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�ش���حيح �أن �حلديث مع حم���د�ن يت�ش���عب �إىل �أكرث 
من مو�ش���وع، �إال �أن �لطائفية تبقى يف ر�أيه �لعلة 
�الأ�شا�ش���ية للنظام �ل�شيا�شي �لقائم يف لبنان، نظًر� 
�إىل ت�شعباته �لتي تطول مفا�شل �حلياة �الجتماعية 
�ل�ش���يقة، مبا يفر����ض مو�جهة �لو�ق���ع بعيًد� عن 
�مل�ش���هد �لوردي �لذي ينح�رص بقطاعات معينة وال 
يطولها �إىل �أبعد. �ش���بكات �الأمان �الجتماعي �لتي 
تعاين بنية حتتية �شعيفة، هي �أ�شا�ض �حلديث �لذي 
�أجرته جملة “�الإ�ش���اح �القت�ش���ادي” مع �لباحث 
كم���ال حم���د�ن، ويف �ملحور �الأهم: �ملو�ش���وع 

�الجتماعي.
�الإ�ص���الح �القت�ص���ادي: نعرف �أن ل���ك مالحظات 
جوهرية عل���ى �الإنفاق يف �ملو�صوع �الجتماعي، 
فهل لنا �أن نتعرف بد�ية على هذه �ملالحظات؟.

يخ�ش�ض �ملجتمع �للبناين، ن�شبة مرتفعة من �إجمايل 
�إنفاقه على �ملو�شوع �الجتماعي: �أي �شحة وتعليم 
ورعاي���ة �جتماعي���ة وتاأمين���ات. و�أرى �أن بلوغ 
�إنفاق �ملجتمع على �ل�ش���حة و�لتعليم �أكرث من ن�شبة 
%20 من �لناجت �ملحلي �الإجمايل هي ن�شبة مرتفعة 
وفًقا للمعاي���ر �لدولية مقارنة بدول منطقة �ل�رصق 

�الأو�شط و�شمال �إفريقيا.
فتعّدد �جله���ات �لعامة �ملعنية باملرفق �الجتماعي 
�لو�حد � وعلى �ش���بيل �ملثال هناك 6 �أو 7 �شناديق 
لل�شحة � ت�شر يف خطوط متو�زية وال تخ�شع ملعاير 
موحدة وال لنوعية خدمة و�حدة وال لكلفة و�حدة. 
بل تختل���ف كل تلك �لعنا�رص من نظ���ام تاأميني �إىل 
�آخر. كذلك، ثمة �ختاف يف م�شاهمات �مل�شتفيدين 
�شو�ء يف �ل�شمان �الجتماعي �أو يف تعاونية موظفي 

�لدولة �أو غرها من �الأجهزة.
ويف جمال �لتعليم �لر�ش���مي، ي�ش���جل لبن���ان �أدين 
متو�ش���ط عدد طاب بالن�ش���بة �إىل �الأ�شتاذ �لو�حد. 
ويف �ل�ش���حة، ثم���ة فائ�ض يف �لعر�ض �ل�ش���حي، 
�أي �أن مع���ّدل ع���دد �أ����رّصة �مل�شت�ش���فيات و�الأطباء 
للمري�ض �لو�حد مرتفع ن�شبًيا، كذلك �حلال بالن�شبة 
لل�ش���يدليات ومتو�شط حجم �ال�ش���تثمار يف �لتجهيز 
�ل�ش���حي، ومعلوم �أن فائ�ض �لعر�ض ي�شتتبع طلًبا 
على �ل�ش���حة نتيجة �لن�ش���ق �لر�هن لتمويل �خلدمة 
�ل�ش���حية �لعامة، وي�ش���جل لدى بع�ض �ملوؤ�ش�شات 
�لعام���ة �ل�ش���امنة يف لبن���ان �أح���د �أعل���ى معدالت 
�ال�شت�ش���فاء يف �ملنطقة، �إذ �إن متو�شط عدد حاالت 
�مل�ش���مونني  بع���دد  مقارن���ة  �ش���نوًيا  �ال�شت�ش���فاء 

و�مل�شتفيدين هو �الأعلى يف �ل�شمان �الجتماعي.
ويف �شياق مت�شل، فاإن عدم �لو�شوح بالن�شبة �إىل 
وجود نظام ��ش����تهد�ف يحدد من هم �مل�ش����تفيدين 
باالأولوي����ة وب����اأي �����رصوط، يفت����ح �لب����اب �أمام 
م�شتفيدين دون متييز، حتى ميكن �أن يكون بع�شهم 
مليارديًر�. �إذ ال نظام ��شتهد�ف خا�شع الأولويات 
لها عاقة بقدرة �لنا�ض على �ل�شد�د. ويكّر�ض هذ� 

�لو�قع �لفكرة باأن للبنان بنية تكاليف مرتفعة.

�الإ�صالح �القت�صادي: �أ�رشت يف مالحظاتك �إىل �ختالالت 
مهمة، ترى من �أين تنبع هذه �الختالالت؟. 

ينبغي �لتمييز على م�ش����توى �خلدمات �الجتماعية �لعامة 
ب����ني نوعني: خدم����ات تنتجه����ا �لدولة مبا�����رصة وتتوىل 
�أو �ملد�ر�����ض  توزيعه����ا مث����ل خدم����ات �مل�شت�ش����فيات 
�حلكومية، وخدمات عامة ت�ش����ريها �لدولة من �لقطاع 
�خلا�����ض، �أي م����ن �ملوردي����ن �لذين يتول����ون �إنتاجها 
حل�شاب �ملوؤ�ش�ش����ات �لعامة �ل�شامنة، مثل �لتعاقد على 
�أ�رصة �مل�شت�ش����فيات �خلا�ش����ة �أو �لتعاقد م����ع �ملد�ر�ض 
�خلا�ش����ة �ملجانية. وهنا، ال يتج����اوز �لدور �ملبا�رص 
للدول����ة يف �إنت����اج �خلدم����ة �لعام����ة %5 �إىل  %10 من 
�إجم����ايل �خلدم����ة �لعامة، بينم����ا �لباقي ه����ي خدمات 
�جتماعي����ة ينتجها �لقطاع �خلا�����ض بتمويل من �لدولة.

وهن����ا يج����ب �لبحث عن �ل����دور �الأ�شا�ش����ي ملوؤ�ش�ش����ات 
�لطو�ئف، حيث �ل�ش����و�د �الأعظم من موؤ�ش�ش����ات �ملجتمع 
�الأهل����ي ودور �لرعاية و�الأيت����ام و�لعجزة مملوك لهذه 
�ملوؤ�ش�ش����ات �لطائفية. ويعترب بع�ش����هم �أن هذ� �لو�شع 
ينط����وي على خل����ل �أ�شا�ش����ي له وظيف����ة �شيا�ش����ية، الأن 
�جلمعيات �مل�شماة خا�ش����ة وتابعة للطو�ئف تلعب دور 
�مل����وّرد للخدم����ة �الجتماعي����ة. وثمة فارق ب����ني �إنتاج 
�لدولة للخدمة وبني متويل �لدولة لن�ش����اطات �جتماعية 
حتّوله����ا �إىل �لقط����اع �خلا�ض ليوّرده����ا. والأن �لو�قع 
هو كذلك، ف����اإن �الإنفاق مييل �إىل �الرتفاع. هذ� �لنوع 

يف جمال �لتعليم �لر�شمي، ي�شجل 
لبنان �أدين متو�ش����ط عدد طاب 
بالن�ش����بة �إىل �الأ�ش����تاذ �لو�حد. 
ويف �ل�ش����حة، ثم����ة فائ�ض يف 

�لعر�ض �ل�شحي.

لبنان

�أجرت �حلو�ر: فيوليت �لبلعة

�شـبـكـات االأمـان االجـتـمـاعـى مـهـددة بـالـتـفـكـك
عن  حمد�ن،  كمال  �لدكتور  و�ال�صت�صار�ت  �لبحوث  موؤ�ص�صة  يف  �القت�صادي  �لق�صم  رئي�س  مع  �حلديث  ممكًنا  لي�س 
�ملو�صوع �الجتماعي و�ملعي�صي يف لبنان دون �لتطرق �إىل م�صائل �أ�صا�صية يف �صبكات �الأمان، ال�صيما جلهة �ملو�طنية 
�الجتماعية، ونظام �لتاأمينات �الجتماعية، ودور �لدولة يف مو�ز�ة كل تلك �ملو��صيع. ولئن تبدو �ل�صورة رمادية 
يف �أفق لبنان جلهة تعزيز هذ� �لدور يف �حلفاظ على حقوق �صبكات �الأمان �الجتماعي، ال�صيما جلهة �ل�صحة و�لتعليم 
ا من �جلانب �الإيجابي التفاق �لطائف )1990( �لذي  و�لغذ�ء و�مل�صكن، يبد�أ �حلل من �إ�صالح �لنظام �ل�صيا�صي، و�أي�صً

مل ينفذ، وحتديًد� جلهة �عتماد قانون �نتخابي قائم على �لد�ئرة �لو�حدة و�لن�صبية خارج �التفاق �لطائفي.

يف غياب االإ�شالح ال�شيا�شي واالقت�شادي:

حوار العدد
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ال�صحة
ينف���ق املجتمع اللبن���اين بقطاعيه الع���ام واخلا�ص ما بني 10 
و%12 م���ن اإجمايل الناجت املحلي على ال�ص����ؤون ال�ص���حية، 
يف مقاب���ل 6 اأو %7 يف معظ���م بلدان منطقة ال�رشق الأو�ص���ط 
و�ص���مال اأفريقيا. وت���راوح م�ص���اهمة الدول���ة اللبنانية يف 
مت�يل الفات�رة بني 25 و%35 فقط، مقارنة ب�46 اإىل 50% 
%80 يف دول الحت���اد  يف الأردن وت�ن����ص، وت�ص���ل اإىل 

الأوروبي عم�ًما.
التعليم 

نظ���ام التعلي���م يف لبنان يق�م عل���ى مكّ�نني اأ�صا�ص���يني، هما 
التعليم الر�صمي والتعليم اخلا�ص الذي ي�صطلع بدور امل�صيطر 
جلهة حجم ون�ع خدم���ات التعليم املنتج���ة، فيما يبقى دور 
التعليم الر�ص���مي رديًفا... وينطلق هذا الت��ص���يف من تفّ�ق 
ن�ص���بة امللتحقني بالتعليم اخلا�ص )نح���� %60 من الإجمايل( 
على ن�ص���بتهم يف التعليم الر�صمي )%40(، وكذلك تفّ�ق ن�عية 
التعلي���م اخلا����ص عم�ًما عل���ى التعليم الر�ص���مي، مع وج�د 

تفاوتات حادة داخل كل قطاع.
فمن اأ�ص���ل كل األف طالب يدخل�ن ال�ص���نة الأوىل من املرحلة 
البتدائي���ة، ل ي�ص���ل اإىل ال�ص���نة الأخ���رة من التعلي���م العام 
)البكال�ريا الق�ص���م الث���اين( دون التعر�ص للر�ص����ب اإل 75 
طالًب���ا. وينخف����ص هذا املع���دل اإىل 9 طالب فق���ط يف قطاع 
التعلي���م الر�ص���مي، يف مقاب���ل 225 طالًبا يف قط���اع التعليم 
اخلا�ص، ويبلغ 161 طالًبا يف مدار�ص بروت وينخف�ص اإىل 
24 طالًبا يف البق���اع، ويبلغ املعدل لدى الأ�رش املنتمية اإىل 
الطبقة ال��صطى واملي�ص�رة نح� 10 اأ�صعاف مثيله لدى الأ�رش 

الفقرة. 
ويقّدر اإجمايل الإنفاق على التعليم يف لبنان بنح� %11.4 من 
الناجت املحلي، تتحّمل الأ�رش )والقطاع اخلا�ص عم�ًما( 7% 
منه، والقطاع العام %4.4. وتعّد م�صاهمة الأ�رش، كن�صبة من 
الناجت املحلي، بني الأعلى يف املقارنات الدولية )%0.4 يف 
فرن�صا، و%2.2 يف ال�ليات املتحدة، و%2.8 يف ك�ريا(.

 �صمان ال�صيخوخة 
يفتقر لبنان اإىل قان�ن ل�صمان ال�صيخ�خة للعاملني يف القطاع 
اخلا�ص، ويكاد لبنان ينفرد بني دول ال�رشق الأو�صط و�صمال 
اإفريقيا بالن�ص���بة اإىل تع���دد اأنظمة التقاعد في���ه. ففي القطاع 
الع���ام، يق�م نظام���ان للتقاع���د، اأحدهما للق�ى الع�ص���كرية 
والآخ���ر مل�ظفي اخلدمة املدنية. اأم���ا العامل�ن يف القطاع 
اخلا�ص، فيخ�ص���ع�ن لنظام تع�ي�صات نهاية اخلدمة. وفيما 
يتعلق بنظامي التقاعد الر�صميني اللذين تديرهما وزارة املال، 
ت�ص���ر املعطيات الإح�ص���ائية املتاحة اإىل اأنهما ي�صمالن نح� 
%6 من الق�ى العاملة، وت�ص���ل كلفتهما ال�صن�ية اإىل 2.7% 

من الناجت املحلي، وهما يفتقدان اأي احتياطي م�ستقل. 
اأما نظام تعوي�س���ات نهاية اخلدمة، ال���ذي يتجّمع فيه راهًنا 
احتياطي نقدي يقّدر بنح���و %15 من الناجت املحلي، فيغطي 
نحو %20 من اإجمايل القوى العاملة، وت�سل نفقاته ال�سنوية 
اإىل اأقل من %1 من الناجت املحلي، ويديره ال�سندوق الوطني 
لل�سمان االجتماعي. ويرتّكز معظم املنت�سبني اإليه يف ن�ساطات 
القط���اع اخلا�ص املديني���ة النظامية، اإ�س���افة اإىل املوّظفني 

واالأجراء املتعاقدين يف القطاع العام. 
واجلدي���ر بالذكر اأن نظم التاأمني الثالثة ال تغّطي اإال نحو ربع 
الق���وى العاملة االإجمالية، فيما عدد العاملني باأجر يف البالد 
تزيد ن�س���بتهم على %60 من القوى العامل���ة، وهذا ما يوؤكد 
�سعف �سمول تلك االأنظمة. واإ�سافة اإىل هذا ال�سعف العام يف 
نطاق �س���مولها، ت�س���كو االأنظمة من اختالالت وت�سّوهات على 

اأكرث من �سعيد.
مكافحة الفقر 

ال ينبغي النظر اإىل �سيا�س���ات مكافحة الفقر ب�س���فتها بدياًل من 
ال�سيا�سات االجتماعية االأو�س���ع نطاًقا، بل هي جزء ال يتجزاأ 
من تلك ال�سيا�سات. وا�ستناًدا اإىل نتائج اأحدث بحث اإح�سائي 
ميداين يف �ساأن م�س���األة الفقر يف لبنان )فقر الدخل حتديًدا(، 
يتبني اأن ن�س���بة ال�س���كان الذين يعانون فقًرا مدقًعا تقّدر بنحو 
%8 م���ن اإجمايل عدد املقيمني يف البالد، واأن ن�س���بة الذين 
يعانون فقًرا ن�س���بًيا )دون اخلط االأعلى للفقر( ت�س���ل اإىل نحو 
%30. وتتف���اوت ن�س���بة الفقر املدقع ب�س���كل حاد من منطقة 
اإىل اأخ���رى، فتبلغ اأدناها )%0.67( يف بريوت، واأق�س���اها 
)%17.75( يف ال�س���مال الذي ي�س���م نح���و %46 من اإجمايل 

الذين يعانون فقًرا مدقًعا.
وا�ستناًدا اإىل تقديرات ن�سب الفقر املدقع واىل تقديرات فجوة 
الفق���ر، يتبنّي اأن اإجمايل كلفة ا�ستئ�س���ال هذا النوع من الفقر 
ق���د ال تزيد على 45 اأو 50 مليون دوالر �س���نوًيا، وهو املبلغ 
الالزم لرفع متو�س���ط دخل االأ�رس ال�س���ديدة الفقر من م�ستواه 

الراهن اإىل م�ستوى خط الفقر. 
�ضمان البطالة

املعطي���ات املتداولة قبل عدوان متوز 2006 يف �س���اأن حجم 
وخ�سائ�ص ظاهرة البطالة تفيد اأن هذه الظاهرة تطال ما بني 
9 و%11 من اإجمايل القوى العاملة، وت�سل اإىل نحو 15% 
يف الفئات العمرية ال�س���ابة ما بني 18 و35 �سنة. وتزيد ن�سبة 
البطالة يف املناطق املدينية )بريوت و�س���واحيها اإ�سافة اإىل 
جب���ل لبنان( على م�س���توياتها يف املناط���ق الريفية والطرفية 
تبًعا لتفاوت بنية االإعمار، حيث اإن هذه البنية اأكرث ن�ساًطا يف 
املناطق املدينية منها يف املناطق الواقعة خارج العا�س���مة 

وحمافظة اجلبل. 

�شبكات االأمان االجتماعي يف لبنان
من الو�ســــاطات ـ ف�ســــًا عن دوره ال�سيا�سي ـ ي�ساهم يف 
تكري�س البنيــــة املرتفعة لتكاليف اخلدمــــة االجتماعية، 

ويف�سي تالًيا اإىل ا�سمحال الطبقة الو�سطى.
�لإ�سالح �لقت�س�دي: لكل تلك �لأ�سب�ب، ن�س�أل: �إىل 
متى ت�ستم���ر �لدولة ق�درة على �ل�سطالع بدوره� 
يف �لإنف����ق �لجتم�ع���ي يف ظ���ل �سي��س���ة م�كرو 

�قت�س�دية حتتمل �لكثري من �لأ�سئلة؟. 
يتحدثون ر�سمًيا عن اأو�ســـاع اقت�سادية وردية، لكن 
يف الواقع لدينا م�سكلة مديونية �ساغطة، و�سعت لبنان 
بني اآخر خم�س دول يف العامل بالن�سبة اإىل قيا�س الدين 
بالنـــاجت املحلي االإجمايل. اإن اأ�ســـّد املخاطر الكامنة 
تتمثـــل يف احتمال تراجـــع قدرة الدولة علـــى االإنفاق 
علـــى اخلدمـــات االجتماعيـــة. ويف الواقـــع املاكرو 
اقت�سادي، ت�ساعف االقتطاع ال�رضيبي اإىل نحو 24% 
مـــن الناجت املحلـــي االإجمايل يف خال 10 �ســـنوات، 
وبـــات لبنان مثـــل دول اأوروبا اجلنوبيـــة، ويتجاوز 
معظم الدول العربية. فاإىل متى يبقى اال�ســـتنزاف يف 
االإنفاق العام االجتماعي قائم يف ظل اإنتاجية متدنية، 
واأو�ساع ماكرو اقت�سادية مرتدية، وتعاظم يف حجم 
االقتطاع ال�رضيبي؟.. هذه ال�سيا�ســـة تطرح اإ�ســـكالية 
كبـــرة لل�ســـنوات اخلم�ـــس املقبلـــة، يف ظل ا�ســـتمرار 
ارتفاع بنية تكاليـــف االإنتاج وا�ســـتمرار الفائ�س يف 

العر�س ال�سحي.
�لإ�سالح �لقت�س����دي: �أين يكم���ن �حلل من وجهة 

نظرك؟.
اإن مئات الدرا�ســـات التي اأجنزت بالتعـــاون مع البنك 
الدويل وال�ســـمان ال�ســـحي وجمل�س االإمناء واالإعمار 
وغر ذلك من املوؤ�س�ســـات، اأظهرت احلاجة امللحة اإىل 
اإجراء اإ�ساح للنظام ال�سيا�سي واالقت�ساد االجتماعي. 
ويبداأ ذلك على امل�ســـتوى االجتماعـــي حتديًدا من نظام 
موّحد للتاأمينات ال�ســـحية العامة، واإعادة النظر بدور 
وزارة ال�ســـحة العامة لي�ســـبح رقابًيا يحـــدد املعاير 
واالأهـــداف، ويحـــدد االإطـــار الناظم ل�ســـوق الدواء، 
ويوؤمن االنتقال اإىل اإلزامية التعليم وجمانيته، واإعادة 
�سياغة مدخات التعليم لرفع م�ستواه )نوعية اخلدمات(، 
واإقفال “دكاكني” التعليم الر�سمي اجلامعي  وح�رضها 
باأربعة اأو بخم�ســـة جممعات متكاملة.واالأكرث من ذلك، 
فاإن االإ�ســـاح يبـــداأ ـ بالدرجـــة االأوىل ـ مـــن اجلانب 
االإيجابي من اتفـــاق الطائف الذي مل ينفذ، اأي االجتاه 
نحـــو قانون انتخاب يقوم علـــى دائرة واحدة، ويعتمد 
الن�ســـبية خارج االتفاق الطائفي. وثمة اأفكار اأخرى، 
لكن االإ�ساح يجب اأن يبداأ باإ�ساح �سيا�سي، وت�سويب 
قوانـــني التمثيـــل، واإقـــرار قانـــون طوعـــي لاأحوال 
ال�سخ�سية وقانون لاإقامة )�سكن ووالدة(. ومن �سمن 
االإ�ســـاحات، هناك حديث عن و�ســـع خمطط تاأ�سري 
للتنمية باأهداف مرتبطة زمنًيا، ومعروف يف تفا�سيلها 
من �ســـراقب، ومن �سينفذ االأهداف، املرجوة ومن هم 
امل�ســـتفيدون، عاوة على مو�سوع الامركزية وتنمية 

اقت�سادات املناطق، وخلق اأقطاب منو فيها.

لبنــــــان

�أظه����رت مئات �لدر��س����ات �لتي �أجرتها 
�لعديد من �مل�ؤ�س�سات �لدولية و�ملحلية، 
�حلاجة �مللحة �إىل �إجر�ء �إ�سالح للنظام 
�ل�سيا�سي و�القت�ساد �الجتماعي. ويبد�أ 
ذلك على �مل�ست�ى �الجتماعي حتديًد� من 

نظام م�ّحد للتاأمينات �ل�سحية �لعامة.


