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  العالقة بين الزبائنية والخدمات االجتماعية
  
  

  ملحم شاوول
  

  توصيف الظاھرة 
  

يتبين من خالل متابعة السلوكيات االجتماعية السياسية للفاعلين في المجتمع ولألفراد المواطنين 
تبط بعنوان مر  ونمط من السلوك االجتماعي السياسي آلية عمل :أن الزبائنية ھي توصيفًا

يشمل .  ظاھرة الزعامة التقليديةشاملة ركيزتھا االجتماعية  اھرة اجتماعيةأوسع يحاكي ظ
بالمصطلح األجنبي، ويعني  Leadershipمفھوم القيادة الذي يرادف مفھوم " زعامة"مصطلح 

األفراد او الكتل التي تحتّل في المجتمع موقع سلطة ونفوذ، وتساھم من خالله في تقرير مصير 
ھو جميع أشكال ممارسة الزعامة في حقبات ما قبل الحداثة " قليديةت"بـوالمقصود .الجماعة
  . السياسية
  

يعملون  في لبنان "التقليديون الزعماء"وتتلّخص القواسم المشتركة في أن جميع 
ة ة والصحيّ ة واالجتماعيّ شخصياً، أو من خالل الوسطاء والحلفاء، لمبادلة الخدمات االقتصاديّ 

 )أو العقد غير المكتوب( ھذه ھي المعادلة. سي ودعم المحازبين األتباعواإلدارية بالوالء السيا
التي كانت تحدد العالقة القاعدية للخيار السياسي التمثيلي في المجالس النيابية اللبنانية، خالل 

وكي يتمّكن الزعيم من إرساء المعادلة التي ذكرنا، عليه . ١٩٧٢المراحل السابقة وحتى عام 
اإلداري -أوصاف الزعامة، وأن يكون له نفوذ واسع في الحقل السياسيالتمتّع بكامل 
أو (والديني الطائفي، الى جانب اإلرتباط العائلي ) بمعنى الخدمات(واإلجتماعي  واإلقتصادي
  .والمناطقي الجغرافي) العشائري
  

ى مكينة خدمات ھدفھا السلطة لكي يتسنّ االنتخابات اللبنانية  "سيستام"باتت الزعامة في 
ن ال يھّمھم أن يكون ون والمؤيدوالمحاسيب والموال. على نحو أفضل لھا أداء ھذه الخدمات
أن . المطلوب منه أن يحترم المعادلة ،منتھى الذكاء والثقافة السياسية زعيمھم المعاً، أو في

  . يؤدي وظيفة الزعامة الى أقصى حدّ 
  

  ة يأصول ظاھرة الزبائن
  
-١٨٦٠( َعرف بالزبائنية في لبنان في كنف نظام المتصرفيةتتّب السيستام الذي سوف يُ اس

لم يكن للعقد المبرم بين  زعيم أو عائلة من األعيان و . ضمن السلطنة العثمانية ،)١٩١٤
ھذه ھي . جمھور الفالحين والموالين صفة مدانة أخالقيًا أو أنه حالة منحرفة عن سياق سوي ما
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قائم على ھرمية المراتب، على ثبات الموقع االجتماعي، وضعية الممارسة السياسيّة في مجتمع 
وخصوًصا التھرب من أي التزام تجاه  اء لھاماھي مع الدولة المركزية، بل العدعلى عدم التو

الزعمات العائلية تحمي : في ھذا المجتمع يتم تركيب نظام الحماية وفق معادلة. السلطات العامة
أو ) اإلدارة العثمانية(ع نفسھا تحت حماية قوة داخلية وھي بدورھا تض التابعين لھا الضعفاء
ؤمن العامة الوالء من خالل تقديم اليد العاملة البشرية تمقابل الحماية ). الدول الغربية(خارجية 

نظام ". أصوات انتخابية"على شكل محاربين وممتھني العنف أوالً ومن ثم على شكل 
  . القانوني ومشروعيتھاشكلھا  ھذه المعادلة أضفى على المتصرفية

 مختلفةمبنيّة على أسس " دولة حديثة"منذ مئة عام بمشروع بناء بھذه الذھنية دخل اللبنانيون 
  ماذا حصل فعاًل؟ . تماًما

دولة "من ناحية المجتمع، تّم إسقاط كل الھواجس والسلوكيات التي كانت قائمة بمواجھة 
  . ة الوطنية التي أصبحت الدولة اللبنانيةمن نوع السلطنة العثمانية على الدول" معادية

من ناحية الدولة المستحدثة، لم يحصل أي تدبير أو توجه لبناء الثقة و الشرعية القانونية لتحرير 
الذي أصبح بموجب القوانين الدستورية الجديدة والجھاز القضائي  - المواطن من العقد القديم

بموجب ھذا العقد جميع الخدمات التي . المواطنة إلى عقد جديد ھو حالة - الجديد حالة زبائنية
الذي . ديثةحقوقًا طبيعية تؤمنھا الدولة الح أصبحت كان يؤمنھا الزعيم التقليدي مقابل الوالء

حاجة المواطن إلى نوع  لدولة الحديثة ما أدى إلى استمرارحصل فعال ھو فشل مشروع اكتمال ا
من خالل التمثيل  لزعيم تأمين استمرارية زعامتهلة تكفل بينه وبين دولته، وساط" وساطة"من 

من التقولب " الحالة التقليدية"الالفت ھو تمكن . قدرته على الوصول إلى مراكز القرارالنيابي و
ومن شرط نجاح . في األطر والمؤسسات الحديثة وأن تطوعھا ضمن منطق عملھا ومصالحھا

ل عام وتطويع الدولة التي باتت فاشلة لمصلحة استمرارية ھشاشة الدولة بشكھذه المھّمة 
  . مكون أو فئة تسيطر عليھا

  . ١٩٧٥ھذا الوضع ھو الذي خبرناه في لبنان حتى عام 
الحزبي بديالً من  رثاإلفجاء . خرجت الزعامات التقليدية من الحرب بوضع مرھق ومتراجع

" ميني دول"ـحرب ظھرت كاألحزاب المسلحة بعد ال!! الزعيم التقليدي وما أدراك أي بديل
أدخلت على عدة شغلھا، ومن خالل امكانياتھا المالية الكبيرة، العمل الخيري الواسع النطاق 

العبان برزا بعد الحرب لديھم المقدرة على ممارسة ثمة . الذي أضفى إلى إرساء زبائنية جديدة
ة وحتى قدرات الدولة لتقليديّ الجديدة التي تتطلب قدرات تفوق قدرات الزعامة ا المعادلة الزبائنية

التي خرجت على الدولة  ومنھا المسلح ةاألحزاب الطائفيّ : التي أعيد انتاج وضعھا الھشّ 
طاقات وإمكانيات  بكثير االتي فاقت إمكانياتھ والرأسمالية المتفلتة. وأمعنت في تقويضھا

  . الرأسمالية المحلية الوطنية
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  العمل الخيري والخدمات االجتماعية 
  

وھذا العمل . ةفي لبنان العمل الخيري والخدمات االجتماعيّ  بشكل مواز للعمل السياسي وجدَ 
ت الجماعات الطائفية تأمين ، حيث تولّ ا قبل قيام مشروع الدولة الحديثةًضا إلى مييعود أ

  .الخدمات االجتماعية لجماعتھا خارج سيطرة الدولة المركزية
  ني؟ لشأن االجتماعي ھو عمل زبائھل كل عمل يُعنى با: السؤال األول
القطاع بل يُشجع  ،في كل المجتمعات داخل أنظمة ديمقراطية ليبرالية يُسمح. الجواب بالنفي

دخل في الشؤون والخدمات االجتماعية وأن تساھم في التقديمات بالتالخاص والمؤسسات الدينيّة 
  . الفئات االجتماعية الھّشةلصالح المطلوبة 

  نية؟ ل العمل االجتماعي إلى حالة زبائكيف يتحو: يالسؤال الثان
 ،والمشرف على المؤسسات التي تدير ھذا العملأعندما يستخدم القائم بھذا العمل : الجواب

" صرفھا"الخدمات االجتماعية ليعيد تجديد معادلة الوالء السياسي مقابل الخدمات االجتماعية و
  . لحهفي العملية االنتخابية كأصوات مجيّرة لصا

ھل يوجد ضوابط قانونيّة ومعايير مجتمعية تمنع أو تحّد من االستغالل السياسي : السؤال الثالث
  للعمل والخدمات االجتماعية؟ 

ھناك أشكال من التدخل في الشأن االجتماعي تغطي الزبائنية بلباس سميك من إرادة : الجواب
ھي الموضوع باالستثمار السياسي؟ في أين يبدأ اإلحسان وأين ينت.  اإلحسان والعمل اإلنساني

الحقلين وأن تتجه لتكون أقل ، على الدولة أن تكون ضابط اإليقاع بين "الماكروسياسي"الشّق 
لنتصور أن لدينا دولة تمتلك سياسات اجتماعية وخدمات تحمي المواطن بالحّد . فشال وھشاشة

كما ال بد ألي قانون انتخابات يتناول أال يجعله ھذا أقل عرضة لالبتزاز الزبائني؟ . األدنى
اإلنفاق وموضوع الفساد في الحمالت االنتخابية أن يضع الحدود الواضحة بين مؤسسات الخير 

  . واإلحسان والدور السياسي للشخصيات التي تديرھا وتشرف عليھا
فيه  ايل على القانون، ومسالك التحبين المجالين صعب، ومراقبته أكثر صعوبة الفصل الواضح

أن تطال المؤسسات المعنيّة بالعمل االجتماعي والتشدد بمنعھا من التدخل على الرقابة . متعددة
كيناته االنتخابية وموازنته المالية كي اسلوك المرشح وعمل م تراقب وعلى الرقابة أن. السياسي

  . ةعلى عاتق الزبائني ةمواطنليعزز التصرف ل
  
  
  
  

  
  

  
  


