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«أولويات ّ
جيدًا مع ّ
النواب ال تتناسب ّ
ّ
أولويات المواطنين» .هذا ما خلص إليه المركز اللبناني للدراسات ،في إطار دراسته
ّ
الجهود التي بذلها البرلمان اللبناني لتلبية احتياجات المواطنين .فهل تتناسب أولويات البرامج االنتخابية الجديدة
مع أولويات اللبنانيين تلك؟ هذا ما حاولنا اإلجابة عنه من خالل مقارنة أولويات اللبنانيين ،وفق ّ
العينة التي درسها
ّ
المركز ،بالبرامج االنتخابية ألبرز األحزاب السياسية الممثلة في المجلس أو المرشحة إلعادة التمثل فيه

ّ
البرامج االنتخابية لألحزاب وأولويات اللبنانيين:

«كالم في كالم»!
إيلده الغصين
من خالل عمله في تقييم أداء مجلس
الـ ـ ـن ـ ـ ّـواب ال ـل ـب ـن ــان ــي وأعـ ـض ــائ ــه ،ق ـ ّـدم
امل ــرك ــز ال ـل ـب ـنــانــي لـ ـل ــدراس ــات دراسـ ــة
ّ
لـتـحــديــد حـجــم ال ـج ـهــود ال ـت ــي بذلها
أو يبذلها الـبــرملــان اللبناني لتلبية
احتياجات املواطنني .أجريت الدراسة
ّ
على ّ
تمثيلية من  2496مواطنًا
عينةٍ
ّ
لـبـنــانـيــا ،قــامــوا بترتيب أولــويــاتـهــم،
ومـ ـ ــن ثـ ـ ـ ّـم قـ ـ ـ ــارن املـ ــركـ ــز اح ـت ـي ــاج ــات
الـنــاس بــاألولــويــات الـتــي حـ ّـددهــا 65
نائبًا (عدد النواب الذين وافقوا على
التحاور مع املــركــز) .واستنتج املركز
ّ
أولويات ّ
النواب ال تتناسب ّ
ّ
جيدًا
«أن
ّ
ـات امل ــواطـ ـن ــن» .وبـحـســب
م ــع أولـ ــويـ ـ ً
مــوقــع «ن ـيــابــة ع ـنــي» ،ال ـخــاص بنشر
ّ
كل ما يتعلق بمراقبة املركز اللبناني
للدراسات للمجلس النيابي ،ظهرت
ّ
أساسية لدى
الئحة من سبعة هموم
ّ
امل ــواط ـن ــن ال ــذي ــن شـمـلـتـهــم ال ـعــي ـنــة،
وقـ ــد تـ ـص ـ ّـدرت الـ ــزيـ ــادات ف ــي أس ـعــار
السلع قائمة الشواغل لدى  21باملئة
م ــن امل ــواط ـن ــن ،تـلـتـهــا ال ـب ـطــالــة لــدى
ّ
الصحة
 11باملئة منهم ،ثــم تكاليف
وال ـت ـع ـلـ ّـيــم ل ــدى  8بــامل ـئــة ،وإم ـ ــدادات
ال ـك ـهــربــاء واملـ ـي ــاه ل ــدى  7ب ــامل ـئ ــة ،ثـ ّـم
اإلره ـ ـ ـ ــاب ل ـ ــدى  6ب ــاملـ ـئ ــة ،وم ـعــال ـجــة
النفايات الصلبة لدى  6باملئة ،وتزايد
الفقر لدى  5باملئة.
وفـيـمــا ش ـ ّـدد  58بــاملـئــة مــن املــواطـنــن
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـديـ ـ ــات االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ـ ّـيـ ــة
واالقـتـصـ ّ
ـاديــة (مـثــل الـبـطــالــة ،ارتـفــاع
ّ
األسعار ،الصحة ،التعليم ،الكهرباء،
املياه) ،فإن  30باملئة فقط من ّ
النواب
ش ــارك ــوه ــم ه ــذه ال ـه ـم ــوم .وف ــي إط ــار
مراقبة عمل املجلس النيابي وكيفية

ّ
تصدرت الزيادات في أسعار
السلع قائمة الشواغل لدى
المواطنين ( 21بالمئة) ،لكن
ذكرها كان نادرًا في البرامج
معالجته ألولويات اللبنانيني ،عرض
املــركــز اللبناني ل ـلــدراســات الـقــوانــن
الـ ــ 352الـتــي أق ــرت بــن حــزيــران 2009
ونـ ـيـ ـس ــان  ،2017وحـ ـص ــر أولـ ــويـ ــات
الـ ـن ــاس ب ـث ــاث ــة قـ ـط ــاع ــات أس ــاس ـي ــة:
ّ
الصحة والتعليم والكهرباء .وكانت
النتيجة أن واحدًا وثالثني قانونًا فقط
من أصــل  352عالجت هــذه الشواغل،
نسبة  9باملئة من إجمالي القوانني
أي ُ
التي أ َّقرت.
ـات السبع نفسها
وإذا أخذنا األولــويـ ّ
لدى املواطنني ،وقارناها مع البرامج
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة ل ـ ــدى مـعـظــم
األحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب املـ ـمـ ـثـ ـل ــة ف ـ ــي ال ـ ـبـ ــرملـ ــان أو
امل ــرش ـح ــة ل ـن ـيــل م ـقــاعــد ف ــي ال ـبــرملــان
ّ
الـ ـج ــدي ــد ،ي ــت ـض ــح أن ال ـ ـهـ ـ ّـوة ال ت ــزال
كـ ـبـ ـي ــرة ب ـ ــن أول ـ ـ ــوي ـ ـ ــات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن
وأول ـ ـ ــوي ـ ـ ــات ال ـ ـبـ ــرامـ ــج االن ـت ـخ ــاب ـي ــة.
عناوين كبيرة ووعــود فضفاضة وال
شيء قيد التحقيق ...وإذا كان الشعب
ال ي ـحــاســب ع ـلــى أس ـ ــاس ال ـبــرنــامــج،

أين «المحرومون»؟
لم تخرج فئات عديدة من الشارع منذ آخر انتخابات عام  ،2009وفي جولة بسيطة
على أولئك «املحرومني» من حقوقهم نذكر :ذوي االحتياجات الخاصة ،ضمان
ّ
ألوالدهن ،رفع ّ
ّ
سن الحضانة،
الشيخوخة ،النساء املحرومات حق منح الجنسية
تجريم زواج القاصرات ،الزواج املدني ،العمال األجانب ،عائالت املفقودين في لبنان،
متعاقدو الــدفــاع املــدنــي ،عائالت املوقوفني من غير محاكمات قضائية ،موظفو
ّ
املستشفيات الحكومية ،مياومو الكهرباء وجباة اإلكــراء… وتطول الالئحة .إال
أن تلك الفئات غــاب ذكرها عن برامج ّ
غالبية األح ــزاب ،ولــم يكن تناول حقوقها
ّ
صريحًا إال نادرًا ،فيما كانت اللوائح املستقلة أكثر جرأة في هذا السياق .وبينما
ّ
ذكر معظم األحزاب دعم املرأة وقضاياها ،إال أن منح الجنسية ورفع ّ
سن الحضانة
غابا عن الذكر.
وحــدهــا قضية املوقوفني اإلسالميني حضرت فــي برنامج تيار املستقبل ،لكن
فــي سـيــاق «حماية املجتمع اإلســامــي مــن تسلل التنظيمات اإلرهــابـيــة» ،وعلى
أساس «إصدار عفو عام يشمل املوقوفني اإلسالميني» ،ال التسريع في املحاكمات
العادلة لهم .أما الكتائب ،فدعا إلى «إلغاء املواد القانونية في قانون العقوبات التي
ّ
تجرم املثلية الجنسية» .كذلك طالب الكتائب في برنامجه بـ «تطبيق كامل للقانون
 220/2000الخاص بــذوي الحاجات الخاصة ،وال سيما في ما يتعلق بتجهيز
األماكن واملرافق العامة» .ودعا صراحة إلى «إقرار قانون مدني اختياري للزواج
املدني واألحوال الشخصية».

أم ــا ح ــزب الـكـتــائــب ،فـحـ ّـمــل برنامجه
«إق ــرار مشروع قانون إدارة النفايات
الصلبة بعد إجراء التعديالت الالزمة
(…) وإقـ ــرار االسـتــراتـيـجـيــة الوطنية
إلدارة النفايات الصلبة (…) وإق ــرار
اقـ ـت ــراح ال ـق ــان ــون املـ ـق ـ ّـدم م ــن الـكـتــائــب
الـلـبـنــانـيــة ،وال ـقــاضــي بــإلـغــاء الــديــون
املستحقة عـلــى الـبـلــديــات للصندوق
ال ـب ـل ــدي امل ـس ـت ـقــل ج ـ ــراء ع ـق ــود إدارة
الـ ـنـ ـف ــاي ــات ال ـص ـل ـب ــة ،وت ـع ـي ــن هـيـئــة
ناظمة لقطاع النفايات الصلبة تحت
وص ــاي ــة وزارة ال ـب ـي ـئــة» ،إض ــاف ــة إلــى
«تشجيع الـفــرز مــن املـصــدر ،وتحفيز
صناعات إعادة التدوير ،على أن تكون
هذه اإلدارة المركزية بإشراف الدولة».

مكافحة «المضاربة» بدل البطالة
ّ
الهوة ال تزال كبيرة بين أولويات اللبنانيين وأولويات البرامج االنتخابية (مروان طحطح)

ف ــا ّشـ ــيء ي ـ ــردع األح ـ ـ ــزاب وال ـل ــوائ ــح
واملــرش ـحــن مــن اس ـت ـعــادة الـعـنــاويــن
ن ـف ـس ـه ــا مـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــدورات االن ـت ـخ ــاب ـي ــة
السابقة ،حتى مــن دون ذكــر السبيل
إلى تحقيق عناوين البرامج.

ً
ّ
الصحية أوال
التكلفة

ف ـ ــي اإلعـ ـ ـ ـ ــان االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي ل ـ ـ ـ «تـ ـي ــار
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل»ُ ،ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـد َدت «الـ ـعـ ـن ــاوي ــن
الـ ـ ـع ـ ــريـ ـ ـض ـ ــة ل ـ ـ ـثـ ـ ــوابـ ـ ــت وأول ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــات
وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزامـ ـ ـ ــات م ـ ــرشـ ـ ـح ـ ــي ال ـ ـت ـ ـي ـ ــار»،
وذلـ ـ ـ ــك ت ـ ـجـ ــاه «الـ ـقـ ـض ــاي ــا ال ــوط ـن ـي ــة
واالقتصادية واالجتماعية والبيئية
واإلصــاح ـيــة» كـمــا ج ــاء فــي اإلع ــان.
ل ـكــن م ـق ــارن ــة ب ــأول ــوي ــات الـلـبـنــانـيــن
السبعة ،يبدو أن الشق االستشفائي
ه ــو الــوح ـيــد ال ــذي لـحـظــه الـبــرنــامــج،
واع ـ ـ ـدًا بــال ـع ـمــل ع ـلــى «ت ـط ــوي ــر نـظــام
ال ـت ـقــدي ـمــات الـصـحـيــة بــات ـجــاه إق ــرار
ال ـقــوانــن املتعلقة بــاعـتـمــاد البطاقة
ال ـص ـح ـي ــة» .واك ـت ـف ــى ال ـت ـي ــار األزرق
بــإل ـحــاق الـجـمـلــة اآلت ـي ــة ب ـمــا سبقها
«والتأكيد على إق ــرار مـشــروع قانون
حـ ـم ــاي ــة الـ ـشـ ـيـ ـخ ــوخ ــة» .أمـ ـ ــا ال ـت ـي ــار
ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ــر ،وف ـ ــي ب ـ ــاب ال ـص ـحــة
املـ ـن ــدرج ت ـحــت ع ـن ــوان «ت ــأم ــن حـيــاة
أف ـضــل» ،فـلــم يــذكــر نيته فــي مكافحة
غالء االستشفاء وارتفاع تكاليفه كما
جاء ضمن أولويات اللبنانيني.
في املقابل ،أولــى حزب الله التكاليف
ال ـص ـح ـي ــة شـ ـق ــا مـ ــن ب ــرن ــامـ ـج ــه عـبــر
«ت ــأم ــن الـتـغـطـيــة الـصـحـيــة الـشــامـلــة
ل ـل ـمــواط ـنــن ،إقـ ـ ــرار ق ــان ــون الـحـمــايــة
االج ـت ـمــاع ـيــة وضـ ـم ــان ال ـش ـي ـخــوخــة،
العمل على خفض الفاتورة الدوائية

ع ـب ــر ال ـح ــد م ــن االحـ ـتـ ـك ــار» .وفـ ــي مــا
يخص التكلفة الصحية ،أشــار بيان
«ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة» االنـتـخــابــي إلــى
«م ــواصـ ـل ــة مـ ـس ــار قـ ــانـ ــون ال ـتـغـطـيــة
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة الـ ـش ــامـ ـل ــة لـ ـ ــدى الـ ـلـ ـج ــان
ال ـن ـي ــاب ـي ــة إلـ ـ ــى حـ ــن إق ـ ـ ـ ـ ـ ــراره» .وف ــي
الصحة ،أفــرد حــزب الكتائب مساحة
ل ــرع ــاي ــة الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،وكـ ـ ـ ــان صــري ـحــا
لناحية «إقرار قانون الضمان الصحي
املجاني للذين تفوق أعمارهم  65سنة
بموازاة تعديل قانون العمل بما يفي
بمستلزمات التغطية الصحية لكافة
العاملني».

كلفة التعليم ليست أولوية
أمــا في تكاليف التعليم املرتفعة ،فقد
اكتفى بيان املستقبل االنتخابي بذكر
البند اآلتــي« :العمل على سد الفجوة
فـ ــي م ـس ـت ــوى ال ـت ـع ـل ـيــم بـ ــن امل ـ ــدارس
الرسمية والخاصة» ،من دون ذكر غالء
األقساط ومجانية التعليم .وانسحب
األمــر على برنامج التيار الوطني ،إذ
وعــد «بتعليم رسمي للجميع ،جــودة
ونوعية في البشر والحجر».
وجـ ــاء ف ــي م ــن ال ـبــرنــامــج االنـتـخــابــي
لحزب الله ،بند رفــع مستوى التعليم

ّ
المستقلون والمجتمع المدني
تـ ـع ـ ّـددت ل ــوائ ــح املـجـتـمــع امل ــدن ــي وال ـب ــرام ــج االن ـت ـخــاب ـيــة لـلـمــرشـحــن
املـسـتـقـلــن ،لـكــن مـعـظــم األه ـ ــداف هـنــا صـ ّـبــت فــي مــواج ـهــة الـفـســاد
والسلطة السياسية ،وأبــرز ما جــاء فيها كــان املكاشفة والشفافية
وتـعــزيــز الــرقــابــة ودور الـقـضــاء ومجلس ش ــورى الــدولــة وغيرها…
لكن في ما يتعلق حصرًا بالهموم السبعة األساسية للبنانيني ،ذكر
ً
برنامج ّ
تجمع «مواطنون ومواطنات في دولــة» مثال «توفير تغطية
صحية شاملة لجميع اللبنانيني املقيمني ممولة من الضرائب على
املداخيل الريعية» ،ولفت إلى «وضع نظام لضمان البطالة ولتحفيز
حصول الشباب على أول فرصة عمل» ،وذكــر كذلك «خفض كلفة
املعيشة وكلفة اإلنتاج املحلي ،من خالل االستثمار العام في شبكات
النقل واالتصاالت والكهرباء واملياه وغيرها».

ال ــرسـ ـم ــي ،ك ـم ــا ل ـ ــدى ب ــاق ــي األح ـ ــزاب
وال ـب ــرام ــج ،مــن دون اإلشـ ــارة صــراحــة
إلى آلية خفض األقساط .وفي التعليم
أشـ ــار ب ـي ــان «ال ـ ـقـ ــوات» إل ــى «أن كتلة
ال ـ ـقـ ــوات س ـت ـع ـمــل ع ـل ــى إق ـ ـ ــرار صـيـغــة
تؤمن لألهل الــدعــم والغطاء الالزمني
مـ ـق ــاب ــل ال ـ ـضـ ــرائـ ــب وال ـ ـ ــرس ـ ـ ــوم ال ـت ــي
يسددونها للدولة ملنحهم القدرة على
تعليم أبنائهم».

معالجة النفايات الصلبة

ّ
وف ـ ــي م ـ ــا ي ـت ـع ــل ــق ب ـ ــأزم ـ ــة ال ـن ـف ــاي ــات
ال ـت ــي ح ـص ــدت  6ب ــامل ـئ ــة م ــن ش ــواغ ــل
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن ،وعـ ـ ـ ــد بـ ــرنـ ــامـ ــج تـ ـي ــار
املستقبل «بــإنـهــاء أزم ــة الـنـفــايــات من
خالل خطة شاملة لكل لبنان ،ووضع
ال ـبــدائــل الـعـلـمـيــة والـبـيـئـيــة للمطامر
الـقــائـمــة ،ومــن ضمنها إنـشــاء معامل
حـ ّ
ـراريــة تنهي مشكلة مـئــات املـكـ ّـبــات
الـعـشــوائـيــة ومـخــاطــرهــا عـلــى البيئة
والصحة العامة».
أما التيار الوطني الحر ،فاكتفى ببند
«بيئة نظيفة وامل ـلــوث يــدفــع» إضافة
إلى «خطة ال مركزية للنفايات» .فيما
لـحــظ بــرنــامــج ح ــزب ال ـلــه االنـتـخــابــي
«وض ـ ــع م ـخ ـطــط ت ــوج ـي ـه ــي مـتـكــامــل
ألزم ـ ـ ــة الـ ـنـ ـف ــاي ــات ال ـص ـل ـب ــة يـتـضـمــن
ً
ح ـل ــوال آن ـيــة واس ـتــرات ـي ـج ـيــة» .بينما
وعد البيان االنتخابي لـ «القوات» بأن
«الـكـتـلــة ل ــن تــوفــر ج ـه ـدًا ف ــي معالجة
أزم ــة الـنـفــايــات ،مــع إي ـجــاد حــل بيئي
ل ـل ـن ـفــايــات امل ـن ــزل ـي ــة» .ب ـي ـن ـمــا وع ــدت
حركة أمــل «بتنفيذ املشاريع البيئية
الــازمــة املتصلة بحل أزم ــة النفايات
والصرف الصحي نهائيًا».

في الشق املتعلق بتوفير فرص العمل،
وهــو ما يتوافق مع «البطالة» كثاني
أب ـ ــرز ش ــاغ ــل ل ـل ـب ـنــان ـيــن ،ذكـ ــر ال ـت ـيــار
الــوط ـنــي ال ـحــر «إي ـ ــاء املـصـلـحــة لليد
ال ـعــام ـلــة الـلـبـنــانـيــة وتـفـضـيـلـهــا على
اليد العاملة األجنبية» ،ليس هذا فقط
ال ـحــل الـ ــذي يـ ــراه ال ـت ـيــار مـنــاسـبــا ،بل
«رعــايــة الطبقات املضطهدة والفقراء
واملهمشني في نظام عمل منفتح يتيح
الـ ـف ــرص ويـ ــواجـ ــه الـ ـتـ ـح ــدي ــات»… أي
ٌ
محدد.
فرص وأي تحديات؟ ال شيء
وفــي البطالة ،يبدو أن منع املضاربة
على الـيــد العاملة اللبنانية هــو ّ
الهم
األول لـ ــدى األحـ ـ ـ ــزاب امل ـس ـي ـح ـيــة ،مــن
دون الـحــديــث عــن زي ــادة فــرص العمل
وم ـك ــاف ـح ــة أسـ ـب ــاب ال ـب ـط ــال ــة األخـ ــرى
غير اليد العاملة األجنبية .ومكافحة
امل ـضــاربــة أم ــر ينسحب عـلــى بــرنــامــج
«ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة» ،فيما ب ــدا البعد
السياسي والكياني للدولة في صلب
أولــويــات ال ـقــوات ،إضــافــة إلــى ترسيم
الحدود والحريات العامة واستقاللية
ّ
القضاء والالمركزية ودعــم املــرأة .لكن
ح ــرك ــة أم ــل ذك ـ ــرت ص ــراح ــة م ــا يــأتــي:
«ت ــول ـي ــد فـ ــرص ال ـع ـمــل ف ــي الـقـطــاعــن
العام والخاص بما يــؤدي إلى خفض
م ـع ــدالت ال ـه ـج ــرة» .شــأنــه ش ــأن بــاقــي
األحزاب السياسية ،أفرد حزب الكتائب
مـ ـس ــاح ــة واس ـ ـعـ ــة ل ـت ــرس ـي ــم الـ ـح ــدود
ودع ــم الـجـيــش والـسـيــاســة الخارجية
والشفافية والالمركزية ،وهي أمور لم
تأت ضمن أولويات اللبنانيني إال في
ِ
مــا يخص اإلره ــاب .وفــي البطالة دعا
بيانه إلــى «اسـتـحــداث برنامج تأمني
ضــد الـبـطــالــة لحماية ال ـفــرد وعائلته
أثناء البطالة القسرية».
«نقص» في إمدادات الكهرباء واملياه
أم ـ ــا فـ ــي مـ ــا ي ـخ ــص ه ـ ـ ّـم ال ـل ـب ـنــان ـيــن
ّ
املـتـعــلــق ب ــإم ــدادات امل ـيــاه والـكـهــربــاء،

ُ
فذكر في برنامج التيار الوطني الحر
ض ـمــن ال ـع ـمــوم ـيــات «اع ـت ـم ــاد الـطــاقــة
البديلة ،وتــأمــن نوعي ملياه الشفة»،
وفي ما عدا ذلك كانت هموم البرنامج
بـشـعــار «م ـكـ ّـمـلــن» تـتـفــق عـلــى زي ــادة
تمثيل املرأة واالنفتاح على املغتربني.
أمــا حركة «أم ــل» التي منحت تطبيق
الدستور وإلغاء الطائفية السياسية
«ح ـص ــة األس ـ ــد» م ــن بــرنــام ـج ـهــا ،فلم
تتوافق أولويات برنامجها مع العدد
األكـبــر مــن مشاغل اللبنانيني ،لكنها
وع ــدت فــي الـبـنــود املتعلقة بــإمــدادات
املياه والكهرباء «باستكمال مشاريع
البنى التحتية األساسية من مشاريع
ّ
جر املياه ،وفي الطليعة إنهاء املراحل
املتصلة باستكمال مشروع الليطاني،
وت ـن ـف ـيــذ وإن ـ ـجـ ــاز ال ـخ ـط ــط ال ـحــدي ـثــة
إلن ـت ــاج ال ـك ـهــربــاء وتــوزي ـع ـهــا رسميًا
وت ـح ــري ــر امل ــواط ـن ــن م ــن االش ـ ـتـ ــراك».
كذلك انـفــردت الحركة بمنح مواجهة
اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ( 6ب ــاملـ ـئ ــة م ـ ــن أول ـ ــوي ـ ــات
الـلـبـنــانـيــن) ،وت ـحــدي ـدًا «الـتـكـفـيــري»،
مساحة من برنامجها.

تجاهل ارتفاع أسعار السلع
والفقر

وفـيـمــا ت ـصـ ّـدرت ال ــزي ــادات فــي أسـعــار
ال ـس ـلــع ،وف ــق دراسـ ــة امل ــرك ــز الـلـبـنــانــي
لـ ـ ـل ـ ــدراس ـ ــات ،ق ــائـ ـم ــة ال ـ ـشـ ــواغـ ــل ل ــدى
املواطنني ( 21باملئة) ،كان ذكرها نادرًا
ف ــي الـ ـب ــرام ــج .أول ـ ــى «ح ـ ــزب الـ ـل ــه» في
برنامجه االنتخابي شقًا للسياسات
ّ
أولويته تجاه «إصالح
املالية ،ذكر فيه
النظام الضريبي ومواجهة الضرائب
ال ـتــي ت ـط ــاول ذوي ال ــدخ ــل امل ـح ــدود».
ّ
أم ــا س ــن قــوانــن لـحـمــايــة امل ـ ــرأة ،ذوي
االحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاج ـ ــات ال ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،وإنـ ـ ـج ـ ــاز
املـحــاكـمــات وتـحـســن وض ــع السجون
وإق ـ ـ ـ ــرار ال ـع ـف ــو ال ـ ـعـ ــام ملـ ــن يـسـتـحـقــه،
وعـ ــودة ال ـنــازحــن ال ـس ــوري ــن… كلها
ن ـقــاط ذكــرهــا الـبــرنــامــج االنـتـخــابــي لـ
«ح ــزب ال ـل ــه» ،وه ــي مـطــالــب أســاسـيــة،
ل ـك ـن ـه ــا ل ـ ــم ت ـ ـن ـ ــدرج م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ض ـمــن
األولويات السبعة للمواطنني.
وف ــي ه ــذا ال ـش ــق ،ك ــان ح ــزب الـكـتــائــب
أكـثــر اهـتـمــامــا ،إذ أعـلــن فــي برنامجه
نـ ّـيـتــه «خ ـفــض الـضــريـبــة عـلــى القيمة
امل ـضــافــة إل ــى  10بــاملـئــة وال ـع ـمــل على
اإلص ـ ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـضـ ــرائ ـ ـبـ ــي بـ ـ ـه ـ ــدف رف ــع
نسبة الضرائب املباشرة في مجموع
اإلي ـ ــرادات الـضــريـبـيــة م ـقــارنــة بنسبة
الضرائب غير املباشرة» .ووعــد أيضًا
ّ
«بإنشاء مكتب خــاص مكلف مكافحة
ّ
التهرب الضريبي» و«تطبيق الضريبة
ال ـت ـص ــاع ــدي ــة امل ـ ــوح ـ ــدة ع ـل ــى ال ــدخ ــل
لضمان العدالة االجتماعية».

مقالة

ّ
السياسيون ...الجهلة
ّ
ّ
األحوال ّ
ّ
ّ
املضي قدمًا
بكيفية
سيد املوقف في ما يتصل
ومحمد دياب
سامي عطاالله
ّ
في موضوع الالمركزية.
ّ
خضم موسم االنتخابات النيابية ،أطلقت األحــزاب وبــاالنـتـقــال إلــى مجموعة أخ ــرى مــن الـسـيــاســاتّ ،
في
عبر
ّ
ّ
القوي لجهود الدولة الهادفة إلى الحدّ
ّ
ّ
ّالسياسية فــي لبنان ،سلسلة مــن الــوعــود السياساتية ،النواب عن دعمهم
ّ
التي تراوح بني الالمركزية واإلنماء املتوازن ،وبني توفير مــن أوج ــه الـتـفــاوت االجـتـمــاعــي وبـلــورة بــرامــج متكاملة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الصحية الشاملة وإص ــاح نظام التقاعد .وفي
الرعاية
مستعدين الستتباع ذلك
للحد من الفقر ،إال أنهم غير
ّ
ـن أن التعبير عــن مـثــل ه ــذه امل ّــواق ــف الـسـيــاســاتـيــة ال بــالـسـيــاســات املــائـمــة لـبـلــوغ ه ــذه ال ـغــايــات .عـلــى سبيل
حـ ّ
ّ
ّ
االجتماعية بطرق
يتطلب منهم الـجـهــد الـكـثـيــر ،ف ــإن مـهــمـ ّـة ش ــرح الطريقة املثال ،يمكن التعامل مع أوجه التفاوت
ّ
الفضلى لتحقيق هذه الوعود تختلف كل االختالف ،إذ شتى ،مثل خفض الضرائب على االستهالك ،أو زيادة
ّ
ّ
السياسيني أن
يحتم ذلك على
يتمتعوا بمستوى أدنى من الضرائب على الدخل أو األرباح ،أو بلورة برامج مكافحة
ّ
اإلملام بالسياسات باإلضافة ّ إلى اتساق مواقفهم بشأن الفقر ،أو تعديل قانون اإليجارات الصادر عام  ،2014أو
ّ
مما ّ
تقدم .ومن أصل ّ
صدقية .أي مزيج ّ
عدد من القضايا املترابطة حتى تكون لوعودهم
النواب الثالثة واألربعني
وبعبارة أخرىّ ،
ّ
ّ
الدعوة
عند
السياسية
يتعي على األحزاب
ال ــذي ــن يــدع ـمــون ال ـح ــد م ــن أوج ــه ال ـت ـفــاوت االجـتـمــاعــي،
ّ
إل ــى اع ـت ـمــاد سـيــاســة م ـح ــددة مــن قـبـيــل تــوفـيــر الــرعــايــة تـسـعــة وع ـش ــرون فـقــط م ـس ـت ـعـ ّـدون لـخـفــض الـضــرائــب
ّ
ّ
الصحية الشاملة أو مكافحة الفقر ،أن تقترح تدابير مالية على االستهالك ،ما من شأنه أن يساعد على تقليص
ّ
لبلوغ هذه األهداف.
تنازلية .أربعة
الفجوة ،لكون الضريبة على االستهالك
ّ
ّ
ضمن إطار عمل املركز اللبناني للدراسات الذي يتناول وعشرون منهم فقط مستعدون لزيادة الضرائب على
ّ
البرملان ،سعينا إلى تحديد مواقف النواب من ًالسياسات الــدخــل واألرب ـ ــاح[ ،]1وسبعة عشر فقط يــريــدون إلغاء
ّ
ّ
ّ
املتصلة بمجموعة مــن سبع وعشرين قضية تتضمن قانون اإليجارات الصادر عام .2014
ّ
الــامــركـ ّ
ـزيــة ،ال ـضــرائــب ،الـف ـقــر ،الــرعــايــة الـصـحــيــة ،دعــم وقـ ــد ت ـك ــون اآلراء ال ـس ـيــاســاتـ ّـيــة ل ـب ـعــض ال ـ ـنـ ـ ّـواب ذوي
القطاعات اإلنتاجية ،قانون اإليـجــارات ،الخدمات ّ
العامة ،االن ـت ـم ــاءات ال ـس ـيــاسـ ّـيــة املـخـتـلـفــة م ـت ـقــاربــة ف ــي ح ــاالت
ّ
امللكية ّ
العامة،
يجر البناء على هذا التالقي للتشريع.
حقوق املــرأة ،عقوبة اإلعــدام ،من بني جملة أخــرى ،ولكن لم
ً
ِ
ّ
الصحية .ففيما أعرب ّ
أمور أخرى ،إضافة إلى تحديد
النواب
مستوى التزام املدافعة عن ونسوق هنا مثال الرعاية
ّ
بأغلبيتهم الساحقة عن دعمهم لتوفير الرعاية الصحيةّ
ّ
هذه السياسات ،من خالل النظر في اتساقها مع مواقفهم
م ــن س ـيــاسـّـات أخـ ــرى ذات ص ـلــة .ول ـه ــذه ال ـغــايــة ،قابلنا لجميع املــواطـنــن ،لــم يـتـحـ ّـول هــذا الـتــوافــق إلــى سياسة
ّ
خمسة وستني نائبًا من مختلف ّ األحزاب
السياسية من ملموسة يستفيد منها املواطنون .في الوقت عينه ،يبدو
املشرعني الـ ،128وهم ّ
ّ
ّ
إجراء
على
وافقوا
النواب الذين
بني
أن قــانــون اإلي ـجــارات الــذي أقــره البرملان عــام  2014هو
ً
القضايا السبع والعشرين،
املقابلة ،وذلــك خــال عامي  2015و ،2016لنسألهم عن األكثر إثــارة للجدل من بني
ّ
ّ
ّ
السياساتية.
تفضيالتهم
إذ إن ــه قــد حــقــق أدن ـ ّـى مـسـتــوى من
للوهلة األولى ،يبدو ّ
ّ
ّ
يدعمون
اب
النو
أن
التوافق بني الـنــواب الــذيــن قابلناهم.
ّ
ّ
الصحية لجميع
بشدة توفير الرعاية
وقـ ـ ـ ــد دعـ ـ ـم ـ ــه ن ـ ـحـ ــو ث ـ ـلـ ــث الـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ّـواب،
املــواط ـنــن ،وتــوسـيــع الــامــركـ ّ
ـزيــة على
ف ـي ـمــا أعـ ــرب ال ـث ـل ـثــان ال ـب ــاق ـي ــان عن
م ـس ـتــوى ال ـق ـض ــاء ،والـ ـح ـ ّـد م ــن أوج ــه
معارضتهم له أو عن حيادهم .وما
ثلث
أي
نائبًا،
24
أن
بدا
ّ
ُ َ َ
امللكية
الـتـفــاوت االجـتـمــاعــي ،وحـمــايــة
يدعو إلى االستغرابّ ،أن القانون قد
ّ
ّ
العامة ،وخفض الضرائب على بعض النواب المستطلعين،
نجح بحصد ما يكفي من األصوات
ّ
ّ
إلمـ ــراره ،عـلــى الــرغــم مــن مـحــدوديــةّ
ال ـس ـلــع االس ـت ـهــاكــيــة األس ــاس ــي ــة ،أو
الحماسة
مفرطو
ّ
ّ
ّ
ّ
حتى إلغاءها ،ومنح املرأة الحق بإعطاء
الــدعــم ال ــذي يحظى بــه .كيف يمكن
إلى
ة
الالمركزي
بشأن
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
حد ّ
اللبنانية لزوجها وأوالده ــا.
الجنسية
لقضي ٍة ال تتمتع إال بالقليل من
إذًا
بالدولة
يضر
ّ
ّ
غ ـيــر ّأن تــأي ـيــدهــم ه ــذا ي ـتــاشــى عند
الفعلي أن تتحول إلى قانون،
الدعم
ّ
في حني ّأن مسألة الرعاية الصحيةّ
ال ـت ـم ـ ّـع ــن ف ــي ت ـف ـض ـيــات ـهــم املــت ـص ـلــة
بسياسات أخرى.
عال
الشاملة التي تحظى بمستوى ٍ
ّ
الالمركزية .فعلى الرغم من
لنأخذ مثل
مــن الـتــوافــق لــم تستحل بـعــد واقـعــا
تأييد الـنـ ّـواب الـقـ ّ
ـوي إلنشاء مجالس أقضية منتخبة ،ال مـلـمــوســا؟ ال شـ ّـك فــي ّأن ذلــك يلقي بـظــال قــاتـمــة على
ّ
تتسم مواقف الكتل النيابية حول صالحيات هذه املجالس ص ــدق امل ــواق ــف الـسـيــاســاتـ ّـيــة ال ـتــي أع ــرب عـنـهــا ال ـنـ ّـواب
بــاتـســاق ق ــوي .ويــدعــم
بعض ال ـنـ ّـو ّاب إعـطــاء صالحيات خالل املقابالت ،أو على قدرتهم على البناء على التوافق
ّ
واسعة ملجالس األقضية حتى تتمكن من بلورة املشاريع وتحويله إلى سياسة تعالج حاجات الناس.
ّ
الحاليون ـ بال ّ
ّ
وت ـن ـف ـيــذهــا ،فـيـمــا يـعـتـقــد آخ ـ ــرون ب ــوج ــوب ح ـصــر هــذه سيطلق ّ
شك ـ مجموعة
النواب واملرشحون
ّ
ّ
ّ
السياساتية ،لكنهم لن يتمعتعوا ّ
الـصــاحـيــات ببضع مـسـ
صدقية
بأي
ـؤولـ ّـيــات .ولـيــس تـضــارب اآلراء من املواقف
ّ
ّ
إشكالي ًةّ ،
ّ
االتساق الذي ّ
لكن عدم
بحد ذاته ما يطرح
تنم إن لــم يتقدموا بتفاصيل مـحــددة حــولـهــا .طبعًا ،يمكن
ّ
ّ
ّ
عنه أجــوبــة ال ـنــواب عند ســؤالـهــم عــن امل ــوارد املــالــيــة التي بعض النواب املشاركة في حوار ّ
فعلي بشأن السياسات
ّ
ّ
ّ
ّ
يتعي تزويد مجالس األقضية بها.
املشرعني زمالئهم .إال أن عددًا كبيرًا
مع الجمهور ،كما مع
ّ
عند مقارنة املواقف التي أعلنها ّ
النواب بشأن صالحيات منهم قد أثبتوا ،خــال واليتهم ،أنهم يفتقرون إلــى فهم
ّ
ّ
ّ
مجالس األقضية بمواقفهم من املوارد املالية التي يجب القضايا األساسية ،أو أنهم غير ّمستعدين للسعي إلى
تخصيصها لـهــذه األق ـض ـيــة ،ب ــرزت إشـكــالـيــات أخــرى تحقيق املصلحة الـعـ ّـامــة .وسيتطلب تحسني ذلــك على
عــديــدة .ذلــك ّأن ربــع ال ـنـ ّـواب الــذيــن قابلناهم أعــربــوا عن
على نحو تدريجي ،تحقيق نقلة لدى
األرج ــح ،وإن كــان ّ
آراء غـيــر متناسقة بـشــأن الــامــركـ ّ
ـزيــة .فـهــم يـحـ ّـبــذون الناخبني للمطالبة بتحل ّي قادة البالد املنتخبني بالكفاءة.
ّ
ّ
م ـنــح صــاح ـيــات مـ ـح ــدودة مل ـجــالــس األق ـض ـي ــة ،لـكــنـهــم وع ـنــدهــا ،يمكن أن نـتــوقــع مــن املــرش ـحــن واألح ـ ــزاب أن
ـؤيــدون تزويدها بـمــوارد ّ
يـ ّ
مالية كبيرة ،ال تتناسب مع ي ـع ـت ـمــدوا ب ــرام ــج س ـيــاســاتـ ّـيــة وت ـف ـض ـيــات سـيــاســاتـيــة
ّ
ّ
مـســؤولــيــاتـهــا .وب ــدا أن أرب ـعــة وعـشــريــن نــائـبــا ،أي ثلث واضحة ومحددة في حمالتهم االنتخابية.
ُ َ َ
ّ
ّ
الالمركزية
النواب املستطلعني ،مفرطو الحماسة بشأن
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
إلى حد
يضر بالدولة ،إذ إنهم يحبذون منح صالحيات [ ]1في الواقع 20 ،فقط من أصل  43نائبًا مستعدون
ّ
ّ
واسعة ملجالس األقضية ومدها بموارد مالية أكثر من لخفض الضريبة على االستهالك وزيادة الضريبة
ّ ّ
وفعليًا ،قلما يسهم ذلك في تقليص
الالزم ،تزيد على نسبة الـ %35املعتمدة معيارًا مرجعيًا على رأس املال.
دول ـ ّـي ــا .وم ــن ال ـج ـلـ ّـي أن ع ــدم ال ــوض ــوح ه ــو ف ــي أحـســن التفاوت في الدخل.

