـفــاء والـطـبــابــة،
فيما تتكفل امليزانية العامة
بنحو  %31مــن ه ــذه الكلفة،
وال ـ ـتـ ــي ق ـ ّـدرتـ ـه ــا ب ـن ـح ــو 3.1
مليارات دوالر في عام ،2012
ووص ـل ــت إل ــى  4.32مـلـيــارات
دوالر فـ ــي عـ ـ ــام  2018وف ـقــا
ّ
ُ َ ّ
ـذه
مل ـ ــؤش ـ ــر  .BMIوت ـ ـ ـ ّـع ـ ـ ــد ه ـ ً
النسبة مرتفعة ج ــدًا مقارنة
ّ
ببلدان أخ ــرى ،فوفقًا ملنظمة
ّ
الصحة العاملية ،تبلغ الكلفة
ّ
التي تتحملها ميزانية الدولة

 %38ف ــي مـ ـص ــر ،و %70فــي
األردن ،وهــي تصل إلــى %78
ف ــي فــرن ـســا ون ـح ــو  %85في
النرويج.
ّ
إل ــى ذلـ ــك ،ي ـبـ ّـن م ــؤش ــر BMI
ح ـ ـ ـ ــول األدويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وال ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة
ال ـص ـح ـيــة ،أن ن ـص ـيــب ال ـفــرد
من الرعاية الصحية بلغ 681
دوالرًا ف ــي عـ ــام  ،2017فيما
ي ـش ـي ــر ن ـق ـي ــب امل ـس ـت ـش ـف ـيــات
ف ــي ل ـب ـنــان سـلـيـمــان ه ـ ــارون،
إلــى أن حـ ّـصــة الـفــرد مــن كلفة
االستشفاء بلغت  400دوالر
في عــام  ،2017وهــو ما يعني
ّ
يتكبد نحو
أن الـفــرد الــواحــد
 1100دوالر سـنــويــا لإلنفاق
على صحته ،وهو ما يساوي
امل ـعـ ّـدل الــوسـطــي لــأجــور في
لبنان ،وأكثر من ضعفي ّ
الحد
األدنى لألجور.

٦٠

اﻷﺣﻮال اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﺳﺮ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ اﻹﺷﺒﺎع

٣٥٫٧٠٠

على الــرغــم مــن طغيان الخطاب ُامل ّ
مجد
ّ
ّ
لحرية األســواق في لبنان ،إل أن الواقع
ّ
ي ـبــن الـعـكــس ت ـمــامــا ،ويـشـيــر إل ــى أنـهــا
أس ـ ـ ــواق اح ـت ـك ــاري ــة ب ــام ـت ـي ــاز (بـعـضـهــا
م ـح ـمــي ب ـق ــان ــون ال ـ ــوك ـ ــاالت ال ـح ـصــريــة
ال ـق ــائ ــم م ـنــذ م ــا ق ـبــل الـ ـح ــرب األه ـل ـي ــة)،
تـقــوم على رفــع األسـعــار وكلفة املعيشة
في لبنان ،وتجني األربــاح الطائلة لقاء
خضوعها ألدنــى ّ
معدل ضريبة .هــذا ما
ّ
تعبر عنه دراســة بعنوان «املنافسة في
السوق الللبنانية» صادرة في عام ،2003
وهي الدراسة الوحيدة في هذا املوضوع،
ّ
نفذها الخبير االقتصادي توفيق كسبار
ّ
ومؤسسة البحوث واالستشارات بعدما
ف ــرض ــت ع ـل ــى ل ـب ـن ــان م ــن ق ـب ــل االتـ ـح ــاد
األوروبي وبتمويل منه أيضًا.
ت ـت ـن ــاول الـ ــدراسـ ــة  288س ــوق ــا للسلع
والـخــدمــات فــي لبنان ،وتـبـ ّـن أن %52
من األســواق احتكارية ،بحيث تهيمن
ّ
ع ـل ـي ـه ــا  5ش ـ ــرك ـ ــات وأق ـ ـ ـ ـ ــل ،وت ـح ـت ـكــر
 %60مــن املبيعات ،وبالتالي األرب ــاح.
وتذكر الــدراســة أن نحو  %36من هذه
األس ــواق تهيمن عليها شــركــة واحــدة
ّ
حصتها على األقل  .%40ووفق األرقام
ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن وزارة االق ـت ـص ــاد ،كــان
ّ
ح ـج ــم االسـ ـتـ ـه ــاك ع ـ ــام  2003يـشــكــل
ّ
نحو  20.47مليار دوالر ،ما يعني أن
الشركات االحتكارية كــان لها نصيب
بـنـحــو  12.2مـلـيــار دوالر مـنـهــا .وإذا
اعتبرنا أن نسبة االحتكار في األسواق
اللبنانية بقيت على حالها ،فيما كان
حـجــم االس ـت ـهــاك الـنـهــائــي (أي ال ــذي

ﺗﺤﺘﻜﺮ

ﻋﺔ

نصف اللبنانيين ّال يملكون
أي تغطية صحية!

س ـ ـ ـ ــوء ال ـ ـ ـتـ ـ ــوزيـ ـ ــع ال ي ـن ـح ـص ــر
ب ــامل ــداخ ـي ــل وال ـ ـثـ ــروات ال ـفــرديــة
ال ـخ ــاص ــة ،ب ــل ب ـس ـيــاســة إن ـف ــاق
األم ـ ـ ــوال والـ ـ ـث ـ ــروات ال ـع ـمــوم ـيــة
وت ــوزيـ ـعـ ـه ــا أي ـ ـضـ ــا ،مـ ــا ي ـسـ ّـبــب
تــراج ـعــا مـسـتـمـ ّـرًا ف ــي األوض ــاع
امل ـ ـع ـ ـي ـ ـش ـ ـيـ ــة مل ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف األسـ ـ ـ ــر
الـلـبـنــانـيــة .فـبــاسـتـخــدام الــدلـيــل
ّ
امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــب ل ـ ـ ــأح ـ ـ ــوال امل ـع ـي ـش ـي ــة
ل ـ ـق ـ ـيـ ــاس درج ـ ـ ـ ــة اإلشـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاع مــن
الحاجات األساسية لدى األسر
اللبنانية املـقـيـمــة ،وف ــق دراس ــة
أع ـ ـ ـ ّـده ـ ـ ــا املـ ـ ــركـ ـ ــز االسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاري
ّ
يتبي أن
للدراسات والتوثيق،
نسبة الذين يعيشون في حالة
من الحرمان ارتفعت من %29,7
إلى  %36,3خالل الفترة  2004ـ
 .2015وحتى األســر التي كانت
ّ
ت ـت ـمــتــع ب ـن ـس ـبــة إشـ ـب ــاع عــال ـيــة
بلغت  %26,8سنة  2004نجدها
قـ ـ ــد انـ ـخـ ـفـ ـض ــت إلـ ـ ـ ــى الـ ـنـ ـص ــف
تقريبًا ( )%13,2سنة  ،2015ما
يـشـيــر إل ــى ت ــده ــور مـسـتـمـ ّـر في
األوضاع املعيشية لهذه األسر.

ّ
اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻮﺳﻄﻲ اﻟﺴﻨﻮي
ﻟﻌﺪد اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن

ّ
من ينعم بكل االمتيازات واألرباح؟

ﻟﺰرا

ّ
يحتل لبنان املرتبة الخامسة
ّ
عامليًا على ســلــم الــامـســاواة
فـ ــي تـ ــوزيـ ــع ال ـ ـ ـثـ ـ ــروة .فــوف ـقــا
لـ ـتـ ـق ــري ــر «الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــروة ال ـع ــامل ـي ــة
 »2018ال ـ ـصـ ــادر ع ـ ـ ـ ــنCredit
 ،Suisseيـمـتـلــك  3.3مــايــن
بـ ــالـ ــغ ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ()%77.4
ّ
ثـ ـ ـ ـ ــروات ب ـ ــأق ـ ــل م ـ ــن  10آالف
دوالر ،فـ ــي مـ ـق ــاب ــل  12أل ــف
بالغ ( )%0.3يمتلكون ثروات
بأكثر من مليون دوالر.
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـم ـك ــن
استخراجها مــن هــذه األرقــام
عن ّ
حدة الالمساواة في توزيع
الــدخــل وال ـث ــروة فــي لـبـنــان ال
تختلف عن الخالصات التي
تـ ّ
ـوص ـلــت إلـيـهــا الـبــاحـثــة في

كلية باريس لالقتصاد ليديا
ّ
أســود ،في دراستها عن تركز
ال ــدخ ــل والـ ـ ـ ُث ـ ــروة ف ــي ل ـب ـنــان
فــي الفترة املمتدة بــن عامي
 2005و ،2014ال ـتــي ت ـبـ ّـن أن
ّ
 %10مــن ال ـســكــان يحصلون
على  %55مــن الــدخــل ،و%70
من الثروة ،وأن  %1يحصلون
عـلــى  %25مــن الــدخــل و%40
م ــن الـ ـث ــروة .وأك ـث ــر م ــن ذل ــك،
ّ
تبي أن ( %0.1أي  3آالف فرد)
ي ـس ـت ـح ــوذون ع ـلــى  %11من
الدخل ،وهي تساوي الحصة
نـفـسـهــا ال ـتــي يـحـصــل عليها
نصف اللبنانيني.
وف ـ ـ ـقـ ـ ــا ل ـ ـ ـهـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـق ـ ــدي ـ ــرات،
هـ ـن ــاك «ص ـع ــوب ــة ف ــي ال ـج ــزم

ّ
ف ــي أسـ ـب ــاب ال ـت ــرك ــز ال ـشــديــد
للدخل فــي لبنان ،إذا مــا كان
ناتجًا من الخلل البنيوي في
االقتصاد ،الــذي ينتج فــوارق
اق ـت ـص ـ ّ
ـادي ــة ،أو م ــن األزم ـ ــات
االقتصادية والسياسية التي
مـ ـ ّـر ب ـه ــا ل ـب ـن ــان ب ـع ــد ان ـت ـهــاء
الـ ـح ــرب ال ـل ـب ـنــان ـيــة كـنـتـيـجــة
م ـبــاشــرة لـلـسـيـ ُـاســات املــالـيــة
واالق ـت ـصــاديــة املـتـبـعــة» .لكن
األك ـ ـيـ ــد أن «االزدهـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ــذي
ي ـن ـع ــم بـ ــه الـ ـقـ ـط ــاع ــان امل ــال ــي
والعقاري ال ينعكس إال على
قسم صغير جدًا من السكان،
ف ــي ح ــن أن الـ ـس ــواد األع ـظــم
ي ـع ـيــش ف ــي ح ــال ــة م ــن الـفـقــر
املدقع».

ه ـ ــذا الـ ـح ــرم ــان ال ي ـق ـت ـصــر فــي
الحقيقة على منطقة دون أخرى،
ف ـه ــو ي ـ ـطـ ــاول ح ـت ــى ال ـع ــاص ـم ــة
ب ـي ــروت ال ـت ــي ت ـضــاع ـفــت نسبة
الحرمان فيها من  %9سنة 2004
إلى  %27,4سنة  .2015فيما بلغ
الـ ـح ــرم ــان ف ــي ال ـس ـن ــة األخـ ـي ــرة
ح ـ ـ ـ ـ ّـده األق ـ ـص ـ ــى ف ـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة
ال ـب ـق ــاع ب ـن ـس ـبــة  .%53,8كــذلــك
تــرت ـفــع ه ــذه ال ـن ـس ـبــة إل ــى نحو
 %56و %49كمتوسط عــام لكل
امل ـنــاطــق الـلـبـنــانـيــة س ـنــة 2015
أيضًا فيما لو اعتمدنا مؤشري
األوضــاع االقتصادية وخدمات
السكن على التوالي .كذلك بات
أك ـثــر مــن ثـلــث األس ــر اللبنانية
( )%33,1يعاني الـحــرمــان على
صـعـيــد االحـتـيــاجــات الصحية.
وف ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــر ع ـ ـ ـلـ ـ ــى تـ ـ ــدهـ ـ ــور
مستوى الخدمات العامة خالل
ال ـف ـت ــرة  2004ـ ـ ـ  ،2015ن ـجــد أن
نسبة األســر التي تعاني تدني
ن ـس ـب ــة اإلشـ ـ ـب ـ ــاع فـ ــي مـ ــا خ ـ ّـص
خدمات السكن ،بما فيها املياه

سياسة

إعداد فيفيان عقيقي

 1من  6أشخاص فقط
يحصلون على وظيفة
والكهرباء ومعالجة النفايات،
ارت ـف ـعــت كـثـيـرًا م ــن  %29,8إلــى
 ،%49كما سبقت اإلشارة.
وبـ ـ ــاالس ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــاد إل ـ ـ ـ ــى مـ ـت ــوس ــط
مـ ــداخ ـ ـيـ ــل األس ـ ـ ـ ـ ــرة امل ـح ـس ــوب ــة
ع ـلــى أسـ ــاس إج ـمــالــي ال ــروات ــب
الـ ـشـ ـه ــري ــة لـ ـ ــأفـ ـ ــراد ال ـع ــام ـل ــن
ضـمــن األس ــرة كـمـصــدر رئيسي
ولـيــس الوحيد للدخل ،بمعنى
أن الـ ــدراسـ ــة ال ت ـل ـحــظ م ـصــادر
ثانوية أخــرى ُمحتملة للدخل،
ي ـ ـت ـ ـبـ ـ ّـن أن ن ـ ـحـ ــو ث ـ ـلـ ــث األسـ ـ ــر
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة امل ـق ـي ـم ــة ()%33,6
مستوى خط الفقر
يعيش تحت ُ
األع ـل ــى ،والـ ــذي قـ ـ ِّـدر بـنـحــو 6,3
دوالرات ل ـل ـفــرد ال ــواح ــد يــومـيــا
ح ـتــى ع ــام  .2013ه ــذا ف ــي حني
ت ـص ــل ف ـي ــه ن ـس ـب ــة األسـ ـ ــر ال ـتــي
تعيش تحت خــط الفقر األدنــى
ّ
املقدر بنحو  4,1دوالرات للفرد
يــومـيــا إلــى  .%15,2وتـبـلــغ هــذه
ال ـن ـســب أع ــاه ــا ف ــي مـحــافـظــات
ال ـج ـن ــوب وال ـن ـب ـط ـيــة وال ـش ـم ــال
والبقاع.
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املستوردين املحتكرين ،الذين يتفنون
ف ـ ــي أس ــالـ ـي ــب ال ـ ـت ـ ـهـ ـ ّـرب م ـ ــن الـ ــرسـ ــوم
الجمركية وإغراق األسواق بالبضائع
الفاسدة ،ويتفنون أيضًا في أساليب
الـ ـتـ ـه ـ ّـرب م ــن ال ـض ــري ـب ــة ع ـل ــى الـقـيـمــة
ّ
والتهرب من ضريبة األربــاح
املضافة
املتواضعة جدًا.

البنية التحتية ّالمتهالكة
ّ
الذل المستمر للبنانيين
ّ
ّ
م ــع كـ ــل ه ـ ّـب ــة ري ـ ــح ،وأم ـ ـ ــام كـ ــل ح ــدث
ط ـب ـي ـع ــي أو اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي ،ي ـت ـع ـ ّـرض
ّ
اللبنانيون واملقيمون في لبنان للذل،
نتيجة االح ـت ـبــاس عـلــى ال ـطــرقــات أو
الـغــرق فــي املستنقعات الـتــي تتركها
األمطار الغزيرة ،وهو ما ّ
يبي حجم
تهالك البنية التحتية في لبنان .هذا
ال ــواق ــع يـعـ ّـبــر عـنــه تـقــريــر التنافسية
ّ
العاملية لعام  ،2018إذ يحل لبنان في
املرتبة  113من بني  137دولة لناحية

جاهزية بناه التحتية .عمليًا ،يعود
ذلك إلى عوامل ّ
عدة ّ
أهمها ،أن %6.5
ف ـقــط م ــن م ـج ـمــل اإلنـ ـف ــاق ال ـ ُح ـكــومــي
ال ـب ــال ــغ  216م ـل ـي ــار دوالر ،خ ـ ّـص ــص
ل ــاس ـت ـث ـم ــار فـ ــي ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة،
ف ــي م ـقــابــل  %36ل ــدف ــع ف ــوائ ــد الــديــن
ال ـع ــام ،وف ـقــا لـلـبـيــانــات ال ـص ــادرة عن
ً
ّ
وزارة امل ــال .فـضــا عــن تــركــز الكثافة
السكانية فــي بـيــروت الـكـبــرى وجبل
ّ
لـ ـبـ ـنـ ــان ،م ـ ــع م ـ ــا يـ ـش ــك ـل ــه م ـ ــن ض ـغــط

إ ُض ــاف ــي ع ـل ــى ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة غـيــر
ّ
امل ـصـ ّـم ـمــة لـتـحـ ّـمـلــه ،وهـ ــذا م ــا تــؤكــده
إح ـ ـ ـصـ ـ ــاء ات الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ــدول ـ ــي واألمـ ـ ــم
ّ
امل ـت ـحــدة ،إذ تـضــاعـفــت نـسـبــة ســكــان
امل ـن ــاط ــق ال ـح ـضــريــة ف ــي ل ـب ـنــان أكـثــر
مــن مـ ّـرتــن فــي خــال أقــل مــن  7عقود،
فارتفعت من  %32إلى  %89بني عامي
ّ
 1950و ،2018في مقابل تراجع سكان
األري ــاف مــن  %68إلــى  %11.41خالل
الفترة نفسها.

اإلنفاق على الخدمات األساسية :من األكالف األعلى في العالم
ﺣﺼﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻷﺳﺮ
٪١٥٫٦

٪١٥

٪٤٫٥

اﻹﺗﺼﺎﻻت

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﻣﻴﺎه
وﺻﻴﺎﻧﺔ

اﻟﺘﻨﻘﻞ

تستحوذ كلفة الخدمات األساسية (النقل
واالت ـصــاالت والكهرباء وامل ــاء) على نحو
رب ــع مـيــزانـيــة األس ــر املعيشية فــي لبنان،
وف ــق مــا تـبـ ّـن إح ـص ــاءات إدارة اإلحـصــاء
امل ــرك ــزي ،وه ــي ت ـعـ ّـد م ــن أسـ ــوأ ال ـخــدمــات
وأغالها في العالم ،ويعود ذلك إلى عوامل
ع ـ ّـدة تــراكـمــت عـبــر ال ـس ـنــوات ،بحيث ّ
تعد
االح ـت ـك ــارات امل ـفــروضــة عـلــى تـقــديــم هــذه
ّ
الخاص
الخدمات بعد تجييرها للقطاع
العامل األبرز ضمنها.
ّ
في الــواقــع ،يقوم نظام تنقل األفــراد على
استعمال السيارة الشخصية ،بحيث إن
 %68م ــن ال ــرح ــات الـيــومـيــة ت ـجــري عبر
ال ـس ـيــارات ال ـخـ ّ
ـاصــة ،ن ـظ ـرًا لـلـغـيــاب شبه
ّ
الـتــام لنظام نقل مشترك فــعــال فــي املــدن
ّ
التجمعات السكانية ،وهو
الكبرى وبني

م ــا أس ـه ــم ب ــرف ــع كـلـفــة ال ـن ـقــل إل ــى م ــا بني
 10و %15من ميزانيات األســر املعيشية.
وه ـ ــذه ال ـك ـل ـفــة املــرت ـف ـعــة ب ـكــل امل ـقــاي ـيــس،
تترافق مع تزايد «رداء ة» الطرق املصنفة
في املرتبة  121بني دول العالم ،إذ إن %15
مــن مـجـمــل ال ـطــرقــات الـلـبـنــانـيــة فــي حــال
ّ
جيدة فقط.
ً
فضال عن ذلك ،تستحوذ كلفة االتصاالت
في لبنان على  %4.5من ميزانية األسرة،
وف ـقــا لــإح ـصــاء امل ــرك ــزي ،وه ــي مــدفــوعــة
بكلفة االتـصــاالت الخلوية التي تنطوي
ع ـلــى م ـك ـ ّـون ــات ش ـبــه ضــري ـب ـيــة .إذ ت ـبـ ّـن
مـيــزانـيــات شــركـتــي تـشـغـيــل الـخـلــوي في
لـبـنــان أن ــه ب ــن عــامــي  2012و 2016دفــع
م ـس ـت ـخــدمــو ال ـخ ـل ــوي  7م ـل ـي ــارات دوالر
مقابل أســوأ الخدمات وبأغلى األسـعــار،

ّ
إذ إن كلفة الـجـيـغــابــايــت دات ــا والـتـخــابــر
ّ
املعدالت في املنطقة.
تبلغ  3أضعاف
وب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ذل ــك ،تـسـتـحــوذ خــدمــات
امل ـنــزل (الـكـهــربــاء وامل ــاء والـصـيــانــة) على
أك ـثــر م ــن  %15مــن مـيــزانـيــة األسـ ــرة وفـقــا
ل ــإحـ ـص ــاء امل ـ ــرك ـ ــزي .وي ـ ـعـ ــود ذل ـ ــك وف ـقــا
لدراسة «األحوال املعيشية لألسر» إلى أن
 %41من املساكن تعتمد على مياه الشبكة
الـعــامــة ،فــي مــا يعكس حـجــم تــراجــع هــذه
الخدمة .واألمر نفسه ينطبق على الطاقة
الكهربائية .فعلى الرغم من اتصال %99
ّ
مــن املـســاكــن بالشبكة الـعــامــة ،إل أن عدم
كفايتها يــدفــع األس ــر إل ــى االع ـت ـمــاد على
مصادر أخــرى ّ
لسد حاجاتها ،تــراوح بني
نسبة  %54.5من اشتراك املولد ،و%35.1
من الـ ،UPSو %6.5من مولدات ّ
خاصة.

