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ملخص

هذه الورقة هي خالصة مكثفة لمناقشات المشاركين والمشاركات في الحوار االقتصادي واالجتماعي 
ـ لبنان حول األزمة االجتماعية التي تعصف بلبنان، ومقترحات معالجتها، مع التركيز على موضوع الحماية 

االجتماعية بصورة خاصة. وقد ناقشت مجموعة الحوار هذا الموضوع في إطار تناُولها لمختلف جوانب األزمة 
االقتصادية واالجتماعية بشكل عام، وذلك على امتداد عدة جلسات انطلقت في 21 أيلول/سبتمبر 2020 

واستمرت لغاية انعقاد الجلسة الثامنة في 27 كانون الثاني/يناير 2021.

وهذه الورقة هي واحدة من مجموعة أوراق من الممكن أن تصدر عن مجموعة الحوار. وهي تغطي، إلى جانب 
المحور االجتماعي، المحور االقتصادي – المالي ومحور اإلصالح المؤسسي وما يتفرع عنهما، مع إيالء اهتمام 
خاص آلثار جائحة كورونا، على كل المستويات. وغني عن القول إّن مجموعة الحوار تأخذ الترابط العضوي بين 

هذه المحاور في االعتبار، إذ إنه ال يمكن تصّور إيجاد حل مستدام لألزمة االجتماعية دون معالجة األزمة المالية – 
المصرفية – النقدية، ودون القيام باإلصالحات المؤسسية الالزمة لضمان حوكمة رشيدة وفعالة وشفافة.

وتوّصل الحوار إلى عدد من الخالصات، في ما يلي أهمها: 

  التأكيد على الترابط بين معالجات األزمة االجتماعية والمعالجات المتعلقة باالقتصاد الكلي، واألزمة 
المالية، واإلصالحات المؤسسية، والحوكمة؛ وعلى أّن حل األزمة االجتماعية مشروط بحل األزمات 

األخرى، السيما االقتصادية والمالية والنقدية الحالية، التي تتسبب بتدهور عام في مستوى المعيشة، 
وبمعالجة تداعيات جائحة كورونا.
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  التأكيد على أهمية االنطالق من منظور الحقوق والمسؤولية االجتماعية في تصميم السياسات 
والبرامج الرامية إلى معالجة األزمة االجتماعية.

  التشديد على أهمية العمل على وضع استراتيجية للسياسات االجتماعية، تكون واضحة المعالم وشاملة، 
وُتدَرج السياسات االجتماعية القطاعية والبرامج الخاصة في إطارها، لضمان االستدامة وتالفي أي نتائج 

سلبية في المدَيين المتوسط والبعيد.

  دعوة المعنيين إلى العمل على بلورة واعتماد نظام شامل للحماية االجتماعية على أساس منظور 
الحقوق، وإلى أن ُتدَرج ضمنه برامج للمساعدات النقدية أو غيرها من برامج شبكات األمان االجتماعي.

  الحرص على تمويل السياسات االجتماعية من مصادر داخلية، وتجنب االقتراض لما يسببه من تراكم 
إضافي للديون ومن تحميل المواطنين واألجيال القادمة أعباء إضافية لتسديدها.

  اتخاذ إجراءات فورية لضمان الشفافية الكاملة لمجمل البرامج االجتماعية، واعتماد معايير موضوعية 
وعلمية لتحديد الفئات االجتماعية التي يجب أن تشملها هذه البرامج.

  تنسيق التدّخالت والبرامج، ومجمل سياسات وإنفاق الوزارات والجهات الدولية وغير الحكومية 
المتعددة، من أجل تحقيق االستخدام األمثل للموارد وتالفي الهدر واالزدواجية.

  عدم اجتزاء المعالجات، والدمج المبتكر بين ما هو قائم من تدخالت وما هو مقترح، وعدم إغفال أي من 
القطاعات أو المشاكل االجتماعية العامة أو المناطقية أو الخاصة بفئة اجتماعية معينة، بما في ذلك 

المؤسسات الضامنة، وسياسات التشغيل، وقطاعات الصحة والتربية واإلسكان، وغير ذلك من المشاكل 
التي يؤدي إغفال أي منها إلى تعطيل األثر اإليجابي على مستوى المعيشة.

  إيالء أهمية خاصة للمشاكل الصحية، السيما في ظل جائحة كورونا، ووضع خطط طوارئ صحية 
وتربوية لتالفي اآلثار الضارة على الناس والمجتمع والنشاط االقتصادي، بما في ذلك التدخالت الطارئة 

التي تقتضيها الضرورات، وذلك ضمن رؤية واضحة وشفافة ومعلنة للرأي العام.

  التأكيد على أهمية الحوار المجتمعي باستخدام كل األدوات والمساحات المتاحة، ووضع آليات جديدة 
مناسبة لألوضاع المستجدة ومأسستها حسب الحاجة، من أجل ضمان مشاركة جميع الفئات االجتماعية 
والهيئات المدنية والنقابية واالقتصادية واألكاديمية في رسم السياسات، وإيجاد المعالجات المناسبة 

والمقِنعة من خالل مشاركة الجميع في صناعتها. 

وتتضمن الورقة، في فقراتها التالية، عرضًا مفصاًل للنقاشات ولما توصل إليه الحوار من توجهات وخالصات 
تمثل المساحة المشتركة لألفكار التي جرى تداولها. 
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  ينطلق المشاركون والمشاركات في الحوار من إرادتهم وعزمهم على التوّصل إلى صياغة أرضية مشتركة 
بين توجهاتهم وخلفياتهم ومواقعهم المتنوعة، من أجل تقديم رؤية مشتركة بشأن تحليل األزمة االجتماعية 

ومناقشة الخيارات المتاحة، من أجل تطوير السياسات االجتماعية وبناء نظام شامل للحماية االجتماعية، 
بالتالزم مع تقديم المقترحات للمعالجات الفورية لألزمة الراهنة. 

  يشدد المشاركون والمشاركات في الحوار على أهمية الترابط بين الرؤية العامة للسياسات االجتماعية، 
السيما الحماية االجتماعية، واإلجراءات الفورية المطلوبة لعالج التجليات الراهنة والحادة لألزمة، من جهة، 

وبين ضرورة أن تندرج هذه الخطوات الفورية المطلوبة في إطار توجهات استراتيجية واضحة المعالم، تالفيًا 
ألي حلول ال تعطي النتائج المرجوة أو تتسبب في أضرار مستقبلية وال تكون مستدامة، من جهة أخرى. 

  رأى المشاركون والمشاركات أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 )خطة عام 2030( التي التزم بها لبنان، 
كما كل دول العالم، يمكن أن تشكل إطارًا تحليليًا وسياساتيًا للمعالجات المطلوبة، نظرًا لما تحظى به من 
قبول واسع، ولما تختزنه من نتائج خبرات عالمية ووطنية يمكن أن تجّنبنا الوقوع في أخطاء تؤثر سلبًا على 

معالجتنا لألزمة.

  رأى المشاركون والمشاركات أن مقاربة الحقوق – التي تشكل متّممًا لما ورد في الفقرتين السابقتين – يمكن 
أن تشكل بدورها ضابطًا وموّجهًا مفيدًا للعمل ولتحديد مجاالت السياسات والتدّخل، من خالل تحديد الحقوق 

األساسية التي يجب أن تشملها التدخالت المرتَقب أن ُتقترح لمعالجة األزمة. 

  وفي ما يتعلق بمنهجية العمل وما ُيتوّقع أن تسفر عنه المناقشات واالقتراحات، تم التوافق على تجنب 
الغوص في التفاصيل التقنية، وعدم السعي إلى الحلول محل السلطات التنفيذية التي عليها وضع الخطط، 

وأن يغطي الحوار ثالثة مستويات:

  التوجهات والمبادئ العامة للسياسات االجتماعية: الحقوق التي يجب تغطيتها، مسألة التنسيق والتكامل 
وتوحيد الخدمات، اعتماد المقاربات المالئمة لطبيعة األزمة ومستواها، وما إلى ذلك؛

  بذل جهد لتقييم وضع البرامج والسياسات القائمة، بهدف اقتراح وسائل لحمايتها أو تطويرها أو تغييرها 
واقتراح بدائل؛

  مناقشة مقترحات للتدخل الفوري للخروج من األزمة السائدة - الحادة في مستواها وتجلياتها الحالية- أي 
ما يمكن اعتباره خطوات إنقاذية )مسألة الدعم والبدائل الممكنة والخلل المؤسساتي والهدر، وغيرها، 

على سبيل المثال(. 

مقدمة: المنطلقات المنهجية



6

     توضيح الصورة

رات بشكل علمي وموضوعي  ر. ورصد هذه التغيُّ   إّن األزمة االجتماعية، كما أبعاد األزمات األخرى، سريعة التغيُّ
يواجه صعوبتين: 

ر التي تتجاوز القدرات المؤسسية على الرصد والتقييم    الصعوبة األولى موضوعية، ناتجة من سرعة التغيُّ
الكّمي وفي هذا الصدد، فإن االعتماد المبالغ فيه على اإلسقاطات الرياضية غير كاف على اإلطالق، 

ويمكن أن يكون ُعرضًة لسوء التقدير بهوامش خطأ واسعة؛

   الصعوبة الثانية ذاتية، وتتطلب معالجتها تعزيز قدرات إدارة اإلحصاء، بوصفها الجهاز اإلحصائي الوطني، 
في تنفيذ المسوحات والدراسات المطلوبة بالسرعة المالئمة من أجل تحديث البيانات في ظّل االزمة، 

وتالفي االعتماد األحادي على الجهات الدولية والخاصة بشكل ُمبالغ فيه وما يمكن أن يؤدي إليه 
ذلك من بعض العشوائية والتناقض في بعض الحاالت، األمر الذي يمكن أن يساهم في تضييع ُوجهة 

السياسات المطلوبة. 

  بصرف النظر عن هاتين الصعوبتين، تتوافر في لبنان قاعدة انطالق لبيانات علمية رسمية تتمثل في نتائج 
المسح الميداني إلدارة اإلحصاء المركزي الذي ُنّفذ في الفترة 2019-2018، والذي ُيشّكل خط األساس 

لتقويم الوضع مباشرة قبل التدهور الكبير )النصف األول من عام 2019(. ويسمح لنا ذلك بتقويم الوضع، 
سواء لجهة مستوى الفقر أو هشاشة العمل أو الخصائص االجتماعية األخرى، حتى أواسط 2019، بشكل 

علمي، مما ُيتيح لنا القيام بتقدير كمي أو نوعي – تحليلي لمستوى التدهور الذي شهده الوضع االجتماعي 
في لبنان خالل السنة الماضية.

    بين المساعدة االجتماعية ونظام الحماية االجتماعية
   توّصل الحوار إلى التمييز بوضوح بين المساعدة االجتماعية والحماية االجتماعية. فاألولى هي إجراء فوري 
ضروري ومطلوب، ولكنه إجراء تعويضي مؤّقت ال يعالج ديناميات اإلفقار وال يمكن أن يحل محل اإلجراءات 

التي هناك حاجة إليها من أجل نظام متكامل للحماية االجتماعية. 

   تتراوح طريقة النظر الى نظام الحماية االجتماعية بين اعتماد نظام شامل لجميع المواطنين دون استثناء على 
أساس مقاربة الحقوق، مع إمكانية التدرج في ذلك دون التخلي عن منظور الحقوق، والبدء على األقل بما 

تسّميه مبادرة تحالف منظمات األمم المتحدة، بقيادة 
منظمة العمل الدولية واليونيسف، »أرضية الحماية 

االجتماعية« التي تضمن حزمة متكاملة من 
تدابير الحماية للفئات األكثر تعرضًا 
للخطر، والتي هي قابلة للتكييف 

في ضوء خصائص كل بلد. وتم 
تطوير أدوات لهذه المقاربة وحساب 

كلفتها، وهي في متناول الدول النامية. 
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   في المقابل، ثمة مقاربة أخرى تقوم على فكرة أن التصدي للفقر على نحو أكثر فعالية يمكن أن يتم من 
خالل استهداف الفقراء، بشكل علمي، من خالل نظام من التحويالت النقدية المباشرة أو غير المباشرة، للفئات 
ر  المستهدفة، بأعلى درجة ممكنة من الدقة. وتصّب هذه المقاربة ضمن منطق »المساعدة االجتماعية«، ويعبَّ
عنها بتسمية »شبكات األمان االجتماعي«، وهي في أساس »برنامج دعم األسر الفقيرة في لبنان« الساري 

المفعول منذ عام 2009. ويناقش المسؤولون الدوليون والوطنيون اليوم إمكانية توسعة هذا البرنامج 
وجعله الركيزة األساس للتخفيف من الفقر في األزمة الحالية، والركيزة األساس لسياسة الحكومة في 

مكافحة الفقر، وذلك في المرحلَتين الحالية والقادمة.

   بناًء على ذلك، فإن مناقشات المشاركين والمشاركات في الحوار تدعو المعنيين إلى تحديد خياراتهم بدّقة 
وأخذ التوجهات التالية في االعتبار:

عدم اقتصار التدّخل على برنامج التحويالت النقدية المباشرة، الستحالة استدامته في ظل األزمة المالية    

واالقتصادية، وعدم توافر الموارد؛ 

   عدم جواز تمويل برنامج المساعدات من القروض الخارجية التي سيدفعها المواطنون، الحقًا، والتي تزيد 

من عبء الدين؛ 

   التوّجه نحو بناء نظام حماية اجتماعية شامل، من ضمنه برامج للمساعدة االجتماعية تلحظ تالفي 
االزدواجية والتدخالت غير المستدامة. 

    الفقر والالمساواة

  إّن نسبة الفقر في لبنان، قبل األزمة الراهنة، بقيت ثابتة نسبيًا في الفترة من عام 1995 ولغاية عام 
2019. وبقيت تقارب ثلث األسر )أو السكان( حسب معظم القياسات الوطنية، وتسجل تفاوتات كبيرة جدًا 

حسب المناطق، حيث بلغت خالل هذه الفترة ضعف هذه النسبة )أكثر من 60 في المائة( في المناطق 
الطرفية، مقابل نصف هذه النسبة )حوالي 20-15 في المائة( في المناطق األفضل حااًل، مثل بيروت وجبل 

لبنان الشمالي. 

  بناًء على ذلك، وبحكم تدهور سعر صرف الليرة )فقدان حوالي 80 في المائة من قيمتها حتى نهاية عام 
2020(، ونسبة التضخم )حوالي 120 في المائة( الذي يعكس مستوى الدعم لبعض السلع، فإن التوقعات 
بأّن نسبة الفقر تتراوح بين 50 في المائة و60 في المائة واقعية تمامًا، وتعني أنها ارتفعت من الثلث إلى 

ر نسبة السكان الفقراء فقرًا مدقعًا بما يتراوح بين خمس وربع  النصف على المستوى الوطني، فيما تقدَّ
األسر أو السكان. ويمكن االستدالل على ذلك من خالل مؤشرات اجتماعية – اقتصادية. على سبيل المثال، 

يمكن االسترشاد بنسبة القوى العاملة غير النظامية التي تشكل حوالي 55 في المائة من إجمالي القوى 
العاملة؛ أو بنسبة السكان غير المشمولين بالتأمين الصحي )أيضًا حوالي نصف السكان(. كما أن نسبة التالميذ 

المسجلين في المدارس الرسمية أو المدارس الخاصة المجانية التي تقارب 43 في المائة يمكن أن تشّكل 
هي أيضًا مؤشرًا مساعدًا. 
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  يسمح لنا التحليل بالتعرف إلى الكتلة الصلبة من الفقراء المزمنين، والكتلة الجديدة من الذين كانوا ينتمون 
إلى الفئات الوسطى والوسطى الدنيا، والذين تدهورت أوضاعهم خالل السنة األخيرة بسبب الفعل المرّكب 

لألزمة االقتصادية وجائحة كورونا. ويمكن رصد هذه التحوالت جغرافيًا، وحسب الفئات االجتماعية. ويعني 
ذلك توسع الفئات المحتاجة إلى أشكال من الدعم المباشر إلى ما يزيد عن نصف السكان بالتأكيد.

  أشارت اإلسكوا في دراسة حديثة لها إلى أّن »العدد اإلجمالي للفقراء من اللبنانيين أصبح يفوق 2.7 مليون 
شخص بحسب خط الفقر األعلى )أي عدد الذين يعيشون على أقل من 14 دوالرًا أمريكيًا في اليوم(. وهذا 

يعني عمليًا تآكل الطبقة الوسطى بشكل كبير، وانخفاض نسبة ذوي الدخل المتوسط إلى أقل من 40 في 
المائة من السكان. وليست فئة الميسورين بمنًأى عن الصدمات، بل إّنها تقّلصت إلى ثلث حجمها هي أيضًا، 

من 15 في المائة في عام 2019 إلى 5 في المائة في عام 2020. 

وبحسب الدراسة، يسّجل لبنان أيضًا أعلى مستويات التفاوت في توزيع الثروة في المنطقة العربية والعالم. 
ففي عام 2019، بلغت ثروة أغنى 10 في المائة من السكان ما يقارب 70 في المائة من مجموع الثروات 
رة قيمتها بحوالي 232.2 مليار دوالر. وفي حين ستنخفض هذه النسبة في عام 2020 على  الشخصية المقدَّ

 E/ESCWA/2020/Policy( أثر الصدمات المتعددة والمتداخلة، فالتفاوت الشديد في توزيع الثروة سيستمّر
Brief.15(. وتشير األرقام المنشورة عن ترّكز الودائع المصرفية في لبنان إلى وضع مشابه. فنسبة 85.7 في 

المائة من مجمل الودائع تتركز لدى 8 في المائة فقط من مجمل المودعين؛ وفي المقابل، 60.5 في المائة 
من مجمل المودعين ال يمتلكون فعليًا أي ودائع تذكر، وال يمثل مجموع ودائعهم سوى 0.5 في المائة 

من مجمل الودائع. وُيضاف إلى ذلك تسجيل تفاوتات أخرى في مختلف المجاالت الصحية والتعليمية وفي 
ظروف السكن وتوافر الحماية االجتماعية. 

  يرى المشاركون والمشاركات في الحوار أنه، من جهة أولى، ال يمكن فصل الفقر وآليات اإلفقار عن 
الالمساواة والتفاوت، السيما عندما يتطلب األمر اقتراح المعالجات والحلول وتحديد مصادر التمويل. وفي 
هذا الصدد، فإن سياسات إعادة التوزيع، من خالل نظام ضريبي عادل وسياسات مالية مناسبة، تكون أكثر 

فعالية في الحد من الفقر والالمساواة من مجرد االعتماد، حصرًا، على زيادة النمو في الناتج المحلي من دون 
سياسات فعالة إلعادة التوزيع، إضافة إلى 
دورها في الحد من االعتماد على التمويل 

الخارجي )بما في ذلك االستدانة مجددًا( 
لتمويل السياسات االجتماعية. ويقع اعتماد 

نظام ضريبي عادل في صلب سياسات 
إعادة التوزيع.

من جهة ثانية، ال بد أيضًا من التركيز على خلق مناخ 
مؤاٍت للنمو، واستقطاب االستثمارات والمشاريع 
والشركات، وتطوير بيئة األعمال، وتحسين المناخ 

االستثماري، ورفع مستوى تنافسية االقتصاد 
اللبناني، وإزالة العقبات أمام مزاولة األعمال، 

والتخفيف من األعباء التشغيلية عن كاهل 
الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، 

وتطبيق مبادئ الحوكمة واإلدارة الرشيدة على 
جميع مؤسسات القطاع العام، وهي من شأنها أن 

تؤدي إلى نمو مستدام وارتفاع األجور ومعدالت 
الدخل لألسر اللبنانية.
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     مقترحات أولية لبدائل ممكنة

  يتمّيز الوضع الحالي للسياسات االجتماعية بقدر كبير من التجزئة واالزدواجية، وهو ما ينجم عن المسار التاريخي 
ل السياسات االجتماعية، وعن مشاكل الحوكمة المزمنة في لبنان. وهذ الوضع هو أيضًا نتيجة طبيعية  لتشكُّ

لعدم وجود استراتيجية وطنية للتنمية االجتماعية أو سياسات اجتماعية متكاملة. ويعتبر العمل على بلورة 
واعتماد استراتيجية أو خطة وطنية للشأن االجتماعي أولوية وضرورة ملحة من أجل ضمان فعالية اإلجراءات 
الفورية لمعالجة األزمة الراهنة وأسبابها الهيكلية في آن. وتتميز مثل هذا االستراتيجية بالجمع المناسب بين 

معالجات تتم من خالل أدوات مختلفة:

   أواًل: من خالل سياسات عامة، السيما في التعليم والصحة واإلسكان.

   ثانيًا: من خالل نظام متكامل للحماية االجتماعية الشاملة يشمل وجود مؤسسات ضامنة فعالة، وسياسات 
أخرى للحماية تغطي مختلف الفئات والمراحل العمرية.

   ثالثًا: من خالل برامج الحماية الخاصة بفئات محددة )األشخاص ذوو اإلعاقة، المسنون، األطفال، النساء 
الحوامل وغيرهم(؛ 

   رابعًا: من خالل برامج المساعدة االجتماعية بأشكالها المختلفة، ومن ضمنها شبكات األمان االجتماعي على أنواعها. 

  إن العمل على وضع مثل هذه االستراتيجية يجب أن يترافق مع خطوات إصالحية لتحسين فعالية اإلجراءات 
ذة حاليًا في هذه الوجهة، السيما محاولة سد الثغرات وتحسين األداء وتالفي االزدواجية في إجراءات  المنفَّ

الرعاية االجتماعية والتدخالت المّتخذة حاليًا، والعمل على تنسيقها، والحؤول دون التضارب في ما بينها. 
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إال أن معظم المشاريع التي يجري التداول بها راهنًا لمعالجة الوضع ال تراعي ذلك بالقدر المطلوب، ال بل 
إنها تشكو من التعدد والتركيز المبالغ فيه على تدخل دون آخر، واالعتماد على التمويل الخارجي من خالل 

القروض وغيرها من العناصر التي ال تتوفر فيها شروط التكامل واالستدامة، وال تعالج بفعالية مشاكل التجزئة 
وضعف التنسيق والتكامل.

  التوجهات العامة البديلة تقتضي مراجعة برامج المساعدة االجتماعية والتدخالت االجتماعية، وتحقيق مستوى 
أعلى من التكامل او الدمج في ما بينها، ويشمل ذلك: 

   تكامل تدخالت وزارات الصحة والتربية والشؤون االجتماعية، على مستوى الوزارات؛ 

   تكامل تدخالت ومساهمات الحكومة والقطاع الخاص والجمعيات. ومن ضمن ذلك، تكامل وتوحيد البرامج والمشاريع 
ضمن وزارة الشؤون االجتماعية نفسها. وثمة إمكانية لتحقيق تحسن ملموس في هذا المجال وخالل وقت قصير، مما 

من شأنه أن يزيد فعالية ما هو قائم.

  ثمة ضرورة لتجاوز مقاربة االستهداف الضيق، والتوجه نحو بناء متدرج لمرتكزات نظام حماية اجتماعية شامل 
على أساس الحاجة واستنادًا إلى منظومة الحقوق. وثمة مسار قائم حاليًا يجب تطويره وتدعيمه )هناك 

اتفاقية موّقعة بين اليونيسف ومنظمة العمل الدولية ووزارة الشؤون االجتماعية لوضع استراتيجية وطنية 
للحماية االجتماعية قطع التحضير لها شوطًا كبيرًا. ويمكن االستناد، هنا، إلى الدعم الفني لمجموعة األمم 
المتحدة وفق مقاربة أرضية الحماية االجتماعية، وتوفير الدعم السياسي والحكومي لهذا التوجه. ويمكن 

التخطيط من أجل دمج المقترحات بشكل تكاملي في إطار التوجهات التي تم التوافق عليها في عدد من 
الوثائق واألوراق التي شاركت في إعدادها أطراف وطنية ودولية. 

  ضرورة تحويل برنامج التحويالت النقدية الطارئة من مشروع منفرد إلى تدخٍل في حزمة تدخالت مترابطة 
تستند، بالدرجة األولى، إلى سياسات عامة، السيما البطاقة الصحية، وسياسات عامة تتعلق بالتعليم، مع إجراء 

استثنائي يتعلق بالدعم النقدي المباشر لألسر الفقيرة وذات الوضعية الهّشة، في ظل استمرار األزمة بمستواها 
الحالي ومع استمرار تداعيات جائحة كورونا وآثارها المباشرة على الصعيَدين االقتصادي واالجتماعي. كذلك، 
ثمة ضرورة أن تكون إدارة شبكات األمان االجتماعي ونظام الحماية االجتماعية عمومًا شفافًة بشكل كامل، 

وأن يجري توسيع معايير التغطية بحيث تشمل فئات اجتماعية معينة بشكل شامل أو واسع جدًا، كاألطفال 
والمسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة واألسر التي ترأسها نساء. ويجدر التذكير، هنا، بإمكانية االستفادة من مقترح 

منظمة العمل الدولية لنظام أرضية الحماية االجتماعية للبنان الذي يعتمد مقاربة دورة الحياة، ويقترح آلية 
لتغطية هذه الفئات، واالستفادة من األوراق التي سبق ذكرها في الفقرة السابقة.

  بسبب ما سبق ذكره، من المتوقع أن تشمل الحاجة إلى المساعدة المالية فئات واسعة من السكان. وبالتالي، 
يجب االنتقال بشكل جذري من مقاربة استهداف تقوم على منهجية تحديد المستفيدين على أساس معايير 

تأهيل معقدة وضيقة، إلى منهجية مختلفة في تحديد المؤهلين من خالل تحديد الفئات التي يجب استبعادها 
من االستفادة من البرنامج. ويمكن اعتماد معايير استبعاد كمستوى الدخل أو الثروة، أو التمتع بتأمينات اجتماعية 

مستقرة من المؤسسات الضامنة، على سبيل المثال، على أن تتم إضافة معايير تكميلية بسيطة نسبيًا للتدقيق. 

  في خيار من هذا النوع، يجب التأكد بدقة من االستثناءات والمعايير التكميلية، وتحديد طبيعة االستفادة 
النقدية أو غيرها ومقدارها، وكذلك تحديد مدة االستفادة. كما يجب تأكيد ذلك في ضوء السياسات األخرى 

التي يجب اعتمادها )في حال اعتماد نظام البطاقة الصحية مثاًل(. ويمكن لهذا الخيار أن يأخذ البعد المناطقي 
والالمركزي في االعتبار. 
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    أفكار أولية لسياسات وبرامج أخرى
ال يمكن االكتفاء بنظام الحماية االجتماعية وال، بالتأكيد، ببرامج المساعدة االجتماعية )وشبكات األمان( مهما كانت 

فعالة، إن لم تكن مدرجة في إطار سياسات شاملة تتضمن حزمة تدخالت وبرامج متكاملة ومتآزرة. لذلك، فإن التشديد 
على الحماية االجتماعية والتوسيع في مناقشتها في الفقرات السابقة ال يعني أنها بديلة عن السياسات األخرى. 

    الصحة
  تحتل الصحة صدارة السياسات والتدخالت األكثر إلحاحًا، وتعتبر أيضًا من مكونات الحماية االجتماعية، السيما الشق 

المتعلق بالتأمين الصحي. واألولوية هي للصحة في اللحظة الراهنة، بسبب جائحة كورونا كما ألسباب مزمنة، 
منها أربعة ذات أهمية مباشرة:

 حصة األسر من إجمالي اإلنفاق الصحي، وتصل إلى حوالي ثلثي اإلنفاق الصحي، وحصة الصحة من إنفاق 

األسرة )بلغت في المتوسط حوالي 8 في المائة عام 2012(؛

 قصور التغطية بالتأمين الصحي، حيث إن نصف السكان تقريبًا ال تشملهم المؤسسات الضامنة، والنسبة أعلى 
بشكل ملحوظ عند الفئات الفقيرة؛

 ارتفاع الفاتورة الصحية ألسباب تتعلق بطبيعة النظام الصحي، ومن ضمنها اللجوء المتزايد لالستشفاء الخاص، 
بما يشمل كلفة المعاينات واالستشفاء وسعر الدواء وتكاليف التحاليل المخبرية، والفجوة بين السعر اإلسمي 

للرعاية الصحية لدى المؤسسات الضامنة والكلفة الفعلية، وأسباب أخرى؛

  طبيعة النظام الصحي اللبناني الذي يطغى عليه االستشفاء والمستوى العالجي، بينما الرعاية الصحية األولية 
والوقاية مكّونان ضعيفان. ويتالزم ذلك مع اللجوء المتزايد لالستشفاء الخاص، فيما الحاجة هي إلى تطوير هام 
لدور المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية وللمستوصفات التي تديرها الجمعيات، مع ضبط جودة الخدمات. 

  تشكل العناصر األربعة السابقة محاور برامج إصالحية وتطويرية من شأنها تحسين مستوى الرعاية وتقليص الكلفة 
في الوقت عينه، وتحقيق وفر على مالية الدولة. ويشمل ذلك، وفق األولوية، التدخالت التالية:

إقرار البطاقة الصحية الشاملة، بدءًا بالفئات غير المشمولة بأنظمة التأمين الصحي، وغير المستبعدة. وهذه    

الخطوة ضرورية، وممكنة، وقابلة للتنفيذ في ظل المستوى الحالي من اإلنفاق الصحي الكلي في لبنان. 
وهذه الخطوة ال تحتمل التأجيل، ولها مفاعيل مضاعفة على مختلف المستويات واألبعاد األخرى؛

   معالجة مشكلة أسعار األدوية المرتفعة بشكل مفتعل بحكم عوامل احتكارية. ومن الضروري األخذ بكل 

االقتراحات السابقة والحالية، من أجل تنظيم استيراد واستخدام الدواء، بما في ذلك تعزيز اإلنتاج المحلي 
واستخدام األدوية الجنريك، وما إلى ذلك من اقتراحات سبق للمختصين أن تقّدموا بها مرارًا؛
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   تعزيز أداء القطاع الحكومي، وقد تبّين أّن له الدور األساس في التصدي لجائحة كورونا. ويشمل ذلك دعم 

المستشفيات الحكومية، وتحويل المستوصفات المدارة من ِقبل وزارة الصحة ووزارة الشؤون االجتماعية 

والجمعيات إلى شبكة متكاملة لإلحالة ولتقديم خدمات الرعاية الصحية األولية بكلفة رمزية وبنوعية جيدة؛ 

   تعزيز البرامج المتخصصة في التدريب والتوعية والتحسيس وتنفيذها على نطاق واسع في المجتمعات 

المحلية وبالتعاون مع البلديات والمراكز الصحية المناطقية؛ وإيالء أهمية خاصة لبرامج الصحة المدرسية 

وتوسيعها؛ وحّل إشكاليات العالقة مع المستشفيات الخاصة ومستحقاتها لدى الدولة وكذلك انعكاس 

تدهور سعر الصرف على هذه العالقة وعلى العالقة مع شركات التأمين. كذلك، العمل على ضبط العالقة 

على أسس موضوعية وعادلة، بما في ذلك التزام المستشفيات الخاصة بمسؤولياتها وبالقوانين واآلداب الطبية.

  في ما يتعلق بجائحة كورونا، يرى المشاركون والمشاركات في الحوار ضرورة استنهاض القطاع الصحي بأكمله، 

ووضع خطة استجابة فّعالة تلتزم بالتوّجهات التالية: )أ( توحيد الجهة صاحبة القرار، وتحييدها عن االنقسامات 

السياسية، وإسناد أدوار قيادية إلى الهيئات العلمية والنقابات الصحية صاحبة االختصاص؛ )ب( تصحيح العالقة 

بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، بحيث يؤدي كل طرف مهامه على أفضل وجه ضمن القانون 

وااللتزام بحقوق اإلنسان؛ )ج( اعتماد الشفافية في توفير اللقاحات للبنانيين والمقيمين، وااللتزام باألولويات 

الموضوعية للجهاز الصحي والمسنين، واتخاذ إجراءات فعالة حقيقية للحؤول دون أي تالعب أو اتجار أو تهريب 

محتمل للقاحات، مع تشديد العقوبات على مرتكبي ذلك.

    العمل – التشغيل
  شكل التعطل الكلي أو الجزئي عن 

العمل، خالل السنة الماضية، أحد 
األسباب المباشرة األكثر أهمية 

لتوقف الدخل أو تراجعه جزئيًا بفعل 
األزمة المالية، وتراجع سعر صرف 

الليرة اللبنانية في السوق الموازية، 
والقيود المصرفية، واإلقفال بسبب 
جائحة كورونا، والتوقف عن العمل 

كليًا أو جزئيًا، السّيما في المؤسسات 
المتوسطة والصغيرة. ومع أننا ال نملك 

إحصاءات رسمية موّحدة عن حجم 
هذه الظاهرة، فهي دون شك كبيرة 

وإلى توسع. فقد أشارت دراسة حديثة 
لإلسكوا حول واقع القطاع الخاص 
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النظامي في لبنان إلى تقّلص 45 في المائة من مبيعات هذا القطاع في عام 2020 تقريبًا مقارنًة بمعّدل 
/ESCWA/E( مبيعات عام 2019، وتسريح 23 في المائة من الموظفين العاملين في قطاعات رئيسية فيه

BRIEF POLICY/2021/GPID.CL2.1(. ويؤثر ذلك بشدة على األوضاع االجتماعية والفقر، السّيما وأّن 55 في 
المائة تقريبًا من القوى العاملة هي قوى عاملة غير نظامية، أي إنها تتأثر بقوة، وبشكل مباشر، بإجراءات 

الحجر والصعوبات االقتصادية والمالية.

  إّن االستجابة لألزمة، في هذا المجال، تتطلب العمل على أكثر من محور، ومنها على سبيل المثال:

   اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على فرص العمل الموجودة حاليًا، ومنع التوسع في ظاهرة 
اإلقفال وتسريح العمال أو تقليص أجورهم. وثمة دعم ال بد أن ُيوّجه لحماية العمل في وضعه الحالي، 

ومنع تدهوره، وتصميم التدخالت التي تتالءم 
مع كل قطاع ومع كل فئة من العاملين، 

حسب خصائصها ومجاالت عملها؛ 

   تصميم وتنفيذ برامج أشغال عامة أساسية 
في البنى التحتية الضرورية وفي أعمال ترميم 

بيروت والشبكات المهترئة، على أن تكون 
برامج واسعة النطاق وتدار بدقة وشفافية، 
وذلك بدل التعاقد مع شركات المقاوالت 

بالطريقة التقليدية. ويمكن لمثل هذه األعمال 
ذ وتدار  الكثيفة االستخدام لليد العاملة أن تنفَّ

على المستوى المحلي أيضا؛ 

   اتخاذ إجراءات مالية لحفظ مدخرات 
العاملين، السيما تعويضاتهم في الصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي، وحماية األجر 

الحالي ومخصصات المتقاعدين أيضًا من خالل 
سياسات عامة، ومعالجة تدهور سعر الصرف 

بشكل عام، بدل اإلجراءات الجزئية وغير المستدامة، وتوحيد أسعار الصرف المتعددة، مع اتخاذ، إضافة إلى 
ذلك، إجراءات خاصة مدروسة حسب الحاجة؛

   تحفيز بعض قطاعات اإلنتاج القادرة على االنطالق فورًا، بما فيها الزراعة على سبيل المثال، وربط ذلك 
بتوفير فرص العمل، وتقديم الدعم المطلوب لهذه القطاعات واألنشطة. 

  في ما يخص أثر جائحة كورونا على العمل والبطالة، ال بد من حزمة إجراءات فورية تلحظ النقاط التالية:

  اتخاذ حزمة إجراءات تشجيعية للمؤسسات، السّيما الصغيرة والمتوسطة، للحفاظ على الوظائف؛

   وضع نظام فوري لتقديم تعويضات مؤقتة لمن فقدوا وظائفهم أو تعطلت أعمالهم أو فقدوا جزءًا من 

مداخيلهم. وما يعنيه ذلك هو توسيع نطاق »شبكات األمان« المقترحة لتشمل هذه الفئة، والشروع في وضع نظام 
دائم للتعويض ضد التعطيل ضمن نظام الحماية االجتماعية الشامل. 
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     التعليم

  المباشرة الفورية بإجراءات تعزيز التعليم الرسمي وتأهيله الستقبال األعداد اإلضافية المتوّقعة من التالميذ، 
وتحسين نوعية التعليم بوصفه ضرورة ال تقبل التأجيل. وال يقتصر األمر على التدريس عن بعد، الذي يحتاج إلى 
مراجعة وتصميم متالئم مع الوضع الراهن في ضوء تجربة السنة الماضية، بل يجب أن يشمل ذلك االستعداد 

لتحسين مستوى التعليم العادي أيضًا. 

  استخدام المدرسة كرافعة للدعم االجتماعي لألسرة، من خالل برنامج الصحة المدرسية، ومن خالل تصميم 
وتعميم برامج الوجبات الغذائية للتالمذة بالتدرج ليشمل كل المراحل، بدءًا من التعليم األساسي. 

  معالجة إشكاليات التعليم الخاص بشكل عادل ومتكامل ومتوازن بين اإلدارات والمعلمين والتالميذ واألهالي 
والدولة بما أّنها الناظم العام للعالقات بين هذه الجهات. ويعني ذلك الحفاظ على المعلمين في مدارسهم 

الحالية ومنع صرفهم من الخدمة، ومنع زيادة األقساط، وااللتزام باآلليات القانونية من أجل تحديد األقساط 
المدرسية بشكل واقعي، وبمشاركة فعلية لألهالي المستقلين عن اإلدارة. ويمكن التحاور للتوصل إلى تضحية 
متبادلة تبدأ باستخدام عقالني لمدخرات المدارس من السنوات السابقة، ووضع خطة تعليمية وتربوية نهضوية 
تواكب متطلبات العصر وتستخدم التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في التعليم، مع كل ما يستلزم ذلك من تدريب 

الكادر اإلداري في الوزارة والوظيفي في المؤسسات التعليمية. وفي هذا الصدد، فإن سياسة دعم إدارات 
المدارس ماليًا دون ضوابط ليست سياسة عادلة، وبداًل منها يجب البحث في تحديد موضوعي لكلفة التعليم 

في كل مدرسة، وتوجيه الدعم للطالب أنفسهم، من خالل توسيع برامج المنح. 

  جائحة كورونا ألحقت بقطاع التعليم أضرارًا شديدة أضيفت إلى آثار األزمة المالية واالقتصادية، من ارتفاع 
األقساط في المدارس الخاصة وتكاليف التعليم عمومًا، والتفاوت في التحصيل العلمي في التعليم عن بعد، 

واحتمال الضياع الكلي او الجزئي لعامين دراسيين. وفي هذا الصدد، وعلى غرار ما هو مطلوب في القطاع 
الصحي، ال بد من المسارعة إلى تشكيل هيئة وطنية لمعالجة أزمة التعليم، تتكون بدورها من ممثلي األطراف 

المعنية كلها، بما فيها رابطات المعلمين، وممثلين عن لجان األهل، وأصحاب االختصاص المستقلين. وتتولى 
هذه الهيئة وضع خطة طوارئ إلنقاذ العام الدراسي، والتعويض عن الضرر الحاصل، واقتراح المزيج المناسب من 
أساليب وأماكن التعليم ومسؤولية كل طرف، بما في ذلك التوازن بين التعليم عن ُبعد والحضور في المدارس، 

مع التزام جوهري بتنفيذ تعميم التعليم المجاني واإللزامي حتى إكمال التعليم األساسي، وتحسين النوعية. 
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    السكن

تتمّثــل الخطــوة األهــم فــي اتخاذ اإلجــراءات الكفيلــة بتالفي انفجار أزمة ســكن تضاف إلى األزمات 
األخــرى. وأزمــات الســكن أشــد خطورة، ألنهــا تلقي الناس في الشــارع. وفي هذا الصدد، يجــب العمل على 

المحاور التالية:

   تجميــد عمليــات اإلخــالء الحاليــة. وتجميــد العالقــات التعاقديــة بين المالكيــن والمســتأجرين عند وضعها 
الســابق النــدالع األزمــة الحــادة في الســنة األخيرة، ما عدا مســألة تحديد عملة تســديد بدالت اإليجار 
المحــدد ســابقًا بالــدوالر، والتــي يجــب أن ُتحّول إلى الليــرة اللبنانية بســبب األزمة الماليــة والمصرفية 

الراهنــة، وبمــا يشــمل اســتخدام المأجــور للســكن أو لألعمــال التجارية، وأن يتم كل ذلــك من خالل الحوار 
االجتماعــي بيــن المعنيين؛

   اتخــاذ إجــراءات عمليــة وتشــريعية مؤقتــة للحؤول دون انفجار أزمة ســكن أو أزمــة العالقة بين 
المالكيــن والمســتأجرين، الســيما الصغــار والقدامــى منهم، والحــرص على إنصاف كل من المســتأجرين 
والمالكيــن القدامــى الصغــار، علــى أن يجــري العمل على وضع قانــون إيجار عادل ومســتجيب لخصائص 

قطاع الســكن في لبنان؛ 

   تحييــد قــروض اإلســكان والقــروض التجاريــة من أجل الســكن عن آثار تدهور ســعر الصرف؛

الســعي لحل مشــكلة الســكن من خالل خفض الكلفة واألســعار. وتحقيق التوازن في سياســات    
اإلقــراض الســكنية بوصفهــا فــي بعــض جوانبها مصــدرًا من مصادر إتاحــة تأمين المســكن لبعض الفئات 

االجتماعيــة مــن ذوي الدخــل المحــدود، وبخاصــة لفئات الشــباب، يتطلب عدم االقتصــار عليها بل والتوســع فيها، 
كونهــا حــاًل غيــر فعــال وغير مســتدام، وال تأتي دائمًا فــي صالح عمــوم المواطنين وذوي الدخل المحــدود، بل تحمل 

فــي وجــوه أساســية فيهــا نوعًا مــن الدعم للمقاوليــن والمصارف، ما يســاهم بإبقاء األســعار مرتفعة، وهي أصاًل 

مرتفعة بشــكل مفتعل. 
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ال يمكن التوّسع في كل النقاط. ولكن ثمة تدخالت من نوع آخر وأكثر تخصصًا يفترض أن توضع لها حلول ومقترحات، 
وبعضها موجود، مثاًل:

   كيف يمكن اليوم إصالح المؤسسات الضامنة وحمايتها؛

   التنسيق بين المؤسسات الضامنة؛

   موضوع وقف الهدر في عدد من المجاالت من خالل اعتماد إجراءات محددة وقابلة للتنفيذ بدقة؛ 

   إقرار بعض القوانين التي من شأنها أن تنعكس إيجابًا على الوضع المعيشي.

استراتيجيات أخرى
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  شدد المشاركون والمشاركات في الحوار على الترابط العضوي بين األبعاد المختلفة لألزمة، وبين االجتماعي 
واالقتصادي والمؤسسي والسياسي، بما يشمل األزمة المالية والمصرفية وغيرها. وكل ما سبق مشروط 

أيضًا بضرورة معالجة هذه األبعاد بالتوازي. 

  إن أهم عامل في دفع األزمة الى مستواها الحالي هو تدهور سعر صرف الليرة إزاء الدوالر في اقتصاد 
مدولر. ومعالجة هذه المسألة من شأنها أن تؤدي إلى التخفيف المباشر من حدة األزمات كلها، السيما األزمة 

المعيشية. غير أّن اإلجراءات السابقة لم تكن مشجعة، وتميزت بالخصائص التالية:

  التجزؤ واالرتجال، ال بل التناقض بين اإلجراءات المتخذة من ِقبل المسؤولين؛

   محاولة معالجة هذه األزمة من خالل إجراءات غير فعالة قطاعية أو جزئية، بداًل من مواجهة أصل المشكلة العامة 
والمشتركة لجميع المواطنين. 

  نقطة أخرى تتطلب التوّقف عندها ولها أثر بالغ األهمية تتعلق بالقطاع المصرفي وأدائه. فالمصارف تحتجز 
ودائع المواطنين خالفًا للقانون، مهما كانت المبررات. ومن النتائج المباشرة لذلك حرمان َمن لديهم مدخرات 

من إمكانية وصولهم إليها وعدم قدرتهم على استخدامها بالشكل المطلوب، سواء من أجل االستهالك، أو 
من أجل االستثمار وإعادة دفع عجلة اإلنتاج، أو من أجل الترميم وإعادة اإلعمار بعد انفجار بيروت. ويعني ذلك 
إضافة شرائح اجتماعية جديدة إلى من يحتاجون إلى الدعم والمساعدة، على الرغم من أّن لديهم أموااًل يمكن 
أن تساهم في تحسين أوضاعهم وأوضاع غيرهم في آن. وال يمكن افتراض إمكانية إنقاذ أو نهوض الحق، ما 

لم يتم اإلفراج عن هذه األموال، وهذا ما ال تتوافر مؤشرات عنه.

  بالتالزم مع ذلك، ال يوجد حوار حقيقي بين الفئات االجتماعية، وال حتى حوار حقيقي بين األطراف السياسية 
أيضًا، على الرغم من أّن الحاجة إلى الحوار هي اليوم ُملّحة أكثر من أي وقت مضى. وفي هذا الصدد، 

النقاش في الشأن االجتماعي يقود حتمًا إلى المناقشة في األزمة المالية – المصرفية – االقتصادية من أكثر 
من مدخل، أحدها أنها المصدر المباشر األكثر أهمية لألزمة االجتماعية في تجلياتها الحالية. أما ثانيها، فهي 

أّن عالج األزمة االجتماعية يتطلب هو أيضًا الشروع في تحديد مصادر التمويل وفي حّل االزمات المالية – 
المصرفية – االقتصادية، بشكل فوري. 

  إن الحوار الذي قدّمنا في ما سبق خالصة مكثفة عّما توّصل اليه في الشأن االجتماعي يعني إمكانية 
التوصل إلى مساحات مشتركة بين جميع األطراف ووجهات النظر، اذا ما تمكنت من إجراء حوار موضوعي 

وعلمي، مع إدارة محايدة. ونحن نضع ما توّصل إليه هذا الحوار من خالصات وأفكار في تصرف كل الفاعلين 
المعنيين بالشأن االجتماعي في لبنان من جهات وطنية، حكومية وغير حكومية ودولية، وفي تصرف عموم 

المواطنين الذين هم محور االهتمام في هذه األفكار. 

بيروت، شباط/فبراير 2021

... وال ننسى األصل
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