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تقرير

«االستشاري» أطلق دراسة «األحوال المعيشية لألسر»

الموازنات العقيمة أفقرت ثلث اللبنانيين
معرفة مــدى أحقية املــدارس في استيفاء الــزيــادات على األقساط املدرسية .اليوم،
تشير الــوزارة إلى أن التدقيق سيطال فقط املوازنات غير املوقعة والناقصة (لجهة
املستندات املطلوبة).
يبدو أبو دبس ومسؤولو وزارة التربية مقتنعني ّ
بأن صالحيات الــوزارة والخبراء
محدودة في القانون  515الذي ألغى أحكام قوانني سابقة ،وهي ال يمكن أن تتجاوز
املوازنة إلى امليزانية وقطع الحساب ،لكون املدارس الخاصة معفاة من الضرائب على
األربــاح .وهــذا ليس دقيقًا ،فاملادة  19من املرسوم الرقم  ،4564الــذي يحدد دقائق
تطبيق بعض أحكام القانون ( 81/11املتعلق بمراقبة وزيادة الرسوم املدرسية في
املدارس الخاصة غير املجانية) ال تتعارض مع القانون  515وال ذكر فيها ملوضوع
املــوازنــة بــأي شـكــل ،بــل تـحــدد فقط صالحية لجنة األه ــل والهيئة املالية وال ــوزارة
والـقـضــاء فــي كشف الـقـيــود وامل ـصــارفــات ،وهــي ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول ،بحسب
املادة  18من القانون  515التي تنص صراحة على أنه« :تبقى سارية املفعول سائر
األحكام التي ال تتعارض مع نصوص هذا القانون.»...

أطـ ـل ــق املـ ــركـ ــز االس ـ ـت ـ ـشـ ــاري لـ ـل ــدراس ــات
وال ـت ــوث ـي ــق ،ف ــي ق ــاع ــة ق ـصــر األون ـي ـس ـكــو
أم ــس ،دراس ـتــه اإلحـصــائـ ّـيــة تـحــت عـنــوان
«األوض ـ ـ ـ ــاع امل ـع ـي ـش ـيــة ل ــأس ــر ف ــي لـبـنــان
 .»2015ت ـع ــرض الـ ــدراسـ ــة ن ـت ــائ ــج مسح
األوض ـ ـ ـ ــاع امل ـع ـي ّـش ـيــة ل ــأس ــر ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة
املقيمة ،والذي نفذه املركز بني عامي 2014
و .2015أب ــرز مــا ّ
توصلت لــه الــدراســة هو
«التأكيد على الفوارق املوجودة بني بقايا
ّ
املركزية ،وظهور
الريف اللبناني واملنطقة
ّ
م ــؤش ــرات ع ـلــى تــري ـيــف املــدي ـنــة وات ـس ــاع
ّ
ّ
الـفــوارق الطبقية داخلها» ،أمــا األهــم فهو
ّ
ّ
املسجل إلى «عامل في زيادة
تحول النمو
ّ
حدة التباين الطبقي واملناطقي ،وارتفاع
متوسط الدخل ،لكن مع انحياز أكبر نحو
ّ
الدخلية العليا».
الشرائح
ّ
ّ
وتقدم الدراسة «تقديرات حديثة ومنقحة
ملؤشرات الفقر النقدي والحرمان البشري
ً
وعـ ـ ــدم اإلنـ ـ ـص ـ ــاف ،فـ ـض ــا ع ــن م ـت ـغ ـيــرات
مرتبطة بمعيشة املجتمع اللبناني» ،وفق
رئ ـي ــس امل ــرك ــز االس ـت ـش ــاري ع ـبــد الحليم
فضل الله ،بهدف إزاحة «الغموض ونقص
امل ـع ّــرف ــة امل ـق ـص ــود وغ ـي ــر امل ـق ـص ــود ال ــذي
يـغــذي امل ــأزق املعيشي ،كــون آخــر األعمال
ّ
اإلحصائية املعلنة واملوثوقة مضى عليها
أكثر من عقد».

تنامي الفقر والالمساواة
أبرز النتائج التي ّ
توصلت اليها الدراسة
«تـكـمــن فــي ال ــوص ــول إل ــى ت ـقــديــرات أعلى
فــي بعض املــؤشــرات مقارنة مــع دراس ــات
أخ ـ ـ ــرى ،إذ ب ـلــغ م ـع ــدال ال ـف ـقــريــن ال ـن ـقــدي
والبشري نحو  %33.6بفارق  5نقاط عن
الفقر املطلق ّ
املقدر بنحو  ،%28.5وبفارق
سبع نقاط للفقر األدنى أي  %15.2مقابل
 ،%8وس ـب ــع ن ـق ــاط ف ــي دل ـي ــل األس ـ ــر ذات
اإلشباع املتدني».
ي ـع ـي ــد فـ ـض ــل ال ـ ـلـ ــه األس ـ ـ ـبـ ـ ــاب إل ـ ـ ــى ك ــون
ّ
الثانوية يتعاظم على
«إشباع الحاجات
ّ
حساب إشباع الحاجات الرئيسية ،فيما
السياسات املالية والنقدية ّ
تصمم بنحو ال
ّ
تحفز االنتاج واالنتاجية ،وترفع تكاليف
االنتاج في حالة التوسع وتخفض الطلب
في حالة االنكماش ،ما ّ
تسبب في ارتفاع
خــط الـفـقــر الـنـقــدي إل ــى أك ـثــر مــن ضعفي
الحد األدنــى لألجور ،وفــي تدهور املكانة
ال ـت ـنــاف ـس ـيــة ل ــاق ـت ـص ــاد ال ــوطـ ـن ــي ت ـجــاه

االقتصادات األخرى وال سيما في قطاعات
الـخــدمــات واإلن ـتــاج السلعي .فــأوجــد هذا
األث ــر املـ ــزدوج حلقة تـقــود إل ــى إطــالــة أمد
الركود وزيادة حدة الالمساوة».

تفاوت المداخيل والفجوة التنموية

تـبـ ّـن الــدراســة أيـضــا أن «تــوزيــع مداخيل
العاملني بأجر هو أقــل تفاوتًا من توزيع
امل ــداخ ـي ــل األخ ـ ــرى (ي ـب ـلــغ م ــؤش ــر جيني
لـلــرواتــب  0.32مقابل  0.43ملــؤشــر جيني

رعد :بعد عامين
على تشكيل
الحكومة لم تخرج إال
بسياسات عقيمة

ملـجـمــوع امل ــداخ ـي ــل) ،فـيـمــا مـتــوســط دخــل
الـ ـع ــامـ ـل ــن بـ ــأجـ ــر م ـن ـخ ـف ــض عـ ـل ــى نـحــو
ملموس مقارنة باملتوسط العام .في حني
ّ
يسجل القطاع الخاص متوسط دخل أقل
من مثيله في القطاع العام ،حتى قبل إقرار
سلسلة الــرتــب وال ــروات ــب» ،وهــو مــا ّ
يعده
ً
فـضــل ال ـلــه دل ـي ــا عـلــى «ض ـعــف إنـتــاجـيــة
الـقـطــاع ال ـخــاص وارت ـب ــاط أج ــور القطاع
الـعــام بعوامل إداري ــة وسياسية أكثر من
ارتباطه باألداء والفعالية».
وت ـك ـشــف امل ـق ــارن ــة ب ــن املـنـطـقــة املــركـ ّ
ـزيــة
ّ
ومـنــاطــق األطـ ــراف أن «الـتـقــلــص النسبي
للفجوات التنموية ترافق مع زيادة الهوة
بــن مــداخـيـلـهــا ،بحيث ي ـســاوي متوسط
ال ــدخ ــل ف ــي ال ـعــاص ـمــة ض ـعــف مـثـيـلــه في
األق ـض ـيــة ال ـطــرف ـيــة ،م ــا ي ــدل ع ـلــى ضعف
املفاعيل التنموية لإلنفاق الحكومي بما
في ذلك إنفاقها االستثماري».
يعيد فـضــل الـلــه ذل ــك إل ــى «تـعـثــر القطاع
ال ـ ـعـ ــام وتـ ـب ــاط ــؤ الـ ـت ــوظـ ـيـ ـف ــات وت ــراج ــع
اإلنـ ـف ــاق االس ـت ـث ـم ــاري ال ـع ــام م ــن حــوالــي
نصف مجموع واردات الخزينة في نهاية
الـثـمــانـيـنـيــات إل ــى أق ــل م ــن  %8مـنـهــا في

ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة( ،أقـ ــل م ــن رب ــع خــدّمــة
ال ــدي ــن الـ ـع ــام) ،ف ــي ح ــن بـقــي م ــا يصنف
ّ
إنفاقًا اجتماعيًا يشكل نسبة معتدًا بها
من أرقــام املــوازنــة لكن بجدوى متناقصة
وف ـعــال ـيــة ض ـع ـي ـفــة ،م ــا ن ـتــج ع ـنــه ات ـســاع
الفجوات الطبقية واكتساب الفقر طابعًا
ً
مدينيًا وريفيًا فــي آن ،فضال عــن انتشار
الوظائف ذات اإلنتاجية املنخفضة على
حساب فرص العمل املجزية».
ويتابع فضل الله ّ
ّ
الخارجية
«أما التدفقات
مليار دوالر خــال عقد
الـتــي قــاربــت مئة ّ
ون ـص ــف ع ـق ــد ،وغ ـ ــذت خ ــزائ ــن امل ـص ــارف
بما يضاهي الــدخــل الوطني ،فلم تتنتج
أي تـحـ ّـســن ،بــدلـيــل ع ــدم الـكـفــايــة لتمويل
الـحـ ّـد األدن ــى مــن الـحــاجــات االستثمارية
امل ــادي ــة والـبـشــريــة واالجـتـمــاعـيــة إال عبر
االستدانة».

البداية من الموازنة

ّ
تبي الدارسة أيضًا مفارقات وتناقضات
ب ــارزة .مقابل تضخم اعتمادات الكهرباء
وامل ـيــاه والـصـحــة والتعليم فــي املــوازنــات
ّ
يتبي أن «أغلبية األسر تلجأ إلى
العامة،
مـصــادر ثانية لتأمني حاجاتها مــن هذه
ال ـخــدمــات ال ـعــامــة ،فنصف األس ــر تعتمد
ّ
الكهربائية ،و%41
على اشتراك املــولــدات
منها فقط تعتمد على شبكة املياه العامة،
فيما نصف األسر تحظى بتغطية صحية،
وتـسـتـقـطــب املـ ـ ــدارس الــرسـمـيــة  %41من
إجمالي ّالطالب».
هذه املؤشرات وغيرها استند إليها رئيس
كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد
فــي مداخلته مشيرًا إلــى «ض ــرورة النظر
في هذه النتائج عند دراسة املوازنة لعدم
اإلطــاحــة بحقوق املواطنني وإره ــاق ذوي
الــدخــل امل ـحــدود بحجة تقليص العجز».
وقــال رعد إن «السياسات تقاس بقدرتها
عـلــى تحقيق االهـ ــداف الـسـيــاسـ ّـيــة ،فبعد
عــامــن عـلــى تشكيل الـحـكــومــة ل ــم تخرج
إال بسياسات عقيمة إنـســل منها قانون
ان ـت ـخ ــاب ــي س ـي ـن ـتــج ت ـغ ـي ّـي ــرات وح ـكــومــة
جــديــدة ،مطلوب أن تـتــوفــر لديها اإلرادة
ملكافحة النظام الريعي وتوسيع القروض
اإلنتاجية وزيــادة حصة األجــور وتطوير
شبكات االمان وإصالح النظام الضريبي
ليصبح أكثر إنصافًا».
(األخبار)

تقرير

الم ّ
األبنية القديمة غير ُ
رم ّ ًمة:
قانون اإليجارات ليس حل
هديل فرفور
دفتر الشروط يفرض على خبراء المحاسبة «شروطًا تعجيزية» (هيثم الموسوي)

مـعـلــم لـكــل شـعـبــة يـجــب الـتــدقـيــق في
هذه التفاصيل.
ـ ـ النقطة الرابعة :املستندات القانونية
امللحقة أمر بسيط ويومي ،لكن ّإدارات
ال ـعــديــد م ــن املـ ـ ــدارس إم ــا تـتـمــنــع عن
اطالع لجان األهل عليها ،أو تعطيها
م ـح ـجــوبــة األس ـ ـمـ ــاء ،ك ـم ــا أن أس ـم ــاء
املستفيدين من املنح محجوبة دائمًا،
لذا من املفيد التأكد منها.
ال شــك فــي أن املبالغات فــي مــوازنــات
السنة الحالية ليست أمرًا مستحدثًا.
ل ـك ـن ــه أخ ـ ــذ بـ ـعـ ـدًا م ـخ ـت ـل ـفــا م ــع وع ــي
األهل لحقوقهم املنصوص عليها في
القانون .وما تحاول الوزارة فعله هو
تطبيق سطحي للقانون  515كما هو
واضح في معايير التدقيق املقترحة.
فــاآللــة الـحــاسـبــة ت ـعــرف كـيــف تجمع
ول ـك ـن ـهــا ال ت ـح ـلــل مـ ــوازنـ ــة .امل ـط ـلــوب

مــن املــدقـقــن ،بحسب دفـتــر الـشــروط،
اصدار تقارير تقول ان األرقام الواردة
ص ـح ـي ـحــة واملـ ـسـ ـتـ ـن ــدات م ـك ـت ـم ـلــة أو
تنقص كــذا وكــذا .لكننا كأهل نعرف
ال ـح ـق ــائ ــق األخـ ـ ـ ــرى الـ ـت ــي مل ـس ـن ــاه ــا،
ونعرف ان حقوقنا في القانون تجيز
ل ـن ــا حـ ــق اإلع ـ ـت ـ ــراض أم ـ ـ ــام ال ـق ـض ــاء
الس ـت ـعــادة حـقـنــا ال ــذي دف ـع ـنــاه على
مدى السنوات املاضية ،تارة بتالعب
امل ـ ـ ــدارس ب ــامل ــوازن ــات وتـضـخـيـمـهــا،
وت ـ ــارة ت ـحــت مـسـمــى سـلـفــة ع ـلــى أي
زيـ ـ ــادة مــرت ـق ـبــة ،وتـ ـ ــارة ثــال ـثــة تـحــت
م ـ ـس ـ ـمـ ــى ق ـ ــرط ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ومـ ـ ـص ـ ــاري ـ ــف
إضافية ،إلزامية ،تم تهريبها خارج
القسط.
* باحث في التربية والفنون،
عضو الحملة الوطنية للجان األهل وأولياء
األمور في املدارس الخاصة

فــي األش ـهــر الـثــاثــة األخ ـيــرة مـ ُـن ال ـعــام املــاضــي ،تـعـ ّـرضــت ثالثة
مبان لخطر السقوط واالنهيار وأخليت من قاطنيها .هذا ما ظهر
ٍ
ُ
حينها ل ــ«اإلع ــام» ،فيما تفيد املعطيات بــأن ح ــوادث مشابهة
تتعرض لها «يوميًا» مبان لم ُت ّ
ّ
رمم منذ عام  .1970وأوضح رئيس
ّ
جميعة «شبكة سالمة املباني» يوسف عزام لـ«األخبار» أن مباني
عدة تشهد يوميًا انهيارات جزئية ألعمدة أو أسقف أو غيرها من
ّ
ّ
التصدعات التي ال تقل خطورة عن حوادث االنهيار التي ينقلها
اإلعالم« ،بسبب اإلهمال وعدم اتخاذ قرار بترميمها».
ُ
ّ
وفـيـمــا ال تــوجــد إح ـص ــاءات رسـمـيــة ح ــول ع ــدد املـبــانــي املـعــرضــة
ُ
لالنهيار ،تفيد تقديرات الشبكة بوجود أكثر من  16ألف مبنى لم
ُ
ترمم منذ  48عامًا ،منها  10460في محافظة بيروت.
نقابة مالكي العقارات واألبنية املؤجرة القديمة تعقد اليوم مؤتمرًا
صحافيًا لـ «إطالق صرخة ملنع تكرار كوارث انهيار املباني» .وليست
املرة األولى .فقد عال صوت النقابة مرات ّ
هذه ّ
عدة لدى وقوع حوادث
ُ ّ
انهيارات للترويج أن قانون اإليجارات الجديد سيمكن املالك من دفع
ُ
تكاليف الترميم التي لم يدفعها منذ عقود .وعلى األغلب ،ستناقش
النقابة اليوم «السيناريو» نفسه ،فيما يؤكد مطلعون أن تطبيق
ّ
القانون لن يحل مشكلة هذا امللف املأزوم واملؤجل منذ سنوات.
سنة مـ ّـرت على إعــادة نشر قانون اإليـجــارات الجديد في الجريدة
الرسمية بعد إدخــال تعديالت عليه ،ولم ُيعرف بعد مصير املواد
ّ
ّ
املخصص ملساعدة ملستأجرين
«العالقة» املتعلقة بأموال الصندوق

ُ
األكـثــر هشاشة لــدفــع ب ــدالت اإليـجــار الـجــديــدة ،ولــم تـقـ ّـر املراسيم
التطبيقية للقانون بعد .فيما تستمر مماطلة السلطة السياسية
في حسم إشكاليات القانون وبالتالي بحسم ملف األبنية القديمة،
عبر وضع سياسة إسكانية وطنية تأخذ في االعتبار حق املالكني
ُ
واملستأجرين معًا.
ّ
ويــرى عـ ّـزام أن قانون اإليجارات الجديد ال يحل ملف األبنية« ،بل
ُ
ّأجل املشكلة لنحو  12عامًا ُمقبلة ،تاريخ تحرير عقود اإليجارات
القديمة ،فيما املطلوب تحديد مسؤول لحظوي عن أي انهيار أو
خطر حالي» .واعتبر أن سياسة «الالمباالة» التي انتهجتها الدولة
مع هذا امللف ّأدت إلى تعقيده.
ّ
وفيما يستغل املالكون كل مناسبة للحديث عن «مظلومية» املالك
ال ــذي ُ«م ـنــع مــن اس ـت ــرداد ُمـلـكــه واالس ـت ـفــادة مــن اإلي ـج ــارات التي
ُ
ُ
ارتفعت عبر الـسـنــوات» ،يــرى املـسـتــأجــرون الــقــدامــى أنهم هــم من
يدفعون أرواحهم ثمنًا لهذا اإلهمال ،مستندين إلى أن قانون البناء
كان واضحًا عندما قضى بتحميل املالك مسؤولية الترميم« ،وفي
حال عجز عن أداء هذه املسؤولية فالدولة هي املسؤولة عن تصويب
هذا الواقع» ،على ّ
حد تعبير رئيس لجنة دعم حقوق املستأجرين
املهندس أنطوان كرم.
بـحـســب ت ـق ــدي ــرات «ش ـب ـكــة س ــام ــة امل ـب ــان ــي» ،يـقـطــن ن ـحــو اثـنــن
وخمسني ألفًا وثالثمئة ُمستأجر في مبان قديمة غير ُم ّ
رممة في
ُ
محافظة بيروت ،ويبلغ العدد اإلجمالي ملستأجري املباني القديمة
نحو  81ألفًا و 300مستأجر يقطنون في  16260مبنى قديمًا لم
ّ
ترمم منذ  48عامًا!

