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 في قنابل موقوتة اجتماعية وأمنية أرقام اقتصادية صارخة

 
    ذو الفقار قبيسي

اكم اآلن في لبنان، وفي احصاءات من مصادر محلية نادرا ما تراكم كم كبير من القنابل االقتصادية الموقوتة في فترة وجيزة من الزمن بالحجم الذي يتر 
 :ودولية منها

 .ة الى دعم سريعطفل منهم, بحاج ١,3٤٤مليون طفل يعيشون في لبنان أي  2,١من األطفال. من أصل  %٦٤ -١
 .ألف طفل باتوا خارج المدرسة ٤٠٠% من األسر أوقفت تعليم أطفالها و١٥من األسر في لبنان أرسلت أطفالها الى العمل و %٩ -2
قول انها % من األسر ت٧٧واحد على األقل, تخّطى احدى وجبات الطعام األساسية أو نام بال عشاء و % من األسر في لبنان لديها طفل3٠أكثر من  -3

% من األطفال 3٠و 2٠2٠ال أصبحوا اسوأ حاال مما كانوا عليه في بداية % من األطف٨٠تفتقر الى ما يكفي من طعام أو ما يكفي من المال لشراء الطعام و
 .لية التي يحتاجون إليهاال يتلقون الرعاية الصحية األو 

أضعاف  3ر يوميا( بمعدل دوال ١,3ونسبة الفقر المدقع )أقل من  2٠2٠% عام ٥٥الى  2٠١٩% عام 2٨ارتفعت نسبة الفقر بين السكان في لبنان من  -٤
 .% ينامون ببطون خاوية3٠% خالل الفترة نفسها. وبالتالي بمقياس الفقر المدقع 23% الى ٨من 

% من العاملين تراوح رواتبهم الشهرية ما ٧٠الشرائية, و% من العاملين في لبنان يتقاضون رواتبهم بالليرة التي فقدت الجزء األكبر من قيمتها ٩٥ أكثر من -٥
ن صعوبة في مليون شخص من السكان يجدو  2,٥% من الرواتب ال تكفيها األساسيات, وان ٨٥« الدولية للمعلومات»ب ماليين ليرة. فيما حس 3و ١,٥بين 

 ٤وحتى اآلن. وان السلة الغذائية التي كانت كلفتها لعائلة من  2٠١٩ول % من تشرين األ٤١٥الحصول على احتياجاتهم األساسية, وان نسبة الغالء ارتفعت 
 .مليون ليرة 2,٥٠ألف ليرة أصبحت توازي اآلن  ٤٥٠توازي  2٠١٩ألول أشخاص في تشرين ا

يه أكثر من نصف اللبنانيين من أزمات عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر, يعاني ف ١٠ن صّنفه البنك الدولي من ضمن أسوأ انهيار اقتصادي في لبنا -٦
أسر  ٩أسرة لبنانية هناك  ١٦% من بين ٧3% وعكار ٨3للبنانية أظهرت أن غالبيتهم في البقاع انعدام األمن الغذائي. ودراسة في كلية الصحة في الجامعة ا

 %3٧,٧٠والفاكهة ومنتجات األلبان. وان مدخول نحو % من هذه األسر تتخلى عن وجبة غذاء أساسية ال تشمل اللحوم ٧٠ل أقل من وجبتين في اليوم وتأك
قة ال يتقاضون أي مدخول, وان عدد الذين كانوا يصنفون ضمن الطب %2٠,١دوالرا ونحو  ٨٠أي أقل من  مليون ليرة شهريا ١,٥من السكان يقل عن 

% يلجأون لبيع أثاث منازلهم ٤٠لتسديد االيجار وان نحو  ١٨,3٠ من أسباب االستدانة لتوفير الغذاء تليها 3٧,٩٠% وان ٥٠المتوسطة والغنية تراجع بنسبة 
في األسبوع للحصول على الغذاء  % ممن يعانون من انعدام األمن الغذائي يقترضون لثالثة أيام٨3الى بيع أصولهم االنتاجية, وان % لجأوا 2٥لتأمين الغذاء و

 .أيام ٤% يقللون طعامهم ليكفي 3٠و
دوالرا أو ما  ٤٥٠ليرة شهريا, و ١٥٠ألف و 3٩2ماليين ليرة سنويا بنزين, أو ما يعادل  ٤,٧ر في السنة تشمل كيلومت ١٥٠٠٠تسير كلفة تشغيل سيارة  -٧

ليرة شهريا, أي ان  2٥٠ألف و ٧3١زيت.. بحسب السعر الرائج في السوق الحرة أو ما يعادل مليون ليرة سنويا صيانة وتغيير عجالت وتغيير  ٨,٧٧يساوي 
% من متوسط ٩٦يبا ضعف الحد األدنى لألجر وما يوازي ليرة أي ما يوازي تقر  ٤٠٠ألف و ١23ة استعمال السيارة شهريا بين فيول وصيانة تبلغ مليون وكلف

يرة كما أعلن ألف ل 2٠٠ليرة اتجاها الى  ٧١3٠٠وف تزداد المشكلة سوءا مع ارتفاع سعر صفيحة البنزين الى األجر المصرح عنه للضمان االجتماعي. وس
 .وزير الطاقة

ألف ليرة لصفيحة  3٥غرامات. ومع كهرباء ال تزيد عن ساعتين يوميا, ومع  ٤٠٨ليرة  2٧٥٠غراما و ٨٨3ليرة  ٤٠٠٠لى ارتفاع سعر ربطة الخبز ا -٨
% من ١٠٠أمبير  ١٠ألف ليرة شهريا, والـ ٥٠٠ألف ليرة الى  3٠٠ألف و 2٥٠من  أمبير ٥ألف ليرة, ارتفاع فاتورة المولدات الـ ٥٥المازوت واتجاهها الى 

ألف ومليون ليرة شهريا  ٥٠٠تنفق بين  مليون ليرة أن 2,٤% من العائالت التي تتقاضى أقل من ٧٥الى مليون ليرة شهريا. ويستحيل على ألف ليرة  ٥٠٠
 .مليون ليرة 2,٥٠٠ألف ليرة الى  ٤٥٠أفراد ارتفعت من  ٤عائلة من على مولد الكهرباء, في الوقت الذي كلفة سلة غذائية ل

 
دوالرا إذا استمر الدوالر  ٤٥و 3٥دوالرا وقد ينخفض الى  ٧٥ألف ليرة( الى حوالي  ٥٠٠دوالر )مليون و ١٠٠٠ر بالدوالر من حوالي انخفاض معدل األجو  -٩

وماالوي دوالرا أي الى أقل من سريالنكا وبنغالدش وانغوال واليمن  2٠دوالرا فقد يتراجع الى  3٨باالرتفاع, وأما الحد األدنى لألجر الذي انخفض أخيرا الى 
 .وأثيوبيا والسودان

 
وارتفاع عدد  .2٠2٠أشهر من العام  ٥سرقة خالل الـ 2٥3٠وتسجلت  2٠2٠عام سرقة  2٥3٤الى  2٠١٩سرقة عام  ١٦٠٠ارتفاع عدد السرقات من  -١٠

 .سيارة ١٠٦٤سيارة الى  ٥١٤من  2٠2٠و 2٠١٩سرقات السيارات بين 
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