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تقرير «التنمية البشرية»

«التشغيل الكامل»
بدالً من «التقشف»
قدم تقرير التنمية البشرية
للعام الحالي جديدًا نوعيًا ،فأكد
قدرة االقتصادات النامية على
تأمني الحد األدنى من التأمينات
والخدمات االجتماعية «للجميع»،
داعيًا إلى العودة إلى تبني تحقيق
«التشغيل الكامل» هدفًا أساسيًا
للسياسات العامة ،والتخلي عن
سياسات «التقشف» ...مضمون تقرير
هذا العام يشكل ّردًا «ليبراليًا» على
مقوالت العجز املالي املسيطرة في
لبنان وأكثرية دول العالم
فراس أبو مصلح
بقي لبنان في املرتبة  65من بني 187
دول ��ة م��درج��ة م��ن ق�ب��ل االم ��م امل�ت�ح��دة
ع �ل��ى م��ؤش��ر ال�ت�ن�م�ي��ة ال �ب �ش��ري��ة ل�ع��ام
 ،2014فجاءت قيمة املؤشر  ،0.765بال
تغيير ُيذكر قياسًا بالسنوات الثالث
ً
املاضية؛ علمًا أن قيمة املؤشر معدال
ب �ع��ام��ل ع ��دم امل� �س ��اواة ب�ي�ن ال�ج�ن�س�ين
تتدنى إلى  ،0.606بفارق حوالى %21
ع��ن قيمته األص�ل�ي��ة« .م��ؤش��ر التنمية
ال �ب �ش��ري��ة ه ��و ق �ي ��اس م ��وج ��ز ل�ت�ق�ي�ي��م
التقدم الطويل األم��د ف��ي ثالثة أبعاد
اس��اس�ي��ة ف��ي التنمية ال�ب�ش��ري��ة :حياة

طويلة ،الصحة ،الوصول الى املعرفة،
وم� �س� �ت ��وى م �ع �ي �ش��ي الئ � � ��ق» .ب�ح�س��ب
ت�ق��ري��ر ال�ت�ن�م�ي��ة ال�ب�ش��ري��ة ل �ع��ام 2014
ال � ��ذي أط �ل �ق��ه ب��رن��ام��ج االم � ��م امل �ت �ح��دة
االنمائي اخيرا ،تحت عنوان «املضي
ّ
التقدم :بناء املنعة لدرء املخاطر»،
في
يرصد التقرير مخاطر ع��دي��دة تعوق
ّ
ّ
التقدم ،من «أزمات مالية وتقلبات
هذا
ف��ي أس �ع��ار امل � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة وك� ��وارث
ّ
طبيعية ونزاعات مسلحة» ،والعبارة
األخ � �ي� ��رة م� �ف ��ردة «م� �ه ��ذب ��ة» ل�ل�إش ��ارة
إل� ��ى االح � �ت �ل�ال وال � �ع � ��دوان ال�ع �س �ك��ري
وال � �ح� � �ص � ��ار وال� � �ع� � �ق � ��وب � ��ات .ي ��دح ��ض
التقرير الفكرة ال�س��ائ��دة ب��أن البلدان
ال�ث��ري��ة ف�ق��ط تملك ال �ق��درة ع�ل��ى تأمني
ال � �خ ��دم ��ات االج �ت �م ��اع �ي ��ة األس ��اس �ي ��ة
للجميع ،ويدعو الحكومات إلى التزام
ً
مجددا هدف تحقيق التشغيل الكامل،
ّ
والتركيز على تحقيق «تحول هيكلي،
ب�ح�ي��ث ت�س�ت��وع��ب ق�ط��اع��ات التشغيل
ال �ن �ظ��ام��ي ال �ح��دي �ث��ة ت��دري �ج �ي��ًا معظم
ال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة» ،م �ح��ذرًا م��ن اإلم�ع��ان
ف��ي س�ي��اس��ات «ال�ت�ق�ش��ف» ال�ت��ي ت��ؤدي
إلى عكس أهدافها املعلنة.
بحسب ال�ت�ق��ري��ر ،يبلغ العمر املتوقع
عند الوالدة في لبنان  80سنة ،ويبلغ
م �ت��وس��ط س � �ن ��وات ال � ��دراس � ��ة ح��وال��ى
 8س� �ن ��وات ،وي �ب �ل��غ ن�ص�ي��ب ال �ف��رد من
إجمالي الدخل الوطني  16,263دوالرًا
بمعادل القوة الشرائية ب��ال��دوالر عام
 .2011واعتبرت م��دي��رة برنامج االم��م
امل �ت �ح��دة االن �م ��ائ ��ي ه �ي �ل�ين ك �ل��ارك أن
لبنان يقع «ض�م��ن الفئة املرتفعة في
التنمية البشرية» ،مشيرة إلى ارتفاع

كلفة تأمني
الضمان
االجتماعي
لفقراء العالم ال
تتجاوز  %2من
الناتج املحلي
العاملي
(مروان طحطح)

ق�ي�م��ة م��ؤش��ر ال�ت�ن�م�ي��ة ف�ي��ه م��ن 0.741
ال ��ى  0.765ب�ي�ن ع� َ
�ام��ي  2005و،2013
أي بنسبة  ،%3.2أو م�ت��وس��ط زي��ادة
س �ن��وي��ة ق �ي �م �ت �ه��ا  .%0.40أوض �ح��ت
كالرك أن قيمة مؤشر عدم املساواة بني
الجنسني في لبنان تبلغ  ،0.413ليحل
في املرتبة  80من أصل  149دولة على

اإلمعان في سياسات
«التقشف» يؤدي إلى
عكس األهداف المعلنة

هذا املؤشر ،شارحة أن معدل مشاركة
امل� ��رأة ف��ي س ��وق ال�ع�م��ل ي�ب�ل��غ ،%22.8
م �ق��ارن��ة ب � � �ـ %70.5ل �ل��رج��ال ،وأن امل ��رأة
ت�ش�غ��ل  %3.1م��ن امل �ق��اع��د ال�ب��رمل��ان�ي��ة،
ف��ي ح�ي�ن وص �ل��ت  %38.8م��ن ال�ن�س��اء
البالغات الى مرحلة التعليم الثانوي،
مقارنة ب�ـ %38.9عند الرجال ،وأنه في
مقابل كل  100الف والدة ،تسجل وفاة
 25ام� ��رأة ألس �ب��اب م��رت�ب�ط��ة بالحمل،
وأن م �ع��دل ال� � ��والدات ل ��دى امل��راه �ق��ات
يبلغ  12والدة لكل  1000والدة حية.
ت� �ح ��دث ��ت ك� �ل ��ارك ع� ��ن امل� �خ ��اط ��ر ال �ت��ي
ت �ت �ع��رض ل �ه��ا امل�ن�ط�ق��ة ال �ع��رب �ي��ة ،ب��دءًا
بـ«النزاع» وبطالة الشباب خصوصًا
وع� ��دم امل � �س� ��اواة ،ب�ص�ف�ت�ه��ا امل �ع��وق��ات
األب ��رز للتنمية البشرية ،مشيرة إلى
أن «ال� �ص ��راع ف��ي س��وري��ا اض��اف��ة ال��ى
ال� �ص ��راع ��ات االخ� � ��رى ال �ت ��ي ت�ش�ه��ده��ا
امل �ن �ط �ق��ة ،أص� � ��اب ال� �ع ��دي ��د م ��ن األس ��ر

ب��أض��رار جسيمة وخلق أع��دادًا كبيرة
م��ن ال�ن��ازح�ين وال�لاج�ئ�ين ال��ذي��ن باتوا
ي� �ع� �ي� �ش ��ون ف � ��ي ظ � � � ��روف اق� �ت� �ص ��ادي ��ة
واج �ت �م��اع �ي��ة ق ��اس �ي ��ة» ،الف �ت��ة إل� ��ى أن
االط� �ف ��ال وال �ن �س��اء ي �ش �ك �ل��ون ال�ن�س�ب��ة
األع �ل��ى م��ن ال �ن��ازح�ي�ن ،وأن �ه��م األك �ث��ر
م �ع��ان��اة م ��ن ال �ح��رم��ان م ��ن ال �خ��دم��ات
العامة االس��اس�ي��ة كالرعاية الصحية
وال � �ت � �ع � �ل � �ي ��م ،م� �ض� �ي� �ف ��ة أن «االع � � � � ��داد
ال� �ك� �ب� �ي ��رة م� ��ن ال� �ش� �ب ��اب ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة
تتطلب اهتمامًا خاصًا على مستوى
ال �س �ي��اس��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ي �ح �ظ��وا ب �ف��رص
العمل ال�لائ��ق ،ولتستفيد املنطقة من
ال�ع��ائ��د ال��دي �م��وغ��راف��ي» .يبلغ نصيب
ال �ف��رد م��ن ال��دخ��ل ال��وط�ن��ي ف��ي ال�ع��ال��م
ال� �ع ��رب ��ي  15,817دوالرًا ،ل �ي �ت �ج��اوز
املتوسط العاملي بنسبة %15؛ وتحل
امل �ن �ط �ق��ة ال �ع��رب �ي��ة دون امل �ت��وس �ط��ات
العاملية في العمر املتوقع عند الوالدة
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مصالح «وحوش العقارات» أعلى مرتبة من «الحق ا
في ذروة الحرب األهلية ،كان
البعض «يتسلل» الى األمالك
العامة الحتاللها .الفوضى سمحت
للصوص باالستيالء على الحق
العام وعندما قامت الدولة بعد
الحرب صار للصوص تمثيل حاسم
في ادارة السلطة ،فتعاظمت
الفوضى وتعاظم النهب .في
الحصيلة ،تحققت اهداف الحرب
في السلم« :القضاء على املساحات
املشتركة» .لذلك تبدو املطالبة
اليوم باستردادها بمثابة املطالبة
باسترداد «السلم» نفسه!
هديل فرفور
ال ي � ��زال م �ف �ه��وم «ال � �ع� ��ام» غ �ي��ر واض ��ح
لدى كثير من اللبنانيني! ّ
لعل ما يعزز
«ض �ب��اب �ي��ة» ه� ��ذا امل �ف �ه��وم ل��دي �ه��م ،ه��و
الجهود التي بذلت في العقود املنصرمة
لتكريس س�ي��اس��ة االع �ت��داء ع�ل��ى ال�ع��ام

وال�ع�م��ل على فصل ال��ذاك��رة الجماعية
ع ��ن م ��ا ت�ع�ن�ي��ه امل �س��اح��ات ال �ع��ام��ة .من
هنا ك��ان التركيز على مفهوم «العام»
واملساحات العامة وكيفية استعادتها
وت�ف�ع�ي�ل�ه��ا خ �ل�ال م��ؤت �م��ر «امل �س��اح��ات
العامة :أزم��ات مستمرة» ،ال��ذي نظمته
جمعية «نحن» أخيرًا.
«هناك مفهوم سائد يختصر الفسحة
ال� �ع ��ام ��ة ب ��ال� �ع� �ق ��ارات ال � �ع� ��ام� ��ة» ،ت �ق��ول
األس� � � �ت � � ��اذة امل� � �ش � ��ارك � ��ة ف � ��ي ال �ج ��ام �ع ��ة
األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ب�ي��روت منى ف ��واز .وفي
ظل عجز الدولة عن استمالك العقارات
نتيجة ارتفاع ثمنها من جهة واالنتشار
«امل �س �ت �ف �ح��ل» ل �ل �ع �ق��ارات ال �خ��اص��ة من
ج �ه��ة أخ � ��رى ،ت�ص�ب��ح ال�ف�س�ح��ة ال�ع��ام��ة
ش �ب��ه «م �س �ت �ح �ي �ل��ة» وغ� �ي ��ر واردة ف��ي
الفهم الجماعي .خصوصًا أن��ه يجري
التعامل مع العقارات الخاصة كـ»حقوق
مقدسة» ال يسمح املساس بها ،انطالقًا
من السعي «ال��دؤوب» لحماية مصالح
املستثمرين و»ال�ل�ه��اث» وراء ه��م! إال أن
ف ��واز ت�ل�ف��ت ال ��ى امل �ب��دأ األس��اس��ي ال��ذي
ي �ق��وم ع�ل�ي��ه ال�ت�ن�ظ�ي��م امل ��دن ��ي وي�ت�م�ث��ل
ب� �ـ ��أن «اس� �ت� �غ�ل�ال ال � �ع � �ق� ��ارات ال �خ��اص��ة
يجب أن يخضع للقوانني ذات الصلة
وه ��ي ق��وان�ي�ن ت �ح� ّ�دد ط��ري�ق��ة اس�ت�ث�م��ار
األراض� � � � � ��ي ب� �ش� �ك ��ل ي � ��راع � ��ي امل �ص �ل �ح��ة
ال� � �ع � ��ام � ��ة» .وب ��ال � �ت ��ال� ��ي ف � � ��إن أص� �ح ��اب
العقارات الخاصة يترتب عليهم حماية

المسؤولون يتعاطون
مع المساحات
العامة وكأنها أمالك
خاصة بهم

ال�ح��ق االج�ت�م��اع��ي ال �ع��ام ،بمعنى آخ��ر
«صحيح أن ال�ع�ق��ار يخص مالكه لكن
ق ��د ي �ك ��ون ل �ه ��ذا ال �ع �ق ��ار ت ��اري ��خ ي �ك��ون
املواطن العادي جزءًا منه» ،تقول فواز.
وتستطرد أن هناك مسؤولية تقع على
املخطط املدني وامل�ش� ّ�رع لحماية الحق
االجتماعي ال�ع��ام ،وان اي عمل يخرج
عن هذا اإلطار فإنه ّ
يسوق للمدينة على
أنه «مجموعة من العصابات العقارية
املنغلقة».
م �س��أل��ة «امل �ن �غ �ل �ق��ات» ال �ع �ق��اري��ة ،ال�ت��ي
ت �ل�ف��ت ال �ي �ه��ا ف� � � ّ�واز ،ل�ي�س��ت ب �ع �ي��دة من
ال ��واق ��ع ال� ��ذي ت�ع�ي�ش��ه امل��دي �ن��ة ،ذل ��ك أن
بيروت تشهد عملية «إفراغ « لسكانها
(ب �ش �ه��ادات كثير م��ن مخاتير امل��دي�ن��ة)
بسبب االستثمارات العقارية ،التي اذا

اس �ت �م��رت ف ��ي ه ��ذا امل �ن �س��وب ل ��ن يبقى
أله ��ل امل��دي �ن��ة م �ك��ان ف�ي�ه��ا ،اض��اف��ة ال��ى
االس� �ت� �ي�ل�اء ع �ل��ى م �س��اح��ات �ه��ا ال �ع��ام��ة.
ع �ل� ً�م��ا أن ال �ع��ام ه��و «ه��وي��ة ال�ج�م��اع��ة،
وعندما يكون ال�ع��ام ف��ي خطر ستكون
ه��وي�ت�ن��ا ف��ي خ �ط��ر» ،ب�ح�س��ب م��ا ي�ق��ول
املدير التنفيذي لجمعية «نحن» محمد
أي � ��وب ،ال� ��ذي ي ��رى أن ال �ه��وي��ة ال�ح��ال�ي��ة
الب��ن ب �ي��روت «ت �ص��وره ع�ل��ى أن��ه خ��ادم
مستقبلي عند الوحوش العقارية».
ّ
إذا ،ه� �ن ��اك س �ي��اس��ة م �ك��رس��ة «ت ��دل ��ل»
ال �خ��اص ع�ل��ى ح�س��اب ال �ع��ام .وامل�ف��ارق��ة
تكمن ب��أن «امللكية ال�خ��اص��ة يجب أال
ت��ؤذي الحق العام  ،بل ُوج��دت من أجل
زي ��ادة م ��وارد ال��دول��ة وتفعيلها ضمن
منظومة فكرية معينة» ،وف��ق ما يقول
امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�م�ف�ك��رة ال�ق�ً�ان��ون�ي��ة
امل�ح��ام��ي ن ��زار ص��اغ�ي��ة ،اض��اف��ة ال��ى أن
امل��ادة  15م��ن ال��دس�ت��ور اللبناني تؤكد
أنه يمكن نزع امللكية الخاصة لتحقيق
املنفعة ال�ع��ام��ة .يعتبر صاغية أن��ه «ال
ي �م �ك �ن �ن��ا ال �ف �ص��ل ب �ي�ن ق �ض �ي��ة األم �ل��اك
ال �ع��ام��ة وال �ح ��رب األه �ل �ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة»،
م �ش �ي �رًا ال� ��ى أن «االع � � �ت � ��داءات األوس� ��ع
على املساحات العامة وعلى الشواطئ
البحرية وضفاف االنهر حصلت خالل
ف �ت ��رة ال � �ح� ��رب» ،ي ��ذه ��ب ال� ��ى أب �ع ��د م��ن
األمالك العامة ويتعداها الى «رواسب»
فهم ال�ع��ام ف��ي أذه ��ان الللبنانيني« .ما

الذي تبقى من فهم الناس للمؤسسات
العامة والشركات اململوكة من القطاع
العام؟» ،يشير صاغية الى «الزبائنية»
ال� �ت ��ي ت �ت �ص��رف ب �ه��ا ه � ��ذه امل��ؤس �س��ات
ال �ش��رك��ات ،ملمحًا ال��ى ان «ال��زب��ائ�ن�ي��ة»
س��اه �م��ت ف ��ي ت�ع�م�ي��م ع ��دم ث �ق��ة ال �ن��اس
ب �ـ»ال �ع��ام» ك�م�ف�ه��وم ش��ام��ل .ف�ك�ي��ف بهم
أن ي��ؤم �ن��وا ب��ال �ع��ام إذا ك��ان��ت «ال��دول��ة
تتعمد تهميش فكرة امللك العام وفكرة
االس �ت �ع �م��ال ال �ح��ر ل��ه م��ن ق�ب��ل الجميع
وت �ت��ذرع بالواقعية لكي ال تعمل على
استعادة األمالك العامة» .يقول صاغية
إن السلطات املتعاقبة لم تبذل جهودا
لرفع أيدي املتعدين على امللك العام بعد
ان�ت�ه��اء ال �ح��رب ،ب��ل اع�ت�م��دت سياسات
ّ
تكرس االعتداءات على األمالك العامة.
فـ»املسؤولون يتعاطون مع املساحات
العامة وكأنها أمالك خاصة بهم».
يستشهد صاغية بما يحصل في حرش
ب� �ي ��روت ،وك�ي�ف�ي��ة ت �ع��اط��ي ال �ب �ل��دي��ة مع
الحرش ،الفتًا الى أنه يسمح لألجنبي
ال��دخ��ول ال��ى ال�ح��رش بينما يمنع على
اللبناني الدخول اليه» ،وهو ما يعطي
فكرة عما يعنيه العام في لبنان!
أه�م�ي��ة ت�ع��اط��ي ال�ب�ل��دي��ة م��ع امل�س��اح��ات
العامة تعود ال��ى الصالحيات وال��دور
ال� �ك� �ب� �ي ��ر ال � � � ��ذي ت �س �ت �ط �ي ��ع ل� �ع� �ب ��ه ف��ي
ه� ��ذا امل � �ج� ��ال .ي �ش �ي��ر ال ��دك� �ت ��ور أن ��دري ��ه
س�ل�ي�م��ان ال��ى ام�ك��ان�ي��ة ال�ب�ل��دي��ة تطوير

