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مرحبة  فالنتينا فون فكنشتاين وعن مؤسسة كونراد آديناور، أخذت الكالم السيدة
بالحاضرين باسم مدير مكتب المؤسسة في بيروت الدكتور مالته غاير، وقالت 

مھم للمؤسسة، خصوصا أن السياسات االجتماعية الموضوع االقتصادي االجتماعي  إن
متجذرة في االقتصاد ال سيما في ظل تفشي الزبائنية حيث تفشل الحكومات الضعيفة في 

وبعد أن تحدثت عن أثر . اإلجتماعية األساسية وضع سياسات اجتماعية توفر الخدمات
على أنظمة  ٢٠٠٨لعام السياسات التقشفية التي اعتمدھا العديد من الدول األوروبية منذ ا

الرعاية االجتماعية، أضافت أن الھدف من ھذه الحلقة ھو تبادل األفكار حول التناقض بين 
من أثرھا على الخدمات االجتماعية  الرفاه االجتماعي وسياسة التقشف، وكيف يمكن الحد

  .والتمكن في ظلھا من خلق شبكة أمان للمحتاجين

، وقالت إن المسألة االجتماعية تطرح نفسھا منى فياض رةأخذت الكالم مديرة الحلقة الدكتو
بقوة في زمن االنھيار، ال سيما في ظل اتساع الھوة بين مختلف الفئات االجتماعية على 

وتابعت أن كل ما يطرح في لبنان من حلول ال يضيء على ھذا . خلفية سيادة عدم المساواة
كون األزمة االقتصادية السياسية تغير الموضوع، إضافة إلى أن القضية األساس تكمن في 

وبات لدينا اقتصاد مواز أصبحنا معه عاجزين "ھوية لبنان، إذ لم يعد اقتصاده اقتصاداً حراً 
  ".عن منع حركة الطيران مع بلد يتفشى فيه فيروس كورونا

  :الجلسة األولى

ة من المدير بمداخل "األمن االجتماعي في زمن التقشف"  بدأت الجلسة األولى تحت عنوان
يعز علي أن : "وقال. رفيق سالمة السابق للصندوق الوطني للضمان االجتماعي األستاذ

ابدأ كالمي بالتشاؤم والقول إن الضمان االجتماعي في لبنان سيء واھتمام السياسيين به 
تكتسب ھذه الندوة أھمية خاصة لما تعبر عن تمسك منظميھا بأھمية األمن . معدوم

ً لضمان رفاه ". خدمات االجتماعيةاالجتماعي وال وأكد أن الضمان االجتماعي يعد أساسيا
الفرد، ويرتكز على مجموعة من القيم أھمھا التضامن االجتماعي والتكافل والمساواة 

  ".فھل تمثل منظومة الضمان االجتماعي في لبنان ھذه القيم؟. "والكرامة اإلنسانية

ماعي، األول ھو النموذج الليبرالي حيث تعطى وتحدث عن ثالثة نماذج من الضمان االجت
األفضلية للسوق كشكل أولي لتوزيع الثروة، وتقوم الدولة بحماية فئات محددة ذات دخل 
متدني كما يقوم القطاع الخاص بحماية األفراد الميسورين، وھذا النموذج معتمد مثالً في 

  .الواليات المتحدة األميركية

االجتماعي الديمقراطي الذي ينشد تأمين التماسك لكل المجتمع النموذج الثاني ھو النوذج 
وتأمين المساواة لكل فئات المجتمع، وھو يشمل جميع المواطنين وشرط االستفادة منه ھو 

يمول من الضرائب ومن مساھمات فردية، وھو معتمد . صفة المواطن وليس الصفة المھنية
  .في بريطانيا مثالً 

النموذج االجتماعي المھني ويرتكز على أمن المأجور والتضامن أما النموذج الثالث فھو 
المھني ويھدف إلى حماية األجر ويمول باشتراكات يتحملھا أصحاب العمل والعمال، 

ً وال يؤمن أي . وشرط االستفادة منه ھو دفع االشتراكات ً تأمينيا ھذا النموذج يعتبر نظاما
ً ي لبنان وشبكة حماية للطبقات الفقيرة، وھو المعتمد ف   .على سبيل المثال في فرنسا أيضا



ينظر إلى الضمان االجتماعي في زمن األزمات على أنه مخفف لوقع الصدمات : "وتابع
. عضائه والتي تدعم قدرتھم على االستھالكاالقتصادية من خالل التقديمات التي يصرفھا أل

  ".فھل الضمان في لبنان ھو كذلك؟

إن : "الحلقة يعبر أصدق تعبير عن واقع األمور في لبنان وأردف أن ما ورد في نبذة ھذه
ً على غياب سياسات اجتماعية وأفول الخدمات االجتماعية  موجة التظاھر جاءت احتجاجا

فنظام الضمان االجتماعي في لبنان قام على تقنيات التأمين ". ما عمق الھوة بين المواطنين
اء إلزامية االنتساب، وتحتسب االشتراكات االجتماعي القريبة من التأمين الخاص، باستثن

ً لخطورة العمل مثالً  ً لألجر ال وفقا بدأ اھتمام الدولة باعتماد النظام االجتماعي منذ . وفقا
في عھد الرئيس كميل شمعون، وجاء في البيان الحكومي للرئيس عبد هللا  ١٩٥٦العام 

س النيابي ضمن مدة ثالثة أشھر اعتزمنا القيام بتقديم مشروع إلى المجل: "اليافي ما يلي
يتضمن المرحلة األولى من إنشاء الضمان االجتماعي المتعلق بالضمان االجتماعي 

  ".الصحي لعموم اللبنانيين

يتضمن الضمان االجتماعي في لبنان فروع ثالثة ھي فرع تعويض نھاية الخدمة وفرع 
عويض نھاية الخدمة، فقد بالنسبة إلى فرع ت. التعويضات العائلية وفرع الضمان الصحي

أي يحتسب شھر عن كل سنة خدمة بانتظار سن  ١٩٤٦نقل نظامة عن قانون العمل لعام 
لكنه ربط تعويضات نھاية  ١٩٦٣وصدر ھذا التشريع عام . قانون الضمان االجتماعي

ما زلنا إذاً في . الخدمة بسن تشريع يتعلق بنظام الشيخوخة، وھذا األمر لم يتم حتى تاريخه
ً أي شيءن فاستناداً إلى إحصاءات عام . طاق نظام لتعويض نھاية الخدمة ال يقدم فعليا

من األشخاص الذين صرفوا % ٥٥، لم يتجاوز متوسط التعويض الواحد لـ ٢٠١٩
ما يجيز لنا القول إن ھذا النظام ھو نظام تفقير وليس نظام "مليون ليرة،  ١١تعويضاتھم 

 ١٢اكل عدة تعتريه أبرزھا أنه دائن بأمواله التي تبلغ وثمة مش". ضمان اجتماعي وحماية
منھا في المصارف الخاصة، % ٤٥منھا موظفة بسندات الخزينة و% ٥٥ألف مليار ليرة إذ 

ً وھو دائن  مليار ليرة لصندوق الضمان الصحي والمدينون الثالثة  ٣٥٠٠بمبلغ  أيضا
  .متوقفون عن الدفع

ت .ا/ ٢٩رقم   ، فقد أخذ نظامه من المرسوم االشتراعيبالنسبة إلى فرع التعويضات العائلية
، ويشمل تعويض العائلة المؤلفة من زوجة وحتى خمسة ١٩٤٣مايو لسنة /أيار ١٢تاريخ 

ً لعددھم على أن ال يتخطى السقف لك ً وفقا عائلة  لأوالد، وتتضاءل حصة االوالد تدرجا
ه أسرة شرط دفعه االشتراك يستفيد من ھذا الضمان كل من لدي. ألف ليرة لبنانية ٢٢٥

آالف يدفعون  ٥٠٩ألف أجير رب أسرة من أصل  ٢٦٧استفاد  ٢٠١٨عام . المطلوب
ً  ١٩٩٩اشتراكات، وحتى عام  بالحد األدنى لألجور الذي كان يبلغ حينھا نحو  كان مربوطا

منه، اليوم فصلوا الربط بين التعويض العائلي والحد % ٧٥ألف ليرة لبنانية ويساوي  ٣٠٠
تبقى . وبات نصيب العائلة اليوم يبلغ نحو مليون ليرة% ٣٣ألدنى لألجور وأصبح يساوي ا

فالعدالة تقضي بأن تعطى التعويضات "التعويضات غير مصوبة لحاجات األسر الفقيرة، 
تبدأ من أول ليرة ثم تقف عند : العائلية بحسب الدخل واالشتراكات مربوطة بعكس المنطق

لدخل على األجور مثالً التي تبدأ من مليون ليرة لبنانية دون سعر معين، عكس ضريبة ا
لم نأخذ القوانين المطبقة في . ضريبة وتحتسب بعد ذلك الضريبة على الشطور األخرى

. العالم بالنسبة لھذين الفرعين بل أخذناھما من قانون العمل، وعليه ال ضمان اجتماعي لدينا



مثالً ثمة تقاعد وتعويضات عن اإلصابة بالعجز أو في الخارج ھناك عدة أنظمة، ففي فرنسا 
وال ". الوفاة وال يوجد تعويض نھاية الخدمة، بل منح راتب مدى الحياة مع تأمينات صحية

بد من اإلشارة ھنا أن المشمولين في صندوق الضمان االجتماعي ھم فقط العاملين بالقطاع 
  .العام من موظفين وأجراء أو متقاعدين

مليار ليرة، ويأخذ األموال  ٣٥٠٠الضمان الصحي، فھو يعاني من عجز بقيمة بالنسبة إلى 
  .من فرع نھاية الخدمة خالفاً للقانون

ما  ١٩٦٥فمنذ عام . كارثي بكل ما للكلمة من معنى"وعن وضع الضمان واإلدارة، قال أنه 
حسابات  تزال اإلدارة ال تملك أي ھيكلية وال تعتمد توصيف الوظائف، ويمكنني القول إن

. لم تصدق من سلطة الوصاية ٢٠١٠و ٢٠٠٣الصندوق غير صحيحة إذ أنھا بين عامي 
عرضوا على الوزير المختص الحسابات الختامية فرفض التصديق عليھا لما  ٢٠١٩عام 

يشوبھا من أخطاء، فعزفت إدارة الصندوق عن تكليف محاسب خارجي للتدقيق في 
    ". غير متوفرة الحسابات مع اإلشارة إلى أن المكننة

الذي ال يمكن له أن "وعرض اقتراحات للنھوض بنظام الضمان االجتماعي في لبنان 
  :وھي" يستمر كما ھو عليه

تغيير تعويضات نھاية الخدمة إلى تقاعد ألن التضامن الوطني يجب أن يكون األساس  -
ه وعلى الدولة وليس التضامن المھني، ومن غير المنطقي أن تكون النقابات ھي التي تدير

  .المساھمة في تمويل ھذا النظام

إصالح جذري إلدارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، لجھة وضع ھيكلية وتغيير  -
مشاريع إصالحية رة الصندوق فترة من الزمن ووضع القيادات وتكليف لجنة إنقاذ تتولى إدا

  .وتنفيذھا على أن تعود صالحية البت فيھا للدولة

مسؤولة برنامج البنك الدولي للتنمية البشرية في لبنان وسوريا واألردن  مأخذت الكال
وتطرقت في مداخلتھا إلى مسألة دور الحماية االجتماعية في  حنين اسماعيل سيد السيدة

  .زمن األزمات االقتصادية والمالية

اً جداً مقابل سأبدأ بنقطة حول نظام التقاعد للقطاع العام في لبنان والذي يعتبر سخي: "وقالت
نظام نھاية الخدمة للقطاع العام وھذا أمر غير مقبول، دون أن ننسى أنه ال يشمل القطاع 

فنصف الشعب تقريباً ال يتمتع بأي نوع . من القوة العاملة% ٥٥غير المنظم علماً أنه يشكل 
ً مبالغ طائلة رة إلى ، مشي"من الحماية االجتماعية فيما القطاع العام يكلف الدولة سنويا

وھذا "مليون دوالر  ٤٠٠مليار ليرة سنوياً أي ما قيمته  ٦٠٠تقاعد العسكر يكلف الدولة  أن
  ".ال يجوز

وعن شبكات األمان قالت إنھا جزءا من أنظمة الحماية االجتماعية وھي التي ال يدفع فيھا 
  .مات؟فما ھو دورھا في األز. الفرد اشتراكات بل الدولة تدفعھا عنه وتستھدف الفقراء

وأعطت أمثلة عما يحدث في ھذا المجال خارج لبنان، معتبرة أن أميركا الالتينة رائدة في 
سنة في إنشاء  ٣٠تحسين شبكات األمان وقد بدأت دولھا التي يسودھا عدم المساواة منذ 

وبمقدور ھذه الشبكات إذا . شبكات الحماية االجتماعية وتطورت في مجال مساعدة الفقراء



شھدت مصر . ة أن تقلص حجم الفئات الفقيرة وتلعب دوراً كبيراً في األزماتكانت شفاف
ركوداً اقتصادياً، ما دفع الدولة إلى رفع الدعم عن عدة  ١٦-١٥-٢٠١٤مثال خالل السنوات 

مواد أساسية وإجراء إصالحات على النظام الضريبي، لكنھا في المقابل جھدت كي ال تؤثر 
، "نظام التكافل والكرامة"الفقيرة وذلك عبر وضع ما عرف بـ ھذه اإلجراءات على الفئات 

مليون شخص يقدم لھم مساعدة نقدية شھرية وكان له دور كبير في تقليص  ١٥وقد شمل 
  .نسبة الفقر والدولة اليوم ملتزمة في توسيع شبكة األمان

لفقر جرى أما في لبنان، فقالت إن تحليل حول تأثير االنكماش االقتصادي والتضخم على ا
 House hold budget( عبر مسح قام به مركز االحصاء ورسم خريطة الفقر في لبنان

survey(  من اللبنانيين يعانون الفقر المدقع أي أنھم عاجزون حتى عن % ١٠كشف أن
ومع أنه ال يوجد تحديث لھذه . يعيشون فوق خط الفقر بقليل% ٢٥تأمين الغذاء، فيما 

ً لالنكماش االقتصادي والتضخم تبين معھا   simulation األرقام إال أنه جرت عملية وفقا
ألف شخص، وقد  ٧٥٠بما مجموعه نحو % ٢٠إلى  ١٠أن نسبة الفقر المدقع ارتفعت من 

وأضافت أنه من . لتشمل ما مجموعه مليون ونصف شخص% ٤٠الى   +تصل نسبة الفقر
وبالتالي الوضع خطير جداً وال بد "المتوقع أن يستمر االنكماش االقتصادي سنوات عدة، 

  ".من التفكير جدياً في شبكات األمان كما في نظام الضمان االجتماعي

وعن شبكات األمان الموجودة في لبنان قالت إن ثمة برامج لكنھا صغيرة وتنفذھا مبادرات 
برنامجاً  ٢٠١١أطلقت الدولة عام . شخصية ومنظمات المجتمع المدني وھي ال تلبي الحاجة

ألف عائلة وھدف إلى تأمين الغذاء واالستشفاء  ٤٠استھدف األسر األكثر فقراً وشمل 
بات ھذا البرنامج يتمتع بالخبرة وتكمن أھميته في أنه خلق آلية  .والرسوم المدرسية

 ٦٥٠ألف عائلة أي ما مجموعة  ١٥٠استھداف وأنشأ قاعدة معلومات صنفت ما مجموعه 
وھذا أمر جيد، وقد تبنت الدولة اللبنانية ھذه التقنية وبمقدورھا اليوم أن تطال "ألف شخص، 

لى التطوير في ھذا المجال لنضمن وصول األسر الفقيرة، ونعمد إلى مساعدتھم ع
وتابعت أن نظام بطاقة االئتمان اإللكترونية الذي طبق على ". المساعدات إلى المحتاجين
ً الالجئين السوريين طبق  على العائالت األكثر فقرا في لبنان، فوزعت مثل ھذه  أيضا

ألف عائلة  ١٠٠ويجب توسيع توزيعھا لتصل إلى "آالف أسرة لبنانية  ١٠البطاقة على 
  ".سنويا

وتحدثت عن مسألة أخرى ال يتم إلقاء الضوء عليھا على الرغم من أھميتھا القصوى وھي 
ً كشف أنه بين عامي . مسألة التسرب من المدارس لم يبق  ٢٠١٢و ٢٠١١وقالت أن مسحا

 اعاما، أم ١٨من فتيان العائالت الفقيرة عند بلوغھم سن % ٣٥في المدارس سوى 
واعتبرت . عاما ١٣قد تسربوا ويبدأ التسرب عند العائالت الفقيرة من عمر الـ األخرون ف

أن ھذا األمر يشكل خسارة كبيرة للثروة البشرية وتداعياته المستقبلية كارثية ويجب أن 
ھذا بغض النظر عن مستوى . "يكون على خريطة أي شبكات أمان تفكر الدولة في إنشائھا

خر الرابع من اآل ٢٠١٨الدولي لعام  PISA نان في امتحانالتعليم المتردي، حيث حل لب
ھذا التردي غير مفھوم مع كل المساعدات "وقالت إن . وخضع له طالب من كل المدارس

الدولية التي يتلقاھا لبنان لھذا القطاع وتخصيص الدولة ألكبر موازنة له بعد موازنة 
   ". الدفاع



باً، لكن بإمكان الدولة خلق شبكات أمان على أن ننتظر وضعاً اقتصادياً صع: "وختمت قائلة
تتحمل مسؤولية تمويلھا، ونعمل مع وزارة المالية على تخصيص مبلغ في موازنة عام 

  ".ألف عائلة ١٠٠مليون دوالر سنويا ليطال  ٢٠٠يصل إلى  ٢٠٢١

  :ومع فتح باب النقاش طرحت األسئلة التالية

ركزت في موضوع : " رثوذكسية إلى السيدة األبسؤال من فادي نصر من حركة الشبي -
فھل . إنشاء شبكات األمان على دور القطاع العام وھو ضعيف وغير موثوق به في لبنان

يجوز اليوم التفكير بحل عبر منظمات غير الحكومية؟ وھل ثمة تجربة ناجحة في ھذا 
  ".المجال يمكن االستفادة منھا؟

إلى الكالم عن حجم االنفاق على القوى  بالنسبة: "سؤال من الدكتور ملحم شاوول -
العسكرية، علينا أال ننسى أن لبنان في حالة حرب ويمكن ان يعتدى عليه فكيف نفتح ھذا 

  ".الملف بشكل عادل دون األخذ بعين االعتبار ھذا األمر؟

أعتقد أن المشكلة األساس في : "سؤال من لما حريز من الحزب التقدمي االشتراكي -
ھنة ھي غياب القطاعات المنتجة في البلد، وعلينا أال نفكر في البطاقة االئتمانية األزمة الرا

اإللكترونية إال بشكل مؤقت وأن نعمل بالتوازي على تنمية المناطق الريفية وإنماء المدارس 
، معتبرة أن التوجيه والتصويب يبقى أفضل من اإلجراءات المؤقتة خصوصاً "الرسمية فيھا

  .في لبنان

ھل تعتقدون إن ما أوصلنا إلى ھذا الحال ھو عدم تطور التشريع أو : "دكتور فادي أحمرال -
غياب الخطط والرؤية االقتصادية لدى الدولة؟ إن ھذا الحجم من الفقر يطال المدن كما 
الريف، وثمة مشكلة في األنظمة وفي الرؤية االقتصادية التي تلت الحرب لجھة عدم دعمھا 

  ".التي يمكن أن توفر فرص عملالقطاعات المنتجة 

إن شبكات األمان ضرورية في المرحلة القريبة ألن الفقر يتزايد، : "الدكتور كمال حمدان -
. لكنھا ال تحل المشكلة على المدى الطويل وال بد من إجراء إصالحات عامة تغير األسس

كيف نؤمن استمرارية : كإن تجربتنا اللبنانية مريرة إذ غالباً ما نبدأ بمشاريع لتتوقف بعد ذل
تمويل دعم شبكات األمان؟ المنظمات الدولية تستطيع التمويل لسنوات ولكن ماذا بعد 

صحيح أننا نواجه مخاطر كبيرة، ولكن ال بد من : "وبالنسبة إلى تقاعد العسكر قال". ذلك؟
ً بمعنى عدم االقتراب من مكتسبات العنا إجراء إصالحات كبيرة تأخذ بعداً  صر تصاعديا

ثمة قلق حول مصير أموال الضمان والتعويضات . األكثر فقراً والبدء من الرتب العليا
ً تعويضات نھاية الخدمة التي تطال نحو  ألف أجير لبناني ال سيما في ظل  ٥٠٠وخصوصا

  ".اللبنانية، وال ندري كيف تعيش ھذه الفئات اليوم ةانھيار سعر اللير

كفي شبكات األمان لوحدھا دون استراتيجية عامة ھل ت: "الدكتورة ھدى الخطيب شلق -
ً اليوم حيث حتى االستراتيجية لم تعد تكفي بل بتنا بحاجة إلى إعالن  للنھوض، خصوصا

  .؟"حالة طوارئ

إن الوضع الحالي خطير جداً ال سيما وسط غياب أي رؤية على : "المحامي سليم معوشي -
الحلول على . قد نصل إلى ما ال تحمد عقباه ال بد من القيام بأمر ما وإال. المدى القصير



المدى الطويل مھمة لكننا اليوم بحاجة إلى قرار على المدى القصير ألن خطورة األوضاع 
يجب البدء . االقتصادية واالجتماعية كبيرة ويمكن أن تنتج عنھا تداعيات أمنية أكثر خطورة

ي البلد أشخاصاً نظيفي الكف يمكن الثورة جعلت المجتمع الدولي يدرك أن ف: من داخل البلد
أن يعول عليھم وأنه يجب االستماع إلى صوت الشعب، فالتوعية ضرورية خصوصاً 

  ".للجھات التي تقول إنھا تريد المساعدة

ال ضمان اجتماعي وال : نحن اليوم أمام غياب كلي لشبكات األمان: "األستاذ ربيع الھبر
و سنة، ھل سيتمكن الضمان من دفع فاتورة بعد ستة اشھر أ. تعاونية موظفي الدولة

االستشفاء؟ التقديمات المباشرة قد تكون اليوم أكثر فائدة ولكن ھل يمكن تحويل جزء من 
أموال البطاقات الى ھذه المؤسسات لتأمين قدرتھا على االستمرار؟ ثمة استحالة في 

أسئلة   ھناك. ي بالدنااستمرارية الضمان والتعاونية وموضوع البطاقة سيجعل منا الجئين ف
عدة ال جواب عليھا، وفي ظل انھيار قيمة الصرف السؤال األكبر يبقى عما سيجري عندما 

  ".دوالراً  ٢٠يصبح راتب العسكري يساوي 

ما حذر منه األستاذ الھبر سبق أن حدث أواخر الثمانينات حين وصل : "الجنرال حتي -
من ذھنية أن القوى العسكرية تمول كعطية  علينا الخروج! دوالراً  ١٢راتبي الشھري إلى 

وكل شيء يبدأ من الرأس، فإذا كان ال يدري ماذا سيفعل كيف سيعرف األصغر ماذا 
يفعل؟؟ المشكلة أن تعبير استراتيجية عسكرية ال يعني شيئا في لبنان في ظل غياب أي 

وطنية لألمن والدفاع  مسار لتنظيم المستندات وال نبالغ إذ نقول أنه ال توجد في لبنان سياسة
التي تعود مسؤولية إعدادھا إلى مجلس الوزراء، كما ال توجد استراتيجية للدفاع التي تعود 

التخطيط في . مسؤولية إعدادھا إلى مجلس الدفاع األعلى وال سياسة أمنية وال سياسة دفاعية
من أيام  الجيش يتم نسبة إلى الحد األدنى من المتطلبات ويعاني من تدخالت سياسية

  ".الوصاية السورية، وحتى الكادر ال نستطيع تنظيمه في ظل غياب سياسة للدفاع واألمن

بالنسبة إلى موضوع االنماء، تحدثتم عن ضرورة تمويل : "النائب السابق أحمد فتفت -
الدولة للضمان وشبكات األمان، لكننا اليوم أمام دولة ضعيفة وفقيرة وعلينا كمواطنين البدء 

ال يوجد . عاب ذلك وعلى الجميع التنازل عبر ما قد يطلق عليه عملية توزيع الفقرباستي
إنماء حقيقي ومتوازن في لبنان بل لدينا محاصصة متوازنة ليس إال، وتصحيح األمور في 

ً الدولة يستوجب سنوات واإلنماء  لكننا اليوم . مشروع طويل يتطلب توعية الفئات كافة أيضا
دولة عاجزة عن القيام بأي شيء، لذلك أعتقد أنه علينا التركيز أكثر أمام أزمة طارئة وال

   ". على عمل المنظمات غير الحكومية على أن يخضع عملھا إلشراف المنظمات الدولية

أوافق على كل ما قيل ال سيما بشأن : "وفي معرض إجابتھا عن األسئلة قالت السيد
طة اجتماعية أكبر، وتفعيل المنظمات ضرورة أن تأتي شبكات األمان االجتماعي ضمن خ

لكننا أمام حالة طارئة تتطلب تدخالً على المدى القصير والدولة اليوم فقيرة، . غير الحكومية
فماذا نفعل؟ الھدف األكبر ھو تقاسم عبء المرحلة الراھنة بشكل عادل أي أن تكون 

  ".الطبقات المتوسطة والفقيرة األقل تأثراً بتداعياتھا

ً لبرنامج محدد، وقد طلب ": وتابعت ً للنقد وفقا ً سريعا يؤمن صندوق النقد الدولي ضخا
الصندوق من الدولة وضع ھذا البرنامج وفق شروط ھي إجراء إصالحات واعتماد 

الدولة ستفاوض، ولم . الشفافية، واعتقد أن على لبنان تنفيذ ھذه االصالحات على صعوبتھا



ب ھو إجراء إصالح مالي واقتصادي جذري إلى يتكلم أحد عن رفع الضرائب بل المطلو
 ً   ".جانب حماية الفئات األكثر ضعفا

أشاطر تخوف الدكتور حمدان على مصير أموال تعويضات نھاية الخدمة ألن : "سالمة
إدارتھا واستثمارھا غير مجديان، فال تنويع لمحافظ االستثمارات وال لجنة مستقلة عن 

بالنسبة إلى . األخير محصور بالسندات واإليداع بالمصارفالضمان تتولى التوظيف، وھذا 
من الناتج  ٢.٧سؤال االستاذ الھبر، أكرر أن تقديمات الضمان االجتماعي زھيدة ال تتجاوز 

  ".المحلي وال تؤمن شبكة أمان

  الجلسة الثانية

مع مداخلة  ،"الحد من الالعدالة االجتماعية"  بدأت الجلسة الثانية تحت عنوان
ً ال توجد دول : "بدأ حمدان بسؤال ھو التالي. كمال حمدان للدكتور ھل فلس البلد؟ نظريا

تفلس ولكن ما يحصل مع االنھيار االقتصادي واالجتماعي ھو تحوالت عميقة تطرأ على 
ً في . واقع الفئات االجتماعية وتراجع في قيمة الودائع لتعود وتنشأ من جديد نحن حاليا

  :ھد تبدالت عميقة ويمكن توصيف األزمة بخمسة أبعادمرحلة انتقالية ستش

  .٢.٥إلى  ٢٠٢١المحلي عام  أزمة ماكرو اقتصادية مع توقع انخفاض الناتج -

من الناتج المحلي، أوالً بسبب انخفاض الناتج المحلي وثانياً % ١٥إلى  ١٢عجز بحدود  -
ر لم يرافقه انخفاض في بسبب التراجع الحاد في إيرادات الدولة الذي شھده الربع األخي

  .نفقاتھا

أزمة نقدية مع وجود ثالثة أسعار للدوالر ألول مرة في تاريخ البالد، السعر الرسمي  -
ليرة ولبنانية، والسعر الذي طلب من  ١٥٠٠المعلن من قبل مصرف لبنان والذي يجاور 

تراوح بين ليرة لبنانية والسعر الفعلي للسوق والذي ي ٢٠٠٠الصيارفة االلتزام به ھو 
  .ليرة لبنانية ٢٥٠٠و ٢٤٠٠

ً  ٧٠أزمة حرية التصرف باألموال التي تمسكنا فيھا طيلة  -   .عاما

أزمة مصرفية ناتجة عن النمط الريعي وخطر زواج المصارف مع أركان الدولة  -
فالدولة اخذت من أموال . واالتفاق الحبي بينھما المستمر منذ أواخر تسعينات القرن الماضي

  ".عبر سندات الخزينة واليورو بوند المصارف

ھذه المسائل لھا دون أدنى شك تبعات اجتماعية، علما أن مؤشرات الالعدالة : "وأضاف
االجتماعية مترسخة في البنية االجتماعية اللبنانية وھذا واضح عبر االستقطاب الكبير في 

ً . توزع الثروة والدخل لجھة تركز الثروات، إذ  تظھر دراسات عدة أننا من أسوأ البالد دوليا
% ٥٥من الحسابات المصرفية تشكل ) تحديداً % ٠.٨(نحو % ١يملكون ربع الدخل % ١

تملك ثلث الدخل، اليوم % ٤جيلنا أيام فؤاد شھاب كان يقول إن طبقة الـ . من كل الودائع
 يتملك ربع الدخل وذلك نتيجة للنمط الريعي الذي اتبعناه إضافة إلى% ١باتت طبقة الـ 

  ".مفاعيل الحرب األھلية



ربع في القطاع العام % (٦٠إلى  ٥٥األجراء يشكلون "وعن أوجه عدم العدالة قال إن 
شھدنا في القطاع العام  ١٩٩٦ومنذ العام . من القوى العاملة) والبقية في القطاع الخاص

والثالث  ٢٠١١والثاني عام  ٢٠٠٨ثالثة تصحيحات لألجور وغالء المعيشة األول عام 
-١٠٠ووصلت نسبة تصحيح األجور مع سلسلة الرتب والرواتب األخيرة إلى  ٢٠١٧عام 
انحصر تصحيح أجور أجراء القطاع الخاص في التصحيحين األولين، ومن ھنا %. ١١٠

  ".الى تأمين الخدمة العامة من جيبه   صعوبة الوضع لديھم ال سيما مع اضطرار المواطن

ألف  ٨٠٠مليون و -عنھا تقل عن مليون ونصفمن األجور المصرح % ٧٠إن : "وتابع
وھذا يقارب حد الفقر، وحتى لو أخذنا باالعتبار إخفاء صاحب العمل لجزء من الراتب 

فنوع البورجوازية لدينا ليست كما في فرنسا حيث قامت على . نقول إن ھناك فئة ھشة جداً 
واألجراء وقائمة على التربية والتعليم، بل ھي التحقت بالسلطة مع نظرة دونية لألجر 

ً ويظھر عدم العدالة . تصدير الموارد البشرية واالكتفاء بمفاعيلھا المالية من واقع  أيضا
ألف مؤسسة في لبنان يوجد في  ٢٠٠المؤسسات لدينا، إذ تشير االحصاءات إلى وجود 

من % ٤٠منھم أقل من ثالثة أجراء وتشكل أربع أو خمس مؤسسات تقريبا % ٩٢
، تبين أن ٢٠١٨ي مسح عن القوى العاملة أجراه اإلحصاء المركزي عام وف. االقتصاد

من القوى العاملة، وھذه الفئة غير مصرح عنھا % ٥٠نسبة العمل غير النظامي تزيد عن 
وال ضمان لديھا وال ندري كيف يعيشون في ظل الغياب التام ألي نوع من الرعاية 

  ".االجتماعية

 ٢٠١٣تنفقه أي دولة على القطاع العام إذ وصلت نفقاته بين نحن بلد أنفقنا ما لم : "وأردف
منھا فقط لالستثمار تبخر نصفھا بسبب الفساد، % ٨مليار دوالر، ذھب  ٢٤٠إلى  ٢٠١٩و

إلى ھذا، ثمة مشكلة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة . والباقي نققات الدولة والكھرباء
، فھي نظرياً تابعة للدولة ولكنھا فعلياً أقرب ايھالتي ال نعرف ماھيتھا وال نعرف ما يجري ف

ھا وحتى الھدف من وجودھا، وبعضھا يعود ات الخاصة ال نعرف نفقاتھا وأرباحإلى اإلدار
لدينا إذا إدارتين متوازيتين، وثالثة مؤلفة ممن كان . تاريخ إنشائه إلى فترة االنتداب الفرنسي

  ".ليعطيھا إلى اإلدارة العامةيجب أن يأخذ الخبرة من المنظمات الدولية 

ألف موظفا ويبلغ عددھم  ٦٠، كان القطاع العام يضم ١٩٧٥عشية الحرب األھلية عام "
ثمة فجور في . ألف وال مجال للمقارنة بين عطائھم وجودة عملھم ٣٠٠-٢٧٠اليوم بين 

رية ھدر المال العام وعدم تحمل المسؤولية، وعلى الثورة إفراز نخبة تجري تغييرات جذ
ما نعيشه اليوم سيستمر ألشھر وسنوات وسيتغير البلد كثيرا وسنشھد . على الواقع الراھن

موجة ھجرة كبيرة جداً ومدخراتنا في المصارف مسروقة حتى إشعار آخر، وأكثر ما 
  ".اخشاه ھو أن يفقد لبنان ميزته بطبقته الوسطى وقطاعه الخاص

ماعية الراھنة تحدث حمدان عن إجراءات عدة وللتخفيف من وطأة األزمة االقتصادية االجت
  :أھمھا

فالحكومة . تشكيل حكومة من خارج المنظومة السياسية وبصالحيات استثنائية وتشريعية -
  .الحالية ال يمكن لھا التصدي للوضع الراھن الذي يتطلب إجراءات سريعة

  .مليون دوالر قروض للناس والمؤسسات ٥٠تأمين  -



الھم . ليرة لبنانية ١٥٠٠ة مع اقتناعنا أن ال عودة إلى سعر ضبط سعر صرف اللير -
في الماضي ارتفع  األساسي اليوم ھو أين نوقف ارتفاع سعر الدوالر نسبة إلى الليرة؟ 

مرة، فمن يمنعه اليوم من معاودة الكرة؟ ھل يثبت مصرف لبنان السعر على  ١٠٠٠بمعدل 
ى شركة تحت إشرافه وإشراف وتنقل مھمة الصيرفة إل ٢٥٠٠أو  ٢٢٠٠أو  ٢٠٠٠

  .المصارف؟ ھذا النوع من المشاكل كان يتطلب حكومة مع صالحيات استثنائية وتشريعية

  :ولتخفيف الالعدالة تحدث عن اإلجراءات التالية

إصالح النظام الضريبي إذ أن نظامنا الحالي سيء جدا وال يمكن االستمرار به كما ھو  -
  .عليه اليوم

  .م الطائفيالخروج من النظا -

إعادة ھيكلة بنية االنفاق العام وإعادة االعتبار للوظيفة العامة، ووضع حد لتطبيق  -
  .يف في القطاع العامظالمحاصصة عبر التو

التحفظ على شبكات األمان ألنھا ليست بديالً عن ضرورة وضع استراتيجية اجتماعية  -
  .جودة التعليم الرسمي واالستشفاء: بركنيھا

عات جديدة وتنقية القائمة منھا، وضرب المحاباة بين صقور القطاع الخاص شن تشري -
  .والنظام الحاكم

وختم معتبراً أن أسرع طريق إلخراج البلد من ھذه األزمة المكلفة ھو االستماع إلى ما 
  .تطالب به االنتفاضة

إلى المغادرة ألمر   ماري نويل أبي ياغي  ومع اضطرار المتحدث الثاني، السيدة
  :فتح باب النقاش وطرحت األسئلة التالية  رئ،طا

على عنوان ھذه الجلسة إذ كنت افضل استخدام  أعلق أوالً : "تورة ھدى الخطيب شلقالدك
كلمة المساواة بدال من عبارة الحد من عدم المساواة التي قد تبدو واقعية أكثر، ولكن بين 

فمطلب ھذه األخيرة ليس الحد من عدم . التعبيرين يكمن كل البعد بين السلطة والثورة
معنا تظھر أنه ينقسم إلى فئات إن محاولة النظر إلى مكونات مجت. المساواة بل المساواة

فئة تنتمي إلى زعيم طائفي وفئة الشباب التي تشكل العنصر الرئيس للثورة، والفئة : ثالث
المخضرمة التي يمكن أن تواكب الثورة وتلعب دور الوسيط ال سيما في ظل ما يتجلى من 

الرافعة، وعلينا  نحن ذاھبون إلى انھيار والمجتمع المدني ھو. عدم قابلية الثوار للتفاوض
  ".تفعيل دورنا كما على الخبراء تشكيل خط موازي للسلطة وممارسة الضغط

بالنسبة إلى موضوع الضريبة على األجور، ماذا نفعل بالتھرب : "الدكتور فادي أحمر
المشكلة ھي في السياسة االقتصادية التي اتبعت في ظل النظام الزبائني الفاسد؟  الضريبي

  ".على بيروت مع عدم دعم الزراعة والصناعة واألرياف بعد الحرب وركزت

مودي انحن أمام أزمة الخيارات السياسية واالنقسام السياسي الع: "النائب السابق أحمد فتفت
ھذه األزمة ليست األولى التي . بين األطراف الذي يعطل كل القرارات حماية للمكتسبات

ً أھلية استمرت  سنة وشھد اجتياحات إسرائلية مدمرة و بين  ١٥يمر بھا البلد إذ عاش حربا



األزمة التي نعيشھا اليوم . تم تعطيل الحياة السياسية مدة سبع سنوات ٢٠٢٠و ٢٠٠٦عام 
ھي في جوھرھا أزمة سياسية وإذا لم نتمكن من حلھا لن نتمكن من معالجة األزمة 

    ".االقتصادية المستفحلة وكل تداعياتھا االجتماعية

ثمة موضوع يقلقني جداً ويتناول اآللية التي تمكننا من االنتقال من : "اوولالدكتور ملحم ش
االقتصاد الريعي الى االقتصاد المنتج، فما ھي ھذه اآللية وعن أي اقتصاد منتج نتحدث وما 

التحول إلى اقتصاد منتج ونحن في حالة  ھي الحماية السياسية المطلوبة له؟ ھل نستطيع 
حدودنا كيف ننتقل إلى اقتصاد منتج و. أقله لھدنات دائمة أو تبريد؟ حرب وال أفق للسالم أو

قرية من شمال عكار إلى منطقة راشيا تعيش من  ٧٢ھناك الشمالية والشرقية سائبة؟ 
  ".كيف نقيم شبكة حماية لالقتصاد المنتج في ظل انعدان الحماية السياسية له؟. التھريب

ة اؤيد كلياً ما قاله النائب السابق أحمد فتفت، إذ ال في موضوع السياسي: "السيدة لما حريز -
مودي يعتبر مدخالً لإلصالحات الخدماتية، وال اشك أن وضع حد لالنقسام السياسي الع

اليوم كل حزب أو جمعية لديھم ورقة لكن المشكلة ھي في رفضنا . إصالح دون ذلك
ء إلى سياسة الضغط لتحقيق ھذا الجلوس معاً لمناقشة ھذه األوراق، وأعتقد أنه علينا اللجو

ً أنني أخالف الدكتور شاوول على مقولة أننا في حالة حرب وأن ھذه الحالة  األمر، علما
   ". تمنعنا من االنتقال إلى اقتصاد منتج

أوافق على العديد مما قيل " :وفي معرض إجابته عن األسئلة قال الدكتور كمال حمدان
المخضرمين في مواكبتھم وتفعيل دور المجتمع المدني خاصة حول دور الشباب ودور 

ھناك . والنقابات، وضرورة أن ينخرط الخبير مع الناس واألحزاب وإال لن تكون له فائدة
كوارد وخبراء من كل المجاالت نراھم على األرض اليوم، كما أوافق على ضرورة 

ة، وتبعات الحرب األھلية ال شك أننا نواجه أزمة خيارات سياسي. محاربة التھرب الضريبي
  ".كبيرة جداً وعلينا توفير الحد األدنى النتظام العيش اليومي للناس

ومع ذلك، اليوم أنا ال أفرط بسالح حزب هللا ألنني أستطيع استخدام ورقة حزب : "ضافأ
ھذا بغض النظر عن موقفي   ....هللا في أمور عدة من النزاع العربي االسرائيلي إلى النفط

 إنما، في. ع والرافض للسالح الخارج عن السلطة كما عن كل الفكر القمعي والتشدديالقاط
ة األميركية الراھنة في المنطقة والحروب المعممة فيھا ظل ھذا المعطى اإلقليمي والسياس

ً أنني سبق وقلت للحزب أنه  وصفقة القرن، يجب أال نفرط اليوم بسالح حزب هللا علما
  ".ظام الطائفيأصبح الحامي األول للن

ھذا الموضوع أساسي، فمع إدراكنا الواقعي أنه ال توجد أي ضمانة بأن سالح : "سام منسى
ً إلسرائيل وحتى بغض النظر عن ذلك، فإن وجود ھذا  حزب هللا يمكن أن يشكل رادعا

وإذا لم تتطرق الثورة إلى السياسة سيبقى دورھا . السالح الخارج عن الشرعية مضر للبالد
  ".فسطة ال أكثر وال أقلمجرد س

ما عنيته أن ھذه الورقة ھي من ضمن . نسان علماني، واليوم أكاد أقول أكثرإأنا : "حمدان
خلصونا من النظام : خيارات يمكن استخدامھا كمقايضة مع ھذه الطبقة السياسية الفاسدة

كما منظمات غير الحكومية، فھي البالنسبة إلى . الطائفي لنخلصكم من الحزب وسالحه
وطفرة ) سفارات، قوى من السلطة، استثمارات وأحزاب" (جسمھا لبيس"نقول بالعامية 



ھذه المنظمات ما ھي إال تعبيراً عن انھيار طبقة اجتماعية وذوبان أحزاب اليسار فجاءت 
إن الحربين اللذين مررنا بھما وضعف النقابات وجمود أحزاب اليسار، جذبوا . كبديل لھا

نا، فعجز ن يشبھعلينا التفريق والفرز واستقطاب م. المجتمع المدني الناس إلى منظمات
األحزاب يساراً ويميناً في جذب بعض الطبقات االجتماعية أدى إلى تعزيز حركة المنظمات 

  ".غير الحكومية وھذه الظاھرة ھي ظاھرة عالمية

  الجلسة الثالثة

عقد اجتماعي جديد " وبعد استراحة الغداء، انطلقت الجلسة الثالثة تحت عنوان
حركة مواطنون و مواطنات من  رانية المصري بدأتھا المتحدثة األولى الدكتورة  ،"للبنان

أي نوع من اتفاق فعلي اأو افتراضي بين "بتعريف العقد االجتماعي قائلة إنه  في دولة
  ".الحاكم والمحكوم يحدد الواجبات والحقوق لكل من الطرفين

نا والسلطة ھذا النوع من العالقة أو أن لدينا ذلك في لبنان، ھل يوجد بين ھل: "وسألت
؟ ما لدينا ھو شخصيات مالية ال يتعدى بر الطوائف أو العائالت والعشائرالعالقة تمر ع

يتكلمون عن التعايش بيننا وكأننا غرباء عن بعضنا، فنحن ال نتعايش . عددھا أصابع اليدين
نقص (نا بل نعيش معه ونحن في الواقع نتعايش مع ظروف صعبة مع اللبناني المواطن مثل

ال نغالي معھا بالقول إنه إذا كان اھلنا أرادوا تحصيننا ...) في الكھرباء والماء وتلوث بيئة
  ".بالعلم والشھادات، فالجيل الجديد يبحث عن تحصين أوالده عبر إعطائھم جنسية أخرى

ان الحلقة، والتقشف يعني ظروفاً اقتصادية صعبة استخدم مفھوم التقشف في عنو: "وتابعت
فھل ھذا ما نعيشه اليوم؟ طبعا ال، ألننا نعيش اليوم في حالة . أوجدتھا التدابير الحكومية

إفالس ناتج عن تدھور القيمة الفعلية للعملة الوطنية، إفالس ناتج عن : إفالس اقتصادي
، إفالس ناتج عن تراجع حاد في % ٦٠و ٣٠ارتفاع أسعار البضائع بنسبة تتراوح بين 

ألف عامل لوظيفته وتخفيض نصف الشركات لرواتب  ٢٢٠مداخيل الناس مع خسارة 
. وتخفيف أخرى لعدد موظفيھا اوإغالق العديد من الشركات أبوابھ% ٣٠موظفيھا بنسبة 

من سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر، ونحن عاجزون عن الوصول إلى % ٤٧اليوم، 
في المصارف، كما ال توجد إمكانية الستيراد البضائع الى لبنان وھو الذي مدخراتنا 

من حاجاته، ومنذ شھرين، لم تعد المستشفيات قادرة على شراء ما % ٩٠و ٨٠يستورد بين 
نحن إذاً في حالة إفالس وليس تقشف، واذا بقيت ھذه . تحتاجه من معدات وتجھيزات

بعد سيما بعد أن اقترح رئيس الوزراء السابق سعد السلطة الحالية ال ندري ماذا ينتظرنا 
من !. الحريري في الورقة اإلصالحية التي عرضھا بعد الثورة ببيع أصول البالد المنتجة

يستطيع الھجرة منا سيھاجر ومن ال يستطيع سيبقى وسيكون أكثر من أي وقت مضى 
  ".بحاجة إلى المساعدات

اشه قبلنا العديد من المجتمعات، والسؤال األساس نعيش اليوم مفصالً تاريخياً ع: "وأضافت
المطروح اليوم ھو كيف ندير ھذه المرحلة إدارة صحيحة تمكننا في نھاية المطاف من بناء 
. دولة قادرة وعادلة وفعالة وتكون مسؤولة، دولة تتمتع بالشرعية الكافية لكي تدير األزمة

جتمعنا يقوم على عقيدة قومية نبني دولة وبناء الدول يقوم على ھوية المجتمع، فإذا كان م
قومية وإذا كان يقوم على عقيدة عسكرية نبني دولة عسكرية وإذا كان يقوم على عقيدة دينية 

في لبنان ووفقا لھوية مجتمعنا، ال نستطيع سوى بناء دولة مدنية تكون . نبني دولة دينية



طوائف وتمثل الجميع بالداخل العالقة فيھا بين السلطة والمواطن مباشرة وليست عبر ال
واليوم علينا الشروع بتشكيل حكومة استثنائية تتمتع بصالحيات تشريعية لكي . والخارج

نتخلص من ھذا اإلرث اللعين، حكومة تدير األزمة للخروج من اإلفالس المالي 
  ".واالقتصادي وبناء اقتصاد منتج وغير ريعي

مشكلتنا ليست في : ح للمشكلة التي نعاني منھاال بد إذاً من البدء بتقييم صحي: "وأردفت
ً التقشف إنما في اإلفالس وال بد  من تصحيح العالقة بين المسؤول والمواطن لتصبح  أيضا

فھل نملك اإلمكانية إلدارة األزمة . قائمة على الحقوق والواجبات ال على تقديم الخدمات
؟ إذا كان الجواب ال، فمسؤوليتنا دارة صحيحة تمكننا من بناء دولة قادرة وعادلة وفعالةإ

  ".تبدأ ببناء ھذه اإلمكانية

أندريه  الدكتور ممثل المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية في لبنانأخذ الكالم 
أكتوبر إلى فشل أو غياب أي عقد /تشرين األول ١٧تشير انتفاضة : "وقال  سليمان

الحالة االقتصادية، جاءت االنتفاضة  فمع تدھور. اجتماعي في لبنان منذ فترة االستقالل
. كتعبير عن عدم رضى المواطن عن المشاركة في السلطة كما عن الرعاية االجتماعية

فقبل ھذا االنھيار، كانت الوظائف قليلة والرواتب متدنية وال صوت حقيقي لمعالجة األزمة 
المطروح اليوم ھو والسؤال . أو تجاوب مع مطالب المواطنين أو محاسبة فعلية للمسؤولين

  ".عن طبيعة العقد االجتماعي المنتظر في ظل ھذه الھوة بين السلطة والمواطنين

اليوم، أصبحت االنتفاضة ھي المعيار التي نقيس عبره توافق ما يطرح مع : "وأضاف
مطالب الناس ال ما يقوله الرسميون، حتى بات مقياس النجاح الديمقراطي ھو تحقق ھذه 

وتتلخص ھذه . ل لم تتحق فھذا يعني أننا ما زلنا في الواقع القديمالمطالب وفي حا
بتأمين المشاركة السياسية والتمثيل الصحيح والشفافية والمحاسبة وكرامة العيش   المطالب

اإلشكالية المطروحة اليوم أمامنا ھي ھل . في دولة تؤمن الخدمات العامة لجميع المواطنين
  ".الموجود أو نطرح عقداً اجتماعياً جديداً وما ھي مالمحه؟نعيد النظر بالعقد االجتماعي 

وفقا لدراسات جديدة، نعني بالعقد االجتماعي مجموعة اتفاقيات معلنة أو غير معلنة : "وتابع
العقد . بين مجموعات في دولة واحدة، وبينھا والدولة تحقق الواجبات والحقوق للطرفين

ً يوقع عليه جميع الناس، لكن . والقوانين) لبنان(ه موجود في الدساتير والميثاق ليس رسميا
) PPP(والھدف من العقد االجتماعي ھو تأمين الحماية وتوفير الخدمات والمشاركة 

ھذا المفترض المثالي، أما في . ويُعترف بشرعية الدولة إذا تحققت ھذه المبادئ الثالثة
  ".الدولة الھشة فھذه المبادئ ال تطبق

الدولة تحتكر بالمطلق العنف وتحمي من اإلرھاب والتعدي "ية، ذكر أن بالنسبة إلى الحما
على الملكية والسالمة الخاصة، وحتى من العنف المعنوي وكل االستنسابية وتفرض سيادة 
القانون عبر إنفاذ القوانين وصون الحريات األساسية وحقوق االنسان، ومن نافل القول إن 

    . ھذه الشروط ال تطبق في لبنان

بالنسبة إلى توفير الخدمات العامة والوصول العادل إلى الموارد وتوفير البنى التحتية 
ً والخدمات االجتماعية كالتربية والصحة والرعاية االجتماعية، فھي  غير متوفرة في  أيضا

  .لبنان



 أما المشاركة بعدالة بعملية صناعة القرار فتبدأ بعدالة التمثيل عبر المشاركة في االنتخابات
ً وھي . وآليات تشاركية أخرى   ".غير متوفرة في لبنان أيضا

كان يوجد "وعن الدول العربية، عرض أمثال مصر وتونس وسوريا قبل الثورات وقال 
حماية وكانت األوضاع أفضل، ولكن عندما يكون لدى المواطنين الحماية يطالبون بتوفير 

وھذا ما حصل مع الثورات، . بالمشاركةالخدمات وعندما تتوفر ھذه الخدمات يطالبون 
فالثالثة يجب أن يكونوا موجودين ويشكل وجودھم الحد األدنى من رضى المواطنين أو 

  ".أقله، يرضى المواطنون عند مشاھدتھم الدولة وھي تحاول تطبيق ھذه المبادئ

وعات ال يوجد مجتمع في العالم مندمج ومتماسك كلياً، وھناك في كل الدول مجم: "وأردف
ً متعددة كما يوجد عقد اجتماعي يؤمن إضافة إلى التوافق العمودي توافق ً أفقيا فعلى جميع . ا

مكونات المجتمع أن تعي عدم إمكانية أي مكون من الحصول على كل ما يريده وبالتالي، 
في لبنان ھناك الميثاق الوطني، لكن بعض عناصره سقطت . إيجاد صيغة ترضي الجميع

شاب ھذا العقد االجتماعي العديد من السيئات . ئه موجودة في الدساتيروبقيت بعض مباد
ً بين مطالب كل  ومع ذلك، لم تحظ أي سلطة خارجه بشرعية، وھو يؤمن حالً  وسطيا

كل عقد اجتماعي ديناميكي ألنه يتأثر بما يحصل في المنطقة والمحيط من . المجموعات
في لبنان مشكلة العقد . ت العامةصدمات تنعكس على اآلليات الدستورية والمؤسسا

نه كان في حينه مقبوالً إنما االجتماعي القديم أنه كان بين طوائف وليس بين مواطنين، لك
ً شعور عند البعض بالدونية عجز  عن تنظيم العالقة بين المواطنين وكان ھناك دوما
يات، ما أعطى المشكلة الكبرى ھي في ارتباط ھذا العقد بالزبائنية والمحسوب. واألقلية

ً لدراسة للدكتور أنطوان مسرة، . البعض امتيازات بسبب عالقتھم مع المسؤولين فوفقا
تتكون البنية االجتماعية لمجلس النواب قبل الحرب من بعض العائالت وتابعيھم، وتكونت 

معظم النواب في السابق واليوم ھم من طبقة غنية، وھذه . بعد الحرب من أمراء الحرب
العالقة . يمكن لھا أن تنتج عقداً اجتماعياً يضم الجميع وال نظاماً للرعاية االجتماعية البنية ال

أصبحت عالقة موازين قوى مع ارتباط عضوي مع مجتمع رجال األعمال، والماكنيات 
االنتخابية تعمل عبر أموال ھذه الطبقة وكل واحد يدفع للجماعة التي تخصه وبات ھناك 

  ".اعيغياب تام للعقد االجتم

  :وللخروج من ھذه األزمة اقترح ما يلي

  .وضع عقد اجتماعي مرن ودامج وحاضن -

مشاركة الجميع في البحث عن حلول للخالفات السياسية على أن تتناول المشاكل النزاعية  -
  .الحقيقية

العمل على جعل المؤسسات العامة فعالة ودامجة من خالل اعتماد الحوكمة الرشيدة  -
  .ت الناس والتحلي بالمسؤولية والشفافية والعدالةوتلبية طلبا

تحقيق االندماج االجتماعي ينشئ قاسماً مشتركاً عبر الھوية، إضافة الى تخفيف الالمساوة  -
  .االجتماعية والسياسية

  .وأكد في النھاية أن االنتفاضة أظھرت رغبة الناس في وضع عقد اجتماعي جديد



  :ة التاليةومع فتح باب النقاش، طرحت األسئل

والمواطنية؟ اعتقد أن  ما الفرق بين العقد االجتماعي : "الدكتورة ھدى الخطيب شلق
ھل نريد عقداً اجتماعياً جديداً؟ لقد جربنا عقد اجتماعي كان بين . المواطنية أھم بكثير

الوطن ھو . طوائف وسميناه ديمقراطية توافقية، اليوم نريد ديمقراطية فقط عبر دولة مدنية
فالمواطنة : ل مقوماته ومكوناته قاسم مشترك ووحدة متكاملة من شعب وأرض وحدودبك

  ".تعني الوطن، والديمقراطية تعني دولة مدنية

ما سمعناه ھو توصيف للمشكلة ال يطرح حلوالً يمكن أن يلتزم بھا : "الجنرال خالد حمادة
النموذج الغربي والقومي  أعتقد أن ما نعاني منه ھو حالة من الصدام بين. الشعب اللبناني

لة المدارس، إذ أننا ال وحتى الديني، واللبناني ال يرى نفسه في أي منھم، دون أن ننسى مشك
تنشئة مواطن مع طالب يخضعون لعمليات تعليمية مختلفة بين التعليم الرسمي  نستطيع

الطائف ھو  الحل ھو حل تراكمي، فدستور. والتعليم الخاص الديني أو الطائفي أو العلماني
اجتمعنا في الساحات وتمكنت . عقد اجتماعي لكننا بقينا بحالة غربة عن حالة المواطنة

). مصرف لبنان وجمعية المصارف(السلطة من تجيير ھذا الحشد باتجاه أھداف معينة 
المشكلة في البلد ھي ثقافية بنيوية ولبناء المجتمع علينا إنتاج ثقافة وطنية نلزم كل المدارس 

ال يمكن القبول بمدارس تخضع طالبھا المتحان عن قاسم سليماني، كما ال يمكن . بيقھابتط
  ".القبول بمدارس ال يعلم طالبھا أين تقع منطقة الضنية

إن العقد االجتماعي السائد اليوم يقوم على االعتراف المتبادل باختالفاتنا : "السيدة لما حريز
عندما أنشئ لبنان أنشئ على أنه . تحت سلطة معينةوقرارنا العيش معاً في جغرافيا محددة و

نحن . إلى الميثاق الوطني ١٩٤٣بلد للمسيحيين، لكن األمور تطورت بعد ذلك ووصلنا عام 
جماعات وأي عقد عليه مراعاة ھواجس ھذه الجماعات، واعتقد أن أي عقد اجتماعي جديد 

وفي ظل الواقع . تور الطائفيعني تغيير الصيغة اللبنانية منذ نشأة لبنان حتى وضع دس
اليوم . االقليمي، أرى أن أي حديث عن عقد اجتماعي جديد ھو ضياع ويدخلنا إلى الفيدرالية

سياسي عبر تطبيق : مطالب الشعب اقتصادية اجتماعية وسياسية ولدينا حل على مستوين
اليوم  اجتماعي عبر تطبيق مبدأ اإلنماء الشامل والمتوازن، الحديث-الطائف واقتصادي

  ".يجب أن يتناول تطبيق الطائف وليس وضع عقد اجتماعي جديد

وفقا للدستور، لبنان ھو دولة مدنية ولكن علينا إلغاء النظام الطائفي، : "الدكتور فادي أحمر
وما قاله الجنرال حمادة صحيح فنحن بحاجة إلى ثقافة شعب واالنتفاضة ھزت المجتمع 

  ".دولة قانونوھي تتكون شيء فشيء وعلينا بناء 

نعيش في خضم أزمة كبيرة ال نعيھا وال نعي : "وفي معرض ردھا قالت المصري
خطورتھا ونحن ال نملك ترف الوقت ألننا في حالة إفالس وعلينا توقع مثالً عجز 

علينا الخروج إلى الشارع من جديد وعلينا ادارة ھذا . المستشفيات عن تأمين األدوية
كنوقراط إذ كل ما فعلته ھو طلب المساعدة من الخارج، نريد ال نريد حكومة ت. االفالس

حكومة مرحلية بصالحيات استثنائية وتشريعية تدير األزمة من الداخل ويكون أعضاؤھا 
غير مرتھين ألي حزب أو طائفة ولديھم الحرية والجرأة والمعرفة وال يتوجھون إلى 

ال نريد حمل السالح وال . لھذه لحكومةلخارج وال بد للمسؤولين الحاليين من تسليم السلطة ا



نريد محاسبة السلطة الراھنة، ما نريده اليوم ھو إنقاذ البلد من خالل رؤية اجتماعية 
  ".واقتصادية تھدف إلى بناء دولة ومجتمع

  :الجلسة الرابعة

بإشارة  "العالقة بين الزبائنية والخدمات االجتماعية" بدأت الجلسة الرابعة تحت عنوان
إلى أنه ، أستاذ العلوم االجتماعية في الجامعة اللبنانية ،ملحم شاوول  دث األول الدكتورالمتح
وسيولوجي انتروبولجي للحال السياسية في لبنان يعمد في مداخلته إلى عرض توصيف سس

الزبائنية ھي آلية عمل ونمط من السلوك "وقال إن . وللعالقات التي تسمى الزبائنية
االجتماعي السياسي مرتبط بعنوان أوسع يحاكي ظاھرة اجتماعية شاملة ركيزتھا 

مفھوم القيادة ويعني األفراد أو  "زعامة"ويشمل مصطلح . االجتماعية ھي الزعامة التقليدية
رير مصير الكتل التي تحتل في المجتمع موقع سلطة ونفوذ وتساھم من خالله في تق

ھو جميع أشكال ممارسة الزعامة في حقبات ما قبل  "تقليدية"والمقصود بـ . الجماعة
ً أو من خالل  "الزعماء التقليديون"ويعمل . الحداثة السياسية كافة في لبنان، شخصيا

الوسطاء والحلفاء، على مبادلة الخدمات االقتصادية واالجتماعية والصحية واإلدارية 
) أو العقد غير المكتوب(ودعم المحازبين األتباع، وحددت ھذه المعادلة  بالوالء السياسي

العالقة القاعدية للخيار السياسي التمثيلي في المجالس النيابية اللبنانية خالل المراحل السابقة 
  ".١٩٧٢وحتى عام 

ظاھرة الزبائنية أوضح أنھا استتبت في لبنان في كنف نظام المتصرفية الوعن أصول ھذه 
زعيم أو عائلة   حينھا، لم يكن للعقد المبرم بين. "ضمن السلطنة العثمانية) ١٩١٤-١٨٦٠(

من األعيان وجمھور الفالحين والموالين صفة مدانة أخالقيا أو حالة منحرفة، بل ھكذا 
كانت وضعية الممارسة السياسية في مجتمع قائم على ھرمية المراتب وعلى ثبات الموقع 

التماھي مع الدولة المركزية، بل العداء لھا وخصوصا التھرب من االجتماعي وعلى عدم 
في مجتمع كھذا، يتم تركيب نظام الحماية وفق المعادلة . أي التزام تجاه السلطات العامة

تؤمن الزعمات العائلية حماية الضعفاء التابعين لھا، وبدورھا تضع نفسھا تحت : التالية
ومقابل الحماية تمنح ). الدول الغربية(أو خارجية ) ةاإلدارة العثماني(حماية قوة داخلية 

العامة الوالء من خالل تقديم اليد العاملة البشرية على شكل محاربين وممتھني العنف أوالً 
أضفى نظام المتصرفية على ھذه المعادلة شكلھا . "أصوات انتخابية"ومن ثم على شكل 
  ".القانوني ومشروعيتھا

جتماعيا كل الھواجس والسلوكيات التي كانت قائمة بمواجھة بعد ذلك أسقطت ا: "وأضاف
السلطنة العثمانية على الدولة الوطنية التي أصبحت الدولة اللبنانية،   من نوع "دولة معادية"

وأدى فشل قيام دولة حديثة تؤمن تحت مظلتھا الخدمات إلى المواطنين كواجب عليھا وحق 
مؤكداً عجز السلطات المتعاقبة على خلق عقد جديد  ،"للمواطنين إلى استمرار ھذه الظاھرة
بينه  "وساطة"حاجة المواطن إلى نوع من "وتابع أن . يقوم على المواطنة بدالً من الزبائنية

ودولته استمرت، وھي وساطة تكفل للزعيم استمرارية زعامته من خالل التمثيل النيابي 
في التقولب  "الحالة التقليدية"نجاح  وقدرته على الوصول إلى مراكز القرار، والالفت ھو

ضمن األطر والمؤسسات الحديثة وتطويعھا ضمن منطق عملھا ومصالحھا، وذلك نتيجة 



، وبقي ھذا الوضع سائداً "الستمرارية ھشاشة الدولة بشكل عام وسيطرة مكون أو فئة عليھا
  .١٩٧٥حتى العام 

وحتى الدولة وأمنا استمرارية الزبائنية بعد الحرب، برز العبان حال مكان الزعامة التقليدية 
ھما األحزاب الطائفية ومنھا المسلح والرأسمالية المتلفتة، حيث استخدم الطرفان إمكانياتھما 
المالية الكبيرة في العمل الخيري الواسع النطاق ليحال بديالً عن الدولة في تقديم الخدمات 

   .وليساھما في تعميق ضعف الدولة وھشاشتھا

وتابع شاوول أن الموازاة بين العمل السياسي في لبنان والعمل الخيري وتقديم الخدمات 
ً تعود  إلى ما قبل قيام مشروع الدولة الحديثة، حين تولت الجماعات الطائفية تأمين  أيضا

اإلطار أسئلة ا وطرح في ھذ. الخدمات االجتماعية لجماعتھا خارج سيطرة الدولة المركزية
  :عدة

  ني؟نى بالشأن االجتماعي ھو عمل زبائھل كل عمل يع: األولالسؤال "

الجواب ھو ال، ألنه في كل المجتمعات داخل أنظمة ديمقراطية ليبرالية يُسمح للقطاع 
الخاص والمؤسسات الدينيّة بالتدخل في الشؤون والخدمات االجتماعية والمساھمة في 

  .التقديمات المطلوبة لصالح الفئات االجتماعية الھشة

  كيف يتحول العمل االجتماعي إلى حالة زبائنية؟: السؤال الثاني

عندما يستخدم القائم بھذا العمل أوالمشرف على المؤسسات التي تديره الخدمات : الجواب
في العملية  "صرفھا"االجتماعية ليعيد تجديد معادلة الوالء السياسي مقابل تقديمھا و

  .االنتخابية كأصوات مجيرة لصالحه

ھل يوجد ضوابط قانونية ومعايير مجتمعية تمنع أو تحد من االستغالل : ال الثالثالسؤ
  السياسي للعمل والخدمات االجتماعية؟

ھناك أشكال من التدخل في الشأن االجتماعي تغطي الزبائنية بلباس سميك من : الجواب
الستثمار أين يبدأ اإلحسان وأين ينتھي الموضوع با   .إرادة اإلحسان والعمل اإلنساني

ع بين المجالين ، على الدولة أن تكون ضابط اإليقا"الماكروسياسي"السياسي؟ في الشّق 
واضحة بين مؤسسات الخير واإلحسان والدور السياسي للشخصيات التي وأن تضع حدوداً 

كما ال بد ألي قانون انتخابات من أن يتناول موضوع اإلنفاق . تديرھا وتشرف عليھا
   ". ت االنتخابيةوالفساد في الحمال

ھويدا السيدة ألستاذة المساعدة للعلوم االجتماعية في الجامعة اللبنانية اوأخذت الكالم 
لتطرح في مداخلتھا مسألة بناء الدولة الخالية من الزبائنية والمحسوبيات، وقالت  صليبي،

ية ، مشددة على أھم"علينا البدء ببناء اإلنسان إذ ال رشوة دون راشي ومرتشي"إن 
  .االنطالق من التغيير الثقافي للوصول إلى التغيير السياسي

الفرد ھو نتاج مجموعة عناصر تشكل ما نسميه وسائط التنشئة وتتألف من "وتابعت أن 
األسرة والمدرسة والمجتمع األكبر، وتبدأ بذور الفساد مع تربية األطفال على قاعدة المكافأة 

من الدستور  ١٠أما المدارس فمع إعطاء المادة ". والعقاب فيما يقارب مفھوم الرشوة
محطة للتجاذبات "الطوائف حق إنشاء وإدارة مدارس خاصة بكل منھا، قالت إنھا باتت 



، ھذا إلى جانب تجربة االنتماء إلى الجماعة والتنشئة السياسة "الطائفية التي تشتت المجتمع
  .واالقتصادية وكسر حواجز االنتماء والتعرف على اآلخر

وتحدثت عن أھمية المؤسسات اإلعالمية بكل أشكالھا، معتبرة أنھا تضاھي المؤسسات 
فحرية . التربوية في أثرھا من حيث تشكيل البنية االجتماعية ألن اإلعالم أمانة ومسؤولية

اإلعالم مقدسة وفقا لھا، شرط أال تكون موجھة لإلساءة والتشھير والسب وبث الرسائل 
  ".بفائض من الحرية"تسميته التحريضية فيما يمكن 

وتحدثت عن ثالثة عناصر يمكن أن تؤدي إلى التغيير المنشود لجھة القضاء على الفساد 
  :والزبائنية

تشرين  ١٧صدمة يولد اضطراب في المجتمع كاالنتفاضة التي يشھدھا لبنان منذ -حدث -
  .أكتوبر/األول

  .ارضين للتغييرن له ومعيالصدمة يكون بين مؤيد-نزاع ناتج عن الحدث -

النزاع للوصول إلى آلية تسويات عبر تنازالت يقدم عليھا  نالتوازن والتسوية اللتان تتبعا -
  .األطراف كافة وتقوم على قبول تنوع اآلراء

ومع . وقالت إنه فيما يتعلق بالعنصر الثالث، ما تزال األمور حتى اليوم ضبابية في لبنان
وبر تاريخ مفصلي في لبنان ألنه أنتج شخصية قاعدية أكت/تشرين األول ١٧ذلك، أكدت أن 

كسر حاجز الخوف لآللھة : جديدة للمجتمع اللبناني تتميز بصفات حسنة وأخرى سيئة
الوعي الفردي ضمن الوعي الجماعي، الوعي بمفاھيم جديدة، اللجوء إلى  وزالسياسية، بر

، عدم احترام البيئة وحمل النكتة والضحك، استخدام العنف الكالمي للتعبير عن المطالب
  ".أي وطن يمكن لنا انتاجه مع ھذه الشخصية الجديدة؟"شعارات دون فھم معناھا، وسألت 

فأوالدنا رأس "وفي الختام، اعتبرت أن التربية أساس في التنشئة ولكل وسيط دور أساسي، 
 ".مال البلد وعلينا ان نعتني بھم

 
 


