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مجتمع
على الغالف

 %54من االسر في البقاع محرومة و %51في النبطية

ثلث اللبنانيين محرومون
من حاجاتهم األساسية

ّ
األساسية
أكثر من ثلث األسر المقيمة في لبنان عام  )%36.3( 2015تعيش في الحرمان وتعجز عن إشباع حاجاتها
للعيش ،في حين ان نصف االسر ( )%50.5تعيش في مستوى إشباع متوسط لهذه الحاجات .في المقابل،
ّ
المعيشية،
عال لحاجاتها .هذه الفوارق في المستويات
يتمتع أقل من سدس األسر ( )%13.2بمستوى ّإشباع ٍ
عززها تراجع مستوى المعيشة العام لألسر اللبنانية بين عامي  2004و ،2015إذ «تراجعت نسبة األسر ذات اإلشباع
العالي من  %26.58إلى  ،%13.2مقابل ارتفاع نسبة األسر ذات اإلشباع المتدني من %29.7إلى »%36.3
فيفيان عقيقي
يطلق املركز االستشاري للدراسات
وال ـت ــوث ـي ــق ،ال ـث ــال ـث ــة وال ـن ـص ــف مــن
بـ ـع ــد ظـ ـه ــر ال ـ ـيـ ــوم فـ ــي ق ــاع ــة قـصــر
األون ـي ـس ـك ــو ،دراسـ ـت ــه اإلح ـصــائ ـيــة
ت ـح ــت عـ ـن ــوان «األح ـ ـ ـ ــوال املـعـيـشـيــة
لــأســر ف ــي ل ـب ـنــان  2015ـ ـ ـ ـ الـنـتــائــج
وامل ـ ــؤش ـ ــرات ال ـع ــام ــة وامل ـن ــاط ـق ـي ــة»،
والتي تشمل نتائج مسح ّ األوضــاع
املعيشية لألسر املقيمة ،نفذه املركز
عامي  2014ـ ـ  ،2015وشمل أكثر من
 6آالف أس ــرة لـبـنــانـ ّـيــة ف ــي املـنــاطــق
كافة ،باستثناء الالجئني السوريني
وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن واألس ـ ـ ـ ــر الـ ـتـ ــي ال
تـحـمــل جـنـسـيــة لـبـنــانـ ّـيــة واملـقـيـمــن
فـ ــي مـ ـس ــاك ــن جـ ـم ــاع ـ ّـي ــة ك ــال ـف ـن ــادق
وامل ـس ـت ـش ـف ـي ــات ونـ ـ ـ ــزالء ال ـس ـج ــون.
ي ـ ــرص ـ ــد املـ ـ ـس ـ ــح  5أدل ـ ـ ـ ــة أسـ ــاسـ ـ ّـيـ ــة
(تـتـضـ ّـمــن  24مــؤش ـرًا ثــانـ ّ
ـويــا) هــي:
الوضع التعليمي ،املسكن ،خدمات
ً
املسكن ،الوضع الصحي ،فضال عن
ّ
االقتصادية لألسر.
األوضاع
تـتـضـ ّـمــن ال ــدراس ــة ت ـقــديــرات حديثة
ملــؤشــرات الفقر (الـنـقــدي والبشري)
والحرمان وعدم االنصاف في لبنان،
وتبرز على نحو ال لبس فيه الفوارق
الـ ـت ــي م ــا زالـ ـ ــت واسـ ـع ــة ب ــن ب ـقــايــا
الــريــف اللبناني مــن جهة واملنطقة
امل ـ ــرك ـ ـ ّ
ـزي ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـضـ ـ ّـم ال ـع ــاص ـم ــة
وأج ــزاء مــن األقـضـيــة املــاصـقــة لها،
ً
فضال عــن ظهور مــؤشــرات واضحة
على ترييف امل ــدن واتـســاع الـفــوارق
ّ
الطبقية داخلها.

المركز واالطراف
بحسب نتائج الدراسة ،يظهر اتساع
هامش الفوارق بني األطراف واملركز،
إذ «ي ـ ـضـ ـ ّـم الـ ـبـ ـق ــاع ال ـن ـس ـب ــة األك ـب ــر
لــأســر املـحــرومــة بنحو  %53.8من
مجمل االس ــر املقيمة فـيــه ،فــي حني
ان بـ ـي ــروت س ـج ـلــت ال ـن ـس ـبــة األقـ ــل،
اذ بلغت  %27.4مــن إجمالي األســر

ّ
التحسن النسبي في
الجنوب يعود إلى
عمليات إعادة اإلعمار
بعد عدوان تموز
املقيمة فـيـهــا .علمًا أن نسبة األســر
املـ ـح ــروم ــة ف ــي ال ـن ـب ـط ـيــة ()%50.9
والـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــال ( ،)%46.6ب ــاالض ــاف ــة
ّ
ال ــى ال ـب ـقــاع ،تـتـخــطــى امل ـع ـ ّـدل الـعــام
اإلجمالي لألسر املحرومة (،)%36.3
وخ ـص ــوص ــا ف ــي م ــؤش ــرات الــوضــع
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي وال ـ ـ ــوض ـ ـ ــع ال ـص ـح ــي
ّ
وخ ــدم ــات امل ـس ـكــن ،م ــا يـ ــدل عـلــى أن
هذه املناطق الواقعة في األطراف ما
ّ
املستمر
زال ــت تـعــانــي مــن الـحــرمــان
منذ عقود ،مقابل تسجيل الجنوب
( )%33.1وجـ ـب ــل ل ـب ـن ــان ()%31.8
وب ـ ـ ـيـ ـ ــروت نـ ـسـ ـب ــة أق ـ ـ ــل م ـ ــن املـ ـع ــدل
ّ
التحسن النسبي في
الـعــام .ويعود
الجنوب إلى عمليات إعادة اإلعمار
بعد عدوان تموز ،ما انعكس إيجابًا
ع ـل ــى م ــؤش ــري امل ـس ـك ــن وال ـت ـع ـل ـيــم،
فـ ــي حـ ــن أن األ ّس ـ ـ ــر املـ ـح ــروم ــة فــي
جـبــل لـبـنــان تـتــأثــر بـتــراجــع الــوضــع
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي وتـ ـ ـ ـ ـ ــردي ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
ّ
العامة ،واألسر املحرومة في بيروت
ّ
ّ
تتأثر باألوضاع االقتصادية.

ّ
االقتصادية :عامل
األوضاع
دليل
ّ
األشد
اإلفقار

بـ ــاالس ـ ـت ـ ـنـ ــاد ال ـ ـ ــى دل ـ ـيـ ــل األوض ـ ـ ـ ــاع
االقتصادية وحده ،الذي ّ
ّ
يعد العامل
ّ
األكثر تأثيرًا على األحوال املعيشية
لألسر في كل املحافظات ،زادت نسبة
األس ـ ــر امل ـتــدن ـيــة اإلشـ ـب ــاع ع ـلــى هــذا
الدليل الفرعي من  %49.1إلى %55.9

ب ــن ع ــام ــي  2004و ،2015ون ـسـبــة
األس ـ ـ ـ ــر املـ ـت ــوسـ ـط ــة اإلش ـ ـ ـبـ ـ ــاع ع ـلــى
الــدلـيــل نفسه مــن  %25.2إل ــى ،%31
فيما تــراجـعــت نسبة األس ــر العالية
االشباع من  %25.6إلى .%13.1
وي ـ ـعـ ــود ذلـ ـ ــك إلـ ـ ــى تـ ــأثـ ــر األوضـ ـ ـ ــاع
االقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي ــة بــال ـت ـق ـل ـبــات ال ـظــرفـ ّـيــة
(الـ ــركـ ــود وال ـت ـض ـخ ــم) ،م ــا يـنـعـكــس
ارتـ ـف ــاع ــا ف ــي ال ـب ـط ــال ــة لـ ــدى ال ـف ـئــات
الـعـمـ ّ
ـريــة الـنــاشـطــة اقـتـصــاديــا (بــن
 15و 64سنة) من  %9.2إلــى %11.9
بني عامي  2007و ،2015وتراجعًا في
دخــل األســر واألف ــراد نتيجة الوضع
األســاســي فــي العمل واإلعــالــة .تبلغ
نسبة اإلعالة  ،%50.4ويتفاوت هذا
املعدل بني حد أعلى قدره  %55.8في
بيروت وحد أدنى قوامه  %37.1في
البقاع ،ما يعني أن نحو ثلث السكان
يعيلون الثلثني الباقيني».

دليل خدمات المسكن إلى تراجع
ب ــات ــت األس ـ ــر تـعـتـمــد ع ـلــى قــدرات ـهــا
الـ ـ ــذاتـ ـ ـ ّـيـ ـ ــة ل ـ ـتـ ــأمـ ــن حـ ــاجـ ــات ـ ـهـ ــا مــن
ال ـخــدمــات ال ـعــامــة ،ويـظـهــر الـتــراجــع
فـ ــي م ــؤش ــرّ خـ ــدمـ ــات امل ـس ـك ــن الـ ــذي
ي ـق ـيــس ت ــوف ــر م ـي ــاه الـ ـش ــرب وم ـي ــاه
ّ
الكهربائية ووسائل
الخدمة والطاقة
الصرف الصحي والنفايات املنزلية
ووتيرة ّتصريفها ،من خالل مقارنة
نسبة توفر هذه الخدمات بني عامي
 2004و ،2015بـحـيــث زادت األس ــر
ذات اإلشباع املتدني من  %29.8إلى
 ،%48.9وانـخـفـضــت األس ــر العالية
اإلشباع من  %41.1إلى .%7.6
بحسب ال ــدراس ــة «يـتـبـ ّـن أن %41.1
مــن املـســاكــن فـقــط تعتمد عـلــى مياه
الشبكة العامة التي تصل إلى املنازل
بما يعكس حجم تراجع هذه الخدمة.
واألم ـ ــر نـفـســه يـنـطـبــق ع ـلــى الـطــاقــة
ّ
الكهربائية ،فعلى الرغم من اتصال
 %99.3من املساكن بالشبكة العامة،
ّ
إل أن عــدم كفايتها يدفع األســر إلى
االع ـت ـمــاد عـلــى م ـصــادر أخ ــرى لسدّ

