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 «روناكو »لكي ال يقتلهم الفقر قبل  نانيوتاجه اللبهذا ما يحمليون دوالر شهرّيًا، 26

 
 الدكتور زكريا حمودان 

 مدير المؤسسة الوطنية للدراسات واإلحصاء
لمواطن اللبناني، اهو الفقر والجوع الذي يأتي بعد عدة أشهر من تسكير البلد وانخفاض القدرة الشرائية لدى قد يكون فيروس كورونا قاتاًل، ولكن األكثر خطورة في لبنان اليوم 
بدأت  آذار تّم إعالن التعبئة العامة، وهنا 15شباط، ومنذ  21َهول ما يحصل أتت كورونا لتضرب الوطن منذ بعدما نالت األزمة المالية من الكثير من العائالت اللبنانية. أمام 

 األزمة.
شفائي غير متوازن ع نظام استإلغاثة العائالت األكثر فقرًا، فظهر جليًا خرق هذه التعبئة بالتزامن م منذ بداية التعبئة العامة حتى اليوم، لم تستطع الحكومة إطالق خطة سريعة

ا التي كان يجب تطبيقها منذ بداية األزمة إلنقاذ ما تبقى من الوطن قبل أن َتنهش كورونولن يستطيع تلبية اإلنفجار الصحي حال حصوله. إنطالقًا منه، نقّدم الدراسة التالية 
 الوطن والمواطن.

  
 خطة شهرية إنقاذية

ألف، وهم  120ألف شخص، بحيث يصل عديد األجهزة األمنية إلى قرابة الـ 300ووظائف مختلفة تصل إلى تعتمد السلطة اليوم على عديد من الموظفين العاّمين وأجهزة أمنية 
 .25أو األقضية الـ 8موزعون على مختلف المحافظات الـ

  
 لفريق العم - 1

ذا اعتمدنا على األقضية بهدف تضييق الدائرة، واعتمدنا على األجهزة األمنية وبعض الموظفين من اإلدا هم رات العامة في األقضية والمحافظات، يتم توزيعهم بناء لموقع سكنوا 
 ء لخطة نستعرضها تباعًا.والحجم السكاني لكل قضاء، نكون أمام فريق عمل متكامل بإدارة الجيش اللبناني وُتحدد آلية عمله بنا

  
 تحديد العائالت التي تحتاج مساعدة - 2

ة التي يالتخّبط كان حتى اليوم بعدم إقرار خطة واضحة لجمع األسماء، فتارة يتم اقتراح نموذج للبلديات وطورًا من خالل وزارة الشؤون اإلجتماعبالنسبة للعائالت األكثر فقرًا، إّن 
والبلديات،  بين العائالت األكثر فقراً  لة. أّما بالنسبة للبلديات وتسجيل األسماء، فهذا خرق للتعبئة العامة وباب نحو نشر كورونا بشكل واسع خاصةألف عائ 44تمتلك داتا بـ

 هيكلية جمع األسماء بدون نشر كورونا عبر األوراق: 1لذلك نقترح في الرسم التوضيحي رقم 
عدة ضمن معايير الطلبات لفرزها نحو الخاليا في األقضية، ليتم إلغاء من ال يستحق المساساعة، يمكننا تجميع  72بسيط وخالل بكل بساطة ومن خالل موقع إلكتروني 

ا من خالل ل كوروننلغي عملية تناق محددة أهمها َشطب جميع موظفي القطاع العام من هذه اللوائح ومن تحدده اللجان الالمركزية بإدارة الجيش اللبناني. من خالل هذه اآللية
 األوراق، ونضمن تسجيل جميع البيانات بالتفصيل.

  
 التكلفة المالية: - 3

 100نفترض وجود ونيِّّف، وسالتكلفة المالية ونوع المساعدات للعائالت األكثر فقرًا، إنطالقًا منه واعتمادًا على أرقام وزارة الشؤون اإلجتماعية مضروبة بإثنين  كثر الحديث عن
 :2كلفة كما ُيظهر الرسم التوضيحي رقم ألف لكل عائلة، فستكون الت 300ائلة محتاجة للمساعدة، واعتماد معيار حصة غذائية ومبلغ مالي رمزي يقّدر بـألف ع

موظف مستوى إنتاجيتهم متدن ويسود جزء منه  ألف 300مليارات دوالر على  5.4مليون دوالر شهريًا من أجل العائالت األكثر فقرًا هو رقم زهيد في دولة تدفع  26تكلفة قرابة 
 اسات مليئة بالفساد.مليارات دوالر خدمة لدين عام تراكم بسبب سي 5.4الفساد، وكذلك 

سوده أّن هذا األمر ال ية األمر وقد يجد البعض أننا أمام رقم زهيد، ويقول اآلخر من الطبقة السياسية اننا كّنا نستطيع أن نطعم جميع هؤالء على مدى سنوات، لكّن حقيق
قرًا إذا لم يصبها قر العائالت األكثر فالفساد، ورائحته نظيفة ال تلزيمات فيها، بل يعتمد على تعزيز إنتاجية القطاع العام لخدمة الوطن، ومحاربة الفقر قبل أن يقتل هذا الف

 كورونا.
، فستكون التكلفة عظيمة جدًا، إذ ستنتشر الجثث على الطرقات، وسينهار النظام الصحي في لبنان، وتكون التكلفة ختامًا، إذا ما انتشر فايروس كورونا بين العائالت األكثر فقراً 

لك المشاهد تلصحافة واإلعالم العالمية، كما ال ُيحمد عقباه، لنتحّول كما يّدعي البعض حاليًا، مِّن مثال تتحدث عنه الدول بالنسبة لإلجراءات، إلى مثال حزين تتداوله وكاالت ا
 التي تم تداولها عن غرق الوطن بالنفايات في وقت سابق.

 


