
 

 

 

 المسألة االجتماعیة في زمن التقشف
 

 2020شباط/فبرایر  28الجمعة، 
 

 بیروت –فندق النكستر بالزا 
 
 

 نبذة
فعّالة عمت لبنان منذ أكثر من ثالثة أشھر موجة من التظاھرات احتجاجاً على غیاب سیاسات اجتماعیة 

وأفول الخدمات االجتماعیة، ما ترك الفئات األكثر استضعافاً دون شبكة األمان التي یوفرھا الضمان 

 االجتماعي وعّمق ھوة عدم المساواة بین المواطنین.

السیاسة االجتماعیة إلى تحدید السبل الناجعة للحدّ من عدم المساواة في اإلفادة من الخدمات وتھدف 

ً للوضع االجتماعي واالقتصادي، إضافة إلى العرق  والدعم بین الفئات االجتماعیة التي تُصنّف وفقا

 واإلثنیة والجنس والھجرة والعوامل األخرى التي تمیّز الھویة.

ھ على شفیر االنھیار االقتصادي، وأي عملیة إلصالح االقتصاد وتأمین استقراره یجد لبنان الیوم نفس

ستتطلب إجراء تخفیضات تقشفیة كبیرة ستترك أثاراً جسیمة على المواطنین. وفي حال تدّخل لمعالجة 

ھذه األزمة المانحون الدولیون كصندوق النقد الدولي، سیتعیّن على لبنان تنفیذ سیاسات تقشفیة تكون 

 أول ضحایاھا السیاسة االجتماعیة التي تعتمدھا الحكومة وتقدیماتھا الشحیحة أصالً.

وإذا ما اعتبرنا أن التقشف ھو سیاسة ال بدّ منھا، فستطال أول ما تطالھ سیاسة الدولة للرعایة 

خفیض االجتماعیة، كما ستدفع باتجاه الحدّ من النفقات العامة عبر تقلیص الوظائف في القطاع العام وت

التقدیمات المخصصة للفقراء والعاطلین التقدیمات االجتماعیة (مع ما یتركھ ذلك من ذیول كارثیة على 

عن العمل) وزیادة الضرائب وتخصیص المرافق العامة. المشكلة األساسیة تكمن في عجز لبنان عن 

ا ما أراد الخروج من تحمل التقشف اجتماعیاً، وعجزه في الوقت عینھ عن عدم اعتماد سیاسة تقشفیة إذ

 األزمة الراھنة.

في إطار ھذا الواقع، كیف ستتمكن الدولة من تقدیم الخدمات االجتماعیة األساسیة وتخفیف اآلثار 

االجتماعیة للتقشف وعدم المساواة عبر سیاسة اجتماعیة استراتیجیة وواقعیة؟ كیف ستتمكن من صیاغة 

ف یمكننا الحؤول دون عودة نظام الزبائنیة مع اضطرار عقد اجتماعي یلبي احتیاجات المواطنین؟ وكی

 الدولة إلى تقلیص الخدمات التي تقدمھا بشكل كبیر؟ 



 

 
 

 
 البرنامج:

 

 الوصول والتسجیل  09:30 – 09:00
 

 الكلمات االفتتاحیة:  10:00 – 09:30
 

  عن بیت المستقبلالرئیس أمین الجمیّل 
  عن مؤسسة كونراد آدیناورد. مالتھ غایر 

 ، أستاذة في الجامعة اللبنانیةمنى فیاضد.  المنسقة:

 الجلسة األولى: األمن االجتماعي في زمن التقشف  11:15 – 10:00

 

 لصندوق الوطني للضمان االجتماعيا عضو مجلس إدارة، رفیق سالمة 
 مسؤولة برنامج البنك الدولي للتنمیة البشریة في لبنان وسوریا ، حنین اسماعیل سید

 واألردن
 

 نقاش

 استراحة قھوة  11:45 – 11:15

 الجلسة الثانیة: الحد من عدم المساواة  13:00 – 11:45

 

 مدیرة مركز دعم لبناند. ماري نویل أبي یاغي ، 
  .المدیر التنفیذي لمؤسسة البحوث واالستشاراتكمال حمداند ، 

 
 نقاش

 استراحة غداء  14:00 – 13:00

 الثالثة: عقد اجتماعي جدید للبنان الجلسة  15:15 – 14:00

 

 حركة مواطنون ومواطنات في دولة، المصري ةد. رانی 
 ممثل المنظمة الدولیة للتقریر عن الدیمقراطیة في لبناند. أندریھ سلیمان ، 

 
 نقاش

 الجلسة الرابعة: العالقة بین الزبائنیة والخدمات االجتماعیة  16:30 – 15:15

 

 الجامعة اللبنانیة االجتماعیة فيأستاذ العلوم  ،د. ملحم شاول 
 الجامعة اللبنانیة في أستاذة مساعدة للعلوم االجتماعیة ،د. ھویدة صلیبي 

 
 نقاش

 


