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ت�شكيل جلنة توجيهية من  االعمار. ومت  و  االأمم املتحدة االمنائي و جمل�س االمناء  هذا امل�رشوع هو ح�شيلة جهد تعاوين بني برنامج 

ال�رشيكني الرئي�شيني و هيئة ا�شت�شارية �شمت نخبة من اأهل الفكر وخمططي ال�شيا�شات واالكادمييني من القطاعني العام و اخلا�س لتوجيه 

هذه العملية و اال�رشاف عليها. وتوىل فريق م�رشوع التقرير الوطني للتنمية الب�رشية ادارة امل�رشوع بدعم من عاملني يف برنامج االمم 

املتحدة االمنائي و جمل�س االمناء واالعمار. و ال يفوتنا يف هذه املنا�شبة اأن نعرب عن عميق �شكرنا جلميع هوؤالء على ما قدموه من تعاون 

و م�شاهمة و جهود على امتداد هذا العمل.

ان تقرير "نحو دولة املواطن" هو ثمرة عمل ت�شاركي طويل ومعقد ا�شتغرق ثالث �شنوات وا�شتمل على العديد من ور�س عمل، وحوارات 

االكادمييني واخلرباء وخمططي  اكرث من مائة و خم�شني �شخ�شًا من  �شاهم فيها جميعا  النقا�س املكثفة  امل�شتديرة، وجل�شات  الطاولة 

املناق�شات  يف  امل�شاركني  هوؤالء  جميع  اىل  املواطنني.  من  وا�شعة  �رشيحة  اىل  باال�شافة  املجاالت،  خمتلف  يف  العاملني  ال�شيا�شات 

وجل�شات احلوار وفرق الرتكيز نقدم �شادق ال�شكر واالمتنان والتقدير مل�شاهماتهم التي مهدت الطريق لنجاح هذا امل�رشوع. وكلنا اأمل يف 

اأن يتكلل هذا اجلهد امل�شرتك باملنافع املرجوة.

ان ال�شيغة النهائية لهذا التقرير هي النتاج الفكري لكّتابنا الرئي�شيني االربعة الذين ا�شتعملوا خمّطط امل�رشوع واأوراق الكّتاب امل�شاركني 

التي �شملت درا�شات اخللفية التي ا�شُتدِرجت من اأجل هذا التقرير، باال�شافة اىل مناق�شات فرق الرتكيز وامل�شاهمات الكتابية للم�شاركني 

امل�شتديرة، ناهيك عن خمزونهم من املعرفة. و�شاندهم يف هذا اجلهد فريق  والطاوالت  العمل  التي دارت يف ور�شات  فيها، واحلوارات 

التقرير الوطني للتنمية الب�رشية. جلميع هوؤالء امل�شاركني جزيل ال�شكر ملا بذلوه من جمهود فكري، فلوال م�شاهماتكهم ما كان هذا التقرير 

بني ايدينا اليوم.

لقد اأجرى القائمون على امل�رشوع اأبحاثًا وحتليالت وا�شعة و�شاملة للمعطيات املتوّفرة واجلديدة لتقييم و�شع التنمية الب�رشية وجتميع 

مرجع اح�شائي متكامل يتناول خمتلف نواحيها ال�شيا�شية واالجتماعية واالقت�شادية والثقافية و الدميوغرافية و�شواها. وما كان من 

امُلتاح جتميع املرجع االح�شائي من دون التعاون التقني وامل�شورة اللذين قدمهما اأفراد كثريون وهبوا بكّل �شخاء وقتهم وعملهم. لهوؤالء 

خال�س االمتنان والعرفان.

اأنتجت  كما  للمواطنة،  حمّددة  نواحي  على  رّكزا  موازَيني  ا�شافيني  م�رشوَعني  الب�رشية  للتنمية  الوطني  التقرير  انتاج  عملية  ولدت  لقد 

وال�شلوكات  املفاهيم  تقييم  اىل  االوىل  املطبوعة  �شعت  حني  ويف  ق�صة.  و  ق�صة  مئة  و  واملواطنة  الرتبية  هما:  م�شتقّلتني  مطبوعَتني 

واملعارف لدى طالب  ال�شف التا�شع يف كافة اأنحاء البالد يف ما يتعّلق مبو�شوعي املواطنة والدميقراطية، عمدت املطبوعة الثانية اىل 

جمع مئة ق�شة و ق�شة عن مبادرات قام بها اأفراد  ومنظمات الحداث فرق ايجابي يف بع�س نواحي احلياة العامة يف لبنان، فاأعادت 

كتابتها و ن�رشتها تعميمًا للتجربة. اّننا ممتّنون لالفراد واملنظمات الذين �شاركوا يف انتاج كّل من هاتني املطبوعتني، وجلميع الذين 

اأ�رشكونا يف ق�ش�س مبادراتهم.

مّمن  املختلفة  االعالم  وو�شائل  املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  واأفراد  امل�شّممني  والفّنانني  االعالنية  لل�رشكات  اأي�شًا  ال�شكر  خال�س  نقدم 

واملواطن،  بالدولة  املنوطة  والواجبات  احلقوق  عن  عامة  مناق�شات  اطالق  ا�شتهدفت  التي  الوا�شعة  التوعية  حملة  يف  معنا  ا�شرتكوا 

الغرافيكية  وللم�شممة  خوري  اإيلي  ال�شيد  رئي�شها  ب�شخ�س   )Saatchi and Saatchi( "و�شات�شي "�شات�شي  االعالن  ل�رشكة  وخ�شو�شًا 

رنا يحي �شاحبة �رشكة Just Imagine لدعمهم ورعايتهم لعن�رش التوا�شل الب�رشي من امل�رشوع  وتقاريره املتعددة. فاأنتجت �رشكة 

"�شات�شي و �شات�شي" االإعالنات التلفزيونية مل�رشوع "مئة ق�شة وق�شة" و "نحو دولة املواطن" ودعمت حدث اطالق هذا التقرير، يبنما 
�شممت رنا يحي الغالفات الثالث لكتب "مئة ق�شة وق�شة" و"الرتبية واملواطنة" و "نحو دولة املواطن" التي �شدرت عن هذا امل�رشوع و 

املل�شقات والكتّيبات ذات ال�شلة. ونتوجه بال�شكر اأي�شًا اىل �رشكائنا املختلفني من املجتمع املدين الذين �شاهمو معنا يف تنظيم ن�شاطات 

خمتلفة ومنها ور�شات عمل ونقا�شات الطاولة امل�شتديرة. وننتهز هذا املنرب لنعرب لو�شائل االعالم املختلفة مّمن ا�شرتكوا معنا عن �شكرنا 

ملا اأنتجوه من مواد توثيقية وما كتبوه من ق�ش�س، والعارتنا منابرهم ال�شماع �شوتنا، ال �شّيما بالن�شبة اىل احلملة االعالمية عن م�رشوع 

اأهمية مبادرات املواطنني يف احلياة العامة. لقد وّفر حما�شكم للم�رشوع واميانكم بر�شالته �رشط جناح  اأبرزت  التي  مئة ق�شة و ق�شة 

احلملة االعالمية وما اأطلقته من نقا�شات وا�شعة يف املجتمع عن دور املواطنني يف احداث تغيريات ايجابية يف حميطهم احلياتي.     

�شكر وتقدير



فريق التقرير الوطني للتنمية الب�رشية

التقرير الوطني للتنمية الب�رشية 

اللجنة التوجيهية

مارتا رويدا�س، نبيل اجل�رش، جيهان حيدر، ح�شن كرمي

اللجنة الإ�شت�شارية 

زياد عبد ال�شمد، احمد بي�شون، رندة انطون، جهاد ازعور، عدنان االمني، رغيد ال�شلح، نبيل فهد، يو�شف فواز، ب�شار حيدر، خالد قباين،  

منى خلف، كلوفي�س مق�شود، طارق مرتي، ندى مغيزل، �شليم ن�رش، ارماند فار�س، مكرم �شادر، نواف �شالم، بول �شامل، ريا�س طبارة، 

غ�شان تويني       

مديرة امل�رشوع

مهى يحي 

فريق التقرير الوطني للتنمية الب�رشية

دميا خربطلي، بولني فرح 

الكّتاب الرئي�شيون

احمد بي�شون )الف�شل الثالث: املواطنة ال�شيا�شية(، كمال حمدان و مركز البحوث واال�شت�شارات )الف�شل الرابع: املواطنة االجتماعية-

االقت�شادية(، عبا�س بي�شون )الف�شل اخلام�س: املواطنة الثقافية(، مهى يحي )الف�شل االول: االأمة، الدولة وامُلَواَطنة، الف�شل الثاين: عر�س 

عام للبنان وو�شع تنميته الب�رشية و الف�شل ال�شاد�س: نحو دولة املواطن و م�شاهمات مفاهيمية و تقنية يف التقرير عامًة(

فريق برنامج المم املتحدة المنائي 

�شيف الدين اأبارو، جلنار اال�شمر، مي�شاال حداد، امل ديك، مارتا رويدا�س، ايليت �شحادة، مرينا �شباغ، نور �شيا، ح�شن كرمي، غادة نايفة، 

نك رينيه هارمتان، منى الي�شري

معّدو الأوراق اخللفية

عبا�س بي�شون، كمال ابو�شديد، جاد �شعبان، ملحم �شاوول، عدنان االمني، �شامر فرجنيه، كمال حمدان،  ب�شار حيدر، كرم كرم، زياد ماجد، 

مكرم عوي�س، و�شام �شعادة، ن�رشين �شالتي، ابراهيم طرابل�شي، ماري روز زلزل

الكّتاب امل�شاركون

�شمري عبد امللك، كمال ابو�شديد، الرا بتلوين، كوثر دارة، �شفيق امل�رشي، انطوان النا�شف، رغيد ال�شلح، فار�س الزين، منى فيا�س، توفيق 

كا�شبار، انطوان حداد، ب�شار حيدر، الهام كالب الب�شاط، ح�شام عيتاين، جون قزي، اليا�س خوري، �شو�شن م�رشي، حممد مطر، انطوان 

م�رشة، جان مراد، منري را�شد، رمزي �شالمة، ايلينا �رشور، ع�شام �شليمان، �شليمان تقي الدين، ابراهيم طرابل�شي، مي�شاء يو�شف   

باالإ�شافة اإ�شتندت االأطر التالية اإىل اأعمال اأفراد غري الكّتاب الرئي�شّيني، وقد اأعّدت خ�شي�شًا مل�رشوع التقرير الوطني للتنمية الب�رشية 

2008-2009: كرم كرم )3.8، 3.18، 3.20، 5.6(؛ زياد ماجد )3.19(؛ �شامر فرجنيه )3.1، 3.13( وماري روز زلزل )1.2، 3.2 – 3.6، 

 )5.3

ت�شميم الغالف  

 Just Imagine رنا يحي

�شور فوتوغرافية  

مهى يحي 

اعداد التقرير  

ندين مبي�س، مب�شاعدة بولني فرح
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5

فريق التحرير و الرتجمة

الن�شخة العربية:

ترجمة اولية و حترير: حممد �شومان

الرتجمة و التحرير النهائي: �شعيد العظم

الن�شخة االنكليزية:

ترجمة اولية و حترير: مارلني ديك

الرتجمة و التحرير النهائي: هامفري دايف�س

موجز التقرير:

ترجمة و حترير: اميان �شم�س

املتدربون

زينب رحال، نبيل خواجه، �شاره زيني، ريف عون 

امللحق الح�شائي عن التنمية الب�رشية يف لبنان

الفريق الرئي�شي

بولني فرح، دميا خربطلي، مي�شاء نحالوي، مهى يحي )الرئي�س( 

ال�شت�شارة و التعاون التقنيان

حممد بكري، �شادي بوحبيب، جاد �شعبان، كوثر دارة، هبة الليثي، غ�شان حمادة، �شو�شن م�رشي، مريفت مرعي، ندى منيمنه، منال م�شّلم، 

جنالء نخله، نقابة اطباء لبنان، نقابة اطباء ال�شمال، ن�رشين �شالتي، جيهان �شعود، ريتا رحباين، ريا�س طبارة، جنوى يعقوب      

 

املتدربون

امني قالوون، غ�شان عبد القادر 

 

مئة ق�شة و ق�شة

الفريق الرئي�شي

�شرياز جّملي، روال حرب، رينا مت�شاح، ثريا دايل-بالتا، بيان عيتاين، بولني فرح، دميا خربطلي، مهى يحي )الرئي�س(

الكّتاب امل�شاركون

بالل عبود، ندى عبد الرزاق، فيليب ابي زيد، كري�شتي ابو فرح، راوية ابو احل�شن، مايا عمار، حممد عنرت، هويدة اخلما�شي، نايلة امل�رشي، 

حممود فقيه، ملي�س فرحات، حنان حيدر، حممد جرادي، فاطمة قا�شم، زينب حم�شن، ن�رشين نا�رش، اماين �شلوم، نزيه �شنجقدار، دنيز ميني، 

انا يون�س 

التحرير و الرتجمة

اميان �شم�س و ا�شعد �رشارة

ت�شميم الغالف، الكتّيبات و املل�شقات  

 Just Imagine رنا يحي
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الإعالنات الإذاعية والتلفزيونية 

�شات�شي اند �شات�شي

 

الرتبية و املواطنة

اللجنة التوجيهية

احمد بي�شون، عدنان االمني، ليلى مليحة فيا�س، ندى منيمنه، ندى مغيزل، خالد قباين، فادية كيوان، فادي يرق، مهى يحي )مديرة 

امل�رشوع(

تنفيذ امل�شح

املركز الرتبوي للبحوث و االمناء

النموذج الح�شائي 

مروان حوري

حتليل نتائج امل�شح و اعداد التقرير 

عدنان االمني، كمال ابو�شديد، مهى يحي

حت�شري الربنامج الح�شائي

كوزيت معيكي

تقييم اأ�شئلة ال�شتمارة

لبنى ح�شون، ح�شني عبا�س، منى �شعيبي، فدى ملك، جمال عرفات، فيكي �شالمة

الدرا�شة اخللفية

مكرم عوي�س

ت�شميم الغالف 

 Just Imagine رنا يحي

التحرير و الرتجمة

الن�شخة العربية: اميان �شم�س

الن�شخة االنكليزية: مهى يحي
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"نحو دولة املواطن" هو التقرير الوطني الرابع للتنمية الب�رشية يف لبنان. و ذلك بعد اإ�شدار ثالثة تقارير اأولها عام 1997 بعنوان" 
مالمح التنمية الب�رشية امل�شتدامة يف لبنان" و الثاين عام 1999 بعنوان " ال�شباب و التنمية " و الثالث عام 2002 بعنوان " العوملة : نحو 

اأجندا لبنانية". و لقد بداأ العمل على هذا التقرير يف اأواخر عام 2005 و كالعادة بال�رشاكة مع جمل�س االإمناء و االعمار حيث مت اختيار 

املو�شوع اأوال و من ثم اإتباع منهجية تطوير االإطار العام للمفاهيم و و�شع برنامج عمل الأوراق العمل اخللفية و لور�شات العمل  النقا�شية 

و ذلك حتت اإ�رشاف هيئة ا�شت�شارية ممثلة جلميع االأطراف.  و بالطبع مر فريق العمل ب�شعوبات ميدانية مو�شوعية لها عالقة بالظروف 

االأمنية و ال�شيا�شية التي عا�شها لبنان بني اأعوام 2005-2008. و رغم هذه الظروف البالغة ال�شعوبة فلقد ا�شتمر العمل احلثيث لتطوير 

و اإنتاج التقرير و جتميع املعطيات االإح�شائية و املوؤ�رشات املطلوبة لقيا�س التنمية الب�رشية، و الفقر الب�رشي، و التمكني اجلن�شاين يف 

لبنان. و مبوازاة العمل على هذا التقرير، مت اإ�شدار تقريرين مهمني و مكملني للعمل على مو�شوع املواطنة يف لبنان،  االأول عن الرتبية 

واملواطنة و مت اإ�شداره بال�رشاكة مع وزارة الرتبية والتعليم العايل اأواخر عام 2008 و يبحث هذا التقرير يف نتائج م�شح اإح�شائي لل�شف 

التا�شع عن اأرائهم و معلوماتهم  عن املواطنة و امل�شاركة يف لبنان، و هو جزء من درا�شة دولية ، تتبع منهجا موحدا، و ميكن مقارنة 

نتائج لبنان مع غريها من الدول التي قامت بهذه الدرا�شة. اأما الكتاب الثاين فلقد مت اإ�شداره يف �شباط 2009 و هو بعنوان " مائة ق�شة 

و ق�شة" و يبحث يف املبادرات التي اأطلقها اأفراد و منظمات املجتمع املدين دعما للمواطنة و امل�شاركة و يعرب عن حيوية و تنوع و نزوع 

املجتمع املدين اإىل املبادرات ال�شليمة.

 

و ياأتي اإطالق هذا التقرير يف توقيت مالئم للغاية، حيث ما زال لبنان يعاين من البحث عن ال�شيغة املالئمة للوفاق الوطني و يعي�س 

ور�شة حوار متوا�شلة للبحث عن اتفاقات تعزز ال�رشاكة و العي�س امل�شرتك و اال�شتقرار ال�شيا�شي. و  لقد �شاهم هذا التقرير اإىل حد ما، عرب 

ور�شات العمل احلوارية العديدة التي اأقامها و جمعت نخبة من املفكرين و النا�شطني و ممثلني  عن خمتلف االأطراف، و ناأمل عرب احلوارات 

التي �شت�شتمر بعد اإطالق هذا التقرير كذلك، اأن ن�شاهم يف ر�شم اإطار اإ�شالحي عام لتعزيز املواطنة يف لبنان بدور فاعل لكل من الدولة و 

املجتمع املدين.

و لقد مت تناول مو�شوع املواطنية يف لبنان من خالل ثالثة حماور اأ�شا�شية مت البناء عليها و هي اأوال: املواطنية و الدولة الطائفية و تبحث 

يف عالقة الدولة و موؤ�ش�شاتها و د�شتورها و قوانينها، مبا فيها قوانني االأحوال ال�شخ�شية، باملواطنني و هو بحث يطال النظام الدميقراطي 

التوافقي الطائفي ب�شيغه املختلفة و بالتايل يتناول عالقة الدولة بالطوائف و ممثليها و اأثر ذلك على العالقة بني الدولة و مواطنيها. و 

ثانيا : املواطنية االجتماعية و هو البحث يف عالقة الدولة باملواطنني من حيث ال�شيا�شات و التقدميات االجتماعية من زاوية احلقوق 

االجتماعية من جهة و من زاوية التنمية االجتماعية ب�شكل اأ�شمل من جهة اأخرى. و بالتايل يتناول البحث احلق يف التعليم و ال�شحة و 

العمل كما يتناول م�شكلة الفقر و االإق�شاء االجتماعي من جهة اأخرى. و ثالثا: املواطنية و الثقافة و التعليم و هو بحث يف الثقافة ال�شائدة 

و امل�شرتكة كما يف التباينات الثقافية و االختالفات اخلا�شة التي قد توؤدي اإىل تاأثريات �شلبية على الهوية الوطنية، و ذلك بالعالقة مع 

الهويات الطائفية كهويات دون وطنية و غري جامعة.

و يف اإطار البحث يتم تناول االأدوار املختلفة للدولة و للمجتمع املدين و للقطاع اخلا�س و�شوال اإىل تقدمي تو�شيات و اقرتاحات حمددة 

يتناولها التقرير و يعر�شها يف الف�شل االأخري. و يتوخى برنامج االأمم املتحدة االإمنائي و بال�رشاكة مع جمل�س االإمناء و االعمار، و باإ�رشاك 

موؤ�ش�شات الدولة الت�رشيعية و التنفيذية من جهة، و موؤ�ش�شات املجتمع املدين و االأكادمييني و اخلرباء، و اأجهزة االإعالم و املواطنني ب�شكل 

عام، اإىل دعم االإطار االإ�شالحي العام من اأجل تعزيز املواطنية يف لبنان الأن تعزيزها هو تعزيز للدميقراطية و احلكم ال�شالح و لدولة احلق 

و القانون و للعدالة االجتماعية و امل�شاواة و�شوال لتعزيز التنمية الب�رشية امل�شتدامة يف لبنان.
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و يقدم هذا التقرير باالإ�شافة اإىل كل ذلك، معطيات اإح�شائية جديدة ت�شاهم يف رفد املعطيات املتوافرة من امل�شوحات التي متت حتى عام 

2004 و اأهمها خارطة اأحوال املعي�شة يف لبنان)1998( و تطور  خارطة اأحوال املعي�شة يف لبنان بني 1995- 2004 )2007( و خارطة 

الفقر الب�رشي و اأحوال املعي�شة يف لبنان 2004 ال�شادر عام 2008 و التي قام بها برنامج االأمم املتحدة االإمنائي بال�رشاكة مع وزارة 

ال�شوؤون االجتماعية و اإدارة االإح�شاء املركزي. و �شتعمل منظومة االأمم املتحدة على دعم موؤ�ش�شات الدولة اللبنانية على تطبيق املخطط 

العام االإح�شائي خالل ال�شنوات القادمة من اأجل توفري معطيات اإح�شائية ذات م�شداقية يف كافة املجاالت االقت�شادية و االجتماعية 

و غريها.

كما ياأمل برنامج االأمم املتحدة االإمنائي و يتطلع اىل ا�شتمرار ال�رشاكة القائمة مع جمل�س االإمناء و االعمار من اأجل اإ�شدار تقارير الحقة  

للتنمية الب�رشية يف لبنان تكون مكمال و داعما لهذا التقرير و مرجعا اإح�شائيا دائما للتنمية الب�رشية يف لبنان. 

اآذار- مار�س 2009

مارتا رويدا�س  

املمثل املقيم لربنامج االأمم املتحدة االإمنائي
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د الثقافات، وبامتالك قطاع خا�ٍسّ  ميِثّل لبنان يف الوقت الراهن مفارقًة، فهو يفخر من ناحية بكونه جمتمعًا حيويًا متعِدّ

اأهلَيّة   ليربايٍلّ ودميقراطي؛ وهو، من ناحية اأخرى، ُمبتَلى على امتداد العقود الثالثة املا�شية بحروب 
ّ
نا�شٍط ونظام �شيا�شٍي

 حاد. وقد تظافر املواطنون اللبنانيون لتحقيق تغيري �شيا�شي كبري عرب طرق 
ّ
وخارجَيّة واحتالالت ع�شكرية وغمو�ٍس �شيا�شٍي

د يف ا�شتباكاِت متكررة يف �شوارع 
ّ
�شلمية ن�شبيًا. ورغم ذلك �شهدت البالد اأي�شًا انق�شامات واأحقاداً طائفَيّة، االأمر الذي جت�َش

بريوت  العا�شمة  اإغالق  عن  ف�شاًل  واجلرحى،  القتلى  من  العديد  �شقوط  اإىل  ذلك  فاأّدى  لبنان،  من  اأخرى  اأنحاء  ويف  بريوت 

الأ�شبوع واحد خالل �شهر اأيار )مايو( 2008، ما دفع بالبالد اىل �شفري حرب اأهلية جديدة.

الت اخلارجية اأو كونها عيوبًا ت�شوب قيم املواطنني املدنَيّة؛  وال ميكن تف�شري هذه العنا�رش املتناق�شة باعتبارها اأعرا�شًا للتدُخّ

مبا�رش  نحو  على  املرتبطة  املتقاطعة  ة  واالقت�شادَيّ واالجتماعَيّة  ال�شيا�شَيّة  العوامل  من  جمموعة  نتيجة  اإعتبارها  يجب  بل 

بو�شع موؤ�ش�شات لبنان الدميقراطَيّة ونظامه. كما اأنها تتجَذّر يف الطرق التي يحِدّد املواطنون اللبنانيون من خاللها لبنانيتهم، 

"تقرير  رابع  وهو  املواطن"  دولة  "نحو  تقرير  وي�شعى  والعاملي.  االإقليمي  ال�شياقني  يف  ودولتهم  اأمتهم  لدور  روؤيتهم  ويف 

وطني للتنمية الب�رشية" ي�شدره لبنان منذ عام 1996- اىل حتليل بع�س هذه الق�شايا من ثالث وجهات نظر خمتلفة �شيا�شيًا 

واجتماعيًا وثقافيًا.

العنا�رش  تبيان  والع�شكرية  ال�شيا�شية  اال�شطرابات  غمرة  يف  املا�شية  الثالث  ال�شنوات  خالل  ُكتب  الذي  التقرير  هذا  يحاول 

ل جُممل عوامل التوافق واالختالف حيال ما يجعل هذا البلد يعمل وي�شري. فهو ميِثّل حماولة اأوىل الكتناه  الرئي�شَيّة التي ت�شِكّ

واجتماعيًا  �شيا�شيًا  حواراً  يفتح  كما  ال�شيا�شة.  و�شنع  احلكم  بعمليات  االأو�شع  وارتباطهما  والهوية  امُلَواَطنة  م�شاألتي  جوهر 

واقت�شاديًا يتمحور حول م�شاألتي العدالة وامل�شاواة، ال�شتك�شاف اأثرهما يف تنمية البالد. وتقوم الفكرة على التخطيط امل�شتقبلي 

رات ال�شيا�شَيّة. ويف هذا ال�شياق،  ال�شرتاتيجيات اإ�شالحية ممكنة التطبيق ت�شتند اإىل حتليل موثوق ملكّونات النظام بعيداً عن املوؤِثّ

ًة ودميقراطَيّة.  ة وتوجيهها نحو اأ�ش�س اأكرث مدنَيّ قد ي�شهم التقرير يف اإعادة اإنعا�س احلياة ال�شيا�شَيّة واملناق�شات املتعلقة بالهوَيّ

ك نحو امناء و �شالم دائَمني م�شتنَدين اىل قيم العدالة وامل�شاواة.
ّ
واالأمل املن�شود هو اإر�شاء نهج للتحر

َدّد بالُبعد  اأَنّ امُلَواَطنة اأ�شا�س الدميقراطَيّة، واأَنّ املمار�شات الدميقراطَيّة ال ميكن اأن حُتَ اإَنّ الفر�شية االأ�شا�شية لهذا التقرير هي 

اأي�شًا  ت�شمل  بل   احّلر وح�شب،  االقرتاع   تقت�رش على  الة ال  الفَعّ امُلَواَطنة  اهتمامات  واأَنّ  اأهمَيّته؛  بالرغم من  االإجرائي وحده 

�شياغة العالقات بني املواطنني والدولة، وكذلك يف ما بني املواطنني اأنف�شهم. اإَنّ تنمية مثل هذه العالقات عملية متوا�شلة، 

وهي مرتبطة ب�شورة وثيقة بجوانب خمتلفة من الُبنى املجتمعَيّة. وهكذا ينظر التقرير اإىل امُلَواَطنة من وجهتي نظر متوائمتني: 

1( باعتبارها دعامة قانونَيّة ت�شبط التفاعل بني املواطنني والدولة، ويف ما بني املواطنني اأنف�شهم؛ 2( وباعتبارها جتربًة اأو 

ر االإعتبار الثاين باملعايري االجتماعَيّة والثقافَيّة والدينَيّة ال�شائدة  ممار�شًة َمِعي�َشة. وفيما تتحّكم الدولة باالعتبار االأول، يتاأَثّ

يف لبنان.

يف هذا ال�شدد، ي�شعى تقرير "نحو دولة املواطن" اإىل تو�شيح االآليات املختلفة التي حتِدّد امُلَواَطنة واملمار�شات الدميقراطَيّة يف 

ة 2002،  فاإن الدميقراطية لي�شت قِيّمة يف  لبنان، ويقرتح خّطة عمل لالنتقال اإىل دولة املواطن. وكما يقول  تقرير التنمية الب�رشَيّ

�س "االإعالن العاملي حلقوق االإن�شان" –املتبَنّى 
ّ
ة. عالوًة على ذلك، يوؤ�ِش حِدّ ذاتها فح�شب، بل هي، مرتبطة اأي�شًا بالتنمية الب�رشَيّ

يف عام 1948- مفهومًا وا�شعًا للُمَواَطنة ينطوي على احلقوق ال�شيا�شَيّة واملدنَيّة واالجتماعَيّة. وبالن�شبة اإىل "برنامج االأمم 

ة، ذلك اأنه ال ميكن توفري ال�رشوط لتكافوؤ اأكرب وخيارات  ًا للتنمية الب�رشَيّ املتحدة االإمنائي"، ميِثّل احلكم الدميقراطي �رشطًا رئي�شَيّ

اأو�شع للنا�س اإال من خالل ال�شيا�شة ولي�س عرب االقت�شاد فقط. وتت�شابك يف هذا ال�شياق احلقوق ال�شيا�شية بالدميقراطية ت�شابكًا 

ل بدورها ممار�شة  ة واحلقوق املدنَيّة بحقوق االإن�شان؛ وهذه كلها ت�شِهّ ال فكاك منه وترتبط احلقوق االجتماعَيّة بالتنمية الب�رشَيّ

امُلَواَطنة وتعِزّزها.
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ومن وجهة النظر هذه، ميثل هذا التقرير دعوة اىل اأ�شحاب القرار و�شانعي ال�شيا�شة واأهل الفكر واأفراد املجتمع املدين لالقرار 

ة فح�شب، بل يف حماولة تو�شيع مفهوم  باأن املواطنة هي �شالح اأ�شا�شي، ال يف ال�رشاع �شد الالم�شاواة االجتماعَيّة واالقت�شادَيّ

يّتخذها  التي  ا�شة فقط، بل تعني اخليارات 
ّ
ال�َش به  ال�شيا�شة ال تعني ما يقوم  اأَنّ  اإىل  االإ�شارة  املهِمّ  ذاتها. وهنا، من  ال�شيا�شة 

ة. عالوًة على ذلك، ومن هذا املنطلق ي�شعى تقرير "نحو دولة املواطن"  رون االنخراط يف ال�شوؤون العاَمّ
ّ
املواطنون عندما يقر

هذه  توِلّد  اأن  ميكن  التي  االجتماعَيّة  املمار�شات  َيّة  اأهِمّ ليوؤّكد  احلقوق  منظور  من  امُلَواَطنة  مقاربة  من  اأبعد  اإىل  الذهاب  اىل 

ى التقرير ب�شكل متكامل كاًل من االبعاد املختلفة الثالثة للمواطنة: ال�شيا�شية واالجتماعية  احلقوق اأو تعِزّزها وتبعًا لذلك �شيتق�شّ

والثقافية.

 فلها جميعًا اهتمام م�شرتك يف حقوق املواطنة 
1
وبغ�س النظر عن االختالفات بني وجهات النظر الفل�شفية الكربى حول املواطنة،

وواجباتها. ومفهوم املواطنة هنا لي�س مفهومًا كلّيًا مطلق القيمة، بل  يحمل يف طياته اأجندة امل�شاركة النا�شطة والفّعالة )يف ما 

هو اأبعد من املوا�شم االنتخابية(. كما اأن املواطنة امل�شوؤولة مرتبطة بالقيم املدنية مثل الدميقراطية وامل�شاواة وحقوق االإن�شان 

القيم  بدورها ارتباطًا مبا�رشاً  مبنظور املجتمع املدين  والت�شامح وامل�شوؤولية االجتماعية، والت�شامن والعدالة. وترتبط هذه 

ال�شبكات املجتمعّية، مثل املنظمات غري احلكومية، واالأحزاب  التي ت�شم جميع  التعاونية  اأ�شكال احلياة اجلماعية  من 
ً
ك�شكل 

ال�شيا�شية و الهيئات االجتماعية اأو االقت�شادية واالحتادات اأو النقابات العمالية، وما اإىل ذلك من املجاالت التي ي�شارك فيها 

االأفراد طوعًا. والفكرة من ذلك هي اأن مثل هذه االأ�شكال من املواطنة الفّعالة اأو امل�شاركة البّناءة  يف احلياة العامة هي التي 

تكّون راأ�س املال االجتماعي املنتج واملجتمع القادر على املناف�شة االقت�شادية كما اأّنها املوقع الذي ت�شاغ فيه ال�شيا�شات من 

 
2
خالل املعار�شة العقالنية واملناق�شة والنزاع  البعيد عن العنف.

على ال�شعيد املنهجي تطّلب الوعي مب�شاعب التعامل مع مع�شالت املواطنة يف اطار متعّدد االثنيات و متعّدد املذاهب مثل 

لبنان الذي ي�شهد اأي�شًا ا�شطرابات �شيا�شية و ع�شكرية، اعتماد اآليٍة مرنة ت�شتطيع التكُيّف مع الظروف املتبِدّلة ب�رشعة، وتتيح 

ى معايري التحليل االأكادميي وا�شتطالعات الراأي وامل�شوح.  عملية دمج خالقة بني اهتمامات املواطن و�شلوكاته على نحو يتخَطّ

وان�شجامًا مع منهج "بورديو" )Bourdieu(، فقد اقت�شت ال�رشورة اتباع مقاربة ت�شمح لنا بت�شليط ال�شوء على التناق�شات، دون 

 وبتعبري اآخر، لقد تطَلّب االأمر اإن�شاء هيكلية حتيط مبختلف جوانب امل�شكلة ويف ِكال 
3
اأن يعني ذلك بال�رشورة اإيجاد حلول لها.

االجتاهني �شعوداً وهبوطًا يف اآٍن.

ني منف�شلني من �شاأنهما ت�شليط ال�شوء على نواحي خمتلفة للمواطنة. فنظراً اىل اأهمية   ومتا�شيًا مع هذه الروح اأطلقنا م�رشوَعِ

الرتبية يف عملية تن�شئة مواطنني مّطلعني، اأطلق امل�رشوع االأول وهو "الرتبية واملواطنة" ملعرفة اأين يقف �شباب لبنان اليوم 

طالب  عن  امل�شتخل�شة  بالنتائج  احل�شيلة  ومقارنة  االجتماعي  والت�شامن  واملواطنة  للدميقراطية  االأ�شا�شية  املفاهيم  حيال 

ثمانية و ع�رشين بلداً اخر. وا�شتهدف امل�رشوع الثاين، وهو "مئة ق�صة وق�صة"، توثيق مبادرات مواطنية قام بها اأفراد وموؤ�ش�شات 

يف خدمة ال�شاأن العام. وا�شتكمل هذا العمل "مبلحق اح�شائي �شامل" عن و�شع موؤ�رّشات التنمية الب�رشية يف لبنان يف قطاعات 

خمتلفة: اجتماعية، اقت�شادية، �شيا�شية، وثقافية على نطاق وطني وعلى م�شتوى املحافظات حيث اأمكن.

اكت�شابها  التي يحتاج كل فرد اىل  اال�شا�شي ي�شمل املعارف والقيم والكفاءات  التعليم  اأن  "الرتبية واملواطنة"  ويرى م�رشوع 

ليكون مواطنًا فّعااًل. وحاولت الدرا�شة بناًء على ذلك تقييم مدى ا�شتعداد �شباب لبنان اليوم ملمار�شة حقوق املواطنة وواجباتها 

  ميكن حتديد ثالثة تقاليد رئي�شية يف اأدب الفل�شفة ال�شيا�شية هي: الليربالية، احلياة اجلماعية واجلمهورية
1

  ميثل روبرت بومتان ويورغن هابرما�س مدر�شتي الفكر الرئي�شيتني حول املواطنة واحلياة اجلماعية التعاونية. وكان هابرما�س ب�شكل خا�س عر�شة النتقادات وا�شعة  ملا ت�شمنته 
2

نظريته  عن ال�شيا�شات والقطاع العام من ا�شتبعادات وا�شتثناءات

                 Pierre Bourdieu, and Loïc Wacquant, 1992,  An Invitation to Reflexive Sociology, London: Polity Press. 3
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وللعب دورهم كمواطنني فّعالني. وا�شتندت الدرا�شة اىل م�شٍح طال اأكرث من 3000 تلميذ يف ال�شف التا�شع يف مدار�س ر�شمية 

وخا�شة يف لبنان. ورّكزت على ما ينبغي اأن يعرفه ال�شباب )14 عامًا( عن عدد من املوا�شيع املتعّلقة باملوؤ�ش�شات الدميقراطية، 

وتعترب  وال�شيا�شي.  االإثني  التنوع  واحرتام  ال�شيا�شية  وامل�شاركة  الوطنية  والهوية  الفردية  واحلقوق  االنتخابات  بينها  ومن 

هذه املفاهيم ذات اأهمية حيوية لالأنظمة الدميقراطية مثل النظام القائم يف لبنان. كذلك ا�شتق�شت الدرا�شة العوامل اال�شا�شية 

لو�شعهم الرتبوي التي توؤثر على �شلوكاتهم املدنية ومت مقارنتهم بطالب اخرين يف بلدان خمتلفة.

وا�شع  واعرتاف  قبول  فهناك  الرئي�شي.  مو�شوعه  املواطنة  من  جعل  م�رشوع  اىل  بالن�شبة  خا�شة  داللة  ذات  امل�شائل  هذه  ان 

العامل  اأنحاء  خمتلف  من  كثرية  اأبحاث  وتفيد  املدنية.  الهويات  ورعاية  الدميقراطية  املمار�شات  تعزيز  يف  التعليم  الهمية 

وح�شهم  معارفهم  وعلى  الطالب  بها  يدين  التي  القيم  على  هائال  اأثرا  املدار�س  يف  الرتبوية  واملمار�شات  لال�شاليب  باأن 

ال�شباب  تقريبا  عقدين  منذ  العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  املدنية  بالرتبية  الكبري  االهتمام  هذا  وي�شتمر  املدنية.  بامل�شوؤوليات 

الذاتية  بالقيمة  األوعي  هو  التبدالت  اأعمق  اأحد  اأن  غري  عديدة.  بلدان  يف  الدميقراطية  نحو  التوجه  وازدياد  العوملة  بينها  من 

تهيئة  على  دوره  يقت�رش  معرفيا  جماال  تعترب  تعد  مل  املواطنية  الرتبية  اأن  اأي  كاأطفال.  لالطفال  املواطنية  للرتبية 

  
4
ال�شباب الدوارهم يف املجتمع عندما ي�شبحون را�شدين، بل اأداة ت�شاعدهم على حت�شني فهم حياتهم و تفاعالتهم يف املجتمع.

اأن املدار�س، بدال من تهيئة طالبها على هذا اال�شا�س، حتولت بن�شبة كبرية اىل  اأجريت يف لبنان هو  وما بينته الدرا�شة التي 

م�شاحات تعك�س االنق�شامات العمودية التي يعانيها املجتمع اللبناين اليوم.

"والذي  "مئة ق�صة وق�صة  اأدرجت ق�ش�شهم يف كتاب  الذين  الفعالة هي واقع مئات اال�شخا�س  اإّن هذه االفكار عن املواطنة 

يعك�س �شغفًا واإميانًا عميقني بقدرة االأفراد واجلماعات على امل�شاهمة ايجابيًا يف بناء واقعهم االجتماعي. من احلدود ال�شمالية 

�شون انف�شهم بكل �شغف و حما�س  لبناء االأمل  
ّ
د امل�رشوع حقيقة اأر�س زاخرة باأفراد و جماعات يكر

ّ
للبنان اىل اأق�شى جنوبه يج�ش

والبحث عن التغيري يف بلدهم. ففي هذا الوقت الذي يعاين فيه لبنان قدراً كبرياً من اال�شطراب ال�شيا�شي واالجتماعي، وجدنا من 

املنا�شب متامًا ان نحاول توثيق هذا ال�شغف وهذا احلما�س لنقول ب�شوٍت جماعي عاٍل اأن املواطنني ما زالوا يوؤمنون باأنف�شهم 

وبوطنهم واّنهم يحدثون فرقًا بالفعل النهم عندما يتكاتفون ي�شتطيعون تغيري العامل. او على االقل عاملهم اخلا�س.

 حيوٌي اأي�شًا من اجل فهٍم اأو�شع للدميقراطية. 
ٌ
اإن االإقرار بهذا الدور املركزي لل�شغف يف بناء الهويات االجتماعية وال�شيا�شية هو اأمر

 ملفهوَمي املواطنة وقوة التمثيل املدين اللذين غالبًا ما ي�شكالن حمور النقا�شات حول تديّن م�شتوى 
ٌ
فال�شغف هنا عن�رٌش اأ�شا�شي

امل�شاركة يف العملية الدميقراطية. اإال اأن فهم قوة التمثيل هذه يتطلب اأن  ننظر اىل املواطنة ال من نواحيها القانونية فقط  واإمنا 

عرب ما يت�شل بها من مدلوالتٍ  وممار�شات وتوا�شٍل وهويات. فمن هذا املنظور ميكننا جتاوز املفاهيم املقّيدة للمجتمع املدين، 

 اأبعد من النماذج 
ّ
واالإقرار عرب هذه العملية بدور االأفراد واجلماعات يف احداث الفرق ايجابيًا. كذلك �شيتيح لنا هذا االإقرار امل�شي

تكتفي مبجرد  اأو  االأول  املقام  وفقًا مل�شاحلها يف  تتحرك  الفاعلة  ال�شيا�شية  اجلهات  اإن  ترى  اإما  التي  للدميقراطية  املختلفة 

  
5
الرتكيز على دور العقل واالأخالق يف العملية الدميقراطية.

ويف لبنان، ا�شتوعب كتاب"مئة ق�صة و ق�صة" اح�شا�س املواطنني العميق بامل�شوؤولية ازاء بع�شهم البع�س وجتاه جمتمعاتهم. 

واأظهرت الق�ش�س اأي�شا قيمة العمل الرتاكمي لدفع عجلة الدميقراطية وحتقيق املزيد منها واحداث تغيري يف الواقع ال�شيا�شي. 

ويف الوقت ذاته �شلطت الق�ش�س ال�شوء على االنف�شام احلا�شل بني املواطنة الفعالة على االر�س التي حتاول احداث تغيري وبني 

نظام حكم كاد ان يو�شل البالد اىل حرب اهلية يف عدة منا�شبات خالل ال�شنوات القليلة املا�شية.

انظر:
 4

The Civic Mission of Schools, a report from Carnegie Corporation of New York and the Center for Information and Research on Civic Learning and 
Engagement (CIRCLE), 2003. 
Chantal Mouffe, (2002) Politics and Passions: The States of Democracy, CSD Perspectives, London, Center for the study of democracy       5
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ان معاجلة هذه الق�شايا يف عامل اليوم ويف اأو�شاع كالتي عا�شها لبنان خالل ال�شنوات الثالث املا�شية لي�شت باملهمة ال�شهلة. 

اأثناء العمل يف هذا امل�رشوع. من ذا الذي   تردادها 
ّ
لة التي تكرر يخ؟" هو ال�شوؤال الذي اأ�شبح الالزمَة املف�شَّ

ّ
اأنت من املِر "هل 

التي واجهها لبنان على االإطالق، ويف 
ً
ة  ميلك الوقت ملناق�شة دور املواطنة والدولة يف غمرة واحدة من اأعتى االأزمات ال�شيا�شَيّ

�شات 
ّ
اأعقاب م�شل�شل اغتياالت هَزّ البالد وا�شتقرارها، ف�شاًل عن حرٍب كارثَيّة و�شل�شلة من النزاعات االأهلَيّة املحدودة و�شللِ موؤ�َش

لنا،  الدولة ب�شورة تدريجية. �شئلنا :هل ناق�س التقرير دور الدولة؟ و�شئلنا اأية دولة؟ نحن ال ميكننا اأن نّتفق على من نريد اأن ميِثّ

ة غري  ناهيك عن الدور الذي يجب ان تقوم به الدولة. ويف هذه البيئة، يبدو تنظيم ن�شاط ما، �شغرياً كان اأم كبرياً، مهمة �شاَقّ

ي اإىل اإغالق  ٍب بها. هل �شتنفجر �شيارة مفّخخة؟ اأو هل �شيحدث اغتيال؟ اأو هل �شُتعقد جل�شة برملانَيّة النتخاب الرئي�س توؤِدّ مرَحّ

ر ويت�شاعد لي�شبح نزاعًا؟ اأو هل �شيحُدث �شغب  ًا اآخر؟ هل �شيكون هناك اإ�رشاب يتطَوّ ن�شف املدينة ولن توّلد اإال ماأزقًا �شيا�شَيّ

واإحراق اإطارات؟ 

اّن ما اأبقى هذا امل�رشوع م�شتمراً هو اإميان القّيمني عليه باأَنّ هذه اللحظة هي بالتاأكيد اللحظة املنا�شبة للكالم عن امُلَواَطنة 

وعّما يريده اللبنانيون لبالدهم. اإنه الوقت ال�شحيح  ملناق�شة روؤاهم اإىل م�شتقبلهم وكيف ي�شتطيعون حتقيقها. اإنه فعاًل الوقت 

بناء  نحو  طاقاتهم  يوّجهون  وكيف  م�شتقبلهم  ل�شياغة  به  القيام  املواطنون  ي�شتطيع  الذي  الدور  مناق�شة  يف  للبدء  املنا�شب 

نظام اأكرث دميقراطية  وم�شاواة. ففي عام 2005 خرج اأكرث من ثلثي ال�شعب اللبناين اإىل ال�شوارع للمجاهرة مبا يوؤمنون به، 

"ال�شيا�شة  ا�شتمرار ممار�شة  يف مظاهرتني منف�شلتني. وُمَذّاك، تزداد م�شاعر االحباط وخيبة االمل لدى كثريين منهم ينتجه  

كالعادة". وهذه "ال�شيا�شة كالعادة هي  نتاج النظام القائم، والتحِدّي املماثل اليوم هو كيفَيّة اإخراج املواطنني جمَدّداً من اأجل 

ما  وق�شة؟  ق�شة  األف  �شيٍء ي�شتطيعون اأن يوؤمنوا به. هل  ميكننا اأن جنمع الطاقات املتوّلدة عن "مئة ق�صة وق�صة" لنجعلها 

الذي ميكننا فعله لتوظيف �شغف واإميان اللبنانيني االإيجابي ببلدهم  وا�شتنباط ُطرق ت�شمح لهم باأن يتغّلبوا على االنق�شامات 

التي متّزق جمتمعهم، ورمبا اأن يحيوا االأ�شطورة القائلة اإن لبنان هو منوذج حلوار الثقافات وتعاي�شها بوئام. 

اإّن هذا االإميان بقدرة االفراد واجلماعات على احداث فرق ايجابي وجتاوز االختالفات هو الذي �شمح لهذه الرحلة باأن تنطلق. 

ونرجو اأن يثري هذا العمل املوجود بني اأيديكم نقا�شًا حول روؤية اللبنانيني )اأو روؤاهم( اإىل بلدهم و�شبل املتابعة اىل االأمام. وكما 

قالت "مارغريت ميد": "من دون ادنى �شّك، اأن عدداً �شئياًل من املواطنني الواعني وامللتزمني ي�شتطيعون تغيري العامل باأ�رشه. 

وبالفعل، مل يتغرّي العامل قّط اإاّل من خاللهم." 

د. مهى يحي

مديرة م�رشوع التقرير الوطني للتنمية الب�رشية
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قائمة املحتويات
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1. الأ�شاطري املدنية والهوَيّة الوطنية وامُلَواَطنة
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2.2    النزاع ال�شيا�شي )2008-2006(

2.3    خيارات �شيا�شية )2006-1993(
2.4    النتائج االقت�شادية-االجتماعية

3. التنمية الب�رشية الوطنية

3.1    قيا�س التنمية الب�رشية
3.2    و�شع خريطة لالم�شاواة

3.3    يف ما يتجاوز الالم�شاواة

الف�شل الثالث: لبنان: امُلَواَطَنة والدولة الطائفَيّة

1.   مواطنة اللبنانيني يف د�شتورهم

1.1    مقِدّمة
1.2    طائفية الد�شتور: "املوؤقت"، "االنتقايل"، غري احل�رشي

95 1.3    "اإلغاء الطائفَيّة ال�شيا�شَيّة" واملادة 
1.4    ... وحدود "الطائفَيّة املدنية"

ة واخل�شو�شَيّات: قوانني الأحوال ال�شخ�شَيّة 2.   الهوية العاَمّ
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3.  "خَفٌّة ل حُتَتَمُل" يف ُمعاَمَلة الُدّ�شتور
4.   ميثاق ال�شتقالل الوطني وميثاق امُلخِيّلة الطائفَيّة
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ل التحكيم الداخلي د الطائفة وتعُطّ 5.   َتوُحّ
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5.2    من َزْعِم الَتّوافق اإىل ا�شِتَحالة االإجماع
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6.1    حمنة امُلَواَطَنة
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7.2    اإدارة ُمَواَطنة للَتّنُوّع
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11. م�شَوّدة جدول اأعمال: نحو دولة امُلَواِطن

الف�شل الرابع: املواطنة الجتماعَيّة
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2.   امل�شاواة وتقدميات املجتمع واحلقوق الجتماعَيّة: كيف ولي�س ما هي؟

2.1    نظرة اإىل احلقوق االجتماعَيّة والَتّنمية االجتماعَيّة
2.2    االإمناء املتوازن واحلقوق االجتماعَيّة

2.3    احلقوق االجتماعَيّة: العبون متعِدّدون وحدود �شبابَيّة
2.4    االإنفاق العام يف لبنان: عر�س عام موجز

: االإنفاق باإزاء امُلخَرجات
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2.5    القطاع االجتماعي
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3.1    احلُقّ يف الَتّعليم
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4.2    متالزمات بالفقر واالإق�شاء
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5.   القطاع اخلا�س واملجتمع املدين

5.1    املجتمع املدين
5.2    القطاع اخلا�س

5.3    ال�رشاكات بني القطاعني العام واخلا�س
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الف�شل اخلام�س: الَثّقافة و�ُشوؤال امُلَواَطنة

1.  مقِدّمة

2.  مفاهيم

3.  الدميقراطَيّة والطائفَيّة والعنف

 3.1    العنف و الف�شاء اخلا�س

ور وتكافوؤ الفر�س  3.2    "االدوار" و ال�شُّ

4.  ثقافاٌت ثانوّية وثقافٌة عليا

 4.1    والدة يف احلرب

 4.2    عنواٌن فرعي

5.  لبنان م�رشوعًا م�شتقبليًا: نحو ثقافٍة م�شرتكة

5.1    الوطنَية
5.2    خطاب التبعَية

6.  تعليُق العقد اجلديد

7.  انقالب الهوَيات: اللبنانَيُة هي ال�شل

ة الطائفي ة ال�شيا�شي وح�شّ  7.1    ح�شّ

 7.2    روايٌة واحدٌة للّتاريخ لي�شت �رشطًا

 7.3    ايديولوجيا الوالء

8.  بذوُر واقٍع م�شاد

 8.1    ا�شتنفاذ نظام

 8.2    املثقفون

 8.3    التعليم

 8.4    حقوق االن�شان

 8.5    البيئة

9.  خال�شة

         نتائج

الف�شل ال�شاد�س: نحو دولة املواطن

1.  دميقراطَيّة املواطن

2.  اإعادة املعنى جمَدّداً اإىل النقا�س ال�شيا�شي

2.1    روؤية للبنان ودور للدولة
2.2    الثقافة ال�شيا�شَيّة
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3.  جتذير امل�شاواة نهائيا

3.1    احلقوق ال�شيا�شَيّة والوظائف احلكومية
3.2    قوانني االأحوال ال�شخ�شَيّة

3.3    امُلَواَطنة االجتماعَيّة

4.  الدميقراطَيّة وتعزيز الَثّقافة املدنَيّة

لئحة الأوراق اخللفية واملداخالت اخلطية

املراجع

امللحق الإح�شائي

1.  مالحظات تقنَيّة

ات الوطنَيّة 2.  املوؤ�رِشّ

3.  موؤ�رشات املحافظات

4.  نبذة عن املجموعات اله�ّشة

5.  الأهداف الإمنائية لالألفَيّة

6.  التفاقيات واملعاهدات امُلرَبَمة

ات خمتارة حول احلكم واحلقوق املدنَيّة وال�شيا�شَيّة 7.  موؤ�رِشّ

قائمة الطر

الف�شل الول: الأمة، الدولة وامُلَواَطنة

االإطار 1.1:         طائفية اأو كوميونالية 

االإطار 1.2:         من الطوائف اإىل الطائفية

الف�شل الثاين: عر�س عام للبنان وو�شع تنميته الب�رشية 

االإطار 2.1:         تنّب ج�رشاَ

III االإطار 2.2:         باري�س

االإطار 2.3:         دليل �شعر امل�شتهلك ودليل �شعر الغذاء

ة االإطار 2.4:         قيا�س التنمية الب�رشَيّ

االإطار 2.5:         دليل الفقر الب�رشي

االإطار 2.6:         دليل الفقر الب�رشي-2

االإطار 2.7:         مقيا�س التمكني اجلن�شاين

االإطار 2.8:         القوة العاملة االإناثَيّة: عقبات يف املجال االقت�شادي-االجتماعي

االإطار 2.9:         كم نحن فقراء؟ تقدير الفقر االإن�شاين وفقر الدخل

الف�شل الثالث: لبنان: امُلَواَطَنة  والدولة الطائفَيّة

االإطار 3.1:         الطائفية واملادة 95

االإطار 3.2:         الَتّمييز بني الن�شاء 

االإطار 3.3:         احل�شانة
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االإطار 3.4:         
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االإطار 3.11:      
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االإطار 3.13:      

االإطار 3.14:      

االإطار 3.15:      

االإطار 3.16:      

االإطار 3.17:      

االإطار 3.18:       

االإطار 3.19:      

االإطار 3.20:      

الف�شل الرابع: امُلَواَطَنة  الجتماعَيّة

االإطار 4.1:         

االإطار 4.2:         

االإطار 4.3:         

االإطار 4.4:         

االإطار 4.5:         

االإطار 4.6:         

االإطار 4.7:         

االإطار 4.8:         

االإطار 4.9:         

االإطار 4.10:      

االإطار 4.11:      

االإطار 4.12:      

االإطار 4.13:      

االإطار 4.14:      

االإطار 4.15:      

االإطار 4.16:      

االإطار 4.17:      

االإطار 4.18:      

االإطار 4.19:      

االإطار 4.20:      

االإطار 4.21:      

الف�شل اخلام�س: الَثّقافة و�ُشوؤال امُلَواَطنة

االإطار 5.1:         

االإطار 5.2:         

االإطار 5.3:         

املراأة واالإرث )و�شف حالة(

اهات تغرُيّ اأنظمة االأحوال ال�شخ�شية املعمول بها يف لبنان اجِتّ

ر�شوم تقدمي الَدَعاَوى

اإ�شكالَيّة الزواج املديِنّ واأزمة نظام االأحوال ال�شخ�شَيّة يف لبنان

اأجل قانوٍن مديٍنّ اختيارِيّ لالأحوال ال�شخ�شَيّة"  "اللقاء من 
بع�س املواقف "الدينَيّة" املختلفة من الزواج املدين

مواقف حيال القانون املدين والزواج املختلط

مقتطفات من البيان الوزاري حلكومة اال�شتقالل

�شات املجتمع املدين )معطيات ميدانية(
ّ
الطوائف وموؤ�َش

ا�شتفحال الطائفَيّة

اجلامعة اللبنانية

من نكبة فل�شطني اإىل حرب لبنان: تهافُت املنظومة العربية

املواقف حيال الدميوقراطية )معطيات ميدانية معرّبة(

 )معطيات ميدانية معرّبة(
ّ
 الطائفِي

ّ
املواقف حيال الطائفَيّة والِنّظام ال�شيا�شِي

االأحزاب ال�شيا�شيَّة: توزيعها امليداين واأدوارها 

اأزمة "ال�شيا�شة" معكو�شًة يف ال�شلوك اإالنتخابي

الالمركزية االإدارية

اأبعاد املواطنة االجتماعَيّة

حقوق املواطنني االجتماعية: خمتارات من مقِدّمة الد�شتور

عهود ا�شرتاتيجَيّات التنمية االجتماعَيّة التاريخَيّة الثالثة يف لبنان

اإ�شتنتاجات الق�شم الثاين الرئي�شية

م�رشوع دعم املدر�شة الر�شمية

اجلامعة اللبنانية عدم كفاءة طائفَيّة

من احلدود اللبنانية-ال�شورية حتى مارون الرا�س: عبور حدود معرفة القراءة والكتابة وتكنولوجيا املعلومات )من "مئة 

ق�شة وق�شة"(

اال�شتنتاجات الرئي�شية املتعِلّقة بالتعليم

"مئة ق�شة وق�شة"( "نب�س القلب" )من 
اال�شتنتاجات الرئي�شية املتعِلّقة بال�شحة

الالجئون الفل�شطينيون يف قوانني العمل اللبنانية

برامج التقاعد يف لبنان: الو�شع الراهن

اال�شتنتاجات الرئي�شية عن مو�شوع العمالة

ة"( ة وق�شَّ ة )من "مئة ق�شَّ تنمية االإبداع والقدرات االقت�شادَيّ

الفقر واالإق�شاء االجتماعي: حكايات االأمل )من "مئة ق�شة وق�شة"(

دعم املزارعني اللبنانيني: من االأر�س اإىل ال�شوق )من مئة ق�شة وق�شة(

اال�شتنتاجات املبدئَيّة املتعِلّقة بالفقر وال�شعف االإجتماعي واالإق�شاء

رواد التنمية والتغيري )من "مئة ق�شة وق�شة"(

االأعمال يف خدمة التنمية: القطاع اخلا�س

�رشاكة من اأجل لبنان - اإيجاد م�شار نحو االإ�شتقرار والنمو االقت�شاديني

اال�شتنتاجات الرئي�شية امل�شتخل�شة من الق�شم اخلام�س

خطوة واحدة )مئة ق�شة وق�شة(

ة( ة وق�شًّ كفى!!... ظلمًا وا�شتغالاًل )مئة ق�شَّ

االإعدام بني قانون العقوبات وقانون القبيلة
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االإطار 5.4:         

االإطار 5.5:         

االإطار 5.6:         

االإطار 5.7:         

االإطار 5.8:         

قائمة ال�شكال

الف�شل الثاين: عر�س عام للبنان وو�شع تنميته الب�رشية

ال�شكل 2.1:       

ال�شكل 2.2:         

ال�شكل 2.3:         

ال�شكل 2.4:      

ال�شكل 2.5:      

ال�شكل 2.6:       

ال�شكل 2.7:   

ال�شكل 2.8:      
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ال�شكل 2.10:    

ال�شكل 2.11:    

الف�شل الرابع: امُلَواَطَنة الجتماعَيّة

ال�شكل 4.1:        
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ال�شكل 4.3:        

ال�شكل 4.4:      
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ال�شكل 4.9:       

ال�شكل 4.10:      

ال�شكل 4.11:     

ال�شكل 4.12:    

ال�شكل 4.13:    

ال�شكل 4.14:      

ال�شكل 4.15:  

قائمة اجلداول

الف�شل الثاين: عر�س عام للبنان وو�شع تنميته الب�رشية

اجلدول 2.1:        

اجلدول 2.2:

اجلدول 2.3:        

تكافوؤ الفر�س

الَتّما�ُشك االجتماعي

ة "اأم. تي. يف" التلفزيونَيّة ة حمَطّ ق�شَّ

ة التعبري والراأي واالإعالم: الواقع االآن حرَيّ

 الوطن
ّ
حُب

االأ�رش املحرومة بح�شب املحافظات )2004(

االإنفاق االجتماعي العام، 2005-1994

ت�شكيلة الراأ�شمال الثابت االإجمايل والعام، 2004-1997

الن�شبة املئوية للنازحني من بيوتهم خالل حرب 2006 بح�شب املحافظات

ات طراأت على م�شتوى معي�شة االأ�رش بح�شب الدخل ال�شهري )قبل احلرب وبعدها( تغرُيّ

م�شادر امل�شاعدات املالية للعائالت املعوزة قبل احلرب وبعدها

تطور دليل �شعر الغذاء مقابل دليل ال�شعر العام

اجتاهات يف قيمة دليل التنمية الب�رشية ومرتبة لبنان الت�شنيفية )2006-1985(

تّوجهات يف قيمة دليل التنمية اجلن�شانَيّة ومرتبة لبنان الت�شنيفية

الت�شنيف يف عدد الق�شاة بح�شب اجلن�س )2004-1980(

تطور الفقر بح�شب املحافظات )2007-1997(

توزيع االأطفال وتوزيع الدعم الر�شمي على االأ�رش يف جمال التعليم بح�شب دخل االأ�رشة

االإجنازات التعليمية بح�شب املناطق

ن�شبة طالب املدار�س اخلا�شة اإىل الر�شمية بح�شب املحافظة

معدالت التحاق االإناث والذكور بح�شب الفئة العمرية )2004(

برامج التاأمني )ال�شمان( يف لبنان

اأنواع التاأمني ال�شحي

تغطية التاأمني ال�شحي والفقر

ع الفقر املدقع والفقر الكلي بح�شب املحافظات )2005( توُزّ

التفاوتات بني املناطق اللبنانية

احلاجات االأ�شا�شية غري امل�شبعة وتعداد الفقر االإجمايل )2005-2004(

ن�شب بطالة الذكور واالإناث )2005-2004(

امل�شتوى التعليمي والفقر )2004(

طابع املنظمات غري احلكومية

منظمات غري حكومية ذات انتماء طائفي معلن )%(

خدمات املنظمات غري احلكومية )%(

تكاليف حرب متوز )يوليو( 2006 املبا�رشة

مقارنة بني دليل  املوؤ�رشات الوطنية والعاملية 

اجتاهات يف التنمية الب�رشية
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اجلدول 5.1:  

دليال التنمية الب�رشية الوطني واالإقليمي

دليل الفقر الب�رشي-1 للبنان

االأمية بح�شب املنطقة واجلن�س

دليل الفقر الب�رشي-2

البطالة طويلة االأمد بح�شب املحافظات

مكّونات يف دليل التنمية اجلن�شانَيّة )GDI( – لبنان

دليل التكافوؤ اجلن�شاين ملعدالت االلتحاق االإجمالية بالتعليم

دليل التمكني اجلن�شاين يف لبنان

مقارنات دولية واأقليمية خمتارة: دليل التنمية الب�رشية

مقارنات دولية واإقليمية خمتارة يف االأدَلّة

دليل التنمية الب�رشية بني الذكور واالأناث

ت�شنيف املوظفني املدنيني يف الدوائر احلكومية بح�شب اجلن�س – ت�رشين االأول )اأكتوبر( 2004  

ت�شنيف املوظفني املدنيني يف املوؤ�ش�شات العامة اخلا�شعة ملجل�س اخلدمة املدنية

بح�شب اجلن�س – ت�رشين االأول )اأكتوبر( 2004

املوظفات يف ال�شلك اخلارجي بح�شب الفئة ) 2004-1995(

فئات االإ�شباع االأ�رشي يف عامي 1995 2004

قيا�شات الفقر بح�شب املحافظات

قيا�شات الالم�شاواة بح�شب املحافظات )2005-2004(

االإنفاق العام والفقر واحلاجات االأ�شا�شية

العر�س مقابل احلاجة

�شات امل�شتفيدين يف املحافظات خم�شَّ

االإنفاق على التعليم باملقارنة مع بلدان اأخرى

ات امُلدَخل بح�شب القطاع )2007-2006( موؤ�رِشّ

الطالب املتخرجون من املدار�س، بح�شب املناطق

ة االإجنازات التعليمية لذوي احلاجات اخلا�شَّ

االإنفاق على ال�شحة يف بلدان منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية )2004(

التمويل امل�رشَذم الأنظمة ال�شمان ال�شحي

ع القوة العاملة يف املحافظات اللبنانية توُزّ

�شَيّة واالإق�شاء االجتماعي
ّ
الفقر والتعُر

العمالة الزراعية والفقر

فة  يف لبنان
ّ
الفئات اله�ّشة اإجتماعيًا املعر

االإنتماء والهوية لدى اللبنانيني )2004(





الأّمة، الدولة 

واملواطنة
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 1. الأ�شاطري املدنَيّة والهوَيّة الوطنَيّة واملواطنة

مع  �شاملة  بطريقة  للتعامل  ًة  اجتماعَيّ مقولًة  امُلَواَطنة  متِثّل 

احلياة  بها  تَتّ�شم  التي  املجتمعَيّة  الطبيعة  اأو  اجلماعة  طبيعة 

والفكر  الليربالَيّة  ال�شيا�شَيّة  النظرية  يف  فبتجُذّرها  االجتماعَيّة. 

 )Individualism( ل الفردانَيّة التنويري والراأ�شمالَيّة –حيث ت�شِكّ

ة- اَتّخذت امُلَواَطنة اأ�شكااًل متنِوّعة يف �شياقاٍت  العقيدة املركزَيّ

اإىل  ا�شتناداً  تتباين  وواجباتهم  املواطنني  فحقوق  خمتلفة. 

التاريخ واخللفَيّة الثقافية  والرتكيبة ال�شيا�شية-االجتماعية لكل 

بلد. وب�رشف النظر عن هذه االختالفات، ال ميكن جتريد امُلَواَطنة 

د جملة من اخلدمات )حقوق  وواجبات(، اأي تعرية 
ّ
لت�شبح جمَر

اأ�شاًل مقولة تنطوي على  الإنها  ال�شيا�شَيّة؛  امُلَواَطنة من �شفتها 

ة. طريقة الوجود يف احلياة العاَمّ

تلك  اأي  الوطنَيّة؛  امُلَواَطنة  هي  �شيوعًا  امُلَواَطنة  اأ�شكال  اأكرث  اإّن 

ٍد  حمَدّ ومبجتمٍع  �شيادة،  ذي   
ّ
�شيا�شٍي بكيان  االأفراد  تربط  التي 

ة التي تطبع اإن�شاء  زاً واجتماعًا. وبالرغم من الطبيعة الق�رشَيّ حِيّ

ت 
ّ
ا�شتمَر فقد  ال�شابقة،  امل�شتعمرات  يف  وال�شَيّما  الدول-االأمم، 

هذه املناحي ب�شبب �شل�شلة من العوامل اخلارجَيّة والداخلَيّة التي 

ت�شمل وثائق اإثبات الهوية وال�رشائب والتاريخ امل�شرتك، ف�شاًل 

الدول-االأمم  ن�شاأة  يف  اآخر  حا�شم  عامل  ة  وثَمّ اأخرى.  اأموٍر  عن 

اأي  املدنَيّة،  االأ�شطورة  اأو  التاأ�شي�س(  )اأو  الن�شوء  هو  ودميومتها، 

تدعم  التي  املحَدّدة  واخل�شائ�س  وال�شمات  االأ�شل  ن�شوء  حلظة 

هذه االأ�شطورة املدنَيّة.

تعترب  التي  لالأمة  املتخَيّل"،  "املجتمع  اأو  املدنَيّة،  االأ�شاطري  اإَنّ 

نف�شها منتمية اىل كيان �شيا�شي ذي تاريٍخ م�شرتك متخَيّل، تنطوي 

  وكما يجادل "�شميث"، فاإَنّ "االأ�شاطري تخلق 
1
على جاذبية كبرية.

زاً لالأفراد الذين حتت�شنهم"، وذلك  ات ال�شيا�شَيّة االأكرث متِيّ الهوَيّ

"تكِوّن -اأو تخلق، بالكالم القانويِنّ  بدعم قوانني امُلَواَطنة التي 

املعرتف  االختالفات  وبرغم    
2
مدنَيّة جماعَيّة". ًة  - هوَيّ احلريِفّ

للوحدة  التاأ�شي�شَيّة  االأ�شطورة  حتّدد  فهي  امُلَتجاَهَلة،  اأو  بها 

اأكرث  د 
ّ
اإىل بع�س. وتتج�ش الدولة بع�شها  اأو�شال هذه  �شَدّت  التي 

والقانون  الدولة  م�شامينها قوة وفعالية يف جمموع موؤ�ش�شات 

واملمّثلني ال�شيا�شيني.

هذا، ومتتلك جميع الدول اأ�شاطريها املدنَيّة التي تدعم اأو تتحَدّى 

الدولة  الإيديولوجية  اأ�شا�شًا  هذه  ت�شبح  بحيث  بع�شًا،  بع�شها 

تتوَلّد  عمليًة  ي�شتتبع  هذا  فاإَنّ  النت"، 
ْ
"ِبر تقول  وكما  ال�شيا�شَيّة. 

 ،)”iconography of nation“( االأمة"  "اأيقونوغرافية  معها 

ليجري بعدئٍذ ا�شتيعابها يف احلياة والوعي اليومّيني اإىل درجة 

"�شينار"  تعترب  النت"، 
ْ
"ِبر بـ  وا�شت�شهاداً   

3
ًة. مرئَيّ تعود  ال  اأنها 

هو  �شيا�شَيّة  اإيديولوجية  اأُيّ  اه  تتوَخّ الذي  النهائي  الهدف  اأَنّ 

بها  ُم�شَلّمًا  ًة  طبيعَيّ طريقًة  ُتعترب  واأن  بديهيًا  مقبولة  ت�شبح  اأن 

وهرمَيّتها  ومقوالتها  معايريها  ت�شبح  فعندما  العامل.  لروؤية 

 "
ّ
"طبيعٍي ب�شكٍل  العامل  اىل  ُينظر من خالله  الذي  ال�شائد  االإطار 

مونها، فاإَنّ حدود هذه  "، وعندما يختربها كثريون ويقِوّ و"عادٍيّ

وبالتايل،   
4
اال�شتواء. عباءة  حتت  وتخبو  تتال�شى  االإيديولوجية 

الذي ت�شبح فيه  النطاق  تها و�شلطتها من  الدولة ت�شتمُدّ قَوّ فاإَنّ 

ر حياة   الذي يوؤِطّ
َّ
�شة املعيار ال�رشعي

ّ
اإيديولوجَيّتها الوطنَيّة املوؤ�ِش

املواطنني اليومَيّة. ورغم ا�شتمرار االعرتا�شات على هذا املعيار 

فاإنها غالبًا ما ُتعترب بدائل غري قابلة للحياة يف اخلطاب العام 

املتعلقة  واملمار�شات  اخلطابات  ت�شطلع  املعنى،  وبهذا  ال�شائد. 

تكوين  م�رشوع  يف  مركزٍيّ  بدوٍر  الدولة  وت�شكيل  االأمة  ببناء 

"طائفية" ذات  االأهواء وجتّمعات  دة من 
ّ
"وطنية" جمر جماهري 

5
طابع خا�س.

يف  املوجودة  املختلفة  املفاهيم  امُلواطنة  قوانني  تعك�س 

اأو  متناف�شة  تكون  قد  التي  املتنّوعة  الوطنية  اخلطابات 

تتيح  الوطني"  "بامليثاق  ال�شبيهة  والتفاهمات  متوافقة. 

للمجتمع ال�شيا�شي تربير توافقات �شيا�شية/قانونية خمتلفة اأو 

كما  فيها،  الكامن  املنطق  العامة من خالل  احلياة  من  جوانب 

احلقوق  اإّن  العام.  احلقل  يف  للتواجد  معيّنة  طرٍق  اإر�شاء  تتيح 

رغم  االأمة   – الدولة  يف  للُمواطنة  اأ�شا�شي  �رشط  وامل�شوؤوليات 

املا�شيني.  القرنني  امتداد  على  بالثبات  يّت�شم  مل  منها  اأيًا  اأّن 

املدنية  احلقوق  ُعّززت  واآخرون،  مار�شال  يجادل  وكما  مثاًل، 

االأ�شا�شية )حرية االإن�شان( يف عّدة دول غربية بحقوق �شيا�شية 

وَجلَب  ال�شحية(،  )الرعاية  اجتماعية  وحقوق  الت�شويت(  )حق 

�شبيل  منها،على  واجبات جديدة  اجلديدة  احلقوق  اكت�شاب هذه 

املثال، اأّن احلقوق االجتماعية االإ�شافية تطّلبت فر�س �رشائب 

اأكرث.

بيد اأَنّ تو�شيع حقوق امُلَواَطنة قَوّى الروابط االأخالقَيّة والوظيفَيّة 

هذا  يف  نف�شها.  الدولة-االأمة  بالتايل  ز  وعَزّ والدولة،  ة  االأَمّ بني 

ال�شياق، ورغم كرثة االعرتا�شات، ميكن فهم امُلَواَطنة كجملًة من 

الف�شل الأول

الأّمة، الدولة واملواطنة
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واالجتماعَيّة  وال�شيا�شَيّة  ة  واالقت�شادَيّ )الق�شائَيّة  املمار�شات 

ق املوارد اإىل  ه تدُفّ والثقافَيّة( التي ت�شِنّف اأع�شاء املجتمع وتوِجّ

 بال�رشورة االأ�شكال 
ّ
االأفراد واملجموعات. وفهم امُلَواَطنة هذا ُيقُر

متِيّز  التي  واالنتماء  واالإندماج  الهوية  عن  للتعبري  املتعِدّدة 

املجتمعات املعّقدة واملتباينة كما هو حال املجتمع يف لبنان.

�شداها  يرتّدد  ومتالطمة  متعّددة  مدنية  حكايات  تداول  ورغم 

الدولة  لبنان كالليربالية االقت�شادية وت�شاوي امل�شافة بني  يف 

وكافة اجلماعات الدينية وكون الدولة راعية املوؤ�ش�شات الدينَيّة، 

ة  دَيّ التعُدّ هي  اآخر  قول  اأي  من  واالأثبت  االأهَمّ  االأ�شطورة  فاإن 

ة  التي ما فتئت ت�شّكل �شمة احلياة العاَمّ
 
)1.1  )االإطار 

6
الطائفَيّة

وحتِدّد �شيا�شات الهوية يف البالد. وهذه االأ�شطورة حتكي لنا ق�شة 

ًا.  بًا من جمتمعاٍت "طبيعَيّة" حمَدّدة دينَيّ لبنان بو�شفه بلداً مرَكّ

)اأو الطوائف( كانت  الدينَيّة  اإَنّ هذه املجتمعات  تقول االأ�شطورة 

تها  ا�شتمرارَيّ اللبنانَيّة وحافظت على  الدولة  موجودة قبل ن�شوء 

ومتا�شكها التاريخَيّني. وميتد هذا التوّجه لي�شمل كتابة التاريخ 

بح�شب  بي�شون-  يجادل  –كما  وينب�شط  ينقب�س  الذي  اللبناين 

7
خته( وانتمائه )اأو انتمائها( الطائفي.

ّ
خه )اأو موؤِر

ّ
ة موؤِر هوَيّ

 الإطار 1.1: طائفية اأو كوميونالية

توؤ�رش كل من الطائفية والكوميونالية )communalism( اىل ا�شتفحال 

اأخرى،  وبعبارات  املواطنني.انهما،  بني  االتنية-الدينية  االنق�شامات 

جت�شيد لكيان �شيا�شي متزقه االنق�شامات الناجتة عن خالفات دينية و 

�شيا�شية. ويف حني ي�شتخدم تعبري الكوميونالية يف منطقة جنوب ا�شيا 

الطائفية  كلمة  تعترب  املختلفة  الدينية  املجموعات  اىل  لالإ�شارة  عامة 

ال  العامل،  من  اأخرى  اأماكن  يف  ذاتها  الظاهرة  لو�شف  املف�شل  التعبري 

�شيما لبنان. غري اأن الكوميونالية يف جنوب ا�شيا، وخا�شة الهند، ميكن 

اأن تعني اأي�شًا النزاعات بني فئات تنتمي اىل مناطق اأو طبقات خمتلفة.

بني  القائمة  العالقات  اىل  املوؤ�رشات  وفرة  ورغم  اليوم،  لبنان  ويف 

امل�شالح الطائفية والزبائنية، مل جتر اأية ا�شتق�شاءات نظرية اأو ميدانية 

عن اأملو�شوع، اأو رمبا اأجري النزر الي�شري منها.

وهناك متايز طفيف بني الناحيتني ال�شيا�شية والثقافية للكوميونالية-

الطائفية مبعنى اأن ما قد يعترب ظاهرة طائفية يف اأحد جماالت احلياة 

العامة قد يعترب ظاهرة ثقافية يف جمال اخر. كذلك ال يوجد اال القليل 

الهويات دون  ف�شيف�شاء  اأو  الدينية  التعددية  ا�شطورة  الت�شاوؤل حول  من 

اأن يكون رمزها تخ�شي�س املنا�شب  الوطنية يف لبنان والتي يفرت�س 

لي�س  كذلك  الثالث.  الكربى  الطوائف  ملمثلي  الدولة  يف  العليا  الثالثة 

اال�شطورة على  بها هذه  توؤثر  التي  الطرق  يذكر حول  ت�شاوؤل  هناك من 

دور الدولة ب�شفتها "مديرة" هذا التنوع. ورغم اأن الهدف من هذا التقرير 

بهذه  املرتبطة  للتعقيدات  كاملني  نظريني  حتليال  و  تعدادا  تقدمي  لي�س 

التعابري وعالقاتها املت�شابكة، فانه �شي�شعى اىل معاجلة بع�س الق�شايا 

التي تثريها.

ة الطائفَيّة هذه على احلياة العامة واحلياة  لقد هيمنت فكرة التعُدّدَيّ

ة  اخلا�شة على حّد �شواء يف لبنان، واأنتجت عالقًة حمَدّدة خا�شَّ

مثّبتة  فهي  والدولة.  الطائفَيّة  واملجموعات  االأفراد  من  كٍلّ  بني 

الق�شائي  التنظيم  جلَيّة يف  الد�شتور، وهي  من  متعّددة  مواد  يف 

يف  العالقة  بتحديد  الدينَيّة  للطوائف  �شمح  الذي  اليومَيّة  للحياة 

كو�شيط  والدخول  واملواطنني،  الدولة  وبني  املواطنني،  بني  ما 

امل�شطربة،  العالقة  يف  اأي�شًا  وا�شحة  وهي  العالقات.  هذه  يف 

]اأو  املدنَيّة  الدولة  فكرة  بني  االأحيان،  بع�س  يف  واملتناق�شة 

طائفة  كل  "حقوق"  بـ  ل  املتاأ�شِّ االعرتاف  وبني  العلمانَيّة[ 

دينَيّة.  واالأخطر من ذلك اإّن فكرة التعددية الطائفية جّتلت اأخرياً 

ويف  املختلفة  الطائفَيّة  املجموعات  بني  اال�شتقطاب  تعاظم  يف 

تهمي�س جميع االأ�شكال البديلة للتعبري عن الهوية واأعادت اإنعا�س 

)االإطار 1.2(
 8
الفكرة القائلة بكون لبنان "منزاًل ذا م�شاكن كثرية".

 الإطار 1.2: من الطوائف اىل الطائفية

تتمتع  بالقوانني.  منظمة  معنوية  �شخ�شيات  لبنان  يف  الطوائف  تعترب 

با�شتقاللية تامة يف ادارة �شوؤونها وم�شاحلها الدينية. ميثل كل طائفة 

الدولة والطوائف االأخرى. وللطوائف وظائف متعددة من  رئي�شها جتاه 

جلهة  ال�شيما  اليها  املنتمني  للمواطنني  املعتقد  حرية  حماية  اأبرزها 

على  الطائفة  و�شلطة  الديني  التعليم  وحرية  الدينية  ال�شعائر  ممار�شة 

ت�شهم  كموؤ�ش�شات  الطوائف  اىل  ينظر  لذلك  ال�شخ�شية.  االأحوال  قوانني 

املعتقد  حرية  يحرتم  اطار  يف  والدولة  الدين  بني  العالقات  تنظيم  يف 

هذه  اللبناين  الد�شتور  ويحرتم  والثقايف.  الديني  التعدد  على  ويحافظ 

ال�شخ�شيات ويكفل لها هذه االدوار.

اأي�شًا �شخ�شيات �شيا�شية تتمتع بامتيازات تاريخية  لكن الطوائف هي 

وقوتها  الدولة  موؤ�ش�شات  يف  نفوذها  لزيادة  ون�شاطات  تطّلعات  ولها 

ال�شيا�شية. وقد دخلت الطوائف اللعبة ال�شيا�شية و�شعت اىل ال�شيطرة على 

موؤ�ش�شات متباينة. ولهذه الطوائف والءات خارجية ومرجعيات تدين لها 

بالطاعة اىل حّد رجحان امل�شالح اخلارجية على امل�شلحة الوطنية يف 

بع�س االحيان. 

اإّن التواطوؤ بني الزعماء ال�شيا�شيني والدينينّي على احلريات التي كفلها 

احلايل  ب�شكلها  الطائفية  باتت  الذي  اخلطر  م�شتوى  اىل  يوؤ�رّش  الد�شتور 

يف  نقراأ  اأّن  ويكفي  ال�شواء.  على  املواطن  و  الوطن  اىل  بالن�شبة  متّثله 

النيابي  املجل�س  واأقره  الدينية  الطوائف  احدى  ينظم  حديث  قانون 

اللبناين، العبارات التالية:

ي�شدر  ما  لكل  امل�شبق  االذن  اإعطاء  الطائفة  رئي�س  �شالحيات  من  "اإّن 
للطائفة،  الديني  من كتب ومواد مرئية وم�شموعة ذات عالقة باملعتقد 

ومالحقة املخالفني اأمام املراجع املخت�شة".

القانون حتّولت الطائفة التي ت�شّكل �شمانة حلرية املعتقد  مبوجب هذا 

اىل عائق مبدئي حلرية املعتقد ذاتها يف ظل نظام �شيا�شي طائفي.

ختامًا، وباإزاء هذه اخللفَيّة، من املهِمّ اأن ن�شري اإىل اأَنّ التناق�س 

العلمانية  اأو  املدنية  النظر  وجهات  بني  يالحظ  ما  كثريا  الذي 

حيال الدولة وبني حقوق الطوائف الدينية لي�س حكرا على لبنان 

تعود  ومتداخلة  وثيقة  بالعلماين  املدين  وعالقة  �شواه.  دون 

كثرية  اأحيان  يف  التعبريان  هذان  وي�شتخدم  التنوير.  ع�رش  اىل 

املذهبَيّة،  الطائفَيّة،  ة،  َحِدَيّ امُلَتّ ية،  املت�شِظّ ال�شيا�شَيّة  الثقافة  اأي�شًا  بذلك  وُيعنى   6

.(.Joseph, Ibid) ...ة، اإلخ دَيّ التعُدّ

A. Beydoun, 1998, The Struggle Over Lebanese History, Beirut: 7 

Lebanese University Publications; Nawaf Salam, 2001, La Con-
dition Libanaise, Communauté, Citoyens, Etat (Beirut, Dar an 
Nahar).
Kamal Salibi, 1990, A House of Many Mansions: The History of 8 

Lebanon Reconsidered, California, University of California Press.
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كمرتادفني عندما يراد احلديث عن نظام حكم غري ديني اأو غري 

االمة- بن�شوء  وثيقا  ارتباطا  اأي�شا  مرتبطان  وهما  طائفي، 

ال�شعبي  للخطاب  وخالفا   - العلمانية  اأن  على  احلديثة.  الدولة 

ال�شائد ال تنطوي على قيم معادية للدين. بل انها تر�شم الطريق 

التي يتم من خاللها الف�شل بني الدين والدولة بو�شائل تن�شجم 

العلمانية  تعترب  ال  املعنى  وبهذا  املعا�رشة.  والدميقراطيات 

املمار�شة  يف  اكت�شب  ايديولوجي  مبداأ  هي  بل  جمردا،  مفهوما 

اطار  ويف  االحيان،  بع�س  يف  ومتناق�شة  متميزة،  معاين 

 ويف ال�شياق اللبناين تعني العلمانية مبدئيا 
9
م�شامني متنوعة.

الدينية. ومن هذا  الدولة وجميع الطوائف  ت�شاوي امل�شافة بني 

مع  عالقتها  يف  العلمانية  اىل  التقرير  هذا  يف  ننظر  املنطلق 

الدولة املدنية. 

ال�شهلة.  ة  باملهَمّ لي�شت  اليوم  عامل  امل�شائل يف  اإَنّ معاجلة هذه 

وقّدم هذا الف�شل اأواًل حتلياًل تف�شرييا ملفهوم امُلواطنة �شي�شتكمل 

يف الفقرات التالية بتحليل �شالتها بالدميقراطية املكونة للهوية 

الف�شل  يقدم  ذلك  بعد  لبنان،  مثل  �شياق معنّي  الدولة يف  ودور 

للمواطنة  والثقافية  واالجتماعية  ال�شيا�شية  باملكونات  ك�شفا 

م�شائل  ازاء  املواطنني  ملواقف  موجز  عر�س  يليه  املتكاملة، 

رئي�شَيّة، كالهويتني الوطنَيّة واملدنَيّة، والدميقراطَيّة ومن بعدها 

عنا�رش اأجندة توؤول اإىل دولة املواطن. و�شُيختَتم الف�شل ب�رشح 

املنهجَيّة والبنية اللتني اعُتِمَدتا يف التقرير.

 2. دور الدولة يف القرن احلادي والع�رشين

كذلك تَتّ�شل ال�شجاالت الدائرة حول امُلَواَطنة ، ب�شورة مبا�رشة 

تاآكلت  املا�شيني،  العقدين  ففي  الدولة.  دور  تغرُيّ  بق�شايا 

ومطالب  العوملة  بفعل  كبري  حٍدّ  اىل  االأمة   – الدولة  هيمنة 

ة  اأ�شكاٍل اإ�شافَيّة من الهوَيّ االأقِلّيات وانبثاق والءات قائمة على 

امل�شرتكة  االأليمة  التاريخَيّة  والتجارب  والدين  كاجلن�شانَيّة 

من  العديد  حاول  ذلك،  لكل  وا�شتجابًة  العوامل.  من  و�شواها 

رين والنا�شطني ابتداع اآليات اإدماجَيّة جديدة ت�شمل اأ�شكااًل  املنِظّ

على  يتعرّثون  هوؤالء  من  العديد  اأَنّ  بيد  امُلَواَطنة.  من  بديلة 

 الهّوة بني ال�شمولَيّة )universalism( وبني التخ�شي�شية 
ّ
جانبي

منهم  جمموعة  زت  رَكّ اإذ   ،(particularism) االإقليمَيّة(  )اأو 

على  اأخرى  جمموعة  زت  رَكّ فيما  امل�شرتكة،  العوامل  على  

ت�شميته  على  يونغ"  يري�س  "اآ ا�شطلح  ما  اأو  االختالفات، 

 .)"differentiated citizenship"( املتمايزة"  اَطنة  "امُلَو
ة )pluralism( املجتمع  دَيّ ويف حني تنكر املجموعة االأوىل تعُدّ

املدين وحملَيّته )localism(، تدح�س الثانية التجاُن�س الثقايف. 

اأَنّ ّكاًل من املجموعتني تت�شاوى مع االأخرى يف اهتمامها  على 

هذه:  البديلة  امُلَواَطنة  اأ�شكال  وت�شمل  ال�شيا�شي.  املجتمع  ب�شكل 

ية   وامُلَواَطنة العابرة للقومَيّة )املتخِطّ
10

امُلَواَطنة الكو�شموبوليتَيّة،

وينطوي   
13

ة. احل�رشَيّ وامُلَواَطنة   
12

املهنَيّة، وامُلَواَطنة   
11

للحدود(،

العديد من هذه االأ�شكال على انتقاد مُلَواَطنة "مار�شال" الثالثَيّة 

-ال�شيا�شَيّة االجتماعَيّة الثقافَيّة- اأي امُلَواَطنة املتجِذّرة اأر�شًا.

ُبعداً  الدولة  دور  حول  ال�شجال  يكت�شب  ال�شياق،  هذا  مثل  يف 

ًا. اإَنّ نزع ال�شفة الوطنَيّة عن الف�شاء الوطني عرب العوملة،  اإ�شافَيّ

املخاطر  ومنو  اجلن�شَيّة  متعِدّدة  لل�رشكات  املتزايد  والتاأثري 

العاملَيّة )ماليًا وبيئيًا وب�رشيًا، اإلخ...( -ف�شاًل عن عوامل اأخرى- 

وعلى  التقليدي  الدولة  دور  على  اإ�شافَيّة  �شغوطًا  كُلّها  و�شعت 

 )inclusion( االحت�شان  م�شكلة  على  ة  خا�شّ امُلَواَطنة،  مفاهيم 

ي�شطلع  حيث  لبنان  مثل  حالة  ويف   
14

.)exclusion( واالإق�شاء 

 – االقت�شادية  اجلبهة  على  جداً  كبرٍي  بدوٍر  اخلارجي  التاأثري 

االجتماعية ويف جمال ال�شيا�شة اخلارجية، تكت�شب هذه امل�شاألة 

امل�شتوى  على  وال�شيطرة  ال�شلطة  فقدان  وَلّد  فقد  حا�شمة.  اأهمَيّة 

امل�شتوى  على  والت�شّي�س  الت�شُلّط  من  جديدًة  اأ�شكااًل   
ّ
الوطنِي

هذه  حتَدّت  وقد   .)sub-national level( املناطقي  املحلي- 

على  التقليدية  االقت�شادية  الُبنى  ال�شلطة  من  اجلديدة  االأ�شكال 

يف  اأزمة  ال�شلطة  فقدان  وَلّد  كما  واجلانبي.  املركزي  ال�شعيدين 

على  ال�شيطرة  يف  وحقها  اللبنانَيّة  للدولة  ال�شيا�شية  املقدرة 

احلدود واملوارد والنفوذ.

املقاربات  اأي�شًا  تّبدلت  ة-االجتماعَيّة  االقت�شادَيّ اجلبهة  وعلى 

نظر  وجهة  فمن  الزمن.  مرور  مع  االجتماعَيّة  ال�شيا�شة  حيال 

وخف�س  االجتماعَيّة  عاية 
ّ
الِر اعتربت  التي  ع�رش  التا�شع  القرن 

االجتماعَيّة،  ال�شيا�شة  عنا�رش  من  اأ�شا�شيني  عن�رشين  الفقر 

وراأت يف الدولة مكّلفًا رئي�شيًا بذلك، نرانا ننتقل اإىل وجهة نظر 

القرن احلادي والع�رشين التي تعترب التنمية االجتماعَيّة والعدالة 

لل�شيا�شات  رئي�شَيّة  اأهدافًا  االجتماعَيّة  وامل�شاواة  االجتماعَيّة 

  وقد جاء هذا التحّول يف الدرجة 
15

ة(. ة الكِلَّيّة )املاكروَيّ االقت�شادَيّ

االأوىل نتيجة اإدراك متزايد للعالقات بني ال�شيا�شات االجتماعية 

وال�شيا�شية من جهة وحقيقة اأّن النّمو االجتماعي ميكن اأن يدعم 

Saski Sassen, 1998, Globalization and its Discontents, New York,14 
New Press, amongst others.

 ال يعني هذا القول اإَنّ وجهتي النظر هاتني حيال دور الدولة يف التنمية االجتماعَيّة 
15

التنمية االجتماعَيّة  الوحيدتان. فمقاربات  النظر  الرعائَيّة هما وجهتا  والتقدميات 

ب- باالإيديولوجَيّات  –على نحو وثيق ومرَكّ ال�شيا�شة االجتماعَيّة تت�شل  و�شياغة 

ها �شياق  ة-االجتماعَيّة؛ اأي اأَنّ ال�شيا�شَيّة واأطر العمل التاريخَيّة والبيئات االقت�شادَيّ

التحليل حول تطور �شيا�شات  الزمن. وملزيد من  َت�ُشوُبه تباينات حمَدّدة عرب  حمَدّد 

ال�شياقات  خمتلف  �شمن  املن�رشم  القرن  خالل  وحتُوّالتها  االجتماعَيّة  التنمية 

عة، اأنظر اإ�شافة اإىل اأعمال اأخرى: ال�شيا�شَيّة، وعرب الوكاالت املتنِوّ

Yeates, N., Globalization and Social Policy (London, Sage, 2001); 
Maha Yahya 2004, Towards a Conceptual Approach to Social Wel-
fare Un-ESCWA, Social Policy Series No. 8, Beirut.

Asad, 2003, Formations of the Secular, Christianity, Islam and 9 
Modernity, Stanford University Press; Yahya, Roy and Cinar, 2008, 
Secular Publicities amongst many others
David Held, 1995, Democracy and the Global Order, Cambridge,10 
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M. P. Smith, 1999, "Transnationalism and the City", in R.A. 11 
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التجارب  بّينت  وقد  ثانية.  جهة  من  االقت�شادية،  االإنتاجية 

بعد  ما  واأوروبا  االإ�شكندينافَيّة  البلدان  يف  �شَيّما  –ال  ة  التنموَيّ

اآ�شيا-  الثانية وكذلك ما حدث الحقًا يف �رشق  العاملَيّة  احلرب 

امل�شتدامة  ة  االقت�شادَيّ التنمية  من  كٍلّ  بني  قوي  رابط  وجود 

 
16

ة. واال�شتثمارات يف القطاعات االجتماعَيّة وتنمية املوارد الب�رشَيّ

اء، جِيّدو التعليم، يرتكون اأثراً منتجًا جداً على  فاملواطنون االأ�شَحّ

االقت�شاد، وهذه حقيقة متينة التوثيق.  واأ�شبحت فر�س العمالة 

�شًا وه�شا�شًة، والو�شول 
ّ
النا�س تعُر واحلماية االجتماعَيّة الأكرث 

املجموعات  خمتلف  بني  والتوافق  االأ�شا�شَيّة،  اخلدمات  اإىل 

والقطاعات على و�شائل توفري هذه اخلدمات وال�شيا�شة الالزمة 

نحو  هة  املوَجّ املقاربات  يف  الزاوية  حجر  كلها  اأ�شبحت  لذلك، 

االإقرار  فاإَنّ  ذاته،  الوقت  ويف  االقت�شادي-االجتماعي.  النمو 

عة باأَنّ ال�شالم الدائم  املتنامي من قبل املدار�س ال�شيا�شَيّة املتنِوّ

بال�شيا�شات  معَيّنة  درجة  اإىل  ران  يتاأَثّ ال�شيا�شي  واال�شتقرار 

مّت  ه  اأَنّ يعنى  وامل�شاواة،  االأ�شا�شَيّة  احلاجات  ملعاجلة  املطّبقة 

 
17

ة-االجتماعَيّة، �شواٌء يف املواثيق االعرتاف باحلقوق االقت�شادَيّ

�س الو�شول 
ّ
ة التي تكِر واملعاهدات الدولية اأو يف احلقوق الد�شتورَيّ
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اإىل اخلدمات االأ�شا�شَيّة كحق اأ�شا�شي من حقوق االإن�شان.

هة نحو احلماية  يف هذا ال�شياق، ال يجوز اعتبار ال�شيا�شات املوَجّ

ا�شتهالكَيّة.  �شيا�شات  د 
ّ
جمَر االجتماعَيّة  والتنمية  االجتماعَيّة 

التقِدمات  جانب  على  اأو  االجتماعي  االإنفاق  على  فالرتكيز 

�شجاالت  يف  الدخول  حتا�شى  ة  العاَمّ املالية  من  االجتماعَيّة 

التعليم  على  االإنفاق  مثل  االجتماعي،  اال�شتثمار  حول مو�شوع 

الدولية  اأَنّ عدداً كبرياً من املبادرات والدرا�شات  والتدريب. ذلك 

الق�شايا  حيال  االجتماعي  الراأ�شمال  ية  اأهِمّ على  ز  ُيرِكّ اجلديدة 

ة الكِلّية وطرق تقييم العالقة بني اجلوانب االجتماعَيّة  االقت�شادَيّ

ال�شيا�شة  دور  ذلك  يف  وتتجاوز  ومراقبتها،  ة  واالقت�شادَيّ

االجتماعَيّة بو�شفها جملة من االإجراءات االإ�شالحية لت�شحيح 

احلاجات االأ�شا�شَيّة اأو معاجلتها اأو توفري �شبكات حماية لل�رشائح 

العام  القطاعني  دور  اعتبارها  يف  تاأخذ  وهي  اله�ّشة.  ال�شكانية 

�شات 
ّ
واخلا�س يف تعزيز التنمية والتدقيق يف املبادرات واملوؤ�َش

الدين،  خف�س  ذلك  يف  مبا  االجتماعَيّة،  للتنمية  ة  ال�رشورَيّ

الِدّمقرطة، اإ�شالح القطاع العام، امل�شوؤولية االجتماعية ومتكني 

ة.  ة-اخلا�شَّ العاَمّ وال�رشاكات  االأهلية  واملجتمعات  االأفراد 

على  �شمنًا-  اأو  –�رشاحًة  ال�شجاالت  هذه  من  العديد  وينطوي 

عامل  يف  وواجباتها  امُلَواَطنة  حقوق  حول  مت�شابكة  مناق�شات 

لتحدّيات  االأمة   – للدولة  التقليدية   احلدود  فيه  �س 
ّ
تتعَر كوين 

منتظمة.

التي  امل�شاواة  بق�شايا  مبا�رش  نحو  على  امل�شائل  هذه  وتَتّ�شل 

باأنه  مُلَواَطنة. فالق�شَيّة هنا تتعَلّق  اأ�شا�شيًا  ت�شّكل بدورها ركنًا 

ة، ويّتم احل�شول  يف حني ترتبط امُلَواَطنة مبا�رشة مب�شائل الهوَيّ

متعِدّدة  مواقع  خالل  من  رين-  منِظّ عدة  يجادل  -كما  عليها 

للعمل ولي�س عرب موؤ�ش�شات الدولة فقط، فاإَنّ دور هذه االأخرية – 

ن  اأي الدولة - هو اأن تنظر اإىل مواطنيها بعني امل�شاواة واأن توؤِمّ

وكما  بينهم.  ما  يف  التناف�س  ظروف  من  متكافئًا  م�شتوى  لهم 

مرتبطة  امل�شائل  هذه  فاإن  التقرير،  من  الثاين  الف�شل  �شيناق�س 

ة وباالزدهار امل�شتدامني واملتكافئني. مبا�رشة بالتنمية الب�رشَيّ

 3. املواطنة والدميقراطَيّة

وواجبات  حقوق  من  بها  يرتبط  وما  للُمَواَطنة  نقا�ٍس  اأُيّ  اإّن 

ال�شيا�شي  العمل  اإطار  الدميقراطية ونوع  اأي�شًا نقا�شًا حول  يثري 

ال�رشورِيّ ل�شمان هذه احلقوق. عالوًة على ذلك، تتعامل وجهات 

املطالبة  كيفَيّة  مع  ق�شٍد  بغري  الدميقراطَيّة  من  خمتلفة   َنّظر 

بحقوق امُلَواَطنة واإحرازها واملحافظة عليها. ومن هذا املنظور، 

د معياٍر قانويٍنّ اأو حٍقّ متنحه الدولة، لكنها 
ّ
لي�شت امُلَواَطنة جمَر

�شيٌء ُيناُل من خالل املمار�شة. كما اأَنّ حقوق املواطنة كثرياً ما 

تكون ثمرة ن�شاالت ُتخا�ُس يف �شبيل ق�شايا حمَدّدة. وكما تبنِيّ 

 
ّ
التجربة يف اأنحاء العامل، ميكن للعمل من اأجل املواطنة اأن ي�شتجَر

مع  متجاوبة  دوٍل  بناء  يف  ي�شاعد  واأن  ال�شيا�شة  يف  تغيريات 

اآخر، تتواءم ممار�شات   وبتعبري 
19

للم�شاءلة. مواطنيها وخا�شعة 

على  اإحداهما  وتبني  وثيق،  نحو  على  والدميقراطَيّة  امُلَواَطنة 

االأخرى.

توافق حول  الدويل  التنمية  ن�شاأ �شمن جمتمع  ال�شدد،  ويف هذا 

وباعتبارها  ة.  العاَمّ ال�شيا�شات  حت�شني  يف  الدميقراطَيّة  دور 

ة يف هذا اخلطاب، تّوفر الدميقراطَيّة اآفاقًا مل�شاركة  قيمة جوهرَيّ

اأف�شل للمواطنني يف �شياغة �شيا�شات احلكومة. وهي تفتح اأي�شًا 

A. Sen, 2000 Development as Freedom, New York, Anchor.
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على ال�شعيد النظري، الفر�س ل�شمان م�شاءلة �شاغلي املنا�شب 

احلكومية، ولتكون عملية �شنع ال�شيا�شة اأكرث �شفافيًة لكي حُتَلّ 

ة الالعنفَيّة. غري اأَنّ جهود  النزاعات من خالل الو�شائل الد�شتورَيّ

ة تبقى غري كافية يف  العاَمّ االأ�شا�شَيّة واخلدمات  تعزيز احلقوق 

عة. ففي الوقت الذي ُي�شَتبَقى فيه  العديد من البلدان الأ�شباب متنِوّ

 تبدو �شلطات هذه البلدان غري 
ّ
االإطار االأ�شا�شي لنظاٍم دميقراطٍي

م�شتجيبٍة مل�شالح الناخبني. وما ُيفتَقُد يف هذه العملية هو اإدراك 

"مادة"  م�شمون  الأن  دميقراطَيّة؛  البلدان  تكون  اأن  يكفي  ال  اأنه 

اآخر،  اأهمية عن ظاهرها. فامل�شاألة،بتعبري  دميقراطَيّاتها ال يّقل 

لي�شت بب�شاطة م�شاألة حقوق بقدر ما هي ركيزة للبنية االأ�شا�شية 

للمجتمع.

دميقراطَيّة  بناء  اأَنّ  اىل  التقرير  يخل�س  هذه،  النظر  وجهة  من 

باعتبارها  لها  منطي  ي 
ّ
موؤ�ش�ش تعريف  تبِنّي  يف  لي�س  املواطن 

عملَيّة  كونها  يف  بل  اإلخ...  ة،  ت�شاورَيّ اأو  متثيلَيّة  اأو  ت�شاُركَيّة 

ي�شعى  ولذا،  طويل.  زمني  امتداد  على  جتري  وخالفَيّة  �رشاعَيّة 

يتمَيّز  التي  ة  اجلوهرَيّ اخل�شائ�س  بع�س  حتليل  اإىل  التقرير  هذا 

بها النظام الدميقراطي يف لبنان وال�شبل التي ميكن من خاللها 

تعزيزه ُبغية حت�شني معي�شة مواطنيه وتي�شري التنمية االجتماعَيّة 

املواطنة  ت�شكل  التقرير،  هذا  بداية  يف  ذكر  وكما  الة.  الفَعّ

امل�شاواة  �شمان  يف  الدولة  دور  ويتمثل  الدميقراطية.  اأ�شا�س 

واالقت�شادية  ال�شيا�شية  املجاالت  جميع  يف  املواطنني  بني 

اأن حقوق املواطنة  البال  واالجتماعية والثقافية. وال يغيب عن 

هذه تقرتن بواجبات معينة، اأالمر الذي يعتربه كثريون انعكا�شا 

االمة- هذه  يف  كمواطنني  النف�شهم  ير�شمونها  التي  لل�شورة 

الدولة واملواقف التي يتخذونها حيال ال�شطورة املدنية املوؤ�ش�شة 

املو�شوع  لبنان  يف  الطائفية  التعددية  اأ�شطورة  كانت  وقد  لها. 

الرئي�شي لتاريخه املعا�رش، واأثرت على االطار الت�رشيعي وجميع 

وجوه احلياة االجتماعية والعامة يف البالد. وكما �شرنى بع�س 

ال�شفة  ،فان  الثالث  الف�شل  يف  مطوال  �شنناق�س  وكما   ، قليل 

جميع  وبني  بينها  امل�شافة  بت�شاوي  ت�شان  للدولة  "املدنية" 
الطوائف  ال�شمانات املعطاة لهذه  اأن  الدينية نظرا اىل  الطوائف 

ذلك  على  بناء  اللبناين.  الد�شتور  من  متعددة  بنود  يف  مر�شخة 

اللبناين  للنظام  تتيح  التي  ال�رشوط  ماهية  عن  التقرير  يت�شاءل 

وتوفري  املواطنني،  جميع  بني  عنها  رجعة  ال  م�شاواة  �شمان 

حماية اجتماعية مالئمة لهم، وخلق فر�س متكافئة للنمو كحق 

الدور  عن  التقرير  يت�شاءل  كذلك  املواطنة.  حقوق  من  اأ�شا�شي 

النظام  لتعزيز  به  تقوم  اأن  النوع  هذا  ل�شيا�شات من  الذي ميكن 

الدميقراطي خالل هذه الفرتة االنتقالية. 

 4. املواطنة يف لبنان: جردة وك�شف

االقرتاع  انتخابي ي�شمن حق  لبنان دميقراطي  نظام احلكم يف 

فيه  وجُترى  والع�رشين،  احلادية  بلغوا  الذين  املواطنني  جلميع 

حقوق  ُت�شَمُن  االجتماعَيّة  اجلبهة  على  دوريًا.  االنتخابات 

وعلى   وال�شحة.  التعليم  اإىل  كالو�شول  االجتماعَيّة  امُلَواَطنة 

اجلبهة الثقافَيّة ُت�شمن حرية املعتقد والعبادة والتعبري قانونيًا، 

اللبنانيون  املواطنون  ويتمَتّع  د�شتوريًا.  احلاالت  بع�س  ويف 

االإ�شتقطاب، وبحرية االجتماع  ب�شحافة حرة واإن تكن متزايدة 

فقد  التنفيذ،  على  القدرة  �شعف  من  وبالرغم  لالأفراد.  واحلماية 

اأبرم لبنان اأي�شًا عدداً ال باأ�س به من االتفاقيات واملواثيق الدولية 

القانون واحلماية من  اأمام  االإن�شان وامل�شاواة  املتعِلّقة بحقوق 

ال واالأطفال و�شمان حقوق املراأة. الَتّمييز وحماية حقوق العَمّ

اإقرار هذه احلقوق ال�شاملة، ما زالت هناك نواق�س  وبالرغم من 

كثرية يف امُلَواَطنة التمثيلية/ الفاعلة. فن�شوء ثقافة مدنَيّة كاملة 

وحتقيق امل�شاواة بني املواطنني يف لبنان دونهما عراقيل كثرية 

االأحوال  قانون  وكذلك  الد�شتور،  تاأطري  طرق  يف  غالبًا  تتمّثل 

ال�شخ�شَيّة، لعالقاِت املواطن بالدولة. وكما ويقول الف�شل الثالث 

ت�شاوي  الد�شتور  ي�شمن  حني  يف  اإنه  ال�شيا�شَيّة"،  "املواطنة 
املواطنني اللبنانيني جميعًا، فاإَنّ التطبيق املجتزاأ التفاق الطائف 

وتاأويل بع�س مواد الد�شتور تاأوياًل انتقائيًا وغياب قانون مدين 

لالأحوال ال�شخ�شَيّة، قَوّ�شت مبداأ امل�شاواة بني املواطنني واإمكان 

االنتقال اإىل دولة املواطن. وعلى وجه التحديد، اأّدى عدم تنفيذ 

على  تن�ّس  الطائف  اتفاق  من  املنبثق  الد�شتور  يف  وردت  بنود 

باإلغاء  الكفيلة  الطرق  "درا�شة واقرتاح  "هيئة وطنَيّة" لـ  ت�شكيل 

ة    وفقًا للمادة 95 من الد�شتور، وعلى تنفيذ الالمركزَيّ
الطائفية"20

ة وتقوية ا�شتقاللَيّة الق�شاء و�شِنّ قانون جديد لالنتخابات  االإدارَيّ

ي�شمن متثيل خمتلف فئات ال�شكان و�شمان "التعاُي�س" امل�شرتك، 

اىل ترك الباب م�رَشعًا اأمام اختالل النظام ب�شورة متزايدة. كما 

 وعلى نحٍو مماثٍل، فقد 
21

البنود يف املمار�شة. اآخر من  ه عدد  �ُشِوّ

القانون يف غياب قانون مديَنّ  اأمام  ت �شمانات امل�شاواة  ُقِوّ�شَ

اأ�شبحت  هذه،  النظر  وجهة  من  وانطالقًا  ال�شخ�شَيّة.  لالأحوال 

الذي  ال�شيا�شي  للنفوذ  ال�شخ�شَيّة م�شدراً  االأحوال  م�شاألة قوانني 

مُياَر�س على خمتلف الطوائف.

للمعايري  باملواطنني  الدولة  عالقة  عت  اأُخ�شِ املنظور،  هذا  من 

تناق�س  مع  فعاليتها،  تفقد  ال�شيا�شة  فراحت  قانونيًا  الطائفية 

�شيادة الدولة يف الداخل وتخِلّيها املتزايد عن �شلطتها للطوائف، 

الو�شيط  بدور  القيام  مفّو�شة  الطوائف  واأ�شبحت  حدة.  على  كٌل 

يف العالقة بني الدولة وبني مواطنيـ"ها"، ال باملمار�شة وح�شب، 

وبالقانون   1943/11/9 ال�شادر يف  الد�شتوري  بالقانون  ]املعدلة   95 املادة   
20

الد�شتوري ال�شادر يف 1990/9/21[: 

على جمل�س النواب املنتخب على اأ�شا�س املنا�شفة بني امل�شلمني وامل�شيحيني اتخاذ 

وت�شكيل  مرحلية  خطة  وفق  ال�شيا�شية  الطائفية  اإلغاء  لتحقيق  املالئمة  االإجراءات 

النواب  جمل�س  رئي�س  اإىل  باالإ�شافة  ت�شم  اجلمهورية،  رئي�س  برئا�شة  وطنية  هيئة 

ورئي�س جمل�س الوزراء �شخ�شيات �شيا�شية وفكرية واجتماعية.

اإىل جمل�شي  وتقدميها  الطائفية  باإلغاء  الكفيلة  الطرق  واقرتاح  درا�شة  الهيئة  مهمة 

النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ اخلطة املرحلية.

ويف املرحلة االنتقالية:

اأ. متثل الطوائف ب�شورة عادلة يف ت�شكيل الوزارة.

الوظائف  يف  والكفاءة  االخت�شا�س  ويعتمد  الطائفي  التمثيل  قاعدة  تلغى  ب. 

واملختلطة  العامة  واملوؤ�ش�شات  واالأمنية  الع�شكرية  واملوؤ�ش�شات  والق�شاء  العامة 

وفقًا ملقت�شيات الوفاق الوطني با�شتثناء وظائف الفئة االأوىل فيها ويف ما يعادل 

دون  وامل�شلمني  امل�شيحيني  بني  منا�شفة  الوظائف  هذه  وتكون  فيها  االأوىل  الفئة 

تخ�شي�س اأية وظيفة الأية طائفة مع التقيد مببداأي االخت�شا�س والكفاءة.

Nawaf Salam, 2007, Taif’s Dysfunctions and the Need for 21 

Constitutional Reform (Unpublished paper). 
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ال�شيا�شَيّة  اجلوانب  ذلك  وي�شمل  اأي�شًا.  القانون  خالل  من  بل 

واالجتماعَيّة والثقافَيّة من هذه العالقة.

دت 
ّ
�شت عملية بناء املوؤ�ش�شات لنك�شة هائلة عندما جت�َش

ّ
لقد تعر

النزاعات الطائفَيّة/ ال�شيا�شَيّة يف االإن�شداد ال�شيا�شي الذي و�شلت 

عرب  عادًة  ل  وتت�شَكّ ُت�شاغ  –التي  الدولة  �شات 
ّ
فموؤ�َش البالد.  اإليه 

االمتيازات-  التقليديني على  ال�شيا�شيني  القادة  مفاو�شات بني 

الطائفَيّة  املجموعات  بني  للخالفات   
ّ
رئي�شٍي جماٍل  اإىل  لت  حتَوّ

الرئي�شَيّة ا�شتناداً اإىل ت�شور كّل من هذه املجموعات لـ "حقوقها". 

ة والعيوب  ى ذلك اأي�شًا اإىل تكاثر البنى ال�شلطوية التقليدَيّ وقد اأَدّ

ه �شبكات  مُتَوّ الفاعلة، يف حني  التمثيلَيّة/  امُلواَطَنة  الكامنة يف 

لهذه  عائدة  م�شالح  باعتبارها  )الزبائنية(  امل�شلحية  التبعية 

النفوذ  �رشاعات  اأَنّ  اخلالف  هذا  نتائج  ومن  تلك.  اأو  املجموعة 

�شات الدولة تفاقمت وا�شت�رشت اإىل درجة اأّن 
ّ
ال�شيا�شي على موؤ�َش

بني  املفاو�شات  يف  اأدوات  د 
ّ
جمَر تعترب  باتت  �شات 

ّ
املوؤ�َش هذه 

االأمر وا�شح  الطائفَيّة. وهذا  الدينية/  ممِثّلي خمتلف اجلماعات 

املوّظفني،  تعيني  مفاو�شات   )1 م�شاألتني:  يف  خا�شة  ب�شورة 

"حقوق" كل طائفة من حيث  جال على 
ّ
ال�ِش ز كثري من  حيث ترَكّ

اأو  حني  املر�َشّ موؤهالت  على  ولي�س  وعددها،  املنا�شب  نوعَيّة 

ت�شكيل  ان  اإَبّ ال�شادرة  الت�رشيحات  و2(   
22

الوظائف؛ متطلبات 

احلكومات اجلديدة، حيث ال يكتفي القادة ال�شيا�شيون باملطالبة 

اأكرث اخلدمات يف  تقّدم  التي  الوزارات  "اخلدمات" )اأي  بوزارات 

يف  طوائفهم  بحقوق  اأي�شًا  يجاهرون  بل  االنتخابات(  مرحلة 

بقناع  الزبائنَيّة  تت�شرّت  وهكذا  حمَدّدة.  وزارات  على  احل�شول 

م�شالح الطوائف الدينَيّة.

اأعراف  االأخرية  ال�شنوات  خالل  تن�شاأ  بداأت  ذاته  الوقت  يف 

ال�شلطة  على  املختلفة  املجموعات  تناف�س  مع  ة 
ّ
�شاَر ة  د�شتورَيّ

فرتة  يف  ال�شيا�شَيّة  اخلريطة  ر�شم  اإعادة  اىل  و�شعيها  ال�شيا�شَيّة 

بايلي�س"  اأ.  "توما�س  يالحظ  وكما  ال�شورية.  الو�شاية  بعد  ما 

النا�شئة يف  الدميقراطَيّات  احلكم يف  ل�شلطة  املقارن  يف حتليله 

تنتج  ال  اجلديدة...  واملوؤ�ش�شات  القواعد  "اإَنّ  فـ  ال�رشقَيّة،  اأوروبا 

ي�شعى  متما�شكة  غري  بنية  تخلق  بل  ثابتة،  وقائع  الفور  على 

نفوذهم  اأهداف  يخدم  مبا  �شياغتها  اىل  ال�شيا�شيون  الالعبون 

 ويف لبنان، عّززت هذه املمار�شات النفوذ ال�شيا�شي 
23

و�شيا�شتهم".

ن�شوء  من  بالرغم  املجموعات  خمتلف  على  املفرو�س  الطائفي 

تكّتالت �شيا�شية عابرة للطوائف. 

الطوائف  بني  للنزاع  اآخر  جمال  وهو  االنتخابات،  قانون  اأما 

االنتخابات  دورات  مدى  على  مرات  ت�شع  تغرَيّ  فقد  الدينَيّة، 

ا�شتقالله.  منذ  لبنان  يف  اأجريت  التي  ع�رشة  الثالث  النيابية 

)با�شتثناء  بانتظام  جُترى  االنتخابات  اأَنّ  ورغم  لذلك،  ونتيجة 

1975 و1990(، فقد كان على  االأهلية بني عامي  فرتة احلرب 

وغري  َمعيب  انتخابي  نظام  على  التعويل  اللبنانيني  املواطنني 

رة يف تق�شيمات الدوائر االنتخابية. 
ّ
م بتغيريات متكر

ّ
م�شتقر يت�ش

ة، ما  التقليدَيّ ال�شلطة  ُبنى  اإنتاج  اأداًة الإعادة  القانون  وكان هذا 

هذه  من  وبالرغم  م�شتقلة.  جديدة  �شيا�شَيّة  قيادة  ن�شوء  عرقل 

اإقبال الناخبني  اأَنّ ن�شبة  اإىل  العيوب والنواق�س، ت�شري البيانات 

بلغت  اإذ  مقبولة،  كانت   2005 عام  انتخابات  يف  وم�شاركتهم 

يف   %36 بني  الن�شبة  وتراوحت  الناخبني  جمموع  من   %42،9

بريوت و55،5% يف جبل لبنان.

"جلنة  االنتخابات يف  قانون  اإ�شالح  اأحدث حماوالت  ومتَثّلت  

لتها  �شَكّ التي  االنتخاب[  لقانون  الوطنَيّة  بطر�س" ]الهيئة  فوؤاد 

حكومة رئي�س الوزراء فوؤاد ال�شنيورة الإعداد م�رشوع قانون جديد 

لالنتخابات. اإال اأَنّ ماآل اللجنة كان التجميد ب�شبب التوافق على 

ل اإليه القادة  و�شع حٍدّ للماأزق ال�شيا�شي والنزاع االأهلي الذي تو�شّ

 
ّ
ال�شيا�شيون يف الدوحة )قطر( يف �شهر اأيار )مايو( 2008. وقد اأقَر

لكَنّ  اإليه،  القانون امل�شار  النواب بع�س عنا�رش م�رشوع  جمل�س 

االإ�شالحات الرئي�شَيّة، كالتمثيل الن�شبي الذي كان من �شاأنه اأن 

يف�شي اإىل ن�شوء قيادات �شيا�شية وطنية جديدة، ُو�شعت جانبًا. 

اأما البنود والفقرات االأخرى الداعية اإىل خف�س �شن االقرتاع اإىل 

اأي�شًا.  عليها  ُيواَفق  فلم  "كوتا" ن�شائَيّة،  وتعيني  ع�رشة  الثامنة 

االنتخابي   1960 عام  قانون  اىل  العودة  مّتت  ذلك  من  وبداًل 

الذي اأقر جمَدّداً، وهو قانون يعتمد الدوائر االنتخابَيّة  ال�شغرية، 

اأبناء طوائفهم.  قبل  النواب من  انتخاب  الق�شاء، مبا ي�شمن  اأي 

وُيعترب هذا االإجراء من وجوه متعّددة دلياًل على الت�شابك الوثيق 

اأن  من  وبداًل  حمَدّدة.  دينية  طوائف  و  ال�شيا�شَيّة  الكيانات  بني 

اأعمق  ال�شيا�شية عوامل تغيري، فاإنها تهوي  تكون هذه الكيانات 

ثقة  تفقد  فيما  خطابها  جتديد  عن  عاجزًة  االأزمة،  يف  فاأعمق 

النا�س بها اأكرث فاأكرث. ومن هنا فاإَنّ غياب القوانني التي ت�شمن 

ن�شوء اأحزاب  �شيا�شية وطنية يفاقم تعطيل قدرة املجتمع اللبناين 

هات وطنَيّة". على اإنتاج قيادة جديدة "ذات توُجّ

لت�شمل  متتّد  بل  النيابية  االنتخابات  على  التحّديات  تقت�رش  ال 

التقُدّم  بع�س  ق  حتَقّ حني  ويف  ال�شيا�شية.  للرقابة  اأخرى  اآليات 

ل  التدُخّ الق�شاء، ي�شتمر  ا�شتقاللية  الد�شتوري لدعم  يف االإ�شالح 

ال�شيا�شي على نحو فا�شٍح يف بع�س احلاالت. ويف الوقت ذاته، 

جديدة  رقابَيّة  هيئة  اإن�شاء  مع  اأخرى  جبهات  على  تقُدّم  ق  حتَقّ

باالإ�شالح  ُتعنى  جديدة  ة  وزارَيّ وجلنة  االنتخابَيّة  للعملية 

االجتماعي.

اأما على اجلبهة االجتماعية فاإَنّ االجتاهات ت�شري اإىل اأَنّ الظروف 

مدى  على  ًا  تدريجَيّ نت 
ّ
حت�َش قد  للبنانيني  االأ�شا�شَيّة  املعي�شَيّة 

اخلدمات  اإىل  الو�شول  يعترب  ال  حني  ويف  املا�شيني.  العقدين 

م�شكلة رئي�شَيّة بالن�شبة اإىل املواطنني عمومًا يكمن االإ�شكال يف 

احل�شول على الفر�س. وبكالم اآخر، فاإن امل�شكلة هي يف نوعية 

يتها. وهذا االأمر يدعو اىل القلق حيث  )جودة( اخلدمة ولي�س يف كِمّ

اإال  ي�شتمتعون  ال  الذين  االأ�شخا�س  باأن  ات  املوؤ�رِشّ جميع  تفيد 

دت تعيينات موظفي القطاع العام وفق اآلية و�شتعها رئا�شة   نتيجة لذلك، فقد ُجِمّ
22

حني املهنَيّة، ال اإىل انتمائهم الطائفي. جمل�س الوزراء، ت�شتند اإىل موا�شفات املر�َشّ

Thomas A. Baylis, “Presidents versus Prime Ministers: Shaping23  
Executive Authority in Eastern Europe”, in World Politics, 48.3 
(1996) 297-323, p. 302.
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بحقوق مواطنة اجتماعَيّة حمدودة هم االأ�شخا�س اأنف�شهم الذين 

ة.  باملحدودَيّ االأخرى  امُلَواَطنة  جماالت  يف  م�شاركتهم  تَتّ�شم 

تنامي   )1 لالهتمام:  مثريتان  رئي�شيتان  م�شاألتان  تربز  وهنا 

ال�شكان  ثلث  اأو�شاع  ه�شا�شة  وتزاُيد  اللبنانيني  بني  الالم�شاواة 

تقريبًا ومراوحتهم قريبًا من خط الفقر؛ و2( احلاجة اإىل معاجلة 

م  هذه الالم�شاواة وتو�شيع �شيا�شات احلماية االجتماعَيّة يف خ�شّ

 واقت�شادٌيّ كبري.
ٌّ
غمو�ٌس �شيا�شي

يخ�شع  االجتماعَيّة  اخلدمات  اإىل  املواطنني  و�شول  اأنَّ  غري 

وممِثّلو  ال�شيا�شيون  يت�شارع  حيث  اأي�شًا،  لال�شتقطاب  بدوره 

العملَيّة.  هذه  يحتكروا  كي  متفاوتة  بدرجات  الدينَيّة  الطوائف 

وبالتايل، يح�شل النا�س على العديد من "احلقوق" اأو "اخلدمات" 

ال�شيا�شيني  القادة  عرب  ا  اإَمّ ال�شحة،  اأو  كالتعليم  االجتماعَيّة، 

الدولة،  ُلها  ِوّ مُتَ التي  الدينَيّة  املنظمات  خالل  من  اأو  املحليني 

من  "مّنة"  بل  "خدمة"  اأنها  على  املواطنني  حقوق  فت�شاغ 

اخلدمات  هذه  كون  عن  غافاًل  املواطن   ويبقى  النفوذ  اأ�شحاب 

ممّولة ومقَدّمة من قبل الدولة. وهكذا تتفاقم احلاجة اىل ال�شبكات 

الفعالية  والكفاءة ل�شالح املحافظة  الزبائنية وُتقَوّ�س معايري 

على م�شالح الطوائف املختلفة وت�شاوي مغامنها.

ات   يف املجال املدين/ الثقايف يتمَتّع املواطنون اللبنانيون بحرَيّ

ات  ة الراأي واحلرَيّ ة االجتماع م�شمونة كما هي حرَيّ وا�شعة، فحرَيّ

ال�شخ�شَيّة )وهذه االأخرية يحميها الد�شتور عرب املادتني 8 و13(. 

واملعاملة  احلياة  يف  احلق  على  ينطبق  ال  ذاته  االأمر  اأَنّ  بيد 

االإن�شانية واالأمن. فما زالت هناك انتهاكات حلقوق االإن�شان، واإن 

تكن يف تناق�س. كما اأ�شعف نق�س املوارد ت�شيري العدالة. كذلك 

منذ  ]"خُمَتِفني"[  "مفقودين"  �شخ�س   17،000 قرابة  زال  ما 

مار�شته  الذي  الكبري  ال�شغط  من  وبالرغم  االأهلية،  احلرب  زمن 

حمدود  ك 
ّ
حتر اإال  يحدث  مل  ة  املهتَمّ املدين  املجتمع  جمموعات 

ملعرفة م�شائرهم. وُيعترب نزالء ال�شجون م�شدر قلق خا�س يف 

م ال�شجون باكتظاظ 
ّ
لبنان اإذ كثرياً ما ُتنتَهُك حقوقهم؛ فيما تت�ش

الفل�شطينيون  �شيما  وال  الالجئون،  ا  اأَمّ بناها.  وتدهور  ملمو�س 

والعراقيون، فهم ال يحظون اأي�شًا اإال ب�شماناٍت �شئيلة جداً. ورغم 

اأُّقر اأخرياً بالن�شبة اىل حق الفل�شطينيني يف العمل  التعديل الذي 

ما زال هوؤالء يعانون نق�شًا فادحًا يف حقوقهم املدنَيّة.

واالأطفال  والعّمال  الن�شاء  حقوق  زالت  ما  مماثل،  �شعيد  وعلى 

 جرائم ال�رشف والعنف 
ّ
منقو�شة رغم حتقيق بعد التقّدم. وت�شتمر

اإطار  غياب  االأجانب يف  والعمال  واالأطفال  الن�شاء  �شد  املنزيل 

املحاكم  اإىل  اللجوء  اأن  كما  حمايتهم.  يكفل  مالئم   ت�رشيعي 

البَتّة.  هذا،  اأمر ال ي�شاعد  العائلَيّة  ال�شوؤون  الدينَيّة املختلفة يف 

فر�س  على  الدولة  قدرة  حمدودية  من  بالقلق  ال�شعور  وي�شتّمر 

حمايتها وعجزها عن احتكار ا�شتخدام القوة يف هذه املجاالت 

و�شواها.

يتمَتّع لبنان بواحدة من اأكرث البنى ال�شحافية حريًة يف املنطقة 

العربية، ومُياَر�ُس فيه احلق يف حرية ال�شحافة على نطاٍق وا�شع. 

واملكتوبة خا�شة  وامل�شموعة  املرئية  االإعالم  و�شائل  اإن معظم 

ومناورة  حرية  هوام�س  ومتتلك  الدولة  عن  �شيا�شيًا  وم�شتقَلّة 

ُيقَوّ�ُس  للمواطنني  املعلومات  حرية  يف  احلق  اأَنّ  بيد  وا�شعة. 

والطائفَيّة  وال�شيا�شَيّة  التجارية  للم�شالح  املفرط  التاأثري  ب�شبب 

الطائفَيّة  ال�شيا�شَيّة/  املجموعات  متتلك  حيث  القطاع  هذا  على 

كل املوؤ�ش�شات االإعالمَيّة الهامة. ويعني هذا التداخل اأَنّ دور هذه 

املهيمنة.  الفئات  مب�شالح  فاأكرث  اأكرث  ُمقّيداً  ي�شبح  املوؤ�ش�شات 

يعك�س  مبا  االإعالمية  املوؤ�ش�شات  هذه  تت�رّشف  ذلك  على  بناًء 

جاالت 
ّ
لل�ِش ة  عاَمّ حلبة  بو�شفها  ال  للبالد،  االجتماعَيّة  الُبنى 

�شاأن  ومن  امل�شاءلة.  اأو  العامة  امل�شلحة  �شوؤون  املفتوحة حول 

اأن يقطع �شوطًا كبرياً يف ك�رش احتكار هذه  الت�رشيعي  االإ�شالح 

املجموعات للقطاع االإعالمي وفتحه لي�شري �شاحة تتقاطع فيها 

االآراء اجلديدة املتعّددة.

واالأمر ذاته ي�شُحّ على تغلغل امل�شالح الطائفَيّة يف عملية كتابة 

التاريخ وتقوي�شها حق ال�شباب اللبناين يف حت�شيل تعليم مالئم 

والطائفَيّة  االجتماعَيّة  االنق�شامات  تعّمق  هي  فيما  ومتكافئ، 

ومّنقح  د"  "موَحّ تاريخ  كتاب  على  امل�شتمر  فاخلالف  القائمة. 

يعني اأَنّ املدار�س جلاأت اإىل اعتماد اإ�شافات على مناهج التاريخ 

التاريخ  مرحلة  َع  َو�شَ ما   
24

ال�شبعينات، اإىل  تعود  التي  رة 
ّ
املقَر

35 �شنة خارج التاريخ، لتحل حمَلّها  اللبناين املعا�رش املمتدة 

عة  متنِوّ درا�شات  بَيّنت  لذلك  ونتيجة  بديلة.  تاريخَيّة  مراحل 

–مبا فيها "م�شح التعليم وامُلَواَطنة" الذي اأجراه "تقرير التنمية 
ال�شباب  ثقافة  يف  ًا  اأ�شا�شَيّ خالفًا  هناك  اأَنّ  الوطني-  ة"  الب�رشَيّ

تاريخَيّة  )�شخ�شَيّات  االأ�شالف  حول  يتمحور  ال�شيا�شَيّة  اللبناين 

�شِيّئة( وحول مو�شع لبنان اجليو�شيا�شي )مبا يف ذلك  اأم  جيدة 

الفجوات  هذه  وترتك   
25

له(. ة  عدَوّ اأم  �شديقة  املعتربة  البلدان 

املبنَيّة  اأويالت  والَتّ الَتّالعبات  ل�شتى  مفتوحًا  الوطني  التاريخ 

�س 
ّ
وتكر خمتلفة.  �شيا�شَيّة  واأجندات  متباينة  اإيديولوجَيّات  على 

فاأكرث بني خمتلف  اأكرث  القائمة  االنق�شامات  املقاربة  مثل هذه 

الطوائف اللبنانَيّة. ويف غياب مقاربات بديلة ت�شاعد الطالب على 

اآراء  تكوين  لهم  تخِوّ التي  ة  والنقدَيّ التحليلَيّة  املهارات  اكت�شاب 

الطالب  بيئات  يف  ال�شائدة  ال�شعبَيّة  التنميطات  تتعّزز  مدرو�شة، 

املبا�رشة، كما يزداد اخلالف بني املدار�س حول ما ينبغي تعليمه 

ة والقيم املدنَيّة. لالأطفال عن االأمة والهوَيّ

خمتلفة،  ميادين  يف  احلا�شل  التقُدّم  بع�س  مع  وحتى  بالتايل، 

م�شاءلة  على  املواطنني  قدرة  يف  كبرية  نقائ�س  وجود  ي�شتمر 

اأخرى  جماالت  يف  النقائ�س  هذه  جتّلت  كذلك  الدولة.  ممِثّلي 

�س الكتب التي ُن�رشت اأول مرة يف عامي 1968 )لل�شفوف 
ّ
 ما تزال املدار�س تدِر

24

وفقًا  االأخرية  هذه  اأنتجت  اإذ  طة(، 
ّ
واملتو�ِش االبتدائَيّة  )لل�شفوف  و1970  ة(  الثانوَيّ

للمر�شوم رقم 14528 تاريخ 23 اأيار )مايو( 1970. كما تعتمد االمتحانات الر�شمية 

لطالب ال�شف التا�شع والبكالوريا اللبنانَيّة على الكتب املذكورة.

االإمناء  جمل�س  العايل،  والتعليم  الرتبية  وزارة  االمنائي،  املتحدة  االمم  برنامج 
 25

لبنان  يف  التا�شع  ال�شف  طالب  مفاهيم  واملواطنة:  الرتبية   ،2008 واالإعمار، 

ة، بريوت ة ودولَيّ ومواقفهم ومعرفتهم واأعمالهم، من وجهة نظر وطنَيّ

CERD, UNESCO, UNDP, Programme d’Appui à la Réforme du 
Système Educatif Libanais - LEB/96/005, 2002. 
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ال�شيا�شي  اال�شتقرار  عدم  فاأكرث  اأكرث  دت  واأَكّ ة  العاَمّ احلياة  من 

هو  املجاالت  هذه  اأحد  اأن  علمًا  املواطنني،  بني  واالجتماعي 

املجتمع املدين.

اإَنّ التقَدّم الذي حتّقق خالل ال�شنوات اخلم�س ع�رشة املا�شية يف 

خمتلف امليادين –كمراقبة االنتخابات، واإعادة النظر يف القوانني 

نتيجة  ًا،  لهو، جزئَيّ اإلخ...-  البيئَيّة،  احلماية  وتزايد  االنتخابَيّة، 

والعرائ�س  فالتظاهرات  املدين.  املجتمع  جمموعات  كات 
ّ
حتُر

واحلمالت ال�شعبية العامة التي ُنظّمت يف اأوائل الت�شعينات على 

الإجراء  املتعاقبة  احلكومات  على  �شغطًا  لت  �شَكّ املثال،  �شبيل 

ال�شحافة  ة  وحرَيّ االجتماع  ة  حرَيّ و�شمان  ة  بلدَيّ انتخابات 

االأثر  اليوم بو�شوح  ال�شخ�شَيّة. ونرى  ات  واملحافظة على احلرَيّ

الرتاكمي لهذه اجلهود.

املدين،  للمجتمع  احلا�شم  الدور  من  وبالرغم  ال�شدد،  هذا  يف 

لتكون  قليلة-  ا�شتثناءات  –مع  ة  العاَمّ املناق�شات  نزعت 

اأكرث من كونها  واإيديولوجية  اأكرث من كونها حتليلَيّة،  مربجمًة 

ك 
ّ
املحر اأو  متكاماًل  بناًء  املدين  املجتمع  وُيعترب  تاريخَيّة. 

م  يقِدّ ولن  الدولة.  مع  اجلدلية  عالقته  عرب  َمقَرَطة  للِدّ الرئي�شي 

هذا التقرير حتلياًل تاريخيًا لتطور املجتمع املدين، لكَنّه �شيحِلّل 

الكبري  الدور  من  بالرغم  اإنه  هنا  القوُل  ويكفي  ق�شاياه.  بع�س 

َمقَرَطة  الِدّ زيادة  يف  املدين  املجتمع  منظمات  به  قامت  الذي 

–كما �شلف ذكره- ]مثاًل، حمالت املطالبة باإجراء االنتخابات 
ة والنيابَيّة يف بداية الت�شعينات[، فاإنها تعاين من العديد  البلدَيّ

خا�شًة  عمومًا،  املجتمع  منها  يعاين  التي  ذاتها  امل�شكالت  من 

هذا  ويف   .)nepotism( واملح�شوبية  الطائفَيّة  االعتبارات 

لي�س  املدين  املجتمع  فاإن  االأخرى،  ال�شياقات  يف  كما  ال�شدد، 

كيانًا م�شتقاًل منف�شاًل عن البنى وال�شبكات االجتماعَيّة القائمة 

واالجتماعَيّة  ال�شلطوية  الُبنى  يف  منغر�س  هو  بل  لبنان؛  يف 

ن منها البلد. وقد ثبت بالدليل اأن هيئات  وال�شيا�شَيّة التي يتكِوّ

املجتمع املدين مل تتمّكن من اإحداث تغيري على ال�شعيد الوطني 

يف  كاأع�شاء  االأ�شا�شية  هوياتها  جتاوز  ا�شتطاعت  عندما  اإال 

االجتماعيني  النا�شطني  فاإن جتّذر  اآخر  وبتعبري  دينية.  طوائف 

التي  املجتمعية  الُبنى  يف  املدين  املجتمع  منظمات  واأع�شاء 

هذه  قوة  عّطل  الذي  هو  تغيريها  اىل  منهم  كثريون  ي�شعى 

اجلماعات.

ختاما من املهم اأن نالحظ اأن الطائفية لي�شت املذنب الوحيد رغم 

دورها الذي �رشحنا م�شاوئه انفا يف اعلقة و�شول املواطنني اىل 

فبع�س  اأنف�شهم.  املواطنني  بني  العالقات  على  وتاأثريها  الدولة 

املوا�شيع التي ناق�شناها قبل قليل وبع�س نواحي الق�شور التي 

الطائفية  بامل�شالح  مطلقا  لها  عالقة  ال  التقرير  بهم  �شيتو�شع 

اأ�شد اال�شاءة اىل احلكم  )ال�شجون على �شبيل املثال(. وما ي�شيء 

امل�شالح  ت�شابك  هو  وموؤ�ش�شاتها  الدولة  واىل  الدميقراطي 

م�شاعي  جميع  اأن  درجة  اىل  والطائفية  والزبائنية  التجارية 

ا�شالح النظام ت�شور وتو�شف كمحاوالت ل"انتزاع" امتيازات 

هذه الطائفة اأو تلك.

 5. مواقف املواطنني

اإن ال�شوؤال املطروح يف هذا االإطار العام هو: اأين يقف اللبنانيون 

ة  الهوَيّ م�شاألة  ومن  املدين  بو�شعهم  املرتبطة  الق�شايا  من 

رونه لبالدهم؟  الذي يت�شَوّ الدور  اأثر ذلك على  الوطنَيّة، وما هو 

فبالرغم من التقُدّم احلا�شل يف اجلوانب ال�شيا�شَيّة واالجتماعَيّة 

والثقافَيّة للمواطنة، يظُلّ لبنان يف حال تاأّزم الأ�شباب من بينها 

ثّم  امل�شّلحة  ونزاعاتها  والعاملية  االإقليمَيّة  القوى  �رشاعات 

امل�شطربة  الداخلَيّة  والظروف  امل�شت�رشية  ة  االقت�شادَيّ االأزمة 

اأَنّ  اال�شتطالعات  ُتظهر  كما  اآنفًا.  منها  بع�ٍس  اإىل  اأ�رشنا  التي 

م�شتقبل  على  قلقون  ال�رشائح  خمتلف  من  اللبنانيني  املواطنني 

 وقد عرقل هذا الو�شع التقُدّم نحو امُلَواَطنة الدميقراطَيّة 
26

بالدهم.

ة واالجتماعَيّة وال�شيا�شَيّة. والتنمية االقت�شادَيّ

اأجرتها  التي  عة  املتنِوّ واال�شتطالعات  امل�شوح  وت�شري  هذا، 

االأحوال  اأف�شل  يف  �شون  م�شَوّ اللبنانيني  اأَنّ  اإىل  خمتلفة  هيئات 

ب�شاأن و�شع حقوق امُلَواَطنة، واأنهم تائهون بني الرغبة يف دولة 

مدنَيّة وبني اعتبارهم النظام الطائفي الراهن �رشوريًا لوحدتهم 

الوطنَيّة ول�شمان حقوق االأقلَيّات. وقد َخَل�س م�شح اأجرته اإحدى 

 %45،5 اأَنّ  اإىل   2004 عام  يف  يو�شف  القدي�س  جامعة  كليات 

اأَنّ الطائفَيّة ُتناِق�ُس بوجٍه عاٍمّ الوحدة  من اللبنانيني يعتقدون 

لكن  تعزيزها.  يف  ت�شهم  اأنها  منهم   %42،3 راأى  فيما  الوطنَيّة، 

عندما ُوّجه ال�شوؤال بخ�شو�س لبنان حتديداً ارتفعت ن�شبة الذين 

اإىل  الوطنَيّة  للوحدة  مبا�رش  نقي�س  هي  الطائفية  اأَنّ  يعتقدون 

امتنع  فيما  اإيجابًا،  ت�شهم  اأنها   %25،4 وجد  حني  يف   ،%63،3

11% عن االإجابة. كذلك كانت ن�شبة من اعتربوا الطائفَيّة نقي�شًا 

27
للوحدة الوطنَيّة، مرتفعة اأي�شًا �شمن الطوائف.

غري اأَنّ هذه النتائج َبهتت يف �شوء االإجابات املقّدمة عن اأ�شئلة 

اأخرى تتعلق بقانون الأحوال ال�شخ�شَيّة �شمن امل�شح ذاته. ورغم 

اأّن اأكرث من ثلثي اللبنانيني يقولون اأنهم يوؤمنون بحّقهم يف عدم 

اخل�شوع لنفوذ ال�شلطات الدينَيّة، مل يوؤّيد اإال ن�شفهم قانونًا مدنيًا 

من  ولي�س  منهم.   %11،7 ُيِجب  مل  ال�شخ�شَيّة، يف حني  لالأحوال 

املدين،  للقانون  الوا�شع  ال�شعبي  الدعم  هذا  ل  ُي�شَجّ اأن  املفاجئ 

1998 يف  �ُشَنّت يف عام  التي  للحملة  نتيجة  اأنه كان  اىل  نظراً 

توقيع من  يقرب من 50،000  ما  نت من جمع  ال�شاأن ومتَكّ هذا 

املواطنني وح�شلت على دعم زهاء 75 منظمة خمتلفة. ولكن لي�س 

اللبنانيون يف مطالبتهم  �شيذهب  مدًى  اأِيّ  اإىل  بعُد  الوا�شح  من 

بهذا القانون.

م مواقف اللبنانيني من الدميقراطية باالإلتبا�س يف 
ّ
وباملثل، تت�ش

70% من يقرب من  ما  اأَنّ  بدا   2006 ففي عام  االأحوال.  اأف�شل 

 

اللبناين" يف هذا  الراأي  ا�شتطالع  "جلنة  اأجرتها  التي  اال�شتطالعات  �شل�شلة  اأنظر   
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www.lebaneseopinion.org :ال�شاأن، وكذلك حول م�شائل عَدّة اأخرى

Jean Mourad, Novembre 2006, Les Sentiments d’Appartenance:27 
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هي  منها  حمَدّدة  �شيغة  يقبلون  اآراوؤهم  امُل�شتطَلعة  اللبنانيني 

 )consociational democracy( التوافقية  الدميقراطية 

عينه  الوقت  ويف  لبنان.  متِيّز  التي  ال�شلطة[  يف  الت�شارك  ]اأي 
حني  يف  االأكرثي،  احلكم  نظام  منهم   %50 من  اأكرث  اأي�شًا  قبل 

لبلدهم. وقد  الواحد مالئمًا  امل�شتطَلعني نظام احلزب  اعترب ثلث 

التعليم.  وم�شتوى  والعمر  باملذهب  النتائج  هذه  بع�س  تاأثرت 

كبرية  ن�شبة  اأن  اإىل  اأ�شارت  اأخرى  اأ�شئلة  عن  االإجابات  اأَنّ  غري 

الأ�شباب  ال�شلطة  لتقا�شم  نظامًا  لون  يف�شّ اآراوؤهم  ا�شُتطِلَعت  ن  مِمَّ

خارجة عن قناعاتهم. وكما قال "هانف" )Hanf(: "...اللبنانيون 

هم ال يرون بدياًل  ًا لتقا�شم ال�شلطة ، الأَنّ لون نظامًا دميقراطَيّ ّ يف�شِ

اأغلبية  ة  ثَمّ ولكْن  باالقتناع،  اأغلبية هم دميقراطُيّون  ة  فثَمّ منه. 

28
اأكرب هم دميقراطُيّون بال�رشورة".

واأّدى هذا االإلتبا�س ب�شاأن الدميقراطَيّة وا�شتمرار االأزمة ال�شيا�شَيّة 

اللبنانيني  من  العديد  اإميان  تقوي�س  اىل  القائمة،  ة  واالقت�شادَيّ

ل احلكومة  ة وبحكمة �شيا�شات عدم تدُخّ
ّ
بتفُوّق نظام ال�شوق احلَر

ر ذلك اأي�شًا على اختيار النا�س  يف �شوؤونها. ومن الطبيعي اأن يوؤِثّ

لون،  ّ حلكومتهم. وُطرح يف اال�شتطالع ال�شوؤال التايل: "ماذا تف�شِ

اأو حكومة رمبا تكون  حكومة نزيهة ونظيفة حتكم بيد حازمة، 

فجاءت  املدنَيّة؟"؛  احلريات  حترتم  لكنها  ال�شيء  بع�س  فا�شدة 

لت  ف�شّ  %85 من  �شاحقة  اأغلبية  التايل:  النحو  على  االأجوبة 

حكومة نزيهة ونظيفة حتكم بيد حازمة، اأي بزيادة ُمعتربة عن 

الذين  اأما   .2002 التي حّبذت هذا اخليار يف عام  الثلثني  ن�شبة 

لوا مزيداً من احلرية حتى لو كان قليل من الف�شاد اأمراً ال بّد  ف�شّ

29
منه فقد بلغت ن�شبتهم 15% فقط.

الحق  وقٍت  يف  اأجرته  اآخر  ا�شتطالع  يف  النتائج  هذه  وتتاأّكد 

 Lebanese( الراأي"  ال�شتطالع  اللبنانية  اال�شت�شارية  "اللجنة 
اإىل  ي�شري  اإذ   ،)Opinion Advisory Committee, LOAC
يف  وامل�شيحيني  امل�شلمني  بني  املت�شاوي  التمثيل  دعم  ارتفاع 

الربملان، كما ن�َسّ عليه اتفاق الطائف. وبالرتادف، انخف�س اإىل 

دون هذا  نحو الن�شف يف عام 2007 عدد االأ�شخا�س الذين ال يوؤِيّ

التدبري ويوؤمنون بربملان غري طائفي كما ن�س عليه اأي�شًا د�شتور 

الطائف، ليعود ويرتفع من جديد يف عام 2008. يف الوقت ذاته 

اأ�شا�س  على  النيابَيّة  املقاعد  توزيع  اأّيدوا  الذين  عدد  يتغرّي  مل 

النتائج  هذه  تف�شري  اأمكن  ورمبا   
30

طائفة. لكل  الن�شبي  التمثيل 

رات الطائفَيّة يف اأعقاب حرب متوز )يوليو( 2006  بت�شاعد التوُتّ

بريوت  و�شط  يف  االعت�شام  اإىل  املعار�شة  وجلوء  لبنان  على 

ت�شري  كما  ون�شف.  �شنة  من  الأكرث  واإغالقه  التاريخي  التجاري 

ك به االأحداث ال�شيا�شَيّة مواقف 
ّ
هذه النتائج اإىل املدى الذي حتِر

النا�س من الدميقراطَيّة، كما يف اأجزاء اأخرى من العامل-، ال �شيما 

االأعوام  خالل  حدثت  التي  ة  والع�شكرَيّ ال�شيا�شَيّة  اال�شطرابات 

الثالثة االأخرية.

مواقف  على  بعيد  حٍدّ  واإىل  اأي�شًا،  االأو�شاع،  هذه  انعك�شت  وقد 

بني  والتعاي�س  والدميقراطَيّة  املواطنة  من  اللبناين  ال�شباب 

الطوائف وثقافة القانون. وقد انتهى امل�شح الذي اأجراه "التقرير 

الرتبية  وزارة  مع  الوطني" باال�شرتاك  ة  الب�رشَيّ للتنمية  الوطني 

ومفاهيمهم  ومواقفهم  الطالب  معارف  لتقييم  العايل  والتعليم 
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حيال م�شاألة املواطنة والدميقراطَيّة، اإىل النتائج التالية:

اإدراك الطالب اللبنانيني ملفاهيم املواطنة الثالثة التي  مل يكن 

تها الدرا�شة وهي الدميقراطَيّة واملواطنة ال�شاحلة وم�شوؤولَيّات  غَطّ

ال�شحيحة  الدولة مَتّ�شقًا وم�شتويًا. فالن�شبة املرتفعة لالإجابات 

عن �شفات املواطن ال�شالح ولي�س عن تعريف النظم الدميقراطَيّة 

املدنَيّة،  الطالب  مهارات  تقييم  اىل  �شعت  التي  االأ�شئلة  عن  اأو 

 . واالأ�شباب لي�شت وا�شحة 
َّ
اأظهرت اأنهم ُيجيبون باأ�شلوب اأكادميي

ا  عَمّ التعبري  يف  بالرغبة  ال�شعور  اإىل  اإما  ُتعزى  اأن  وميكن  حقًا، 

اأكادميَيّة  )اأي تطبيق مقاربة  اإىل قوله  اأنهم يف حاجة  يعتقدون 

على مفاهيم حمَدّدة(؛ اأو اإىل خربتهم املحدودة يف اتخاذ القرار 

الدميقراطي؛ اأو رمبا اإىل �شعورهم القوي باال�شتقطابات ال�شائدة 

يف البالد.

ُيخالطه ميل  اللبنانيني قوي  جداً  الوطني لدى الطالب  ال�شعور 

اأو�شاط  اإجماع يف  ة  ثَمّ لي�س  لكن  وال�شيادة.  احلمائَيّة  نحو  غامر 

ال�شباب على اخليارات ال�شيا�شَيّة التي ميكن و�شفها بالوطنية اأو 

بامل�شرتكة. واأّدى  �شوؤال عن اأهم قائد تاريخي للبنان اإىل نتيجة 

ملتب�شة يف اأف�شل االأحوال. وكان االأمري فخر الدين املعني ال�شخ�شَيّة 

ذكرها  التي  بلبنان  املبا�رشة  التاريخَيّة  العالقة  ذات  الوحيدة 

ى نحو 34% منهم العديد  الطالب، وذلك بن�شبة 6.5% تقريبًا. و�شَمّ

من ال�شخ�شَيّات التي ميكن ت�شنيفها �شمن فئة واحدة حمَدّدة؛ فيما 

ا�شتنكف 35% عن ت�شمية اأٍيّ �شخ�شية. وُي�شتدل من هذا الغمو�س 

ل اأَنّ ال�شعور الوطني القوي الذي جّتلى   املف�شَّ
ّ
حول القائد التاريخِي

ا هو متجيد وطني اأكرث منه ثقافة مدنَيّة. وقد ثُبت  يف اإجاباتهم اإمَنّ

وجود غمو�س م�شابه يف اإجابات الطالب عن االأ�شئلة التي دعتهم 

له. ة  عدَوّ اأو  للبنان  �شديقة  يعتربونها  التي  البلدان  ت�شمية  اىل 

التما�شك  نحو  امليل  تراوح  فقد  االجتماعَيّة،  اجلبهة  وعلى 

القائم،  الطائفي  ال�شيا�شي  النظام  على  واملحافظة  الجتماعي 

ثلث  من  فاأكرث  اللبناين.  ال�شباب  اأو�شاط  يف  وقوٍيّ  متو�شٍط  بني 

عن  الدينيني  الزعماء  ِر�شى  �رشورة  على  يوافقون  الطالب 

االنتخابات واالقرتاع، يف حني يعتقد حواىل ربعهم اأَنّ الت�شويت 

للعائلة.  العامة  االأف�شليات  وفق  يّتم  اأن  يجب  االنتخابات  يف 

كل  على  اأَنّ   )%64( تقريبًا  الطالب  ثلثا  يعتقد  ذلك،  على  عالوة 

ر لهم املنح الدرا�شَيّة.  طائفة اأن تتّوىل تعليم "اأتباعها" واأن توِفّ

Theodor Hanf, E pluribus unum? Lebanese opinions and attitudes 28 
on coexistence, (Byblos (Jbeil), Lebanon, Centre International des 
Sciences de l’Homme & Friedrich-Ebert-Stiftung, 2007), p. 42.

.Ibid 29

LOAC, IRI and Statistics Lebanon, Perceptions of Politics,30 
Leadership and Current Events in Lebanon, Fieldwork conducted 
May 14-June 11, 2007, p. 11 (http://www.lebaneseopinion.org/up-
load/Analysis-WITH_SLIDES.pdf ) accessed June 2008.

االإمناء  جمل�س  العايل،  والتعليم  الرتبية  وزارة  االمنائي،  املتحدة  االمم  برنامج   31
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وهذا الواقع يعك�س قوة الزعماء الدينيني باعتبارهم املالذ االأول 

ولي�س االأخري لتقدمي اخلدمات واإ�شدار التوجيهات يف ما يتعَلّق 

باخليارات ال�شيا�شَيّة يف كل الطوائف. يف املجال ذاته، وافق اأكرث 

من 75% من الطالب امل�شمولني بامل�شح على اأَنّ وزارات احلكومة 

بالت�شاوي،  ال�شيا�شيني  القادة  على  ع  ُتوَزّ اأن  يجب  ومنا�شبها 

العليا  املنا�شب  توزيع  على  ن�شفهم  من  اأكرث  وافق  حني  يف 

الثالثة يف احلكومة بني الطوائف الرئي�شَيّة الثالث. وال ت�شري هذه 

م فيها املغامن بني 
ّ
االإجابات اإىل فهم الطالب للدولة كحلبة تق�َش

الطوائف الدينَيّة وقادتها ووجوب القبول بالو�شع القائم فح�شب؛ 

خ ُمقلق لهذا الفهم يف اأو�شاط �شباب اليوم 
ّ
بل ت�شري اأي�شًا اإىل تر�ش

على اأ�شا�س معايري ال عالقة لها باجلدارة.

ففي  االرتباك.  بع�س  اأي�شًا  لوحظ  القانون  ثقافة  اإىل  بالن�شبة 

االآخرين  من  يتوّقعون  الطالب  اأن  اىل  االإجابات  اأ�شارت  حني 

احرتام القانون كما يبدو، كان انتقادهم النتهاكاته حمدوداً اىل 

اآخر، ال ت�شتدعي انتهاكات القانون ردود فعل  حٍدّ بعيد. وبكالم 

قد يعك�س   لها،ما  �شبه متقّبلني  يبدون  الطالب  راف�شة قوية من 

اأي�شًا  ذلك  يكون  وقد   . القانويَنّ  الرادع  ملاهَيّة  فهمهم  التبا�س 

انعكا�شًا للظروف ال�شيا�شَيّة ال�شائدة يف لبنان اليوم، حيث قد يتم 

الَتّغا�شي عن انتهاك القانون  يف بع�س االأحيان من قبل اأولئك 

الذين انُتِخبوا ليحموه، وكذلك ب�شبب التوقعات غري املتوازنة من 

اأنف�شهم ومن غريهم. 

يّكونون  اللبنانينّي  ال�شباب  اأَنّ  بو�شوح  الدرا�شة  بيّنت  وختامًا 

العائلَيّة  التوّجهات  �شمن  كبرية  درجة  اإىل  ال�شيا�شَيّة  مواقفهم 

املبا�رشة، ولي�س يف اإطار �شبكة اأو�شع من االأقران. وت�شري الدرا�شة 

ة  العاَمّ بامل�شلحة  املرتبطة  الق�شايا  من  مواقفهم  اأَنّ  اإىل  كذلك 

ُت�شتمّد من بيئاتهم املنزلية؛ واأَنّ املدار�س، بوجه عام، لي�شت اأكرث 

للنجاح  املطلوبة  االإجابات  فيها  يحفظون  للدرا�شة  اأماكن  من 

على  انفتاحهم  ب�شعف  مقرتنًا  الو�شع،  ةوهذا  امتحاناتهم.  يف 

و�شائل االإعالم املختلفة يقّوي ميلهم اىل م�شاركة غري نقدية يف 

ال�شيا�شة.

 6. عنا�رش جدول اأعمال )اأجندة(

اإَنّ اخلطوة االأوىل لالنتقال نحو دولة املواطن يف  يقول التقرير 

كل  على  ال�شيا�شة  اإىل  واملغزى  امل�شمون  اإعادة  يف  هي  لبنان 

اأكرث  مقت�رشاً  بات  لبنان  يف  ال�شيا�شي  فالنقا�س  امل�شتويات. 

الدينَيّة  الطوائف  ممِثّلي  بني  اجلارية  املفاو�شات  على  فاأكرث  

املختلفة، فيما تتمّثل فكرة ال�شالح العام اأواًل واأ�شا�شًا يف حتقيق 

ها  تختُطّ التي  امل�شالح  بني  ال�شلم[  على  ]واملحافظة  التوازن 

اال�شتمرار  قابلية  اأو  الفعالية  عن  النظر  بغ�ِسّ  اإياها،  الطوائف 

لفرتة طويلة اأو موجبات التنمية. ويف هذا ال�شياق، ا�شُتعي�َس عن 

م�شالح املواطنني بو�شفهم اأفراداً �شمن كينونة �شيا�شَيّة وطنية 

وقد  طائفي.  ٍع  جتُمّ من  جزءاً  كونهم  من  نابعة  مب�شالح  اأو�شع 

امل�شتّقلة  ة  والفردَيّ اجلماعَيّة  االأ�شوات  اإ�شماع  الواقع  هذا  جعل 

ال�شيا�شة  اإىل  امل�شمون  بع�س  والإعادة  متزايدة.  ب�شورة  اأ�شعب 

مبا يتجاوز هذه احلدود ال�شِيّقة، من ال�رشوري  فتح نقا�س حول  

بّد من بدء مناق�شة  اأن يكون املرء مواطنًا يف لبنان. وال  معنى 

كهذه انطالقًا من ال�شوؤال التايل: اأي نوٍع من االأمم يطمح املجتمع 

اللبناين اأن يكون، وبالتايل، ما نوع الدولة التي ينبغي اأن يحظى 

بها؟

اإَنّ امل�شاألة الرئي�شَيّة يف هذه العملَيّة  هي �رشعَيّة الدولة ودورها. 

فمن دون القدرة على �شمان حقوق املواطنة ال ميكن املحافظة 

على التنمية امل�شتدامة والدميقراطَيّة. ونحتاج يف هذا ال�شدد اىل 

جتاوز اإطار عمل الدميقراطَيّة االنتخابَيّة، الأنها غري كافية رغم 

وا�شع  نقا�س  اإىل  بالتايل  التقرير  اأهمية. ويدعو  به من  م 
ّ
تت�ش ما 

و�رشيح، ال عن دور الدولة فقط، بل عن الطرق التي تو�شل اىل 

ة اأو الدولٍة التي يطمح اللبنانيون اأن يكونوها. وُيفرَت�ُس يف  االأَمّ

ودورها،  اللبنانية  الطوائف  موقع  ُيعالج  اأن  النقا�س  هذا  مثل 

الثقافَيّة.  ة  دَيّ والتعُدّ االجتماعَيّة  والتنمية  االقت�شاد  وموا�شيع 

اإىل مناق�شة الطرق التي ت�شتطيع الدولة  اأي�شًا  كما يحتاج االأمر 

ن  توؤِمّ واأن  املواطنني  اأمن جميع  اأن ت�شمن بفعالية  من خاللها 

 واأن تكفل حل النزاعات مبا يتوافق 
ّ
ُح�شن �شري النظاٍم الق�شائٍي

والقواعد الدميقراطَيّة واأن حُتّقق توازنُا اقت�شاديًا كِلّيًا مع تقوية 

ة جلميع مواطنيها، ا�شتناداً  االأمن االجتماعي واخليارات التنموَيّ

اإىل مبداأ ال�شمولَيّة الّتامة. يف هذا االإطار يجب اأن ي�شمل النقا�س 

تعتمد  والتي  لبنان  يف  املتوّفرة  ة  االقت�شادَيّ اخليارات  تدار�س 

ة طرقًا  د التقرير اأَنّ ثَمّ عليها احلقوق االجتماعية للمواطنة. ويوؤِكّ

خمتلفًة ميكنها اأن ت�شمن حقوق امُلَواَطنة االجتماعَيّة مبا ين�شجم 

مع منوذج اقت�شاد �شوق خمتلط. غري اأَنّ هذا املو�شوع يجب اأن 

يكون حمور نقا�س عاّم ال اأن يقت�رش على دوائر تقنَيّة حمدودة.

يف  زاوية  حجر  هو  املواطنني  اأو�شاط  يف  امل�شاواة  تاأ�شيل  اإَنّ 

ُقُدمًا.  ت�شري  اأن  دونها  من  للبالد  ميكن  ال  التي  االأجندة،  هذه 

اأواًل واأ�شا�شًا، �شّن قانون  ة.  ويتطَلّب ذلك حتركًا على جبهاٍت عَدّ

مديٍنّ لالأحوال ال�شخ�شَيّة الأنه املهمة االأ�شمى. اإذ ال ميكن اإعطاء 

اإال بعد  العام  ال�شعيد  الفعالية والكفاءة على  االأولوية ملوا�شيع 

لي�شبحوا  الدولة  املواطنني يف عالقاتهم مع  الفوارق بني  اإزالة 

يجري  اأن  مبكان  ال�رشورة  من  ثانيًا،  القانون.  اأمام  مت�شاوين 

الرتكيز على نوعَيّة اخلدمات ولي�س الو�شول اليها فقط يف اإطار 

اجلهود الرامية اإىل االإ�شالح االقت�شادي واالجتماعي. ويف كلتا 

احلالتني فاإَنّ هدف هذه االإجراءات هو متكني املواطنني ومنحهم 

الطوائف  اإ�شعاف  ولي�س  اخلا�شة،  حياتهم  على  اأكرب  �شيطرة 

الدينَيّة  كما يجادل البع�س حّتى االآن.

ال�شيا�شي  العمل  جمال  تو�شيع  يتطّلب  هذه،  النظر  وجهة  ومن 

املوؤ�ش�شات  �شمن  الدميقراطَيّة  للعمليات  اأكرب  دعمًا  بال�رشورة 

�شات تابعة للدولة اأم ال(، وتعزيز 
ّ
ويف ما بينها )�شواًء كانت موؤ�َش

الثقافة املدنَيّة على نحٍو اأكرث تن�شيقًا. والهدف من ذلك هو اإطالق 

م�شرية عمل لتعزيز التمكني الدميقراطي بني املواطنني وال�شماح 

ان�شجامًا مع  التمثيل واحلكم،  اأف�شل بني  اأكرب وتوازن  مب�شاركة 
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اجلهود االإ�شالحَيّة اجلارية. وبالرغم من تباهي لبنان بامتالك 

املنظمات  من  وافر  عدد  وجود  عليه  ي�شهد  نا�شط  مديٍنّ  جمتمع 

 ما زال هناك نق�س 
32

غري احلكومية واملبادرات املدنَيّة الكثرية،

 يف مناحي متنِوّعة  
ٌّ
حاد يف ال�شلوكات املدنَيّة؛ وهو نق�س جلي

ة.  للتكوينات االجتماعَيّة، ما ي�شتدعي حتركًا على جبهاٍت متعدَدّ

اأواًل، يجب اأن متتَدّ اجلهود االإ�شالحَيّة لت�شمل منظمات املجتمع 

املدين اأي�شًا. وهذا ما ميكن اأن يحدث عرب ا�شرتاتيجَيّات ترمي اإىل 

املوؤ�ش�شات غري  وامل�شاءلة �شمن  ال�شفافية  اأكرب من  قدٍر  حتقيق 

ة اأم هيئات  التابعة للدولة، اأكانت نقابات اأم منظمات غري حكوميَّ

العملَيّة  اأمر مف�شلي يف  وذلك  �شيا�شَيّة.  اأحزابًا  اأم  قطاع خا�س 

الإر�شاء  اأ�شا�شي  و�رشط  واملدين،  الدميقراطي  للتحّول  االأ�شمل 

باملقابل،  املجتمع.  م�شتويات  كافة  على  الدميقراطية  الثقافة 

مع  العالقة  لتقوية  اإ�شافَيّة  ا�شرتاتيجَيّات  اعتماد  اأي�شًا  ينبغي 

الثقافة املدنَيّة اهتمامًا  الدولة. ثانيًا، يقت�شي تعزيز  موؤ�ش�شات 

املناهج  حيث  من  اللبنانيني  وال�شباب  االأطفال  بتعليم  م�شتمراً 

وبَيّنت  ة.  العاَمّ املدر�شَيّة  والبيئة  ة  الرتبوَيّ واالأ�شاليب  املعتمدة 

ة الوطني" حول التعليم واملواطنة  درا�شة "تقرير التنمية الب�رشَيّ

الدميقراطَيّة  ملعنى  مدركني  الطالب  يبدو  حني  يف  اأنه  بو�شوح 

واملواطنة، فاإَنّ هذا االإدراك ال ينعك�س بال�رشورة على �شلوكهم 

يجب  وختامًا،  املاأمولة.  امل�شتقبلَيّة  م�شاركتهم   يف  اأو  احلايل 

على  املدنَيّة  للثقافة  �شاقًا  واِتّ ان�شجامًا  اأكرث  رعايٌة  ت�شتمل  اأن 

بو�شفها  الثقافَيّة  واالأن�شطة  الفنون  لتعزيز  وطنَيّة  ا�شرتاتيجَيّة 

حقًا جلميع املواطنني.

 7. منهجَيّة التقرير وبنيته

7.1 املنهجَيّة

مكان  اأِيّ  يف  �شعبة  مهمة  املواطنة  �شوؤون  مع  التعامل  ُيعترب 

الذي يحت�شن ثماين ع�رشة طائفة  لبنان  ناهيك عن  العامل،  من 

دينَيّة معرتفًا بها قانونيًا، والذي كان اأي�شًا م�رشحًا ال�شطرابات 

رة، ال �شّيما خالل ال�شنوات 
ّ
ة متكِر �شيا�شَيّة واأهلَيّة ونزاعات ع�شكرَيّ

الثالث املا�شية. بادئ ذي بدء، هناك يف لبنان حتفّظات قوية يف 

النظرية والتطبيق على كٍلّ من مفهومي "املواطن" و "املواطنة"، 

ما يطرح حتديات كثرية اأمام اأي بحث اختباري. ويف جّو م�شحون 

هذه  مع  التعاطي  يعني  لبنان  يف  كما  النربة  عالية  بالتوترات 

التحديات اأي�شًا اأن يتب�رّش املرء كيف ي�شتطيع مقاربة خطابات 

يتلّم�س  واأن  وتهّم�شها،  �شكانية  �رشائح  ت�شتثني  التي  املواطنة 

مواقعهم  لتحديد  النا�س  لها 
ّ
يتو�ش خمتلفة  طرقًا  ذاته  الوقت  يف 

كمواطنني.

لبنان  امُلَواَطنة يف  اأّدت عوامل مثل �شعوبة معاجلة مع�شالت 

التي  دة  املتعِدّ واالجتماعَيّة  ال�شيا�شَيّة  التاأثريات  ومراعاة 

الدميقراطَيّة  ممار�شة  واأ�شاليب  املواطنني  �شلوكات  لها  تخ�شع 

ة الوطني" هذا يبتعد قلياًل عن  الب�رشَيّ التنمية  "تقرير  اىل جعل 

وكانت  ُم�شابهة.  تقارير  اإعداد  يقت�شيها  التي  املعايري  بع�س 

هناك حاجة العتماد اآليٍة مرنة قادرة على التكُيّف مع الظروف 

املواطن  اهتمامات  بني  الدمج  تتيح  مبا  ب�رشعة،  لة  املتبِدّ

االأكادميي  التحليل  معايري  ى  يتخَطّ نحو  على  وت�رشفاته 

"بورديو"  منهج  مع  وان�شجامًا  وامل�شوح.  الراأي  وا�شتطالعات 

لنا  ت�شمح  مقاربة  اتباع  ال�رشورة  اقت�شت  فقد   ،(Bourdieu)
اأن يعني ذلك بال�رشورة  التناق�شات دون  ال�شوء على  بت�شليط 

اإن�شاء هيكلية  االأمر  لقد تطَلّب  اآخر،   وبتعبري 
33

لها. اإيجاد حلول 

�شعوداً  االجتاهني  ِكال  ويف  امل�شكلة  جوانب  مبختلف  حتيط 

وهبوطًا يف اآٍن.

اإىل امل�شائل  وهكذا، فقد ا�شُتنبطت مقاربة متعِدّدة الوجوه تنظر 

من خارج، رمت اإىل ما يلي:

    اإ�رشاك اأو�شع طيف ممكن من املواطنني.

    اإطالق نقا�س وا�شع النطاق يف العديد من املنتديات حول

      خمتلف املو�شوعات املرتبطة بامُلَواَطنة.

    ا�شتقطاب اآراء متنوعة من املواطنني ب�شدد امل�رشوع.

ولتحقيق هذه االأهداف وتغطية جوانب امُلَواَطنة الرئي�شَيَّة الثالثة 
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عة، �شملت ما يلي: يف لبنان، اعتمدت الدرا�شة اأدوات متنِوّ

منتديات البحث والنقا�س

عة حول املو�شوع
ّ
    بحوث مكتبية مو�ش

ني باإعداد 12 ورقة و�شعية/حتليلية،     تكليف خمت�شّ

      و 4 مداخالت  يف ور�س عمل و19 م�شاركًا يف مناق�شات      

      تعريف امل�شكالت واملفاهيم؛

ت          تنظيم 37 منتدى وطاولة م�شتديرة للنقا�س �شَمّ

      اأكادمييني وممار�شني ميدانيني واأ�شخا�شًا من اجلمهور  

      العام؛ وقد �شمل ذلك كله:

كزة  
ّ
    12 ور�شة عمل و 15 اجتماعًا ملجموعات اأبحاث مر

       تناولت مو�شوعات حمَدّدة )6 مو�شوعات(

ة ت جمموعات خا�شّ ة �شَمّ     4 طاوالت م�شتديرة عاَمّ

    تنظيم ور�شتني تدريبيتني  ل�شحافيني �شباب وطالب  

      جامعيني

    �رشاكة مع منظمة �شبابية غري حكومية حول 3 منتديات 

      نقا�شَيّة مع طالب جامعيني؛

    منتدى نقا�شي مع طالب ثانويني.

برنامج االمم املتحدة االمنائي، جمل�س االإمناء واالإعمار، موؤ�ش�شة فريدريك اإيبريت، 
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امل�شاركة والتوا�شل
   

اإىل  رمى  وق�صة"  ق�صة  "مئة  عنوان  حمل  رئي�شي  ن�شاط 

ة. وقد ت�شّمن  ا�شتدراج مبادرات عن امُلَواَطنة يف احلياة العاَمّ

هذا الن�شاط حملة وا�شعة النطاق �شملت توزيع 12،000 مل�شق 

واخلا�شة  الر�شمَيّة  واملدار�س  البلديات  جميع  على  ومن�شور 

ال�شوؤون  لوزارة  التابعة  احلكومية  غري  املنظمات  ومراكز 

االجتماعَيّة واملئات من املنظمات غري احلكومية امل�شتقلة يف 

جميع اأنحاء البالد، ف�شاًل عن اإعالنات متلفزة ُبَثّت على مدى 

�شهرين عرب اأقنية االأخبار الرئي�شَيّة اخلم�س يف لبنان.

اأنها  ثُبت  وق�صة"  ق�صة  "مئة  الـ  عن  كبرية  اإعالمية  حملة 

املواطنة.  مو�شوع  عن  فاعلة  اإر�شادية  اأداة  اأقوى  كانت 

مع  تن�شيقًا  و�شملت  ب�شيطة  فكرة  على  احلملة  قامت  وقد 

ال�شحف الرئي�شَيّة اخلم�س يف لبنان )ثالث  بالعربية وواحدة 

املجالت  بع�س  ومع  بالفرن�شَيّة(  ووواحدة  ة  باالإنكليزَيّ

اال�شبوعية، ف�شاًل عن املحطات التلفزيونية الرئي�شية ال�شبع 

وبع�س حمطات الراديو، وذلك لبّث خمتلف هذه الق�ش�س يف 

اأو تبّث كل ق�شة  اأن ُتن�رش  الربامج. وكان  هناك اتفاق على 

كلها  املواد  تظهر  اأن  وعلى  واحدة  اإعالمية  و�شيلة  قبل  من 

حتت عنوان واحد هو: "مئة ق�صة وق�صة". 

عن  نقا�س  حلقات  تنظيم  لت�شجيع  الكرتوين  موقٍع  اإطالق 

املو�شوع وحول االأوراق االأ�شا�شَيّة امُلعَدّة. وقد اأ�شبح املوقع 

املذكور مرجعًا رئي�شيًا للباحثني و�شَنّاع ال�شيا�شة واجلمهور 

املتعلقة  االأخرى  واملواد  البيانات  على  للح�شول  العادي 

باملو�شوع.

التحليل الإح�شائي

م�شح رئي�شي حول التعليم واملواطنة يقّيم املفاهيم ال�شائدة 

لدى طالب ال�شف التا�شع ومعرفتهم ومواقفهم واأفعالهم يف 

 3111 امل�شح  �شمل  والدميقراطَيّة. وقد  يتعلق باملواطنة  ما 

طالبًا يف 113 مدر�شة ر�شمية وخا�شة يف حمافظات لبنان 

مدراء  على  عت  ُوِزّ ا�شتبيانات  امل�شح  ت�شّمن  كما  ال�شت. 

املدار�س ومعِلّمي الرتبية املدنَيّة.

وثقافَيّة  �شيا�شَيّة  ات  موؤ�رِشّ ي�شُمّ  اإح�شائي  حملق  اإعداد 

لالأكادمييني  مرجعي  مركز  اإن�شاء  بهدف  وذلك  ة،  وتنموَيّ

و�شَنّاع ال�شيا�شة والباحثني على ال�شواء.

ة يف للبنان، مبا  احت�شاب موؤ�رشات جديدة عن التنمية الب�رشَيّ

(HPI-2) و"مقيا�س التمكني  الفقر االإن�شاين-2"  "دليل  فيها 

"دليل  تفا�شيل  ا�شتدراج  عن  ف�شاًل   ،)GEM( اجلن�شاين" 

ة" )HDI( على االأ�شا�شني اجلن�شاين واملناطقي. التنمية الب�رشَيّ

اإعداد ك�شف حمَدّث باأهداف التنمية االألفية.

نتائج لل�شيا�شة التنفيذية

مت  اإن�شاء "مر�شد للتعليم واملواطنة" بال�رشاكة مع وزارة الرتبية 

والتعليم العايل وخرباء يف حقول الرتبية والتعليم. ويهدف 

هذا املر�شد اإىل تقييم اأثر الرتبية املدنَيّة يف االإطار التعليمي 

نتائج  با�شتخدام  واأعمالهم  ومعرفتهم  الطالب  مواقف  على 

م�شح التعليم واملواطنة، وتنظيم ور�س عمل م�شرتكة حول هذا

والباحثني واالأخ�شائيني  القرار  املو�شوع، وتعريف �شّناع 

واملعلمني ب�شكل اأف�شل على النتائج املتعلقة باأثر ال�شيا�شات 

وبناء  الدميقراطية  املواطنة  على  الرتبوية  واملمار�شات 

ال�شالم، وكذلك مراقبة التقّدم احلا�شل والتن�شيق مع املنظمات 

غري احلكومية املعنّية؛ باالإ�شافة اىل الر�شد الدوري للتقّدم 

واالأثر الناجم عن تغيري ال�شيا�شة اأو املناهج.

نتائج اإ�شافَيّة

الب�رشية  التنمية  تقرير  اإىل  وباالإ�شافة  املقاربة،  لهذه  نتيجًة 

مة اأخرى  بغية ن�رشها وتعميمها  اأُِعَدّت اأي�شًا مواد متِمّ الوطني، 

على حدة  ومع التقرير اأي�شًا وهذه ت�شمل:

العام   ال�شاأن  يف  مواطنية  مبادرات  وق�شة:  ق�شة  مئة 

)بالعربية مع ملخ�س باالإنكليزية(.

لبنان   يف  التا�شع  ال�شف  طالب  مفاهيم  واملواطنة:  الرتبية 

ة  وطنَيّ نظر  وجهة  من  واأعمالهم،  ومعرفتهم  ومواقفهم 

ة(. ة )بالعربَيّة واالإنكليزَيّ ودولَيّ

ة-اجتماعَيّة  ملحق اإح�شائي وايف ل�شوؤون �شيا�شية واقت�شادَيّ

ة(. وثقافَيّة )بالعربَيّة واالإنكليزَيّ

7.2 البنية

اإىل �شتة ف�شول، ويحّدد الف�شل االأول االإطار  ينق�شم هذا التقرير 

ك " نحو دولة 
ّ
الفكري والتحليلي للم�رشوع وعنا�رش اأجندة التحر

ة يف لبنان  املواطن". ويحِلّل الف�شل الثاين و�شع التنمية الب�رشَيّ

اليوم. اأما الف�شول الثالثة التالية فتبحث يف عالقة الدولة بواحد 

من جمموعة حقوق املواطنة الثالثة التي ُحِدّدت يف التقرير، حيث 

ال�شيا�شي  املجتمع:  جوانب  من  خمتلفًا  جانبًا  منها  كل  يعالج 

االأخري  الف�شل  اأُفِرَد  حني  يف  واملدين/الثقايف؛  واالجتماعي 

الأجندة االنتقال نحو دولة املواطن. والهدف من ذلك هو ال�شعي 

املواطنة  مبادئ  على  تقوم  �شاملة  تنموية  مقاربة  اعتماد  اإىل 

اإدخالها  والعدالة االجتماعَيّة وامل�شاواة، وهي مبادئ ال بّد من 

ب�شورة منهجية يف اال�شرتاتيجَيّات وال�شيا�شات الوطنَيّة.

ف عن قرب على 
ّ
�شاع املو�شوع وللتمّكن من التعر وبالنظر اإىل اَتّ

اأُِعَدّت  لبنان،  يف  باملواطنة  املتعلقة  االأ�شا�شَيّة  امل�شائل  بع�س 

�شل�شلة اأ�شئلة وا�شعة النطاق لكل ق�شم من اأق�شام التقرير، اأُِريَد لها 

ًا من الق�شايا  ًا لكل ف�شل، وا�شُتخل�شت جزئَيّ اأن تكون دلياًل عاَمّ

ونقا�شات  امل�شتديرة  والطاوالت  العمل  ور�س  يف  ُحِدّدت  التي 

جمموعات الرتكيز املختلفة.

ال�شلطة  ممار�شة  يف  امل�شاركة  حق  ال�شيا�شَيّة  املواطنة  تتجاوز 

ال�شيا�شَيّة، �شواء تعّلق االأمر ب�شخ�س متمّتع بال�شلطة ال�شيا�شية اأو 

ى حدود احلقوق االنتخابَيّة  ها تتخَطّ باملمار�شة االإنتخابية؛ اأي اأَنّ

اأ�شا�شَيّة الأي دميقراطَيّة. وهي تبداأ بالت�شاوؤل  التي ت�شّكل ركيزة 
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واملواطنني  الدولة  بني  وكذلك  واملواطن  ة  االأَمّ بني  العالقة  عن 

التّطور  وبا�شتك�شاف  الطائف،  د�شتور  حّددها  كما  لبنان  يف 

التاريخي لهذه العالقة. وهنا ُتطرح الت�شاوؤالت التالية: هل ُتعزى 

ة الوطنَيّة، اأم اأنها تقف يف موقع معار�س لها؛  امُلَواَطنة اإىل الهوَيّ

ال�شخ�شَيّة  العالقة عرب قوانني االأحوال  ط لهذه 
ّ
التو�ش وكيف يّتم 

القانون خ 
ّ
ير�ش كيف  اللبنانَيّة؟  الطوائف  خمتلف  تلتزمها  التي 

العام،  ال�شيا�شي/  املجال  يف  يقِوّ�شها  اأو  املواطنة  ممار�شات 

اأكان ذلك عرب الد�شاتري اأو احلقوق االنتخابَيّة اأو قوانني االأحوال 

ال�شخ�شَيّة؟ اأُيّ دوٍر ي�شطلع به املواطنون يف هذه العملَيّة، اأكانوا 

اأو  اأحزابًا �شيا�شَيّة  اأم مّثلوا  اأع�شاء يف منظمات املجتمع املدين 

نقابات، اإلخ...؟ اإَنّ الفكرة هنا هي اأَنّ التناق�س القائم بني املواطن 

ة والطرق  ة لي�س بال�رشورة تناق�شًا بني القوانني الد�شتورَيّ واالأَمّ

التي ُتطَبّق من خاللها؛ بل اإنه تناق�ٌس موجود اأي�شًا �شمن مواد 

خمتلفة من الد�شتور.

ة حول "املواطنة ال�شيا�شَيّة" على ما  زت االأ�شئلة التاأطريَيّ لقد رَكّ

يلي:

واملواطن، 1.       الدولة  بني  العالقة  توجيه  اإعادة  ميكن  كيف 

وبني املواطنني اأنف�شهم، بطريقة تعرتف بهم كاأفراد ولي�س 

 
ّ
ُتقُر عملية  اإطار  يف  وذلك  ما،  طائفة  يف  اأع�شاء  د 

ّ
كمجَر

بحقهم االأ�شا�شي يف االختيار بو�شفهم مواطنني؟

�شات 2.  
ّ
كيف ميكن االنتقال من نقا�س يتمحور حاليًا حول املوؤ�َش

م�شمون  اأي�شًا  ي�شمل  نقا�س  اإىل  ال�شيا�شَيّة  واملمار�شات 

ال�شيا�شة وبناء ال�شلطة الدميقراطَيّة؟

خيارات 3.   وتو�شيع  ال�شيا�شَيّة  الثقافة  تعزيز  ميكن  كيف 

النا�س؟

ملمار�شة  ة  جوهرَيّ حقوقًا  الجتماعية  املواطنة  حقوق  ُتعترب 

النا�س.  قدرات  ولتو�شيع  كاملة  ممار�شة  الدميقراطَيّة  امُلَواَطنة 

ل اإليه  على عنا�رش املواطنة االأ�شا�شَيّة  والتوافق الذي مّت التو�شُّ

العوامل  ُتعترب  وكذلك،  حا�شمني.  وال�شحة  التعليم   
ْ
حّقي يعترب 

التي تعرقل اندماج االأفراد وم�شاركتهم ب�شكل كامل يف املجتمع 

بالن�شبة  اأ�شا�شَيّة  عنا�رش   - والالم�شاواة  والفقر  كالبطالة   –
من  �شل�شلة  الق�شم  هذا  ويطرح   

35
الة. الفَعّ املواطنة  ممار�شة  اإىل 

ودور  لبنان  يف  االجتماعَيّة  املواطنة  و�شع  حول  الت�شاوؤالت 

الدولة يف هذه العملية. وجتاوزاً للحاجات االأ�شا�شَيّة، وملعاجلة 

اخلدمات   تقدمي  اآليات  اأثر  الق�شم  ى  يتق�شّ االإدماج  ق�شايا 

ا�شتفادتهم  وفر�س  املواطنني  اىل  و�شولها  على  االجتماعَيّة 

اأي معادلة النوعية. ويف هذا ال�شياق يت�شاءل الق�شم عما  منها، 

اأثر  اإىل  وي�شري  مت�شاويًا  اخلدمات  هذه  اإىل  الو�شول  كان  اإذا 

يف  االجتماعَيّة  اخلدمات   تقدمات  على  الطائفَيّة  االعتبارات 

والفقر  البطالة  م�شاألتي  الق�شم  �ُس  يتفَحّ ثّم  وال�شحة.  التعليم 

الف�شل  يقّيم  تاليًا،  االأ�شا�شَيّة.  املواطنة  حقوق  نظر  وجهة  من 

اللبنانيني،  املواطنني  معي�شة  م�شتوى  على  العملَيّة  هذه  اأثر 

ال�شكانية  ال�رشائح  اإق�شاء  دت  اأَكّ كانت  اإذا  ما  معرفة  ويحاول 

اله�ّشة اجتماعيًا. الفقرية 

 - القت�شادية  "املواطنة  بـ  املتعِلّقة  ة  التاأطريَيّ االأ�شئلة  اأما 

زت على ما يلي: الجتماعَيّة" فقد رَكّ

ما هو الدور الذي ت�شطلع به الدولة يف القطاعات االجتماعَيّة 1.  

وما مدى فعاليته؟

امل�شاواة 2.  اإىل  ُيف�شي  اأن  االقت�شادي  للنمو  ميكن  كيف 

االجتماعَيّة يف لبنان؟

ة واالإق�شاء االجتماعي 3.   ع مفاهيم العدالة االقت�شادَيّ
ّ
كيف نو�ِش

الفقر؟ هذه  �شة والرتكيز على  مبا يتجاوز املجموعات املهَمّ

هي حقوق اإن�شانَيّة اأ�شا�شَيّة ُمثَبّتة يف الد�شتور اللبناين.

تَتّ�شل  حقوق  من  مكّونة  املدنَيّة  املواطنة  تعترب  ما  كثرياً 

والراأي  التعبري  ات  وحرَيّ ة،  الفردَيّ اأو  ال�شخ�شَيّة  ات  باحلرَيّ

العدالة.  وحق  العقود  واإبرام  امللكَيّة  حق  وكذلك  والدين،  والفكر 

لبنان  به يف  ومعظمها معرتف  املكّونات،  هذه  اإىل  وباالإ�شافة 

لت�شمل  املدنَيّة  العنا�رش  الف�شل  هذا  ع 
ّ
يو�ِش بعيد،  زمن  منذ 

وهناك  واالنتماء.  ة  الهوَيّ بتكوين  تتعلق  التي  الثقافَيّة  االأبعاد 

�شبب خا�س لذلك هو اأن ثّمة من يفرت�س اأحيانًا وجود تناق�س 

من  ُيق�شد  حني  ففي  للمواطنة.  والثقايف  املدين  البعدين  بني 

يوؤّكد  املدنية،  الهوية  "بتجان�س"  �شعوراً  يجّذر  اأن  االأول  البعد 

اإىل  كثرياً  اأُ�شري  فقد  وباملثل،  الفرد.  هويات  تعّدد  الثاين  البعد 

بني  اأي  ة؛  والعاَمّ الوطنَيّة  اللبنانيني  ات  هوَيّ بني  التناق�س 

اتهم  وهوَيّ لبنانيني  مواطنني  باعتبارهم  املتجان�شة  اتهم  هوَيّ

خمتلفة.  دينَيّة  طوائف  يف  اأع�شاء  باعتبارهم  املتجان�شة  غري 

وينظر هذا الف�شل يف اأبعاد املواطنة الثقافَيّة، والثقافة املدنَيّة 

اأن تكون  اإ�شكالَيّة م�شاألة الوالء التي ُيفرَت�ُس  يف لبنان، ويطرح 

عقيدة اأ�شا�شَيّة الأنواع خمتلفة من االنتماء. كما يناق�س دور الفِنّ 

واالإنتاج الثقايف يف ترويج تعريفات حمَدّدة للمواطنة اللبنانَيّة 

ات  الهوَيّ خاللها  من  ُتنَتج  التي  الطرق  ى  ويتق�شّ وتعميمها 

يف  اأع�شاء  ًا  قانونَيّ ب�شيامتهم  اللبنانيني  للمواطنني  ة  العاَمّ

طوائف دينَيّة. بعد ذلك يطرح الف�شل ت�شاوؤالت  حول الطرق التي 

لظروف   توا�شاًل  بو�شفها  خاللها  من  ات  الهوَيّ هذه  اإنتاج  ُيعاد 

اإىل  تاريخيًة. ويف �شياق هذه العملية يعرب الف�شل عن احلاجة 

والطوائف  االأفراد  خمتلف  نظرة  ى  ويتق�شَّ للبنان،  د  موَحّ تاريٍخ 

اىل و�شع املواطنة يف لبنان واإمكانَيّات حتديد اأر�شَيّة م�شرتكة 

اأو قيٍم م�شرتكة للمواطنة.

على  الثقافَيّة"  "املواطنة  ة املَتّ�شلة بـ  التاأطريَيّ ورّكزت االأ�شئلة 

ما يلي:

ر يف 1.   توؤِثّ وكيف  الراهن،  الوقت  ة يف  الهوَيّ �شيا�شات  ما هي 

ج  تطّور قيم املواطنة يف لبنان. ما هي قَيم املواطنة التي يرِوّ

لها االأدب اللبناين والفنون اللبنانية املعا�رشة؟

قيم 2.   ترويج  التعليم يف  نظام  به  ي�شطلع  الذي  الدور  هو  ما 

املواطنة وممار�شاتها؟

UNDP (Feb. 2005), Democracy in Latin America,Towards 35  
a Citizen’s Demacracy, p. 118-129.
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ر على املواطنني االنتقال من الن�ِسّ اإىل املمار�شة 3.   كيف يوؤِثّ

م�شائل  يف  واالأعراف  القانون  بني  التنّقل  اأو  والتطبيق، 

االأحوال ال�شخ�شَيّة؟

ما هو اأثر منظمات املجتمع املدين واالإعالم على ممار�شات 4.  

لبناء  اللبنانيون  املواطنون  يكافح  وهل  املواطنة؟ 

دميقراطيتهم اخلا�شة؟

ك ُقُدمًا نحو تو�شيع حرية النا�س يف االختيار؟5.  
ّ
كيف نتحَر



2

عر�س عام 

للبنان وو�شع 

تنميته الب�رشية
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 1. التنمية الب�رشية والدميقراطية واملواطنة

الدميقراطي  واحلكم  الب�رشية  التنمية  بني  وثيق  ترابط  هناك 

عن  ة  الب�رشَيّ التنمية  درا�شة  عرّبت  حني  ويف  امُلَواَطنة.  وحقوق 

ذاتها بطرق متنِوّعة يف اأدبَيّات التنمية على امتداد القرن املا�شي 

التها بكٍلّ من احلكم الدميقراطي وحقوق  اأو نحوه، فقد اكت�شبت �شِ

متوا�شاًل  وبحثيًا  اأكادمييًا  اهتمامًا  املدنَيّة  والقيم  امُلَواَطنة 

الباردة  احلرب  انتهاء  نتائج  من  وكان  املا�شيني.  العقدين  يف 

االأمم   - الدول  حقوق  على  العوملة  وتاأثري  الدميقراطية  ع 
ّ
وتو�ُش

و�شلطاتها، واإزدياد الت�شديد على الهويات االإتنَيّة، ن�شوء اإهتمام 

كبري مبفهوم امُلَواَطنة واحلقوق وامل�شوؤوليات وجتّدد االإنتباه اىل 

ق�شية امل�شاواة واالإن�شاف.

ينبع االهتمام املعا�رش بامل�شاواة والعدالة واأثرهما على التنمية 

املتوّلدة  التوزيع  عدالة  ات  نظرَيّ من  رئي�شَيّة،  ب�شورة  ة،  الب�رشَيّ

من الفل�شفة النفعَيّة،  التي اإرتاأت اأَنّ هدف ال�شيا�شة هو ال�شعي اىل 

حتقيق "اأكرب قدر من ال�شعادة الأكرب عدد من النا�س"، دون اأِيّ اعتبار 

العدالة  ات  لكّن نظرَيّ  
36

 .)1789  ،Bentham( التوزيعَيّة  الآلياتها 

ال�شبعينات  اأوائل  ومنذ  التفكري.  هذا  جتاوزت  احلديثة  التوزيعَيّة 

رولز"  "جون  بينهم  ومن   _ رين  املوؤِثّ رين  املفِكّ من  عدد  قّدم 

واآخرون-   )Amartya Sen( �شني"  و"اأمارتيا   )John Rawls(

تاأمني  وو�شائل  امل�شاواة  اىل  نظرنا  طريقة  اىل  قِيّمة  اإ�شهامات 

 )Rawls( "العدالة االقت�شادية واالجتماعية. فبالن�شبة اإىل "رولز

متّثل مفهوم ن�رش امل�شاواة  بني النا�س يف �رشورة فتح اأو�شع باب 

للحرية اأمام جميع افراد املجتمع، وكذلك اإتاحة الفر�شة لتحقيقها 

اه امل�شالح االأولَيّة( اأمام جميع اأع�شاء املجتمع. كما  )وهو ما �شَمّ

اأ�شار اىل اأَنّ التخ�شي�شات التي يقع االختيار عليها يجب اأن تكون 

من النوع الذي يعّزز اىل اأق�شى حّد فر�س الفئة االأ�شّد حرمانًا يف 

" فاإَنّ مفهوم ن�رش امل�شاواة بني كافة  املجتمع وبالن�شبة اإىل "�شنِيْ

اأن يختار  للفرد  "القدرات" التي ميكن  النا�س هو جمموعة  فئات 

منها. من هذا املنظور ت�شبح املنافع االأولية التي اقرتحها  "رولز" 

هذه  من  وبالرغم   . الوظيفي  ال�شخ�س  اأداء  اىل  ُت�شاف  معطيات 

ن من حتويل تركيزنا من  االختالفات، فاإَنّ كال هذين املفكرين متَكّ

.
37

النتائج اىل  الفر�س

امل�شاواة اأي�شًا �رشط اأ�شا�شي حلقوق امُلَواَطنة. يعود دور الدولة يف 

اإىل فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية يف  �شمان هذه امل�شاواة 

اىل  ليتحول  بالفقراء  املتعلق  "اإليزابيث"  قانون  وتطوير  اأوروبا 

نظام الرعاية الكاملة القائم على حقوق املواطنة. وكانت فر�شيته 

االأ�شا�شية  االجتماعية  احلماية  تاأمني  الدولة  على  اأَنّ  االأ�شا�شية 

 وتقوم حقوق املواطنة اليوم  نظريًا 
38
واملحافظة على م�شتوياتها.

على فر�شية امل�شاواة يف "االإعالن العاملي حلقوق االإن�شان". غري 

اإىل  ا�شتناداً  واأخرى،  حالة  بني  يتفاوت  احلقوق  هذه  ت�رشيع  اأَنّ 

ة التي يدين بها النظام احلاكم. االإيديولوجية ال�شيا�شَيّة واالقت�شادَيّ

   

االأمم  مقاربة  على  عميقًا  تاأثريا  بامل�شاواة  االإهتمام  اأثر  وقد 

عامٍل  ففي  والعدالة.  احلكم  وق�شايا  ة  الب�رشَيّ للتنمية  املتحدة 

عامليًا.  قانونيًا  مفهومًا  امل�شاواة  ُتعترب  تكاماًل  االأكرث  اليوم 

الدولَيّة  القوانني  تطوير  على  للم�شاواة  امل�شرتك  رالفهم  يوؤِثّ كما 

وامل�شاواة   الدولية.  االإن�شان  حقوق  منظومة  �شهرًة  واأكرثها 

مفهوم متجِذّر يف االإلتزام بحماية "حقوق جميع اأع�شاء العائلة 

االإن�شانية، املت�شاوية وغري القابلة للت�رّشف"، وهو التزام ُيعترب 

 وقد تبّنى ميثاق  
39

العامل". يف  وال�شالم  والعدالة  احلرية  "اأ�شا�س 
حقوق  لقانون  االأ�شا�س  وو�شع  املفاهيم  هذه  املتحدة  االأمم 

االإن�شان"  حلقوق  العاملي  "االإعالن  خالل  من  الدويل  االإن�شان 

االأول  10 كانون  العامة لالأمم املتحدة يف  ته اجلمعية 
ّ
اأقر الذي 

)دي�شمرب( 1948.

وب�شورة اأكرث حتديداً، �شِلّط هذا التفكري ال�شوء اأي�شًا على حقيقة 

 واالقت�شادَيّ مرتابطان ترابطًا وثيقًا، 
َّ
اأَنّ العامَلنْي االجتماعي

ة  االقت�شادَيّ االإنتاجية  يدعم  اأّن  ميكن  االجتماعي  النمو  واأَنّ 

االأمم  "برنامج  اإىل  وبالن�شبة  التقرير[.  هذا  مة  مقِدّ ]راجع 
"دليل  ابتكار  اإىل  االأمر  ى  اأَدّ املتحدة االإمنائي" )UNDP( فقد 

 )Human Development Index, HDI( ة"  الب�رشَيّ التنمية 

كالناجت  االإقت�شادية،  املعايري  جتاوز  منه  الهدف  كان  الذي 

فر�شية  كانت   
40

االأفراد. رفاهية  لقيا�س  االإجمايل   الوطني 

واالقت�شادي  االجتماعي  العامَلنْي  من  ِكاًلّ  اأَنّ  الدليل  هذا 

فقد  واحد  اآن  يف  معًا  ُيعاجَلا  مل  واإذا  االآخر،  على  يتغّذى 

من  املتاأتية  املنافع  على  االجتماعية  امل�شكالت  تق�شي 

�شبيث"  غو�شتاف  "جيم�س  ال�شيد  قال  وقد  االقت�شادي.  النمو 

املتحدة  االأمم  "برنامج  مدير   ،)James Gustave Speth(

هي  امل�شتدامة  ة  الب�رشَيّ "التنمية  اإَنّ  حينه،  يف  االإمنائي" 

على  منافعه  ع  توِزّ بل  وح�شب،  اقت�شاديًا  منواً  توِلّد  ال  تنمية 

ن  متِكّ كما  رها؛  تدِمّ وال  البيئة  اإحياء  وتعيد  متكافٍئ  نحو 

م  وتعِظّ للفقراء  االأولوية  تعطي  وهي  �شهم.  تهِمّ وال  النا�س 

الف�شل الثاين

عر�س عام للبنان وو�شع تنميته الب�رشية

الشخصيَّة  للحرية  مؤيِّدة  حججاً   (Bentham, 1781) "بِنثام"  موقف  شمل   36

املتساوية،  املرأة  وحقوق  التعبير،  وحرية  والدولة،  الكنيسة  بني  ما  والفصل  واالقتصاديَّة، 
وإنهاء العبوديَّة، إلخ...

Rawls (1971); Sen (2000) 37

Marshall (1975) 38 

العاملي حلقوق اإلنسان" (1948). "اإلعالن  مة  39 مقدِّ

أكثر  قياسات  البتكار  اجلهود  من  سلسلة  البشريَّة" (HDI) ذروة  التنمية  "دليل  ل  40 شكَّ

حساسية حيال الرفاهية، أو البتكار أدلَّة تنمية تدمج متغيِّرات غير "الناجت الوطني اإلجمالي" 
 Unitary "الوحدوي "الدليل  " ]أو  الَوْحِديَّ "الدليل  نذكر  الرئيسيَّة  األمثلة  (GNP). ومن 
Index[ في الستينَّات (Drewnovsky & Scott, 1966) الذي يضمُّ مجموعة كبيرة 
الفراغ  ووقت  والتعليم  والصحة  والسكن  التغذية  مجاالت  في  االجتماعيَّة  املتغيِّرات  من 
 Physical Quality) "واألمن والبيئتني االجتماعية واملادية؛ و"دليل النوعية املادية للحياة
والعمر  األطفال  وفيات  (Morris, 1970) الذي يجمع  السبعينات  of Life Index) في 
 Human) "البشرية املعاناة  و"دليل  والكتابة؛  القراءة  البالغني  الوالدة ومعرفة  املتوقَّع عند 
Suffering Index) في الثمانينات (جلنة األزمة السكانيَّة، 1992) الذي يضمُّ مجموعة 
calorie in-) املأخوذة السعرات  ومقدار  الوالدة  منذ  املتوقَّعة  كاحلياة  املتغيِّرات  من   كبيرة 

حديثي  وحتصني  م  التضخُّ ومعدل  الثانوي  بالتعليم  وااللتحاق  النظيفة  املياه  take) وتوّفر 
رات املتعلقة باحلقوق املدنيَّة واحلرية السياسيَّة. الوالدة وغير ذلك من املؤشِّ
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ر  ن لهم امل�شاركة يف القرارات التي توؤِثّ خياراتهم وفر�شهم وتوؤِمّ

عليهم. اإنها تنمية ل�شالح الفقراء والطبيعة ول�شالح توفري فر�س 

  كما 
41

.(UNDP, 1994, p.13) "العمل ول�شالح الن�شاء واالأطفال

التفاوتات  بَيّنت  التي  االإ�شافَيّة؛  املوؤ�رشات  من  جمموعة  ُطِوّرت 

نواحي  رغم  البلدان،  �شمن  ال�شكانَيّة  وال�رشائح  املناطق  بني 

الق�شور التي �شابتها. و�شنناق�س هذه املوؤ�رشات بالتف�شيل الحقًا.

اأي�شًا  ُيعَزى  وامل�شاواة  بامُلَواَطنة  املتجِدّد  االهتمام  هذا  اإَنّ 

الظلم  ملكافحة  ال  اأ�شا�شي  ك�شالح  باأهميتهما  االعرتاف  اإىل 

مفهوم  تو�شيع  اىل  لل�شعي  بل  وح�شب،  واالقت�شادي  االجتماعي 

ال�شيا�شة ذاتها اأي�شًا. ولي�س من املفاجيء اأن تكون االإجحافات 

ال�شيا�شية واالإجتماعية واالإقت�شادية تتغذى بع�شها على البع�س 

العائالت واالأفراد يف دّوامة  اإيقاع  اإ  ما تنجح يف  االآخر وكثرياً 

الفقر واالإ�شتبعاد متتد عرب االجيال. فالتفاعل بني  م�شتمرة من 

اجتماعَيًّة/  اأو  ًة  اقت�شادَيّ اأو  ًة  �شلطوَيّ اأكانت  االإجحافات -  هذه 

عالوًة  واأمناطه.  املجتمع  يف  ال�شلوك  �شكل  على  يوؤثر   -
ً
ثقافَيّة 

ال�شيا�شات  ة غري املت�شاوية  ال�شلطوَيّ العالقات  على ذلك، ت�شوغ 

�شات وُتعِزّز دميومة ظروف الالم�شاواة االأ�شلَيّة. اإَنّ ظروفًا 
ّ
واملوؤ�َش

اأينما كانوا، كما تهِدّد  ًا حلقوق االأفراد  اأ�شا�شَيّ يًا  كهذه متِثّل حتِدّ

ازدهار جميع االأمم - الدول وتنميتها الب�رشية على املدى البعيد؛ 

وتقّوي النزعات غري الدميقراطية يف ما يتعَلّق ب�شنع القرار.

من وجهة النظر هذه، ي�شوغ الإطار الإيدولوجي وال�شيا�شي لعمل 

الدولة ال�شيا�شات الجتماعَيّة و�شواها فيما يكون عمل الدولة يف 

ة واملفهوم  الأَمّ التوزيع مربجمًا باإحكام يف عملية بناء  اإعادة 

لبنان،  اإىل  وبالن�شبة   
42

وم�شتحقاتها. املواطنة  حلقوق  الأو�شع 

مقِدّمة  اىل  االإن�شان"  حلقوق  العاملي  "االإعالن  اإ�شافة  خت 
ّ
ر�ش

د�شتوره مبداأ امل�شاواة هذا كعقيدة وطنية . بيد اأَنّ تنفيذ هذا املبداأ 

على اأر�س الواقع هو اأمر خمتلف كما �شرنى بعد قليل. ويف ما يلي 

ة واالإجرائية  �شنقِدّم عر�شًا عامًا للتطورات، ال�شيا�شَيّة واالقت�شادَيّ

يف لبنان خالل العقد االأخري اأو نحوه )منذ ن�رش اأخر تقرير وطني 

ة NHDR 2001(. و�شيكون ذلك متهيداً ملناق�شة  للتنمية الب�رشَيّ

ة يف لبنان اليوم. و�شع  موؤ�رشات التنمية الب�رشَيّ

 2. عر�س عام للبنان

اآخر  ًة عميقة منذ �شدور  ًة واقت�شادَيّ �شيا�شَيّ اٍت  لبنان تغرُيّ عرف 

تلك  رت  اأَثّ وقد   .2001 عام  يف  ة  الب�رشَيّ للتنمية  وطني  "تقرير 
متنِوّعة.  بطرق  البالد  يف  الب�رشية  التنمية  و�شع  على  ات  التغرُيّ

ففي عام 2000 ان�شحبت اإ�رشائيل من مناطق يف اجلنوب والبقاع 

بعد احتالل دام اأكرث من اثنتني وع�رشين �شنة. وكانت امل�شاريع 

تقريبًا،  اكتملت  قد  االأهلية  احلرب  بعد  االإعمار  االأ�شا�شية العادة 

فيما اأرتفع دخل الفرد احلقيقي مبا يزيد عن ال�شعف مقارنًة مبا 

كان عليه يف عام 1990، لكَنّه ظَلّ يقُلّ مبقدار الربع عن م�شتواه 

يف فرتة ما قبل احلرب. غري اأَنّ التكاليف املرتفعة الإعادة االإعمار 

رة- 
ّ
بعد احلرب االأهلية - ف�شاًل عن االعتداءات االإ�رشائيلية املتكِر

اأوهنت قاعدة موارد الدولة. ولتمويل برنامج االإعمار، اأمّنت احلكومة 

النفقات اال�شتثمارية خالل الفرتة املذكورة عرب  اللبنانية جميع 

الدعم  ز  ترَكّ حني  يف  مرتفعة،  فائدٍة  بن�شب  ال�شوق  من  اال�شتدانة 

الفوائد  القرو�س املي�رّشة. ونتيجة لذلك بلغ جمموع  الدويل على 

اال�شتثماري  االإنفاق  حجم  �شعف  العام  القطاع  على  امل�شتحّقة 

خالل الت�شعينات. ومع التزايد املت�شارع مل�شتحقات الفوائد التي 

اإ�شتهلكت اأكرث من ثالثة اأرباع العائدات بلغ العجز املايل االإجمايل 

قرابة 25% من الناجت املحلي االإجمايل )GDP( يف عام 2000. 

وتنامى اإجمايل الدين العام، الذي بلغ قبل عقد نحو ملياري دوالر 

اأمريكي، لي�شل اإىل 25 مليار دوالر، اأي ما يعادل 150% من الناجت 

املحلي االإجمايل، فيما كان االإقت�شاد يعاين من الركود.

رفيق  الراحل  الوزراء  رئي�س  حكومة  اأطلقت  اخللفَيّة،  هذه  واإزاء 

، التم�س له الدعم اخلارجي يف  احلريري برنامج اإنعا�ٍس اقت�شادٍيّ

الدويل  املجتمع  قَدّم  حيث   ،2002 عام  موؤمتر "باري�س II" يف 

خم�ش�س  غري  )متويل  مبا�رشاً  ماليًا  دعمًا  دوالر  مليار   2،4

بالتكامل   -  "II "باري�س  موؤمتر  عَزّز  وقد  حمددة(.  مل�شاريع 

م�شاهمات  وبالتحديد  لبنان،  يف  املايل  القطاع  م�شاهمات  مع 

ة- الثقة بالبلد واأدى اىل  امل�رشف املركزي وامل�شارف التجارَيّ

تراجع ملمو�س يف معَدّالت الفائدة على الدين التي هبطت ن�شبتها 

اإىل زهاء   2002 17% يف عام  من الناجت املحلي االإجمايل من 

10% يف عام 2005.

ويف عام 2004، وبالرغم من امل�شاحنات ال�شيا�شية املت�شاعدة 

عات  التوُقّ كَلّ  )املاكروي(  الكِلّي  االقت�شادي  االأداء  فاق  ال�رشر 

مع منٍوّ فعلي بلغت ن�شبته 7،4%، وهبوط عجز املوازنة االإجمايل 

اإىل اأقل من 8% من الناجت املحلي االإجمايل )بعدما كان 25% يف 

ن فائ�س املوازنة االأويل اإىل2،3% من الناجت 
ّ
عام 2000(، وحت�ُش

امُل�شافة  القيمة  على  ال�رشيبة  فر�س  اأفاد  االإجمايل.  املحلي 

ر على قدرة املواطنني اللبنانيني  ه اأَثّ )VAT( الت�شحيح املايل، لكَنّ

"باري�س  تنفيذ عنا�رش  ال�شيا�شَيّة  امل�شاحنات  ال�رشائَيّة. وعطّلت 

اأي اخل�شخ�شة حتديداً، ب�شورة كاملة. ومع نهاية  II" البنيوية، 
الناجت  من   %165 العام  الدين  اإجمايل  ن�شبة  بلغت   2004 عام 

املحلي االإجمايل و175% من الناجت الوطني االإجمايل.

احلاجات  م�شتويات  اإنخف�شت  االجتماعية  اجلبهة  وعلى 

املرتبط  الفقر  معّدل  ارتفاع  مع  حتى  امُل�شبعة،  غري  االأ�شا�شَيّة 

بالدخل. وكانت ن�شب احلرمان وقد هبطت من 30،9% من االأ�رش 

حدث  وقد   .2005/2004 يف   %24،6 اإىل   1995/1994 يف 

ن ب�شورة خا�شة يف ميادين التعليم )9+(، واالإ�شكان   
ّ
هذا التح�ُش

اأَنّ  بيد   .)2+( البيئية  والت�شحاح/ال�شحة  املياه  وتوّفر   )+9(

ات املرتبطة بالدخل، وب�شورة رئي�شَيّة يف جمايل العمالة  املوؤ�رِشّ

من  فارتفعت  ذاتها  الفرتة  خالل  �شاءت  ة،  االقت�شادَيّ والتبعَيّة 

41 أنظر: UNDP, 1998, Chapter 1 لالطالع على عرض عام ملقاربات التنمية البشرية 

واالقتصادية، وبوجه خاص على املؤشرات التي أنشأها "برنامج األمم املتحدة اإلمنائي" لتقييم 
جوانب التنمية والرفاهية اخملتلفة.

Yahya, 2004. 42
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م�شتويات  يف  ن 
ّ
التح�ُش اإَنّ  ال�شكان.  اإجمايل  من   %52 اإىل   %43

تلبية احلاجات االأ�شا�شَيّة غري امل�شبعة – كما �شنناق�س اأدناه - 

يحجب تراجعًا يف نوعية التعليم وم�شتوياته، ف�شاًل عن اإختالل 

التوازن بني التوّزع اجلغرايف للمن�شاآت واحلاجة اإليها.

2.1 اإنعدام الأمن والنزاعات 

ة  ن التي طراأت على �شورة لبنان االقت�شادَيّ
ّ
اإتخذت وجوه التح�ش

�شنوي  منّو  معّدل  بتحقيق  ر�شمية  توقعات  ب�شدور  �شمح   
ً
منحى

من 6% اىل 7% لفرتة 2005-2007. ول�شوء احلظ، ونظراً ل�شل�شلة 

اغتيال  �شملت  التي  واخلارجية  الداخلية  املفجعة  االأحداث  من 

يف  االإ�رشائيلية  واحلرب  احلريري  رفيق  االأ�شبق  الوزراء  رئي�س 

الداخلي؛  ال�شيا�شي  اال�شطراب  وا�شتمرار   ،2006 )يوليو(  متوز 

تركت  وقد  هذا.  النمو  معَدّل  حتقيق  من  مطلقًا  لبنان  ن  يتمَكّ مل 

هذه االأحداث اآثاراً عميقة على البيئة االإقت�شادية – االإجتماعية 

وقع  لها  وكان  املا�شية؛  الثالث  ال�شنوات  امتداد  على  للبنان 

كارثي على معَدّل النمو ال�شنوي الذي هبط اإىل نحو 1،6% خالل 

2005-2007. وبحلول �شهر حزيران )يونيو( 2008 بلغ الدين 

العام االإجمايل 44،5 مليار دوالر، فيما بلغ الدين العام ال�شايف 

43
40،4 مليار دوالر.

2.1.1 اغتيال رئي�س الوزراء

من  ع�رش  الرابع  يف  احلريري  رفيق  الوزراء  رئي�س  اغتيال  ل  �شَكّ

وع�رشين فليحان  با�شل  النائب  مع   ،2005 )فرباير(  �شباط 

 

فا�شاًل يف حياة  اً  حَدّ خة،  مفَخّ ل�شيارة  هائل  اإنفجار  مدنيًا، يف 

ال�شارع  اإىل  املواطنني  األوف  مبئات  دفع  فقد  ال�شيا�شَيّة.  لبنان 

عملية  اأعقبا  اللذين  ال�شهرين  طوال  ت 
ّ
ا�شتمَر احتجاج  حركة  يف 

ى اإىل ا�شتقالة احلكومة وان�شحاب القوات ال�شورية  االغتيال، ما اأَدّ

]نحو 14،000 جندي[ التي متركزت يف لبنان منذ عام 1978. 
واأف�شى ذلك اإىل تقُلّ�س الدور املهيمن الذي كانت �شورية ت�شطلع 

�شدور  منذ  ة  خا�شّ اللبناين،  الداخلي  القرار  �شنع  عملَيّة  يف  به 

 واأعقبت جرمية اغتيال احلريري 
44

اتفاق الطائف يف عام 1990. 

�شل�شلة من االغتياالت ال�شيا�شَيّة طالت ثماين �شخ�شيات ر�شمَيّة 

وجورج  ق�شري،  �شمري  وال�شحايف  املثقف  �شمت  ة،  وع�شكرَيّ

حاوي، والنواب جربان تويني، بيار اجلميل، وليد عيدو وجورج 

غامن، والعميد يف اجلي�س اللبناين فران�شوا احلاج والنقيب يف قوى 

45
االأمن الداخلي و�شام عيد وعدداً كبرياً من املواطنني.

ب�شورة  االقت�شادي  الن�شاط  تراجع  االأحداث  لهذه  نتيجة 

مقَدّرة ن�شبة  اىل  احلقيقي  النمّو  تديّن  اىل  اأّدى  ما  دراماتيكية، 

بـ 1%. وقد دفعت �شدمة االغتيال واال�شطراب ال�شيا�شي وتزعزع 

امل�شتهلكني  واأبقت  لبنان،  عن  بعيداً  امل�شتثمرين  بكبار  االأمن 

يف بلدهم. وفاقم الو�شَع ارتفاُع اأ�شعار النفط والدعُم املقَدّم اىل 

46
ن من تغطية تكاليفها االإ�شافية. موؤ�ش�شة كهرباء لبنان لتتمَكّ

 ال�شكل 2.1: الأ�رش املحرومة بح�شب املحافظات 2004

 

امل�شدر: برنامج االمم املتحدة االمنائي، وزارة ال�شوؤون االجتماعية،2006، تطور خارطة اأحوال املعي�شة يف لبنان بني عامي 1995-2004، بريوت.

44 وقد تورَّطت سورية أيضاً سياسياً وعسكرياً خالل احلرب األهلية. وتعود التوتُّرات بني لبنان وسورية 

إلى عهد االنتداب الفرنسي وفترة االستقالل عندما قبلت سورية على مضض بلبنان دولًة مستقلة.
45 في عام 2005 شملت االغتياالت املثقف والصحافي سمير قصير (2 حزيران/ يونيو)، وجورج 

حاوي (21 حزيران/ يونيو)، والنائب جبران تويني (12 كانون األول/ ديسمبر). وفي عام 2006 اغتيل 
النائب والوزير بيار اجلميل (21 تشرين الثاني/ نوفمبر). وفي عام 2007 اغتيل النائبان وليد عيدو 
(13 حزيران/ يونيو) وجورج غامن (19 أيلول/ سبتمبر)، والعميد في اجليش اللبناني فرانسوا احلاج 
(12 كانون األول/ ديسمبر). وفي عام 2008 اغتيل النقيب في قوى األمن الداخلي وسام عيد (25 
كانون الثاني/ يناير). كما جرت محاوالت خالل الفترة نفسها الغتيال النائب والوزير مروان حماده 
(2 تشرين األول/ أكتوبر 2004)، والصحافية مي شدياق والوزير الياس املر. وباإلضافة إلى ذلك، 

حدث خالل الفترة الزمنية نفسها 14 تفجيراً في بيروت واملناطق القريبة منها.
سة كهرباء لبنان" زهاء 650 مليون  "مؤسَّ 46 في عام 2005 بلغت التحويالت من املوازنة إلى 

دوالر أميركي.

Ministry of Finance, (2008) Debt and Debt Markets, Quarterly 43 
Bulletin, Issue No. 5, Quarter II, available at:
http://www.finance.gov.lb/NR/rdonlyres/31BCB444-B1AD-44D4-
86E2-2EDFF0F1F06A/0/DebtDebtMarketsQII2008.pdf
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ت انتخابات �شنة 2005 الربملانَيّة ميزان القوى �شمن  وقد غرَيّ

حظيت  جديدة  حكومة  ت�شكيل  اإىل  وانتهت  النيابي،  املجل�س 

بتاأييد وا�شع. وُعقدت بني اآذار )مار�س( وحزيران )يونيو( 2006 

47
14 جل�شة يف اإطار احلوار الرامي اىل امل�شاحلة الوطنية. نحو 

يف  الرئي�شيني  وال�شا�شة  الطوائف  زعماء  احلوار  طاولة  ت  و�شَمّ

البالد؛ وبدا اأَنّ لبنان اأ�شبح على م�شارف انطالقة جديدة. كانت 

اغتيال  اأعقبت  التي  االقت�شادية  التحِدّيات  وبرغم  عالية،  الثقة 

جهوداً  ال�شنيورة  فوؤاد  الوزراء  رئي�س  حكومة  بذلت  احلريري 

االقت�شاد. وبني متوز  واإنعا�س  املايل  الو�شع  ملحوظة ملعاجلة 

ات  املوؤ�رِشّ كل  كانت   2006 )يونيو(  وحزيران   2005 )يوليو( 

النمو  معَدّل  باأَنّ  قويٍة  عاٍت  وتوُقّ ناٍت 
ّ
حت�ُش ُتظهر  العامة  املالية 

ل  ع اأن ي�شِجّ الفعلي ل�شنة 2006 �شيبلغ 5-7%. وكان من املتوَقّ

ال�شادرات زيادة  قت  اأرقامًا قيا�شية، فيما حَقّ ال�شياحي  املو�شم 

من  اأكرث  االأويل  املوازنة  فائ�س  وت�شاعف   ،%30 تفوق  بن�شبة 

ل ميزان املدفوعات – الذي كان يعاين من عجز  اأربع مرات، و�شَجّ

مقداره 1،5 مليار دوالر يف حزيران )يونيو( 2005- فائ�شًا بلغ 

 اثني ع�رش �شهراً، وع�شَيّة اندالع حرب 
ّ
2،6 مليار دوالر بعد م�شِي

اإ�رشائيل على لبنان يف متوز )يوليو( 2006.

2.1.2 حرب متوز )يوليو( 2006

عقب اختطاف جنديني اإ�رشائيليني يف 12 متوز )يوليو( 2006، 

�شَنّت اإ�رشائيل على لبنان هجومًا كا�شحًا اأودى بحياة الكثري من 

املواطنني واأنزل دماراً كبرياً باملمتلكات واالأرزاق، وكان له اأثر 

للبنان.  واالجتماعية  الكلَيّة  ة  االقت�شادَيّ البيئتني  على  كارثي 

فقد ُقِتَل زهاء 1،187 مواطنًا جُلّهم من الن�شاء واالأطفال، وُجرح 

حوايل 4،398 �شخ�شًا )اأ�شيب 15% منهم بعاهات دائمة(، فيما 

اأُجرب ربع ال�شكان )مليون مواطن( على النزوح خالل الفرتة التي 

واملدنَيّة  ة  املادَيّ التحتَيّة  البنى  اأ�شيبت  وقد  احلرب.  ا�شتغرقتها 

ة باأ�رشار بالغة ودّمر الق�شف اجلوي  واخلدمات واملن�شاآت العاَمّ

اأحياء  عن  ف�شاًل  البقاع،  و�شهل  لبنان  جنوب  يف  باأكملها  قرى 

ال�رشر  اأو  الدمار  وطال  اجلنوبية،  بريوت  �شاحية  يف  برّمتها 

زهاء  ر  ُدِمّ اأو  ت�رَشّر  باالأرقام  االأخرى.  املن�شاآت  مئات  اجلزئي 

ر  )ُدِمّ بلدة  قرية/   354 على  عة  موَزّ �شكنية  وحدة   117661

اأكرث من 96،000 وحدة  نحو 12،000 منزل، وت�رَشّرت جزئيًا 

رت  �شكنَيّة(، مبا بلغت كلفته التقديرية 1،8 مليار دوالر. كما دَمّ

الهجمات جزءاً كبرياً جداً من بنية البالد التحتَيّة منها: 91 ج�رشاً، 

3 مطارات، 11 م�شت�شفى، 35 عيادة �شحية ومركزاً طبيًا، 342 

مات غري احلكومية. وا�شتهدفت  مدر�شة، والعديد من مراكز املنَظّ

الهجمات مبا�رشة نحو 30 موؤ�ش�شة �شناعية كبرية و900 موؤ�ش�شة 

املوؤ�ش�شات  اإجمايل  من   %13 من  يقرب  وما  متو�شطة و�شغرية، 

منفجرة  غري  قنبلة  مليون   1.2 قرابة  وانت�رشت  جداً.  ال�شغرية 

)UXOs(، خالل االأيام االأخرية للنزاع على رقعة ُتقَدّر م�شاحتها 

ثة؛  ع من االأرا�شي الزراعية التي باتت ملَوّ بـ 32 مليون مرت مرَبّ

فيما لوث الت�رُشّب النفطي املقَدّر بـ 15،000 طن امتدادت كبرية 

من ال�شاطئ اللبناين. اأ�شف اإىل كل ذلك بقاء 430،000

 اجلدول 2.1: تكاليف حرب متوز )يوليو( 2006 املبا�رشة 

االأ�رشارالقطاع

)مالين الدوالرات(

االأ�رشار 

)%(

1204،3النقل

1605،7الكهرباء

1354،8االت�شاالت

401،4املياه وال�رشف ال�شحي

150،5ال�شحة

451،6التعليم

القطاع ال�شناعي/ التجاري

)مبا يف ذلك القطاع غري الر�شمي(

38013،6

2107.5الزراعة والري

1،70060،7االإ�شكان )كلفة التعوي�س(

2،800100االإجمايل

امل�شدر: 

CDR, 2006، War Damage Assessment and Restoration Program 
– Preliminary Damage Assessment Report, prepared  by Khatib 
& Alami.

االن�شحاب  بعد  اللبنانية  االأرا�شي  يف  منفجر  غري  اأر�شي  لغم 

االإ�رشائيلي يف عام 2000. ومنذ توقف القتال قتل 27 �شخ�شًا 

ه 323 �شخ�شًا بفعل القنابل واالألغام غري املنفجرة  وُجِرح وت�شَوّ

ات[. ]اأنظر ق�شم املوؤ�رِشّ

ًا  اقت�شادَيّ و�شعًا  احلرب  قّو�شت  املادي،  الدمار  اإىل  باالإ�شافة 

ٍة �شديدة ال�شعوبة. فقد كان الوقع  ق اإثر ظروٍف �شيا�شَيّ واعداً حتَقّ

االقت�شادي للحرب وح�شار االأيام الثالثة والثالثني وا�شع النطاق 

 على جميع القطاعات بدرجات متفاوتة، ابتداًء من فئة �شغار 
ّ
واأثر

ر  ا اأَثّ املزارعني اىل ال�شياحة والنقل واالإنتاج ال�شناعي، اإلخ...؛ مَمّ

اأّن هذا  تبنّي  ذلك  اللبنانيني. عالوًة على  اآالف  يف معي�شة مئات 

النزاع �شيوؤّثر يف املدَينْي املتو�شط والبعيد على خلق منا�شب العمل 

ارتفعت  وقد  الدخل.  توليد  على  والقدرة  االقت�شادية  واالإنتاجية 

اأعداد  البالد هجرة  15%، و�شهدت  اإىل نحو  البطالة خالل احلرب 

كبرية من ال�شباب ذوي املهارات. وُقِدّرت تكاليف احلرب املبا�رشة 

بـ 2،8 مليار دوالر اأمريكي، طال اأكرث من 60% منها قطاع االإ�شكان. 

اأما التكاليف غري املبا�رشة اأو اخل�شائر املقَدّرة يف املردود والدخل 

قطاعا  ـل  وحتَمّ دوالر،  مليار   2،2 حدود  بلغت  فقد   2006 لعام 

يكون  وقد  اخل�شائر.  تلك  من  االأعظم  الن�شبة  وال�شياحة  ال�شناعة 

االقت�شادي  امل�شتقبل  على  مدًى  اأطول  اأثر  بلبنان  الثقة  خل�شارة 

وال�شياحة. العقارات  كقطاعي  حمَدّدة،  قطاعات  وعلى  للبلد 

وهكذا، فقد عرف االإقت�شاد اللبناين على مدى عام 2006 مزيجًا 

الوطني  اأّولهما احلوار  تاأثري عاملني  م حتت  الركود والت�شُخّ من 

االإ�رشائيلية.  احلرب  مفاعيل  وثانيهما  اآنذاك،  يجري  كان  الذي 

بنود  ستة  من  أربعة  على  توافق  حصول  من  بالرغم  نتائج،  أّية  يُثمر  لم  هذا  أنَّ  بيد   47
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ن�شبة  اأعلى  7%، وهي  بن�شبة   2006 عام  م خالل  الت�شُخّ وارتفع 

خالل ع�رش �شنوات، ثم �شاء الو�شع اأكرث مع النق�س احلا�شل يف 

االإمدادات نتيجة احل�شار الذي فر�شته اإ�رشائيل اأثناء احلرب، ما اأَدّى 

م معًا. كذلك تدهورت املالية  اإىل و�شع اإختلط فيه الركود والت�شُخّ

عة يف  العامة ب�شبب ارتفاع  عجز اخلزينة من ن�شبة 8% كانت متوَقّ

اأوا�شط ال�شنة اإىل 12% يف نهايتها، االأمر الذي رفع ن�شبة الدين اإىل 

الناجت املحلي االإجمايل اىل 181%. وباإ�شافة تكاليف االإعمار يف 

فرتة ما بعد احلرب ارتفع الدين العام اإىل 41 مليار دوالر اأمريكي.

ملواجهة هذا الو�شع قَدّمت احلكومة اللبنانية يف 31 اآب )اأغ�شط�س( 

2006، اأي بعد اأقل من ثالثة اأ�شابيع على وقف القتال، برناجمًا 

باأولويات التعايف ال�رشيع  يف موؤمتر للمانحني الدوليني دعت اإليه 

"برنامج االأمم املتحدة  ال�شويدية بالتن�شيق الوثيق مع  احلكومة 

دوالر  مليون   900 نحو  جمع  يف  املوؤمتر  جنح  وقد  االإمنائي". 

ر�شدت لعملية النهو�س الفوري واملبكر. كما اأطلق منوذج جديد 

يف اأ�شاليب اعادة االإعمار يدعو القطاع اخلا�س والدول املانحة 

اىل تبِنّي قرية اأو ج�رش، والتّكفل بكامل عملية اإعادة البناء. وقد 

اأثبت القطاع اخلا�س اللبناين مرة جديدة �شهولة تكُيّفه ومرونته، 

ال�شيما عرب اإحت�شانه مبادرة تبّني اجل�شور. وخالل �شنة واحدة، 

رتها  دَمّ التي  التحتية  البنى  �شبكات  من   %90 قرابة  بناء  اأعيد 

التعوي�شات  دفع  فيه  يكتمل  يكاد  الذي  الوقت  ويف   
48

اإ�رشائيل.

اإعمار  فاإَنّ  واملت�رِشّرة،  رة  املدَمّ املنازل  عن  احلكومية  املالية 

وُيعزى  اأطول،  وقتًا  ي�شتغرق  ة 
ّ
املدمر واالأحياء  املنازل  هذه 

العراقيل  �شَبّبت  كما  وفداحتها.  االأ�رشار  حجم  اإىل  جزئيًا  ذلك 

البريوقراطية وال�شيا�شية - ف�شاًل عن جملة تعقيدات يف اإجراءات 

حتديد امللكية، وخ�شو�شًا يف �شاحية بريوت اجلنوبية- تاأخرياً 

اإ�شافيًا يف تنفيذ العملية.

 الإطار 2.1: تنب ج�رشاً

لبنان،  على  اإ�رشائيل  حرب  دمرتها  التي  والت�شعني  الواحد  اجل�شور  من 

اأعيد بناء واحٍد واأربعني ج�رشاً بجهود خم�س ع�رشة �رشكة خا�شة واأفراٍد، 

ج�رشا".  "تنَبّ  عنوان  حتت  اللبنانية  احلكومة  اأطلقتها  مبادرة  اإطار  يف 

جتاريًة  و�رشكاٍت  م�شارف  املبادرة  هذه  مع  جتاوبوا  الذين  بني  ومن 

ت�شامنهم  اإبداء  يف  جميعًا  رغبوا  اأ�شخا�س  عن  ف�شاًل  ونواب،  خا�شًة 

تربز  االإعمار،  عملية  يتجاوز  ما  ويف  ودعمها.  البالد  اإعمار  عملية  مع 

هذه امل�شاهمات الكرمية باعتبارها �شهادة على الدور الذي ا�شطلع به 

القطاع اخلا�س، وما يزال، يف البالد.

2.1.3 نهر البارد 2007

لبنان،  �شمال  يف  اأخرى  اأزمة  اإنفجرت   2007 )مايو(  اأيار  يف 

االإ�شالم"  "فتح  م�شَلّحي  بني  عنيفة  ا�شتباكات  اندلعت  عندما 

واجلي�س اللبناين. ودارت معظم املعارك التي دامت ثالثة اأ�شهر يف 

تخَلّلها ق�شف  الفل�شطينيني وحميطه  البارد لالجئني  نهر  خميم 

179 جنديًا و50 مدنيًا  النزاع مقتل  جوي ومدفعي. وجنم عن 

الالجئني  )من  �شخ�س   27،000 ونزوح  م�شَلّحًا،  عن�رشاً  و226 

الفل�شطينيني ومن اللبنانيني القاطنني يف بلدات قريبة من منطقة 

اال�شتباكات(، وتدمري نحو 85% من ُبَنى املخَيّم التحتية، العامة 

املجاورة.  املناطق  يف  التحتَيّة  الُبنى  اإىل  اإ�شافة  واخلا�شة، 

ارتفعت ن�شبة البطالة يف املنطقة اإىل ما يقرب من 79% مقارنة 

بن�شبة 29% قبل اندالع النزاع. كما اأَنّ املناطق الواقعة يف اجلوار 

ة  االقت�شادَيّ الناحية  من  بعيد  حٍدّ  اإىل  رت  تاأَثّ للمخَيّم  االأو�شع 

ب�شبب الدمار احلا�شل. ومنذ انتهاء النزاع، كانت  3621 عائلة 

تة، كالبيوت اجلاهزة  اأماكن نزوح موؤَقّ رة تقيم يف  ال تزال مهَجّ

يف  امل�شتاأجرة،  اأوال�شقق  اجلماعية  اأواملراكز  امل�شتوعبات  اأو 

حني ت�شكن 571 اأ�رشة عائلة لدى عائالت ا�شت�شافتها يف خمَيّم 

رة من خمَيّم نهر البارد. وُيقَدّر اإجمايل  البَدّاوي واالأجزاء غري املدَمّ

مليون   445 بـ  وحميطه  للمخيم  والتاأهيل  االإعمار  اإعادة  كلفة 

دوالر، و�شيتّم ذلك خالل ال�شنوات القليلة القادمة. ومن اأ�شل هذا 

نت احلكومة اللبنانية من جمع 123 مليون دوالر يف  املبلغ متَكّ

موؤمتر املانحني الذي انعقد يف "فيينا" يف عام 2008.

2.2 النزاع ال�شيا�شي )2008-2006(

ال�شيا�شي  اال�شتقطاب  انقلب  والنزاعات،  احلروب  يتجاوز  ما  يف 

مار�س  اآذار/   14 )اأكرثية  الرئي�شيتني  ال�شيا�شيتني  الكتلتني  بني 

اإثر انتخابات عام  اآذار/ مار�س( الذي بداأ يتبلور  و"معار�شة" 8 

التفا�شيل،   حاد. وبعيداً عن 
ّ
اإىل نزاٍع �شيا�شٍي 2005 الربملانية، 

اأثر  فقد جتَلّى هذا النزاع يف ثالثة مواقف كربى، كان لكٍلّ منها 

حا�شم على االزدهار واالأمن االجتماعَيّني. ففي 11 ت�رشين الثاين 

اأحزاب  اإىل  ينتمون  وزراء  �شتة  احلكومة  من  ا�شتقال  )نوفمرب( 

حتالف "املعار�شة" ال�شيا�شَيّة، اأو 8 اآذار، االأمر الذي حدا بالبع�س 

النواب  واأُقِفَل جمل�س  " غري �رشعي" .  الوزراء  اعتبار جمل�س  اىل 

ة واال�شتثنائَيّة فتعّذر عليه انتخاب رئي�س  وتعطّلت الدورات العادَيّ

جديد للجمهورية ]اأنظر الف�شل الثالث[. وظَلّت البالد، من الناحية 

الفعلَيّة، من دون هيئة ت�رشيعَيّة عاملة مّدة �شنة ون�شف �شنة، ومن 

ى اإىل �شلل  دون رئي�س للجمهورية طيلة �شتة اأ�شهر، االأمر الذي اأَدّ

عمل احلكومة.

�شا�شة  بداأ  اإذ  �شديداً  تدهوراً  العام  اخلطاب  تدهورم�شتوى  كذلك 

 8 التحالفني يرتا�شقون االتهامات باخليانة. وبادر حتالف  ِكال 

اآذار )مار�س( يف 1 كانون االأول )دي�شمرب( 2006 اإىل االعت�شام 

وا�شتغرق  با�شتقالة احلكومة.  التجاري مطالبًا  يف و�شط بريوت 

هذا االعت�شام �شنة ون�شف �شنة اأقفل معه قلب املدينة وترك اأثره 

على النمو االقت�شادي وثقة امل�شتثمرين بلبنان.

باإ�رشاب  املعار�شة  قامت   2007 )يناير(  الثاين  كانون  ويف 

الإجبار احلكومة على اال�شتقالة، فاأّدى ذلك اىل  ا�شتباكاٍت طائفَيّة 

بريوت  يف  �شغرية  �شارعية  مناو�شات  �شل�شلة  يف  االأوىل  كانت 

ة يف  وعموم البالد، مبا يف ذلك يف منطقتي البقاع وعكار وخا�شّ

املناطق املختلطة طائفيًا. وقد بلغت هذه املناو�شات ذروتها يف 

7 اأيار )مايو( 2008، حني اندلع القتال يف بريوت واأعقبه نزاع

اللبنانية  احلكومة  موقع  أنظر  اإلعمار  ببرامج  املتعلقة  اإلضافية  املعلومات  من  ملزيد   48
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اأغلقت  اأن  2008. وكان  )اأغ�شط�س(  اآب  م�شَلّح يف طرابل�س خالل 

اأ�شبوع،  ا�شتباكات بريوت املدينة ومطارها ومرفاأها الأكرث من 

منطقتني  يف  وفو�شى  دماراً  طرابل�س  يف  القتال  اأحدث  فيما 

متجاورتني داخل املدينة؛ وجنم عن هذه اال�شتباكات �شقوط عدد 

كبري من القتلى واجلرحى. 

ويف اأيار )مايو( 2008، ويف حماولٍة لو�شع حٍدّ للماأزق الع�شكرِيّ 

للجمهورية،  رئي�س  انتخاب  اأجل  ومن  لبنان،  يف   
ّ
وال�شيا�شِي

 من القوى 
ّ
فَوّ�شت "جامعة الدول العربية" دولة قطر، بدعٍم �شمنٍي

خمتلف  بها  يقبل  �شالم  �شفقة  يف  البحث  والعاملية،  االإقليمية 

ي "اتفاق الدوحة"  االأطراف اللبنانيني. وقد مَتّ التو�شل اىل ما �ُشِمّ

 ظاهريًا خطوات اأ�شا�شية توافق عليها خمتلف االأطراف
ّ
اأقر

ٌ
الذي 

من �شاأنها تثبيت دعائم ا�شتقرار طويل االأمد، على اأن ُترتك جميع 

ال�شوؤون االأخرى لُتناَق�س يف احلوار الوطني الذي �شي�رشف عليه 

للجمهورية.  جديداً  رئي�شًا  اإنتخابه  بعد  �شليمان  مي�شال  الرئي�س 

وكان من اأهّم هذه االأمور التوافق على اإحياء قانون عام 1960 

يف  االنتخابات  الإجراء  اأ�شا�شًا  الق�شاء  على  القائم  االنتخابي 

ن  عام 2009. واحلكمة يف ذلك اأَنّ من �شاأن هذا القانون اأن يوؤِمّ

اتفاق  مهّد   كذلك  الربملان.  يف  الطوائف  ملختلف  عاداًل  متثياًل 

الدوحة الطريق اأمام انتخاب العماد مي�شال �شليمان رئي�شًا جديداً 

للجمهورية.

الفا�شحة  الطائفية  ال�شبغة  كان  الرئي�شي  القلق  م�شدر  اأّن  غري 

االأطراف  و�شلوكات  ال�شائد  ال�شيا�شي  اخلطاب  مّيزت  التي 

حمطات  وال�شيما  االإعالم،  ا�شطلع  وقد  الالحقة.  واالإ�شتباكات 

االأحزاب  متّلك  عنى  وقد  العملية.  هذه  يف  حا�شم  بدور  التلفزة، 

اأَنّ هذه الو�شائل  ال�شيا�شية حمطات تلفزة معينة ودعمها ماليًا، 

التي  للجهات  ال�شيا�شية  باملواقف  مبا�رشة  التزمت  االإعالمية 

امل�شتخدمة  ولغتها  العام  خطابها  م�شتوى  هبط  وقد  ترعاها. 

بتنا�شب مبا�رش مع خطاب ال�شيا�شيني الذين متِثّلهم. عالوة على 

يف  الدوحة  يف  عليه  اأُتفق  الذي  االنتخابي  القانون  ي�شهم  ذلك، 

اأو املدين  الوطني  التمثيل  الطائفي على ح�شاب  التمثيل  تكري�س 

)اأنظر الف�شل الثالث لالطالع على مناق�شة للقانون االنتخابي(. 

وغّني عن البيان اأن هذه العوامل تركت اآثاراً خطرية على اإزدهار 

البالد طويل االأمد.

2.3 خيارات �شيا�شية )2006-1993(

اخليارات  رت  اأَثّ االأمن  واأزمة  ال�شيا�شي  املاأزق  اإىل  باالإ�شافة 

اأوائل الت�شعينات خالل فرتة اإعمار ما  ِخَذت يف  اُتّ ال�شيا�شة التي 

ة  واالقت�شادَيّ واالجتماعَيّة  ال�شيا�شَيّة  ال�شورة  على  احلرب  بعد 

رت تلك اخليارات على  ة اأَثّ املتوقّعة للبنان. فعلى اجلبهة ال�شيا�شَيّ

اجلهود االإ�شالحية وفاقمت االنق�شامات الطائفَيّة يف البالد. وعلى 

ال�شنوي،  النمو  معَدّالت  هبوط  يف  �شاهمت  االقت�شادية  اجلبهة 

ات  موؤ�رِشّ يف  ن 
ّ
حت�ُش اإىل  االجتماعَيّة  اجلبهة  على  ت  اأَدّ حني  يف 

بالدخل. املرتبط  الفقر  يف  زيادة  مع  مرتافق  ة  الب�رشَيّ التنمية 

ة  ومن الناحية ال�شيا�شَيّة، فاإَنّ عدم تنفيذ اتفاق الطائف -وخا�شّ

اإن�شاء  واإلغاء طائفية الربملان عرب  ة  بنوده املتعلقة بالالمركزَيّ

ا�شت�رشاء  اإىل  ى  اأَدّ الدينَيّة-  الطوائف  فيه  تتمَثّل  لل�شيوخ  جمل�س 

الطائفيني  الزعماء  نفوذ  ودعم  البالد  يف  الطائفَيّة  االنق�شامات 

وباملقابل،  الدولة.  نفوذ  ح�شاب  على  احلرب  واأمراء  التقليديني 

جمموعات  قبل  من  ُبذلت  التي  العديدة  املحاوالت  من  وبالرغم 

املجتمع املدين وعدد من القادة ال�شيا�شيني، اأخفقت اجلهود الرامية 

ال�شخ�شية. ونتيجة لذلك، تظّل  اىل ت�رشيع قانون مدين لالأحوال 

طوائفهم  بتو�شط  حمكومة  بالدولة  اللبنانيني  املواطنني  عالقة 

ويظلون غري مت�شاوين اأمام القانون عندما يتعَلّق االأمر باأحوالهم 

الثالث. الف�شل  يف  مطّوالً  املوا�شيع  هذه  و�شتناق�س  ال�شخ�شَيّة. 

ال�شنوي يف  النمو  وعلى اجلبهة االقت�شادية كان متو�شط ن�شبة 

فرتة ما بعد احلرب االأهلية، وال�شَيّما بني عامي 1993 و2004، 

اإعمار  اإعادة  عة يف خمتلف برامج  اأقل من ن�شف الن�شبة املتوَقّ

حني  ويف  الت�شعينات.  عقد  من  االأول  للن�شف  احلرب  بعد  ما 

هدفًا  الثابتة(  )باالأ�شعار   
49

%8 ن�شبة  ت�شع  الربامج  هذه  كانت 

  2004-1993 لفرتة  الفعلية  الن�شبة   تتجاوز  مل  لها،  تقريبيًا 

ب�شكل  العام  الدين  ازداد  ذاته،  الوقت  ويف  فقط.   
50

%3 حدود 

هذا  خدمة  وكلفة  العام  فالدين  الت�شعينات.  اأوا�شط  منذ  هائل 

الناجت   و16% من 
51

%178 التوايل  الدين )كانت نتيجتهما على 

املحلي االإجمايل يف 2006(  اأجّتها نحو اخلروج عن ال�شيطرة، 

اإىل   ،2002 عام  منذ  مرة  الأول  ل،  حتَوّ االأويل  الفائ�س  الأَنّ 

اأَنّ احلكومة ا�شتعادت فائ�شها  2006. ومع  يل يف عام  اأَوّ عجز 

قت االأهداف الرئي�شَيّة التي و�شعتها  يل يف عام 2007 وحَقّ االأَوّ

"للم�شاعدات الطارئة يف فرتة ما بعد احلرب"  يف املجال املايل، 
فقد طبع الركود و/ اأو الرتاجع جماالت هامة اأخرى لالأقت�شاد 

م، فيما  الفعلي؛ كالهجرة اإىل اخلارج والبطالة ومعدالت الت�شُخّ

ارتفع عدد الفقراء كما �شرنى بعد قليل.

اأ�شهم كّل  التي  ال�شيا�شية  ونورد يف ما يلي بع�شًا من اخليارات 

منها بن�شب متفاوتة يف ن�شوء الو�شع العام الراهن:

  خطط اإعمار ما بعد احلرب الأهلية: اقرُتحت يف فرتة ما بعد 

هيكلتهما.  واإعادة  واملجتمع  الدولة  الإعمار  خطط  عَدّة  احلرب 

وا�شتهدفت هذه اخلطط ب�شورة رئي�شية وعلى نطاق وا�شع اإعادة 

تاأهيل الُبنى التحتَيّة وتطويرها، وال�شَيّما الكهرباء واالت�شاالت 

Council for Reconstruction & Development (CDR), 1994, Horizon49 

2000 – Plan for Construction and Development, Beirut, Leba-
non.
Ministry of the Economy, Lebanese National Accounts 1997 – 50 
2004, available at: http://www.economy.gov.lb/MOET/English/
Panel/EconomicResearchAndPrices/EconomicResearch/Na-
tionalAccounts.htm (Accessed June 2008)
Ministry of Finance, General Debt Overview, available at: 51

http://www.finance.gov.lb/Public+Finances/Public+Debt/
Public+Debt+Overview/General+Debt+Overview.htm (Accessed 
June, 2008)
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املياه  واإمدادات  واملرفاأ  كاملطار  ة  احليوَيّ العامة  واملن�شاآت 

بني  ومن  والطرق.  واملدار�س  وامل�شت�شفيات  ال�شحي  وال�رشف 

الذي   ،(Horizon 2000)  "2000 "اآفاق  برنامج  اخلطط  تلك 

واإعادة  واملادية  التحتية  الدولة  ُبنى  باإعمار  اأ�شا�شًا   
َ
ُعِني

تاأهليها، يف اإطار عملية كان ُينتظر منها �شمنًا اأن تطلق م�شاراً 

تنتقل منافعه من القمة اىل القاعدة ويوؤدي اىل منو اقت�شادي 

الحق. وحالت اأ�شباب متعددة دون تنفيذ الربنامج  وظَلّ العديد

"اخلطة اخلم�شيَّة"  اأما   .
52

2000" بعيد املنال "اآفاق  اأهداف  من 

بالكامل  تطَبّق  مل  لكّنها  دة  حمَدّ تنموية  اأهدافًا  و�شعت  فقد 

عملية  �شياق  يف  غاياتها  حتقيق  عن  ك�شابقاتها  ابداًوق�رّشت 

بعيد  حٍدّ  II" اإىل  ز موؤمترا "باري�س I" و"باري�س  التنفيذ. وقد رَكّ

ال�شيا�شي  املاأزق  لكَنّ  العام،  بالدين  املرتبطة  امل�شائل  على 

راتهما تنفيذاً تامًا.
ّ
عرقل تنفيذ مقَر

اأّنها رّكزت بالرغم من  وما تت�شارك فيه معظم هذه اخلطط هو 

ة  نطاقها الوا�شع تركيزاً رئي�شيًا على اإعمار الُبنى التحتَيّة املادَيّ

�شاملة  مقاربة  يف  االأخرية  هذه  اإدماج  دون  تاأهيلها،  واإعادة 

ملعاجلة االختالالت االقت�شادية الكلَيّة الكربى وتعزيز التنمية 

يف  اإنه  اإذاً  القول  ميكن  العامة.  �شات 
ّ
املوؤ�َش واإ�شالح  القطاعَيّة 

االجتماعَيّة  ات  املوؤ�رِشّ حت�شني  يف  امل�رشوعات  �شاهمت  حني 

�شاملة  تنموية  روؤية  اإىل  كلها  افتقرت  فقد  ة،  واالقت�شادَيّ

الب�رشي  الراأ�شمال  يف  اأواًل  ت�شتثمر  روؤية  اللبناين؛  لالإقت�شاد 

ملعاجلة  الت�شِدّي  �شياق  يف  الن�شبي  التمّيز  م�شادر  من  وغريه 

هذا  واأّدى  واملناطقَيّة.  القطاعية  و�شبه  القطاعَيّة  االإحتياجات 

على  االإعمار  لعملية  الكلي  االأثر  من  احلَدّ  اىل  ال�شِيّق  الرتكيز 

التحتَيّة  البنية  من  كبريًة  ن�شبة  اأَنّ  رغم  االقت�شادي؛  النمو 

اأُن�ِشئت  فيما  بالكامل،  تاأهيلها  اأعيد  قد  كانت  للبالد  ة  املادَيّ

تعزيز  و�رشورة  االجتماعية  الق�شايا  حتَظ  ومل  جديدة.  ُبنى 

االأخرية  االآونة  يف  اإال  باالهتمام  اخلا�س  القطاع  مبادرات 

امل�رشوعات،  من  عدد  خالل  من  رئي�شَيّة  ب�شورة  ذلك   ومّت   .

االقت�شادي  ال�شندوق  و"برنامج  املجتمعية   التنمية  كم�رشوع 

االإمناء  "جمل�س  من  كالهما  ويتخذ   للتنمية"؛  واالجتماعي 

واالإعمار" مركزاً له.

احلرب  بعد  ما  فرتة  يف  ال�شعيفة  الإجتماعية  ال�شيا�شات   

الأهلية:  بالرغم من الزيادة الكبرية ن�شبيًا التي طراأت على ح�شة 

النفقات االجتماعية العامة من اإجمايل النفقات احلكومية ]اأنظر 

بعد  ما  فرتة  يف  االإجتماعية  ال�شيا�شات  ق  حتِقّ مل   ،]2.2 ال�شكل 

بينها  من  متعّددة  والأ�شباب  املاأمولة.  النتائج  االأهلية  احلرب 

الوا�شحة  املعايري  ونق�س  ال�شالحيات  وتداخل  الروؤية  ت�رشذم 

تنجح  وامل�رشوعات، مل  املبادرات  ة  وتكرارَيّ املتوّخاة  لالأهداف 

االقت�شادي  النمو  بني  ة  الهَوّ َج�رْشِ  يف  العامة  النفقات  زيادة 

واحلرمان االقت�شادي-االجتماعي والتخفيف من وطاأة خمتلف 

الف�شل  واالإق�شاء االجتماعي. و�شيعالج  واله�شا�شة  الفقر  اأ�شكال 

الرابع من  التقرير هذه الق�شايا بالتف�شيل.

من العائدات العامة تدريجياً من %60 في عام 1994 إلى %32 في عام 1997 ]لالطالع 
 Yahya, على حتليل نقدي للخطة أنظر: UNDP, 1997a, pp. 42-47. وانظر أيضاً 

ل خلطط اإلعمار اخملتلفة[. 2002 لالطالع على حتليل مفصَّ

اإلجمالي  احمللي  للناجت  اخملتطُّ  السنوي  النمو  معدل  يلي: بلوغ  ما  نذكر  األهداف  هذه  52 من 

نحو %11 بني عامي 1992 و1997؛ اخلفض التدريجي اخملتطُّ لعجز املوازنة إلى %30 في 
عام 1997، وحتقيق فائض نسبته %15 في عام 2000؛ إنقاص نسبة إجمالي خدمة الدين 

 ال�شكل 2.2: الإنفاق الجتماعي العام، 2005-1994 

 

امل�شدر: اجلمهورية اللبنانية، بـرنـامـج عـمـل لتعزيـز �شبكـات احلمـايـة الجتمـاعيـة واإمكانيـة احل�شول على اخلدمـات الجتمـاعيـة الأ�شا�شيـة، ورقة عمل مقدمة 

.2007 ،III اىل موؤمتر باري�س

الن�شبة املئوية لالإنفاق االجتماعي العام من الناجت املحلي االإجمايل اإجمايل االإنفاق االجتماعي العام    
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 ال�شكل 2.3: ت�شكيلة الراأ�شمال الثابت الإجمايل والعام، 2004-1997 

MoET 2005; Presidency of the Council of Ministers, 2007 :امل�شدر

ًا، نتيجة �شيا�شة التو�شع    العجز العام والَدّين العام: هما، جزئَيّ

يف االإنفاق العام املرتافقة مع �شيا�شة التثبيت النقدي ال�شارمة 

اأَنّ  غري   .)1990( االأهلية  احلرب  انتهاء  عقب  اعُتمدتا  اللتني 

 1997 التناق�س بعد عام  الو�شفة اجتهت نحو  م�شاعفات هذه 

مع تباطوؤ �رشعة الزيادة يف االإنفاق العام. وازداد الو�شع تفاقمًا 

مع  ال�رشاع  وا�شتمرار  املحِلّي  ال�شيا�شي  اال�شتقرار  اإهتزاز  بفعل 

و2006(،  و1996   1993 االأعوام  خالل  انفجر  )الذي  اإ�رشائيل 

ما رافقه من خ�شائر كبرية يف االأرواح واالأرزاق، وبطء خطوات 

اإ�شالح القطاع العام.

ق الراأ�شمال املحلي    احلوافز الإ�شتثمارية للقطاع اخلا�س: تدُفّ

ذات  احلكومية  اخلزينة  �شندات  اإىل  الفرتة  هذه  يف  واالأجنبي 

حد  للعمالة  موِلّدة  اإنتاجية  اأن�شطة  نحو  ولي�س  العالية  الربحية 

يجدر  وما  اقت�شادي.  منو  حتقيق  على  الكامنة  لبنان  قدرة  من 

ذكره يف هذا ال�شدد اأَنّ اإجمايَلّ اال�شتثمار هبط بني عامي 1998 

االن�شحاب  بعد  يرتفع  بداأ  ثم   ،].2.3 ال�شكل  يبنِيّ  ]كما  و2002 

 ."II "باري�س  املانحني  موؤمتر  وانعقاد  لبنان  من  االإ�رشائيلي 

اإجمايل  من  كبرياً  جزءاً  اخلا�شة  اال�شتثمارات  لت  �شَكّ وقد  هذا، 

اإىل  االأقل  على  منها   %75 بن�شبة  تّوجه  الذي  الثابت  الراأ�شمال 

جمايل االإعمار والعقارات.

2.4 النتائج القت�شادَيّة-الجتماعَيّة

2.4.1 تداخل جغرافيات الفقر والنزاع

لبنان،  على  االأمن  وانعدام  للحروب  الكارثي  االأثر  عن  بعيداً 

االأفقر  ال�رشائح  اأَنّ  والفقر  النزاع  جغرافيات  بني  التداخل  يعني 

من ال�شكان يف املناطق االأفقر من البالد هي من حتّملت الق�شط 

االأوفرمن املعاناة. فاأكرث من 60% من اأولئك الذين يعي�شون يف 

اأق�شية بنت جبيل و�شور والنبطية ومرجعيون وبعلبك، ف�شاًل عن 

�شت للق�شف 
ّ
�شاحية بريوت اجلنوبية، اأي يف املناطق التي تعر

االأ�ّشد على مدى اأيام احلرب الثالثة والثالثني، هم اأنف�شهم الذين 

كانوا يعي�شون يف فقر مدقع قبل اندالعها. وزاد هذا التداخل �شظف 

واإق�شاءهم.  ه�شا�شتهم  وفاقم  اأ�شاًل،  املرتّدية  معي�شتهم  ظروف 

فعلى �شبيل املثال، خُل�س م�شٌح اأجرتُه بعد احلرب "وزارة ال�شوؤون 

االجتماعية" و"اإدارة االإح�شاء املركزي" و"برنامج االأمم املتحدة 

االإمنائي" و"منظمة العمل الدولية" اإىل اأَنّ 80% من هوؤالء الذين

روا بفعل حرب عام  يعي�شون يف االأق�شية امل�شار اإليها اأعاله ُهِجّ

ق�شدوا رين  املهَجّ هوؤالء  من   %36 من  يقرب  ما  واأّن   
54

2006

عائالتهم طلبًا للملجاأ، فيما عمد 20% منهم اإىل ا�شتئجار منازل 

خا�شة بهم. وجلاأ 17% منهم لدى اأ�شدقاء اأو اأقرباء اآخرين. ومل 

55
ين اىل ديارهم حتى االآن.

ّ
يعد بع�س هوؤالء املهجر

)inventories( ل الراأ�شمال الثابت االإجمايل والعام وتغري املخزون ل الراأ�شمال الثابت العام                            ت�شُكّ ت�شُكّ

جمعت ونُشرت بتوجيه وإرشاد من "روبرت كسباريان"، بيروت، لبنان.
54برنامج االمم املتحدة االمنائي، وزارة الشؤون االجتماعية،2006، تطور خارطة أحوال املعيشة في 

لبنان بني عامي 1995-2004، بيروت.
برنامج االمم املتحدة االمنائي، وزارة الشؤون االجتماعية، 1998، خارطة أحوال املعيشة في لبنان، 

بيروت
 CDR and ESFD, 2004, Social Development Strategy

 UNDP, MOSA, CAS, ILO (2008) Post-War Assessment, Ibid. 55

Lebanese Republic, Ministry of Economy & Trade, 2005, 53 

Economic Accounts of Lebanon 1997-2002، 
جمعت ونُشرت بتوجيه وإرشاد من "روبرت كسباريان"، بيروت، لبنان.

Lebanese Republic, Presidency of the Council of Ministers, 
Economic Accounts Mission, 2007, Economic Accounts of Leba-
non 2005، 
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ال�شكل 2.4: الن�شبة املئوية للنازحني من بيوتهم خالل حرب 

2006 بح�شب املحافظات

 

امل�شدر:

UNDP, MOSA, CAS, ILO (2008) Post-War Social Assessment, 
Lebanon

 

بانخفا�س  العائالت  من   %65 قرابة  اأفادت  ذلك،  على  عالوًة 

اأفادت    %2،9 بن�شبة  مقارنًة  احلرب،  بعد  ما  فرتة  يف  مداخيلها 

اأَنّ مقدار الرتاجع تاأّثر اأي�شًا مب�شتويات  نها. وما هو جلي 
ّ
بتح�ُش

قَلّ  التي  االأ�رش  اأفادت 67،7% من  مداخيل ما قبل احلرب حيث 

دخل الواحدة منها عن 400،000 ل.ل. ، اأو احلّد االأدنى لالأجور، 

مداخيل  ذات  منها   %46،1 بن�شبة  مقارنة  اأو�شاعها،  بتدهور 

زادت على 2،500،000 ل.ل.

الأ�رش  معي�شة  م�شتوى  على  طراأت  ات  تغرُيّ  :2.5 ال�شكل 

بح�شب الدخل ال�شهري )قبل احلرب وبعدها(

 

 .Ibid :امل�شدر

على  اإعتماداً  اأكرث  وجعلتها  االأ�رش  هذه  فقر  احلرب  فاقمت  لقد 

امل�شاعدات اخلارجية، ال�شّيما من قبل املنظمات غري احلكومية 

من   %21،5 قرابة  ذكرت  فقد  ال�شيا�شي.  االنتماء  ذات  املحلية 

خالل  خمتلفة  منظمات  من  م�شاعدات  تلّقت  اأّنها  العائالت 

اإنتهاء  بعد  م�شاعدات  تلَقّت  اأنها  منها   %26 وقالت  احلرب، 

تلَقّت  العائالت  من   %72 اأَنّ  اإىل  اأي�شًا  امل�شح  ي�شري  و   
56

احلرب.

 %17،8 مقابل  اأوالدها،  من  احلرب  خالل  مالية  م�شاعدات 

بعد  ما  فرتة  وخالل  �شيا�شية.  اأحزاب  من  م�شاعدات  تلَقّت 

دراماتيكي  نحو  على  ال�شيا�شية  االأحزاب  زادت  مبا�رشة  احلرب 

االأخ�س  وعلى  باحلرب؛  رة  املتاأِثّ للعائالت  املالية  م�شاعداتها 

ع م�شاعدات نقدية بعد ايام من توقف  "حزب اهلل" الذي بداأ يوِزّ
بامل�شاعدات  اخلا�شة  االأرقام  اأَنّ  بيد   .].2.6 ]ال�شكل  القتال 

عرب  ُقَدّمت  غالبيتها  اأن  اىل  نظراً  كثرياً  خمتلفة  كانت  العينية 

احلكومية. املوؤ�ش�شات 

ال�شكل 2.6: م�شادر امل�شاعدات املالية للعائالت املعوزة 

قبل احلرب وبعدها

 

.Ibid :امل�شدر

واالأمر نف�شه ي�شُحّ بالن�شبة اإىل اأزمة خمَيّم نهر البارد واال�شتباكات 

اأ�شاب  حيث  والبقاع،  طرابل�س  يف  الحق  وقت  يف  اندلعت  التي 

معظم الدمار وال�رشر املناطق ذات البنى املادية واالإقت�شادية 

الظروف  االأخرية  اال�شتباكات  وفاقمت  االأ�شد �شعفًا.  والتعليمية 

وزادت  فيها،  اندلعت  التي  املناطق  ل�شكان  ال�شيئة  املعي�شَيّة 

حرمانهم من اخلدمات والفر�س.

2.4.2 الت�شامن الجتماعي

من االأمور اجلديرة بالتنويه يف هذا ال�شياق الت�شامن الالفت الذي 

اللبنانيني  املواطنني  ت�شابق  بكيفية  وجتَلّى  احلرب  خالل  ظهر 

اإىل تقدمي العون اىل مليون نازح يف جميع اأنحاء البالد. وقد عرث 

تركوا مكان ال�شكن الرئي�شي اأثناء احلرب

مل يرتكوا منزلهم الرئي�شي، اأو هم مل يكن االأ�شخا�س امل�شمولون بامل�شح 

مع عائالتهم اأثناء احلرب

ن
ّ
حت�ُش ال اإجابة         تدهور                    ال تغرُيّ 

56 تالحظ الدراسة أن البيانات عن املساعدات تشمل فقط دعم العائالت أثناء احلرب واألشهر 

 .(2007 فبراير  يناير-شباط/  الثاني/  (كانون  معه  وتزامنت  مباشرة  املسح  سبقت  التي 
ستغيِّر  أنها  ح  واملرجَّ مشمولة،  ليست  املسح  إمتام  بعد  املوّزعة  املساعدات  فإنَّ  وبالتالي، 

نة بصورة أساسية.  البيانات املضمَّ

بعد احلرب اأثناء احلرب  
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جبل  يف  عامة  من�شاآت  يف  ماأوى  على  النازحني  من  كبري  ق�شم 

العامة  االأماكن  من  وغريها  املدار�س  وال�شَيّما  وبريوت،  لبنان 

بالو�شائل  يحظوا  اأن  دون  من  العبادة(  دور  فيها  )مبا  واخلا�شة 

والطالب  املهن  واأ�شحاب  املغرتبون  فتعا�شد  اأنف�شهم.  الإعالة 

هذه  دعم  �شبل  تنظيم  على  العاديني  املواطنني  من  وغريهم 

جانب   اىل  امليدانية  امل�شاعدات  قّدم  من  اأول  وكانوا  العائالت 

منظمات املجتمع املدين املحلية. و�شارع هوؤالء اإىل اإقامة �شبكات 

وحتى  لهم،  الطبية  والعناية  الغذاء  وتوفري  النازحني  الإيواء  دعم 

التعليم وو�شائل الرتفيه. وفتحت املدار�س الر�شمية واخلا�شة ابوابها 

 عفوٍيّ يعرفه لبنان. واأخذت منظمات املجتمع 
ّ
يف اأكرب جهٍد اإغاثٍي

املدين املختلفة التي مل ي�شبق للعديد منها اأن مار�شت اأعمال االإغاثة، 

على عاتقها م�شوؤولية العناية بالنازحني يف تلك املدار�س. وكان 

من بني هذه الهيئات منظمة “Relief Lebanon”، وهي مبادرة 

اغرتابية جنحت يف جمع م�شاعدات بلغت قيمتها زهاء مليون دوالر 

غري  منظمة   45 ي�شُمّ  حتالف  وهو  "�شامدون"  ومركز  اأمريكي؛ 

مت تاأمني امللجاأ والعون للعائالت النازحة ثم وا�شلت  حكومية نَظّ

عملها يف املناطق املت�رِشّرة بعد احلرب، وفرق الدعم من اجلامعة 

االأمريكية يف بريوت وجامعة القدي�س يو�شف التي وفرت الرعاية 

رة و�شواها من اخلدمات ف�شاًل عن عدٍد  املهَجّ للعائالت  ال�شحية 

ال ُيح�شى من االأ�شخا�س الذين فتحوا بيوتهم الأنا�س مل يعرفوهم 

املحتاجة  العائالت  اىل  الغذاء  لتقدمي  مطابخهم  و�شّخروا  قباًل  

املبادرات[  هذه  بع�س  على  وق�شة" لالطالع  ق�شة  "مائة  ]اأنظر 
وتوىل جميع هوؤالء توزيع املواد الغذائية املو�شبة وترّبعات عينية 

الأطفالهم. والرعاية  الرتفيه  و�شائل  ووّفروا  النازحني  على  اأخرى 

ورغم اأن هذا النوع من الت�شامن االجتماعي لي�س باالأمر اجلديد يف 

املجتمع اللبناين على االإطالق، فاإَنّ ال�شياق الذي حدث فيه ومتّثل 

ظاهرة  كان  احلرب،  الئمة  يتحمل  من  حول  عميقة  خالفات  يف 

ال�شدائد. يف  وت�شامنها  اأّمة  �شمود  على  و�شهادة  االأهمية  بالغة 

 II 2.4.3 حتدّيات ملبادرات الإ�شالح احلكومية: باري�س
ومابعده

كانت احلكومة اللبنانية قبل حرب متوز )يوليو( 2006 يف املراحل 

ة حول خطة مقرتحة لالإ�شالح االإقت�شادي  االأخرية من عملية ت�شاورَيّ

"بريوت-1".  املانحني  موؤمتر  اإىل  تقدميها  ُيفرَت�ُس  كان  واملايل 

وبالنظر اإىل عدم اال�شتقرار ال�شيا�شي يف لبنان، فقد عقد املوؤمتر يف 

باري�س لُيطَلق عليه ا�شم موؤمتر "باري�س III"، وجنح يف جمع قرابة 7 

مليارات دوالر كمنح وقرو�س للبنان. ]الإطار 2.2.[.

التي  االإجراءات  فاإن  للتقييم،  مبكراً  الوقت  زال  ما  حني  ويف 

االجتماعَيّة  اخلدمات  تقدمة  جمال  يف  احلكومة  اتخذتها 

 ،"III وا�شرتاتيجَيّة خف�س الفقر متا�شيًا مع تنفيذ اتفاق "باري�س

هذه  وت�شمل  ُيرتقب.  كما  القريب  امل�شتقبل  يف  ثمارها  �شتوؤتي 

نظم  واإر�شاء  الفقر  لتخفي�س  اأمان  �شبكات  توفري  االإجراءات 

نة وتنفيذ اإ�شالحات يف وزارات الرتبية وال�شحة 
ّ
ا�شتهدافَيّة حم�َش

وحت�شني  امل�رشوعات  تكرارية  لتجاوز  االجتماعَيّة  وال�شوؤون 

فعالية اخلدمات، وت�شكيل جلنة وزارية خمتلطة ُتعنى بامل�شائل 

االجتماعية وتكون م�شوؤولًة عن و�شع وتنفيذ ا�شرتاتيجية تنمية 

االأطراف  خمتلف  بني  التن�شيق  كذلك  ت�شمل  وطنَيّة  اجتماعية 

املعنّية بتوفري اخلدمات الرئي�شَيّة.

ة واالجتماعَيّة ال�شائدة يف  غري اأَنّ الظروف ال�شيا�شَيّة واالقت�شادَيّ

الربنامج. وهناك  تنفيذ هذا  اأمام  البالد تطرح حتديات متعّددة 

م�شاألة رئي�شَيّة تتمثل يف كيفَيّة احلفاظ على اال�شتقرار االجتماعي 

واإدامته، ويف الوقت نف�شه موا�شلة االلتزام باإ�شتمرار م�شتويات 

االإنفاق الراهنة وتعديل اأ�شعار ال�شلع واخلدمات العامة الرئي�شَيّة 

�شات 
ّ
)كالبنزين والكهرباء، اإلخ...(، وت�رشيع عملية خ�شخ�شة موؤ�ِش

على  )ال�رشيبة  الرئي�شَيّة  ال�رشائب  بع�س  ورفع  خمتارة،  ة  عاَمّ

�شيا�شة  واعادة هيكلة  الفوائد(،  وال�رشيبة على  امُل�شافة  القيمة 

الدعم احلكومي. ويكتنف الغمو�ُس حتليَل الكلفة – النفعية للنتائج 

يزداد  غمو�س  وهو  ال�شيا�شية،  التوجهات  هذه  ملثل  املُنتظرة 

اأَنّ  وطاأة يف ظروف عدم اال�شتقرار ال�شيا�شي والع�شكري. وبرغم 

اأثر هذه التعديالت املالية واالقت�شادية  احلكومة ارادت تلطيف 

امل�شتطاع  قدر  اجتماعيًا  وال�شعيفة  املحتاجة  الفئات  على 

ة؛ لكَنّ  تها املالَيّة واالقت�شادَيّ باإ�شافة اأجندة اجتماعية اىل خَطّ

هذا اخليار تعرقل ب�شبب العقبات الرئي�شَيّة التالية:

اأوًل، اإَنّ االإنق�شامات ال�شيا�شية العميقة امل�شتمرة يف لبنان تعِوّق 

خلق مناخ مالئم للنمو االإقت�شادي، وتطوير البنى االإقت�شادية. 

ل اإىل توافق وطني بني االأطراف الرئي�شية  فهي حتول دون التو�شُّ

الكربى  االجتماعية  االإ�شالحات  بحجم  يتعَلّق  ما  يف  املعنية 

وم�شمونها واخليارات املتاحة. باالإ�شافة اإىل ذلك، اأوقفت الفرتة 

ال�شائعة خالل  جتميد عمل الربملان التي دامت 18 �شهراً اجلهود 

ب�شِنّ  املرتبطة  الت�رشيعَيّة  االإجراءات  جميع  و�شّلت  االإ�شالحَيّة 

القوانني واإقرار املرا�شيم ذات ال�شلة باالإ�شالحات التي دعا اإليها 

موؤمتر "باري�س III"، وتنفيذها.

رها وتقلقلها،  ثانيًا، تَتّ�شم الظروف االجتماعَيّة الراهنة ب�شَدّة توُتّ

رة،  املدِمّ  2006 )يوليو(  متوز  حرب  تداعيات  ب�شبب  فقط  لي�س 

الذي �شّجعته جملة  م  الت�شُخّ اأي�شًا ب�شبب االرتفاع احلاد يف  بل 

م  الت�شُخّ فم�شتويات  والدولَيّة.  واالإقليمَيّة  الداخلَيّة  العوامل  من 

املرتفعة ترتك اأثراً �شلبيًا على القوة ال�رشائية لك�شبة االأجور الذين 

ُعِدّلت  الذين  النا�شطني،  ال�شكان  اإجمايل  ثلثي  حوايل  ي�شكلون 

اأجورهم اال�شمَيّة اأخرياً والأول مرة منذ �شنة 1996. غري اأَنّ هذه 

الزيادة كانت �شئيلة ال تعّو�س االإرتفاع الكبري يف االأ�شعار.

بلغت  ن�شبة   1996 عام  منذ  الرتاكمي  م  الت�شُخّ معَدّل  ل  �شَجّ

ن  مكِوّ يف  الكبرية  الزيادة  ذلك  على  االأمثلة  ومن   
57

 .%60 نحو 

الغذاء �شمن دليل �شعر امل�شتهلك. وكما يبنِيّ ال�شكل 2.7. اأدناه، 

من  ن�شبيًا  اأعلى  ب�شورة  الدليل  هذا  يف  الغذاء  ن  مكِوّ ارتفع  فقد 

57 جتدر املالحظة أنَّ "دليل سعر املستهلك" الذي تصدره "إدارة اإلحصاء املركزي" غير متوفِّر 

عن الفترة السابقة لشهر كانون الثاني (يناير) 1998.
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 الإطار 2.3: دليل �شعر امل�شتهلك ودليل �شعر الغذاء

ن "دليل �شعر امل�شتهلك" الراهن ال�شادر عن موؤ�ش�شة البحوث واال�شت�شارات من نحو 215 بنداًً اإنفاقيًا ُجمعت لها اأ�شعار نحو 900 منتج على اأ�شا�س منتظم.  يتكَوّ

ِنّفت هذه البنود يف ت�شع فئات تختلف من حيث تثقيلها كما هو مبنَيّ يف اجلدول التايل: وقد �شُ

التثقيل )%(   الفئة 

35،40 االأطعمة وامل�رشوبات 

6،55 املالب�س واالأحذية 

6،49 ال�شكن 

8،18 �شلع ا�شتهالكية معّمرة 

9،82 ال�شحة 

14،39 النقل واالت�شاالت 

12،45 التعليم 

2،70 اأوقات الفراغ 

4،02 العناية ال�شخ�شية ومنتجات اأخرى 

الغذائية حتظى باأعلى ح�شة من  اأَنّ املواد  الغذاء وامل�رشوبات فقط. ومبا  ا�شعار فئة  الطارئة على م�شتويات  ات  التغرُيّ الغذاء" باحت�شاب  "دليل �شعر  يو�شع 

متو�شط اإنفاق االأ�رش ذات الدخل املتديِنّ واملتو�شط، ميكن اأن يكون لتغريات اأ�شعار تلك املواد اأثر كبري على "دليل �شعر امل�شتهلك" العام اأو االإجمايل. وهذا يعك�س 

م على ظروف معي�شة هذه العائالت. بدوره اأثر الت�شُخّ

 III الإطار 2.2: باري�س 

نت �شت دعائم مرتابطة، هي: كان برنامج االإ�شالح املقَدّم اإىل موؤمتر "باري�س III" خطة �شاملة ت�شَمّ

  اإ�شالحات معِزّزة للنمو لزيادة االإنتاجية وخف�س الكلفة وتعزيز تناف�شَيّة االقت�شاد اللبناين.

�شًا وه�شا�شًة.
ّ
ات االجتماعَيّة وتطوير �شبكات االأمان االجتماعي حلماية �رشائح ال�شكان االأكرث تعُر   اأجندة الإ�شالح القطاع االجتماعي لتح�شني املوؤ�رِشّ

متّدرجة قوية تهدف اإىل زيادة فائ�س املوازنة االأويل عرب تن�شيق االإنفاق و�شبطه وزيادة العائدات بطرق تقِلّل  اأثرها ال�شلبي على الفقراء اإىل 
ُ
  هيكلة مالية 

احلد االأدنى.

ه اأ�شا�شًا واأواًل نحو زيادة اال�شتثمار وخف�س املديونية العامة وت�رشيع النمو االقت�شادي.   برنامج خ�شخ�شة موَجّ

اإقرا�س القطاع اخلا�س، وحتافظ على نظام م�رشيف  ل عملية  ا�شتقرار االأ�شعار وت�شِهّ اإىل احلفاظ على  ا�شعار ال�رشف ترمي  �شيا�شة نقدية حكيمة  ت�شمل   

�شليم.

ة بخف�س   رزمة معونات ت�شاعد لبنان على متويل تكاليف حرب متوز )يوليو( املبا�رشة وغري املبا�رشة، ف�شاًل عن ا�شتكمال جهود الهيكلة املحلية، خا�شّ

م�شتحقات الفوائد على الدين العام وخلق نوع من الثقة الالزمة لت�شجيع القطاع اخلا�س على اال�شتثمار والتخفيف من اآالم عملية الهيكلة املحلية بعد احلرب.

وكانت اأهداف هذا الربنامج الرئي�شَيّة:

1( حتديث االقت�شاد وع�رشنته، وخلق بيئة مالئمة لتحقيق ن�شب منو حقيقي )4-6%( يف املدى املتو�شط.

2( حتقيق اال�شتقرار االقت�شادي بو�شع الدين العام الكبري للبنان على �شكة هابطة بغية الق�شاء على م�شدر رئي�شي من م�شادر ال�شعف، وذلك من خالل: )اأ( 

خف�س امليزان املايل االإجمايل يف املدى املتو�شط اإىل اأقل من 3% من الناجت املحلي االإجمايل، )ب( زيادة الفائ�س االأويل تدريجًا من 2% من الناجت املحلي 

االإجمايل )2005( اإىل 8% بحلول عام 2010، )ج( خف�س ن�شبة الدين من الناجت املحلي االإجمايل على نحو ثابت يف املديني املتو�شط والبعيد.

ر اأ�شاًل حتقيق هذا الهدف 
ّ
ات االجتماعية وزيادة املعونات االجتماعية حلماية الفقراء. وكان من املقر 3( خلق فر�س عمل ويف الوقت ذاته حت�شني املوؤ�رِشّ

االأخري جزئيًا من خالل "خطة العمل االجتماعي".

لـ  االإجمايل  االرتفاع  االأكرب يف  العامل  االأخرى، وهو  نات  املكِوّ

"دليل �شعر امل�شتهلك". وهذا يعني اأَنّ الفئات ذات الدخل املتو�شط 
اأكرث من غريها بالزيادة التي تطراأ على االأ�شعار،  ر  املتدين تتاأَثّ

للغذاء.  �س  يخ�شّ ما  غالبًا  نفقاتها  من  الكربى  الن�شبة  اإَنّ  حيث 

باجتاهات  حتمًا  يتاأثر  الوطني  م  الت�شُخّ معَدّل  اأَنّ  رغم  ختامًا، 

اأ�شعاف  م الدولية، فاأنه يعادل يف لبنان اأكرث من ثالثة  الت�شُخّ

املعدل الو�شطي ال�شائد يف البلدان املتقِدّمة.

اأعلى  اأ�شبح  هو  االأدنى  اخلط  الفقر حتت  انت�شار  اأَنّ  برغم  ثالثًا، 

م  قلياًل من امل�شتوى الذي كان عليه يف عام 2002، فاإَنّ الت�شُخّ

ات االقت�شادية- املتزايد يرتك اأثراً �شلبيًا على جملة من املوؤ�رِشّ

االقت�شادية- االأو�شاع  يف  احلا�شل  والرتاجع  االجتماعية. 

الفقر  خط  حتت  يعي�شون  من  على  فقط  ر  يوؤِثّ ال  االجتماعية 

)وبتحديد اأكرث حتت خط الفقر االأدنى(، بل اإّنه يهِدّد اأي�شًا �رشائح 

وتَتّ�شم  مبا�رشة  االأعلى  الفقر  خط  فوق  تقع  كبرية  اجتماعية 

بح�شا�شية �شديدة حيال ال�شدمات الداخلَيّة واخلارجَيّة. وهذا ما 

�شُيناَق�س يف الف�شل الرابع.
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 3. التنمية الب�رشَيّة الوطنَيّة

ة  اإزاء هذه اخللفية من االأحداث، كيف �شارت عملية التنمية الب�رشَيّ

يف لبنان؟ هل ابتعدت عن توجهاتها املا�شية؟ كيف ُتقارن مع 

بلدان اأخرى متو�شطة الدخل اأو مع بلدان عربية؟ ما هي امل�شائل 

التنمية  يف  ليتقَدّم  االعتبار  بعني  لبنان  ياأخذها  اأن  يجب  التي 

ة بطريقة عادلة؟ الب�رشَيّ

التي جنمت  االآثار ق�شرية املدى  �شبق  ويف حني �رشحنا يف ما 

بعيدة  اآثارها  تقييم  فاإَنّ  املا�شية،  القليلة  ال�شنوات  اأحداث  عن 

لكّن من  الوقت.  من  �شيتطلب مزيداً  ة  الب�رشَيّ التنمية  املدى على 

الوا�شح اأن اأداء لبنان، رغم عدم  اال�شتقرار ال�شيا�شي واال�شطراب  

ال�رشق  منطقة  يف  اأخرى  بلدان  اأداء  من  اأ�شواأ  يكن  مل  الع�شكري، 

تلك  من  كالعديد  لبنان،  اأَنّ  والواقع  اأفريقيا.  و�شمال  االأو�شط 

البلدان، �شهد ما ميكن اعتباره مفارقة. ففي حني اأَنّ فقر الدخل 

التنمية  ات  موؤ�رِشّ نت 
ّ
حت�َش نحوه،  اأو  االأخري  العقد  خالل  تفاقم 

وتلبية  االأ�شا�شَيّة  اخلدمات  اإىل  الو�شول  ن 
ّ
حت�َش كما  ة،  الب�رشَيّ

احلاجات االأ�شا�شَيّة. و�شاهمت تقدمات خدمات التعليم وال�شحة 

املعلنة.  اأهدافها  بع�س  بلوغ  يف  ت  ق�رَشّ واإْن   ، التطور  هذا  يف 

وباخت�شار، تفيد االإ�شتنتاجات امل�شتقاة من اخلربة  –كما �شرنى 

التنمية  باأن من املمكن حتقيق منافع هائلة يف جممل  اأدناه- 

التعليم وال�شحة حتى مع  للبلد عرب االهتمام بخدمات  الب�رشية 

تدين م�شتويات منّو الدخل.

 ال�شكل 2.7: تطور دليل �شعر الغذاء مقابل دليل ال�شعر العام

 

امل�شدر: ادارة االح�شاء املركزي، موؤ�رش الإ�شتهالك

 الإطار 2.4: قيا�س التنمية الب�رشَيّة

ِمَم لت�شهيل عقد املقارنات بني البلدان واملناطق. وهو يقي�س املنجزات االإجمالية  ة. وقد �شُُ ب �شامل للتنمية الب�رشَيّ ة" هو مقيا�س مرَكّ اإن "دليل التنمية الب�رشَيّ

قة يف بلٍد ما يف ثالثة اأبعاد اأ�شا�شَيّة: املتحِقّ

ع.   طول العمر، مقي�شًا مبتو�شط العمر املتوَقّ

  املعرفة  قيا�شًا على ن�شبة  معرفة البالغني القراءة والكتابة ون�شبة االلتحاق االإجمايل امل�شرتك يف النظام املدر�شي.

  م�شتوى معي�شي الئق، قيا�شًا على ن�شيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل ا�شتناداً اإىل قدرته ال�رشائَيّة )PPP( بالدوالر االأمريكي.

ز ح�رشاً  ة" االهتمام التجريبي الذي يحظى به تقييم العمليات التنموية. فدليل التنمية الب�رشية ال يرِكّ ع "دليل التنمية الب�رشَيّ
ّ
نات الثالثة، و�ِش يف اإطار هذه املكِوّ

على االإجناز االقت�شادي )كما يفعل الناجت الوطني االإجمايل GNP(، اإذ ي�شع لكل ُبعٍد حَدّين اأدنى واأق�شى، ثم يبنِيّ موقع كل بلٍد بالن�شبة اىل هذه املعايري 

ويعرّب عنه بقيمة ترتاوح بني �شفر وواحد.

م متو�شط املنجزات، فهو ال ينطوي على اأي اختالفات اأو تفاوتات جن�شانَيّة �شمن بلد ما. وبالتايل، ُت�شتخَدُم قيا�شات اأخرى  ة" يقِوّ والأَنّ "دليل التنمية الب�رشَيّ

.)GEM( ومقيا�س التمكني اجلن�شاين ،)GDI( والتفاوتات اجلن�شانية )HPI-1( "1-ة، كـ "دليل الفقر االإن�شاين ات التنموية الب�رشَيّ الحت�شاب مثل هذه املوؤ�رِشّ
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3.1 قيا�س التنمية الب�رشَيّة

3.1.1 دليل التنمية الب�رشية

ة" )HDI( باعرتاٍف وا�شٍع،  كاملوؤ�رّش  يحظى "دليل التنمية الب�رشَيّ

الرئي�شي للتنمية الب�رشية ]االإطار 2.4.[. ويف جهود االإعمار التي 

النمو  عن  جنم  احلرب،  بعد  ما  فرتة  اأي  الت�شعينات،  ان  اإَبّ ُبِذَلت 

وال�شحة  التعليم  جمايل  يف  الكبرية  واال�شتثمارات  االقت�شادي 

يف  كبري  ن 
ّ
حت�ش الت�شعينات-  من  االأول  الن�شف  يف  –وال�شَيّما 

ة. لكّن االإعالن يف وقت الحق عن هبوط  موؤ�رشات التنمية  الب�رشَيّ

ن�شبة منّو ن�شيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل من 4% يف كّل 

من عامي 1996 و1997، اإىل 3% يف عام 1998، و1% يف عام 

ن الذي كان 
ّ
1999، و�شفر يف املائة يف عام 2000، اأبطاأ التح�ُش

ة". ويف عام 2002 بداأت الن�شبة  طراأ على "دليل التنمية الب�رشَيّ

 ،2003 عام  يف   %14 اإىل  ثم   ،%4،5 اإىل  لرتتفع  جمَدّداً  تزداد 

و13% يف عام 2004 و ُيحتمل اأن يكون ذلك ناجتًا عن اجتماع 

 ،2005 بلبنان. ويف عام  II" وازدياد ثقة امل�شتثمرين  "باري�س 
اإثر اغتيال رئي�س الوزراء رفيق احلريري، هبط ن�شيب الفرد من 

الناجت املحلي االإجمايل بن�شبة 5% تقريبًا.

لبنان  دليل  قيمة  بقيت  النمو،  يف  التقُلّبات  هذه  من  وبالرغم 

البيانات  وفق  احُت�شَبت  �شواء  ن�شبيًا،  ثابتة  ة  الب�رشَيّ للتنمية 

للتنمية  لبنان  دليل  قيمة  وتاأتي  دوليًا.  اأم  وطنيًا  املوَلّدة 

من  قلياًل  ادنى  ًا،  وطنَيّ املوَلّدة  البيانات  اىل  امل�شتند  ة،  الب�رشَيّ

ة العاملي؛ ويرجع ذلك  قيمته التي ترد يف تقرير التنمية الب�رشَيّ

االلتحاق  ن�شب  اإجمايل  بيانات  اإَنّ  اأواًل،  االأ�شباب.  من  عدد  اإىل 

امل�شتخَدمة  البالغني  لدى  والكتابة  القراءة  ومعرفة  املدر�شي 

 )HDR( العاملي  ة  الب�رشَيّ للتنمية  و2008   2007 تقريري  يف 

فيما  زمنًا،  اأقدم  م�شوٍح  على  مبنَيّة  اختطاطاٍت  اىل  ا�شتندت 

الوطني للتنمية  "التقرير  ات ذاتها يف  ا�شتندت تقديرات املوؤ�رِشّ

د االأهداف  ة " )NHDR( اإىل امل�شح االأُ�رَشي الوطني متعِدّ الب�رشَيّ

اىل  املركزي" واأّدى  االإح�شاء  "اإدارة  اأجرته  الذي   2004 لعام 

ون�شب  امل�شرتك  االإجمايل  املدر�شي  االإلتحاق  ن�شب  مراَجَعة 

ت ن�شبة  �شَ ُخِفّ البالغني. ويف حني  القراءة والكتابة لدى  معرفة 

معرفة  معَدّالت  زيدت   ، املراجعة  اإطار  يف  االإجمايل  االلتحاق 

ر  يوؤِثّ وال  طفيفًا  التعديل  هذا  وكان  والكتابة.  القراءة  البالغني 

ة". ثانيًا، كان للمراجعة  "دليل التنمية الب�رشَيّ كثرياً على قيمة 

الكبرية يف م�شتويات ن�شيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل، 

التي اأُجِرَيت يف اإطار التحديث االإح�شائي االأخري لتقرير التنمية 

امل�شتويات  هذه  ُرفعت  اإذا  اأكرب،  اأثر   )HDR( العاملي  ة  الب�رشَيّ

اأي   ،)2006( دوالراً   9،741 اىل   )2004( دوالراً   5،837 من 

رت هذه املراجعات يف ن�شيب الفرد  بن�شبة 70% تقريبًا. وقد اأَثّ

ة"  الب�رشَيّ التنمية  "دليل  قيم  على  االإجمايل  املحلي  الناجت  من 

هذه  ُتطَبّق  وعندما  متفاوتة.  بدرجات  البلدان  لكل  العائدة 

لبنان  يف  ة  الب�رشَيّ التنمية  دليل  احت�شابات  على  املراجعات 

مل   )rank( الت�شنيفية  ومرتبته  قيمه  اأَنّ  يّت�شح   ،2007 لعام 
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 .)UNDP, 2008( َس يف باديء االأمر� تتقَلّب كما افرُتِ

 اجلدول 2.2: مقارنة بني دليل  املوؤ�رشات الوطنية والعاملية

الوطني الدليل

2008

العاملي 

2008-2007

العاملي 

2008

ة 0،7910،7720،796دليل التنمية الب�رشَيّ

0،7790،7590،783دليل التنمية اجلن�شانَيّة

غ. م.غ. م.0،349مقيا�س التمكني اجلن�شاين

غ. م.7،48،5دليل الفقر الب�رشي-1

--23،6دليل الفقر الب�رشي-2

ة-دليل دليل التنمية الب�رشَيّ

التنمية اجلن�شانية

-5-1غ. م.

َل على دخل الفرد )القدرة ال�رشائية  ة": ا�شُتح�شِ بالن�شبة اإيل قيم "دليل التنمية الب�رشَيّ

املتحدة  االأمم  برنامج  العاملي"،  ة  الب�رشَيّ التنمية  "تقرير  من  االأمريكي(  بالدوالر 

االإمنائي )UNDP(. ُقِدّرت ن�شب االلتحاق املدر�شي االإجمايل ومعدالت معرفة القراءة 

والكتابة على اأ�شا�س بيانات امل�شح االأُ�رَشي الوطني املتعِدّد االأهداف لعام 2004

ة للبنان  اأدَلّة التنمية الب�رشَيّ ما هو وا�شح من متابعة توّجهات 

اأنه حّقق تقّدمًا مطرداً على جميع اجلبهات منذ ال�شبعينات بالرغم 

الكثرية  والنزاعات  ع�رشة  اخلم�س  االأهلية  احلرب  �شنوات  من 

وفَيّات  وانخف�شت  ع،  املتوَقّ العمر  ط 
ّ
متو�ِش ارتفع  فقد  االأخرى. 

انخف�س  نحوه،  اأو  االأخري،  العقد  ويف  الوالدة.  حديثي  االأطفال 

م�شتويات  تراجعت  كما  الدرا�شي  التاأخر  حاالت  اإجمايل  اأي�شًا 

االأمية  اأْن يبنّي فح�س لتحديد ن�شب  االأمية. ولي�س من املفاجئ 

لدى الفئات العمرية اأن الق�شم االأكرب من االأمية ترّكز يف الفئات 

ات[. االأكرب �شّنًا.]اجلدول 2.3 وق�شم املوؤ�رِشّ

املنطقة  بح�شب  ل  ُف�شِّ اإذا  ة  الب�رشَيّ التنمية  لدليل  ميكن 

توزيع  عدالة  مدى  على  ال�شوء  يلقي  اأن  ال�شكانَيّة  واملجموعة 

اأطلقت  البلدان  من  العديد  ففي  الوطنية.  واالإجنازات  املنافع 

النتائج نقا�شًا وطنيًا �شاعد �شَنّاع ال�شيا�شة على تقييم الفوارق 

ة بني املناطق الريفية واحل�رشية، وما  يف توّفر التنمية الب�رشَيّ

ح�شب  امل�شَنّفة  وال�رشائح  االإتنية  واملجموعات  املناطق  بني 

الدخل. وبالرغم من النق�س الذي اْعَتَوَر البيانات ]اأنظر امللحق 

ة"  الب�رشَيّ التنمية  "دليل  ح�شابات  اأظهرت  فقد  االإح�شائي[، 

اإدارية  وحدة  اأكرب  لبنان  يف  ]واملحافظة  املحافظات  بح�شب 

باإرتفاع  تتمّيزان  لبنان  وجبل  بريوت  منطقتي  اأّن  وطنية[ 

يف  الوطني  املعّدل  عن  الب�رشية  التنمية  دليل  يف  قيمتهما 

بن�شبة كبرية  اأدنى  م�شتوياٍت  عند  والبقاع  ال�شمال  يراوح  حني 

2.4.[. واملطلوب بذل جهود وطنَيّة متنا�شقة لتح�شني  ]اجلدول 
والنبطَيّة  لبنان  �شمال  حمافظات  يف  ة  الب�رشَيّ التنمية  م�شتوى 

املوِلّدة  االأن�شطة  جمال  يف  ال�شّيما  لبنان،  وجنوب  والبقاع 

للدخل بالن�شبة اإىل ال�شمال وحت�شني م�شتويات االإملام بالقراءة 

والكتابة يف حمافظتي البقاع والنبطَيّة. وكما �شنناق�س اأدناه، 

درا�شات اإليها  لت  تو�شَّ التي  اال�شتنتاجات  النتائج  هذه  د  توؤِكّ
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االأ�شا�شية  احلاجات  كتقييم  واحلرمان،  بالفقر  متعّلقة  اأخرى 

االأ�رش  من   %36 من  اأكرث  اأَنّ  وجد  الذي   )UBN( امل�شبعة  غري 

ية جداً يف جمال االإ�شتجابة  ية ومتدِنّ تعاين من م�شتويات متدِنّ

.(MOSA, UNDP, 2007) حلاجاتها يف جمال التعليم

3.1.2 دليل الفقر الب�رشي )1(

ُيعترب الفقر ظاهرة ذات وجوه عديدة ، وقيا�س الفقر الب�رشي اأمر 

معّقد، اأيًا تكن االأدوات امل�شتخدمة لذلك. ويف حني تعجز املقاربات 

االإملام  عن  املال(  )مبعنى  النقدية  املعايري  على  املعتمدة 

باالأبعاد االأخرى الهامة بالن�شبة اإىل م�شتويات احلياة االأ�شا�شية، 

التي  االأ�شا�شَيّة  واحلاجات  القدرة  على  املعتمدة  املقاربة  فاإَنّ 

االأ�شول والو�شول تفتقر اىل املو�شوعية اىل حّد ما.  ز على  ترِكّ

اأن يعطي داللة على و�شع ال�شكان،  اإ�شتخدامهما معًا ميكن  لكّن 

وخ�شو�شًا يف ما يتعَلّق بالفئات االأفقر واالأكرث ه�شا�شة.

على  املبنَيّة  لبنان  يف  الب�رشي"  الفقر  "دليل  معطيات  ت�شري 

البيانات الوطنية اإىل اأَنّ لبنان ياأتي يف موقع اأ�شواأ بنقطتني من 

ويعود  العاملي.  ة"  الب�رشَيّ التنمية  "تقرير  يف  املحت�َشبة  القيمة 

ية. وقد  هذا بدرجة كبرية اإىل توّفر بيانات اأحدث عهداً  عن االأِمّ

ُبذلت اأي�شًا حماولٌة لتف�شيل "دليل الفقر الب�رشي" اىل امل�شتوى 

املناطقي بهدف احل�شول على داللة عن اأو�شاع املناطق يف ما 

يَتّ�شل بق�شايا الفقر، وملعرفة ما اإذا كانت هذه االأو�شاع تتنا�شب 

ت اإليها درا�شات حديثة اأخرى. ويف حني  مع النتائج التي خُل�شَ

ظ ]اأنظر  ينبغي التعامل مع البيانات امل�شتخَدمة بقدر من التحُفّ

لة على م�شتوى  2.5[، ت�شري القيم املف�شّ املالحظة حتت اجلدول 

املحافظات اإىل م�شاألتني رئي�شيتني.

  اجلدول 2.3: اجتاهات يف التنمية الب�رشية موؤ�رشات تعليمية خمتارة )%(

ثانويمتو�شطاأ�شا�شي

 العمر ال�شّفي
ّ
الن�شبة املئوية لتاأخر

 1998-1997      

 2001-2000     

 2005-2004     

33،8

35،8

11،2

49،9

54،8

23،1

45،5

55،7

26،5

معدالت االأمية )من �شن 15 �شنة فما فوق(

1970     

1996
      

2005-2004     

31،8

11،5

9،95

31،8

11،5

9،95

31،8

11،5

9،95

االأمية بح�شب الفئة العمرية

1996     

2004    

24-15

0،7

0،34

44-25

2،1

1،42

64-45

4،9

3،91

65+

3،8

4،27

 ال�شكل 2.8: اجتاهات يف قيمة "دليل التنمية الب�رشية" ومرتبة لبنان الت�شنيفية )2006-1985(

 

      كما اأفيد عنه يف تقرير التنمية الب�رشية 2006/ 2007.

ات التنمية الب�رشية – حتديث اإح�شائي  كما اأفيد عنه يف تقرير "برنامج االأمم املتحدة االإمنائي"لعام 2008، موؤ�رشّ
 

  

مالحظة: ا�شتناداً اإىل البيانات املتوفرة يف عام 2005، كان لبنان يحتل املرتبة 88 بني 177 بلدا ويبدو اأَنّ "دليل التنمية الب�رشية"اكت�شب 0،024 نقطة. غري اأّن اأحدث �شل�شلة من 

بيانات وكاالت االإح�شاء الدولية ت�شري اىل اأن قيمة "دليل التنمية الب�رشية" العائد للبنان لعام 2005 ينبغي اأن تكون : 0،795؛وقد كان من �شاأن ذلك اأن ي�شع لبنان يف املرتبة 

رت املعطيات االأحدث وا�شُتخدمت يف التقرير االأخري. 77 لو توَفّ

الدليل    املرتبة
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 الإطار 2.5: دليل الفقر الب�رشي

ة" متو�شط االإجناز يف جمال التنمية، يقي�س "دليل الفقر  ة "دليل الفقر الب�رشي " )HPI(. يف حني يقي�س "دليل التنمية الب�رشَيّ طَوّرت تقارير التنمية الب�رشَيّ

الب�رشي " يف البلدان النامية احلرمان باأبعاده الثالثة االأ�شا�شية التي يحّددها "دليل التنمية الب�رشية". فهو يقي�س ما يلي:

ع لهم ان يعي�شوا اأكرث من اربعني �شنة، ون�شبة االأطفال دون �شن اخلام�شة ناق�شي الوزن     احلرمان ال�شديد من ال�شحة عرب حتديد ن�شبة النا�س الذين ال ُيتوَقّ

مقارنة بعمرهم.

  احلرمان من التعليم من خالل ن�شبة االأمية لدى البالغني

نة.
ّ
ل للنا�س الذين ال ميلكون و�شواًل اإىل م�شادر مياه حم�َش   احلرمان من م�شتوى معي�شة الئق الذي ُيقا�س باملعدل غري املثَقّ

  اجلدول 2.5: دليل الفقر الب�رشي-1 للبنان

االأرجحية املقّدرة عند الوالدة 

بعدم البقاء على قيد احلياة حتى 

�شن 40 )% من املجموع( 

2000

معدل اأمية البالغني

)% من عمر 15 �شنة 

وما فوق( 

2004

ال�شكان الذين ال 

ي�شتخدمون م�شادر مائية 

نة )%( 
ّ
حم�َش

2004

االأطفال ناق�شو الوزن  

دون عمر اخلام�شة

 )%(

2004

P1P2P31P32P3HPI-1
6،39،903،92،07،4لبنان

1996200420041996ال�شنة

5،09،903،13،97،2لبنان ب

3،06،102،21،54،4بريوت

4،07،5011،85،5جبل لبنان

8،010،002،36،08،0ال�شمال

6،016،804،26،311،8البقاع

4،012،204،14،58،6اجلنوب

4،016،709،88،211،7النبطية

مالحظة: معطيات العمود 1 و 4 مبنية على قيم عام 1996 الواردة يف من "التقرير الوطني للتنمية الب�رشية" لعام 2000. مل جُتَر اأُيّ تعديالت على هذه املعطيات، 

اإذ كان الق�شد منها حتديد التفاوتات املناطقية ولي�س ر�شم �شورة دقيقة لدليل الفقر الب�رشي للمناطق. عالوة على ذلك، فاإَنّ اأي اختطاطات جدولية لقيا�س العمر 

املتوقع لن تاأخذ بعني االعتبار الفارق الذي قد تكون اإ�شتثمارات ال�شنوات الع�رش االأخرية يف قطاع ال�شحة قد اأحدثته يف معدالت الوفيات. وعلى نحو مماثل، مل 

ُت�شتخدم بيانات عام 2004 عن االأطفال ناق�شي الوزن دون �شن اخلام�شة، حيث يبدو اأنها مبالغ فيها بالن�شبة اإىل بريوت ودون الواقع بالن�شبة اإىل املناطق، 

خا�شة اجلنوب وال�شمال.

  اجلدول 2.4: دليل التنمية الب�رشية على ال�شعيدين الوطني والإقليمي

ع عند الوالدة دليل التنمية الب�رشيةدليل الناجت املحلي االإجمايلدليل التعليمدليل العمر املتوَقّ

0،7780،8350،7610،791لبنان اأ

0،7720،8350،6340،747لبنان ب

0،8250،8380،7200،794بريوت

0،8080،8580،6560،774جبل لبنان

0،7250،8290،5600،705ال�شمال

0،7420،7960،6010،713البقاع

0،8020،8190،5820،734اجلنوب

0،7600،7970،6250،727النبطية

ع عند الوالدة ، وقيم الناجت املحلي االإجمايل/فرد امل�شتعملة يف تقرير التنمية  مالحظة: من اأجل مقارنة من�شجمة: ت�شنيف لبنان اأ ي�شتخدم قيم دليل العمر املتوَقّ

الب�رشية العاملي، 2008. ت�شنيف لبنان ب ي�شتخدّم قيم العمر املتوقع عند الوالدة الواردة يف التقرير الوطني للتنمية الب�رشية للعام 2001 وتعود لبيانات العام 

1996 ي�شتقي النفقات الفعلية/ فرد من درا�شة الفقر وتوزيع الدخل. ملزيد من التفا�شيل راجع املنهج االح�شائي.
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قة  املحَقّ الكبرية  االإجنازات  من  بالرغم  اأنه  هي  االأوىل  امل�شاألة 

ية على ال�شعيد الوطني، حيث يقرتب لبنان من  يف مكافحة االأِمّ

حتقيق غاية "هدف التنمية االألفية" )MDG( يف هذا ال�شدد، فاإَنّ 

ية مرتفعة بن�شبة  بع�س املناطق ما زالت تعاين من م�شتويات اأِمّ

اجلن�شاين  العن�رش  بح�شب  اإ�شايف  تف�شيل  وي�شري  مقبولة.  غري 

 .]2.6 ]اجلدول  االأميني  من  االأكرب  الن�شبة  لن  ي�شِكّ االإناث  اأَنّ  اإىل 

–كما  ال�شمال  اأَنّ  التالية: رغم  التي برزت هي  الثانية  وامل�شاألة 

�شرنى بعد قليل- يعاين من امل�شتويات االأعلى لفقر الدخل، تعاين 

اأنواع  من  والنبطَيّة،  البقاع  ة  خا�شّ البالد،  يف  اأخرى  مناطق 

الفقر  اأ�شرية حلقة  العائالت  ُتبقي  قد  التي  االإق�شاء  خمتلفة من 

املفرغة.

3.1.3 دليل الفقر الب�رشي )2(

ًا مرتبطًا باالإق�شاء  اإ�شافَيّ ي�شمل "دليل الفقر الب�رشي -2" بعداً 

االجتماعي، وذلك بقيا�س معَدّالت البطالة طويلة االأمد. ورغم اأنه 

والتنمية"  االقت�شادي  التعاون  "منظمة  بلدان  على  عادة  ُيطبق 

)OECD(، فقد تبنَيّ اأَنّ هذا الدليل ينطبق على لبنان حيث يطال 

يطاالن  ا  مَمّ اأكرث  الفر�شة  غالبًا  واالإق�شاء  الالم�شاواة  عامال 

هما مرتبطان مبا�رشة بق�شايا حقوق امُلَواَطَنة. الو�شول، اأَنّ

 الإطار 2.6: دليل الفقر الب�رشي -2

يقي�س "دليل الفقر الب�رشي -HPI-2( "2( م�شتويات احلرمان باالأبعاد 

االإق�شاء  ي�شمل  اأنه  -1" اإال  الب�رشي  الفقر  "دليل  يف  امل�شتخدمة  ذاتها 

االجتماعي اي�شًا، وهو يعك�س احلرمان يف اأربعة اأبعاد:

ر وُيقا�س باالأرجحية املقّدرة     التعر�س )Vulnerability( للموت املبِكّ

عند الوالدة لعدم العي�س حتى �شن ال�شتني.

املئوية   بالن�شبة  وُيقا�س  واالت�شاالت،  املعرفة  عامل  عن  االإق�شاء   

لل�شكان الذين ترتواح اأعمارهم  بني 16 و65 �شنة و الذين يفتقرون اىل 

معرفة وظيفية كافية للقراءة والكتابة.

وُيقا�س  كافية،  اقت�شادية  رات  مقَدّ اإىل  الو�شول  اإمكانية  ق�شور   

)اأي باأقل  الذين يعي�شون حتت خط فقر الدخل  بالن�شبة املئوية لل�شكان 

 median adjusted ط دخل االأ�رشة املعَدّل الهالك
ّ
من 50% من ُمتَو�ِش

.(household disposable income

الن�شبة  )اأي  االأمد  البطالة طويلة  االإق�شاء االجتماعي، وُيقا�س بن�شة    

ل عن العمل ملدة 12 �شهراً على االأقل(. املئوية للقوى العاملة التي تتعَطّ

لتقييم  خمتلفة  اأهداف  موؤ�رّشات  ا�شتخدمنا  اأننا  من  وبالرغم 

القيم  مت 
ّ
ات�ش الوظيفية يف لبنان بحيث  القراءة والكتابة  معرفة 

هذا  خّل�س  فقد  بالدقة،  اإت�شامها  من  اأكرث  بالداللة  امل�شتخل�شة 

التمرين اىل عّدة اإ�شتنتاجات مهمة بالن�شبة اىل لبنان. وكما ي�شري 

اجلدول اأدناه فاإن لبنان، رغم حماكاة اأدائه يف جماالت البطالة 

التعاون  منظمة  يف  اخرى  بلدان  اأداء  العمر  وطول  االأمد  طويلة 

رئي�شية  حرمان  جماالت  لديه   ،)OECD( والتنمية  االإقت�شادي 

املهارات  اىل  املفتقرين  لل�شكان  املائوية  الن�شبة  يف  ترتكز 

الدخل  فجوات  ويف  والكتابة  القراءة  يف  االأ�شا�شية  الوظيفية 

يعي�شون  الذين  لل�شكان  املائوية  بالن�شبة  قي�شت  كما  املتنامية 

حتت خط الو�شط بن�شبة %50.

عالوًة على ذلك وبانتظار مزيد من التف�شيل الحقًا، تبنَيّ اأَنّ اأعلى 

الن�شب املائوية للبطالة طويلة االأمد موجودة يف اأو�شاط ال�شباب 

على  البيانات  اأ�شارت  فيما  العاملة،  القوى  اإجمايل  من   )%6،3(

م�شتوى املحافظات اىل اأَنّ معَدّالت البطالة طويلة االأمد ال�شائدة 

يف ال�شمال والبقاع هي وحدها اأدنى من املعَدّل الو�شطي الوطني. 

.]2.8 ]اجلدول 

�شواء  املعرفة،  اقت�شاد  يف  اأهيمة  تزداد  عٌة  متنِوّ مهاراٌت  ثمة 

ة،  بالن�شبة اإىل االأفراد اأم اإىل البلدان. فمتطَلّبات �شوق العمل املتغرِيّ

ر كلها يف الطلب  والتكنولوجيات اجلديدة، والعوملة املتزايدة، توؤِثّ

العاملة.  القوة  لدى  رها  توُفّ ع  املتوَقّ واملهارات  العمالة  على 

الذي  االأمر  املهرة،  العمال  نحو  متزايد  ل  حتُوّ بالتايل،  وهناك 

التعليم فح�شب،  معَيّنة من  م�شتويات  اأفراد ذوي  توّفر  يوجب  ال 

وتعُلّم مهارات جديدة �رشيعًا. ومهارات  التكُيّف  القدرة على  بل 

لبنان،  اإىل  وبالن�شبة  ال�شياق.  هذا  يف  حا�شمة  والكتابة  القراءة 

ل اقت�شاده بجزئه االأكرب  البلد الذي يفخر براأ�شماله الب�رشي وي�شِكّ

رفيعة  مهارات  ذات  عاملة  قوة  توّفر  ُيعترب  خدمات،  اقت�شاد 

�رشورة حيوية، وال�شَيّما يف وقت تعاظمت فيه هجرة جزء كبري 

من هذه القوة العاملة من مهنيني وتقنيني واإداريني ومدراء اإىل 

بلدان اأخرى يف منطقة اخلليج، حيث يكرث الطلب على خدماتهم. 

قيا�س  معايري  حيث  من  للمقارنة  البيانات  الت�شلح  حني  ويف 

املعرفة الوظيفية للقراءة والكتابة، فاإنها تفيد باأنه ما زال من 

ال�رشوري القيام بجهد اأكرب كثرياً على �شعيد املعرفة الوظيفية 

د الو�شول 
ّ
ة من حيث النوعية ولي�س جمَر بالقراءة والكتابة، خا�شّ

  اجلدول 2.6: الأمية بح�شب املنطقة واجلن�س

النبطيةاجلنوبالبقاعال�شمالجبل لبنانبريوت

3،474،557،1310،988.519،62ذكور

8،1210،4812،6122،7515،4523،40اإناث

6،067،519،9616،8212،1516،74االإجمايل

امل�شدر: م�شتقى من البيانات االأولية الواردة يف م�شح الو�شاع املعي�شية لالأ�رش 2004
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اإىل  اليوم  اللبناين  ال�شباب  يحتاج  اأكرث،  وبتحديد  التعليم.  اإىل 

للقراءة  اإعادة تدريب هادفة الإكت�شاب املعرفة املطلوبة  عملية  

لهم للتناف�س يف  والكتابة واملهارات التقنية ال�رشورية التي توؤِهّ

اقت�شاد اليوم.

 اجلدول 2.8: البطالة طويلة الأمد بح�شب املحافظات )2004(

جبل بريوت

لبنان

لبنانالنبطيةاجلنوبالبقاعال�شمال

البطالة طويلة 

االأمد بالن�شبة 

املئوية من 

القوة العاملة 

الفعلية

5،12،81،41،43،95،32،9

3.1.4 دليل التنمية اجلن�شانية

امل�شاواة  عدم  وجوه   )GDI( اجلن�شانَيّة"  التنمية  "دليل  يعك�س 

"دليل  يعك�شها  التي  نف�شها  الفئات  يف  والن�شاء  الرجال  بني 

لبنان  يف  اجلن�شانَيّة"  التنمية  "دليل  ويتبع  ة".  الب�رشَيّ التنمية 

على  يقع  ولكن  ة"،  الب�رشَيّ التنمية  "دليل  ن�شق  عامة  ب�شورة 

اجلن�شانَيّة  الالم�شاواة  وجود  اىل  موؤ�رش  وهو  اأدنى،  م�شتوى 

"دليل  توّجهات  تبنِيّ  حني  ويف   .]2.9 واجلدول   2.9 ]ال�شكل 
فاإن  اخلطوات،  بع�س  حَقّق  لبنان  اأَنّ  اجلن�شانَيّة"  التنمية 

ق التكافوؤ اجلن�شاين. ولقيا�س  الطريق اأمامه مازالت طويلة ليحِقّ

قيمة  قورنت  ة،  الب�رشَيّ التنمية  على  اجلن�شانَيّة  الالم�شاواة  اأثر 

وتبنّي  ة،  الب�رشَيّ تنميته  بقيمة  للبنان  اجلن�شانَيّة  التنمية  دليل 

متتلك  التي   157 الـ  البلدان  بني  ومن   .%98،4 هي  الن�شبة  اأن 

 107 �شجلت  اجلن�شانية  للتنمية  ودلياًل  الب�رشية  للتنمية  دلياًل 
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بلدان معّدالت اأف�شل من لبنان.

حتققت  التي  الكبرية  االإجنازات  على  الت�شديد  املهم  من  وبعد، 

لي�س فقط بالن�شبة اإىل زيادة متو�شط العمر املتوقع لالإناث، بل 

اي�شًا.  التعليمية  واجنازاتهن  باملدار�س  التحاقهن  اإىل  بالن�شبة 

الن�شاء االأكرب  اأو�شاط  وبالرغم من ارتفاع م�شتويات االأمية يف 

القراءة والكتابة لدى  اأي�شًا م�شتويات معرفة  ازدادت  �شنًا، فقد 

وخ�شو�شًا  املا�شية،  ال�شنوات  خالل  كبرياً  ازدياداً  البالغات 

تكافوء  حتقيق  اىل  اأدى  ما  عمراً،  االأ�شغر  العمرية  الفئات  يف 

]اجلدول  باملدرا�س  لالإلتحاق  االإجمالية  الن�شب  يف  اجلن�شني 

يف  الراهن  الوقت  يف  عدداً  الطالب  يفقن  فالطالبات   .]2.10

الن�شبتان  ارتفعت  حيث  والعايل  الثانوي  التعليم  م�شتويي 

0.68 و0.32  بعدما كانتا  التوايل،  1.12 و1.19 على  لتبلغا 

 بيد اأَنّ م�شتويات معرفة البالغات القراءة 
60

على يف ال�شبعينات.

يف  وخ�شو�شًا  البالغني،  لدى  هي  مّما  اأدنى  زالت  ما  والكتابة 

اآخر يتجَلّى فيه تفاوت  النائية. وهناك جمال  الريفية  املناطق 

ما  يف  اجلن�شني  بني  القائمة  الكبرية  الفجوات  وهو  اأال  فادح، 

اىل  االأنثى  دخل  ن�شبة  ر  وُتقَدّ الك�شب.  وفر�س  بالدخل  يتعَلّق 

دخل الذكر بـ 0،32.

االأرجحية املقّدرة عند دليل الفقر االب�رشي-2

الوالدة لعدم البقاء على 

قيد احلياة حتى �شن 

ال�شتني 

)% من املجموعة(

النا�س الذين يفتقرون اإىل 

مهارات وظيفة يف القراءة 

والكتابة

البطالة طويلة االأمد

من القوة العاملة

)%(

ال�شكان الذين يعي�شون 

حتت  خط الو�شط 

)بن�شبة %50(

2005-20002003-199420062004-2000

8،18،310،51،87،3هولندا

10،38،614،45،88،4اأملانيا

12،49،318،44،68بلجيكا

2،214،2..12،57،7اإ�شبانيا

15،411،6200،517الواليات املتحدة

14،88،721،81،212،5اململكة املتحدة

29،87،7473،412،7اإيطاليا

23،68،936،52،914،37لبنان

مالحظة: البيانات الدولية م�شتقاة من: تقرير التنمية الب�رشية 2007، بيانات لبنان: اأرجحية البقاء على قيد احلياة مبنَيّة على قيم 1996. مل جُتَر اأُيّ تعديالت؛ 

ُقِدّرت معَدّالت معرفة القراءة والكتابة الوظيفية على اأ�شا�س البيانات املتوفرة راجع امللحق االإح�شائي.

  اجلدول 2.7: دليل الفقر الب�رشي-2

UNDP, 2008, Human Development Report: A Statistical Update.59

World Bank, 2006, The Road Not Traveled, Education Reform in 60 

the Middle East and Africa, Washington DC, p. 30.
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3.1.5 مقيا�س التمكني اجلن�شاين

الفر�س  على   )GEM( اجلن�شاين"  التمكني  "مقيا�س  ز  يرِكّ

. فال "تقرير التنمية  املتاحة اأمام الن�شاء باملقارنة مع قدراتهَنّ

احت�شبت قيمة  ال�شابقة  الوطنية  التقارير  ة" العاملي وال  الب�رشَيّ

واحد  تقدير  ة  وثَمّ عقد.  من  اجلن�شاين" الأكرث  التمكني  "مقيا�س 
1992؛  لعام   0،212 هو  اجلن�شاين،  التمكني  ملقيا�س  متوّفر 

كان  الوقت   ذلك  )يف  جداً  متدٍنّ  اإجناز  م�شتوى  اىل  ي�شري  وهو 

االعتبار(.  بعني  اأخذت  بلداً   116 بني   103 املرتبة  يف  لبنان 

ن الو�شع خالل ال�شنوات ال�شت ع�رشة املا�شية، ويبلغ 
ّ
وقد حت�َش

دليل متكني لبنان اجلن�شاين اليوم 0،350. كذلك �شّجلت م�شاركة 

نًا طفيفًا، ووازداد عدد الن�شاء 
ّ
املراأة يف العملية ال�شيا�شَيّة حت�ش

يف  وزيرتني  تعيني  مرة  الأول   2004 عام  و�شهد  الربملان.  يف 

ة  احلكومة. كما طراأ تقدم مهم يف ال�شيطرة على املوارد االقت�شادَيّ

القوة  االإناث يف  ازدياد م�شاركة  اإىل  ُيعزى جزئيًا  ، وهو تطّور 

الوا�شح  لكن من  بالتعليم.  التحاقهن  واإرتفاع معَدّالت  العاملة 

اىل  بالنظر  وخ�شو�شًا  للتح�شني،  اإمكانيات  هناك  زالت  ما  اأنه 

م�شاركتهَنّ  وتزايد  العايل  التعليم  خريجات  االإناث  م�شتويات 

االأعمال  اللواتي يقتحمن عامل  وارتفاع عدد  العاملة،  القوة  يف 

التغيري  اإحداث  ميكن  كذلك  ات[.  املوؤ�رِشّ ق�شم  ]راجع  واملال 

عرب  ال�شيا�شَيّة  العملية  يف  الن�شائية  امل�شاركة  زيادة  بت�شجيع 

الن�شاء من  النيابية ومتكني  اإقرار كوتا ن�شائية يف االنتخابات 

. الرت�ّشح يف مناطق �شكنهَنّ اأومولدهَنّ

3.1.6 و�شع لبنان باملقارنة مع بلدان اأخرى

ة باملقارنة  يحتل لبنان مرتبة ت�شنيفية جيدة يف التنمية الب�رشَيّ

 .].2.12 ]اجلدول  مع البلدان العربية والدول النامية بوجٍه عام 

تتمَتّع  املتحدة،  العربية  واالإمارات  كالكويت  اخلليج،  فبلدان 

ًا اإىل م�شتويات الدخل ة اأعلى، وذلك يعود جزئَيّ بدليل تنمية ب�رشَيّ

 ال�شكل 2.9: توّجهات يف قيمة دليل التنمية اجلن�شانَيّة ومرتبة لبنان الت�شنيفية

  اجلدول 2.9: مكّونات يف دليل التنمية اجلن�شانَيّة )GDI( - لبنان

ع عند  دليل العمر املتوَقّ

الوالدة

دليل معرفة البالغني القراءة 

والكتابة

دليل االلتحاق االإجمايل 

بالتعليم

GDIدليل الدخلدليل التعليم

ذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناث

0،7700،7820،8360،9330،7420،7260،8070،8640،6460،8350،779

  اجلدول 2.10: دليل التكافوؤ اجلن�شاين ملعدلت اللتحاق الإجمالية بالتعليم

197019852003

العايلالثانويالعايلالثانويالعايلالثانوي

0،680،320،981،091،12

World Bank, 2006, The Road not traveled, Education Reform in the Middle East and Africa, p. 30 :امل�شدر

دليل التنمية اجلن�شانَيّة )القيمة( دليل التنمية اجلن�شانية )املرتبة الت�شنيفية(  
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 الإطار 2.7: مقيا�س التمكني اجلن�شاين

ة: يتناول هذا املقيا�س الالم�شاواة اجلن�شانية يف ثالثة حقول مهَمّ

  امل�شاركة ال�شيا�شَيّة و�شلطة �شنع القرار كما تقا�شان بالن�شب املائوية للن�شاء يف القاعد الربملانية.

   امل�شاركة االقت�شادية و�شلطة �شنع القرار كما تقا�شان بالن�شب املائوية  للن�شاء والرجال يف �شغل املنا�شب الر�شمية يف الت�رشيع والوظائف ال�شامية 

واالإدارة واملهن واملجاالت التقنية.

  ال�شيطرة على املوارد االقت�شادية كما ُتقا�س بالدخل املكت�شب املقَدّر للن�شاء وللرجال.

املقاعد النيابية التي 

ت�شغلها ن�شاء 

)% من العدد االإجمايل(

ع�شوات الربملان  

واملوظفات الكبريات 

واملديرات 

)% من العدد االإجمايل(

العامالت املحرتفات 

املهنيات والتقنيات

الدخل املكت�شب املقَدّر 

)القوة ال�رشائية بالدوالر(

مقيا�س التمكني الن�شبة من ال�شكان

اجلن�شاين

ذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناث

4،795،311،1288،846544،53715،9420،5020،4980،349

امل�شدر: العمود 1:وزارة الداخلية؛ االأعمدة 2-5 بيانات حمت�شبة من امل�شح االأ�رشي.

ة. وبالرغم  االأعلى واإىل اال�شتثمارات املتزايدة يف القدرات الب�رشَيّ

من  اأف�شل  اأداء  حتقيق  من  لبنان  ن  متَكّ اال�شطرابات  كل  من 

البلدان العربية املجاورة كاالأردن و�شورية. وقد نتج ذلك جزئيًا 

عن االإ�شتثمارات الكبرية التي توجهت نحو جهود اإعادة التاأهيل 

ات االجتماعية ُتقارن  واالإعمار، وثبات اإرتفاع م�شتويات املوؤ�رِشّ

اإيجابيًا حتى مع موؤ�رشات بلدان التي يف املراتب العليا ملجموعة 

التعليم  يف  لال�شتثمارات  كان  وقد  طة. 
ّ
املتو�ِش ة  الب�رشَيّ التنمية 

د  على وجه اخل�شو�س اأثر كبري حيث يفوق معدل االلتحاق املوَحّ

مبراحل التعليم االأ�شا�شي والثانوي والعايل معدالت جميع البلدان 

با�شتثناء  الدخل،   طة 
ّ
متو�ِش البلدان  فئة  يف  املدرجة  العربية 

 
ً
االأعلى، الدخل  ذات  البلدان  معّدالت جمموعة  بل مياثل  االأردن، 

ة  اإن مل يفقها. وقرب�س التي تندرج يف جمموعة التنمية الب�رشَيّ

ًا اأف�شل كثرياً  العالية بني البلدان النامية حتقق اأداًء تنمويًا ب�رشَيّ

من لبنان، واإن ت�شارك البلدان يف �شماٍت و�شفاٍت مت�شابهًة، مبا 

يف ذلك االأ�شا�س االإقت�شادي. وتعالج معظم بلدان املجموعة ذات 

ة كالتعليم وال�شحة بفعالية  الدخل االأعلى ق�شايا التنمية الب�رشَيّ

اأكرب، وهناك فر�س اقت�شادية اأف�شل للجميع.

مرتبة  لبنان  ل  ي�شِجّ الفقر،  تزايد  من  وبالرغم  مماثل،  نحو  على 

ًا )18( على دليل الفقر الب�رشي-1"  مقارنة ببلدان  منخف�شة ن�شبَيّ

االأعلى  الدخل  جمموعة  اىل  املنتمية  تلك  حتى  اأخرى،  اأ  عربية 

لبنان �شيء اىل حٍد ما  اأن و�شع  اإال  العربية املتحدة.  كاالإمارات 

الواقع بدرجة  التنمية اجلن�شانَيّة. وُيعزى هذا  بالن�شبة اىل دليل  

كبرية، اإىل الفارق الوا�شع بني الذكور و االإناث يف الدخول املكت�شبة 

املقَدّرة ، ف�شاًل عن الفارق الكبري يف التمثيل ال�شيا�شي.

3.1.7 لبنان والأهداف الإمنائية لالألفية

لقد ُر�شمت من اأجل هذا التقرير خريطٌة للتقدم الذي اأحرزه لبنان 

يف االأهداف االإمنائية لالألفية. واأكّدت هذه االأخرية نتائج موؤ�رشات 

اىل  ال�شياق  هذا  يف  ف 
ّ
التعر مت  كما  املختلفة،  ة  الب�رشَيّ التنمية 

�شل�شلة من املوا�شيع اجلديدة التي ت�شمل ما يلي:

لبنان  يف   )%35،7( ال�شكان  اىل  العاملني  ن�شبة  انخفا�س   

مقارنة بن�شبة تبلغ 47،8% لل�رشق االأو�شط. ويعمل معظم هوؤالء 

يف قطاعي التجارة واخلدمات وي�شغل حوايل ثلثي هوؤالء )%62( 

اأعلى  بطالة  م�شتويات  من  ال�شباب  ويعاين  باأجر.  عمل  منا�شب 

فيما تتحّمل الن�شاء ال�شابات معظم نتائج التباطوؤ االقت�شادي.

التفاوت �شمن  زيادة  اإىل  النقدي  الفقر باملعيار  تنامي  اإف�شاء   

ة. املحافظات ويف ما بينها، ف�شاًل عن تعاظم جيوب الفقر احل�رشَيّ

  اإرتفاع معَدّالت االأمية وخا�شة يف اأو�شاط الن�شاء اللواتي تفوق 

اأعمارهن االأربعني، وال�شَيّما يف املناطق الريفَيّة كالبقاع، ف�شاًل 

عن التفاوتات امل�شّجلة �شمن املناطق ويف ما بينها وكذلك بني 

االأ�شا�شي.  التعليم  مرحلة  اإمتام  معَدّالت  يف  احل�رشية  ال�رشائح 

للت�رّشب  املرتفعة  الن�شب  يف  تتمثل  جداً  مغلقة  اإ�شكالية  وهناك 

املدر�شي يف املرحلتني االأ�شا�شية واملتو�شطة ) 10.7%( واإعادة 

61
ال�شفوف ) الر�شوب ( يف املدار�س الر�شمية ) 24 – 20 %(. 

  اإ�شتمرار م�شكلة تف�ّشي االأمرا�س املعدية وارتفاع معدالت وفيات 

االأطفال دون �شن اخلام�شة وُيعزى ارتفاع معدالت وفيات االأطفال 

االأطفال  حت�شني  عدم  اأو  الوالدة  بحديثي  العناية  �شعف  اىل 

غياب  عن  ومبا�رشة  جزئيًا  ناجت  الواقع  وهذا  كافية.  ب�شورة 

وهو  اآمنة.  غري  بيئات  وجود  عن  ف�شاًل  وطنَيّة،  �شحَيّة  �شيا�شة 

 اخلدمات الطبية يف انحاء البالد.
ّ
اي�شًا نتيجة الال م�شاواة يف توفر

  اجلدول 2.11: دليل التمكني اجلن�شاين يف لبنان

اخلدمات  اإىل  والو�شول  الجتماعي  الأمان  �شبكات  تقوية  نحو  الجتماعي:  العمل  خطة  تقرير   61

."III ة، الذي اأُر�شل اىل موؤمتر "باري�س الجتماعية الأ�شا�شَيّ
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مرتبة دليل التنمية الب�رشية 

الت�شنيفية

دليل التنمية 

الب�رشية

)القيمة( 

دليل الفقر 

الب�رشي-1

)املرتبة(

دليل الفقر 

الب�رشي-1

)القيمة %( 

دليل التنمية 

املرتبط باجلن�شانية

)املرتبة(

دليل التنمية 

املرتبط باجلن�شانية

)القيمة( 

قيا�س التمكني 

اجلن�شاين

)القيمة( 

20062005200620062005

تنمية ب�رشية مرتفعة

260،910،85....0،912قرب�س29

..310،891....0،912الكويت30

0،895178،4350،8760،652االإمارات العربية املتحدة35

0،87433،7420،8660،519ت�شيلي40

تنمية ب�رشية متو�شطة

(0،796188،5720،783لبنان77 (0،349

..0،768116،9820،754االأردن91

..0،7614517،9840،746تون�س97

..0،7363113،6920،723�شورية107

0،263....0،7154820م�رش116

( حُمَت�َشبة يف التقرير الوطني  للتنمية الب�رشية 2008 – قد ال تكون قابلة للمقارنة مع البلدان االأخرى. كل البيانات االأخرى م�شتقاة من برنامج االأمم املتحدة  (

االإمنائي، تقرير التنمية الب�رشية 2008، حتديث اإح�شائي.

املرتبة الت�شنيفية على دليل 

التنمية الب�رشية

دليل التنمية الب�رشية

)القيمة(

العمر املتوقع عند الوالدة 

تقديرات �شنوية 

)�شنوات( 

معدل االلتحاق االإجمايل 

د يف التعليم االأ�شا�شي  املوَحّ

والثانوي والعايل )%(

ن�شيب الفرد من الناجت 

املحلي االإجمايل

)القوة ال�رشائية $(

دليل التعليم

2006
a
200620052006

تنمية ب�رشية مرتفعة

0،9127977،625،8820،909قرب�س29

0،91277،472،644،9380،846الكويت30

0،89578،565،834،5510،818االإمارات العربية املتحدة35

0،87478،482،513،0300،918ت�شيلي40

0،86675،490،434،5160،89البحرين31

تنمية ب�رشية متو�شطة

0،79171،773،49،5610،835لبنان77

0،76872،278،74،6280،877االأردن91

0،76173،776،26،8590،766تون�س97

0،73673،965،74،2250،769�شورية107

0،7157176،44،9530،726م�رش116

  اجلدول 2.12: مقارنات دولية واأقليمية خمتارة: دليل التنمية الب�رشية

  اجلدول 2.13: مقارنات دولية واإقليمية خمتارة 
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ن يف 
ّ
التح�ش اي�شًا نتيجًة لوجود  التفاوتات املناطقية    َحْجب 

�شحة االأمهات ورعايتهن خالل فرتتي احلمل وما بعد الوالدة، 

وُيالحظ،  االأ�رشة.  تنظيم  ا�شاليب  اإىل  اللجوء  ازدياد  عن  ف�شاًل 

ب�شكل  ُت�شتغل  ال  االأولَيّة  ال�شحية  الرعاية  خدمات  اأن  كذلك، 

اأكرث من  التوجه هو الرتكيز على االإجراءات العالجَيّة  كاٍف الأن 

الوقائَيّة.

حاالت  عن  التبليغ  يف  وق�شور  ال�شل  انت�شار  من  احلّد  ن 
ّ
حت�ُش  

مات االجتماعَيّة. ما 
ّ
االإ�شابة مبر�س "االإيدز" العتباره من املحَر

يجعل معاجلته وت�شجيع االإجراءات الوقائية –كممار�شة اجلن�س 

االآمن- اأمراً بالغ ال�شعوبة.

ي�شتمر  البيئي،  االأداء  لتح�شني  املتزايدة  اجلهود  من  بالرغم   

اإرتفاع انبعاثات غاز الدفيئة (GHG) ب�شبب التلوث الذي ُيحدث 

معظمه قطاع الطاقة. غري اأَنّ ا�شتعمال املواد امل�شتنفدة لالأوزون 

يف  بديلة  مواد  ال�شتعمال  نظراً  كبرية  بدرجة  انخف�س   )ODS(

االإنتاج ال�شناعي وت�شجيع املمار�شات الزراعية ال�شديقة للبيئة. 

 )CFC's( بات كربون الكلور الفلوري مثاًل، ُخِفّ�س ا�شتهالك مرَكّ

االآمنة ميثل  ال�شفة  اإىل مياه  الو�شول  الن�شف. وما زال  اإىل نحو 

واخلدمات  التوزيع  �شبكة  تعّطل  اىل  جزئيًا  ذلك  ويرجع  م�شكلًة، 

املياه  �رشف  �شبكات  اإىل  الو�شول  ن 
ّ
حت�َش حني  يف  عة،  املتقِطّ

التخُلّ�س  وهي  االأخطر  امل�شكلة  هناك  زالت  ما  ولكْن  املبتذلة. 

اأما   مفتوح. 
ّ
700 مكب اأكرث من  من النفايات ال�شلبة مع وجود 

احلرائق املدّمرة التي اإجتاحت البالد خالل ال�شنتني املا�شيتني 

ًا للبنان. ًا اإ�شافَيّ يًا بيئَيّ فت�شكل حتِدّ

املحلي  الناجت  مع  باملقارنة  العام  للدين  املرتفعة  الن�شبة   

العامل(  يف  الن�شب  اأعلى  من  واحدة  )وهي  لبنان  يف  االإجمايل 

قات  املعِوّ و�شتخّف�س  ناجحة.  تنموية  خطة  تنفيذ  �شتعيق 

املرتبطة باإ�شتحقاقات خدمة الدين القدرة الفاعلة للحكومة على 

تلبية حاجات التنمية املتزايدة.

3.2 و�شع خريطة لالم�شاواة

ما  منها  الق�شايا  من  عدد  على  ال�شوء  االأدلة  هذه  حتليل  �شّلط 

يرتبط بالالم�شاواة اجلن�شانَيّة، فيما يرتبط بع�شها االآخر بالفقر 

الب�رشي.

ِو الأرقام احلكاية 3.2.1 لم�شاواة بالولدة: ِلرَتْ

يف حني اأمكن حتقيق بع�س التقُدّم على �شعيد ق�شايا اجلن�شانَيّة، 

ة لدى الذكور واالإناث  ما زال هناك تفاوت كبري يف التنمية الب�رشَيّ

ة بني  يف لبنان. وت�شري مقارنة اأُجريت بني دليلي التنمية الب�رشَيّ

الذكور واالإناث –اللذين اأُحت�شبا الأول مرة يف لبنان- اإىل وجود 

اأي  الذكور 0،813  اإذ يبلغ دليل  عدم تكافوؤ كبري بني اجلن�شني، 

ما يفوق كثرياً املعدل الو�شطي الوطني، فيما يبلغ  دليل االإناث 

البالغ  الوطني  الو�شطي  املعدل  من  كثرياً  اأدنى  وهذا   0،755

0،792. وبكالم اآخر، مازال على االإناث اأن يقطعن طريقًا ال باأ�س 

بها، ال �شيما يف جمايل حمو االأمية والدخل املكت�شب املقَدّر )بداًل 

ر على  من ن�شيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل الذي ال يتوَفّ

اأ�شا�س جن�شاين(.

اىل  الن�شاء حتّقق خطوات كبرية  اأمية  اأّن حمو  �شابقًا  لقد ذكرنا 

ينالون  الذكور  مازال  بالدخل  االأمر  يتعَلّق  عندما  لكن  االأمام. 

الداخلني  اإىل  املدفوعة  االأجور  �شَلّم  اأن  ورغم  االأكرب.  الن�شيب 

اجلدد اإىل �شوق العمل غري متييزي ن�شبيًا من الناحية اجلن�شانَيّة، 

مع  يزداد  االإناث  و  للذكور  املدفوعة  االأجور  بني  التفاوت  فاإن 

. وبالرغم من هذه العقبات الثقافَيّة 
62

االإرتقاء على ال�شلم الوظيفي

�شوق  يف  الن�شاء  م�شاركة  تعرت�س  التي  و�شواها  والت�رشيعَيّة 

اأكَنّ  دن ا�شتقاللهَنّ االقت�شادي بوتائر متزايدة،  العمل، فهَنّ يوؤِكّ

موظفات يف القطاعني العام واخلا�س، اأم ك�شِيّدات اأعمال ]اأنظر: 

ات[. االإطار2.8 و و�شع املراأة – املوؤ�رِشّ

Chaaban, Jad, May 2008, The Costs of Youth Exclusion in the 62 

Middle East, Wolfenson Center for Development, Dubai School 
of Government.

  اجلدول 2.14: دليل التنمية الب�رشية بني الذكور  والإناث

العمر املتوقع

عند الوالدة

)�شنوات(

معدل معرفة 

البالغني القراءة 

والكتابة

)% من الفئة 

العمرية 

15 وما فوق(

معدل االلتحاق 

االإجمايل 

املوحد مبراحل 

التعليم االأ�شا�شي 

والثانوي 

والعايل )%(

الناجت املحلي 

االإجمايل/فرد

)القوة ال�رشائية $(

دليل العمر 

املتوقع

دليل الناجت دليل التعليم

املحلي 

االإجمايل

دليل التنمية 

الب�رشية

)القيمة(

73،783،974،24،7920،8120،8070،6460،755االإناث

69،493،372،614،8600،74009،8640،8350،813الذكور

امل�شادر: كل البيانات تعود للفرتة 2004-2005. االأعمدة 1 و4 و5 مبنية علىتقرير 2008 ؛ العمودان 2 و3: االحت�شابات مبنية على امل�شح االأ�رشي



60

 )GEM( عالوًة على ذلك، وكما ي�شري مقيا�س التمكني اجلن�شاين

على  اجلن�شاين  التمكني  يظُلّ  الكبرية،  املكت�شبات  من  وبالرغم 

بعني  توؤخذ  عندما  وخ�شو�شًا  هزياًل،  القرار  �شنع  م�شتويات 

العايل  بالتعليم  الن�شاء  اللتحاق  املرتفعة  امل�شتويات  االعتبار 

جات 
ّ
2006 مثاًل كانت ن�شبة املتخِر وتخرجّهن منه. ففي عام 

جني 
ّ
املتخِر ن�شبة  بلغت  فيما   %54،5 لبنان  يف  اجلامعات  من 

63 ]ملزيد من التحليل اأنظر الف�شل الرابع[. غري اأَنّ تعيني 
%45،5

نادر  اأمر  العام  القطاع  يف  عليا  وظيفية  منا�شب  يف  االإناث 

الفئة  وظائف  ن�شبة  التزيد  اأدناه،  اجلدول  يبنِيّ  وكما  احلدوث. 

اإجمايل  اأَنّ  6.5% رغم  اإناث عن  التي ت�شغلها  االأوىل احلكومية 

 3،3 )من  و2006   1995 عامي  بني  ت�شاعف  املوظفني  عدد 

الثانية  الفئات  على  اأي�شًا  ينطبق  ذاته  والو�شع   .)%6،7 اإىل   %

من  اأكرث   .
64

العامة املدنية  اخلدمة  �شلك  من  والرابعة  والثالثة 

امراأة  اأَيّ  فاإَنّ   ،2005 لعام   CEDAW تقرير  ي�شري  وكما  ذلك، 

امراأتان من �شغل  مل تعنَيّ قط يف من�شب حمافظ، فيما متكنت 

من�شب قائمقام.وينطبق الو�شع ذاته على الن�شاء املوظفات يف 

رقم  املر�شوم  ن�رش  منذ  عددهَنّ  يتزايد  حيث  اخلارجي،  ال�شلك 

376 تاريخ 4 ت�رشين الثاين )نوفمرب( 1994، الذي اأبطل الفقرة 

جت  تزَوّ اإذا  اخلارجي  ال�شلك  يف  فة  املوَظّ نقل  اأ(  ت�شرتط:  التي 

من غري لبناين؛ ب( اإقالة املوظفة من ال�شلك اخلارجي فوراً  اإذا 

اللبنانية. فقدت جن�شيتها 

 اجلدول 2.15: ت�شنيف املوظفني املدنيني يف الدوائر احلكومية  

 بح�شب اجلن�س – ت�رشين الأول )اأكتوبر( 2004

الن�شبة املئويةاالإجمايلاالإناثالذكورالكادر الدائم

11481226،5الفئة 1

3127238418،75الفئة 2

1،4555702،02528،1الفئة 3

4،4222،0696،49132الفئة 4

CEDAW 2005 :امل�شدر: جمل�س اخلدمة املدنية، كما ورد يف

اجلدول 2.16: ت�شنيف املوظفني املدنيني يف املوؤ�ش�شات العامة    

اخلا�شعة ملجل�س اخلدمة املدنية بح�شب اجلن�س – ت�رشين الأول 

)اأكتوبر( 2004

الن�شبة املئويةاالإجمايلاالإناثالذكورالكادر الدائم

101119الفئة 1

402424،7الفئة 2

9391028،8الفئة 3

850549045،9الفئة 4

CEDAW 2005 :امل�شدر: جمل�س اخلدمة املدنية، كما ورد يف

ة. اإذ ت�شاعف  رات مهَمّ اأما قطاع الق�شاء فقد �شهد من ناحيته تطُوّ

بقي  فيما  االأخري،  العقد  خالل  مرتني  من  اأكرث  القا�شيات  عدد 

الكبرية  الق�شاة ثابتًا تقريبًا. وبالرغم من هذه املكت�شبات  عدد 

يف التعيينات الق�شائَيّة ما زالت الفجوة كبرية ]ال�شكل 2.10.[. 

ع اأن تتحقق امل�شاواة الكاملة يف هذا  وبح�شب  وزارة العدل، ُيتوَقّ

اإذا  القادمة  الع�رش  ال�شنوات  خالل  والرجال  الن�شاء  بني  القطاع 

ا�شتمر التّوجه احلايل.

�شات 
ّ
ومتتد الالم�شاواة يف التعيينات اإىل القطاع اخلا�س وموؤ�ش

مثاًل، عميدة   ،2004 العايل حيث كانت هناك يف عام  التعليم 

16 عميداً يف اجلامعة اللبنانية، وعميدتان من  واحدة من بني 

�شيدة  اأي  تتبواأ  ومل  يو�شف.  القدي�س  جامعة  يف  عميداً   31 بني 

.)CEDAW 2005( من�شب عميد يف ثالث جامعات اأخرى

ومن الوجوه االأخرى لالم�شاواة اجلن�شانية يف لبنان، ذات االأثر 

ة يف البالد، ما يَتّ�شل بحقوق مواطنة  الكبري على التنمية الب�رشَيّ

اإىل  جن�شيتهَنّ  اإعطاء  حق  من  املحرومات  اللبنانيات  الن�شاء 

د  وتهِدّ الزيجات.  هذه  من  واأطفالهن  اللبنانيني  غري  اأزواجهَنّ 

اللبنانيني  غري  االأزواج  اإىل  بالن�شبة  القا�شية  االإقامة  قوانني 

 وعلى �شبيل املثال، يف حني مُتنح املراأة غري 
65

�شالمة العائالت.

فاإَنّ  ًا،  تلقائَيّ واجلن�شية  االإقامة  لبناين  من  املتزّوجة  اللبنانية 

االإقامة  متنحه  اأن  ميكنها  ال  فل�شطيني  من  جة  املتزِوّ اللبنانَيّة 

قانوين.  غري  و�شع  يف  او  له  تابعية  ال  من  حكم  يف  يجعله  ما 

اأوالدها  اإىل  جن�شيتها  نقل  على  قدرتها  عدم  اأَنّ  خطراً  واالأكرث 

جتعلهم فاقدي التابعية  يف احلاالت التي ال يكون الزوج قادراً 

فيها على منحهم اجلن�شية. وهذا يحرم االأطفال اي�شًا من حقوق 

اخرى يتمَتّع بها االأطفال اللبنانيون عادة. ويوؤّدي هذا الو�شع 

اإىل ازدياد عدد االأ�شخا�س فاقدي التابعَيّة يف البالد، وتعمَيق 

ر على خياراتهم امل�شتقبلية اإق�شائهم عن املجتمع، وهو ما يوؤِثّ

قوانني  تنطوي  ذاته  ال�شياق  ويف  احلياة.  مدى  واإمكاناتهم 

على  اأي�شًا  ر  توؤِثّ واإجحافات،  مظامل  على  ال�شخ�شَيّة  االأحوال 

�شنناق�شه  ما  وهذا  البالد.  يف  ة  الب�رشَيّ التنمية  جوانب  خمتلف 

مطواًل يف الف�شل الثالث من هذا التقرير.

CERD, 2007 Statistical Bulletin for the Academic Year 2006/2007, 63 
Ministry of Education: http://www.crdp.org/CRDP/Arabic/ar-statistics/
STATAR/20062007/PDF0607/Tables07/HigherEduc07/Page11307.pdf 
(Accessed September, 2008).

64 وقد ارتفعت النسبة في الفئة الثانية من الوظائف العامة من %6,6 إلى %17,37 ؛ وفي 

الفئة الثالثة من 6,67 % إلى %27,22 ؛ وفي الفئة الرابعة من 11,7 % إلى 28,7%.
بوظائف  يرتبط  لن  بأنه  د  تعهَّ إذا  فقط  اإلقامة  لبنانية  من  املتزوج  اللبناني  غير  ُينح   65

صندوق  أو  حتويالت  عن  ناجمة  ل.ل.  ماليني   5 قدره  شهرياً  دخالً  لديه  أنَّ  أثبت  وإذا  مأجورة، 
تقاعدي وأن يقدم كشفاً مصرفياً يثبت أن في حسابه 300 أكثر مليون ل.ل. أما غير اللبنانية 

املتزوجة من لبناني فُتمنح اإلقامة تلقائياً. أنظر:
Rowad (Frontiers), (Jan 2008) Women’s Rights in Lebanon, 
Gender Discrimination in terms of Nationality and Residency, Al-
ternative Report to Committee on the Elimination of Discrimina-
tion against Women, 40th Session.



61

  ال�شكل 2.10: الت�شنيف يف عدد الق�شاة بح�شب اجلن�س )1980-2004(

 

CEDAW 2005, P. 50 :امل�شدر: وزارة العدل، دائرة �شوؤون الق�شاة واملوظفني )11 ت�رشين الثاين/نوفمرب 2004(، كما ورد يف

ذكور

 الإطار 2.8: القوة العاملة الأنثوية: عقبات يف املجال  القت�شادي-الجتماعي

 اإن اإنخفا�س معّدل امل�شاركة الن�شائية يف القوة العاملة يوؤ�رش اىل  بجملة من امل�شائل املرتبطة بقوانني �شوق العمل الر�شمَيّة واأنظمتها، ف�شاًل عن املعايري 

قات االإقت�شادية وغري االقت�شادية يف �شنع القرار داخل  وال�شلوكيات االجتماعية. ففهم على تفاعالت هذه العوامل ووقعها يتطَلّب النظر يف كيفية تاأثري املعِوّ

االأ�رش.

النموذج اجلن�شاين التقليدي

 :
66

ة يف منطقة ال�رشق االأو�شط و�شمال اأفريقيا، ي�شمل النموذج اجلن�شاين التقليدي اأربعة عنا�رش عامة كما يورد تقرير اجلن�شانَيّة والتنمية الب�رشَيّ

 مركزية العائلة،ال الفرد، هي الوحدة الرئي�شية يف املجتمع . ومهما يكن هذا االعتبار ايجابيًا للحفاظ على العالقات املجتمعية وال�شبكات العائلية، فاإن هذا  

الرتكيز على العائلة هو مبثابة تربير لوجود حقوق مرتادفة ولي�شت مت�شاوية حيث ُيفرَت�س بالرجال والن�شاء االأ�شطالع باأدوار يكمل بع�شها البع�س االآخر.  

ويعّلق الرجال والن�شاء على ال�شواء اأهمية كبرية على العائلة وينظرون اإليها كركيزة ثقافية.

  حتى عندما تعمل الن�شاء، ُيفرت�س اأَنّ الرجل هو عائل االأ�رشة وربها. اأما عمل الن�شاء فيعترب عاماًل داعمًا ب�شكل اأ�شا�شي.

 "قانون ال�رشف"الذي يربط �رشف العائلة وكرامتها ب�شمعة املراأة. ويفر�س هذا القانون قيوداً على التفاعل بني الن�شاء والرجال.

ر على و�شول الن�شاء اإىل املجال العام. وهذا التفاوت يف ال�شلطة متجّذر يف  قوانني العائلة.   اأختالل توازن ال�شلطة يف املحيط العائلي يوؤِثّ

لبنان

يف لبنان، كما يف بلدان ال�رشق االأو�شط و�شمال اأفريقيا االأخرى، ال متِيّز قوانني العمل وحدها �شد الن�شاء �رشاحة. وقد قطع لبنان بالفعل �شوطًا طوياًل يف هذا 

ع املعاهدة رقم 100 "منظمة العمل  ة. فلبنان وَقّ ال�شدد حمققًا تقدمًا ملمو�شًا يف املجال الت�رشيعي ل�شالح امل�شاركة االأنثوية يف القوة العاملة واالقت�شادَيّ

الدولَيّة" )تعوي�شات واأجور مت�شاوية( يف عام 1951، ورقم 111 )التمييز يف العمالة والتوظيف( يف عام 1958. ويف حني ميكن ان ُتعَترب هذه التعديالت 

جناحًا على م�شرية حقوق املراأة يف لبنان، تظّل هناك اأمور كثرية ينبغي حتقيقها. وبالنظر اإىل �شعف التنفيذ ، فاإَنّ املنافع املمنوحة يف تلك القوانني لي�شت 

ة توا�شل التمييز �شد الن�شاء وتقّوي مناذج التفكري التقليدية . مطبقة دائمًا. اأ�شف اإىل ذلك اأّن بع�س تقدمات العمالة غري االأجرَيّ
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الوظيفةالفئة
19952004

الن�شبة املئويةالعددالن�شبة املئويةالعدد

11،4446،77�شفري1

57،44914،75م�شت�شار اأو قن�شل عام2

1210،92424،48�شكرتري اأو م�شت�شار اأو ملحق3

 اجلدول 2.17: الن�شاء املوظفات يف ال�شلك اخلارجي بح�شب الفئة )2004 - 1995(
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قانون العمل )2000/207( ميِيّز �شد الن�شاء جلهة منحهَنّ التعوي�شات عرب ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي وعرب قانون املوظفني.

من   3 فاملادة  وال�شحَيّة.  االجتماعية  التقدمات  الن�شاء جلهة  بالتمييز �شد  اجلن�شانَيّة  الالم�شاواة  الجتماعي  لل�شمان  الوطني  ال�شندوق  قانون  �س 
ّ
يكِر   

الن�شاء جلهة التقدمات من �شمان االأ�رشة.  64 من قانون ال�شمان االجتماعي متِيّزان �شد  3950 املتعلق بقانون العمالة واملادة  املر�شوم اال�شرتاعي رقم 

ات اأ�رش اإال يف حاالت يكون فيها الزوج متوفى اأو عاجزاً. عالوة على ذلك، وخالفًا للم�شرتكني الذكور، حتظر املادة 14 من قانون  والتعترب الن�شاء املوظفات رَبّ

ال�شمان االجتماعي على امل�شرتكات االإناث �شمول �شمانهّن ال�شحي اأزواجهَنّ ما مل تفق اأعمارهم اخلام�شة وال�شتني، اأو ما مل يثبت عجزهم ج�شديًا اأو عقليًا، 

على نقي�س ما هو م�شموح به للم�شرتكني الذكور. باالإ�شافة اإىل ذلك، متنع املادة 16 امل�شرتكات يف ال�شمان اأو قريباتهن من اال�شتفادة من اإجازة االأمومة 

، خالفًا للم�شرتكني الذكور الذين ت�شتطيع قريباتهن اال�شتفادة بعد م�شي 3 اأ�شهر فقط من ا�شرتاكهم. وختامًا، يف حني اأَنّ  قبل م�شي 10 اأ�شهر على ا�شرتاكهَنّ

اإال يف  اإعفاءات �رشيبية غري م�رشوطة بناء على عدد اأطفالهم، ال ت�شتفيد االأمهات العامالت من هذه االإعفاءات االإ�شافية  امل�شرتكني الذكور ي�شتفيدون من 

حاالت حمدودة كوفاة الوالد. وجدير بالذكر اأَنّ ال�شلطات الق�شائَيّة تطِبّق معاهدات "منظمة العمل الدولية" ل�شالح الن�شاء يف هذا املجال.

االجتماعي  ال�شمان  من  العمال  هوؤالء  ُيحرم  وبالتايل،  املاأجورين.  الزراعيني  العمال  والنزاعات  العمل  عالقات  يرعى  الذي   1964 عام  قانون  ي�شمل  ال   

واخلدمات ال�شحَيّة واالإجازات ال�شنوية. وميتّد هذا الو�شع اأي�شًا لي�شمل العمال املو�شميني، وغالبيتهم من االإناث. وُيطَبّق هذا القانون على الرجال والن�شاء 

على حٍد �شواء.

اإذ ال تتمَتّع العامالت يف القطاع اخلا�س باإجازة االأمومة ذاتها التي مُتنح  ز قوانني املوظفني �شد الن�شاء بطرق خمتلفة، مبا يف ذلك اإجازة االأمومة،   متِيّ

للموظفات يف �شلك االإدارة العامة وامل�شتخَدمات ذوات الرواتب يف املوؤ�ش�شات العامة، حيث متتد االإجازة 60 يومًا ولي�س 40 يومًا فقط.

التي  العائلية  اأو بال�شناعة، وعمال امل�شالح  الزراعية غري املرتبطة بالتجارة  لالأجور: ت�شتثني قوانني العمل خدم املنازل وعّمال ال�رشكات  الأدنى  احلّد   

لن  ة، من حّق نيل احلد االأدنى لالأجور ويف ذلك متييز �شد العامالت اللواتي ي�شِكّ تني يف االإدارة العاَمّ ت�شتخدم اأع�شاء العائلة وحدهم، والعمال الطارئني واملوؤَقّ

ن�شبة كبرية من الفئات امل�شتثناة.

  الأجور وتفا�شالت القيمة امل�شافة: يف م�شٍح تناول املوؤ�ش�شات ال�شغرى وال�شغرية يف لبنان، لوحظ وجود فروق جن�شانَيّة. فن�شبة القيمة امل�شافة للموؤ�ش�شات 

التي تديرها اإناث اىل املوؤ�ش�شات التي يديرها ذكور بلغت 58%، وقد بلغت القيمة امل�شافة للموؤ�ش�شات املتو�شطة وال�شغرية التي تديرها اإناث 900$/ �شهر 

مقارنة بـ 1،541$/ �شهر للذكور. غري اأَنّ هذا التفاوت ي�شبح اأقَلّ حدًة عندما توؤخذ بعني االعتبار القيمة امل�شافة/ العامل. فهنا تبلغ ن�شبة القيمة امل�شافة 

ة/عامل للموؤ�ش�شات املتو�شطة وال�شغرية التي تديرها اإناث 460$، مقارنة بـ 542$ للموؤ�ش�شات  لالإناث اىل الذكور 83%، يف حني تبلغ القيمة امل�شافة ال�شهرَيّ

املتو�شطة وال�شغرية التي يديرها ذكور

  يف عام 1997 بلغ التفاوت الأجري بني ك�شبة االأجور من اإناث وذكور نحو 22%. ويف 2004-2005 كان الدخل ال�شنوي املقَدّر للذكور 15،942$ مقارنة 

ط )Median Salary( 560،000 ل.ل.؛ يف حني يبلغ 
ّ
 ويبلغ معدل راتب ك�شبة االأجور نحو 679،000 ل.ل.  يف ال�شهر والراتب امُلَو�ِش

67
بـ 4،537$ لالإناث.

68
ط الراتب للذكور 600،000 ل.ل. و500،000 ل.ل. لالإناث.

ّ
معدل الراتب للذكور 687،000 ل.ل. ولالإناث 661،000 ل.ل.، وُمو�ِش

اإَنّ القيود ال�شارمة املفرو�شة على توفري التقِدمات ت�شعف حماية العائالت يف �شياق و�شٍع ي�شهد ازدياد ن�شبة االإناث يف  القطاع العام  الذي يوؤمن مثل هذه 

ة اأقّل اإت�شاعًا. وهذا االأمر مهم جداً خالل  ة،  وحتواًل اأكرب للموظفني الذكور نحو القطاع اخلا�س حيث تكون مروحة التقِدمات غري االأجرَيّ التقدمات غري االأجرَيّ

فرتة ت�شهد البالد فيها تغريات اقت�شادية حا�شمة وحتوالت �شمن القوة العاملة مع ازدياد عدد املنتقلني اإىل قطاع اخلدمات. وهذا يقّل�س بدوره قدرة لبنان 

على املناف�شة يف االأ�شواق الدولية.

وتزداد هذه العقبات القانونية وطاأة بفعل املعاملة التف�شيلية للرجال على الن�شاء وفق مندرجات القوانني العائلَيّة التي تقِلّ�س يف بع�س االأحيان قدرتهن على 

ة )�شواء اأكانت اأعرافًا اأم قوانني دولة( االإقرار ب�رشورة املرونة التي حتتاج اإليها الن�شاء  امل�شاركة يف القوة العاملة. وترف�س مثل هذه القوانني واالأنظمة التقليدَيّ

ليتمكَنّ من اال�شطالع بدورهن متعّدد الوجوه، كاأمهاٍت وزوجاٍت وعامالٍت ومواطنات، من اأجل زيادة رفاه العائلة اإىل احلد االأق�شى.

الطريق ُقُدمًا: نحو اأجندة جديدة

ة االإقليمَيّة اأ�شبح من ال�رشوري و�شع اأجندة عمل جديدة تتعاطى مع االأدوار اجلن�شانَيّة لتحقيق قدر اأكرب من الفعالية وامل�شاواة.  ات االقت�شادَيّ بالنظر اإىل التغرُيّ

. وميكن التقدم يف هذا املجال من خالل تقوية دعامتي احلكم ال�شالح:  و�شيكون الهدف ت�شجيع زيادة االأمن االإقت�شادي والفر�س املتاحة للموظفات وعائالتهَنّ

1( م�شاركة اأكرب يف عملية �شنع القرار؛ 2( حما�شبة اأو�شع للموؤ�ش�شات يف اإجراءاتها اخلا�شة بالتوظيف والتقِدمات. ومثل هذه االأجندة ميكن اأن تتكون من اأربعة 

69
جماالت �شيا�شية عري�شة ملعاجلة االإجحافات اجلن�شانَيّة:

  اإعادة النظر يف البيئة الت�رشيعية لتوفري االن�شجام بني حقوق الن�شاء الد�شتورية وبني الت�رشيع العادي.

ن ا�شتثمارات يف البنية التحتية العادية، كالنقل واالت�شاالت، ف�شاًل عن تو�شيع خدمات  ل م�شاركة الن�شاء يف املجال العام. وتت�شَمّ   بنية حتتية داعمة ت�شِهّ

ال�شوق التي تلبي حاجات الن�شاء وت�شمح لهَنّ اأي�شًا باجلمع بني م�شوؤوليات العمل والعائلة.

  االهتمام املتوا�شل بالتعليم، وخا�شة يف املجاالت التي توؤمن للن�شاء مهارات اأف�شل متكنهَنّ من دخول ال�شوق. ومع اأَنّ الرجال يف املنطقة يواجهون م�شكلة 

واأعمالهن، فتتقادم مهاراتهن وتفقد  املدر�شي  اأمران يقطعان حت�شيلهَنّ  املبكر واحلمل، وهما  الزواج  ب�شبب  اإ�شافية  الن�شاء يواجهن حتديات  فاإَنّ  م�شابهة 

حداثتها. وميكن اأن ُتعاَلج هذه امل�شائل بتوفري التدريب املهني وفر�س التعليم امل�شتدام.

  اإ�شالح قوانني العمل واأنظمته مبا يتما�شى مع النموذج التنموي اجلديد يف املنطقة، بحيث تتوّفر حوافز اأف�شل خللق فر�س عمل يف القطاع اخلا�س.

الدولة  لهذه العملية باأهمية كبرية فاإن االأجندة  اأنف�شهم. ففي حني حتظى قيادة  الدولة واملواطنني  اإَنّ حتقيق هذه االأهداف هو م�شوؤولية م�شرتكة لكّل من 

�شوف تتدعم كثرياً بجهود املجتمع املدين للدفاع عنها ومب�شاركة الن�شاء يف العمل ل�شالح الن�شاء بزخم اأكرب يف املجالني ال�شيا�شي و االإقت�شادي، ومثال "لور 

مغيزل" منوذجي يف هذا ال�شدد ]راجع: مئة ق�شة وق�شة[.
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3.2.2 لم�شاواة يف  دورة احلياة: �رشك الفقر

بة  مرَكّ �شورة  ر�شم  االإن�شاين"  الفقر  "دليل  حماولة  من  بالرغم 

بالعديد  االإحاطة  يف  يف�شل  فاإّنه  مفرت�س،  �شياٍق  اأِيّ  يف  للفقر 

من العنا�رش االأخرى املرتبطة بهذه الظاهرة، مبا يف ذلك الفرق 

بني اجلوانب الكمَيّة والنوعَيّة للحرمان. ويف العقد االأخري قامت 

�شات خمتلفة مبحاوالت عديدة لو�شع خريطة لنواحي تفاوت 
ّ
موؤ�ش

 و�شمل ذلك مقاربات كمَيّة 
70

الدخل وم�شتويات املعي�شة يف لبنان.

ونوعَيّة لالإحاطة بالفقر الب�رشي، ف�شاًل عن فقر الدخل. ويف حني 

ت�شّمنت املقاربات الكمَيّة قيا�شات باملعايري النقدية كمنهجية 

"كلفة االإحتياجات االأ�شا�شَيّة" وتوزيعات االإ�شتهالك واالإنفاق،
ركزت املنهجيات النوعَيّة على اأ�شلوب التقييم ال�رشيع "للحاجات 

هذه  معظم  اإليه  ت�شري  وما   .)UBN( امل�شبعة"  غري  االأ�شا�شَيّة 

الدخل والتفاوتات  ازدياداً يف فقر  لبنان �شهد  اأَنّ  الدرا�شات هو 

على  للفقراء  املائوية  الن�شبة  اأَنّ  ومع  و�شمنها.  املناطق  بني 

ال�شعيد الوطني تناق�شت من 31% اإىل 24،6%، ظَلّت التفاوتات 

االإجمالية  الن�شبة  تنامي  مع  تنامت  اإنها  بل  قائمة،  املناطقَيّة 

 2.19 اجلدول  ]اأنظر  االإجتماعي.  لل�شعف  �شني 
ّ
املعَر لل�شكان 

والإطار 2.2 وال�شكل 2.11[.

 الإطار 2.9: كم نحن فقراء؟ تقدير الفقر الب�رشي وفقر الدخل

الظروف املعي�شية املقي�شة وفق منوذج احلاجات الأ�شا�شية غري امل�شبعة

يقي�س دليل "احلاجات االأ�شا�شَيّة غري امل�شَبعة" الفقر بح�شب درجة تلبية احلاجات االأ�شا�شَيّة ال�رشورية للمحافظة على م�شتوى معي�شي مقبول بالن�شبة اىل 

ات التالية: املجموعات ال�شكانية . ويف لبنان ُتقا�س امل�شتويات املعي�شَيّة باعتماد املوؤ�رِشّ

   الإ�شكان: ن�شيب الفرد من عدد الغرف وامل�شاحة املبنَيّة وو�شائل التدفئة الرئي�شَيّة.

   التعليم: متابعة التعليم وم�شتواه.

   املياه وال�رشف ال�شحي: االإ�شتفادة من �شبكة توزيع املياه،  وم�شدر مياه ال�شفة الرئي�شي وخدمات ال�رشف ال�شحي.

ة واملهنة الرئي�شَيّة. ات املتعلقة بالدخل: عدد ال�شيارات التي متلكها االأ�رشة ومعَدّل التبعَيّة االقت�شادَيّ    املوؤ�رِشّ

وقد ك�شفت مقارنة اأُجريت بني اأو�شاع احلاجات االأ�شا�شية غري امل�شبعة بني عامي 1995 و 2004 اأن م�شتويات االإ�شباع االإجمالية عرفت حت�شنًا، فقد تراجعت 

ن�شبة االأ�رش املنتمية اىل درجتي االإ�شباع " املتو�شطة" و "املتدنية" من 42.3% اىل 39.9% ومن 30.9% اىل 24.6% على التوايل. وكان الدخل البند الوحيد 

نات يف م�شتويات املعي�شة ال ترتبط بال�رشورة مب�شتويات الدخل ، ال�شيما يف بلد مثل لبنان 
ّ
الذي عرف تقهقراً من 42.8% اىل 51.6% . وي�شري ذلك اىل اأن التح�ش

حيث تتعّزز مداخيل العائالت يف اأحيان كثرية بتحويالت تاأتيها من اخلارج.

70راجع أيضاٌ برنامج االمم املتحدة االمنائي، وزارة الشؤون االجتماعية، 1998 و 2006 و 2008

CDR and ESFD, 2004, Social Development Strategy

  اجلدول 2.18: فئات اإ�شباع احلاجات الأ�رشية يف عامي 1995و2004 )%(

يةالفئة االإجمايلمرتفعةمتو�شطةمتدٍنّ

1995

25.926.547.6100االإ�شكان

32.831.335.9100التعليم

18.967.014.4100املياه وال�رشف ال�شحي

42.831.925.3100ما يرتبط بالدخل

30.942.326.8100دليل الظروف املعي�شية لالأ�رشة 

2004

16.623.659.8100االإ�شكان

24.132.143.8100التعليم

16.648.435.0100املياه وال�رشف ال�شحي

51.629.119.3100ما يرتبط بالدخل

24.639.336.1100دليل الظروف املعي�شية لالأ�رشة

   UNDP, MOSA, CAS, 2008, Poverty, Growth and Income Distribution  :امل�شدر   
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71 تستخدم هذه الدراسة بيانات اإلنفاق من املسح األَُسري الوطني الذي أجرته إدارة اإلحصاء 

املركزي في عام 2004 و
UNDP, CAS, MOSA (2008) Poverty, Growth & Income Distribu-
tion in Lebanon.

ibid.  72

UNDP, MOSA, CAS, (2008) Poverty, Growth & Income Distribution. 73

قيا�شات الفقر بح�شب املحافظات

ات املرتبطة بالدخل اأكرث و�شوحًا يف القيا�شات الكمَيّة التي تعتمد طرائق اإحت�شاب انت�شار الفقر على اأ�شا�س نفقات االأ�رشة.  ي�شبح عدم االإ�شباع من حيث املوؤ�رِشّ

والعنا�رش الثالثة الرئي�شَيّة هي:

ة لالأ�رش الفقرية ]كما يحِدّدها خط الفقر[، من جمموع  ال�شكان. لكَنّ هذا القيا�س     دليل انت�شار الفقر )P0( هو قيا�س رقعة امتداد الفقر و ميِثّل الن�شبة املئوَيّ

.P2 و P1 اليراعي عامل توّزع الفقراء حتت خط الفقر. الذي يطاله الدليالن

  دليل فجوة الفقر )P1(، وهو عبارة عن قيا�س لعمق الفقر وي�شري اإىل الفجوة القائمة بني م�شتويات اإنفاق االأ�رش الفقرية امُلَعاَينة وبني خط الفقر. واإذا افرت�شنا 

درجة الكمال يف االإ�شتهداف، فاإَنّ هذا الدليل ي�شري اإىل كمية املوارد )التحويالت( الالزمة لرفع كل االأ�رش الفقرية اإىل م�شتوى خط الفقر.

  دليل حَدّة الفقر )P2(، وهو يقي�س درجة الالم�شاواة يف التوزيع حتت خط الفقر، ويعطي وزنًا اأكرب لالأ�رش يف اأ�شفل �شلم توزيع الدخل )اأو االإنفاق(.

  اجلدول 2.19: قيا�شات الفقر بح�شب املحافظات

ا�شتخدام خط الفقر االأعلىا�شتخدام خط الفقر االأدنىاملحافظة

P0P1P2P0P1P2

0،670،070،015،850،950،24بريوت

3،790،690،2119،654،451،52جبل لبنان

17،753،651،0852،5718،548،63ال�شمال

10،811،890،5329،368،053،06البقاع

11،6420،5342،2111،354،22اجلنوب

2،180،210،0519،193،971،26النبطَيّة

7،971،50،4328،558،153،32كل لبنان

هذا  لقيا�س  امل�شبعة" امل�شتخَدم  غري  "احلاجات  فقر  دليل  ُيبنِيّ 

الفرتة  الواقع خالل  الدخل فيه �شاء يف  اأَنّ عن�رش  اأي�شًا  التغيري 

2.8.[. و�شدر يف وقت الحق تقرير عن  ]االإطار   2004-1996

" منو الفقر وتوزيع الدخل" يف لبنان ر�شد اجتاهات الفقر بني 
الفقر  من  يعاين  التقرير،  هذا  وبح�شب   .
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و2007  1997 عامي 

 300،000 )اأو  اللبناين  ال�شعب  من  فقط   %8 ن�شبته  ما  املدقع 

فرد( )اأي دون خط الفقر االأدنى وهو 2،4$/يوم(، وهم بذلك غري 

قادرين على تلبية حاجاتهم االأ�شا�شية من الغذاء �شواه. كذلك يقع 

قرابة ثلث ال�شكان حتت خط الفقر االأعلى )4$/يوم(. عالوًة على 

ذلك، �شهدت فرتة 2004-2007 ارتفاع م�شتويات الفقر املدقع 
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الكلّية بعد تراجعها بني عامي 1997 و2004. 

املناطق،  بع�س  يف  كبرية  بن�شب  الفقر  انت�شار  ازداد  كذلك 

االأعمق(،  الفقر  )اأو   %52 الن�شبة  بلغت  حيث  ال�شمال  يف  ة  خا�شّ

االأدنى،  الفقر  االأعلى، و17،5% باعتماد خط  الفقر  باعتماد خط 

ثم ياأتي اجلنوب الذي بلغت الن�شبة فيه 42%. باملقابل ال تعرف 

العا�شمة بريوت اإال اإنت�شاراً �شئياًل للفقراملدقع )دون 1%( وللفقر 

الكّلي)دون %6(.

لبنان  تقت�رش على  املناطقَيّة ال  التفاوتات  اأن مثل هذه  ورغم  

دون غريه، فاإن الالم�شاواة �شمن املحافظات متّثل معظم وجوه 

ت�شري  البيانات احلديثة  لبنان. فكثري من  ال�شائدة يف  االإجحاف 

"جيني"-  ُمَعاِمل  على  لبنان-اعتماداً  يف  الالم�شاواة  اأَنّ  اإىل 

املتو�شط،  الدخل  ذات  اأخرى  بلدان  يف  الالم�شاواة  ًا  ن�شبَيّ ت�شبه 

لكنها   ،)0،37( اأفريقيا  و�شمال  االأو�شط  ال�رشق  منطقة  ة  وخا�شّ

ُمعامل  )معدل  الالتينية  اأمريكا  بلدان  يف  هي  مّما  كثرياً  اأدنى 

"جيني" الو�شط 0،55(. وُقِدّر املعامل بـ 0،37 لال�شتهالك اال�شمي 
و0،3 لال�شتهالك الفعلي يف لبنان ]اجلدول 2.20[. وُتعزى ن�شبة  

aggregate inequal-( الكتلية  الالم�شاواة  من  تقريبًا   %13

املحافظات؛ يف  الالم�شاواة بني  اإىل  بلبنان  اال�شتهالك  ity( يف 
حني ُتعزى ن�شبة الـ 87% الباقية اإىل الالم�شاواة �شمن املناطق. 

يف  ال�رشائح  �شمن  الالم�شاواة  ن�شبة  تراوحت   2007 عام  ويف 

املحافظات بني 18% يف حمافظة ال�شمال، و9،7% يف حمافظتي 

اجلنوب وجبل لبنان ]ملزيد من املناق�شة حول هذه امل�شاألة اأنظر 

ع النفقات بني ال�شكان هو اأي�شًا غري  الف�شل الرابع[. بيد اأَنّ توُزّ

ًا. ففي حني تنفق �رشيحة الـ 20% ال�شفلى من ال�شكان  مت�شاٍو ن�شبَيّ

7% فقط من اإجمايل اال�شتهالك يف لبنان، تنفق �رشيحة الـ %20 
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االأغنى ما ن�شبته %43. 

3.3 يف ما يتجاوز الالم�شاواة

حة والتعليم  تتجَلّى وجوه الالم�شاواة يف اأبعاد متعددة  ت�شمل ال�شّ

وتّقوي  بينها  ما  تتفاعل يف  االأبعاد  لكن هذه  والدخل وغريها. 

ُبْعٍد  يف  الالم�شاواة  ُترتَجُم  ما  كثرياً  اآخر،  بكالم  بع�شًا.  بع�شها 
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ر الالم�شاواة يف ال�شحة على  معني اإىل االأبعاد االأخرى؛ حيث توؤِثّ

قدرات االأفراد على الك�شب، فيما توؤثر الالم�شاواة يف التعليم على 

ة امل�شتقبلَيّة. على �شبيل املثال يعاين %23،3  الفر�س االقت�شادَيّ

هاٍت اأمَيّات، و20،1  من االأطفال حتت �شِنّ اخلام�شة الذين ولدوا الأَمّ

تعُوّق  من  والكتابة  القراءة  ميكنهَنّ  الأمهات  ولدوا  الذين  من   %

البالغ  الوطني  الو�شطي  الطبيعي ما يعادل �شعف املعدل  النمو 

املولودين  االأطفال  من  فقط   %6،7 فاإَنّ  وباملقارنة،   .%11،5
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النمو الطبيعي. ق  ُحْزَن تعليمًا ثانويًا يعانون من تعُوّ الأمهات 

اأرجحَيّة الفقر، فيكون  ال�شياق توؤدي االإعاقة اىل ازدياد  يف هذا 

يًا جداً لدى 50% من املعاقني ، فيما  م�شتوى ظروف املعي�شة متدِنّ

يقّل متو�شط الدخل لدى 41% منهم يقَلّ عن 266$ )اأي اأقل من 

املعّدل الو�شطي لالأجور(، وتبلغ ن�شبة االأمية بني املعاقني %38 

 وتدعم �شعوبات و�شولهم 
75

وال يتمتع68،9% منهم بتاأمني طبي.

اإىل املدار�س والنظرة النمطية املجتمعَيّة ال�شلبية اإليهم اإق�شاءهم 

املتوا�شل. كذلك يكون ال�شباب عادة اأول من يفقد وظيفته عندما 

تنق�س فر�س العمل، اإذ يبلغ معدل البطالة يف اأو�شاطهم بلبنان 

19،2%  ) مقارنة بن�شبة 7% للبالغني(. و�شمن فئة ال�شباب تزيد 

بطالة االإناث بن�شبة ملمو�شة عن بطالة الذكور )22،45% مقابل 

 وميكن اأن يكون لظروف عمالة االأطفال 
76

18،51% على التوايل(.

 يف امل�شتقبل على �شحتهم ورفاههم وي�شكو %30-26 
ٌّ
 �شلبي

ٌ
اأثر

من االأطفال العاملني يف لبنان من اإ�شطرارهم اىل حتمل ظروف 

ال�شاخب ومت�شية �شاعات طويلة يف  ) كال�شجيج  ة 
ّ
بيئية �شار

اآثاراً  يرتك  اأن  ميكن  الذي  االأمر  احلرارة(،  اأو  الربد  اأو  الرطوبة 

�شلبية طويلة االأمد على �شحتهم واإنتاجيتهم.

الالم�شاواة  �رشوب  بني  التفاعل  هذا  يف�شي  الوقت  مرور  ومع 

اإىل ما ُيطَلق عليه غالبًا تعبري �رشك الفقر املتوارث عرب االأجيال. 

الرفاه  على  جداً  موؤثرة  داللة  اجلن�شانَيّة  لالم�شاواة  تكون  وهنا 

  ال�شكل 2.11: تطور الفقر بح�شب املحافظات )2007-1997(

 

U : خط الفقر االأعلى L : خط الفقر االأدنى        

اجلنوب بريوتكل لبنان جبل لبنان البقاع ال�شمال

Chaaban, 2008, Cost of Youth Exclusion 76

اللبناني  املسح  املركزي،2004،  اإلحصاء  اإلجتماعية،  الشؤون  وزارة  العربية،  الدول  74جامعة 

لصحة األسرة
للتنمية  الوطني  للتقرير  واحُتسبت  املعيشيَّة،  ألسر  أحوال  مسح  في  وردت  أوليَّة  75 بيانات 

البشرية.

  اجلدول 2.20: قيا�شات الالم�شاواة بح�شب املحافظات )2005- 2004(

دليل THEIL دليل THEILدليل "جيني"املحافظة

لالم�شاواة �شمن ال�رشائح

 THEIL دليل

لالم�شاواة بني ال�رشائح

0،3410،190،187N/Aبريوت
0،3390،190،1710،019جبل لبنان

0،3730،2270،1870،041ال�شمال

0،3360،1870،1650،021البقاع

0،3470،1920،1920،003اجلنوب

0،2990،1460،1380،008النبطية

0،2150،1760،039

0،186�شمن املحافظة0،361كل لبنان

0،028بني املحافظات

حالة  في  الالنهاية  نحو  ويتجه  التامة،  للمساواة  صفراً  يعادل  الذي   (Theil mean log deviation) "ثيئيل" لوغارثم  ط  متوسِّ انحراف  قياس   (Theil Index) "ثيئيل" بدليل  يُراد   ]1[
الالمساواة التامة (عندما يستهلك شخص واحد كل شيء). وهو حساس أكثر ما يكون حيال الالمساواة في مجال التوزيع األدنى. 

.UNDP, MOSA, CAS (2008) Poverty, Growth and Income Distribution, p. 44 :املصدر
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امل�شكلة  هذه  عوجلت  واإذا  للعائالت.  االقت�شادي-االجتماعي 

من  اخلروج  على  واالأ�رش  االأفراد  م�شاعدة  املمكن  من  ي�شبح 

يف  االأطفال  فر�س  تو�شيع  يف  وامل�شاهمة  هذه  الفقر  حلقات  

العالقة  اإىل  ت�شري  اليوم  جداً  كثرية  درا�شات  وثمة  امل�شتقبل. 

ظروف  وتوفري  االأمهات  تعليم  حت�شني  بني  املبا�رشة  ال�شببَيّة 

. مثاًل، وجد م�شح اأجِرَي اأخرياً  �شحية وتعليمية اأف�شل الأوالدهَنّ

اأميات بلغت 40،7  االأطفال املولودين الأمهات  اأن ن�شبة وفيات 

يف االألف ملن هم دون اخلام�شة و 31 يف االألف ملن هم دون �شنة 

واحدة، مقارنة بن�شبة 13،9 يف االألف الأطفال االأمهات اللواتي 

ت درا�شة   وخُل�شَ
77

اأمتمن تعليمهن الثانوي )اأي اأقل ثالث مرات(. 

ة الوطني حول مادة الرتبية  اأخرى اأجِرَيت لتقرير التنمية الب�رشَيّ

واأعمالهم  ومعرفتهم  مواقفهم  و  التا�شع  ال�شف  لطالب  املدنَيّة 

بالن�شبة اىل املفاهيم الرئي�شَيّة، اإىل وجود عالقة ترابط اإح�شائي 

مبا�رش بني م�شتوى حت�شيل الوالدين التعليمي وم�شتوى املعرفة 

78
والفهم اللذين يبديهما التالميذ حيال املفاهيم املدنَيّة.

وظروف  الدخل  يف  الالم�شاواة  وجود  ي�شري  ذلك،  على  عالوًة 

املعي�شة االأ�شا�شَيّة بني املحافظات و�شمنها اإىل مزيد من الق�شايا 

ن 
ّ
التح�ُش يحجب  مثاًل،  والفر�شة.  بالو�شول  املرتبطة  ال�شمنَيّة 

التعليم  الواقع تراجعًا يف نوعية  التعليم يف  املالحظ يف قطاع 

التوزيع  بني  املناطقي  التكافوء  عدم  عن  ف�شاًل  وم�شتوياته، 

اخلا�س  امل�شح  نتائج  يف  جليًا  الواقع  هذا  كان  وقد  واحلاجة. 

بدرا�شة الرتبية املدنَيّة املبنَيّة على "م�شح الرتبية املدنَيّة الدويل" 

الدولية للرتبية" )IAE(. وتبنّي من امل�شح  "الرابطة  اأجرته  الذي 

امل�شتويات  دون  منهجيًا  كانت  التا�شع  ال�شف  طالب  نتائج  اأن 

ففي  املدنية.  واملعرفة  املفاهيم  جمايل  يف  املعتمدة  الدولية 

ية، متو�شطة، عالية(  ت�شنيف 28 بلداً اإىل ثالث جمموعات )متدَنّ

ذات  البلدان  جمموعة  طليعة  يف  لبنان  كان  االأداء،  اأ�شا�س  على 

جمموع النقاط املتديِنّ يف معرفة امل�شمون املدين )اأي اأنه كان 

االأف�شل(، لكنه كان االأخري يف املجموعة ذاتها يف مادة املهارات 

املدنَيّة. وقد اأّثرت م�شاألة ما اإذا كان التالمذة ينتمون اىل مدر�شة 

ر�شمَيّة اأو خا�شة على اأدائهم يف موا�شيع الرتبية املدنَيّة. كما قد 

تفاوت االأداء اي�شًا بني املحافظات. وجدير بالذكر اأّن امل�شمون 

الرتبوي يف لبنان ما زال يعتمد بن�شبة طاغية على التلقني ولي�س 
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 .)interactive techniques( على التقنيات التفاعلية

اإَنّ اآثار مثل هذه الالم�شاواة يف الو�شول واملوارد والفر�س بني 

الوطاأة على  ال�شكان املختلفة قد تِخّلف تداعيات �شديدة  �رشائح 

ازدهار البالد يف املدى الطويل وقدرة النا�س على حتقيق كامل 

فاإَنّ  العامل،  اأنحاء  يف  التجربة  ُتبنِيّ  وكما  الكامنة.  اإمكانياتهم 

التي  الفقر  دورات  اأ�رش  يف  النا�س  توقع  الفر�س  يف  الالم�شاواة 

ة  االقت�شادَيّ فالالم�شاواة  لالأجيال.  ية  متخِطّ ت�شبح  ما  غالبًا 

االجتماعية  املوؤ�ش�شات  يف  متجذرة  وال�شيا�شَيّة  واالجتماعَيّة 

التي  االجتماعَيّة  وال�شبكات  التكافوؤ.  تعتمد  ال  التي  والثقافية  

اإليها خمتلفة كثرياً عن تلك املوجودة  الو�شول  الفقراء  ي�شتطيع 

وثيقًا  توافقًا  ال�شبكات  هذه  مثل  وتتوافق  االأغنياء.  متناول  يف 

مع القيم الثقافية التي ت�شُدّ اأفراد املجتمع بع�شهم اإىل بع�س وال 

توؤثر �رشاك الالم�شاواة على التوزيع فح�شب، بل على دينامَيّات 

اأن  ذلك  يعني  قد  البعيد  املدى  وعلى  بكليتها.  والتطور  النمّو 

م اأحداهما االأخرى )ال اأن حتَلّ  تتكامل امل�شاواة والعدالة واأن تتِمّ

التنمية  اإَنّ احلفاظ على املكت�شبات يف  االأخرى(.  اإحداهما حمَلّ 

لعدد  كبري  اهتمام  اإيالء  يعنيان  النمّو  خطى  وت�رشيع  ة  الب�رشَيّ

من التحِدّيات اجلديدة، خا�شة يف ال�شحة والتعليم. كما ينبغي 

الدميوغرافَيّة  التغريات  اىل  االهتمام  من  مزيد  توجيه  باالأخ�ّس 

هذان  يتناف�س  فيما  العاملية،  لل�شوق  اجلديدة  واملتطَلّبات 

العامالن يف حلبة كونية.

رفاهية  على  اليقت�رش  الالم�شاواة  تخِلّفه  الذي  ال�شلبي  االأثر  اإَنّ 

جوهر  اي�شًا  ي�شتهدف  بل  ة-االجتماعَيّة؛  االقت�شادَيّ املواطنني 

فاإَنّ  الف�شل،  هذا  مدَخل  يف  ذكره  �شلف  وكما  املواطنة.  فكرة 

املواطنة الدميقراطَيّة ال ت�شمل احلقوق ال�شيا�شَيّة واملدنَيّة وح�شب، 

بل احلقوق االجتماعَيّة اأي�شًا. وفهم النا�س لهذه احلقوق والوفاء 

بواجباتهم  كمواطنني، هما من �شميم تعريف انف�شهم كمواطنني 

يحملون هوية وطنية معّينة.

اللبناني لصحة األسرة، 2004 77 املسح 

 ،2008 واإلعمار،  اإلمناء  العالي، مجلس  والتعليم  التربية  وزارة  االمنائي،  املتحدة  االمم  78 برنامج 

ومعرفتهم  ومواقفهم  لبنان  في  التاسع  الصف  طالب  واملواطنة: مفاهيم  التعليم  التربية 
وأعمالهم، من وجهة نظر وطنيَّة ودوليَّة، بيروت

Ibid. 79
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 1. مواطنة اللبنانيني يف د�ستورهم

1.1 مقدِّمة

منتقاًل   ،1990 �سنة  اللبناين  الد�ستور  »املواطنون«  لفظ  دخل 

مقدِّمة  من  »ج«  الفقرة  تن�صُّ  حيث   
80

الطائف؛ اتفاق  من  اإليه 

الد�ستور امُل�سَتحَدثة كلُّها مبوجب القانون الد�ستوري، ال�سادر يف 

بني  والواجبات  احلقوق  يف  امل�ساواة   ...« على:   ،1990/9/21

جميع املواطنني دون متايز اأو تف�سيل«؛ وهذه هي املرة الوحيدة 

الد�ستور كلِّه،  َيِرُد- يف ن�ص  اللفظ -اأو بات  التي ورد فيها هذا 

�سواٌء اأكان ب�سيغة اجلمع اأم ب�سيغة املفرد. وهذه هي اأي�سًا حال 

فقرتها  يف  اجلديدة  الد�ستور  مقدِّمة  اأدخلته  الذي  »الوطن«  لفظ 

»اأ«؛ علمًا اأنَّ القرابة اللفظية بني »الوطن« و»املواطن« مق�سورة 

على اللغة العربية، فيما ُي�ستقُّ مقابالهما بالفرن�سية )اللغة التي 

و�سع بها الد�ستور اللبناين اأواًل( من مادتني لغويتني خمتلفتني.

»اللبنانيون«  نقع على  عبارتي  االأ�سلية،  الد�ستور  يف ن�سو�ص 

»املواطنون«  لفظي  عن  بداللتيهما،  ُتغنيان،  اللتني  و«لبنان« 

امُلَواَطَنة  الفل�سفية ملبداأ  امل�سامني  تفوِّتان  ولكنهما  و«الوطن«، 

ًا. ونقع، اأي�سًا، يف املادة 21 من الد�ستور -ومو�سوعها  تفويتًا تامَّ

 لبناينٌّ«. ومع اأنَّ هذه العبارة 
ٌّ
حقُّ االنتخاب- على عبارة »وطني

تقابل عبارة citoyen libanais يف الن�صِّ الفرن�سي للد�ستور، فهي 

ت�سري - بالعربية، ومب�سطلح العهد الذي و�سع فيه الد�ستور- اإىل 

مفهوم  ت�ستويف  وال  اللبنانيَّة،  اجلن�سية«  »حْمل  اليوم  يه  ُن�سمِّ ما 

يقابلون  اللبنانيون«  »الوطنيون  فـ  اأي�سًا.  بالكامل  »امُلَواَطَنة« 

ا اإذا  »االأجانب«، عمومًا، اإذا قراأنا الن�صَّ من اجلهة اللبنانيَّة. واأمَّ

�سلوعًا  الفرن�سية -وهي جهة �سالعة  اجلهة  منظور  قراأناه من 

كلِّيًا يف و�سع الد�ستور- فهم قد يقابلون خ�سو�سًا »الفرن�سيني« 

املنت�سبني اإىل اأجهزة ال�سلطة املنتَدبة، على اختالفها.

يكن  مل   ،1990 �سنة  قبل  اللبناين،  الد�ستور  اأنَّ  ذلك  يعني  هل 

بنانيني وفر�ص 
ُّ
للـ واإقرار حقوقها  امُلَواَطَنة  اأ�س�ص  مهتمًا بو�سع 

يف  اأعاله  اإليها  امل�سار  الثغرة  من  وبالرغم  عليهم؟  واجباتها 

االأخري،  هذا  يف  ٍة  بقوَّ ماثاًل  الهمُّ  هذا  يبدو  الد�ستور،  م�سطلح 

الد�ستور -وهو  من  الثاين  الف�سل  ففي  ه هو حموره.  اأنَّ يبدو  بل 

على  جازٌم  تاأكيٌد  وواجباتهم-  وحقوقهم  للبنانيني  �ص 
َّ
املكر

�سمان  وعلى  والواجبات،  احلقوق  يف  اللبنانيني  بني  امل�ساواة 

الد�ساتري  تكفلها  التي  واحلرمات  واحلقوق  االأ�سا�سية  احلريات 

-التي  ال�سلطات  مو�سوع  ويف  الدميقراطيَّة.  الدول  يف  عادًة 

عملها  وقواعد  تكوينها  اأ�سول  الد�ستور  ف�سول  معظم  تتناول 

وحدود �سالحياتها- حّددت مقدِّمة الد�ستور اجلديدة االأطر التي 

موؤكدة  بينها  فيما  والعالقات  احلكم  اأجهزة  تكوين  عمليًا  تنّظم 

الدولة  واأنَّ  ال�سيادة،  و�ساحب  ال�سلطات  م�سدر  هو  ال�سعب  اأنَّ 

ة دميقراطيَّة برملانيَّة. وقد جعل الد�ستور ال�سنَّ  اللبنانيَّة جمهوريَّ

اال�ستحقاق  جعل  كما  االنتخاب،  بحقِّ  للتمتُّع  �رشطًا  وحدها 

ة. واجلدارة وحدهما �رشطًا حليازة احلق يف تولِّ الوظائف العامَّ

مقدِّمته  وعلى  القدمي  الد�ستور  منت  على  الغالبة  الروح  هي  تلك 

د مبداأَ امُلَواَطَنة وتبني عليه دعائم �سلطة 
ّ
اجلديدة؛ وهي روح جت�س

اأوليًا لها، وترى  هًا  التيتعترب حفظ حقوق املواطنني توجُّ الدولة 

اأّن  اأنف�سهم يجب  املواطنني  وواجبات  ة  العامَّ ال�سلطات  غاية  اأنَّ 

ة، من جهة؛ ورعاية  تتوّجه نحو حفظ جماعة املواطنني، اأي االأمَّ

حقوقهم كاأفراد وكذلك حقوق اجلماعات املختلفة التي ينتمون 

اليها، من جهة اأخرى.

املتَّ�سلة  امل�سكلة  موطَن  هذه،  ة  العامَّ روحه  يف  الد�ستور،  لي�ص 

بتحقيق امُلَواَطَنة يف نظام الدولة اللبنانيَّة القانوين-ال�سيا�سي. 

املتمّتعة  العموميَّة  ة  الفرديَّ اإن�ساء  امُلَواَطَنة  بتحقيق  ونريد 

باحلقوق واحلريات الدميقراطيَّة، واملتَّ�سمة بامل�ساواة يف احلقوق 

تاريُخ  اأدائه  ي�سرتك يف  تن�ساأ من عمل  ة  فرديَّ والواجبات؛ وهي 

ال�سيا�سي«؛  التجريد  »عمل  يناه  �سمَّ وقد  القانون،  وقوة  املجتمع 

وهويات  ية  ح�سِّ اأو�ساف  من  يالزمه  ا  ممَّ الفرد  د 
ِّ
يجر ه  اأنَّ ذلك 

جانبية خمتلفة غري تابعيَّته الوطنيَّة التي متّيزه بالذات وتوؤ�س�ص 

فالتجريد  ة.  االأمَّ اأفراد  من  غريه  وبني  بينه  التباين  اأو  للتفاوت 

يرمي اإذاً اإىل امل�ساواة بني االأفراد املكوِّنني لـ »�ساحب ال�سيادة«، 

بها  يطّل  التي  واجهته  غري  الفرد  من  ي�ستبقي  فال  لل�سعب،  اأي 

على امل�سهد العام، وهي واجهة مماثلة، يف املبداأ، ملا لغريه من 

مواطنيه. وبهذا التجريد وحده ي�سبح الفرد مواطنًا ُم�َساِويًا لغريه 

81
من املواطنني يف احلقوق والواجبات.

1.2 طائفية الد�ستور: »املوؤقت«، »االنتقايل«، غري 
احل�رصي

ة، التي ت�سم ن�صِّ  يبقى االلتفات اإىل ما يخالف هذه الروح العامَّ

الد�ستور اأواًل، وغريه من القوانني ثانيًا. ما يخالف هذه الروح هي 

الن�سو�ص التي ُت�سِبغ بها ال�سفة الطائفيَّة على النظام ال�سيا�سي 

القائم يف لبنان منذ �سدور الد�ستور - بل منذ ما قبله اأي�سًا - 

وهي ن�سو�ص متَّ�سلة باأخرى كفر�ص اأي�سًا ال�سفة الطائفيَّة على 

جوانب رئي�سية من احلياة املدنيَّة للبنانيني.

لنا بالدرجة االأوىل على مواد الد�ستور - باعتباره املتحكم  واإذا عوَّ

يف �سائر القوانني- لوجدنا ما ُيجيُز اعتبار الن�سو�ص الطائفيَّة

 

الف�سل الثالث

لبنان: املواطنة والدولة الطائفيَّة

 نعِوّل يف ن�ص الد�ستور اللبناين على طبعته ال�سادرة عن جمل�ص النواب يف �سنة 
80

1990، وهي تثبت تعديالت الد�ستور حتى تلك ال�سنة؛ كما نعِوّل يف ن�ص اتفاق الطائف 

ا�ص ال�سادر حتت عنوان: "وثيقة الوفاق الوطني اللبناين"، ال ن.، ال ت.
ّ
على الكَر

 را. اأعاله، احلا�سية 1.
81
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ويظهر  ة«.  العامَّ الد�ستور  »روح  يناه  �سمَّ ما  على  »خروجًا« 

االأ�سل،  يف  فهي،  فئتني:  على  الن�سو�ص  هذه  ع  توزُّ يف  ذلك 

اخلروج من  لتنظيم  َعت  ُو�سِ وقد  »انتقالية«؛  ا  واإمَّ تة«  »موؤقَّ ا  اإمَّ

من  ه  حقَّ م  املنظَّ اخلروج  هذا  والإعطاء  فيه،  مرغوب  غري  و�سع 

اجلهد والوقت ... ثمَّ جرت اإدامة �سالحيتها بفعل عوامل ال �ساأن 

لنيَّة  اِفَيًة  جُمَ تكون  اأن  اإىل  اأقرب  هي  بل   - بها  ذاته  للد�ستور 

�سات  مبوؤ�سَّ املتعلِّقة  الن�سو�ص  على  ينطبق  ما  وهذا  امل�سرتع، 

باب  يف  داخلة  ها  اأنَّ منها  الأ�سباب  ُفر�ست  والتي  الدولة- 

امل�سمون  احلقِّ  جعل  غري  من  للطوائف  املمنوحة  ال�سمانات 

بالتال  املواطنني  رقاب  وت�سليم  الطائفيَّة  الهيئات  على  حكراً 

اأم ال )وهذه هي حال  باإرادتهم  اأكان ذلك  �سواٌء  الهيئات،  لهذه 

حتويل  جرى  ثم  الطوائف(...  �سات  مبوؤ�سَّ املتعلِّقة  الن�سو�ص 

الفعلية  اإىل نوع من احل�رشية  مانات املذكورة، بالتدريج،  ال�سَّ

التي تتمتَّع بها الطوائف وتاأ�رش بفعلها املواطنني. وقد تنازلت 

طائفي  غري  ُمَواٍز  ت�رشيٍع  يف  حقِّها  عن  احل�رشية  بهذه  الدولة 

ها  لل�سوؤون ذاتها التي تتناولها ال�سمانات... اأو اأنها مار�ست حقَّ

للطوائف،  باإن�سائها  اأذنت  التي  لتلك  موازيٍة  �ساٍت  موؤ�سَّ باإن�ساء 

اأو تخ�سعها  �ساتها  االأخرية تطغى على موؤ�سَّ ولكنها تركت هذه 

ال  دواٍع  اأخرى،  ًة 
َّ
مر كلِّه،  لهذا  كانت  وقد  خمتلفة.  جهات  من 

من  خمتلفٍة  بوجوٍه  مرتبطة  الأنها  ذاته،  الد�ستور  عليها  يوؤاخذ 

اللبناين املعا�رش وببع�ص مواريثه من مراحل  تاريخ املجتمع 

�سبقت ن�سوء الدولة اللبنانيَّة و�سدور الد�ستور.

وطلبًا للو�سوح، ال ُبدَّ من حتديد ما ت�ستمل عليه كلٌّ من الفئتني 

تة التي  املذكورتني من ن�سو�ص الد�ستور. ففي باب الن�سو�ص املوؤقَّ

ة 95 القدمية -املتعلِّقة بتمثيل الطوائف  »ا�سُتِدمَيت«، تدخل املادَّ

ة ويف تكوين احلكومات- وذلك »ب�سورة  العادل يف الوظائف العامَّ

منذ  �ساريًة،  ة  املادَّ هذه  لبثت  والوفاق«.  للعدل  والتما�سًا  تة  موؤقَّ

تاريخ و�سع الد�ستور يف �سنة 1926 حتى تعديله مبوجب اتِّفاق 

ًة م�ستقاًة من  الطائف �سنة 1990. وقد اأحلَّ هذا التعديل حملَّها مادَّ

ن�صِّ االتِّفاق، اأوجبت اإلغاء الطائفيَّة ال�سيا�سيَّة وحدَّدت االإجراءات 

لة، فلم ُيتَّخذ ب�ساأنها  ة بقيت معطَّ االآيلة اإىل ذلك ... على اأنَّ هذه املادَّ

ذلك  اأنق�ست منذ  التي  االأعوام  املذكورة خالل  االإجراءات  اأّي من 

الوقت. لي�ص هذا فح�سب، بل اإنَّ املرحلة االنتقالية جاءت -بخالف 

ة 95 القدمية- مقرتنًة ب�رشٍط يقفل  ما كانت عليه احلال يف املادَّ

ًة، ويجعل االمتناع  قه املهلة املعطاة ملبا�رشة اإجراءاتها كافَّ حتقُّ

انتخاب  هو  ذاك  للد�ستور..  �رشيحة  خمالفة  املبا�رشة  هذه  عن 

جمل�ص للنواب على اأ�سا�ص املنا�سفة بني امل�سلمني وامل�سيحيني، قد 

ر بعد ذلك ثالث مرات.
ّ
ح�سل ذلك للمرة االأوىل يف �سنة 1992، وتكر

ة ال�سيا�سيَّة« واملادة 95 1.3 »اإلغاء الطائفيَّ

يه »مرحلة انتقالية«، تطبَُّق يف  ة 95 اجلديدة ما ت�سمِّ ُتن�ِسُئ املادَّ

ة.  ال�سيا�سيَّ الطائفيَّة  اإلغاء  اإىل  االآيلة  املرحلية«  ة  »اخلطَّ اأثنائها 

ٍت ما ت�ستبقيه اأو ُتن�ِسئه من القواعد  وهي، بذلك، تطبع بطابٍع موؤقَّ

التي تبيح َنْعَت نظام الدولة اللبنانيَّة ال�سيا�سي بالطائفية، وذلك 

 1990 تعديالت  فر�ست  الذي  ال�سيوخ  جمل�ص  اإن�ساء  با�ستثناء 

الد�ستورية ا�ستحداثه، يف اأعقاب اتِّفاق الطائف، وتوزيع التمثيل 

فيه بني الطوائف. يف هذه املرحلة االنتقالية، يكون جمل�ص النواب 

نًا على اأ�سا�ص املنا�سفة بني امل�سلمني وامل�سيحيني والتوزيع  مكوَّ

الن�سبي بني الطوائف، وتبقى �ساريًة قاعدُة متثيل الطوائف متثياًل 

ة على  عاداًل يف ت�سكيل احلكومات، وُيح�رَشُ توزيع الوظائف العامَّ

اأ�سا�ص طائفي بوظائف الفئة االأوىل وما كان مبثابتها.

ة املرحلية - املقرتحة من جانب »الهيئة  ا ما يرتتَّب على اخلطَّ واأمَّ

وتنفيذها  اإقرارها  وعلى  ال�سيا�سيَّة«-  الطائفيَّة  الإلغاء  الوطنيَّة 

جمل�سي  جانب  من   1990 �سنة  املعدَّل  الد�ستور  اأحكام  بح�سب 

ووالية  املجل�سني  هذين  ع�سوية  حترير  فهو  والوزراء،  النواب 

ة كلها من القيد الطائفي. وهو اأي�سًا اإن�ساء جمل�ص  الوظائف العامَّ

الد�ستور حتت عنوان  ما و�سعه  تنح�رش �سالحياته يف  لل�سيوخ 

»امل�سائل امل�سريية«. وهذا جمل�ص يفرت�ص فيه اأن مينع اأي طغيان 

طائفي مقّنع ُيحتمل حدوثه يف ميادين بعينها، وغري ذلك اأي�سًا 

من  الدولة  �سات  موؤ�سَّ ر 
ّ
حتر بعد  املحتملة؛  الطغيان  نوف  �سُ من 

منطق توّزعها ح�س�سًا بني الطوائف.. اأي اأنَّ القاعدة التي يفرت�ص 

احل�س�ص  توزيع  رعاية  لي�ست  ال�سيوخ  جمل�ص  عمل  حتكم  اأن 

ف  املتع�سِّ التمييز  دون  احلوؤول  ا  واإنَّ جماٍل،  كلِّ  يف  الطائفيَّة 

ي�سابهه. ما  اأو  الطائفي  االنتماء  اأ�سا�ص  على  اللبنانيني  بني 

»د�ستور  اإنَّ  القول  له  اأ�سا�ص  ال  الذي   اللْغِو  ملن  ه  فاإنَّ وعليه، 

»طائفيَّة  اأدخل  اإذ  ر�سوخًا  ال�سيا�سيَّة  الطائفيَّة  زاد  الطائف« 

رة يف قانون االنتخاب 
َّ
ه، بعد اأن كانت مقر النِّيابة« يف �سلب ن�سِّ

اد الوطني  ال يف الد�ستور. ف�سواٌء اأكان ال�ساأن �ساأَن حكومِة االحتِّ

اأمر ا�ستكمال عديد  اإليها الد�ستور املعدَّل �سنة 1990  التي اأوكل 

امل�سلمني  بني  املنا�سفة  وحتقيق  اآنذاك  القائم  النيابي  املجل�ص 

وامل�سيحيني فيه؛ اأم كان �ساأن مبداأ املنا�سفة نف�سه يف املجال�ص 

النيابية املنَتَخبة اأثناء املرحلة االنتقالية )ويف احلكومات تبعًا 

الفئة  يف  ذاتها،  املرحلة  اأثناء  املنا�سفة،  �ساأن  كان  اأم  لذلك(؛ 

جانبها  لزم  التي  احلكمة  كانت  ة،  العامَّ الوظائف  من  القيادية 

ي التمثيل الطائفي  اتِّفاق الطائف، ومن بعده الد�ستور، واحدة: توخِّ

ة..  االأو�سع واالأقرب اإىل االإن�ساف يف مرحلة اخلروج من الطائفيَّ

وهذه حكمة كانت ملحوظة من جانب ال�سا�سة اللبنانيني املنادين 

ة ال�سيا�سيَّة، يف كلِّ مرٍة ُطرح فيها هذا املو�سوع،  باإلغاء الطائفيَّ

بدءاً من عام اال�ستقالل على االأقل. وال اعتبار يف هذا املجال ملا 

اأنَّ تغرياً فادحًا طراأ  اإليه اتِّفاق الطائف يف التطبيق. فاحلال  اآل 

اأن حتفَّ بتطبيقه وعلى  على جممل الظروف التي كان ُيفرَتَ�ُص 

وعلى  التطبيق  هذا  لرعاية  تاأتلف  اأن  ينبغي  كان  التي  القوى 

فف�سدت  �سالمته،  ل�سمان  تبذل  اأن  يفرت�ص  كان  التي  اجلهود 

ت�سحُّ  ال  كلِّه،  هذا  على  فعاًل.  التطبيق  بو�رش  حني  الظروف  هذه 

التهمة امل�سار اإليها، وما فيها من طعن يف حقيقة الرعاية التي 

يحيط بها د�ستور الطائف مبداأ امُلَواَطَنة، اإال مع افرتا�ص الدميومة 

لالأمور التي جعلها الد�ستور انتقالية حر�سًا على توفري ال�سالمة 

ة ]االإطار 1.3:  ة ال�سيا�سيَّ للدولة وللبالد اأثناء اخلروج من الطائفيَّ

الطائفيَّة واملادة 95[.
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 االإطار 3.1: الطائفية واملادة 95

ترعى املادة 95 من الد�ستور حما�س�سة وظائف القطاع العام يف االإدارة 

ت على ما يلي: اللبنانية، حيث ن�سُّ

 

»ويف املرحلة االنتقالية:

وائف ب�شورٍة عادلٍة يف ت�شكيل الوزارة ل الطَّ اأ. متثَّ

يف  والكفاءة  االخت�شا�ص  وُيعتَمُد  ائفي  الطَّ مثيل  التَّ قاعدة  ُتلغى  ب. 

واملوؤ�ش�شات  واالأمنية  الع�شكرية  واملوؤ�ش�شات  والق�شاء  العامة  الوظائف 

با�شتثناء وظائف  الوطني،  الوفاق  العامة واملختلطة، وفقًا ملقت�شيات 

الفئة االأوىل فيها ويف ما يعادل الفئة االأوىل فيها، وتكون هذه الوظائف 

ة  الأيَّ وظيفة  ة  اأيَّ تخ�شي�ص  دون  وامل�شلمني  امل�شيحيني  بني  منا�شفة 

طائفة مع التقيد مببداأي االخت�شا�ص والكفاءة«.

 

الوظائف  حما�س�سة  اأبطلت  االأخرية  ع�رشة  اخلم�ص  ال�سنوات  خالل  يف 

ة الطائفيَّة ال�رشوط املحدودة ن�سبيًا التي ن�ست عليها املادة 95.  العامَّ

يتجاوز  مبا  �سات  املوؤ�سَّ على  ُطبِّق  املذاهب  بح�سب  الوظائف  فتق�سيم 

ورئي�ص  ونوابه،  لبنان  م�رشف  حاكم  ذلك  يف  مبا   ،95 املادة  منطوق 

الدولة  موؤ�س�سات  ومعظم  االأو�سط  ال�رشق  طريان  �رشكة  اإدارة  جمل�ص 

املادة  اأنَّ  وبرغم  ذلك،  على  عالوًة  حديثًا.  اأن�سئت  التي  تلك  اأو  القائمة، 

وظائف  فاإن  االأوىل،  الفئة  وظائف  التخ�سي�ص  وجه  على  حدَّدت   95

القطاع العام كلها تخ�سع، عمليًا، وب�سورة غري ر�سميَّة، ملنطق التوازن 

الطائفي.

 

ت هذه امُلَمار�سة اإىل تفاقم االنق�سامات الطائفيَّة يف البالد اأكرث  وقد اأدَّ

فاأكرث، و�سلَّت يف اأحيان كثرية كفاءة االأداء يف القطاع العام. وقد اأطلقت 

خمتلف  اأو�ساط  يف  قائمًا  زال  ما  �سجااًل  ة  العامَّ الوظائف  حما�س�سة 

ى اإىل  �سة لكل طائفة، ما اأدَّ املجموعات حول »نوعية« الوظائف املخ�سَّ

ا�ست�رشاء �سغائن قا�سية بني العامة. كذلك انت�رشت ممار�سة املحا�س�سة 

والقطاع  املدين  املجتمع  منظمات  احلاالتفي  بع�ص  يف  الطائفيَّة 
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اخلا�ص.

ة اأي�سًا اأداء القطاع  ويف الوقت ذاته، فاقمت حما�س�سة الوظائف االإداريَّ

االإدارة  عمل  يف  جديدة  تعقيدات  اأواًل  اأدخلت  اإذا  متنوِّعة.  بطرق  العام 

من   %50 ي�سمل  الذي  االأمر  القائمة،  ال�سعوبات  اإىل  لُت�ساف  اللبنانية، 

 ذلك اأّن تلبية املتطلَّب الطائفي غالبًا ما تاأتي 
83

ال�سغور يف كل املنا�سب.

ني وترقيتهم.  على ح�ساب اجلدارة والكفاءة يف ا�ستخدام املوظفني العامِّ

رت، مبا يوؤّمن توازنًا طائفيًا  خِّ
اأُ األغيت، والرتقيات  فامتحانات التعيني 

ت ثانية هذه املمار�سات اإىل تاأخريات  وغالبًا ما اأدَّ
 
مقبواًل من املوظفني.

ح املنتمي اإىل الطائفة  مديدة. فقد اأُبِقَيت الوظائف �ساغرة بانتظار املر�سِّ

من  الآخرين  مُينح  مالئم  تعوي�ص  حتقيق  بانتظار  اأو  »ال�سحيحة«، 

 وغالبًا ما كان �رشط التوازن الطائفي ُيطبَّق من خالل 
84

طوائف اأخرى.

ة  ق تغلغل هذه االأخرية يف االإدارة العامَّ �سبكات الزَّبائنيَّة، مبا كان يعمِّ

التوازن  اأخفقت حماولة حتقيق  اآخراً، وهو االأهم،  اأكرث فاأكرث. واأخرياً ال 

اأ�ساًل  ُعِنَيت  اللذين  وال�رشعية  ال�سيا�سي  اال�ستقرار  توليد  يف   
ِّ
الطائفي

الطائفيَّة  لت  حوَّ الزَّبائنيَّة،  ال�سبكات  قبل  من  فبا�ستخدامها  بتاأمينهما. 

ة اىل م�سدر لنزاعاٍت �سيا�سية واإفقاد االإدارة كلَّ تر�سيٍح يف االإدارة العامَّ

 وكما الحظ اأحد الربملانيني: 
85

اللبنانيَّة والدولة �رشعيتهما اأكرث فاأكرث.

الطبيعية،  ال�سيا�سية  النزاعات  من  و�سعًا  نواجه  لبنان  يف  »اإننا 

اللبنانيَّة.  الطوائف  بني  القائمة  الوجودية  النزاعات  من  و�سع  ولكنَّه 

يف  اإداريًا  وطابعًا  املا�سي،  يف  ًا  ع�سكريَّ طابعًا  النزاع  هذا  اتَّخذ  وقد 
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الت�سعينات«.

هذا عن و�سع الطائفيَّة ال�سيا�سيَّة يف الد�ستور؛ وهو و�سٌع جعلته 

ة 95 القدمية -على كما راأينا- ذا �سالحية موؤقتة ثم اأَْمَلى  املادَّ

لها يف تعديالت 1990 ترتيبًا انتقاليًا، واأوجب جتاوزها اإيجابًا 

مقدِّمة  من  »ح«  والفقرة  اجلديدة   95 ة  املادَّ مبنطوق  قاطعًا 

ه  تان 22 و23 من توجُّ الد�ستور امل�ستحَدثة ومبا ق�ست به املادَّ

نحو حترير النِّيابة من القيد الطائفي.

ة املدنية« 1.4 ... وحدود »الطائفيَّ

يف  للطوائف  املمنوحة  احلقوق  اأي  املدنية«،  »الطائفيَّة  بقيت 

ُة  املادَّ احلقوَق  هذه  وحتدُِّد  والتَّعليم.  ال�سخ�سيَّة  االأحوال  اَل  جَمَ

)وهاتان  الثاين  املجال  يف   10 ُة  واملادَّ ل،  االأوَّ املجال  يف   9

روؤ�ساء  )وهي جديدة(   19 ة  املادَّ فيما متنح  قدميتان(،  تان  مادَّ

يتعلَّق  ما  »يف  الد�ستوري  املجل�ص  مراجعة  يف  احلقَّ  الطوائف 

ال�سعائر  وممار�سة  املعتقد  ية 
ِّ
وحر ال�سخ�سيَّة،  باالأحوال  ح�رشاً 

ة 9 ال  ا ال ريب فيه اأنَّ املادَّ ية التَّعليم الدِّيني«. وممَّ
ِّ
الدِّينية، وحر

ال�سخ�سيَّة،  االأحوال  يتناول  ت�رشيٍع  لكلِّ  الطائفيَّة  ال�سفة  ُتوِجُب 

ال   ) مدينٍّ )اأي   
ٍّ
طائفي غري  لت�رشيٍع  مفتوحًا  املجال  هذا  َتَدُع  بل 

يلغي القوانني الطائفيَّة ولكنَّه ي�سدر امتثااًل ملطالبة املواطنني 

َمناُطُه  بت�رشيٍع  ال�سخ�سيَّة  اأحوالهم  ُتنَّظم  باأن  منهم(  ق�سٍم  )اأو 

�سفتهم املواطنية الواحدة، بقطع النظر عن انتماء كلٍّ منهم )اأو 

عدمه( اإىل طائفة من الطوائف الدِّينية. وهذه اإرادة تكفل �رشعيتها 

، يف العبارة االأوىل منها، على  ة تن�صُّ ة 9 ذاتها. فهذه املادَّ املادَّ

كون »حرية االعتقاد مطلقة«، وذلك ف�ساًل عن انتفاء احل�رشية 

الطائفيَّة يف �سمان »احرتام نظام االأحوال ال�سخ�سيَّة وامل�سالح 

 9 ة  املادَّ ترتك  كما  ِمَلِلهم«.  اختالف  على  »لالأهلني  الدِّينية« 

، ال يلغي القوانني الطائفيَّة 
ٍّ
املجال مفتوحًا لت�رشيٍع مدينٍّ اإلزامي

اأي�سًا، بل يحيط بها ويوازيها.

اإن�ساء  جهة  من  الطوائف  »حقوق  كفالتها  فاإنَّ   10 ة  املادَّ واأما 

»وفقًا  املدار�ص  هذه  ب�سري  دًة  مقيَّ جاءت  ة«  اخلا�سَّ مدار�سها 

ة التي ت�سدرها الدولة يف �ساأن املعارف العمومية«.  لالأنظمة العامَّ

ية التَّعليم، فلم 
ِّ
ة ثّبتت يف مطلعها حر واالأهّم من ذلك اأنَّ هذه املادَّ

الواقع وجوُد  ده يف 
َّ
الطائفيَّة؛ وهو ما ج�س حت�رشه يف املدار�ص 

مدار�ص التعليم العمومي )ويدعوه اللبنانيون »التَّعليم الر�سمي«( 

ووجوُد مدار�ص التعليم  اخلا�صِّ غري الطائفي.
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 9 املادتني  ي  ن�سَّ العنا�رش بني  تتابع  التَّوازي يف  اإبراز  ويجب 

ية االعتقاد، وتبداأ الثانية بتاأكيد 
ِّ
و10. فاأوالهما تبداأ بتاأكيد حر

بال�سعائر  املتَّ�سلة  احلقوق  االأوىل  ل  تف�سِّ ثم  التعليم؛  ية 
ِّ
حر

باالأحوال  املتَّ�سلة  وتلك  العام(،  النِّظام  برعاية  )مقيَّدة  الدِّينية 

اإجالل الدولة الذات االإلهية  ال�سخ�سيَّة، حيث تنطلق يف ذلك من 

د  واحرتامها كل االأديان واملذاهب. وعلى ما �سبق بيانه، فقد جت�سَّ

يًا -يف الواقع  داً ح�سِّ ة 10 جت�سُّ املبداأ العام امُلثَبت يف مطلع املادَّ

ة  املادَّ يف  له  املوازي  العام  املبداأ  خالف  على  الت�رشيع-  ويف 

رغم  على  املنا�سب،  ي  واحل�سِّ الت�رشيعي  د  التج�سُّ من  اخلال   9

يف  اأوالهما  جرت  الت�رشيع،  يف  لتج�سيده  عا�سفتني  حماولتني 

ثانيتهما يف  فيما جرت  الع�رشين،  القرن  الثالثينات من  اأوا�سط 
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نهاية الت�سعينات.

الطوائف مبراجعة املجل�ص  هذا، وال يغريِّ احلقُّ املمنوح لروؤ�ساء 

ت  ن�سَّ ا  ممَّ طوائفهم،  بحقوق  املتعلِّقة  ال�سوؤون  -يف  الد�ستوري 

التي  احلدود  من  �سيئًا  الد�ستور-  من  تان  املادَّ هاتان  عليه 

اأواًل، حيال حقٍّ يف  ر�سمتاها نف�ساهما لهذه احلقوق. نحن هنا، 

للد�ستور.  فهمه  على   
ِّ
املبني قراِرِه  د  �سيَّ يبقى  ملجل�ص  املراجعة 

ونحن هنا، ثانيًا، حيال ح�رٍش للم�سوؤولية عن الرعاية القانونية 

حلقوق وموؤ�س�سات طائفية قائمة، وهو ح�رش َيُحول دون فو�سى 

املراجعات ودون قيام مراجع كثرية بارجتال حقوق لنف�سها يف 

هذه الرعاية ال ُي�ستبعُد بروز تعار�ص اأو تنافر بينها. ونحن هنا، 

ثالثًا، اأمام ر�سٍم غري مبا�رٍش حلدود املجال الذي ي�ستطيع روؤ�ساء 

الطوائف اأن يدَّعوا يف اإطاره ميزة ملواقفهم على مواقف �سواهم 

ع  ال�رشَّ اأ�سبقية  تثبيٍت  اأمام  اأخرياً،  هنا،  ونحن  املواطنني.  من 

 )املمثَّل بالد�ستور( على القوانني الطائفيَّة.
ِّ
الو�سعي

ات: قوانني االأحوال ة واخل�سو�سيَّ  2. الهوية العامَّ

 ال�صخ�صيَّة*

اأي  وطائفته،  والده  جن�سية  بالوالدة  تلقائيًا  اللبناين  يكت�سب 

اللبناين؛  املواطن  هوية  عامة،  االأوىل  متباينتني:  هويتني 

ع�رشة ثماين  وهناك  امللَّة.  اأو  الطائفة  هوية  خا�سة،  والثانية 

بة  طائفًة معرتفًا بها ر�سميًا يف لبنان. تعك�ص هذه الهوية املركَّ

ُتهما امللتب�سُة نَط  د الطائفي يف لبنان، وتعك�ص تراتبيَّ واقع التعدُّ

ى من جهة اإىل طم�ص االنتماءات الثقافية  د الذي اأدَّ اإدارة هذا التعدُّ

جهة  من  ى  واأدَّ منها؛  الطبقية  وال�سيَّما  االأخرى،  واالجتماعية 

اأخرى اإىل غلبة االنتماءات الطائفيَّة اخلا�سة على االنتماء والوالء 

ني. وكما ذكرنا �سابقًا، حتدِّد املادُة التا�سعُة من  الوطنينيَّ العامَّ

ة  الد�ستور عالقة الدولة القانونية بالطوائف واملذاهب، وهي مادَّ

اإذ  ة،  اللبنانيَّ والدولة   .1926 عام  يف  ت 
َّ
اأُِقر منُذ  ُتعدَّل  مل  ثابتٌة 

االأديان  جتاه  حيادها  تعلن  واملذاهب«  االأديان  جميع  »حترتم 

واملذاهب؛ وجتدر املالحظة اأنَّ لبنان هو الدولة العربية الوحيدة 

ل م�سدراً اأ�سا�سيًا  التي مل تتنبَّ يف منت د�ستورها دينًا معينًا ي�سكِّ

للت�رشيع. فحياد الدولة هو من �سفات الدولة املدنية،  اأو وحيداً 

ة  د املرجعيات الطائفيَّ ومع ذلك لي�ص من �ساأنه اأن يُحول دون تعدُّ

ية املعتقد واحلق باالختالف. لكنَّ حياد 
ِّ
واملذهبية، �سمانًا حلر

الدولة ال ُيعفيها من م�سوؤولياتها يف مراقبة هذه املرجعيات وفق 

ة  مقت�سيات النِّظام العام، وال يُحوُل دون ممار�سة ال�سلطات العامَّ

مبا  ال�سخ�سيَّة،  االأحوال  موا�سيع  يف  العام  بالت�رشيع  حقها 

القانون   يف 
88

للمواطنني وم�ساواتهم ية املعتقد 
ِّ
يكفل حقيقة حر

واأمامه.

ة: نظام اخل�سخ�سة 2.1 ِبنية نظام االأحوال ال�سخ�سيَّ

د االأنظمة  تكمن خ�سو�سيَّة االأحوال ال�سخ�سيَّة يف لبنان يف تعدُّ

لها.  عام  نظام  غياب  ظلِّ  يف  ة  اخلا�سَّ واملذهبيَّة  الطائفيَّة 

االأحكام  جمموعة  هو  ال�سخ�سيَّة  االأحوال  باأنظمة  واملق�سود 

م عرب مواقعهم  م حالة االأ�سخا�ص الذاتيَّة كاأفراد، وتنظِّ التي تنظِّ

هذه  على  يرتتَّب  وما   ،
89

العائلية العالقات  �سبكة  واأدوارهم 

دية النُّظم -وهي  العالقات من حقوق وواجبات. لقد حاَلت تعدُّ

بالرغم  اللبناين،  املجتمع  وحدة  دون  ومغلقة-  �سلطوية  نظم 

تق�سيم  اأنَّ  اإذ  لبنان،  يف  قويٍّ   
ٍّ
و�سيا�سي مدينٍّ  جمتمٍع  ن�سوء  من 

اأفقده  الطائفيَّة،  البنية  خالل  من   ، العموديَّ االأهلي  املجتمع 

.
ٍّ
املناعة وجعله عر�سًة لالنق�سام على اأ�سا�ٍص طائفي

االأحوال  اأنظمة  -بل  ال�سخ�سيَّة  االأحوال  نظام  بنيَة  طبعت 

القوى  وموازين  التاريخيُة  االعتباراُت  الواقع-  يف  ال�سخ�سيَّة 

َمْن  حول  الت�ساوؤل  و�سحَّ  الد�ستور؛  مرجعيَّة  على  تغّلبت  التي 

هم  هل  ال�سخ�سيَّة:  االأحوال  موا�سيع  يف  احلقوق  اأ�سحاب  ُهْم 

وائف؟ وقد اأُطِلَقت نظريٌة مفاُدها اأنَّ اتِّفاق املواطنون االأفراد اأم الطَّ

�ص على اأنَّ اأ�سحاب احلقوق هم االأفراد، واأنَّ ال�سمانات �سِّ
الطائف اأُ

Sciences Humaines, Beyrouth, nov. 2006, pp. 22-30.
وهم  القانون  لدى  �سواء  اللبنانيني  "كل  اأَنّ  على  الد�ستور  من   7 املادة  تن�ص   
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والواجبات  الفرائ�ص  ويتحملون  وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق  بال�سواء  يتمتعون 

ة دون فرق بينهم". العاَمّ

اأَنّ  البع�ص  فاعترب  ال�سخ�سَيّة،  االأحوال  قوانني  معنى  حتديد  حول  االآراء  تعَدّدت   
89

االأحوال ال�سخ�سَيّة هي تلك التي يكون مو�سوعها االأ�سخا�ص؛ واعترب البع�ص االآخر 

ها تلك التي تخ�سع للقانون ال�سخ�سي؛ ويقول اآخرون اأَنّ املق�سود بقانون االأحوال  اأَنّ

رم�سان  د.  ال�سخ�سَيّة،  االأحوال  اأحكام  �رشح  يف  الو�سيط  االأ�رشة:  قانون  ال�سخ�سَيّة 

واالأ�رشة هي   .." يليها،  وما   12 1986، �ص  اجلامعية  الدار  من�سورات  ال�سعود،  اأبو 

م�سرتك  ن�سب  من  املنحدرين  االأفراد  جمموع  من  ل  تت�سَكّ طبيعية،  اجتماعَيّة  وحدة 

و�سالال،  وبدوي  جنار  القانوين،  القامو�ص  والبنوة."  بالزواج  ببع�سهم  واملرتبطني 

من�سورات مكتبة لبنان.

* ي�ستند هذا الق�سم اإىل ورقة خلفية اعدتها ماري روز زلزل للتقرير الوطني للتنمية 
الب�رشية 2009-2008

 را. يف �سدد املحاولة االأوىل:
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Rabbath, Edmond, La Formation historique du Liban politique et 
constitutionnel, Publications de l’Université Libanaise, Beyrouth, 
1970, pp. 90-97.
ناجية،اللبنانيون  فرقة  ت�شع ع�رشة  اأحمد،  بي�سون،  الثانية:  املحاولة  ورا. يف �سدد 

يف معركة الزواج املدين، دار النهار للن�رش، بريوت، 1999. ورا. ن�ّص القانون املدين 

االختياري الذي طرحه رئي�ص اجلمهورية اإليا�ص الهراوي على جمل�ص الوزراء يف �سنة 

يف  االختياري  املدين  الزواج  )اإعداد(،  خليل  والهندي،  اأنطوان  النا�سف،  يف:   ،1998

�سة احلديثة للكتاب، طرابل�ص، 1998، �ص 256-284. هذا، وعلى ال�سِدّ 
ّ
لبنان، املوؤ�س

من املعار�سة �سبه االإجماعية التي واجهتها املحاولة الثانية، امل�سار اإليها، من جانب 

جان  راً  موؤَخّ اأجراه  ميدايٍنّ  حتقيٍق  من  يتبَدّى  الطوائف،  خمتلف  يف  الِدّينية  املراجع 

يو�سف مراد -وكان مو�سوعه العام: القيم عند اللبنانيني- اأَنّ جانبًا ال ُي�ستهان به من 

 باحلِقّ يف اإن�ساء الرابط العائلي على 
ّ
اللبنانيني -ولو تفاوتت فيه الن�سب الطائفَيّة- يقُر

اأ�سا�ص مدين. هذا االإقرار �سند كاٍف جداً لقانون اختياري يرعى االأحوال ال�سخ�سَيّة ملن 

يرغبون يف رعايته. را.:

Mourad, Jean Youssef (dir.), Les Sentiments d’Apprtenance, la 
Sociabilité, Université Saint-Joseph, Faculté des Lettres et des 
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يف  ترجمٍة  اأيَّ  ت�سهْد  مل  النظرية  هذه  اأنَّ  بيد  وائف.  للطَّ ُتعطى 

والده، ويدخل ق�رشاً،   طائفة 
90

بالوالدة فاللبناين يكت�سب  الواقع: 

تبعًا لذلك، يف نظامها اخلا�ص، وت�رشي عليه قوانينها اخلا�سة 

التي تطبقها حماكمها اخلا�سة، وذلك من املهد اإىل اللحد ودون 

الر�سميَّة  ال�سلطات  جانب  من  فعالة  مراقبة  ودون  منه  م�ساركة 

على ممار�سات املراجع الطائفيَّة. فاإذا اأراد اخلروج من طائفته، 

َوَجَب عليه ُحكمًا االنتقاُل اإىل طائفٍة اأخرى، ليخ�سع بالتال يف 

ا اإذا مل يكن للطائفة التي ينتمي  اأحواله ال�سخ�سيَّة اإىل نظامها. اأمَّ

القانون  لغياب  ونظراً  ال�سخ�سيَّة،  لالأحوال  نظام  املواطن  اليها 

ال�سخ�سيَّة.  احلقوق  من  داً 
َّ
جمر املواطن  ف�سيكون  العام،  املدين 

كما توجد يف لبنان طوائف ال تزال غري متمتِّعة بقانون لالأحوال 

ة، كالطائفة  التقليديَّ اأدرج بع�سها يف عداد الطوائف  ال�سخ�سيَّة، 

اال�سماعيليَّة، يف حني مل ُيدَرج بع�سها االآخر، كالطائفة البهائيَّة 

وغريها. هذا، وُتلِزُم هرطقٌة قانونيٌة اأع�ساَء هذه الطوائف بتغيري 

ال�سخ�سيَّة.  لالأحوال  بنظام  تتمتَّع  طائفة  اإىل  واللجوء  املذهب 

فاذا كان اأحدهم يف �سدد الزواج، باإمكانه اأن يعقد زواجًا مدنيًا 

التوّجه اىل  احتكم عليه  واذا   ،
ٍّ
اأجنبي يف اخلارج مبوجب قانوٍن 

اللبنانيَّة لتق�سي له مبوجباته يف زواجه ويف  املحاكم املدنية 

مفاعيله؛ علمًا اأنَّ املادة التا�سعة من الد�ستور تبداأ بالت�سديد على 

اإال   لهم 
ُّ
ُتَقر االأفراد ال  ، فيما حقوق 
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اأنَّ »حرية االعتقاد مطلقٌة«

عرب انتمائهم اإىل الطوائف.

ِبنية  اإليه  اآَلت  الد�ستور وبني ما  2.2 فجوٌة بني 
النِّظام يف الواقع

يحرتم  عامٍّ  قانوٍن  وجود  عدم  عن  اأواًل،  الفجوة،  هذه  نتجت 

وحقوق  كمجموعاٍت  الطوائف  حقوق  فيحمي  الد�ستور،  مبادىء 

ت هذه الفجوة اإىل احتكار  املواطنني كاأفراد على ال�سواء. وقد اأدَّ

الطوائف جماَل االأحوال ال�سخ�سيَّة، واإىل رفع الدولة راية حيادها 

لها. جتاه الطوائف لتربير عدم تدخُّ

2.2.1 الدور الت�رصيعي

ة  ال�سخ�سيَّ االأحوال  مو�سوع  يف  ال�سيا�سيَّة  االعتباراُت  طغت 

على دور امل�سرتع. فبعد التاأكيد على مبداأ حرية املعتقد لالأفراد 

انكفاأ  املدين  النِّظام  اأ�س�َص  امل�سرِتُع  َع  َو�سَ اأن  وبعد  وللطوائف؛ 

عن  وامتنع  الطوائف  بع�ص  قوانني  على  ف�سادق  حياده  خلف 

اِدَقة على م�ساريع قوانني طوائف اأخرى، وذلك دون اإجراء  امُل�سَ

املواطنني،  حقوق  ت�سمن  معايري  و�سع  ودون  عليها  رقابة  اأيِّ 

ولو بحدِّها االأدنى. ومن جهة اأخرى، بقي مكان القانون الوطني 

ع قد اقت�رش على تنظيم بنية  العام �ساغراً. وبذا، يكون دور امُل�سرَتِ

الطوائف التي تتمتَّع بقوانني اأحوال �سخ�سيَّة.

االأحوال  قوانني  اأر�ستها  التي  املو�سوعيَّة  القواعد  وتتَّ�سف 

وغري  ة  وذكوريَّ ة  �سلطويَّ بكونها  عها-  تنوُّ -على  ال�سخ�سيَّة 

الدولة  ر يف ت�رشيع  التطوُّ ر يف املجتمع ومع  التطوُّ متفاعلة مع 

وهكذا،  للد�ستور:  خمالٌف  اأحكامها  بع�ص  اأنَّ  عن  ف�ساًل  العام؛ 

االأمم  الدولة مبواثيق  التزام  الد�ستورمن  مقدِّمة  ورد يف  ما  فاإّن 

املتحدة واالإعالن العاملي حلقوق االإن�سان -والتعهد باأن »جت�سد 

الدولة هذه املبادىء يف كلِّ احلقول واملجاالت دون ا�ستثناء«- 

.. فاملرجعية الطائفيَّة حتجب اأيَّ مرجعية 
ٍّ
بقيا دون اأيِّ اأثٍر واقعي

اأخرى عندما يتَّ�سل املو�سوع بنطاق �سالحياتها، وعندما تعترب 

اأنَّ التزام الدولة غري ملزم لها. وبالفعل، فاإنَّ حقوق االأفراد التي 

ة  ت يف االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان، اأو يف املواثيق الدوليَّ
َّ
اأُِقر

داخل  باأو�ساعهم  تتَّ�سل  تبقى من دون فعالية عندما  االأخرى، 

اأ�رشهم. ويبقى ال�سوؤال الدائم عن �سبب تغييب الدولة نف�سها وعدم 

تدخلها لتنفيذ التزامها، ولو عرب م�ساعدتها قوى املجتمع املدين 

على فتح احلوار مع املرجعيَّات املذهبيَّة.

الرَّقابة على قرارات املحاكم  ة:  لطة الق�سائيَّ ال�سُّ  2.2.2
املذهبيَّة

من  جزء  لكنَّه  ًا،  خا�سَّ ق�ساًء  لبنان  يف  املذهبي  الق�ساء  ُيعترَبُ 

اَحًة كما هو احلال بالن�سبة  َ ا �رشَ اإمَّ الق�سائية؛  الدولة  تنظيمات 

اإىل  بالن�سبة  احلال  هو  كما  َفًا 
ْ
ُعر ا  واإمَّ االإ�سالميَّة  الطوائف  اإىل 

ٍة  با�ستقالليَّ  
ُّ
املذهبي الق�ساء  ويتمتع   

92
ة. االإ�سالميَّ الطوائف غري 

ه يخ�سع لرقابته يف موا�سيع  �سبه كاملٍة عن الق�ساء العدل، اإال اأنَّ

املحاكم  على  العدل  الق�ساء  ميار�سها  التي  والرقابة  حمدَّدة. 

ة ملحكمة  العامَّ الهيئة  ل  اإذ تقت�رش على تدخُّ املذهبيَّة حمدودة، 

التمييز وعلى تنفيذ االأحكام. والرقابة يف معر�ص تنفيذ االأحكام 

ة التنفيذ تنفِّذ االأحكام وفقًا  ٌة الأنَّ املحكمة امُلوجَلَ حمدودٌة و�سكليَّ

مل�سمونها، مع مراعاة القواعد املتعلقة بالنظام العام، وهي يف 

احلدود الدنيا.

االأحكام املذهبيَّة وال�رشعيَّة فهي تلك  الفعليَّة على  الرقابة  ا  اأمَّ

هذه  اأنَّ  غري   
93

التمييز، ملحكمة  ة  العامَّ الهيئة  متار�سها  التي 

للمحاكم ت�سل�سليًا  مرجعًا  ولي�ست  نق�ٍص  حمكمة  لي�ست  االأخرية 

عمل   ،  297 �ص  املوؤ�ش�شات"،  وتطوير  ال�شلطة  بناء  اللبناين  "الق�شاء  ال�سخ�سَيّة، 

م�سرتك �سادر عن املركز اللبناين للدرا�سات عام 1999.

 يف بداية االنتداب الفرن�سي، اأن�سئت حمكمة حِلّ اخلالفات مبوجب القرار رقم 2978 
93

تاريخ 1924/12/15. ومع �سدور قانون تنظيم الق�ساء العدل يف 1961/10/16 

ة ملحكمة التمييز هي اجلهة ال�ساحلة  مبوجب املر�سوم 7855، اأ�سبحت الهيئة العاَمّ

لتعيني املرجع الق�سائي املخت�ص عند ح�سول تنازع اإيجابي اأو �سلبي على ال�سالحية، 

"تنظر حمكمة  يلي:  ما  اأ.م.م. على   95 املادة  42 منه. ون�ست  املادة  وذلك مبوجب 

ة التي تنعقد بالن�ساب املحَدّد يف قانون تنظيم الق�ساء: - يف  التمييز بهيئتها العاَمّ

طلبات تعيني املرجع عند حدوث اختالف اإيجابي اأو �سلبي على االخت�سا�ص: اأ- بني 

حمكمتني عدليتني. ب- بني حمكمة عدلية وحمكمة �رشعية اأو مذهبية.ج- بني حمكمة 

�رشعية وحمكمة مذهبية.د- بني حمكمتني �رشعيتني اأو مذهبيتني خمتلفتني.

التي تن�ُصّ �رشاحًة  ٍ مع كل املواثيق  اإىل ديٍن معنَيّ الق�رشي   ويتعار�ص االنتماء 
90

على احرتام حرية املعتقد، وهو ب�سكل خا�ص  يتعار�ص مع املادة 14 من اتفاقية 

"حترتم  اأنه  االأول على  ع عليها لبنان، وهي تن�ص يف بندها  التي وَقّ الطفل  حقوق 

الدول االأطراف حق الطفل يف حرية الفكر والوجدان والدين". وين�ص البند الثاين من 

... يف توجيه  "حترتم الدول االأطراف حقوق وواجبات الوالدين  اأنه  14 على  املادة 

دور  فيكون  املتطورة"،  الطفل  قدرات  مع  تن�سجم  بطريقة  حقه  ممار�سة  يف  الطفل 

االأهل مقت�رشاً على التوجيه، وللطفل اأن يختار.

 تن�ص املادة 18 من العهد الدول اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية على اأَنّ » 
91

لكل ان�سان احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين. وي�سمل ذلك حريته يف اأن يدين 

حترتمه  احلق  وهذا  يختاره.....«،  معتقد  اأو  دين  اأي  اعتناق  يف  وحريته   ، ما  بدين 

االأديان ال�سماوية كلها .

االأحوال  م�سائل  يف  املدين  للق�ساء  احلمائي  الدور  من�سور،  �سامي  القا�سي   
92
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حيث  قراراتها،  قانونيَّة  تراقب  ال  فهي  وال�رشعيَّة،  املذهبيَّة 

اأو  املذهبي  القرار  ة  �سحَّ على  مراقبتها  تب�سط  اأن  لها  يحقُّ  ال 

فقط:  �سببني  الأحد  االأحكام  هذه  ُتراقب  هي  ا  واإنَّ ال�رشعي؛ 

العيوب  اإطار  اأو خمالفة �سيغة جوهرية يف  عدم االخت�سا�ص، 

ال�سكليَّة املتعلِّقة بالنِّظام العام. االإجرائيَّة 

الوا�سعة املعطاة  اإنَّ حدود هذه الرقابة الق�سائية وال�سالحيات 

املحاكمة  �سمانات  مع  تتعار�ص  وال�رشعي  املذهبي  للق�ساء 

94
العادلة التي التزمت الدولة معايريها يف الد�ستور.

2.3 قوانني االأحوال ال�سخ�سيَّة يف م�سامينها: 
عالقات ال�سلطة

من  ال�سديد  ع  بالتنوُّ لبنان  يف  ال�سخ�سيَّة  االأحوال  قوانني  �سم  تتَّ

ها تت�سارك يف كونها  حيث عدُدها وم�سادُرها ومرجعياُتها، اإال اأنَّ

ة عالقات ال�سلطة على اعتبارات العدالة. ًة على اأولويَّ مبنيَّ

2.3.1 امل�ساواة يف ظلِّ تعدُّد القوانني

لي�ص للقوانني التي ترعى مو�سوعيًا االأحوال ال�سخ�سيَّة و�سوؤون 

اأنَّ القوانني التي  االأ�رشة يف لبنان، عدد م�سبوط. فاإذا اعتربنا 

الطوائف  عدد  يبلغ  -حيث  �سبعًة  تعدُّ  امل�سيحيني  على  تطبَّق 

منها  �ستٌّ  طائفة،  ع�رشة  ثالث  قانونًا  بها  املعرتف  امل�سيحية 

على  تطبَّق  التي  القوانني  واأّن  داً؛  موحَّ قانونًا  تطبِّق  كاثوليكية 

ُي�ساُف  قانونًا؛  ع�رش  اأحد  جمموعها  ي�سبح  اأربعة،  امل�سلمني 

التي  االأجنبية  املدنية  القوانني  من  معروٍف  غري  عدٌد  اإليها 

اأنَّ  طبعًا،  نن�سى،  وال   
95

لبنان. يف  املدنية  املحاكم  تطبِّقها 

واأنَّ  االأخرى،  عن  تختلف  للقانون  خا�سًة  مقاربًة  حمكمٍة  لكلِّ 

دون  خلرقها  اأو  امل�سامني  هذه  لفهم  كبرياً  هام�سًا  للق�ساة 

يف  تتغريَّ  امل�سامني  هذه  اأنَّ  ذلك  كل  اإىل  ُي�ساف  حما�سبة. 

حمتواها، تبعًا ملا يت�رشَّب اإليها من اأحكاٍم وفتاوى تاأتيها من 

ها غري منزَّهة  الداخل اأو من اخلارج وتتَّ�سم يف اأكرث االأحيان باأنَّ

ال�سيا�سيَّة. التاأثريات  عن 

على وحدة  يحافظ  ه  اأنَّ الطائفي  القانوين  للنظام  البع�ص  ي�سجل 

الو�سع القانوين لالأ�سخا�ص واالأ�رشة �سمن الطائفة. ولكْن، األي�ست 

هذه مهمة القانون املدين الذي عليه اأن يحمي وحدة النِّظام داخل 

اأمام  امل�ساواة  عن  الت�ساوؤل  ظلِّه  يف  ليمكن  اللبناين؛  املجتمع 

القانون ؟

ويتمّثل عدم امل�ساواة، اأي الغنب يف القوانني الطائفيَّة النافذة، 

يف الدونيَّة احلقوقية التي ُتر�سيها اأحكام هذه القوانني للن�ساء، 

هات  توجُّ يف  جداً  متنوِّعة  القوانني  هذه  اأنَّ  فمع  بدء.  بادئ 

الزوجية  وحقوق  الزواج  وب�رشوط  باالأهلية  تتعلَّق  وتفا�سيل 

اإلخ...،  واالإرث،  والنَّفقة  واحل�سانة  الق  والطَّ ة  والبنوَّ والوالدية 

امل�ساواة  مبداأ  ايِف  جُتَ امل�رشب،  ة  اأبويَّ اختالفها،  على  فهي، 

هذه  ُتن�سئ  ذلك،  عن  ف�ساًل  اأخرى.  اأو  وجوه  من  اجلن�سني،  بني 

ة  �سحَّ ب�رشوط  تتَّ�سل  ُمَتَغاِيَرة  اأو�ساعًا  ة  الطائفيَّ القوانني 

الزواج، مثاًل، اأو باإمكان ف�سخه اأو باإمكان ح�رش االإرث باالإناث 

هذا  ويرغم  اإلخ...  ذكور،  اإخوة  لهنَّ  يكون  ال  حيث  ة،  الذريَّ من 

ملخرٍج  طلبًا  دينهم،  اأو  مذهبهم  تغيري  على  ين 
ِّ
امل�سطر َغاُير  التَّ

القانون  واإىل  االإميان  اإىل  ُم�سيٌء  �سلوٌك  وهذا   ،
ٍّ
عملي ماأزٍق  من 

واإىل من ُيرغمون عليه، يف اآن.

التَّهمي�ش  ة:  ال�سخ�سيَّ االأحوال  قوانني  يف  املراأة   2.3.2
امُلزَدِوج96

اأ. العنف القانوين

االأنثى  بحقوق  االإقرار  جلهة  مزدوجًا  املراأة  تهمي�ص  يبدو 

حال  يف  احلقوق  من  الواقع  يف  ا�ستفادتها  وجلهة  االإن�سان، 

االأحوال  قوانني  �سها 
ِّ
تكر التي  االجتماعية  البنية  ا  اأمَّ اإقرارها. 

التمييز  ثقافة  �ص 
ِّ
تكر التي  االأبوية  البنية  فهي  ال�سخ�سيَّة 

وبالفعل،  ال�سلوك.  واأناط  االجتماعية  االأدوار  يف  املراأة  �سد 

انطالقًا  الن�ساء  �سد  التمييز  ال�سخ�سيَّة  االأحوال  قوانني  �ص 
ِّ
تكر

الرجل  من  كلٍّ  حقوق  تربط  التي  التقليدية  املقاربة  من 

البيولوجية  فروقهما  على  �سها  وتوؤ�سِّ وموجباتهما  واملراأة 

قابٍل  وغرَي  دائمًا  التمييز  جتعل  ها  اأنَّ اأي  والفيزيولوجية، 

ا يحكم على الن�ساء بالدونيَّة والتبعيَّة الدائمة، فيما  للتعديل؛ ممَّ

اأي  وا�ستدامتها،  ممار�ستها  ومبقوِّمات  بال�سلطة  الرجل  ي�ستاأثر 

ة عينها التي تنتج التمييز  اإعادة اإنتاج الُبنى االجتماعيَّة االأبويَّ

خه. وتر�سِّ

ت اإىل اإحداث تغيري يف  ومن املعلوم اأنَّ املقاربات احلديثة التي اأدَّ

الواقع، تنطلق من التمييز على اأ�سا�ص النوع االجتماعي، باعتبار 

اأنَّ التمييز �سد الن�ساء اأتى نتيجة للدور االجتماعي واالقت�سادي 

ْيَنُه، واأنَّ هذا الواقع الدُّوين قابٌل للتغيري -كون  التقليدي الذي  اأدَّ

مع  متفاعلة  ها  الأنَّ وديناميكيَّة-  ة  متغريِّ االجتماعية  االأدوار 

ة. الظروف االجتماعية واالقت�ساديَّ

على  املحاكم  تتوالها  الق�سائية  "ال�سلطة  اأَنّ  على  الد�ستور  20 من  املادة  ن�ست   
94

اختالف درجاتها واخت�سا�ساتها �سمن نظام ين�ص عليه القانون ويحفظ مبوجبه 

د االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان  للق�ساء وللمتقا�سني ال�سمانات الالزمة". كما اأَكّ

د يف مادته  يف مادته ال�سابعة على"حق اجلميع باحلماية القانونية دون متييز"، واأَكّ

الثامنة على "احلق باالنت�ساف من اأية اأعمال تنتهك احلقوق االأ�سا�سية التي مينحها 

الد�ستور اأم القانون". ويف اإطار امليثاق اخلا�ص با�ستقاللية ال�سلطة الق�سائية، الذي 

1985، تتبلور مبادىء املحاكمة العادلة للجميع ومن  اعتمدته االأمم املتحدة عام 

بينها خا�سة: 1( حياد ال�سلطة الق�سائية .... بعيدا" عن اأَيّ اعتبارات �سيا�سية اأو دينية؛ 

2( �سمانة حق ال�سلطة الق�سائية بحرية التعبري واالجتهاد. وتبلورت هذه املبادىء 

على امل�ستوى العربي يف املوؤمترات التي عقدت يف بريوت عام 1999 حتت عنوان: 

وتعزيز  لدعم  الثاين   العربي  "املوؤمتر  يف  واأي�سا  للعدالة"؛  االأول  العربي  "املوؤمتر 
ا�ستقالل الق�ساء"، الذي عقد يف القاهرة يف �سباط 2003. ومن اأهم ما خل�ست اإليه 

هذه املوؤمترات الربُط الوا�سُح بني "الدميقراطَيّة كنظام �سيا�سي يقوم على الف�سل بني 

ال�سلطات وا�ستقاللية ال�سلطة الق�سائية ك�رشط اأ�سا�سي لتاأمني العدالة".

فت عن   حاولنا اإح�ساء عددها من خالل �سجالت املحكمة املدنية يف بريوت، وتوَقّ
95

التعداد عندما و�سلت اإىل الرقم ع�رشين.

اأعّدتها ماري روز زلزل خالل مرحلة   يرتكز هذا الق�سم على الورقة اخللفية التي 
96

يف  الدولة  دور  واخل�سو�سَيّات،  ة  العاَمّ "الهوّية  بعنوان  وهي  التقرير  لهذا  االعداد 

قوانني االأحوال ال�سخ�سَيّة"  
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 االإطار 3.2: الَتّمييز بني الن�ساء

مُيار�ص التمييز �سد الن�ساء يف احلقوق والواجبات، ويتفاوت من طائفة 

اإىل اأخرى، وداخل كِلّ طائفة. ومن اأبرز جماالت الَتّمييز ما يطال �سخ�سها 

وما يتعَلّق مبوقعها يف االأ�رشة وبدورها فيها، وال�سَيّما جلهة:

واحلاجة  كاالأهِلّية  موا�سيع  ال�سخ�سية يف  اال�ستقاللية  من  احلرمان   

ّ )االأب واالأخ والزوج واالبن(. اإىل َوِلٍ

وطلب  والهجر  النفقة  يف  خالله  ومن  الزواج،  عقد  يف  اأي�سًا  التمييز   

الطالق والتعوي�ص الَنّاجت عن الطالق.

  التمييز يف مو�سوع العالقة مع االأوالد جلهة احلرا�سة واحل�سانة.

  التمييز يف مو�سوع االإرث جلهة ن�سبة حقوقها االإرثية وجلهة ح�سولها 

واقعيًا على هذه احلقوق.

وللمراأة موقٌع مركزيٌّ يف بناء االأ�رشة، كما اأنَّ لالأمَّ دوراً اأ�سا�سيًا 

متها الدِّيانات ال�سماوية قاطبًة 
َّ
يف ا�ستقرارها ونوها؛ ولذا فقد كر

ة والعاملية   فاأ�سبحت مو�سوع احتفاٍل واإلهاٍم يف الثقافة العامَّ

التي الدوليَّة  واملواثيق  الو�سعيَّة  القوانني  وحتمي  واء.  ال�سَّ على 

عت �سيا�ساٌت  التزم بها لبنان االأمَّ والطفل والعالقة بينهما. وُو�سِ

وبرامُج وطنيٌة ودوليٌة ل�سالح املراأة ُبغية حت�سني حالها واأدائها. 

فما هو موقعها يف قوانني االأحوال ال�سخ�سيَّة؟

واء،  تقوم عالقة الن�سب، يف القوانني الوطنيَّة والطائفيَّة على ال�سَّ

ِحم؛ با�ستثناء اأحكام الطائفة 
َّ
م ولي�ص على �سلة الر على رابطة الدَّ

ة، التي واإن كانت اأَ�َس�ست هذه العالقة على رابطة الرحم،  اليهوديَّ

وتعني  االأب.  اإىل  ة  االأ�رشيَّ العالقات  ال�سلطة يف  اأعادت  ها  اأنَّ اإال 

ة الوطنيَّة.. على اأنَّ املراأة ُحِرَمت  عالقة النَّ�سب هذه اكت�ساب الهويَّ

الزوج  الأوالدها عندما يكون  اللبنانيَّة  اجلن�سية  اإعطاء  من حق 

بت�سجيل  الطائفيَّة  ة  الهويَّ اكت�ساب  اأي�سًا،  تعني،  كما  اأجنبيًا. 

االأوالد على طائفة والدهم؛ وتعني، ثالثًا، ا�سم العائلة وت�سجيل 

االأوالد على ا�سم والدهم وخانته.

حولها  تنتظم  قواعد  جمموعَة  باأطفالها  االأم  عالقة  وت�سمل 

انة واحِلرا�سة والِو�ساية  �ساعة واحِل�سَ
ِّ
االأ�رشة، يف موا�سيع كالر

والِوالية والَقْيُموَمة والنَّفقة. ويف حاالت النِّزاع الزوجي ُتختَزُل 

د فيها �سعُف املراأة،  د موا�سع يتج�سَّ
َّ
هذه العالقات لت�سبح جمر

االأ�رشة،  با�ستقرار  القواعد  هذه  وُتربَّر  ابتزاز.  اأدوات  د 
َّ
وجمر

ويثريها حتَّى من ال يعار�ص الطالق باإرادة الزوج املنفردة ومن 

دون �سوابط.

امل�سكلة  هذه  مع  التعامل  عن  اللبنانيَّة  الدولة  عجز  اأنَّ  ويتبدَّى 

ناجت عن غياب القانون الوطني، وعن عدم قدرتها على التفاو�ص 

الر�سميَّة،  الدوليَّة غري  االآليات  الطوائف. ويف معر�ص  نيابًة عن 

وم�ساحله،  الطفل  حقوق  �سمان  اأجل  من  بالو�ساطة  املعنية 

بع�ص  احراز  اإىل  االجتماعية«  للرعاية  الدول  »املكتب  ي�سعى 

التقدُّم؛ لكن يبقى جهُده بال فعالية: فمن يقوم بالتفاو�ص، وعلى 

يف  مطروح  ال�سوؤال  وهذا  الطوائف؟  اأم  الدولة  اأهي  اأ�سا�ص؟  اأيَّ 

ع على اإقرارها موؤمتر مالطا  معر�ص املعاهدات الثنائية التي �سجَّ

العابرة  العائلية  امل�سائل  ت�سوية  حول   2004 لعام  الق�سائي 

للحدود.

 االإطار 3.3: احل�سانة

مو�سوع  وُيظهر  ال�سخ�سية.  االأحوال  بقوانني  لبنان  يف  احل�سانة  ُتناط 

احل�سانة مدى فداحة غياب قانوٍن مدينٍّ لالأحوال ال�سخ�سية ي�رشف على 

تطبيقه اأهل االخت�سا�ص، خا�سة يف جمال الزواج املختلط والعالقة بني 

ل  الدول، حيث يرتكز النظام الدول اإىل اجلن�سية والقوانني الوطنية. وت�سكِّ

ا يوؤدِّي اإىل االإ�رشار مب�سالح  ح�سانة االأوالد �ساحة نزاعٍ بني االأهل، ممَّ

من  العديد  راً  موؤخَّ لبنان  يف  �سهدنا  وقد  االآخر.  الزوج  وحقوق  االأوالد 

حاالت اختطاف االأوالد من قبل ذويهم، من واإىل لبنان، مع ما �ساحب 

ذلك من عنف.

اآخر،  اإىل  مذهٍب  من  احل�سانة  مدة  تتباين  الطفل:  وم�سلحة  احل�سانة 

للبنت  و�سبٍع  لل�سبي  �سنتني  اذ ترتاوح بني  واالإناث،  الذكور  ومتيِّز بني 

بالن�سبة  الزواج  لل�سبي وحتى  �سنوات  �ست  ال�سيعية، وبني  الطائفة  عند 

ا الطوائف الكاثوليكيَّة فتحكم على  اإىل البنت لدى الطائفة االإ�رشائيلية. اأمَّ

اأ�سا�ص م�سلحة الطفل؛ علمًا اأنه ال يوؤخذ براأي االأمِّ لتحديد اإىل َمْن توؤول 

احل�سانة.

ال�سعف  نقطة  الزوجية  اخلالفات  يف  احل�سانة  مو�سوع   ويعترب 

 الن�ساء اإىل تقدمي تنازالت يف حقوقهن لالإحتفاظ 
ُّ
االأ�سا�سية التي ُت�سطر

باحل�سانة، اأكانت هذه احلقوق مادية اأم قانونية اأم اجتماعية. ويف كل 

احلاالت، تقدِّم الن�ساء تنازالت يف حقوقهنَّ ال�سخ�سية كي ال يفقدن احلق 

بعد  ٍة  �سخ�سيَّ بعالقٍة  االرتباط  اأو  الزواج  عن  ميتنعن  كاأْن  باحل�سانة، 

طالقهن.

ه هو من املاآ�سي االإن�سانية التي يعي�سها االأطفال  اإنَّ انتزاع الولد من اأمِّ

احلق  اإليهم  يوؤول  ن  مِمَّ يعي�سها يف بع�ص احلاالت  واالأمهات معًا، ومن 

باحل�سانة وهم غري موؤهلني لها اأو راغبني فيها. وتزداد هذه املاآ�سي يف 

ة. مرحلة تنفيذ االأحكام، وال�سيَّما عندما ُتطبَّق بوا�سطة ال�سلطات العامَّ

�سالحية النظر يف مو�سوع احل�سانة: تف�سل ال�سلطة التي عقدت الزواج 

احل�سانة.  م�ساألة  ذلك  يف  مبا  مفاعيله،  كل  ويف  النا�سئة  النزاعات  يف 

د م�ساألة ال�سالحية عندما يخالطها عن�رش اأجنبي)*(، حيث يدور  وتتعقَّ

هذه  تنتهي  ما  وغالبًا  والطائفية.  املدنية  ال�سلطتني  بني  عليها  النزاع 

النِّزاعات -دون ذكر املعاناة التي ت�ساحبها- بعد اأن يكون الوقت الذي 

ت�ستغرقه املحاكمة قد ح�سم امل�سكلة ل�سالح موازين القوى الواقعيَّة.

)*( ب.ل. �شيدة فرن�شية متزوجة مدنيًا من لبناين ولها منه ولدان. ح�رش 

ال�شيفية، لكنه مل  العطلة  لبنان بذريعة مت�شية  اإىل  الولدين  زوجها مع 

بقرار  الزوج  فبادرها  بولديها،  وطالبت  لبنان  اإىل  ل.  ب.  ح�رشت  يعد. 

على  وا�شتح�شلت  فرن�شا  اإىل  عادت  ة.  ال�رشعيَّ املحكمة  من  ح�شانتهما 

اإىل املحكمة  اإىل والدتهما والعودة  الطفلني  اإعادة  حكم يق�شي بوجوب 

خاذ قرار ب�شاأن ح�شانتهما. وت�شعى ب. ل. منذ �شنتني اإىل تنفيذ هذا  التِّ

القرار يف لبنان، ولكن بال جدوى.

ب. التهمي�ش االقت�سادي

اأمام  عائقًا  واملراأة  الرجل  بني  التقليدي  االأدوار  تق�سيم  ل  ي�سكِّ

ن  ة للدخل، وال ُيثمَّ
َّ
نهو�ص املراأة، اإذ ُيلزمها باالأعمال غري امُلِدر
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عمُلها الذي تقوم به ل�سالح رفاه االأ�رشة. فالقواعد التي ت�سعها 

اعية لعالقات االأمومة، ال تاأخذ يف 
َّ
القوانني الطائفيَّة اخلا�سة الر

ًة  ل وظيفًة اجتماعيَّ  ي�سكِّ
َّ
عائي

ِّ
 والر

َّ
احل�سبان اأنَّ دور االأم االإجنابي

ًة؛ ولذا تتعار�ص اأحكامها مع العديد من ال�سيا�سات املتعّلقة  عامَّ

ة اأو منظمات   ال�سلطات العامَّ
ُّ
ا ُي�سَطر بدور االأم �سمن االأ�رشة، ممَّ

املجتمع املدين اىل اإيجاد توازن بني براجمها وبني هذه القواعد 

القانونية، حتى ولو كان ذلك على ح�ساب فعاليتها، االأمر الذي 

القواعد  هذه  تراعي  ال  كما  واملوارد.  للجهد  كبرياً  اإهداراً  ل  ي�سكِّ

ة اأو املهنيَّة املفرو�سة على االأم يف مرحلة  الت�سحيات ال�سخ�سيَّ

احلمل واالإجناب، ما ُيوؤدِّي اإىل خروجها من �سوق العمل يف بع�ص 

ة. االأحيان، وفقدانها بالتال قدرتها االقت�ساديَّ

الرجل؛  ل�سالح  هو  للعمل  التقليدي  التوزيع  اأنَّ  الوا�سح  ومن 

املنزل  فالعمل  اأجر:  دون  ولكْن  كامٍل،  بدواٍم  عامالٌت  والن�ساء 

ملزمة  منفردة، وهي  املراأة  م�سوؤوليات  من  االأ�رشة هما  ورعاية 

الذي  االأمر  املزارع،  اأو  احلريف  االأب  اأو  الزوج  مب�ساعدة  اأي�سًا 

للدخل،   
ِّ
امُلِدر للعمل  باإمكانها تخ�سي�سه  يحرمها من وقٍت كان 

وال اأقول املنتج، كون عمل املراأة يف املنزل منتجًا لالأ�رشة بكل 

تاأكيد.

كل  لدى  به  املعمول  املالية  بال�سوؤون  اخلا�ص  النظام  ا  واأمَّ

حاالت  يف  يوؤدِّي  الذي  الف�سل  نظام  فهو  لبنان،  يف  الطوائف 

الطالق اإىل عدم قدرة الن�ساء على املطالبة بن�سيب من االأموال 

التي اكت�سبها الزوج خالل الزواج. ُي�ساُف اإىل ذلك اأنَّ التعوي�ص 

اأو  ال�سهرين،  نفقة  يتعدَّى  ال  الطوائف  بع�ص  يف  تناله  الذي 

العملة؛  وفرق  م  الت�سخُّ بفعل  اأُ�ستهلك  قد  يكون  الذي  ر  املوؤخَّ

اأي ن�سيبها  االإرثية -  الناظمة حلقوقها  االأحكام  اأنَّ  ف�ساًل عن 

لدى  االأ�رشة  داخل  اخلا�سة  الرثوة  توزيع  اإعادة  معر�ص  يف 

الطوائف اال�سالمية- تتَّ�سم باالإجحاف �سد الن�ساء.

 االإطار 3.4: املراأة واالإرث )و�سف حالة(

الوحيد  امُلِعيل  �سًة، وهي 
ّ
العمر تعمل مدِر الثالثني من  �سابة يف  م. ب.  

لوالديها مذ هاجر �سقيقاها اإىل اأ�سرتاليا. ُتويِفّ والدها، فاأ�رَشّ �سقيقاها، 

عند اإجراء ح�رش االإرث وتوزيع االأن�سبة االإرثية، على احل�سة التي يوليها 

ال�رشع لهما، اأي للذكر مثل حِظّ االأنثيني؛ فطلبت م�ساعدة ال�سيخ الذي قال 

باالإنفاق على  ُملَزَمة �رشعًا  ها غري  اأَنّ واأعلمها  ال�رشعي،  اإنه حقهما  لها 

والدتها... ولكَنّ الوالدة مل تتقَدّم بدعوى نفقة �سد  اأبنيها، فيما مل تر�َص 

م. ب. التخِلّي عن م�سوؤولَيّاتها االإن�سانية جتاهها.

2.4 من دولة الطوائف اإىل دولة احلق والقانون

2.4.1 الواقع يتغلّب على القوانني وينتك�ش معها

الواقع  االأُ�رَش كما هي يف  ال�سخ�سيَّة وحال  النا�ص  اأحوال  تتقدَّم 

على منطوقها يف القوانني التي تطبِّق عليهم: فالنا�ص يتجاهلون 

قوانني االأحوال ال�سخ�سيَّة يف االأوقات العادية؛ لكن اال�ستحقاقات 

ة -وهي كثرية ومتتدُّ من املهد اإىل اللحد- وكذلك االأزمات،  الدوريَّ

ٍم باجتاه ثقافٍة مدنيٍة  تعيد النا�ص اإىل مرجعيَّاتها. كما اأنَّ كلَّ تقدُّ

االآخر  على  واالنفتاح  الفردية  املبادرة  -حيث  املجتمع  يف 

والتفاو�ص واحلوار معه، جت�سيداً لقيم العدالة واحلرية- ينتك�ص 

مع تلك اال�ستحقاقات ال�سخ�سيَّة واالأزمات، ما يعّزز ثقافة الطاعة 

واالن�سياع اأو التحايل على القانون عند املقدرة.

اأم  املختلط  الزواج  عرب  اأكان  القوانني،  انغالق  النا�ص  يتحدَّى 

الزواج املدين املعقود يف اخلارج. يتحدُّونه اأي�سًا عرب االحتيال 

اآخر من  اإىل نظام  عليه: فمن ال ينا�سبه نظامه ال�سخ�سي ينتقل 

املدنيَّة.  واملراجع  الدِّينية  املراجع  اأمام  الطائفة  تغيري  خالل 

َواُرث،  يتحدُّون قانوَن االإرث الذي يعترب اأنَّ اختالف الدين مانٌع للتَّ

وذلك من خالل تنظيم عقود بيع اأو وكاالت على العقارات التي 

ا اإذا عجزوا  ميلكها الزوجان، اأو من خالل احل�سابات امل�سرتكة. اأمَّ

عن االلتفاف على القوانني اأو التحايل عليها، اأو ا�ستخدام نفوذهم 

لتعطيلها، عادوا اإىل املواقع واالأدوار التي تفر�سها هذه القوانني 

عليهم والتزموا اأناط عالقاتها و�سلوكها.

النا�ص  ُتع�رشِّ حياة  القوانني -وال�سيَّما عندما  انغالق  اإنَّ حتدِّي 

القانون،  ي  تخطِّ وال�سائع  املقبول  من  يجعل  ها-  تي�رّشِّ اأن  بدل 

تنظيم  على  قدرته  القانون  يفقد  عندما  واقعيًا  يح�سل  ما  وهو 

حياة النا�ص والتفاعل معهم، يف حني اأنَّ القوانني يجب اأن تتغريَّ 

عندما ال تعود متنا�سبة مع حركة النا�ص.

االأحوال  قوانني  على  واأثُره  الواقع  يف  التَّغيرُي   2.4.2
ال�صخ�صيَّة

اأحدث تغرّي الواقع باجتاه مزيد من امل�ساركة داخل االأ�رشة تبّدالت 

قوانني  يف  تعديل  اأيِّ  اإىل  يوؤدِّ  ومل  القوانني،  بع�ص  يف  حمدودة 

اٍت يف املمار�سة مل تاأِت نتيجًة لتفاعل  نا �سهدنا تغريُّ اأخرى. اإال اأنَّ

اجتماعية  اأ�سباب  التغريات  لهذه  وكانت  املجتمع.  مع  القانون 

دول  يف  ال�سخ�سية  لالأحوال  كثرية  قوانني  ت  تغريَّ فقد  ودينية. 

عربية واإ�سالمية، نتيجًة ملطالبة النا�ص بتغيريها، ونتيجة لفتح 

باب االجتهاد والرتحيب به. وو�سعت قوانني االأحوال ال�سخ�سيَّة 

احلديثة يف العديد من الدول العربية قواعد تكفل ا�ستقرار االأ�رشة، 

د الزوجات اأو منعه، واحلدِّ من الطالق باإرادة  كو�سع �سوابط لتعدُّ

الرجل منفرداً، واإعطاء املراأة حقوقًا اأكرث داخل االأ�رشة؛ ف�ساًل عن 

العقد، بحيث تكون  امُلدَرَجة يف  ال�رشوط  ع دائرة  اأنَّ بع�سها و�سَّ

الإرادة الفريقني حرية اأكرب يف �سياغة حياتهما امل�سرتكة ]راجع 

اأدناه االإطار3.5[.

2.4.3 الفراغ قانوين والقانون مدين 

�سّن  عن  امتناعها  يف  الت�رشيعيَّة  لل�سلطة  االأبرز  الدور  يتمّثل 

وطني  قانون  مبثابة  يكون  اختياري،  ولو  د،  موحَّ مدين  قانون 

واكتفت  اأجله.  وال�سغط من  اإليه  احلاجة  بالرغم من  وذلك  عام، 

اخلارج،  يف  املعقود  املدين  الزواج  مبفاعيل  باالعرتاف  الدولة 

وبايالء املحاكم املدنيَّة �سالحية النَّظر يف النزاعات النا�سئةعن 

هذا الزواج.
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 االإطار 3.5: اّتاهات تغرُيّ اأنظمة االأحوال ال�سخ�سية املعمول              

 بها يف لبنان

طراأت، اأي�سًا، تعديالٌت على بع�ص قوانني االأحوال ال�سخ�سية يف لبنان: 

العلوم  �سوء  يف  راً  موؤَخّ قوانينها  الكاثوليكية  الطوائف  لت  عَدّ مثاًل، 

تزال  ال  كانت  واإن  فهي،  الفاتيكان.  من  وبدعٍم  احلديثة،  االإن�سانَيّة 

يف  ُيجيزه  وما  ف�سخه،  اأو  الزواج  اإبطال  مفهوم  عت 
ّ
و�َس الطالق،  متنع 

العديد من احلاالت، واأدخلت مفهوم امل�ساركة داخل االأ�رشة يف احلقوق 

بقي خارج  واجلزئي -الذي  املحدود  التغيري  ولكَنّ هذا  وامل�سوؤوليات. 

الواقع  عن  متخِلّفًا  يزال  ال  والق�سائية-  الت�رشيعية  ال�سلطة  رقابة 

ة نطاقه. اً، ف�ساًل عن حمدودوَيّ
ّ
ل تغيرياً م�ستقَر االجتماعي، وال ي�سِكّ

ففي  خمتلفًة:  اجتاهاٍت  �سلك  فقد  اأخرى  مذاهب  يف  التغيري  بع�ص  ا  اأَمّ

راً  موؤَخّ �ساع  خارجيٍة،  تاأثرياٍت  ظِلّ  ويف  الن�ص،  يف  االجتهاد  معر�ص 

يف لبنان اجتهاٌد يف املحاكم اجلعفرية ال يَتّ�سق مع القوانني الو�سعَيّة 

�سابقة.  فرتٍة  يف  حتقيقها  اأمكنهَنّ  ُمكَت�َسباٍت  الن�ساَء  ي�سلب  اإذ  االأخرى، 

ة حتكم اليوم يف ق�سايا االإرث باأَنّ االأرملة "ال ترث  فاملحكمة اجلعفرَيّ

ال�سجر  الربع يف قيمة  وال�سجر، بل ترث  البناء  االأر�ص اخلالية من  يف 

املرحوم  ترك  ما  يف  البناء  قيمة  من  والربع  املغرو�سة  االأر�ص  يف 

بت�سليم  اخليار  الزوجة  دون  للورثة  وباأَنّ  غري؛  ال  ٍة  مبنَيّ عقاراٍت  من 

املَدّعى عليها قيمة البناء وال�سجر اأو متليكها يف نف�ص االأعيان". وهذا 

تعزيز  اإىل  ي  توؤِدّ العتباراٍت  الت�سعينات  اأوائل  منذ  يطَبّق  االجتهاد 

القوانني  مع  ان�سجامه  عدم  من  بالرغم  االأ�رشة،  يف  الذكورية  ال�سلطة 

ة تفيد  ر التنفيذ الأَنّ القوانني العقارَيّ الو�سعَيّة ومع الدين. فاحلكم متعِذّ

عليها  اأن�سىء  وما  االأر�ص  توؤِلّف  متكاملًة،  وحدًة  ل  ت�سِكّ العقارات  اأَنّ 

االأبنية  بني  العقارات  يف  متِيّز  ال  "الن�ساء"  �سورة  اأَنّ  كما  اأبنية.  من 

 للمراأة بالربع من جميع ما ترك زوجها. وقد اعرت�ست 
ّ
وال�سجر، بل ُتِقُر

ة ملحكمة التمييز التي اأعلنت عدم �سالحيتها،  اأرملة اأمام الهيئة العاَمّ

وحدود  االجتهاد  هذا  ى  اأَدّ وقد  االأحكام)*(.  م�سمون  تراقب  ال  ها  الأَنّ

الن�ساء  و�سع  اإىل  التمييز  ملحكمة  العامة  للهيئة  الرقابية  ال�سالحية 

ي واقعيًا اإىل دفع مبلٍغ  حتت رحمة باقي الورثة و�سلطتهم، كما اأنه يوؤِدّ

زهيٍد لالأرملة التي ال حول لها وال قوة.

عن  ف�ساًل  التمييز،  اأ�سكال  من  اآخر  �سكٍل  اإىل  االآن  الن�ساء  �ُص 
ّ
وتتعَر

الإعادة  وو�سيلة  منا�سبة  هو  فاالإرث  االإرثية.  الن�سب  يف  له  �سهَنّ 
ّ
تعُر

اأن تنال  اليوم-  العدالة -مبفهوم  االأ�رشة؛ وتق�سي  الرثوة داخل  توزيع 

ًة بعد اأن اأ�سبحت �رشيكًة له يف  ة الرجل، خا�سَّ ّ املراأة ح�سًة م�ساِوَيًة حل�سِ

االإنتاج ويف االإنفاق على االأ�رشة.

على  الطوائف  قدرة  يظهر  ما  يف  نوذجيًا  اجلائر  احلكم  هذا  وُيعترَبُ 

اإعادة  وعلى  نف�سه  الدين  وعلى  العدالة  على  ال�سلطة   اعتبارات  اإعالء 

مكت�سباتهَنّ  الن�ساء  �سلب  خالل  من  وذلك  الذكوري،  املجتمع  اإنتاج 

ي�سري  الذي  االأمر  ؛  قدراتهَنّ وي�سعف  خياراتهَنّ  ي�سِيّق  مبا  القانونية، 

ومتكينهم  النا�ص  خيارات  تو�سيع  تعني  التي  التنموية  اجلهود  بعك�ص 

من ممار�ستها.

من  ميلكه  مبا  ثري،  رجل  واأرملة  قا�رشين  اأوالد  الأربعة  اأٌمّ  ح.  ع. 

اأولياء  -وهم  ى  املتوَفّ الزوج  اأهل  فق  اَتّ مبنية.  وغري  مبنيٍة  عقاراٍت 

بالعقارات  االحتفاظ  على  اأموالهم-  على  مون  وقيِّ القا�رشين  االأوالد 

واإعطاء االأرملة ما يوازي ح�شتها. وبعد اإجراء التخمني الذي ينا�شُبُهم 

دفعات،  على  املبلغ  لها  دوا  ي�شدِّ اأن  هوؤالء  ر 
ّ

قَر ح�شتها،  واحت�شاب 

م�رشوف  ل�شمان  الكايف  بالقدر  الدفعات  هذه  تكون  اأن  على  وعملوا 

االأ�رشة. واأمام اخلوف من فقدان اأوالدها، ر�شخت الزوجة. وكان اأكرث 

متلك  كانت  ولو  االإنتاج؛  على  وقادرة  �شابًة  تزال  ال  ها  اأَنّ �شاءها  ما 

خا�ٍصّ  عمٍل  لتاأ�شي�ص  قر�ٍص  على  احل�شول  من  نت  لتمَكّ اأر�ص  قطعة 

اأوالدها. يعيلها ويعيل 

ة  الطائفيَّ القوانني  من  يبتغون خمرجًا  ن  اآخر -ممَّ بع�ص  ويلجاأ 

النافذة وعدم امل�ساواة احلقوقية التي ُتر�سيها اأحكاُم هذه القوانني، 

اأو ين�سدون جتنُّب اأحكاٍم بعينها يف قانون طائفتهم غري مالئمة 

لنظام قيمهم- اإىل عقد زيجة مدنيَّة يف خارج البالد. ويلجاأ اإىل 

 اأ�ساًل )ولي�ص يف 
ِّ
ع املذهبي هذا احللُّ اأي�سًا من ال يعتربون ال�رشَّ

 
ُّ
تفا�سيل اأحكامه( ناظمًا منا�سبًا لعالقة الزوجيَّة وملا يليها. وتقر

املحاكم اللبنانيَّة هذه الزيجات، وتنظر يف ما يتَّ�سل بها من اأمور، 

هذا  ولكنَّ  مبقت�ساه.  ُعِقَدت  الذي  االأجنبي  القانون  اإىل  م�ستندًة 

احللَّ الذي بات معتمدوه يف لبنان ُيعدُّون باالألوف، ي�سّبب لبع�ص 

ر التوريث  هوؤالء اأو الأوالدهم م�سكالٍت اآجلًة تتعلَّق خ�سو�سًا بتعذُّ

اعتماد  اإىل  املواطنني  اإجلاء  اأنَّ  عن  ف�ساًل  الدين؛  اختالف  ِلَعلَِّة 

ا هو م�سلك ال  اإنَّ  -وهم ذوو حقٍّ يف اختيارهم- 
ٍّ
اأجنبي قانوٍن 
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مواطنيها. كرامة  وال  املطاف  نهاية  يف  الدولة  كرامة  يحفظ 

اإىل  تتقدَّم،  مل  االإ�سالمية  الطوائف  بع�ص  اأنَّ  ذلك  اإىل  ُي�ساُف 

داً  ن تدوينًا حمدَّ اليوم، مب�رشوع قانون لالأحوال ال�سخ�سيَّة يت�سمَّ

ه جمل�ص النواب؛ فتعوِّل حماكمها ال�رشعية، واحلالة 
ُّ
لالأحكام ويقر

ا  هذه، على »ما هو معلوم« من اأحكام املذهب يف كل ق�سيَّة. وملَّ

كان ال�رشع يتقبَّل التَّعار�ص يف االجتهاد، فاإنَّ االأحكام ت�سبح يف 

 عليه اختيار القا�سي. وهذا يفتح 
ُّ
بع�ص الق�سايا رهنًا مبا ي�ستقر

ف يف احلكم، ويدخل التَّباُين اإىل معايري االأحكام يف  بابًا للتع�سُّ

، من باٍب اآخر، مببداأ امل�ساواة يف احلقوق  الق�سية الواحدة، ويخلُّ

للتَّقا�سي،  نفقات  املتقا�سون  يتكلَّف  واأخرياً،  املتقا�سني.  بني 

تتباَيُن بني اأتباع هذا املذهب اأو ذاك يف الق�سية الواحدة اأي�سًا؛ 
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وهذا تفاوٌت اآخر يتعذَّر تربيره على من ياأخذ مببداأ امل�ساواة.

 االإطار 3.6: ر�سوم تقدمي الدعاوى

لرية  األف  املائة  ال�رشعية  املحاكم  اأمام  الدعوى  تقدمي  ر�سم  يتعَدّى  ال 

باهظة  املذهبَيّة  امل�سيحية  الطوائف  اأكرث  حماكم  اأَنّ  حني  يف  لبنانية، 

�سمن  واأخرى،  منطقة  بني  بل  ال  واأخرى،  طائفة  بني  وتتباين  الكلفة، 

الطائفة نف�سها: اإذ يبلغ ر�سم دعوى الطالق اأمام املحاكم االأرمنية، مثاًل، 

مليوين لرية لبنانية، وي�سل اإذا تعَدّدت اأ�سباب الطالق اإىل ثالثة ماليني 

حماكم  اأمام  الدعوى  ر�سم  ا  اأَمّ الكاثوليكية.  الطوائف  بع�ص  عند  لرية 

طائفة الروم االأرثوذك�ص يف بريوت فال يتعَدّى املائة األف لرية لبنانية، 

اأمام حمكمة الطائفة نف�سها يف اجلبل مليون ومائتي  فيما يبلغ الر�سم 

األف لرية، وُيدَفُع ر�سٌم مماثٌل عند ا�ستخراج احلكم!

الواحد  الت�رشيع املدين  اأنَّ �رشورة  الت�سديد عليه هو  وما ينبغي 

نه  لالأحوال ال�سخ�سيَّة ال تنجم ح�رشاً عن حقِّ االختيار الذي يوؤمِّ

هذا الت�رشيع للمواطنني، بحيث ُيعَفْوَن من زجٍّ جربيٍّ يف طائفة 

زّج وهو  اأي�سًا؛  املجال  هذا  يف  بها،  املعرتف  الطوائف  من 

الد�ستور.  كفلها  التي  االعتقاد  حرية  وبني  بينه  املالءمة  تتعذَّر 

امل�ساواة  ملبداإ  خمتلفٍة  وجوٍه  عن  اأي�سًا  تنجم،  ال�رشورة  فهذه 

ية 
ِّ
احلر مبداأي  يف  بالتال،  لها،  اأ�سا�سًا  جتد  اإذ  املواطنني؛  بني 

وامل�ساواة معًا، اأْي يف ركَنِي امُلَواَطَنة كليهما.

 را. زلزل، امل�سدر املذكور، �ص 19.
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 م م، �ص 8.
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ة املدين: العامُّ واخلا�ش 2.4.4 قانون االأحوال ال�سخ�سيَّ

ة، املعمول به االآن يف لبنان، هو نظام  اإنَّ نظام االأحوال ال�سخ�سيَّ

ر.«  ل.   60 »القرار  يف   
َّ
اأُِقر الذي  املدين  القانون  ولكنَّ  طائفي؛ 

 ومن جهة 
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التنفيذ. ينتظر  مازال   ]1936/3/13 يف  ]ال�سادر 
ة  املدنيَّ املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   79 املادة  تن�صُّ  اأخرى، 

امُلَناَزَعات  يف  »النظر  اللبنانيَّة  ة  املدنيَّ املحاكم  �سالحية  على 

اأو  النا�سئة عن عقد الزواج الذي متَّ يف بلد اأجنبي بني لبنانيني 

البلد.  ذلك  قانون  ر يف 
َّ
املقر املدين  بال�سكل  واأجنبي  لبناين  بني 

وُتراعى اأحكام القوانني املتعلِّقة باخت�سا�ص املحاكم ال�رشعيَّة 

ة واأحدهما  ديَّ ة، اإذا كان ِكال الزوجني من الطوائف املحمَّ والدرزيَّ

100
ًا«. على االأقل لبنانيَّ

عك�ست  ال�سخ�سيَّة  لالأحوال  مدنيَّة  قوانني  اإقرار  حماوالت  لكنَّ 

اع الكامن على ال�سلطة بني الدولة والطوائف، وبينهما وبني  ال�رشِّ

َعت عدَّة م�ساريع قوانني مدنيَّة لالأحوال  املجتمع املدين.  فقد ُو�سِ

لها م�رشوع القانون الذي اأعدَّه املحامي املرحوم  ال�سخ�سيَّة: كان اأوَّ

عبد اهلل حلود، وكان مبثابة االأ�سا�ص الذي ُبنيت عليه كل م�ساريع 

القوانني التي و�سعت فيما بعد، وتبنَّاه احلزب الدميقراطي. وعمد 

االأ�ستاذ اأوغو�ست باخو�ص اإىل اإدراج م�رشوع القانون مرتني كل �سنة 

 وكان 
101

على جدول اأعمال جلنة االإدارة والعدل التي كان يراأ�سها،

القوانني  م�ساريع  وتتالت   
102

النقا�ص. من  دائمًا  ُي�ستبَعُد  امل�رشوع 

فيما بعد، اإذ قدَّم احلزب العلماين الدميقراطي م�رشوع قانونه، وتاله 

احلزب ال�سوري القومي االجتماعي. وكان اآخر هذه امل�ساريع م�رشوع 

 يف جمل�ص الوزراء ومل ُيَحْل 
َّ
قانون الرئي�ص اليا�ص الهراوي الذي اأُِقر
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ة. ه باأمٍر من ال�سلطات الطائفيَّ اإىل جمل�ص النواب الإقراره فُطِوَي ملفُّ

 االإطار 3.7: اإ�سكالَيّة الزواج املدين واأزمة نظام االأحوال   

 ال�سخ�سَيّة يف لبنان

لبنان، يعود هو  املديِنّ يف  بالزواج  الذي ال يعرتف  "والأَنّ امل�سرتع   ...  

اخلارج،  يف  لبنايٌنّ  يعقده  عندما  الزواج  هذا  مبفاعيل  ويعرتف  نف�سه، 

بني  امُلَواَءَمة  على  تقوم  باتت  املعادلة  فاإَنّ  حمَدّدة،  ل�رشوط  وفاقًا 

ر  ر، ومقت�سيات احلاجة والتطُوّ ُموِجبات اخل�سو�سَيّة الطوائفَيّة التي حتِظّ

اللبناين  ال�سعب  با�سم  يحكم  اللبناين  القا�سي  فبات  وترِبّر،  تبيح  التي 

تبعًا مُلنَدَرَجات القانون االأجنبي! يف اإ�سكالَيّة فريدة من حيث �سموليُتها 

]جون  ال�سخ�سَيّة لفئاٍت عري�سٍة من املجتمع".  حاالٍت تطاول االأحوال 

القـزي: "القا�شي اللبنانـي يف مواجهة قوانني العالـم"، �ص 7[.

 من الدولة يرمي اإىل ا�سطالعها بدورها يف نطاق 
ً
اأمام كلِّ م�سعى

املجتمع عرب الت�رشيع، كانت الطوائف تقف لها باملر�ساد. ويف 

جمموعة  و�سعته  الذي  االإرث  قانون  م�رشوع  ُقدِّم   1959 عام 

ه يفتح م�ساحة عامة  من القانونيني من كل الطوائف، اعتربوا اأنَّ

الوطني مبا  التفاعل  اإىل  الق�رشي  م�سرتكة للخروج من االنغالق 

يخدم مقت�سيات العدالة االجتماعية. وكان ال�سغط الذي بذلته كل 

فئات املجتمع باجتاه اإقرار القانون قويًا؛ بيد اأنَّ امل�رشوع اأ�سبح 

ديني. وكانت حجة رجال  املحمَّ بغري  ًا  قانونًا خا�سَّ اإقراره  عند 

الدين امل�سلمني اأنَّ الدين االإ�سالمي ي�ستمل على اأحكام اإلزامية يف 

ي، علمًا اأّن قواعد لي�ست من  م�سائل االإرث، وهي غري قابلة للتخطِّ

ال�رشيعة ُتطّبق على ارث امل�سلمني، لكنَّ اأحداً مل يعتربها خمالفة 

الورثة  على  ع  ُيوزَّ الذي  اخلدمة  نهاية  تعوي�ص  مثاًل 
 
لل�رشيعة.

�ساوي دون اعتماد القواعد ال�رشعية؛ كما اأنَّ بع�ص العقارات  بالتَّ

ع اأي�سًا على الورثة بالت�ساوي. املعروفة باالأمريية ُتوزَّ

لقد عك�ص مو�سوع الزواج املدين ماأزق نظام االأحوال ال�سخ�سيَّة 

البنيوي والثقايف على ال�سواء.

اأ. املاأزق البنيوي

ة اأ�سئلة على  طرح احتمال �سدور قانوٍن مدينٍّ لالأحوال ال�سخ�سيَّ

ل  ي�سكِّ هل  عنها..  االإجابة  يف  ترغب  تكن  مل  الطائفيَّة  ال�سلطات 

تكون  وهل  العام؟  احلقِّ  طائفة  لقيام  منا�سبًة  القانون  �سدور 

طائفة احلقِّ العامِّ هي طائفة الدولة؟ وما هو موقعها يف النِّظام 

لو  وماذا  الطوائف؟  باقي  مع  عالقتها  تكون  وكيف  ال�سيا�سي، 

الوظائف  ٍة يف  الطائفي، بح�سَّ النِّظام  اأع�ساوؤها، يف ظلِّ  طالب 

واأ�رشَّ   
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ة؟ والتنفيذيَّ الت�رشيعيَّة  ال�سلطتني  يف  ومبقاعد  ة  العامَّ

اأن يتخلَّى  الطائفة املدنيَّة يجب  اإىل  اأنَّ من ينتمي  البع�ص على 

هيب؛ وقد هدَّدوا عن دينه، ومل يقولوا عن طائفته، يف ما ي�سبه الرتَّ

باللجوء اإىل املجل�ص الد�ستوري حفاظًا على حقوقهم يف مو�سوع 

االأحوال ال�سخ�سيَّة. واأمام طرح قانون مدين لالأحوال ال�سخ�سيَّة، 

عادت لتطفو طروحات اإلغاء الطائفيَّة ال�سيا�سيَّة.

ال�سعب  اأنَّ  من  -انطالقًا  جهته  من  املدين،  املجتمع  ف  يتوقَّ ومل 

د  هو م�سدر ال�سلطات- عن املطالبة باإقرار القانون املدين املوحَّ

ع لالأحوال ال�سخ�سيَّة، يف اإطار العمل على اإيجاد بيئة قانونية ت�سجِّ

واملجتمع االإن�سان  حقوق  تفعيل  وعلى  االإيجابي  التفاعل  على 

اقرتاح قانون منذ اال�ستقالل تبداأ جلنة االإدارة والعدل مناق�سته االثنني".

 حماده، جنالء؛ مقد�سي، جني؛ جوزيف، �سعاد )اإعداد وحترير(: املواطنية يف لبنان 
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بني الرجل واملراأة، �ص 165 وما يليها، بريوت، "دار اجلديد"، 2000.

لت هذه اأول حماولة لل�سلطة االإجرائية من خالل تقدميها واإقرارها يف جمل�ص  103 �سَكّ

وقد  االإختياري،  ال�سخ�سَيّة  االأحوال  قانون  1998/3/18 م�رشوع  بتاريخ  الوزراء 

�ُسمي مب�رشوع الرئي�ص الهراوي و�سار الت�سويت عليه مبوافقة اثنني وع�رشين وزيراً، 

وهي املرة االأوىل التي ُي�سار فيها اإىل تكليف جلنة قانونية –وقد كنُت يف عدادها- 

يف  الدولة  حق  اإىل  ا�ستناداً  ال�سخ�سَيّة،  لالأحوال  متكامل  قانون  م�رشوع  ل�سياغة 

الت�رشيع ملواطنيها يف ميدان االأحوال ال�سخ�سَيّة، والأَنّ التفوي�ص امُلعطى للطوائف 

اإن�ساء  الرابعة  "60 ل.ر." يف مادته  القرار  اأجاز  ال�سعيد لي�ص مطلقًا، وقد  على هذا 

طائفة القانون العادي.

Georges Assaf, Automne 1999, Systeme communautaire et 104 

deconfessionalisation: La problematique de la mutation du sys-
teme politique libanais.Travaux et jours, Numero 64.  

ت املادة 14 من القرار "60 ل.ر."  على اأَنّ "الطوائف التابعة للقانون العادي   ن�سَّ
99

املادة  ت  ن�سَّ كما  املدنية".  القوانني  حدود  �سمن  بحرية  وتديرها  �سوؤونها  م  تنِظّ

املنتمني  اللبنانيني  اأو  لل�سوريني  العائدة  ال�سخ�سَيّة  االأحوال  "اإَنّ  يلي:  ما  17 على 

اإحدى  اإىل  اأو غري املنتمني  يليها،  14 وما  الطوائف املذكورة يف املادة  اإحدى  اإىل 

الطوائف الِدّينية، تخ�سع للقانون املدين".

برئا�سة  املنت  يف  الثالثة  االبتدائية  املحكمة  عن   2007/2/8 بتاريخ  �سدر   
100

اأ.م.م،   79 املادة  اإىل  ا�ستناداً   ،2007/34 املبدئي رقم  القرار  القزي  الرئي�ص جون 

عقد  عن  النا�سئة  املنازعات  يف  النظر  �سالحية  اللبناين  املدين  الق�ساء  تول  التي 

الزواح للموافقة على تبِنّي طفلة تزوج طالبا التبني مدنيًا يف قرب�ص على اأ�سا�ص اأَنّ 

ع ومرتبط بعقد الزواج.
ّ
مو�سوع التبِنّي متفِر

 16 فيه  الواقع  اخلمي�ص  يوم  "اللواء"  جريدة  يف  كاماًل  القانون  م�رشوع  ن�رش   101

ال�سخ�سَيّة: مقِدّمة الإلغاء  "اقرتاح باخو�ص لقانون االأحوال  1979 حتت عنوان:  اآب 

ه "اأخطر  املحاكم الِدّينية اأم خطوة على طريق العلمنة؟"؛ واعُترب يف العنوان نف�سه اأَنّ
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 االإطار 3.8: اللقاء من اأجل قانون مدين اختياري لالأحوال  

 ال�سخ�سَيّة*

ة  اأدناه، انطالقًا من اقتناعنا مببادئ الدميقراطَيّ "نحن املوقعني 
وامل�شاواة وبحقنا يف حرية االختيار وبتعزيز ف�شحة االندماج بني 

اأبناء الوطن الواحد، نعلن اأننا نطالب بقانوٍن مديٍنّ اختيارٍيّ 

ة.. نعم حلرية االختيار". لالأحوال ال�شخ�شَيّ

انطلق "اللقاء من اأجل قانوٍن مديٍنّ اختيارٍيّ لالأحوال ال�سخ�سَيّة"، الذي 

1998؛  )اإبريل(  ني�سان  يف  لبنان،  يف  املدين"  الزواج  "حملة  بـ  عرف 

وكانت �سبقته �سل�سلة من االأحداث ]مثل "موؤمتر القانون املدين لالأحوال 

مه اأع�ساء جمعية "حركة حقوق النا�ص"؛  ال�سخ�سية يف لبنان" الذي نَظّ

املدين"،  "الزواج  الهراوي،  اليا�ص  اآنذاك،  اجلمهورية،  رئي�ص  وم�رشوع 

الذي �سَوّت عليه 21 من 30 وزيراً وامتنع رئي�ص جمل�ص الوزراء، اآنذاك، 

رفيق احلريري عن اإر�ساله اإىل جمل�ص النواب[. وبعد ت�سويت الوزراء على 

موؤمتراً  فعقدت  االإ�سالمَيّة،  الدينَيّة  ال�سلطات  كت 
ّ
حتَر القانون،  م�رشوع 

بالرتاجع عنه  امل�رشوع، وطالبت  دانت خالله  االإفتاء  دار  ًا يف  �سحافَيّ

الَتّداول وبعدم حتويله اإىل جمل�ص النواب. وقد دعم موقَف  وب�سحبه من 

والهيئات  االإ�سالمَيّة  اجلمعَيّات  من  كبرٌي  عدٌد  هذا  الدينية  ال�سلطات 

مت الَتّظاهرات يف طرابل�ص وبريوت احتجاجًا على ت�سويت  االأهلَيّة، فُنِظّ

ة، من كِلّ الطوائف  الوزراء على امل�رشوع، وتالقت ال�سلطات الدينية كاَفّ

د  وتعَهّ ال�سيا�سيني.  من  عدد  ذلك  يف  و�ساندها  رف�سه؛  على  واملذاهب، 

رئي�ص جمل�ص النواب نبيه بري بعدم ت�سُلّم اأِيّ م�رشوٍع ال يحظى مبوافقة 

ال�سلطات الدينَيّة امل�سبقة.

 

وقد �سَمّ اللقاء جمموعًة وا�سعًة من االحزاب واجلمعيات واالأفراد الذين 

اأطلقوا خطة عمٍل م�سابهًة لتلك التي ا�سُتخِدَمت بنجاٍح يف حملة "بلدي 

بلدتي بلديتي"، ومن �سمنها: ت�سكيل �سبكٍة مدنَيٍّة يف خمتلف املناطق، 

75 منظمة وموؤ�س�سة  داعمة وم�ساركة يف ن�ساطات احلملة، �سمت نحو 

 7 وحقوقَيّة،  مدنَيّة  جمعَيّة   28
 
�سيا�سَيّة، وحركة  حزبًا   13[ وهيئة 

نقابات[،   4 ثقافَيّة،  7 جمعيات  12 جمعَيّة طالبَيّة،  ن�سائية،  جمعَيّات 

امل�ستوى  على  ٍة  واإعالمَيّ ٍة  اإعالنَيّ بحملٍة  القيام  على  جميعها  واتفقت 

والنواب،  الوزراء  اأمام جمل�سي  واالعت�سام  التظاهرات  وت�سيري  الوطني، 

ال�سخ�سَيّة  لالأحوال  الوطنَيّة  "العري�سة  عنوان:  حملت  عري�سة  واإطالق 

األف  اخلم�سني  يقارب  ما  �سنة  خالل  عها  وَقّ التي  االختيارية"،  املدنَيّة 

مواطن من �سائر املناطق ومن خمتلف االنتماءات. وباال�سافة اإىل ذلك، 

فقد اأُِعَدّ "م�رشوع قانون مدين اختياري لالأحوال ال�سخ�سية" اأبرز �سماته: 

اأن يحتفظا  الزوجني، على  لكٍلّ من  اختياري، ملزم ملن يختاره  قانون 

بدينهما اأو مذهبهما اإذا كانا من انتمائني خمتلفني؛ تت�ساوى املراأة مع 

اإمكان  االإرث؛  ويف  االأوالد  رعاية  ويف  الطالق  ويف  الزواج  يف  الرجل 

الطالق ولكن الأ�سباٍب حمَدّدة يف القانون وبقراٍر ي�سدر عن املحكمة.

هذا  �سد  الدينَيّة  ال�سلطات  �سَنّتها  التي  املعاك�سة  احلملة  من  وبالرغم 

امل�رشوع -مدعومًة من جزٍء مهٍمّ من ال�سلطات ال�سيا�سية- جنح اأع�ساء 

"حملة الزواج املدين" يف 18 اآذار )مار�ص( 2002 -اأي بعد خم�ص �سنوات 
على اإطالق احلملة- يف احل�سول على تواقيع ت�سعة نواب -مع موافقة 

نائب عا�رش ترَيّث يف التوقيع- حيث ُقِدّم بوا�سطتهم اإىل املجل�ص النيابي 

اقرتاح "قانون مدين اختياري لالأحوال ال�سخ�سية"، اإال اأنه مل يو�سع، منذ 

ذلك التاريخ، على جدول اأعمال املجل�ص، وال يزال يقبع يف اأدراج االأمانة 

ة للمجل�ص )للمزيد من املعلومات راجع "مئة ق�سة وق�سة"(. العاَمّ

*مقتب�ص من ن�ص اأعَدّه كرم كرم لـ "مئة ق�سة وق�سة"، معتمداً فيه على اأر�سيفه اخلا�ص 
وعلى كتابه:

Karam Karam, 2006, Le mouvement civil au Liban. Revendications, 
protestations et mobilisations associatives dans l'après-guerre, Paris, 
Karthala-IREMAM, p.183-185.

املدين. و�ساهم يف هذه املطالبة وجوُد قاعدٍة اجتماعيَّة، علمانيِة 

املطالبة  وتالزمت  الطوائف.  كل  بني  االنت�سار  وا�سعة  الثقافة، 

بالقانون املدين مع تبلور مفهوم امُلَواَطَنة وامل�ساواة بني املواطنني.

وجتُدُر املالحظة اأنَّ مفهوم امُلَواَطَنة -بو�سفها عالقًة قانونيًة 

تطال  بل  واملدنية،  ال�سيا�سيَّة  اللبنانيني  تقت�رش على حقوق  ال 

حقوق  لي�سمل  يتَّ�سع  العام-  املجال  يف  النا�ص  حركة  كلَّ 

ًة، حتى ال�سخ�سيَّة منها، ما دامت جزءاً من حياته.  االإن�سان كافَّ

النا�ص  دمج  على  املواطنة  تعمل  العام  الف�ساء  من  وانطالقًا 

االأحوال  ُتعَترَبُ  ولذا   ،
ٍّ
وتفاعلي  

ٍّ
ت�ساُركي اإطار  يف  واملفاهيم 

ال�سخ�سيَّة جزءاً من حقوق امُلَواَطَنة، وهي يف كلِّ حاٍل جزٌء من 

حقوق االإن�سان.

االإن�سان  حقوق  ب�رشعة  الد�ستور  مقدِّمة  يف  الدولة  التزام  اإنَّ 

كافة  يف  مبادئها  بتج�سيد  والتزامها  الدولية،  واملواثيق 

املجاالت دون ا�ستثناء، ي�ستتبعان بال�رشورة اإقرار قانوٍن مدينٍّ 

لالأحوال ال�سخ�سيَّة.

ب. املاأزق الثقايف

الكرمية،  ال�سنية  الطائفة  من  وال�سيَّما  الدين،  رجال  بع�ص  ر 
ّ
بر

باإجازته  ال�رشع  يخالف  ه  اأنَّ باعتبار  املدين،  الزواج  مبداأ  رف�ص 

105
ة... وت�سهيله.  ومن الطائفة امل�سيحيَّ

ٍّ
زواج امل�سلمة بكتابي

ى من الدولة: االنحياز اإىل االإن�سان 4.2.5 الدور امُلَتَوخَّ

َل للدولة  ُيعَترَبُ حياد الدولة حيال الطوائف واالأديان املرتكَز االأوَّ

الد�ستور  من  التا�سعة  املادة  ته 
َّ
واأقر له  �ست  اأ�سَّ وقد  املدنية، 

ُي�ستكَمْل  مل  اإذا  �سلبيًا  موقفًا  يبقى  احلياد  هذا  اأنَّ  بيد  اللبناين. 

واملواطن،  االإن�سان  اإىل  الدولة  بانحياز  يتمثَّل   
ٍّ
اإيجابي مبوقٍف 

ته اأي�سًا املادة التا�سعة من الد�ستور، ف�ساًل عن التزام 
َّ
وهذا ما اأقر

الدولة به يف مقدِّمة الد�ستور.

ى منها رعاية  من الثابت اأنَّ قوانني االأحوال ال�سخ�سيَّة التي نتوخَّ

ها غري متفاعلة مع  االأ�رشة عاجزة عن اال�سطالع بهذا الدور الأنَّ

الدراماتيكية  والثقافية  ة  واالقت�ساديَّ االجتماعية  ات  التغريُّ

اإىل  وتوؤدِّي  واالأُ�رَش،  النا�ص  م�سلحة  عك�ص  ت�سري  فهي  احلا�سلة: 

لُّ بالعنف؛ يف حني  االنغالق والتفكك، وتنتج عالقات ماأزومة حُتَ

اأنَّ االأُ�رَش حتتاج -ببنيتها النواتية ال�سائدة اليوم- اإىل امل�ساركة 

ة  ن من اال�سطالع بدورها. ومن هنا، فاإنَّ ثمَّ والتعاون، كي تتمكَّ

ول�سياغة  النا�ص،  ومع  االأ�رشة  مع  الواقعي  للتعاطي  �رشورة 

نظاٍم يراعي حقوق االإن�سان، فرداً وجمموعاٍت، وي�سهم يف انتظام

االأ�رشة. هذا، وُتبنيِّ بع�ص الدرا�سات اأنَّ ق�سمًا كبرياً من اللبنانيني 

رهم من القيد الطائفي حقًا لهم.
ُّ
يعتربون حتر

105 را. بي�سون، اأحمد: "ت�سع ع�رشة طائفة ناجية"، بريوت، "دار النهار"، ملزيد من املعلومات 

والنقا�ص العميق حول املواقف املختلفة التي �سدرت يف هذة الفرتة عن امل�رشوع املقرتح.
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 االإطار 3.10: مواقف حيال القانون املدين والزواج املختلط

تتباين املواقف حيال قوانني االأحوال املدنية والزواج املختلط. وقد بيَّنت درا�سة اأجرتها جامعة القدي�ص يو�سف يف عام 2004 اأنَّ اأكرث من ثلثي اللبنانيني 

ت هذه املواقف ا�ستناداً اإىل االإنتماء الطائفي لل�سخ�ص امُل�ستجَوب. والالفت كان معدَّل املوافقة املرتفع  ر من نفوذ الطوائف حق لهم. وقد تغريَّ
ُّ
يعتقدون اأنَّ التحر

يف اأو�ساط كل املذاهب، ف�ساًل عن معدَّل مرتفٍع لعدم االإجابة يف اأو�ساط ال�سيعة والدروز.

%احلق يف التحُرّر من نفوذ الطوائف  

موافق بقوة 

موافق  

غري موافق  

غري موافق بقوة 

ال اإجابة  

35.7

31.9

17.9

7.2

7.2

%%%احلق يف التحُرّر من نفوذ الطوائف              

موافق بقوة   

موافق  

غري موافق 

غري موافق بقوة 

ال اإجابة 

م�سيحيون

39.72

36.77

15.26

5.23

4.5

م�سلمون

54.5

29.3

21.2

9.12

8.22

دروز

55.4

8.9

5.4

5.4

25

Jean Mourad, November, 2006, Les Sentiments d'appartenance: La Sociabilité, Université St. Joseph, p. 21-22 :امل�صدر

 االإطار 3.9: بع�ش املواقف "الدينية" املختلفة من الزواج املدين

يرى بع�ص الفقهاء االإ�سالحيني اأَنّ لي�ص يف الِدّين ما يُحوُل دون زواج امل�سلمة من كتابي. ويعترب العالمة ال�سيخ عبداهلل العاليلي اأَنّ املنع اأو التحرمي ذو اأ�سول 

ها توؤول بدورها  ًة، فاإَنّ م اال�سِتْزَواج )exogamie(. ويعترب اأَنّ "هذه الق�سَيّة، واإْن تُك فقهَيّ
ّ
قبلَيّة، حيث كانت بع�ص القبائل تعتمد االْنِزَواج )endogamie( وحُتِر

ر، الذي ال   االأكمل". وهو يعترب اأَنّ اإجماع الفقهاء "يف هذه امل�ساألة بالذات، من نوع االإجماع املتاأخِّ
ّ
اإىل م�سكلة وطنية؛ اأو ُقْل هي عقبٌة دون التاآخي الوطنِي

"؛ وي�ستذكر موقف االإمام اأبي حنيفة عندما رف�ص االأخذ باإجماع الَتّابعني بقولته ال�سهرية "هم رجال، ونحن رجال". 
ّ
ًة اإال اإذا ا�ستند اإىل دليٍل قطعٍي ينه�ص حَجّ

ن حكمًا اأو وجوبًا"؛ كما خُل�َص اإىل  ها "ال تنه�ص دلياًل" على امُلَدَّعى، وال تت�سَمّ وبعد ا�ستعرا�ص االآيات القراآنية الكرمية، خُل�َص ال�سيخ العاليلي اإىل القول اإَنّ

 غري حمرم. كتاب ال�سيخ عبد اهلل العاليلي: "اأين اخلطاأ؟"[
ّ
القول، تبعًا لذلك، اإَنّ زواج امل�سلمة بكتابٍي

: "كرُثَ اجلدل يف الفرتة االأخرية حول  ويقول ال�سيخ �سليمان غامن، م�ست�سار املحكمة املذهبية الدرزية، عن االأ�سباب الكامنة وراء املطالبة بقانون الزواج املديِنّ

ة مرجعها  ة فئة حمافظة ترى اأَنّ من اخلطورة تقنني اأحكام �سماوَيّ ة فئة جمِدّدة ترى اأَنّ حتديثه اأ�سبح �رشورًة ال ُبَدّ منها، وثَمّ قانون االأحوال ال�سخ�سية؛ فثَمّ

ال�سبب االأول هو حركة  �ص يف �سببني:  ِلُوُلوج باب التجديد تتلَخّ الدوافع  اأهَمّ  اأَنّ  "براأيي  كتاب اهلل و�سَنّة نبِيّه )�سلعم( كما عند امل�سيحيني". وي�سيف غامن: 

نت هذه احلركة من ا�ست�سدار  ة حتى يومنا هذا. وقد متَكّ م�ساواة املراأة بالرجل التي قطعت �سوطًا كبرياً يف حتقيق اأهدافها، والتي ما زالت تتفاعل وتتنامى بقَوّ

قوانني �سمحت للمراأة  بتوِلّ منا�سب �سيا�سَيّة رفيعة ووظائف كربى، ومبا اأَنّ ال�رشائع ال�سماوية اأَْوَلت الَزّوَج ال�سلطَة على االأ�رشة، وفر�ست على الزوجة واجب 

ها قانون الزواج املدين. ومن الطبيعي اأن تنتقل  الطاعة له، فقد جنحت املراأة، بالتال، يف الدول العلمانَيّة، يف حمل امل�سرتع على �سِنّ قوانني و�سعَيّة، من اأهِمّ

ا ال�سبب الثاين فهو اأَنّ نظام الطوائف الدينَيّة  العدوى اإىل املراأة العربية عمومًا واللبنانية خ�سو�سًا، فكانت هذه الهجمة على املطالبة بقانون مديٍنّ للزواج. واأَمّ

يف لبنان يعرتف قانونيًا بت�سع ع�رشة طائفة؛ ومن هذه الطوائف انبثقت طائفة ذات �سفة علمانَيّة قد ت�سبح الطائفة الع�رشين، وهي بدورها ت�سعى للح�سول 

رها من القيود الدينَيّة والطقو�ص الطائفَيّة التي حتكم عقد الزواج ومفاعيله". ]نور القع�سماين: "الزواج املدين بني الرف�ص والقبول 
ّ
على قانون زواج مديٍنّ يحِر

.]2008/4/17 "النهار"،  واملعار�شة والتاأييد"، 

يف  حولها  النقا�ص  كرُثَ  التي  الق�سايا  اأبرز  من  هو  املديَنّ  واج  الَزّ اأَنّ  اإىل  في�سري  املرميَيّة،  املارونَيّة  الرهبانَيّة  اإىل  ينتمي  الذي  �سليمان،  عبدو  االأخ  ا  اأَمّ

 اأو غري 
َّ
االآونة االخرية، والتي جوبهت بالرف�ص القاطع من قبل الكني�سة... "ذلك اأَنّ الزواج هو �رٌشّ من  اأ�رشار الكني�سة. وكلمة �رٍشّ ال  تعني ال�سيء املخفي

بالدميومة  الزوجني  ميُدّ  ه  اأَنّ الزواج  �رِشّ  اأهمية  فاإَنّ  الروحي،  العمق  من  وانطالقًا  امل�سيحي.  املوؤمن  االإن�سان  تطول  ٌة  وخال�سَيّ ٌة  اإلهَيّ حقيقٌة  بل  املعَلن، 

االإلهية،  الِنّعمة  اأي  ة،  القَوّ اإىل  حاجة  يف  االإن�سان  الأَنّ  الزواج  �رِشّ  على  الكني�سة  تِلُحّ  لذلك  نعانيها،  التي  امل�ساكل  حجم  جيداً  نعي  ونحن  واال�ستمرار. 

بقدر  ة  بالقَوّ ه  ومتُدّ االإن�سان  تدعم  �رٍشّ  كلمة  بالتال،  وهو،  ونف�سَيّة.  �سخ�سَيّة  اأزمات  من  يعرتيه  ما  وكِلّ  احلياة  م�ساكل  ي  وتخِطّ اال�ستمرار  من  ن  ليتمَكّ

واإلهيٌة يف  الزواج هو موؤ�س�سٌة ب�رشيٌة  �رَشّ  فاإَنّ  االإلهي. وكذلك،  الُبعد   يف 
ّ
ال�سخ�سني وتوجهها لكي ت�سَب اأّنها تدعم عالقة هذين  ما يتجاوب معها، كما 

اإىل  اأي توجيههم  البنني وتربيتهم تربيًة م�سيحيًة �ساحلًة، انطالقًا من كلمة �رش،  اإجناب  اأو مفاعيله  اأبرز ثماره  اأن يكون من  الوقت عينه، ومن طبيعته 

االإلهي". الُبْعد 
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ة.  ظ كبري حيال دعم قانون مدين لالأحوال ال�سخ�سيَّ ًا لهم، فقد لوحظ حتفُّ ر من �سلطة الطوائف حقَّ
ُّ
والالفت اأي�سًا اأنه بالرغم من اعتبار اأغلبيَّة اللبنانيني التحر

ظًا حيال هذه امل�ساألة مقارنًة  اأن يكنَّ اأكرث حتفُّ اأي�سًا اإىل  11.7% منهم مل ُيجيبوا. كما مالت االإناث  اأنَّ  فنحو ن�سف اللبنانيني يدعمون هذا احلق، يف حني 

اأكرث تاأييداً لهذه القوانني من  اأنَّ امل�سيحيني، عمومًا،  كانوا  65% يوؤيِّدون قوانني االأحوال املدنيَّة(. وعلى امل�ستوى الطائفي، تبنيَّ  بالذكور )45.8% مقابل 

ات(. امل�سلمني )ملزيد من التفا�سيل عن املواقف بح�سب الطائفة اأنظر ق�سم املوؤ�رشِّ

الن�سبة املائويةاحلق يف اعتماد قانون مدين لالأحوال ال�سخ�سية                                                 

موافق بقوة 

موافق  

غري موافق  

غري موافق بقوة 

ال اإجابة  

15.8

28.9

29.8

14.8

10.6

الن�سبة املائويةاحلق يف اعتماد قانون مدين لالأحوال ال�سخ�سية                                                 

موافق بقوة   

موافق  

غري موافق 

غري موافق بقوة 

ال اإجابة 

م�سيحيون

19.47

38.8

27.6

5.95

8.13

م�سلمون

11.18

21.1

33

23.26

11.34

دروز

35.7

16.1

12.5

5.4

30.4

ibid, p. 25 :امل�صدر

ه يف حني يبدو اللبنانيون عمومًا موؤيدين العتبار قوانني االأحوال املدنيَّة حقًا لهم من حيث املبداأ، فاإّن الو�سع يتغريَّ عند  ا�ستناداً اإىل هذه النتائج، يتبنيَّ اأنَّ

دوا ا�ستخدام املعايري العلمانيَّة يف الزواج ويف قوانني االإرث تنخف�ص،  ترجمته اإىل واقٍع ملمو�ص. فكما ميكن تبيُّنه من اجلدول اأدناه، فاإنَّ ن�سبة اأولئك الذين اأيَّ

يف حني ترتفع ن�سبة َمْن مل يوافقوا بقوة بنحو 6%. واالأخطر، كما ي�سري مراد، اأنَّ املجموعات العمرية التي برزت يف هذا ال�سدد هي تلك التي ت�سمُّ من تراوحت 

ا على م�ستوى الطوائف فقد جاءت النتائج مفاجئًة متامًا. فنحو 23-29% من امل�سلمني ?الذين  اأعمارهم بني 25-34 �سنة )52%(، و45-54 �سنة )52.7%(. اأمَّ

دوا تطبيق نوع من املعايري العلمانية على القوانني املذكورة. وعربَّ اأكرث  يعتربون قوانني االأ�رشة واالإرث، تقليديًا، حقوقًا دينيًة ال تقبل التحويل والتغيري- اأيَّ

ة )ملزيد من التفا�سيل عن املواقف بح�سب الطائفة اأنظر ق�سم  من ن�سف امل�سيحيني )56.25( عن تاأييد مبا�رش لتطبيق املعايري العلمانية على القوانني االأُ�رَشيَّ

ات(. وقد ارتبط هذا املوقف لدى جميع الطوائف ارتباطًا مبا�رشاً بارتفاع امل�ستويات التعليمية. املوؤ�رشِّ

%احلق يف تطبيق املعايري العلمانية على قوانني الزواج واالإرث 

موافق بقوة 

موافق  

غري موافق  

غري موافق بقوة 

ال اإجابة  

11.8

27.2

29.8

20

11.1

%%تطبيق املعايري العلمانية على قوانني الزواج واالرث           %

موافق بقوة   

موافق  

غري موافق 

غري موافق بقوة 

ال اإجابة 

م�سيحيون

15.98

38.82

26.3

10.02

7.85

م�سلمون

7.06

17.48

33.8

29.04

12.59

دروز

26.8

7.1

17.9

5.4

30.4

ibid, p. 27 :امل�صدر

برغم هذه الدَّالالت، اأ�سار م�سٌح اأُجِرَي اأخرياً اإىل اأنَّ ن�سبة املوافقة على الزواج املختلط هبطت على نحٍو طفيٍف بني البالغني منذ عام 1987.
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املواقف حيال الزواج املختلط )%(

ج  قال اأحد الرجال: »لي�ص من املهم كثرياً اأن تتزوَّ

ابنتي رجاًل من ديانة اأخرى، ما دامت  حتبُّه«

من  اأ�سخا�ص  بني  الزواج  »اإنَّ  اآخر:  رجل  قال 

ما  وغالبًا  اجليد،  بااالأمر  لي�ص  خمتلفة  ديانات 

ج �سخ�سًا  يكون بائ�سًا. واأنا ال اأريد البنتي اأن تتزوَّ

من ديانة اأخرى«.

مع اأيِّ الراأيني توافق؟

اأوافق الراأي االأول:

1987

40

2002

39

2006

36

امل�صدر: 

 Theodor Hanf, E pluribus unum? Lebanese opinions and attitudes on coexistence, (Byblos (Jbeil) Lebanon, Centre International des
Sciences de l›Homme International Centre for Human Sciences & Friedrich-Ebert-Stiftung, 2007), p. 18

وعلى نقي�ص ما �سبق، فاإنَّ املوافقة على الزواج املختلط بني الطوائف واملذاهب ترتفع يف اأو�ساط ال�سباب ، واإن تفاوتت هذه الن�سبة بني املحافظات. و�ُسّجل 

معدَّل قبول مرتفع يف اأو�ساط الذكور من طالب حمافظة بريوت. وميكن ربط مثل هذا التاأييد للزواج املختلط ربطًا مبا�رشاً بتوّفر قدر اأعلى من الت�سامح والقبول 

اأو�سع  وبفهٍم  الدميوقراطية،  القرار  �سنع  عمليات  يف  اأكرب  ومب�ساركة  يَّة(،  )الال�سفِّ الالمنهجيَّة  االإ�سافية  االأن�سطة  يف  امل�ساركة  وبازدياد  االختالف،  حيال 

.)gender equality( ملفاهيم املواطنة وتقبُّل امل�ساواة اجلن�سانية

مواقف ال�سباب حيال الزواج املختلط  )%(   

زواج الفتاة من �ساب من غري دينها اأمر مقبول

زواج الفتاة من �ساب من غري طائفتها اأمر مقبول

ال اوافق

36.8

28.2

اوافق

55.7

64،8

ال اعرف

6.2

5،8

ال اجابة

1.3

1.1

امل�صدر: برنامج االأمم املتحدة االإنائي، وزارة الرتبية والتعليم العال، جمل�ص االإناء واالإعمار، 2008، الرتبية واملواطنة، املعارف، املفاهيم، املواقف واالأعمال: نتائج درا�شة 

لطلبة ال�شف التا�شع من منظور دويل، بريوت.

 3. »خفة ال حتتمل« يف معاملة الد�ستور

اإذاً، هو ما يحدُّ جتلِّي امُلَواَطَنة بكامل معناها يف  لي�ص الدُّ�ستور، 

 واملدينِّ، ولي�ص هو ما يفر�ص على املواطنني 
ِّ
املجالني ال�سيا�سي

ومينع  املجالني،  هذين  يف  الطائفي  االنتظام  هو  َل  اأوَّ ا�سطفافًا 

بهذا  م  التحكُّ من  ثمَّ  اًل،  اأوَّ ن،  والتمكُّ َبلُّر  التَّ من  امُلَواَطَنَة  �سفة 

التناق�ص،  عند  ا�ستيعابه  اأو  وا�ستتباعه  عليه  والت�سدُّر  االنتظام 

تاليًا. فالتكّفل باحلدِّ واالإلزام واملنع منوط برت�سانة �سخمٌة من 

االأحوال  وقوانني  االنتخاب  قانون  )يتقدَّمها  االأخرى  القوانني 

ال�سخ�سيَّة( ومن االأعراف والعادات ال�سيا�سيَّة و�سائر االأمور الواقعة. 

ل مبا �سبق اأي�سًا ميٌل اإىل االإزدراء بالد�ستور والتواطوؤ عليه  ويتكفَّ

الت�رشيعي  النِّظام  )واأركان  اأركانه  بع�ص  تعطيل  حدِّ  اإىل  ي�سل 

وال�سيا�سي، بالتال(، من غري اأن يثري هذا التعطيل اعرتا�سًا ُيذَكر.

ه اإىل اإخراج النِّظام  ة 95 اجلديدة وحدها -اأي التوجُّ ولي�ست املادَّ

املدين  القانون  اأنَّ  ل؛ كما  يعطَّ الطائفيَّة- هي ما  ال�سيا�سي من 

لالأحوال ال�سخ�سيَّة لي�ص هو وحده ما مَلْ ُيب�رِشِ النور. وال ُيكَتَفى 

بالتعليم  العمومي -وبالتال  التَّعليم  بقطاع  الطائفيَّة  بتحكيم 

الر�سميَّة مل تُعْد  العك�ص. فاملدر�سة  كلِّه تقريبًا- ِعَو�َص ح�سوِل 

املدار�ص  اأ�سبحت  بل  ال  اللبنانيني،  خمتلف  بني  لقاٍء  م�ساحَة 

املحلِّية  لالنتماءات  تابعًة  م�ساحاٍت  ما-  حدٍّ  -اإىل  الر�سميَّة 

ات التي طراأت  ال�سيِّقة ومراآة جلغرافيا الفرز الطائفي، بحكم التغريُّ

ة  االقت�ساديَّ اللبنانيني  ظروف  ظلِّ  ويف  التَّعليمي  النِّظام  على 

هذا  على  دليٍل  خرُي  اإال  ة  اللبنانيَّ اجلامعة  حاُل  وما  واحلياتيَّة. 

3.14(. ويبقى املجل�ص الد�ستوري املنوط  الواقع )راجع االطار 

به بتُّ د�ستورية القوانني والطعون النيابية، اإلخ... معطاًل اآماداً 

ل املجل�ص االأعلى، اأي املحكمة طويلًة اأو غري قائم؛ كما ال يت�سكَّ

�سات  املنوط بها حماكمة الروؤ�ساء والوزراء؛ فُت�َسلُّ بالتال موؤ�سَّ

الدولة  نظام  يف   
ٍّ
ركني مقاٍم  ذاُت  و�سوابُط  هاٌت  وتوجُّ واأعماٌل 

املواقف  من  الهام�سي  اأو  اخلافت  غري  ذلك  ي�ستثري  فال  كلِّه، 

الد�ستورية  الفتاوى  وتتكاثر   كثيف 
ٌ
غبار ُيثاُر  فيما  املعرت�سة؛ 

وجه  على  االأمر،  يتعلَّق  حني  َطُلَح،  وما  منها  ُلَح  �سَ ما  اأي�سًا، 

التحديد، مبوازين ال�سلطة الطائفيَّة ومبا يليها، يف داخل البالد 

ويف خارجها، من مواقع وم�سالح ومنافع.
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 4. ميثاق اال�ستقالل الوطني وميثاق املخيِّلة 

 الطائفيَّة

الوطني«  »امليثاق  ُيذَكُر  معه،  بالتَّكاُفل  اأو  �ستور،  الدُّ باإزاء 

دون  وللحيلولة  طوائفهم  يف  املواطنني  حلب�ص  ك�سبب  اأي�سًا 

املتوافقة  واملواقف  ال�سلوك  وناذج  امُلَواَطَنة  حالة  نوِّ 

�سامراً  نف�سه  املجال  هذا  فيبقى  العام.  املجال  يف  معها 

يف  بالعك�ص  توحي  قد  التي  واملتنوعة  الكثرية  احلركة  رغم 

الوطني  للميثاق  الفعليَّة  الفحوى  اأنَّ  والواقع  اللبنانيَّة.  احلالة 

ى االلتزام به وح�سول هذا االلتزام فعاًل، كانت حمفوفة  وموؤدَّ

اال�ستقالل  بني  الفا�سلة  الثالثة  العقود  خالل  بال�سكوك  كلَّها 

واحلرب االأهلية. وقد ازدادت ال�سكوك املحيطة بها بعد احلرب 

يرجع  الذي  امليثاق،  اأنَّ  ذلك  ومن   
106

الطائف. اتفاق  و�سدور 

هذا  حتت  ذكُره  يرْد  مل  اال�ستقالل،  عام  اإىل  بالتاأكيد  عهده 

فكاأنَّ  املذكور؛  العام  من  تقريبًا  �سنوات  اأربع  بعد  اإال  اال�سم 
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و�سعه. تاريخ  عن  جداً  راً  متاأخِّ جاء  »ميثاقًا«  به  االعرتاف 

و�سعه-  عند  اقت�رش  امليثاق  حمتوى  اأنَّ  اأي�سًا  ذلك  ومن 

مقالة  يف  نقا�ص  جورج  ذكرهما  اللتني  »الالءين«  على 

الوحدة  عن  »االإ�سالمي«  االإعرا�ص  »الء«  وهما   
108

له، �سهرية 

التخلِّي »امل�سيحي« عن احلماية  العربية(، و«الء«  )اأو  ال�سورية 

نحو  بهما  ومييل  عادًة  »الالءين«  هاتني  من  ف  ويلطِّ الغربية. 

اإقبال لبنان على التعاون مع الدول العربية  االإيجابية، توكيُد 

والت�سامن معها يف ق�ساياها، وتوكيد االنفتاح على ح�سارة 

االأمرين  يلي  ما  وكذلك  منها،  املفيد  ائغ  ال�سَّ واعتماد  الغرب 

وبالعامل  وبالغرب  بالعرب  اللبنانيَّة  للعالقات  ترتيب  من 

يبقى  اأن  �ُص  ُيفرَتَ عالقاٌت  كلُّها  وهي  الدوليَّة؛  وباملوؤ�س�سات 

ل.  االأوَّ �سابَطها  اال�ستقالل  حفُظ 

العهود  عرب  ف�سيئًا  �سيئًا  يتحّول  اأخذ  امليثاق  فهم  اأنَّ  غري 

لل�سيغة  ناظمًا  اعتباره  نحو  اال�ستقالل-  بعد  املتتالية 

ومنافع.  حقوق  من  يليها  وما  ال�سلطة  اقت�سام  يف  الطائفيَّة 

التعاي�ص  »ميثاق  ه  اأنَّ على  كثرياً  ل  ُيوؤوَّ اأو  ُي�ستكَمُل  ا�سُمُه  واأخذ 

�سابه  ما  اأو  امل�سرتك«،  العي�ص  »ميثاق  ]الحقًا[  اأو  الطائفي«، 

الوزاري  البيان  اعتبار  ا�ستمرار  الفهم  هذا  مينع  ومل  ذلك. 

امليثاق.  م�سمون  لتحديد  مرجٍع  اأوثق  اال�ستقالل  حلكومة 

وهكذا �سار يوؤخذ من البيان املذكور ما ال يتعار�ص والتاأويل 

تتناول  فقراته  من  بارزًة  فقرًة  ُتغفل  فيما  للميثاق  الطائفي 

)اأي  البيان  �ساحب  �سعى  هدف  وهو  الطائفيَّة،  اإلغاء  �رشورة 

ريا�ص ال�سلح( اىل حتقيقه فعليًا )دون ان ينجح(، وظلَّ يعود 

اأخرى الحقة. اإليه تكراراً يف بياناٍت ون�سو�ٍص 

 االإطار 3.11: مقتطفات من البيان الوزاري حلكومة اال�ستقالل

تنظيم اال�ستقالل

م هذا اال�ستقالل تنظيمًا حمكمًا بحيث ي�سبح  وعلينا قبل كل �سيء اأن ننظِّ

قلوب  له  تنب�ص  ما مل  وا�ستقالل  كيان  لوطن  ي�ستقيم  وال  واقعيًا...  اأمراً 

بنيه جميعًا، فالقلوب الوطنية هي خري �سياج للوطن...

تنظيم احلكم الوطني

اأ�سبابه بحيث يكون �سحيحًا  وفيما تنظم احلكومة اال�ستقالل وت�ستكمل 

وعلى   ... �ساحلًا  حكمًا  ي�سبح  حتى  الوطني  احلكم  تنظيم  اإىل  �ستعمد 

وعلى  احلكم  اآلة  على  املختلفة  االإ�سالحات  اإدخال  اإىل  �ستعمد  اأ�سا�سها 

احلياة الوطنية ال�سيا�سية العامة...

معاجلة الطائفية واالقليمية

معاجلة  العليا  لبنان  م�سلحة  تقت�سيها  التي  االإ�سالح  اأ�س�ص  ومن 

م الوطني  الطائفية والق�ساء على م�ساوئها. فاإنَّ هذه القاعدة تقيد التقدُّ

م روح  ها ت�سمِّ من جهة وت�سوه �سمعة لبنان من جهة اأخرى، ف�ساًل عن اأنَّ

ال�سعب  منها  يتاألف  التي  املتعددة  الروحية  اجلماعات  بني  العالقات 

اأداًة  االأحيان  معظم  يف  كانت  الطائفية  اأنَّ  كيف  �سهدنا  وقد  اللبناين. 

يف  الوطنية  احلياة  الإيهان  اأداة  كانت  كما  اخلا�سة،  املنافع  لكفالة 

ال�سعَب  غمر  متى  ه  اأنَّ واثقون  ونحن  االأغيار.  منه  ي�ستفيد  اإيهانًا  لبنان 

ال�سعبي  اال�ستقالل ونظام احلكم  الذي يرتعرع يف ظل   
ُّ
الوطني ال�سعوُر 

ُيقبل بطماأنينة على اإلغاء النظام الطائفي امُل�سِعف للوطن. 

اإن ال�ساعة التي ميكن فيها اإلغاء الطائفية هي �ساعة يقظة وطنية �ساملة 

مباركة يف تاريخ لبنان. و�سن�سعى لكي تكون هذه ال�ساعة قريبة باإذن 

واإعداد يف خمتلف  اإىل متهيد  اأنَّ حتقيق ذلك يحتاج  الطبيعي  اهلل. ومن 

النواحي، و�سنعمل جميعًا بالتعاون متهيداً واإعداداً حتى ال تبقى نف�ص اإال 

تطمئن كل االطمئنان اإىل حتقيق هذا اال�سالح القومي اخلطري. وما يقال 

ا�ستدت  اإذا  التي  االقليمية  القاعدة  يف  مثله  يقال  الطائفية  القاعدة  يف 

جتعل من الوطن الواحد اأوطانًا متعددة. 

تعديل قانون االنتخاب

اآثارها  تخَف  مل  عيوبًا  احلال  االنتخاب  قانون  يف  اأنَّ  احلكومة  وترى 

قريبًا  �ستتقدَّم  لذلك  فهي  عادلة،  عديدة  �سكاوى  �سبب  وكانت  اأحد  على 

ياأتي  اأن  ي�سمن  تعدياًل  االنتخاب  قانون  بتعديل  الكرمي  جمل�سكم  من 

تعتقد  اللبنانيني. وهي  رغبة  انطباقًا على  واأكرث  اأ�سحَّ  ال�سعبي  التمثيل 

اأنَّ يف ا�سالح هذا القانون �سبياًل لكفالة حقوق جميع اأبناء الوطن دون 

متييز بينهم.

كفالة العدل االجتماعي

وال بد اأن نلتفت اإىل نتائج الغالء واآثاره، وال�سيَّما بني الطبقات الفقرية. 

و�سنبادر اإىل معاجلة الفاقة والبوؤ�ص النا�سئ عنهما مبا اأمكن من و�سائل 

اال�سعاف، وهي لذلك �ستمد املوؤ�س�سات اخلريية واالإن�سانية باأوفر ما ميكن 

امل�ساريع  واالهتمام  الدقة  من  بكثري  احلكومة  و�ستدر�ص  املعونة.  من 

والإقامة  املجتمع  حال  لتح�سني  احلرب  هذه  يف  املو�سوعة  العاملية 

العدل االجتماعي فتاأخذ منها ما يالئم طبيعة هذه البالد وما فيه كفالة 

الق�ساء على البوؤ�ص باألوانه.

النهار  دار  �سقط؟"، بريوت،  1943، ملاذا كان وملاذا  "ميثاق  با�سم:  را. اجل�رش،   
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للن�رش، ط 2، 1997، �ص 10- 14.

 يتبنَيّ ذلك من مراجعة حما�رش جل�سات املجل�ص النيابي والبيانات الوزارية وخطب 
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1948. قبل ذلك، نقع  اإىل �سنة  رئي�ص اجلمهورية ب�سارة اخلوري، من وقت انتخابه 

على و�سف لبيان حكومة اال�ستقالل االأوىل يف تبادل خطابي بني رئي�ص اجلمهورية 

ومفتي اجلمهورية �سنة 1944 باأنه "ميثاق وطني" ... ثم نقع على ذكر للميثاق يف 

خطبة األقاها ريا�ص ال�سلح يف املجل�ص النيابي �سنة 1947، اإلخ... على اأَنّ امليثاق مل 

خو 
ّ
يكن قد ا�ستقر حتت هذه الت�سمية، على االأرجح، قبل 1947 اأو 1948. وقد درج موؤِر

يه "م�سرية امليثاق اإىل امليثاقية" مفرت�سني،  "امليثاق" على اإهمال ما ميكن اأن ن�سِمّ
جهاًل اأو جتاهاًل، اأَنّ "ميثاق" 1943 اأ�سبح "ميثاقًا" �سنة 1943.

 را.:
108

“Deux négations ne font pas une nation” (1949), in Naccache, 
Georges, Un Rêve Libanais, 1943-1972, Editions FMA, Bey-
routh, 1983, pp. 52-58.
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التي  بال�سيغة  اليحتوي   - عاّلته  على   - امليثاق  اأنَّ  والواقع 

اأو  اأطرافه،  اأّي �سيء طائفي �سوى...  ت له عند عقده، على  �سَ افرُتِ

طرفيه، اإن اأخذنا بالثنائيَّة امل�سيحيَّة االإ�سالميَّة التي كان ُي�سلَُّم 

بها، عادًة، يف تلك االأيام من غري تدقيق. وهذان الطرفان »اأ�ساباه 

ا تقا�سم  ة. واأمَّ بعدوى« ال�سفة الغالبة عليهما، اأي بعدوى الطائفيَّ

لها  �ساأن   ال 
ٌ
فاأمور ب عليه،  يليه وما يرتتَّ الطائفي، وما  ال�سلطة 

 وهذه 
109

ى »ال�سيغة«، ل منها ما ُي�سمَّ ا يت�سكَّ ب�سلب امليثاق، واإنَّ

فعاًل  واأعمق  قدمًا  واأر�سخ  نف�سه  الد�ستور  ومن  امليثاق  اأقدم من 

من كليهما، تاريخيًا وواقعيًا. وال�سيغة هي التي احبطت امليثاق 

التي  وهي  واالأحوال؛  املراحل  بح�سب  قلياًل،  او  كثرياً  والد�ستور 

ت معهما البالد واأهلها.
َّ
تهما اإىل امَلَهاِلك تكراراً، وجر

َّ
جر

عني  يف  جمهوٍل  �ِسْبَه   1943 العام  ميثاق  م�سري  بات  هذا  اإىل 

واإبرام  االأهلية  احلرب  نهاية  منذ  اللبنانيَّة  ة  ال�سيا�سيَّ الفاعليَّات 

الطويلة  احلرب  اأنَّ  كثرياً  د  تردَّ فلقد  االأقل.  على  الطائف  اتِّفاق 

ا�سم  اأحيانًا  االتِّفاق  هذا  على  اأُطِلَق  كما  1943؛  ميثاق  ت  َنَق�سَ

ق اىل ما تعنيه هذه ال�سفة -اإْن 
ّ
»ميثاق الطائف« من غري التطر

اأُِخَذ بها- بالن�سبة اىل و�سع امليثاق االآخر. وكان اأن اعُتِمَد التِّفاق 

ه  الطائف ا�سٌم ر�سمي هو: »وثيقة الوفاق الوطني«. وورد يف ن�سِّ

امل�سرتك«،  العي�ص  »ميثاق  ِذْكُر  الد�ستور-  مقدِّمة  ن�صِّ  يف  -ثمَّ 

ومع  ال�رشعية.  فاقدة  امليثاق  هذا  ُتناِق�ُص  �سلطٍة  كلُّ  واعُترِبَت 

وال  هنا،  امل�سرتك«  »العي�ص  بـ  د  ُيق�سَ ا  مِلَ حتديٌد  َيِرْد  مل  هذا، 

ملاهية »امليثاق« املتعلق به: اأهو ميثاق 1943 »املعروف«، اأم 

اأم هو  ال�سلطة،  لتقا�سم  امُلَتَعاَرف عليها  الطائفيَّة  هو »ال�سيغة« 

�سيء اآخر؟ فقد اأمكن يف �سياق االأزمة احلكومية التي ن�سبت بعد 

حرب متوز 2006 اأن يعترب الفريق امل�ستقيُل من احلكومة واقعة 

ا�ستقالِتِه عاماًل ُيفِقُدها �رشعيَّتها؛ وهو ما يعني تاأوياًل لـ »ميثاق 

العي�ص امل�سرتك«، بح�سب اتِّفاق الطائف، على اأنه تلك »ال�سيغة« 

عينها التي قال االتِّفاق املذكور بوجوب اإلغائها.

وقد خّلف هذا الغمو�ص واالإلتبا�ص يف مفاهيم امل�سطلحات اآثاراً 

من  املواطنة  مو�سوع  مع  التعاطي  طريقة  على  ال�سلبية  �سديدة 

يف  تطّلعاتهم  تنفيذ  على  املواطنون  ياأمتنها  التي  املراجع  ِقَبل 

�سات 
َّ
املجال العام الذي ينتمون اإليه، وي�سمل اي�سًا الدولة واملوؤ�س

مرجعية  تقوية  اىل  املفاهيم  يف  االإلتبا�ص  هذا  واأّدى  االأخرى. 

مًا اىل ح�س�ص 
ّ
ائفة، بحيث يبدو املجال العامُّ مق�س واحدة هي الطَّ

تكوين  نحو  ال  اإلزاميًا،  اً 
َّ
ممر هذه  وت�سبح  ح�رشاً؛  الطوائف  بني 

�سات ال�سلطة وح�سب، بل اأي�سًا يف تكوين مواقف املواطنني  موؤ�سَّ

يف  وكذلك  عمومًا  واأدائها  الدولة  من   - املختلفة  وجتمعاتهم 

ال�سورة التي ير�سمها املواطنون عن ذواتهم ال�سيا�سيَّة، وتكوين 
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مواقفهم، بع�سهم من بع�ص، ومن االأعمال التي يقومون بها.

 5. توّحد الطائفة وتعطل التحكيم الداخلي

ة من كلِّ االأنواع  �ساتها اخلا�سَّ وائف يف امتالك موؤ�سَّ ع الطَّ
ّ
مع تو�س

ة ال�سيا�سيَّة( حدث  �سات الطائفيَّ م بها املوؤ�سَّ )والتي تديرها وتتحكَّ

املكتفية  �سبه  اأو  املغلقة،  �سبه  الطوائف  ل  حتوُّ اأ(  هما:  تطّوران 

االإطار  اأدناه  ]راجع  ة  االأمَّ ن  تكوُّ عملية  ِعْن  بدائَل  اىل  بذاتها، 

للح�سول  كو�سيلة  الدولة  اإىل  حاجتها  با�ستثناء  وذلك  3.12[؛ 

على منافع كالت�سخري ال�سيا�سي يف الداخل واخلارج واالإ�ستفادة 

بغري  توفريها  ميكن  ال  ٍة،  وعامَّ ٍة  خا�سَّ مزايا،  اأو  خدماٍت  من 

ة و�سيا�سة املجتمع ورعاية  الدولة. ولي�ص ب�سفتها اآلة لتمثيل االأمَّ

دة  �سلطة موحِّ الدولة، ب�سفتها  ن  تكوُّ ر  تعذُّ ة. ب(  العامَّ م�ساحله 

ة حتكيم يف التجاذب الدائم النا�سئ عن انق�سامات املجتمع  وقوَّ

االجتماعية  القوى  بني  ت�سارب  من  تعك�سه  وما  ال�سيا�سي 

املختلفة، وكاأداة تنفيذ �سامٍل للقوانني واالأنظمة. وي�سبح تكّتل 

الطائفة يف وجه قانوٍن اأو نظاٍم كفياًل بتعطيلهما عمومًا اأو جعل 

 وقد راأينا اأّن هذه القاعدة ت�رشي 
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تنفيذهما منقو�سًا على االأقّل.

االإجتهادات  من  يتبنّي  كما  اأي�سًا،  نف�سه  الد�ستور  اأحكام  على 

البالية التي تقّدمها قوى متواطئة ذاِت �سطوة. ومن جهٍة اأخرى، 

ة،  العامَّ الوطنيَّة  االإرادة  يف  نق�ص  حتكيميةعن  ة  قوَّ غياب  يعرّب 

 لال�سطالع باأدوار يف اإدارة 
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وي�رشِّع الباب اأمام جهات خارجية

االأزمات عند ال�رشورة. ويوّطد النظام اي�سًا مكانة هذه الطائفة 

مَينع  توازن  حلفظ  اأو  مرَتَقبة،  اأزمات  من  حلمايتها  اأّما  تلك،  اأو 

حدوث االأزماِت �سلفًا.

بالن�سبة اإىل كثريين، تقوم هذه املنظمات غري احلكومية بتوفري 

اخلدمات ال�رشورية ذات الطابع االجتماعي والتعليمي )الرتبوي( 

وال�سحي وغري ذلك يف املناطق التي تنعدم فيها هذه اخلدمات. 

وبالرتادف مع ذلك، ت�سطلع هذه املنظمات اأي�سًا بدوٍر يف بناء 

اإىل  بالن�سبة  وتوكيدهما  بالذات  واالإح�سا�ص  املحليَّة  الهويات 

اأتلك  املنظمات -�سواء  الكثري من  �ص  �سٍّ
اأُ وقد  املختلفة.  الطوائف 

فرتة  خالل  املذهبي-  االنتماء  ذات  تلك  اأم  لالأحزاب  التابعة 

للن�رش"،  النهار  "دار  بريوت،  ال�سيغة"،  امليثاق،  "الد�ستور،  اأحمد:   بي�سون،  را.   
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2003، �ص 23-11.

ًا يكن نوعها– من   ف�سلوك هذا املمر يبدو �رشطًا لفاعلية املواقف ولكّل اإفادة –اأَيّ
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ها  هذه الفاعلية، و�رشطًا اأي�سًا للحِدّ من اخل�سارة اأو لتداركها. فتبدو الطوائف وكاأَنّ

هي الكائنات الوحيدة الناجية ب�سورتها يف معمعان املواثيق امل�سطربة معانيها 

وم�سائرها ومع ا�ستواء "ال�سيغة" قّوة تطويع اأو تعطيل للد�ستور، مبا يف هذا االأخري 

من �سمانات حلقوق امُلَواَطَنة، وقّوة ا�ستغراق الأِيّ ميثاق ي�َسُع هذه احلقوق )ووراءها 

اأ�سحابها من املواطنني( اأن جتد فيه مالذاً لها.

 را."وجه ال�سيغة وقفاها" يف: بي�سون اأحمد، "ما علمتم وذقتم، م�سالك يف احلرب 
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اللبنانَيّة"، بريوت، "املركز الثقايف العربي"، 1990، �ص 142-133.

 بني االأ�ستقالل  وحرب 1975-1990 مّثل موقع رئا�سة اجلمهورية بال�سالحيات 
112

من  يخل  مل  حمدوداً  ا�ستثناء  املرة  هذه  وكانت  هذه،  التحكم  �سلطة  له  كانت  التي 

اأي حال. وقد برزت �رشورة التحكيم بعد زمن طويل من ن�سوء  عوا�سف مديدة يف 

النظام الطائفي الذي �سّبب الفنت الطائفية بني عامي 1840 و 1860. بعد ذلك اأ�سبح 

التحكيم يف يد املت�رّشف العثماين غري اللبناين، ويف مواجهته القنا�سل االأوروبيون. 

 التحكيم يف يد املفّو�ص ال�سامي الفرن�سي يف عهد االنتداب الذي دام ربع 
ّ
ثم اإ�ستقر

قرن. وورث رئي�ص اجلمهورية يف عهد االإ�ستقالل �سالحيات هذا االأخري. وبعد انتهاء 

احلرب االأهلية انتقلت �سلطة التحكيم اىل " املفّو�ص ال�سامي ال�سوري". ويجب الت�سليم 

باأن اإعادة زمام التحكيم اىل الرئي�ص املاروين )اأو اأي م�سوؤول كبري اآخر من الطائفة 

ذاتها(  كان م�ستحياًل بعد احلرب االأهلية واتفاق الطائف وما تالهما.فال موارنة اليوم 

هم موارنة 1943، وال طوائف اليوم هي ما كانت عليه يف �سالف االأيام. وقد غر�ص 

اإحداها عن  تطور النظام لدى الطوائف �سعوراً بامل�ساواة يف ما بينها يجعل تخّلي 

موقع "هيمنة" اأو "اأرجحية" اأمراً مرفو�سًا متامًا. وهذا واحد من الوجوه التاريخية 

لل�سلل الناجم عن تطّور ال�سيغة الطائفية بفعل املجتمع و النظام على ال�سواء. وبهذا 

اليعود هناك �سبيل للتخّل�ص من احلاجة اىل الو�ساية اخلارجية )والفو�سى العامة 

التي ت�سفر عنها هذه الو�ساية( اإاّل  اخلروج كليًا من ال�سيغة الطائفية برمتها. 
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�سات املجتمع املدين )معطيات ميدانية(    االإطار 3.12: الطوائف وموؤ�سَّ

اأجرته وزارة  اأيام احلكم العثماين يف املنطقة. وقد بنيَّ م�سٌح   1710 اإىل عام  للبنان تاريخ طويل مع املنظمات غري احلكومية، حيث يعود تاريخ بع�سها 

ال�سوؤون االجتماعية وجود اأكرث من 6،032 منظمة غري حكوميَّة يف البالد، منها عدد كبري غري ذي ن�ساط. 

بيد اأنَّ اأقلَّ من ربع املنظمات غري احلكومية التي اأخ�سعت للتقييم يتمتَّع بانتماٍء مذهبي معلن)*(؛ ويتبع عدد كبري منها مبا�رشة الأحزاب �سيا�سية قائمة يف 

ل ذراعًا لالأحزاب املذكورة. وهذا وا�سح، جزئيًا، يف  البلد. عالوة على ذلك، ُيقدِّم العديد من هذه املنظمات غري احلكومية خدماٍت اجتماعيًة واقت�ساديًة ت�سكِّ

ز عدد كبري من املنظمات غري احلكومية ذات الطابع ال�سيعي، على �سبيل املثال، يف البقاع واجلنوب، املنطقتني اللتني تقطنهما ن�سٌب  عها اجلغرايف، اإذ يرتكَّ توزُّ

مرتفعٌة من ال�سكان ال�سيعة ]راجع: Deeb 2006، وNorton  )2007(، وغريهما، لالطالع على مناق�سات يف �سدد املنظمات غري احلكومية التابعة حلزب اهلل 

وحركة اأمل[. واالأمر ذاته ميكن قوله بالن�سبة اإىل املذاهب االأخرى.

انتماء املنظمات غري احلكومية املذهبي املعلن بح�سب فرتة التاأ�سي�ش

قبل اال�ستقالل

1943 - ...

اال�ستقالل

1974-1944

احلرب االأهلية

1990-1975

بعد احلرب

2000-19912006-2000

5322231716مع انتماء مذهبي

4778778384بغري انتماء مذهبي

976025571024492االأ�سا�ص*

)*( كان خط االأ�سا�ص )اأو القاعدة( يف هذا امل�سح 3353 منظمة غري حكومية. راجع املالحظات التقنية ملزيد من التف�سيل.

ن�سبة املنظمات غري احلكومية املذهبية املعلنة هويتها بح�سب املحافظات )%(

النبطيةاجلنوبالبقاعال�سمالجبل لبنانبريوتلبنان

79827585798275المذهبية

21182515211825ذات  انتماء مذهبي

28365771007486373231162االأ�سا�ص

ن�سبة املنظمات غري احلكومية املذهبية املعلنة هويتها بح�سب املذاهب واملحافظات )%(

النبطيةاجلنوبالبقاعال�سمالجبل لبنانبريوتلبنان

2043102920190�سنية

2512151515088�سيعية

88150023درزية

0.3200000كردية

15522288100مارونية

75871170كاثوليكية

55315405اأرثوذك�سية

711107023اأرمنيَّة

12917136103اأخرى

58810624872804240االأ�سا�ص

مالحظة: االأ�سا�ص بالن�سبة اإىل بع�ص املحافظات متدنٍّ جداً، وهو يوؤثِّر يف حتليل البيانات. كما ال ي�سري »ال�سفر« بال�رشورة اىل الغياب الكلي ملنظمة غري حكومية مذهبية يف 

ها مل تعلن عن نف�سها بو�سفها كذلك. هذه املناطق؛ فمن املمكن اأنَّ

امل�صدر:

MOSA, ECE, Evaluation of the Non-Governmental Organisations National Survey: A Community Development Project of the Coun-
cil of Reconstruction and Development (Draft Report, June 2008), p. 39-40
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ما  فرتة  اإبان  وكذلك   )1990-1975( املديدة  االأهلية  احلرب 

املجتمعات  يف  ال�رشورية  اخلدمات  تقدمي  بغر�ص  احلرب،  بعد 

ات(. املحلية )ملزيد من التف�سيل راجع ق�سم املوؤ�رشِّ

و«�سيادة«  ة  االأمَّ ن�سوء  بتعطيل  ُفُه  َو�سْ ي�سحُّ  ما  اأمام  اإذاً  نقف 

من   
ِّ
التاريخي العبور  َم�َساَق  ة  االأمَّ بن�سوء  ونفهم  معًا.  الدَّولة 

ة  الهويَّ ا�ستواء  اإىل  الع�سبية  اجلماعات  بني  وامُلَواَجَهة  ع  التوزُّ

ات اجلماعات؛ وذلك  ُمهيِمنًا على غريها من هويَّ الوطنيَّة قطبًا 

�سات الدولة وعلى  ط جماٍل عامٍّ ناٍم ت�ستمُل َمَراِفُقُه على موؤ�سَّ بتو�سُّ

 
ِّ
ال�سيا�سي املجتمعني  ت�سكيل  على  الغالبة  الطوعيَّة  �سات  املوؤ�سَّ

. وهذا جماٌل يت�ساوى فيه املواطنون حقوقيًا، ويتمتَّعون  واملدينِّ

ة، وال ُيقَبُل فيه التمييُز يف احلقوق، اإجمااًل،  فيه باحلريات العامَّ

اإلخ...   ،
ِّ
اأو الطبقي  

ِّ
اأو االنتماء االإثني اأو الدِّين  اأ�سا�ص اجلن�ص  على 

�سامي عن قوى الداخل يف  كما نفهم »�سيادة الدولة« مبعَنَيي التَّ

الد�ستور  القانون، واال�ستقالل عن قوى اخلارج يف حدود  حدود 

113
ة. والقانون الدولِّ وامل�سلحة الوطنيَّ

ل اإذاً ن�سوء االأمة و�سيادة الدولة يف لبنان، لكن لي�ص نتيجًة  يتعطَّ

د الطوائف يف اجلماعة الوطنيَّة بحدِّ ذاته. فقد اأ�سبح »التعدُّد«  لتعدُّ

د اللغات  د االأقوام وتعدُّ د االأديان وتعدُّ -مبختلف �سيغة مثل تعدُّ

اأحيانًا- َدْيَدَنًا لكثرٍي من املجتمعات يف العامل التي امتنعت مع 

ال�سيا�سي،  نظامها  يف  هذا  املتعدِّد  تكوينها  ا�ستن�ساخ  عن  ذلك 

ال  االمتناع،  هذا  مع  وهي،  لذاك.  ًة  �سم�سيَّ �سورًة  هذا  جتعل  فلم 

ت�سكو ما �َسَكا منه لبنان تكراراً من رهٍن لال�ستقالل لقاَء االأمان، 

فيها  الوقوٍع  اأو  ٍة  مدَّ كلَّ  االأهلية  احلرب  �سفا  على  الوقوٍف  ومن 

ِع �سلطة الدولة على مكوِّناتها وعجٍز مزمٍن عن  ع�سُ فعاًل، ومن َت�سَ

رعاية اأحكام الد�ستور واإنفاذ القوانني. وقد ت�سافرت على اإدامة 

هذه احلال يف لبنان قوًى داخليٌة وخارجيٌة، اختلفت باختالف 

�سات  وموؤ�سَّ الد�ستور  دور  حاٍل،  كلِّ  يف  لت،  عطَّ ولكنَّها  املراحل، 

اأنَّ كثرياً من االأمم  ة. ذاك  اأمَّ اإن�ساء  اإىل  االآيلة  الدولة و�سيا�ساتها 

بوحدة  بيانه-  �سبق  ما  -على  ن�ساأت  املعا�رشة  اأو  احلديثة 

رعاية  املوجلة  ة  العامَّ ال�سيا�سات  ومتا�سك  القوميَّة  �سات 
َّ
املوؤ�س

 لهذه االأمم ناجزاً، وال كانت 
ُّ
ن�سوئها، ومل يكن التكوين التاريخي

وبقيت  فكانت  دولها،  ن�سوء  عند  والثقافة  االنتماء  دَة  موحَّ هي 

اأو   
َّ
االإثني اأو   

َّ
الدِّيني متيُّزها  على  حافظت  جماعاٍت  من  موؤلَّفًة 

114
، ومل جُترَب على ترك �سيٍء من ذلك. ، على االأعمِّ الثقايفَّ

يف لبنان، َنَحِت الطوائُف اإىل مزيد من التبلُّر يف ظلِّ نظام قدَّمها 

ها وحدات املجتمع ال�سيا�سيَّة واملدنيَّة االأ�سا�سيَّة. فت�سلَّب  على اأنَّ

ونزعت  الوظائف،  اأخرى، كجماعات متعددة  بعد  واحدًة  ُعوُدها 

وحدة  من  منطلقًة   ،
ٍّ
كلِّي �سبَه  ا�ستيعابًا  اع�سائها  ا�ستيعاب  اإىل 

اأو  املباديء  االآن  راعت حّتى  ما  نادراً  لكّنها  املذهبي،  االنتماء 

ناذج التنظيم ال�سيا�سية التي قد ينطوي عليها الدين اأو املذهب. 

لالإعتناق  �رشطًا  عامة،  ب�سورة  ن  التديُّ ُيجعل  مل  ذلك،  ومع 

ا كان املعياُر الذي  الطائفي يف �سورته اللبنانيَّة املعتادة، واإنَّ

د 
َّ
�َسته االأنظمة والقوانني ذات ال�سلة- َتَواُرَث االنتماء، اأي جمر

ّ
كر

ائفة. الوالدة يف الطَّ

بالتماهي  اع�سائها  واإلزام  ائفة  الطَّ الذوبان يف  اأ�سبح هذا  وقد 

البالد  ُيخِرُج  اإ�سالٍح  اإىل  جادٍّ  طموٍح  اأي  اأمام  عائقني  معها 

كعاملني  يبدوان  �سارا  اإنهما  بل  ال�سيا�سيَّة؛  الطائفيَّة  نظام  من 

�سات الوطنيَّة،  ني على تقبُّل ما �سبق ذكره ِمْن َوهٍن يف املوؤ�سَّ م�سجعَّ

البالد  ب�سالمة  تفريٍط  وِمْن  الوطني،  لال�ستقالل  اإ�سعاف  وِمْن 

مقدَّرة،   
ٌ
اأقدار كلَّها  باأنَّ هذه  ال�سعور  فغلب  اأهلها.  وبال�سالم بني 

ُتقاَبُل بالر�سا اأو ُيالُم عليها الغري، يف الداخل اأو يف اخلارج، يف 

ا�ستيعابه  وتزاُيِد  الطائفي  االنتماء  اإلزاميَّة  ومع  احتمال.  اأف�سل 

َج انت�سار الف�ساد الهيكلي 
َّ
 و�سواه، تدر

َّ
وجوَد املواطنني ال�سيا�سي

ُيطلب  االنتماء  هذا  واأ�سبح  كلها،  ة  العامَّ احلياة  م�ستويات  اإىل 

ه هو القاعدة ال نقي�سها.  حيث اليكون متوّفراً، وُينَظُر اإليه على اأنَّ

فهذا الف�ساد متَّ�سٌل اأ�ساًل بالت�رَشّف االحتكاري لقيادات الطائفة 

اأع�سائها وب�سط حمايتها عليهم، مهما يفعلوا، ما داموا  بحقوق 

 ]راجع اأدناه االإطار 3.13[.
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ميح�سونها الوالَء واالن�سياع.

5.1 يف النفو�ش والن�سو�ش

الطائفيَّة، هذا، الإ�ساعة ما ذكرنا من ياأ�ٍص وتخلٍّ  ا�سُتثِمَر طغياُن 

»اإ�سالح  عبارُة  ِخَذت  واتُّ امل�سمار.  هذا  يف  اجلادِّ  االإ�سالح  عن 

عقوداً  االنتظار  ب�رشورة  موحيًا  �سعاراً  الن�سو�ص«  قبل  النفو�ص 

من  الدولة  �سات  موؤ�سَّ الإخراج  الت�سدِّي  يف  التفكري  قبل  قرونًا  اأو 

من  ينتظمها  وما  �سات  املوؤ�سَّ هذه  اأنَّ  واحلاُل  الطائفي.  املنطق 

قوانني وقواعد للعمل، هي االأ�سا�ص لرتبية النفو�ص على امُلَواَطَنة. 

رها من التبعيَّة ملا هو 
ّ
ة وحتر �سات هي التي تقود بناء االأمَّ فاملوؤ�سَّ

اك، من احلاجة اىل ا�ستعطاف  ر االأفراد، اإذَّ
ِّ
ة. وهي التي حتر دون االأمَّ

لهم  حقٌّ  هو  ما  لتح�سيل  طوائفهم  يف  وال�سطوة  النُّفوذ  اأ�سحاب 

ية، يف املجالني 
ِّ
ب النا�ص على احلر

ِّ
مبوجب القانون. وهي التي تدر

والعمل  ة  االأمَّ اإىل  االنتماء  اإ�سهار  اأنَّ  وُت�سِعُرهم   ، واخلا�صِّ العامِّ 

واأنَّ  عنه،  املواطن  ُيداِفَع  اأن  ي�ستحقُّ  ٍز  جُمْ اأمر  هو  ا  اإنَّ مبقت�ساه 

ة التي يرتِّبها  هذا الدفاع يكون، بادئ بدٍء، باأداء الواجبات العامَّ

ة يف عالقتها باأفرادها وجت�سيد وجودها  القانون للدولة، و�سيط االأمَّ

ال�سيا�سي. فال ي�ستقيم للمواطنني وجوٌد كاأفراٌد من » العامة« اأي 

 را.
114

Habermas, Jurgen, Après l’Etat-Nation, Fayard, Paris, 2000, pp. 
70-71.
)حترير(:  نواف  �سالم،  يف:  معاجلته"  و�سبل  الف�ساد  "يف  فريد،  حممد  مطر،  را.   
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اأي�سًا:  ور.   .212-179 �ص   ،2004 بريوت،  للن�رش،  النهار  دار  للبنان،  خيارات 

"الف�ساد اللبناين: ُكلفة على ال�سيا�سة اأم راأ�ُص مال لل�سيا�سييني؟" يف: بي�سون، اأحمد: 
مغامرات املغايرة: اللبنانيون طوائف وعربًا وفينيقيني، دار النهار للن�رش، بريوت، 

2005، �ص 62-51.

 را.
113

Baechler, Jean et als, La Nation, op. cit., pp. 9-26.
ورا. اأي�سًا:

Mairet, Gérard, “Peuple et Nation” in Châtelet, Francois, Histoire 
des Idéologies, Hachette Paris, 1978, vol. 3, pp. 57-79.

ورا:

Habermas, Jurgen, L’Intégration républicaine, Fayard, Paris, 
1998, chap. 4.
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مقوِّماٌت  اًل،  اأوَّ الدولة  خالل  من   ،
ْ
ر تتوفَّ مل  اإذا  ة-  االأمَّ يف  اأع�ساء 

االأفراد  اأولئك  بني  دة« 
َّ
»املجر للعالقة  �ِسيَّة(  موؤ�سَّ )اأي  اً  جدَّ يٌة  ح�سِّ

د اجلن�سيَّة .. هي لي�ست انتماًء 
َّ
ة. ذلك اأنَّ امُلَواَطَنة لي�ست جمر واالأمَّ

ب�رشوطها  الوفاء  يجُب  عالقٌة  هي  بل  تلقائيًا  يتاأّتى  »جوهريًا« 

بدولة. لٍة  ممثَّ ٍة  واأمَّ املواطن(  )هو  د 
َّ
جمر فرد  بني  ما  لت�ستقيم 

 االإطار 3.13: ا�ستفحال الطائفَيّة

 يف 
ّ
 اللبنايُنّ اآلياٍت متنِوّعًة الحتواء اخلطاب الطائفِي

ُّ
ابتكر الِنّظام ال�سيا�سي

املجال العام. فعلى �سبيل املثال، ربطت مقِدّمة الد�ستور اللبناين �رشعية 

بع�ص  رمى  نف�سه،  املقام  ويف   ."
ّ
الطائفِي "التعاي�ص  باحرتام  احلكومات 

اإىل  املختلطة-  الدوائر  على  ُبِنَيت  -التي  ال�سابقة  االنتخابَيّة  القوانني 

ت�سجيع التحالفات بني الطوائف وائتالفاتها. ويف الوقت ذاته، وعندما كانت 

القيادات ال�سيا�سية تعتمد اخلطاب الطائفي ال�سمني يف تف�سيل املطالب 

ال�سيا�سية واالجتماعية، مل يكن هذا اخلطاب يلقى ت�سجيعًا اأو �سدى اإيجابيًا 

ًا اإىل ارتباطه املبا�رش بالعنف الوح�سي الذي  من املجتمع؛ وُيعزى ذلك جزئَيّ

�سهدته احلرب االأهلية على امتداد خم�ص ع�رشة �سنة.

ًا  طائفَيّ خطابًا  يتلَبّ�ص  ظ  التحُفّ هذا  بداأ  املا�سيتني،  ال�سنتني  وخالل 

عنفًا  ليوقد  العام  املجال  على  هيمن  وانت�ساراً،  و�سخبًا  و�سوحًا  اأكرث 

 بني احلكومة وبني قوى املعار�سة. 
ّ
�سيا�سٍي نزاٍع  بقناِع  طائفيًا مقَنّعًا 

اإحدى  ان�سحاب وزراء  ة احلكومة -نتيجة  لد�ستورَيّ التحِدّي  َل  وقد متف�سَ

الطوائف منها- يف تعابري طائفَيّة ا�ستخدمتها االأطراف املختلفة، مَتّهمة 

املعار�سة  خميم  َم  ُو�سِ فقد  اأخرى،  جهة  ومن  باخليانة.  بع�سًا  بع�سها 

الذي دام �سنة ون�سف �سنة يف و�سط املدينة بتعابري طائفَيّة، وغالبًا ما 

اعُترب اجتياحًا قامت به طائفة ملنطقة طائفة اأخرى..

 ليخت�رش جممل ال�سجاالت يف ُبْعٍد 
َّ
 اخلطاَب ال�سيا�سي

ُّ
ائفي وغلب اخلطاب الَطّ

طائفي. فاملناق�سات التي ت�سَدّت ل�سوؤون الدولة واالإدارة العامة واالإ�سالح 

ة،  �سات العاَمّ
ّ
 يف املوؤ�َس

ّ
املن�سود، اخُتِزَلت اإىل �سجاٍل حول الرتكيب الطائفِي

القطاع  و�سعر موظفو  انحياز �سد طوائف خمتلفة.  ه كان هناك  اأَنّ ُمَدّعيًا 

هم "غري حممَيّني" يف اأوقات اال�سطرابات.  العام، غري املنتمني �سيا�سيًا، اأَنّ

ومّت جتاهل اأراء خمتلفٌة حيال القانون االنتخابي املالئم للبنان من الوجهة 

، باعتبار هذا االأخري املعيار الوحيد 
ّ
ال�سيا�سَيّة، مع بروز م�ساألة الَتّمثيل الطائفِي

الذي ُتقَوّم عليه ُمالَءَمة اأِيّ قانون انتخابي. والواقع اأّن احلكم على امل�رشوع 

امُلقرَتَح ي�سدر، ب�سورة رئي�سَيّة، ا�ستناداً اإىل قدرته على اإتاحة الفر�سة اأمام 

اأع�ساء الطائفة نف�سها ليختاورا ممِثّليهم. وعلى نحو مماثل، متتلئ ال�سحف 

ال�سكاين  التجان�ص  ذات  االأرا�سي  اأَنّ  مفادها  باِدّعاءات  اأ�سهر  ب�سعة  كَلّ 

الطائفي ُت�سرَتى من قبل مواطنني ينتمون اإىل جمموعات طائفَيّة ُمعاِر�سة، 

�سَنّت   االإعالمَيّة  الو�سائل  خمتلف  اأَنّ  واالأخطر  �سيا�سَيّة.  الأغرا�ٍص  وذلك 

ة  حمالت كراهية قا�سية، متفاوتة الدرجات، على ممثلي الطوائف امُلعاِر�سَ

ال�سيا�سيني، ويف بع�ص االأحيان مب�ساركة ممِثّلني دينَيّني و�سيا�سَيّني خمتلفني.

ال�سيا�سَيّة  رات  التوُتّ مع  بالتوازي  اخلطاب،  هذا  مثل  عقال  انفلت  وقد 

املت�ساعدة، ليحتَلّ ال�سوارع، كما كان وا�سحًا يف حوادث جامعة بريوت 

العربَيّة التي اندلعت يف كانون الثاين )يناير( 2006، ويف القتال االأخري 

2008 حيث �رشت  )مايو(  اأيار  لبنان يف  انفجر يف بريوت وجبل  الذي 

اأخبار مفادها نزوح العديد من املواطنني من مناطقهم باالإكراه ب�سبب 

اأجرب عدة مرا�سلني و�سحافيني عاملني   املختلف. كما 
ّ
الدينِي انتمائهم 

ب�سبب  املدينة،  من  خمتلفة  مناطق  اإىل  الفرار  على  اإعالمَيّة  و�سائل  يف 

ة تقارير تن�رشها ال�سحافة وتتداولها نقا�سات  انتماءاتهم ال�سيا�سَيّة. وثَمّ

املت�سارعة،  الطائفَيّة  بها املجموعات  تقوم  اأعمال خطف  املقاهي عن 

املجموعات  بني  قة 
ّ
املتفِر اال�ستباكات  مع  وتريتها  تت�ساعد  بحيث 

اإىل  يعيد  ا  مَمّ والبقاع؛  وال�سمال  مناطق بريوت  املت�سارعة يف خمتلف 

ذاكرة العديدين اآالم احلرب االأهلية املا�سية.

وما من ريٍب يف اأنَّ نوَّ »ثقافة امُلَواَطَنة« هو بدوره �رشٌط لبناء 

الثقايف  التَّجاُن�َص  يفرت�ُص  ال  اأّنه  اأي   ، امُلعا�رشِ مبعناها  ة  االأمَّ

العرقي،  اأو  الديني  التَّجاُن�ص  وال  اللغوي(،  )اأوالتَّجاُن�ص  عمومًا 

من  الدَّولة  خروُج  يعني  اأْن  اليفرت�ص  ولذا،  اخل�سو�ص.  على 

االأخرى مثل  الطائفيَّة ب�سورها  ال�سيا�سيَّة خروجًا من  ة  الطائفيَّ

االإعرتاف بحقيقة  اأواًل  َيفرِت�ُص،   ا  واإنَّ االجتماعية«؛  »الطائفيَّة 

الراهن،  والواقع  الطويلة  التاريخية  اخلربة  اىل  م�ستندة  اأ�سا�سية 

وهي اأن املبداأ الطائفي قد ف�سل يف ت�سيرياملجتمع اللبناين على 

نحٍو ي�سمن لهذا املجتمع والأع�سائه اأهم احلقوق االأ�سا�سية، وهي 

اال�ستقالل الوطني والطماأنينة وال�سلم االأهلي واالأمن واال�ستقرار 

ة، وذلك يف مناِخ  ال�سيا�سي وفاعلية احلكم يف اأداء وظائفه العامَّ
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يات والتمتُّع بحقوق املواطنة املكفولة من الد�ستور.
ِّ
من احلر

املواطنة  هوية  بني  النزاع  هذا  ت�سوية  اأنَّ  يف  اأي�سًا  ريب  ال 

وهوية الطائفة �ست�ستغرق زمنًا طوياًل و�ستتطّلب جهوداً �سخمة 

بية  الرتَّ »درا�سة  بيَّنت  وقد  الرتبية.  وخ�سو�سًا  جمال،  كلِّ  يف 

وامُلَواَطَنة« -التي قام بها فريق التقرير الوطني للتنمية الب�رشية 

الفرز  الذي يخّلفه  البالغ  االأثر  العال-  والتعليم  الرتبية  ووزارة 

�سباب  لدى  ومفاهيمها  امُلَواَطَنة  ِقَيم  على  احلال  االجتماعي 

عالقتهم  وعلى  التا�سع  ال�سف  طلبة  لدى  وباالأخ�صِّ  لبنان، 

�سات  �سات التي تدير حياتهم اليومية. فالثقُة حمدودٌة مبوؤ�سَّ باملوؤ�سَّ

�سيا�سيًة  �سات  اأكانت موؤ�سَّ اأو تلك املرتبطة بها،  ة  اللبنانيَّ الدولة 

اأي�سًا  الثقة منخف�سة  باأنَّ  اأمنية، علمًا  اأم  اأم حزبيًة  اأم ق�سائيًة 

�سات  باملوؤ�سَّ الثقة  ترتفع  املقابل،  يف  االإعالمية.  �سات  باملوؤ�سِّ

النزعة  من  وبالرغم  اخلا�سة.  باملدار�ص  احلال  وكذلك  الدِّينية، 

ة لدى هوؤالء الطلبة،  ة القويَّ الوطنيَّة العالية واحلمائيَّة وال�سياديَّ

باأنها  �سيا�سيٍة ميكن و�سفها  اإجماٌع على خياراٍت  بينهم  فلي�ص 

التاريخي  القائد  تعريف  يف  تباين  وهناك  جامعة؛  اأو  ة  وطنيَّ

ل لديهم، ما يعني اأنَّ النزعة الوطنيَّة العارمة التي يبدونها  املف�سَّ

هي م�ساعر عاطفية اأكرث من كونها ثقافة ُمَواَطَنة. بل اإنَّ االأ�سئلة 

ل، القائد التاريخي  االأربعة الالحقة ]عن الزعيم ال�سيا�سي املف�سَّ

ة[ بيّنت مدى تاأثر الطلبة  ل، الدولة ال�سديقة والدولة العدوَّ املف�سَّ

التبا�سًا  هناك  اأنَّ  االأمر  وخال�سة   
117

الطائفية. باالإ�ستقطابات 

التاريخيَّة  لبنان  مرجعيَّة  حول  اللبنانيني  الطلبة  لدى  وا�سحًا 

ديق، ف�ساًل عن عدم وجود �سخ�سيَّة �سيا�سيَّة  العدوِّ وال�سَّ وحول 

حظيت بقبول جماعي. وهذه النتائج التي قد تكون معروفًة لدى 

املهتمِّني بال�ساأن العامِّ يف لبنان ذات اأهمية بالغة بالن�سبة اىل 

مو�سوع امُلَواَطَنة.

كان  واإذا  متوا�سعة.  فهي  االجتماعي  التَّما�سك  نحو  النزعة  اأما 

ة  الطلبة اللبنانيون قد اأيّدوا بن�سب عالية احلرية واحلقوق ال�سيا�سيَّ

اإليها  ُي�َساُر  التي  واملدنية،  ال�سيا�سَيّة  الثقافتني  م�سامني  من  ذلك  يلي  ما  ا  اأَمّ  
116

اك ال�رشط االأ�سا�سي االأّول -وهو لي�ص  اإَذّ ر  بعبارة "اإ�سالح النفو�ص"، فيكون قد توَفّ

�سات"- التي 
ّ
بحاٍل �رشط االإطناب يف الوعظ، بل �رشط اإقامة "دولة القانون واملوؤ�س

الطائفيات   " ثقافة   " مقاومة  على  فتقّويهم  اجلّد  حممل  على  املواطنون  يحملها 

ال�سيا�سية واالإجتماعية

االأمني، عدنان؛ فاعور،   :1998 العام  الدرا�سات ونتائج من  لهذه  اأنظر مراجعة   
117

اللبنانَيّة  الهيئة  االنق�شامات، بريوت،  اإرث  الطالب اجلامعيون واجتاهاتهم،  حممد: 

للعلوم الرتبوية، 1998.
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 االإطار 3.14: اجلامعة اللبنانية 

مت بوا�سطة مر�سوم يف عام 1959 �ساهم يف تثبيتها فعليًا  �ست اجلامعة اللبنانية يف مطلع خم�سينات القرن املا�سي )1951-1953( يف بريوت. ثم ُنظِّ �سِّ
اأُ

�سة مع اإن�ساء عدَّة كليات، كاالآداب واحلقوق والعلوم ومعهد العلوم االجتماعية. وتاأكدت ا�ستقالليتها مبدئيًا جتاه ال�سلطات ال�سيا�سية يف قانون �سدر 
ّ
كموؤ�س

عام 1967. لكن اجلامعة اللبنانية دخلت منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم يف م�ساٍر انحداريٍّ اأ�سعف ا�ستقالليتها املبدئيَّة. و�ساهمت يف ذلك ممار�سات القوى 

وا�سعًة �سمن  ال�سيا�سيَّة �سالحياٍت  ال�سلطة  اأعطت  التي  التنظيميَّة  الن�سو�ص  العديد من  �سوؤون اجلامعة مبا�رشًة وبوا�سطة  لها يف  ال�سيا�سيَّة والطائفيَّة وتدخُّ

ة.  ثم جاءت احلرب اللبنانية على مدى خم�سة ع�رش عامًا )1975-1990( لتكمل عملية اإ�سعاف  اجلامعة اللبنانيَّة وحتديداً يف مو�سوعي التعيينات وامليزانيَّ

 واالأداء االإداري يف اجلامعة. ففي فرتة ما قبل احلرب، حني 
ِّ
اجلامعة اللبنانية عرب تفتيتها وجتزئتها اإىل عدَّة فروٍع. وتزامن ذلك مع تراجع امل�ستوى التعليمي

ة  ة االإداريَّ كانت اجلمعيات الطالبية والنقابات ت�سع مطلب اإن�ساء فروع للجامعة اللبنانية يف املناطق، اأي خارج العا�سمة بريوت، حتت عنوان تعزيز الالمركزيَّ

وائف يف تاأ�سي�ص فروع  وحتقيق االإناء املتوازن بني املركز واالأطراف، اأ�سبح هذه املطلب، مع ا�ستقرار النظام الذي فر�سته احلرب، ُيدَرُج حتت �سعار حقوق الطَّ

للجامعة اللبنانيَّة يف مناطقها.

 ،)Le système d'enseignement supérieur et l'université libanaise, 1996(  
ِّ
التعليمي امل�ستوى  وتدينِّ  االنتظام  م وعدم  والت�سخُّ التفتُّت  اإىل  اإ�سافًة 

ع املر�سوم 122 الذي �رشَّع تاأ�سي�ص فروع للجامعة اللبنانية  ائفي يف لبنان. ففي عام 1977 ُوقِّ ها موقع للنظام الزَّبائني والطَّ تو�سف اجلامعة اللبنانية باأنَّ

ر ذلك، حينها، بالظروف االأمنيَّة وبعدم قدرة الطالب على الو�سول اإىل بريوت. وكان املفعول االيجابي املبا�رش لهذا املر�سوم ازدياد عدد 
ِّ
يف املناطق؛ وُبر

ه كان ملفاعيله ال�سلبيَّة التاأثري االأكرب على م�سار اجلامعة فاأ�سبحت فروعها  طالب اجلامعة وقدرة الكثري منهم على االلتحاق بفروعها �سمن مناطقهم. اإال اأنَّ

اخلم�سة ]الفرع االأول يف بريوت الغربية، والفرع الثاين يف بريوت ال�رشقية، والفرع الثالث يف طرابل�ص، والفرع الرابع يف البقاع، والفرع اخلام�ص يف اجلنوب[ 

 للطالب يف فرعي بريوت 94% م�سلمني يف الفرع االأول، و94% م�سيحيني يف الفرع 
ِّ
؛ فبلغت ن�سبة التَّمرُكز الطائفي

ٍّ
ع الطالب على اأ�سا�ٍص طائفي مواقع لتجمُّ

ة �سيطرتها على هذه الفروع اإْن من حيث ال�سغُط  الثاين، لتقلَّ هذه النِّ�سب يف فروع املناطق )Favier, 2000, pp.88-89(. وفر�ست قوى االأمر الواقع امليلي�سياويَّ

ل يف نتائج االمتحانات؛ فاأخ�سعت الفروع  ُل يف تعيني املدراء واالأ�ساتذة، وحتى التدخُّ لفتح �ُسَعٍب للجامعة يف مناطقها )النبطية وعاليه(، اأو من حيث التدخُّ

اإىل �سلطة امليلي�سيات، وفر�ست امليلي�سيات امل�سيحيَّة املتتابعة �سلطتها على الفروع الثانية؛ وكذلك فعلت حركة اأمل وحزب اهلل على الفروع االأوىل واخلام�سة؛ 

َعت الفروع االأخرى تباعًا ملوازين القوى املهيمنة يف مناطقها. فيما اأُخ�سِ

ة ال�سيا�سيَّة  �سَ وهذا الواقع، واإن تغريَّ من حيث ال�سكُل واالأ�سلوُب، فهو مل يتغريَّ من حيث م�سموُنه يف فرتة ما بعد احلرب، اإذ يبقى الت�سيي�ص واملح�سوبيَّة وامُلحا�سَ

ًة، وحتَّى يف جزٍء كبرٍي من املقاربات املعتمدة الإ�سالحها. ي�ساف اإىل ذلك ت�سيي�ص الهيئات  واملذهبيَّة املقيا�ص االأ�سا�سي يف اإدارة �سوؤون اجلامعة اللبنانية كافَّ

الوطني لطالب اجلامعة  اأن تدافع عن م�سالح اجلامعة والطالب، كمجل�ص اجلامعة واالحتاد  التي من �ساأنها  التمثيليَّة  الهيئات  العديد من  النقابيَّة وتعطيل 

 يف بريوت، وبالرغم من تعدُّد م�ساريع االإ�سالح، وبالرغم من اأنَّ 
ٍّ
اللبنانية. ومل يح�سم اأّي من هذه املوا�سيع حتى اليوم، وذلك بالرغم من اإن�ساء جممٍع جامعي

عة بني 17  اجلامعة اللبنانية ت�سمُّ اليوم نحو 70 األف طالب )اأي ما يفوق ن�سبة 50% من جممل الطالب اجلامعيني يف لبنان(، يف خم�سة فروع مناطقية موزَّ

ًة )مالعب، 2008(.. فالنقا�ص ال يزال قائمًا بني موؤيِّدي اإعادة توحيد اجلامعة اللبنانية واعتباره  عًا على املناطق اللبنانية كافَّ ع عنها 45 فرعًا موزَّ
َّ
كلية يتفر

مثااًل الإعادة توحيد اأو�سال الدولة يف فرتة ما بعد احلرب ومكانًا ي�ساهم يف عملية االن�سهار الوطني؛ وبني موؤيِّدي املحافظة على فروع اجلامعة يف املناطق 

ًة. ل اإىل اإ�سالح اجلامعة على امل�ستويات التعليمية واملالية واالإدارية كافَّ وتعزيزها، اإ�سافًة اإىل عدم التو�سُّ

Favier, Agnès, 2000, "l'Université Libanaise: l'impossible ré-
forme", Maghreb-Machrek, n°169, juillet-septembre, p. 87-99.
Ministère de la Culture et de l'enseignement supérieur, UNES-
CO, PNUD, 1996, Le système d'enseignement supérieur et 
l'Université libanaise. Éléments de diagnostic, (ouvrage collectif), 
Beyrouth, 

اللبنانية:  اجلامعة  لتنظيم  اجلديد  القانون  م�رشوع  يف   :2006 اأحمد،  بي�سون،   
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غات للهيكلية املقرتحة، ورقة ُمعَدّة مل�رشوع قانون لتنظيم اجلامعة للبنانية،  م�شوِّ

بريوت، ور�سة عمل وزارة الرتبية.

مالعب، وليد، 2008: "واقع اجلامعة اللبنانية"، االأنباء، 25 اآذار 2008.

التَّعبري...  واأ�سكال  املنظمات  وجود  واأهمية  واالجتماعيَّة 

املتما�سية مع الدميقراطيَّة، فقد عرّبوا عن مواقَف مثرية لالإهتمام 

اأن  االأف�سل  اأنَّ من  راأى  اأنَّ معظمهم  ذلك  بالدولة؛  يتعلَّق  ما  يف 

ل الدولة لرتاقب ال�سحف )77%( وت�سع قيوداً على االأعمال  تتدخَّ

اخلا�سة )70،5%( ومتنع ال�سحف من ن�رش مواد م�سيئة للطوائف 

يف  ٍة  بقوَّ منق�سمون  ذلك  على  عالوة  وهم   .)%54( واجلماعات 

وغري  مقابل%41(،   %48( الدولة  عن  الدِّين  ف�سل  مو�سوع 

للتاأثري  ال�سيا�سيَّة  االأحزاب  النا�ص يف  م�ساركة  لفكرة  �سني  متحمِّ

مرتبٌط  هذا  ولعل  جيداً(.  اأمراً  ذلك  اعتربوا   %41( احلكومة  على 

كيانات  هي  االأحزاب  وكاأنَّ  لدورها،  وفهمهم  الدولة  مبو�سوع 

ع يف هذا املو�سوع يف الف�سل  معادية �سد �سلطة الدَّولة. و�سنتو�سَّ

اخلام�ص الذي يعالج امُلَواَطَنة الثقافية.  

حماية  اىل  املدنية  والقيم  املواطنة  تعزيز  يوؤدي  اأن  وُيفرَت�ص 

ال�سيا�سية.  للطائفية  الراهنة  الهيمنة  من  الدولة  موؤ�س�سات 

وُيفرت�ص اأي�سًا اأن تك�سب الدولة من خالل هذه العملية ح�سوراً 

اجتماعيًا حقيقيًا واأن ت�سنع مناهج �سيا�سية يف كافة املجاالت 

ذلك  يعني  اأن  دون  الطوائف،  ح�سور  توازن  كي  االجتماعية 

اإلغاءها. وعلى الدولة اأن ُتعنى بتح�سني التعليم وتو�سيع اإطاره، 

عنا�رش  واإدخال  الر�سمية،  التعليمية  املوؤ�س�سات  ذلك  يف  مبا 

الرتبية الوطنية يف مناهج التعليم اخلا�ص. و ال يجوز اأن ترتاجع 

الدولة يف هذا املجال مثلما فعلت خالل احلرب االأهلية ف�سمحت 

املدار�ص  وحتّولت  موؤ�س�ساتها  على  باالإ�ستيالء  الطائفية  للقوى 

الر�سمية من �ساحة للتنوع وتالقي خمتلف فئات املجتمع اللبناين 

اىل م�ساحات مغلقة بفعل الفرز الطائفي يف املجتمع.
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التي  ال�سورة  عن  كثرياً  اأو  قلياًل  يختلف  للدولة   
ٌ
ر الت�سوُّ هذا  اإن 

ج لها يف هذه االيام حتت اأ�سم »الدولة يف زمن العوملة«.  �سار ُيروَّ

فالدولة املرجتاة هنا لي�ست الدولة امل�ستعّدة لالن�سحاب من قيادة 

ا الدولة احلا�رشة يف �سائر قطاعاته والقادرة على  املجتمع، واإنَّ

اخللل  التلطيف من  اأو  النق�ص  وتعوي�ص  املوقع  القيادة يف هذا 

تعزيزها  بل تعمل على  امل�سا�ص باحلريات،  اآخر دون  يف موقع 

املواطنني  م�سادرة  اىل  تنزع  التي  والتيارات  القوى  وجه  يف 

من  دولة  اىل  يحتاج  الذي  الوحيد  البلد  لي�ص  ولبنان  جماعيًا. 

املالئمة  اأنها  عادة  ُيزعم  التي  الدولة  �سورة  تغاير  النوع  هذا 

ت�سرتك  التي  املجتمعات  من  كبري  عدد  وهناك  احلا�رش.  للزمن 

القوى  يعّزز  االجتماعي  ال�سيا�سي  تكوينها  الأّن  يف هذه احلاجة 

العاملة على الت�ستيت والفرقة ويقمع القوى العاملة على التجميع 

جمتمعات  االأر�سية  الكرة  من  النامي  اجلنوب«  ويف«  والوحدة. 

منها  بالكثري  ع�سفت  وقد  الدولة،  هذه  مثل  اىل  حتتاج  كثرية 

هبوب  ا�ستداد  مع  الدامية  االأهلية  النزاعات  من  خمتلفة  اأنواع 
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رياح العوملة.

التي  املّدة  ترّقب  يوؤدي  اأن  اليجوز  اأمر،  من  يكن  ومهما 

املواطنة  نوذج  بني  ال�سيا�سي  التطور  �رشاع  �سي�ستغرقها 

ونوذج الطائفية اىل حجب �رشورة االإ�سالح ال�سيا�سي كخطوة 

االإ�سالح هي  اىل  احلاجة  وهذه  الطائفية.  نحو جتاوز  اأ�سا�سية 

وِعَو�َص   
120

الن�سو�ص«. اإىل  النفو�ص  »حاجة  ت�سميُتُه  ت�سحُّ  ما 

اإىل  لبنان  يف  الطائفيَّة  القوى  تنِزُع  احلاجة،  بهذه  الت�سليم 

ال�سيا�سيَّة  االأنظمة  قامو�ص  من  »التَّوافق«  كلمة  ا�ستعارة  

جعة  بال�سَّ ن�سوتها  عن  ف�ساًل  اللبناين،  للنظام  ا�سمًا  وانتحالها 

الأرباب  كان  وقد  و«الن�سو�ص«.  »النفو�ص«  ثنائي  يف  َجاء 
ْ
الَعر

اإذ  التوفيق،  من  اأوفر  حظٌّ  االإ�سالم  تاريخ  يف  الفقه«  »اأ�سول 

ونه  ون »اإجماعًا« ما بات الطائفيُّون اللبنانيُّون ي�سمُّ كانوا ُي�سمُّ

121
»توافقًا« من قبيل االحت�سام اأو التمويه.

وافق اإىل ا�سِتَحالة االإجماع 5.2 من َزْعِم التَّ

)اأي  االأخرية  الت�سمية  هذه  عليه  ت�سحُّ  كانت  ما  اأنَّ  الواقع 

»التَّوافق«( -ولو ب�سيٍء من الق�رش- اأ�سبح طلبًا لالإجماع ك�سيغًة 

تبقى  اأن  ال�سيغة  لهذه  اأُِريَد  اإذا  باالإجماع  واإلزامًا  لنظام احلكم، 

االأخرية. وعنوان ذلك ما  الثالث  ال�سنوات  االأقل يف  عاملًة، على 

الوطنيَّة«  الوحدة  »حكومة  ا�سم  االأخرية،  ال�سنة  يف  عليه،  اأُطِلَق 

املع�سكر  جانب  ومن  القائمة  احلكومة  مع�سكر  جانب  من  وُقدِّم 

ه �سيغة حمبَّذة حلكم البالد.  اأنَّ املعار�ص لها، �سواًء ب�سواٍء، على 

الذي  العددي  امليزان  يف  املع�سكرين  بني  اخلالف  فانح�رش 

نف�سيهما.  املع�سكرين  بني  احلكومة  ت�سكيُل  ُيَراعَيُه  اأن  يفرت�ص 

وُتوحي معطيات االأزمة اجلارية كلُّها اأنَّ هذا الت�سليم االإجماعي 

اإىل  متَّجٌه  للحكم،  تكوينيًة  �سيغًة  االإجماُع  يكون  اأن  ب�رشورة 

122
التجّذر ك�سّنة دائمة لنظام احلكم يف هذه البالد.

ًة«،  تكوينيَّ »�سيغًة  املفرو�سة  اجلديدة  ال�سيغة  هذه  ينا  �سمَّ وقد 

بجواز  املتَّ�سلة  تلك  اأي  ة«،  التقريريَّ يغة  »ال�سِّ عن  لها  متييزاً 

ٍة عند اتِّخاذ القرارات اأو عدمه، وبجواز متكني  ٍة واأقليَّ وجود اأكرثيَّ

عدمه.  اأو  تطويعها  من  الياأ�ص  عند  احلكومة  اإطاحة  من  االأقليَّة 

وهذه ال�سيغة االأخرية هي التي ينح�رش اخلالف بني املع�سكرين 

نَّة جديدٌة  ال�سُّ لها. هذه  مبداأً  اأو عدمه  باالإجماع  االأخذ  يف جواز 

 باالأوىل من �سيغتي 
َ
كلِّيًا على نظام احلكم اللبناين، �سواٌء اكُتِفي

ا َبَدا؟ اها، وما الذي عدا ممَّ االإجماع اأم اعتمدتا معًا.. فما موؤدَّ

احلكومة  تكون  اأن  هو  ههنا  لالإجماع  ي  احل�سِّ ى  املوؤدَّ اإنَّ 

بل  اب،  النوَّ ملجل�ص  رًة  غَّ ُم�سَ �سورًة  ال�سيا�سي-  -بت�سكيلها 

ة على  عيَّة الطائفيَّة املهمَّ للمجتمع ال�سيا�سي كلِّه، بعناوينه التجمُّ

ي، بادئ بدٍء، اإىل اإلغاء املعار�سة، واقعًا ومبداأً،  االأقل. وذلك ُيف�سِ

اأنَّ هذه املعار�سة  النِّظام. ولكن، يتبنيَّ عند التدقيق  من �سورة 

ة يف: ورا. مناق�سة للتجربة اللبنانَيّة يف �سوء قواعد الِنّظام التوافقي العاَمّ

Hudson, Michael, “The Problem of authoritative Power in Leba-
nese Politics: Why Consociationalism Failed” in: Shehadi, Nadim 
and Haffar Mills, Dana, Lebanon: A History of Conflict and Con-
sensus, Centre for Lebanese Studies and I. B. Tauris, London, 
1988, pp. 224-239.

االأخري  الطور  يف  العربية"،  "املبادرة  اجرتحته  ما  ذلك  يف  �سيئا  يغرّي  ولي�ص   
122

على  قدرة  ي�سّوت(  ال  )الذي  اجلمهورية  لرئي�ص  ت�سمن  ثالثة  كتلة  من  االأزمة،  من 

"الرتجيح" اأو على التحكيم، باالأحرى. فهذا حّل ال �سند د�ستوريا له، وهو يولد – اإذا 
اأخذ به – رهنا برياح ال�سيا�سة. وهو ي�سعف ح�سانة الرئا�سة االأوىل نف�سها، طاملا 

بقيت مو�سومة مبي�سم طائفي، وينذر بتقوي�ص مكانتها املفرت�سة عند اأّول منعطف. 

للرتجيح  الوقع  معترب  ا�ستعمال  اأول  عند  املت�رشرة،  اجلهة  تنقلب  اأن  املتوقع  فاإن 

موقفه،  ين�سب  واأن  االأخري،  هذا  على  اجلمهورية،  لرئي�ص  ال�سيغة  هذه  متنحه  الذي 

من وجه لن يعجز املحتاجون اإليه عن ا�ستخراجه، اإىل �سفته الطائفَيّة. وهذه �سفة 

النوع  البالد، من مّدة بعيدة، ال تثبت لهذا  الطائفَيّة املتحولة يف  جعلتها املوازين 

اإىل �سّق اجلبهة احلاكمة جمّددا ومن ورائها  اأن يف�سي ثباتها  من الطعون من غري 

للحكم،  رئا�سي  �سبه  نظام  اإنا هو  اإن�ساوؤه ههنا  يقرتح  ما  اأن  احلال  فواقع  البالد. 

مع االفتقار اإىل ما يزّود الِنّظام الرئا�سي �رشعيته وا�ستقراره وهو انتخاب الرئي�ص 

الهيئة  من  �سطر  يف  حتما،  للرت�سيح،  م�سبقة  ح�رشّية  كل  نبذ  مع  العام  باالقرتاع 

االآخر  اخُللف  اإىل  موارب  باب  يرّدنا من  الد�ستوري  اخُللف  هذا  �سواه.  دون  الناخبة 

)ال�سيا�سي اأو الواقعي( وهو افرتا�ص االإجماع �سيغة للحكم. مل ُنرد مبا �سبق اأن نعّلق 

اأو  اليوم  الد�ستورية املعّطلة  املوؤ�س�سات  ت�سغيل  اأّي م�سعى يعيد  ب�رّش على  بخري وال 

املغلولة الفاعلية. واإنا اأردنا القول اإن هذا الت�سغيل )و�رشورته وا�سحة( لن يكون 

�ص الأ�سبابها اأ�سال. وهو لن يكون، على االأخ�ّص، 
ّ
"حاّل" ناجحًا لالأزمة ما دام ال يتعر

رادعا لتجّددها غدا اأو بعد غد.

 را.
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Held, David, Democracy and the global Order, From the Modern 
State to Cosmopolitan Governance, Polity Press, Cambridge-
Oxford 1995,  pp. 135-140 .

ورا. اأي�سًا:

Habermas, J. Après l’État-Nation, op. cit., pp. 71-76. 
 را. بي�سون، اأحمد: مغامرات املغايرة، م�سدر مذكور، �ص 62.
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�سني.   حتى عهٍد قريب، كان احلديث يف لبنان عن "الِنّظام التوافقي" �ساأَن متخ�سِّ
121

وكانت مقاالت مي�سال �سيحا )الذي مل تكن هذه الت�سمية معتمدة يف اأيامه( واأعمال 

ويف  الِنّظام.  لهذا  اللبنانَيّة  ال�سيغة  مُلَناِق�ِسي  مرجعًا  االأخ�ص،  على  م�رّشة،  اأنطوان 

وكالم  ال�سيا�سيني  ت�رشيحات  يف  وذاع  "الَتّوافق"  ذكر  �ساع  االأخرية،  االأعوام 

�سات الدولة 
ّ
االإعالميني، وانتهى مفهوم الت�سمية اإىل ُمُيوَعٍة اأوحت باأَنّ الد�ستور وموؤ�َس

واملواثيق والقوانني كَلّها موا�سيع ملفاو�سٍة دائمٍة، واأَنّ ما ال يحظى بـ"اإجماع اأهل 

الظروف، فال نفاذ له. وقد عر�سنا يف غري مو�سٍع من هذا  املدينة"، يف ظرف من 

االأنظمة  الطراز من  ال�سيا�سة من هذا  التقرير الختالف املواقف بني �سفوف علماء 

الوحيدة بني نظرياتها  ها  اأَنّ اللبنانَيّة،  اإ�سكااًل، يف احلالة  االإ�سكال  ال�سيا�سَيّة. ويزيد 

"توافقَيّات" العامل، التي ُي�سَنّف فيها املواطنون، من حيث حقوُقهم، اأ�سنافًا اإلزاميًة 
من  اللبنانَيّة  "الفرادة"  هذه  اإىل  اإ�سارة  على  ونقع  �سابه(.  ما  اأو  اإثنية  اأو  )طائفية 

"دومينيك �سنابر" )Dominique Schnapper( يف:
Baechler, Jean et als, La Nation, op. cit., p. 161.

ورا. موؤَلَّفي م�رَشّة الرئي�سني يف هذا املو�سوع:

Messarra, Antoine Nasri, Le Modèle politique libanais et sa Sur-
vie, Publications de l’Université Libanaise, Beyrouth, 1983.
- Théorie générale du Système politique libanais, Cariscript, 
Paris, 1994.
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 بني كتلها 
ُّ
ًا يكِن التبايُن ال�سيا�سي ال ُتلَغى، بل تدخل احلكومة، اأيَّ

املتَّ�سلة  اخليارات  َتَباُين  اأنَّ  اأي  االأخرية.  هذه  يف  الكتل  و�سائر 

ا اأن ُيفِلَح يف متويهه بياٌن وزاريٌّ  باجلليل والدقيق من االأمور، اإمَّ

ا اأن يبقى ظاهراً يف �سيغ البيان املذكور  ع�سرُي الوالدة غالبًا، واإمَّ

اأو عدِم حملِه على حممل اجلد. ويف كلِّ حاٍل،  واأُُفِقِه ويف حملِه 

باإقامتها  والت�سليم  احلكم  املعار�سة خارج  اإبقاء  عدم  اأنَّ  يبقى 

ٍة  اأو ينذران باأن يك�سفا، عند كلِّ حمطَّ يف داخله يك�سفان للبالد 

يف  ُحكَم  ال  ه  اأنَّ وهي  �ساعقة،  واقعٍة  عن  االأقل-  على  ٍة  خالفيَّ

اإنَّ هذا  اليوم، وال معار�سة. وال �رشورَة فعاًل للقول  البالد، بعد 

لي�ص  و»املعار�سة-الالمعار�سة«  »احلكم-الالحكم«  من  الطراز 

ع،  هو طراز احلياة ال�سيا�سيَّة الذي يتما�سك به جماٌل عامٌّ ويتو�سَّ

ة وبدولة، مبنيَّتني  وتنمو معه عالقة امُلَواَطَنة مبا هي عالقة باأمَّ

اأو قيد البناء.

فالتبا�ص احلكم باملعار�سة، اإذاً، وتهافتهما معًا، هما، يف احلالة 

اللبنانيَّة، نتيجة جعل االإجماع مبداأً لتكوين ال�سلطة وممار�ستها. 

بهذا  االأخذ  اإىل  لبنان  بها  و�سل  التي  ة  الكيفيَّ عن  ال�سوؤال  ا  واأمَّ

ى املبداأ املذكور، اأي  املبداأ - فيما هو يف اأبعد ما يكون عن م�سمَّ

ق�سرية.  اأو  طويلة  عنه  االإجابة  تكون  اأن  فيمكن  االإجماع-  عن 

بها  اأت�سم  التي  ال�سفة  حتديد  عند  فتقف  الق�سرية  االإجابة  ا  اأمَّ

ة  اللبنانيَّ الدولة  تاأ�سي�ص  منذ  اللبناين  ال�سيا�سي  املجتمع  م�ساُر 

املجتمع  هذا  قوى  بني  العالقة  جهة  هما:  جلهتني  امُلعا�رشة، 

ة الوطنيَّة؛ وجهة العالقة بني هذه القوى والطوائف،  ن الهويَّ وتكوُّ

واملجال   
ِّ
ال�سيا�سي وائف  الطَّ لتمثيل  امُلَتَعاِقبة  َور  ال�سُّ جهة  اأي 

ا االإجابة الطويلة فهي  املتاح للقوى ال�سيا�سيَّة غري الطائفيَّة. واأمَّ

َل منها هذا امل�ساُر ذاته،  موجودة يف الوقائع التاريخية التي َت�َسكَّ

اته املختلفة. غري اأنَّ اقرتان �سيق املجال هنا ب�رشورة  ويف حمطَّ

ِلي علينا اعتماَد �سيغٍة  توفري مزيد من الو�سوح يف العر�ص، مُيْ

ترتواح بني التف�سيل واالإيجاز، مع ما يف ذلك من �سعوبة.

 االإطار 3.15: من نكبة فل�سطني اإىل حرب لبنان: تهافت املنظومة العربية

اأ�سفرت نكبة فل�سطني �سنة 1948 عن اإ�سعاف املنظومة املتمثِّلة بجامعة الدول العربية اإ�سعافًا �سديداً، و«َك�ْسف« ال�ساحة اللبنانية اأمام ما �سهده العامل العربي 

اأته يف �سنوات  ة الربيطانية املرتاجعة يف املجال الدول كلِّه من موقع رعاية »الوحدة العربية« الذي تبوَّ من جمابهات على امتداد عقٍد كامل. فقد انزلقت القوَّ

ة كلِّيًا مع  اأنظمة اأخذت احلركات االنقالبيَّة تزلزلها واحداً بعد االآخر. وتغريَّ منطق العالقات اللبنانيَّة-ال�سوريَّ �ص عن  احلرب العاملية اإىل موقع الدِّفاع ال�رشَّ

تعاقب العهود االنقالبيَّة يف دم�سق.

 هكذا تداعت، اأو �سعفت، اأركاٌن كانت تقوم عليها ح�سانة النِّظام اللبناين يف �سنوات اال�ستقالل االأوىل، برغم ا�ستقطاب بريوت ر�ساميل عربية هاربة من القالقل 

ال�سيا�سية. وقد ورث عبد النا�رش، -خ�سم بريطانيا االأول يف العامل العربي- احلظوَة التي كانت لها يف اأو�ساط رهٍط من �سا�سة لبنان امل�سلمني؛ فيما جنحت 

ة اآنذاك، كميل �سمعون، »انتفا�سة 1958«،   الأمن لبنان ونظامه. واندلعت يف وجه رئي�ص اجلمهوريَّ
ٍّ
ة امل�سيحية الرئي�سة يف البالد اإىل طلب �سماٍن غربي القوَّ

ة. ة-ال�سوريَّ مدعومًة من دولة الوحدة امل�رشيَّ

الرئا�سة  ة  اإىل �سدَّ اأو�سل  اأمريكي م�رشي، و�سوري بالتال، بحكم الوحدة-   على تخوم بريوت -وبتفاهم 
ٍّ
اأمريكي وانتهت هذه »االنتفا�سة« باإنزاٍل ع�سكريٍّ 

�سمت �سيا�سته الداخليَّة مبزيد  ل، فاتَّ ل فهمه للعالقات اللبنانية-العربية نوعًا من اال�ستئناف لفهم العهد اال�ستقالل االأوَّ االأوىل قائد اجلي�ص فوؤاد �سهاب الذي �سكَّ

ٍة  اً بقوًى �سيا�سيَّ من اجلدِّ يف »النهج« االإ�سالحي الذي كان عهد ب�سارة اخلوري قد تداوله. ولقد حكم فوؤاد �سهاب ُم�سِنَداً ظهره اإىل »التفاهم« امل�سار اإليه، ومعتدَّ

ٌة ذات �ساأن على معار�ستها العنيفة للعهد. ٍة عاد اأقطابها من امل�سلمني يت�سدَّرون معه م�رشح ال�سيا�سة واحلكم يف البالد؛ فيما ثابرت قوًى م�سيحيَّ لبنانيَّ

ومع هزمية حزيران 1967 �سُعَفت ال�سمانة النا�رشية لـ »النهج« ال�سهابي، بل �سلع عبد النا�رش نف�سه يف اإيهان اال�ستقرار اللبناين مبا�رشة برعايته اتِّفاق 

القاهرة املعقود يف �سنة 1969. فقد كانت املقاومة الفل�سطينية -التي با�رشت متركزها يف خميمات لبنان ومناطق اأخرى منه خالل العام ال�سابق- �رشورًة 

خ الذي اأف�سى،  م�رشيًة و�سوريًة يف مرحلة »اإزالة اآثار العدوان«، مع وجود الرغبة يف االإم�ساك بزمامها يف الدولتني. وهكذا، با�رشت الدولة يف لبنان رحلة التف�سُّ

الفل�سطينيون يف  ل  له. و�سكَّ الفل�سطيني امل�سلَّح وموؤازرين  للعمل  اللبنانيني بني مناوئني  انق�سام  االأوىل  اأهليٍة كان مدار �سنواتها  اإىل حرٍب  االأمر،  يف نهاية 

موح اإىل اخلروج من عهود االأرجحيَّة  ة امل�سلمني امل�سلَّحة االأوىل، اأو م�سدراً لها على االأقل. وكان احلافز على املوؤازرة اللبنانية لل�سالح الفل�سطيني الطُّ احلرب قوَّ

اأو  املناف�سني  �سانحًة الإزاحة  الفر�سة  اللبنانية- قوًى وجدت  ال�سيا�سية  القوى  يليها. وكانت تخو�ص هذه املعركة -من بني  ال�سلطة ويف ما  امل�سيحيَّة يف 

املتغلِّبني، كلٍّ يف و�سطها الطائفي اأو يف جوارها اجِلَهِويِّ نف�سه.

مفاعيل الدور ال�سوري

ة  القوَّ االإ�رشائيلي واإخراج   1982 ة حا�سمة مع اجتياح  ها عربت حمطَّ باأنَّ التذكري  اإذ يكفي  الطويلة؛  اللبنانية  يتَّ�سع املقام هنا ال�ستعادة جُمَرَيات احلرب  ال 

ل املفاعيل  ان ظروف حرب اخلليج الثانية التي اندلعت يف �سنة 1991. وكان اأوَّ  تكوَّن يف اإبَّ
ٍّ
اربة من لبنان، لتنتهي بتفاهٍم �سوريٍّ اأمريكي الفل�سطينيَّة ال�سَّ

تيهما الرئي�سيَّتني وعزلهما، وذلك بعد اأن اأ�سعفهما تواجُههما عقب اإقرار اتِّفاق  ال�سيا�سيَّة الداخليَّة للدور ال�سوري اإ�سعاف القوى ال�سيا�سيَّة امل�سيحيَّة بتجرمي قوَّ

نيَّة ال�ساعدة املتمثِّلة برفيق احلريري، مع كلِّ ما يفرت�ص اأن  ة االإعمار واإنعا�ص احلياة املدنيَّة اإىل الزعامة ال�سُّ ا ثاين هذه املفاعيل فكان جتيري مهمَّ ائف. اأمَّ الطَّ

ى  ٍة على املبادرة -ولو بقيت عني الرقيب مفتوحًة- ومن �سبكة عالقات وم�سادر للموارد. وقد اأورثت هذه املهمة الرجل ح�سوراً تخطَّ يحفَّ بذلك من قدرٍة ن�سبيَّ

ب له ب�سدَّة حني بداأ االنقالب ال�سوري عليه. وقد عزَّز هذا احل�سور  طائفته يف �سياق ما اأثارته �سيا�سته خالل املرحلة االأوىل، االأمر الذي دفع بطائفته اإىل التع�سُّ

لهما  اأوَّ ني:  ال�سيعي بني همَّ �ساط  النَّ توزيع  ال�سوري  الدور  ثالث مفاعيل  ال�سخ�سية. وكان  املالية  باإمكاناته  االجتماعية  ت�رشُّف احلريري يف جمال اخلدمة 

َق اإىل م�سافِّ ال�رشكة الفعليَّة يف اإعادة بناء البالد 
ْ
اال�ستفادة امَلحميَّة من موارد الدولة بحيث مل تغادر منطق املح�سوبيَّة اإىل منطق االإناء الفعلي، كما مل َتر

ز الهمُّ الثاين يف املقاومة لتحرير اجلنوب املحتل من العدو االإ�رشائيلي.. وقد حظيت هذه املقاومة بالرعاية ال�سورية االإيرانية  �سيا�سيًا واقت�ساديًا؛ فيما تركَّ

امل�سرتكة، لتبقى مو�سولة، حتى بعد التحرير، باإ�رشار كلتا الدولتني على الت�رشُّف بجبهة مفتوحة مع اإ�رشائيل ال ترتِّب اإدارُتها عليهما تبعاٍت مبا�رشًة كبرية. 

ة التي كانت احلرب قد دفعت باأحد طرفيها اإىل الظل. نائيَّة الدرزيَّ ا رابع مفاعيل الدور ال�سوري فقد متثَّل باإنعا�ص الثُّ واأمَّ
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 6. تكوُّن ماأزق »الكيان« وم�سكلته يف موازين  

 »النظام«

ة  َ امُلَعا�رشِ اللبنانيَّة  الدولة  اإنَّ  القائلة  املاأثورة  العبارة  جُتِمُل 

ا�سم  الدولة  مع  ه  وي�سمُّ اأي�سًا،  نف�سه  اللبناين  الوطن  )بل 

ُو�ِسَمت بها يف م�ستهلِّ تكوينها  التي  »الكيان«(، كانت �سفُتها 

ها دولٌة »ن�سف �سعبها اأعداء لها«. وال يعني هذا اأنَّ الن�سف  اأنَّ

اأو  �سوؤال  والوطن من غري  الدولة  »ال�سعب« كان مع  الثاين من 

االأ�سا�ص-  حيث  من   - باعتبارهما  معهما  كان  فهو  جواب؛ 

منه  ل  يت�سكَّ  
ٍّ
طائفي ملجموٍع  اأو  لطائفٍة  ًا  وحقَّ طائفيًا  اإجنازاً 

ال�سعب  من  الن�سفني  هذين  لدى  ون�ساأت  نف�سه.  الن�سف  هذا 

البالد  يف  املعا�رش  التاريخ  حوادث  بفعل  متقابلة  حركات 

من  احلوادث  هذه  تخلَّل  وما  كلِّه،  العامل  ويف  حميطها  -ويف 

اأو ا�سطربت  اأزماٍت )ي�سهل تعيينها بتواريخها( �سهدتها البالد 

.]3.15 ]راجع االطار  باأ�سدائها. 

وبعد احلرب االأهلية ظلت هناك خالفات حول موا�سيع املواطنة 

والدولة واالأمة، وهي موا�سيع هامة بالن�سبة اىل هوية اللبنانيني 

ن�ساأت  وطنية  هوية  اأّن  القول  املبالغة  من  و�سيكون  الوطنية. 

 )1920 عام  قبل  ما  )اأي  القدمي«  لبنان   « اأهل  لتحت�سن  فعاًل 

الفرن�سي  االإنتداب  عهد  يف  لبنان  اىل  ّموا  �سُ الذين  واالآخرين 

»اجلدد«  اللبنانيني  اأّن  غري  والبقاع(.  وال�سمال  اجلنوب  )من 

ة ِمْن اأهال »لبنان القدمي«  وَمْن َجاَن�َسُهم يف امل�سلحة ال�سيا�سيَّ

ظّلوا ير�سدون كلَّ فر�سٍة �سانحة لتح�سني �رشوط انتمائهم اإىل 

اإىل  1958؛  العام  اإىل  اال�ستقالل  �ساته  وموؤ�سَّ اللبناين  »الكيان« 

اأنَّ  ورغم  الطائف.  اتِّفاق  اإىل  ثم  الطويلة،  االأهلية  احلرب  ع�سية 

مظاهر النُّفور من الكيان و من نظامه جتّلت يف �سور خمتلفة، 

مبعنى  »وحدويًة«  الرئي�سية  املعار�سة  القوى  من  اأي  تكن  مل 

ة يف اإذابة الكيان اللبناين واإحلاقه بكيان �سيا�سي  الرغبة اجلادَّ

اآخر. البل انها ازدادت تعّلقًا بهذا الكيان عقداً بعد عقد �سعيًا اىل 

الهدف  هو  هذا  وكان  ال�سيا�سي.  نظامه  �سمن  مواقفها  حت�سني 

اأو  اإقليمية  الفئات عندما �سمحت جلهات  اإليه بع�ص  الذي رمت 

اأجنبية معينة بالتورط يف ال�سوؤون الداخلية بدعوى اأن حت�سني 

عالقاتها مع طرف اأجنبي من هذا النوع ي�سكل �رشورة وطنية. 

ويف حني مل تت�رّشف االأطراف املختلفة وفقًا للح�سابات ذاتها، 

كان من الطبيعي اأن يعطي الطرف االأجنبي االأولوية مل�ساحله 

اأُر�سيت  قد  كانت  الوطنية  الهوية  اأ�س�ص  اأّن  ورغم  اخلا�سة. 

دون  حالت  الطائفية  النزاعات  فاإن  مبّكر،  وقت  يف  و�سيغت 

الفئات  ة عندما كانت  املهيمن، خا�سّ الدور  الهوية  اإعطاء هذه 

هذه  لكّن  البلد.  يف  القوى  موازين  تعديل  اىل  ت�سعى  املتنازعة 

اع على احلقوق )الطائفية( املرتتِّبة  ى ال�رشِّ ة َنَت يف ُحمَّ الهويَّ

نهاية  ويف  جوالته.  وعرب  اع  ال�رشِّ بهذا  عوُدها  وا�ستدَّ  عليها 

قوية  الواحدة  اللبنانية  الوطنية  الهوية  فكرة  اأ�سبحت  املطاف 

هو  من  حول  اليوم  ن�سهده  الذي  ال�رشاع  الإطالق   
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يكفي مبا 

الطرف االأكرث وطنية.

6.1 حمنة امُلَواَطَنة

ة  الهويَّ هذه  تغليب  الطوائف«  »تبلُّر  ْيَناه  �سمَّ ما  ُق  ُيَعوِّ ذلك،  مع 

مينُع  وهو  الطائفيَّة.  املجتمع  مبكوِّنات  ة  اخلا�سَّ ات  الهويَّ على 

ال�سيا�سي،  للنظام  اأ�ساًل  امُلَواَطَنة  جتعل  �سيغة  اإىل  حتّولها 

ة 
َّ
الت امل�ستمر ومتنح هذا النِّظام قابلية ُيعَتدُّ بها ملواجهة التحوُّ

ي�سمد  ال  الٌت  حتوُّ وهذه  العامل.  ويف  املحيط  ويف  املجتمع  يف 

اأُُفقه  ًا يكن، وجهها اإذا ا�ستهان باإمكانية ح�سولها يف  اأيَّ نظاٌم، 

وقد  لديه.  التكّيف  قدرة  على  تطرحه  الذي  التحدي  اهل  جَتَ اأو 

�ساُبه يف الغاية-  خذ َتَبلُُّرها - مع التَّ َتَبلََّرت الطوائف تباعًا، واتَّ

وَتَباُين  املوارد  وتفاُوت  املراحل  اختالف  اأمالها  �ستَّى  �سيغًا 

َبلُّر �سلك مع ذلك م�سالك  االأحالف واملواريث التاريخية. ولكنَّ التَّ

اد )اأو ما  هه الواحد نحو حتقيق نوع من االحتِّ مت�سابهة، يف توجُّ

ال�سيا�سيَّة.  وقيادتها  الطائفة  بني  اد(  االحتِّ مبثابة  عمليًا،  هو، 

النِّظاَم  ٌة تتناول مفاعيُلها  َبلُّر وجهٌة عامَّ للتَّ لهذه اجلهة، كانت 

قٍة يف الزمان ويف 
ِّ
د حاالٍت متفر

َّ
ته، ومل تكن جمر ال�سيا�سي ِبُرمَّ

املكان. وال ريب يف اأنَّ حرب 1975-1990 وخمّلفاتها كانت 

ائفة  الطَّ بني  اُدف  الرتَّ لفر�ص  ممّهداً  و�سبياًل  �سا�سعًا  م�رشحًا 

ة، ولَنْبِذ من ال  الواحدة والقيادة الطائفيَّة الواحدة يف حاالٍت عدَّ

اُدف اأو من هو غري م�سمول به. َ ير�سيه هذا الرتَّ

الطائفي،  للنظام  جداً  �سعبة  حمنًة  اُدُف  َ الرتَّ هذا  يرعى  واليوم، 

له يف  متوّفرة  بدائَل طائفيًة كانت  افتقاده  اإىل  الداخلي  ها  َمَردُّ

 
َّ
عهوٍد م�ست. ولكنَّ الرتادف بحّد ذاته، واإِن امتحن النِّظام الطائفي

ة  لقوَّ عنواٌن  هو  ا  اإنَّ املعهودة،  املخارج  اأبواب  وجهه  يف  و�سدَّ 

الطائفيَّة الق�سوى يف عهِد َعْجِزَها االأق�سى. وهو، من هذه اجلهة، 

املواطنني  الوطنيَّة، ودون حتّول  ة  الهويَّ خ 
ّ
تر�س حائٌل قويٌّ دون 

الطائفي،  النزاع  لبا�ص  املواجهات  ُيلب�ص  فهو  �سيا�سيَّة.  ة  قوَّ اىل 

احلياة  جماالت  يف  بل  وحده،  ال�سيا�سي  املجتمع  نطاق  يف  ال 

الوطنيَّة كلِّها. اإّن االإ�سالحات الناجعة التي ميكن اقرتاحها اليوم 

القادرة  القوى  عند  االإ�سالح  الإرادة  �رشيح  وجود  على  تقوم  ال 

النِّظام  لقوى  العامِّ  الف�سل  على  بل  اإليه،  املبادرة  على  مبدئيًا 

اإدارة هذا  اأ�سله-  يف  ال�سيا�سيَّة من  ة  الطائفيَّ  -وملبداإ 
ِّ
الطائفي

يف املتمثِّل  املاأزق  وهذا  خالله.  من  البالد  اإدارة  ويف  النِّظام 

 للنظام ال�سيا�سي )اأي لنظام 
ٍّ
احلاجة ال�سديدة اإىل اإ�سالٍح ُمواِطِني

احلكم ولقواعد تكوين املجتمع ال�سيا�سي معًا( ويف �سعف االإرادة 

ة، ماأزق لبنان اليوم. هة لتحقيقه، هو، على وجه الدقَّ املوجَّ

6.2 للطائفية تاريخ...

اأن  ال�سَّ وجليلة  الب�ساطة  بالغة  حقيقٍة  اإبراز  اإىل  �َسَبَق  ما  ُيف�سي 

البالد،  لهذه  التاريخ املعا�رش  ُي�ستغنى عنها يف فهم  اآٍن، ال  يف 

 را. ب�ساأن م�ساألة الهوّية يف لبنان: "هوّية اللبنانيني: �سعي يف اإجمال االإ�سكال" 
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فاق  اتِّ بعد  ة  اللبنانَيّ ال�شيغة  م�شائر  املتقطعة:  اجلمهورية  اأحمد:  بي�سون،  يف: 

"عروبة  اأي�سًا:  ورا.  449-479؛  �ص   ،1999 بريوت،  للن�رش،  النهار  دار  الطائف، 

فاق الطائف" يف: بي�سون، اأحمد: مغامرات املغايرة، م�سدر  لبنان وجت�سيدها يف اِتّ

مذكور، �ص 93-77.
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عليها   
ِّ
املبني ال�سيا�سي  وللنظام  اللبنانيَّة  للطائفية  اأنَّ  وهي 

تاريخًا! تاريخًا ال ُتقدَّر -اإال يف م�ساره- طبيعُة ال�سلِة املعقودِة 

يف كلِّ طوٍر بني حتوُّالت االأوىل )اأي حتوُّالت الُبَنى الداخليَّة لكلٍّ 

بني  العالقات  خريطة  يف  عنها  الناجم  والتغيري  الطوائف  من 

)اأي  الثاين  متّكن  التي  القدرات  وبني  موازينها(  ويف  الطوائف 

اأزماته..  ومعاجلة  ة  العامَّ وظائفه  اداء  من  ال�سيا�سي(  النظام 

اأنَّ كلَّ خما�ٍص امَتَحَنُهما َخَرَج  للطائفية وللنظام تاريخ مبعنى 

بهما من طوٍر وَدَخَل بهما يف طوٍر جديد. لهما تاريخ مبعنى اأنَّ 

بل  ل�سابقتها،  تكراراً  اعتباُرها  يجوز  ال  اها  َعرَبَ كربى  اأزمٍة  كلَّ 

اًل يطرح �سوؤااًل عن م�ستقبل النِّظام وال�سيغة،  يجب اعتباُرها حتوُّ

ومُيِلي جوابًا عنه يختلف عن اجلواب ال�سابق.

وجود  افرتا�ص  على   - ني  املخت�سِّ وغرُي  ون  املخت�سُّ درج  فلقد 

دوراٍت تبداأ كلٌّ منها باأزمٍة وتنتهي اإىل ت�سوية ُتف�سي بدورها بعد 

ٍة من الزمن اإىل ن�سوء اأزمٍة اأخرى؛ وذلك بعد اأن ر�سدوا تكرار  مدَّ

االأزمات الكربى يف تاريخ لبنان احلديث، واإن مل تكن ُمت�ساويَة 

اأمرين  اإبراز  اإىل  ون  املخت�سُّ وماَل  املالمح.  ُمت�ساِبَهة  وال  الَوْقِع 

وجدوا فيهما وجَه �سبٍه جوهريًا بني هذه الدورات. وهم يرون على 

ال�سعيد الداخلي اأّن االأزمة تت�سّكل عندما توجد يف البالد طائفٌة 

بٌة ُتواِجُهَها طائفة اأخرى م�سيطرٌة ومت�سبِّثة. وعلى  �ساعدٌة ومتوثِّ

ازمة كبرية وجود نزاع كبري  اندالُع  ال�سعيد اخلارجي، يقت�سي 

االأزمة،  الداخل طريف  ، فيتّوزع فريقا  ُبعٍد دولٍّ يف املنطقة ذي 

اٌد بني الالعبني الداخليني  ُعُهم هي باالأحرى، فين�ساأ احتِّ اأو تتوزَّ

من  حدٍث  لكلِّ  وي�سبح  االأزمة،  ا�ستداد  مع  يتجّلى  واخلارجيني 

واحدة  معًا:  تظهران  قراءتان  اأطوارها  من  طوٍر  ولكلِّ  اأحداثها 

ت�ستطلُع  واالأخرى  التطّور،  اأو  للحدث  الداخلية  البواعث  ت�ستطلُع 

رئي�سي  ب�سطٍر  النزاع  اخلارُج  دُّ  مُيِ وفيما   
124

ة. اخلارجيَّ بواعثه 

ة وال�سيا�سيَّة، وي�سّكل عمقًا ال غنى عنه الأطرافه  من عدته املاديَّ

ات تعلو  االأخرية مبهمَّ ُيلِزَم هذه  اأن  اإمكانه  الداخليَّة، ي�سبح يف 

اأو قلياًل- م�سلحُة �ساحب امل�رشوع على م�سلحة  فيها -كثرياً 

ًا ال  امُلَقاِول. غري اأنَّ م�رشوع امُلَقِاول )الداخلي( وَمَطاِلَبُه تبقى همَّ

( اأن يتجاهله. 
ِّ
َي�َسُع �ساحَب امل�رشوع )اخلارجي

ة النظام التوافقي  7. دميقراطيَّ

دة هذه، من 
ًّ
ال نرى  غباراً على �سورة اأطوار التاريخ اللبناين املجر

نا نرى يف هذه ال�سورة  اأوا�سط القرن التا�سع ع�رش اإىل يومنا. على اأنَّ

ٍم �َسَبه خادٍع بني اأطوار  ما ي�سبه الفراغ، وجند فيها باعثًا على توهُّ

هذا التاريخ. وعلَّة ذلك اأنَّ �سعود الطائفة ال�ساعدة يف زمٍن ما ال 

ي�سبه -مبقوِّماته املتنوِّعة وموارده املختلفة ونتائجه املرَتَقبة اأو 

اأي�سًا، �ساأن  اآخر. وهذا،  اأخرى يف زمن  قة- �سعود طائفة  امُلَتحقَّ

الطائفة اجلاثمة يف اعلى ال�سّلم. فال الطائفة هي الطائفة، وال الزمن 

هو الزمن، وال امل�رشوع هو امل�رشوع. وال�سيء الثابت االآخر )الذي 

يبدو لنا اأنَّ اأ�سحاب »الثابتتني« اآنفتي الذكر ال ُيوُلوَنُه العناية التي 

اًل اأو  ي�ستحّقها( هو اأنَّ الطائفة ُتَواِجُه طائفة اأخرى لتتغريَّ هي اأوَّ

ل تغيرياً كان يح�سل فيها؛ وهذا قبل اأن يكون ُمَراُدها تعديَل  لتفعِّ

تلقائه  ي�ستدعي من  التغيري  اإذا كان  ة، حتى  العامَّ البالد  موازين 

يتَّ�سع املقام  اإمكانه. وال  َحاَل  تعدياًل كهذا عندما ي�سبح ممكنًا، 

هنا لعر�ص حتوُّالت �سهدتها هذه اأو تلك من الطوائف الرئي�سية يف 

البالد -يف الت�سكيل االجتماعي ال�سيا�سي، ويف راأ�ص املال الرمزي، 

ر املوقع منه والدور فيه- وال للمقارنة  ويف امل�رشوع العامِّ وت�سوُّ

بني هذا ّكله يف احلاالت املختلفة واالأطوار املتعاقبة. فهذا م�رشوع 

احلديث،  للبنان  تاريخ  لو�سع  اجلامع-  امل�رشوع  هو  لعلَّه  -بل 

بطوائفه و�سيغة االجتماع والتاآزر فيه، ولتعاطي ال�سلطة وكيفيَّات 

والعامل  املحيط  من  تاأتي  تيَّاراٍت  يف  املغامرة  ومرامي  االرمتاء 

يناه »التبلُّر«  الداخل. لكنَّ ما �سمَّ ُعْقر  االأبواب ويف  وتتزاحم على 

ًة حلركة الطوائف ُي�سعف كلَّما ا�ستدَّ قدرة  ووجدنا فيه وجهًة عامَّ

ُل ما يتجلَّى به هذا  النِّظام على التكيُّف باإمالءات مرحلٍة جديدة. واأوَّ

ال�سعف )الذي و�سل اإىل اأق�ساه اليوم( هو غياب البدائل الطائفيَّة 

عند تعذُّر التَّوافق بني اأطراٍف طائفيٍة، ثمَّ الو�سول اإىل هذا التعذُّر 

فعاًل مع غياب �سلطة التحكيم الداخلي القادرة على اخلروج بالبالد 

من حال التعذُّر هذه.

وافق مفاعيَل وحدوداً 7.1 التَّ

بات النِّظام ال�سيا�سي اللبناين ُي�سنَُّف يف العقود االأخرية كواحد 

عّممته يف  الذي  بامل�سطلح  ا�ستئنا�سًا  التوافقيَّة«،  »االأنظمة  من 

االأعوام الثالثني املن�رشمة اأعمال عامل ال�سيا�سة االأمريكي »اأرند 

امل�سطلح  من  بكثري  اأقدم  الظاهرة  اأنَّ  العلم  مع   
125

ليبهارت«؛

الذي الذي اأُطلق عليها. والنظرة اىل هذه االأنظمة بعيدة جداً عن 

اأن تكون مو�سع اإجماع من قبل دار�سيها؛ ذلك اأنَّ اجلدل حولها 

منا�سب  بديل  ها  اأنَّ على  ي�سددون  فاأن�سارها   
126

بينهم. حمتدم 

ح لفئة اأو حتالف فئات لتنازع الفئات اأو الإ�ستبداد قائم اأو مرجَّ

)القومية  اجلماعات  متعدِّد  جمتمع  يف  اأخرى  فئات  له  تخ�سع 

عدوان  من  اأف�سل  بالتال  وهي  اإلخ...(،  الدِّينية،  اأو  اللغوية  اأو 

يف  املهيمنة  القّوة  اأو  الدميقراطي،  النِّظام  يف  االأكرثية  ترتكبه 

اأقلِّيات ت�سبح منبوذًة نبذاً  االأنظمة الالدميقراطية، على  حقوق 

اأما  فيه.  بالهام�سيَّة  عليها  حمكومًا  اأو  العام  املجال  من  دائمًا 

خ�سوم التوافقيَّة فيالحظون اإخفاقها الواقعي يف  حاالت كثرية 

يف التحّول اىل �سيغة حكم يتمّتع بدرجٍة مقبولٍة من اال�ستقرار 

والفاعليَّة يف الدول التي تطّبقها. فهي غالبًا ما تتَّجه، يف عرف 

ة مقرتحة لتعليل احلروب االأهلية يف لبنان يف:  را. تر�سيمة عاَمّ
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Choueiri, Youssef “Explaining Civil Wars in Lebanon” in: Choueiri, 
Y.(ed.), Breaking the Cycle, Civil Wars in Lebanon, Stacey Inter-
national, London, 2007, p. 21.
 و�سع ليبهارت كتبًا ومقاالٍت كثريًة تناول يف بع�سها الِنّظام التوافقي لدولة بعينها 

125

�ص بع�سًا اآخر 
ّ
)هولندا –وهي بالده االأ�سلية– ، بلجيكا،  جنوب اأفريقيا، اإلخ...( وكَر

لدرا�سة مقارنة بني هذه االأنظمة، وبع�سًا ثالثًا ل�سوغ نظرية للتوافقية. را. كتابه املعترب 

مرجعًا رئي�سًا يف املو�سوع )والداخل حتت الثاين من االأبواب الثالثة املذكورة(:

Lijphart, Arend, Democracy in Plural societies: A Comparative 
Exploration, Yale University Press, New Haven-London, 1977.
ُل يف ما يلي من خال�سات متعِلّقة باالأنظمة التوافقَيّة على التقرير اجلامع   نعِوّ

126

الذي و�سعه "برندن اأولريي" اإ�سناداً لتقرير التنمية الب�رشية العاملي )برنامج االأمم 

التوافقَيّة  ال�سيغة  اأن�سار  من  والكاتب   .2009-2004 لالأعوام  االإنائي(  املتحدة 

ه اإليها من ماآخذ. را.: ٍة اأي�سًا ما يوًجّ ولكَنّه يعر�ص بدَقّ

O’Learey, Brendan, “Building Inclusive States”, Background Pa-
per for HDR 2004, United Nation Development Programme.
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النزاع  عوامل  وتقوية  الفوارق  ت�سخيم  اإىل  اخل�سوم،  هوؤالء 

باملقوِّمات  النهو�ص  ِعَو�َص  للمجتمع،  املكوِّنة  اجلماعات  بني 

ق اأنَّ وجود الفوارق  امل�سرتكة وتن�سيط عوامل الت�سامن. فاملحقَّ

التوافقيَّة  اعتماد  ذاته  بحدِّ  يفر�ص  ال  ما  جمتمٍع  يف  العمودية 

ك�سيغة للدميقراطيَّة يف املجتمع املذكور. اإنَّ الفوارق العمودية 

قائمة، على نحٍو اأو اآخر، يف املجتمعات قاطبة، ذلك اأّن امل�سكل 

ت�سيي�ص هذه  مع  ين�ساأ  له  التوافقيَّة عالجًا حمتماًل  ت�سبح  الذي 

الفوارق اأو تر�سيخها، اأي مع ا�ستوائها حدوداً غليظًة تر�سم املعامل 

يوؤّدي  التي  االأمور  ومن  ال�سيا�سيَّة.  املجتمع  خلريطة  الرئي�سية 

الفوارق جتميد ال�سيغة املعتمدة للتوافق والعودة،  اإليها تر�سيخ 

اأي  االأهلي:  النزاع  اإىل...  البالد،  مع كل تغيرٍي ج�سيٍم يف موازين 
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ها ُتداويه. ة اأنَّ يغة التوافقيَّ اء الذي زعمت ال�سِّ اإىل الدَّ

ًا للتوافقيَّة،  اإىل ذلك، ال تبدو الدميقراطيَّة بال�رشورة، قرينًا تلقائيَّ

ين�ساأ  التَّوافق  كان  فاإذا  االأخرى.  ق  تتحقَّ حيث  الواحدة  ق  فتتحقَّ

يف  الدميقراطيَّة  ق  حتقُّ درجة  عن  ال�سوؤال  فاإن  اأطراف،  بني 

الت�سكيل االجتماعي-ال�سيا�سي لكلٍّ من هذه االأطراف يبقى �سوؤااًل 

التَّوافق  اأنَّ  اأي  امل�رشوع.  جملة  عنه  االإجابة  وتطبع  م�رشوعًا، 

بني اأطراٍف يعني وجود ا�ستبداد اأو ماي�سابهه، وبالتال ال يجوز 

الت�سديُد من  َيح�ُسُن  واقعة  تلك   
128

التوافق دميقراطيًا. هذا  اعتبار 

يتها عند النظر يف �سفة النِّظام  ال�سيا�سي اللبناين:  االآن على اأهمِّ

حمكوٍم   
ٍّ
�سيا�سي جمتمٍع  اأطراف  بني  القائمة  التوافقيَّة  يف  اأي 

اإىل  بالنظر  الديقراطيَّة،  ا�ستحقاقها �سفة  بالطائفية ويف درجة 

اأو�ساف اأطرافها ]راجع اأدناه االإطار 3.16[. ويتعنيَّ النظر اأي�سًا 

َحاَقْت  لتحوُّالت  تبعًا  وهبوطًا  �سعوداً  ال�سفة  هذه  حركة  يف 

باأو�ساف االأطراف يف فرتات خمتلفة من تاريخ النِّظام اللبناين. 

ب 
ِّ
اٍه عامٍّ ُيقر ويتعنيَّ النظر اأي�سًا يف ما اإذا كان لهذه احلركة اجتِّ

ة اأو يبعده عنها.  النِّظام الطائفي يف لبنان من  �سفة الدميقراطيَّ

بوجهتها  احلركة،  هذه  كانت  اإذا  ما  يف  اأخرياً  النظر  ويتعنيَّ 

فتزيد من  للحكم،  النِّظام ك�سيغة  تر�سيخ  تنحو نحو  املفرت�سة، 

اأو  اإدارة م�سكالته،  مالءمته حلاجات املجتمع ومن فاعليته يف 

نحو  بها  وتتَّجه  ع�رشاً  اأزماته  وتزيد  لذلك  خالفًا  كانت  اإذا  ما 

اال�ستع�ساء التام.

ة(    االإطار 3.16: املواقف حيال الدميوقراطية )معطيات ميدانيَّة معبِّ

دميقراطيون بال�رصورة ال باالقتناع

 ،)consociational democracy( نًا من الدميقراطيَّة التوافقية يف عام 2006 بدا اأنَّ قرابة 70% من اللبنانيني امل�ستطلعة اآراوؤهم يقبلون �سكاًل معيَّ

اأي الت�سارك يف ال�سلطة، التي ينتجها لبنان. ويف الوقت ذاته قبل اأكرث من 50% نظام احلكم االأكرثي، يف حني راأى  ق�سم ثالث من امل�سمولني باالإ�ستطالع اأّن 

ر بع�ص هذه النتائج باملذهب والعمر والتعليم. نظام احلزب الواحد مالئم للبنان. وقد تاأثَّ

مواقف حيال الدميقراطية واحلكم )%(

ة بلدان عديدة، كبالدنا، تعي�ص فيها جمموعات خمتلفة؛ كاملجموعات اللغوية والدينية واالإتنية وغريها. ولهذه البلدان نظم خمتلفة للحكم، وهي  ثَمّ

تتباين يف ما بينها جلهة النظام االأف�سل الذي ينبغي اعتماده. ونود هنا تقدمي بع�ص هذه االآراء. الرجاء اإعالمنا اأي هذه االآراء تعتقدون اأنه االأجنع 

واالأكرث قبواًل بالن�سبة اإىل لبنان.

198720022006

م البلد وعلى كل جمموعة اأن ُتن�سئ دولتها«
ّ
4119»يجب اأن ُيق�َس

ره هذه املجموعة«
ّ
2086»املجموعة االأقوى يجب اأن حتكم. على املجموعات االأخرى اأن تقبل مبا تقِر

ره هذه املجموعة«
ّ
61210»املجموعة االأقوى من حيث العدد يجب اأن حتكم. على املجموعات االأخرى اأن تقبل مبا تقِر

1096»جمموعة واحدة يجب اأن حتكم، وعلى املجموعات التي تقبل بذلك اأن تغادر البالد«

352833»حزب واحد ينتمي اإليه اجلميع يجب اأن يحكم دون معار�سة«

»كل ناخب يقرتع للحزب الذي يريد. واحلزب اأو االأحزاب التي تربح ت�سكل احلكومة؛ وعلى االأحزاب االأخرى اأن تبقى 

يف املعار�سة«
715451

ل على اأ�سا�ص مبداأ م�ساركة كل املجموعات االأخرى  »كل ناخب يقرتع للحزب الذي يريد؛ ولكن احلكومة يجب اأن ُت�سَكّ

يف ال�سلطة« ]1[
 806568

ة مبوافقة كلِّ الطوائف الكربى«.  ]1[ ورد يف الن�ص الذي اعتمد يف عام 1987 ما يلي: »بالنظر اإىل طبيعة املجتمع اللبناين، ينبغي اأن حتظى كلُّ القرارات ال�سيا�سيَّة املهمَّ
  Theodor Hanf, ibid p. 39 :وقد اختريت ال�سياغة اجلديدة لت�سهيل املقارنات الدولية.  امل�صدر

 را. يف حجج خ�سوم التوافقَيّة:
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.O’Leary, loc. cit., pp. 22-26
.Ibid., pp. 35, 66, etc 128
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هذا، ولي�ست التوافقيَّة، على ما يكتنف وحدتها كمفهوم من �سك، 

ال�سلطة. وهذا  اقت�سام  القائمة على  االأنظمة  اأ�سكال  �سكاًل من  اإاّل 

توافقيَّتني  لي�ستا  هاتني  لكّن  والكونفدراليَّة،  الفدراليَّة  ي�سمل 

�سبيل  على  واأ�سرتاليا،  واأملانيا  املتحدة  )فالواليات  بال�رشورة 

ال�سلطة  اقت�سام  ي�سرتط  وال   
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توافقيَّة(. غري  فدراليات  املثال، 

انت�ساب النظام ال�سيا�سي اإىل الدميقراطيَّة الأن هذه ال�سيغة ميكن 

اأن تكون يف اأنظمٍة غري دميقراطية نظراً اىل اأّنها تن�ساأ اأ�ساًل من 

طبيعة العالقة بني ال�سلطة واملواطنني، ولي�ص من طبيعة العالقة 

يوغو�سالفيا  يف  ال�سيا�سي  النظام  )كان  ال�سلطة  اأطراف  بني 

وقد  يكون دميقراطيًا(.  اأن  دون  ال�سلطة  اقت�سام  يطّبق  ال�سيوعية 

ها تنحو، يف جتاربها  اد التوافقيَّة اأخذوا عليها اأنَّ �سبق القول اإنَّ نقَّ

ال�سلطة  لتقا�سم  املعتمدة  ال�سيغة  جتميد  اإىل  اإجمااًل،  املعروفة 

دًة، وذلك تفاديًا ل�سدور دعوات  �سًة اأو موؤبَّ اىل حّد اعتبارها مقدَّ

املجتمع.  يف  ا�ستنفار  من  ذلك  يلي  وما  فيها  النظر  اإعادة  اإىل 

وهكذا تف�سل اأنظمة من هذا النوع يف تفّح�ص التطورات الواقعية 

تنافٍر  حاِل  اإىل  ال�سيغة  فتنتهي  املجتمع،  يف  القوى  وموازين 

 وهذه 
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لته. ويحلُّ ال�سقاق حولها حملَّ الوفاق الذي كانت قد تكفَّ

فيها  القرارات  اتِّخاذ  يخ�سع  بال�رشورة،  الِبنية  دُة  معقَّ االأنظمة 

بطيئًا  القرارات  تنفيذ  م�سار  يجعل  ما  الوطاأة،  ثقيلة  الإعتبارت 

ب�سبب  احلاالت  من  كثري  يف  ذاتها  القرارات  م�سمون  وُي�سعف 

اال�سطرار اإىل الدخول يف ت�سوية بعد ت�سوية بني اأطراف متنافرة 

اآراوؤهم يدافعون عن نظام الت�سارك يف ال�سلطة الأ�سباب غري القناعات.  غري اأنَّ االإجابات عن مقوالت اأخرى ت�سري اإىل اأنَّ ن�سبًة كبريًة من اأولئك امل�ستطلعة 

هم ال يرون بدياًل اآخر. فاالأغلبية دميقراطيون باالقتناع، يف حني  ويقول »هانف« )Hanf(: »... يوؤيد اللبنانيون نظامًا دميقراطيًا من الت�سارك يف ال�سلطة، الأنَّ

 (Hanf, p. 42) .»اأنَّ اأغلبيًة اأكرب دميقراطيون بال�رشورة

اأ�سباب للت�سارك يف ال�سلطة )%(

198119841986198720022006

»ب�سبب طبيعة املجتمع اللبناين، حتتاج القرارات املهمة اإىل توافق كل 

الطوائف الكربى«.

---807790

دة اإىل اأن ي�سارك ممثلو الطوائف  »لن يكون للبنانيني حكومة قوية وموحَّ

احلقيقيون يف ال�سلطة«.

677973667286

  Theodor Hanf, ibid p. 39 :التوافق بالن�سبة املئوية، على وجه التقريب؛ * بني 70% و80%.   امل�صدر

ة ارتفاعًا يف ن�سبة  وقد اأجرت »اللجنة اال�ست�سارية اللبنانية« )Lebanese Opinion Advisory Committee) ا�ستطالعًا يف وقت الحق اأ�سار اإىل اأنَّ ثمَّ

اُدف مع ذلك، انخف�ص يف عام 2007 عدد االأ�سخا�ص  تاأييد التمثيل املت�ساوي بني امل�سلمني وامل�سيحيني يف الربملان، كما ن�ص عليه اتِّفاق الطائف. وبالرتَّ

الذين ال يوؤيِّدون هذا االإجراء ويوؤمنون بربملان الطائفي اإىل نحو الن�سف تقريبًا، ليعود ويرتفع جمدَّداً يف عام 2008؛ يف حني اأنَّ عدد من يوؤيِّدون توزيع 

ات املذهبيَّة التي حدثت بعد حرب متوز  رات وامل�سادَّ ا اأمكن تف�سري هذه النتائج بتفاُقم التوتُّ املقاعد الربملانية على اأ�سا�ص التمثيل الن�سبي ظلَّ م�ستقراً. ولُرمبَّ

2006 على لبنان، حني عمدت املعار�سة اإىل االعت�سام يف و�سط بريوت التجاري ملدة تقرب من �سنة ون�سف �سنة. واأخرياً، ت�سري هذه النتائج اإىل املدى الذي 

تتاأثر به املواقف حيال الدميقراطية، ا�ستناداً اإىل االأحداث ال�سيا�سية، وخ�سو�سًا امل�سكالت ذات الطابع االأمني وال�سيا�سي، مثلما جرى يف ال�سنوات الثالث 

املا�سية.

املواقف حيال التوزيع الطائفي للمقاعد )%(

متوز اخرت من االآراء التالية اأيها االأقرب اإىل راأيك؟

2006

ت�رشين الثاين/كانون االول

2006 

اأيار/حزيران

2007

اآذار-ني�سان

2008

مقاعد مت�ساوية العدد للم�سلمني وللم�سيحيني
63

557066

�ص املقاعد وفق الطوائف 15231220ينبغي اأن ال ُتخ�سَّ

�ص املقاعد بح�سب الطوائف ومبا يتنا�سب وحجمها 20212013ينبغي اأن ُتخ�سَّ

1-21ال اإجابة

 امل�صدر: 

Source: LOAC, IRI and Statistics Lebanon, Perceptions of Politics, Leadership and Current Events in Lebanon, Fieldwork con-
ducted May 14-June 11, 2007, p. 11, (http://www.lebaneseopinion.org/upload/Analysis-WITH_SLIDES.pdf)

.Ibid., pp. 75 sq 129
.Ibid., pp. 23-24 130
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 وقد يكون هذا املاأخذ االأخري اأقلَّ املاآخذ 
131

ة املطالب. وُمَتَعاِر�سَ

يف  البطء  هذا  عن  ينجم  الذي  الفادح  العام  ال�رشر  لوال  وطاأة، 

النوع،  هذا  من  اأنظمة  اإن  مّعينة.  ظروف  و�سمن  البلدان  بع�ص 

وهي تن�ساأ يف اأحيان كثرية نتيجة لنزاعات، تزيد وهن املجتمع 

ال�سيا�سي وتوجّههه نحو مناخ النزاع والُعنف الذي اعُتِمَد النِّظام 

تتقّبل  التوافقيَّة  َيغ  ال�سِّ اأنَّ  اأخرياً،  يفوُتنا،  وال  ملعاجلته.  اأ�ساًل 

ة.  التنفيذيَّ ال�سلطة  �سمن  النق�ص  حق  خمتلفة  اأطراف  ممار�سة 

يكون  اأن  لها  اأوَّ االأقل.  على  ثالثة  �رشوٌطًا  االحتمال  لهذا  لكّن 

يه يف لبنان »الثوابت«، وهي  االتِّفاق حا�ساًل �سلفًا على ما ن�سمِّ

ه ال�سيا�سات التف�سيليَّة يف خمتلف احلقول. وثانيها  مبادئ توجِّ

اأن  اأن تكون �رشوط ا�ستعمال حق النق�ص حمّددة بدّقة، وثالثها 

ا�ستعمال  اىل  يوؤّدي  قد  اأي ماأزق  الن�ّص على خمرج من  يحتوي 

معينة  حاالت  يف  االإ�ستفتاء  اىل  اللجوء  )مثاًل،  هذا  النق�ص  حقِّ 

كما تفعل �سوي�رشا(.

وال ُبدَّ، يف معر�ص هذا اجلدل، من مالحظتني: اأوالهما اأنَّ النَّماذج 

ال�سوي�رشي،  النموذج  )واأبرزها  الناجحة  للتوافقيَّة  ًا  القليلة ن�سبيَّ

االأنظمة  من  غريه  عن  يختلف  حاٍل،  كلِّ  يف  فريد،  نظام  وهو 

بجاذبيَّتها  تغّطي  امللحق(   - القائمة مبيزات حا�سمة  التوافقيَّة 

اأي�سًا  اأخرى. وهذا حكٌم ي�سحُّ  الف�سل املخيِّم على حاالت كثرية 

احلالني،  يف  َته،  �سحَّ وُترِبُز  االأكرثية  الدميقراطيَّة  اأنظمة  على 

اأكرث  الداخلية  واالجتماعية  ال�سيا�سية  التطورات  اعتبار  �رشورُة 

كحامل  املجتمع  اىل  ينظر  الذي  احلاكم  النظام  راأي  من  اأهمّية 

خل�سو�سية عامة واحدة هي التنّوع. ويّت�سح هنا اأن وجود جمال 

اأمر  مثاًل(  الدينية  اأو  القبلية  الع�سبيات  )عن  م�ستقل  �سيا�سي 

بت 
ّ
اإ�سكال. واملالحظة الثانية هي اأن ناذج التوافقية التي ُجر

»ليبهارت«  اد  نقَّ جعل  حدٍّ  اىل  بينها  ما  يف  خمتلفة  العامل  يف 
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يقولون اإّنه اليجوز اإدراجها جميعًا يف الت�سنيف ذاته.

7.2 اإدارة ُمَواَطنة التنّوع

على اأنَّ االأمر االأهمَّ هو اأنَّ التوافقيَّة لي�ست بالتال ال�سيغة الوحيدة 

ع  املطبَّقة فعاًل وال الوحيدة التي ميكن عربها نظريًا »اإدارة التنوُّ

والفر�سية  العمودية.  الفوارق  ذات  املجتمعات  يف  دميقراطيًا« 

ال�سيا�سي الذي ينبثق منه  اأنَّ على التمثيل  االأوىل للتوافقية هي 

)اأو  رئي�سيًا  اأ�سا�سًا  املذكورة  الفوارق  من  يتَّخذ  اأن  ال�سلطة  نظام 

وحيداً( ملوازين القوى، وذلك بتوزيع ح�س�ص من ال�سلطة متّفق 

البالد  لهوية  املكّونة  الفئات  على  املنال،  �سهلة  اأو  �سلفًا،  عليها 

تكون جمتمعة  قد ال  فئات  ال�سلطة على  تّوزع  ال�سيا�سية. وهكذا 

جغرافيًا ولكّنها ذات وجود �سيا�سي وا�سح.

عمودية  اإنق�سامات  ذات  دميقراطيات  العامل  يف  توجد  باملقابل 

ها الواليات املتَّحدة االأمريكية( اجتهت اأنظمتها اإىل  كثرية )واأهمُّ

ات اأي�سًا(، ال بتوزيع اأن�سبة على هذه  حماية االأقلِّيات )واالأكرثيَّ

الفئات، بل بتحرمي كلِّ متييٍز يطعن يف امل�ساواة بني املواطنني، 

ملنح  اأ�سا�سًا  ٍة  عموديَّ جماعٍة  اإىل  االنت�ساب  اعتبار  مبنع  اأي 

يجوز  وفيما   
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احلق. هذا  اأو حلرمانه  ًا من حقوقه،  حقَّ املواطن 

اأو ذاك  اأنَّ هذا املن�سب  اإىل  اأن ينّبه مواطنًا  الأيٍّ كان يف لبنان 

اأن  املحتمل  من  املثال،  �سبيل  على   
ٌّ
اإجنيلي ه  الأنَّ حقِّه  من  لي�ص 

يدخل مواطن امريكي ال�سجن اإذا قال ملواطن اآخر اإن من�سبًا ما 

املن�سب  هذا  كان  �سواء  االأ�سل،  بورتوريكي  ه  الأنَّ لي�ص من حّقه 

الواليات  يف  ي�سحُّ  االأمر  وهذا  العام.  اأو  اخلا�ص  القطاع  يف 

ي�سحُّ  كما  كثرية،  اأ�سوٍل  من  مهاجرين  جمتمع  وهي  املتَّحدة، 

اىل  اثنيًا  متجان�سة  جمتمعاتها  كانت  دميقراطيَّات  يف  اأي�سًا 

�ساأن  الثقايف -  عها  بتنوُّ تعتدُّ  اليوم  واأ�سبحت  القريب  املا�سي 

فيها  االأقلِّياُت  وُتَواِجُه  االأكرثي  النِّظام  تعتمد  التي  فرن�سا- 

اأّن  على  العام.  املجتمع  يف  االندماج  حيث  من  كبريًة  م�سكالت 

�سمان  عرب  امل�سكالت  هذه  ت�سوية  اإىل  ل  يتو�سَّ القائم  النِّظام 

متتُّع هوؤالء املواطنني بحقوقهم الدميقراطيَّة االأ�سا�سيَّة. فهذا ما 

يجعلهم قادرين على مواجهة ال�سلطات احلاكمة ) ب�سورة هادئة 

املجتمع  يف  ومكانتهم  االجتماعية  حقوُقهم  ب�ساأن  عا�سفة(  اأو 

134
على وجه العموم.

نحن، اإذاً، حيال مبداأين متعار�سني كلِّيًا لتحديد حقوق املواطنني 

 ذاته، 
ِّ
وحمايتها. يف احلالة االأمريكية )بل يف املثال الدميقراطي

قبل البحث يف اأيِّ حالة اأخرى( ُتن�َسُب احلقوق اإىل الب�رش كاأفراد 

احلقوق،  لهذه  اخت�سار  اأي  منع  النظام  ويحاول  مواطنني،  اأو 

جماعة  اىل  االنت�ساب  اأ�سا�ص  على  تعزيزها  اأو  انتقا�سها  ومينع 

االأ�سل  جماعات  اإىل  احلقوق  ُتن�َسُب  اللبنانيَّة،  احلالة  ويف  ما. 

اإال تبعًا النتمائهم اإىل  لها االأفراد  والكيانات التقليدية وال يح�سِّ

اإىل  النتمائهم  تبعًا  حت�سيلها  يف  بينهم  ُز  ومُييَّ اجلماعات،  هذه 

ة اأي�سًا ُي�ستن�سخ املجتمع  هذه اجلماعة اأو تلك. يف احلالة اللبنانيَّ

ر يف النِّظام ال�سيا�سي. اأّما يف احلالة  متعدِّد الطوائف ب�سكل م�سغَّ

على  وهو  املجتمع،  يف  التنوُّع  يرعى  النِّظام  فاإن  االأمريكية، 

االأرجح اأعقد جمتمعات العامل تكوينًا. ولكن النظام االأمريكي يف

ل اإىل خريطة للمجتمع الطبيعي-التقليدي بف�سل  غنى عن التحوُّ

للعمل املدين. فهو يريد، من  ال�سيا�سية  القانون واملباديء  حكم 

ع، حماية املواطنني االأفراد من نوازع اال�ستبداد لدى  رعاية التنوُّ

اجلماعات، �سواٌء اأكانت اجلماعُة جماعَتُهم نف�َسها اأم جماعة اأخرى 

باأنَّ جناح  اإىل تذكري نف�سه  العداء. وال يحتاج واحدنا  بها  ُتنا�سِ

اأمر  اللبناين يف حتقيق غايتهما  النِّظام  النِّظام االأمريكي وف�سل 

مثري للجدل، لكّننا �سهدنا على امتداد ن�سف القرن املا�سي ف�ساًل 

االأمريكي  النِّظام  اإن   - يقال -عن حقٍّ وقد  هناك.  هنا وجناحًا 

َعاَنى على مدى قرنني عنفًا كثرياً ومتييزاً عميمًا خالل م�سريته 

ن للبالد. وقد  من تقّبل الرّق اىل اإمكانية انتخاب اأول رئي�ص ملوَّ

دائمًا  ي�سّم  كان  االأمريكي  النِّظام  اإن  اأي�سًا-  حقٍّ  -عن  يقال 

.Ibid., p. 65 131
Grofman, Bernard, Arend Lijphart and the New ‘Institutionalism’,132 
Centre for the Study of Democracy, (University of California, 
Irvine), 1997.
ن التجربة الدميقراطَيّة االأمريكية ول�سعوبات الت�سُبّه بها   را. موجزاً ل�رشوط تكُوّ

133

مع فقدان هذه ال�رشوط، يف:

O’Learey, loc. cit., pp. 79-81.
 ال ميكن القول اإَنّ هذه االأقّليات ال تزال، يف م�ساق هذا الَتّجاذب، حيث كانت قبل 

134

ب�سع ع�رشات من ال�سنني، وال اإَنّ املجتمع ما يزال حيث كان يف موقفه من م�سكالتها. 

 االأكرثَيّ هو العَلّة الفعلَيّة لتلك امل�سكالت تلك.
َّ
وال مرّبر للقول اإَنّ الِنّظام الدميقراطي
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ة( ة والنِّظام ال�سيا�سيِّ الطائفيِّ )معطيات ميدانيَّة معبِّ    االإطار 3.17: املواقف حيال الطائفيَّ

 اللبناين. فبالرغم من َتْوِق اللبنانيني اإىل دولة »مدنيَّة«، بح�سب تعبريهم، فهم 
ِّ
ف بع�ص االإح�سائيَّات عن مواقف ُمغايرة من الطائفيَّة والنِّظام ال�سيا�سي تك�سَّ

وائف احلال. وي�سري هذا التباين اإىل اخلوف واخلوف امل�ساد اللذين يرزح حتتهما اللبنانيون، واإىل  نها نظام الطَّ ة ال�سيا�سيِّة التي يوؤمِّ �سَ يوؤيِّدون امُلحا�سَ

ال�سعور املتنامي لديهم باأنَّ حقوقهم جميعًا مغبونة.

بدايًة، ت�سري درا�سة اأجرتها جامعة القدي�ص يو�سف )2004( اإىل اأنَّ مواقف اللبنانيني منق�سمة على نحٍو متواٍز يف ما يتعلَّق بالعالقة بني الطائفيَّة والوحدة 

الوطنيَّة.

ها  ة 42.3% يعتقدون اأنَّ ه يف حني يعتقد زهاء 45% من اللبنانيني اأنَّ الطائفيَّة تتناق�ص ب�سورة مبا�رشة مع الوحدة الوطنيَّة، فاإنَّ ثمَّ فقد بيَّنت الدرا�سة اأنَّ

تقّوي هذه الوحدة. وتختلف هذه االأرقام بن�سبة كبرية على م�ستوى الطوائف، حيث يرى 54.5% من امل�سلمني اأنَّ الطائفيَّة ال�سيا�سيَّة ُتناِق�ُص الوحدة الوطنيَّة، 

ه عندما ُيطبَّق ال�سوؤال على لبنان كّله، ترتفع ن�سبة الذين يرون اأنَّ الطائفيَّة تتناق�ص والوحدة الوطنيَّة  يف حني يرى ثلث امل�سيحيني )33%( عك�ص ذلك. بيد اأنَّ

ة ن�سبة كبرية ملن  ا �سمن الطوائف، فقد تبنيَّ اأنَّ ثمَّ ظ 11% عن االإجابة. واأمَّ ها ُت�سهم اإيجابًا، فيما حتفَّ على نحو مبا�رش اإىل 63.3%، يف حني يرى 25.4% اأنَّ

ات(. يرى وجود تناق�ص بني كلٍّ من الطائفيَّة والوحدة الوطنيَّة )ملزيد من التف�سيل اأنظر ق�سم املوؤ�رشِّ

ة ب�سكٍل عامٍّ ة والوحدة الوطنيَّ الطائفيَّ

دروزم�سلمونم�سيحيون

39.7254.566.1الطائفيَّة تناق�ص الوحدة الوطنيَّة

57.73110.7الطائفيَّة ت�سهم يف الوحدة الوطنيَّة

8.5714.5223.2ال اإجابة

ة والوحدة الوطنيَّة يف لبنان الطائفيَّ

دروزم�سلمونم�سيحيون

الطائفيَّة تناق�ص الوحدة الوطنيَّة يف لبنان
66.4260.6669.6

25.8725.714.3الطائفيَّة ت�سهم يف الوحدة الوطنيَّة يف لبنان

7.713.6216.1ال اإجابة

Jean Mourad, ibid p. 18 :امل�صدر 

مالحظة: بالنظر اإىل االأزمة ال�سيا�سيَّة الدراماتيكيَّة التي تع�سف بلبنان منذ البدء يف اإجراء امل�سح، وبالنظر اإىل اال�ستقطاب ال�سيا�سي القائم، ميكن اأن يكون تغريُّ طراأ على 

هذه االأرقام.

ويف درا�سة اأخرى قام بها »ثيودور هانف« )2006( ال�ستك�ساف بع�ص مواقف اللبنانيني  اإزاء عالقة الدين والدولة واأمور اخرى، تبنيَّ اأنَّ الق�سم االأكرب منهم 

يريدون ف�سل الدين عن الدولة:

الدين وال�سيا�سة )%(

198119841986198720022006

848487937879»على املرء اأن ال يخلط ما بني الدين وال�سيا�سة«

7552635765*»احلل االأف�سل ملع�سلة لبنان الراهنة دولة وجمتمع علمانيان بالكامل«

ة  »ينبغي اأن يكون لكلِّ لبناين احلق يف االن�سمام اإىل طائفة علمانيَّ

تتمتَّع باحلقوق نف�سها التي تتمتع بها الطوائف االأخرى- قانون اأحوال 

�سخ�سية مدين، متثيل �سيا�سي، اإلخ...

***505470

»ال يهمُّ ماذا يريد اأي واحٍد، اإذ ال يبدو اأنَّ للعلمانيَّة فر�سة ما يف لبنان. 

له«. فاالنتماء اإىل الطائفة واقع يجب تقبُّ

***546469

التوافق بالن�سبة املئوية، على وجه التقريب؛ * مل ُي�ساأل.

Theodor Hanf, ibid p. 46  :امل�صدر
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وبالرغم من هذا االهتمام امُلعَلن بف�سل الدين عن ال�سيا�سة، فاإنَّ ن�سبة من يطالبون بهذا الف�سل انخف�ست عن م�ستوى الن�سبة ال�ساحقة )93%( التي �سهدها 

عام 1987 خالل احلرب االأهلية لتبلغ  ن�سبة  79% يف عام 2006. وعلى نحٍو مماثل، بالرغم من تزايد القبول باإقرار قانون عام 1936 الذي ي�رشِّع وجود 

طائفة علمانية ميكن للمواطن اأن يختارها واأن يتمتَّع �سمنها باحلقوق ذاتها التي تتمتَّع بها الطوائف الدينية االأخرى، فاإنَّ ن�سبة مماثلة من املواطنني تعتقد 

اأنَّ البنية الطائفيَّة القائمة ال ميكن جتاوزها وال التغلُّب عليها. وهذه الن�سبة االأخرية يف حدِّ ذاتها مثرية لالهتمام كونها توؤ�رشِّ اإىل تاأييد اأغلبية وا�سحة 

لهذه ال�سيا�سة الأول مرة منذ عام 1987. وهذه النتائج تك�سف اىل حّد معنّي االجتاهات املت�سارعة التي تتجاذب اللبنانيني الذين يرغبون من ناحية يف 

قيام دولة حديثة علمانية؛ ويقبلون، من ناحية اأخرى، بواقع البنية الطائفيَّة يف لبنان )اأنظر االإطار 3.10: املواقف حيال قانون االأحوال ال�سخ�سيَّة املدين 

والزواج املختلط بني الطوائف(.

د على �سوؤال اآخر عن الفئات التي تتمتَّع بالتاأثري االأكرب يف لبنان، و�سوؤال  عن اإمكان تغيري النِّظام يف امل�ستقبل 
ّ
اإنَّ هذه الرباغماتيَّة جتد تعبرياً اإ�سافيًا لها يف الر

 يف حني متتَّع خالل فرتة احلرب 
135

املنظور. وت�سري االإجابات عن ال�سوؤال االأول اإىل اأنَّ اأكرث الفئات تاأثرياً، خالل فرتة ما قبل احلرب، كانت الزعماء التقليديني؛

قادة االأحزاب ال�سيا�سيَّة )وزعماء امليلي�سيات( بالنفوذ، لكن �رشعان ما قوي تاأثري القادة الدينيني عليهم. وقد وهن اأي�سًا نفوذ الوزراء وال�سخ�سيَّات الع�سكرية 

رات ال�سيا�سيَّة على مدة �سنتني، الّبد واأن تكون قد غرّيت هذه االأرقام ل�سالح الزعماء ال�سيا�سيني التقليديني وروؤ�ساء  و�سعف اإىل درجة كبرية. غري اأّن التوتُّ

هم يعرفون مدى �سعوبة حتقيق ذلك.  امليلي�سيات ال�سابقني. ويف الوقت ذاته، يعرّب هوؤالء االآخرون عن رغبة االأفراد يف التغيري، بالرغم من اأنَّ

تاأثري اجلماعات والفئات يف لبنان )%(

]1[
198119841986198720022006قبل عام 1975

5761718382724الزعماء

4543841301013القادة الدينيون

74722212قادة االأحزاب

312011-91كبار املالكني

45663129الوزراء

835-255ال�سباط الع�سكريون

31316171432امل�رشفيُّون

ار 111-241التجَّ

5761718382724ال�سناعيُّون

]1[ تقديرات وردت يف م�سح عام 1981؛ * مل ي�ساأل
Theodor Hanf, ibid p. 26  :امل�صدر 

الطائفية والنظام ال�سيا�سي )%(

2006

خ الف�سل بني   خمتلف الطوائف. ولهذا ال�سبب يجب ا�ستبداله بنظاٍم اأكرث 
ّ
» كان النظام َمعيبًا منذ البداية الأنه ر�س

مالءمة للبالد املتطلِّعة اإىل احلداثة واملعا�رشة«.

83

»بلغ اللبنانيون م�ستوى من الن�سج ي�ساعدهم على جتاوز االنعزال املذهبي. و�سنكون قادرين على بناء نظام 

�سيا�سي جديد يف امل�ستقبل القريب«.

78

»اأيًا يكن االآتي، فاإنَّ طوائفنا متجذِّرة يف املجتمع وهي لن تتال�سى اأو تختفي. وعلى املدى البعيد، �سيقف 

نفوذها و�سمودها عرثة يف طريق التغيريات املهمة«.

76

75»بالنظر اإىل واقع املجتمع اللبناين، يعترب هذا النظام مقبواًل، واإذا ُطبِّق ب�سكل �سحيح ميكنه اأن يفي بالغر�ص«.

198720022006

355077» قد ال يبدو االأمر كذلك، لكّن من املحتمل اأّن ميكن تغيري النظام ال�سيا�سي يف امل�ستقبل القريب«

ة الطوائف املختلفة جتعل من امل�ستحيل تغيري النظام ال�سيا�سي ب�سورة جذرية على املدى البعيد« 526271»اإنَّ قوَّ

Theodor Hanf, ibid p. 44  :امل�صدر

Michael Gilsenan, Lords of the Lebanese Marshes; Violence & 
Narrative in an Arab Society, (London: I. B. Tauris and the Centre 
for Lebanese Studies, 1996).

الت�سويات  ويعقدون  ة  العاَمّ يقودون  الذين  التقليديون  الوجهاء  هم  الزعماء 
135

وامل�ساومات يف ما بني العائلة وامل�سالح االإقليمَيّة والطائفَيّة وال�سخ�سَيّة. ولبحث 

اأعمق اأنظر:
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البي�ص،  االأنكلو�سك�سون،  كتلة  ُمهيِمَنٌة حفظت وحدته، هي  كتلٌة 

الربوت�ستانتيني. لكن يبدو اأّن هاتني ال�سمتني مّتجهتا اىل االأفول، 

ولو عرب خما�ص طويل، من غري اأن يبدو اأي اأثر �سلبي لذلك على 

وحدة املجتمع. ]راجع االإطار 3.17[.

اٍت كثرية 7.3 ميزاٌن بكفَّ

عقود  مدى  على  لبنان  يف  املهيمنة  الطائفية  الكتل  تاأثري  كان 

اأخّف وطاأة مّما هو اليوم، وكذلك كانت �رشوب من التمييز اأ�سعف 

 قاطٍع بامل�ساواة 
ٍّ
قاعدًة ووقعًا. وقد و�سلنا اليوم اإىل �سعوٍر مبدئي

جماعٍة  رجحاُن  مقبواًل  يعد  فلم  فيها.  باحلقِّ  اأو  اجلماعات  بني 

اقرتح  وقد  واملقدِّرات.  االأحجام  تفاوُت  يكن  ًا  اأيَّ جماعة،  على 

علينا املفكر »ريجي�ص دوبريه« اأن نطلق على هذه الظاهرة ا�سم 

االقتداء بنماذج  د،  قبل  َمهَّ  ولعلَّ هذا ما 
136

الَكاِرثيَّة«. »امل�ساواة 

ونزوع  االإ�سالميَّة  امل�سيحيَّة  الثنائية  لنهاية  لبنان،  حميط  من 

التقدُّم نحو امل�ساحة مت�سّلحة بهوياتها  اإىل  الطائفيَّة  اجلماعات 

؛ فغدت اليوم يف ظاهر احلال 
ٍّ
اخلا�سة ومتجاوزة كل حلٍف �سيا�سي

االإ�سالمي  اجلانب  يف  ال�سقوق  م 
ّ
وتت�س م�سلمة.  ثالث  منها  اأربعًا، 

ا هي يف اجلانب امل�سيحي، بخالف املظهر. ولكنَّ  باأنها اأعمق ممَّ

ى  حة اليوم الأن تزداد اإىل �ستٍّ )هي ما ُي�سمَّ اجلماعات االأربع مر�سَّ

ال�سغرية  الطوائف  لت  ت�سكَّ )اإذا  ت�سٍع  اإىل  ثمَّ  الكربى(،  الطوائف 

من الدِّيانتني، ومعها غري الطائفيِّني، يف وحداٍت معنويٍة ُت�سِمُر 

ًة، ولو مل تتَّخذ بال�رشورة �سورة تكتُّالت �سيا�سيَّة(.  مطالبًة حقوقيَّ

التوافقيَّة  �رشوط  من  �رشطًا  اأنَّ  االآن  من  يبدو  حاٍل،  اأيِّ  ويف 

 مع تعذُّر 
137

، وهو العدد ال�سئيل لالأطراف؛ ة قد ُفِقَد اأو اختلَّ
َّ
امل�ستقر

لو كانت متاحًة -  �ساأنها -  التي كان من  ة  اجلغرافيَّ الفدراليَّة 

َتظَهُر �سلوكات  اأخرى. وكما قد   فر�سًة 
َّ
النِّظام الطائفي اأن متنح 

يلحظها  ال  الطبيعي  املحيط  يف  الٌت  حتوُّ ُتَعلِّلها  جديدٌة  ب�رشيٌة 

كيف  نرى  الب�رش،   يفعله  ما  على  انتباههم  زون  يركِّ مراقبون 

زيادة  تنطوي عليه من  الذكر، مبا  اآنفة  الكارثيَّة«  »امل�ساواة  اأّن 

»اللعبة  ا�ستمرار  املتعّذر  من  جتعل  »الالعبني«،  عدد  يف  ردة  مطَّ

الطائفيَّة« �سيغًة حلكم م�ستقرٍّ للبالد.

يبدو اأنَّ بع�ص هذه املواقف اأ�سبحت اأكرث جتذراً يف اأو�ساط �سباب لبنان اليوم . فقد اأجرى »التقرير الوطني للتنمية الب�رشية« م�سحًا عن مو�سوع »التعليم 

واملواطنة« فتبنّي اأنَّ ثلثًا واحداً على االأقل من الطالب الذين ترتاوح اأعمارهم بني 14 و15 �سنة يعتقدون اأنَّ االنتخابات النيابيَّة يجب اأن ت�ستند اىل موافقة 

ال�سلطات الدينيَّة؛ واأّن 72% منهم يرون اأنَّ الوزارات ومنا�سب القطاع العام يجب اأن تّوزع على اجلماعات الدينيَّة، فيما يعتقد60% تقريبًا اأنَّ النظام احلال 

�ص منا�سب احلكم الرئي�سية الثالثة لطوائف خمتلفة هو نظام مقبول. وعندما عمدت الدرا�سة اإىل ربط االأ�سئلة املطروحة باأ�سئلة وخ�سائ�ص اأخرى  الذي يخ�سّ

ذات طبيعة معيارية مقارنة، لوحظ اأنَّ هذه املواقف ترتافق مع تناق�ص الت�سامح االجتماعي وتقبُّل عمليات �سنع القرار الدميقراطية. وتدعم هذه النتائج 

االإجابات املعطاة يف درا�سة �سابقة عن » اأثر ف�سل الدين عن الدولة على الدميقراطيَّة« ؛ حيث راأت ن�سبة كبرية - قوامها 48% من الطالب اللبنانيني- اأنَّ 

هذا االأمر م�سيء للدميقراطية.

تاأثري اجلماعات والفئات يف لبنان )%(

الجوابال اعرفاأوافقال اأوافق

)F1b( يجب اأن يح�سل الرت�سيح واالقرتاع يف االنتخابات النيابية على ر�سا

رجال الدين وتاأييدهم

55.833.49.61.2

)F2b(.63.523121.4عندما يحق ل االقرتاع، يجب اأن ننتخب -اأهلي واأنا- املر�سح نف�سه

)F7b(.29.464.651يجب اأن تهتمَّ كلُّ طائفة بتعليم اأبنائها واأن توفر املنح الدرا�سية لهم

)F3b(.ع الوزارات والوظائف العامة على الزعماء بالت�ساوي 19.372.66.81.2يجب اأن ُتوزَّ

)F4b( يجب اأن ُتوّزع الرئا�سات الثالث يف لبنان على زعماء الطوائف الرئي�سية

الثالث.

28.758.411.81.2

مواقف ال�سباب من م�ساألة ف�سل الدين عن الدولة

�سيء جداً/ نوعًا 

ما للدميقراطية

جيد جداً/ نوعًا 

ما للدميقراطية

الجوابال اأعرف

)A14(...48.3419.11.7عندما ُيف�سل الدين عن الدولة، فاإنَّ ذلك

امل�صدر: برنامج االأمم املتحدة االإنائي، وزارة الرتبية والتعليم العال، جمل�ص االناء واالعمار، الرتبية وامُلَواَطنة، املعارف، املفاهيم، املواقف واالأعمال: 

نتائج درا�شة لطلبة ال�شف التا�شع من منظور دويل )بريوت، 2008(.

ته احلرب عند �سائر   عر�سنا لـ "دوبريه" هذا الرف�ص الذي زَكّ
ّ
 يف حديٍث �سخ�سٍي

136

الطوائف اللبنانَيّة للت�سليم باأرجحَيّة اإحداها.

 يف �ساأن عدد االأطراف ال�سئيل، مبا هو �رشٌط ال�ستقرار التوافقَيّة، را.:
137

.O’Learey, Ibid., pp. 68-70
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جداً  َبه  ال�سَّ بعيَد  اأم�سى  ُنعاِيُن  الذي  الو�سع  هذا  اأنَّ  فاحلا�سل 

به بـ  »ميزاٍن  بو�سف »بيت مبنازل كثرية«، وهو �سار قريَب ال�سَّ

ُع فيها اأو ُيرَفُع عنها  ا ُيو�سَ َجُح وَت�ِسيُل تبعًا مِلَ
ْ
اٍت كثرية«، َتر بكفَّ

ات  من اأثقال. وتدفُع رياٌح ال �سيطرة الأحٍد عليها بع�ص هذه الكفَّ

ذات اليمني وبع�سها ذات الي�سار، وبع�سها نحو االأمام، وبع�سها 

اأْن ال تت�سادم واأْن ال يتطاير من احتكاكها  ُر  الوراء، فيتعذَّ نحو 

بالنظام،  م منفرداً   يتحكَّ
ُّ
الطائفي املبداأ  دام  امُلحِرق. وما  ُر  ال�رشَّ

ات ثابتٌة واأنَّ  ف�سيبقى قائمًا الزعُم اأنَّ االأوزان املوجودة يف الكفَّ

 مهما يح�سل، باعتبار 
ٌّ
امليزان )الذي هو ال�سيغة الطائفيَّة( م�ستقر

ًة  ات خالدة االأوزان ولي�ست قوًى �سيا�سيَّ االأثقال التي يحملها هويَّ

وتنحّل.  وتتكوَّن  وَتِخفُّ  موازيُنها  َتثُقُل  مرحلية،  اأهداف  ذات 

ك  ُيف�سي زعم اخللود هذا، وال�سيغة التي حتمله، اإىل نظاٍم يتوعَّ

َ �سيٌء يف البالد اأو يف العامل. فُيزِعُجُه اأن  قلياًل اأو كثرياً كلَّما تغريَّ

ُيوَلَد مولوٌد فوق املعدَّل يف طائفة، واأن يهاجر �سابٌّ فوق املعدَّل 

من اأخرى، واأن يزداد التعليم انت�ساراً يف �سبيبة طائفٍة، واأن يزداد 

من  النَّا�ص  يهبط  واأن  اأخرى،  طائفة  �سناديق  يف  تراكمًا  املال 

االأرياف اإىل ال�سواحي طلبًا للرزق، واأن تظهر يف املحيط القريب 

م�سى  قد  كان  ٍة  لبنانيَّ جماعٍة  ودَّ  َتخُطُب  جديدٌة  ٌة  قوَّ البعيد  اأو 

عليها حنٌي من الدهر مل جتد فيه خاطبًا، اإلخ...

هو  اإذاً  املطلوب  التوافقيَّة.  حديث  من  َبْعُد،  نخرج،  مل  نا  اأنَّ على 

اأحواٍل،  من  عليه  هي  مبا  كثب  عن  اللبنانيَّة  التوافقيَّة  �ص  تفحُّ

ُمعَتِمدين يف تقييمها على ما تعتمُدُه هي لنف�سها من قيٍم وغاياٍت 

َة ت�سليط ال�سوء  تريد االنتماء بها اإىل الدميقراطيَّة، وتاركني مهمَّ

القول  ا  فاأمَّ اأخرى.  للمقارنِة بحاالٍت  ال�سورة  على بع�ص معامل 

اإنَّ التوافقيَّة اللبنانيَّة َحَمت حقوق الطوائف، بع�سها من بع�ٍص، 

فيقودنا اىل ال�سوؤال عن ماهيَّة احلقوق التي ُحِمَيت اأو حُتَمى. يف 

ة  العموديَّ اجلماعات  حقوق  اإىل  عادًة  ُي�سار  ة،  التوافقيَّ النظرية 

ها ُم�ستوِجبة احلماية، واأنَّ  اأنَّ ة على  اأو اللغويَّ اأو الدِّينية  ة  الثقافيَّ

حمايتها تقت�سي تفوي�ص اأمِرها اإىل اأهلها يف حدود النِّظام العام. 

�سيٌء  ي�سري  )اأي اجلماعي(؛ وال  الطائفي  الطوائف  هذا هو جمال 

ه كان هدفًا لتهديٍد جدِّيٍّ يف طوٍر من اأطوار لبنان املعا�رش.  اإىل اأنَّ

ا ما عداه فم�سرتٌك يرتدُّ بنا اإىل حقوق املواطنني وواجباتهم  واأمَّ

التوافقيَّة يعرتفون مثاًل  واإىل دولة املواطنني وموازينها. فاأهل 

رة �سلفًا يف التمثيل ال�سيا�سي جلماعات 
َّ
باأنَّ قاعدة احل�س�ص املقر

اإذا  وهم  ب�سلة.  الدميقراطيَّة  اإىل  متتُّ  ال  قاعدة  والتقليد،  االأ�سل 

اأ�سيق احلدود  اأجل حفظ حقِّ جماعٍة �سئيلٍة ما، يف  قبلوها من 

ة لتكوين النِّظام ال�سيا�سي  املقبولة، ال ي�ِسيُغوَنها اأبداً قاعدًة عامَّ

يف  وجاهتهما  معاينُة  ت�سُهُل  علَّتان  النفور  ولهذا   
138

ته. بُرمَّ

 والوزاريَّ 
َّ
النيابي التمثيل  اقت�سام كامل  اأنَّ   )1 اللبناين:  املجال 

وجه  يف  بع�سها  وائف  الطَّ َتَخْنُدَق  ز  عزَّ كح�س�ص،   ،
َّ
والرئا�سي

ُل  ُي�سكِّ �سيا�سيَّة  مات  منظِّ اإىل  الفا�سحة  بالطائفيَّة  وامتدَّ  بع�ص، 

َة  قوَّ احلكومات  يف  وامل�ساركُة  النيابية  االنتخابات  يف  الفوُز 

تكويٍن وتوجيٍه رئي�سيًة لها )وهذان -اأي الفوز وامل�ساركة- يف 

هذا  احل�س�ص  نظام  اأنَّ   )2 عليهما؛  غباَر  ال  مطلبان  ذاتهما  حدِّ 

ق�رشاً، يف وحداٍت  اأو  حني وناخبني، طوعًا  املواطنني، مر�سَّ يزجُّ 

)اأي   
َّ
ال�سيا�سي »وجوُدُهم«  وي�سبح  وائف،  الطَّ ى  ُت�سمَّ �سيا�سيٍة 

، وهو ما  ة( رهينة ر�سوخهم لهذا الزجِّ مواَطَنِتُهم، على وجه الدقَّ

 لالأحوال ال�سخ�سيَّة يف املجال املدين.
ُّ
ي�ستكمُلُه التنظيُم الطائفي

7.4 تقا�ُسٌم لل�سلطة اأم تقا�ُسٌم للدولة؟

لل�سلطة  تقا�ُسَمًا  ممار�ستها،  واقع  يف  اللبنانيَّة،  الطائفيَّة  َرَعِت 

ي�سبه من قريٍب وال من  ( ال 
َّ
الوطني ت�سميُتُه املجاَل  ا ميكن  )ومِلَ

بعيٍد �سيغ التَّقا�ُسم املعهودة يف االأنظمة التوافقيَّة االأخرى. فهذه 

تتمّثل  ال�سيا�سي  التما�سك  من  اأعلى  م�ستوًى  على  َيغ حتافظ  ال�سِّ

تتوىل  التي  ُة  املركزيَّ ال�سلطُة  �سوؤوَنه  وت�سرّي  الدولة  وحدة  فيه 

ُر  ت�سوُّ افتقادها  مع  ومرافق و�سالحياٍت ال ميكن  ق�سايا  اإدارة 

لها،  ق�سائي  نظام  اأو  الوطنيَّة،  للدولة  ا�ستقراٍر  اأو  �سيادِة  وجود 

الدولة.   - لالأمة  ًا  مبدئيَّ اأ�ساًل  امُلَواَطَنة  ر  ت�سوُّ ميكن  وال  كما 

املركزية  ال�سلطة  لدولة  اولوية  ذات  اأ�سا�سية  خ�سائ�ص  وهناك 

وال�سوؤون  والنقد  ة  العامَّ للجن�سية  الناظمة  ال�سيا�سات  هي 

عرب  احلركة  )اأي  العام  واالأمن  الدفاعيَّة  وال�سيا�سة  اخلارجيَّة 

االأخرى،  الدول  رعايا  مع  التَّعامل  و�سوابط  خ�سو�سًا،  احلدود، 

ة، اإلخ...(. كذلك تبقى يف النطاق املركزي،  واال�ستخبارات الوطنيَّ

القوانني  ة  لد�ستوريَّ العليا  املرجعيَّة  اخل�سو�ص-  وجه  على 

يف  ع  التو�سُّ ومع  االجتماعي.  وال�سمان  والق�ساء  واالأنظمة 

، تبقى لل�سلطة 
ِّ
ة االإنائيَّة ويف احلكم اجِلَهِويِّ واملحلي الالمركزيَّ

النموِّ  توجيه  اآليات  ذكره-  �سبق  ما  اىل  باالإ�سافة   - ة  املركزيَّ

بالقانون  املحليَّة  اأو  ة  اجِلَهِويَّ ال�سلطات  تقّيد  و�سمان   
ِّ
الوطني

احلالة  يف  راأينا  مثلما  الدولة،  مرافق  على  �سيطرتها  وا�ستمرار 

الع�سبيَّة  اجلملة  هي  ومرافقها  الدولة  فموؤ�س�سات  ة.  ال�سوي�رشيَّ

للبالد واأ�سا�ص التوا�سل مبختلف اأنواعه بني مناطق البالد ومع 

العامل اخلارجي، وهي العمود الفقري للن�ساط االقت�سادي و�سوى 

ذلك من متطلبات احلياة.

ليَّة لوجود الدولة الوطنيَّة،  ًا عن رعاية هذه ال�رشوط االأوَّ وِعَو�سَ

اأدى التَّ�ساُفر بني القوى الطائفية والقوى اخلارجية، يف احلالة 

 ُنطِلُق عليها ا�سم 
ِّ
اللبنانيَّة، اإىل اجرتاح �سيغٍة للمجتمع ال�سيا�سي

نِّي   واالإعمار ال�سُّ
ُّ
»اخت�سا�سات الطوائف«، وهي: التَّحرير ال�سيعي

يادة املارونيَّة. وال�سِّ

يعي اأ. التحرير ال�سِّ

اجلنوب  من  ل�سطٍر  االإ�رشائيلي  االحتالل  من  طويلة  مرحلة  اآَلْت 

املقاومة  ة  مبهمَّ واحدة  �سيعيَّة  مة  منظَّ انفراد  اإىل  اللبناين 

والتحرير، وذلك بعد مواجهات اأهليَّة دامية جداً �سهدها الن�سف 

الطائف. وحني  اتِّفاق  اإىل ع�سية  الثمانينات، وامتدَّت  الثاين من 

بلغت املقاومة غاية التحرير اأُبِقَيت اجلبهُة اجلنوبيُة مفتوحًة،

 

Ibid., p. 50-54 :را 
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اإىل  فًا عند احلالة اللبنانَيّة واإ�سارة  لقاعدة االأن�سبة املحفوظة وتوُقّ حيث جند نقداً 

ل على �سيغة االقرتاع الن�سبَيّة يف  ذ االأخذ بهذه القاعدة، بل يعِوّ اأَنّ "ليبهارت" ال يحِبّ

ف. متثيل اجلماعات امُلن�سِ
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للمناطق  اإناء  ي�رشعبعمليَّة  ومل  املقاومة،   اأبنيُة  وا�سُتبِقَيت 

ُرِفعت  وحني  الدوليَّة.  احلدود  الوطني  اجلي�ص  وبلوغ  رة 
َّ
املحر

التي  اجِل�َسام  االأحداث  خ�سمِّ  يف  البالد  عن  ال�سورية  الو�ساية 

مة امُلقاِوَمة خطوتني  �سهدها عاما 2004 و2005، خطت املنظَّ

اأخريني: فدخلت يف خطوٍة اأوىل اإىل احلكم، وهو ما كانت عازفًة 

عنه قبل ذلك، و�ساعفت بهذا الدخول م�سوؤولية الدولة املبا�رشة 

ة. ثم راحت يف خطوة تالية  عن ت�رشُّفاتها يف املنطقة احلدوديَّ

وح�سب،  حتريٍر  ة  قوَّ ال   ،
ٍّ
وطني دفاٍع  ة  قوَّ ها  اأنَّ على  نف�سها  تقدِّم 

الع�سكري  العمل  نف�سها  تفوي�ص  كان  اإذا  عّما  النَّظر  بغ�صِّ  وهذا 

دور  م�سادرتها  بذلك  فاأكملت  ال؛  اأم  الدولة  �سلطة  عن  �سادراً 

تلبث  ومل  اآخر.  اإ�سعار  اإىل  منفردًة،  البالد  حماية  يف  الدولة 

مبادرُتها اإىل عملية ع�سكرية خلف اخلط االأزرق -وما تبعها من 

اأن   -2006 البالد يف �سيف  اإ�رشائيل على  �سنَّتها  رة  حرب مدمِّ

امل�سادرة.  هذه  اء 
َّ
جر البالد  تنتظر  التي  العواقب  نوع  اأظهرت 

بل  وح�سب،  والعمران  الب�رش  ب�سالمة  تتَّ�سل  عواقب  لي�ست  وهذه 

عت على  هي اأي�سًا عواقب �سيا�سية تتَّ�سل بوحدة البالد التي ُو�سِ

اأ�سا�سي   
ٍّ
ال�سيا�سيَّة على حقٍّ وطني القوى  اإحدى  املحّك باحتكار 

ًة، مبقدار ما هم مواطنون يف  ُيفرَتَ�ُص اأن َي�ُسو�َسه اللبنانيون كافَّ
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دولة �سيِّدة.

نِّي ب. االإعمار ال�سُّ

اأ�سبح ُينظر، اإذاً، اإىل واحدٍة من الطوائف )ولو اأنَّ املق�سود فعاًل 

ها، يف اأقلِّ تقدير، �رشيٌك م�سارٌب  اإحدى قواها ال�سيا�سيَّة( على اأنَّ

ة الدفاع الوطني. وكان قد ُنِظَر اإىل طائفٍة اأخرى  للدولة يف مهمَّ

املعنيَّة  كانت  فقط  قواها  اإحدى  اأنَّ  ولو  نِّية،  ال�سُّ الطائفة  )هي 

ة االإناء واالإعمار غداة احلرب  ها اأولت نف�سها مهمَّ اأي�سًا( على اأنَّ

ًا اأي�سًا. بيد اأنَّ  ة اخت�سا�سًا طائفيَّ االأهلية، جاعلًة من هذه املهمَّ

الدولة، بل  ل�سلطة  الفئة قوة مناف�سة  النظرة مل تعترب هذه  هذه 

اأال وهو رئي�ص  ة هذه الفئة،  ركزت على ال�سخ�سية االأبرز يف قمَّ

الت�سدي  �ساأن  من  وكان  احلريري.  رفيق  اآنذاك  الوزراء  جمل�ص 

ة بعد احلرب واقرتانها ب�سخ�سيٍة �سخمٍة االإمكانات  لهذه املهمَّ

اأن  اأخرى،  ال�سالت من جهٍة  امليدان من جهٍة، وكثيفة  يف هذا 

تاأخري.  دون  طائفية  �سفة  االإعمارية  املبادرات  هذه  ُيلب�ص 

ن�سوء   اىل  بريوت  تعمري  اإعادة  يف  الباهرة  االإجنازات  واأف�ست 

اخلليج  دول  و  االإعمار  ا�ستثمارات  بني  للعالقة  ذهني  تطييف 

اأي�سًا. وحجبت هذه  العام  الدين  اإىل تطييف  واأثريانها، وكذلك 

جماالت  يف  اي�سًا(  )والتبذير  االإنفاق  حجم  ما  حّد  اىل  النظرة 

القوى  على  واالإنفاق  رين  املهجَّ تعوي�سات  بينها  من  اأخرى، 

ح�ساب  على  اال�ست�سفاء  وفاتورة  الكهرباء  ومع�سلة  الع�سكرية 

التوظيفي  م  والت�سخُّ اجلنوب  جمل�ص  ومقاوالت  ال�سحة  وزارة 

ًا،  مرئيَّ بريوت  يف  اأُجنز  ما  كان  واالإدارات.  االأجهزة  بع�ص  يف 

ية اإليها واإىل مطارها، اإلخ..  وكذلك كانت الطرق ال�رشيعة املوؤدِّ

�رشيعة  ملنافع  العابر  التوزيع  عليه  َغَلَب  فقد  ذلك  غري  ا  واأمَّ

تزكية  اأنَّ  واخلال�سة   
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االإَعاَلة. باب  يف  واقعة  اأو  اال�ستهالك 

املناق�سة  اأف�سدت  التاأويل  من  ال�رشب  لهذا  ال�سيا�سيني  بع�ص 

عن  اأّدت  كما  املاليَّة.  الدولة  و�سيا�سة  االإعمار  ة  خلطَّ ة  العامَّ

االإعمار  لعملية  ال�سيا�سي  املفعول  اإلغاء  اإىل  باطٍل،  عن  اأو  حقٍّ 

حلظة  تكون  اأن  بدل  والفرقة   
ِّ
الطائفي للتمييز  مرتعًا  فجعلتها 

وجمتمٍع  النُّهو�ص  ملعاودة  قواها  ت�ستجمع  دولٍة  بني  اد  احتِّ

واالأرزاق-  االأرواح  عن  -ف�ساًل  وبدَّدت  بعمرانه،  احلرُب  َفَتَكت 

من  جامعة،  وموؤ�س�سات  بنى  لت�سييد  عقود  خالل  بذلها  جهوداً 

ٍة. ٍة وخا�سَّ عامَّ

يادة املارونيَّة ج. ال�سِّ

واالإعمار  االإناء  ة  ومهمَّ الوطني  الدفاع  باالإ�سافة  اإىل 

الدولة  �سيادة  ا�سرتداد  �ساأُن  َبَدا  املالية،  الدولة  و�سيا�سة 

نهاية  ومنذ  اأي�سًا.  طائفي  ا�ستئثار  مو�سوَع  اال�ستقالل  وبعث 

ف�سيئًا،  �سيئًا  عت،  تو�سَّ احلريري،  اغتيال  اإىل  االأهلية  احلرب 

�سفوف  يف  واال�ستقالل  ال�سيادة  �سعاَرِي  على  التَّ�سديد  دائرُة 

هذا  يكن  ومل  اخل�سو�ص.  على  منهم  واملوارنة  امل�سيحيني، 

ال�سعارين  اأنَّ  ذلك  امل�سيحيني،  على  جديداً  »االخت�سا�ص« 

الذي كان  ور  الدَّ ِبُحكم  ال�سيا�سيَّة  للغتهم  ركنان  اإليهما  امل�سار 

ال�سيا�سيَّة  قواهم  بني  كان  ولكْن،  »الكيان«.  تاأ�سي�ص  يف  لهم 

ر  ت�سوُّ يف  تبايٌن  املعا�رش،  البالد  تاريخ  عرب  الرئي�سية، 

فكان  البالد.  تدخله  جديٍد  طوٍر  كلِّ  مع  وال�سيادة  اال�ستقالل 

اال�ستقالل،  على  اخلطر  م�سدر  يحّدد  اإذ  القوى،  هذه  بع�ص 

خطٍر  عن  بدورها  ف  تتك�سَّ اأخرى  جهٍة  من  حمايٍة  اإىل  يلجاأ 

�سنة  يف  احلرب  نهاية  دنو  ومع  ترتهنها.  اأو  ال�سيادة  على 

ال�سلطة املنبثقة   من امل�سيحني خارج دائرة 
ٌ
َلِبَث �سطر  ،1989

فيما  الطائف(؛  )اتفاق  للحرب  اً  حدَّ و�سعت  التي  الت�سوية  عن 

ولكنَّ  الت�سوية.  لهذه  ركنًا  املارونية  البطريركية  ت 
َّ
ا�ستقر

قبواًل  كان  كثريين  م�سيحيني  جانب  من  الطائف  ت�سوية  قبول 

الراعي  م�رشوطًا يف اف�سل احلاالت، ومل يكن ت�سليمًا بو�ساية 

انتخاُب  ُيفِلْح  ومل   
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معه. املتجاوبة  واالأطراف  ال�سوري 

االإ�رشائيلي  االأمريكي  ت بالر�سا 
ّ
ا�ستقر الراعي قد  لهذا  الرعاية   وكانت وحدانية 
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انتخابات  امل�سيحيني  معظم  قاطع  اأْن  فكان   .1990 �سنة  من  الثاين  الن�سف  يف 

اأف�ست امُلَجاَذبة، يف حمّطة اأوىل،  1992 النيابية، مبباركة البطريرك املاروين. ثم 

�سمري  قائدها  �سجن  ومّت  احلاكم،  التفاهم  دائرة  عن  اللبنانَيّة  القّوات  اإق�ساء  اإىل 

اأَنّ  على   .1994 �سنة  من  ابتداًء  تنظيمه،  حِلّ  كما  عليه  واحلكم  وحماكمته  جعجع 

بًة من البطريرك، لبثت متعاونًة مع رئي�سي 
ّ
�سخ�سيات م�سيحية كثرية، م�ستقّلًة اأو مقر

بتهم اليد ال�سورية مبا�رشة. ومل مينع هذا  اآخرون ن�سَّ اجلمهورية واحلكومة، ومعهم 

ى، يف تلك املرحلة، بـ"االإحباط امل�سيحي"، يف اإ�سارة  التعاون ال�سعور مبا كان ي�سَمّ

االإحباط  ال�سلطة كّلها. وكان هذا  االإجمال يف �رشاكة  اإىل �سعف املوقع امل�سيحي 

ينظر اإىل املوازين الطائفَيّة طبعًا، وخ�سو�سًا اإىل تقلي�ص ال�سلطة التي كانت للرئا�سة 

االأوىل، بالقيا�ص اإىل الرئا�ستني الثانية واإىل الثالثة . وال ينطبق ذلك على د�ستور ما 

بعد الطائف وحده، بل اأي�سًا على منطق االإدارة ال�سورية لتلك املوازين.

هم القوي يف   وهذا ا�ستيالء ال يخّفف من وقعه على اللبنانيني االآخرين، قطعًا، ال �سُكّ
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اع على ال�سلطة وال معرفتهم اأَنّ حزب اهلل قد  ّ عدم وجود وظيفة لل�سالح ال�سيعي يف ال�رشِ

، واأَنّ بني اأفعاله  راً مرجٌع اإيرايٌنّ "خرج من رحم الثورة" االإيرانية، على ما �رّشح به موؤَخّ
اع الدائر على ال�رشق االأو�سط، عرًى ال تنف�سم. وال تخِفّف  وبني امل�سالح االإيرانية  يف ال�رِشّ

من وقع اال�ستيالء املذكور، اأي�سًا، جماراة امل�سالح االإيرانية )ويف اأثرها �سلوك حزب اهلل 

املعتّد بـ"عمقه االإ�سرتاتيجي" ال�سوري( متطلبات ت�سّور الِنّظام ال�سوري املعروفة جيداً 

لطبيعة العالقة "ال�سّوية" بني �سورية ولبنان. وهذا ت�سُوّر كانت م�سامينه قد اأخرجت 

اللبنانيني مبئات االألوف اإىل ال�ساحات للتظاهر �سّده. فال عجب اإن مل يجاِر هوؤالء حزب 

اهلل وجمهوره ال�سخم اأي�سًا وحلفاءه يف "الوفاء" لهذا الت�سّور.

 اأدى هذا التباين اىل قراءة طائفَيّة لالإعمار. وكان من ال�سهل االإفراط يف التاأويل 
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الطائفي الذي يتجاهل  اأَنّ بريوت هي عا�سمة البالد، واأن ال�سَنّة �رشيحة من اأهلها 

ا هم جملة اللبنانيني. واأن جمموع �سكانها وجمموع مرتاديها اإَنّ



101

اإ�سالح خلل  اإميل حلود يف  الرئي�ص  ثم  الهراوي  الرئي�ص خليل 

ى  ي�سمَّ كان  ما  مع  التعامل  يف  وال  هذا،  امل�سيحي  التمثيل 

اإىل  اإ�سارٍة  يف  وذلك  املرحلة،  تلك  يف  امل�سيحي«  »االإحباط 

كلِّها.  ال�سلطة  �رشاكة  يف  االإجمال  امل�سيحي  املوقع  �سعف 

ل ال�سادر يف �سهر ايلول  وقد اعُترِب بياُن جمل�ص املطارنة االأوَّ

اإذ  واال�ستقالل«،  »ال�سيادة  َمعَلَمًا يف م�سرية    ،2000 من عام 

ال�سيطرة.  هذه  مع  الكني�سة  جانب  من  �رشيحًة  جمابهًة  افتتح 

مت  ُنظِّ  ،2001 ني�سان  �سهر  �سهوان يف  ع قرنة  اإن�ساء جتمُّ واإثر 

د  وُمهِّ الكني�سة  اإىل  �سيا�سيًا  بة 
َّ
املقر ال�سخ�سيات  �سفوف 

واأُطِلَقت  العلني  العمل  اإىل  اللبنانيَّة  ات  للقوَّ التدريجية  للعودُة 

 وزعيمه مي�سال 
ِّ
 احلر

ِّ
جهوٌد لتن�سيق املواقف مع التيَّار الوطني

عون، الخ...

القوى  مع  ُيذكر  ت�ساُمٌن  االإ�سالمية  وائف  الطَّ قوى  من  يظهر  مل 

عة املطالبة باال�ستقالل وال�سيادة  امل�سيحيَّة يف م�سريتها املتو�سِّ

الت�سميم  اأطلقها  التي  الكربى  املجابهة  وبدء   2004 العام  قبل 

امُلَناَكَفة  كانت  حلود.  اإميل  رئا�سة  فرتة  متديد  على  ال�سوريُّ 

ثمَّ  ُتوِم�ُص  الرماد،  حتت  ناراً  ت�سبه  احلريري  لرفيق  ة  ال�سوريَّ

َتْخُفُت، اأو ت�ستعري مرايا لبنانيَّة للظهور. وكانت العتزال امل�سلمني 

 عميقٌة يف داللة املعركة كلِّها، وهي اآثار 
ٌ
هذا، بطبيعة احلال، اآثار

اإال جانبًا منها.   ،2004 ُيَداِو تبّدل االأحوال، ابتداًء من �سيف  مل 

قوًى  ومعها  العري�سة،  ال�سيعية  االحزاب  انربت  االأثناء  هذه  يف 

مَّ اإىل  اأخرى ثانويٌة، اىل الوقوف يف وجه احللف اجلديد الذي �سَ

اع املزمن  امل�سيحيني اأقوياَء ال�سنَّة والدروز. ومل تلبْث عقدة ال�رشِّ

على �سدارة الزعامة امل�سيحيَّة وعلى ت�سدُّر احلركة اال�ستقالليَّة 

كلِّها اأن ا�ستع�ست على احلّل.

د. �سناعة حتويل االإجنازات اإىل عقوبات

خروجهم  بعد  للبنانيني  ت  متَّ جليلٌة  ثالثٌة  اإجنازات  اإذاً،  هي، 

القرن  ت�سعينات  يف  البالد  اإعمار  جتديد  مديدة:  حرب  من 

اثنتني  بعد   2000 �سنة  يف  البالد  جنوب  حترير  املا�سي، 

ر من الو�ساية 
ُّ
وع�رشين �سنة من االحتالل االإ�رشائيلي، والتحر

ثقيلًة  كلفتها  كانت  اإجنازات  وهي  2005؛  �سنة  يف  ال�سورية 

كلٍّ  على  غلبت  التي  الطائفيَّة  ال�سفة  اأنَّ  مع  كلِّها،  البالد  على 

من  )والثَّمراِت،  الُكلَف  جعلت  ذاك-  اأو  احلدِّ  هذا  -اإىل  منها 

هذه  من  ًا  اأيَّ فاإن  اأي�سًا.  الطوائف  بح�سب  ع  وتتنوَّ تتباين  َبْعُد( 

اللبنانيني،  من  ع�سوائيَّة«  »عيِّنة  �سنيع  يكن  مل  املنجزات 

منها  كلٌّ  بقي  ا  واإنَّ عمومًا؛  هوؤالء  اإىل  ن�سبته  ت�سحُّ  بحيث 

اأ�سحاب  ا  واأمَّ بعينه.  طائفيًا  و�سمًا  جبينه  على  يحمل 

عنها،  ُيعَزُلون  اأو  ة،  املهمَّ يعتزلون  فكانوا  امُلَغاِيرة  العالمات 

تكن  واإن  ههنا،  تتباين  واالعتزال  العزل  درجات  تكن  واإن 

وط  عت كثرياً يف ال�سَّ
َّ
، تو�س �سفوف االإجناز االأخري على االأخ�صِّ

من  بها  حلق  -وما  الطائفيَّة  ال�سفة  هذه  انتهت  وقد  االأخري. 

يف  بع�سها  الثالثة  االإجنازات  ح�سد  اإىل  وت�رشفات-  مواقف 

وجه بع�ص. ومل يكن هذا التوّزع الطائفي لالإجنازات »توافقًا« 

ما  ونقي�ص  التَّوافق  عك�ص  كان  بل  اللبنانيني؛  جماعات  بني 

االإجنازات  هذه  من  كلٌّ  فاإذا  وحفَظه.  التَّوافق  حتقيق  ُيتيح 

التاريخيَّة  لبنان  اأر�ص  تخرتق  التي  قوق  ال�سُّ من  ًا  �سقَّ ُل  ُيَحوَّ

دت  احتَّ لقد  اللبنانيني.  قاعها  نحو  ت�سدُّ  �سيا�سيٍة  هاويٍة  اإىل 

نتائجها،  اإدارة  ويف  االإجنازات،  هذه  من  كلٍّ  حت�سيل  يف 

مفرتق  على  القوى،  هذه  تواجهت  ُثمَّ  وخارجية؛  داخليٌة  قوًى 

والثُّبور،  بالويل  بع�سًا  بع�سها  منذرًة  الثالثة،  االإجنازات 

اىل  اللبنانيني  ُق 
ُّ
تفر اإّن  امل�سري.  ب�سوء  كّلها  البالد  ومهدِّدة 

مع  ال�سيا�سة  يف  كطوائف  ادهم  واحتِّ ال�سيا�سة،  يف  طوائف 

اإجنازاتهم  اأبعد، حّوال  املت�سارعة يف حميطهم وما هو  القوى 

وللبنان. لهم  قا�سمٍة  عقوباٍت  اإىل 

 8. الداخل واخلارج

8.1 م�سالك القوى اخلارجيَّة

)وكان  اخلارجيَّة  القوى  تعتمدها  التي  امل�سالك  اإدراج  ميكن 

بع�سها، عرب العقود االأربعة املا�سية، مقيمًا يف الداخل( يف �سعيها 

اللبناين،  ال�سيا�سي  املجتمع  قوى  من  تلك  اأو  هذه  ا�ستتباع  اإىل 

القوى املذكورة، يف  اأو تلك من  ا�ستجابتها لعرو�ص هذه  اأو يف 

م�ستويات ثالثة:

اأ. امل�ستوى املادِّي

الأن�سطة  ع�سبًا  ي�سبح  مااًل  تكون  قد  معوناٍت  يف  يتمثَُّل  وهو 

خربًة،  املعونُة  تكون  وقد  اختالفها.  على  ومَلَراِفِقه  اه  يتلقَّ من 

عمليًة  ت�سهيالٍت  تكون  وقد  ا�ستخباريًة،  معلوماٍت  تكون  وقد 

ع�سكريًا  وجتهيزاً  �سالحًا  تكون  وقد  خمتلفًة،  اأخرى  خدماٍت  اأو 

يف  مبا�رشاً  ع�سكريًا  دعمًا  اأو  ع�سكريني،  وتخطيطًا  وتدريبًا 

ظرف حرٍب خارجيٍة اأو اأهلية. وقد َحَمَل هذا كلُّه بع�َص املعلِّقني 

اإنتاٍج  »نِط  عن  احلديث  على  االأخرية،  ة  املدَّ يف  اللبنانيني، 

«، ر�سدوا وجوده يف لبنان. وت�سري العبارة اإىل وفرٍة يف 
ٍّ
�سيا�سي

ُمَداَوَرًة، بف�سل  اأو  اأو بع�سه، مبا�رشًة  عديد من يك�سبون رزقهم 

ال�سيا�سيَّة  الوالءات  توجيه  اإىل  يرمي   )
ٌّ
خارجي )معظمه  متويٍل 

يف البالد.

ب. امل�ستوى ال�سيا�سي

 من اإمكاناٍت ونفوٍذ 
ِّ
رف اخلارجي وهو يتمثَّل يف ا�ستخداِم ما للطَّ

الطرف  لدعم  الدولية  اأو  االإقليمية  واملنظومات  ال�سبكات  يف 

الطرف  هذا  وحلماية  ومطالبه،  مواقفه  يف  به  امللَحق  اللبناين 

اأو  امُلعَتَمدة  االإجراءات  تنفيذ  ودون  حما�رشته  دون  واحلوؤول 

تفاوتت  وقد  �رشبه.  اأو  الإ�سعافه  اخل�سوم  جانب  من  امُلحتَمَلة 

ومًة، تبعًا الختالف  ة ال�سيا�سيَّة للخارج يف لبنان �َسَعًة وَدمْيُ التبعيَّ

اأفراٍد  �ساأَن  الداخل  ها مل تكن من جهة  اأنَّ اإال  االأطراف والظروف؛ 

ا كانت �ساأَن قوًى ذاِت تنظيٍم ومتثيٍل اأمكن لها  يف الغالب، واإنَّ
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واأن  املختلفة؛  الطائفيَّة  اجلماعات  من  كبريًة  اأجنحًة  ُتوؤلِّب  اأن 

حتظى، طوياًل، بوالٍء غالٍب لدى هذه االأخرية.

ج. امل�ستوى الرمزيُّ اأو الرتبويُّ

وهو يتمثَّل يف منظوماٍت من القيم وال�سعائر وال�سعارات وقوالب 

ة؛ وذلك  التفكري وال�سعور وال�سلوك االأخرى ذات الفاعليَّة التعبويَّ

ًا ل�سفوف  اأم كانت ر�سَّ اأو حربيَّة،  ة  التعبئة �سيا�سيَّ اأكانت  �سواٌء 

اإىل  اًل  تو�سُّ اليوميَّة  احلياة  لدورة  تنميٍط  �سورة  يف  اجلماعة 

كانت  اأم   ، وباخلا�صِّ  
ِّ
بال�سخ�سي ودجمه  فيها  امل�سرتك  تغليب 

ُتظِهُر  للتكرار  قابلٍة  اأو  ٍة  دوريَّ ٍة  جماعيَّ منا�سباٍت  من  ا�ستكثاراً 

�سفوفها  يف  والتَّ�ساُمن  عنا�رشها  بني  �سابَه  التَّ اجلماعة  فيها 

هذا  ويفرت�ُص  عنهما.  والتعبري  باإظهارهما  وذاك  هذا  د  وُتوطِّ

�سيا�سيًا  عائداً  ًة  كافَّ االأناط  لهذه  اأنَّ  التعبئة  اأناط  يف  التنوُّع 

اقرتبت من  كلَّما  ها  واأنَّ �سيا�سيًا-ع�سكريًا يف نهاية املطاف،  اأو 

اال�ستمال على حياة االأ�سخا�ص مبختلف وجوهها، َكرُبَ هذا العائد 

وازداد ر�سوخًا وقابليًة لال�ستثمار. عمق اأنواع هذه التنمية للعائد 

ال�سيا�سي غوراً هو النوع الديني، وذلك مبقدار ما ُتفهم »الوحدة« 

»وحدة  اأو  القيا�ص«  »وحدة  به:  نقول  الذي  )باملعنى  الدِّينية 

ل  ها اجلماعة ال ال�سخ�ص، ومبقدار ما ُيوؤوَّ احل�ساب«، مثاًل( على اأنَّ

احلياة  وجوه  على  عليا  الإرادة  ة  جربيَّ هيمنة  ه  اأنَّ على  ن  التديُّ

وال�سلوك بتفا�سيلها جميعًا. اأما القنوات التي ينطوي عليها هذا 

 ،
ُّ
، ومنها املدر�سي

ُّ
امل�ستوى وتنت�رش عربها اآثاره، فمنها االإعالمي

ة، ومنها اأماكن  ومنها اأجهزة التنظيم ال�سيا�سي واأن�سطته املخت�سَّ

اخلطابة واالجتماع من دينية وغريها، ومنها اجلدران وال�سوارع، 
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اإلخ... 

 

8.2 »اخلارج« وال�سلم االأهلي

حاالت  من  كرثًة  املعا�رش  لبنان  تاريخ  �سهد  حاٍل،  كلِّ  يف 

ال�سيا�سي بني  النزاع  تر�سم خرائط  تكاد  باخلارج،  »اال�ستقواء« 

هدوئه  مراحل  ويف  خ�سو�سًا،  ا�سِتَعاِرِه  مراحل  يف  ظهرانيه، 

اللبناين  »التقليد«  �سورة  يف  يبدو  »اال�ستقواء«  فهذا  اأي�سًا. 

د 
َّ
)اأو جمر امُلَواَطَنة  تفرت�سه  ما  نحٍو �ساعٍق-  ويتجاوز -على 

دولة  يف  القانون،  يجيزه  وما  للدولة،  والٍء  من  اجلن�سيَّة(  حمل 

د االإ�سارة اإىل كون 
َّ
القانون، اأو يف اأيِّ دولة ذات �سيادة. حتى جمر

تخرق  العالنيَّة  والدولة  الفالنيَّة  اللبنانيَّة  اجلهة  بني  العالقة 

ة  ًا على حممل الهزل ل�سدَّ د�ستور البالد وقوانينها، ُيحَمُل تلقائيَّ

اإ�سالح  من  الياأ�ص  ة  ول�سدَّ البيان،  عن  وم�ستغٍن  معلوٌم  هو  ما 

اد بني  هذه احلال اأي�سًا. ولكنَّ هذا اال�ستقواء هو ال�سامن لالحتِّ

رة.  الداخل واخلارج يف ما �سهدت البالد وت�سهد من اأزمات مدمِّ

اأو ترجيِح   فيبدو �سعي اىل الف�سل بني جمموعتني من العوامل، 

اأن تزداد  بيعي  الطَّ النفع. فمن  ًة عدمية  اإحداهما، ريا�سًة كالميَّ

اع بني اأطراف  احلاجة اىل اال�ستقواء باخلارج مع احتدام ال�رشِّ

الداخل. ولكنَّ ال�سحيح، اأي�سًا، اأنَّ اأطراف اخلارج، - اأو بع�سها 

اإىل روؤية لبنان وهو يف حال �سقاٍق و�رشاٍع،  يف االأقل- متيل 

بينها هي.  ما  اع يف  ال�رشِّ ا�ستدَّ  كلَّما  االأمر،  لزم  اإذا  بل وحرٍب 

مقاي�ساٍت  �ساحَة  اك،  اإذَّ ت�سبح،  اللبنانيَّة  »ال�ساحة«  اأنَّ  ذلك 

تفعله  فما  مبقاليدها.  مة  املتحكِّ اخلارج  قوى  بني  مت�سل�سلٍة 

اأو  اأْن تهدِّد خ�سومها باإيذاء حلفائهم  هذه القوى يف لبنان هو 

يف  باالأذى،  مل�ساحلها  �سون 
َّ
يتعر حني  الداخل  يف  م�ساحلهم 

يف  خ�سومها  حياَل  ليونًة  ُتبِدي  هي  اأو   .. غريه  يف  اأو  لبنان 

القائمة بينها وبينهم عرب �سبٍط للخطر على م�سالح  امُلَجاَذَبة 

لبنان  يف  لها  مقاباًل  تنتظر  ثم  لبنان،  يف  وحلفائهم  اخل�سوم 

اأو يف خارجه.

ل�سمانات  ج 
ِّ
املتدر التفكيك  �سورَة  الغالب  يف  الت�سل�سل  ويتَّخذ 

ج الآليات حياة موازية 
ِّ
البالد واحللول املتدر احلياة املدنيَّة يف 

ن منها »نظام احلرب« بدياًل  م بها اجلهات املقاتلة ويتكوَّ تتحكَّ

 )وهو 
ُّ
من النِّظام املدين، ُيداِخُله وُيف�ِسُده. وُيعَتَمُد العنُف االإرهابي

ال�سيا�سي  التوجيه  يف  »الر�سائل«(  بـ  احلالة،  هذه  يف  يو�سف، 

االأطراف  وتفر�ص  طور.  اإىل  طوٍر  من  نقله  يف  اأو  للتَّفكيك، 

اخلارجيَّة على حلفائها الداخليني اأن ُيَواِئُموا ما بني غاياتهم من 

( وت�سل�سل املقاي�سات  اع )وهي غاياٌت لها منطقها  اخلا�صُّ ال�رشِّ

اع اخلارجي. وهذه ُمَواَءَمٌة �سعبٌة جتعل  املتولِّدة يف جمال ال�رشِّ

د اأدواٍت، واأحيانًا اأخرى 
َّ
ها جمر اأطراف الداخل تبدو اأحيانًا وكاأنَّ

ها �ساحبة مبادرٍة وا�سرتاتيجية. وهو ما ُيوِجُب، ال�ستقامة  وكاأنَّ

اأو مقطٍع  ال�سل�سلة كلِّها ال يف حلظٍة واحدٍة  ُينظر يف  اأن  التقدير، 

واحٍد منها.

ي اخلدمات اللبنانيني،   من عاِر�سِ
ِّ
لب اخلارجي ذاك هو منطق الطَّ

ُل فيه حالُة احلرب حالَة ال�سالم يف لبنان، على  وهو منطٌق َتْف�سُ

اأطراَف  لبنان  ينفع  اع،  ال�رشِّ يف  اخي  الرتَّ اأوقات  ففي  االإجمال. 

َعاَوة اأو �سوقًا لال�ستثمار، اأو ُتدََّخر املواقع فيه  اخلارج منرباً للدَّ

فنفعه  الع�سيبة  االأوقات  يف  ا  واأمَّ اإلخ...  اإليها،  احلاجة  لوقت 

قًا  اك، اأن ينفعهم )اأو ينفع بع�سهم( ممزَّ لبع�سهم اأكرب. ويغلب، اإذَّ

التهديد  ولتنفيذ  بينهم،  املتبادل  للتهديد  �ساحًة  ي�سبح  ه  الأنَّ

يق�سي  ما  بح�سب  اأخرى،  اأحيانًا  تنفيذه  عن  واالإحجام  اأحيانًا 

اع. فاإنَّ مناَخ التَّناُزع يف لبنان مناٌخ  كلُّ ظرف من ظروف ال�رشِّ

ُيِحيُل البالد واأهلها اإىل رهينٍة، ويفتح باب املقاي�سات اخلارجيَّة 

على م�رشاعيه؛ فيعي�ص اللبنانيون على وقع موؤمتٍر هنا وزيارٍة 

لهم  اأن يكون  العامل، وهذا من غري  َعرْب  هناك وت�رشيٍح هنالك، 

بال�رشورة �سلٌع مبا�رٌش يف املوؤمتر اأو يف الزيارة، اأو اأن يكونوا 

ا اأطراف اخلارج فَتِقي�ُص يف لبنان قدراتها  مو�سوع الت�رشيح. واأمَّ

 هو، لهذه اجلهة، على االأقل، حزب طائفي ولي�ص حزبًا دينيًا. ولكن حزب اهلل اأظهر 
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نزوعًا اإىل ال�سبط والربط امل�سلكَيّني يف مناطق ُي�سيِطُر عليها، وجتاوز يف ذلك بكثري 

ما كان حا�ساًل من �سبط وربط عريف يف هذه املناطق نف�سها. ف�ساًل عن ذلك، اأدخل 

حزب اهلل عنا�رش دينية مذهبية كثيفة يف التعبئة ال�سيا�سَيّة-الع�سكرية، واإن مل ُيدِخلها 

االإقدام وبهذا االمتناع، يعر�ص  اال�سرتاعية. وهو، بذاك  اأو  ال�سيا�سَيّة  دائرة املطالبة 

اختالٍف  �سبٍه ووجه  لبنان– وجه  االإ�سالمية" يف  "اجلمهورية  �سعار  ترك  اأن  –منذ 
باحلركات االأ�سولية ال�سِنّية وعنها. فهذه تتجاوز ا�ستثمار الدين يف التعبئة ال�سيا�سَيّة 

ًة على الدولة كِلّها، اأو  ويف ال�سيطرة املحلية اإىل نزوٍع نحو فر�ص الدين و�رشعه هوَيّ

على ما اأمكن اال�ستئثار به منها واإعالنه "اإمارة" اإ�سالمية. وي�سهد الو�سط امل�سيحي 

ٍب اأ�سولية تظهر اأخبارها، بني احلني واالآخر، ثم  اللبناين اأي�سًا تكُوّن "فرٍق" اأو ُع�سَ

في�سعب  العام.  اأو  ال�سيا�سي  املجال  يف  م�ستقل  تعبري  غري  من  تزال  ال  وهي  تخبو؛ 

وملا  الطائفي،  جمالها  من  ملوقعها  اأمنٍي  ت�سخي�ٍص  اإىل  املرحلة،  هذه  يف  ل،  التو�سُّ

ميكن اأن ُت�سِفَر عنه حركتها من َوْقٍع على امُلَواَطَنة يف اجلهات امل�سيحية من البالد.
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اأن  غري  من  العنف،  باأ�ساليب  ال�سيا�سيَّة  ال�سغوط  تبادل  على 

ط يف م�سوؤولية مبا�رشة عن العنف لها كلفتها يف كلِّ حال، 
َّ
تتور

وهذا اأي�سًا من غري اأن تدخل يف منازلٍة عنيفٍة مبا�رشٍة، هي، يف 

عرفها، الُكلفة الق�سوى.

يف  اخلارجي  ل  للتدخُّ الدائمة  املواقع  اإىل  النَّظر   ُ يتعنيَّ ه  اأنَّ على 

البالد. فال يقت�رش على �سوره املنظورة يف االأزمات اأو يف احلرب. 

موارد  من  فه  توظِّ ما  )عرب  مُم�ِسَكًة  تبدو  اخلارج  قوى  اأنَّ  ذلك 

ومديدة  الفعل  ة 
َّ
م�ستمر ومرافق  اأعاله( مبقاليد  اأنواعها  اأح�سينا 

ب�سواء،  �سواء  االجتماعي  واخلدمي  ال�سيا�سي  املجالني  يف  االأثر 

وهذا ف�ساًل عن الرمزي. وتر�سم خيوط هذه ال�سبكة، �سلفًا، حدود 

عند  اخلارج،  قوى  مع  خ�سو�سًا(  )الطائفي  املتقابل  التَّ�سامن 

ي اأو ال�سيا�سي من  ظهور َتَقاُبِلها يف اأزمٍة ما. واإذا كان الدعم املادِّ

اأطراف الداخل،  اأو ذاك من  اخلارج هو ما يبدو حمدِّداً لوالء هذا 

الرمزيَّ هو  امَلَدد  فاإنَّ  اأو مواجهة ظرفية،  ة  اأزمة حادَّ يف ظرف 

االأقدر على اإ�سعاف الطرف اخلارجي يف احلماية املديدة ملواقعه 

االرتباط  فكِّ  طلب  االأغلب،  يف  راً،  متاأخِّ ياأتي  ولذا،  ة.  اللبنانيَّ

ياأتي  داخلي وطرف خارجي.  اأزمة عارمة بني طرف  يف ظرف 

ُتِرَك يتوّثق، م�ستظاًل على  الأنَّ االرتباط يكون قد  راً  الطلب متاأخِّ

مدى ال�سنني مبا كان ي�سبهه يف ما�سي البالد من حاالت اأخرى، 

ومبا ي�سبهه يف حا�رش البالد اأي�سًا. يكون االرتباط قد توّثق، اإذاً، 

دت اإىل  مت امل�سالح وامل�ساعر التي يرعاها وترعاه، وتوطَّ وت�سخَّ

التخ�سي�ص(   على  اأزمٍة،  ظرف  )يف  ه  بفكِّ املطالبة  جتعل  درجة 

ها �رشب من العبث. تبدو وكاأنَّ

ا من الداخل، فتبدو احلرب �رشاعًا على �سلطة الدولة وموازينها.  واأمَّ

طوال  ا�سُتِهَرت  �سلطُة  ال�رشاوة  بهذه  ُتَتناَزَع  اأن  عجبًا  يبدو  وقد 

عجبًا  العجب  ويزيد  ة.  واملحدوديَّ ع  والتوزُّ بال�سعف  تاريخها 

ل  التدخُّ عن  اللبنانيَّة  الدولة  ا�ستغناء  حديث  من  �سائع  هو  ما 

اإىل  وينحو  ة  االقت�ساديَّ الليربالية  يعتمد  جمتمع  يف  والتوجيه 

وعوراته،  ر  التدبُّ هذا  عيوب  تكن  ًا  اأيَّ وخدماته،  حاجاته  ر  تدبُّ

مببادرات بنيه و�سبكاته الع�سبية يف الداخل واخلارج وبعالقات 

الربح والريع،  االأجنبية وباعتماد منطق  ال�سبكات مبرابطها  هذه 

على االأخ�ص. ولكن يبطل العجب اإذا ُعرف ال�سبب، وهذا ذو �سقني:

بتوزعها.  �ص 
َّ
وُيكر �سعُفها  لُي�سان  ال�سعيفة  الدولة  ُتتنازع   

فاإنَّ ثّمة فوائد �سخمة جُتَنى من تبديد �سيادة الدولة: وهذه تبداأ 

ا تفر�سه هذه ال�سلطة يف جمال  بالتملُّ�ص من �سلطة القانون وممَّ

االأعمال، ال من حيث التكاليف املادِّية وح�سب، بل اأي�سًا من حيث 

االأ�سول والقواعد املرعيَّة. فالنفوذ يحمي كثرياً من املخالفني اأو 

ي كثرياً من الت�رشُّفات غري ال�رشعية. واحلماية  بني، ويغطِّ
ِّ
املتهر

نًا بجمهوٍرعري�ٍص  والتغطية �رشورتان ليبقى النفوذ بدوره حم�سَّ

ُع ناجت احلماية عادًة بني طرفيها. وتنتج  يبادله احلماية. ويتوزَّ

الكثافة من  متفاوت  ُنَثاٍر  ف�ساًل عن  لالأقوياء  منافع كبرية  منه 

الداخليَّة  املوازين  يف  اأثره  ولهذا  ال�سعفاء.  على  ع  ُيوزَّ املنافع 

الطوائف.  بني  ة  العامَّ املوازين  يف  التاأثري  اإىل  وينتهي  للطائفة، 

فاإنَّ ع�رش املعامالت اأو ي�رشها يف الدولة عامل تثبيٍط اأو تن�سيٍط 

غبة، وهو ُيِعزُّ 
َّ
هبة والر

َّ
ذو �ساأن، يرُمُقُه اأ�سحاب امل�سالح بعني الر

 يف 
َّ
قومًا، يف نهاية املطاف، وُيِذلُّ اآخرين. ولطاملا الزمت ال�سيا�سي

ُة خرق القانون وحماية خمالفيه  لبنان، حتى ُيعَترَبَ »�سعبيًا«، مهمَّ

 نف�سه ا�سرتاع 
ُّ
من اأحكامه، على قدر امل�ستطاع، فيما يتوىل ال�سيا�سي

 عن البيان اأنَّ خرق �سيادة الدولة باإن�ساء عالقاٍت 
ٌّ
القوانني. وغني

ا يقع  مع قوى اخلارج ال َي�ِسيُغها ُعرُف الدول، ناهيك بقوانينها، اإنَّ

يف راأ�ص احلاالت املحتاجة اإىل �سعف الدولة. هو ينتج هذا ال�سعف 

على حا�سية الدولة وهو يحميه يف داخل الدولة.

مقبو�سة  لي�ست  ها  الأنَّ االأخرى،  اجلهة  من  الدولُة،  تناَزُع  وُتَ  

الكف بالقْدر الذي ُيوَحى به، ولي�ص ما تنفقه اأدنى من اأن يكون 

اإىل عنقها يف  لي�ست مغلولة  اإنَّ يدها  ُثمَّ  الطامعني؛  حماًل لطمع 

التوجيه االقت�سادي واخلدمة االجتماعية. فقد ورثت  م�سماري 

اجلماعة.  اأمري  على  االإعالة  وجوب  مبداأَ  قدمٍي  تقليٍد  من  الدولة 

واأجهزتها  اال�ستخدام يف دوائرها   ) ُي�ستَحبُّ )بل  ُي�ستهَجُن  لذا، ال 

غري  ال�رشائب  غلبة  وت�سعف  مرّبر.  بال  والتعوي�ص  �رشورة  بال 

لها الدولة يف حجب ال�سلة بني  املبا�رشة على املوارد التي حت�سّ

التبديد  من  بها  �سنِّهم  ولزوم  املوارد  هذه  يف  املكلفني  اإ�سهام 

ة. واإىل �سيوع هذا  وحر�سهم على تقييد اإنفاقها بامل�سالح العامَّ

الربط بني اال�ستخدام العام ووظيفة االإعالة املن�سوبة اإىل الدولة، 

واإىل التي�سري الذي ُيِتيُحُه النفوذ يف الدولة لالأعمال وللمعامالت، 

الدولة  التي تقوم بها  التوجيه املبا�رش  اأفعال  اأن ن�سيف  يتعنيَّ 

عدَّة،  باأدوات  وذلك  االجتماعية،  وللخدمة  االقت�سادي  للن�ساط 

والتجهيز  التحتية  البنية  واأعمال  ال�رشيبية  ال�سيا�سة  ها  اأهمُّ

اأي�سًا  ويتعنيَّ  جانبها.  من  املدعوم  اأو  لها  التابع  االجتماعي 

الذي ت�ستدعيه هذه االأفعال،  االإنفاق املبا�رش  اأن ن�سيف توجيه 

وتقدير  العمومية  االأ�سغال  التزامات  توجيه  االأخ�ص،  على  اأي، 

التعوي�سات املختلفة وتوزيعها.

ينتهي بنا هذا كله اإىل القول اإنَّ الدولة، يف لبنان، �سعيفٌة حيث 

و�سبط  حقوقها  حت�سيل  جمال  يف  اأي  ًة،  قويَّ تكون  اأن  يجب 

ة  ها قويَّ الت�رشُّفات الفردية واجلماعية حيالها بحدود القانون؛ واإنَّ

حيث يجب اأن تكون �سعيفة، اأي يف تو�سيعها الهام�ص املتاح يف 

اأعمالها و�سالتها باجلمهور ملنطق االإعالة واملح�سوبيَّة و�رشف 

اً  النفوذ. هذان الوجهان يتاآزران جلعل �سلطتها غر�سًا مرموقًا جدَّ

التَّناُزع حمتمل  االأهلي )واخلارجي( عليها، وجلعل هذا  َناُزع  للتَّ

ج نحو حالة احلرب ال�رشو�ص.
ُّ
التدر

اأي�سًا، �رشاٌع بني اجلماعات للقب�ص  ولكنَّ احلرب االأهلية، هي، 

على مقاليد ال�سلطة االجتماعية ومتثيل اجلماعة ال�سيا�سي، وذلك 

اً مبيزاٍن  على نحو يرفع اأطرافًا يف اجلماعة وُيخف�ص اأخرى، مب�رشِّ

اع  ال�رشِّ هذا  يقلُّ  وال  الطبيعية«.  »احلياة  ا�ستئناف  عند  جديٍد 

ل يف حتديد نتائج احلرب  يًة عن االأوَّ الثاين )وقد اأ�رشنا اإليه( اأهمِّ

فهو  الداخلي.  وجهها  لتف�سري  واأهلّيتها  االجتماعية-ال�سيا�سيَّة 

فر�سة ال�سعود لقوى وقيادات تريد الثاأر من هام�سيَّة مفرو�سة 

ة اجتماعيَّة اإىل �سطوة �سيا�سيَّة ال تلبث  اأو ترجمة ما اأنته من قوَّ

ة االجتماعية اأي�سًا. وتت�سافر مراكمُة  اأن ت�ستثمر يف تنمية القوَّ
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الفوائد من احلرب وتكري�ص املواقع يف اأيدي االأطراف الداخليني 

والرغبة اخلارجيَّة يف متديد م�سل�سل املقاي�سات ليمنع جميعها 

ح،  فريجَّ ب�سواء.  �سواء  ت�سوية  اإىل  اأو  ح�سم  اإىل  احلرب  اإف�ساء 

عديدة  تقلُّبات  ت�سهد  واأن  كثرياً  احلرب  تطول  اأن  هذه،  واحلالة 

القتال  يف  مبا�رش  تداخل  وحاالت  منتظرة  غري  و«ا�ستحاالت« 

بني قوى الداخل وقوى اخلارج. كذلك تتخلَّل احلرَب مراحُل عنٍف 

منت�رٍش ق�سوى ومراحُل تناُوٍب ينتقل فيها العنف من جبهٍة اإىل 

مو�سعيَّة.  اأهداف  وراء  جريًا  �سيغة،  اإىل  �سيغٍة  من  اأو  جبهة 

على  فيها  العنف  يقت�رش  انتظاٍر  مراحَل  اأي�سًا،  احلرب،  وتعرُف 

»اأعمال �سيانة« حلالة احلرب.

 وطرٍف 
ٍّ
اد بني طرٍف داخلي بيد اأنَّ املفعول الداخلي االأبرز لالحتِّ

ية  اأهمِّ واإيالوؤه  ل،  االأوَّ الطرف  �ساأن  تعظيم  هو  ا  اإنَّ  
ٍّ
خارجي

منَهٍك  داخل  موارد  له  تتيحه  ما  بكثرٍي  تتجاوز  الوجوه  متنوِّعة 

ية وحدها، بل املوارد ال�سيا�سيَّة  م. وال نق�سد املوارد املادِّ ومق�سَّ

ة اأي�سًا. هكذا ي�سبح �سادة »االأمر الواقع«، ف�ساًل  واملوارد الرمزيَّ

ية معزَّزة، مق�سداً  ُم�سَتنَفرة ومبوارد مادِّ عن ت�رشُّفهم بجماهري 

الزوار االأجانب وجنومًا يف و�سائط االإعالم وقد  لل�سفراء ولكبار 

الر�سمية. وال يغريِّ هذا من  ال�سلطة  يتقدَّمون، يف ذلك كلِّه، ذوي 

واقع التبعيَّة العملي وال  ُيِبطُلها ما ُين�َسُج لها من براقع كالميَّة 

هة. اإّن هذا الت�سخيم  ة واالأبَّ ُت�سِبُغ عليها، بحكم احلاجة، مظهَر العزَّ

للموارد كلِّها بفعل التبعيَّة خلارج ُيح�سب ح�سابه، َيوؤُوُل يف نهاية 

املطاف اإىل تبعيَّة »م�ستدامة«. فيم�سي اخلروج منها اأو االنقالب 

ب عليه من خ�سائر ومن  ُم�ست�سَعبًا ل�سخامة ما يرتتَّ اأمراً  عليها 

اأو  امُلنقِلب  الأنَّ  اأي�سًا  خطراً  اأمراً  مُي�سي  وهو  الو�سع.  يف   ٍ تغريُّ

ُيِزيُحُه ليمالأ مقعده بدعم من ول النعمة  النَّاِكث يجد عادًة من 

اخلارجي. 

و�سواٌء ُنظر اإىل امل�سار امُلف�سي اإىل احلرب اأم اإىل احلرب نف�سها، من 

الداخل اأم من اخلارج،  فهو يقّو�ص حالة امُلَواَطَنة ومبداأ امُلَواَطَنة 

نف�سه تقوي�سًا فادحًا. قد ُتن�سب »الوطنيَّة«، يف ما يتعدى التبعيَّة، 

اإىل طرٍف اأو اآخر من اأطراف الداخل، وقد ُتن�سب اإليها جميعًا. ولكّن 

باأر�ٍص  �سديداً  التعلُّق  يكون  فقد  امُلَواَطَنة.  غري  »الوطنيَّة«  هذه 

 ? ها منطوية  اأنَّ ية« على 
ِّ
ُتفَهُم فيهما »احلر )اأي بوطٍن(  وجمتمٍع 

اإطار  اإبرام عقود خارج  بني ما تنطوي عليه، وهو كثري - على 

الدولة لتبادل اخلدمة ال�سيا�سيَّة مع قوى اخلارج، فُيباُح التمويل 

لقاء  االإعالم  ولو�سائل  ال�سيا�سيَّة  لالأحزاب  امل�رشَّع  اخلارجي 

ق ال�سالح على االأهلني عرب حدود يحر�ص  والئها للخارج، ويتدفَّ

»الوطنيُّون« على بقائها �سائبًة، اإلخ... اإّن هذا التعلُّق ال�سديد مبا 

له من اأ�سباب قد يكون �سنفًا من الوطنية خا�سًا باأهله وقد يلهم 

اخلطب واملقاالت واالأ�سعارتاأييداً لهم ودفاعًا عنهم. وهذا يعني 

بينها  ُتدرج  اأن  ميكن  متنافرًة  كثريًة  علاًل  بالوطن  للتعلُّق  اأنَّ 

اأ�سباب تقوي�سه. اأما امُلَواَطَنة فهي ال ت�ستتبُّ اإال با�ستتباب دولة 

القانون وبوالء مواطنيها لها ولزومهم حدود �سيادتها. وهذا هو، 

يه رئي�ص اجلمهورية يف  الذي يوؤدِّ الق�سم  ة، معنى  الدقَّ على وجه 

مواطٍن جديٍد  اأيُّ  اأخرى كثرية  دول  له يف  نظرياً  ويوؤدِّي  لبنان، 

ًا جن�سية الدولة. ال ُيفِلُح القانون اللبناين كثرياً يف  اعُترِبَ م�ستحقَّ

مقاومة  اللبنانيون  ُيبدي  وال  اخل�سو�ص،  هذا  يف  وظيفته  اأداء 

جديراً  بع�سها  )كان  م�سوِّغاٍت  تاريُخُهم  َوَجد  لتقاليد  كافية 

والقانون  النِّظام  ُيفِلُح  وال  ظهرانيهم.  بني  الإر�سائها  باالعتبار( 

اغبة والقادرة من تدمري املوارد 
َّ
الدوليان كثرياً يف منع الدول الر

ا�سة التكوين، قريبٍة اأو بعيدة. املختلفة ملجتمعاٍت �سغريٍة وح�سَّ

 9. املجتمع املدين

9.1 حدود...

حظي م�سطلح »املجتمع املدين« يف لبنان، طوال العقود الثالثة 

واج ذاته الذي حظي به يف الكثري من بلدان العامل. 
َّ
االأخرية، بالر

مة  املنظَّ واالعرتا�ص  املطالبة  قوى   ، عامٍّ وجٍه  على  به،  وُفِهَم 

التي تقف ح�سيبًا للدولة وم�ستقلًة عن �سلطاتها -واإن تكن هذه 

الدولة  اإجراءاٍت تتَّخذها  ، يف مواجهة  ُمنتَخَبة- وتعربِّ ال�سلطات 

مواقف  عن  تتَّبعها(  ال  )اأو  تتَّبعها  و�سيا�ساٍت  تتَّخذها(  ال  )اأو 

ٍة  قطاعاٍت وقوًى اجتماعيَّة ال يندرج اأيٌّ منها حتت رايٍة �سيا�سيَّ

واحدٍة؛ ولكنَّها جتهد يف ال�سغط على القوى ال�سيا�سيَّة ال�ستدراج 

املطالب.  بهذه  ال�سلطات  اإلزام  اإىل  �سعيًا  ملطالبها،  تاأييدها 

وعليه، يبدو »املجتمع املدين« )وهذا هو معناه االأ�سلي( ُمفاِرَقًا 

بدوره،  م�ستماًل،  يكون  اأن  ُيفرت�ص  الذي   »
ِّ
»ال�سيا�سي للمجتمع 

ال�سيا�سيَّة، املوالية  على القوى احلاكمة وعلى غريها من القوى 

املجتمعات  يف  املدين«  »املجتمع  ويتميَّز  واملعار�سة.  منها 

ة على حركته،  الدميقراطيَّة بغلبة ال�سفة االجتماعيَّة-االقت�ساديَّ

ات )من  وبت�سديده اأي�سًا على احلقوق املدنيَّة وعلى حماية احلريَّ

عن   3.18 االإطار  ]راجع  ممار�ستها.  وتعزيز  وغريها(  �سيا�سيَّة 

االحزاب ال�سيا�سية وتطورها[ 

يف  ة  االجتماعيَّة-االقت�ساديَّ »املجتمع«  هذا  �سفة  تظهر  وال 

ا تظهر اأي�سًا يف املبادرة اإىل تنظيم اخلدمة  املطالبة وحدها، واإنَّ

واختالف  اأنواعها  اختالف  على  ة،  االجتماعيَّة-االقت�ساديَّ

االأو�ساط املحتاجة اإليها، وعلى تقدمي هذه اخلدمة ب�رشوٍط تتبايُن 

من  املقدَّرة  والغاية  عدمه،  اأو  ي  املادِّ البدل  وجود  جلهة  كثرياً 

اإ�سهام امل�ستفيدين  ُمَقدِّم اخلدمة وامل�ستفيد منها، وطبيعة  جهة 

يف العمل اأو يف الكلفة، اإلخ... وقد حتظى اجلهة القائمة باخلدمة 

التعبري  فيها  ُيفرَت�ُص  ولكن  ٍة،  خارجيَّ مبعونٍة  اأو  الدولة  مبعونة 

عن مبادرة املجتمع اإىل خدمة نف�سه يف جماالٍت كثريٍة ال َي�َسُع 

احلاجات  جملة  ي  تغطِّ اأن  اأ�ساًل(  فيها  ُيفرت�ص  ال  )وقد  الدولة 

املاثلة فيها. وهذا ما جعل »املنظمات غري احلكومية« تربز يف 

كني، حتى كادت 
َّ
ها ركن املجتمع املدين الر العقود االأخرية على اأنَّ

ت�سبح مرادفًا له يف اال�ستعمال الذائع، رغم اأنَّ مفهومه االأ�سلي 

َيِفي�ُص عن نطاقها بكثري.

مفهوم  مع  تطاُبٍق،  غري  من  املدين«،  »املجتمع  مفهوم  ويتقاطع 

ية 
ِّ
بحر املدين م�رشوطٌة  املجتمع  اأنَّ حركة  ذلك  العام«.  »املجال 
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ة: توزيعها امليداين واأدوارها    االإطار 3.18: االأحزاب ال�سيا�سيَّ

 ملجمل احلراك ال�سيا�سي والعقائدي يف 
َّ
ل لبنان منذ الن�سف الثاين من القرن التا�سع ع�رش، وال يزال حتى يومنا هذا، املخترب الفكريَّ واحلقل التجريبي �سكَّ

، �سمن اإطار اجلمعيَّات الثقافيَّة واالأندية 
ِّ
لية من التنظيم ال�سيا�سي - اأ�سكااًل اأوَّ امل�رشق العربي. عرف لبنان -قبل ظهور االأحزاب ال�سيا�سيَّة ب�سكلها احلالِّ

ًا جامعًا ملختلف االأقطار العربية.  كها وتراجع دورها بو�سفها اإطاراً �سيا�سيَّ  يف التفكري باأزمة ال�سلطنة العثمانية وتفكُّ
ٍّ
ت بوجٍه اأ�سا�سي ال�سيا�سيَّة التي اهتمَّ

وباإيجاز، ميكن ت�سنيف االأحزاب، حني ن�ساأتها يف لبنان والبلدان العربية، يف خم�ص فئات: اأحزاب قوميَّة عربيَّة ت�سعى اإىل حتقيق الوحدة العربيَّة وترف�ص 

ة؛ اأحزاب �سيوعيَّة  ة اإقليميَّة ت�سعى اإىل قيام �ُسورَية الطبيعيَّة؛ اأحزاب وطنيَّة قطريَّ ٍة؛ اأحزاب قوميَّ ٍة اإ�سالميَّ ة؛ اأحزاب اإ�سالميَّة ت�سعى اإىل قيام اأمَّ الكيانات القطريَّ

.]39  ،2006 ]اأبي �سعب، 

اإىل التجربة احلزبيَّة يف لبنان، خالل قرٍن من الزمن، بتبويبها حتت خم�سة عناوين عري�سة، طغت على جُمَمل الفكر واحِلَراك  وت�سمح لنا نظرٌة �رشيعٌة 

ال�سيا�سي  بالكيان  اًل  اأوَّ االأحزاب  اهتمت  فقد  الوحيدة.  االأحزاب  اهتمامات  كانت  العناوين  هذه  اأنَّ  ذلك  يعني  اأن  دون  متعدِّدة؛  مراحل  يف  احلزبيَّني 

النا�سئ، فاختلفت مواقفها منه انطالقًا من موقعها الفكري والعقائدي. ومع تكري�ص النظام باإطار الدولة اللبنانية، انتقل اهتمام االأحزاب اإىل مو�سوع 

ة. اإال اأنَّ اندالع احلرب اللبنانية وم�ساركة االأحزاب املبا�رشة  ة وال�سيا�سيَّة، وكان لها يف هذه امليادين اإجنازات عدَّ االإ�سالحات االجتماعيَّة واالقت�ساديَّ

العنف والعمل امليلي�سيوي امل�سلَّح.  لبنان وو�سمتها بطابع  للتجربة احلزبية يف  لمي  ال�سِّ ر  التطوُّ التي حدَّت من  ال�سلبية  االآثار  فيها كان لهما جملة من 

ة التي حدَّدها اتفاق  الد�ستوريَّ  والوحدة الوطنيَّة، واإىل تطبيق االإ�سالحات 
ِّ
ال�سيا�سي اإىل مو�سوع الكيان  ومع انتهاء احلرب، انتقلت االأحزاب من جديد 

اإىل  االأحزاب  ال�سيا�سي يف لبنان. ومع عودة كلِّ  العمل  ٍة فر�ست �رشوطها على  1990 يف ظلِّ و�سايٍة خارجيَّ للحرب يف عام  اً  الذي و�سع حدَّ ائف  الطَّ

انتخابات عام  اإىل  2004 املحلَّية، و�سواًل  بانتخابات عام  النيابيَّة، مروراً   2000 انتخابات عام  ال�سيا�سيَّة تدريجًا -ابتداًء من  امل�ساركة يف احلياة 

ال�سلطة  ت�سكيل  اإعادة  مو�سوع  على  االأوىل-  -بالدرجة  االأحزاب  اهتمام  ز  تركَّ لبنان،  من  ة  ال�سوريَّ ات  القوَّ ان�سحاب  ُبَعْيَد  اأُجِرَيت  التي  النيابيَّة   2005

ال�سيا�سيَّة وتوزيع املنا�سب وال�سالحيَّات. ونالحظ اأنَّ االنتقال من مرحلة اإىل اأخرى، يجري -مع ما يحمله من اهتمامات وموا�سيع وعناوين جديدة 

عدد  رفعها  التي  واملطالب  االهتمامات  بع�ص  ثبات  ُيف�رشِّ  ا  ممَّ ال�سابقة؛  املراحل  م�سامني  مع  قطٍع  دون  من  اأْي   ،
ٍّ
تراكمي ب�سكٍل  االأحزاب-  تناولتها 

املثال.  �سبيل  على  اإلخ...،  ة،  االإداريَّ ة  والالمركزيَّ االنتخابي  النظام  واإ�سالح  ال�سيا�سيَّة  الطائفية  اإلغاء  كمطلب  اليوم،  حتى  اال�ستقالل  منذ  االأحزاب  من 

اخليَّة وخ�سائ�ص جمهورها  اغية وبني اأ�سكال تنظيم االأحزاب وُبَناَها الدَّ ونالحظ، اأي�سًا، اأنَّ هناك نوعًا من العالقة التفاعليَّة بني هذه االهتمامات الطَّ

ة ]اخلازن 2002؛ ا�ستي 2006؛ ا�ستي وا�ستي 2007[. االجتماعيَّ

هذا، وال تتمتَّع االأحزاب اللبنانية، التي يفوق عددها االأربعني حزبًا، باخل�سائ�ص ذاتها؛ اإذ تختلف من حيث عدُد املنت�سبني اإليها )ع�رشات االآالف، مقابل 

�ساتي(، ومن حيث انت�سارها اجلغرايف )لدى  �ساتي )بناء هرمي متكامل، مقابل غياب كلِّي الأيِّ تنظيٍم موؤ�سَّ  واملوؤ�سَّ
ُّ
الع�رشات(، ومن حيث بناوؤُها الهيكلي

ائفي )حمازبون من طائفٍة اأو من  ع حُماِزبيها الطَّ بع�سها انت�سار ووجود يف خمتلف املناطق، وبع�سها عبارة عن اأحزاب حمليَّة مناطقيَّة(، ومن حيث تنوُّ

�ست  اأ�سَّ ة  اأحزاٌب تقليدية )زعامات وطنيَّ ة  اأ�سوُل ن�ساأتها، فثمَّ اأي�سًا من حيث  مذهٍب حمدَّد، مقابل حمازبني من خمتلف الطوائف واملناطق(. كما تختلف 

ل  ٍ لتتحوَّ لت حول زعيٍم معنيَّ اأ�سا�ص امليلي�سيات، واأخرى ت�سكَّ العربيَّة والعامليَّة(، واأحزاٌب قامت على  ال�سيا�سيَّة  التيَّارات  اأ�سا�ص  اأحزابًا(، وعقائديٌة )على 

اأي�سًا من حيث امل�ستوى الفكري والعقائدي، فمنها ما ميتلك  اأخرى، تختلف االأحزاب  اإىل حزب. ومن جهة   
ٍّ
اٍر �سيا�سي ، ومن تيَّ

ٍّ
اٍر �سيا�سي اإىل تيَّ تدريجيًا 

. وينتج عن كل ذلك اختالف يف دور االأحزاب وموقعها   معنيَّ
ٌّ
ٍد دون اأن يكون لها طرٌح �سيا�سي عقيدًة �سيا�سيَّة وا�سحًة، ومنها ما يدور يف فلك زعيٍم حمدَّ

داخل املجتمع، وحتديداً من حيث عملية التن�سئة ال�سيا�سيَّة التي تقوم بها، وم�سمونها واأبعادها، ومن حيث العالقة مع ال�سلطات ال�سيا�سيَّة على امل�ستويني 

املحلي والوطني. 

ة والريا�سيَّة، ومن و�سائل االإعالم املقروءة  �سات االجتماعيَّة والثقافيَّة وال�سحيَّة والرتبويَّ ويتمتَّع عدٌد مهمٌّ من االأحزاب ال�سيا�سيَّة اللبنانية ب�سبكة من املوؤ�سَّ

ة متنوِّعة. وقد عزَّزت  �سيا�سيَّة وثقافيَّة واجتماعيَّة واقت�ساديَّ اأدواراً  االأحزاب  ا يعطي هذه  النقابات، ممَّ امتداد مبا�رش داخل  وامل�سموعة واملرئيَّة، ولديه 

ة، وتابع جزٌء كبرٌي منها تطوير  بكات خالل فرتة احلرب اللبنانيَّة ب�سكٍل ملحوٍظ حني تقا�سمت يف ما بينها املناطق واملرافق العامَّ االأحزاب قدرة هذه ال�سَّ

�سمي )وزارات 
َّ
خ�سي )ثروة �سخ�سية اأو ر�سيد احلرب( والر ية متعدِّدة، منها ال�سَّ �سها يف مرحلة ما بعد احلرب، م�ستفيداً من م�سادر مادِّ �ساته وتخ�سُّ موؤ�سَّ

�ساتها( واخلارجي )دعم مادِّي من ِقَبِل دوٍل اأو اأحزاب(. الدولة وموؤ�سَّ

هيمنتها  فر�ص  احلزبية/الطائفية  القيادات  حتاول  املجتمع،  �سمن  واملجاالت  امليادين  خمتلف  اإىل  �ساتها  موؤ�سَّ �سبكة  تو�سيع  اإىل  �سعيها  خالل  فمن 

العالقة امللتب�سة بني االأحزاب  العماليَّة واملهنيَّة، خالقًة بذلك نوعًا من  النقابات واجلمعيَّات والتعاونيَّات  �سات املجتمع املدينِّ، وحتديداً على  على موؤ�سَّ

النَّقابات  تفريغ  اإىل  ى  اأدَّ احلرب حتديداً  بعد  ما  النقابي يف مرحلة  القطاع  للهيمنة على  بينها  ما  االأحزاب يف  املدين هذه. ف�رشاع  املجتمع  �سات  وموؤ�سَّ

من م�سمونها واإبعادها عن دورها االقت�سادي واالجتماعي واإحلاقها وا�ستتباعها و�سبط حركتها مبا يخدم امل�سالح احلزبية والفئوية، دون اأيِّ اعتباٍر 

ملطالبها القطاعيَّة. وهذا ما يح�سل »حني ت�سبح مفاتيح احلركة املطلبية يف اأيدي قادٍة طائفيني معدودين، يتَّخذون حلركتهم منطقًا ال يظهر فيه للمطالب 

ٍد ما للفئات املعنيَّة بهذه املطالب حول مطالبهم وي�سبطون حركتهم،  ، ويحول انق�سامهم دون توحُّ
ٍّ
االقت�سادية االجتماعيَّة غري ح�سوٍر باهٍت اأو ذرائعي

فوق ذلك، مبا فيها املبادرة يف املجال االجتماعي-االقت�سادي )...(« ]بي�سون، 2008[. كما �ساهمت ال�سلطات ال�سيا�سيَّة يف عملية التَّهمي�ص هذه، من �سمن 

ل يف  ل التدخُّ جة، هدفها تدجني وجتزئة كلِّ قوة نقابية اأو عمالية اأو غريها، قد حتتجُّ اأو تعرت�ص على �سيا�ساتها اأو خططها. »اإذا ما �سكَّ
ِّ
خطة منهجيَّة ومتدر

�سمي يف �سوؤون احلركة 
َّ
ل الر ال�سوؤون النقابية �سمًة مالزمًة ملمار�سة ال�سلطة ال�سيا�سيَّة الر�سميَّة قبل اال�ستقالل وبعده، وعلى امتداد العهود، فاإنَّ عملية التدخُّ

لًة كل االأدوات املتاحة اأمام الدولة الإجناز هذه ال�سيطرة على النقابات، موقعًا وتنظيمًا ودوراً« ]حمدان،  النقابية بعد الطائف اتَّخذت طابع االندفاع متو�سِّ

ل املبا�رش يف القرار النقابي  اًل، عرب خلق عدد كبري من النقابات ذات الطابع الطائفي واملذهبي؛ وثانيًا، من خالل التدخُّ 1997، 105[؛ االأمر الذي اأُجِنَز، اأوَّ

ويف تنظيم النَّقابات الداخلي اإىل حدِّ �سللها وتق�سيمها )ان�سقاق االحتاد العمال العام عام 1997()*(؛ وثالثًا، يف عدم تفاعل احلكومات املتعدِّدة يف فرتة 

ما بعد احلرب مع مطالبها.
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ا يف ما يتعلق بالت�رشيعات والن�سو�ص القانونيَّة التي ترعى تاأ�سي�ص االأحزاب يف لبنان وعملها، ومن اأبرزها »عهد احلقوق املدنية وال�سيا�سيَّة الدول« الذي  اأمَّ

َنُه مقدِّمَة الد�ستور واملادة 13 منه، وقانوَن اجلمعيات لعام 1909، وقراَر جمل�ص الوزراء يف 8 اآب 2005. فهذه كلُّها تعترب ليرباليًة  مَّ وّقع عليه لبنان و�سَ

د االأحزاب يف لبنان ومتتُّعها بعدٍد من املحازبني  ية تاأ�سي�ص االأحزاب.  لكْن، على الرغم من ليربالية الن�سو�ص ومن تعدُّ
ِّ
د على مبداأ حر اإىل حدٍّ كبرٍي، وتوؤكِّ

واملنا�رشين ون�ساطها وحراكها وح�سورها الدائم يف املجال العام منذ قيام النظام ال�سيا�سي، وعلى الرغم كذلك من �سبكة موؤ�س�ساتها وم�ساركتها باأنواع 

اإلخ... وعلى الرغم  النقابية والطالبية،  البلدية والهيئات  النيابية واحلكومية واملجال�ص  لها يف خمتلف املجال�ص  ة ومتثيلها ومتثُّ العمليات االنتخابية كافَّ

ها تاأثري كلٍّ من النظامني ال�سيا�سي واالنتخابي  ل واالأ�سا�سي للحياة ال�سيا�سيَّة يف لبنان، وذلك لعدة اأ�سباب اأهمُّ من كلِّ ذلك، لي�ست االأحزاب هي النَّاظم االأوَّ

ره، اإ�سافًة اإىل تراجع فعالية العقائد واالأفكار والربامج يف حتديد االنتماءات داخل احليِّز ال�سيا�سي.  على النظام احلزبي واحلدُّ من دوره واحلوؤول دون تطوُّ

فال االنق�سامات ال�سيا�سيَّة داخل املجال�ص النيابية املتعاقبة يف لبنان حدثت على اأ�س�ٍص حزبية، وال ت�سكيل احلكومات قام على التمثيل احلزبي ]اخلازن، 

.]2002

خ ع�سية  اإ�سافًة اإىل ما �سبق، واإىل تاأثري كلٍّ من النظامني ال�سيا�سي واالنتخابي على النظام احلزبي، راحت االنق�سامات ال�سيا�سيَّة التي كانت قد ابتداأت ترت�سَّ

 )ميني/ي�سار؛ اإ�سالحي/حمافظ، اإلخ...( ميدُّ جذوره اإىل خمتلف فئات املجتمع وطبقاته وهيئاته 
ٍّ
ل اإىل فرٍز حزبي اندالع احلرب يف لبنان عام 1975، تتحوَّ

ًا عرب خمتلف مراحلها. فاالأحزاب التي دخلت احلرب يف بداياتها على اأ�سا�ص مواجهٍة عقائديٍة واختالف يف الربامج  بتها احلرب تدريجيَّ ومناطقه التي ذوَّ

هاته واآليات اإ�سالحه، خرجت منها بعد خم�سة ع�رش عامًا ميلي�سياٍت طائفيًة ومذهبيًة م�سلَّحًة، تهيمن، بوا�سطة  والنظرة اإىل النظام ال�سيا�سي وطبيعته وتوجُّ

القمع والقوة واالإق�ساء، على مقدِّرات مناطق حمدَّدة جغرافيًا وطائفيًا وب�رشيًا. وانطالقًا من تقوُقعها اجلغرايف وانح�سار كلِّ منها على منطقة يف جغرافية 

ٍت فكريٍّ وعقائديٍّ ناجٍت عن جمموعة عنا�رش مت�سافرة، اأبرزها: حمدَّدة، �ساركت االأحزاب يف مرحلة ما بعد احلرب يف احلياة ال�سيا�سيَّة بت�ستُّ

 خا�صٌّ باالأحزاب. فمن جهة اأوىل، مل ت�ستطع االأحزاب -التي ا�ستهلكت طروحاتها و�سعاراتها خالل احلرب- اأن جتدِّد 
ٌّ
اأواًل، بع�ص هذه العنا�رش ما هو داخلي

، ال من ِقَبِل حمازبيها اأو منا�رشيها وال 
ِّ
ها مل ُتَطاَلب بالقيام بنقٍد ذاتي فكرها وبراجمها يف املرحلة التي تلتها، اأو هي، باالأ�سح، مل جتد حاجًة اإىل ذلك، الأنَّ

 �سفحتها فعليًا وبناء م�ساحلة وطنية و�سالم �سلب. 
ِّ
ٍة وطنيٍة ت�سعى اإىل فتح حوار جدِّي وعميق حول احلرب من كافة جوانبها، ُبغية طي من ِقَبِل �سلطة �سيا�سيَّ

ومن جهة ثانية، مل تتمَّ م�ساركة االأحزاب يف احلياة العامة بعد احلرب على اأ�سا�ص الربامج والتطلُّعات ال�سيا�سيَّة، بل اإنَّ التحالفات االنتخابية بني االأحزاب 

 ولو مرحلي، وغالبًا ما كانت التحالفات االنتخابية يف هذه الفرتة مفرو�سة عليها من ِقَبِل امُلم�ِسِكني بامللف اللبناين، داخل 
ٍّ
مل تقم على برنامٍج �سيا�سي

 2000 ]االنتخابات النيابية يف لبنان  النظام ال�سوري، ب�سكٍل م�سَطنٍع وجامٍع لالأ�سداد �سمن الالئحة االنتخابية الواحدة، بهدف خدمة م�سالح خا�سة 

ذُهبها وتقوية ع�سبها داخل العديد من االأحزاب يف مرحلة ما بعد  د النَّعرات الطائفيَّة ومَتَ بني االإعادة والتغيري، 2002؛ �سليمان، 2007[. واإ�سافًة اإىل جتدُّ

ية  د اأداة زعامتية انتخابية- اإىل حدٍّ كبري يف ا�ستقطاب الناخبني حوله وا�ستمالتهم مبغريات مادِّ
َّ
احلرب، جنح جزٌء من االأحزاب -ال يعدو كونه اأكرث من جمر

ر االأول يف نتائج االنتخابات ]اإيليا، 2007[. وبالطبع، جنح  ، اأكان مااًل انتخابيًا اأو �سيا�سيًا، لي�سبح املوؤثِّ
ٍّ
متنوِّعة، حيث ا�سُتخِدَم عن�رُش املال ب�سكٍل اأ�سا�سي

1922 حتى انتخابات عام 2000 النيابية مل  لوا يومًا اأكرثية نيابية. فمنذ انتخابات عام  هم مل ي�سكِّ اأنَّ اإال  العديد من احلزبيني يف الو�سول اإىل الربملان، 

تتخطَّ ن�سبة احلزبيني يف الربملان متو�سطًا بلغت ن�سبته 20%، بينما �سيطرت، يف فرتة ما قبل احلرب، عائالت �سيا�سيَّة حمدَّدة على اأكرث من 60% من مقاعد 

املجال�ص النيابية ]اخلازن، 2002[. اأما بالن�سبة اإىل انتخابات عام 2005، وعلى الرغم من اأنَّ اأكرثية النواب قد انُتخبوا من �سمن لوائح طغت عليها التيارات 

ًا منها مل يقدِّم برناجمًا �سيا�سيًا للحكم، اأو برناجمًا �سيا�سيًا بدياًل  لوا الحقًا كتاًل نيابية على اأ�سا�ص انق�سامات �سيا�سيَّة؛ فاإنَّ اأيَّ ة اأو االأحزاب، و�سكَّ ال�سيا�سيَّ

ًة، ثابتًة وقادرًة على احلكم، الأنَّ  ًة فعليَّ ًة �سيا�سيَّ ل اأغلبيَّ للمعار�سة من خارج ال�سلطة. كما مل ت�ستطع هذه الكتل النيابية، على الرغم من حتالفاتها، اأن ت�سكِّ

جوهر الت�سارع يف ما بينها كان يزال قائمًا على تقا�سم ال�سلطة والنفوذ ال�سيا�سي واملكا�سب العامة، بني الطوائف وداخل كلٍّ منها.

هًا �سيا�سيًا حمدَّداً حتقَّق  ثانيًا، يرتبط بع�ص اآخر من هذه العنا�رش بقواعد امل�ساركة ال�سيا�سيَّة التي فر�ست على االأحزاب يف مرحلة تطبيق اتفاق الطائف توجُّ

ل اإمكانيات التناف�ص ال�سيا�سي املتعدِّد واملتنوِّع  ا عطَّ ، وفقًا ملعادلة �سلبية اأو لثنائية �سلبية، اأي ثنائية »مع اأو �سد«، ممَّ على اأ�سا�سه فرز االأحزاب ب�سكٍل جذريٍّ

والقائم على اأ�سا�ص الربامج. فاأ�سبحت م�ساركة االأحزاب ال�سيا�سيَّة رهنًا بقبولها، لي�ص فقط باتفاق الطائف، بل حتديداً بو�ساية النظام ال�سوري واملوافقة 

ة اأهمية اأو اعتبار لالنق�سامات الفكرية والعقائدية. وال تزال هذه املعادلة ال�سلبية هي النَّاظمة  على تطبيقه الكيفي واالعتباطي لهذا االتفاق، حيث مل يعد ثمَّ

لة  للحياة ال�سيا�سيَّة يف اللحظة الراهنة، حتى بعد انتفاء االنق�سام حول و�ساية النظام ال�سوري على لبنان مع ان�سحاب جي�سه منه، متَّخذًة ثنائية جديدة معطِّ

ع ال�سيا�سي.. ثنائية تقوم يف ِكال قطبيها على تقاطع م�سالح وحتالفات ظرفية وتكتيكية، اأبعد من اأن تكون برامج وم�ساريع اإ�سالحية تطال  بدورها للتنوُّ

ة واالجتماعيَّة والثقافيَّة. خمتلف ميادين احلياة العامة ال�سيا�سيَّة واالقت�ساديَّ

ة على امل�ستوى العاملي. فمن ناحية، خلَّف انهيار االحتاد ال�سو?ياتي ومنظومته  ثالثًا، ومن هذه العنا�رش، اأي�سًا، ما هو مرتبط بالتحوُّالت ال�سيا�سيَّة والفكريَّ

ال�سيا�سي  الفكر  اأي�سًا على م�ستوى  بل  اال�سرتاكي،  بالنظام  تنادي  التي  تلك  اأو  ال�سيوعية  االأحزاب  لدى  لي�ص فقط  فراغًا و�سياعًا،  ة  واالقت�ساديَّ ال�سيا�سيَّة 

ُح العقيدة الليربالية -منذ 
ْ
هات ال�سيا�سيَّة منذ احلرب العاملية الثانية؛ وَطر ب�سكٍل عام. فزواُل الثنائية »اال�سرتاكية-الليربالية« التي ا�ستقطبت معظم التوجُّ

ه، اأف�سحا يف  ع انت�سار اقت�ساد ال�سوق على جمتمعاٍت دانت لعقود باالقت�ساد املوجَّ مطلع الت�سعينات من القرن املا�سي- بو�سفها عقيدًة مهيمنًة مع تو�سُّ

ات اخلا�سة )دينية، مذهبية، اإثنية، عرقية، اإلخ...(، على ح�ساب العقائد واالنتماءات ال�سيا�سيَّة. وقد تركت هذه التحوُّالت  م اإيديولوجيَّة الهويَّ املجال اأمام تقدُّ

اخلارجيَّة، حكمًا، تاأثريها على االأحزاب يف لبنان، وحتديداً على االأحزاب العقائدية.

اأبرز االأحزاب النا�سطة يف لبنان حاليًا )*(

�سنة التاأ�سي�ص

1983االأحبا�ص

1975حزب االحتاد

1975التنظيم ال�سعبي النا�رشي
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2006تيار التوحيد اللبناين

2006التيار ال�سيعي احلر

1996تيار الكفاءات

2006تيار املجتمع املدين

يف الت�سعيناتتيار امل�ستقبل

يف الت�سعيناتالتيار الوطني احلر

1964اجلماعة االإ�سالمية

د الدميقراطي 2001حركة التجدُّ

1982حركة التوحيد االإ�سالمية

1999حركة ال�سعب

1999حركة النا�رشيني الدميقراطيني

2004حركة الي�سار الدميقراطي

1991حركة اأمل

1940حزب البعث العربي اال�سرتاكي

2005حزب البيئة

حزب الت�سامن امل�سيحي

1949احلزب التقدمي اال�سرتاكي

2004حزب احلوار الوطني

2001احلزب الدميقراطي اللبناين

1922احلزب ال�سيوعي اللبناين

2004حزب العمال الدميقراطي

1993حزب القوات اللبنانية

1932احلزب ال�سوري القومي االجتماعي

1985حزب اهلل

2006حزب املردة

1936حزب النجادة

2006احلزب الوطني العلماين الدميقراطي

1958حزب الوطنيني االأحرار

1991حزب الوعد

1906الرمغافار

1906الط�سناق

1936الكتائب

1943الكتلة الوطنية

2001املنرب الدميقراطي

1908الهن�ساق

ٍل و�سامٍل عن االأحزاب والتيارات واحلركات ال�سيا�سيَّة يف لبنان، منذ تاأ�سي�ص دولة لبنان الكبري وحتى يومنا هذا، راجع: اأ�ستي واأ�ستي،  )*( لعر�ٍص مف�سَّ

www.appstudies.org :2007، على املوقع التال
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و�سائل  يف  االجتاهات  وبتعدُّد  �سوره،  اختالف  على  التعبري 

يقوم  التي  للـ«مناظرة«  ل  اأوَّ اِر�ٌص  مُمَ املدين  فاملجتمع  االإعالم. 

املجال  ولكنَّ  وحريتها.  وعالنيتها  وجودها  على  العام  املجال 

وو�سائل  ال�سيا�سي  املجتمع  وي�سمُّ  الدولة  حول  ُل  يت�سكَّ العام 

يواجه  هو  بل  املدين،  املجتمع  يف  تدخل  ال  كلُّها  وهذه  االإعالم، 

املجتمع   ( بع�سه  اأو  الثاين  اإىل  ه  ويتوجَّ )الدولة(  االأول  املّكون 

اإدارة ال�ستن�سار ما  اأو  ال�سيا�سي( ويتخذ الثالث ) االإعالم( حليفًا 

ى »الراأي العام« يف م�ساألة من امل�سائل، اأْي لتكوينه وتوجيهه  ُي�سمَّ

اأو لتحريكه. ويتقاطع مفهوم »املجتمع املدين« اأي�سًا مع مفهوم 

ت�ستغرقه  قد  االأخري  املفهوم  هذا  ولكنَّ  االجتماعيَّة«،  »احلركة 

مبو�سوع  من�سغاًل  يكون  قد  اإذ  عليه،  تغلب  اأو  ة  ال�سيا�سيَّ ال�سفة 

يدلُّ  قد  العام. وهو  م�سلكها  اأو  اأو متثيلها  تكوينها  ال�سلطة جلهة 

اأي�سًا على �سكٍل بعينه من اأ�سكال تعبري املجتمع املدين عن مطالبه، 

نف�سه. الظهور  ولي�ص على هذا  ما،  اأ�سكال ظهوره يف ظرٍف  ومن 

اأو  وثابتة  مة  منظَّ جهاٍت  من  اأ�سا�سًا  املدين«  »املجتمع  ُل  يت�سكَّ

قادرة على بع�ص التنظيم والثبات. اإال اأنَّ ظهوره ون�ساطه يتَّ�سمان 

التجان�ص  عن  وُبعدها  االأقطاب  وبكرثة  ال�سديد  ع  بالتنوُّ عادًة 

-الظهور  هذين  اإنَّ  ُثمَّ  ة..  الالمركزيَّ وغلبة  املحلِّي  ع  وبالتوزُّ

احلقوقيَّة  املطالبة  حاالت  -يف  يتَّخذان  ما  كثرياً  والن�ساط- 

�سفة  اأي�سًا-  ة  االجتماعيَّ اخلدمة  حاالت  بع�ص  ويف  خ�سو�سًا 

�سة 
ِّ
»احلملة« املفتوحة مبدئيًا اأمام م�ساركة املواطنني، بل املحر

الغاية  ذات  تة  املوؤقَّ التعبئة  يجعل  ما  وهو  امل�ساركة.  على  لهم 

املخ�سو�سة �سمًة بارزًة من �سمات »املجتمع املدين« يف حاالت 

ن�ساطه، مُتيُِّزُه، يف االأ�سلوب عن ركون املجتمع ال�سيا�سي الغالب 

 اأو امُلدََّعى(، اأْي اإىل تغليب االأدوار 
ِّ
اإىل اعتماد »التمثيل« )الفعلي

ة  التَّعبويَّ ال�سمة  هذه  تغلب  وحني  ن�ساطه.  معظم  يف  ة  القياديَّ

-فعاًل ال قواًل- على ن�ساط املجتمع املدين، يكون هذا االأخري قد 

ًا من الدميقراطيَّة »املبا�رشة« يعوِّ�ُص، اإىل حدٍّ  حّقق اقرتابًا جزئيَّ

من  كثرٍي  حاجات  عن  التمثيليَّة  للدميقراطيَّة  املحتوم  الُبْعَد  ما، 

اأو�ساط املجتمع وقطاعاته املختلفة، اأو عن ممار�سة »املمثِّلني« 

اأو تلك من القطاعات واالأو�ساط  ال�سيا�سيِّني �سيا�ساٍت َتغنُبُ هذه 

 غريها.
َ
املذكورة، اأو ُتهِمُلها لُتَحاِبي

9.2 َلْب�ٌش على َلْب�ش

ومع اأنَّ �سورة املجتمع املدين ال َتْخُلو من التعقيد يف اأيِّ جمتمع، 

فاإنَّ »لبننة« مفهومه زادته َلْب�َسًا وزادت حدوده اإبهامًا. فاإذا نحن 

�سدَّدنا على �سفة »املدينِّ« وحملناها على معناها ال�سيِّق، مل يبَق 

خالل ال�سنوات االأخرية على اخل�سو�ص �سيء ُيذكر من املجتمع 

مقابلُة  ال�سيِّق«  »املعنى  بـ  واملق�سود  لبنان.  م يف  املنظَّ املدين 

ُيرِبَز يف مواجهة  اأن  لالأّول  يت�سنَّى  اًل، بحيث  اأوَّ  
ِّ
لل�سيا�سي املدينِّ 

واملطالَب  ة  االجتماعيَّة-االقت�ساديَّ الفئات  مطالَب  الثاين  هذا 

ب�سواء.  �سواًء  وال�سيا�سيَّة،  املدنيَّة  ات  واحلريَّ باحلقوق  املتعلِّقة 

فئاُت  ولي�ست  اأو�ساٍع  فئاُت  ة  االجتماعيَّة-االقت�ساديَّ فالفئات 

القرى  )وحتى  والطوائف  العوائل  غرار  على  تقاليد،  اأو  اأ�سوٍل 

ات واحلقوق املدنيَّة وال�سيا�سيَّة حمكومٌة  واالأحياء( مثاًل. واحلريَّ

ة، حتى لو كانت حقوقًا وحريات تخت�ّص  مبعايري امُلَواَطَنة العامَّ

اأي�سًا  كانت  ولو  وحتى  املواطنني،  من  حمدودة  جمموعة  بها 

يًة من حرياته.
ِّ
حقوقًا ملواطٍن واحٍد اأو حر

وائف والعوائل -مبا هي كذلك- حقوقًا  وما من ريب يف اأنَّ للطَّ

ها  ، ويعزُِّز بع�سَ
ٍّ
ياٍت يرعاها القانون يف كلِّ نظاٍم دميقراطي

ِّ
وحر

ًا، واأنَّ من حّقها اأن تدافع عن هذه  القانوُن اللبناين تعزيزاً خا�سَّ

ت�سعى  اأن  �سة فيها  املوؤ�سَّ الهيئات  يات، ومن حّق  
ِّ
احلقوق واحلر

ا االأولوية يف رعاية احلقوق االجتماعيَّة- اىل خدمة اأبنائها. اأمَّ

املدنيَّة  املواطنني  وحقوق  الدارج،  مبعناها  ة،  االقت�ساديَّ

اأو  ة  الطائفيَّ الهيئات  اإىل  ت�سليمها  ي�سح  ة، فال  العامَّ وال�سيا�سيَّة 

اجلهات العائليَّة. الأن ذلك قد ال يخدم يف الواقع م�سلحة اأ�سحاب 

ُي�سّطر اىل  قد  اأن املجتمع املدين  ُي�ساف اىل ذلك  هذه احلقوق. 

�ص 
ّ
فتعر طائفية  �سبغة  ذات  هيئات  تعار�سها  مطالب  دعم 

اأن  كما  طائفية.  ت�سنيفات  اأو  اإنق�سامات  اىل  احلقوق  اأ�سحاب 

يوؤدي  قد  �سيا�سية-طائفية  مل�سالح  احلقوق  اأ�سحاب  اإخ�ساع 

وم�ساحلهم  تتعار�ص  نتائج  اإىل  اأو  بينهم  نزاعات  ن�سوب  اىل 

اأّن ذلك قد ي�سّجع قيام املجموعات  كاأ�سحاب لهذه احلقوق. اأي 

ال�سيا�سية-الطائفية با�ستغالل الفئات املدنية التي تّدعي متثيلها. 

ومهما يكن من اأمر، يبدو اأّن هذه املجموعات تفتقر اىل اأي �سمة 

معروفة من �سمات املدنية اإذا طّبقنا عليها معايري التعريف العام 

للمجتمع املدين.«.

حاًل  باملو�سوع  املعنيون  اللبنانيون  املراقبون  وجد  ولقد 

جمتمٍع  بني  ما  التمييز  باعتماد  امل�سطلح  يف  االإ�سكال  لهذا 

«. فاإذا نظروا يف قطاع اجلمعيَّات اللبناين 
ٍّ
« واآخر »اأهلي »مدينٍّ

اآل فالن« التي ُتعنى بخدمة  اأطلقوا على »جمعية  )وهو �سا�سٌع( 

املحتاجني من اأبناء العائلة اأو باإ�سنادهم، ا�سم »جمعية اأهلية« 

-التي  االأخرى  اجلمعية  وعلى   ،)communal association(

باإ�سالٍح  اأو  ة  ال�سخ�سيَّ لالأحوال  مدينٍّ  بقانوٍن  مثاًل  تطالب 

حقوق  عن  تدافع  اأو  النيابية  االنتخابات  لنظام  قانوينٍّ 

فينتهي   )civil association( ًة«   مدنيَّ ًة  »جمعيَّ ا�سم  الن�ساء- 

االأمر، يف الواقع، اإىل تقلي�ٍص �سديٍد للعن�رش »املدين« يف قطاع 

ُح  اجلمعيات. ولي�ست بني اأيدينا  درا�سٌة جامعة اأو درا�سات ُتو�سِ

ة  اأو�ساع هذا القطاع و وتقّيمها جلهة الفاعلية والتغطية الفئويَّ

واالإقليميَّة و�سواهما، لكّننا نعلم اأنَّ اجلمعيات التي اأُِخَذ بها علٌم 

وخرٌب من احلكومة ُتَعدُّ باالآالف. غري اأّن الكثري منها غري عامٍل 

اأنواٍع من   ينح�رش يف تزكية 
ٍّ
اأو يقت�رُش عمُله على ن�ساٍط �سكلي

متوا�سعة  موازنة  اإنفاق  ي�سوِّغ  اأو  اأحيانًا،  املحليَّة  الوجاهة 

من  جهة  من  اأو  الوزارات  اإحدى  من  املالية  امل�ساعدة  قوامها 

ة القيِّمني على  اجلهات ال�سيا�سيَّة القادرة التي حتر�ص على مودَّ

اجلمعيَّة.

وحني نتحدث عن اجلمعيَّات نتحدَّث عن �سبكٍة اأ�رشنا اإىل ترامي 

اخلدمي  بني  ما  ع  تتوزَّ فهي  وتعقيدها.  عها  تنوُّ و�سّدة  اأطرافها 

واالإنائي واملطلبي واحلقوقي. وهي تتناول، تبعًا لالخت�سا�ص، 

اإىل   
ِّ
املهني والتاأهيل  التَّعليم  من  اجلماعية  احلياة  وجوه  �سائر 
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ة، ومن الثقافة )مبا فيها الثقافة ال�سيا�سيَّة( اإىل الريا�سة  ال�سحَّ

والبيئة، ومن دعم �سغار املنتجني اإىل العناية باأو�ساع املعوَّقني، 

ومن  االأطفال،  بحقوق  العناية  اإىل  الن�ساء  بحقوق  العناية  ومن 

اإلخ...  القرى،  نظافة  اأو  التلقيح  حمالت  اإىل  والرق�ص  املو�سيقى 

وبع�ص اجلمعيَّات يعتمد ال�سيغة التعاونيَّة بني اأع�سائه اأو اأع�ساء 

ع، وبع�سها ي�ستنفر اجلهات  جمهوره، وبع�سها يعوِّل على التطوُّ

االأفق  �سيق  اجلمعيات  وبع�ص  اأعماله.  لتمويل  يًا  مادِّ القادرة 

ع 
ِّ
يقت�رش جمال ن�ساطه على عائلٍة اأو قريٍة، وبع�سها كبرٌي متفر

وبع�سها  خمتلفة..  حمليٍَّة  وجماعاٍت  مناطق  بني  ن�ساطه  يوزِّع 

ًة، وبع�سها يجهد لتنويع  ًة اأو مذهبيَّ يتبع مبا�رشًة مراجَع �سيا�سيَّ

وما  الوطنيَّة  ال�سوؤون  اإىل  اهتمامه  دائرة  وتو�سيع  ا�ستقطابه 

ٍة اأو منفتحٍة على  يًا التقدُّم يف حلٍَّة علمانيَّ �ساعًا، متوخِّ اها اتِّ يتعدَّ

 يف االأقل. وقد تندمج 
ِّ
 وال�سيا�سي

ِّ
اأو�ساط متعدِّدة االنتماء الطائفي

النقابية،  االحتادات  ها  اأهمِّ من  �سبكاٍت  يف  متجان�سة  جمعيات 

ع املدار�ص  ، اأو يف جمال اآخر جتمُّ ويتوِّجها االحتاد العمالُّ العامُّ

ع تبعيُّتها  الكاثوليكية الذي يرعى مئات من املدار�ص التي تتوزَّ

عت  توزَّ اللذان  عان  التجمُّ وكذلك  عديدٍة،  هيئاٍت  بني  املبا�رشة 

بينهما »منظمات غري حكومية« ن�ساأت اأو بداأ التن�سيق بينها يف 

اأعوام احلرب، اإلخ...

الق�سايا  خ�سوع  اأّن  اإىل  االإ�سارة  هو  هنا  نا  يهمُّ ما  اأنَّ  على 

للهيمنة  املدنية،  احلقوق  اأو  االقت�سادية،   - االجتماعية 

احلاالت  معظم  يف  الطائفية   - ال�سيا�سية  لالإعتبارات  املبا�رشة 

يك�سف بو�سوح امل�ستوى املتبّقي من »مدنّية« ما ميكن ت�سميته 

»املجتمع املدين اللبناين«.

ة ال�سيا�سيَّة« للنقابات 9.3 اإلغاء»املدنيَّ

ل  ويكفي مثاالن هاّمان الإي�ساح عالقة اال�ستتباع هذه. املثال االأوَّ

هو و�سع النقابات التي ت�سّكل ركنًا اأ�سا�سيًا من اأركان »املجتمع 

اأ�سحاب  عات  وجتمُّ ة 
َّ
احلر املهن  اأرباب  واحتادات  املدين«، 

للنقابات  فاإن  اإخت�سا�ساتها  جمال  اإت�ساع  اىل  ونظراً  االأعمال. 

واالإحتادات عالقات مبا�رشة مبعظم االإهتمامات االإجتماعية - 

االإقت�سادية. ولقيا�ص فعالية دور النقابات يف تلبية املتطّلبات 

االأولية لتاأ�سي�سها الّبد من اإجراء مقارنة بني الو�سع ال�سائد اليوم 

العامُّ  الُّ  العمَّ االإحتاد  كان  وقد  قرن.  ربع  حوال  قبل  والو�سع 

يف املرحلة االأخرية من احلرب االأهلية )وهي مرحلة كانت غري 

موقع  يف  ة(  التقليديَّ ة  االجتماعيَّة-االقت�ساديَّ للمطالب  مواتيٍة 

ا�ستمرار  ناه�ست  التي  املختلفٍة  االجتماعيَّة  القوًى  بني  �سدارة 

بني  امليلي�سيات  اأن�ساأتها  التي  احلواجز  برفع  وطالبت  احلرب 

عن  بنف�سه  ناأى  اد  االحتِّ اأنَّ  ذلك  معنى  وكان  اللبنانيني.  فئات 

القوى ال�سيا�سيَّة، اأي اجلهات املتحاربة التي كانت م�سيطرة على 

َع يف مواجهتها فجاهر مبطلب  و�سَ املجتمع يف ذلك الوقت، ومَتَ

-
ِّ
االجتماعي املجال  اأِي  »اخت�سا�سه«،  جمال  من  اأو�سع  مدين 

ة على اأ�سدها يف تلك االآونة  االقت�ساديِّ )كانت االأزمة االقت�ساديَّ

االحتاد  اقرتب  اخلطوة  بهذه  النقد(.  لقيمة  رد  املطَّ االنهيار  مع 

 اأ�سمل واأعمق يتعلَّق بحياة املواطنني 
ٍّ
من معاجلة جماٍل حقوقي

و�سالمة البالد و�سلمها ووحدة الدولة و�سيادتها. اىل ذلك الميكن 

اإغفال امل�سكالت التنظيمية الكبرية التي واجهتها النقابات قبل 

احلرب وبعدها حتت التاأثري ال�سديد للطائفية ال�سيا�سية.

يبدو من حال احلركة  اإىل ما  امُلقاَرنة،  لغر�ص  اإذا نظرنا،  حتَّى 

ال�سورة  لهذه  اً  جدَّ خُماِلفٍة  ح�سيلٍة  على  لوقعنا  اليوم،  النقابيَّة 

�ست له 
ّ
ز الذي تعر  املركَّ

ِّ
 الطائفي

ِّ
اأف�سى اإليها االإخ�ساع ال�سيا�سي

ة. فقد اقت�سمت التنظيمات  تلك احلركة يف مرحلة الو�ساية ال�سوريَّ

�سبه  ب�سورة  بينها  ما  يف  النقابات  الطائفية(  )اي  ال�سيا�سية 

كلية، فباتت حركتها وردود فعلها مرتهنة للمواجهات بني هذه 

نهاية  يف  النقابي،  العمل  خرج  وهكذا  وحل�ساباتها.  التنظيمات 

ك حتت لواء املطالب 
ُّ
ته االأ�سا�سيَّة واأ�سبح التَّحر املطاف، عن جادَّ

اأهلي   ? �سيا�سي  �رشاع  يف  اأداة  ة  االجتماعيَّة-االقت�ساديَّ

يتجاوز كثرياً حدود هذه املطالب، وباتت احلركة النقابية تقف 

االأمور اىل هذه احلال  اأهلي عنيف. وقد و�سلت  نزاع  على عتبة 

املزرية نتيجة للرتتيبات الطائفية الفا�سحة التي ُو�سعت الإجراء 

االنتخابات النقابية واأ�سبحت تقليداً �سيا�سيًا دارجًا ال ت�سّذ عنه 

ة، بل لعلَّها طليعة امللتزمني به. وي�سري ذلك 
َّ
نقابات املهن احلر

ة بني الطوائف  اأي�سًا اىل اأّن ال�رشاعات االجتماعيَّة- االقت�ساديَّ

اإىل  امُلَواَتَية  ة  ال�سيا�سيَّ ات  املحطَّ عند  تنحو  دائمًا(  قائمة  )وهي 

اأي  »الكلِّية«،  بـ  و�سفها  ي�سحُّ  منها،  اأعمَّ  منازالت  يف  االندراج 

ع ي�سُهُل اإلبا�ُسُه َلُبو�َص   متو�سِّ
ٍّ
اأنها ت�سبح بعداً من اأبعاد نزاٍع اأهلي

العنف امل�سلِّح عند اللزوم.

ًا من جهود  مهمَّ  جانبًا 
ِّ
النقابي للعمل   

ُّ
الطائفي الت�سيي�ص  ل  ي�سكِّ

برّمته.   
ِّ
-االجتماعي االقت�ساديِّ املجال  يف  الطائفية  اإقحام 

عت هذه اجلهود و�سملت جوانب اأخرى يف هذا املجال، مبا 
ّ
وتو�س

يف ذلك اال�ستخدام وال�سّلم الرتاتبي للم�ستخدمني، يف احلد االأدنى، 

والت�سدير  واال�سترياد  واالإن�ساء  اال�ستثمار  اأن�سطة  اىل  وامتداداً 

اىل درجة �سار ميكن احلديث فيها عن الراأ�سمال الطائفي ) رغم 

الدقة(.  من  الو�سع مبزيد  هذا  لتقييم  كافية  توّفر معطيات  عدم 

وقد عّززت احلرب هذا التوّجه بعزلها املناطق والفئات الطائفيَّة 

على  منها  كربى،  ة  اقت�ساديَّ موؤ�س�سات  لكّن  بع�ص.  بع�سهاعن 

التوّجه  �سبيل املثال عدد من امل�سارف، ظّلت م�ستثناة من هذا 

الطائفية على م�ستوى  ال�سبغة  ب�سورة عامة. وعلى رغم وجود 

اأنحاء  جميع  يف  فروعها  ن�رشت  واإنها  واإدارتها،  البنوك  ملكية 

االأغلبية  طائفة  من  موظفيها  اإختيار  اىل  متيل  وكانت  البالد. 

الإجتذاب  كو�سيلة  الفرع  فيها  يوجد  التي  املنطقة  يف  ال�سكانية 

خمتلف  نوع  اىل  ذلك  فاأدى  معهم،  التوا�سل  وت�سهيل  الزبائن 

وم�ساعيها  ال�سوق  قوى  اأّن  يف  ريب  وال  الطائفي.  التجان�ص  من 

لتوحيد املمار�سات االإقت�سادية َكَبَحت بالتاأكيد حركة  التقوقع 

اي�سًا  ينطوي  الت�سذرم  لكّن  واملناطق.  للطوائف  االإقت�سادي 

نفتقر  مازلنا  اأننا  مع   ، امل�ستفيدون  يجنيها  هائلة  عوائد  على 

العقود  خالل  حدثت  التي  التطورات  لتقييم  كافية  معطيات  اىل 

االأخرية.
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بالن�سبة اىل املجتمع املدين، هي  الو�سع  لهذا  والداللة اخلطرية 

ائفيَّة باتت ت�سيطر على حركة مطالب  اأنَّ الزعامات ال�سيا�سيَّة الطَّ

منها  املوؤ�س�سات  الرئي�سية،  االجتماعيَّة  ة  االقت�ساديَّ الفعاليات 

الإتخاذ  عليها  فت�سغط  نفوذها،  حميط  �سمن  العاملة  واالأفراد، 

احلركة  هذه  باتت  كما  الزعامات.  هذه  م�سالح  تخدم  قرارات 

اأنَّ  املعروف  الزعامات. ومن  تبعًا مل�سالح هذه  للتَّ�سخري  قابلًة 

الراأ�سماليَّة يف لبنان مل يكونا  العمل النقابي و�سلوك الفعاليات 

الظروف  ويف  واأطرافه.   
ِّ
ال�سيا�سي اع  ال�رشِّ عن  قط  منف�سلني 

االإجتماعية  املطالب  ذات  اىل  بدقة  ال�سيا�سيون  ينتبه  العادية 

االإقت�سادية التي تتمّتع يف احيان كثرية بحرية ممار�سة ال�سغط 

العالقة بني  اأجل مطالبها. وهذه  من   )LOBBYING( ط 
ّ
والتو�س

اإحدى و�سائل قيا�ص تطور  امل�سالح االقت�سادية والطائفية هي 

االقت�سادية  امل�سالح  تتغّلب  وفعاليته. وعندما  املدين  املجتمع 

مدين  جمتمع  يف  ودينامية  ة 
ّ
حر حركة  اىل  موؤ�رشاً  ذلك  يكون 

تقليدية.  اأو  انق�سامات«طبيعية«  �سطوة  حتت  واقع  غري  متنّوع 

حتت  االإقت�سادية  االإجتماعية  املطالب  حركة  تقع  عندما  لكْن 

هذه  عن  التعبري  ي�سعف  الطائفيني،  الزعماء  من  حفنة  �سيطرة 

املطالب، فيما حتول االنق�سامات دون توحيد جهود جمموعات 

مُتنع  كذلك  اإياها.  املطالب  لدعم  معينة  ? اقت�سادية  اجتماعية 

االإجتماعية  ال�ساحة  يف  مببادرات  القيام  من  املجموعات  هذه 

? االإقت�سادية بذرائع ال عالقة لها اأحيانًا بال�سيا�سات الداخلية 
النتيجة تهمي�ص  (، فتكون  اإ�رشائيل مثاًل  ) ال�رشاع مع  اللبنانية 

وتزييفها  فا�سحًا  تهمي�سًا  االإقت�سادية   ? االإجتماعية  احلركة 

الي�سارية منذ زمن  ال�سيا�سية  التجمّعات  ذلك  ) الحظت  ب�رشاوة 

ي النواحي االأ�سا�سية لهذه الظاهرة(. طويل دون تق�سّ

ز الدوائر 9.4 الطائفيَّة والمتيُّ

امل�ساألة  تتناول  ال  الطائفيَّة  ال�سيا�سيَّة  القوى  اأنَّ  هذا  يعني  هل 

قدرة  متتلك  الطائفيَّة  القيادات  اأّن  يعني  بل  كاّل،  ؟  االجتماعيَّة 

كافية على حجب مظهر احليوية يف املجتمع املدين. فهذه القوى 

تتعامل مع امل�ساألة االجتماعيَّة - االإقت�سادية من منظور فوقي 

)منظور القمة( ح�رشاً، وت�سرّيها وفق م�ساحلها. وعادة ما تكون 

اأعمال من طائفة  باأ�سحاب  االإقت�سادية مرتبطة  امل�سالح  هذه 

معّينة يتحلَّقون حول زعامة املجموعة الطائفية يف بالٍد يعجز 

وردع  ال�رشعيَّة  التجارية  االأعمال  حماية  عن  فيها  القانون 

املنا�سبة.  باحلماية  هذه  تتمّتع  حني  ال�رشعيَّة  غري  االرتكابات 

هكذا، ال يجد اأ�سحاب االأعمال اأنف�سهم يف و�سع ميّكنهم من اإلزام 

القيادات الطائفيَّة باإنتهاج �سيا�سة ُتَراِعي م�ساحلهم ما مل يقبلوا 

التجارية  اأعمالهم  يف  ت�ساركهم  التي  القيادات  هذه  اإمالءات 

هذا  ويتوافق  باملافيوي.  و�سفه  ميكن  و�سع  فين�ساأ  اأحيانًا، 

املنحى وطبيعة الطائفة مبا ميثل من التقاء �سيا�سي ال تنف�سل 

والعام  اخلا�ّص  بني  فيه  فرق  وال  االقت�ساد،  عن  ال�سيا�سة  فيه 

وحيث ال يفرتق القانون عن العرف املحلي. 

االجتماعيَّة  للق�سايا  الطائفيَّة  »االإدارة«  من  النوع  هذا  اإنَّ 

ي اإىل حلوٍل �سليمة . اإّنه يلّبي مطالب عمالية  ة ال ُيف�سِ االقت�ساديَّ

وال  العمل،  واأ�سحاب  العمال  بني  العالقة  نطاق  خارج  معيَّنة 

ل هوؤالء كامل امل�سوؤوليات التي تقع على عاتقهم اإزاء  الفقر  يحمِّ

لهم  املتزايد والبطالة وتردِّي معا�ص الفئات ال�سعيفة. وهو اإذا حمَّ

�سيئًا من هذا كلِّه، فاإن النظام يفر�ص و�ساطة ال�سا�سة اأو الهيئات 

نف�سها،  الطائفيَّة  القيادات  ل  تتدخَّ كهذه  حاالت  ويف  ال�سيا�سيَّة. 

اأو الدول التي ت�سملهم برعايتها ال�ستغالل العوز مقابل احل�سول 

على الوالء ال�سيا�سي، وذلك على ح�ساب املعوزين اأو على ح�ساب 

القيادات  تعالج  العامِّ   
ِّ
ال�سيا�سي م  التاأزُّ ظروف  ويف  الدولة. 

الطائفية م�سكلة البطالة بتجنيد النا�ص يف امليلي�سيات وباللجوء 

اىل اآليات �سيا�سية اأخرى. وعندما تكون الظروف اأقّل حدة ت�ستغّل 

خريية  اأنها  ُيزعم  التي  اأو  اخلريية،  االأعمال  املذكورة  القيادات 

حل�سد التاأييد يف االإنتخابات واملنا�سبات. وما يتبّقى من امل�سكلة 

ُيحّل عن طريق الهجرة اأو التحويالت املالية للمهاجرين، اأو يبقى 

ال  ذلك  وكّل  ملتوية.  باأ�ساليب  لُيعالج  الهام�ص«   « على  مركونًا 

ويلّبي  معّينة  مطالب  عن  يدافع  متما�سكًا  مدنيًا  جمتمعًا  ينتج 

حاجات متنوعة ومتنافرة، بل ميّهد الطريق اىل نزاع اأهلي.

9.5 �سعود احلركة املدنية اللبنانية و�سقوطها

فهو   »
ِّ
»االأهلي جانب  من  »املدينِّ«  ال�ستتباع  الثَّاين  املثال  ا  اأمَّ

وبني  ومدنية.  �سيا�سية  حقوق  لنيل  املنا�سلة  احلركات  مثال 

يف  احلركات  هذه  �سهدتها  التي  للنَّه�سة  �ساملة  درا�سة  اأيدينا 

ممتازة  اأطروحة  وهي  خ�سو�سًا،  الت�سعينات  من  الثاين  الن�سف 

ى  م�سمَّ حتت  كرم  ي  ُيح�سِ كتاب.  يف  راً  موؤخَّ �سدرت  كرم  لكرم 

االأغرا�ص،  متنوِّعة  »حمالت«  املرحلة  تلك  يف  املدنيَّة  احلركة 

اتَّخذت  هيئاٌت  اإطالقها  تولَّت  عمومًا،  الطابع  حقوقيَّة  لكنها 

اأ�سا�سًا  )اأي  القوى احلاكمة  �سفة »اجلمعيَّة« وكانت م�ستقلَّة عن 

ومواِجهة  احلرب(  من  املتحدِّرة  ال�سيا�سيَّة  الطوائف  قيادات  عن 

املتاأتية  الق�سايا  يف  نف�سها،  القوى  لهذه  ورائها  ومن  للدولة، 

اأ�سول  اعتبار  دون  الهيئات  هذه  لت  ت�سكَّ وقد  اأي�سًا.  احلرب  من 

اآنذاك قادرين بحكم مواقعهم  اإذ بدا هوؤالء  ة،  الطائفيَّ الأع�سائها 

مراجع  ا�سرت�ساء  عن  اال�ستغناء  على  املهنيَّة-االجتماعيَّة، 

طوائفهم ال�سيا�سية للمجاهرة مبطالبهم. وهذه احلال تنطبق عادًة 

اأو  الأنف�سهم،  م�ستقلٍَّة  »هالٍة«  تكوين  من  نون  يتمكَّ مثّقفني  على 

ٍة تتجاوز م�ساحلهم اعتباراٍت االإلتزام الطائفي 
َّ
اأ�سحاب مهٍن حر

القطعي، اأو طالب يف املراحل االأخرية من درا�ساتهم العليا، اإلخ... 

�سني، اأو على االأقلِّ حال اأنا�ٍص ت�سمح 
َّ
دين« مكر

ّ
هي اإذاً حال »متمر

من  معَترَبٍ  بقدٍر  ال�سخ�سيَّة  و�سفاتهم  االجتماعيَّة  مواقعهم  لهم 

لي�سوا يف �سباق  د«. فهم وما ميثلون من جمعياٌت مدنيَّة 
ّ
»التمر

على ال�سلطة مبفهومها التقليدي اأو منا�سبها رغم اأّن بع�سهم قد 

ال يبقى على هذا املوقف لفرتة طويلة الأ�سباب �سخ�سية حم�سة 

اأو اإعتبارات راجعة اىل املكانة االإجتماعية .

يرّكز كرم يف كتابة على اأربع حمالت من اأهمُّ جتلِّيات »احلركة 

للمطالبة  تي«  بلديَّ بلدتي،  »بلدي،  حملة  وهي  هذه،  املدنيَّة« 

عقدين،  من  اأكرث  دام  تعطيل  بعد  البلدية  االنتخابات  باإجراء 

وحملة املطالبة بت�رشيع الزواج املدينِّ يف البالد، وحملة املطالبة 
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بخف�ص �سنِّ االقرتاع اإىل 18 �سنة وحملة املطالبة بجالء م�سري 

احلمالت  لهذه  وكانت  وبعدها.  احلرب  اأعوام  يف  »املفقودين« 

ٌة ونزعة اإ�سالحية وا�سحتان، كما كانت لها �سفٌة  �سفٌة حقوقيَّ

نطيات  عن  خرجت  فهي  لل�سيا�سة.  خا�صٍّ   
ً
مبعنى ٌة  �سيا�سيَّ

الطائفيَّة  التوازنات  اأي  املرحلة،  تلك  يف  اللبنانيَّة  ال�سيا�سة 

املت�ساعد،  والف�ساد   
ِّ
الطائفي النظام  واأزمة  املنقو�سة  وال�سيادة 

اإلخ... وجنحت اإىل فهٍم لل�سيا�سة )politics( يجّزيء هذه االأخرية 

اإطار  خارج  »ال�سيا�سات«  ي�سع  ثمَّ   ،)policies( »�سيا�ساٍت«  اإىل 

ال�سيا�سة التقليدية لرتّكزعلى احلقوق املدنيَّة وال�سيا�سيَّة وقواعد 

وم�سكالت  االإناء  وق�سايا  واملحلِّي،   
ِّ
ال�سيا�سي  

ِّ
ال�سعبي التَّمثيل 

يف  خ�سو�سية  ذات  موا�سيع  احلمالت  اختارت  اإلخ..  البيئة، 

املعاجلات وتفادت  روؤيتها على  هذه املجاالت وحاولت فر�ص 

املقاربات ال�سمولية لل�ساأن ال�سيا�سي، فكان خطابها يخلو عامة 

ال�سيا�سيَّة«  ة  و»الطائفيَّ  »
ِّ
ال�سيا�سي »النظام  مثل  من م�سطلحات 

وما �َساَكل.

مناخ  اإىل  ال�سيا�سي  ولالإ�سالح  لل�سيا�سة  املقاربة  هذه  وتنتمي 

واإىل  ال�ساملة  واالإيدلوجيَّات  االجتماعيَّة  احلركات  بني  الق  الطَّ

يف  وترى  املح�سور  الهدف  على  الرتكيز  ُتوؤِثُر  ك 
ُّ
للتحر فل�سفة 

ال�سيا�سة  نطاق  �سوٍب  كلِّ  من  يتجاوز  دوؤوبًا  م�ساراً  االإ�سالح 

ز على ال�سلطة،  اجلارية ونطاق ال�سيا�سة مبعناها التقليدي املركَّ

ويح�رش جهده يف حتقيق »املمكن« يف كل ظرٍف، ويعتمد نظامًا 

مرنًا لالأولويات اأو ال ُيعَنى اأ�ساًل بو�سع ترتيٍب لها. وُيف�سي هذا 

جماعٍة  اأو  واحٍد  مطلٍب  يف  �ص  التخ�سُّ اإىل  بالعاملني  االأ�سلوب 

كثريًة،  �سنواٍت  جهودهم  لها(  )اأو  له  �سون 
ِّ
يكر احلدود  وا�سحِة 

لني ذلك على التِّيه يف حقوٍل من قبيل  يف بع�ص احلاالت، مف�سِّ

»اإ�سالح املجتمع« و«تغيري النظام«.  ويفيد احل�رُش والرتكيُز على 

هذا النحو يف اأمرين اأو ثالثة: فهو، اأواًل، َيجُلو امل�ساألة املطروحة 

وقد  املبادرات،  بتكرار  عليها  االهتمام  ويركز  اأق�سى،  جالًء 

من  كثرياً  تتجاوز  منها  العامِّ  للموقف  وحدة  تكوين  يف  ينجح 

الفوا�سل ال�سيا�سيَّة االجتماعيَّة واملجابهات اجلارية بني الفئات 

امل�ستهدفة بالدعوة، حتى ليبدو املطلب، يف بع�ص احلاالت، وكاأنَّ 

ُي�سَتَجاب!  املناق�سة... وهو مع ذلك قد ال  اأ�سبحت فوق  �رشعيته 

باحلركة  القائمني  جتنيب  يف  ثانيًا،  والرتكيز،  احل�رش  وينفع 

اأنف�سهم مغبَّة االنق�سام يف ما بينهم على م�سائل كربى مطروحٍة 

اأال يواجهوها جمتمعني واأن يناأوا بحركتهم  اإذ يختارون  دائمًا، 

والرتكيز،  احل�رش  وينفع  �سوؤونها.  يف  ائر  الدَّ اجلدل  مفاعيل  عن 

اأخرياً ال اآخراً، يف اإخراج امل�ساألة املطروحة )والقائمني باأمرها، 

تبعًا لها( من �سفِّ التناف�ص واملتناف�سني على ال�سلطة ومواقعها، 

وهو ما ي�ستبعد الردَّ عليها من هذا الباب، وينفع -اإىل هذا احلدِّ اأو 

ذاك- يف تي�سري اإدراك الغايتني اآنفَتِي الذكر.

كانت هذه احلمالت جديدة، اإىل حدٍّ مرموٍق، يف االأ�سلوب واخللفية، 

فعاًل،  ًة  مدنيَّ فبدت  البالد.  �ساحة  ماألوفًا يف  ما كان  اإىل  قيا�سًا 

مبعنى اال�ستقالل عن اأطراف املجتمع ال�سيا�سي، مع اإ�رشاٍر على 

ٍة مع هذه االأطراف، اأو مع بع�سها،  احلق ومن غري جمابهٍة راأ�سيَّ

اإىل التنديد العامِّ بـ  تتعدَّى نطاق املطلب املطروح وتذهب مثاًل 

 ،
ِّ
ال�سيا�سي وامل�سلك   

ِّ
-االجتماعي

ِّ
ال�سيا�سي باملوقع  اأو  »النِّظام« 

اأنَّ  مع  وهذا  اأطرافه..  من  ذاك  اأو  الطرف  لهذا  اإجمالهما،  على 

اأن  لها  التناول، وكان  النوع من  املطالب كانت مطلًَّة على هذا 

اإليه لو اختار حاملوها �سلوك �سبيله.  اإىل التنديد امل�سار  تف�سي 

ولكنَّ هذا ال�سبيل كان على االأرجح �سبيل تفريق ل�سفوفهم اآثروا 

حتا�سيه. وقد جنحت احلمالت يف تاأمني ُمَواَكبٍة اإعالميٍة تباينت 

قوتها بني حملة واأخرى، وجنحت اأي�سًا يف ا�ستقطاب التاأييد من 

جهات وهيئات متنوِّعة. ولكنَّها عجزت عن حتقيق احل�سد الكبري 

يف  باحلملة  املبا�رشين  املعنيني  ح�سد  ذلك  يف  مبا  ملحطاتها، 

بع�ص احلاالت، اأي اأهال املفقودين مثاًل. ومل ت�سل احلمالت اإىل 

االنتخابات  حالة  هي  واحدة  حالة  يف  اإال  مطلبها  تلبية  فر�ص 

اإىل  )اأ�رشنا  اجلديدة  العنا�رش  من  كثرياً  اأدخلت  ولكنَّها  البلدية. 

ما،  نحٍو  على  اأبرزت،  عنا�رش  وهي   . العامِّ املجال  يف  بع�سها( 

اأ�ساليب معتَمَدة  اإذ ناأت بها عن  انتماءها اإىل الدائرة »املدنيَّة«، 

، وجعلت منها 
ِّ
و�سكك مطروقة من قبل اأطراف املجتمع ال�سيا�سي

ومتَّ�سٍف   
ِّ
احلزبي التدريب  عن  خمتلف   

ٍّ
حركي لتدريٍب  ميدانًا 

بقدٍر من ن�سارة املخيِّلة ومن القدرة على مزج الو�سائل وتلوين 

العمل.

)وهو  احلمالت  لهذه  االإعالم  منحه  الذي  احل�سور  رغم  وعلى 

موجة  عادت  حني  ال�سمود  لها  يقيَّ�ص  مل  ت�ستحقه(  ح�سور 

املن�رشم.  القرن  اواخر  يف  ال�سعود  اإىل   
ِّ
الطائفي اال�ستقطاب 

اأطروحة كرم، عن غري ق�سٍد منها، نوعًا من وداٍع م�سَهٍب  فبدت 

ا  ٍة على االإجمال، اأكرث ممَّ تًا( الزدهار ظاهرٍة �سحيَّ )قد يكون موؤقَّ

بدت ك�سف ح�ساٍب يفتتح مرحلًة جديدًة اأرحب اأو اأرقى. وقد وجد 

كرم )وغريه( �سلة ن�سٍب بني هذه احلمالت ويوم 14 اآذار )مار�ص( 

بع�ص  بها  ا�سطلع  بارزٍة  اأدواٍر  اإىل  واأ�ساروا  تاله.  وما  امل�سهود 

?مع  �سبٍه  واإىل مالمح  املذكور  اليوم  املدنيَّة يف  قادة احلمالت 

الفارق يف النطاق والغايات- ما بني اأ�سكال احلركة ولغتها يف 

افرتا�ص  اإىل  واملالمح  االأدوار  تلك  من  العبور  اأنَّ  غري  احلالني. 

 �سديد 
ٌ
ظ( عبور التوا�سل واال�ستئناف )ولو ب�سيٍء ي�سرٍي من التحفُّ

الت�رشُّع يف ما نرى. فهو يقوم على مبالغٍة هائلٍة يف اإنكار قب�ص 

 التقليديِّ على املقاليد الكربى لـ 14 اآذار من 
ِّ
املجتمع ال�سيا�سي

 ينتهي اإىل ت�سنيف ما جرى بعد 14 
ٌ
ل حلظة؛ وهو اأي�سًا عبور اأوَّ

واالنحراف  اخلطاأ  خانة  يف  تها،  برمَّ احلركة  اإليه  اآلت  وما  اآذار، 

التي  لبة  ال�سَّ للمفا�سل   
ِّ
املنطقي االنك�ساف  خانة  يف  ولي�ص 

نت حولها احلركة اأ�ساًل. وهو يتنا�سى، اأي�سًا واأي�سًا، اأنَّ ورثة  تكوَّ

املبادرات  ببع�ص  اال�ستقالل  البدء  من  حاولوا  حني  احلمالت، 

على  قدرتهم  توا�سع  باإنك�ساف  فوراً  اأُحرجوا  احلركة  اأوائل  يف 

التعبئة. وقد كانت جنازة �سمري ق�سري، يف هذا امل�ساق، ماأ�ساًة 

ِزيَدت على فجيعة الغدر به.

»روٍح«  يف  اآذار   14 ي�ستغرق  اإذ  نف�سه،  اإليه  امل�سار  والعبور 

ا  اإنَّ الت�سعينات،  حمالت  من  ما  نحو  على  ا�ستمّدها  ٍة  مدنيَّ

ي�ستغرق التظاهرة واندراجها يف �سفة العيد، غافاًل عن اأنَّ العيد 

بعيداً  ولي�ص  الطويلة.  الدَّمُيوَمة  مقّومات  ميتلك  ال  -بطبيعته- 

م  عن هذا اال�ستغراق تتجّلى املبالغُة يف اإبراز التَّقاُبل بني التجهُّ
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والغ�سب اللذين َطَبَعا 8 اآذار وانفراج االأ�سارير واجلذل اللذين َطَبَعا 

اً  14 اآذار. وهذه مبالغة تتنا�سى اأنَّ االأول كان م�ستنَفراً -ومعتدَّ

املنا�سب  واالأ�سلوب  ته  قوَّ موطن  يعتربه  مبا  اال�ستنفار  هذا  يف 

الأهدافه، اأي للدفاع عن مواقع له راآها مهدَّدًة؛ فيما كان الثاين 

متَّجهًا اإىل ن�رٍش كبرٍي ومقباًل على توكيده واالحتفال به وبانت�سار 

االأم�ص ثم تعا�سدت  اأطراف كانت متباعدة حتى  اإىل  ال�سعور به 

فنحن   ، بجوٍّ جوٍّ  مقارنة  من  بدٌّ  يكن  مل  واإذا  حوله.  التفافها  يف 

 » املحتلِّ »ال�رشيط  احتفال جنوبيِّي  ن�سبيًا بني  قريبًا  �سبهًا  جند 

بتحريره يف 24-25 اأيار )مايو( �سنة 2000، وبني تظاهرة 14 

من  الرغم  على  اآذار،   8 وتظاهرة  االأخرية  هذه  بني  ولي�ص  اآذار، 

التَّتاُبع القريب واالقرتان الوثيق بني هاتني االأخريتني.

ال ي�ستقيم اإذاً، اعتبار ظاهرة 14 اآذار وليدة حلمالت الت�سعينات. 

واالأ�سحُّ اأنَّ حوادث ال�سنوات اخلم�ص االأوىل من القرن )وهي التي 

 قريٍب ل�سفحة احلركة 
ٍّ
اأف�ست اإىل 14 اآذار فعاًل( كانت قد اأذنت بطي

املدنيَّة. وهذه �سفحٌة بقي مقروءاً منها اليوم حركات االحتجاج 

على  تعبريها،  ة  قوَّ مع  وهي،  احلرب.  اإىل  العودة  احتمال  على 

ذاتها،  ال�سنوات  هذه  مدى  وعلى  نعلم.  الذي  االإجمال  التوا�سع 

البحث  رحلة  املدنيَّة  احلركة  يف  العاملني  اأبرز  من  عدٌد  َعاَوَد 

عن مواقع لهم يف »النِّظام« معتدِّين باإرث هذه احلركات نف�سها 

املذكور.  االإرث  من  »النِّظام«  َمَدارك  اإىل  اأقرب  اأخرى  وباأر�سدٍة 

نذكر  وال  اإلخ...  وامل�ست�سار  واخلبري  وال�سفري  النائب  منهم  فكان 

هذا لومًا الأحد )فل�سنا من دعاة اإ�سالح »النِّظام« باملقاطعة وال 

الزمان  اختالف  اإىل  االإ�سارة  قبيل  من  بل   ،) املدينِّ بالع�سيان 

وتغريُّ لوحة امُلْمِكنات. ومل يخلف هوؤالء يف ما �سمد من جمعيات 

اداً  »احلركة املدنيَّة« من اأثبت قدرة على ردِّ الروح اإليها، بل اإنَّ روَّ

اأوا  يتبوَّ اأن  غري  من  م�رشحها  عن  انكفاأوا  احلركة  لهذه  اآخرين 

ة. واإذا كان هذا هو املجتمع املدينُّ  مواقع اأخرى يف ال�ساحة العامَّ

وحمنته  وا�سح  اإليه،  احلاجة  �سّدة  اإىل  بالقيا�ص  اليوم،  فهزاله 

»االإنرتنت«.  مواقعه على  بع�ص معاملها يف  �سديدة ميكن ر�سد 

القطاع  اإىل  نظرنا  واإذا  اأ�سد..  النقابات فاملحنة  اإليه  رَدْدَنا  واإذا 

( من اجلمعيَّات، واإىل القطاع الثقايفِّ اأي�سًا، 
ِّ
 )ال احلقوقي

ِّ
اخلدمي

وغري   
ِّ
ال�سيا�سي  

َّ
الطائفي باإزاء  فيهما  »املدينِّ«  ح�سور  َيظَهر 

تبدو  ههنا،  فاحلال،  اي�سًا.  متوا�سعًا  يكن  واإْن  داً  موؤكَّ  
ِّ
ال�سيا�سي

اأقرب اإىل امُلَراَوَحة )ما دامت م�سادر التَّمويل م�ستجيبًة( منها اإىل 

ل اإذا كان مت�سدِّداً  ل اإليه املتاأمِّ اجع.. ذاك ما يتو�سَّ م اأو الرتَّ التقدُّ

بني  اِيداً  حُمَ يكون  اأن  )املدينِّ( من غري  »ف�سطاطه«  يف حما�سبة 

ل يبعث يف النَّف�ص احلرية  اأو الف�ساطيط؛ وهذا تاأمُّ »الف�سطاطني« 

بني اأ�سدِّ الياأ�ص واأعظم االأمل.

 
 10. قانون االنتخاب

لبنان.  يف  ال�سيا�سي  االإ�سالح  منطلَق  االنتخاب  قانون  ل  ي�سكِّ

فيه  املعتمدة  االنتخاب  قوانني  �سوء  من  طوياًل  البلد  عانى  وقد 

وما يرافقها من مالب�سات و�سغوط، توؤدِّي على الدوام اإىل اإنتاج 

ٍة ت�سادر طوائفها اأو مناطقها وتعزُِّز �سلوك الناخبني  نخٍب �سيا�سيَّ

دوائر  املعتمد يف  الب�سيط  االأكرثي  النِّظام  مبداأ  نتيجة  الزَّبائني، 

كربى. ومن االح�سائيَّات ذات الداللة اأنَّ قانون االنتخابات النيابية 

االنتخابات  ففي  ة.  االإداريَّ التق�سيمات  يف  م�ستمرٍّ   ٍ بتغريُّ يتميَّز 

ُغريِّ  اال�ستقالل،  منذ  لبنان  يف  جرت  التي  ع�رش  الثالثة  النيابية 

اٍب  40% فقط من املقرتعني بنوَّ اٍت، ومتثَّل نحو 
َّ
القانون ت�سع مر

اقرتعوا لهم يف عام 1996، فيما متثَّل 50% منهم يف عام 2000، 

 ]راجع االإطار 3.19[.
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ونحو 60% يف عام 2005(

 االإطار 3.19: اأزمة »ال�سيا�سة« معكو�سة يف ال�سلوك اإالنتخابي

 ،  وِجَهِويٌّ
ٌّ
 ومناطقي

ٌّ
 وثقايفٌّ وديني

ٌّ
 وطبقي

ٌّ
توؤثِّر عوامل عدَّة يف اأداء الناخبني يف اأيِّ درا�سة �سو�سيولوجيَّة تتناول ال�سلوك االنتخابي. من هذه العوامل ما هو �سيا�سي

ومنها ما هو مرتبٌط بالفئة العمرية اأو باجلن�ص اأو باملهنة واالخت�سا�ص. وي�رشي هذا الو�سع على النَّاخبني يف لبنان؛ اإال اأنَّ عوامل اأخرى ُت�ساف اإىل ما �سبق، 

وتتحوَّل يف بع�ص االأحيان اإىل العنا�رش االأهم يف ال�سلوك االنتخابي عند الكثري من »املواطنني«. وتتمحور هذه العنا�رش حول مفهوم الزَّبائنيَّة املرتبطة بالطائفيَّة، 

وهي التي جتعل من اخلدمات والتوظيفات والتناف�ص على زعامة كلِّ طائفٍة وكلَّ منطقٍة -ولو عرب ا�ستخدام �سبكات اإف�ساد واإهدار املال العام- املنطلق االأهمَّ لتو�سيع 

 وُي�ساف اإىل ذلك، طبعًا، الت�سويت امل�ستند اإىل امل�رشوعيَّة 
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 يعتمد نظام التمثيل االأكرثيَّ الب�سيط يف دوائر كبرية.
ٍّ
ة يف ظلِّ قانوٍن انتخابي القواعد االنتخابيَّة، خا�سَّ

، �سواٌء اأكانت هذه �سيعيَّة )حزب اهلل( اأم �سنيَّة )اجلماعة االإ�سالمية، وعلى نحٍو اأقل »جمعية امل�ساريع اخلريية«(؛ 
َّ
الدينيَّة التي متيِّز ح�سور القوى االإ�سالميَّة االنتخابي

�ساتهم عاماًل حا�سمًا جلهة »تبليغهم« النَّاخبني املرتبطني  ، وجتعل دور بع�ص رجال الدين وموؤ�سَّ
َّ
 اإىل ما ي�سبه التكليف الدِّيني

َّ
وتلك م�رشوعية حُتوِّل اخليار االنتخابي

�سات املرتبطة بالكنائ�ص امل�سيحية. بهم بطبيعة اخليارات »الواجب عليهم« اتِّخاذها؛ االأمر الذي ينطبق اأي�سًا على املوؤ�سَّ

وهناك مبداأ حكم العمليَّات االنتخابيَّة اللبنانية -منذ انتخابات عام 1992 حتى انتخابات عام 2000- الذي يقوم على ت�سكيل االإدارة ال�سورية لوائح ميكن اأن 

هات االقت�سادية واالجتماعية، فال يجمعهم �سوى االتِّفاق، فقط، على الت�سليم مبرجعيَّة امل�سوؤولني ال�سوريِّني ال�سيا�سيَّة. ت�سمَّ الواحدة منها مر�سحني خمتلفي التوجُّ

لبنان،  خيارات  كتاب  يف  املن�سورة  مقارنة"،  نظرة  االنتخابي:  الِنّظام  "اإ�سالح 
ال�سادر عن دار النهار لنن�رش، بريوت.

 ال يتطَلّب فوز اأِيّ الئحة اأو فرد يف االنتخابات النيابية يف لبنان حاليًا ح�سولها، 
144

اأعلى من عدد االأ�سوات  اأكرثية مطلقة، بل على عدد من االأ�سوات  اأو ح�سوله، على 

الذي حت�سل عليه اللوائح املناف�سة اأو االأفراد املناف�سون. فيمكن اأن حت�سل، يف دائرٍة 

نة من 28 مر�سحًا على 36% من االأ�سوات، فيما حت�سل الئحة ثانية  ما، الئحٌة مكَوّ

على 34% والئحة ثالثة على 20% مثاًل، فتفوز االأوىل بكامل التمثيل )اأي بـ 28 من 

ا يعني اأَنّ نحو 60% من الناخبني اللبنانيني يف عام 1996 و50% منهم يف   مَمّ
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ا ارتفاع  عام 2000 وزهاء 40% يف عام 2005 مل يتمَثّلوا يف املجل�ص النيابي. اأَمّ

ه حَدّة اال�ستقطاب  م�ستوى التمثيل يف االنتخابات االأخرية )اأي يف عام 2005( فمرُدّ

الطائفي والتحالفات الوا�سعة يف بع�ص الدوائر االنتخابية التي فازت بفوارق كبرية 

وك�رشوان- )املنت  اجلبل  دوائر  وبع�ص  وبريوت  والنبطية  اجلنوب  خ�سومها:  على 

)بعلبك-الهرمل(.  والبقاع  عكار-ب�رشي-ال�سنية(  االأوىل:  )الدائرة  وال�سمال  جبيل( 

وملزيد من ال�رشح واملعلومات حول هذه النقطة، ميكن مراجعة درا�سة نواف �سالم: 



113

هم  ة من ينتخب على اأ�سا�ص اأنَّ �سوته يجب اأن يذهب للمر�سحني الفائزين، الأنَّ ونتيجًة لكلِّ ذلك، تنوَّعت اأ�سباب الت�سويت وخلفيَّاته عند الناخبني اللبنانيني. فثمَّ

نًا حيال القوانني وقادراً على خرقها دون عقاب. ويف هذ  ة من ينتخب من يعتربه حم�سَّ �سيفوزون يف كلِّ االأحوال نتيجة دعم املتنفِّذين حمليًا واإقليميًا لهم. وثمَّ

ال�سلوك ما يعك�ص ثقافة الف�ساد التي جتذب جمهوراً يرى يف �سطوتهم حمايًة له وملا يظنُّه مكا�سب فرديًة وطائفيًة يف وجه فا�سدين ومت�سلِّطني اآخرين يحمون 

اأو تعذُّره، وذلك  اأفق جناحها  ع ت�سويتًا خليارات حمدَّدة، مبعزٍل عن  التجمُّ ة من يحاول  )اأي م�سالح قوى مناف�سة معظمها طائفي(. وثمَّ »م�سالح م�سادة« 

حني من قوائم انتخابية  ل لوائحه، فيجمع مر�سَّ ة من ي�سكِّ ة« حمدَّدة. وثمَّ بهدف اإثبات احل�سور اأو القناعة اأو االلتزام مبواقف �سيا�سيَّة طوعيَّة وانتماءات »تقليديَّ
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متناف�سة لقناعاٍت خمتلفٍة اأو لوجود العنا�رش التي ذكرنا جمتمعة.

 كما ذكرنا- 
ِّ
وقد اأ�سيف اإىل هذه العنا�رش يف عام 2005 عن�رش جديد مرتبط بفكرة التاأ�سي�ص ملرحلة �سيا�سيَّة جديدة، بحيث ت�ساعد -رغم الفرز ال�سيا�سي

اإىل تاأكيد ح�سور الكتل الطائفيَّة ال�سعبي الوازن، ع�سيَّة ت�سكيل �سلطة جديدة يف البالد وتوزيع  اعي  ال�سَّ  ،
ِّ
 واملذهبي

ِّ
اإىل اال�ستقطاب الطائفي ال�سلوك امل�ستند 

اها يف هند�سة الوزارات والتحالفات. ة تغيِّبها اأو تتخطَّ املنا�سب فيها، وفق اأحجاٍم كانت الو�ساية ال�سوريَّ

وباالنتقال اإىل البحث يف الفوارق بني ال�سلوك االنتخابي يف اال�ستحقاقات املحلِّيَّة وتلك النيابيَّة -لالإحاطة على نحٍو اأ�سمل بثقافة اللبنانيني االنتخابية- ورغم �سعوبة 

ة، اإذ مل يقرتع اللبنانيون فيها يف اآخر اأربعني �سنة �سوى مرتني فقط )ويف اآخر �سبعني �سنة اأقرتعوا اأربع مرات يف املناطق  بناء نوذٍج ا�ستناداً اإىل االنتخابات البلديَّ

وثالث مرات فقط يف بريوت(؛ يبدو مرّجحًا اأنَّ التمييز ما بني ال�ساأن املحلي، التنموي واخلدماتي، وما بني ال�سوؤون الت�رشيعيَّة والرقابيَّة حمدوٌد يف �سلوك معظم النَّاخبني.

فدور النَّائب يف لبنان يف العقود املا�سية مل يقم على الت�رشيع ومراقبة �سري عمل احلكومة، بقدر ما قام على تقدمي اخلدمات ومالحقة املعامالت ومتثيل 

، ت�رشي يف االنتخابات  ٍ  معنيَّ
ٍّ
نا نرى اأنَّ الزَّبائنيَّة و�سائر اآليات ربط النَّاخب ب�سلوٍك انتخابي وري«. وبالتال، فاإنَّ الطائفة اأو املذهب وتلبية رغبات »الو�سي ال�سُّ

املحليَّة والوطنيَّة على حدٍّ �سواء، مع �رشورة االإ�سارة اإىل اأنَّ حدَّة الع�سبيَّات العائليَّة ترتفع يف االنتخابات املحليَّة وتختلط بالتحالفات ال�سيا�سيَّة واالنتماءات 

الطائفيَّة، نظراً ل�سيق الرقعة اجلغرافيَّة والدمُيغرافيَّة التي يجري فيها التناف�ص.

واأيُّ تقييٍم الآخر انتخابات يف لبنان، بلديًة )1998 و2004( كانت اأم نيابيًة )2000 و2005( ُيظِهر اأنَّ اللوائح كانت ت�سهد يف احلالني مواجهاٍت على اأ�سا�ص 

اللوائح  ة اختيارات متثِّل عائالت كبرية احلجم قادرة على رفد  البلديَّ اإليها يف احلالة  الدوائر(، م�سافًا  اأكرث  البالد )يف  ال�سائدة يف  ة  ال�سيا�سيَّ اال�سطفافات 

ة بانتخابات عام 2000 النيابيَّة، اإذ �سهدت مواجهات بني لوائح  املتخا�سمة باأ�سوات كثرية. وبهذا املعنى، ت�سابهت اإىل حدٍّ كبري انتخابات عام 1998 البلديَّ

املتحالفني مع النظام ال�سوري واملعار�سني له يف اأكرث املناطق امل�سيحية، و�سهدت بدء املواجهة بني حتالف تيار امل�ستقبل واحلزب التقدمي اال�سرتاكي من 

ة تناف�سًا انتخابيًا بلديًا )فقط( 
َّ
ل مر  فيما �سهدت الأوَّ
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جهة، وبني خ�سومهما ال�سنَّة والدروز االأقرب اإىل النظام ال�سوري واىل رئي�ص اجلمهورية من جهة ثانية؛

بني حليفي النظام ال�سوري الرئي�سيني اأمل وحزب اهلل يف املناطق ذات الغلبة ال�سيعية.

ا انتخابات عامي 2004 البلدية و2005 النيابية، فقد �سهدت مواجهاٍت �سيا�سيًة مفتوحًة، واختلطت يف كلِّ حقبة التحالفات وتبعتها اال�سطفافات.  اأمَّ

 

اً بني حتالف امل�ستقبل واحلزب التقدمي اال�سرتاكي وقوى لقاء قرنة �سهوان امل�سيحيَّة يف املناطق املختلطة،  ة �سهدت تناف�سًا حادَّ فانتخابات عام 2004 البلديَّ

ال�سوري. كما �سهدت مواجهاٍت بني قوى قرنة �سهوان من جهة والقوى  النظام  ة واملدعومة من  القريبة من رئي�ص اجلمهوريَّ االأحزاب والقوى  وبني حتالف 

امل�سيحية املتحالفة مع ال�سوريني يف مناطق جبل لبنان )مدعومة اأحيانًا من التيار الوطني احلر( من جهة اأخرى؛ و�سهدت مواجهات بني اأمل وحزب اهلل يف 

ا يف بريوت، فقد ان�سمَّ حزب اهلل اإىل حتالف  ات اللبنانيَّة يف عدٍد من مناطق ال�سمال. اأمَّ ة« والقوَّ املناطق ال�سيعية وبني بع�ص العائالت امل�سيحية »التقليديَّ

»امل�ستقبل-التقدمي-قرنة �سهوان« يف مواجة حلفائه ال�سيا�سيِّني امُلفرَتَ�سني، االأقرب اإىل النظام ال�سوري واملن�سمِّ اإليهم اأي�سًا التيار الوطني احلر.

 كذلك كانت انتخابات عام 2005 النيابية )التاأ�سي�سيَّة كما اأ�رشنا �سابقًا(  متداخلة التحالفات، بحيث حتالف التيار الوطني احلر مع القوى امل�سيحيَّة وال�سنيَّة 

ة التي ظلَّت على والئها للنظام ال�سوري يف ال�سمال والبقاع وجبل لبنان )وتعاون اأي�سًا مع حزب اهلل يف دائرتي زحلة وك�رشوان-جبيل(، يف حني  والدرزيَّ

حتالف امل�ستقبل واحلزب التقدمي مع اأمل وحزب اهلل )ما ُعِرَف بالتحالف الرباعي( وقوى قرنة �سهوان يف عدٍد من دوائر بريوت واجلنوب وجبل لبنان ويف 

ال�سمال ورا�سيا-البقاع الغربي.

ويف كل هذه اال�ستحقاقات، حلق اأكرث اجلمهور بخيارات قادته »الطائفيِّني«، ومل يربز يف ت�سويته ما ميكن اإخراجه كثرياً عن والءات تخرتق اأحيانًا االنق�سامات 

ا ذكرنا اأنَّ ثقافة النظام ال�سيا�سي يف لبنان -وما تنتجه من  ة املرتبطة باملحور االأ�سا�سي لل�سيا�سة املحلية )واخلارجية(، اأي العالقة بالنظام ال�سوري. يظهر ممَّ احلادَّ

 يف كلِّ اال�ستحقاقات 
ٍّ
ة. واإذا كان يف التعبري عن انتماِء �سيا�سي والءات- تتفوَّق على اأكرث اخليارات ال�سيا�سية، وتت�سابه اإىل حدٍّ بعيٍد يف االنتخابات املحليَّة والنيابيَّ

م  االنتخابيَّة )وطنيَّة وحمليَّة( ما هو موجود يف اأكرث دول العامل، فاإنَّ يف تناق�ص التحالفات واملواقف ال�سيا�سية اأحيانًا، ونفاذ االنتماءات العائلية اإليها، اأو حتكُّ

 بها، ما يجعلها تخلط املفاهيم عندنا، فال متيِّز بني ال�سلوكيَّات االنتخابية على اأ�س�ص م�ستويات التمثيل اأو »متطلَّبات ال�سيا�سة« ذاتها.
ِّ
املنطق الطائفي

اإنتاج الطبقة  اإعادة  اأو غري ق�سٍد- يف  وبذلك ت�سبح الكتلة الكربى من الناخبني غري معنيَّة مببداأي امُل�َساَءلة وامُلَحا�َسبة وتقومي االأداء، فت�ساهم -عن ق�سٍد 

« العام.
ِّ
ال�سيا�سيَّة عينها والثقافة ال�سيا�سيَّة ذاتها، ولو مع تعديالت تطراأ هنا اأو هناك، وال تغريِّ جدِّيًا يف املعطى »الدميقراطي

اأوائل الدورة االأوىل، وعلى اأحدهم اأن ينال اأكرثية االأ�سوات املطلقة -اأي "الن�سف 

زائداً واحد" )50% + 1(- يف الدورة الثانية.

لت الئحتي وا�سعًا فيها ما يوؤّمن م�ساحلي   وقد باتت عبارات من نوع "لقد �سَكّ
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وير�سي �سمريي" ت�سري اإىل اختيار مر�سحني موالني ومعار�سني يف اآن واحد، بحيث 

عن  تعبرياً  والثاين  لها،  تاأمينًا  اأو  للم�سالح  حمايٍة  مدعاَة  االأول  االختيار  يكون 

 على القائم، اأو مباركة اأخالقية لنموذٍج من �سيا�سِيّني "حمرتمني".
ّ
احتجاٍج �سمنٍي

 مل يكن تيار امل�ستقبل واحلزب التقدمي اال�سرتاكي على طالٍق كامٍل مع النظام ال�سوري 
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اإميل حلود اجلمهورية  رئي�ص  لبنان  االأول يف  نفور معه ومع حليفه  بل على  يومها، 

توا �سدها. وهذا املثال ينطبق على الكثري  اأ�سل 28(، مع اأَنّ 64% من الناخبني �سَوّ

)بعلبك   1972 عام  انتخابات  يف  اأ�سغر  دوائر  على  حتى  انطبق  وقد  الدوائر،  من 

اأكرث  اأيًا منها مل يح�سل على  اأَنّ  الهرمل(، حيث تقا�سمت لوائح واأفراد املقاعد، مع 

من ربع اأ�سوات الناخبني، ويف ذلك اإق�ساٌء لقوًى �سيا�سيٍة واجتماعيٍة )اأحيانًا هي 

االأكرث متثياًل بني طوائفها اإن كانت االأخرية اأقليات يف مناطقها(، مع ما يعنيه االأمر 

ي ومن احتقانات تاأخذ غالبًا الطابع الطائفي اأو اجِلَهِوي. ويجري  من متثيٍل غري �سِحّ

الدوائر  الفردية. وحتى يف هذه  الدوائر  الب�سيط، عادًة، يف  االأكرثي  التمثيل  اعتماد 

باتت اأكرث الدول الدميقراطية تعتمد مبداأ الدورتني، بحيث ينتقل اإىل الدورة الثانية 
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لهذه اال�سباب ولغريها، يحتلُّ قانون االنتخاب موقع ال�سدارة يف 

ميدان االإ�سالحات؛ وهو م�ستحقٌّ لذلك باعتباره املحدِّد لطريقة 

�سات ال�سلطة دميقراطيًا. على اأنَّ االإ�سالح االنتخابي  انبثاق موؤ�سَّ

ُقدِّم يف ظروف االأزمة اجلارية، خ�سو�سًا، بو�سفه بل�سَم النِّظام 

التاأزمي  ايف -وبل�سم البالد من ورائه- من عوامل  ال�سَّ ال�سيا�سي 

الفتَّاك امل�ستع�سي واملتنامي. ونحن ال نرى هذا الراأي، بل نعتقد 

اِرين اتِّفاق الطائف يف هذا االعتقاد- اأنَّ قانون االنتخاب  -جُمَ

النيابي ال ي�سعه اأن يطاول اأ�سول االأزمة ما مل ُي�ستكَمل بقانوٍن 

الطوائف  بني 
ُ
مقاعدُه  ع  ُتوزَّ نًا  معيَّ �سيوخ  جمل�ص  ُين�ِسُئ  اآخر 

وُتعنيَّ طريقة انتخابه وحدود �سالحياته، اإلخ... وال يفعل قانون 

من  النواب  جمل�ص  ر 
َّ
ُيحر مل  ما  املرجوَّ  فعله  النيابي  االنتخاب 

تنفذ  النِّظام  بنية  يف  رئي�سي  جماٍل  اإيجاد  بغية  الطائفي  القيد 

ًة من اأَ�رْش النواب والناخبني امل�سبق 
َّ
اإليه امل�ساركة املواطنية حر

ة،  الدميقراطيَّ االأنظمة  به  تاأخذ  ال  اأَ�رْش  فهذا  جربية.  وحدات  يف 

على  القائمة  االأنظمة  من  وناجحًا  معترباً  كان  ما  فيها  مبا 

من  ال�ساحقة  الكرثُة  تعتربه  اأَ�رْش  ذلك،  اإىل  وهو،  التوافقيَّة.  مبداأ 

ة اأ�ساًل؛ ونراه، نحن -مع  ار�سني خارجًا عن نطاق الدميقراطيَّ الدَّ

القائم من مبادئ  اللبناين  النِّظام  اإىل مكان  اأخرى ت�سري  �سماٍت 

دولة القانون- خمرجًا لهذا النِّظام من النطاق املذكور، معتدِّين 
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يف هذا الراأي بحكم اإدمون رباط.

يغلِّب  اأن  اأمكن  الطائفي  القيد  من   
ُّ
النيابي املجاُل  ر 

َّ
حتر فاإذا 

-كاعتبارات  طائفيٍة  غرَي  دوافَع  اختيارهم  يف  الناخبون 

اخلارجيَّة  ال�سيا�سة  كاعتبارات  اأو  مثاًل،  االجتماعية،  ال�سيا�سة 

تغليبهم  اأي�سًا،  ممكنًا،  ولبقي  اإلخ...-   ، اجِلَهِويِّ االإناء  اأو 

الِحَيات،  َد ال�سَّ اأنَّ جمل�سًا لل�سيوخ حمدَّ وافع الطائفيَّة. ونرى  الدَّ

احل�س�ص،  ع  توزُّ نحو  ال  التمييز  دون  احلوؤول  نحو  هًا  وموجَّ

النواب  جمل�ص  النتخاب  الن�سبيَّة  ال�سيغة  تتيحه  ما  ومعه 

ال�سمانة  ومعهما  دائرة،  كلِّ  يف  وللقلَّة،  للكرثة  �سمانٍة  من 

تقت�سي  ها  اأنَّ اأو�سحنا  )وقد  التمييز  لردع  ال�سارمة  الق�سائية 

امل�ستوى  على  املو�سوع،  بهذا  ة  خا�سَّ ٍة  ق�سائيَّ ٍة  مرجعيَّ اإن�ساء 

تفتح  ما  ومعها  للتقا�سي(،  ُمَنا�ِسبٌة  منظومٌة  تتبعها  االأعلى، 

مبا  وال�سيا�سي،  املدين  للمجتمعني  ا�ستنها�ص  من  له  االأبواب 

وبرامج  العامِّ  الراأي  وحركات  املدنية  احلقوق  جمعيات  فيهما 

 
ٍّ
التمييز... بهذا كّله ميكن ملجتمٍع دميقراطي االإعالم،  يف وجه 

وال�سيا�سية.  املدنية  ياتهم 
ِّ
وحر مواطنيه  حقوق   

َ
َيْحِمي اأن 

ُتوِجُب  وال  بحرفيَّته،  الد�ستور  ترعى  بها  نقول  التي  فال�سيغة 

جتديد املفاو�سة على اتِّفاق الطائف؛ وهي اإذ تقول بالن�سبيَّة ال 

ُتنِكُر وجود الطائفيَّة يف املجتمع وال ت�سيُّ�ص الطوائف الواقعي، 

ديدنًا  نظاٌم-  ال   
ٌ
خيار هي  -مبا  ال�سيا�سيَّة  ة  الطائفيَّ دامت  ما 

داً  جمدَّ االإ�سارَة  تفوتنا  وال  َكرُثوا.  اأم  َقلُّوا  لبنانيني،  ملواطنني 

اإىل ما ذكرنا اأعاله من وجهٍة ياأخُذ بها قانوٌن جديٌد لالأحزاب 

باأو�ساع  تتعلَّق  ترتيباٍت  ومن  ال�سخ�سيَّة،  لالأحوال  مدينٌّ  واآخُر 

واجلمعيَّات  والنقابات  االإعالم  �سات  وموؤ�سَّ التعليم  �سات  موؤ�سَّ

اإلخ... ة،  اخِلدِميَّة واحِلَمائيَّ

االنتخابات  بقانون  ُة  اخلا�سَّ ُة  الوطنيَّ الهيئُة  اقرتحت  وقد 

اآب   8 يف  اتَّخذه  بقراٍر  الوزراء  جمل�ص  عيَّنها  -التي  النيابية 

م�رشوَع  الالحقة-  الت�سعة  االأ�سهر  يف  تها  مهمَّ واأجنزت   ،2005

 جاء متفوِّقًا، من كلِّ وجٍه، على ما عرفه لبنان يف 
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قانوٍن لها

ما م�سى من قوانني انتخابية. وقد اأرفقت م�رشوَع القانون هذا 

الرئي�سية؛  امل�رشوع  مُلنَدَرجات  م�سوِّغًا  راأته  ما  نته  �سمَّ بتقرير 

ًا يف �ستِّ دوائر كبرية   لالنتخاب: ن�سبيَّ
ً
حيث يعتمد نظامًا مثنَّى

)اأي املحافظات »التاريخية« مع تق�سيم حمافظة جبل لبنان اإىل 

)دوائر  لها  ُمناِظَرة  دوائر  اأو يف  االأق�سية  ًا يف  واأكرثيَّ دائرتني(، 

الكبرية  الدوائر  51 مقعداً بني  بريوت الثالث، مثاًل(. وهو يوزِّع 

حملِّ  يف  لالقرتاع  ال�سبيل  د  وميهِّ ال�سغرية،  الدوائر  بني  و77 

حني عن دائرة القيد. وهو يلحظ،  االإقامة ولكن مع اإبقائه على مر�سَّ

اللوائح  وُيلِزُم  اغرتابهم،  دول  امُلغرَتِبني يف  ًة القرتاع  اآليَّ اأي�سًا، 

حاٍت تبلغ ن�سبتهنَّ اإىل الالئحة  يف الدوائر الكبرية ب�سمولها مر�سَّ

30% على االأقل ولثالث دورات. كما ياأخذ بخف�ص �سنِّ االقرتاع 

اإىل 18 �سنة، وُين�ِسُئ هيئًة م�ستقلًة الأعمال االنتخابات يت�سدَّرها 

ًة تتعلَُّق  نه اإىل ذلك كلِّه اأحكامًا تنظيميًة ورقابيَّ ق�ساة، مع ت�سمُّ

باالإنفاق االنتخابي وبالدعاوة واالإعالم االنتخابيني، ف�ساًل عن 

وفرٍز  واقرتاٍع  للوائح  وت�سكيٍل  تر�سيٍح  من  االنتخابية  العمليات 

وقراءٍة للنتائج واإعالٍن لها، اإلخ...

يف هذا كلِّه، يعتمد امل�رشوع حلواًل و�سوابَط ُمتقدِّمة، ذاهبًا على 

ة النيابة. ومل يكن  االأرجح اإىل اأف�سل امُلْمِكن، مع االإبقاء على طائفيَّ

يدُخُل  احتمااًل  الطائفيَّة، بطبيعة احلال،  اقرتاح اخلروج من هذه 

ت، مع ذلك، عن حر�سها  ها عربَّ البحُث فيه اخت�سا�َص الهيئة. اإال اأنَّ

ال�سيا�سيَّة  ة  الطائفيَّ اإلغاء  اأن ال يكون م�رشوُعها حائاًل دون  على 

على مراحل، وفقًا للد�ستور. وراأت اأنَّ اعتماد �سيغة مثنَّاة لنظام 

متثيل  واحٍد  اآٍن  »يف  ي�سمُن  اإجراٌء  واأكرثية[  ]ن�سبية  االنتخاب 

اللبنانيني من خالل مناطقهم ومذاهبهم املختلفة ويف خياراتهم 

ٌة اأو حملِّية«؛ مع  ال�سيا�سيَّة التي لي�ص لها بال�رشورة قاعدٌة طائفيَّ

بقاء طائفية النيابة و«احل�س�ص اجلربية« اأو املحفوظة للطوائف 

 كثري.
ٌ
من املقاعد النيابية، وهو ادِّعاء فيه -على ما نرى- نظر

مل�رشوٍع  لٍة  مف�سَّ مناق�سٍة  يف  ندخل  اأن  ههنا،  مراُدنا،  ولي�ص 

ِعيه.  الِحَيات َوا�سِ ة املر�سومة ل�سَ ُندِرُك جودته يف احلدود العامَّ

ها  نا اأخرجنا اأنف�سنا عمداً من هذه احلدود هنا، العتقادنا اأنَّ ولكنَّ

من  االأخري  ور  الطَّ هذا  يف  البالد،  وعلى  الدولة  على  خطراً  باتت 

تاريخ الطائفيَّة. وعليه، فقد ر�سمنا اأعاله هيكاًل خمت�رشاً لقانوٍن 

اتِّفاق الطائف والد�ستور  ُمواِفٍق ملا جعله   ،
ٍّ
 غري طائفي

ٍّ
انتخابي

دة  غايًة لهما، يف هذا املجال. وقد اعتمدنا ال�سيغة الن�سبيَّة املوحَّ

قانون،  تقرير وم�رشوع  النيابية،  االنتخابات  بقانون  اخلا�سة  الوطنية  الهيئة   
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بريوت  االنتخابي،  لالإ�سالح  املدنية  واحلملة  االإنائي  املتحدة  االأمم  برنامج 

2007. ومع الكتاب قر�ص عليه اأكرث من مائة م�رشوع واقرتاح و�سلت اإىل الهيئة 

اأي�سًا قوانني انتخابات خمتارة �سارية يف دول  من جهات معنية خمتلفة، وعليه 

خمتلفة. 

 را.
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Rabbath, Edmond, La Formation du Liban politique et constitu-
tionnel, op. cit., p. 127.

ورا.، على االأخ�ص، للموؤلف نف�سه:

La Constitution Libanaise, Origines, Textes et Commentaires, 
Publications de l’Université Libanaise, Beyrouth, pp. 136-138.
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لالنتخاب -والد�ستور يرتك اأمر ال�سيغة، اأ�ساًل، للقانون العتيد- 

دًة اأي�سًا، وهي املحافظة اجلديدة بعد تعديل  وجعلنا الدائرة موحَّ

التق�سيم االإداري احلال للبالد. وال نغفل -بعد ر�سمنا هذا الهيكل 

الطائفي  املبداإ  بقاء  ُيوِرُثُه  ما  اإىل  يعة  ال�رشَّ االإ�سارة  ط-  املب�سِّ

على  َترَزُح  اأثقاٍل  من  طبعًا-  بقائه  يف  َمُلومًة  لي�ست  -والهيئُة 

م�رشوع الهيئة، ال يف تفا�سيله، بل يف �سلبه:

قدَّمها بني  التي  االنتخابية  ال�سيغة  الهيئة يف  َجَمَع م�رشوع    

�سوتني  وبني  الدوائر،  من  نوعني  وبني  لالنتخاب،  نظامني 

الدوائر الكبرية  حي  الواحد، وبني لوائح ملر�سَّ تف�سيليَّني للمقرتع 

حني منفردين يف الدوائر ال�سغرية، ف�ساًل عن توزيٍع للمقاعد  وملر�سِّ

على الدوائر وتوزيٍع اآخر لها على الطوائف. فاإذا نظرنا اإىل امل�ساق 

كيب، ولكْن معقدة،  املقرتح كلِّه وجدناه ُي�سِبُه اآلًة �سخمًة دقيقَة الرتَّ

حني من اأحد طرفيها وتخرج  َتدُخل اأ�سوات املقرتعني واأ�سماء املر�سَّ

تداُخُل  كان  ا  وملَّ را�سبني.  حني  مر�سَّ اأو  ابًا  نوَّ االآخر  الطرف  من 

فاإنَّ  �سفافيته،  االآلة  �سندوق  ُيفقدان  العمليات  وكرثة  املقايي�ص 

ا�سخني يف علم االنتخابات يعلمون وحدهم ما جرى بني طرفيه. 
َّ
الر

حني، على االأرجح- فيفوتهم  ا �سواد النَّاخبني -وبع�ص املر�سَّ واأمَّ

َل من تفاعٍل ُمَت�َسل�سٍل يف بطن االآلة ويكون عليهم اأن يقنعوا  ما َح�سَ

باأخذ العلم مبا ح�سل عند كلٍّ من طرفيها. لي�ص هذا تف�سياًل، وال 

؛ بل هو حتّد يف ما َيِعُد به امل�رشوع من حترير  هو باملاأخذ الهنيِّ

اأغلبية  و�سع  مقارنة  من  ب 
ّ
يتهر فامل�رشوع  وللخيارات.  لالإرادة 

يني يف مركز االقرتاع.. اأْي  النَّاخبني بو�سع القلَّة من النَّاخبني االأُمِّ

نا يف �سدد تاأ�سي�ص �رشب جديٍد من التبعيَّة، ول�سنا اأمام عمٍل  اأنَّ

قنا يف االأمر لوجدنا اأنَّ التعقيد مل يكن اإال  . فاإذا نحن دقَّ حتريريٍّ

َنا 
ْ
، وتكاد ال تربطه �سلُة ن�سٍب مبا َذَكر

ِّ
ائفي ال�ستبقاء التَّوزيع الطَّ

التوزيع حتى ت�سبح  ُي�سَتبَعَد هذا  اأن  اأخرى. فيكفي  ترتيباٍت  من 

افًة للغاية. ونحن نزيدها �سفافية اإذا انتبهنا قدر  العمليُة كلُّها �سفَّ

االإمكان اإىل اأنَّ همَّ احلوؤول دون تاأثري الطائفة الواحدة يف اختيار 

مذهب  بني  املت�سدِّدة  امُلالَءَمة  همَّ  )اأي  االأخرى  الطائفة  اب  نوَّ

النائب ومذهب ُمنَتِخبيه( هو ال�سبب الوحيد وراء ا�ستبقاء الدوائر 

ة. وميكن تنحية هذا الهم  ال�سغرية واالأخذ فيها بال�سيغة االأكرثيَّ

الطائفيَّة-  القاعدة  على  ال�سيوخ -املكوَّن  باإن�ساء جمل�ص  جانبًا 

من  اأ�سغر  انتخابية  دوائر  يف  الن�سبيَّة  بالقاعدة  م  املعمَّ واالأخذ 

دوائر امل�رشوع الكبرية واأكرب من ال�سغرية التي �سيظّل يف الكثري 

منها متازج طائفي من نوع اأو اآخر. وتوّفر هذه االإجراءات و�سواها 

والطائفينّي )يف نظام غري طائفي من  للطوائف  �سمانات هاّمة 

اليوؤّمن  ال�سمانات  من  نقرتح  الذي  النوع  وهذا  االأ�سا�ص(.  حيث 

االإن�ساف العدديِّ املطلق يف التمثيل )وهو اإن�ساٌف �سعب التحقيق 

يف النِّظام القائم( لكّن تبّني نظام التمثيل ال�سيا�سي يف جمل�سني، 

ومعه خطوات اأخرى، �سي�سع حّداً للتمييز.

لالنتخاب  نظامني  بني  اجلمع  دعوى  اإىل  ُعدنا  اإذا  وحتَّى   

ياأخذ  متغايرٍة  خياراٍت  بني  للجمع  طلبًا  الدوائر،  من  ونوعني 

د امل�رشوع عن حّق- مل نفهم كيف  بها اللبنانيون -على ما يوؤكِّ

قائمًا  كلِّه  التمثيلي  النِّظام  اأ�سا�ص  كان   اإذا  اجلمع،  هذا  يتي�رشَّ 

التي  ال�سلطة(  تقا�سم  )يف  امل�سمونة  الطائفية  املحا�س�سة  على 

ت�سمل التمثيل النيابي واملنا�سب الوزارية و�سواها من الوظائف 

نيابي  مقعد  اأي  تخ�سي�ص  مينع  الذي  النظام  وهو  الدولة،  يف 

جلهة غري طائفية. ولن ُيعفى اأي مواطن اإطالقًا من تبعات نظام 

املحا�س�سة الطائفية امل�سمونة على هويته ونظرته اىل نف�سه.

  ي�سمح م�رشوع القانون للناخبني باالإقرتاع يف حملِّ �سكنهم، 

ويف  نفو�سهم،  قيد  دوائر  يرت�سحوا يف  اأن  املر�سحني  على  ولكّن 

مراكز  اإىل  االنتقال  موؤونة  عليهم  يوّفر  للناخبني  تي�سري  ذلك 

اقرتاع بعيدٍة عن اأماكن اإقامتهم يف حاالت كثرية. وهو بالتال 

تغيري عملي اإىل االأح�سن ولي�ص تغيرياً �سيا�سيًا. فالتغيري ال�سيا�سي 

اأنف�سهم على لوائح  الذي نقرتحه هو منح الناخبني حقَّ ت�سجيل 

نفو�سهم  قيد  نقل  اإىل  اال�سطرار  دون  اإقامتهم،  ال�سطب يف حملِّ 

لهذه  ذكٍر  على  ياأِت  مل  الهيئة  وم�رشوع  اأخرى.  اإىل  منطقة  من 

َوُوُلوَجُه من جانب  الباب  اأنَّ فتح هذا  ل�سبٍب هام هو  االإمكانية 

اأعداٍد ُمعَترَبٍة من املواطنني يجعالن الفو�سى تدبُّ يف الدميغرافيا 

لتوزيع  الراهن  النظام  للخطر  �سان 
ّ
ويعر لالنتخابات،  الطائفيَّة 

الباب  هذا  فتح  نحن  اقرتحنا  وقد  طائفي.  اأ�سا�ص  على  املقاعد 

ف�سيحة  عن  عبارٌة  اإليها  امل�سار  الدميغرافية  االإعتبارات  الأنَّ 

بالية  قدمية  خريطٍة  اأ�سا�ص  على   
َّ
ال�سيا�سي التَّمثيل  ُتر�ِسي  الأّنها 

انه  �سكَّ ع  بتوزُّ اليوم  لبنان  خريطة  اأ�سا�ص  على  ولي�ص  للبالد، 

عندنا   االنتخابات  دميغرافيا  اأنَّ  اأي  وم�ساحلهم..  وجماعاتهم 
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جغرافية«. »خدعة  على  ال�سنني،  ع�رشات  منذ  ٌة  مبنيَّ

انحبا�سهم  يف  االأ�سلية  وقراهم  بلداتهم  يف  املواطنني  ت�سجيل 

ال�سيا�سي �سمن منطق االأ�سول والقرابة ال�سائد يف الريف، ويحّول 

املدن نف�سها اىل قرى كبرية وي�سع عازاًل بني التمثيل ال�سيا�سي 

)واملحلي( للمواطنني وبني احتياجاتهم و واقع حياتهم اليومية. 

التي  املنطقة  اأحوال  يف  راأي  للبنانيني  لي�ص  املنطَلق  هذا  من 

يعي�سون فيها، بل االأماكن التي �ستحت�سن قبورهم.

ُة اجلزئيُِّة يف م�رشوع الهيئة اإىل نظام التمثيل،  هل �ستعيد الن�سبيَّ

اإىل نظام احلكم الطائفيَّني، حيويًة ومرونًة فقداها منذ  َثمَّ  ومن 

اأن غلَّبت احلرب �سعار »وحدة الطائفة« وجنحت يف فر�ص زعامٍة 

الطوائف  �سورة  وت�سويه  الطوائف،  معظم  على  واحدٍة  مهيمنة 

�ص م�رشوع الهيئة عدداً قلياًل من املقاعد لنواب  االأخرى؟ يخ�سّ

ُينتخبوا  اأن  وُيرجح  املح�سة،  الطائفية  التكتالت  عن  م�ستقّلني 

الدائرة الكربى ذات املقاعد الواحد واخلم�سني �سمن  كاأقلية يف 

النواب  من  حفنة  الربملان  اىل  الرتتيب  هذا  و�سيجلب  الربملان. 

اأن  الأحد  واليجوز  يقولونه.  جديد  �سيء  لديهم  يكون  قد  الذين 

اأُح�سن ا�ستعماله ) واملنرب الربملاين على  ي�ستهني مبنرب كهذا اإذا 

عامة(  )والبالد  ال�سيا�سي  النظام  ر 
ّ
يحر ال  ذلك  لكّن  االأخ�ص( 

االإ�سالح عرب قانون جديد  الراهنة. وهذه هي حدود  االأزمة  من 

القدمية  الطرق  على  اللبنانية،  احلالة  يف  ُيبقي،  لالإنتخابات 

لت�سيري االأمور وعلى امل�ستوى االأعمق واالأهم من حيث كونه مبداأ 

اأ�سا�سيًا ناظمًا للمجتمع والنظام ال�سيا�سَينْي يف البالد. من وجهة 

النظر هذه ثبت اأّن التحركات االأخرية الإ�سالح القانون االإنتخابي 

خمّيبة لالآمال الأّنها ال ت�سمل اإاّل موؤ�رشات قليلة على فراق جذري 

 احلاجة اإليه باإحلاح.
ّ

مع املا�سي مت�ص

 عنوان كتاب حل�سني زينة.
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 االإطار 3.20: الالمركزية االإدارية

عالقتها  يف  للدولة  ال�سيا�سية  الوحدة  م�ساألة   )1 ها:  اأهمُّ عليها،  و�سيا�سيَّة  ة  نظريَّ اأ�سبقيَّة  ذات  كربى  مب�سائل  لبنان  يف  ة  االإداريَّ الالمركزية  م�ساألة  تتَّ�سل 

ما  يف  ة  اجِلَهِويَّ االإدارت.  على  ال�سيا�سية  وال�سلطات  املركزية  احلكومة  باإ�رشاف  �ستحتفظ  اأو  املحلية  االإدارات  ا�ستقاللية  ع 
ّ
�ستو�س درجة  اي  واإىل  باملجتمع، 

امُلَتَواِزن  االإناء  م�ساألة   )2 ة.   املركزيَّ ة  االإداريَّ لل�سلطات  التنظيميَّة  االإدارات  هذه  تبعيَّة  حفظ  يف  بالت�سدُّد  لذلك-  -خالفًا  اأو  املناطق  �سوؤون  من  تتواله 

لتكون  وامل�ساريع  املبادرات  اختيار  عملية  حت�سني  اأْي  االإناء،  عملية  يف  امل�سرتكة  واالأطراف  املركز  بني  ال�سليمة  ة  االإداريَّ العالقات  و�سيغة  للمناطق 

اإىل  ال�سفر  على  النا�ص  ُيجرب  ال  بحيث  واخت�سارها،  ة  االإداريَّ امُلعاَمالت  تي�سري  م�ساألة   )3 واإدارتها؛  تنفيذها  وت�سهيل  الفعلية  باحلاجات  �سلة  ذات 

هذا  ن  ويتاأمَّ واالأختام.  للتواقيع  طلبًا  كثرية  ومراجع  دوائر  بني  ل  التنقُّ امة  دوَّ اأنف�سهم  والعا�سمة  املراكز  ان  �سكَّ وُيَجنَّب  املحافظة،  مركز  اأو  العا�سمة 

ة  االإداريَّ ة  الالمركزيَّ كانت  اإذا  عّما  اجابة  وتتطّلب  ة،  بقوَّ الف�ساد، وهي مطروحة يف  جمتمعنا  م�ساألة   )4 ة؛  االإداريَّ ة  الالح�رشيَّ ى  ُي�سمَّ ما  باعتماد  التي�سري 

الفا�سدون(.  بها  يتمتع  التي  الطائفية  ال�سيا�سية  باحلماية  وثيقة  �سلة  ذو  الف�ساد  هذا  اأن  تفاقمًا)علمًا  تزيده  او  االإداري  الف�ساد  من  احلدَّ  يف  ت�ساهم 

ة واإخ�ساعها ل�سلطة  ُت�ساُف اإىل ذلك م�سائل مت�سلة من جهة ببناء النَُّخب ال�سيا�سيَّة يف لبنان على امل�ستوى الوطني التي ترى يف عملية اإ�سالح الالمركزيَّ

وارتكاُزها  املحلية،  بال�سيا�سات  املبا�رش  الزعامة  هذه  ارتباط  حيُث  من  زعامتها  ولدميومة  ومل�ساحلها  لها  مبا�رشاً  تهديداً  كموؤ�س�سة  وتثبيتها  القانون 

ة من امل�ستوى املحلِّي اإىل امل�ستوى الوطني- والتي ترغب باملحافظة عليها كما هي، مبناأًى عن اأيِّ عمليَّة  نٍة من العالقات الزبائنيَّة املمتدَّ اإىل �سبكٍة معيَّ

، حيث يخ�سى جزٌء من النُّخب الوطنية من اأن ت�ساهم 
ِّ
ة. ومن ناحية ثانية، هناك م�سائل على عالقة باملوروث التاريخي ًة كانت اأم اإداريَّ اإ�سالحيَّة، �سيا�سيَّ

ة -وحتديداً يف م�سمونها ال�سيا�سي- يف تقوية احليِّز املحلِّي يف مواجهة الدولة، وهو ما جنحت امليلي�سيات يف فر�سه كبديل عن الدولة خالل  الالمركزيَّ

احلرب اللبنانية )1990-1975(.

 واالإداريُّ 
ُّ
ة، »ويتداخل النقا�سان ال�سيا�سي ة يف لبنان، اأحيانًا، على �سجاٍل اأعمق حول الفدراليَّة والوحدويَّ ة والالمركزيَّ وينطوي هذا النقا�ص حول املركزيَّ

ته )...(«  ت �سانعي القرار اأي�سًا خلف نظاٍم اإداريٍّ مفرٍط يف مركزيَّ
َّ
ب�سكٍل يكاد يكون غري قابٍل للف�سل، بحيث اأنَّ �رشورة بناء الدولة املوحدة �سيا�سيًا جر

ة، من  ة االإداريَّ ]�سامل، 1996، 20[. وهذا ما يف�رشِّ اإىل حدٍّ ما املنحى املركزيَّ الذي عربَّ عنه امل�سرِتُع عام 1989، حني تناول مو�سوع اإ�سالح الالمركزيَّ
ة اأكرث منه على تعزيز  َز على تو�سيع �سالحيات ال�سلطات الالح�رشيَّ �سمن االإ�سالحات ال�سيا�سيَّة، يف »وثيقة الوفاق الوطني«، والد�ستور اللبناين، حيث ُركِّ

قامني ومتثيل اإدارات الدولة  ة؛ 2. تو�سيع �سالحيات املحافظني والقائمَّ ة قويَّ دة ذات �سلطة مركزيَّ ة: »1. الدولة اللبنانية دولة واحدة موحَّ ة االإداريَّ الالمركزيَّ

ن االن�سهار الوطني،  يف املناطق على اأعلى م�ستوى ممكن، ت�سهياًل خلدمة املواطنني وتلبية حلاجاتهم حملِّيًا؛ 3. اإعادة النَّظر يف التق�سيم االإداري مبا يوؤمِّ

غرى  ة ال�سُّ عة على م�ستوى الوحدات االإداريَّ ة املو�سَّ ة االإداريَّ �سات؛ 4. اعتماد الالمركزيَّ و�سمن احلفاظ على العي�ص امل�سرتك ووحدة االأر�ص وال�سعب واملوؤ�سَّ

دٍة �ساملٍة قادرٍة على  اإنائيٍة موحَّ ٍة  5. اعتماد خطَّ القائمقام، تاأمينًا للم�ساركة املحلِّية؛  انتخاب جمل�ٍص لكلِّ ق�ساٍء يراأ�سه  )الق�ساء وما دون(، عن طريق 

الالزمة«...  املاليَّة  باالإمكانات  ة  البلديَّ واالحتادات  دة  املوحَّ والبلديات  البلديات  موارد  وتعزيز  واجتماعيًا،  اقت�ساديًا  وتنميتها  اللبنانية  املناطق  تطوير 

ن  ة التي ُقدَِّمت يف فرتة ما بعد احلرب)*(، حيث مل تتمكَّ ة على خمتلف اقرتاحات وم�ساريع قوانني الالمركزيَّ وهذا ما يف�رشِّ اأي�سًا طغيان طابع الالح�رشيَّ

-على اختالف نظرتها اإىل مو�سوع التق�سيم االإداري )الق�ساء اأو املحافظة، اأو املنطقة اأو الق�ساء مع املحافظة(- من حلِّ مو�سوع التداُخل والت�ساُرب يف 

ة تقوم، حاليًا،  ة االإداريَّ ال�سالحيات بني امل�ستويات الثالثة هذه وبني ال�سلطات التي متثِّلها ]خميرب، 2005؛ قباين، 2004[. ومن هنا، نالحظ اأنَّ الالمركزيَّ

ة« ]بارود، 2005، 139[. فما  ات. وما عدا ذلك، فاإنَّ كلَّ اأناط تفوي�ص ال�سالحيات ما هي اإال من قبيل الالح�رشيَّ يف لبنان »على م�ستوًى واحٍد هو البلديَّ

ة؟ ة؟ وما هو الفرق بينها وبني الالح�رشيَّ هي، اإذاً، الالمركزيَّ

ها »اأيُّ فعٍل  ة باأنَّ ، ميكن تعريف الالمركزيَّ ة وتتداخل. وب�سكٍل عامٍّ د تعريفات مفهوم الالمركزيَّ كالعديد من املفاهيم االأخرى يف العلوم االجتماعية، تتعدَّ

]ن�رش  اأدنى يف تراُتبيَّة �سيا�سيَّة واإدارية ومناطقيَّة«  اإىل فاعلني وموؤ�س�سات على م�ستوى  اأو امل�سوؤوليَّة ر�سميًا  ال�سلطة  ة عربه بنقل  تقوم احلكومة املركزيَّ

ال�سلطة  �سالحيات  من  جزٍء  حتويل  اأو  نقل  على  تقوم  وجوهها،  من  ووجهًا  ة  املركزيَّ �سور  من  �سورًة  ة  الالح�رشيَّ »ُتعدُّ  بينما  18[؛   ،2005 وامل�رشي، 

اإنَّ �سالحيات التقرير يف نظام  )...(، والفرق بينها وبني النظام الالمركزيِّ وا�سٌح واأ�سا�سي. ويكفي القول  اإىل ممثِّليها يف املناطق  ة يف العا�سمة  االإداريَّ

اأنَّ �سالحيات التقرير يف النظام الالمركزيِّ ُتناُط بهيئاٍت  ِقَبِلها؛ يف حني  ة، ومعيَّنني من  ة ُتعطى ملوظفني خا�سعني لل�سلطة املركزيَّ ة االإداريَّ الالح�رشيَّ

ة، وبقدر من اال�ستقالل االإداريِّ واملال« ]قباين، 2002، 27[. ٍة منَتَخبٍة، تتمتَّع بال�سخ�سيَّة املعنويَّ حمليَّ

تلك اأ�سئلة ُتوِجُب البحث املتاأينِّ عن اأجوبٍة ُم�سَنَدة لها؛ اإذ لي�ص �رشوريًا اأن ي�سّح ما يتبادر اإىل الذهن اأواًل عند طرحها، ولي�ص �سحيحًا بال�رشورة مثاًل اأنَّ 

حُّ عك�ص ذلك بال�رشورة اأي�سًا. وقد ال يوجد فارٌق يف درجة الف�ساد -بل اختالٌف يف  ة ال�سيا�سيَّة؛ كما ال َي�سُ ة يعزِّز وحدة الدولة االجتماعيَّ الت�سدُّد يف املركزيَّ

عب من امُلَعاَمالت؛  ة.. ذاك اأنَّ الف�ساد ميكن اأن تعزِّزه �رشورُة تي�سري ال�سَّ حه ال�سيغة الالمركزيَّ ة وبني ما ترجِّ حه ال�سيغة املركزيَّ ذرائعه فقط- بني ما ترجِّ

ة لُيْقِدم على هذا الت�سعيب مبعزٍل عن رقابٍة مت�سل�سلٍة  ف اأن يعوِّل على �سالحياته الالمركزيَّ وميكن اأن يعزِّزه، اأي�سًا، ت�سعيب الي�سري منها، اإذا كان يف و�سع املوظَّ

ا هو اإثبات ال�سلة ما بني االإ�سالحني االإداريِّ وال�سيا�سي؛ ذلك اأنَّ اإبقاء نظام انتخابي -على  ح اأن ُيف�سي اإليه البحث يف هذه االأ�سئلة اإنَّ منا�سبة. على اأنَّ ما نرجِّ

ة واإخ�ساعها ملقايي�ص   لو�سع هذه الزعامة يدها على االإدارة اجِلَهِويَّ
ٌّ
ٌد واقعي ا هو ممهِّ يطرة للزعامة الطائفية يف كل منطقة، اإنَّ �سبيل املثال- يعزِّز وحدة ال�سَّ

ة رجحانًا. وال غنى، مع ذلك، عن تكوين  ح، مبدئيًا، اأن تزداد املح�سوبيَّة تفاقمًا يف االإدارات كلَّما ازدادت الالمركزيَّ م�ساحلها قبل مقايي�ص القانون. وهو ما يرجِّ

ل اجلامعة اللبنانية  ا يف �سواه. وت�سكِّ ة يف ما اأ�رشنا اإليه من جماالٍت، ورمبَّ ة والالمركزيَّ اأدوات حتقيق �ساحلة ال�ستك�ساف املفاعيل املنتَظرة خلياري املركزيَّ

ف عنها من �سوائب وما تقت�سيه من اإ�سالح ]اأنظر االإطار  ة وما يعرتيها من م�ساعب وما يتك�سَّ ة والالمركزيَّ مثااًل �ساطعًا على هذه العالقة اجلدليَّة بني املركزيَّ

ه ح�سيلٌة جلهوٍد  ة، ُقدَِّم على اأنَّ ة االإداريَّ راً، رئي�ص جلنة االإدارة والعدل النيابية روبري غامن من اإعداد م�رشوع قانون متعلِّق بالالمركزيَّ 3.14[. ولقد انتهى، موؤخَّ

ه يجب درا�سة هذا امل�رشوع يف �سوء ما طرح هنا. ه يحاول اال�ستجابة لبع�ص هذه الهموم؛ غري اأنَّ مديدٍة، واأُ�ِسرَي اإىل اأنَّ

)*( من اأبرز هذه امل�ساريع اقرتاح النائب اأوغ�ست باخو�ص لعام 1995؛ واقرتاح قانون جلنة االإدارة والعدل لعام 1997؛ وم�رشوع قانون حكومة �سليم احل�ص لعام 1999. وقد 

ة، وذلك عرب اإعطاء �سالحيات  ة والالمركزيَّ ة«، حاول اأن يوازن بني الالح�رشيَّ ة االإداريَّ راً، جلنة االإدارة والعدل من اإعداد اقرتاح قانوٍن »للتنظيم االإداريِّ والالمركزيَّ انتهت، موؤخَّ

ة(. ة(، وملجال�ص الق�ساء وللبلديات )�سلطات المركزيَّ اأو�سع ملجال�ص املحافظات )�سلطة الح�رشيَّ
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التي  الدرجة  هو  عليه  ال�سوء  ُي�سلَّط  اأن  الف�سل  هذا  حاول  ما 

احلياة  جوانب  كل  يف  بها  ت  وتف�سَّ الطائفيَّة  عندها  ا�ستفحلت 

اإذ حُتَمل  ة. فال�سيا�سة فقدت معناها  ال�سيا�سيَّة واملدنيَّ اللبنانية 

اأي�سًا، �سيادة   �سارخ. كما �سُعَفت، 
ٍّ
امل�سائل على خطاب طائفي

الدَّولة الدَّاخليَّة لتخلِّيها عن مزيد من ال�سلطة والنُّفوذ للطوائف. 

، يعاين 
ِّ
غم من نظامه املنفتح والدميقراطي

ُّ
ويف الوقت ذاته، بالر

التمثيليَّة/ امُلَواَطنة  َتْعَتِوُر  كبرية  وعيوٍب  نواق�ص  من  البلد 

النا�سطة. فامل�ساواة بني املواطنني ُتقوَّ�ُص بطرق خمتلفة.

تنفيذ  فاإنَّ  املواطنني،  م�ساواة  يكفل  �ستور  الدُّ اأنَّ  من  وبالرغم 

، وكذلك �سوء تنفيذ 
ٍّ
ائف على نحٍو جزئي الطَّ بع�ص بنود د�ستور 

بدولتهم  اللبنانيني  املواطنني  عالقة  اأنَّ  يعنيان  االآخر،  بع�سها 

)»legally confessionalized«(؛  قانونًا«  »ُمطيَّفٌة  عالقة  هي 

الدَّولة  بني  ما  العالقة  يف  ط 
ًّ
التو�س اإىل  ت�سعى  وائف  الطَّ اأنَّ  ذلك 

وُمَوِطنيـ )ها(، لي�ص فقط يف املمار�سة، بل من خالل القانون اأي�سًا. 

�ستور ترك الباب ُم�رَشعًا اأمام  فالتف�سري االنتقائي لبع�ص موادِّ الدُّ

 متزايد؛ االأمر الذي وجد �سنداً له يف اإيالء 
ٍّ
نظام ذي خلٍل وظيفي

خ�سيَّة اىل كّل من الطوائف الثماين ع�رشة  كل �سوؤون االأحوال ال�سَّ

البالد. ويف ظلِّ غياب قانون اختياريٍّ  املعرتف بها ر�سميًا يف 

اأ�سا�ص الالم�ساواة  لالأحوال ال�سخ�سيَّة فقد جتذَّر هذا الو�سع يف 

متنوِّعة،  م�سائل  حيال  ًا  جن�سانيَّ متييزاً  �سًا 
ِّ
ُمكر املواطنني،  بني 

هاتهم على �سبيل املثال.  باأمَّ االأطفال  وُمقوِّ�سًا، بالتال، عالقة 

اأي�سًا  ة  ال�سخ�سيَّ االأحوال  قانون  بات  هذه،  النظر  وجهة  ومن 

 يهيمن على الطوائف املختلفة.
ٍّ
م�سدَر نفوٍذ �سيا�سي

د 
ّ
تتج�س حيث  النكو�ص،  من  اأي�سًا،  �سات،  املوؤ�سَّ بناء  عانى  كما 

م�ستع�سية  �سيا�سية  ماآزق  يف  ائفيَّة  الطَّ ال�سيا�سيَّة/  النِّزاعات 

بني  لل�رشاع  رئي�سية  �ساحات  اىل  الدولة  موؤ�س�سات  وتتحول 

ئي�سيَّة على ما تعتربه كل منها حقوقًا مكت�سبة لها، 
َّ
الطوائف الر

مبا ُيف�سي اإىل �سبه �سلل ينتاب جميع اجلهود االإ�سالحيَّة، ف�ساًل 

عن �سلل بع�ص الوظائف العادية للدَّولة. ومن بني مواقع اأخرى، 

يت�سح هذا ال�سلل خ�سو�سًا يف املفاو�سات املتعّلقة بالتَّعيينات 

وائف. ويتبنّي  الطَّ بقناع م�سالح  الزبائنيَّة  تتقنَّع  ة حيث  االإداريَّ

هذه  ب�سبب  اللبنانية  للجامعة  البطيء  التفكيك  يف  اأي�سًا  ذلك 

امل�سالح ذاتها.

وائف؛  الطَّ بني  اع  لل�رشِّ جمال  اأي�سًا  فهو  االنتخاب،  قانون  ا  اأمَّ

خا�سها  انتخابيَّة  دورة  ع�رشة  ثالث  خالل  ات 
َّ
مر ت�سع  ُغرّي  اإذ 

لبنان منذ ا�ستقالله. ونتيجًة لذلك، وبرغم اأنَّ االنتخابات جُترى 

كان   ،)1990-1975 ة  االأهليَّ احلرب  فرتة  )با�ستثناء  بانتظام 

 ناق�ٍص وغري م�ستقرٍّ 
ٍّ
على اللبنانيني التعويل على نظاٍم انتخابي

هذا  كان  وقد  با�ستمرار.  االنتخابيَّة  الدوائر  تق�سيم  تغيري  �سمته 

ة وعرقلة  لطة التقليديَّ القانون مبثابة اأداٍة الإعادة اإنتاج ُبنى ال�سُّ

ياق، اأُحِبطت  انبثاق قيادة �سيا�سيَّة جديدة وم�ستقلَّة. ويف هذا ال�سِّ

ٍة ب�سبب النزاعات  حُماوالٌت ُبِذَلت اأخرياً الإدخال اإ�سالحاٍت انتخابيَّ

الداخلية وتفاو�ص زعماء الطوائف بالتفاو�ص يف ما بينهم. كما 

الوطنيَّة عجز  ال�سيا�سيَّة  االأحزاب  فاقم غياب قوانني تكفل عمل 

.»
ٍّ
ٍه وطني املجتمع اللبناين عن اإنتاج قيادٍة جديدٍة ذات »توجُّ

جدوى  اإحياء  اإعادة  تعني  وغريها  الق�سايا  هذه  معاجلة  اإنَّ 

املختلفة   الد�ستور  بنود  تنفيذ  وت�سمن  ومعناها،  يا�سة  ال�سِّ

بالكامل. ويحظى هذا االأمر باأهمية خا�سة الأن تر�سيخ امل�ساواة 

بني املواطنني واإعادة توجيه عالقتهم بدولتهم ي�سّكالن وحدهما 

ك نحو دولة املواطن.
ّ
طريق التحر
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 1. مقّدمة

امُلَواَطَنة االجتماعيَّة هي تعبري عن م�سائل حمدَّدة ميكن اأن توؤثر 

وخالفًا  قدراتهم.  تطوير  على  للمواطنني  الكامنة  املقدرة  يف 

القانوُن املواطنَة  امُلَواَطنة، ال يكفل  االأخرى من حقوق  لالأنواع 

االجتماعيَّة دائمًا. وكثرياً ما ينعك�ص قبول هذه احلقوق يف عدد 

معيَّنة  دولة  تبنَّتها  التي  الدولية  واملعاهدات  االتفاقيات  ونوع 

مكوِّنًا  عن�رشاً  االجتماعيَّة  امُلَواَطنة  حقوق  وُت�سّكل  تها. 
َّ
واأقر

اأ�سا�سيًا من عنا�رش امُلَواَطنة امُلَتَكاِملة و�رشطًا �رشوريًا ملمار�سة 

وَيعَترب  النا�ص.  قدرات  ولتو�سيع  بالكامل،  الدميقراطيَّة  امُلَواَطنة 

للمواطنة  املكوّنة  اال�سا�سية  العنا�رش  على  احلا�سل  االإجماُع 

اأهمية جوهرية مماثلة.  ذات  وال�سحة  التعليم  النا�ص يف  حقوَق 

االندماج  دون  حتول  التي  العوامل  اإىَل  ُينظر  ذاته،  النحو  وعلى 

والفقر  -كالبطالة  وم�ساركتهم  املجتمع  يف  لالأفراد  الكامل  

املواطنة  ممار�سة  على  موؤّثرة  اأ�سا�سيَّة  كعنا�رش  والالم�ساواة- 

150
الة. الفعَّ

وحلقوق املواطنة االجتماعيَّة يف لبنان تاريخ طويل ومتنوِّع. 

فقد متيَّزت الدولة اللبنانية تاريخيًا مبقاربة ت�ستند اإىل �سيا�سة 

ال�سوق.  اأمور كثرية لقوى  ل االقت�سادي، حيث ُترتك  التدخُّ عدم 

الليربال  االقت�سادي  النظام  هذا  ي�سمل  ذاته،  الوقت  ويف 

خمتلفة  اجتماعيَّة  قطاعات  يف  كبرية  ا�ستثماراٍت  واملنفتح، 

الرعاية  �سيا�سات  من  وا�سعة  ومروحة  والتعليم،  كال�سحة 

و�سواها  الذكر  اآنفة  احلقوق  اأّن  ذلك  اىل  ي�ساف  االإجتماعية: 

اال�سطرابات  اأنَّ  بيد  اللبناين.  الد�ستور  يف  ُمثّبتة  حقوق  من 

االأهلية  احلرب  ذلك  يف  -مبا  املتعاقبة  والع�سكرية  ال�سيا�سية 

ة  عدَّ اإ�رشائيلية  واجتياحات  �سنة،  ع�رشة  خم�ص  اأمتدت  التي 

و�سل�سلة من العوامل الداخلية االأخرى، خّلفت ت�سوي�سًا واإرتباكًا 

يف اأو�ساع املوؤ�س�سات، ما قوَّ�ص قدرة الدولة على قيادة عملية 

بني  دة  املعقَّ العالقات  َت�سابك  العوامل  هذه  وت�سمل  التنمية. 

االجتماعيَّة؛  اخلدمة  قطاعات  يف  واخلا�سة  العامة  امل�سالح 

-بل  متداخلة  وم�رشوعاٍت  �سيا�سات  على  الالحقة  واملوافقة 

ومتناق�سة يف بع�ص االأحيان- واخللط بني التنمية االجتماعيَّة 

 – االجتماعي  واالإنعا�ص  االجتماعيَّة  احلماية  �سيا�سات  و 

التقرير. من  اإىل هذا  املدَخل  اأوجزها  التي  االإجتماعية  الرعاية 

الإفرتا�ص  ِبَعت  اتُّ التي  اخلاطئة  ال�سيا�سات  اي�سًا  العوامل  هذه 

الفقر  وهي  تداخلها،  رغم  متمايزة،  اإجتماعية  ظروف  تالقي 

ونتيجة  االجتماعي.  واالإق�ساء   )vulnerability( واله�سا�سة 

املنافع  من  متاهٍة  اإىل  االجتماعيَّة  اخلدمات  اأداء  حتّول  لذلك، 

اأنَّ  االأهم  وكان  املتداخلة.  امل�سلحية  والتفوي�سات  املت�سابكة 

خُمَرجات التنمية االجتماعيَّة مل تتنا�سب واالإنفاق االجتماعي، 

واأّن حقوق امُلَواَطنة االجتماعيَّة قد ُقوِّ�ست.

 االإطار 4.1: اأبعاد املواطنة االجتماعَيّة

االأبعاد 

احلاجات االأ�سا�سية   

االندماج )التكامل( االجتماعي 

العنا�رص

ال�سحة، التعليم  

العمالة، الفقر، الالم�ساواة

امل�صدر: برنامج االمم املتحدة االإنائي، 2005، الدميقراطية يف امريكا 

الالتينية، �ص 118.

منظور  من  الق�سايا  هذه  التقرير  من  الف�سل  هذا  و�سيتق�سى 

حقوق املواطنة االإجتماعية املتكافئة الذي يعترب ان امل�ساواة يف 

احل�سول على خدمات اجتماعية جيدة هي من �سميم املواطنة 

االإجتماعية، واأّن �سمانات احلماية واملنافع التي تقدمها الدولة 

امل�ساعدة  اأ�سكال  من  �سكاًل  ولي�ست  مواطن  لكل  اأ�سيٌل  حٌق  هي 

اأو  الفقرية  الفئات  �سيما  ال  معينة،  اجتماعية  ل�رشائح  املقّدمة 

هذه  مو�سوع  اأّن  على  حججًا  الف�سل  هذا  و�سيقّدم  املهّم�سة. 

الفر�سة  اأبعد من م�ساألة توّفر  اأّن يذهب  احلقوق يف لبنان يجب 

النقاط  على  ذلك  اأجل  من  و�سريّكز  عليها،  للح�سول  واملكان 

الثالث التالية: 

االجتماعيَّة  املواطنة  حقوق  �سمانات  الف�سل  ى  �سيتق�سّ اأواًل، 

املتكافئة يف نظام �سيا�سي م�ستِّت -كما هو حال لبنان- حيث 

ت�سطلع الكيانات/ اجلماعات املتنوعة - وبخا�سة املجموعات 

الدينية والدولة باإنتاج اخلدمات االجتماعيَّة ومتويلها وتوزيعها، 

تقدير حجم  الف�سل  �سيحاول  ثانيًا،  ومتفاوت.  مكثَّف  نحٍو  على 

الدنيا  الفئات  تواجهها  التي  واالقت�سادية  االجتماعيَّة  الق�سايا 

ة  حادَّ تداعيات  لها  تكون  قد  والتي  املتو�سط،  الدخل  ذوي  من 

املواطنة  عن  ف�ساًل  واالقت�سادي،  ال�سيا�سي  اال�ستقرار  على 

االجتماعيَّة. ثالثًا، �سيذهب الف�سل اإىل اأبعد من العنا�رش الرئي�سيَّة 

التي تكوِّن املواطنة االجتماعيَّة واالندماج -اأي عنا�رش ال�سحة 

والتعليم والعمالة- التي توؤثر يف �رشائح كبرية من الفئات الدنيا 

امل�ساواة،  م�سائل  ليعالج  املتو�سط،  الدخل  ذوي  من  واملتو�سطة 

انيَّة حمدَّدة تعاين الفقر امُلدِقع  وذلك بالرتكيز على جمموعاٍت �سكَّ

واله�سا�سة واالإق�ساء االجتماعي.

للق�سايا  موجزاً  مدخاًل  الف�سل  هذا  من  االأول  الق�سم  قدَّم  لقد 

املطروحة، اأما ق�سمه الثاين ف�سيقدِّم عر�سًا عامًا حلقوق امُلَواَطنة 

واخلدمات  االجتماعيَّة  التنمية  نظر  وجهة  من  االجتماعيَّة 

الثَّالث  الق�سم  و�سريّكز  االجتماعيَّة.  وامُلخَرجات  االجتماعيَّة 

احلقوق  وال�سيَّما  االجتماعيَّة،  للُمَواَطنة  الرئي�سية  الدعائم  على 

الف�سل الرابع

ة املواطنة االجتماعيَّ

 اأنظر: برنامج االمم املتحدة االإنائي، 2005، الدميقراطية يف امريكا الالتينية، 
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اأمكن ذلك-  ال�سوء -حيث  التعليم وال�سحة والعمل، م�سلِّطًا  يف 

الفقر  العالقات املتبادلة بني هذه احلقوق من جهة، وبني  على 

واله�سا�سة واالإق�ساء االجتماعي من جهة اأخرى. و�سي�سعى الق�سم 

ه�سا�سة  من  معيَّنة  �سكانية  فئات  تعانيه  ما  تقييم  اىل  ابع 
َّ
الر

�سيحّلل  كما  اع، 
ّ
واالإت�س ال�سكل  جلهة  اإجتماعي  واإق�ساء  مفرطة 

الق�سم  �سيك�سف  فيما  االجتماعيَّة.  امُلَواَطنة  على  تداعياتهما 

اخلام�ص دور القطاع اخلا�ص واملجتمع املدين يف معاجلة بع�ص 

الرئي�سيَّة  اال�ستنتاجات  اد�ص  ال�سَّ الق�سم  �سيقدِّم  فيما  احلاجات؛ 

لهذا الف�سل.

 2. امل�ساواة وتقدميات املجتمع واحلقوق 
ة: كيف ولي�ش ما هي؟  االجتماعيَّ

والتَّنمية  ة  االجتماعيَّ احلقوق  اإىل  نظرة   2.1

االجتماعيَّة

خالل  �سية  موؤ�سَّ �سفة  االجتماعيَّة  امُلَواَطنة  حقوق  اتخذت 

ًا كاأمة- دولًة  اأُعِلَن قيام لبنان ر�سميَّ الفرن�سي، عندما  االنتداب 

مواٍز  بدور  الدولة  ت�سطلع  اأن  التاريخي  املنظور  وكان  م�ستقلَّة. 

ال�سوق  نظام  بيئة  اخلدمات يف  توفري  اخلا�ص يف  القطاع  لدور 

االأوىل من  االأربعني  ال�سنوات  ز لبنان، خالل فرتة  ة. وقد ميَّ
َّ
احلر

وجوده، ا�ستقرار اقت�سادي كلِّي )ماكَرِوي( بعيد املدى، متّثل يف 

م�ستويات متدّنية لعجز املوازنة اأو حجم الدين العام، ويف ميزاَن 

ر الراأ�سمال بال اإنقطاع. لكّن هذه  مدفوعاٍت قوي ونقد متني وتوفُّ
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اخل�سائ�ص مل ترتافق مع نوٍّ اقت�ساديٍّ اأو م�ساواٍة اجتماعية.

التي  االقت�سادية-االجتماعية  امل�سموح  معظم  اأ�سارت  وقد 

ن�سف  حوال  معي�سة  اأنَّ  اإىل  بعدها  وما  ال�ستينات  منذ  اأُجِرَيت 

تعريفه  كيفيَّة  عن  النظر  بغ�صِّ  بالفقر،  مت 
ّ
ات�س اللبنانية  االأ�رش 

قادرة  غري  ها  اأنَّ يعني  فهذا  فقريًة،  االأ�رشُة  تكون  َفاأَْن  وحتديده. 

الغذاء،  ن�سبة مرتفعة من دخلها على  ُتنفق  ها  واأنَّ االدِّخار،  على 

ها يف حاجة اإىل دعٍم مالٍّ منتِظم. واأنَّ

وُثّبتت الحقًا حقوق امُلَواَطنة االجتماعيَّة، من بني حقوق اأخرى، 

يف مقدمة د�ستور عام 1990 الذي يعرتف بـ »االإعالن العاملي 

املواطنني  حقوق  جلميع  اأ�سا�سيَّة  كدعامة  االإن�سان«  حلقوق 

وبرامج  قوانني  اإىل  احلقوق  ترجمة هذه  اأنَّ  بيد   .]4.2 ]االإطار 
كبري  عدد  يرتبط  االأخرى،  اإحداها  تغذِّي  م�سكالت  بفعل  تعرّثت 

اخليَّة الآلية �سنع ال�سيا�سة اللبنانيَّة، ف�ساًل عن  منها بالُبنية الدَّ

تتقاطع  ما  كثرياً  حيث  اللبناين،  ال�سيا�سي  النِّظام  خ�سائ�ص 

بالتال  فيتعرقل  ائفيَّة،  الطَّ ات  الهويَّ مع  بائنيَّة  الزَّ ال�سبكات 

مهّددة  اعُتربت  اإذا  ت�رشيعها،  اأو  ة  الوطنيَّ ال�سيا�سات  تنفيذ 

مل�سالح جمموعاٍت معينة.

تنمية  لتحقيق   
ٍّ
وطني عمٍل  اإطار  غياب  الو�سع  هذا  نتائج  ومن 

التجاهل  وكذلك  البالد،  يف  املدى  بعيدة  اقت�سادية-اجتماعية 

كخطة  ال�ساملة،  التنمية  اأجل  ما  املقرتحة  للخطط  امل�ستمر 

 Schéma خطة  اأو  ال�ستّينات،  يف   )IRFED Plan( »اإرفد« 

التي  االأحدث   d'Aménagement du Territoire Libanais
كما مل يجِر قّط تبنِّي اأيِّ خطٍط اإعماريٍة 
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ُو�سعت يف عام 2003.

للبالد يف فرتة ما بعد احلرب.

امن حلقوق املواطنة  ال�سَّ ولة بدور  الدَّ ياق، ت�سطلع  ال�سِّ يف هذا 

ت�ستند  ومداها  بالدولة  املواطن  عالقة  فكرة  اإنَّ  االجتماعية. 

نت 
ّ
اأواًل اىل جودة اخلدمات املقدمة ثم اىل كميتها. فكلَّما حت�س

تقّوى  كلما  الدولة  توفرها  التي  والفر�ص  الو�سول  اإمكانيات 

التحّدي  ويكمن  الدولة.  هذه  اإىل  باالنتماء  املواطن  اإح�سا�ص 

الدولة يف توفري اخلدمات  ل  الرئي�سي هنا يف حتديد حجم تدخُّ

وتثبيت  املطلوبة،  االأهداف  لتحديد  نظم  وو�سع  االجتماعية 

معايري اإ�ستحقاق النا�ص للخدمات اإلخ... وبكالم اآخر، ال يقت�رش 

 على �سوؤال: ماذا نفعل بل كيف نفعل«.
ُّ
الهمُّ الرئي�سي

 االإطار 4.2: حقوق املواطنني االجتماعية: خمتارات من مقّدمة الد�ستور

]...[
ب. لبنان عربي الهوية واالنتماء وهو ع�سو موؤ�س�ص وعامل يف جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو ع�سو موؤ�س�ص وعامل يف منظمة االأمم املتحدة 

وملتزم مواثيقها واالإعالن العاملي حلقوق االإن�سان. وجت�سد الدولة هذه املبادئ يف جميع احلقوق واملجاالت دون ا�ستثناء.

ج. لبنان جمهورية دميقراطية برملانية، تقوم على احرتام احلريات العامة ويف طليعتها حرية الراأي واملعتقد، وعلى العدالة االجتماعَيّة وامل�ساواة يف احلقوق 

والواجبات بني جميع املواطنني دون متايز اأو تف�سيل.

ة د. ال�سعب م�سدر ال�سلطات و�ساحب ال�سيادة ميار�سها عرب املوؤ�س�سات الد�ستورَيّ

هـ. النظام قائم على مبداأ الف�سل بني ال�سلطات وتوازنها وتعاونها.

و. النظام االقت�سادي حر يكفل املبادرة الفردية وامللكية اخلا�سة.

ز. االإناء املتوازن للمناطق ثقافيًا واجتماعيًا واقت�ساديًا ركن اأ�سا�سي من اأركان وحدة الدولة وا�ستقرار النظام.

Toufic Gaspard, 2004, A Political Economy of Lebanon 1948-2002: 
The Limits of Laissez-faire, Leiden and Boston: Brill.
CDR, IAURIF Dar., 2003, Schéma d’Aménagement du Territoire152 
Libanais. Phase 1: Diagnostic et Problématiques, Beyrouth.    

مها   مداخلة ُقِدّمت يف ور�سة عمل "املواطنة االقت�سادية-االجتماعية"، التي نَظّ
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من  ملزيد   .2007 )اأكتوبر(  االأول  ت�رشين  يف  ة  الب�رشَيّ للتنمية  الوطني  التقرير 

التفا�سيل اأنظر:
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2.2 االإمناء املتوازن واحلقوق االجتماعيَّة

نظرت  حكوماٍت  تعاقَب  لبنان  يف  احلرب  بعد  ما  فرتة  �سهدت 

اأكرب  خطاٍب  من  جزءاً  باعتبارها  االجتماعية  احلقوق  اإىل 

املناطق  تفاوت  ولكنَّ  املتوازنني.  والنمو  التنمية  على  يقوم 

والطبقات اللبنانية من حيث هذين العاملني تعاظم على مدى 

يغيب  اأن  يجوز  املا�سية. ويف حني ال  اخلم�ص ع�رشة  ال�سنوات 

امل�سوؤولية  احلكومة  �سيا�سة  بتحميل  �سلفًا  القبول  بالنا  عن 

هناك  يبقى  واالإجحافات،  امل�ساواة  عدم  تفاقم  عن  املبا�رشة 

ا�سرت�سد  قد  العامة  املوارد  تخ�سي�ص  كان  اإذا  عّما  ال�سوؤال 

اإذا  ما  اأو  متوازن،  نحو  على  القدرات  بناء  باهتمامات  حقًا 

النمو  لفكرة  اللفظي  بالدعم  كانت احلكومات املتعاقبة تكتفي 

املتوازن فيما كان تخ�سي�ص االأموال العامة مقّيداً يف الواقع 

باعتبارات �سيا�سيَّة تتعلق بالتوازن الطائفي و/اأو بالزبائنيَّة 

اأخرى. و/اأو بعوامل 

النموذج الطاغي للفكر  القدرات  لقد كان االإناء املتوازن وبناء 

التنموي على امتداد عقد من الزمان. واحلجج املوؤيِّدة جلعل النمو 

 اأو 
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ة، ًة عديدة ترتاوح بني كونها حججًا اقت�ساديَّ املتوازن اأولويَّ

 وهكذا، فاإنَّ هناك مكت�سباٍت 
156

ة.  اأو�سيا�سيَّ
155

ايجابية، اأواأخالقيَّة

Public Good Provision: An Experimental Analysis, Working Pa-
per #12, College of William and  Mary
Sen, Amartya, 1993, "The Economics of Life and Death", Scientific 155 
American, May: 40-47.  
Alesina A., Baqir R., Easterly W., 1999, "Public Goods and Ethnic156 
Divisions", Quarterly Journal of Economics, Volume CXIV, Issue 
4: 1243-1284 

 هذا الق�سم والق�سمان اللذان �سيليانه مبنَيّة كلها على:
153

Chaaban, Jad and Salti, Nisreen, Social Citizenship and the 
Economy: The Role of Sectarianism in the Allocation of Public 
Expenditure.
ورقة خلفية معدة بطلب من برنامج االمم التحدة االنائي يف اطار التح�سري للتقرير 

الوطني للتنمية للبنان 2008-2009. املوؤ�رشات م�ستقاة من بيانات برنامج االمم 

التحدة االنائي، جمل�ص االناء واالعمار، ووزارة ال�سوؤوؤن االجتماعية.

Andersen L., Mellor J., Milya J., 2004, Income Inequality and 154 

 االإطار 4.3: عهود ا�سرتاتيجَيّات التنمية االجتماعَيّة التاريخَيّة الثالثة يف لبنان

ميكن تق�سيم �سيا�سة التنمية يف لبنان اإىل ثالثة عهود رئي�سَيّة:

العهد ال�سهابي )1964-1959(

ة، يف �سياق  َلة مزيد من دور الَدّولة النا�سط يف التنميتني االجتماعَيّة واالقت�سادَيّ �سهدت والية الرئي�ص اللواء فوؤاد �سهاب )1959-1964( اأول حماولة مَلف�سَ

ت�سع  اأّن  ة  االقت�سادَيّ للعدالة  اأن�سط  وتعزيز  اأف�سل  تخطيط  ت�ستطيع من خالل  باأن حكومته  يوؤمن  �سهاب  كان  فقد  ة.  واالجتماعَيّ الدخلَيّة  تفاوتات  معاجلة 

التنموي  لبنان ومل�ساره  �سامٍل حلاجات   
ّ
اأول حتليٍل وطنٍي اإجراء   )IRFED-Liban( "اإرفد" ُطلب من بعثة  ا�سطرابًا وه�سا�سًة. وقد  اأقل  اأ�س�ص وحدة وطنَيّة 

على ال�سعيدين االجتماعي واالقت�سادي، وبالتحديد حتليل التفاوتات االجتماعَيّة واملناطقَيّة واالإجحافات من حيث توزيع الرثوة والَدّخل، وانت�سار اأحزمة 

الربامج  من  عدداً  احلكومة  اأطلقت  البعثة،  تو�سيات  على  وبناًء  مت�ساعداً.  نواً  فيه  ت�سهد  البالد  كانت  وقٍت  يف  ة،  احل�رشَيّ واملناطق  العا�سمة  حول  الفقر 

ه ونوُعه،  نت هذه اجلهود حت�سني نظام التعليم العام )الر�سمي( من حيث كُمّ ة-االجتماعَيّة. وت�سَمّ واالإجراءات التي رمت اإىل تعزيز ظروف لبنان االقت�سادَيّ

ة )حكومَيّة( وت�سغيلها، واإن�ساء "ال�سندوق الوطني لل�سمان االجتماعي"، ف�ساًل عن موؤ�س�سات اأخرى. واإن�ساء اأول جامعة لبنانية ر�سمية، وبناء م�ست�سفيات عاَمّ

وكذلك كانت اجلهود االإ�سالحية، جزئيًا، نتيجة دور عام نا�سط ومت�ساعد ا�سطلعت به النقابات واحلركات االجتماعَيّة واملدنَية والدميقراطَيّة. وكان مثل 

ل انتهاكًا بالن�سبة لالأو�ساط التقليدية، الطائفَيّة  هذه االإندفاعية عامة �ساملة تقريبًا، اإذ �سملت اأو�ساط العمال واملوظفني واملزارعني والطالب، االأمر الذي �سَكّ

والدينَيّة، بوجٍه عام. بيد اأَنّ اجلهود ال�سهابَيّة مل حترز جناحًا كاماًل، وُيعزى ذلك جزئيًا اإىل معار�سة جمموعات متنوعة اأرعبها اأن تفقد امتيازاتها االجتماعَيّة 

ل�سالح دولٍة قويٍة، واإىل عجز �سهاب نف�سه عن الت�سِدّي للَزّبائنَيّة املزمنة التي تخرتق النظام ال�سيا�سي اللبناين مبجمله. اأما احلكومات املتعاقبة فقد كانت 

بدورها عاجزًة عن حتقيق هذه االإ�سالحات اأو مل تكن راغبة فيها. اأ�سف اإىل ذلك اأَنّ اأن�سطة احلركات املدنَيّة الواعدة توقفت مع اندالع احلرب االأهلَيّة التي 

اأعادت تر�سيخ االنتماءات واالنق�سامات الطائفَيّة.

احلرب االأهلَيّة )1990-1975(

�ست 
ّ
ة والهبوط الذريع يف الناجت املحلي االإجمال )GDP( وم�ستويات النمو، متَزّقت الدعائم االجتماعَيّة التي تاأ�َس باالإ�سافة اإىل الدمار الكارثي واخل�سائر الب�رشَيّ

اإبان الفرتة ال�سابقة. ووا�سلت احلكومة تخ�سي�ص االأموال لل�سوؤون االجتماعَيّة يف موازناتها، ولكَنّ �سوء اإدارة اأموال هذا القطاع اأف�سى اإىل تقُلّ�ِص بالٍغ يف عائدات 

ي اأرا�سي البلد بني اأطراف متعار�سة -كالقطاع اخلا�ص يف مقابل املجتمع املدين، ف�ساًل عن َتَواُجه  االإنفاق. وملواجهة الكارثة التي �سَبّبتها احلرب وت�سِظّ

ر جزءاً من اخلدمات االجتماعَيّة التي توقفت احلكومة عن توفريها. ويف حني اأَنّ اقت�ساد فرتة احلرب مل ُيعِوّ�ص –جزئيًا على االأقل- عن تراجع دور  امليلي�سيات- توِفّ

ة والُبَنى التحتَيّة والبيئة. الدولة يف جمال توفري اخلدمات االجتماعَيّة، و�سارت الكلفة االإجمالية باهظة جداً على البالد نظراً للخ�سائر التي اأ�سابت القدرات الب�رشَيّ

فرتة ما بعد احلرب )1997-1990(

االأمنَيّة  الدولة  موؤ�س�سات  وتقوية  ة  املادَيّ التحتَيّة  البنية  اإعمار  نحو  اأ�سا�سَيّة  ب�سورة  العام  االإنفاق  ه  ُوِجّ الطائف،  اتفاق  وتوقيع  االأهلَيّة  احلرب  انتهاء  مع 

االإعمار  على  االإنفاق  اإجمال  من  االجتماعي  االإنفاق  ة  وظَلّت ح�سَّ قط.  بكاملها  ذ  ُتنَفّ مل  اأنها  اإال  االجتماعي،  االإ�سالح  عدٌد من خطط  ُو�سع  وقد  والق�ساء. 

ع 
ّ
�سم تنفيذ اخلطط املذكورة بالبطء. وكان جتاهل توفري اخلدمات االجتماعَيّة مرَبّراً جزئيًا ُمعدالت النمو االقت�سادي املقبولة. وبدا اأَنّ هزالة التو�س حمدودة، واَتّ

للبيئتني االجتماعية  االأر�سية  الفرتة  اأكرث جراأة وخماطرة على املدى املتو�سط. وقد مهدت هذه  املفرت�ص للخدمات كانت بدياًل فعااًل لتدّخالت اجتماعية 

ة اللتني نعرف راهنًا. واالقت�سادَيّ
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يف الفعالية جُتنى من االإناء املتوازن، تتَّ�سل بعائدات هام�سية 

البعيدة،  املناطق  يف  وال�سحة  التعليم  يف  لال�ستثمار  اأعلى 

منافع  وزيادة  بال�سكان،  احل�رشية  املراكز  اكتظاظ  وتكاليف 

 
157

االإناء املتوازن بف�سل اإمكانية التكامل بني املناطق املختلفة.

من  »املكت�سبات  ة  اإ�ستخدام  حجَّ املمكن  نحو مماثل، من  وعلى 

املقارَنة  ميزتها  -بح�سب  النامية  املناطق  ل�سالح  التجارة« 

 وهناك اأي�سًا اأدلة تربط 
158

وتخفي�ص تكاليف النقل يف ما بينها.

 للعمر 
159

عدم م�ساواة يف الدخل واالأ�سول بانخفا�ص املعّدل العام

 كذلك توّفر ا�ستنتاجات 
160

الّنمو االإجمالية. ع، وتدين ن�سب  املتوقَّ

الدخل  التفاوت يف  التي تربط بني  ال�سيا�سي  االقت�ساد  درا�سات 

 حوافز 
162

 وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي،
161

والتنمية وبني تفاقم العنف

ا�سافية لتحقيق النمو املتوازن. 

ويف حني الي�سعب تعريف االإناء غري املتوازن كاإناء ال ت�ستفيد 

منه �رشائح ال�سكان كافة ب�سورة متكافئة اىل حّد ما، اأو كاإناء 

ال ي�سمن م�ستويات متكافئة من النمو واالزدهار، فاإنَّ تعريف 

االإناء املتوازن ميثل حتدِّيًا اأكرب لوجود تفاوتات بني املناطق 

ها اإىل وجود اختالفات جوهرية يف اخل�سائ�ص اجلغرافيَّة  مردُّ

ويف  اإقت�سادهم.  وحجم  وتكتالتهم  ال�سكان  وكثافة  والطبيعيَّة 

للتباين  اإ�سافيًا  م�سدراً  الطائفية  الرتكيبة  متثِّل  لبنان،  حالة 

يحظى  قد  كما  العام،  االإنفاق  �سات  خم�سّ على  يوؤثر  قد  الذي 

النمو  اهتمامات  على  باالأولوية  وتاريخية  �سيا�سية  الأ�سباب 

القائم على اخل�سائ�ص االقت�سادية-االجتماعية. املتوازن 

املتاحة  الرئي�سيَّة  االأدوات  من  االأهداف  حتديد  اآليَّات  وُتعترب 

وهذه  الفقر.  املتوازن وخف�ص  االإناء  لتحقيق  ال�سيا�سة  ل�سنَّاع 

االآليات كناية عن و�سائل حتّدد وجهة التحويالت واال�ستثمارات 

اأو�سمات  العامة بح�سب املوقع اجلغرايف )اال�ستهداف اجلغرايف( 

 )proxy means testing التفوي�ص  و�سيلة  )اختبار  امل�ستفيد 

اأ�سخا�سًا  امل�ستفيدون  يكون  )حيث  حمدَّدة  اأحداث  ب�سبب  اأو 

يّت�سم  ا�ستهدايف  ط  خمطَّ هناك  لي�ص   .) معنيَّ بحدٍث  �سلبًا  تاأّثروا 

خالل  من  ال�سمول،  يف  اأخطاء  على  تنطوي  اآلية  وكّل  بالكمال 

الت�رّشبات؛ اأواأخطاء اال�ستبعاد، اأو من خالل االإحاطة املنقو�سة. 

ه غري اإنتقائي �سمن  �سم اال�ستهداف اجلغرايف باأنَّ اإذاً، يف حني يتَّ

املوقٍع امل�ستهَدف -بحيث ي�سبح  اأي �ساحب مطلب من املوقع 

ل �ساحَب حق يف ن�سيب من العون بغ�ص النظر  امل�سّنف كموؤهَّ

يت�سّمن  اجلغرايف(  )اال�ستهداف  اأّنه  يخفي  ال   - خ�سائ�سه  عن 

قدراً اأقّل من االآثار ال�سلوكية امل�سّوهة اأو احلوافز االإنحرافية، مّما 

االأ�سلوب  وهذا  امل�ستفيدين.  �سمات  ح�سب  االإ�ستهداف  يت�سّمنه 

�سلوكهم وخ�سائ�سهم  النا�ص اىل تغيري  ُيبطن خطر دفع  االأخري 

على  اأ�ساًل،  االإ�ستهداف  غاية  يحبط  ما  اأهليتهم،  اإثبات  بغية 

االأهلية/ حدود  من  القريبة  ال�سكانية  الفئات  اأو�ساط  يف  االأقل 

املعروف  من  وختامًا،   .)eligibility threshold( االإ�ستحقاق 

اأحداث معيَّنة  املعتمدة على  االإ�ستهداف  ات  اأّن خمططَّ بالتجربة 

اأكرث عر�سة للتزييف وذات تكاليف  اأو هويات امل�ستفيدين، هي 
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اإدارية اأعلى.

ومل ُيطبَّق اإاّل القليل من اال�ستهداف املنهجي املنتظم يف الربامج 

ة  املعياريَّ املعطيات  نق�ص  عن  ناهيك  لبنان،  يف  القائمة 

وتداخل  التن�سيق  و�سعف  االجتماعيَّة،  ات  واملوؤ�رشِّ الفقر  حول 

ذات  االأمان  �سبكات  وهزال  املختلفة،  الربامج  عرب  ال�سالحيات 

القدرة ال�سئيلة على ا�ستيعاب ال�سدمات. بالتال، مل يكن اإنفاق  

امل�ساواة  وتاأمني  الفقر  م�ستوى  خف�ص  يف  ااًل  فعَّ العام  القطاع 

164
والتنمية االجتماعية، وتوفري احلوافز االقت�سادية الالزمة.

ة: العبون متعدِّدون وحدود  2.3 احلقوق االجتماعيَّ
�سبابيَّة

على اجلبهة االجتماعيَّة تعرقلت جهود لبنان ب�سبب غياب اإطار 

عمل لل�سيا�سٍة االجتماعيَّة و�سعف التن�سيق واالإدارة وتاأّثرتوجيه 

البيانات  وندرة  ال�سيا�سية،  باالإعتبارات  ة  التنمويَّ امل�ساعدات 

املوثوقة عن الفقر ونتائج عمليات التدخل، مبا يف ذلك تقارير 

التقييم النهائية. وقد مّت تبّني مقاربة جمتزاأة ملو�سوع التنمية 

االإجتماعية، ولي�ص روؤية �ساملة وبرنامج عمل متكامل. 

مل  النوع،  هذا  من  عمل  اإطار  اأو  الروؤية،  هذه  مثل  غياب  ويف 

موؤ�س�سات  قبل  من  املبا�رشة  االجتماعيَّة  اخلدمات  توفري  يكن 

متكامل  تقييم  على  مبنيًا  احلكومية  غري  واملنظمات  الدولة 

الدولة  تدخالت  بني  الفا�سلة  احلدود  اإّن  بل  لالإحتياجات، 

باأدوار  الغمو�ص  واأحاط  ملتب�سة،  اأ�سبحت  االآخرين  والالعبني 

Inequality: Reexamining the Links, Finance and Development, 
Vol. 34, Issue 1: 38-41.
Bourguignon, F., 1998, Crime as a Social Cost of Poverty and 161 
Inequality: A review focusing on developing countries, processed, 
DELTA, Paris. Fajnzylber P., Lederman D., Loayza N., 1998, 
What causes violent crime?, The World Bank, Office of the Chief 
Economist, Latin America and the Caribbean Region, processed.
Alesina A., Perotti R., 1996, ‘Income Distribution, Political 162 
Instability and Investment’, European Economic Review, Vol. 
40, Issue 6: 1203-1228.  
التقاعد  وخطط  االإن�سانية  االأزمات  وم�ساعدات  الكوارث  من  االإغاثة  حالة  متِثّل   
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طات اال�ستهدافَيّة. ال�سخَيّة دلياًل �سارخًا على مدى الف�ساد والتزوير يف مثل هذه املخَطّ

ر اأَنّ اإخفاق خم�س�سات االإنفاق العام يف الو�سول اىل ال�سكان   على املرء اأن يتذَكّ
164

ع الإعتبارات اأخرى  امل�ستهدفني ال ميِثّل دلياًل كافيًا على اأَنّ معايري اال�ستهداف ُتخ�سَ

اأكرث اأهمية، وقد تكون –عو�سًا عن ذلك- دلياًل على  وجود اختالفات موروثة عرب 

ط اال�ستهدايف نف�سه. املناطق، ي�سعب التغلب عليها؛ اأو قد تكون نتيجة �سعف يف املخَطّ

التعليم  الهام�سَيّة لال�ستثمارات يف  العائدات  تناق�ص  يفيد ثبوت   وبالتال، فقد 
157

التعليم يف  اال�ستثمار يف  زيادة  من  جُتنى  الفعالية  مكا�سب يف  ة  ثَمّ باأّن  وال�سحة 

الهام�سية  املكا�سب  تناق�ص  من  وبالرغم  ذاته،  ال�سياق  يف  املحرومة.  املناطق 

ل�سالح  تنموية  م�ساعدة  تخ�سي�ص  ل  يحِمّ اأن  ميكن  وال�سحة،  التعليم  من  املتاأتية 

ة –التي نالت اأ�ساًل ح�سة اأكرب من االإنفاق العام- تكاليف اإ�سافَيّة  املراكز احل�رشَيّ

تكون  قد  اأنه  لالعتقاد  �سبب  ة  ثَمّ واأخرياً،  اكتظاظها.  زيادة  حيث  من  املراكز  لهذه 

م عندما يكون االإناء اأكرث توازنًا،  هناك مكا�سب خارجَيّة من التكامل املناطقي املتِمّ

بحيث يحمل تو�سيُع منطقٍة ما تاأثرياً انتقاليًا اإيجابيًا على املناطق املجاورة، فيمكن 

الإ�سرتاتيجية االناء املتوازن ا�ستخدام مكا�سب هذا التكامل على النحو االأمثل.

 اإَنّ احلجج املتعلقة مبكا�سب الفعالية املتاأّتية من رفع حواجز التجارة ت�سّح حيث 
158

توؤدي اال�ستثمارات يف البنية التحتية واالت�ساالت اىل تخفي�ص تكاليف النقل، بالرتافق 

مع االإنفاق العام االجتماعي امل�ستجيب لالختالفات املناطقية يف تكاليف التقِدمات.

Sen, ibid.; Rodgers, GB., 1979, Income and Inequality as 159  

Determinants of Mortality: An International Cross-Section Analy-
sis, Population Studies; 33: 343-51
Deininger K., Squire L., 1997, Economic Growth and Income 160 
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خمتلف االأطراف املعنية من القطاعني العام واخلا�ص واملجتمع 

ة  ة الرئي�سيَّة )ال�سحَّ املدين يف تقدمي اخلدمات االجتماعيَّة العامَّ

البلدان  من  العديد  يف  وكما  االجتماعيَّة(.  والرعاية  والتَّعليم 

لبنان  يتَّ�سم قطاع اخلدمات االجتماعيَّة يف  العامل  االأخرى يف 

ة املعنيِّني به وانتمائهم اىل مروحة وا�سعة من موؤ�س�سات  ديَّ بتعدُّ

الدوليَّة والوطنيَّة واملنظمات  الدولة واملنظمات غري احلكوميَّة 

عدٌد  ة  وثمَّ اخلا�سة.  املوؤ�س�سات  عن  ف�ساًل  واملحلية،  العائليَّة 

نحٍو  على  تنتمي  االأخريتني  الفئتني  �سمن  املنظمات  من  كبرٌي 

اأحزاب  �سيا�سيَّة معينة. وبالنَّظر  اأو  ة  مبا�رش اإىل جماعات دينيَّ

 
ِّ
ال�سيا�سي النظام  يتطلَّبه  الذي  الدقيق   

ِّ
ائفي الطَّ التوازن  اإىل 

ال�سيا�سيَّة  امل�سالح  فيه  تت�سابك  و�سٍع  اإىل  ذلك  ى  اأدَّ ال�سائد، 

وكثرياً  ائفيَّة.  الطَّ بائنيَّة/املح�سوبية  الزَّ �سبكات  مع  ا�سخة 
َّ
الر

وم�ساحلها  ونفوذها  باإرادتها  املحلية،  اجلماعت  تكون  ما 

املكت�سبة، اأقوى من �رشعيَّة الدولة ونفوذها.

وقد كان لذلك تاأثرٌي كبري على عمل احلكومة توفري اخلدمات على 

نحٍو متكافئ ومنا�سب. وتخ�سع اإجراءات �سنع القرار يف احلكومة 

اأو  املقرتحة  ال�سيا�سة  ب�سوابية  لها  العالقة  لعملية  مبعظمها 

حول  غالبًا  النقا�ص  يدور  بل  الوطني؛  امل�ستوى  على  جدارتها 

ة/ املذهبية بهذه ال�سيا�سة.  كيفية تاأّثر خمتلف امل�سالح اخلا�سَّ

وائف/ للطَّ ُمَعيَّنني  ممثِّلني  خالل  من  التفاو�ص  هذا  ويجري 

على  كيانية  �سفة  ي�سبغ  ما  احلكومة،  داخل  املختلفة  املذاهب 

�سات الدَّولة. وقد ولَّد هذا  �سبكات املح�سوبية الطائفيَّة �سمن موؤ�سَّ

الو�سع ت�سوي�سًا كبرياً يف » الدائرة االإجتماعية« التي حتّولت اإىل 

الت املتعدِّدة واملت�ساربة، فاأّت�سمت النتيجة باأ�سكال  حلبة للتدخُّ

يف  كبرية  وجتاوزات  الفعالية،  وعدم  االإزدواجية  من  متنوعة 

اأّن توزيع النفقات االجتماعيَّة بح�سب  االإنفاق. ويّت�سح من ذلك 

ة املناطقيَّة  املحافظات، كما �سرنى بعد قليل، الين�سجم مع احل�سَّ

ان املحرومني. �سة لل�سكَّ املخ�سَّ

بل  تلك،  ل  التدخَّ اأ�سكال  يف  اأخرى  �سمنيَّة  عوامل  وُت�سهم  هذا، 

وحُتدِّدها يف بع�ص االأحيان؛ ومن بينها اإعتبارات داخلية �سمن 

كل طائفة، ويف ما بني الطوائف على نحٍو اأكرث حتديداً. فاإجراءات 

عمليَّة �سنع القرار واآلياتها يف هذه امل�ساألة غالبًا ما تكون م�سوبة 

لت�ساوؤالت  املجال  بذلك  مف�سحة  فافية،  ال�سَّ وانعدام  باالإلتبا�ص 

�سات القطاعيَّة و�سبه  ر املخ�سَّ
َّ
هامة من مثل: على اأيِّ اأ�سا�ٍص ُتقر

املنطق  هو  ما  املبا�رش؟  العام  االجتماعي  لال�ستثمار  القطاعيَّة 

الكامن وراء التَّوزيع اجلغرايفِّ واحليِّزيِّ ملثل هذه اال�ستثمارات؟ 

»ُمنَتج  تثمري  م�سوؤولية  تتبّنى  اأن  ينبغي  العامة  الهيئات  اأيُّ 

اإىل  و�سيانته؟  عليه  املحافظة  و�سمان  االجتماعيَّة«  اخلدمة 

�ُص هذه اال�ستثمارات لتقييم منتظم لنتائجها من 
َّ
اأيِّ مدًى تتعر

حيث تاأثريها على امل�ستفيدين؟

اإّن هذه االأ�سئلة تثري يف االأ�سا�ص موا�سيع مرتبطة بجانب تقِدمات 

القطاع العام، الذي يتاأثر اإىل درجة بعيدة بت�سابك عمليَّات �سنع 

الت االجتماعية  القرار الر�سميَّة وغري الر�سميَّة يف التخطيط للتدخُّ

ة،  العامَّ الهيئات  اأو  و/  املعنيَّة  والوزارات  احلكومة  اأي  العامة، 

والبلدان اأو الوكاالت املانحة، ومنظمات املجتمع املدين، ف�ساًل 

عن املنظمات غري احلكومية الوطنيَّة والدوليَّة. وقد كانت النتيجة 

اأقل من احل�سيلة املتوّخاة.

2.4 االإنفاق العام يف لبنان: عر�ش عام موجز

عرف   ،1990 عام  يف  لبنان  يف  االأهليَّة  احلرب  انتهاء  عقب 

االقت�ساد اللبناين زيادة غري م�سبوقة يف النفقات احلكوميَّة: فقد 

1992 اإىل  ع االإنفاق من 1،3 مليار دوالر امريكي يف عام  تو�سَّ

اأكرث من 7 مليارات دوالر يف عام 2003، بزيادة ثالثة اأ�سعاف 

تقريبًا يف القيمة احلقيقة. وبح�سب »البنك الدول« )2005( اأنفق 

مليار على  1990 و2005 ماجمموعه 10،3  لبنان بني عامي 

ال�سنة(؛  يف  دوالر  مليون   643 يعادل  )ما  الراأ�سماليَّة  النفقات 

)اأو 4،2 مليار دوالر  النفقات اجلارية  و67،5 مليار دوالر على 

العام املرتاكم 38،4 مليار  دوالر )2،4  الدين  ال�سنة(؛ وبلغ  يف 

مليار دوالر يف ال�سنة(.

بيد اأنَّ فعاليَّة االإنفاق العام كانت مو�سع خالٍف وا�سع النطاق، 

حيث مل يحّقق االندفاع يف االإنفاق خالل فرتة االإعمار النتائج 

ومع  ة.  االقت�ساديَّ  - االجتماعيَّة  التنمية  جمال  يف  عة  املتوقَّ

امل�سبعة  غري  االأ�سا�سيَّة  احلاجات  ات  موؤ�رشِّ معظم  نت 
ّ
حت�س ذلك، 

ازدادت  فيما  قليل؛  بعد  �سرنى  )Unmet Basic Needs(، كما 

امل�ساريع،  نوعية  وتراجعت  و�سوحًا،  املناطق  بني  التفاوتات 

و�ساء و�سع العجز العام اأكرث فاأكرث. حتى اأنه �سار يف االإمكان 

يف ة  العامَّ املنافع  توفري  جعل  الفّعالة  الرقابة  غياب  اإّن  القول 

املكا�سب  حتقيق  اإىل  وال�سعي  واملح�سوبية  للمحاباة  اأداة  لبنان 

بالرتا�سي  واالإ�رشاف  التدقيق  اإجراءات  واأُ�ستبِدلت  الريعيَّة. 

بع�سهم  خمالفات  عن  ال�سيا�سني  وتغا�سي  املتبادل،  ال�سيا�سي 

البع�ص. ي�ساف اإىل ذلك اأّن الف�ساد يف توفري املنافع واخلدمات 

التي  العالقة  اأ�سهل بف�سل حجم امل�رشوعات ذات  اأ�سبح  ة  العامَّ

165
كرث فيها الو�سطاء وتعّددت مراحل تنفيذها.

تبنيَّ  وكما  الفعالية.  بعدم  اأي�سًا  ة  العامَّ املنافع  توفري  �سم  واتَّ

َز  يف خطة العمل االجتماعي املقدَّمة اإىل موؤمتر »باري�ص III«، ميَّ

الوزارات  عمل  واالإزدواجية  ال�سالحيات  امل�سوؤوليات  تداخل 

ة  املركزيَّ فاحلكومة  االجتماعي.  بالقطاع  املعنية  املتعددة 

قناتني  عرب  االجتماعية  ال�سيا�سات  يف   
ٍّ
رئي�سي بدوٍر  ت�سطلع 

رئي�سيَّة  وزارات  و�ست  الوزراء  رئي�ص  مكتب   )1 اأ�سا�سيتني: 

والداخلية  والعمل  االجتماعية  وال�سوؤون  والرتبية  )ال�سحة 

املبا�رشة العالقة  ذات  املوؤ�س�سات  عن  ف�ساَل  رين(،  واملهجَّ

2( املوؤ�س�سات العامة املرتبطة  بالتنمية االجتماعية والرعاية؛ 

 يورد عدوان )2005( عر�سًا عامًا نادراً حلاالت الف�ساد خالل اإعمار فرتة ما بعد 
165

احلرب يف لبنان:

Adwan C., 2005, ‘Corruption in Reconstruction: The Cost of Na-
tional Consensus in Post-War Lebanon’ in Corruption in Postwar 
Reconstruction, Lebanese Transparency Association (LTA). 
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 يورد البنك الدول )2005( اأَنّ موازنة احلكومة الر�سمية، التي اأعدتها وزارة املالية 
166

ي فقط اإنفاق احلكومة املركزية. اأما اال�ستثمارات املمولة من  واأقرها الربملان، تغِطّ

اخلارج )Foreign Financed Investments, FFI( حتت اإ�رشاف جمل�ص االإناء 

املوازنة  خارج  فتعمل  االأخرى،  امل�ستقلة  العامة  املوؤ�س�سات  من  وغريه  واالإعمار، 

الوطني  وال�سندوق   )EdL( لبنان  كهرباء  موؤ�س�سة  ي�سمل  وهذا  ة. 
ّ
املقَر املنتظمة 

لل�سمان االجتماعي )NSSF( وم�رشف لبنان )BdL( وموؤ�س�سة املحفوظات الوطنَيّة 

وم�سالح املياه االأربع وامل�ست�سفيات احلكومية واأكرث من 60 موؤ�س�سة اأخرى.

 وزارة املالَيّة.
167

 كما قي�ص ب�سايف االلتحاق املدر�سي االأ�سا�سي والثانوي.
168

 العمر املتوقع عند الوالدة ومعدالت التح�سني )الثالثي واحل�سبة(.
169

االإمارات  عمان،  وتوباغو،  ترينيداد  تايلند،  ماليزيا،  كوريا،  هي:  البلدان  وهذه   
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العربية املتحدة، موري�سيو�ص، الكويت، ت�سيلي.

وتنحو  والتفوي�سات.  االأن�سطة  من  جملة  عرب  بالوزارات 

املوؤ�س�سات ذات امل�سوؤولية االجتماعية املبا�رشة ب�سورة خا�سة 

اىل االإزدواجية يف عملها. وت�سرتك هيئات حكومية كثرية مثل 

املركزي  وال�سندوق  واالإعمار وجمل�ص اجلنوب  االإناء  )جمل�ص 

رين...( و�سواها يف االأهداف واملرامي، وما مل يكن بينها  للمهجَّ

هذه  عمل  على  الغالبة  امل�سحة  االإزدواجية  ف�ستكون  تن�سيق، 

احلكومية. املوؤ�س�سات 

الأّن  لل�سبهة  العامة  العمليات  �سفافية  �ص 
َّ
تتعر عالوًة على ذلك، 

ذ من خارج املوازنة، كما  ة ُتنفَّ اأجزاٍء كبريٍة من اال�ستثمارات العامَّ

ها الربملان لي�ست ملزمة ب�سبب 
ّ
اأنَّ احلدود العليا لالإنفاق التي يقر

بدون  املوازنة  خم�س�سات  ترحيل  على  املعنية  الهيئات  قدرة 

حدود. ووفق تقديرات البنك الدول فاإنَّ ن�سبة 19% من االإنفاق 

العام تتّم من خارج املوازنة النظامية، مبا يف ذلك اجلزء املّمول 

االإناء  جمل�ص  ينفذها  التي  العامة  اال�ستثمارات  من  خارجيًا 

اأن�سطة  ي  يغطِّ ال  املوازنة  قانون  اأنَّ  كما  والوزارات.  واالإعمار 

�سات العامة امل�ستقلة، كموؤ�س�سة كهرباء لبنان، بالرغم من  املوؤ�سَّ

ى من عائدات احلكومة. ومن ال�رشوري  اأنَّ عجز هذه االأخرية ُيغطَّ

�سبط  على  عازمة  احلكومة  كانت  اإذا  مبجملها  املوازنة  توحيد 

الة، واملحافظة على اخلدمات  العائدات والنفقات العامة ب�سورة فعَّ
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العامة. املرافق  مع  املالية  عالقاتها  وحت�سني  االجتماعية 

: االإنفاق باإزاء امُلخَرجات 2.5 القطاع االجتماعيُّ

من  مرتفعًا،  لبنان  يف  االجتماعي  القطاع  على  االإنفاق  ُيعترب 

االإجمال،  املحلي  الناجت  من  ون�سبته  اإال�سمية  معدَّالته  حيث 

ووفق  اخلا�ص.  القطاع  من  ياأتي  منه   %70 من  اأكرث  اأّن  علمًا 

االإنفاق  جمموع  ن�سبة  فاإنَّ   )2005( الدول«  »البنك  اأورده  ما 

الناجت  من   %21 زهاء  بلغت  واخلا�ص-  -العام  االجتماعي 

الـ  اأ�سل  من   %15 ن�سبة  واإنَّ   ،2004 لعام  االإجمال  املحلي 

املالية  وزارة  وتقدِّر  اخلا�ص.  القطاع  من  جاءت  هذه   %21

وزارات  بعمليات  فًا 
ّ
)معر العام  االجتماعي  االإنفاق  ن�سبة  اأنَّ 

ااملحّولة  والنفقات  االجتماعية  وال�سوؤون  وال�سحة  الرتبية 

املحلي  الناجت  من   %6،75 بلغت  العالقة(  ذات  �سات  املوؤ�سَّ عرب 

االإجمال يف عام 2006، اأي ما ميثِّل 35% من النفقات االأولية 

احلكومية  ة  التقاعديَّ الرواتب  توؤخذ  وعندما  العام.  ذلك  يف 

النفقات  ن�سبة  ترتفع  احل�سبان،  يف  اخلدمة  نهاية  وتعوي�سات 

االجتماعية اإىل 8،32% من الناجت املحلي االإجمال فيما �سّكلت 

احلكومية  النفقات  من   %25 من  اأكرث  االجتماعية  النفقات 

167
االأولية لعام 2006. 

اإذ  امُلخَرجات؛  مع  املرتفع  االجتماعي  االإنفاق  هذا  يتنا�سب  ال 

تقدِّر درا�سة مقارنة )Herrera and Pang، 2005( اأنَّ فعالية 

بالن�سبة  فائ�ص  عام  ُمدخل  هو  الذي   -  )INPUT( امُلدَخل 

 %87-79 تعادل  وخا�ص،  عام  الناجت  من  معنيَّ  مل�ستوى 

لبنان  ي�ستخدم  اآخر،  بكالم   
169

لل�سحة. و%75-71   
168

للتعليم

لُينتج  العام(  االإنفاق  )اأي  ُمدَخالته  يف   %25 عن  التقل  زيادة 

كّمًا من خُمَرجات قطاع ال�سحة م�ساويًا ملا تنتجه البلدان ذات 

امُلدَخالت  يف   %13 عن  التقل  وزيادة   
170

الُف�سلى، املمار�سات 

�سة للتعليم. وكل ذلك ال يراعي حقيقة اأنَّ ن�سبة االإ�سهام  املخ�سَّ

اإجمال االإنفاق االجتماعي يف لبنان -على االأقل  اخلا�ص يف 

بكثري  تفوق  اأي�سًا-  التعليم  ورمبا  بل  ة،  بال�سحَّ يتعلق  ما  يف 

  اجلدول 4.1:  االإنفاق العام والفقر واحلاجات االأ�سا�سية املحافظة

اإجمال االإنفاق املحافظة

اال�ستثماري العام 

)مليون د.اأ.(

انت�سار الفقر

)%(

�سات االإنفاق  خم�سَّ

اال�ستثماري العام

)%(

ع االإ�سباع املتديّن  توزُّ

للحاجات االأ�سا�سية 

)%(

ع الفقر توزُّ

)%(

2005-1995200419952004

7345.851682بريوت

1،11119،56253027جبل لبنان

1،41552،57322638ال�سمال

24729،3661513البقاع

91842،21211016اجلنوب

4252.571114النبطية

4،46729100100100االإجمال

عة من برنامج االأمم املتحدة االإنائي، وزارة ال�سوؤون االجتماعية، وادارة االح�ساء املركزي، 2008، الفقر والنمو والالم�شاواة يف لبنان. * جممَّ
عة من برنامج االأمم املتحدة االإنائي، وزارة ال�سوؤون االجتماعية، 2006، خارطة احوال املعي�شة يف لبنان بني عامي 1995 و 2004. ** جممَّ
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الدرا�سة  �سملتها  التي   180 الـ  البلدان  معظم  يف  ذاتها  الن�سب 

 و�سنعالج هذه امل�سائل بالتف�سيل بعد قليل.
171

املذكورة.

بني عامي 1995 و2005 بلغ اإجمال االإنفاق العام على البنية 

مليار   4،4 من  اأكرث  االجتماعية،  بامُلخَرجات  املرتبطة  التحتية 

يكن  مل  اأدناه،  اجلدول  من  تبيُّنه  ميكن  وكما   
172

اأمريكي. دوالر 

ي�ص باالإ�سباع  ع الفقر )امَلِقِ تخ�سي�ص هذا االإنفاق متنا�سبًا مع توزُّ

املتدينِّ لدليل احلاجات االأ�سا�سية امل�ستخدم من قبل برنامج االأمم 

عام  يف  بريوت  حظيت  فقد   ،1995 عام  يف  االإنائي(  املتحدة 

العام، يف حني  اال�ستثماري  االإنفاق  اإجمال  16% من  بـ   1995

املتدينِّ  االإ�سباع  ذات  االأ�رش  جمموع  من   %8 �سوى  فيها  يكن  مل 

م يف العام ذاته 11% من  للحاجات االأ�سا�سية. وكانت النبطية ت�سّ

االأ�رش ذات االإ�سباع املتدينِّ للحاجات االأ�سا�سية؛ ومع ذلك فقد تلقَّت 

خالل ال�سنوات الع�رش التالية 1% فقط من اإجمال االإنفاق العام.

عرب  البيانات  فاإنَّ  املثال،  �سبيل  على  التعليم،  قطاع  يف  ا  اأمَّ

الر�سمي )على  �سة للتعليم  التقِدمات املخ�سَّ اأنَّ  املحافظات ُتظهر 

تكن  مل  طالب(  لّكل 10،000  املنجزة  اال�ستيعابية  القدرة  اأ�سا�ص 

متنا�سبة مع التفاوت احلا�سل يف معدَّالت الت�رشُّب املدر�سي. والواقع 

اأنَّ ال�سمال نال قدرات ا�ستيعاب مدر�سيَّة جديدة اأقل بكثري من البقاع 

واجلنوب، علمًا اأنه اّت�سم باأعلى معدَّالت الت�رشُّب املدر�سي يف عام 

ال�سحي.  القطاع  حالة  بعيد  حد  اىل  الو�سع  هذا  ومياثل   .2004

ومل يكن التباين املناطقي يف توّفر امل�ست�سفيات احلكومية جُمِديًا 

االأكرث  ال�سحيَّة  احلاجات  ذات  املناطق  اىل  االإهتمام  توجيه  يف 

لالأفراد  املئوية  الن�سبة  باعتماد  احلاجات  هذه  )حُتدَّد  اإحلاحًا 

.]4.2 ]اجلدول  االأقل(  على  واحد  مزمٍن  مر�ٍص  من  يعانون  الذين 

التي  ة  االجتماعيَّ للخدمات  العام  التمويل   2.6

ُينتجها القطاع اخلا�ش

ر االعتبارات الطائفيَّة بقوة على تقِدمات اخلدمات  يف حني توؤثِّ

مدر�سة  اإن�ساء  )كقرارات  واملدى  احلجم  حيث  من  االجتماعية 

ر�سمية اأوفرٍع جامعي، اأو اإن�ساء م�ست�سفى يف هذه املنطقة اأو تلك(، 

تولِّد الدولة اأي�سًا على نحو غري مبا�رش خدماٍت عامًة عرب اأطراف 

املنتجة  العامة  للخدمات  التمويل احلكومي  غري حكومية. وهذا 

من قبل القطاع اخلا�ص يبدو حمكومًا با�سرتاجتيتني خمتلفتني.

ائفيَّة واملنظمات غري احلكوميَّة االأخرى التي تقّدم  �سات الطَّ فاملوؤ�سَّ

ة اأواًل، وهي ت�ستهدف  هذه اخلدمات مبا�رشة هي التي تطلق العمليَّ

عادًة الفقراء والفئات ال�سعيفة اجتماعيًا بتوفريها اخلدمات لهم، 

كالتعليم اخلا�ص املجاين واملراكز الطبية ودور االأيتام والعجزة، 

م بها النتائج النهائيَّة يف 
ّ
بغ�صِّ النظر عن مدى الفعالية التي تت�س

الواقع. على �سبيل املثال، تقوم وزارة ال�سوؤون االجتماعية بتوفري 

واملعوقني،  والعجزة  )كاالأيتام  العمل  على  القادرين  لغري  الدعم 

ال�سنة من  الو�سطي 35،000 حالة يف  اإلخ...(، فتتكّفل مبا معدَّله 

باالإ�سافة   
173

حكومية. غري  منظمات  عرب  حُتوَّل  م�ساعدات  خالل 

اإىل ذلك تدعم الوزارة اإن�ساء مراكز التنمية االجتماعية وتطويرها، 

بال�رشاكة  ُتدار  التي  وال�سحية  االجتماعية  املراكز  عن  ف�ساًل 

امل�ستفيدين من هذه  عدد  بلغ  وقد  احلكومية.  املنظمات غري  مع 

لكنَّ  �سخ�ص.  االإجمال 360،000  على   1998 عام  اخلدمات يف 

من  امل�ستفيدين  اأغلبية  لكون  خمتاًل،  يبدو  املناطقي  التوازن 

منطقة بريوت التي تتمتع برفاهية اأكرب ن�سبيًا. وا�ستناداً اإىل »دليل 

االجتماعية- ال�سوؤون  وزارة  من  املاأخوذ  املعي�سيَّة«  الظروف 

كاملطارات والطرق ال�رشيعة واجلامعة اللبنانية. 

ُتنفق  حيث  دوالر،  مليون   60 ال�سنوية  االجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  موازنة  تبلغ   
173

املنظمات غري  ُينفق عرب  املال  80% منها على رعاية 30،000 طفل، ومعظم هذا 

احلكومية )موؤ�س�سات االإنعا�ص االجتماعي( التي تتعاقد مع احلكومة، وقد بلغ عددها 

156 موؤ�س�سة يف عام 2005.

االإجمال  املحلي  الناجت  اإىل  ال�سحة  على  اخلا�ص  االإنفاق  ن�سبة  متو�سط  يبلغ   
171

لت عِيّنة الدرا�سة – مقارنة بنحو 10،2% يف لبنان.  2،3% للبلدان الـ 187 التي �سَكّ

ولي�ص رقم مماثل عن التعليم اخلا�ص. اأما التعليم الر�سمي فيبلغ متو�سُط ن�سبِته %4،5 

من الناجت املحلي االإجمال لـ 166 بلداً من العِيّنة.

 ي�ستثني اإجمال اإنفاق جمل�ص االإناء واالإعمار امل�رشوعات ذات الطابع الوطني، 
172

  اجلدول 4.2: العر�ش مقابل احلاجة

قدرات املدار�ص اال�ستيعابية املحافظة

على 10،000 طالب

معدَّالت الت�رشُّب

املدر�سي

)%(

اأ�رشَّة امل�ست�سفيات اجلديدة 

على 10،000 �سخ�ص

ال�سكان امل�سابون مبر�ٍص مزمٍن 

واحد على االأقل

)%(

2005-199520042005-19952004

556525بريوت

767316جبل لبنان

9111213ال�سمال

1587613البقاع

18910419اجلنوب

259917النبطية

998417االإجمال

امل�صدر:

Jad Chaaban and Nisreen Salti, Social Citizenship and the Economy: The Role of Sectarianism in the Allocation of Public Expenditure, 
ورقة خلفية معدة بطلب من برنامج االمم التحدة االنائي يف اطار التح�سري للتقرير الوطني للتنمية للبنان 2008-2009. املوؤ�رشات م�ستقاة من بيانات برنامج 

االمم التحدة االنائي، جمل�ص االناء واالعمار، ووزارة ال�سوؤوؤن االجتماعية. 
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برنامج االأمم املتحدة االإنائي، يقدِّر »البنك الدول« )2005( اأنَّ 

10% من الفقراء ا�ستفادوا من خدمات وزارة ال�سوؤون االجتماعية 

يف بريوت، مقابل �رشيحة تقل ن�سبتها عن 2% يف النبطيَّة ومناطق 

لبنان ال�سمال. وكانت ن�سبة توّفر املراكز االجتماعية وال�سحية 

لكل 10،000 مواطن فقري يف مناطق لبنان اجلنوبي وبريوت 4،1 

و 3،6 على التوال، يف حني مل تتجاوز الن�سبة 1،4 و1،6 يف البقاع 

 وهناك برنامج اآخر ينطوي 
ً
ومناطق لبنان ال�سمال ]اجلدول 4.3[. 

على تقدمي م�ساعدات اجتماعية هو برنامج دعم ُمنتِجي حما�سيل 

معيَّنة ) كالقمح وال�سمندر ال�سكري والتبغ(. وباالإجمال، ُيعتقد اأنَّ 

نحو 60،000 مزارع �سغري، معظمهم من �سهل البقاع واجلنوب، 

ي�ستفيدون من مثل هذا الدعم.

 االإطار 4.4: ا�ستنتاجات الق�سم الثاين الرئي�سية

باإيجاز...

  عدم وجود روؤية تنموية اجتماعية بعيدة املدى

  جمال املنافع العامة واخلدمات االجتماعية عال الت�سيي�ص

د الالعبني يف هذا املجال، وغياب اخلطوط وا�سحة التحديد التي    تعدُّ

تف�سل بني اأدوار هوؤالء الالعبني

  �سوائب كبرية يف خمططات التمويل العام للخدمات االجتماعية

  �سالحيات ملتب�سة قدمية العهد

  فائ�ص يف  اخلدمات االجتماعية التي يعر�سها القطاع اخلا�ص مرتافق 

مع تكاليف مرتفعة ن�سبيًا.

  االإنفاق غري متنا�سب مع املردود

خ 
ّ
... تلك بع�ص العقبات والعراقيل الرئي�سيَّة التي حتول راهنًا دون تر�س

ة. ُمُثل امُلَواَطَنة االجتماعيَّ

اقت�سادي  منطق  انتهاج  يف  الثانية  اال�سرتاتيجية  وتتمّثل 

االجتماعية  اخلدمة  دو 
ِّ
مور تقريبًا  كاملة  ب�سورة  ُي�سّممه 

ال�ساعون اإىل حتقيق اق�سى قدر من الربح. وبالتال، فاإنَّ اإحدى 

من  واملقدَّمة  الدولة  من  لة  املموَّ االجتماعية  اخلدمات  �سمات 

احلاجة.  عن  العر�ص  زيادة  اخلا�ص  القطاع  اأو  املدين  القطاع 

ة مثاًل حيث ترتفع ب�سكل ملحوظ  ونحن نرى ذلك يف قطاع ال�سحَّ

معدالت اال�ست�سفاء يف لبنان وا�ستهالك االأدوية ون�سيب الفرد من 

النفقات ال�سحية العامة املدعومة من الدولة، مقارنة مبا هو �سائد 

يف بلدان املنطقة. وبداًل من امتالك قطاع �سحي ر�سيق وفّعال، 

زيادة  اىل  التناف�سيَّة  وال�سغوط  احلكومية  غري  امل�ساركة  توؤّدي 

اأ�سباب  ومن  العر�ص.  يف  فائ�ص  فيتوّلد  م�سَطَنٍع  ب�سكٍل  الطلب 

هذا االأختالل غياب رقابة الدولة واإ�رشافها. وبوجٍه عام، اأخفقت 

ال�سيا�سات العامة �سواء يف حتديد احلجم احلقيقي للخدمات التي 

ني، اأم يف فر�ص رقابة  دين اخلا�سِّ
ِّ
ينبغي التعاقد عليها مع املور

كافية على كمية هذه اخلدمات وجودتها وتكاليفها.

 3. دعائم املواطنة االجتماعيَّة

حقوق  تاأمني  على  اللبنانيني  املواطنني  قدرات  �سعف  يطرح 

ب�سورة  والعمالة،  وال�سحة  التعليم  يف  االجتماعية  مواطنتهم 

ل  التي ت�سكِّ الظروف  االأ�سئلة املهمة: ماهي  مبا�رشة، �سل�سلة من 

املجاالت املحّددة لهذه احلقوق املختلفة؟ ما هي مكامن �سعف 

هذه احلقوق ومواطن قوتها من حيث الفّعالية وامل�ساواة؟ ما هي 

اإمكانية االإ�سالح؟ واأخرياً، ماهو اأثر كل هذا على خمتلف فئات ال�سعب 

اللبناين، وال�سيَّما على الفقراء وال�سعفاء وامل�ستبعدين اجتماعيًا؟

3.1 احلقُّ يف التَّعليم

ة  �ستور اللبناين، واحلكومة اللبنانيَّ اإن احلقُّ يف التَّعليم مثبَّت يف الدُّ

ملزمٌة ب�سمان ح�سول جميع املواطنني اللبنانيني على التعليم 

توفري  امل�سوؤولية عن  اأي�سا  احلكومة  وتتحمل  بكامله.  االأ�سا�سي 

م�ستوى جيد من التعليم، لي�ص ب�سنِّ قوانني حملِّية متعدِّدة حول 

التعليم فح�سب، بل عرب التزامها ب�رشعة االأمم املتحدة واالإعالن 

العاملي حلقوق االإن�سان واالتفاقيات الدوليَّة والعربيَّة املتعدِّدة 

املتعلقة ب�سوؤون التعليم. ي�ساف اىل ذلك اأن لبنان اأ�سبح قريبًا 

من حتقيق الهدف التنموي االألفي الثاين املرتبط بالتعليم )اأنظر 

ات(. جدول »اأهداف التنمية االألفيَّة« يف ق�سم املوؤ�رشِّ

ويعود تاريخ اجلدل حول دور الدولة يف تقدمي اخلدمات التعليمية 

�ص لبنان كدولة  م�ستقلة  اإىل ع�رشينات القرن املا�سي حني تاأ�سَّ

�سات امل�ستفيدين يف املحافظات   اجلدول 4.3: خم�سَّ

امل�ستفيدون من امل�ساعدة االإجتماعيةال�سكان ذوو اإ�سباع متدٍنّ للحاجات االأ�سا�سية )الفقراء(

  االإجمالن�سبة الفقراءاالإجمالالن�سبة يف املحافظة

19.278،2218،21110.5بريوت

26.0297،81916،6085.6جبل لبنان

48.9327،9285،5551.7ال�سمال

39.0110،3926،6216.0البقاع

43.8175،1524،9342.8اجلنوب

51.4105،5811،8321.7النبطية

35.21،095،36343،7614.0االإجمال

امل�صدر: البنك الدول، 2005.
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حتت االنتداب الفرن�سي. يف تلك الفرتة كانت معظم املدار�ص يف 

 كثريون 
174

برملانيون �ساق  وقد  وديني.  ذات طابٍع خا�صٍّ  لبنان 

مزيد  نحو  الطريق  متهيد  يف   الدولة  دور  عن  حججًا  حمّية  بكل 

الدولة  ترعاه  تعليمي  نظام  خالل  من  العلمانيَّة  امُلَواَطنة  من 

ع التعليم خالل هذه الفرتة،  �سُّ
وت�رشف عليه. لكْن، وبالرغم من تو

ال�ستينات  منت�سف  حتى  الغالب  يف  حمدودة  التغطية  ظلَّت 

وال�سبيعينات، عندما تطور التعليم الر�سمي ب�سورة ملحوظة وبات 

قادراً على اجتذاب مهاراٍت اإدارية وتعليمية عالية. واأ�سبح التعليم 

التناف�ص  باإمكانه  و�سار   »
ٍّ
حقيقي »جناٍح  ق�سة  )الر�سمي(  العام 

التعليمية  القطاعات  �سهدت  وقد  اخلا�ص.  القطاع  �سات  موؤ�سَّ مع 

وع�رشين  خم�سًا  دامت  التي  املّدمرة  االأهلية  احلرب  اعقاب  يف 

التعليمية  �سات  املوؤ�سَّ اأنواع  خمتلف  يف  فو�سويًا  »انفجاراً«  �سنة 

�سة  اخلا�سة. فبني عامي 1991 و1992 كان هناك نحو 18 موؤ�سَّ

للتعليم العال، وبحلول �سنة 2006 ارتفع هذا العدد اإىل 38 جامعة 

ح اأبداً.  بيد اأنَّ املعايري امل�ستخدمة يف االعتماد مل ُتو�سّ
175

معتمدة.

ل النظام التعليمي اللبناين ب�سورة مت�سارعة  ونتيجة لذلك، حتوَّ

اإىل »نظام مزدوج«، بحيث توّجهت ال�رشائح ال�سكانية ذوات الدخل 

املتو�سط والدخل املتو�سط االأعلى يف الغالب اإىل التعليم اخلا�ص. 

ز على الفقراء جداً  وباإ�ستثناء التعليم اخلا�ص املجاين الذي يرتكَّ

اجتذب التعليم الر�سمي ال�رشيحة الدنيا من فئة الدخل املتو�سط 

والفئات االجتماعية الفقرية.

3.1.1 حتليل الو�سع

النظام  مببداأي  االلتزام  عن  لبنان  يف  التَّعليم  نظام  ق�رشَّ 

 %98 )النَّفاذ( واجلودة. ففي حني ميتلك  الو�سول  اأي  التعليمي، 

اإىل  الن�سبة  االأ�سا�سي، تهبط هذه  التعليم  اإىل  الطالب و�سواًل  من 

حد بعيد يف مرحلتي التعليم املتو�سط والثانوي. عالوًة على ذلك 

وكذلك  العام،  القطاع  يف  املدار�ص  بني  التعليم  نوعية  تتباين 

ناجمة  االختالالت  وهذه  اخلا�ص.  القطاع  مدار�ص  وبني  بينها 

هو  التعليمية  للحاجات  احلكومة  تلبية  ومدى  عوامل،  عّدة  عن 

اإحدى امل�سكالت، فيما تكمن امل�سكلة االأخرى يف انعدام مقاربات 

)اأكانت كمية  ادارية ا�سرتاتيجية حمدَّدة لتعبئة املوارد الب�رشية 

اإحكام  عن  ف�ساًل  الراأ�سمال،  ا�ستثمارات  وا�ستقطاب  نوعية(  اأم 

يانة. وميكن اأن ُيعزى ذلك اإىل  الرقابة على اأ�ساليب التَّ�سغيل وال�سِّ

التي كانت كل  كرثة تغيري احلكومات واختالف اال�سرتاتيجيات 

حكومة تتبنَّاها.

 موؤ�رصات االإنفاق العام الرئي�سية )2006-2005(

ن�سيب الفرد من االإنفاق

النفقات االإجمالية 

النفقات كن�سبة مئوية من الناجت املحلي االإجمال

$1،926

6،1 مليار $

%3،0

وطنية  ا�سرتاتيجية  بالفعل  حكوميون  م�سوؤولون  و�سع  وقد 

الوزراء  جمل�ص  اإىل  هذه  واأُر�سلت   ،2007 �سنة  يف  للتعليم 

للموافقة عليها يف اأيلول )�سبتمرب( من ال�سنة ذاتها. وقد ا�ستمّدت 

ووثيقة  اللبناين  الد�ستور  من  فحواها  املذكورة  اال�سرتاتيجية 

التي  والت�رشيعات  والقوانني  الطائف(  )اتفاق  الوطني  الوفاق 

التعليم  حرية  على  ت�سدِّد  كلها  وهذه  التعليمية.  ال�سوؤون  ترعى 

اإليه وت�ساوي الفر�ص فيه وتوفري  واحلق فيه و�سمان الو�سول 

الوطنية  التعليم  ا�سرتاتيجية  وتهدف  للجميع.  التعليم  متطلبات 

اإىل �سمان نوعيَّة جيدة للتعليم ُت�سهم يف بناء جمتمع معلومات 

اأنَّ نزاعات امل�سالح  ة. غري   وتنميٍة اقت�ساديَّ
ٍّ
وتكامٍل اجتماعي

دة بني خمتلف املعنيني بـ »جتارة« التعليم يف القطاعني  املعقَّ

اأو  اال�سرتاتيجية  هذه  تنفيذ  ت�سعيب  اىل  اأّدت  واخلا�ص  العام 

تاأخريه.

ز القطاع التعليمي مبا يلي: واليوم، يتميَّ

حت�سينات  اإىل  توؤدِّي  مرتفعة  اإنفاق  م�ستويات   3.1.1.1
ملمو�سة قليلة

مل ُتنتج م�ستويات االإنفاق املرتفعة ن�سبيًا على التعليم حت�سينات 

كبرية يف نظام التعليم العام، ال من حيث جودته وال من حيث 

 2001 عام  اأُجِرَيت يف  درا�سة  بّينت  املثال،  �سبيل  قدراته. على 

ة  التعليم من التمويل العام من %29  اأّنه بالرغم من زيادة ح�سَّ

لني يف  يف 1973 اإىل 39% يف 2001، فاإّن عدد االأطفال امل�سجَّ

املدار�ص الر�سمية مل يتغري عمليًا وظلَّ ثابتًا خالل هذه الفرتة، ما 

 من اإجمال عدد الطالب. اإذاً، مل ت�ساعد زيادة 
176

ي�سّكل زهاء %40

امل�ساهمة املالية للقطاع العام يف حت�سني »ح�سته يف ال�سوق« 

اال�ستثمارات  اأّن  اإىل  جزئيًا  ذلك  ويرجع  الطالب.  عدد  حيث  من 

اأّنها مل  ذة مل حتاول حت�سني نوعية اخلدمات التعليميَّة، اأي  املنفَّ

تكن مبنّية على تقييم االإحتياجات.

لقد دفع الركود يف نظام التعليم الر�سمي بالعديد من االأ�رش اإىل 

ى ذلك اإىل زيادة  تعليم اأبنائها يف املدار�ص اخلا�سة، حتى ولو اأدَّ

اهنة 
َّ
كبرية يف اإنفاقها على التعليم. وتوؤكد م�ستويات االإنفاق الر

املحلي  الناجت  من  كن�سبة  واخلا�ص  الر�سمي  التعليمني  على 

 من 
177

الن�سبة املذكورة %11،4 اإذ بلغت  االإجمال هذه الظاهرة، 

ح�سة  وبلغت   .2006-2005 لعام  االإجمال  املحلي  الناجت 

حتّملت  حني  يف  فقط،   %4،4 املئوية  الن�سبة  هذه  من  احلكومة 

االأ�رش العبء االأكرب )7%(. وقد بلغ اإنفاق االأ�رش على التعليم ن�سبة 

و�سلت اىل 13% من اإجمال امل�رشوفات يف عام 2001 )مقارنًة 

 وميكن اأن ُيعزى م�ستوى االإنفاق االأ�رشي
178

بـ 8% يف �سنة 1966(.

العام  العام:  للتعليم  االأولية  االإح�شاءات  واالإناء،  للبحوث  الرتبوي  املركز   
175

الدرا�شي 1992-1991.

 احت�سابات مركز البحوث واال�ست�سارات )CRI( مبنَيّة على بيانات املركز الرتبوي 
176

للبحوث واالإناء.

جمل�ص االناء واالعمار،2005،  درا�شة اأفق 2009-2006.
177

CAS, 1997, Budget des Ménages en 1997  178  اأنظر املحا�رش الربملانية.
174
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العال على التعليم يف لبنان، مقارنًة ببلدان اأخرى ]راجع اجلدول 

4.4 اأدناه[، اإىل االأهمية الكربى التي ُتعطى للتعليم. فالعديد من 
تكن  واإن  نوعية جيدة،  ذا  تعليمًا  اأطفالها  منح  ترغب يف  االأ�رش 

التكاليف مرتفعة.

 اجلدول 4.4: االإنفاق على التعليم باملقارنة مع بلدان اأخرى

حتليل معامل اأ�سا�سية مقارنة ببلدان اأخرى

النفقات العامةالبلد

)%(

النفقات اخلا�سة

)%(

النفقات االإجمالية

)%(

3.61.24.8اليابان

3.82.86.6كوريا

4.20.85.0املك�سيك

4.92.27.1الواليات املتحدة

5.80.46.2فرن�سا

4.47.011.4لبنان

اخلا�سة:  النفقات  بيانات   .2004 الدول،  البنك  العامة:  النفقات  بيانات 

اخلا�سة  االأرقام   .2003 والتنمية،  االقت�سادي  التعاون  بلدان  منظمة 

باملك�سيك عائدة للعام 1998.

3.1.1.2 توليد »ت�سوُّهات ال�سوق« والالم�ساواة

قيمتها  من   اأعلى  عادة  تكون  التعليم  كلفة  اأن  �سبق  مّما  يّت�سح 

بدفع  احلكومة  قيام  اىل  جزئيًا  ذلك  ويرجع  احلقيقية،  ال�سوقية 

خم�س�سات تعليمية -على هيئة تعوي�سات ومنح مدر�سية- تذهب 

يف االأغلب اإىل املدار�ص اخلا�سة؛ وهكذا فاإنَّ املردود املال املرتفع 

يف املدار�ص اخلا�سة مُيوَّل اإىل درجة معيَّنة من املوارد العامة. مبا 

ًا لتمويل  اأّن احلكومة مّتول خدمات التعليم العام ومتّثل م�سدراً جزئيَّ

نظام التعليم اخلا�ص، فاإنها ُت�سّبب ت�سوُّهات يف ال�سوق ففي عام 

احلكومة  الذين متّول  احلكومة  اأطفال موظفي  ن�سبة  بلغت   2007

ن�سبٌة  وتذهب   
179

.%90 زهاء  خا�سة،  مدرا�ص  ويرتادون  تعليمهم 

 من االإنفاق العام كمنح درا�سية لهوؤالء االأطفال.
180

ت�سل اىل %19

املواطنني.  بني  الم�ساواة  يوّلد  النظام  هذا  اأن  ذلك،  اإىل  ُي�ساف 

فبالرغم من اأنَّ اأفراد ال�رشيحة الدنيا من متو�سطي الدخل وال�رشائح 

فاإن  الر�سمي،  التعليم  من  الرئي�سيون  امل�ستفيدون  هم  الفقرية 

االأعلى  الدخول  ذات  االأ�رش  ل�سالح  ياأتي  املجال  االإنفاق يف هذا 

ن�سبيًا. ويبنيِّ ال�سكل 4.1 اأدناه -الذي اأعّدته وزارة الرتبية والتعليم 

العال- توزيع املنح املالية احلكومية، كن�سب مئوية من املوارد 

من   %30 ويعي�ص  املختلفة.  الدخول  ذات  االأ�رش  على  العامة، 

ل.ل.،   600،000 عن  ال�سهري  دخلها  يقل  اأ�رش  يف  لبنان  طالب 

ولكنَّ هذه الفئة من الطالب تتلقَّى 9،6% فقط من الدعم الر�سمي. 

باملقابل، يزداد م�ستوى الدعم احلكومي كلما ارتفع م�ستوى الدخل.

3.1.2 ق�سايا امل�ساواة والكفاءة

بحّق  املواطنني  جميع  يّتمتع  اأن  املثالية،  الناحية  من  ينبغي، 

الو�سول اإىل الفر�ص التعليميَّة، بغ�صِّ النظر عن املوقع اجلغرايف 

وُيعترب  الديني.  االنتماء  اأو  اجلن�ص  اأو  االجتماعي  الو�سع  اأو 

االإّت�سام  عن  يكون  ما  اأبعد  هذه  النظر  وجهة  من  التعليم  نظام 

املدر�سي  االلتحاق  ن�سب  يف  كبرية  تفاوتات  فهناك  بامل�ساواة. 

الفئات  ر/الر�سوب والَت�رُشب بني املناطق وبني  والنجاح والتاأخُّ

اخلا�سة  املدار�ص  طالب  بني  وكذلك  واالقت�سادية،  االجتماعية 

وطالب املدار�ص الر�سميَّة، وهي تفاوتات ت�سّكل انعكا�سًا مل�سكالت 

امل�ساواة والفعالية.

 
 ال�سكل 4.1 توزع االأطفال وتوزيع الدعم الر�سمي على االأ�رص يف جمال التعليم بح�سب دخل االأ�رصة 

Source: MEHE, 2007, Survey Report, Rationalizing the Education System's Financing, Education Development Project.

دخل االأ�رشة

.Ibid180 Ministry of Finance, December 2007, Public Services & Support:179  
Outreach & Gaps  
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3.1.2.1 التعليم اخلا�ش: ظروف اأف�سل ونتائج اأح�سن

عندما  والر�سمي  اخلا�ص  التعليمني  بني  هامة  اختالفات  تظهر 

مو�سوع  حول  اأُجِرَيت  درا�سة  وتبنيِّ  بالنوعية.  االأمر  يتَّ�سل 

 اأنَّ  ت�سعة طالب من بني
181

»التعليم االإلزامي املجاين يف لبنان«

البكالوريا  �سهادة  يحوزون  الر�سمية  املدار�ص  يف  طالب   1000

دون اإعادة، يف حني تبلغ هذه الن�سبة يف املدار�ص اخلا�سة 255  

�سم اإجمال اأداء القطاع  طالبًا ناجحًا من بني 1000 طالب. اإذاً، يتَّ

ة،  اأم ماديَّ اأكانت ب�رشيًة  االأمثل املوارد،  االإ�ستثمار  اخلا�ص  يف 

يعني  ال  القول  وهذا  العام.  القطاع  اأداء  من  كثرياً  اأف�سل  بكونه 

اأّن جميع املدار�ص اخلا�سة متفّوقة على املدار�ص العامة، فهناك 

ه املدار�ص اخلا�سة. 
ّ
اي�سًا اختالفات يف نوعية التعليم الذي توفر

ويف ا�ستجابته لهذا الو�سع اأتخذ املجتمع املدين خطوات متّثلت 

اإّما يف �رشاكات مبا�رشة بني املدار�ص، حيث تقدِّم بع�ص املدار�ص 

ة -على �سبيل املثال- دعمًا لطالب املدار�ص الر�سميَّة يف  اخلا�سَّ

بريوت؛ ]االإطار 4.5[ اأو يف �رشاكات بني وزارة الرتبية والتعليم 

العال ومنظمات غري حكومة. وُنِفّذت يف هذا االإطار مبادرتان 

كبريتان يف ال�سمال واجلنوب حتت عنوان: » ل احلق يف التَّعليم«.

ون�سب  �سف  لّكل  الطالب  ن�سب  اأنَّ  اأدناه   4.5 اجلدول  يبنيِّ 

املعايري  دون  هي  الر�سمية  املدار�ص  يف  املعلم  على  الطالب 

املعتمدة دوليًا، يف حني ت�سّجل املدار�ص اخلا�سة م�ستوى اأكرث 

من )اأي  املعلمني  نوعيَّة  اأنَّ  يتبنيَّ  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة  قبواًل. 

 

  اجلدول 4.5 موؤ�رصات املدخل بح�سب القطاع

املدار�ص اخلا�سةاملدار�ص اخلا�سة »املجانيَّة«املدار�ص العامة

39،9456،62641،186عدد املعلمني

326،503124،281467،093عدد الطالب

1،3933791،040عدد املدار�ص

192421ن�سبة الطالب  لكل �سف

8.218.811.3ن�سبة الطالب  لكل معلم

تف�سيل فئات املعلمني ح�سب العمر )%(:

19.937.632.1اأقل من 30 �سنة

3123.330.930.7-40 �سنة

4124.720.323.2-50 �سنة

5127.68.911.2-60 �سنة

614.52.33.7 �سنة فما فوق

100.0100.0100.0االإجمال

امل�صدر: املركز الرتبوي للبحوث واالإناء 2006-2007

التعليم  واال�ست�سارات،2000،  البحوث  موؤ�س�سة  و  العال  والتعليم  الرتبية  وزارة   
181

االإلزامي املجاين.

 االإطار 4.5: م�رصوع دعم املدر�سة الر�سمية

ع النه�سة الن�سائَيّة، اإىل عملها يف مدر�سة "اآي �سي"  ه ال�سيدة غادة فغال، رئي�سة جلنة الرتبية يف  من مائة ق�سة وق�سة جتُمّ كَلّ �سباٍح وعلى مدى ثالثني عامًا تتوَجّ

 بالقرب من مدر�سة راأ�ص بريوت الر�سمَيّة االأوىل املختلطة. وكانت تت�ساءل كَلّ يوٍم ما اإذا كان تالمذتها يحظون مبا 
ّ
)International College, IC(. ويف الطريق متُر

ر اأر�سية التطبيق ملا جرى اإ�سالحه نظريًا. فال�سيدة  يحظى به غريهم، وال�سَيّما بعد و�سع املناهج التعليمية اجلديدة، اّلتي مل يواكب و�سَعها اإ�سالٌح تربوٌيّ مواٍز يوِفّ

 تتكامل فيه تلك العنا�رش يف ظِلّ ت�ساوي حقوق 
ّ
فغال توؤمن باأَنّ هدف الرتبية لي�ص خلق جمتمع نخبوٍيّ تتفاوت فيه الطاقات واالإمكانيات، بل خلق جمتمٍع تكافلٍي

ر االجتماعي. وانطالقًا من هذا ال�سعور بامل�سوؤولية اقرتحت فغال على جلنة ال�سوؤون الرتبوية يف جتمع النه�سة الن�سائية، فكرة م�ساعدة املدر�سة  التعُلّم والتطُوّ

الر�سمية، فكان اأن تبَنّتها. بعدئٍذ اجتمعت فغال مع �سحى �سليم، مديرة مدر�سة راأ�ص بريوت الر�سمية، وتوافقتا على اأهمية م�ساعدة املدر�سة الر�سمية. وهكذا ُعر�ص 

ع النه�سة الن�سائية بورقة عمل ت�رشح احلوافز واالآليات واالأهداف.  م�رشوع "دعم املدر�سة الر�سمَيّة" على وزير الرتبية، عندما تقَدّمت جلنة ال�سوؤون الرتبوية يف جتُمّ

بداأ امل�رشوع يف عام 2000 مع تالمذة ال�سف التا�سع اأ�سا�سي مبدر�سة راأ�ص بريوت الر�سمية املختلطة، حيث �رشع االأ�ساتذة املتطّوعون من املدار�ص اخلا�سة 

رة، اأي الفيزياء والكيمياء وعلوم احلياة 
ّ
يف تدري�ص التالمذة اإ�سافيًا ل�ساعة ون�سف �ساعة بعد الدوام املدر�سي الر�سمي. و�سملت التقوية املواد العلمية املقَر

والريا�سيات. وا�ستمر الدعم من ت�رشين الثاين )نوفمرب( حتى حزيران ) يونيو( ، فاأعطى هوؤالء االأ�ساتذة التالميذ متارين تطبيقية ت�رشح الـ "كيف" والـ "ملاذا" 

نتهما املنهجَيّة اجلديدة. وبعد مواجهة بع�ص امل�سكالت يف جدية التالمذة، جنح يف نهاية العام كل تالمذة ال�سف امل�ستهدف الأول مرة، وقد كان  اللتني ت�سَمّ

ع النه�سة الن�سائية بدعم عدد من املدار�ص الر�سمية، وذلك من خالل درا�سة ملف كل  النجاح ال�سامل يف ال�سابق قلياًل جداً. وعلى مدى ثماين �سنوات، قام جتُمّ

ه يجب اأن يقت�رش ال�سف على ثمانية ع�رش تلميذاً فقط، يقوم االأ�ستاذ بتق�سيمهم خالل �سف الدعم اإىل جمموعات يعملون  تلميذ ومتابعة حالته. وتذكر فغال اأَنّ

ح القدمي. وتثني اأمل اأفيوين، مديرة ثانوية زاهية قدورة، على اجلهود التي   يناق�ص االأ�سلوب التعليمي التلقيني امل�سَطّ
ّ
فيها على حِلّ الواجبات باأ�سلوٍب تفاعلٍي

 اأربع �سنوات. وت�سيف اأفيوين اأَنّ �ساعات الدعم كانت ُتعطى 
ّ
نًا اإيجابيًا وفعليًا بعد م�سِي

ّ
يبذلها م�رشوع دعم املدر�سة الر�سمية، اإذ عرف التالميذ املدعومون حت�ُس

ل�سف ال�سهادة الر�سمية وال�سف العا�رش. وفيما ي�ساعد م�رشوع دعم املدر�سة الر�سمية عدداً من التالمذة على حت�سيل علمهم ب�سكل اأ�سهل والنجاح يف �سفوفهم 

االنتقالية، فهو ي�ساعد اأي�سًا يف دعم موؤ�س�سات الدولة عمومًا، واملدر�سة الر�سمية خ�سو�سًا.
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يف  واالأهلية  الو�سطي  العمر  ل  ومعدَّ التعليمي  امل�ستوى  حيث 

يف  وال�سيَّما  الر�سمية،  املدار�ص  يف  اأدنى  اإلخ...(  االخت�سا�ص، 

مدار�ص ما قبل املرحلة الثانوية. فعلى �سبيل املثال، يحوز ثلث 

كذلك  اأعلى.  كحّد  البكالوريا  �سهادة  الر�سمية،  املدار�ص  معلمي 

ُيظهر اجلدول اأّن 32،1% من معلمي املدار�ص الر�سميَّة  جتاوزوا 

املدار�ص  يف  الن�سبة  هذه  تتجاوز  ال  حني  يف  �سنة،   51 عمر 

اخلا�سة 14،9%. ويبدو اأنَّ املدار�ص اخلا�سة ت�ستقطب االأجيال 

اأعمار  تقل  حيث  ال�سوق،  يدخلون  الذين  املعلمني  من  ال�سابة 

40 �سنة،  مقابل ن�سبة 43،9% للفئة ذاتها من  62% منهم عن 

املعلمني يف املدار�ص الر�سمية.

ة �سات اخلا�سَّ 3.1.2.2 متويل الدَّولة للموؤ�سَّ

ة اىل جهات  �سات التعليميَّة اخلا�سَّ تنتمي ن�سبٌة كبريٌة من املوؤ�سَّ

�سيا�سية ودينية، ويوّفر العديد منها التعليم الأن�سار تلك اجلهات 

اأو  املغلق  ملجتمعهم  املواطنني  والء  يقوِّي  ما  الغالب،  يف 

لطائفتهم وي�سعف الرابط بني املواطنني ودولتهم.

�سات اخلا�سة مُيوَّل  اأنَّ العديد من هذه املوؤ�سَّ ومن املثري للده�سة 

اأنفقت   2008 عام  ففي  مبا�رشة.  غري  ب�سورة  احلكومة  قبل  من 

من   %5 يعادل  ما  اأو  لبنانية،  لرية  مليار   45 لبنان  حكومة 

النفقات  ات  موؤ�رشِّ ق�سم  ]اأنظر   
182

العامة التعليم  موازنة  اإجمال 

 379 وهناك   
183

املجانية. اخلا�سة  املدار�ص  على  االجتماعية[ 

مدر�سة خا�سة جمانيَّة تقدِّم خدمات مرحلة الرو�سة )مبرحلتيها 

االأوىل والثانية( ومتوَّل من احلكومة بالكامل تقريبًا. وهي ت�سّم 

اأكرث من 124،000 تلميذ، اأي مبعّدل اإنفاق يقارب 480،000 لرية 

لبنانية للتلميذ )اأو 160% من احلد االأدنى لالأجور(.  وينطبق االأمر 

ذاته على الطالب يف القطاع العام. واملالحظ اأّن عدد طالب هذه 

املدار�ص اآخذ يف االرتفاع، غري اأنَّ االأهلني الذين ُيلِحُقون اأطفالهم 

مبثل تلك املدار�ص، قد ال يدركون اأن احلكومة هي التي متّول تعليم 

تّدعيان  اللتان  الدينيَّة  الطائفة  اأو  املوؤ�س�سة اخلا�سة  اأطفالهم، ال 

قيامهما بذلك. واالأخطر من ذلك اأّن  عدداً كبرياً من هذه املدار�ص 

املحافظات  موؤ�رشات  ]اأنظر  متنوعة  دينية  منظمات  اإىل  ينتمي 

ودينيًا[.  مناطقيًا  املدار�ص  ع  توزَّ االإح�سائي ملعرفة  امللحق  يف 

قد  خا�سة،  باأّنها  فة 
َّ
املعر املدار�ص  حتى  اأّن  باملالحظة  وجدير 

تكون اأي�سًا منتمية اإىل منظمات دينية، واإن مل ُتِعلن ذلك ر�سميًا.

التعليم  اإىل  ائفيَّة  الطَّ والتدخاّلت  الالفعالية  نطاق  ميّتد  هذا، 

اإنها  ة.  اللبنانيَّ العال، كما يظهر ذلك بجالء يف و�سع اجلامعة 

يف  وكانت  البالد،  يف  الدَّولة  ترعاها  التي  الوحيدة  اجلامعة 

من  �سل�سلة  بها  اأمّلت  وقد  االأكادميي.  املجتمع  مفخرة  ما  وقت 

كمعقل  مكانتها  اأ�سعف  ما  وبعدها،  احلرب  خالل  امل�سكالت 

علمي وقوَّ�ص  خ�سو�سيتها كبوتقة الن�سهار اللبنانيني من كل 

امل�سارب ]االإطار 4.6[

3.1.2.3 معّوقات الو�سول اىل تعليم جيد يف االرياف

وجود  حيث  من  النامية  البلدان  من  العديد  عن  لبنان  اليختلف 

ن�سب  وتكون  املناطق،  بني  التعليمية  امل�ستويات  يف  تفاوتات 

واجتماعيًا،  اقت�ساديًا  املحرومة  املناطق  يف  اأعلى  االأمية 

فتبلغ اأق�سى م�ستوياتها يف البقاع ) 14،45%( ثم جنوب لبنان 

)12.42%(. وي�سجل �سمال لبنان اأعلى تركيز للطالب الذين ُينهون 

التعليم االإبتدائي ثم ينقطعون عن الدرا�سة )43.22%( يف الوقت 

 )%25.77( اجلامعي يف بريوت  التح�سيل  ن�سب  اأعلى  ذاته جند 

وجبل لبنان )%17.06(.

حيث  من  اأف�سل  نتائج  املركزية  ة  احل�رشيَّ ااملناطق  وحتّقق 

االجنازات التعليمية ومعدَّالت النجاح اي�سًا. ويقدِّم اجلدول  4.6 

لت اليها درا�سة »التعليم االإلزامي املجاين  اأدناه النتائج التي تو�سّ

جون 
ّ
يف لبنان« )2000( التي بيَّنت اأّن عدد الطالب الذين يتخر

دون اإعادة يف مناطق بريوت وجبل لبنان احل�رشية اأعلى كثرياً 

ما هو يف املناطق الطرفيَّة واالأقل تطوراً.

 با�ستثناء اجلامعة والتعليم املهني والتقني.
182

 وزارة الرتبية والتعليم العال، املركز الرتبوي للبحوث واالإناء، موازنة 2008.
183

 االإطار 4.6: اجلامعة اللبنانية عدم كفاءة طائفَيّة

45%)*( من اإجمال عدد  راً(، ت�سّم اجلامعة اللبنانية وحدها نحو  اإال موؤَخّ بالرغم من وجود العديد من اجلامعات واملعاهد )التي مل ُيحرز بع�سها االعتماد 

الطالب اجلامعيني. بيد اأَنّ اجلامعة اللبنانية تعاين �سل�سلة من امل�سكالت اخلطرية.

دة يف عالقة اجلامعة اللبنانية مع االأطراف وال�سلطات ال�سيا�سية التي اأ�ساءت اإىل ا�ستقاللية املوؤ�س�سة وجودة   تتداخل االعتبارت ال�سيا�سية والطائفية املعَقّ

التعليم املقَدّم اإجمااًل. كما قَوّ�ست اأي�سًا �سالمتها االأكادميَيّة و�سَلّت عملَيّة �سنع القرار �سمن جدرانها واأروقتها.

  اأن�سئت فروع متعددة لتلبية املطالب املناطقَيّة/ الطائفَيّة املوجودة لدى خمتلف املجموعات. مثاًل، يوجد 5 فروع لكلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية، وثالثة 

لكلية الهند�سة، واأربعة لكلية الفنون.

الفنون والعلوم، و%11  ال�سوق. مثاًل، هناك 31،1% من الطالب يف كليتي  التي ال تتفق وحاجات  )االأدبية واحلقوقية(،  النظرية  غلبة عدد االخت�سا�سات   

والدوائر  االأق�سام  خمتلف  على  الطالب  توزع  ات  موؤ�رِشّ ]اأنظر  واالإدارية  االقت�سادية  العلوم  كلية  يف   %11 نحو  مقابل  ال�سيا�سية،  والعلوم  احلقوق  كلية  يف 

اجلامعية[ 

ونتيجة لذلك، تخفق اجلامعة اللبنانية يف اإنتاج متخرجني ميكنهم االندماج يف �سوق العمل. ويف حٍدّ اأق�سى ميكنهم ت�سُنّم املنا�سب يف احلقول االأكادميية 

واالإدارية وغريها من احلقول االجتماعية واحلقوقية )القانونية( تعاين فعاًل من فائ�ص يف عدد موظفيها.
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  ال�سكل 4.3: ن�سبة طالب املدار�ش اخلا�سة اىل املدار�ش الر�سمية بح�سب املحافظة 

امل�صدر: ادارة االح�ساء املركزي، برنامج االأمم املتحدة االإنائي، وزارة ال�سوؤون االجتماعية، 2006

بريوت جبل لبنان

 و�سواحي بريوت

جبل لبنان البقاع ال�سمال اجلنوب النبطية االإجمال

 ال�سكل 4.2: االجنازات التعليمية بح�سب املناطق )%(  

امل�صدر: ادارة االح�ساء املركزي، برنامج االأمم املتحدة االإنائي، وزارة ال�سوؤون االجتماعية، 2006، االو�شاع املعي�شية لال�رش: الدرا�شة الوطنية لالحوال املعي�شية 

لال�رش 2004، لبنان.

بريوت جبل لبنان لبنان ال�سمال البقاع لبنان اجلنوبي االإجمال

اأميونقبل املدر�سةتعليم اأ�سا�سيتعليم متو�سطتعليم ثانويتعليم جامعي

 اجلدول 4.6: الطالب املتخرجون من املدار�ش، بح�سب املناطق

عدد الطالب الذين تخرجوا دون املحافظة

اإعادة من بني 1000 طالب

161بريوت

154جبل لبنان

44ال�سمال

48اجلنوب

24البقاع

امل�صدر: التعليم االإلزامي املجاين، 2000

اإّن ال�سبب الكامن وراء هذه التفاوتات املناطقيَّة يف االجنازات 

املتوّفرة  الدرا�سات  وت�سري  املدار�ص.   عدد  قّلة  لي�ص  التعليمية 

كاٍف من  تقريبًا حتتوي على عدد  البالد  اأّن جميع مناطق  اىل 

نوعية  لكّن   
184

احلاالت. بع�ص  يف  فائ�ص  هناك  بل  املدار�ص، 

املدار�ص، ال�سيَّما بني مدار�ص قطاعي  تتباين بني هذه  التعليم 

التعليم الر�سمي واخلا�ص على وجه التحديد. كما اأّن العديد من 

بريوت  العا�سمة  يف  رئي�سية  ب�سورة  ترتكز  اخلا�سة  املدار�ص 

من ويتبنّي  املناطق.  يف  اأخرى  رئي�سية  مدن  يف  اأو  وحولها، 

 

جمل�ص االناء واالعمار،2005،  درا�شة اأفق 2009-2006.
184
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املدار�ص  طالب  اىل  الر�سمية  املدار�ص  طالب  ن�سبة  يف  التدقيق 

اخلا�سة بح�سب املحافظة اأّن هذه الن�سبة اأعلى ل�سالح املدار�ص

اخلا�سة يف املناطق احل�رشية املركزية التي ت�سجل م�ستويات 

العال  التعليم  واإنهاء  املدر�سي  النجاح  معّدالت  يف  اأف�سل 

)ال�سكل4.3( 

ة-االجتماعيَّة  تتولَّد هذه التفاوتات من تراكم الظروف االقت�ساديَّ

ال�سعبة ونزوع الطالب يف املناطق االأكرث هام�سية اإىل الت�رشُّب 

التعليم يف املدار�ص  العمل، ومن تديّن نوعية  من املدار�ص بغية 

هذه  يف  كثريون  طالب  ويعتقد  الريفيَّة.  املناطق  يف  الر�سميَّة 

لون بالتال  اأّنهم ينالون تعليمًا ذا نوعية �سيئة فيف�سّ املناطق  

اىل  نظراً  الدرا�سة يف مرحلة مبكرة ب�سورة طوعية  التوّقف عن 

امل�سافة  والقيمة  التعليم  فر�سة  كلفة  بني  املفا�سلة  نتيجة  اأّن 

متدنية جداً. فهم يعتقدون، بكالم اآخر، اأّنهم �سي�سغلون الوظائف 

ذاتها بغ�صِّ النظر عن م�ستوى التعليم الذي ُيحرزونه. ومن وجهة 

النظر هذه، يتبنيَّ اأّن اأيَّ حماولة لزيادة االإجنازات التعليمية يف 

ز على اال�سرتاتيجيات الرامية اىل  املناطق الريفيَّة ينبغي اأن تركِّ

وقدرته  التعليم  باأهمية  الوعي  وزيادة  التعليم  نوعية  حت�سني 

الكامنة على رفع امل�ستويات املعي�سية للنا�ص. وقد مّهد املجتمع 

حت�سني  اىل  م�سعاهما  يف  الطريق  هذا  اخلا�ص  والقطاع  املدين 

اقت�ساد  اىل  للو�سول  النائية  املناطق  يف  املواطنني  فر�ص 

املعرفة  ) االإطاران 4.5 و 4.7(.

3.1.2.4 التوازن اجلن�ساين يف التعليم، لكن لي�ش يف �سوق 
العمل

الذكور  الفر�ص بني  نحو حتقيق تكافوؤ  لبنان تقدمًا كبرياً  اأحزر 

يف  التَّعليميَّة  واالجنازات  التعليم  اإىل  الو�سول  يف  واالإناث 

للعيان  ماثلة  كانت  التي  اجلن�سانيَّة  فالفجوة  املراحل.  جميع 

يها ل�سالح  يف ال�سبعينات ُردمت بالكامل تقريبًا، بل جرى تخطِّ

ن�سبة  هبوط  ومع  والعال.  الثانوي  التعليم  مرحلتي  يف  االإناث 

 1997 عامي  بني   
186

%8،8 اإىل   
185

%11،6 من  االإجماليَّة  االأمية 

و2004، تراجعت ن�سبة االأمية االأنثوية من 16% يف عام 1997 

اإىل 11،8% يف عام 2004. وكما هو مبنيَّ يف ال�سكل 4 فقد بلغت 

الن�سبة املئوية لالإناث امللتحقات بالتعليم بني عمري 5 �سنوات 

 .)%60،6( الذكور  ن�سبة  من  قلياًل  اأعلى  اأي   ،%61،8 �سنة  و29 

اإىل الت�رشُّب من  وميكن تعليل ذلك جزئيًا مبيل الذكور اليافعني 

وبلغت  العمل.  �سوق  يف  االنخراط  بق�سد  اأبكر  وقت  يف  املدر�سة 

ن�سبة التحاق االإناث باملدار�ص للفئة العمرية 15-19 �سنة على 

�سبيل املثال 73،6% مقارنة بن�سبة 68،7% للذكور.

اأنَّ هذه امل�ستويات املرتفعة الإجنازات االإناث التعليمية ال  غري 

اأنَّ %19،6  اأعلى يف القوة العاملة. ذلك  ُترَتَجم م�ساركًة انثوية 

15 و64 �سنة( يعملن، يف حني اأنَّ  فقط من االإناث )بني عمري 

ات بيوت. ويعود ذلك جزئيًا اإىل املعتقدات   ُيعتربن ربَّ
187

%58،4

االح�ساء  وادارة  االجتماعية،  ال�سوؤون  وزارة  االإنائي،  املتحدة  االأمم  برنامج   
186

املعي�شية  لالحوال  الوطنية  الدرا�شة  لال�رش:  املعي�شية  االو�شاع    ،2006 املركزي، 

لال�رش 2004، لبنان 

  .Ibid 187

خارطة  االجتماعية،1998،  ال�سوؤون  وزارة  االنائي،  املتحدة  االمم  برنامج 
185

االأحوال املعي�شية يف لبنان 

االإطار 4.7: من احلدود اللبنانية-ال�سورية حتى مارون الراأ�ش: عبور حدود معرفة القراءة والكتابة وتكنولوجيا  املعلومات من 

)"مائة ق�سة وق�سة"(

"جمموعة اإقراأ"
يجل�ص االأطفال حول ال�سيدة مرمي مب�سلي ي�سغون اإليها ب�سغف وتتغرَيّ مالحمهم مع وقع كلماتها. لي�ص هذا امل�سهد جمرد حلقة يف �سف مدر�سي، بل عامل 

ل من خالله ال�سفوف االبتدائية يف ما  كامل ت�سنعه اأكرث من �ستني �سيدة ويهبنه ل�سغار لبنان. مل حتتج �سيدات جمعية "جمموعة اإقراأ" اإال اإىل كتاب تتحَوّ

يزيد على ثمانني مدر�سة ر�سمية لبنانية اإىل كوٍن رحٍب يلجاأ اإليه تالميذها.

ية للربح، عندما ا�ستجابت اأربع �سديقات لتقرير �سدر يف عام 1994 وورد فيه اأَنّ %3  " يف العام 1996 كهيئة غرَي حكومية وغري متوِخّ ُولدت "جمموعة اإقراأ

من ال�سعب اللبناين فقط يقراأون كتابًا. فانطالقًا مع 14 مدر�سة م�ساركة منذ عام 1996 حتى االآن بداأن يقِدّمن للمدار�ص امل�ساركة كتب املطالعة املنا�سبة. 

مت جمموعة "اإقراأ" ور�ص عمل تدريبَيّة الأكرث من 1،000 معلم وع�سو م�سارك حول كيفية تنمية قدرات املطالعة لدى االأطفال.  ول�سمان اجتذاب االأطفال، نَظّ

وقد اأطلق م�رشوع "الكبار يقراأون لالأطفال" بال�رشاكة مع املركز الرتبوي للبحوث واالإناء. ولت�سجيع الكتابة، اأطلقت "اإقراأ" اأي�سًا، يف عام 2006، مباراة 

يت "كتاب الفتى العربي"، داعية هواة كَتّاب الق�س�ص من االأطفال اإىل امل�ساركة. وكان رد الفعل مثرياً جداً. فقد �سارك حتى االآن اأكرث من 900 فتى وفتاة  �ُسِمّ

يف هذه الربامج.

PiPOP _ قدرة التطور 

لبنان من  عديدة  اأجزاء  تظل  اله�سيم،  يف  كالنار  واالت�ساالت  املعلومات  تكنولوجيا  وتقّدمت  "االإنرتنت"  ع�رش  العامل  يف  انت�رش  الذي  الوقت  يف 

 Professional Computer Association of" ست جمعية�
ّ
معزولة عن هذا العامل الرقمي اجلديد. يف موازاة تطورات تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت هذه، تاأ�َس

Lebanon" يف عام 1996، مببادرة من مديري �رشكات تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت اللبنانية، الذين جتّمعوا حلماية م�ساحلهم ولتنمية قطاعهم.

تتيح  اجتماعَيّة  مراكز  تعترب  التي  لالإنرتنت(  )مراكز   "PiPOP" "االإنرتنت" اأن�سئ م�رشوع  اإىل  الَنّائية  املناطق  الرقمَيّة وتي�سري و�سول  التق�سمة  وجَل�رْشِ 

 �ست �سنوات على اإطالقها، انت�رشت مراكز PiPOP يف 
ّ
للمواطنني الو�سول اإىل اقت�ساد املعرفة وت�سمح لهم باالندماج يف عامل اليوم واالت�سال به. وبعد م�سِي

البالد حتى بلغ عددها اليوم 50 مركزاً يف العبادية وبعلبك ومرجعيون ورا�سيا الفخار وحلبا )عكار( وقانا ورا�ص املنت وتنورين وال�رشفند و�سحيم والنبطية 

واملختارة. وتتواجد هذه املراكز عادًة يف مباين البلديات اأو يف عقارات تقدمها البلديات.
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االأطفال  اجناب  على  املقت�رش  املراأة  بدور  املتعلقة  الثقافية 

ورعايتهم. وترتافق هذه املعتقدات حتمًا مع القيود التي تفر�سها 

العائلة، ال�سيَّما من قبل الزوج و/ اأو االأب )اأنظر الف�سل الثاين(. 

النظام  خالل  من  ال�سائدة  ة  املجتمعيَّ العادات  هذه  ز  وتتعزَّ

اإىل  مييل  والذي  الراهن  التعليمي  النظام  جه  يروِّ الذي   
ِّ
الِقَيِمي

اإعادة توليد الن�سق املحدود ذاته الأدوار اجلن�سني. مثاًل، خل�ست 

حاليًا  امل�ستخدمني  والتاريخ  املدنية  الرتبية  لكتابي  مراجعٌة 

اأدوارهنَّ  اإاّل �سمن  رن  الن�ساء الُي�سوَّ اأنَّ  اإىل  يف جميع املدار�ص 

اإىل  كلها  ة  القياديَّ االأدوار  ُتعزى  التقليدية، يف حني  اجلن�سانيَّة 

�ص الن�ساء العامالت للتمييز 
َّ
 باالإ�سافة اإىل ذلك، تتعر

188
الذكور.

 1997 لعام  الوطني  االأ�رشي  امل�سح  ر  قدَّ و  االأجور.  حيث  من 

واالإناث  الذكور  من  املاأجورين  الك�سبة  بني  االأجري  التفاوت 

بنحو 22%، يف حني اأنَّ ن�سبة الدخل الذي تك�سبه االأنثى مقارنة 

189
بدخل الذكر كانت 0،31 يف عام 2004. 

التجارية  املوؤ�س�سات  عدد  يزداد  الظروف،  هذه  من  وبالرغم 

ط 
ّ
املتو�س والدخل  املتو�سط  الدخل  �رشيحتي  من  لن�ساء  اململوكة 

ات و�سع املراأة[؛ يف حني  تتجه ن�ساء كثريات  االأعلى ]اأنظر موؤ�رشِّ

من ذوات الدخل  االأدنى اإىل املوؤ�س�سات ال�سغرية وبرامج القرو�ص 

ل الن�ساء من خمتلف  ة(. على �سبيل املثال ت�سكِّ ال�سغرية )امليكرويَّ

املناطق اللبنانية ن�سبة 50% من زبائن منظمة »املجموعة« غري 

 10،000 عددهم  والبالغ  �سغرية  قرو�سًا  متنح  التي  احلكومية 

�سخ�ص.

ة  3.1.2.5 ا�ستمرار اإق�ساء املعوقني/ذوي االحتياجات اخلا�سَّ
عن املدار�ش العامة

اكمال  ن�سب  وانخفا�ص   )%38،2( االأمية  ن�سب  ارتفاع  لوحظ 

املعوقني/  االأ�سخا�ص  اأو�ساط  يف  واجلامعية  الثانوية  الدرا�سة 

ذوي االحتياجات اخلا�سة )اأنظر اجلدول 4.7 اأدناه(. ويرجع ذلك 

ٍة اإىل االإخفاق يف عملية دمج املعوَّق بنجاح يف  اأ�سا�سيَّ ب�سورٍة 

ة. املدار�ص العامَّ

ة ة لذوي االحتياجات اخلا�سَّ  اجلدول 4.7: االإجنازات التعليميَّ

الن�سبة املئويةاالإجنازات التعليمية

38،2اأميون

10،2قادرون على القراءة والكتابة

1،7ما قبل املدر�سة

25،1التعليم االأ�سا�سي

12،6التعليم املتو�سط

5،0التعليم الثانوي

2،9التعليم اجلامعي

2،7التعليم املهني املتو�سط

1،6حتت �سن املدر�سة

100املجموع

وزارة  االإنائي،  املتحدة  االأمم  برنامج  املركزي،  االح�ساء  ادارة  امل�صدر: 

ال�سوؤون االجتماعية، 2006

ن  يت�سَمّ اإذ مل  ال�ساأن،  بهذا  املتوفرة  الوحيدة  البيانات  1997 هي  عام  بيانات   
189

امل�سح االأ�رشي لعام 2004 مثل هذه املعلومات.

CRDP, UNESCO, PNUD, Programme d'Appui à la Réforme 188 

du Système Educatif Libanais – LEB/96/005, 2002.  

  ال�سكل 4.4: معدالت التحاق االإناث والذكور بح�سب الفئة العمرية،2004، )%( 

امل�صدر: ادارة االح�ساء املركزي، برنامج االأمم املتحدة االإنائي، وزارة ال�سوؤون االجتماعية، 2006

%120،0

%100،0

%80،0

%60،0

%40،0

%20،0

%0،0

98،9

االإناث الذكوراالإجمال

5 اىل 9 10 اىل 14 15 اىل 19 20 اىل 24 25 اىل 29 االإجمال

96،1

73،6

34،7

5،7

61،8

98،4
94،4

68،7

33،8

7،9

60،6

98،6
95،2

71،1

34،2

6،8

61،2
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وت�سمح  قني  املعوَّ االأفراد  قوانني حتمي حقوق  لبنان  �رشَّع  لقد 

باإدماجهم يف املجتمع. وتوّثق هذه القوانني حق هوؤالء االأفراد 

يف تعليم جيد يف بيئة خالية من احلواجز والعوائق. باالإ�سافة 

اأْن  الدولة  على  اأنَّ  الوطنية  التعليم  ا�سرتاتيجية  توؤكد  ذلك،  اإىل 

طالبو  فيهم  مبن  للجميع  الر�سمي  التعليم  اإىل  الو�سول  تتيح 

فر�سًا  لهم  توّفر  واأْن  اخلا�سة،  االحتياجات  ذوي  من  العلم 

 
190

فيها«. والنجاح  واال�ستمرار  بالدرا�سة  لالإلتحاق  مت�ساوية 

تنفيذ.  دون  بقيا  الوطنية  واال�سرتاتيجية  القانون  اأنَّ  غري 

يف  واالإناء«  للبحوث  الرتبوي  »املركز  اأجراها  درا�سة  وقدَّرت 

 كلفة اإن�ساء بيئة خالية من العوائق واحلواجز يف 
191

عام 2007

املدار�ص  جميع  احلكومة  زت  جهَّ اإذا  ة:  الر�سميَّ املدار�ص  جميع 

�سنوات،  �ست  من  خطة   �سمن  الغر�ص  لهذا  يلزم  مبا  الر�سمية 

فلن تتجاوز الكلفة ال�سنوية ن�سبة 1% من موازنة وزارة الرتبية 

اإىل اال�ستمرار يف بناء املدار�ص، فاإنَّ  والتعليم العال. وبالنظر 

�ستجعل  العوائق  من  اخلالية  البيئة  خطة  تطبيق  يف  تاأخري  اأيَّ 

التكاليف ترتاكم اأكرث فاأكرث يف امل�ستقبل.

 االإطار 4.8: اال�ستنتاجات الرئي�سية املتعلِّقة بالتعليم

باإيجاز...

  ال يعمل نظام التعليم املزدوج يف لبنان بفعالية، فقطاع التعليم اخلا�ص 

والعام يعمالن بالتوازي ولي�ص بالتعاون.

التعليم  نوعية  ن  ُيح�سِّ ال  التعليم  على  املرتفع  احلكومي  االإنفاق  اإنَّ   

الر�سمي.

ل االأ�رش ن�سبة مرتفعة من كلفة التعليم.    تتحمَّ

تعليم  نوعيه  الداخلية-  تبايناته  من  -بالرغم  اخلا�ص  القطاع  يوّفر   

اأف�سل من القطاع العام.

  تنعدم يف االإجنازات التعليمية التفاوتات اجلن�سانية، غري اأنَّ االإناث  ما 

زلن يواجهن �سعوبات يف ترجمة هذا النجاح اإىل م�ساركة اأعلى يف القوة 

العاملة.

  ُتعزى غالبية التفاوتات املناطقية  يف االإجنازات التعليمية اإىل نوعية 

اإىل نق�ص يف عدد  الريفية والنائية، ولي�ص  التعليم املتدنِّية يف املناطق 

مدار�ص املناطق املذكورة.

  ال ُيدمج االأ�سخا�ص ذوو االحتياجات اخلا�سة بنجاح يف التعليم الر�سمي 

العام، رغم وجود قوانني ت�سمن حقهم يف تعليم جيد �سمن بيئة  مالئمة 

لهم.

ة 3.2 احلق يف ال�سحَّ

ت عليه االتفاقيات  ال�سحة حق ولي�ست خدمة اأو �سدقة. هذا ما ن�سَّ

فيها  مبا  لبنان،  اأبرمها  التي  املختلفة  الدولية  واملعاهدات 

واالجتماعية  االقت�سادية  باحلقوق  اخلا�سة  الدولية  االتفاقية 

الغذاء  اإىل  املتكافئ  )النَّفاذ(  الو�سول  تتناول  التي  والثقافية 

وخف�ص وفيات حديثي الوالدة واالأطفال وحت�سني ال�سحة البيئية 

االأخرى  املتوطنة  واالأمرا�ص  االأوبئة  من  والوقاية  وال�سناعية، 

ومكافحتها ومعاجلتها، وتوفري الظروف التي تكفل كل اخلدمات 

اإىل  االأفراد يف حال املر�ص. باالإ�سافة  الطبية جلميع  والرعاية 

ذلك، فاإنَّ لبنان ملتزم بتنفيذ االهداف االنائية لالألفيَّة.

يف  حقٍّ  اإىل  فعليًا،  اليوم  لبنان  يف  ال�سحة  يف  احلق  ل  حتوَّ لقد 

التغطية والعون الطبيَّني. بكالٍم اآخر، بداًل من الرتكيز على العناية 

ه  ُيوجَّ و�سحية،  طويلة  حياة  ت�سمن  التي  ال�رشورية  الوقائية 

االإ�سابة  بعد  ما  لرعاية  واملوارد   االهتمام  من  اأكرب كثرياً  قدر 

باملر�ص، اأو الرعاية ال�سحية العالجيَّة.

3.2.1 حتليل الو�سع

يف عام 2005 بلغ االإنفاق ال�سحي على الفرد يف لبنان  693 

 يف حني بلغت نفقات الرعاية ال�سحية 2،49
192

اأمريكيًا، دوالراً 

النفقات  بلغت  املئوية  الن�سب  حيث  ومن  اأمريكي.  دوالر  مليار 

االإجمالية على ال�سحة 11،2%  من الناجت املحلي االإجمال يف 

�رشق  منطقة  بلدان  كافة  يف  ن�سبة  اأعلى  وهي   
193

 ،2005 عام 

املتو�سط. وبالرغم من اأنَّ العديد من البلدان االأوروبية تنفق ن�سبة 

�سبيهة من الناجت املحلي االإجمال على الرعاية ال�سحيَّة،  فاإّن 

قيمة املال )من حيث جودة الرعاية وحجم التغطية ومداها( هي 

بالفعل اأعلى بكثري  مّما هي يف لبنان.

 موؤ�رصات االإنفاق العام الرئي�سية )2005(

ن�سيب الفرد من االإنفاق

النفقات االإجمالية 

النفقات كن�سبة مئوية من الناجت املحلي االإجمال

693 د. اأ.

2،5 مليار د. اأ.

%11،2

ال�سحي متدنِّية يف  االإنفاق  اأن عائدات  االأرقام  ُي�ستدّل من هذه 

ة مقبولة من  لبنان. وبالرغم من اأنَّ هذا البلد يتمتَّع بن�سٍب مئويَّ

ات ال�سحية الرئي�سية، فاأنَّ هذه االأخرية لي�ست اأعلى  حيث املوؤ�رشِّ

ب�سورة ملحوظة من مثيالتها يف البلدان املجاورة حيث قد ُتنفق 

اأقّل على هذا القطاع. وُيعزى هذا جزئيًا اإىل عوامل منها  مبالغ 

اأنَّ ن�سيب الفرد من  قلة الفّعالية يف هذا القطاع اأ�سف اإىل ذلك 

متو�سطًا  موؤ�رشاً  ميثل  وهو   - ن�سبيًا  املرتفع  ال�سحي  االإنفاق 

وطنيًا- ال يعك�ص ب�سورة كافية عدم امل�ساواة يف و�سول الفقراء 

والفئات ال�سعيفة اجتماعيًا اإىل الرعاية ال�سحية ]اأنظر اجلدول 

د3 يف امللحق االإح�سائي[.

 وزارة الرتبية والتعليم العال.
190

CRI, 2007, Towards an Accessible Environment: An Architectural 191 
and Budgetary Approach, Final report for LPHU   

WHO, 2007, National Health Accounts Series 192

.Ibid 
193

 



137

عالوًة على ذلك، يظل دور الدَّولة  يف قطاع ال�سحة وم�ساركتها 

دفعت   2005 عام  ففي  وجوه.  عدَّة  من  عمومًا  �سعيفني  فيه 

اأدنى  رقم  وهو  ال�سحية  الرعاية  فاتورة  من   %28،3 احلكومة 

امل�ساركة  تبلغ  حيث  املتقدِّمة،  البلدان  يف  ل  ُي�سجَّ ا  ممَّ بكثري 

واإذا   
194

ال�سحية. النفقات  اإجمال  اأرباع  ثالثة  من  اأكرث  العامة 

من   
195

االجتماعي« لل�سمان  الوطني  »ال�سندوق  نفقات  طرحنا 

امل�ساهمة احلكومية، فاإنَّ الن�سبة الواردة اأعاله تهبط اإىل %18،5، 

ما يوؤ�رشِّ اإىل م�ساهمة اأ�سّد انخفا�سًا من جانب القطاع العام واإىل 

يتعلق  عندما  االأ�رش،  خا�سة  اأكرب،  اأعباء  اخلا�ص  القطاع  حتّمل 

الكربى  الرئي�سيَّة  فالتفاوتات  ال�سحية.  الرعاية  بتمويل  االأمر 

ع اخلدمات ال�سحية مناطقيًا والفئات امل�ستهدفة،  هنا ت�سمل توزُّ

واالأهم من ذلك جدوى التغطية من حيث النوعية واملدى.

وكما يف قطاع التعليم، تتحّمل جهات �سيا�سية وطائفية متعددة 

جزءاً من االأعباء ال�سحية فتقّدم م�ساعدات كبرية بطريقة مبا�رشة 

ويف  املختلفة.  وقواعدها  جمهورها  اإىل  ر�سميَّة  غري  ب�سورة  اأو 

ع هذه امل�ساعدات ا�سطناعيًا رقعة  غياب تقييم لالإحيتاجات، ُتو�سِّ

املح�سوبية لهذه االأطراف وت�سوهِّ حاجة ال�سوق الفعلية ما دام الق�سد 

من اأكرث هذه امل�ساعدات خدمة اعتبارات وم�سالح �سيا�سيَّة معيّنة.

3.2.1.1 متويل الرعاية ال�سحية

مييَّز نظام الرعاية ال�سحية اللبناين وجوُد اأربعة اأناط رئي�سية 

يتان(.  من الهيئات املمّولة )منها اأثنتان عامتان واأثنتان خا�سّ

كما يتَّ�سم التاأمني )ال�سمان( ال�سحي يف لبنان ب�سّدة الت�رشذم، اإذ 

م القطاع العام وحده �ستة برامج خمتلفة، كما هو مبنيَّ اأدناه  ي�سّ

يف ال�سكل 4.5.

احلكومة  ت  ق�رشَّ فقد  للدولة  التابعة  الربامج  تعّدد  من  وبالرغم 

يف توّجهها اإىل تو�سيع م�ساهماتها يف فاتورة الرعاية ال�سحية 

برامج  ُمزّودي  تعدُّدية  تعك�ص  املثال،  �سبيل  وعلى  االإجمالية. 

التمويل ال�سحي تفاوتات يف معايري االأهلية لل�سمان واملجموعات 

امل�ستفيدة )تباين اخل�سائ�ص الدميوغرافية واالجتماعية( ودرجة 

اال�سرتاك.  و�رشوط  امل�ستفيدين  وم�ساهمات  وجودتها  التغطية 

 اجلدول 4.8: االنفاق على ال�سحة يف بلدان منظمة التعاون والتنمية )2004(

البلد

مرتبة دليل التنمية

الب�رشية

االنفاق العام على ال�سحة كن�سبة مئوية  من 

الناجت املحلي االإجمال

االنفاق اخلا�ص على ال�سحة كن�سبة مئوية  من 

الناجت املحلي االإجمال

20042004

76،74،8�سوي�رشا

108،22،3فرن�سا

126،98،5اأملانيا

228،22،4الواليات املتحدة

883،28،4لبنان

امل�صدر: برنامج االمم املتحدة االنائي 2007، تقرير التنمية الب�رشية 2008/2007.

  ال�سكل 4.5: برامج التاأمني )ال�سمان( يف لبنان 

 UNICEF, 1999, The Impact of Health Cost on the Right to Health Care in Lebanon :امل�صدر

 )*( هذه الفئة ت�سمل اجلي�ص وقوى االأمن الداخلي واالأمن العام واأمن الدولة

العام

)او �سبه العام(

التامني االجتماعي

ال�سندوق الوطني

لل�سمان االجتماعي

تعاونية املوظفني

االأمن *

ال�سناديق امل�ساركة

احلكومة

وزارة ال�سحة

وزارة ال�سوؤون

االجتماعية

االأ�رصال�رصكات اخلا�سة

اخلا�ش

 .ibid ،2005 وهذه مقَدّرة لتمِثّل 35% من االإنفاق العام على ال�سحة يف عام 
195 .Ibid 194 
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خا�ص-  ومعظمها   - ال�سامنة  ال�سناديق  من  جمموعة  وتقدِّم 

ات العائليَّة وتعوي�سات  عقود �سمان للمر�ص واالأمومة واملخ�س�سّ

نهاية اخلدمة. وتوّفر ال�سناديق اخلا�سة تغطية تاأمينية �ساملة اأو 

ي اأحد ال�سناديق �سبه العامة  جزئيَّة لنحو 9% من ال�سكان. ويغطِّ

- وهو »ال�سندوق الوطني لل�سمان االجتماعي«- نحو 32% من 

ال�سكان بتوفري التاأمني ب�سورة رئي�سية  ملوّظفي القطاع الر�سمي 

فغري  ال�سناديق  لهذه  اجلغرافيَّة  التغطية  اأما  معه.  واملتعاقدين 

متكافئة، حيث تعي�ص اأغلبيَّة امل�ستفيدين يف بريوت وجبل لبنان. 

وا�ستناداً اإىل امل�سوح التي اأُجِرَيت يف عام 2004 -كما يورد الق�سم 

ة دليٌل يفيد باأنَّ غري امل�سمونني هم  الثالث من هذا الف�سل- ثمَّ

منطقة  من  اأو  العمل  عن  والعاطلني  ال�سن  كبار  من  االأرجح  على 

متدنِّية الدخل.

تتفاوت   ،4.9 اجلدول  من  تبيُّنه  ميكن  وكما  ذلك،  على  عالوًة 

توّفرها  التي  التاأمينية  التغطية  برامج  يف  احلكومة  م�ساهمة 

�سات حكوميَّة خمتلفة. فلكل برنامٍج نظاُم خا�ص به جلهة 
َّ
موؤ�س

العام.  القطاع  موّظفي  يوؤمن  معظمها  اأن  رغم  به  املعنّية  الفئة 

 - اإىل حدٍّ بعيد- يف اختيار 
ّ
ي�ساف اىل ذلك اإنَّ كلَّ برنامٍج ُحر

ة من مزّودي اخلدمات. قناته اخلا�سَّ

وعلى نحٍو مماثل، فاإنَّ معايري االأهليَّة املعتمدة يف كل برنامج 

تاأميني غالبًا ما تفتقر اإىل التنا�سق واالن�سجام. وميكن اأن ُيعزى 

ال�سيا�سيَّة املت�سابكة للمم�سكني  اإىل امل�سالح   
ٍّ
ذلك ب�سكٍل رئي�سي

االأمر  والطائفيني،  اخلوا�ّص  وللم�ساركني  العام  القطاع  بزمام 

متنا�سقة  معايري  لتحديد  ٍة  اإمكانيَّ اأيَّ  باإ�ستمرار  يحبط  الذي 

الكفاءة  قّلة  من  الراهن  الو�سع  يف  مّما  بالرغم   وذلك  لالأهلية، 

والر�سوم  لالإجراءات  الناظمة  االأطر  اإّن  املوارد.  وهدر  التقنية 

والعقود واملراقبة لي�ست موحّدة، بالرغم من اأن 95% من مزّودي 

على  التفاو�ص  واليجري  اخلا�ص.  القطاع  من  هم  اخلدمات 

�رشوط التعاقد مبا�رشة بني القطاع اخلا�ص وال�سندوق احلكومي 

املعّني، ما يعطي امل�سالح اخلا�سة ارجحية ونفوذاً كبريين على 

ال�سمان  برامج  ت�ست�رشي  ال�سياق،  هذا  ويف  العامة.  ال�سناديق 

البالد.  اأنحاء  كافة  يف  ع�سوائية  ب�سورة  ع 
ّ
وتتو�س والتاأمني 

الو�سع الم�ساواة كبرية  الفعالية، يولَّد هذا  وباالإ�سافة اىل عدم 

بني موظفي القطاع العام الذين ُتعر�ص عليهم اأنواع خمتلفة من 

وال  نف�سه.  العمل  رب  لدى  موظفون  اأنّهم  رغم  التاأمينة  التغطية 

يفوتنا اأن نذكر يف الوقت ذاته اأن اأكرث من ن�سف اللبنانيني لي�سوا 

م�سمولني بال�سمان.

3.2.1.2 العجز املايل الكبري لوزارة ال�سحة

يهم  ت�سطلع وزارة ال�سحة مب�سوؤولية تاأمني االأفراد الذين ال تغطِّ

عن  النظر  بغ�صِّ  خا�سة-  اأم  عامة  -اأكانت  تاأمينية  خطة  اأيُّ 

التي  املكلفة  ال�سحية  ي اخلدمات  تغطِّ اأو و�سعهم. وهي  دخلهم 

مييل القطاع اخلا�ص على االأغلب اإىل جتنُّبها، كمعاجلة االأمرا�ص 

املفتوح وغ�سل  القلب  اأو حاالت معينة كجراحة  املزمنة  احلادة 

ا�ستهلك هذا الرتكيز   2007 الكلى ومعاجلة ال�رشطان. ويف عام 

تقريبًا،  اللبناين  ال�سعب  ن�سف  نظريًا  يطال  الذي  اال�ست�سفائي 

معظم اإنفاق وزارة ال�سحة؛ يف حني اأنَّ كلفة العنا�رش املتبقِّية، 

197
وحتديداً الرواتب واالأدوية، مل تتجاوز ن�سبة %30.

موازنة  )اأ(  هي:  لتمويلها  م�سادر  ثالثة  على  الوزارة  وتعتمد 

االأول  امل�سدر  و  والهبات.  املنح  )ج(  امل�ستفيدون،  )ب(  الدولة، 

�ص لها نحو 3% من اإجمال  هو املّمول الرئي�سي للوزارة اإذ يخ�سّ

موازنة الدولة العامة. وي�ساهم امل�ستفيدون من اخلدمات ال�سحية 

اأنَّ  15% من فواتري اال�ست�سفاء. غري  اإذ يدفعون  بن�سبة حمدودة، 

الن�سبة املتفق عليها ب�سبب  اأكرث من  املر�سى غالبًا ما يدفعون 

من  معلنة(  )غري  معيَّنة  خدمات  ا�ستثناء  اأو  اإ�سافية  ر�سوم  �سمِّ 

وغياب  الرقابة  انعدام  من  املمار�سات  هذه  وتنتج  التغطية. 

م�سادر  عدة  وت�سري  القطاع.  خلدمات  دة  وموحَّ وا�سحة  معايري 

احلقيقيَّة نفقاتها  معدَّل  الأنَّ  بالعجز  ُتَدار  ال�سحة  وزارة  اأنَّ  اإىل 

 

 الـ 15% الباقية تاأتي من م�ساهمات موظفي القطاع العام.
196

 وزارة املالية، 2007
197

  اجلدول 4.9: التمويل امل�رصَذم الأنظمة ال�سمان ال�سحي

ح�سة امل�ساهمة احلكومية )%(% من ال�سكاناجلهة ال�سامنة

37،7100وزارة ال�سحة العامة

25 +32ال�سندوق الوطني لل�سمان االجتماعي - �سندوق االأمومة واملر�ص

6،7196رئا�سة جمل�ص الوزراء -  تعاونية موظفي الدولة
85 )مبا�رش(

0،2100رئا�سة جمل�ص الوزراء -  �سندوق اأمن الدولة

8،1100�سندوق القوى الع�سكرية

وزارة الداخلية

اأ. 3،2�سندوق االأمن الداخلي

100ب. 0،5�سندوق االأمن العام

2،325ال�سناديق امل�سرتكة

9،30التاأمني اخلا�ص

1002.3املجموع

امل�صدر: وزارة املالية بناء على معطيات الوزارة وال�سمان االجتماعي واالأمن العام واالأمن الداخلي و الدرا�سة الوطنية لالحوال املعي�سية لال�رش 
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 ويتولّد الطلب الكبري 
198

يتجاوز امل�ستويات  املحّددة يف املوازنة.

على االنفاق ب�سورة رئي�سية من العوامل التالية:

  التزامات الوزارة املتنامية بتغطية اخلدمات ال�سحية املكلفة.

وذوو  الفقراء  املر�سى  يلجاأ  حيث  اال�ست�سفاء،  معدل  تزايد   

طة اإىل اخلدمات اال�ست�سفائية بداًل 
ّ
الدخول  الدنيا يف الفئة املتو�س

عليهم  ترتِّب  االأخرية  هذه  الأنَّ  اخلارجية  ال�سحية  اخلدمات  من 

نفقاٍت نقديًة مرتفعة. كما اأنَّ تغطية الوزارة لتكاليف اال�ست�سفاء 

املرتفعة تّولد درجة عالية من االعتماد على الوزارة، حيث تقدِّر 

التي  احلاالت  من   %13 بـ  اال�ست�سفاء  ن�سبة  الر�سمية  امل�سادر 

تتواّلها الوزارة.

  عجز وزارة ال�سحة عن كبح تكاليف اال�ست�سفاء، ل�سبب رئي�سي 

امل�ست�سفيات. وبكالم  �سيطرة على  اأو  �سلطة  اأي  اأنها ال متلك  هو 

اإىل ت�سعري خدماتها  بنف�سها ثم تطالب  اآخر، متيل امل�ست�سفيات 

وزارة ال�سحة بتغطية التكاليف وفق الئحة االأ�سعار هذه.

اخلدمات  مزّودي  غالبًا يف  يوؤثر  ر 
ّ
املتكر العجز  هذا  اأنَّ  والواقع 

ال�سحية )اأي امل�ست�سفيات(، اإذ تتعامل وزارة ال�سحة  مع العجز 

بات مع  املال بتاأخري ت�سديد امل�ستحقات، فترتاكم عليها املتوجِّ

م�سي  ال�سنني. وعلى �سبيل املثال، يبلغ دين »ال�سندوق الوطني 

ال�سحية  واملراكز  اخلا�سة  للم�ست�سفيات  االجتماعي«  لل�سمان 

 وهكذا، 
199

اخلارجية حاليًا ما جمموعه 500 مليار لرية لبنانية.

ي�ستمر تاأجيل الت�سديد اىل ما ال نهاية.

3.2.2 ق�سايا امل�ساواة والفعالية

3.2.2.1 م�ساركون متعّددون وحدود مت�سابكة

القطاع  وهيمنة  بالت�سبُّع  لبنان  يف  امل�ست�سفيات  قطاع  يتَّ�سم 

ما  امل�ست�سفيات  من  العام  القطاع  ن�سيب  وكان  عليه.  اخلا�ص 

 
200

 .2002  2001 فرتة  يف    %7،7 االأ�رشَّة  ومن   %11،5 ن�سبته 

وحتى لو ارتفع الرقم ال�سابق منذ ذلك احلني اىل نحو 15%،  يظّل 

اأ�رشَّة امل�ست�سفيات  يًا ن�سبيًا. ويف الوقت  ذاته، ُتعترب ن�سبة  متدنِّ

ال�رشق  يف  الن�سب  اأعلى  من  واحدة  لبنان  يف  فرد   1000 لكّل 

201
االأو�سط، اإذ بلغت يف عام 2007 نحو 2،88. 

وامل�ست�سفيات يف لبنان �سغرية بوجه عام، وال�سيَّما يف القطاع 

العام، حيث يبلغ املعّدل الو�سطي لعدد اأ�رّشة امل�ست�سفيات العامة 

54 �رشيراً، مقارنة بـ 84 �رشيراً للقطاع اخلا�ص. وُيعيق ذلك قيام 

اإدارة عالية الكفاءة، كما َيُحول دون اال�ستفادة من اقت�ساديات 

يف  االإ�سغال  ن�سب  اأنَّ  كما   .)Economies of scale( احلجم 

 ِلِكال القطاعني 
202

امل�ست�سفيات متدنِّية بدورها، اإذ ال تتجاوز %60

العام واخلا�ص. وهذا الرقم، الذي يقّل بكثري عن الن�سب ال�سائدة 

يف بلدان »منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية« -حيث  ترتفع 

ن�سبة االإ�سغال اإىل 80-85% ُيحتاج اإليها القت�ساديات احلجم- 

ُيعزى اإىل اأحد ال�سببني التاليني، اأو اإىل كليهما معًا:

زت بق�سد ت�سغيلها، لكّن    اأن�سئت عّدة م�ست�سفيات حكومية وُجهِّ

رت افتتاحها،   م�سالح �سيا�سيَّة مت�ساربة اأو اأ�سبابًا بريوقراطية اأخَّ

فت يف هذه املن�ساآت. ما اأ�ساع فعاًل ا�ستثمارات هائلة ُوظِّ

االأ�سهل  اأّن من  ال�سيا�سية  الدينية/  العديد من اجلماعات    يجد 

هي،  موا�سفاتها  وفق  جديدة  م�ست�سفيات  اإن�ساء  واالأربح 

وت�سغيلها بداًل من ت�سغيل م�ست�سفيات قائمة وغري عاملة. وجتد 

هذه اجلماعات ت�سجيعًا يف اخلطط الراهنة للتمويل ال�سحي من 

اخلزينة العامة، فتّطور م�ست�سفياتها اخلا�سة وحتّقق ارباحها من 

اأنَّ خطط التمويل  التكتالت ال�سكانية املحيطة بها. وبالرغم من 

�سغرية،  م�ست�سفيات  اإن�ساء  االأخرية  االآونة  يف  عت  �سجَّ القائمة 

الفعلية  للخدمات  النوعية  ة،  تظل  الطرفيَّ وال�سيَّما يف املناطق 

الناظم  الدور  �سعف  بينها  من  الأ�سباب  هام�سية  ال�سحية 

للحكومة.

على  تطغى  امل�ست�سفيات  يف  الدوائية  املعاجلة   3.2.2.2
تغطية ال�سندوق الوطني لل�سمان االإجتماعي« اال�ست�سفائية 

م ال�سندوق الوطني لل�سمان االجتماعي خدماته اال�ست�سفائية  يق�سِّ

)داخل امل�ست�سفى( اىل ثالث فئات خمتلفة: )1( التوليد، )2( اجلراحة، 

)3( التداوي داخل امل�ست�سفى. وت�سمل الفئة الثالثة ن�سبة مرتفعة من 

حاالت التداوي يف امل�ست�سفيات �سمن اإجمال حاالت االإ�ست�سفاء 

التي يتوالها ال�سمان االإجتماعي. وقد بلغت هذه الن�سبة يف عام 

مناطقية  تباينات  وهناك   
203

وطني. و�سطي  كمعّدل   %63  2004

الن�سب  وُتالحظ  امل�ست�سفيات،  داخل  التداوي  ن�سب  يف  كبرية 

ارتفاعًا  االأكرث  الفقر  معدَّالت  ذات  الطرفية   املناطق  يف  العالية 

وُيعترب  الدنيا.  احلكومية  والرقابة  حجمًا  االأ�سغر  وامل�ست�سفيات 

هذا الرقم مرتفعًا باملقارنة مع املعطيات الدولية، اإذ ال يتجاوز يف 

البلدان االأوروبية ن�سبة 45%. والواقع اأنَّ لبنان كان يتمتَّع بن�سٍب 

منخف�سٍة مماثلٍة يف فرتة ما قبل احلرب االأهلية.

يف  ال�سحية  للرعاية  العالجي   الطابع  الظاهرة  هذه  تعك�ص  وال 

لبنان فح�سب، بل توحي اأي�سًا بوجود ممار�سات طبية غري نظاميَّة، 

ومعدالت اإ�سغال منخف�سة للم�ست�سفيات ووفرة كبرية يف االأ�رشَّة. 

اأما يف جهة الطلب، فاإنَّ املر�سى الباحثني عن اال�ست�سارات الطبية 

والفحو�ص  االأدوية  وكلفة  االأطباء  اجور  يدفعون  العيادات  يف 

حدَّدها التي  لتلك  ُم�ساِوَية  ر�سومًا  املر�سى  دفع  واإذا  الطبية. 

الو�شع  فافو،  االجتماعية،  ال�سوؤون  وزارة  االنائي،  املتحدة  االمم  برنامج   
200

االجتماعي االقت�شادي يف لبنان: واقع و افاق، لبنان.

UNDP, MOSA, CAS  201

202 جمل�ص االناء واالعمار،2005،  درا�شة اأفق 2009-2006.
 ال�سندوق الوطني لل�سمان االجتماعي.

203

MoPH, 2000, Lebanon National Health Accounts; WHO, 2007, 198 
National Health Accounts Series.
World Bank, June 2008, Towards Financial Equilibrium in the 199 
Sickness and Maternity Branch of the NSSF.
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على  يح�سلون  فاإنهم  االجتماعي،   لل�سمان  الوطني  ال�سندوق 

 خم�سة 
ِّ
80% من اإجمال القيمة املدفوعة، ولكن لي�ص قبل م�سي

اأعلى  مبالغ  املر�سى  يدفع  ما  غالبًا  الواقع،  اأ�سهر. ويف  �ستة  اأو 

بكثري من االأ�سعارالتي حّددها ال�سمان االجتماعي لقاء اخلدمات 

الطبية،  فينالون فعليًا تعوي�سات اإجمالية تقل عن ن�سبة %80. 

ل التكاليف املرتفعة  والنتائج املتدنية والتاأخريات الطويلة  وُت�سكِّ

ل املر�سى  ممار�سات اإجحافية، ال�سيَّما �سد الفقراء. وهكذا، يف�سِّ

ب�سيط  مبر�ص  م�سابني  كانوا  ولو  حتى  امل�ست�سفى  اإىل  الدخول 

ال ي�ستدعي ذلك؛ فهم لن يدفعوا يف هذه احلالة اإال ن�سبة �سئيلة 

م�ستحقاته  امل�ست�سفى  ل  ويح�سّ االإجمالية،  الفاتورة  من   )%10(

من ال�سندوق الوطني لل�سمان االجتماعي.

معدالت  تدين  مع  امل�ست�سفيات  بع�ص  تتعامل  العر�ص،  جهة  يف 

من  االإ�ست�سفاء  على  املر�سى  اإغراء  مبحاولة  لديها  االإ�سغال 

ُتدِخل مر�سى  خالل ترتيبات وتدابري متنوعة. وثّمة م�ست�سفيات 

كحاالت مبيت )حتى دون حاجة اىل ذلك(، فتقّدم لهم اال�ست�سارات 

والفحو�ص الطبية واالأدوية، وهي خدمات كان ميكنهم احل�سول 

عليها يف اأي مكان اآخر. ويف هذه احلاالت، حتّقق امل�ست�سفيات يف 

نهاية املطاف رفع ن�سبة اإ�سغال اأ�رشَّتها وكذلك معدل التعوي�سات 

االجتماعي  لل�سمان  الوطني  ال�سندوق  من  عليها  حت�سل  التي 

وغريه من برامج ال�سمان العامة و�سبه العامة )ويف بع�ص االأحيان 

ارتفاع  املر�سى  يتجنب  ذاته  الوقت  مة(. ويف  فواتري م�سخَّ وفق 

التكاليف والتاأخري الطويل يف احل�سول على تعوي�ساتهم. 

من  عالية  ن�سبًا  اخلا�ش  جيبها  من  تدفع  االأ�رص   3.2.2.3
النفقات

ل احلكومة ال�سعيف وقعًا ن�سبيًا اأ�سّد على ال�رشائح الفقرية  اإنَّ لتدخُّ

الرعاية  فاتورة  يف  املحدودة  احلكومة  فم�ساهمة  املجتمع.  من 

مواردها  على  االعتماد  على  االأ�رَش  جُترب  االإجمالية  ال�سحية 

االإنفاق  ن�سبة  اأنَّ  والواقع  الطبيَّة.  الرعاية  لتاأمني  اخلا�سة 

60% من  نحو  تبلغ  اإذ  كبري؛  اىل حد  مرتفعة  اخلا�ص  املال  من 

النفقات االإجمالية على الرعاية ال�سحيَّة، اأي ما يعادل 82% من 

 وتنفق االأ�رشة اللبنانية على الرعاية
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جمموع االإنفاق اخلا�ص.

وت�سعة و�ستمائة  مليونان   )2،609،000  ( طه  متو�سَّ ما  الطبية 

اإجمال من   %14،1 يعادل  ما  اأي  �سنويًا،   
205

لبنانية لرية  اآالف 

نفقاتها ال�سنوية، اأو اأكرث من ثمانية اأ�سعاف احلد االأدنى الر�سمي 

لالأجور. عالوة على ذلك، فاإنَّ اأعباء االإنفاق اخلا�ص على الرعاية 

بالت�ساوي،  موّزعة  لي�ست  االأ�رشة(  نفقات  من  )كن�سبة  ال�سحية 

ة اأكرب ن�سبيًا على  ذلك اأنَّ العائالت الفقرية تنفق من دخلها ح�سّ

الرعاية ال�سحية، مقارنة مبا تنفقه العائالت ذات الدخل االأعلى. 

فعلى �سبيل املثال، ينفق االأ�سخا�ص املنتمون اإىل الفئة االأجرية 

العام  اإنفاقهم  17% من  ال�سهر  300،000-500،000 ل.ل. يف 

على الرعاية ال�سحية مقابل ن�سبة 14،1% كمعدل و�سطي وطني. 

الذي  االأعلى  الدخل  ذات  الفئة  لدى  اإىل 8،1  الن�سبة  وتهبط هذه 

يفوق 5 ماليني ل.ل. يف ال�سهر.

التاأمني  اإىل  يفتقرون  اللبنانيني  ن�سف  من  اأكرث   3.2.2.4
ال�صحي

ال يتمتَّع اأكرث من ن�سف املواطنني اللبنانيني )53.3%( - بح�سب 

امل�سح الوطني لالأحوال املعي�سية )2004(- باأيِّ �سكٍل من اأ�سكال 

 وُتعترب وزارة 
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ال�سمان ال�سحي، اأكان �سمانًا عامًا اأم خا�سًا.

ي ُيغطِّ حني  يف  االأ�سخا�ص،  هوؤالء  تاأمني  عن  م�سوؤولة  ال�سحة 

 

 االإطار 4.9: "نب�ش القلب" )من "مائة ق�سة وق�سة"(

"هارت بيت" )Heart Beat(" ا�سم ان�سهرت فيه دقات املو�سيقى مع نب�ص القلب، وهو اإىل ذلك ا�سم جمعية اآلت على نف�سها اأن تن�سق ما بني الواجب االإن�ساين وال�سغف 
املو�سيقي بغية اإنقاذ روح ولينب�ص قلب �سغري من جديد.

هم يف البداية جراحني، غالبًا ما �سدموا يف احلياة اليومية بالواقع املادي الذي يكتنف اأهال االأطفال املر�سى. وكانت املادة يف معظم االأحيان تعرت�ص معاجلة 

الطفل اأو اإجراء العملية اجلراحية له. ومبوازاة الناحية الطبية، هم اأي�سًا جمموعة من االأ�سدقاء -االأطباء وغري االأطباء- الذين يهوون املو�سيقى وميار�سون الغناء 

يف اجتماعاتهم. وكانت فكرة تو�سيع احلفالت اإىل اإقامة حفالت مو�سيقية اأكرب مطروحة لديهم با�ستمرار، اإال اأَنّ االهتمام مل يكن ليوجد اإال عندما دخلت الناحية 

االإن�سانية على الفكرة؛ اأي اإن�ساء جمعية تَتّكل على هذه املواهب يف حماولة لك�رش احلاجز املادي واالإ�سهام يف اإنقاذ حياة اأطفال. وهكذا كان االأمر، فظهرت جمعية 

"هارت بيت" اإىل النور يف عام 2005.

ل عائقًا اأمام معاجلة االأطفال اأو اإجراء العمليات اجلراحية الالزمة لهم.  ز اأهداف اجلمعية على هدف واحد اأال وهو هدم احلاجز املادي واحليلولة دون اأن ي�سِكّ وترتَكّ

فاأمرا�ص القلب عند االأطفال لي�ست نادرة اأو قليلة، وهي مبعظمها اأمرا�ص خطرة، وميوت الطفل جراءها اإذا مل يتلَقّ العالج، علمًا اأن ن�سبة ال�سفاء مرتفعة جداً. اأكرث من 

300 طفل يف لبنان يعوزهم �سنويًا اإجراء عمليات قلب. وباالإ�سافة اإىل حم�سنني عامني وخا�سني متنوعني، فاإَنّ حفالت اجلمعية متثل نافذة نا�سطيها على العامل. 

فمن دير القمر حيث اأقيم حفل دعم جراحة لثالثة اأطفال اإىل حفل "البيال" الذي ح�رشه 4000 �سخ�ص يف عام 2006 ومَوّل 70 عملية جراحية، اإىل حفل "فقرا" 

الذي وهب احلياة جمدداً اإىل 135 طفاًل. واأما حفل اجلمعية الذي اأقيم يف كازينو لبنان فقد امتد يومني من النجاح ومن املتوقع اأن ميول 100 عملية جراحية. ويتم 

متويل هارت بيت من جهات مانحة واأفراد.

ُوِلدوا ومعهم هذا املر�ص،  اأطفال  اأهال  ولي�ست "هارت بيت" اجلمعية الوحيدة يف هذا املجال، اإذ توجد منظمة غري حكومية حتمل ا�سم: "Braveheart" اأن�ساأها 

ومثلهم  يوجد اأ�سخا�ٍص م�سممون على دعم العائالت التي حتتاج اإىل عناية طبية.

.WHO, ibid 204
وزارة ال�سحة ،2001، درا�شة امل�شح الوطني للنفقات االأ�رشية ال�شحية 1999
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االح�ساء  وادارة  االجتماعية،  ال�سوؤون  وزارة  االإنائي،  املتحدة  االأمم  برنامج   
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املركزي، 2008،  الفقر والنمو والالم�شاواة يف لبنان
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ًا، ال�رشيحة املتبّقية  ال�سندوق الوطني لل�سمان االجتماعي، تقنيَّ

اإجمال  ن�سف  ونحو  ال�سكان،  جمموع  ربع  قرابة  ت�سّكل  التي 

م�ساألة  ذاتها  بحّد  التاأمينية  التغطية  درجة  وتطرح   
207

نني. املوؤمَّ

االعتبار.  بعني  االإقليمية  التفاوتات  اأخذ  اإىل  اإ�سافة  امل�ساواة، 

والواقع اأنَّ بريوت وجبل لبنان يتمتعان باأعلى ن�سبة مئوية من 

نني )59،1 و53،8% على  التوال(؛ يف حني تخت�ّص  ال�سكان املوؤمَّ

 .%31،5 تبلغ  اإذ  الثلث،  عن  وتقّل  مئوية  ن�سبة  باأدنى  النبطية 

ال�سكان  من  االأعلى  الن�سبة  يغطي  االجتماعي  ال�سمان  اأنَّ  ومع 

اإىل  ا�ستناداً  التغطية تتباين بني منطقة واأخرى،  نني، فاأنَّ  املوؤمَّ

الثقل الن�سبي الأ�سحاب االأجور امل�رشَّح عنهم من اأ�سل اإجمال 

القوة العاملة. وقد بادرت منظمات غري حكومية عديدة ذات طابع 

التغطية  يف  تفاوتات  َج�رْش  اىل  �سيا�سي  حزبي  انتماء  اأو  مدين 

التاأمينية اأو ال �ستكمالها ودعمها ]االإطار 4.9[.

 ال�سكل 4.6: اأنواع التاأمني ال�سحي

وزارة  االإنائي،  املتحدة  االأمم  برنامج  املركزي،  االح�ساء  ادارة  امل�صدر: 

ال�سوؤون االجتماعية، 2006

3.2.2.5 ترافق م�ستويات الفقر املرتفعة و م�ستويات التاأمني 
ية ال�سحي املتدنِّ

مبا�رٍش  نحٍو  على  ال�سحيَّة  التاأمينية  التِّغطية  انعدام  يرتبط 

ة،  مب�ستويي الدخل والفقر. وقد اأ�سار امل�سح الوطني للنفقات االأ�رشيَّ

ال�سكان  من   %29 نحو  اأنَّ  اإىل   ،2001 عام  يف  اأجري  الذي 

املندرجني حتت فئة الدخل ال�سهري 300،000-500،000 ل.ل. 

نني، مقارنة بن�سبة 75،1% من اأولئك الذين يتمتعون  كانوا موؤمَّ

بدخل �سهري اأعلى من 5 ماليني ل.ل. كذلك، ت�سري درا�سة »وزارة 

ال�سادرة  االإنائي  املتحدة  االأمم  وبرنامج  االجتماعية  ال�سوؤون 

من  فقط   %16 ن�سبة  يغطي  ال�سحي  التاأمني  اأنَّ  اإىل  اخرياً 

االأ�سخا�ص امل�سنَّفني كفقراء جداً وتبلغ ن�سبتهم 8% من ال�سكان. 

وترتفع ن�سبة التغطية التاأمينية اىل 25% من الفقراء ن�سبيًا، اأي 

208
اأولئك الذين يقعون بني خطي الفقر االأدنى واالأعلى.

 االإطار 4.7: اال�ستنتاجات الرئي�سية املتعلِّقة بال�سحة

باإيجاز...

  يتَّ�سم نظام التاأمني ال�سحي يف لبنان بالت�رشذم اإىل حد بعيد.

التاأمينية وتفاوتات يف معايري  هناك برامج متعددة لتمويل التغطية   

االأهلية/  املنافع

   مردودات النفقات ال�سحية متدنِّية ن�سبيًا.

دور احلكومة  �سعيف،  ما ي�سمح لالأطراف ال�سيا�سية والدينية بتوفري   

اخلدمات ال�سحية من خالل قنواتهم اخلا�سة.

  يبلغ االإنفاق اخلا�ص على فاتورة الرعاية ال�سحية ن�سبة مرتفعة.

اإجمال حاالت    تعترب ن�سبة حاالت التداوي يف امل�ست�سفيات من بني 

ا�ست�سفاء »ال�سندوق الوطني لل�سمان االجتماعي« مرتفعة اأكرث مما ينبغي.

التاأمني  من  نوع  باأيِّ  يتمتعون  ال   )%55( ال�سكان  ن�سف  من  اأكرث    

ال�سحي.

  هناك عالقة ترابط عك�سي بني الفقر والتغطية التاأمينية.

 ال�سكل 4.7 تغطية التامني ال�سحي والفقر )%( 

امل�صدر: ادارة االح�ساء املركزي، برنامج االأمم املتحدة االإنائي، وزارة ال�سوؤون االجتماعية، 2008

املوؤمنون

غري املوؤمنني

ذوو الو�سع اجليدالقريبون من الفقرالفقراءاالإجمال

غري موؤمن

تعاونية موظفي الدولة

ال�سمان االجتماعي

تاأمني خا�ص

قوى االأمن

فئات اخرى

للنفقات االأ�رشية ال�شحية 1999( بَيّنت اأَنّ ال�سندوق الوطني لل�سمان االجتماعي ال 

يغطي اأكرث من 880،000 �سخ�ص.

االح�ساء  وادارة  االجتماعية،  ال�سوؤون  وزارة  االإنائي،  املتحدة  االأمم  برنامج   
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املركزي، 2008، الفقر والنمو والالم�شاواة يف لبنان، بريوت، لبنان   

موؤهلون  ال�سكان  ثلث  زهاء  اأَنّ  االجتماعي  لل�سمان  الوطني  ال�سندوق  يفيد   
207

الدرا�سات  اأَنّ  بيد  ن�سمة.  مليون   1،2 نحو  عددهم  يبلغ  اإذ  خدماته،  على  للح�سول 

ال�سوؤون  وزارة  عن  ال�سادرة  املعي�شية  االأ�رش  اأحوال  )كدرا�سة  املختلفة  امليدانية 

االجتماعية وبرنامج االأمم املتحدة االإنائي، 2004، وكذلك درا�سة امل�شح الوطني 
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3.3 احلق يف العمل

لبنان  عها  وقَّ اتفاقية  خم�سني  من  اأكرُث  العمل  يف  احلقَّ  ت�سمُن 

�سي  واأبرمها، ومن بينها �سبٌع رئي�سية. غري اأنَّ غياب اإطار عمٍل موؤ�سَّ

الثابت  والتطبيق  اللبنانيَّة،  العمل  �سوق  ب�سوؤون  ُيعنى  ع�رشيٍّ 

االأو�ساع  ُتالِئُم  تعد  ومل  الزمن  عليها  عفا  التي  العمل  لقوانني 

الو�سُع،  هذا  ر  اأخَّ وقد  االتفاقيَّات.  هذه  تنفيذ  عرقال  امل�ستجدَّة، 

املتعلقة  تلك  فيها  مبا  اأخرى،  اتفاقيات  على  الت�سديَق  اأي�سًا، 

النقابية  واحلقوق  اخلام�سة ع�رشة(  �سن  دون  )ما  االأطفال  بعمل 

لعماٍل حمدَّدين، كالعاملني يف قطاعي االإدارة العامة والزراعة، 

اأكرث  ف�ساًل عن العمال االأجانب.. وقد اقرتحت وزارة العمل قبل 

ن�سٌخ عديدٌة منه،  قانوَن عمٍل جديداً، ونوق�ست  �سنوات  من ع�رش 

ًا منها. ولقيت مقرتحات اأخرى  اأيَّ  
ّ
اأنَّ املجل�ص النيابي مل يقر اإال 

لرتقية اإطار العمل الت�رشيعي املتعلق ب�سوق العمل امل�سري ذاته. 

وقد فاقم هذا الو�سُع امل�سكالت القائمة يف �سوق العمل،  وخّلف 

ة واإجتماعيَّة �سلبيَّة  ت�سيب على االأخ�ّص الفقراء  اآثاراً  اإقت�ساديَّ

والفئات ذات الدخل املتو�سط.

 الن�ساط االقت�سادي

ال�سكان

ح�سة االناث

ن�سبة البطالة

1.2 مليون )%44(

%21.5

%7.9

3.3.1 حتليل الو�سع

ي�سّكل ال�سكان النا�سطون اقت�ساديًا الذين بلغ عددهم يف عام 2004 

يف  املقيمني  جمموع  من   %44 ن�سبة  �سخ�ص،  مليون   1،2 زهاء 

البلد. ويقّل املعدل ال�سامل )global rate( للن�ساط االقت�سادي يف 

لبنان عن نظريه يف البلدان النامية االأخرى، وذلك لعدة اأ�سباب: )1( 

ازدياد ن�سبة هجرة الذكور من خمتلف الفئات العمرية، )2( �سعف 

م�ساركة املراأة يف القطاع االقت�سادي، )3( الت�رشيح املنقو�ص عن 

عمل الن�ساء يف قطاعات العمل الزراعية والريفية.

الن�ساط  معدَّالت  يف  حقيقيَّة  جن�سانيَّة  فجوة  توجد  كما 

لن 50% من ال�سكان على  االقت�سادي. وبالرغم من اأنَّ الن�ساء ي�سكِّ

وجه التقريب، فاأنَّ متثيلهنَّ يف اإجمالِّ القوة العاملة ال يتجاوز 

 وتبلغ ن�سبة النا�سطني اقت�ساديًا �سمن الفئة العمرية 
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.%21،5

وتعمل  للن�ساء.   %25 بـ  مقارنة  للرجال   %76 �سنة   64-15

امراأتان من كل ثالث يف االإدارة اأو التعليم، مقارنة برجل واحد 

القطاع  اأو�سح يف  ب�سورة  التباينات  وتربز هذه  اأربعة.  كل  من 

اخلا�ص مّما هي يف القطاع العام، ف�ساًل عن القطاع الزراعي.

اإىل  بالنظر  �سبابًا،  اأكرث  بكونها  الراهنة  العاملة  القوة  ز  تتميَّ

التحوالت الدمُيوغرافية التي عرفها لبنان منذ ال�سبعينات. وبلغ 

معدل الن�ساط االقت�سادي ذروته يف الفئة العمرية 25-29 �سنة 

)عام 2004(،  وذلك بف�سل ارتفاع الن�ساط االقت�سادي  االأنثوي 

 %37،3 اإىل   1970 عام  يف   %20،2 من  العمرية  الفئة  هذه  يف 

د اأنَّ التعليم اجلامعي هو  ة توؤكِّ
ّ
يف عام 2004. والبيانات املتوفر

واحد العوامل الرئي�سية خلف دخول االإناث اىل �سوق العمل. وقد 

اأعلى  اأو  جامعية  �سهادات  يحزن  اللواتي  فات  املوظَّ ن�سبة  بلغت 

34،1%، مقارنًة بـ 15،9% فقط من الذكور.

يف  بريوت  مدينة  ح�سة  هبطت  العاملة.  القوة  تركيز  ل  حتوُّ

 %13،1 اإىل   1970 عام  يف   %25،4 من  العاملة  القوة  اإجمال 

يف  العاملة  القوى  ن�سبة  ازدادت  وللمقارنة،   .2004 عام  يف 

�سواحي بريوت واملناطق املحيطة بها يف جبل لبنان من %40 

2004. وعلى نحو مماثل،  1970 اإىل 44،1% يف عام  يف عام 

 %11،9 من  والنبطية  لبنان  جنوب  حمافظتي  ح�سة  ت�ساعدت 

يف  ذاتها،  الزمنية  القرتة  خالل  العمل  اأ�سواق  من   %14،4 اإىل 

اإىل  ال�سمال من %14،4  لبنان  الن�سبة يف حمافظة  حني زادت 

حمافظة  ح�سة  من  اأعلى  االأخرية  هذه  ح�سة  وكانت   .%17،5

البقاع التي ارتفعت من 8،4% اإىل 10،9% خالل الفرتة الزمنية 

اأي�سًا. ذاتها 

  اجلدول 4.10: توزع القوة العاملة يف املحافظات اللبنانية )%( 

197020012004املنطقة

33،509،313،1بريوت االإدارية

12،228،4044،10جبل لبنان وال�سواحي

1317،944،10جبل لبنان دون ال�سواحي

10،2014،6014،40اجلنوب

1218،8017،50ال�سمال

7،71110،90البقاع

امل�صادر:

1970 data: Direction Centrale de la Statistique, 1970, Population 
active au Liban, p.126 ; 2001 data : USJ, 2001, L’entrée des je-
unes Libanais dans la vie active et l’émigration, p. 151 ; 2004 data: 
MoSA, CAS, UNDP, 2006

ات يف �سوق العمل 3.3.1.1 التغريُّ

النا�سطني يف  ال�سكان  اأنَّ  فاأكرث  اأكرث  العمل  �سوق  تبنيِّ حتوُّالت 

�سوق  اإىل  االإنتاج  ويدفعها  يحرّكها  �سوق   من  ينتقلون  لبنان 

و2004 هبطت   1970 فبني عامي  اخلدمات.  وتدفعها  كها 
ّ
حتر

ن�سبة العاملني يف القطاع الزراعي من 18،9% اإىل 8%، يف حني  

ُيقابل    .%15 اإىل   %18،8 من  ال�سناعي  القطاع  ن�سبة  تراجعت 

ذلك االرتفاع الذي طراأ على  ن�سبة العاملني يف قطاع اخلدمات 

اإىل ن�سف اإجمال القوة العاملة تقريبًا، وكذلك االرتفاع احلا�سل 

الظواهر  وت�سمل   .%9 اإىل   %6،5 والبناء من  االإن�ساء  يف �سناعة 

العاملني  امل�ستقلني  للعمال  املئوية  الن�سبة  ارتفاعًا يف  االأخرى 

.Ibid 
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حل�سابهم )من 25% يف عام 1997 اإىل 28،5% يف عام 2004(، 

وانخفا�سًا يف الن�سبة املئوية للموظفني ذوي الرواتب يف اإجمال 

القوة العاملة )من زهاء 67% اإىل %64(.

3.3.1.2 الفجوة بني العر�ش والطلب

)وهي  لبنان  يعرفها  التي  الدميوغرافية  التغريات  اىل  بالنظر 

دميوغرافيا اأكرث �سبابًا(، ُي�سيف جانب العر�ص اإىل �سوق العمل 

الوقت  ذاته، تراجع  العمال اجلدد. ويف  يف كل �سنة ح�سوداً من 

يف  �ساد  الذي  االإقت�سادي  االإنكما�ص  مع  العمالة  على  الطلب 

 2001 عام  ففي   .2005 عام  منذ  وال�سيَّما   ، االأخرية  ال�سنوات 

بلغ معدَّل البطالة 11،5%، ثّم هبط بحلول عام 2004 اإىل نحو 

اإثر   2001 ه عاد اىل م�ستواه القدمي لعام  اأنَّ 8% بوجٍه عام. غري 

اأن يرتفع معدل   وكان من املمكن 
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 .2006 حرب متوز )يوليو( 

البطالة االأخري اىل م�ستوياٍت اأعلى لوال ازدياد م�ستويات الهجرة 

خالل ال�سنوات االأخرية. وتفيد تقديرات غري ر�سمية باأنَّ ما يقرب 

الثالث  ال�سنوات  لبنان خالل  من  �سخ�ص هاجروا  من 60،000 

االأخرية، ومعظمهم من اأ�سحاب املهن ال�سباب، بحثًا عن فر�ص 

عمل اأف�سل واأكرث ا�ستقراراً يف مكان اآخر.

ال االأجانب والالجئون 3.3.1.3 العمَّ

وخدم  العمال   من  كبرية  اأعداداً  لبنان  يف  العمل  �سوق  ي�سم 

الر�سمي.   وغري  الر�سمي  الو�سعني  ذوي  االجانب  املنازل 

العاملة  للقوة  االإجمال  احلجم  عن  ر�سمية  معطيات  والتوجد 

اىل  بقوة  تنزع  املتاحة  التقديرات  ومعظم  لبنان،  يف  االأجنبية 

يف  ال�سوريني  العمال  بعدد  يتعلق  ما  يف  وخ�سو�سًا  الت�سيي�ص، 

امل�سَتخَدمون  ل  ُي�سجَّ عندما  اإال  املعطيات  تتوّفر  وال  البالد.  

االأجانب ر�سميًا ويح�سلون على اإجازتي اإقامة وعمل. ويف هذا 

املركزي  االإح�ساء  مديرية  ال�سادرة عن  االأرقام  الو�سع، متثِّل 

اأوال�سادرة  دة  امُلجدَّ العمل  اإجازات  اأعداد  ال�سهرية  ن�رشتها  يف 

احلقيقي  العدد  تعك�ص  ال  االأرقام  هذه  اأنَّ  بيد  ال�سنة.  تلك  يف 

امل�سوح  ت�سَمل  ال  مثاًل،  البلد.  يف  املوجودين  االأجانب  للعمال 

واالآ�سيوية،  ال�سورية  العمالة متدّنية املهارات، خا�سة  الوطنية 

اأنَّ  ر�سمية  ُمغفلة وغري م�رشَّح عنها. وتقدِّر جهات غري  فتظّل  

البناء  قطاع  يف  �سوري  عامل   150،000-100،000 هناك 

ال املنازل )اخلدم(  وحده. اأ�سف اإىل ذلك ع�رشات االألوف من عمَّ

بلدان  من  خا�ص  بوجه  الوافدين   - القانونيَّة  االأو�ساع  ذوي 

تنبغي  و�سع  وهو  التمييز،  من  لكثري  �سون 
ّ
يتعر الذين  اآ�سيا- 

211
معاجلته ب�سكٍل اأو اآخر.

الالجئون  له  ي�سكِّ الر�سمية  غري  للعمالة  اآخر  م�سدر  وهناك 

لبنان  يف  يعي�سون  فالفل�سطينيون  والعراقيون.  الفل�سطينيون 

يف  غالبًا  موجودة  خميمات  يف  نحوها  اأو  �سنة  �ستني  منذ 

وا اىل لبنان هربًا من احلرب واملجازر 
ّ
املدن الرئي�سية،  وقد فر

دولة  اإن�ساء  عند   1948 عام  فل�سطني  يف  وقراهم   بلداتهم  يف 

 .1967 عام  العربية-االإ�رشائيلية  احلرب  يف  وكذلك  اإ�رشائيل، 

وبالرغم من وجودهم الطويل املمتد عقوداً على االأر�ص اللبنانية، 

ي�ستّمر حرمان هوؤالء الالجئني من احلقوق املدنية واالجتماعية 

العراقيون،  الالجئون  اأما  العمل.  يف  حقهم  ومنها  االأ�سا�سية، 

ومعظمهم جلاأ اإىل لبنان خالل العقد االأخري، فيفتقرون بدورهم 

َمعينًا  ت�سكل  املجموعتني  وكلتا  ذاتها.  املذكورة  احلقوق  اإىل 

امللحق  يف  ب.15  اجلدول  ]اأنظر  الر�سمية  غري  للعمالة  نا�سطًا 

االإح�سائي عن اخل�سائ�ص ال�سكانية[.

 االإطار 4.11 الالجئون الفل�سطينيون يف قوانني العمل اللبنانية  

 �ستَّة عقود على ن�سوء ق�سيَّة الالجئني الفل�سطينيني يف املنطقة، 
ِّ
بعد م�سي

ما زال هوؤالء ُيعتربون مقيمني اأجانب يف لبنان دون اإيالء و�سع جلوئهم 

الالجئني  اأو�ساع  �سون  يتفحَّ الذين  الباحثون  ويتَّفق  اهتمام خا�ص.  اأي 

الفل�سطينيني القانونيَّة يف لبنان على وجود عن�رشين قانونيني رئي�سيني  

يا اإىل تهمي�ص الفل�سطينيني يف �سوق العمل اللبنانية. العن�رش االأول هو  اأدَّ

ت�سنيف الالجئني الفل�سطينيني  كاأجانب وفق التعريف الوارد يف يف قانون 

عام 1964 املتعلق باالأجانب: »ُيعنى باالأجنبي يف هذا القانون اأي �سخ�ص 
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طبيعي اأو معنوي ال يحمل اجلن�سيَّة اللبنانيَّة«.

العن�رش القانوين الثاين الذي يحد من و�سول الفل�سطينيني اإىل �سوق العمل 

اللبنانية  ا�ستبعادهم  حتى من فئة االأجانب على اأ�سا�ص املبداأ القانوين 

اخلا�ص باملعاملة باملثل الذي يقول اإن الت�سهيالت واملنافع اأو العقوبات 

التي تطبقها دولة ما على رعايا دولة اأخرى اأو كياناتها القانونية ينبغي 

وتن�ص  االأوىل.  الدولة  جتاه  الثانية  الدولة  جانب  من  باملثل  ُتقابل  اأن 

قوانني العمل اللبنانية اأّن االأجانب ال مُينحون اأذون عمل يف لبنان اإذا كانت 

بلدانهم االأ�سلية ال متنح اللبنانيني اأذون عمل اي�سًا. واملاأزق الذي يواجهه 

الفل�سطينيون يف لبنان ذو وجهني : فهم ال يعاملون كاأجانب فح�سب، بل 

اأي�سًا اال�ستفادة من  مبداأ املعاملة باملثل لكونهم ال  اأنهم ال ي�ستطيعون 

ينتمون اىل دولة معرتف بها. لهذا ال�سبب يندرج الفل�سطينيون �سمن فئة 

االأجانب فاقدي اجلن�سية، وهو و�سع مل تعاجله الت�رشيعات »اللبنانية«. 

ي�سمح  جديد  قانون  على  اأخرياً  اللبنانية  احلكومة  �سادقت  وقد  هذا، 

للفل�سطينني بالعمل يف 72 قطاع مهني وفق مفهوم التبادل القانوين الذي 

ين�صُّ على التمتُّع بالتقدميات واخلدمات اأو العقوبات التي متنحها دولة 

معاملًة باملثل ملواطني دولة اأخرى اأو هيئاتها القانونية. فاالأجانب، يف 

قوانني العمل اللبنانيَّة، مُينحون اإجازات العمل فقط اإذا كانت بلدان من�سئهم 

متنح املواطنني اللبنانيني االإجازات نف�سها. واملع�سلة هنا اأنَّ الفل�سطينيني 

ُيعاَملون فقط بو�سفهم  الذكر. فهم ال  اآنفا  الوجهان  لبنان  يواجهون يف 

اأجانب فح�ص، بل اإنَّ مفهوم التبادل ال ينطبق عليهم اأي�سًا، كونهم ال ينتمون 

فئة  يف  االأمر  واقع  يف  الفل�سطينيون  يقع  وهكذا،  بها.  معرتٍف  دولة  اإىل 

213
»االأجانب الذين ال دولة لهم«، االأمر الذي مل يلحظه الت�رشيع اللبناين.

راً، قانونًا جديداً ي�سمح للفل�سطينيني  اأبرمت احلكومة اللبنانيَّة، موؤخَّ وقد 

بالعمل يف 72 مهنة جديدة. 

Infopro, November 2006, Economic Impact of the July 06 War 210 
and Steps Towards Recovery, Beirut.
ILO, 2001, Women Migrant Domestic Workers in Lebanon, 211 
Beirut, Lebanon.

 �سهيل الناطور، مناق�شة فل�شطينية لقرار احلق بالعمل، جريدة النهار يف 7 متوز 
212

2005، بريوت.

 خليل �ستوي، الفل�شطنيون و حق العمل، جريدة ال�سفري يف 2 متوز 2005، بريوت.
213
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 ادارة االح�ساء املركزي، الرقم القيا�شي الأ�شعار اال�شتهالك، متوفر على:
216

www.cas.gov.lb
World Bank, Regaining Fiscal Sustainability in Lebanon 217

218 ادارة االح�ساء املركزي، بيانات م�شح االو�شاع املعي�شية لال�رش 2004

CRI, 2003, Competition in the Lebanese Economy: A Background214              
Report for a Competition Law for Lebanon.
The National Institute for Work, UNDP, 1997, A Study of the 215 
Labor Market: Result of the Statistical Investigation on Institu-
tions, Beirut.

3.3.2 ق�سايا امل�ساواة والفعالية

تاأمني  حقهم  على  النا�ص  قدرة  عّطلت  متعددة  اختالالت  هناك 

اله�سا�سة  من  خمتلفة  اأ�سكااًل  ووّلدت  لبنان  يف  العمل  يف 

وراء  الكامنة  الرئي�سية  لالأ�سباب  تعداد  يلي  ما  ويف  واالإق�ساء. 

هذه االختالالت. 

ة بني بنيتي العر�ش والطلب 3.3.2.1 التفاوتات احلادَّ

ر جانب العر�ص من العمالة، اأواًل واأ�سا�سًا، بنتاج اجلامعات  يتاأثَّ

واأنظمة التعليم التقني-املهني. فالتعليم العال ُينتج عدداً كبرياً 

جي كليات االآداب واحلقوق والعلوم االجتماعية، يف 
ِّ
من  متخر

الكليات  يف  درا�ستهم  اخلريجني  من  كثرياً  اأقّل  عدٌد  يكمل  حني 

]اأنظر  واالقت�ساد،  والطب  �سًا كالهند�سة  االأكرث تخ�سُّ واملعاهد 

�ص للجامعة اللبنانية[. باالإ�سافة اإىل ذلك، فاإنَّ  االإطار املخ�سَّ

التقني-املهني  التعليم  ُتِعدُّهم موؤ�س�سات  الذي  جني 
ِّ
عدد املتخر

التعليم  موؤ�س�سات  جي 
ِّ
متخر عدد  ي�ساوي  واخلا�سة  الر�سمية 

العال.

ال�سوق. فجانب الطلب  النتائج ال تتنا�سب ومتطلَّبات  اأنَّ هذه  اإال 

يف �سوق العمل يتولَّد ب�سورة رئي�سية على يد ال�رشكات اخلا�سة 

88% من هيئات  القطاع. فاأكرث من  ويعك�ص مكامن �سعف هذا 

وتوؤدي  م�ستخَدمني.  خم�سة  من  اأقل  توّظف  لبنان  يف  االأعمال 

قدرتها  تكون  ما  وغالبًا  ب�سيطة،  وظائف  عادًة  الهيئات  هذه 

العمال واملوظفني حمدودة.  املزيد من  وا�ستقطاب  ع  التو�سُّ على 

اأما املوؤ�س�سات االأكرب حجمًا التي يت�سم معظمها ببنية احتكارية 

 فاإن فر�ص العمل املتاحة لديها غري كافية من 
214

حتكمها القلة،

جني 
ِّ
ال�سنوي من املتخر حيث الكمية والنوعية ال�ستيعاب الدفق 

املجاالت  يف  واخلربات  العالية  واملهارات  الكفاءات  ذوي 

التناف�سية والتقنية.

3.3.2.2 �سعف الروابط بني املوؤ�س�سات التعليمية واملعاهد 
املهنية وجمتمع االأعمال

لقد تركت هذه العالقة ال�سعيفة اأثراً �سلبيًاً على اأداء �سوق العمل. 

ج 
ُّ
التخر العمل قبل  ل�سوق  واإعدادهم  الطالب وتوجيههم  فتدريب 

ج 
ّ
اأمور غائبة يف لبنان، ونادراً ما تتّم يف مراحل الحقة من التدر

اأنها   )%87 )اأكرث من  اعلنت موؤ�س�سات كثرية جداً  الوظيفي. وقد 

الغالبية   وبالتال، التخ�س�ّص 
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فيها. اإىل تدريب موظَّ ال حتتاج 

ال�ساحقة من املوؤ�س�سات ميزانيات للتدريب.

3.3.2.3 البنية ال�سعيفة لالأجور

اخلا�ص،  القطاع  يف  ال�سّيما  االأجور،  بنية  �سعف  تعليل  ميكن 

)وال�سيَّما  املوؤ�س�سات  اأو�ساع  حاليًا  به  تت�سم  الذي  بالتدهور 

املوؤ�س�سات غري امل�سجلة ر�سميًا(. فمتو�سط االأجر متدنٍّ باملقارنة 

لالأجور  ر�سمي  تعديل  اأي  ُيجَر  مل  اأنه  علمًا  املعي�سة،  تكلفة  مع 

الأ�سعار  العام  املوؤ�رش  اأن  رغم   ،1996 منذ  اخلا�ص  القطاع  يف 

بني  الواقعة  الفرتة  خالل   
216

%58 حوال  بن�سة  ارتفع  امل�ستهلك 

عامي 1996 و2007. وتفيد �سجالت »احل�سابات الوطنية«، باأّن 

35% من الناجت  االأجور يف ِكال القطاعني العام واخلا�ص مّثلت 

َك�َسَبة  ن�سبة  بلغت  حني  يف   ،1997 عام  يف  االإجمال  املحلي 

االأجور يف تلك ال�سنة 64% من اإجمال القوة العاملة.

3.3.2.4 اإ�سكالية النظم التقاعدية

اأكدته  تقاعدي  نظام  اىل  االإنتماء  يف  حقًا  للمتقاعدين  اإن 

الت�رشيعات والد�ساتري واالتفاقيات الدولية املعقودة حتت اإ�رشاف 

ملمو�ص  واقع  اإىل  احلق  هذا  ترجمة  لكّن  الدولية  العمل  منظمة 

�سكّلت وت�سّكل حتّديا يف لبنان.

ومازال لبنان يفتقر حتى االآن اإىل قانون نظام تقاعدي للعاملني 

يف القطاع اخلا�ص. وقد اأر�سلت وزارة العمل م�رشوع قانون بهذا 

قابعًا يف جمل�ص  زال  ما  لكّنه  قبل عامني،  احلكومة  اىل  ال�سدد 

النواب ينتظر االإقرار. و لبنان هو البلد الوحيد يف منطقة ال�رشق 

االأو�سط و�سمال اأفريقيا، الذي ُيعمل فيه بعدد من النظم التقاعدية 

ة برناجمان للتقاعد، واحد يخ�صُّ  يف اآن. ففي القطاع العام، ثمَّ

القوى امل�سلَّحة، واآخر يخ�صُّ املوظفني املدنيني، وكالهما مُيوَّل 

على اأ�سا�ص تعوي�ص نهاية اخلدمة )pay-as-you-go(. اأما عمال 

القطاع اخلا�ص في�سرتكون يف برنامج تقاعد نهاية اخلدمة الذي 
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املتوفرة االإح�ساءات  وح�سب  الراأ�سملة.  قاعدة  مبوجب  مُيوَّل 

يغطي برناجما التقاعد الر�سميان اللذان تديرهما وزارة املالية 

ما ُيقاِرب 6% من القوة العاملة، وي�سكِّالن ن�سبة 2،7% من الناجت 

باحتياط  يتمتَّع  ال  منهما  اأيًا  اأنَّ  بيد  �سنويًا.  االإجمال  املحلي 

اخلا�ص  القطاع  يف  اخلدمة  نهاية  برنامج  عك�ص  على  م�ستقل، 

املحلي  الناجت  من   %15 يقارب  حاليًا  احتياطًا  يحوز  الذي 

االإجمال. وهذا الربنامج الذي يديره »ال�سندوق الوطني لل�سمان 

ي نحو 20% من اإجمال القوة العاملة، ويعادل  االجتماعي« يغطِّ

متو�سط نفقاته ال�سنوية اأقل من 1% من الناجت املحلي االإجمال. 

من  اأقل  تغّطي  الثالثة  التقاعد  نظم  اإّن  باخت�سار  القول  وميكن 

40% من القوة العاملة، يف حني ي�سكل العمال ذوو الرواتب اأكرث 

 من هذا االإجمال.
218
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 االإطار 4.12: برامج التقاعد يف لبنان: الو�سع الراهن

يعاين النظام من م�سكلة امل�ساواة بني برامج التقاعد الثالثة القئمة حاليًا و�سمن كّل برنامج بحّد ذاته: )اأ( تعوي�ص نهاية اخلدمة يف القطاع اخلا�ص بو�سفه 

جزءاً من "ال�سندوق الوطني لل�سمان االجتماعي"، )ب( خطة تخ�ُصّ الكادر الع�سكري، )ج( خطة تخ�ُصّ املوظفني املدنيني، ف�ساًل عن امل�ساواة �سمن كل خطة.

  تباينات يف امل�ساواة بني الربامج الثالثة: يختلف معدل العائد بني برنامج واآخر، حيث اإَنّ التقاعد هو عبارة عن داَلّة )function( �سنوات اخلدمة واآخر راتب 

مدفوع – فكلما طالت مدة العمل وكلما كانت الزيادة يف الراتب اأ�رشع، كان العائد اأعلى.

ى يف اإطار اخلطة الواحدة، تربز م�سكلة الالم�ساواة �سمنها.   تباينات يف امل�ساواة �سمن كل برنامج: مبا اأنه ال يوجد �سقف ُيفَر�ُص على االأجر املغَطّ

املوظفني  ينبغي على  ه  اأَنّ ذلك   ،)labor mobility( العمل  االجتماعي( حراكية  لل�سمان  الوطني  )ال�سندوق  الراهن  اخلا�ص  القطاع  تقاعد  برنامج  يحدد   

)امل�ستخَدمني(، لدى انتقالهم للعمل عند رب عمل اآخر، اأن ي�سووا تعوي�ص نهاية خدمتهم.

  يقوم برناجما تقاعد املوظفني املدنيني والع�سكريني على اآلية تعوي�ص نهاية اخلدمة )pay-as-you-go(، اأي اإنهما ال يراكمان اأي احتياطات، ويفر�سان 

اأعباًء ثقيلة على موازنة احلكومة، بلغت يف عام 2005 نحو 864 مليار ل.ل.، اأو 2،6% من الناجت املحلي االإجمال. وُيقَدّر دين التقاعد ال�سمني بن�سبة 55% اىل 

60% من الناجت املحلي االإجمال )الدين ال�سمني ُيحت�سب على اأ�سا�ص القيمة احلالية للت�سديدات امل�ستقبلية التي �ستدفع لكل من اكت�سب احلقوق حتى االآن(.

  تعترب خطة "ال�سندوق الوطني لل�سمان االجتماعي" )NSSF-EOSI( اآلية ر�سملة )capitalization(، نظريًا على االأقل. ُتراَكُم م�ساهمة رب العمل يف احتياط 

ُي�ستثمر ب�سورة رئي�سية يف �سندات اخلزينة اللبنانية اأو ودائع م�رشفية. وعند بلوغ �سن التقاعد اأو اال�ستقالة من العمل، ُتدفع م�ساهمات امل�ستخَدم املرتاكمة مع 

ل امل�ستخدم قب�سه كتعوي�ص عن نهاية اخلدمة، وبني الكمية التي يحت�سبها  الفائدة مبلغًا اإجماليًا lump sums، كتعوي�ص لنهاية اخلدمة. والفرق بني ما ُيخَوّ

ال�سندوق يدفعه رب العمل. وتاأخذ معادلة االحت�ساب يف االعتبار �سنوات اخلدمة مع رب العمل الراهن، وُيخَتَزل الراتب بعامل معني، اإذا كانت �سنوات اخلدمة 

اأقل من 20 �سنة )اأي ما يرتاوح بني 15 و%50(.

 ُقّدرت نفقات برنامج "ال�سندوق الوطني لل�سمان االجتماعي"-EOSI بـ 0.7% من الناجت املحلي االإجمال يف عام 2003. ويرتاوح الدين ال�سمني يف هذا 

النظام بني   7%  و%25.

 االإطار 4.13: اال�ستنتاجات الرئي�سية عن مو�سوع العمالة  

باإيجاز...

  توجد تفاوتات طاغية بني بنيتي العر�ص والطلب

يًا، وال ُيدجمن ب�سورة فعالة يف القوة العاملة.  لن ن�ساطًا اقت�ساديًا متدنِّ   ما زالت االإناث ُي�سجِّ

  تظل م�ستويات االأجور متدنِّية، وال تتنا�سب مع ارتفاع كلفة املعي�سة.

  تعدد برامج التقاعد يف القطاعني العام واخلا�ص.

ي اأكرث من 30-35% من قيمة اأجرهم االأخري. ى املتقاعدون من القطاع اخلا�ص يف نهاية خدمتهم تعوي�سًا اإجماليًا ال يغطِّ   يتلقَّ

  ُيعترب برناجما التقاعد احلكوميان اأ�سخى حيال املتقاعدين مبوجبهما، ولكنهما يعانيان من م�سكالت االحتياط النقدي، ويتاأثران �سلبًا بامل�ساعب املالية 

للحكومة.

 4. الفقر واله�سا�سة واالإق�ساء االجتماعي

اآثاراً  ة  االأ�سا�سيَّ االجتماعيَّة  امُلَواَطنة  حقوق  انتقا�ص  يرتك 

�سلبية على اأكرث فئات ال�سكان �سعفًا، �سواء كان ذلك على اأ�سا�ص 

الدخل اأو اأية خ�سائ�ص اأخرى تتَّ�سم بها جمموعة ما. فالعجز عن

ُيفاِقُم  جيدة  فر�ص  على  احل�سول  اأو  اخلدمات  اإىل  الو�سول 

االإق�ساء  من  خمتلفة  اأ�سكااًل  وُيربز  املعوزين  ال�سكان  ظروف 

االجتماعي.

يرتابط كلٌّ من الفقر واله�سا�سة واالإق�ساء االجتماعي يف ما بينها 

ترابطًا وثيقًا، واإن مل جتمع بينها بال�رشورة عالقة �سببيَّة. فكل 

تتطلَّب  حمدَّدة  وخ�سائ�ص  �سمات  لها  احلاالت  هذه  من  حالة 

-مقارنًا  االجتماعي  واالإق�ساء  املعاجلات.  من  حمدَّدة  جملة 

بالفقر واله�سا�سة اأقرب اإىل الرتكيز على االإن�سدادات البنيوية التي 

واالإق�ساء  االإجتماعية.  والعدالة  امل�ساواة  اىل  الطريق  تعرت�ص 

َنْف�سية.  ة  �سُلوكيَّ وق�سايا  حمدَّدة  بخ�سائ�ص  مرتبط  االإجتماعي 

من  جمال  من  اأكرث  يف  وجمموعات  اأفراداً  االإق�ساء  ي�سيب  وقد 

يعني  ال  ذلك  ولكنَّ  خمتلفة،  م�ستويات  وعلى  الن�ساط  جماالت 

ون من قطاعات ن�ساط  بال�رشورة اأّن هوؤالء فقراء. لكن الذين ُيق�سَ

�سون للَتحّول اىل فئات 
ّ
معينة، وال�سيَّما الن�ساط االقت�سادي، معر

�سعيفة اإجتماعيًا اأو حّتى لل�سقوط يف َوْهَدة الفقر.

-التي  االجتماعية  االإجحافات  اأنَّ  على  الت�سديد  ينبغي  وهنا 

�سيَّة واالإق�ساء 
ُّ
غالبًا ما يغذِّيها ويرتابط معها وجوُد الفقر والتعر

االجتماعي تتفاقم عادة يف غياب اال�ستهداف العالجي املنا�سب. 

�سية والو�سول وجودة اخلدمات 
ُّ
لكْن عندما ُتعاَلج م�سائل التعر
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ال�رشوري  من  اليها،  الو�سول  و�سهولة  ونوعيتها  االجتماعية 

ال�رشائح  خمتلف  على  املرتتبة  واالآثار  التداعيات  بني  التمييز 

الفقرية وال�سعيفة وامل�ستبعدة اجتماعيًا، بحيث ياأخذ  ال�سكانية 

هذا التمييز يف اعتباره ما يلي:

  غالبًا ما يرتابط الفقر وال�سعف واالإق�ساء االجتماعي عن كثب، 

بالرغم من اأنَّ اأحدها ال ُيف�سي بال�رشورة اإىل االآخر. مثاًل، لي�ص 

من املحّتم يعني ال�سعف االإجتماعي وجود الفقر. كذلك يف حني 

عنه،  ينجم  اأن  اأن  اأو  االجتماعي  االإق�ساء  الفقر  ي�سّبب  قد  الفقر 

اأّن ُيحّدد االإق�ساء االإجتماعي مبعيار الفقر.  لي�ص من ال�رشوري 

الظواهر متتلك معايريها وخ�سائ�سها  ّكاًل من هذه  اأنَّ  والواقع 

ومظاهرها، باالإ�سافة اإىل القوا�سم امل�ساركة التي جتمع بينها.

لبنان.  يف  االجتماعي  للقلق  رئي�سيًا  م�سدراً  الفقر  ميثِّل  ال 

ال�سكان يف  من   %7.9 ن�سبة   على  اأقت�رش  املدقع  الفقر  اأنَّ  غري 

ارتفاع  يف  تكمن  اإحلاحًا  االأكرث  امل�ساألة  ولكنَّ 
 219

.2004 عام 

الدخل  ذات  الفئات  تواجهه  الذي  الفقر  براثن  يف  الوقوع  خطر 

الذين يقع  ال�سكان  28% من  الـ  ن�سبة  ة  ، خا�سّ املتدينِّ ط  املتو�سِّ

نحو  الفئتان  ومتثل  واالأعلى.  االأدنى  الفقر  خطي  بني  دخلهم 

مناطق  يف  رئي�سية  ب�سورة  وترتّكزان  املقيمني  ال�سكان  ثلث 

البالد الطرفية، وال�سيَّما يف ال�سمال.

للمخاطر  �سني 
ّ
املعر ال�سكان   �رشائح  اله�سا�سة  م�سكلة  تطال    

�سية 
ْ
َعر ظاهرة  امل�سكلة  هذه  متثِّل  للفقر  وخالفًا  االجتماعية. 

عابرة للفوارق تظهر يف اأو�ساط فئات و�رشائح اجتماعية خمتلفة. 

االأ�سخا�ص  مثل  اجتماعيًا  ه�ّسة  معينة  فئات  اإىل  وباالإ�سافة 

ات  وربَّ العاملني  واالأطفال  واالأيتام  اخلا�سة  احلاجات  ذوي 

اإلخ... تربز م�سكلة اله�سا�سة ب�سورة رئي�سية يف  االأ�رش امُلعيالت 

مبا�رشة،  االأعلى  الفقر  فوق خط  تقف  اجتماعية  �رشائح  اأو�ساط 

حتظى  االأ�رش  من   %32( املقيمني  ال�سكان  ثلث  نحو  اأي 

الفقر  خط  دخل  من  ون�سف  مبرة  اأقل  اإجمال  �سهري  بدخل 

الفقر يف حال  �سة لل�سقوط يف وهدة 
ّ
الفئة معر وهذه 

220
االأعلى(.

اإن اإعطاء هذه الفئات من  اأو خارجية.  �سها ل�سدمة داخلية 
ّ
تعر

تخفيف  اىل  ال�سبيل  هو  االأ�سا�سيَّة  االجتماعيَّة  حقوقهم  ال�سكان 

ه�سا�ستهم االجتماعية وتثبيت و�سعهم االقت�سادي واالجتماعي 

على املدى الطويل.

الفقر  من  كّل  عن  ال�سيء  بع�ص  االجتماعي  االإق�ساء  يختلف   

االأخريين  العن�رشين  �ساأن هذين  ولو كان من  واله�سا�سة  حتى 

ال�سكان  اإق�ساء جمموعات من  اإىل  االأحيان  بع�ص  يا يف  يوؤدِّ اأن 

اجتماعيًا وحرمانها من الو�سول اإىل نوعية الئقة من اخلدمات 

اللبنانيني  املواطنني  اأغلبية  التعاين  حني  ويف  االجتماعية. 

اأنواع  بالفعل  توجد  االجتماعية،  احلقوق  من  منهجيًا  حرمانًا 

االح�ساء  وادارة  االجتماعية،  ال�سوؤون  وزارة  االإنائي،  املتحدة  االأمم  برنامج   
220

املركزي، 2008

.Ibid 219

ة واالإق�ساء االجتماعي   اجلدول 4.11: الفقر والتعرّ�سيَّ

االإق�ساءاله�سا�سةالفقر

فرد/ جمموعة/جمتمعفرد/ جمموعةفرد/ جمموعةالوحدة

  فقر الدخل، الغذاء خّطا الفقر االأدنى واالأعلى طريقة التقييم

)كميًا(

  احلاجات االأ�سا�سية غري امل�سبعة )نوعيًا(

  تقومي املخاطر على امل�ستوى الفردي 

�سة حمدَّدة )من قبل وزارة 
َّ
ملجموعات معر

ال�سوؤون االجتماعية(

�ص 
َّ
  تقييم خماطر املجموعات التي تتعر

لل�سدمات اخلارجية، وتلك التي تقع فوق خط 

الفقر االأعلى مبا�رشة

  حتليل عملية )االإق�ساء(

  حتليل بنيوي ملجموعات حمدَّدة

)فل�سطينيون وعمال اأجانب غري ماهرين(

  اإ�سباع احلاجات االأ�سا�سية معاجلة خمتلف نقطة الرتكيز

�سور الفقر

  ارجحية تراجع م�ستوى ا�ستهالك االأ�رشة اأو 

الفرد اأو ال�رشيحة االجتماعية اإىل مادون خط 

الفقر

  تقييم الفر�سة املتاحة )نوعية اخلدمات 

االجتماعية(

  تقييم اإمكانية الو�سول اىل جمالت ح�رشية 

معيَّنة

  عالقات النفوذ وال�سلطة والزج يف و�سع غري 

مالئم وغري عادل 

  بالن�سبة اإىل الفقر االأدنى/ املدقع: حتويالت املقاربة

نقدية.

  بالن�سبة اإىل الفقر االأعلى وال�سكان املهدَّدين 

بخطر الفقر: ا�سرتاتيجيات النمو والتنمية 

ل�سالح الفقراء.

 حاالت ق�سوى: حتويالت نقدية وعينية

  �رشائح اجتماعية: �سيا�سات اجتماعية 

متكاملة

  اإ�سالحات ا�سرتاتيجية موؤ�س�سية واجتماعية-

قانونية

  احلرمان، الظروف االنتقالية املوؤقتة جماالت التقارب

واملزمنة، تعّدد االأبعاد

  احلرمان، املقاربة املدرو�سة للحرمان،   احلرمان، ال�سدمات الطبيعية وامل�سطنعة

مبا يف ذلك اجلوانب القانونية والثقافية 

واالجتماعية

امل�صدر: تقرير غانا الوطني للتنمية الب�رشية، 2007، تكييف موؤ�س�سة البحوث واال�ست�سارات مبا يتالءم وال�سياق اللبناين للتقرير الوطني للتنمية
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�ص لالإق�ساء 
ّ
خمتلفة من االإق�ساء. وكما �سيت�سح بعد قليل، تتعر

اأ�سحاب الدخل  الفئات ال�سعيفة اجتماعيًا مثل  يف لبنان عادة 

االإق�ساء اليقت�رش على احلرمان  االأدنى والفقراء وهذا  ط 
ّ
املتو�س

احلرمان  بل  فح�سب،  االإجتماعية  اخلدمات  اىل  الو�سول  من 

توفري  اأنظمة  يف  الق�سور  نواحي  اإّن  الغالب.  يف  الفر�ص  من 

االأخ�ص(،  على  وال�سحة  )التعليم  للدولة  االإجتماعية  اخلدمات 

االجتماعية  اخلدمات  توفري  على  الطائفية  واآثاراالنق�سامات 

يف  اخلا�ص  للقطاع  قة 
ّ
املن�س غري  وامل�ساركة  العمل،  واآليات 

ال�ساأن االإجتماعي، ُت�سهم يف �سنع اآلية جمحفة وعدمية الفعالية 

ح  املرجَّ من  ي�سبح  لذلك،  ونتيجة  االجتماعية.  اخلدمات  لتقدمي 

اأو  لنوع  بالتال  �ص 
ّ
تتعر التي  املجموعات  بع�ص  ُت�ستبعد  اأن 

الفل�سطينيني  الالجئني  اأنَّ  باملالحظة  وجدير  االإق�ساء.  من  اآخر 

املقيمني يف لبنان منذ زمن طويل والالجئني العراقيني و�سواهم، 

�سون ل�سكل من االإق�ساء ال يعرفه 
ّ
وكذلك العمال االأجانب، يتعر

املواطنون اللبنانيون. 

4.1 حتليل الفقر يف لبنان

لبنان  يف  الفقر  حول  اأخرياً  اأجريت  التي  الدرا�سات  بيَّنت 

خط  دون  اأي  مدقع،  فقر  يف  يعي�سون  ال�سكان  من   
221

%7،9 اأنَّ 

اليوم.  يف  للفرد  امريكي  دوالر   2،4 يعادل  ما  االأدنى،  الفقر 

ن�سمة،   300،000 عددها  يبلغ  التي  ال�سكانية  ال�رشيحة  وهذه 

عاجزة عن تلبية احتياجاتها االأ�سّد �رشورة للبقاء. واإذا اأخذنا 

للفرد  اأمريكية  اأربعة دوالرات  االأعلى، وهو  الفقر  كمقيا�ص خط 

يف اليوم، لزادت ن�سبة امُلبَتلني بالفقر اىل 28،5% من ال�سكان. 

الفقر  خطي  بني  اللبنانيني  من   %20،5 يعي�ص  ذلك  على  بناًء 

االأعلى واالأدنى.

ويقي�ص دليُل فجوة الفقر متو�سَط امل�سافة حتت خّط الفقر االأدنى 

 mean( كن�سبة من خط الفقر. وهو ي�سوِّر بالتال متو�سَط الق�سور

عالمة  حائزين  الفقراء  غري  )باعتبار  الفقر  خط  عن   )shortfall
�سفر(، ويعرّب عنه كن�سبة مائوية من خط الفقر. وقد قي�ص دليل 

اأنَّ  ، ما يعني 
222

فجوة الفقر االإجمال يف لبنان عند ن�سبة %8،1

�رشيحة كبرية من الفقراء تقع حتت خط الفقر االأعلى بكثري؛ االأمر 

اإذا  املدقع  الفقر  َوْهَدة  لل�سقوط يف  �سني 
ّ
معر هوؤالء  الذي يجعل 

�سوا ل�سدمة خارجية. ومبا اأنَّ لبنان يواجه خطراً مرتفعًا 
َّ
ما تعر

من �سدمات �سيا�سية اأو ع�سكرية كهذه، فاإنَّ اإمكانية ال�سقوط يف 

الفقر احلاد اأمر وارد متامًا بالن�سبة اإىل من  ُي�سنَّفون حاليًا �سمن 

�رشيحة »�سبه الفقراء«.

املناطق  بني  الفقر  انت�سار  يف  كبرية  تفاوتات   4.1.1
و�سمنها

كبرية  مناطقيَّة  تفاوتات  ة  ثمَّ الثاين،  الف�سل  يف  ناق�سنا  كما 

 8.4 ال�سكل  يف  مبنيَّ  هو  وكما  لبنان.  يف  الفقر  انت�سار  تطبع 

يعاين  حيث  بريوت،  يف  وقعًا  االأدنى  هي  الفقر  م�ستويات  فاإنَّ 

الفقر  ن�سبة  تبلغ  ال�سكان، وحيث  0،76% من  املدقع  الفقر  من  

حمافظة  يف  املدقع  الفقر  ن�سبة  اأنَّ  غري   .%5،18 االإجمالية 

لبنان ال�سمال مرتفعة اإذ تبلغ 17،75%، فيما ت�سل ن�سبة الفقر 

املناطق  بني  التفاوتات  عن  ناهيك  52،27%؛  اىل  االإجمالية 

اأعلى  ال�سمال  وي�سجل  املحافظة.  هذه  يف  والريفية  احل�رشية 

من  كامنًا  م�سدراً  بذلك  وُيعترب  البالد  يف  الفقر  م�ستويات 

م�سادر عدم اال�ستقرار االجتماعي وال�سيا�سي. اأما اجلنوب الذي 

و�سور(،  �سيدا  )مدينتي  كبريتني  ح�رشيتني  منطقتني  ي�سم 

�سدة  لبنان من حيث  الثانية بني حمافظات  املرتبة  فياأتي يف 

العام  والفقر   %11،64 فيه  املدقع  الفقر  ن�سبة  تبلغ  اإذا  الفقر، 

.%42،21

كل  �سمن  بل  وح�سب،  املناطق  بني  التفاوتات  ُتالَحُظ  وال 

الطبقات  بني  الفقر  يف  ملحوظة  تباينات  وثمة  اأي�سًا.  منطقة 

ذلك �رشورة  ويعني  االقت�سادية-االجتماعية يف كل حمافظة. 

عند  اأو�سمنها  املناطق  بني  �سواء  القائمة  التباينات  مراعاة 

الت�سدِّي لتعزيز احلقوق االجتماعية والتخطيط ل�سيا�سات خف�ص 

من  يتبنّي  كما  املناطق.  بني  التوازن  حتقيق  اإىل  الرامية  الفقر 

اأعلى  تت�سّمن  عكار  منطقة  فاإن  املثال،  �سبيل  على   4.9 ال�سكل 

 ال�سكل 4.8: توزع الفقر املدقع والفقر الكلي بح�سب املحافظات )2005( )%(

امل�صدر: برنامج االأمم املتحدة االإنائي، وزارة ال�سوؤون االجتماعية، وادارة االح�ساء، 2008.

بريوت النبطية جبل لبنان البقاعلبنان ال�سمال لبنان اجلنوبي

خط الفقر االأعلىخط الفقر االأدنى
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على  و%62   %20( واالأعلى  االأدنى  الفقر  خلّطي  مائوية  ن�سبة 

الفقر  ن�سبة  تبلغ  التي  الكورة-زغرتا  مبنطقة  مقارنًة  التوال(، 

فيها 4% و25% على التوال.

نتائج  اإىل  توؤدِّي  الفقر  لقيا�ش  اأ�ساليب خمتلفة   4.1.2
اإجمالية مت�سابهة

الفقر  �سمات  لتحديد  والكّمي  النوعي  القيا�ص  ا�سلوبا  اأ�سُتخدم 

الفقر  الكّمي  االأ�سلوب  يقي�ص  حني  ويف  لبنان.  يف  الرئي�سيَّة 

منهجيَّة  على  النوعي  االأ�سلوب  عّول  فقد  بالدخل،  املرتبط 

»احلاجات االأ�سا�سيَّة غري امُل�سَبَعة« )UBN(  الذي طّبق يف عامي 

1995 و2004. ويت�سّمن الف�سل الثاين �رشحًا دقيقًا وافيًا لطرق 

احت�ساب لـ »احلاجات االأ�سا�سيَّة غري امل�سبعة« والنتائج التي مت 

ل اليها. التو�سّ

وما هو وا�سٌح من كلتا املقاربتني، وكما يتبني من ال�سكل 4.10 

الطبقات  م�ستوى  على  االإجمال  الفقر  تعداد  يقي�ص  الذي  اأدناه 

هذه  فاإنَّ  امل�سبعة«،  غري  احلاجات  »دليل  مقابل  يف   )strata(

القيا�سات املختلفة توؤدِّي اإىل نتائج مت�سابهة. وامل�ساحات الواقعة 

م مبعدَّل فقٍر 
ّ
ع االأعلى اإىل اليمني هي االأ�سواأ، اأي اأنها تت�س يف املربَّ

امُل�سَبَعة.  غري  االأ�سا�سية  للحاجات  متدنٍّ  نقاط  وجمموع  مرتفع 

وكلتا املقاربتني تعك�ص نتائج مت�سابهة يف ما يتعلَّق مب�ستويات 

وجود  بالتال  ويّت�سح  البالد.  من  خمتلفة  مناطق  يف  احلرمان 

النقدي  الفقر  قيا�سي  بني  لبنان،  يف  التوافق  من  عالية  درجة 

)مبعنى املال( والالنقدي. على اأنَّ هناك ا�ستثناءات قليلة، كمنطقة 

االأ�سا�سيَّة  للحاجات  مرتفعًا  نقاط  جمموع  لت  �سجَّ التي  النبطيَّة 

يًا. ويرجع ذلك جزئيًا اىل العدد  غري امل�سَبَعة وم�ستوى فقر متدنِّ

ن حافظوا على عالقات وثيقة  الكبري من مغرتبي هذه املنطقة ممَّ

مع قراهم وبلداتهم، وير�سلون حتويالت مالية كبرية اىل ذويهم 

وقوع  دون  ويحول  االأ�رش  دخل  حت�سني  يف   ي�سهم  ما  �سنة،  كل 

ُت�ستخَدم  عدد كبري من النا�ص حتت خط الفقر. لكنَّ هذه االأموال 

مبعظمها لالإ�ستهالك اليومي اأو لبناء م�ساكن جديدة، وال ت�سطلع 

بدور مهمٍّ يف حت�سني الظروف املعي�سية العاّمة لالأ�رش )ما يف�رّشار 

تفاع نقاط احلاجات االأ�سا�سيَّة غري امُل�سَبَعة(.

4.2 متالزمات بالفقر واالإق�ساء

ميكن لتحليل مالمح املجموعات الفقرية يف املجتمع اأن يو�سح 

ف اىل العالقة بني 
ّ
تاأثري الفقر على م�ستويات معي�ستهم واأن يتعر

الفقر وو�سولهم اإىل حقوقهم االأ�سا�سيَّة، كالعمل وال�سحة وغري ذلك 

اأن يك�سف  ة االأخرى. ومن �ساأن حتليل كهذا  من احلاجات احليويَّ

اي�سًا جماالت االإق�ساء االجتماعي املرتبطة للفقر يف لبنان.

4.2.1 احللقة املفرغة للبطالة والفقر 

تزداد  حيث  الفقر،  مع  وثيق  نحو  على  البطالة  معدالت  ترتابط 

ازداد  العمل كّلما  ال�سخ�ص اىل عاطل ر�سمي عن  اأرجحية حتّول 

االإناث. وكما هو مبنيَّ  فقره. وينطبق ذلك ب�سورة خا�سة على 

يف   %14،9 االإجمالية  البطالة  ن�سبة  تبلغ   ،4.11 ال�سكل  يف 

اأو�ساط الفقراء، و14% يف اأو�ساط من هم قريبون من عتبة الفقر، 

وبلغت  ال�سكان.  من  حااًل  االأف�سل  اأو�ساط  يف   %6،7 اإىل  لتهبط 

 %8.2 ن�سبة  الفقريات 26،6%، مقابل  االإناث  البطالة بني  ن�سبة 

بني االإناث االأف�سل حااًل، اأي اأن ن�سبة البطالة يف اأو�ساط االإناث 

االأف�سل حااًل اأدنى من املعدَّل الوطني للبطالة االإنثوية )%9،4(.

وبني العاملني، يواجه العمال الذين يتقا�سون رواتب، وخ�سو�سًا 

من  كبرياً  خطراً  والبناء-  الزراعة  قطاعي  يف  يعملون  الذين 

 ال�سكل 4.9: التفاوتات بني املناطق اللبنانية

املصدر: برنامج االأمم املتحدة االإنائي، وزارة ال�سوؤون االجتماعية، وادارة االح�ساء املركزي 2008
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ذوو الو�سع اجليدالقريبون من الفقرالفقراءاالإجمال

ال�سقوط يف الفقر. وتك�سف البيانات املتوّفرة على م�ستوى الق�ساء 

) وحدة اإدارية( اأنَّ االأق�سية التي يوجد فيها تركيز مرتفع للعمالة 

باأعلى  الفقر  فيها  ينت�رش  التي  االأق�سية  الواقع  الزراعيَّة هي يف 

م اجلدول 4.12 اأدناه االأق�سية ذات معدالت الفقر  درجاته. وي�سّ

 ال�سكل 4.11: ن�سب بطالة الذكور واالإناث )2005-2004(

امل�صدر: برنامج االأمم املتحدة االإنائي، وزارة ال�سوؤون االجتماعية، وادارة 

االح�ساء املركزي، 2008

ا�ستغااًل  االأكرث  االأق�سية  اأي�سًا  وهي  البالد،  يف  ارتفاعًا  االأكرث 

بالزراعة. وترتاوح ن�سبة ال�سكان امل�ستغلني يف الن�ساط الزراعي 

بني 33،1% يف الهرمل و18% يف عكار )با�ستثناء البرتون(، يف 

223
حني يبلغ املعدَّل الوطني %8.

ال�سباب  اأو�ساط  يف  البطالة  ظاهرة  ل  ت�سكِّ ذلك،  اإىل  باالإ�سافة 

اال�ستقرار  عدم  ك�سفه  الذي  االأمر  كبرٍي،  قلٍق  م�سدر  املتعلم 

ال�سباب  اأو�ساط  يف  البطالة  معدَّل  ويبلغ  االأخري.  االجتماعي 

)الفئة العمرية 15-24 �سنة( 20%، وهو اأعلى من ذلك بكثري يف 

اأو�ساط ال�سباب الفقراء. فمن كل �سابني فقريين يحمالن �سهادة 

اإنهاء الدرا�سة الثانوية، يواجه واحد احتمال البطالة. اأما بالن�سبة 

واحد  �ساب  ة  فثمَّ جامعيَّة،  �سهادات  احلائز  الفقري  ال�سباب  اإىل 

عن  عاطل  واحد  ب�ساب  مقارنًة  العمل،  عن  عاطل  ثالثة  كل  من 

جني جامعيني غري فقراء. ويف و�سع 
ِّ
العمل من بني خم�سة متخر

كهذا اليكفي ح�سول ال�سباب الفقراء على تعليٍم عاٍل ليتمكنوا من 

اأخرى  الفقر، وينبغي توفري حلول  ك�رش هذه احللقة املفرغة من 

واملوؤ�س�سات  العمل  �سوق  لبنية  بالتحديد  تت�سدَّى  امل�سكلة  لهذه 

ة يف لبنان. وهنا كان للمنظمات غري احلكومية دور  االقت�ساديَّ

بالغ االأهمية يف تقدمي الدعم االقت�سادي والتَّدريب لالأ�سخا�ص 

الفقراء والطالب من جممل الطيف االإجتماعي _ االإقت�سادي يف 

لبنان ]االإطار 4.14[.

UNDP, 2005, Millennium Development Goals: MDG Costing 223 

– Lebanon.

 ال�سكل 4.10: احلاجات االأ�سا�سية غري امل�سبعة وتعداد الفقر االإجمايل )2005-2004(

امل�صدر: برنامج االأمم املتحدة االإنائي، وزارة ال�سوؤون االجتماعية، وادارة االح�ساء، 2008
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ة( ة وق�سَّ ة )من مئة ق�سَّ  االإطار 4.14: تنمية االإبداع والقدرات االقت�ساديَّ

قر�ش �سغري الأحالم كبرية: »املجموعة«

ئ امل�شتقبل. فل�شنني م�شت كان طموحها حمدوداً بدعمها زوجها ليتمكن من توفري العي�ص الكرمي لعائلتهما من خالل اآلة اخلياطة  مل تكن ليلى تعرف ماذا يخبِّ

التي متلكها. ويف عام 1995 �شاركت ليلى يف قر�ٍص جماعي اأن�شاأته جمموعة من ن�شاء قريتها. »كانت فكرة احل�شول على قر�ص من خالل كفالة م�شرتكة بني 

اأربع ن�شاء يف القرية اأمراً بالغ الغرابة. فامل�شارف اإذا وافقت على منحي قر�شًا واأنا امراأة فقرية كانت �شتطلب �شمانات اأو كفاالت م�شتحيلة«. اأما اليوم، فها 

ل فيه اثنتا ع�رشة اآلة خياطة. وعندما �شاألناها عن عائلتها اأجابت قائلًة: » احلمد هلل وبف�شل  هي ليلى تدير م�شنع خياطة �شغرياً تعمل فيه ثماين ن�شاء، وُت�شغَّ

خر املال لزواج ابنتنا البكر«. ، واأوالدي االآخرون يتابعون تعليمهم يف املدر�شة، كما ندَّ راً ج ابني من اجلامعة موؤخَّ
َّ

»املجموعة« تخر

ى الربح، وهي من الوكاالت الرائدة يف جمال االإقرا�ص  اجلمعيَّة اللبنانية للتنمية »املجموعة« هي منظمة غري حكومية لبنانية م�ستقلة غري �سيا�سيَّة ال تتوخَّ

ال�سغري يف لبنان، حيث يقوم هدفها على امل�ساهمة ببناء الرفاهية الوطنيَّة عرب تعزيز عملية تنموية متكافئة وم�ستدامة. وبالنظر اإىل اأنَّ القطاع غري الر�سمي 

ميثِّل العمود الفقري بالن�سبة اإىل االقت�ساد اللبناين، فاإنَّ عمل »املجموعة« االأ�سا�سي يكمن يف تقدمي قرو�ٍص »�سغرية« )ميكروية( اإىل االأفراد الذين يتمتعون 

ز خ�سو�سًا على الن�ساء اللواتي ميتلكن القدرة  بو�سول حمدود اإىل اأقنية االإقرا�ص الر�سمية اأو ال يتمتعون به البتَّة. فهذه املنظمة ت�ستهدف اإذاً الفقراء عامة، وتركِّ

على املبادرة وتنظيم االأعمال املنتجة ال�سغرية.

ة: 3 مكاتب يف بريوت وجبل لبنان  وتن�سط »املجموعة« يف كل اأنحاء لبنان، مبا يف ذلك املخيمات الفل�سطينيَّة عرب مكتب رئي�سي و�سبكة ت�سم 9 مكاتب فرعيَّ

)بريوت - برج الرباجنة - عاليه(، و4 مكاتب يف اجلنوب )�سور - النبطيَّة - �سيدا - بنت جبيل(، ومكتب واحد يف بعلبك واآخر يف طرابل�ص. وت�سمح هذه 

ال�سغرية.  بالقرو�ص  املعنيني  املقدَّمة من  الطلبات  تن�سيقي حيال  بدور خدمي  تقوم  واأّن  باأن تكون ممثَّلة يف املجتمعات املحلية  لـ »املجموعة«  املكاتب 

عت »املجموعة« 90،000 قر�ص �سغري يبلغ جمموعها 85 مليون دوالر اأمريكي، وقدَّمت خدماٍت غري ماليَّة اإىل اأكرث من 2500 امراأة. وهي  وحتى تاريخه، وزَّ

تدعم يف الوقت الراهن 11،500 م�ستفيد، مبن فيهم اأكرث من 5،000 امراأة، بحافظة مالية تبلع 8،25 مليون دوالر اأمريكي. وباالإ�سافة اإىل القرو�ص، تقدم 

م العديد من  مِّ »املجموعة« خدمات بناء قدرات اأخرى غري مالية واأن�سطة ذات توجه تنموي اجتماعي مبا يخدم م�سالح امل�ستفيدين على نحٍو اأف�سل. وقد �سُ

هذه االأن�سطة للن�ساء لتاأمني دعم اأعمالهنَّ اجلارية.

غون وينتمون اىل خلفيات متنوعة اقت�ساديًا ودينيًا ومناطقيًا وثقافيًا، مبا 
ّ
ن "املجموعة" من 90 كادراً من ذوي التفاين والكفاءات العالية، وهم متفر وتتكَوّ

ة، كالزيادة يف العائدات  ات امُلَعاَينة ال ترتبط فقط بالتحّوالت االقت�سادَيّ يجعل الأن�سطة املوؤ�س�سة اأثراً ملمو�سًا يف تغيري حياة اأكرب عدد من امل�ستفيدين. والتغرُيّ

"املجموعة"  رت  اأَثّ لقد  العامة.  الظروف املعي�سَيّة  اقت�ساديًا وحت�سني  الن�ساء  اأي�سًا بتحّوالت اجتماعَيّة كتمكني  اأف�سل لعمٍل ما، بل هي ترتبط  اأو كا�ستدامة 

ة اأو االجتماعَيّة، بل من الناحية العاطفَيّة اأي�سًا. وي�سُمّ �رشكاَء  ب�سورة مبا�رشة، حتى تاريخه، على اأكرث من 20،000 اأ�رشة، لي�ص فقط من الناحية االقت�سادَيّ

"املجموعة" طيفًا وا�سعًا من املانحني الدوليني واالإقليميني.

حتقيق اأحالمكم: "اإجناز"

"اأنا اليوم اإن�سان اأقوى واأ�سلب... �سكراً اإجناز".. هكذا خاطب حممد جواد �رشف الدين يف اأيار )مايو( 2007 اجلمهور العربي من منتدى اأردين ليكون ل�سان حال20 
األف طالب يف مدار�ص لبنان. فالطالب يف املدر�سة االإعدادية ببريوت مل يكن يت�سور اأنه �سي�سبح مديراً ل�رشكة يف هذه ال�سن، واأنه �سيتخذ قرارات حا�سمة ب�ساأنها من 

الت�سمية اإىل الت�سنيع و�سوالً اإىل البيع.. ف�رشكة "باء" كوم)B.com(  لي�ست بال�رشكة الوهمية، وقد متكنت من اإنتاج �سلٍع ملمو�سٍة واإنفاق اأموال حقيقية وجمعها.

ويف لبنان 20 األف ق�سة مماثلة، اأبطالها طالب ما يزيد عن 60 مدر�سة ر�سمية وخا�سة من �سماله اإىل جنوبه. ويف الف�سل االأول لكل من الق�س�ص الع�رشين 

األفًا... يربز اإ�سم "اإجناز" بالتعاون مع �رشكات خمتلفة من القطاع اخلا�ص. ففي عام 2001، و�سل ا�سم هذه املنظمة -التي تعمل حاليًا يف اأكرث من 100 بلد 

ا مع �سبعة موؤ�س�سني اآخرين. 
ّ
يف العامل، بينها 12 بلداً عربيًا- اإىل نادي "روتاري" يف املنت ليتبنى "اإجناز لبنان" ع�سوان نا�سطان هما كمال كرتا ورونالد فَر

َعت عام 2005 يف عهدة جلنة تنفيذية. ولهذا الغر�ص، وبدعم من 150 �رشكة، جال على املدار�ص  وقد احت�سن النادي "اإجناز" ملدة اأربع �سنوات اإىل اأن ُو�سِ

اللبنانية 600 متطوع – يجولون- بغية تقدمي �ستة برامج يطال كل منها فئة عمرية حمَدّدة. 

  اجلدول 4.12 العمالة الزراعية والفقر 

ال�سكان  النا�سطونال�سكان النا�سطون الق�ساء 

زراعيًا 

 ال�سكان العاملني يف 

الزراعة من اإجمال 

ال�سكان النا�سطني )%(

دليل تعداد الفقر

)%(

19،4%18،6%65،58212،171عكار

14،7%21،0%35،8517،531املنية

21،8%19،5%67،32913،151بعلبك

22،2%33،1%10،6543،524الهرمل

14،9%23،1%59،79613،803�سور

11،9%9،6%16،3311،561البرتون

18،0%20،2%255،54351،742اإجمال االأق�سية

7،1%8،0%1،362،238108،757اإجمال لبنان

Ministry of Agriculture, 1997, General Agriculture Census; CAS, 1998, Living Conditions in Lebanon in 1997; CRI estimates, 2001.  :امل�صدر
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ب 
ّ
ومن مكتبهم يف احلازمية، يهتم موظفو "اإجناز" ال�سبعة بفرادة الطالب وي�سهرون على تنميتها من خالل جمموعة برامج مثل "مهارات النجاح" الذي يدِر

الطالب على العمل �سمن فريق... برنامج "اأنا وحميطي" لتعزيز ثقة ال�سباب باأنف�سهم من خالل مهارات التوا�سل. وهناك اي�سًا برنامج " يوم مع عامل" الذي 

يتيح للطالب مت�سية يوم مع �سخ�ص ميار�ص مهنة يتمنون اأن ميار�سوها يف امل�ستقبل. وللت�سديد على اأهمية املبادرة الفردية يف التغيري نحو االأح�سن �سّممت 

اإحدى املدار�ص  خت لدى طالب 
ّ
اأكون رائداً يف جمتمعي" الإعداد قادة يخدمون حميطهم املبا�رش واملجتمع املدين. ومنها فكرة تر�َس "كيف  "اإجناز" برنامج 

امل�ساركة يف النبطية، فاختاروا �سنع اإ�سارات �سري وتركيزها يف �سوارع النبطية بهدف احلد من عدد �سحايا حوادث ال�سري فيها. وهناك اأي�سًا دليل اآخر على 

ل طالب مدر�سة طرابلي�سة القيام بحملة توعية بيئية يف �سارع لطيفة يف الزاهرية وجنحوا يف اإقناع 86 من  ه برز يف عا�سمة ال�سمال، حيث ف�سَّ هذا التوُجّ

�سكان ال�سارع بامل�ساركة يف تنظيف �سارعهم.

اأمريكيًا  50 دوالراً  – 2007 مبلغ   2006 " اأجناز" خالل العام الدرا�سي  اأنفقت  وجدير بالذكراأن تكاليف الربنامج منخف�سة اىل درجة مثرية للده�سة. وقد 

على كّل من الطالب امل�ستفيدين من ن�ساطاتها وعددهم 6030 طالبًا. وقد تاأّمن التمويل من تربعات جاءت من اأفراد و�رشكات خا�سة وحمالت جلمع االأموال 

وبف�سل جهود موظفي "اإجناز" ال�سبعة و�سبكة متطوعيها الـ 600 الذين يتجّولون على املدار�ص اللبنانية بدعم من 150 �رشكة لتنفيذ �ستة برامج يخدم كّل 

منها فئة عمرية خمتلفة.

ية والفقر 4.2.2 م�ستويات التعليم املتدنِّ

وبالنظر  الفقر.  انت�سار  ودرجة  التعليم  بني  قوي  رابط  هناك 

من  العديد  ُيحرم  العام،  التعليم  نظام  ت�سوب  التي  العيوب  اإىل 

االأ�سخا�ص ذوي الدخل املنخف�ص من احل�سول على تعليم جيد. 

وهكذا، يت�رّشب طاّلب كثريون من املدار�ص وينخرطون يف القوة 

ُيقيَّ�ص لهم االلتحاق  الذين ال  ر، ف�ساًل عن  العاملة يف عمر مبكِّ

تعليمية  كفاءات  ذوي  اأو  اأميني  ال�سكان  وكون  قط.  باملدار�ص 

يف  وُي�سهم  جيد،  عمل  على  احل�سول  يف  فر�سهم  يقلِّل  متدنِّية 

عالقة  وجود  اإىل   4.12 ال�سكل  وي�سري  فقرهم.  م�ستوى  تفاقم 

عك�سية بني امل�ستوى التعليمي وفقر االأفراد الذين تزيد اأعمارهم 

االأف�سل  الو�سع  االأفراد ذوي  10 �سنوات يف لبنان. وتوزيع  عن 

لكْن  الوطنيَّة.  للمعدَّالت  م�سابه  التعليم  م�ستويات  خمتلف  على 

كلما كان الفرد اأفقر كلما ازدادت اأرجحية تدين م�ستواه التعليمي. 

اإذ اأّن 15% من الفقراء اأميون، و6،44% منهم بالكاد يقدرون على 

القراءة والكتابة، يف حني اأنَّ 43،62% منهم و�سلوا اإىل م�ستوى 

الدرا�سة.  عن  توقفوا  ثم  فقط،  )االأ�سا�سي(  االإبتدائي  التعليم 

االأف�سل  الو�سع  ذوي  االأفراد  من   %18.63 متكن  باملقابل، 

الفقراء.  فقط من  بـ %3،24  تعليم جامعي، مقارنة  من حت�سيل 

التعليم، حّتى لو  الدرا�سات باأّن حت�سني نوعية  العديد من  ويفيد 

كان بن�سبة متوا�سعة، ميكن اأن ُي�سهم يف حتقيق خف�ص ملمو�ص 

للفقر.

4.3 الفقر و اجلماعات ذات اله�سا�سة االإجتماعية 

واالإق�ساء

ة اأكرث  يَّ عترب اله�سا�سة االإجتماعية مبعناها الوا�سع ظاهرة َعر�سْ ُتُ

اىل  االإنتماء  مثل  بو�سوح،  املعامل  حمدَّدة  فئة  �سمة  كونها  من 

خط الفقر االأدنى اأو االأعلى. وبكلمات اأخرى، قد ت�سيب اله�سا�سة 

اإىل فئات اجتماعية خمتلفة  االإجتماعية جمموعات عدَّة تنتمي 

بالتال  للخطر، وهي  �سة 
ّ
معر ال�رشائح  فكل هذه  ات�ساعًا.  واأكرث 

�ست 
ّ
تعر اإذا  واال�سطراب  احلرمان  من  خمتلفة  باأ�سكاٍل  مهدَّدة 

 ال�سكل 4.12: امل�ستوى التعليمي والفقر )2004( )%( 

امل�صدر: برنامج االأمم املتحدة االإنائي، وزارة ال�سوؤون االجتماعية، وادارة االح�ساء املركزي، 2008

اأميونقبل املدر�سةتعليم اأ�سا�سيتعليم متو�سطتعليم ثانويتعليم جامعي

ذوو الو�سع اجليدالقريبون من الفقرالفقراءاالإجمال



152

غري  االأخطار  من  االأنواع  وهذه  خارجيَّة.  اأو  ة  داخليَّ ل�سدمات 

اأي�سًا  عة ال ت�سمل الفقري املدقع والفقري فح�سب، بل تطال  املتوقَّ

ن�سبة كبرية ن�سبيًا من اأولئك الذين يقعون فوق خط الفقر االأعلى 

ال�سكان،  الفئة االأخرية متثِّل حواىل ثلث جمموع  مبا�رشة. وهذه 

ومداها  احلقيقي  امل�سكلة  حجم  على  ال�سوء  ي�سلِّط  الذي  االأمر 

املحتمل.

واإذا ُنِظر اإىل ظاهرة اله�سا�سة مبعناها ال�سيق فهي ُتفهم كظاهرة 

تت�سارك  دة  حمدَّ اجتماعيًة  جمموعاٍت  تعني  املعامل  وا�سحة 

لبنان  مناطق  وت�سم  مت�سابهًة.  نًة  معيَّ وخ�سائ�ص  �سماٍت 

املختلفة -اأكانت م�سنَّفًة فقرية اأم ال- جتّمعات ملثل تلك الفئات 

م�سكالٍت  وتواجه  �سًة  ومهمَّ حمرومة  ُتعترب  التي  االجتماعية، 

واأخطاراً م�سرتكة. وي�سمل التعريف الر�سمي الذي و�سعته وزارة 

املجموعات  هذه  من  بع�سًا  لله�سا�سة  االجتماعية  ال�سوؤون 

»د«  الق�سم  ]اأنظر   4.13 اجلدول  تفا�سيل  يف  كما  �سة، 
َّ
املعر

عن  والتفا�سيل  املعلومات  من  ملزيد  االإح�سائي  املحلق  يف 

خ�سائ�ص الفئات الرئي�سية ذات اله�سا�سة.

ات االأ�رص امُلعيالت يواجهن خطر الفقر املتفاقم 4.3.1 ربَّ

متّثل الن�ساء اللواتي يتحّملن م�سوؤولية اإعالة اأ�رش يف لبنان ن�سبة 

 من اإجمال عدد اأرباب االأ�رش. واأكرث من ثالثة اأرباع 
224

%14،2

ا مطلقات  ربات االأ�رش املعيالت ن�ساء مرتمالت، اأما بقيتهنَّ فاإمَّ

وا يف ال�سجن. وثلث  )13%( اأو هاجر اأزواجهنَّ اأو هجروهن اأو ُزجُّ

تغطية  باأي  منهّن   %69 نحو  حتظى  وال  اأميات  الن�ساء  هوؤالء 

�سحية. وُت�سنَّف هذه املجموعة كفئة �سعيفة اجتماعيًا ب�سبب 

كتقّل�ص  اأخرى  عوامل  ف�ساًل  اأو�ساطها،  يف  الفقر  انت�سار  �سعة 

ال�سن.  يف  والتقّدم  الدخل  م�ستويات  وتديّن  االقت�سادي  الن�ساط 

اأو �سديداً  40% من هذه الفئة نق�سًا �سديداً  وتعاين ن�سبة حوال 

جداً يف احلاجات االأ�سا�سية فيما تك�سب ن�سبة تفوق 50% منهّن 

اأقل من 400 دوالر امريكي يف ال�سهر.

  اجلدول 4.13: الفئات اله�ّسة اجتماعيًا املعرَّفة يف لبنان

ال�سمات الرئي�سيةالعدد املقدَّرالتو�سيفاملجموعة اله�ّسة

ات االأ�رش امُلعيالت اأكرث من 12،000 )14،2% من اإجمال اأرباب م�سوؤوالت ماليًا عن اأ�رَشهنَّربَّ

االأ�رش(، منهن 3،500 فقريات جداً

اأكرث عر�سة للعي�ص يف ظروف الفقر واحلرمان

76،000 ) 10% من اإجمال االأطفال يف هذه االأطفال العاملون بني ُعَمرْي 10 و19 �سنةاالأطفال العاملون

الفئة العمرية(

م�ستويات تعليمية متدنِّية )معدالت ت�رشب 

مرتفعة(

يعملون يف ظل ظروف خطرة

277،000املقيمون يف �سن 65 �سنة فما فوقكبار ال�سن

)7،5% من اإجمال تعداد �سكان لبنان(

ن�ساط اقت�سادي متدنٍّ

كرثة االأمرا�ص

تغطية ال�سمان االجتماعي متدنِّية

قون اأ�سخا�ص م�سابون باإعاقة جزئية اأو كاملة املعوَّ

تعيق اأداء ن�ساط اأو اأكرث من اأن�سطة احلياة 

اليومية

75،000

)اأكرث من 25% من املعوَّقني تفوق اأعمارهم 64 

�سنة( 

ن�ساط اقت�سادي متدنٍّ

م�ستويات اأمية مرتفعة 

هيمنة الالم�ساواة على العديد من امل�ستويات، 

مبا يف ذك الالم�ساواة االجتماعية والقانونية

اأكرث من 80،000العمل يف الزراعة كم�سدر للدخلالعمال الزراعيون

)7،5% من اإجمال ال�سكان النا�سطني اقت�ساديًا(

مزارعون �سغار 

اإنتاج حمدود تنوعًا وحجمًا

يبيعون باجلملة يف الغائب

تكاليف ا�ستثمار مرتفعةاأكرث من 6،500العمل يف ال�سيد البحري كم�سدر للدخلال�سيادون

عمل مو�سمي

ال تقِدمات حمائية

يبيعون باجلملة يف الغالب

وظائف حمدودةاأكرث من 90،000اأفراد اليعملون لكّنهم يبحثون جديًا عن عمل.العاطلون عن العمل

التناف�ص مع العمال االأجانب

World Bank, MOSA, CRI, 2007, Post Conflict Rapid Social and Livelihood Assessment in Lebanon :امل�صدر

ال�سوؤون  وزارة  االإنائي،  املتحدة  االأمم  برنامج  املركزي،  االح�ساء  ادارة   
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االجتماعية، 2006، االو�شاع املعي�شية لال�رش: الدرا�شة الوطنية لالحوال املعي�شية 

لال�رش 2004
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4.3.2 االأطفال العاملون: فقر اأم نظام تعليمي غري فّعال

 10 بني  اأعمارهم  ترتواح  الذين  العاملني  االأطفال  عدد  ُيقدَّر 

�سنوات و19 �سنة  بنحو 45،000 طفل. وينطوي هذا الرقم على 

تفاوتات مناطقية حيث يوجد العدد االأكرب من االأطفال العاملني 

اأي�سًا  توجد  وحيث  وطرابل�ص،  املنية  يف  خا�سة  ال�سمال،  يف 

من  تقريبًا   %80 ن�سبة  الذكور  وي�سكل  الفقراء.  من  ن�سبة  اأعلى 

هوؤالء االأطفال العاملني فيما تبلغ ن�سبة املراهقني ) 15 - 19 

�سنة( بينهم 88%. ويواجه االأطفال العاملون �سعوباٍت متنوعة، 

ال�سحية. فزهاء  بتعليمهم وظروفهم  االأمر  يتعلَّق  خا�سة عندما 

تعليم  يقت�رش  فيما  طبي،  تاأمني  باأي  يتمتعون  ال  منهم   %77

ن�سفهم تقريبًا على املرحلة االأ�سا�سية، ويحوز 30% منهم تعليمًا 

�سون ل�سغوٍط 
ّ
ثانويًا. واأكرث من 44% من االأطفال العاملني يتعر

�ساعاٍت  منهم   %45 مي�سي  فيما  عملهم،  لظروف  نتيجة  نف�سية 

ال�سلبية  التاأثريات  من  وبالرغم  �سيئة.  بيئية  ظروف  يف  طويلة 

املرتبطة بهذه الظاهرة، يظل عدد االأطفال العاملني مرتفعًا يف 

لبنان الأ�سباب اأهمها الظروف االقت�سادية الع�سرية و�سعف اأداء 

للنظام التعليمي.

ال�سمان  من  ي�ستفيدون  ال  ال�سن  كبار  ن�سف   4.3.3
االجتماعي

اخلام�سة  بلغوا  الذين  ال�سكان  بكونهم �رشيحة من  العجزة  ف 
َّ
ُيعر

 وقد ورد يف »خريطة االأحوال املعي�سيَّة 
225

وال�ستني من العمر واأكرث.

لون 7،5% من جمموع ال�سعب اللبناين، اأي  2004« اأنَّ العجزة ي�سكِّ

277،000 ن�سمة. وهذه املجموعة تواجه م�سكالٍت عدَّة؛ وب�سورة 

اأ�سا�سية ما يتعلق بعدم عدالة نظام االأمان االجتماعي، اإذ ي�ستفيد 

اأقّل من ن�سف امل�سننّي من التاأمني الطبي، مع اأنَّ ما يقرب من ن�سف 

نْي، ناهيك عن حمدودية  هذه الفئة يعانون من مر�ص مزمن اأو مر�سَ

االآخرين  االقت�سادي، ما يجعلهم يعتمدون على معونة  ن�ساطهم 

)وخ�سو�سًا من اأوالدهم(؛ علمًا اأنَّ 40% من امل�سننّي اأميون، ونحو 

50% منهم يح�سلون على دخٍل �سهريٍّ يقلُّ عن 400 دوالر اأمريكي.

 ُت�سَنّف بع�ص امل�سادر كبار ال�سن باأنهم من جتاوزوا �سن ال�سبعني.
225

 االإطار 4.15: الفقر واالإق�ساء االجتماعي: حكايات االأمل )من "مئة ق�سة وق�سة"(
  

عيون ن�ساء رجم ح�سني 

ية قد تقودها قدماها يوميُا اإىل مكان ي�سبع حاجة  ثالثة كيلومرتات، م�سافة قد يبدو �سعبُا قطعها �سرياً على االأقدام. ولكن، لي�ص االأمر كذلك بالن�سبة المراأة اأِمّ

طاملا افتقدتها، اأال وهي تعُلّم القراءة والكتابة. تلك هي احلاجة التي ر�سدها "اأ�سعد احل�سن" يف عيون ن�ساء قريته "رجم ح�سني"، وهي واحدة من قرى وادي 

�سها لتعليم ن�ساء قريته. خالد االإحدى والع�رشين يف عكار، حيث ُتعرف املنطقة مب�ستويات حرمان مرتفعة. وهكذ، بداأ اأ�سعد من غرفة يف بيته خ�سَّ

وقد دفعته اإىل هذه املبادرة كلمات األقت بها امراأة كبرية يف ال�سن من قريته: "ليتني كنت اأعرف القراءة". ولي�ست "رجم ح�سني" وحدها �سحية االأمية، فكل 

�سة. وال تظهر هذه االآفة يف �سفوف الن�ساء فح�سب، بل تطال اأي�سًا االأطفال،  منطقة وادي خالد تعاين من هذه امل�سكلة، حالها حال املجتمعات الفقرية واملهَمّ

ُيَعُدّ َمن يدخل املدر�سة حمظوظًا، ولكَنّ عدداً كبرياً منهم يرتك العلم باكراً ب�سبب  اأعمارهم بني التا�سعة و ال�سابعة ع�رشة. وقد  اأولئك الذين ترتاوح  وال�سَيّما 

يني يعي�سون و�سعًا اقت�ساديًا �سعبًا لي�ص اإال نتيجة اأميتهم و �سببها. قد ال  ف، تخِلّف اأجيااًل جديدة من االأِمّ امة ال تتوَقّ االفتقار اإىل امل�ساعدة البيتية. هي، اإذاً، دَوّ

تًا، لكن ده�سة احلا�رشين كانت بالغًة  ف الدورة موؤَقّ بات اأو يحزن لتوُقّ
ّ
يكون اأ�سعد مدركًا حجم التغيري الذي اأحدثه يف "رجم ح�سني"؛ وقد ي�ستخف بعدد املتدِر

عت اإحدى الفتيات با�سمها وثيقة الزواج يوم عقد قرانها، علمًا اأنه مل ي�سبق لها اأن دخلت املدر�سة من قبل اأبداً، وهو ما ُيعرِبّ عن حجم اإجنازاته. عندما وَقّ

رحلة املائة ب�سمة 

ة. اإاّل اأّن  لي�ص من ال�سهل ر�سم ب�سمة على وجه �سخ�ص، ولي�ص من ال�سهل م�ساعدة اأنا�ص حمرومني، وال�سَيّما يف ظروف �سعبة ت�سود بلداً تكرث م�سكالته االأمنيَّ

العادّية، بل حلاالت املعدمني يف املجتمع. ويتمثل هدف  الفقر  الّنا�ص، فال تت�سَدّى حلاالت  اأكرب عدد من  "ب�سمة" االإن�سانّية تعمل جاهدًة مل�ساعدة  منظمة 

اأن ت�سرتجع ا�ستقاللها املادي وتوازنها. اإعانة العائالت اللبنانية االأكرث تهمي�سًا يف املجتمع حتى تتمكن من  "ب�سمة" يف 

�سني. قامت "ب�سمة" –وهي منظمة غري حكومية" مب�ساعدة 135 عائلة من نواحي  فمنذ انطالقتها يف ت�رشين الّثاين )نوفمرب( 2002 مل�ساعدة املعوزين واملهَمّ

مادّية ونف�سّية واجتماعّية. 

اأو�ساع النا�ص  اأ�سخا�ص اآخرين يعرفون  ف اىل احلالة غالبًا من خالل 
ّ
اأو فرداً يف و�سٍع خا�ٍصّ �سيٍء جّداً، حيث يجري التعر "ب�سمة" عائلة  يختار متطوعو 

ال�سخ�سية. فتعكف "ب�سمة" على درا�سة حالة امل�ستهدفني، وُت�سدي العون على نحو ي�سمن قدرتهم على اال�ستمرار الحقًا باالعتماد على اأنف�سهم. فعلى �سبيل 

املثال هناك اأٌمّ عاطلة عن العمل تربي وحدها اأربعة �سبيان ترتاوح اأعمارهم بني 12 و16 �سنة، علمًا اأَنّ اأحد اأوالدها معوق عقليًا وج�سدّيًا، وغالبًا ما ت�سطر 

والكتب  االأق�ساط  �سنوات  اأربع  لهم خالل  نت  فاأَمّ اأبنائها،  املخابز، وتدخلت مل�ساعدة  اأحد  لنف�سها يف  اإيجاد عمٍل  االأم على  "ب�سمة" هذه  �ساعدت  اإىل حمله. 

املدر�سية ووفرت لهم كل ما يحتاجون اليه تربويًا، حتى الدرو�ص اخل�سو�سية التي قام بها متطوعون. كما متكنت اجلمعية من اإيجاد عمل البني هذه االأم 

وافتتحت الأحدهما ح�سابًا م�رشفيًا خا�سًا به و�ساعدته على تنظيم �سوؤونه املالّية.

ولعَلّ اأهم امل�رشوعات التي تنظمها "ب�سمة" "�سلة ب�سمة املتكاملة"، و هي عبارة عن موؤونة مكّونة من كافة حاجّيات العائلة التقليدّية )اأغذية، اأدوات تنظيف، 

 Metropolitan األب�سة واأدوية( وتبلغ قيمتها 75،000 ل.ل، اأ�سف اإىل ذلك "مطعم ب�سمة" القائم يف منطقة �سن الفيل، وهو يوؤّمن غداء مقّدمًا من مطعم فندق

�ص العائدات لدعمها.  "م�سغل ب�سمة" الذي تقوم فيه بع�ص عائالت ب�سمة ب�سناعة منتجات يدوّية ت�سَوّق وُتخ�سَّ اأ�سبوعّيًا. اأخرياً، هناك  100 عائلة  الإطعام 

وباإيجاز، قد تكون الطريق طويلة، ولكن منظمة "ب�سمة" تعمل جاهدًة، بالفعل، لر�سم الب�سمة على وجوه العديدين.
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4.3.4 انعدام البيئة اخلالية من احلواجز واملعوقات اأمام 
املعوَّقني

لبنان  �سكان  من   %2 زهاء  )اأي  ق  معوَّ مواطن   75،000 هناك 

املقيمني(، يعاين 84،8% منهم اإعاقة واحدة، فيما يعاين %10،5 

اإىل ذلك، فاإنَّ  اأكرث. باالإ�سافة  اأو  اإعاقات  اإعاقتني و4،7% ثالث 

من  وال�ستني  الرابعة  جتاوزا  املعوقني)%27،3(  ربع  من  اأكرث 

العمر. وما يقرب من 70% منهم ال ميلكون تاأمينًا طبيًا، و%38 

دخل  على  املعوَّقني  من   %55 من  اأكرث  ويعي�ص  اأميون.  منهم 

�سهري يقل عن 400 دوالر اأمريكي. ومن هوؤالء يح�سل 21% على 

دخل �سهري مقداره 266 دوالراً اأمريكيًا. ووفق »برنامج احلقوق 

 61،000 ة  ثمَّ االجتماعية،  ال�سوؤون  لوزارة  التابع  والو�سول« 

االإعاقة   على عدد حاملي بطاقة 
ّ
رقم مبني مواطن معوَّق، وهو 

226
الفردية، التي بداأ اإ�سدارها منت�سف عام 2007. 

ية.  واالأمِّ العمل  عن  العجز  رئي�سيتني:  ب�سمتني  الفئة  هذه  وحُتدَّد 

باالإ�سافة اإىل ذلك، يعاين االأ�سخا�ص ذوو االإعاقات اأو احلاجات 

االجتماعية  املجاالت  من  العديد  على  الالم�ساواة  من  اخلا�سة 

والقانونية، وكذلك يف جمال تقدمي اخلدمات. وتوّجه موؤ�س�سات 

يف  اأي  املجتمع،  يف  املعوَّقني  دمج  اىل  كبرية  عناية  خمتلفة 

املدار�ص و�سوق العمل، بدل تركهم يعي�سون على هام�ص احلياة. 

لذوي  �سديقة  بيئة  تكوين  الدمج  مفهوم  ي�سمل  واأْن  البْد  وهنا 

�سم بُخلوِّها من احلواجز واملعوِّقات اأمامهم. احلاجات اخلا�سة تتَّ

4.3.5 العمال الزراعيون وال�سيادون

ل العمال الزراعيون ما ُتقدَّر ن�سبُتُه بـ 7،5%227 من اإجمال  ي�سكِّ

يف  توؤثِّر  هائلة  مناطقية  تفاوتات  اأن  علمًا  النا�سطني،  ال�سكان 

هذه املجموعة ال�سكانية. وُيعترب العديد من الن�ساطات الزراعية 

�سغري احلجم، االأمر الذي يحدُّ من حجم االإنتاج وتنوعه ويوؤدِّي 

اإىل خف�ص العائدات. ووفق ما اأوردته »خريطة االأحوال املعي�سية 

وال�سيد  »الزراعة  يف  العاملني  االأ�سخا�ص  معظم  فاإنَّ   ،»2004

والغابات« ينتمون اىل فئة االإ�سباع املتدين. وي�سمل هذا الت�سنيف 

اأكرث  احلرمان  اأن  علمًا  ال�سواء،  املاهرعلى  وغري  املاهر  العامل 

انت�ساراً يف اأو�ساط العمال الزراعيني غري املهرة وال�سيادين.

وحمدود  احلجم  �سغري  البحري  ال�سيد  قطاع  اأنَّ  من  وبالرغم 

م�سادر  من  مهمًا  م�سدراً  يوفر  فهو  معيَّنة،  جغرافيَّة  مبناطق 

لني  العمالة يف املناطق ال�ساحلية. وقد ُقدِّر عدد ال�سيادين امل�ُسجَّ

الفقر  »خريطة  بح�سب  �سياداً،   6،550 بزهاء   2004 عام  يف 

يحقق  مركب.  لكل  �سياد   2،62 بن�سبة  اأي  ومالحمه«228، 

ال�سيادون عائدات �سئيلة ويواجهون عادًة تكاليف غري منظورة

ال�سوؤون  وزارة  االإنائي،  املتحدة  االأمم  برنامج  املركزي،  االح�ساء  ادارة   
227

االجتماعية، 2006،  االو�شاع املعي�شية لال�رش: الدرا�شة الوطنية لالحوال املعي�شية 

لال�رش 2004

CDR, ESFD, 2004, Poverty Mapping & Profiles, Vol. 2 228

 اأخذت االأرقام يف هذا الق�سم من درا�سة موؤ�س�سة اال�ست�سارات والبحوث
226

CRI, 2007, Towards an Accessible Environment: An Architectural 
and Budgetary Approach. 

 االإطار 4.16: دعم املزارعني اللبنانيني، من االأر�ش اإىل ال�سوق )من مئة ق�سة وق�سة(

ُيعترب العمال الزراعيون من بني اأفقر �رشائح ال�سكان واأكرث فئاتها �سعفًا وه�سا�سة. وهم، اإىل ذلك، يواجهون اأي�سًا بطالة مرتفعة اأو عمالة مو�سمية، مع قليل 

من �سبكات االأمان، اإن وجدت. يف ما يلي اأدناه مبادرتان مدنيتان ترميان اإىل متكني هذه الفئة ال�سكانية.

"�سنع يف لبنان"

يف عام 2005 راأى النور فرُع منظمة "التجارة العادلة" يف لبنان، وهي منظمة غري حكومية دولية. النور تنادي ب�رشورة حيازة كل مزارع فر�سته لت�سويق 

منتجاته يف ال�سوق العاملية دون و�سيط. وبا�ستخدامهم هذه الفكرة كاآلّية لتمكني املزارعني املحليني ومعاجلة فقرهم املقيم يف املناطق التي كانت حتتلها يف 

ب املزارعون 
ّ
نت لهم ت�رشيف منتجاتهم. ويف موازاة ذلك، ُدِر ال�سابق اإ�رشائيل، ركزت اجلمعية على تدريب املزارعني على طرائق الزراعة ال�سديقة للبيئة، واأَمّ

على مبداأ التجارة العادلة واأهدافها وعلى االإنتاج عال اجلودة، حيث اختربوا باأنف�سهم كيف متر منتجاتهم ب�سل�سلة من الفحو�ص لدخول ال�سوق االأوروبية 

مة حديثًا. ومَذّاك، تن�سط جمعية "التجارة العادلة يف لبنان" يف م�ساعدة �سغار العمال الزراعيني يف خمتلف املناطق املتنوعة، من را�سيا  حتت ل�ساقات م�سَمّ

)املحيدثة( اإىل البقاع )تربل( وال�سمال )ب�رشي( واجلنوب )دبل، عني اإبل، حوال، عيرتون، مرجعيون(، ف�ساًل عن �سيدا )ميم�ص، الزهراين(.

"اأر�ش ونا�ش"

انطلق برنامج "اأر�ص و نا�ص" يف اأعقاب حرب متوز )يوليو( 2006 مل�ساعدة اأهال القرى اجلنوبية االأكرث ت�رّشراً من احلرب. وبالتعاون مع احتاد بلديات 

�سور الذي ي�سم 57 بلدية جنوبية، جالت بادئ ذي بدٍء عيادة زراعية متنقلة ملداواة حقول جنوبية اأ�سقمتها القنابل االإ�رشائيلية. وقد رافقت العيادة املزارع 

ة الالزمة التي اأجراها طالب اجلامعة االأمريكية كهدية  بته على االأ�ساليب الزراعية احلديثة وقَدّمت له الن�سائح وفر�سة اإجراء الفحو�ص املخربَيّ
ّ
اجلنوبي ودَر

ل�سغار املزارعني اجلنوبيني.

املهَدّدة  تلك  على  ز  ورَكّ الواعدة  املنتجات  الربنامج  وفرادتها.ور�سد  الزراعية  منتجاتهم  قيمة  اإدراك  على  اجلنوبيني  امليدانية  الزيارات  هذه  �ساعدت  وقد 

ل اإعطاء قرو�ص �سغرية ملجموعة �سغرية من العمال الزراعيني. وقد رافق امل�رشوُع املزارَع من مرحلة معاجلة اإنتاجه و�سواًل اإىل ت�سويقه، اإذ  باالنقرا�ص، و�سَهّ

اأن�ساأ له ق�سمًا خا�سًا يف �سوق املنتجات الع�سوية ]�سوق الطيب[، التي تقام اأ�سبوعيًا يف بريوت، حتت ا�سم "ق�سم اأر�ص ونا�ص". يف هذه ال�سوق ميكن للمرء اأن 

يعرث على ال�سعرت الربي املقطوف من اأرا�ص قرية زوطر، وعلى �سابون ورق الغار من عيتا ال�سعب، ف�ساًل عن اأغذية تقليدية اأخرى.
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البحري متعبة وتتاأثر  ال�سيد  اأن مهنة  مرتفعة. ي�ساف اىل ذلك 

اىل حّد بعيد بالعوامل املو�سمية. كما اأنها غري جمزية يف الغالب 

جتار  اإىل  باجلملة  نتاجهم  ال�سيادون  يبيع  عندما  وخ�سو�سًا 

التجزئة، ما يخلق مزيداً من ال�سغط على اأ�سعار الت�سليم.

وقد جتاوز نحو 67% من العمال الزراعيني وال�سيادين 50 �سنة 

من العمر، وال يحظى 80% منهم تقريبًا باأيِّ تاأمني �سحي. وثلث 

هوؤالء اأميون، فيما مل يح�سل ثلث اآخر منهم اإال على تعليم مدر�سي 

اأ�سا�سي. هذا، وت�سطلع حاليًا هيئات املجتمع املدين، من خالل 

طيف وا�سع من املنظمات غري احلكومية، بدور نا�سط للغاية يف 

وترويج  وامل�ساعدة على حت�سني مهاراتهم  املزارعني  دعم عمل 

االإطار  وي�سوق  خارجه.  اأم  لبنان  داخل  ذلك  اأكان  منتجاتهم، 

4.16 مثالني على ذلك.

ة 4.3.6 م�ستويات البطالة املرتفعة واملتغريِّ

العاطلني  لالأ�سخا�ص  املئوية  الن�سبة  ه  باأنَّ البطالة  معدَّل  ف 
َّ
ُيعر

عن العمل من اإجمال القوة العاملة. وبح�سب درا�سة اأجريت يف 

 بلغ معدَّل البطالة الوطني 11،5% يف 
229

جامعة القدي�ص يو�سف،

بطالة  تقييم  عند   %15،2 اإىل  الن�سبة  هذه  وترتفع   .2001 عام 

ف  تفاوتات بني  ة 18-35 �سنة(، كما تتك�سَّ ال�سباب )الفئة العمريَّ

بلغت  البطالة  ن�سبة  باأنَّ  تّوفرت الحقًا  اأرقام  واأفادت  اجلن�سني. 

 غري اأنَّ هذه االأرقام ارتفعت على االأرجح 
230

7،9% يف عام 2004، 

)يوليو(  احلريري وحرب متوز  رفيق  الوزراء  رئي�ص  اغتيال  غداة 

2006 على لبنان، وما تال ذلك من عدم ا�ستقرار على ال�سعيدين 

ال�سيا�سي والع�سكري. وقد هبطت العمالة ب�سورة ملحوظة، خالل 

حرب متوز عندما تعّطلت قطاعات اأعمال عديدة فرتة �سهر كامل. 

املوؤ�س�سات متو�سطة احلجم،  اأثر احلرب على  وتبنّي درا�سة حول 

تناق�ست  العمالة  اأنَّ  االإنائي«  املتحدة  االأمم  »برنامج  ن�رشها 

متوز  �سهري  خالل  اأي  النزاع[  فرتة  خالل  تقريبًا   %11 بن�سبة 

)يوليو( واآب )اأغ�سط�ص]، فيما ارتفعت م�ستويات البطالة اإىل نحو 

 لكّن النق�ص يف ن�سب العمالة تراجع وعادت هذه تباعًا 
231

.%15

 
232

اىل م�ستوياتها قبل احلرب يف غ�سون ال�سهرين اللذين اأعقباها.

اخلليج  الب�رشية يف منطقة  املوارد  الطلب على  زيادة  ثم جاءت 

لت�ساعد يف تخفيف وطاأة البطالة. لكْن، وبالنظر لالأزمة املالية 

العاملية التي اإنفجرت موؤخراً، فقد توؤدي العودة املرتقبة ملغرتبني 

لبنانيني عاملني يف اخلارج، اىل اإرتفاع البطالة من جديد.

ترابطًا  متدنِّية  تعليم  م�ستويات  مع  املرتافقة  البطالة  ترتابط 

�ص 
َّ
قويًا مع الفقر املدقع يف معظم احلاالت. وبتحديد اأكرث، يتعر

فقراء املدن خلطر البطالة بفعل االإ�سطرابات االإقليمية واملحلية 

وكذلك نتيجة للمناف�سة من قبل العمال املهاجرين زهيدي االأجر. 

ينالوا من  �سباب مل  الغالب  اليوم هم يف  العمل  فالعاطلون عن 

التعليم اإال ق�سطًا �سئياًل، فح�سل 28% منهم على تعليم اأ�سا�سي، 

17% منهم بني  اأعمار زهاء  و25% على تعليم ثانوي. وترتاوح 

15 و19 �سنة، و30% منهم بني 20 و24 �سنة، و16% منهم بني 

25 و29�سنة. ويفيد نحو 40% منهم بتديّن م�ستويات االإ�سباع يف 

دليل اأحوال معي�ستهم.

�سات ودور الرعاية 4.3.7 اأطفال املوؤ�سَّ

على  املوؤ�س�سات  يف  باالإقامة  املرتبطة  االأطفال  رعاية  تقت�رش 

�سني 
ّ
املعر االأطفال  اأو  ة،  الوالديَّ الرعاية  من  املحرومني  االأيتام 

الذين  االأطفال  معظم  اأنَّ  غري  واالإهمال.  املعاملة   �سوء  خلطر 

من  ياأتون  داخلية،  رعاية  ودور  �سات  مبوؤ�سَّ لبنان  يف  ُيلَحقون 

عائالت فقرية ال ت�ستطيع اإعالتهم وتلبية اإحتياجاتهم، وال�سيَّما 

عندما يتعلق االأمر بتعليمهم. وهناك يف الوقت الراهن 23،46384 

 من العدد 
233

طفاًل نزياًل حتت �سن الثامنة ع�رشة، ما ميثِّل %1،92

غياب  ويف  العمرية.  الفئة  هذه  يف  لبنان  الأطفال  االإجمال 

ُيلَجاأ  ال  املقيمة-  غري  �سيَّة  املوؤ�سَّ الرعاية  -اأي  البديلة  الرعاية 

وطاأة  لتخفيف  بل  اأخرياً،  مالذاً  باعتبارها  املقيمة  الرعاية  اإىل 

م�سكالت اإقت�سادية ولي�ص حلل م�سكالت عائلية.

 االإطار 4.17: اال�ستنتاجات االأ�سا�سية املتعلِّقة بالفقر   

 وال�سعف االإجتماعي واالإق�ساء  

باإيجاز...

  نحو 8% من ال�سعب اللبناين يعي�سون يف فقر مدقع، فيما يعي�ص %20،5 

اآخرون بني خطي الفقر االأعلى واالأدنى.

  التفاوتات يف م�ستويات الفقر يف مناطق البالد املختلفة  مرتفعة جداً.

نتائج  اإىل  والنوعية  النقدية-املرتية  القيا�ص  طريقتي  كلتا  لت  تو�سَّ   

مت�سابهة يف حتديد م�ستويات الفقر و توزعه..

  ينت�رش الفقر على نطاق وا�سع جداً يف اأو�ساط العمال زراعيني.

  يعجز املواطنون ال�سباب الفقراء املتعلمون عن االإ�ستفادة من تعليمهم 

لالن�سمام اإىل �سوق العمل.

ات االأ�رشامُلعيالت،  فة هي: ربَّ
َّ
   املجموعات /الفئات اله�سة اجتماعيًا امُلعر

ال�سيادون،  الزراعيون،  العمال  املعوَّقون،  العجزة،  العاملون،  االأطفال 

العاطلون عن العمل. وهوؤالء يواجهون اإق�ساًء عميقًا عن احلقوق االجتماعيَّة 

االأ�سا�سيَّة وعن خمتلف جماالت حياتية خمتلفة.

 5. القطاع اخلا�ش واملجتمع املدين

حقوق �سمان  يف  الدولة  دور  على  املواطنة  مفهوم  اليقت�رش 

املواطن فح�سب، بل ي�سمل اأي�سًا ال�رشاكات واملبادرات التي يقوم

بها املواطنون لتح�سني حياتهم وحياة االآخرين َمْن حوَلهم. وقد

 

USJ, 2001, L’entrée des jeunes Libanais dans la vie active et 229  
l’emigration.

ال�سوؤون  وزارة  االإنائي،  املتحدة  االأمم  برنامج  املركزي،  االح�ساء  ادارة   
230

االجتماعية، 2006 

Infopro, November 2006. UNDP, 2007, Conflict of 2006 and 231 
MSEs in Lebanon: Assessing Impact and Roadmap to Recovery, 
Beirut, Lebanon.
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يبذلها  جهود  اإطار  يف  فردية،  مبادرات  ب�سورة  البداية  تاأتي 

بع�ص منظمات املجتمع املدين اأو قادة يف القطاع اخلا�ص.

ومافتئت منظمات املجتمع املدين وهيئات القطاع اخلا�ص يف 

ال�سلبية  النتائج  لبع�ص  الت�سدِّي  يف  كبري  بدور  ت�سطلع  لبنان 

بهذا  اال�سطالع  وتوا�سل  االقت�سادية،  االأزمة  عن  الناجمة 

باعتباره  اجلهد  بهذا  املدين  املجتمع  منظمات  وتقوم  الدور. 

جزءاً من ومّهماتها اليومية، ومتار�ص �رشكات القطاع اخلا�ص 

�سة كثرياً ما ُتْنّفذ بال�رشاكة  ن�ساطها هذا يف اإطار برامج متخ�سِّ

ب�سورة  وي�سعب  دولية.  اأو  حملية  حكومية  غري  منظمات  مع 

التنمية،  على  واأثرها  املبادرات  هذه  امتداد  تقييم  جماعية 

املبادرات  هذه  طبيعة  اإىل  بالنظر  اأواًل،  اأ�سباب.  لعدة  وذلك 

التي  للمبالغ  دقيقة  ح�سابية  جردة  و�سع  ي�سعب  املتفرقة، 

النتائج.  ثانيًا، ال يوجد  تنفقها هذه املنظمات، ومن ثم تقييم 

الت، وما  نظام للمراقبة والتقييم ميكنه تقدير فعالية هذه التدخُّ

االأهداف  وحققت  امل�ستهدفني  النا�ص  اىل  و�سلت  قد  كانت  اإذا 

�سامل  اإطار عمل  االأهم: يف غياب  ثالثًا، وهذا هو  لها.  رة 
َّ
املقر

اأن  اإىل  املبادرات  من  بالعديد  االأمر  ينتهي  بالتنمية،  خا�صٍّ 

ين�سخ بع�سها البع�ص االآخر.

5.1 املجتمع املدين

يتباهى لبنان بامتالك �سبكة وا�سعة من منظمات املجتمع املدين 

امُل�سنَّفة كمنظمات غري حكومية والعديد من اجلمعيات العائلية 

والدينية. وكما يّت�سح يف ال�سكل اأدناه فاإن غالبية هذه الهيئات 

خدمات  تقدم  الطابع  عامة  حكومية  غري  منظمات  عن  كناية 

اأكرث  العائلية  اأنَّ اجلمعيات  يبدو  ذاته،  الوقت  التنّوع. يف  كثرية 

عدداً يف حمافظات اجلنوب والنبطية وجبل لبنان، وهي املناطق 

ذاتها التي تتمركز فيها منظمات دينية كثرية.

هذه  من   %21 من  يقرب  ما  اأنَّ  اإىل  اإ�سايف  حتليل  وي�سري 

املنظمات غري احلكومية العاملة على امل�ستوى الوطني ت�رشِّح 

الن�سبتني  فاإنَّ   ،4.14 ال�سكل  يبنيَّ  وكما  الديني.  انتمائها  عن 

املائويتني االأعلى هما يف جبل لبنان والنبطية، يليهما البقاع 

املنظمات  لهذه  الطائفي  الت�سنيف  حول  ات  املوؤ�رشِّ ق�سم  )اأنظر 

غري احلكومية(

بالرغم من االختالفات القائمة بني اأنواع هذه املنظمات فاإنها 

بع�ص  وقع  من  التخفيف  يف  مهمٍّ  بدوٍر  تزال  وما  ا�سطلعت 

مروحة  اأما  الراهنة.  لالأزمة  واالإقت�سادية  االإجتماعية  التبعات 

عة جداً وترتاوح 
ّ
اخلدمات التي تقدمها املنظمات املذكورة فمت�س

االقت�سادي-االجتماعي  فالن�ساط  والثقايف،  الفني  املجال  بني 

والتوعية ]ال�سكل 4.15[.

وبالرغم من اإ�ستحالة و�سع تقييم كّمي ملدى انت�سار بع�ص هذه 

امليداين وا�سح  ن�ساطها  اأثر  فاإّن  املنظمات و�سمولها وفعاليتها، 

التي  القطاعات واملناطق املتنوعة  التي تنفّذها يف  االأعمال  يف 

تغطيها. كما يتجّلى ذلك اأي�سًا يف ق�س�ص كّل منها. وقد وّثق كتاب 

الب�رشية  التقرير الوطني للتنمية  ة ال�سادر عن  » مئة ق�سة وق�سّ

بع�سًا من هذه املبادرات التي ين�رش هذا التقرير العديد منها )اأنظر 

االأطر: 4.5، 4.7، 4.9، 4.15، 4.16، 4.17، 4.20 يف هذا الف�سل 

ة-االجتماعيَّة(. الع على بع�ص املبادرات االقت�ساديَّ لالطِّ

االإجمال

النبطية

اجلنوب

البقاع

ال�سمال

جبل لبنان

بريوت

منظمات عامة             منظمات حملية              منظمات عائلية             منظمات اأخرى            منظمات دينية

 ال�سكل 4.13: طابع املنظمات غري احلكومية

امل�صدر:

MoSA, CDR, 2008, Evaluation of the Non-Governmental Organisations National Survey: A Community Development Project of the Coun-
cil of Reconstruction and Development, Draft report prepared by Karin Seyfert based on field work implemented by Etudes et Consulta-
tions Economiques (ECE) in association with PADECO Co. Ltd.
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هذا، وقد ا�سطلعت النَّقابات املهنية تاريخيًا بدوٍر كبري يف تطّور 

جرت  املا�سي  القرن  من  وال�سبعينات  ال�ستِّينات  فخالل  البالد. 

حماوالت الإ�سالح موؤ�س�سات الدَّولة ونظم احلكم كنتيجة جزئية 

املختلفة.  والنقابات  العماليَّة  االحتادات  مار�سته  الذي  لل�سغط 

مات اجتماعيَّة ومدنيَّة،  وحملت حتركات وا�سعة قامت بها منظَّ

خ�سو�سًا يف اأو�ساط العمال والعمال الزراعيني والطالب، الَدولة 

وبتعبري  يا�سات.  ال�سِّ من  كبرية  جمموعة  يف  النظر  اإعادة  على 

كات 
ُّ
للتحر نتيجة  جزئيًا،  االجتماعيَّة،  املكت�سبات  حتّققت  اآخر، 

كات 
ُّ
ة اأو التحر االجتماعيَّة الطبقيَّة، ال نتيجة لل�رشاعات الطائفيَّ

�سًا،  النخبوية. واأ�سبحت النقابات يف فرتة ما بعد احلرب اأكرث ت�سيُّ

حمالتها  و�سارت  بعيد  حدٍّ  اإىل  تغري  كعامل  دورها  فت�ساءل 

يا�سي بدل الربامج االإ�سالحيَّة  ز على االإنتماء ال�سِّ االنتخابيَّة تركَّ

اإىل  وبالنظر  ومطالبهم.  اأع�سائها  حاجات  تلبية  اإىل  الهادفة 

ال�سيا�سيَّة -كما جاء  واأحزابه  وتكوين  اللبناين  املجتمع  طبيعة 

طائفية  خ�سائ�ص  توارث  الت�سيُّ�ص  هذا  فاإنَّ  االأول-  الف�سل  يف 

وا�سحة.

 ال�سكل 4.15: خدمات املنظمات غري احلكومية )%(

.Ibid :مالحظة: ُيحتمل وجود اأ�سئلة متعدِّدة؛ امل�صدر

خدمات علمية وثقافية

خدمات اجتماعية

توعية

حماية البيئة

م�ساركة يف برامج التدريب

اأن�سطة خارج لبنان

اأن�سطة فنية واإبداعية

بناء القدرات

خدمات �سحية

م�ساركة يف موؤمترات

متكني

ن�ساطات خارجية

منظمات غري طائفية                                          ذات انتماء طائفي

االإجمال

النبطية

اجلنوب

البقاع

ال�سمال

جبل لبنان

بريوت

  ال�سكل 4.14: منظمات غري حكومية ذات انتماء طائفي ُمعَلن )%(

.Ibid :امل�صدر
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5.2 القطاع اخلا�ش

اأبدى القطاع اخلا�ص اللبناين التزامًا قويًا حيال معاجلة امل�سائل 

الرئي�سية التي تعيق التنمية االقت�سادية-االجتماعية. وي�سطلع 

وامتداده  متنوعة  داخلية  اإجراءات  خالل  من  اخلا�ص  القطاع 

ومعاجلة  االقت�سادية  التنمية  تعزيز  يف  حيويٍّ  بدوٍر  اخلارجي 

ذلك  ويّت�سح  خمتلفة.  �سكانية  جتمعات  تعانيها  مزمنة  م�ساكل 

يف  بارزون  اأع�ساء  بها  قام  التي  املبادرات  بع�ص  يف  جزئيًا 

وقطاع  التنمية  يف  االإبداعية  للمهارات  دعمًا  االأعمال  جمتمع 

االأعمال يف اأو�ساط ال�سباب اللبناين بوجه خا�ص ]االإطار 4.18[.

كذلك تتجّلى جهود القطاع اخلا�ص يف عدد من املبادرات التي 

قامت بها جهات اأعمال كبرية و�سغرية من اأجل تلبية احتياجات 

ملمو�سة. و�سملت املبادرات عقد �رشاكات مع عدد من املنظمات غري 

احلكومية الإعادة تاأهيل بريوت يف فرتة ما بعد احلرب وجتميلها؛ 

الكتابة  جمال  يف  املناطقية  التفاوتات  ملعاجلة  جهود  وبذل 

وبرناجمًا  )IT(؛  املعلومات  تكنولوجيا  اإىل  والو�سول  والقراءة 

العون ملن هم  واإ�سداء  لتوليد ت�سامن وطني وجمتمعي  اإعالميًا 

بال�سالمة  ُتعنى  التي  املتنوعة  امل�رشوعات  من  وعدداً  عوز؛  يف 

البيئية امل�ستدامة، ف�ساًل عن برامج تقدمي منح �سغرية اىل �سغار 

اأ�سحاب االأعمال يف خمتلف املناطق ]االإطار 4.19[. ويف غياب 

م�سٍح يوثِّق جهود موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص، ميكن ت�سنيف ق�سم 

خريية  عيَّة  تطوُّ م�رشوعات  باعتباره  ال�رشكات  ان�سطة  من  كبري 

الطابع يف الغالب. وبكلماٍت اأخرى، فاإنَّ معظم العمل الذي توؤديه 

هذه ال�رشكات لي�ص مرتبطًا باخت�سا�سها التجاري، ونتيجة لذلك 

كثرياً ما تنّفذ اأن�سطة وم�رشوعات كثرية متماثلة يف املجتمعات 

التي تنتمي اليها وت�سمل هذه الن�ساطات:

 
   امل�ساعدة يف تعليم االأطفال

   االإعمار واإعادة التاأهيل

   رعاية حمالت املطالعة اأو رعاية املكتبات العامة

اإن�ساء امل�ست�سفيات والعيادات و/اأو جتديدها و/اأو جتهيزها     

يف  �سة  متخ�سِّ طبية  وحدات  رعاية  اأو  املحرومة،  املناطق  يف 

امل�ست�سفيات الرئي�سية.

   تنظيم �سفوف حمو االأمية ودعمها. 

   تنظيم �سفوف/ برامج لتكنولوجيا املعلومات ودعمها.

   توزيع الوجبات واملنتجات الغذائية خالل املنا�سبات اأو 

املهرجانات الدينية.

   بناء امل�ساجد/ الكنائ�ص اأو دعم منظمات دينية.

   اإن�ساء موؤ�س�سات خريية

 االإطار 4.18: رواد التنمية والتغيري )من "مئة ق�سة وق�سة"(

اد التنمية" "رَوّ
�سة تنمية روح املبادرة "، يف �سنة 1999، بهدف اإ�رشاك القطاع اخلا�ص يف عملية جتديد قوة لبنان االقت�سادية وقطاعات اأعماله ال�سغرية. ا�ستند 

ّ
اأن�سئت "موؤ�َس

زت املوؤ�س�سة خالل الفرتة االأوىل من انطالقتها، على الربنامج  اإطالق املوؤ�س�سة اإىل برناجمني: ي�سمل االأول عقد دورات تدريبية، فيما يقِدّم الثاين القرو�ص. ورَكّ

االأول، فكانت تنظم دورات تدريبية ملجموعات من القرى يديرها حمرتفون عن كيفية اإدارة االأعمال. يف هذه الدورات ُيطلب من كل م�سرتك و�سع خطة عمل 

�سة اإعطاءه قر�سًا ي�ساعده على حتويل الفكرة اإىل واقع. وتتنوع القرو�ص لت�سمل 
ّ
د املوؤ�َس مل�رشوعه. فاإذا كانت فكرة امل�رشوع وخطة العمل قابلتني للنجاح تتعَهّ

كل القطاعات الزراعية والتجارية وال�سياحية وال�سناعية. كما ترتاوح قيمة كل قر�ص بني ثالثة وع�رشة ماليني لرية لبنانية، متتد فرتة �سداده ثالث �سنوات مع 

�سة وامل�سارف، 
ّ
م مبوجبه فائدة القرو�ص بني املوؤ�َس

ّ
�سة مع امل�سارف على برنامج �رشاكة ُتق�َس

ّ
ي م�سكلة التمويل، اتفقت املوؤ�َس فرتة �سماح ل�ستة اأ�سهر. ولتخِطّ

فق مع بع�ص ال�سفارات واجلهات املانحة على التعاون لتمويل القرو�ص والدورات التدريبية. وبهدف  تها. كما اُتّ ن للجمعية دخاًل يكفل ا�ستمرارَيّ االأمر الذي يوؤِمّ

�ست تواأمة ثالثية، مثالية يف بعدها التنموي، قوامها عالقة جتمع بني كٍلّ من القطاع اخلا�ص املتمثل بامل�سارف 
ّ
ة يف م�سار التنمية، تاأ�َس التطوير واال�ستمرارَيّ

التجارية، واجلمعية، والقطاع العام ممِثّاًل بامل�رشف املركزي، حيث و�سع هذا االأخري ن�سبة 1% من االحتياطي االإلزامي يف ت�رُشّف امل�سارف التجارية من 

نت املوؤ�س�سة قرو�سًا �سغرية ملا يرتاوح بني 750 و800 م�رشوع �سغري؛واأّمنت  دون فوائد، �رشط اأن ُت�ستثمر يف م�رشوعات تنموية. ومنذ اإن�سائها حتى اليوم، اأَمّ

فر�ص عمٍل ملواطنني كثريين.

"بادر وما تهاجر"
املبادرة  ن�رش روح  لبنان، بهدف  االأعمال يف  قادة  �سابة من  و  �سابًا   40 2005 و2006 مببادرة من  تاأ�س�ست بني عامي  الربح،  ى  تتوَخّ "بادر" جمعية ال 
وم�ساندة ال�سباب اللبناين لتطوير م�رشوعاتهم وَحفْز النمو االقت�سادي يف لبنان. ومنذ انطالقتها ، جنحت "بادر" يف اخرتاق جدار الواقع ال�سيا�سي ال�سعب 

د، واأطلقت �سندوقًا ا�ستثماريًا بقيمة 17 مليون دوالر لتمويل املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة. بيد اأَنّ هدف "بادر" يف تعزيز روح املبادرة ال يقت�رش  واملعَقّ

MIT En-" بادر" مع"  على تاأمني ال�سّق التمويلي للم�رشوعات، بل ي�سمل كذلك تركيز عملها على �سّقي التعليم و�سبكة االت�ساالت. ففي �سق التعليم تتعاون

د التعاون بينهما يف اإقامة اأول م�سابقة 
ّ
)MIT( يف "بو�سطن"، حيث جت�َس "ما�سات�سو�ست�ص" للتكنولوجيا  التابع ملعهد   ،"terprise Forum-Arab Region

مل�رشوعهما  م�ساندًة  دوالر   50،000 مبلغ  على  �سابان  لبنيان  رابحان  فيها  ح�سل   ،"MIT Arab Business Plan Competition“ لالأعمال  عربية 

اأ�ساتذة من معهد  واإكمال تعليمهما. وتخَلّل امل�سابقة انعقاد ور�سة عمل على مدى يومني تلَقّى فيها امل�ساركون تدريبًا يف الت�سويق واإدارة االأعمال على يد 

"ما�سات�سو�ست�ص". ويف الوقت ذاته اأطلقت "بادر" برنامج "اإر�ساد" الذي ُيختار مبوجبه �سباٌن موهوبون يف خمتلف جماالت التكنولوجيا والزراعة واالأزياء 
والغذاء والت�سميم ليحظوا برعاية اأع�ساء "بادر".ومن الذين اختريوا �سمن هذا الربنامج عن فئة الزراعة رمزي جلبوط الذي راأى باأم عينه كيفي حتول م�رشوعه 

لزراعة الزعفران اإىل واقٍع ملمو�ص ب�رشعة.
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"نحنا لبع�ش"
�ست املوؤ�س�سة اللبنانية لالإر�سال )LBC(، وهي حمطة تلفزيونية خا�سة، �ساعتني اأ�سبوعيًا لبث برنامج " نحنا لبع�ص" الذي بداأ ار�ساله يف اليوم الذي  خ�سّ

تال انتهاء حرب متوز )يوليو( 2006. وكان هدف الربنامج ح�سد الدعم املادي واملعنوي والنف�سي للمواطن العادي. وتنقل مقدمة الربنامج ماغي عون يف كل 

ل م�ساهدون لالإعالن عن تربعات اأو اأ�سكال اأخرى من  حلقة، ومب�ساعدة �سيوف كثرياً ما يكونون مو�سوع البحث، �سعوبات يعانيها املواطنون العاديون، فيت�سّ

رت LBC االإ�ستمرار يف بّث هذا الربنامج الذي �ساعد حّتى االآن حوال 500 عائلة. وبف�سل هذا الربنامج 
ّ
امل�ساعدة. ورغم اأن احلرب انتهت قبل زمن طويل، قر

مهّدت LBC الطريق اأمام املحطات اللبنانية االآخرى لت�سبح هي اي�سًا اأدوات للتغيري االإجتماعي.

موؤ�س�سة بنك �رصدار/ "اإ�سكوا"

"قافلة-فينيك�ص"  مع بنك عودة-  راً  اندمج موؤَخّ الذي  لبنك �رشدار  "�رشدار" –للتابعة  التي تقوم بها موؤ�س�سة  العديدة  التنمية املجتمعية  من بني مبادرات 

االإلكرتونية"  "القافلة  املبادرة حمَلّ م�رشوع  )Caravan-Phoenix(، وهي عبارة عن مدر�سة متنقلة جمهزة متامًا باحلوا�سيب و"االإنرتنت". وقد حّلت هذه 

ر يف 29 متوز )يوليو( 2006، خالل الهجوم االإ�رشائيلي على مدر�سة عيتا ال�سعب املتو�سطة، حيث حطت قافلته رحالها. اأما م�رشوع  )E-Caravan( الذي ُدِمّ

رة من االحتالل االإ�رشائيلي، وذلك من خالل تعليم مهارات احلا�سوب 
ّ
"فينيك�ص" البديل فيهدف اإىل متكني املجتمعات املحلية يف مناطق جنوب لبنان املحَر

اأمريكي. وي�ستهدف امل�رشوع خ�سو�سًا  300 دوالر  ال�سهري عن  امل�ستهدفة نحو 70،000 مواطن يقل دخل ربعهم  وتكنولوجيا املعلومات. وت�سم املنطقة 

ال�سباب والن�ساء واالأ�سخا�ص ذوي احلاجات اخلا�سة.

ات�سال  وجهازي  �سا�سة  مع   LCD "ليزر" وعار�ص  وطابعة  حة  م�سَطّ �سا�سات  ذات  �سخ�سية  حوا�سيب  ع�رشة  من  ب�سبكة  اجلديدة  االإلكرتونية  القافلة  زت  ُجِهّ

�ساتلي ونظام لتكييف الهواء وغري ذلك من التجهيزات، ف�ساًل عن تعديالت تتيح للمعوقني ج�سديًا اال�ستفادة من امل�رشوع. ويجرى التدريب على تكنولوجيا 

بني اأو التي ت�ستهدف 
ّ
�سة الإعداد مدِر املعلومات ا�ستناداً اإىل حاجات كّل من املجموعات. وترتاوح مناهج التدريب بني تلك التي ت�ستهدف املبتدئني وتلك املخ�سَّ

ذ امل�رشوع بال�رشاكة مع اللجنة االإقت�سادية االإجتماعية لغرب اآ�سيا )اإ�سكوا( التابعة لالأمم املتحدة وال�سندوق الكندي  املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة. وُينَفّ

املوجودة. املتحدة  االأمم  ووكاالت  املحلية  والهيئات  املعنَيّة  البلديات  جمال�ص  مع  بالتعاون  اخلا�سة  ال�رشكات  من  جمموعة  وترعاه  االإيطال،  والتعاون 

احلاجات اخلا�سة.

 االإطار 4.19 االأعمال يف خدمة التنمية: القطاع اخلا�ش
  

"�صنا" – "هلب ليبانون"
 Assurances Generales رشكة تاأمني خا�سة تعمل بال�رشاكة مع �رشكتي� )Societe Nationale d'Assurances، SNA( "رشكة التاأمني الوطنية "�سنا�

de France (AGE وAllianz. منذ عام 1963 تدعم "�سنا" بن�ساط املجتمع اللبناين عرب مروحة وا�سعة من امل�رشوعات الداعمة للثقافة والفن والتوعية البيئية 
وم�ساعدة املعَوّقني وتعليم االأطفال. وباخت�سار، فقد �ساندت هذه املبادرات العمل املدين يف �سياق تعزيز �سورة لبنان حمليًا وعامليًا. من اأهم م�ساريع �سنا 

ا�سرتاكها يف عام 1998 مع منظمة "هلب ليبانون" غري احلكومية بهدف اإزالة اآثار احلرب االأهلية وجتميل �سوارع بريوت. بداأ امل�رشوع بهدف متو�سط املدى 

رمى اإىل اإعادة تاأهيل اجل�سور واالأنفاق واالأبنية التي ت�رِشّرت خالل احلرب، وتنامى لي�سمل ال�سواحي الفقرية اأو مناطق احلرب ال�سابقة التي اأحاطت ببريوت. 

وبتوفري الرتميم لهذه املناطق بات امل�رشوع قادراً على تعزيز البيئة املحلية لتكون مو�سع افتخار لدي املقيمني فيها. ومَذّاك، وبدعم من عدد كبري من مانحي 

القطاع اخلا�ص، متكن حتالف "�سنا"-"هلب ليبانون" من جمع مئات اآالف الدوالرات كتربعات الإعادة تاأهيل البنية يف بع�ص اأكرث مناطق العا�سمة فقراً 

وعوزاً.

بالرغم من ات�ساع هذه اجلهود، ما زال ُينَظر اإىل االأن�سطة التنموية 

ي�ستطيع  كاأداة  ولي�ص  »اإ�سافية«،  اأو  عية  تطوُّ كاأعمال  عامة 

اأجل  اأخرى من  اأطراف  التعاون مع  القطاع اخلا�ص من خاللها 

تنمية  على  املدى  بعيد  اأثر  ذات  تكون  اأن  ميكن  بطرق  التغيري 

البالد، وبالتال على م�سالح هذا القطاع. ومازال من ال�رشوري 

اأْن تتجاوز جهود منظمات كثرية من القطاع اخلا�ص امل�ساهمات 

عية اخلريية واالنتقال اإىل مزيد من اال�ستثمارات االجتماعية  التطوُّ

من  وبالرغم  ذلك،  على  عالوة  اال�ست�رشافيَّة.  واالإدارة  املهيكلة 

االأعمال اخلريية وحتّمل م�سوؤوليات  ال�رشكات يف  انخراط  تزايد 

كما  قة 
ِّ
ومتفر م�ستَّتة  اخلا�ص  القطاع  جهود  مازالت  اجتماعية، 

ظّلت ا�ستثماراتها حمدودة يف ال�رشاكة من اأجل التنمية.

5.3 ال�رصاكات بني القطاعني العام واخلا�ش

املبادرات  من  ت�سكيلة  اأُطِلقت  اجلهود،  تلك  اإىل  باالإ�سافة 

احلقل  يف  امللمو�سة  املادية  احلاجات  لتلبية  اخلا�سة  العامة/ 

عدد من ق�س�ص جناح هذه  االجتماعي؛ وهي جهود جتّلت يف 

دة  حمدَّ حاجة  مع  التعامل  املثال  �سبيل  على  ومنها  ال�رشاكة 

اأو  منها،  ت�رّشبوا  اأن  بعد  املدار�ص  اىل  االأطفال  اإدخال  كاإعادة 

معاجلة الهوة التقنية بني معلمي املدار�ص املتو�سطة والثانوية 

به  ا�سطلع  الذي  الدور  يف  النجاح  وجتّلى   .]4.20 ]االإطار 
نتيجة  واملت�رشِّرة  املهدَّمة  اجل�سور  اإعمار  يف  اخلا�ص  القطاع 

احلرب االإ�رشائيلية على لبنان يف عام 2006.
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 االإطار 4.20: �رصاكة من اجل لبنان - اإيجاد م�سار نحو االإ�ستقرار والنمو االقت�ساديني

 )Partnership for Lebanon، PFL( "انطلقت "ال�رشاكة من اأجل لبنان

عقب حرب متوز )يوليو( 2006 مببادرة من منظمات القطاع اخلا�ص و�رشكاته وب�سورة رئي�سية من قبل "�سي�سكو" و"غفري" و"اإنتل" و"مايكرو�سوفت" و

OXY- باال�سرتاك مع مكتب رئي�ص الوزراء واملنظمات احلكومية االأخرى، ف�ساًل عن املنظمات غري احلكومية. وقد حَدّدت "ال�رشاكة من اأجل لبنان" هدفها 
البعيد بتعزيز اال�ستقرار والنمو االقت�ساديني، وذلك بتنفيذ م�رشوعات عَدّة يف م�سارات عمل رئي�سية خم�سة.

االإغاثة املبا�رشة يف املناطق املت�رِشّرة من  اال�ستجابة حلاجات  "ال�رشاكة" على  زت  رَكّ  ،2008 ذاته من عام  ال�سهر  2006 وحتى  )�سبتمرب(  اأيلول  فبني 

ن هذا الن�ساط اإن�ساء 10 مراكز لتكنولوجيا املعلومات ومراكز مهنية ومراكز تدريب،  احلرب بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية العاملة يف لبنان. وت�سَمّ

بة على حتديد مواقع االألغام.
ّ
ودعم 12 مدر�سة ر�سمية قليلة التجهيز، وم�ساعدة 560 عائلة يف اإعمار منازلها والتكفل بنفقات 3 كالب مدَر

اأجل  "ال�رشاكة من  رت  ز القرن احلادي والع�رشين عرب بنية حتتية تكنولوجية معلوماتية، طَوّ التناف�ص يف اقت�ساد املعرفة الذي ميِيّ ومل�ساعدة لبنان على 

ن روؤية وخريطة طريق و�سيا�سة واإطار عمل تنظيمي-قانوين وبناء �سبكة وحافظة  لبنان" ا�سرتاتيجية وطنية عري�سة لال�ستثمار يف البنية التحتية تت�سَمّ

اأعمال؛ فنتج عن ذلك اإن�ساء اأول مركز لتبادل "االإنرتنت" يف لبنان، وثاين املراكز يف املنطقة، حيث ُقِدّمت لـموؤ�س�سة "اأوجريو" و�سالت ات�سال فائقة بغية 

.)International Internet Gateway( تاأ�سي�ص بوابة "اإنرتنت" دولية

اخلارج،  يف  كربى  �رشكات  لدى  ليعملوا  لبنانيًا  �سابًا   25 لبنان"  اأجل  من  "ال�رشاكة  اأوفدت  وتعليمها،  العاملة  القوة  تدريب  مو�سوع  وملعاجلة 

لبنان" اأكادميَيّة  اأجل  "ال�رشاكة من  عت 
ّ
و�َس كما  لبنان.  التدريبية يف  يكملون فرتتهم  �سابًا   40 اإىل  اإ�سافة  فيه،  ويعرثوا على عمل  لبنان  اإىل  وليعودوا 

اأكادميية  عت 
ّ
16 الالزمة، كذلك ُو�س الـ  اأكادمييات تكنولوجيا املعلومات  اأهلية ومدار�ص ثانوية مع افتتاح  "�سي�سكو" لل�سبكية االألكرتونية لتطال مراكز 

 375 بت 
ّ
ودَر الثانوية،  الرباجنة  برج  ملدر�سة  حا�سوبًا  وع�رشين  بخم�سة  وترَبّعت  اللبنانية،  اجلامعات  لت�سمل  املعلومات  لتكنولوجيا  "مايكرو�سوفت" 

.)Intel Teach Program( "اإنتل" معلمًا �سمن برنامج تعليم 

ويف القطاع اخلا�ص، تعمل "ال�رشاكة" على خلق فر�ص عمل، وتطوير �سناعات رئي�سية، وذلك بتحديد حجم الراأ�سمال النقدي اأو مبالءمة الفر�ص املتاحة 

"بايتك" )Beytech( اال�ستثماري لدعم موؤ�س�سات تكنولوجيا املعلومات  اأمريكي يف �سندوق  اأمام م�رشوعات االأعمال اللبنانية. وقد ا�سُتثمر مليون دوالر 

لت "ال�رشاكة" زيارة عدة بعثات جتارية اأمريكية للبنان. واالت�ساالت ال�سغرية واملتو�سطة. كما �سَهّ

بنت  ال�سعب،  علما  )النبطية،  رة  املت�رِشّ املناطق  يف  اأهلية  اجتماعية  مراكز   5 لبنان" تاأ�سي�ص  اأجل  من  "ال�رشاكة  دعمت  االأهلية،  باملجتمعات  ولالت�سال 

ُبعد"  عن  الطب  "برنامج  ودعمت  التقني،  التدريب  وزادت  واالت�ساالت،  املعلومات  لتكنولوجيا  حملية  م�رشوعات  ونَفّذت  بعلبك(،  الرباجنة،  برج  جبيل، 

)Telemedicine Program( الذي ربط املركز الطبي التابع للجامعة االأمريكية يف بريوت مب�ست�سفى النبطية احلكومي.

 االإطار 4.21: اال�ستنتاجات الرئي�سية امل�ستخل�سة من الق�سم اخلام�ش

باإيجاز...

  يف لبنان جمتمع مدين ن�سيط جداً، وخ�سو�سًا املنظمات غري احلكومية. وهذه ت�سطلع بدور حا�سم يف تقدمي اخلدمات االجتماعية اإىل خمتلف اجلماعات واالأفراد، 

قة وتتداخل يف اأحيان كثرية.
ّ
لكّن هذه اجلهود غري من�س

  ُحيِّدت النقابات ب�سبب الت�سيي�ص املفرط على ح�ساب الق�سايا اجلوهرية.

  يقوم القطاع اخلا�ص بدور ن�سيط يف الدعم االجتماعي والتنمية. غري اأن العديد من هذه االأن�سطة ُتعترب ُمرجتلة وفائ�سة عن احلاجة ال تعك�ص القيم االأ�سا�سية وال 

تتوافق مع اأ�سول العمل. كذلك تت�سم هذه االأن�سطة باالإفرادية وتتباين بني م�رشوع واآخر.

 6. نحو حقوق املواطنة االجتماعيَّة

تتطلَّب معاجلة نطاق امل�سائل التي نوق�ست يف هذا الف�سل ال�رشوع 

امل�ساواة  ح�سبانها  يف  تاأخذ  �ساملة  اجتماعيَّة  ة  تنمويَّ خطة  يف 

نواً  البلد  نو  لتحقيق  �رشورّيني  رئي�سيَّني  كمبداأين  والعدالة 

اأكرث  م�ستقبٍل  نحو  تقدُّمه  و�سمان  الطويل  املدى  على  م�ستدامًا 

دد، تتكامل حقوق امُلَواَطنة االجتماعيَّة مع  اإ�رشاقًا. ويف هذا ال�سَّ

االإ�سالح على  اأن تبداأ عمليَّة  اإذاً،  الدميقراطيَّة. وينبغي،  امُلَواَطنة 

القطاعيَّة،  يا�سات  ال�سِّ يف  الرئي�سيَّة  االختالالت  معاجلة  م�ستوى 

اأو  الوقائيَّة،  ال�سحيَّة  عاية 
ِّ
الر اأو  التعليم،  جودة  اإىل  كالو�سول 

�سيا�سيَّة  اإرادة  تتطلَّب  االختالالت  هذه  ومعاجلة  العمالة.  فر�ص 

ا�ستهداف  اأف�سل  لتحقيق  الالزمة  �سيَّة  املوؤ�سَّ االإ�سالحات  لبدء 

وكذلك  الدَّولة،  �سات  موؤ�سَّ بني  ن  حم�سَّ تن�سيٍق  ولتحقيق  وفعالية، 

االأمر  يقت�سي  كما  والدوليَّة.  الوطنيَّة  والوكاالت  احلكومة  بني 

الني ملبادرات املجتمع املدين التي  مزيداً من الدعم والت�سجيع الفعَّ

امل�سكالت  للتخفيف من وطاأة بع�ص  راأينا- و�سيلة  كانت -كما 

ع الف�سل ال�ساد�ص من 
ّ
املرتبطة بالفقر وتداعياته الالحقة. و�سيتو�س

هذا التقرير يف معاجلة اخلطوات التي يو�سى باإتخاذها لتحقيق 

من  جزءاً  اعتبارها  ينبغي  خطوات  وهي  االأهداف؛  هذه  بع�ص 

رزمة اأكرب واأ�سمل البّد منها ملتابعة امل�سرية نحو دولة املواطن.
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 1. مقّدمة

ها ثقافة الدولة وثقافة املجتمع. ومهما  امُلَواَطنة ثقافة اأ�سا�سًا. اإنَّ

يكن املجتمع منق�سمًا فاإنَّ امُل�سَتَك -من �سلطٍة وقانوٍن وثقافٍة 

ا يتاءى. ومنِط حياٍة- هو دون �سك ف�ساٌء للُمَواَطنة، اأكرث ممَّ

مل يكن ا�سُم لبناَن قبل اأن ترَت�ِسَم حدوُد الدَّولة ُمطاِبقًا ملا هو عليه 

احلاليَّة.  مكوِّناته  على  مفرو�سًا  وال  غريبًا  يكن  مل  لكنَّه،  اليوم، 

لكلٍّ من جماعاته تاريخها اخلا�ص و�رصاعها على تاريخ لبنان 

بح�سب اأحمد بي�سون ، وغالبًا ما تن�سب فيه لنف�سها �سناعة لبنان. 

ولكّن هذه التواريخ املت�ساربة تدور يف اأكرث اأجزائها يف ما هو 

 ومهما يكن من �سحة هذه التواريخ، فاإنَّ اأ�ساطري 
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لبنان احلايل.

اجلماعات اللبنانية عن نف�سها انتهت اإىل اأن ُتطاِبق وجوَد لبنان 

وتبني على حدوده. واالأمر يدل على اأنَّ فكرة »الكوالج« اللبناين، 

املوؤلَّف من تلفيق جغرايف، لي�ست اأكرث ا�سطناعيًة من »الكوالج« 

هذه  اأنَّ  يعني  ذلك  ال�سوري.  اأو  العربي  الوطن  يكونه  قد  الذي 

عًا على �ستَّى بقاع ما �سار اإليه  اجلماعات وجدت تاريخها موزَّ

لبنان، ووجدته م�ستبكًا مع تواريخ اجلماعات االأخرى بعالقات 

متَّ�سلة من التحالف وال�رصاع والتبعيَّة. رمبا مل يكن لبنان حملَّ 

ها فيه بلداً ال وطنًا؛  تطّلع كلٍّ من هذه اجلماعات، ورمبا وجد بع�سُ

اأكرب مل يكن  اإىل وحدات  التي تتجاوزه  التطلُّعات  لكنَّه حتى يف 

 األي�ص الفتًا اأنَّ لبنان ن�ساأ -بكل تفاوتاته 
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جمهواًل وال مفرو�سًا.

و�سعوبة االنخراط فيه وتناف�ص جماعاته و�رصاع هوياته- من 

انف�ساليًا، وخا�سة من  تياراً  اأن يعرف تاريُخه امل�سطرُب  دون 

جهة هوؤالء الذين طاملا اعُترِبوا ملحقاٍت م�سافًة اإىل لبنان.. اإذ 

ب�سيعته  ال  االإ�سالمي،  املحيط  يف  انف�ساليٍة  حركٍة  اأيُّ  تن�ساأ  مل 

وال ب�سنَّته. وما بدا يف حرب ال�سبعينيَّات تياراً تق�سيميًا م�سيحيًا 

من  ق�سٍم  َة»  «قوميَّ كانت  اللبنانيَّة  ة  الوطنيَّ اأنَّ  رغم  ي�سمد،  مل 

اللبنانيني امل�سيحيني يف مواجهة قوميَّة امل�سلمني العربية، فاإنَّ 

البلد  بني  الق�سمة  نوع  من  كانت  والقوميَّة  الوطنيَّة  بني  الق�سمة 

والوطن، ويف احلالني فاإنَّ التَّعار�ص بينهما غري نهائي.

ة  متغريِّ عناوين  حتت  اللبناين  ال�رصاع  ف  يتوقَّ مل  ذلك  رغم 

ومتفاوتة. ف�رصاع الوطنيَّات والقوميَّات يلتب�ُص ب�رصاع النَّعرات 

فاملجتمع  ال�رصاع.  دائمًا  هناك  لكْن  الطائفيَّة،  والع�سبيَّات 

اللبناين عربَّ عن نف�سه باالنق�سام الذي ي�ستقطُب وميلك ديناميَّة 

ف الدعاوى الكبرية فيه عن اأر�سيَّة  اجتماعيَّة، ثمَّ �رصعان ما تتك�سَّ

امل�ستويات  على  املتوايل  ال�رصاع  يكون  واأنَّ  بدَّ  وال  طائفيَّة. 

املختلفة )ماكرو قوميَّات ووطنيَّات( اأو )ميكرو طوائف ومناطق( 

تتمُّ على مهٍل  اأو مناطق و�سطى. كانت  ن�سوء منطقة  اأ�سعف  قد 

عملية ا�ستاٍك وجمع بطيئة، لكن اأكيدة، من دون اأن حتقِّق الكثري 

اإىل حملها  اال�ستقطابات  التي تعيد  والنِّزاعات  االنفجارات  اأمام 

ة  اجتماعيَّ اأ�س�ص  دون  لي�ست  هذه  اال�ستاك  وعملية  االنق�سامي. 

اأن  دون  متر  تكن  مل  القا�سية  فالنِّزاعات  وتاريخيَّة؛  وثقافيَّة 

منذ  اّته  -الذي  اللبناين  املجتمع  منوَّ  اأنَّ  كما  درو�سًا،  تتك 

الثقايف  والت�سابه  وتعزيز  التقارب  وجوه  زيادة  اإىل  اال�ستقالل 

ك املجتمع املدين، 
ّ
واالقت�سادي، وازدهار الطبقة الو�سطى وحتر

اأو  االأفق م�رصوعًا توحيديًا،  اأن يتك يف  ليح�سل دون  مل يكون 

«�سمني»  مبجتمع   
َ
ي�ِسي اأو  لل�رصاعات،  �سلميَّة  وجهة  اإىل  ي�سري 

ها عملية  ى االنق�سامات ال�سديدة التي ال حلَّ مبا�رصاً لها. اإنَّ يتخطَّ

اأو  كثرياً،  ر  تتاأثَّ اأحياٍن  يف  وهي  لمي،  ال�سِّ التَّالقي  بطيئة،عملية 

ف، لكنها مع ذلك ت�ستمر. تكاد تتوقَّ

وحقوق  والقانون  الدَّولة  اإىل  يتَّجه  الذي   
ُّ
ال�سمني املجتمُع  هذا 

راً  موؤطَّ لي�ص   
ِّ
االجتماعي لم  وال�سِّ ة  الفرديَّ وامل�سوؤوليَّة  االإن�سان 

ال  لكنَّه  االنق�سام،  عالقات  من  حمدود  تفلُّت  ه  اإنَّ االإطالق.  على 

ل هام�سًا.. فما من وجهة جامعة وال مراجع وال  يزيد عن اأن ي�سكِّ

ة اأو اجتماعيَّة. وميكن، هكذا، احلديث عن نوع من  �رصعيَّة �سيا�سيَّ

من  بق�سٍم  ر  نفكِّ خلفيًا.  نقل  مل  اإن  مواٍز،  جمتمٍع  وعن  االغتاب 

البيئيَّة  املثقَّفني واجلمعيات  بعد احلرب وبجانب من  ما  �سبيبة 

والثقافة وغريها؛ ولي�ست هذه، جمتمعًة، قوًة ثانويًة، لكنَّها تظلُّ 

مبعرثًة، وال تد وجهة الجتماعها. فمنذ تاأ�سي�ص لبنان واحلراك 

اال�ستقالل على  دولة  قامت  ولقد  بال�رصاع،  االجتماعي مرهون 

لت  حتوَّ دائمة.  ُمناَزَعٍة  مو�سع  ظال  اللذين  واالنق�سام  التفاوت 

لذلك،  عليها،  وا�ستحال  ال�رصاع؛  لتوليد  وحمٍلّ  �رصاٍع  اإطار  اإىل 

اأن ت�ستقلَّ ن�سبيًا عن املجتمع الذي ظلَّ يت�سارع عليها. وقد وجد 

 »النظام«، بل يف 
َ
هذا ال�رصاع -اأو االنق�سام- معادله يف ما ُدِعي

.. يف �رصعة الكيان اجلديد وميثاقه. 
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يغة اللبنانيَّة  ال�سِّ
َ
ما ُدِعي

هكذا، ومنذ البداية، عار�ص النظام وال�سيغة الدولة التي وجدت 

ل  التدخُّ اأ�سرية قانون ينّظم املجتمع طائفيًا، عاجزًة عن  نف�سها 

 الوحيد الذي 
َّ
م بحركته. لقد كان لبنان البلد العربي فيه اأو التحكُّ

بانق�ساماته  االعتاف  وكلَّفُه  فوقيًا،  مثااًل  الوحدة  من  يتَّخذ  مل 

تعل  هذه  االنق�سام  اأولوية  اأنَّ  غري  وفيها.  لها  حبي�سًا  البقاء 

ال�رصاع الثقايف اأو ال�سيا�سي-الثقايف »مّطاطًا« ومتقلبا. كلُّ ما 

ال يخدم ال�رصاع يبدو ثانويًا. هذا ما يجعل ثقافة امُلَواَطنة قليلة 

ًة لها، وال  ًة وواقعيَّ الفعالية، والوعظ بها ال يعني ترجمًة �سيا�سيَّ

دعوى  كلَّ  اأنَّ  فالوا�سح  اجتماعيَّة.  ة  قوَّ اإىل  لها  البتَّة حتوُّ يعني 

، واىل ذلك احلني تبقى يف 
ٍّ
اإال بح�ساٍب م�ستقبلي ُتقَبل  دة ال  موِحّ

ات. انة الطوباويَّ خزَّ

الف�سل اخلام�س

الثقافة و�ُسوؤال املَواطنة

234 بي�سون، اأحمد، 1989، ال�رصاع على تاريخ لبنان، من�سورات اجلامعة اللبنانية.
 طاملا جرى حديٌث عن رف�ص االأقلِّيات امل�سلمة للبنان، لكنَّ حتقيقًا اأدقَّ ينتهي اإىل اعتبار 
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اأنَّ احلديث  ا هي من �سنع امل�سيحيني. كما  اأكرث ممَّ اللبنانيَّة« من �سنع امل�سلمني  »ال�سيغة 

الدائم عن انف�سالية طرابل�ص وجبل عامل لي�ص دقيقًا، واإذا �سحَّ على حوادث جزئية، فاإنه مل 

ر بع�ص خطب عبد احلميد كرامي، ناهيك عن ريا�ص ال�سلح  ل اإىل وجهة. يكفي اأن نتذكَّ يتحوَّ

وعن اأقوال مثقفي جبل عامل، لت�ستنتج اأنَّ الوحدة ال�سورية اأو العربية مل تكن �سوى تطلٍُّع اأو�سع 

 ال يلغي لبنان وال يتعار�ص مع وجوده.
ٍّ
من لبنان وم�رصوٍع م�ستقبلي

يغة اللبنانيَّة راجع الف�سل الثالث من هذا التقرير.  ملزيد من املعلومات عن ال�سِّ
236
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ُة نف�ُسها اأن حتافظ على وجٍه  مع هذا، تتعّمد اخلطاباُت االنق�ساميَّ

الذي  االأمر   ، توحيديٍّ بطالٍء  انق�ساميَّتها  ِويه  مَتْ وعلى  توحيديٍّ 

اع حيلة -اإذا جاز التعبري- ويدعونا اإىل  يجعل من ثقافة ال�رصِّ

نا اأمام درجة عالية من التَّظاهر. واإذا مل تكن امُلَواَطنة  التفكري باأنَّ

ثقافة املجتمع حقَّ لنا اأن نت�ساءل عن هذه الثقافة التي جندها 

�سوى  بكلمٍة،  تكون،  ال  وقد  مكتوبة؛  وغري  غائرًة  االأغلب  يف 

ها بالتاأكيد لي�ست امل�ساواة، وال احلقوق  ثقافِة االنق�سام نف�سه. اإنَّ

ة. اإذ  امل�ستكة، وهي، بالتايل، لي�ست القانون وال الف�ساءات العامَّ

القانون والعاّم  التفاوت وانتهاك  قد تكون، بخالف ذلك، ثقافة 

الثقافة  هذه  �سحية  هي  الدولة  اأنَّ  الوا�سح  ومن  وامل�ستك. 

ومن  له،  �ساحٍة  اإىل  اع  لل�رصِّ ناِظٍم  من  حتولها  التي  ال�سمنيَّة 

اإىل  للقانون  ركيزٍة  ومن  للتفاوت،  حملٍّ  اإىل  للم�ساواة  �سماٍن 

هدٍف لالعتداء والتَّناُزع املافياوي على انتهاكه.

اأ�سا�ص  هو  فاالنق�سام  الب�ساطة.  بهذه  لي�ص  ذلك،  مع  االأمر،  لكنَّ 

نظاٍم ال يجد نهايته فيه، وهو اأ�سا�ص �سيغٍة ال ت�ستطيع اأن تبقى 

ُمتناِزَعة مع الدولة نهائيًا. واإ�سعاف الدولة هو النتيجة الطبيعية 

لكنَّ  اللبناين،  التاريخ  �سياق  يف  يوٍم  كلَّ  د  يتاأكَّ وهذا  للنظام، 

ها واقع وجهاز واإدارة، وال ميكن اأن  الدولة لي�ست فقط طوبى. اإنَّ

اع على الدولة  وائفي. اإنَّ ال�رصِّ تبقى اإىل االأبد ملبِّيًة لالنق�سام الطَّ

 الأب�سط القواعد، وال ميكن لهذا اإال 
ٍّ
ل مع الوقت اإىل حتٍدّ علني يتحوَّ

ل مع الوقت ا�ستفزازاً الأيِّ وعي. اأن ي�سكِّ

لي�ست عطالة هذا الوعي مو�سع �سك، لكنَّ لهذا الوعي تاريخًا، اإّن 

اللبناينَّ  االأدب  ُيطالع  وَمن  اال�ستقالل؛  قبل  منذ  موجودة  بذرته 

ٍر 
ُّ
-يف تلك الفتة اليتيه عنها. واإنَّ اأفكاراً عن ثقافٍة واحدٍة وحتر

خياراٍت  اإىل  وخروٍج  والقبليَّني  االإقطاعيَّني  والتقليد  العرف  من 

وال  قرن  قرابة  منذ  ن�ساأت  وراأيه،  الفرد  حلقوق  وتاأكيٍد  ة 
َّ
حر

اإىل  جميعها  تدلُّ  واحلروب  اع  ال�رصَّ درو�ص  اإنَّ  ثم  تتواتر.  تزال 

ونظاٍم  ي�سمنها  وقانوٍن  لالأفراد  مت�ساويٍة  اإال بحقوٍق  اأْن ال حلَّ 

اآل  الذي  االإقطاعي  العائلي  والت�سل�سل  وائفي  الطَّ النِّزاع  ى  يتخطَّ

اإىل االإنحبا�ص فيه. هذا ال يزيد عن اأن يكون وعيًا، لكنه وعي ال 

بديل منه. واإذا كانت احلروب اللبنانية هي، يف وجٍه منها، نتيجة 

االجتماعية؛  وامل�ساواة  والطوائف  والدولة،  النظام  وتعار�ص 

وثقافته  املجتمع  لقواعد  م�ست�ساًل  افت�ساحًا  اأي�سًا  كانت،  واإذا 

ة واالإقطاعية، والتي  الواقعيَّة -التي تراوح بني القبليَّة والعن�رصيَّ

يجعل اندماجها يف الدولة بهذه االأبعاد، فاإنَّ ما ي�سعى التقرير اإىل 

ان يف َعَلٍن من الواقع  تبيانه هو اأنَّ اهتاًء وتاآُكاًل متزايدين يتمَّ

دائمًا  موجود  �سمنيًا  اً  م�سادَّ وعيًا  واأنَّ  والتاريخ،  واملجتمع 

ثقافٍة  فاأكرث  اأكرث  ينغر�ُص  اإنه  منه..  بديل  ال  اأُفُق  ملخرج مقتح 

اأفكار  تتحّول  واأن  فعالية،  ذات  الوقت  مع  تغدو  اأن  بدَّ  ال  لُنَخٍب 

ة. ة واإىل قيٍم عامَّ امل�ساواة وامُلَواَطنة واخليار الفرديِّ اإىل قوَّ

طوياًل  خما�سًا  اوية  الزَّ هذه  من  اللبنانية  احلروب  تكون  قد 

�ص الواقع 
ّ
لعملية تاريخيَّة، اإيجابيتها الوحيدة هي ديناميَّة تِعر

النظام  بني  املتفاقم  التَّعاُر�ص  ولك�سف  لالفت�ساح  باال�ستمرار 

نظاٍم  ة  ِويَّ وما�سَ تخلُّف  وُترِبز  التاريخي،  واالأفق  وائفي  الطَّ

العوملة  يف  االنخراط  متزايد  جمتمٍع  اأمام   
ٍّ
واجتماعي  

ٍّ
�سيا�سي

كٌة، وما يريد هذا التقرير قوله هو 
ِّ
ها تناق�ساٌت متحر والع�رص. اإنَّ

يبدو  قد  ُمَت�ساِرع  اأمام حراٍك  بل  تاريخي،  ركوٍد  اأمام  ل�سنا  نا  اإنَّ

 على درو�ٍص 
َّ
عنيفًا وغري م�ستقر، لكنَّه لن يجد بدياًل من اأن ي�ستقر

ووعي، هي يف النهاية، ح�سيلته التاريخيَّة ومرياثه. لي�ست هذه 

لبنان  خما�ص  كان  واإذا  بة.  ومركَّ اإ�سكاليَّة  لكنَّها  متفائلة  نظرة 

موؤملًا فالأنَّ عمليًة تاريخيًة فعليًة حت�سل، والأنَّ هناك خما�سًا.

 2. مفاهيم

الثَّقافة التي نعنيها، هنا، هي هكذا بالقيا�ص اإىل امُلَواَطنة.. ذلك 

بو�سفها  الثَّقافة  لها  اأوَّ ثالثة،  م�سائل  اأو  م�ستوياٍت  ي�ستدعي  ما 

ها الثقافة التي مل تعد، اأو مل تكن ثانويًة  م�رصوعًا للُمَواَطنة، اأي اإنَّ

ُمطاِبقًة لواحدٍة من الع�سبيَّات، الِحَمًة لها. فهذه ال تتعاىل على 

ها اندرجت  النَّعرات اأو تتّخل�ص من التّغي بها واحل�ّص عليها اإال الأنَّ

راً، بذور م�رصوٍع  يف م�رصوٍع اأ�سمل. ونقد الع�سبيات يحمل، ولو مبكِّ

فلبنان،  للُمَواَطنة.   
ٍّ
�سيا�سي ت�سيٍد  اأيَّ  هذا  �سبق  واإن   ،

ٍّ
ُمَواِطني

مثاًل، مل يكن حا�رصاً يف عقل جربان خليل جربان ال�سيا�سي مثاًل، 

لكّن اأدبه حمل م�رصوعًا ُمَواِطنيًا من دون هذا التحديد. وامل�ساألة 

اأو  قيٍم  منظومة  بذلك  نعنيه  وما  للُمَواَطنة،  ثقافٌة  هي  الثانية 

للُمَواَطنة ال تنفيها اخلالفات،  قوا�سَم ت�سّكل يف ما بينها حدوداً 

ل هي يف ما بعد اإطاراً ملعاجلتها وحلِّها. فنقد الطائفيَّة،  وقد ت�سكِّ

اللبنانيَّة،  النَُّخب  عليها  تلتقي  التي  اخُلال�سات  من  واحٌد  مثاًل، 

اأن  وميكن  راهن.  اأو   
ٍّ
عملي مقابٍل  دون  نظريًا  ّحداً  هذا  بدا  واإْن 

نتكلَّم، بالطريقة نف�سها، على م�رصوع الدولة وعلى الدميقراطيَّة. 

ة وبني واقٍع اأثخنته  والّهوة كبرية بالطبع بني هذه كحدوٍد نظريَّ

لكنَّنا جند فيها مقومات ثقافٍة  اخلالفات واحلروب واملخاوف؛ 

فالوا�سح  امل�ستكة«.  »الثَّقافة  اآخر هو  ا�سمًا  قد حتمل  ُمَواِطنيَّة 

ة اأو بدت لوقٍت  ت ترجمتها ال�سيا�سيَّ اأنَّ مثل هذه الثَّقافة، ولو تعرثَّ

للنُّخب  الوحيدة  الوجهة  ذلك  مع  تبقى  ترجمة،  غري  من  طويٍل 

ا امل�ستوى الثالث فهو ثقافة الدِّفاع  والدَّولة واخلطاب امُلعَلن. اأمَّ

ولو  يتَّ�سل،  امل�ستوى  وهذا  �سبيلها،  يف  والن�سال  امُلَواَطنة  عن 

�سعيفة.  االآن  اإىل  تزال  ال  التي  امُلَواَطنة  قوى  بوجود  بعيٍد،  من 

فالوا�سح اأنَّ اخلالفات ت�ستغرق املجتمع اللبناينَّ يف معظمه، وال 

تتك جماٌل لاللتفاف حول اأهداٍف ت�سُعُب تزئتها وتخ�سي�سها. 

االأمر  لكنَّ  كهذا،  ن�ساٍل  يف  تنخرط  فة  مثقَّ ق�رصة  بالطبع  هناك 

بح�سب  يزيد  اأو  يت�ساءل  الذي  االجتماعي،  بنفوذها  مرهون 

قاق �سفراً. الظروف، ويغدو يف حال االحتدام وتفاُقم ال�سِّ

عن  كثرياً  ينف�سل  ال  كلبنان  بلٍد  يف  بامُلَواَطنة  الوعي  اأن  غري 

توؤمن  ال  الدولة  تتناه�ص  التي  فالع�سبيات  الدمُيقراطي.  الوعي 

على  تت�سارع  ناحية  من  ها  اإنَّ ة.  والقانونيَّ ال�سيا�سيَّة  بامل�ساواة 

�سات.  واملوؤ�سَّ بالقانون  تتالعب  اأخرى  ناحية  ومن  االمتيازات، 

دائمًا  ت�سعى  اإذ  الدميقراطي،  الوعي  مع  �رصاٍع  يف  والع�سبيات 

  اإنها 
ٍّ
ة - يف نطاٍق �سبه عائلي للت�سّلط واال�ستئثار وح�رص الهويَّ

اإرهاٍب داخل الع�سرية الواحدة، الأيِّ تظاهٍر فرديٍّ اأو ان�سقاٍق ُمعَلٍن 

ورفٍع الأيِّ خالٍف مع اجلماعات االأخرى اإىل م�ستوًى وجوديٍّ واإىل 

والقانون  للدولة  و�رصاعاته  املجتمع  واختاق  ة،  الهويَّ م�ستوى 

ة وامل�ستكة. والتعدِّي على الف�ساءات العامَّ
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وائفي،  َواُزن الطَّ ال ميكننا اأن نتكلَّم على دميقراطية لبنان خارج التَّ

ال�رصاع  م  البتَّة ينظِّ فاإنَّ م�ساراً غري دميقراطي  ويف ما عدا ذلك 

اأنَّ  �سك  وال  وعالقاته.  املجتمع  وحركة   
َّ
وال�سيا�سي  

َّ
االجتماعي

كما  الدميقراطية،  موازاة  يف  الناحية،  هذه  من  ت�سري،  امُلَواَطنة 

 اإنها وعي اأكرب بامل�ساواة القانونيَّة، 
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اأثبتت تارب عدَّة يف العامل.

من  ة  الهويَّ واإخراج  ال�رصاعات  عن  وحتييدها  الدولة  وا�ستقالل 

، وتناُول اخلالفات باحلوار دون رفعها اإىل م�ستوًى 
ٍّ
النطاٍق العائلي

. ال بدَّ اأنَّ  ة، واإطالق كلِّ تظاهٍر فرديٍّ وجوديٍّ واىل م�ستوى الهويَّ

ااًل لثقافة املواطنية. واإذا كانت املنطقة  ي�سّكل هذا كّله اأ�سا�سًا فعَّ

الدميقراطية  وو�سعت  الوطني«،  »اال�ستبداد  من  نوعًا  َعَرَفت  قد 

يف تعار�ٍص مع امُلَواَطنة، فاإنَّ االأمر غري قابٍل الأن يتمَّ على هذا 

اإذ ال ي�سعنا، هنا، اأن نت�سّور ا�ستبداداً وطنيًا ال  النحو يف لبنان؛ 

ُمَواَطنة ال  ر  االأخريات.. وي�سعب ت�سوُّ ت�سّلط جماعٍة على  ُي�سِمر 

ت�ستوعب كل اجلماعات. هكذا نرى اأنَّ تعميق الدميقراطيَّة اللبنانيَّة 

اأي�سًا، تعميق للُمَواَطنة. فالدميقراطية هي، يف كل االأحوال،  هو، 

ة. واإنَّ عقَل امل�ساواة، عقَل الدولة، عقَل  م�ستقبل امُلَواَطنة اللبنانيَّ

احلوار، هو، يف اآٍن معًا، الوعي الدميقراطي والوعي امُلَواِطني معًا.

ة والعنف ة والطائفيَّ  3. الدميقراطيَّ

تتغذَّى  الدَّولة  يف  امُلنَخِرَطة  اللبنانيَّة  وائف  الطَّ اأنَّ  يبدو  لذلك، 

داخلها، وتفتك  الدَّولة من  ِوّف  ُتَ ها  اإنَّ الدولة.  ال�رصاع على  من 

من  وهي،  القانون.  على  للتعدِّي  بوؤٍر  اإىل  وحُتوِّلها  �سات  باملوؤ�سَّ

يف  حتمل  هي  اأو  وخارجها،  الدَّولة  داخل  دوٌل  اأخرى،  ناحية 

، جنني هذه الدُّول والقابليَّة لها. لها �سيا�ستها  داخلها، على االأقلِّ

و�سلطاتها  املدينُّ  وجمتمعها  اخلارجيَّة  وحتالفاتها  ة  اخلا�سَّ

البديلة، وقد اأثبتت الظروف كم هي قادرة، وب�رصعٍة ن�سبيَّة، على 

غري  والدَّولة  القانون  اأنَّ  يبدو  ما  �رصعان  اإذ  راِدَعة،  ٍة  قوَّ اإيجاد 

اع عن  اع، و�رصعان ما يخرج ال�رصِّ قادرين على ا�ستيعاب ال�رصِّ

ما  و�رصعان  و�رصيح.  مبا�رٍص  عنٍف  اإىل  ل  ويتحوَّ احلدَّين  هذين 

يطيح العنف بالدَّولة والقانون ويخرج اإىل الَعَلن والفعل. بالطبع، 

لذا ي�ستحكم  القابليَّات،  لي�ست اجلماعات على حدٍّ �سواء يف هذه 

االأقوى واالأكرث ا�ستعداداً باالأُخَرَيات. 

اإننا اأمام نظاٍم ن�سيُجُه العنُف الذي يهّدد دائمًا باأْن يخرج من اأيِّ 

د؛ اأي اأنَّ لبنان يف مكاٍن ال تنفع  نظاٍم اأو ترميٍز اإىل َفَلتاٍن غري مقيَّ

خرية،  ة التي قد تغدو اأحيانًا َمَثاراً لل�سُّ ة واملعنويَّ ة الرمزيَّ فيه القوَّ

ات العنف واآليَّاته.   كلُّه َتَبعًا الأولويَّ
ُّ
وقد ينقلب النظام االجتماعي

تعٍدّ  نظاُم  فالعنف  االآن.  لبنان  فيه   
ُّ
ما مير تقريبًا  هذا  اأنَّ  ُبدَّ  ال 

والعنف  ؛  ق�رصيٍّ وَتَراُتٍب  وت�سلٍُّط  ا�ستقواٍء  نظاُم  هو  والم�ساواة، 

ه يحّل خارجها عالقاٍت وتراُتباٍت ال تتَّ�سل  ه �سد الدولة الأنَّ موجَّ

، ويقيم لذلك نظامًا 
َّ
ك االأ�سا�سي

ِّ
بها. ويغدو العنف، مع الوقت، املحر

، وينتهي االأمر ب�سلِّ االأخري اأو ا�ست�سعاف 
ِّ
ُمَواِزيًا للنظام ال�رصعي

عى اإيديولوجيا م�ستكًة اأو حتَّى واإحلاقه. اإنَّ نظام العنف، ولو ادَّ

ومهما  ائفة؛  الطَّ اأو  اجلماعة  اأ�سا�سه  متييٍز  نظاُم  فهو  ُمَواَطنة، 

من  هما،  واال�ست�سعاف  االإحلاق  فاإنَّ  املت�سدِّرة  ائفة  الطَّ عت  ادَّ

ناحية اأو اأخرى، قانوُن هذا النظام. باخت�سار، ال متلك امُلَواَطنة 

ائفي، وال متلك بالطبع حّظا مع نظام العنف  جمااًل مع النظام الطَّ

والع�سكرة الطائفيَّني.

 الإطار 5.1: خطوة واحدة )مئة ق�سة وق�سة(

خطوة واحدة تف�سلنا عن مرادنا، عن التقّدم. خطوة واحدة تف�سلنا عن 

ل مبدعًا عرب  النجاح، عن االآخر، عن التوا�سل. فماذا لو كان هذا التَّوا�سُ

الفن؟ وَمن اأف�سُل ِمن ال�ّسباب ليقوم به؟

�ست 
ّ
تاأ�س اأمتار«، جمعية غري حكومية  اأو »على بعد   »A Step Away«

اآمنوا باأّن االإبداع  اأيدي جمموعة من الفّنانني ال�ّسباب  2002 على  عام 

تنمية  اإىل  ت�سعى  جمعية  طة.  امُلنمَّ االآخر  َور  �سُ ي  تخطِّ على  قادر   
َّ
الفني

باب  ز على ال�سَّ الدميقراطيَّة العادلة وحتقيقها عرب م�رصوعات خالقة تركِّ

اللبناين. اأرادت اأن تخت�رص هذه االأمتار القليلة اّلتي تبعد الفرد عن �سقيقه 

اإىل  الذي هدف  »االآخر«،  اأو   ،»The other« فاأطلقت م�رصوع  »االآخر«، 

االنتماءات  خمتلف  من  القادمني  باب  ال�سَّ بني  احلوار  م�ساحة  تو�سيع 

االجتماعيَّة واخللفيَّات الثقافيَّة.

ة  الثانويَّ املدار�ص  نحو  تهم  مهمَّ »االآخر«  م�رصوع  على  القائمون  ه  وجَّ

د الكثرُي من  ة والر�سميَّة. مل يكن االأمُر �سهاًل يف البداية، حيث تردَّ اخلا�سَّ

ة. اإاّل اأنَّ �سباَب »على  املدار�ص يف امل�ساركة ب�سبب تردِّي االأو�ساع االأمنيَّ

تهم. ويف �سيف 2005 اأطلقت  بعد اأمتار« �سمدوا واأ�رصُّوا على حتقيق مهمَّ

 Notre Dame du Mont لها يف مدر�سة   
ٍّ
ٍم �سيفي ل خميَّ اأوَّ اجلمعية 

ت. )اأدما(، �سمَّ طالبًا من 45 مدر�سًة من حمافظات لبنان ال�سِّ

فهم على اأنف�سهم 
ِّ
�سارك الّطلبة، يف مرحلٍة اأوىل، يف حلقاٍت حواريٍة تعر

بوا، يف مرحلة ثانية، على اأيدي اخت�سا�سيِّني على 
َّ
وعلى االآخر؛ ثمَّ تدر

لعوا على تاريخها، وتعلَّموا ا�ستاتيجيَّة  رٍة ق�سريٍة، اطَّ اإنتاج اأفالٍم م�سوَّ

اإنتاج  م  املخيَّ ثمرة  وكانت  الروائيَّة.  ة  الق�سَّ وتاأليف  يناريو  ال�سِّ كتابة 

باب  �سبعة اأفالم ق�سرية، تعك�ص النَّظرة اإىل االآخر، مب�ساعدة فريٍق من ال�سَّ

املخت�ص.

والتَّمييز  التَّنميط  اأنواع  كلَّ  »االآخر«[  ]اأو   »The other« حّلل م�سـروع 

التَّمييز  اإىل  و�سواًل   ،
ِّ
اجلن�سي الّتمييز  من  انطالقًا   ، اللبناينِّ املجتمع  يف 

لتتجلَّى يف  الطالب  ثّم دفع مواهب  االأّول؛  الق�سم   يف 
ِّ
والعرقي  

ِّ
الّطائفي

وبعد  امل�رصوع؛  هذا  زوايا  النَّجاح  كلَّل  الثاين.  الق�سم  يف  ق�سريٍة  اأفالٍم 

عات  100 م�ستفيد من امل�رصوع خالل عامي 2005 و2007، تتطلَّع توقُّ

النَّجاح للو�سول اإىل 500 م�ستفيد يف العام 2009.

ف عند عام 2009،  اإاّل اأنَّ ما ي�سعى اإليه �سباُب »على بعد اأمتار« ال يتوقَّ

ره برنامج »اأفكار«، املدعوم من االحتاد االأوروبي.  بعك�ص التمويل الذي وفَّ

وامل�ساركة  احلوار  وتوثيق  املجتمع  بتنمية  اأهدافها  تالحق  فاجلمعيَّة 

»من  عنوانه  جديد،  مب�رصوع   2007 عام  �سيف  منذ  بداأت،  وهي  فيه؛ 

الة«، حيث �سارك 40 تلميذاً من ال�سف العا�رص  التَّقوُقع اإىل امُلَواَطنة الفعَّ

ف 
ُّ
من خمتلف املدار�ص اللبنانية يف ور�سة عمل لتعزيز امُلَواَطنة والتعر

املجموعة  اإخ�ساع  اإىل  اجلمعيَّة  ت�سعى  كما  والالمتييز.  ع  التنوُّ قيم  اإىل 

لهم  نف�سها، خالل العام الدرا�سي 2007 ـ 2008، لور�سة عمٍل اأخرى، توؤهِّ

لت�سميم موقٍع اإلكتوينٍّ واإدارته وت�سويقه.

مييِّزها  ما  هي  وت�سميمها،   »A Step Away« جمعية  مثابرة  لعلَّ 

بنجاح.  اإىل مبتغاها  لت�سل  القا�سية،  الواقع  ى متاهات  تتخطَّ ويجعلها 

، كاالأفالم اأو الكتابات، هو اإجنازنا  فالواقع هو ما ن�سنع باأيدينا، هو فنٌّ

وقرارنا بالتقّدم، هو خطوة واحدة اإىل االأمام... اأو اإىل الوراء.
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3.1 العنف و الف�ساء اخلا�س

ة  م، املوجود بالقوَّ العنف املبا�رص وغري املبا�رص، امُلعَلن اأو املنظَّ

ة اأو االأقل قوة؛ ال يقت�رص  اأو املوجود بالفعل، ذو القابليَّات القويَّ

يف  اأخرى،  جماالت  يف  يربز  بل  والدَّولة،  ائفي  الطَّ العنف  على 

يُّ اأو العنف �سد املراأة،  ه العنف االأُ�رَصِ الف�ساء اخلا�ص للُمَواِطن. اإنَّ

الثَّقافية  الِقَيم  ة ومن نظام  الثَّقافة العامَّ اأ�سحى جزءاً من  الذي 

تنظيم  عن  الدولة  غياب  ففي  احلايل.  االجتماعيَّة  وال�سلوكيَّات 

اأحوال املواطن ال�سخ�سيَّة واإدارتها، ومن ظلِّ عدم وجود قانوٍن 

مدينٍّ للجميع، تكفل قوانني االأحوال ال�سخ�سية �سلطة الرجل داخل 

يف  الدخول  دون  ومن  الن�ساء.  �سد  متيِّز  قاطبًة  وهي  االأ�رصة، 

التمييز  مو�سع  وهي  واالإرث،  والطالق  الزواج  موا�سيع  تف�سيل 

اجل�سديِّ  العنف  ا�ست�رصاء  املنزل مكان  ل  ي�سكِّ االأ�سا�سي �سدها- 

 ]الإطار 5.2[.
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 والقانوينِّ �سدَّها 
ِّ
والنف�سي

ة( ة وق�سًّ  الإطار 5.2: كفى!!... ظلمًا وا�ستغالًل )مئة ق�سَّ

اهدة التي  ه النا�س بطالقها. تقول ال�شَّ اأن يعيرِّ ه ال يحتمل  قتل اأخته الأنَّ

كانت  »االأجواء  اإنَّ  ابنتهم  مقتل  يوم  العائلة  مع  الغداء  طعام  تناولت 

ق«... ل امراأة ُتطلَّ ه اإىل اأخته قائاًل: »ل�شت اأوَّ ه توجَّ طبيعيًة«، بل اإنَّ

ها كانت يف مرحلة  حاول اأحد اجليان اإطفاء النار التي ا�شتعلت بها، لكنَّ

اأن  من  خوفًا  احلريق،  اإخماد  اإىل  ي�شارع  فلم  نف�شه  الزوج  ا  اأمَّ مة.  متقدرِّ

ميتد اإليه، بل هو �رصخ عليها حني خرجت تطلب امل�شاعدة باأن تعود اإىل 

�شه«!
رِّ

البيت و»ال جتر

د اليوم مبنظمة مدنيَّة ال  ها فعل اإميان يتج�سَّ »كفى« اأكرث من �رصخة، اإنَّ

بح، بل ت�سبُّ روؤيتها على احلدِّ من العنف واال�ستغالل لالنطالق 
ِّ
تبغي الر

وامل�ساواة  والدميقراطيَّة  االجتماعية  العدالة  ت�سوده  جمتمع  نحو 

 للمراأة الواقع 
ِّ
اأُطلِقت بالتَّزامن مع اليوم العاملي اجلن�سانيَّة والالعنف،  

»كفى«  بداأت   2005 منذ  ُمَعنَّف.  لكلِّ  ملجاأً  لتكون   ،2005 اآذار   8 فيه 

مت  فنظَّ املراأة،  �سدَّ  العنف  على  كيز  التَّ وكان  اأهدافها،  حتقيق  م�سرية 

عام  وكان  فل.  والطِّ املراأة  �سدَّ  العنف  عن  التَّوعية  حمالت  من  العديد 

امتة«، وهي حملة عامليَّة  اهدة ال�سَّ 2006 حمّطًة الإطالق م�رصوع »ال�سَّ

مات  ة يف لبنان. وامل�رصوع عبارة عن معر�ٍص يحمل جم�سَّ
ّ
ذ الأول مر تنفَّ

العنف  وجرائم  بحوادث  ُقِتلَن  لبنان  يف  امراأًة  واأربعني  خلم�ص  خ�سبيَّة 

تها مع العنف. م يرمز اإىل امراأة تخرب ق�سَّ ، وكلُّ جم�سَّ املنزيلِّ

 باالأطفال يف لبنان عملت عليها »كفى«، 
ِّ
�ص اجلن�سي

ُّ
ل درا�سٍة عن التحر اأوَّ

�سون على االأقلِّ لنوٍع من 
َّ
اأنَّ 16.1% من اأطفال لبنان يتعر حيث تبنيَّ 

بال�رصاكة   - ُيعَمُل  الدرا�سة  هذه  اأ�سا�ص  وعلى  اجلن�سي.  �ص 
ُّ
التحر اأنواع 

ملناه�سة  وطنيَّة  ة  خطَّ دة  م�سوَّ على  االجتماعية-  ال�سوؤون  وزارة  مع 

�ص اجلن�سي يف لبنان. ويف اآذار 2008 اأطلقت حملة »قانون خا�ص 
ُّ
التحر

ليقدَّم  َع م�رصوُع قانون  ُو�سِ املنزيل«، بحيث  العنف  الن�ساء من  حلماية 

اإىل الربملان وُعِر�َص على حمامني وق�ساة، م�رصِّعني ونواب واإعالميني، 

درا�سة  اأُطلقت  القانون  م�رصوع  ومع  املو�سوع.  لهذا  تاأييدهم  لك�سب 

اللبناين«، وهي عبارة عن خم�سة  الق�ساء  اأمام  الن�ساء  عن »جرائم قتل 

و�سبعني ملفًا خلم�ص و�سبعني حالة عنٍف و�سلت اإىل الق�ساء، وهي نوع 

من حتليل �سو�سيولوجي لتفكري القا�سي وكيفية تعاُمله مع كل ق�سية.

مرجعيَّة  اأو  بالذَّات  يَّ  االأ�رَصِ العنف  يتناوُل  قانوٍن  غياب  ويف 

النظام  خ�سو�سيَّة  ت�سبح  امُلَعنَّفات،  اإليها  تلجاأ  قد  �ساتيَّة  موؤ�سَّ

اد  اأمام االحتِّ ة  ِحَدة، احلجَّ  وخ�سو�سيَّة كلِّ طائفٍة على 
ِّ
الطائفي

يزال  ال  املراأة  �سدَّ  فالتمييز  الواقع.  هذا  لتحدِّي   
ِّ
املجتمعي

ين�ساُب يف بع�ص التَّ�رصيعات القانونيَّة ويف نظام الِقَيم الثَّقافيَّة 

ف وقانون العقوبات  لوكيَّات االجتماعيَّة، ولعلَّ جرائم ال�رصَّ وال�سُّ

مان  وال�سَّ االأجر  يف  التَّفاُوت  اإىل  باالإ�سافة  االأمثلة،  اأو�سح  من 

ة وغريها ]الإطار 5.3[. بويَّ طة يف املناهج التَّ َور امُلنمَّ وال�سُّ

 الإطار 5.3: الإعدام بني قانون العقوبات وقانون القبيلة

يتبنيَّ من مراجعة �سجلِّ اأحكام االإعدام التي ُنفِّذت فعاًل، من عام 1947 

نا ال جند بني  ها قد قاربت اخلم�سني. واملفارقة اأنَّ وحتَّى  عام 2007، اأنَّ

لي�ست هذه دعوة الإعدام  امراأة واحدة.  االإعدام  ُنفِّذت فيهم عقوبة  الذين 

الن�ساء، فهذه العقوبة تلقى مقاومًة من فئاٍت اجتماعيٍة وا�سعٍة، وين�سط 

املدافعون عن حقوق االإن�سان مطالبني باإلغائها. القتل جرمية قد توؤدِّي 

اإىل عقوبة االإعدام، لكن لي�ص للمراأة، اإذ اأنَّ ما يوؤدِّي اإىل اإعدام الن�ساء هو 

ة. ة وجلرائم خا�سَّ قرار خا�ص من مرجعيَّة خا�سَّ

ُتنَزُل عقوبة االإعدام باملراأة داخل االأ�رصة-القبيلة، ويتمُّ تنفيذها با�سم 

ٍم من القانون الذي مينح املجرم اأ�سبابًا تخفيفيَّة. لو اأجرينا  ف، بتفهُّ ال�رصَّ

مقارنة بني ن�سبة هذه العقوبة اخلا�سة، اأي اإعدام الن�ساء خارج الق�ساء، 

ها الق�ساء، نفاجاأ بالنتيجة: ففي حني 
َّ
مع عقوبة اإعدام الرجال التي اأقر

لت يف  ُنفِّذت 6 عقوبات اإعدام يف لبنان بني عامي 1995 و 1998، �ُسجِّ

ف؛ اأي اإنَّ  لبنان، خالل الفتة نف�سها، 36 جرمية �سد الن�ساء با�سم ال�رصَّ

ذ على الن�ساء خارج الق�ساء يبلغ �ستة اأ�سعاف االإعدام  االإعدام الذي ُينفَّ

هذه  عدد  اأنَّ  ق�سائية،علمًا  الأحكاٍم  تنفيذاً  الرجال،  �سحيته  يقع  الذي 

اللواتي  الن�ساء  فن�سبة  دقيقًا،  لي�ص  الن�ساء،  �سحيتها  تقع  التي  اجلرائم، 

املر�ص  اأو  م  الت�سمُّ نتيجة  املوت  اأو  االنتحار  على  اإقدامهنَّ  عن  ُيبلَّغ 

يعزِّز  ا  ممَّ مربَّر،  غري  وب�سكل  معينة  مناطق  يف  جداً  مرتفعة  املفاجئ، 

هن ُقِتلَن. ويتواطاأ املعنيُّون �سمتًا. االعتقاد اأنَّ

ور و تَكاُفوؤ الُفَر�س 3.2 »الأدوار« وال�سُّ

، وبالرغم من االإرادات الطيِّبة  ة النهو�ص التبويِّ ما اأنتجته خطَّ

اإىل  ي�سري  التعليم،  مناهج  يف  املراأة  �سورة  حت�سني  يف  غبة 
َّ
والر

وقد  واأدوارها.  املراأة  اإىل  املجتمع  بروؤية  املتعلِّقة  امل�سكالت 

يف  الوطنية  والتبية  القراءة  كتب  تناولت  التي  الدرا�سة  بيَّنت 

و«اللغة«  ور«  و»ال�سُّ »االأدوار«  يف  التَّمييز  اأنَّ   
ِّ
االبتدائي التَّعليم 

ل االأ�سا�ص النظريَّ لتوزيع اأدوار كلٍّ من  عات« ال يزال ي�سكِّ و«التوقُّ

به  تقوم  الذي  اجلادُّ  العمل  يكون  وقد  لبنان.  يف  واملراأة  الرجل 

الهيئات الن�سائيَّة من اأجل م�ساركة املراأة يف �سنع القرار، والذي 

ة منذ موؤمتر »بيجينغ«، مثاًل �ساحلًا على اإميان احلركة  انطلق بقوَّ

القانونيَّة ال تكفي وحدها، وباأنَّ عماًل  التَّعديالت  باأنَّ  الن�سائيَّة 
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تثقيفيًا ال بدَّ من اأن ي�سري بالتَّوازي.

ات، دور الدولة يف قوانني االأحوال  ة واخل�شو�شيَّ  زلزل، ماري روز، ،2007، الهوّية العامَّ
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ة، ورقة اأ�سا�سيَّة ُمعدَّة لتقرير الوطني للتنمية الب�رصية 2008-2009. راجع اأي�سًا،  ال�شخ�شيَّ

ف، الف�سل الثالث  وامللحق االإح�سائي. يف ما يتعلَّق بجرائم ال�رصَّ

ة الوطنيَّة   �رصف الدين، فهميَّة، 2006، نحو خطة وطنية للنهو�س باملراأة، ورقة ُمَعدَّة للخطَّ
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حلقوق االإن�سان يف لبنان، برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، جمل�ص النواب اللبناين، جلنة حقوق 

االإن�سان.



167

يف  واأدوارها  املراأة  �سورة  بتغيري  املتعلِّق  الُبعد  اأنَّ  يعني  وهذا 

يكن  مل  ة،  العامَّ احلياة  يف  االأدوار  هذه  لتغريُّ  متهيداً  املناهج، 

َمِطيَّة للذكور واالإناث ما زالت  ور النَّ موجوداً. وكلُّنا يعلم اأنَّ ال�سُّ

ها  ليَّة، لعلَّ اأهمَّ �سائدًة، واأنَّ تغيري هذه ال�سور يتطلَّب اإجراءاٍت تدخُّ

لروؤية  والفل�سفيَّة  ة  النظريَّ االأ�س�ص  التعليميَّة  املناهج  ت�سمنُي 

جن�سانيَّة متوازنة بني الرجل واملراأة ]الإطار 5.4[.

 الإطار 5.4: تكافوؤ الفر�س

بن�سبة  وامُلَواَطنة«  بية  »التَّ امل�ساركون يف درا�سة  لبة  الطَّ وافق  اإجمااًل، 

وال�سيَّما  للرجال،  م�ساوية  حظوظ  للن�ساء  تكون  اأن  على   )%80-70(

ة،  يا�سة )املقاعد النيابيَّة وامل�ساركة يف احلكومة، احلقوق العامَّ يف ال�سِّ

(. ويالحظ  العمل يف ال�سيا�سة، االأجر املت�ساوي، منح اجلن�سية الأوالدهنَّ

االأجور  االأق�سى يف مو�سوع  اإىل حدِّها  النزعة نحو امل�ساواة ترتفع  اأنَّ 

االأمر  هذا  ويتجلَّى   .)%70( ال�سيا�سي  املو�سوع  يف  لتنخف�ص   )%89(

قادًة  لي�سبحوا  الن�ساء  من  اأكرث  لون  موؤهَّ الرجال  »اإنَّ  التايل:  البند  يف 

ه عندما ُطِرَح على  �سيا�سيني«.. اإذ وافق عليه 51% من الطلبة. والالفت اأنَّ

لبة القول التايل: »عندما تقلُّ فر�ص العمل، يجب اأن تعطى االأف�سليَّة  الطَّ

جال يف احل�سول على الوظائف امُلتاحة«، وافق عليه 46% فقط من 
ِّ
للر

الطلبة. هذا التفاوت يبنيِّ اأنَّ نزعة امل�ساواة عندهم ما زالت »اكادميية« 

�سًة  ها مل ت�سبح قيمًة را�سخًة موؤ�سَّ اأو »خارجية« بع�ص ال�سيء، مبعنى اأنَّ

�سٍق مع متنها.  ل اإىل �سلوٍك وموقٍف متَّ على قناعٍة ومعرفٍة وقابلٍة للتحوُّ

يف  الفقراء  فر�ص  اأنَّ  يعتربون  الطلبة  من   %50 اأنَّ  نالحظ  وباملثل، 

احل�سول على تعليٍم ثانويٍّ جيٍد اأقل من فر�ص اأبناء االأغنياء،. وعلى كل 

حال فاإنَّ ن�سبة 50% هي متوا�سعة بالفعل.

يتبنيَّ  عنها،  املعطيات  جمع  اأمكن  التي  الدُّول  من  عدد  مع  باملقارنة 

البنود املتعلقة بامل�ساواة، االأمر الذي يعزِّز  اأدنى يف  اأنَّ معدَّالت لبنان 

فر�سيَّة �سعف ثقافة امل�ساواة بني اجلن�سني.

عة،  املنوَّ االإعالميَّة  امل�ستويات  اأكرث و�سوحًا يف  االأمر  وقد جند 

الن�ساء  �سفات  عن  للتعبري  امل�ستخدمة  اللغة  اأنَّ  نرى  حيث 

واأفعالهن -اأكان ذلك يف االإعالم املكتوب اأو املرئي اأو امل�سموع- 

ة للحياة  ة واالأ�سكال التقليديَّ ة والذكوريَّ ال تزال حتمل اآثار االأبويَّ

من  نراه  مبا  امل�سهد  الأكملنا  �سئنا،  ولو  واالجتماعيَّة.  ة  يَّ االأُ�رَصِ

 ،
َّ
ة القرار ال�سيا�سي تهمي�ص للمراأة يف �سلطة اتِّخاذ القرار، وخا�سَّ

اللبناين  الربملان  يف  املراأة  ح�سور  ن�سبة  اأنَّ  جميعًا  نعلم  حيث 

هي من اأ�سعف النِّ�سب يف العامل )4،7%( وهي مل متار�ص ال�سلطة 

وال  فّحِدْث  االإداريِّ  القرار  اأما يف   .)2004( راً  موؤخَّ اإال  ة  التنفيذيَّ

م�ستوى  على  اأم  االأوىل،  الفئة  م�ستوى  على  ذلك  اأكان  حرج، 
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البلديات روؤ�ساء  اأو  اأخرى كاملحافظني  م�ستويات  اأو  ال�سفراء، 

ات[. ]راجع ق�سم املوؤ�رصِّ

و�سع  اأنَّ  ُتظِهر  الدين،  �رصف  د.  تقول  كما  الوقائع،  هذه  جميع 

الوظيفي،  و�سعها  يف  حت�سنٍي  اىل  ُيتَجم  مل   
َّ
التعليمي املراأة 

وال�سوؤال ملاذا؟

ة املرتبطة  ة ومنظومة الِقَيم التبويَّ اإحدى االإجابات هي اأنَّ االأبويَّ

ة اأم  ٍم، اأكان ذلك على م�ستوى التَّعديالت القانونيَّ بها ُتعيق اأيَّ تقدُّ

ًة  الٍت جراحيَّ على م�ستوياٍت اأخرى، ولذا فاإنَّ التغيري يتطلَّب تدخُّ

الت جراحيَّة فهذا يعني  على كافة امل�ستويات. وعندما نقول تدخُّ

َتَواُفقًا ما بني االإرادة ال�سيا�سيَّة واملجتمع. فلقد حان الوقت، على 

اأن  ُيْتَجم، واملطلوب  التَّوافق واأْن  د على هذا  ما نعتقد، الأْن نوؤكِّ

اأو  الدِّين  اأو  اللون  اأو  اجلن�ص  اأ�سا�ص  على  امل�ساواة  ثقافة  ت�سبح 

للقوانني  وا�سحًا  واأ�سا�سًا  االجتماعيَّة،  للثِّقافة  اأ�سا�سًا  ائفة  الطَّ

والتَّ�رصيعات.

امُل�سِني  الن�ساء من خالل ن�سالهّن  التي حتقِّقها  املكت�سبات  اإنَّ 

واحلثيث يف �سبيل امل�ساواة تبقى من دون �سمانة اإذا مل تقتن 

الق�ساء على  اتفاقية  فلبنان �سدَّق  بها.   
ِّ
الواقعي الدَّولة  بالتزام 

ع  امُل�سَتِ لكنَّ   ،1997/4/21 املراأة يف  التمييز �سد  اأ�سكال  كلِّ 

9 املتعلِّقة باجلن�سية، املادة  ]املادة  حتّفظ على بع�ص موادها: 

واملادة  ال�سخ�سية،  االأحوال  م�سائل  يف  بامل�ساواة  املتعلِّقة   16

ة  29 املتعلِّقة بحلِّ النِّزاعات النَّا�سئة يف معر�ص تف�سري االتفاقيَّ

ع اللبناين على املادة 15 املتعلِّقة   ظ امُل�سَتِ اأو تطبيقها[. ومل يتحفَّ

ظ   كما مل يتحفَّ
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بامل�ساواة يف االأهليَّة بني كلٍّ من الرجل واملراأة،

على املادة 2 من االتفاقية، وهي التي تلزم الدولة انتهاج �سيا�سٍة 

التَّمييز �سد املراأة.  لقد كانت  اأ�سكال  ت�ستهدف الق�ساء على كلِّ 

للدَّفع  املدين  املجتمع  مات  منظَّ فتها  تلقَّ منا�سبًة  االتفاقية  هذه 

القوانني والربامج مبا  ظات وا�ستكمال تعديل  التحفُّ باتاه رفع 

ع  الوزراء مل يوقِّ الكاملة، لكن جمل�ص  اإىل حتقيق امل�ساواة  يوؤول 

242
على هذا الربوتوكول االختياري.

    

ة وثقافة ُعلَيا  4. ثقافاٌت ثانويَّ

ة  ة اللبنانيَّ ال�سوؤال الكبري لي�ص عّما يخّلفه َت�َساُبك الثَّقافات الثانويَّ

ا عن ا�ستعدادها، اأو ا�ستعداد اإحداها، لتكون  ز اأو ُحَوز واإمنَّ من َحِيّ

ة.  ثقافًة اأعلى، وطنيًة كانت اأو مركزيَّ

امتلكت  التي  املاروين،  مبركزها  امل�سيحيَّة  الثَّقافة  اأنَّ  ويبدو 

االأكرث  كانت  املعا�رصة،  اللبنانيَّة  للثَّقافة  االأوىل  الديناِميَّات 

نذكر:  َيها ب�رصعة  ُنح�سِ اأن  �سئنا  واإذا  الثقافات  اإحاطة بني هذه 

اُتب  رت العالقات االجتماعيَّة من التَّ
َّ
الثورات الفالحيَّة التي حر

االإر�ساليات  ودميقراطيَّة،  ًة  طبقيَّ ًة  ديناميَّ واأطلقت  االإقطاعي 

ركيزًة  بو�سفها  الكني�سة  اللغات،  ومتعدِّد  املكثَّف  والتعليم 

، وكاالت ال�رصكات االأجنبيَّة والتجارة مع اخلارج  ملجتمٍع مدينٍّ

، تراث اإداريٌّ  ا �ساهم يف َماأ�َس�سة اإر�ساء اقت�ساٍد كومربادوريٍّ ممَّ

ُنَواُته يف الكني�سة واملديرين والَكَتبة.. كل هذا جعل من اجلماعات 

اإىل  نازعًة  طائفًة  خا�سًة-  املارونيَّة  -وواجهتها  امل�سيحيَّة 

ة يف القرن املن�رصم. امُلطاَبقة بني اجلماعة والدَّولة واالأمَّ

 �رصف الدين، فهميَّة، 2006، النوع االجتماعي و�شناعة القرار، تقرير مقدَّم اإىل مركز املراأة 
240

العربية للتدريب والبحوث )كوتر(، حتت الطبع.

مع  امل�ساواة  املراأة  االأطراف  الدول  متنح  يلي:  ما  على  االتفاقية  من   15 املادة  تن�صُّ   
241

قانونيَّة مماثلة  اأهليَّة  ة  املدنيَّ ال�سوؤون  املراأة يف  االأطراف  الدول  القانون. متنح  اأمام  الرجل 

حقوقًا  خا�صٍّ  ب�سكٍل  للمراأة  وتكفل  االأهليَّة.  تلك  ملمار�سة  نف�سها  والفر�ص  الرجل  ة  الأهليَّ

يف  امل�ساواة  قدم  على  وتعاملها  املمتلكات  واإدارة  العقود  اإبرام  يف  الرجل  حلقوق  م�ساوية 

االأطراف  الدول  توافق  الق�سائيَّة.  والهيئات  املحاكم  يف  املتَّبعة  االإجراءات  مراحل  جميع 

 قانوينٌّ ي�ستهدف تقييد 
ٌ
على اعتبار جميع العقود و�سائر اأنواع ال�سكوك اخلا�سة التي لها اأثر

نف�سها،  احلقوق  واملراأة  الرجل  االأطراف  الدول  متنح  والِغَية.  باطلة  القانونيَّة  املراأة  اأهليَّة 

واإقامته.                                                                                                                                         �سكنهم  حملِّ  اختيار  وحرية  االأ�سخا�ص  بحركة  املتَّ�سل  بالقانون  يتعلق  ما  يف 

 راجع زلزل.
242
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ة  لنُقْل اأنَّ �رصطًا ُم�سَمراً، لكْن �سارمًا، مبعرفة لغة اأجنبيَّة )الفرن�سيَّ

َيق  ، �سَ
ٍّ
غالبًا( واالإملام باالآداب االأوروبيَّة، ولو عن طريٍق فرن�سي

�َص على االأدباء من الطوائف امل�سلمة وَعَزلهم يف جمتمعاتهم.  افُتِ

مل�سيحيَّة  وجهًا  ذاته  الوقت  يف  كان  ال�رصط  هذا  اأنَّ  واملوؤّكد 

ة وامُلحاَفظة، فاأتاح  رها من البيئات التقليديَّ
ّ
ه حر اأنَّ اإذ  الثَّقافة، 

لها اإمكانيَّة التخفُّف من التقاليد والقوالب املوروثة واخلروج من 

اإيقاعاتها ال�سارمة واجلنوح اإىل َلِعٍب اأكرث حريًة �سمح حتى بنقد 

ة. ال�سلطة الدينيَّ

للتغنِّي  اأخرى  �سورة  هي  التي  العارمة  الوطنيَّة  تلك  هناك  ثم 

، وكان االأرز رمزها. طبعًا، كانت الروايُة روايَة 
ِّ
باملا�سي اجلبلي

 وكان الوطن الذي يعذِّب احلننُي اإليه اأدباَء املهجر 
ِّ
اجلبل امل�سيحي

هو اجلبل. القريُة التي كان غروُبها وانحداُر زمانها قَلَق الثَّقافة 

، بل املاروين الذي يخ�سى 
ِّ
اللبنانيَّة يف حينها هي قريُة امل�سيحي

ع االأ�سطورة معها. الغناء البلدي  اأن يدفن اأ�سطورَته فيها واأن تنقطَّ

رت 
َّ
رنا اأنَّ املوجة االأوىل التي حر هو بالطبع غناء اجلبل، واإذا تذكَّ

اً 
َّ
حر والتجمة  بالكتابة  واأعادته   

ِّ
البديهي املا�سي  من  االأدب 

كانت  االبن-  واليازجي  والب�ستاين  دياق  ال�سِّ -موجة  جديد  من 

بالطبع م�سيحيَّة.

اأ�سلي.  ُينَب من فراٍغ، بل من تراكٍم وا�ستعداٍد  اأنَّ ذلك مل  لفهمنا 

ولنقل، باخت�سار، اإذن، اإنَّ الثقافة التي مل تكن اأكرث تكاماًل فقط، 

ل اإىل ثقافٍة اأعلى، كانت الثَّقافة امل�سيحيَّة،  بل االأكرث اأهليَّة للتحوُّ

يف حني بقيت االأخريات لهجاٍت وبيئاٍت فح�سب. 

لبنان،  يف  العربيَّة  كتَّاب  معظم  لوا  �سكَّ امل�سيحيِّني  اأنَّ  علمنا  اإذا 

 
ِّ
اأنَّ اإحدى خا�سيَّات التَّعليم امل�سيحي ال الفرن�سيَّة وحدها، نفهم 

الكتاب  ترجمة  تكن  مل  واإتقانها.  العربيَّة  على  غل  ال�سُّ كانت 

حدثًا  والربوت�ستانتيَّة-  الي�سوعيَّة  ن�سختيها  -يف  املقدَّ�ص 

اللغة  لهذه  هائاًل  اختباراً  بل كانت  العربيَّة،  الكتابة  فح�سب يف 

وتد�سينًا ملناظرة مل تنتِه حول قابليَّاتها وحتدِّيها. فامل�سيحيُّون 

طريقًا  الأنف�سهم  يتَّخذوا  ومل  ة،  لغويَّ اإتنيَّة  بو�سفهم  يت�رصفوا  مل 

ًا، وتباروا  مَّ
وا اللغة العربيَّة لغًة اأُ ًا يف الثَّقافة واللغة، بل تبنَّ اأقلَِّويَّ

فيها مع بقيَّة العرب، ودمغوها بطابعهم اخلا�ص. ويف هذا ال�سبيل 

ة.  اأنتجوا ف�ساحتهم اخلا�سَّ

ة والهاج�ص البلديِّ  مول واخُلروج من اللهجة اخلا�سَّ اإنَّ ح�ساب ال�سُّ

كانا طابع هذه الثَّقافة التي امتلكت، من اللحظة االأوىل، خطابًا 

االإن�ساين.  اأو  الوطني  امُلخاطب  غمو�ص  رغم  واإن�سانيًا،  وطنيًا 

الثَّقافة  هذه  طموح  اإىل  االأوىل،  بالدرجة  راجع،  االأمر  اأنَّ  بدَّ  ال 

ى  اأدَّ لقد   .
ٍّ
«زجٍل» حملي د 

َّ
تكون جمر اال�سم وال  هذا  ت�ستحقَّ  الأْن 

اُكم  التَّ عن  ف�ساًل  به،  واالحتكاك  وجوداً  بالغرب  االت�سال 

مع  يت�ساوى  ال  للثَّقافة  مفهوٍم  اإىل  االأدبيَّة،  والتجربة  الثقايفِّ 

اأن  يقت�سي  واحلداثة  للكونيَّة  مفهوٌم  تلَّى  لقد  ائفي.  الطَّ لب  الطَّ

يكون الكتَّاب واالأدباء من كل العامل يف امل�سرية ذاتها ومندوبني 

يحاين ونعيمة، قدَّموا، كلٌّ على حدة، 
َّ
للغر�ص ذاته. قّدم جربان والر

م�رصوعًا كونيًا، فيما كان مارون عبود يكتب للعرب كلِّهم؛ اأي اأنَّ 

ته يف  ديَّ هوؤالء جميعًا مل يجدوا ت�ساربًا بني التغنِّي بلبنان وتعدُّ

ها  اإنَّ النَّوع،  ازدواج من هذا  الثقافة على  ن�ساأت هذه  اإذ  معًا.  اآٍن 

لبنانيَّة لكنَّها لي�ست حمليَّة، اإذ تركت املحليَّة الأدٍب من نوٍع اآخر: 

للزََّجل والفولكلور. واقت�سى ذلك رفع لبنان اإىل م�ستوًى طوباويٍّ 

والتغنِّي به كـ »اإيتاكا« مفقودة، اأو كفكرٍة عليا. هكذا بدا احلنني 

اإىل لبنان يف ال�سعر املهجري مو�سوعًا دائمًا. وحتَّى حني كان 

اأدب جربان  راً يف   متوتِّ
ِّ
واالإقطاعي  

ِّ
الكن�سي  لال�ستبداد 

ُّ
املر النقد 

�سيِّقٍة،  ٍة  حمليَّ يف  ي�سقط  مل  االأدب  هذا  فاإن  وعبود،  يحاين 
َّ
والر

الكونيَّة متاحًة  لقد بدت  اإن�ساينٍّ وكوين.  اإىل م�ستوًى  النقد  ورفع 

اأيَّ قدٍر من  اأو جربان  يحاين 
َّ
الر لهذا اجليل، وال جند يف كتابات 

َثاِلثيَّة، وال اأيَّ �سعوٍر بُبعٍد من الع�رص اأو العامل. دونيَّة عامَلْ

ميكن القول اإنَّ االأدب، اللبناين بتطلُّعاته تلك، رفع معه لبنان اإىل 

اللغويُّ  واالزدواُج  املوقُع  اأغرى  ا  ورمبَّ التطلُّعات،  تلك  م�ستوى 

اأدباءه يومذاك بذلك. لقد جعلوا   
ِّ
 غرُي االإ�سالمي

ُّ
واالنتماُء الديني

وتاريَخه  م�ساحَته  تتعدَّى  اأ�سطورٍة  من  ال�سغري جزءاً  بلدهم  من 

اعات   هذه ال�رصِّ
َّ
ائفي و�رصاعاِته االأهليَّة، فمن الغريب اأن متر الطَّ

كتابات  يف  جند  فال  كتاباتهم،  يف  مطبٍق  �سبه  �سمٍت  حتت 

�سحيح  مثاًل.   1860 عام  ملعارك  وا�سحًا  ذكراً  املهاجرين 

روايتهم  لكنَّ  واالإقطاع،  الكن�سيَّة  يطرة  لل�سَّ اً 
َّ
ُمر هجاًء  جند  نا  اأنَّ

ة. لقد تكلموا على  التاريخيَّة ما كانت لتحتمَل عار احلرب االأهليَّ

اال�سطهاد والهيمنة، لكن مل يكن يف و�سعهم االعتاف باالنق�سام 

والع�سبيَّات.

يقدُِّم  الأدٍب  املنا�ِسَب  العنواَن  املحليَّة«  من  »الرعب  يكون  ال  قد 

اع  ال�رصِّ على  وحداثة(  )تقليد  والثقايفَّ   
َّ
االجتماعي اَع  ال�رصِّ

اع االأول، فيما  ياق الكوينِّ ُمعاِداًل لل�رصِّ ه يجد يف ال�سِّ ائفي، الأنَّ الطَّ

ل مع الزَّمن اإىل  ٍة مزعجة. هذا االإهدار حتوَّ ه التايل اإىل حمليَّ يردُّ

يحاين 
َّ
اأَْمَثَلٍة للبنان واإعالٍء لنقائ�سه متماديني. اإذا كان جربان والر

نا لن جند ذلك، يف كتابات  وعبود اأغفلوا املعارك الطائفيَّة، فاإنَّ

ل لبنان  الالحقني، بل �سرناه َمزيداً بقدٍر اأكرب من االإهدار. ف�سيتحوَّ

و�سي�سع   
243

تاريخيَّة، اأ�سطورٍة  اإىل  مثاًل،  لبكي،  �سالح  اأدب  يف 

التاريخ  اإىل  عودٍة  يف  الفرو�سيَّة  الوطنيَّة  اأ�سطورته  اد  عوَّ توفيق 

اأما   
243

اللبناين، بالفالح  �سبكة  اأبو  اليا�ص  و�سيتغنَّى   
242

العثماين،

لبنان معه  االأوج و�سيغدو  اإىل  االأَ�ْسَطَرة  �سعيد عقل ف�سريفع هذه 

عقاًل وحلمًا وجمداً فح�سب من دون اأيِّ مقابٍل واقعي. االأ�سطورة 

بع وال�سوؤال عنه يبدو مبتذاًل. فملحمة  تاأكل الواقع وتزدريه بالطَّ

لبنان واأ�ْسَطَرته هما الثَّمُن الالزُم الإهداره واقعيًا ون�سياٌن اإراديٌّ 

ل رعب املحليَّة اإىل رعب الواقع. اك يتحوَّ م ملا يكوُنه فعاًل.. اإذَّ وم�سمِّ

التَّمويه  امُلَتناِق�ص من  ب  ف طوياًل عند هذا املركَّ اأن نتوقَّ ال نريد 

يتغذَّى  الوطنيَّة  هذه  انفالت  اأنَّ  بدَّ  ال  الوطنيَّة.  واالأ�ْسَطَرة  الكوينِّ 

ٍة واأْمَثَلِتها، لكنَّ هذا ال مينع اأنَّ ي�سع  �سمنًا من َتَعايِل نعرٍة خا�سَّ

ازدواُج الوطنيَّة واالدِّعاء العاملي االأدَب اللبناينَّ اأمام تطلُِّع َتَعدٍّ دائم.

ه اأنَّ ، غري 
َّ
ا�ستعداٍد عاملي ٍة، عن  الكالم على طبيعٍة عامليَّ ميكننا 

مكتبة  اجلبل،  اأعماق  من   ،1988 �سادر؛  مكتبة  ال�شاعر،  لبنان   ،1988 �سالح،  لبكي،   
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طارة وامُلَحاكاة دون اأيِّ تاأ�سيل. يف و�سعنا  ا�ستعداد اأقرب اإىل ال�سَّ

اأَ�ْسَلَبة  عن  عاملية،  »ماركة«  عن   ،
ٍّ
عاملي »منوذج«  على  الكالم 

ة، اأَ�ْسَلَبة »بيكا�سو« و«ماتي�ص« و«دايل«، اأَ�ْسَلَبة  ة اأو �رصياليَّ تكعيبيَّ

يع  ال�رصَّ التَّباُدل  فُروُح  تاريًا.  نف�سًا  متلك  قد  »�سنوِبيَّة«،  تقنيَّة 

هي احلاكمة هنا، لكنَّها، مع ذلك -اأي »ال�سنوِبيَّة«- مت�سي �سد 

املتخيَّل  االأ�سل  �سد  ٍة  وبخا�سَّ حلقته،  �سيق  ائفي  الطَّ االنعزال 

ة اجلامعة. فهذه »ال�سنوِبيَّة«، اأو ما  �َسب واالأُبوَّ الذي يقوُم َمقاَم النَّ

اأن  له  ل  وت�سهِّ ِليقة،  بال�سَّ اللبناينَّ مواطنًا عامليًا  ُيَعادُلها، تعل 

ال�سدِّي لروحيَّة  ها املقابل  اإنَّ اأجواء وعوامل خمتلفة..  يتالءم مع 

بيعة اللبنانيَّة«. االنعزال و«الغيتو« التي هي القطب االآخر لـ »الطَّ

لطة  ال�سُّ بنقد  ونعيمة  وعبود  جربان  املهجر،  اأدباء  يكتِف  مل 

بالوا�سطة  ولو  نف�سه،  الدِّين  بنقد  اقتن  هذا  اأنَّ  بدَّ  وال  الدِّينية، 

واملواربة اأحيانًا امل�سيحيَّة و �سرية امل�سيح نف�سه. ولو بالوا�سطة 

ولكنَّ  ية،  ُمَدوِّ ردوداً  بع،  بالطَّ هذا،   
َ
َلِقي وقد  اأحيانًا.  وامُلَواَربة 

مل  فهم  ة.  خا�سَّ طريقًا  الأنف�سهم  بعد  فيما  وا  اختطُّ املهجر  اأدباء 

حاد  فقد  منها،  خرجوا  عمليًا  لكنَّهم  امل�سيحيَّة،  نقد  يوا�سلوا 

اإىل  االأقرب  يحاين 
َّ
الر فديانة   : خا�صٍّ  

ِّ
ديني م�رصوٍع  اإىل  الثالثة 

وِّه بالُبعِد  ة مُتَ ال�سيا�سة والعلم واالقت�ساد كانت اإ�سالحيَّة دنيويَّ

ا جربان فب�رصَّ يف »النبي« بنوٍع من  ة؛ اأمَّ  »يوتوبيا« اأر�سيَّ
ِّ
وحي

ُّ
الر

يحاين( 
َّ
الر الثالثة )نعيمة، جربان،  اأنَّ  العامل؛ ناهيك عن  تقدي�ص 

نبيِّه  واأطلق جربان على  اجلديدة،  �ص يف عقيدتهم  التقمُّ اأدرجوا 

امل�سطفى، والريحاين خالد، ويف ذلك نوٌع من ا�ستقباٍل لالإ�سالم. 

ذاته خروجًا  الوقت  البديلة كانت يف  الدِّيانة اجلامعة  اأنَّ  املهمُّ 

ديٍن  من  نوٍع  اإىل  جامع..  مفتوٍح  ديٍن  من  نوٍع  اإىل  الدِّين  على 

خارج الدِّين وفوقه. هكذا و�سلت الثورة الدميقراطيَّة اإىل ذروتها 

رنا الثورة الفرن�سيَّة، اأي اقتاح ديانة اإن�سانيَّة. ة اإذا تذكَّ الفكريَّ

قامت جملَّة »�سعر« قبيل حرب 1958، لكْن على عتبتها، ومل تكن 

تها وبيانات اأقطابها  بعيدًة كليًا عن مناخها الـ 58. بيد اأنَّ ُنخَبِويَّ

اأن  عن  تبتعد  مل  نف�سها(  لغاتهم  )بح�سب  التخريبيَّة  ة  التفجرييَّ

�سد  بالتاأكيد  نا�سلت  لقد  املرحلة.  ة  جماهرييَّ على  اً  ردَّ تكون 

ة ومفهوٍم ن�سايل. مع ذلك، فما يفاجئنا اأكرث هو  عروبيَّة �َسعَبِويَّ

ذلك االأدب االأ�سود الذي جاء بعد عام 1958. فـ »لن اأن�سى« اأُن�سي 

والذي  بروحي»،  بلدي  علم  ز 
ِّ
«اأطر بالقول  يجهر  -الذي  احلاج 

اللبنانيَّة  يبدو على طول اخلطِّ تديفًا و�سخريًة، من اجلماليات 

قد  و«َبْهَوَراتها«-  االأخالقي  ومنوذجها  امُلَتَعاِلَية  وف�ساحتها 

االنفجار املكتوم.  لهذا  االأوىل  ال�سوداء  الثمرة  )اأي »لن..«(  يكون 

وجزء من اأدب جملة �سعر يندرج يف خطِّ اال�ستفزاز الثَّقايف للعروبة 

الف�سيحة ولالأ�سطورة اللبنانية. لكنَّ »�سعر« كانت مع ذلك بيانًا 

فًا. كانت التحاقًا بالعاملية دون حتفُّظات حمليَّة 
ِّ
حتديثيًا متطر

« اإىل اأق�ساه.
َّ
ووطنيَّة من اأيِّ نوع.. لقد و�سلت بالنزوَع »العاملي

4.1 ولدة يف احلرب

كان علينا اأن ننتظر احلرب للعودة اإىل الداخل، لكن بطرق اأخرى. 

كانت احلرب واقعًا دراماتيكيًا يعوِّ�ص عن تلك الفكرة ال�سمنيَّة 

يه الدائم لواقعه. كانت  عن افتقار لبنان اإىل »واقٍع« اأو عن تخطِّ

مع  ممكنًا  يكن  ومل  التعبري-  جاز  -اإذا  م�ساعفًا  واقعًا  احلرب 

 لكلِّ يوٍم العودُة اإىل االأغنية نف�سها. لقد انفجر واقٌع 
ِّ
الدَّفق احلدثي

 .
َّ
العاملي البيان  اأو   

َّ
الوطني االإعالن  ينا�ِسُب  ال   

ٌّ
جحيمي  

ٌّ
�سفلي

احلما�سة  تكن  مل  حدود.  وال  قواعد  بال  �سائلة  »ماغما«  ها  اإنَّ

ِعيْدَعْقِليَّة« والزَّخرفة »املاتي�سيَّة« اإزاء ذلك �سوى نزهة، حتى  »ال�سَّ

اأنَّ الفنَّ الرحباينَّ -الذي مل ُيَعاِن من انقطاٍع ذريٍع عن اللحظة- 

اأدٍب عاٍر  راً عن الواقع. كان ال بدُّ من بدايٍة اأخرى، من  بدا متاأخِّ

وقا�ٍص وخاٍل من االأوهام.

هناك من يقول اإنَّ الرواية اللبنانيَّة اجلديدة ُوِلَدت يف احلرب.. قد 

حيح  ال�سَّ البدايات، ومع ذلك فاإنَّ  اإنكار  تبدو يف هذا درجة من 

هو اأنَّ ثقافًة كاملًة قامت انطالقًا من احلرب. اإذا �سئنا تو�سيفها 

مول واللغة امُلفاِرَقة )باملعنى  ة وال�سُّ ها تخلَّ�ست من النبويَّ قلنا اإنَّ

االأفالطوين(. ومل يعد لبنان فكرًة ور�سالًة فح�سب، بل لقد غدا ما 

هو عليه فعاًل: بلداً �سغرياً حما�رصاً ومباحًا وعامراً باالنق�سامات، 

داً بالزوال. كان على الثَّقافة، اإذن، اأن تهبط  وف�ساًل عن ذلك مهدَّ

ل اإىل التَّ�سجيل والتَّوثيق والبحث امليداينِّ  من َتَعاِليها واأن تتحوَّ

والتحليل اخليطي.. كان عليها اأن تدخل يف التفا�سيل والطبقات 

ٌة �ِسبُه  . هكذا ُوِلَدت ثقافٌة ميدانيَّ
ِّ
ال�سفليَّة واحل�سي�ص االجتماعي

ومو�سيقى  عاٍر،  وفنٌّ   ،
ٌّ
وف�سائحي قا�ٍص  اأ�سوُد  واأدٌب  ٍة،  اأر�سيفيَّ

 عنيٌف ودون اإمياٍن كاٍف وال 
ٌ
مة. لقد ُوِلَد عقٌل نقديٌّ �ساخر متهكِّ

اأُمثوالت. واالأرجح اأنَّ هذا كان �ِسْبَه َقْطٍع يف الثَّقافة اللبنانية، اإذ 

ميكن اأن نتكلَّم على ثقافِة ما قبل احلرب وبعدها، بل ميكن الكالم 

ة  الفكريَّ النِّتاجات  يف  التَّجربة  لهذه  امُلَتَفاِوت  احل�سور  على 

تُّ اإىل هذه التَّجربة  والفنيَّة. وال �سكَّ اأنَّ االأ�سماء احلا�رصة االآن مَتُ

اح �رصارة، اأحمد بي�سون، اليا�ص خوري،  وتبقى يف ِوجَهِتها: و�سَّ

ح�سن داوود، حممد اأبي �سمرا، هدى بركات، جنوى بركات، حنان 

ا�ص، جوزيف حرب  ة �سبح، وديع �سعاده، حممد الروَّ ال�سيخ، علويَّ

�سانع،  لينا  كرم،  اإيلي  ه،  مروَّ ربيع  اف،  ع�سَّ روجيه  ام«،  »الر�سَّ

ولي�سوا وحدهم،  االنعطاف.  اأمثلة على هذا  بو خالد؛ هم  ع�سام 

لكنَّها ِوجهة عري�سة نقلت الثَّقافة من ال�سماء اإىل االأر�ص، وجهٌة 

وَبى والغناء والتَّجريد. م حملَّ الطُّ اأحلَّت الق�سوة والف�سح والتهكُّ

واالأدب  الثَّقافة  يف   ،
ِّ
الريفي احللم  نهاية  النَّقلة  هذه  �ستكون 

اللبنانيَّني، �سينتهي االأدب والفنُّ الريفيَّان، و�سينتهي احلنني اإىل 

 
ِّ
يعة. لقد انتهى الريف بو�سفه م�سدَر خياٍل عائلي العائلة وال�سَّ

انطفاء  اأنَّ  بدَّ  ال  االفتا�سيَّني.  والَوحدة  التَّ�ساُمن  �سوى  يرى  ال 

الريف كان عذابًا لعدد من الكتَّاب والفنَّانني الذين مل يجدوا بدياًل 

عن ك�سوفه. كانت القرية بالن�سبة اإىل فوؤاد �سليمان مراآًة مك�سورًة، 

 التخلَّي. لقد بقيت املراآة 
َّ
ثاء واحلنني ومل َيُجر

ِّ
 الر

َّ
لكنَّ االنك�سار جر

 .
13

نف�سه و�سواه  �سليمان  فوؤاد  فيها  يرى  التي  وحدها  املك�سورة 

يل  اأوَّ كمثاٍل  القرية  بقيم  »املقدِّمة«  يف  يب�رصِّ  مالك  �سارل  كان 

 
ٍّ
تاريخي تقديٍر  اأيِّ  ودون  بها،  حلَّ  ما  اإىل  انتباٍه  دون  للمجتمع 

مثااًل وواقعها  لها  حتوُّ مع  تبقى  االفتا�سيَّة  فالقرية  ؛ 
ٍّ
وزمني
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اد ويف  ليًا. ميكننا اأن جند الريف يف روايات توفيق يو�سف عوَّ اأوَّ

فالريف  حباين. 
َّ
الر االأخوين  اأعمال  �سبكة وجزئيًا يف  اأبو  اأ�سعار 

لي�ص مو�سوعًا فقط، ولكْن روؤيًة وخيااًل ولغًة. اإنه الزَّمن املطَلُق 

والروُح  طُة  املب�سَّ واملوعظُة  ُة  احُللوِليَّ واللغُة  ْنِميُق  والتَّ واملديُح 

احلرب  اأطاحت   
247

والتَّ�سامن. الَوحدة  ُطوَبى  عدا  الدِّينية،  �ِسبُه 

كانت  وزائفة.  بل  ومفتعلًة،  حمتَمَلٍة  غرَي  فبدت  امُلخيِّلة  بهذه 

الفارق  وجعل  املكانيَّة،  باحلدود  اأطاح  اًل  متَّ�سِ تهجرياً  احلرب 

على  املجتمع  احلرب  خلطت  كما  وهميًا،  واملدينة  الريف  بني 

نحٍو غرِي م�سُبوق. لكْن جغرافيًا، كانت احلرب َمدينيَّة اأكرث منها 

فت نهائيًا احل�رصُة  ريفيَّة، فلم يبَق �سيٌء من اأ�سطورة الريف، وتوقَّ

اقط. َبَدت املدينُة امل�رَصَح الوحيَد امُلمِكَن،  على امَلالك الريفي ال�سَّ

كروؤى  اأي�سًا  ولكْن  كمو�سوٍع  فقط  لي�ص  والفن؛  لالأدب  والباقي 

َيُعِد الريف امل�سدَر الوحيَد للروؤى واللغة، فقد َوَجَدِت  ولغات. مل 

اأي�سًا،  االأدب  زمن  تغريَّ  املدينة،  مع  لغاِتها.  الوقت  مع  امُلُدن 

اإىل  ُمتفائَلٍة  ٍة  يقينيَّ من  الروؤية  وتغريت  ًا،  وديناميَّ جمّزاأً  غدا  اإذ 

ة  ت اللغُة من املديح واحُلُلوِليَّ مٍة و�سبِه َعَدِميَّة. تغريَّ اكٍة وُمتهكِّ �َسكَّ

ه االختالط  ًا، اإنَّ ّي والَق�ْسَوة. لقد غدا االأب َمِدينيَّ
ْ
الطبيعيَّة اإىل الُعر

حلظة  يف  اأنه  اأي  واللحظات؛  والتفا�سيل  واحلا�رص  والتقاطع 

االندماج ال�سعب، حلظة البحث عن احلا�رص وعن لغة للحا�رص.

هكذا وجدنا بادَئ َبدٍء ان�رصافًا عن التَّجريد وعودًة اإىل التَّ�سخي�ص 

وغري  املنتمي  غري  الفنِّ  من  نوٍع  يف  اًل  اأوَّ دخلنا  هكذا  والواقع. 

 ،
ِّ
احُلر التَّجريب  من  نوٍع  على  اًل  اأوَّ يقوم   

ٍّ
�سخ�سي فنٍّ  التَّابع، 

والق�سوة، والعمل مبوادَّ غري فنية، واخلروج من اإطار اللوحة، ف�ساًل 

َماْن�ص« 
ْ
عن فنون التلفزيون واالإن�ساء والفن املفهومي و»الرِبُفور

من �ِسَماته. اإنه، يف الوقت نف�سه، تديد ل�سلٍة بعامَلٍ بال مدار�ص 

ة  خا�سَّ »اأنا«  اإىل  عودٌة  اأنه  عن  ف�ساًل  كربى،  اتاهات  وال 

اأي�سًا  فالت�سوير  وحا�رصها.  حلظتها  يف  وموجودة  وُم�سطِربة 

يجُد احلا�رص.

باهتًا،  اللبناين  العنف  ة  المعقوليَّ يف  »الالمعقول«  م�رصح  وغدا 

ردِّ  من  بدَّ  ال  كان  غائبًا.  اأي�سًا  فبدا  تقليديًة  االأكرث  امل�رصح  ا  اأمَّ

اُه العارمِة خ�سبًا  االعتبار لواقٍع َبَدا يف َغَلَيانه وُمَفاجاآته وَفْو�سَ

وجمُع  الواقع  اكت�ساف  اإعادُة  َغَدت  لقد  اأدبي.  َواِرٍد  اأيِّ  من  اأكرث 

ذاكرته،  وحفُظ  لهجاته  وا�ستجاُع  حلظاته  وت�سجيُل  عنا�رصه 

اف  ام اخليام« لروجيه ع�سَّ �َسَفُته، حاجًة اأوىل. لي�ست »اأيَّ
ْ
ورمبا اأَر

�سوى حماولٍة من هذا النوع؛ كما اأنَّ »اجلر�ص« لرفيق علي اأحمد 

ة للحاجة نف�سها. معاجلٌة ولو �ِسبُه فولكلوريَّ

زياد  ُيكِمُل  حباين. 
َّ
الر زياد  عند  ف  نتوقَّ اأن  ميكن  املو�سيقى  يف 

تقليداً رحبانيًا يف تزويج املحلي للعاملي، لكنَّه يتجاوز التقليد 

ودة؛ وعمله  حباين، لي�ص من دون وعٍي ومن دون �ُسخِريٍة مق�سُ
َّ
الر

حباين ال�سغري 
َّ
ا مدار نقد الر امل�رصحي »�ِسي فا�ِسل« ال ُيخِفي ذلك. اأمَّ

ة  وباويَّ والطُّ الريفية  َيا  النُّو�ستاجْلِ االأوىل،  بالدرجة  فهو،  لالآباء 

اأحيانًا  وُمفاَرقٍة  بتفاوٍت  اللبناين، وهي عنا�رص حملها،  واحللم 

حباين ُمَعاٍد للتَّنميق، �سواٌء اأيف اجلملة 
َّ
حباين. فزياد الر

َّ
العمُل الر

نة. فاالقت�ساد واملبا�رصة والعبارة العارية هي  املكتوبة اأم امُللحَّ

واملديح  الكربى  والوعود  اللفظي  كر  ال�سُّ من  عامَلًا  اإنَّ  ه.  َيُهمُّ ما 

ه  َيُهمُّ ما  متامًا.  ويرف�سه  ه  جُّ مَيَ ما  هو  الريفيَّة  وَبى  والطُّ للحبِّ 

اللغة  العالقات وافت�ساح  اخرة، مفارقات  ال�سَّ املفاَرقة  اأكرث هو 

بالعامل  وَبى  الطُّ وُمعاَر�سة  اللفظية  للُمناَوَرة  م�رصحًا  بو�سفها 

هي  حبانيَّة 
َّ
الر املو�سيقى  اأنَّ  نفكر  اأن  ميكننا  واليومي.  االآين 

�ص  اأي�سًا مو�سيقى َمدينيَّة، لغتها َمدينيَّة بامتياز، ومع زياد تتاأ�سَّ

احلرب  بعد  ما  لبنان  اأي�سًا  ه  اإنَّ ة..  خا�سَّ ولغٌة  اإيقاعاٌت  ة  للمدنيَّ

248
ائفة. الذي َغَدا الريف وُطوَباُه من ذكرياته الزَّ

حباين يف م�رصحيَّاته واأغانيه مفرداٍت وتعابرَي من 
َّ
يجمع زياد الر

غالبًا،  امُلَتخيَّلنْي  واالأ�سل،  الدَّم  رابطُة  َتُعْد  مل  امَلدينيَّة.  ية  العامِّ

وامُلَتَمثِّلني يف ُمَتخيَّالٍت اجتماعيٍة اأكرب، هي وحدها ال�سائدة. لقد 

اح �رصارة عن  دخلت يف َت�ساُبٍك مع املكان وامل�سلحة. وكتاب و�سَّ

�ساُبك يف حلظٍة  ط هذا التَّناُزع والتَّ »بريوت املدينة املوقوفة« يب�سِّ

ط اأحمد بي�سون ال�رصاَع  ديناميكيَّة هي زمُن احلرب. وفيما يب�سِّ

االإيديولوجيا  على  طرابل�سي  از  فوَّ يتكلَّم   ، اللبناينِّ التاريخ  على 

ونظريٍة  اللبناين  للتاريخ  ٍة  نظريَّ الإيجاد  حماولتان   
249

ة. اللبنانيَّ

العالقات  مع  هاتني  َت�ساُبك  رغم   ، اللبناينِّ  
ِّ
ال�سيا�سي لالقت�ساد 

تنازٍع  من  حتمالِنِه  ما  ورغم  اللبنانيَّة،  واملناطقيَّة  ائفية  الطَّ

فوق-طائفي.  ما،  طابٍق  اإن�ساء  اإىل  تتَّجهان  هما  اأنَّ اإال   ،
ٍّ
داخلي

نظريٍة  عن   ، لبناينٍّ  
ٍّ
�سيا�سي فكٍر  عن  نتحدَّث  اأن  هكذا،  ميكننا، 

، وعلى  ن هو اللبناينُّ للدَّولة والتاريخ. لقد دخلنا يف كالٍم على عمَّ

لبنان دولًة ووطنًا، فكل هذا الكالم على التَّناُزع اللبناينِّ هو على 

ى النِّزاع. طريق اإيجاد ُبْعٍد لبناينٍّ يتخطَّ

4.2 عنوان فرعي

 لبنان عا�سمًة للنَّ�رص حتَّى يف اأ�سواأ الظروف. التجمة هي 
ُّ
ي�ستمر

ُب النَّ�رص، بعد فتٍة من احتبا�ص معرفتنا بالعامل يف  تقريبًا َع�سَ

الثلثني االأولني من القرن الع�رصين. ننتقل اإىل الثلث الثالث على 

باالأدب  لة  ال�سِّ ُت�سَتَعاُد  النَّ�رصي  امل�ستوى  على  امل�ستويات،  كلِّ 

اأقل؛  ، واإن ل�سبٍب غري مفهوم بن�سبٍة 
ِّ
اهن واالأمريكي

َّ
الر االأوروبِّي 

 والفل�سفي، حيث تبدو 
ِّ
لي�ص باالأدب وحَدُه ولكْن بالفكر ال�سيا�سي

هناك  يثُبْت  مل  اإذ  وابتكاراً،  واجتهاداً  تريبيَّة  اأكرث  التجمة 

ه عمٌل  اإنَّ  وجملٌة عربيَّة مقابلني يف هذا املجال. 
ٌّ
م�سطلٌح عربي

�سات 
َّ
�سعٌب، لكنه ي�سري بدرجٍة من االنتظام، حيث يوؤثِّر دعُم املوؤ�س

على  نتكلَّم  عندما  حملِّه.  يف  ة 
َّ
املر هذه  لكنَّه  ذلك،  يف  االأجنبيَّة 

لكنَّه  اللبناين؛  ي�ستقبله  الذي  االآخر  االآخر،  على  نتكلَّم  جمة  التَّ

االآخر  نقل  ب�ساطة  هي  التجمة  العربي.  االآخر  اإىل  ُيقدُِّمه  اأي�سًا 

االآخر فح�سب، ولكْن �رصَحُه الأنف�سنا  ها لي�ست قبول  اإنَّ اإىل لغتنا، 

هذه  اال�سِتْدَخال  عملية  �ُص  وتتلخَّ ا�سِتْدَخاَله.  اأي  ومبفرداتنا، 

اللبناينَّ الذي ال بدَّ له اأن يتجم نف�سه لعدٍد ُمتفاِوٍت من االآخرين. 

 يف عمليِة ترجمٍة 
ِّ
 والعاملي

ِّ
ه دائمًا تاه االآخر املحلِّي والعربي اإنَّ

حابنة: م�رصح الغريب والكنز واالأعجوبة، ريا�ص 
َّ

از، 2005، فيوز والر  راجع طرابل�سي، فوَّ
247

الري�ص للكتب والن�رص.

م�س  »اأنا  واالأ�رصطة:  فا�شل«،  و»�شي  طويل«  اأميكي  »فيلم  م�رصحيتا   زياد،  حباين، 
َّ
الر  
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كافر«، »هدوء ن�شبي«، »مونودوز«.
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االآخرين.  من  ال�سل�سلة  هذه  عرب  موجوٌد  ه  اأنَّ واالأرجُح  م�ستمرٍة، 

منه  اأكرث  وكونيًا  عربيًا  مواطنًا  بال�رصورة،  تعُلُه،  التجمُة 

حملِّيًا، اإذ قد تبدو التجمة، هنا، اأ�سعب، وهنا ال َي�سُهُل اأن ُيتِجَم 

االآخَر اإىل مفرداته، واأن ُيتِجَم نف�َسُه لالآخر. ومع ذلك، فاإنَّ هذا 

ل م�ستقباًل مُلَواَطنِة َرْحِبة. الُبعَد قد ي�سكِّ

، ال 
ِّ
 والفني

ِّ
لنقْل اإنَّ الثَّقافة اللبنانيَّة، وخا�سًة يف مطرحها االأدبي

عب لِوالدة لبنان. مل َيُعْد هناك هذا اللبنان  تزال يف امَلَخا�ص ال�سَّ

ى  امُل�سمَّ لبنان  ه  اإنَّ قرويًا،  اإعالًء  يكون  قد  الذي  ى  امُل�سمَّ غرُي 

ة. ورغم  باأحيائه ومناطقه وطوائفه وجماعاته وثقافاته الثانويَّ

ائفي، اإال  قاق الطَّ اأنَّ هناك احت�سامًا ما َيُحوُل دون الغو�ص يف ال�سِّ

ة  اللبنانيَّ باخل�سو�سيَّات  َت�ِسي  واالأ�سماء  واللهجات  االأماكن  اأنَّ 

باأيِّ تب�سرٍي  االأدب والفنَّ ال يقومان  اإنَّ  لكلِّ جماعٍة ومنطقة. ثم 

والق�سوة  ال�سوداء  امُلَفاَرقة  تعك�ص  ما  وغالبًا  مديح؛  باأيَّ  وال 

االأدب  فاإن  ذلك،  ومع  وَمْوُبوء.  ٍم  ُمتاأزِّ واقٍع  مع  تعاماًل �رصيحًا 

عبَة الإنتاِج  والفنَّ والثَّقافة، اإجمااًل، خا�ست بنجاٍح العمليَة ال�سَّ

ًة ُعْلَيا، متييزاً له  َيه ثقافًة لبنانيَّ م�ستوًى لبناينٍّ قد يجوز اأن ُن�سمِّ

ة التي تعمل يف ال�رصِّ والَعَلن. عن الثَّقافات الثانويَّ

االأوىل.  واالأدب  الثَّقافة  لغة  طراد  تزال وبا�سِّ العربيَّة ال  اإنَّ  ِلنُقْل 

ُة،  اأو حتَّى وطنيًا؛ لكّن العربيَّ وهذا ال يعني البتَّة انحيازاً قوميًا 

ف�ساًل عن كونها لغَة الوالدة، هي اأي�سًا اللغُة اجلاِمَعُة. ومن اأجل 

وانق�ساٍم  ٍة  لغويَّ مُب�ستعمراٍت  جنازف  اأن  ميكننا  ال  واحٍد  لبنان 

عا�سه  الذي  امل�ستك  التاريخ  بكلِّ  ترتبط  اللغة  فهذه  لغوي. 

وهموٍم  ومعارَك  اآالٍم  تاريَخ  النهاية،  يف  يُكْن،  واإن  اللبنانيون، 

الفولكلور  يف   
ٍّ
حياتي ٍك  مُب�سَتَ تتَّ�سل  اللغة  هذه  اإنَّ  ثمَّ  �سارية. 

�ساعًا. والعي�ص يزداد مع الوقت اتِّ

. فبعد  وثقافة ما بعد احلرب هي ثقافة العودة اإىل الواقع اللبناينِّ

ِت  دتني من الزَّمان واملكان، ردَّ
ِّ
اأْن كان لبنان فكرًة وطوبى متجر

ِت  وردَّ اللبنانيَّني،  والظرف  املكان  اإىل  اللبناينَّ  املثقَّف  احلرُب 

هذين  يف  لبنان  يظهر  اللبنانيَّة.  التَّفا�سيل  اإىل  والفنَّ  االأدب 

ًة  مًا، لكنَّه يبدو حقيقًة فعليًة وحياًة قائمًة ُمتغريِّ متناِق�سًا متاأزِّ

وَخ�سبًة. ِلَنُقْل اإنَّ هذا اعتاٌف بلبنان واعتاٌف باللبناين. وال بدَّ 

د لبنان فح�سب، بل تفتح م�ستقباًل  اأنَّ الثَّقافة اللبنانيَّة اليوَم ال توؤكِّ

 
ٍّ
رحبًا حلواٍر لبناين. ففي هذه الثَّقافة كل عنا�رص �سجاٍل م�ستقبلي

ة والعالقة بالعامل والع�رص   والهويَّ
ِّ
حول التَّاريخ والفكر ال�سيا�سي

تخلق  اأن  متما�سٍك،  ظرٍف  يف  ت�ستطيع  عنا�رص  وهذه  واملنطقة، 

ٍة بل واأ�سا�سًا للُمَواَطنة اللبنانيَّة. ثقافٍة وطنيَّ

 5. لبنان م�رشوعًا م�ستقبليًا: نحو ثقافة ُم�سرَتكة

يف  هي  اللبنانيَّة  االأزمة  اأنَّ  على  اللبنانيِّني  من  كثرٌي  يتَّفق 

حقيقتها اأزمُة والٍء، ولقد َدَرَج القول اإنَّ والء اللبناينِّ لي�ص لبلده 

ُعُه اأواًل يف خدمة عائلته وطائفته. كما َدَرَج  ا َي�سَ وال لدولته، واإمنَّ

ُيِعرُيه  ما  العامِّ  اأن  لل�سَّ ُيِعرُي  ه ال  واإنَّ اأواًل،  لنف�سه  اإنَّ والءه  القول 

وعي  يف  هي  اإذاً،  امل�ساألُة،  واهتمام.  عنايٍة  من  اخلا�صِّ  ل�ساأنه 

اته، فهي هكذا اأكرث عالقة بالثَّقافة منها  اللبناينِّ وتربيته واأولويَّ

يف باالقت�ساد مثاًل، اإذ ال نالحظ اأنَّ احلروب اللبنانيَّة االأهليَّة يف 

ة بيئيَّة. لقد وقعت  القرن الفائت قد �سدرت عن عوامل اقت�ساديَّ

ة-ال�سورية، التي اأ�سفرت  حرب 1958 يف اأعقاب الوحدة امل�رصيَّ

ة العربيَّة املتَّحدة. كان لبنان يوَمها، وبريوت  عن والدة اجلمهوريَّ

ة  خا�سًة، قد بداأ ي�ستجمع نتائج التحوُّالت ال�سيا�سيَّة واالقت�ساديَّ

يف املحيط العربي، من �سقوط فل�سطني اإىل اكت�ساف البتول اإىل 

ات القوميَّة اال�ستاكيَّة يف عدٍد من البلدان. لقد  قيام الديكتاتوريَّ

 
ِّ
 والتعليمي

ِّ
�سار بف�سل ذلك، وبف�سل موقعه وم�ستواه اخِلْدَماتي

وبف�سل  لالأعمال،  بيئٍة  وتاأمني  الكوادر  �سناعة  على  القادرْين 

مرونة عالقاته االجتماعيَّة وتعدُّده اللغوي، عا�سمًة بنكيَّة عربيَّة 

وو�سيطًا  انزيت  للتَّ كربى  وحمطًة  االأجنبيَّة  للوكاالت  ومركزاً 

بني العامل العربي والغرب. كانت فتَة ازدهاٍر مل يرافقها نظاٌم 

 ي�سمح بتوزيٍع اأعدل لنتائجه، لكنَّ البحبوحَة، �سملت مع 
ٌّ
�رصيبي

ذلك املجتمع كلَّه، واإن بتفاوت.

دون  َيُحوال  مل  ة  العامَّ والبحبوحة  االقت�ساديَّ  االزدهار  لكنَّ 

ان  ف اإال اإبَّ ها فتة انتقاٍل �رصيٍع مل تتوقَّ ن�سوب حربني اأهليَّتني. اإنَّ

ة الثانية يف الثمانينات. قد يكون النموُّ االقت�ساديُّ  احلرب االأهليَّ

كود وحده. فالنموُّ 
ُّ
ُينَتَظُر ذلك من الر عاماًل يف هذه احلرب، وال 

وائف، لكنَّه �سملها جميعًا. لقد  ع بتفاوٍت على الطَّ االقت�ساديُّ توزَّ

د ل�سعوٍر بامل�ساواة مل َيُعْد يقبل  ردم هذا النّمو فوارَق بينها ومهَّ

ب�سهولٍة التفاوتات يف ال�سلطة واحتكارها النِّ�سبي يف يد جماعٍة 

واحدة. ميكن القول اإنَّ االزدهار االقت�ساديَّ كان يف اأْوِجِه عندما 

ا�ستعلت احلرب الثانية عام 1975. ومرًة ثانيًة قد يكون االزدهار 

االزدهار  نتائج  ال�سهابيَّة  لقد حملت  تفجريها.  عاماًل يف  نف�سه 

اخلدمات  من  بقدٍر  جميعها  َنِعَمت  التي  اللبنانيَّة  االأطراف  اإىل 

راً  وتاأثُّ تاأثرياً  لالأطراف  البلَد، فجعل  هذا  َد  َوحَّ �سمي. 
َّ
الر والتَّعليم 

مل يكونا من قبل. وحلق االزدهار ن�سبيًا بجميع الطوائف يف نوٍع 

يا�سي  من امل�ساواة التي جعلتها اأكرث ح�سا�سيًة تاه االمتياز ال�سَّ

الفدائيني  ا�ستقبال  جرى  هكذا  ة.  خا�سَّ وامَلَواِرَنة  للم�سيحيِّني 

طويلًة  حربًا  ن  د�سَّ الذي  االأمر  بهم،  واال�ستقواء  الفل�سطينيني 

ت اإىل انهيار املجتمع والدولة  انخرط فيها الدَّاخل واخلارج. واأدَّ

ها، مرًة ثانيًة، عوامُل  اللذين مل َتُقْم لهما قيامٌة كافيٌة اإىل االآن. اإنَّ

ا  االزدهار والنموِّ التي قد تكون اأ�سهمت يف تفجري الو�سع اأكرث ممَّ

بقي. اأ�سهم الفقر والتَّفاُوت الطَّ

التَّعليم  فتعميُم  الثَّقافية.  نتائُجُه  االقت�ساديِّ  لالزدهار  لكْن، 

اأكرب  بانخراٍط  �سمح  ذلك  كل  للبلد،  وتوحيُد  َطَرَفْية  ُنَخِب  وبروُز 

بالتَّفاُوتات   
ٌ
الوعي فتفاَقَم  ال�سيا�سيَّة،  اللعبة  يف  لالأطراف 

 بامل�ساواة، اأ�سكااًل متعدِّدة. 
ٌ
ة. واتخذ الوعي ال�سيا�سيَّة واالجتماعيَّ

 
ٍّ
فقد حدث اتِّ�سال اأكرب باملحيط العربي وانخراط يف مدٍّ �سيا�سي

الدَّاخل  يف  يجري  ما  تاه  اأكرب  وح�سا�سية  للمحيط،  �سامٍل 

العاملي  االنق�سام  يف  واندراٍج  انق�ساماته،  مع  وتفاعل   
ِّ
العربي

لنف�سه  يجد  هذا  وكل  ؛ 
ٍّ
عاملي وعٍي  ن�سوء  اأي  الباردة،  واحلرب 

، ال  اقت�ساديٍّ عناوين ثقافيَّة. فاإذا كانت احلرب جنمت عن منوٍّ 

ها من النَّاحية االأخرى قد تكون جنمت عن منوٍّ يف  عن ركوٍد، فاإنَّ

الوعي، ال عن انح�ساٍر، عن توحيٍد للبلد جعل االأطراف ال�سيا�سيَّة 
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باملنطقة  متزايٌد   
ٌ
وعي لطة.  ال�سُّ لعبة  يف  تدخل  واالجتماعيَّة 

 وعاملي. كل ذلك قد يردُّ 
ٍّ
والعامل، وانخراٌط اأكرث يف انق�ساٍم عربي

ها اإىل امل�سلحة. بل ميكن الكالم  االأزمة اإىل الوعي بقدر ما يردُّ

فاأْن  مو�سوَعه.  ى  يتخطَّ وعٍي  عن  ب،  ومركَّ م  مت�سخِّ وعٍي  على 

، واأن 
ٍّ
 عاملي

ِّ
يغدو لبنان يف الو�سع احلايل عنوانًا ل�رصاٍع عربي

ُيوَكَل له اأْن يكون حموراً حلرٍب على اإ�رصائيل ومواجهًة الأمريكا، 

 ال يتعدَّى ظروفه واإمكاناته فح�سب، بل يجعله فري�سَة وعٍي 
ٌ
اأمر

من  حاٍل  يف  اللبناينَّ  جال  ال�سَّ وُيدِخل  مو�سوعه  عن  ينف�سُل 

رف  الظَّ الوعي، بعيداً عن املو�سوع، على  ائم. يتكلَّم  الدَّ االزدواج 

واالإمكانات، وباملقابل قد يتكلَّم الظرف واملو�سوع دون ح�ساٍب 

التعبري،  جاز  اإذا  كالمني  اإزاء  اأنف�سنا  جند  نا  اأنَّ اأو  للوعي..  كاٍف 

نتائج  اإىل  يوؤدِّي  قد  منهما  وكلٌّ  املو�سوع،  وكالِم  الوعي  كالِم 

خمتلفة. ويف النهاية، فاإنَّ االأزمة اللبنانيَّة هي، يف ناحيٍة منها 

اها اإذا مل 
َّ
ها قطبه الثقايف، وال ميكن اأن نتحر اأزمة هذا الوعي. اإنَّ

ه. َيح�رْصنا اأو مل َن�ْسِتح�رِصْ

ة اأزمة  اهات باأنَّ االأزمة اللبنانيَّ ر اللبنانيون من كلِّ االتِّ قلَّما فكَّ

 اأو اأنَّ 
ٌّ
طوائف فح�سب، وقلَّما يعِلن طرف لبناينٌّ اأنَّ غر�سه طائفي

 مو�سومًة، 
ِّ
ائفية يف القامو�ص ال�سيا�سي م�رصوعه طائفي. غدت الطَّ

ه ال  باتت ا�سمًا ملعونًا، وال بدَّ اأنَّ ذلك مل يح�سل دفعًة واحدة. اإنَّ

 دون اأن 
ِّ
فة على اخلطاب ال�سيا�سي ُيتجم فقط تاأثري النُّخبة املثقَّ

اِثٌل يف احلياة ال�سيا�سيَّة، بل يتجم اأي�سًا ح�سا�سيًة  ُيواِزَيه ثقٌل مُمَ

ط تاه التَّعاُي�ص اللبناين. لي�ص  ال تفوُت اللبناينَّ العاديَّ واملتو�سِّ

عن  ياأِت  ومل   ،
ٍّ
طائفي اأدٍب  د 

َّ
جمر ائفي  الطَّ لال�سم  ُب  التجنُّ هذا 

هذا  متلك  التي  اللبنانيَّة،  بة  املركَّ بال�سخ�سيَّة  يتَّ�سل  ه  اإنَّ عبث.. 

ابق امُلَعومَل وذلك التَّمويه االإن�ساينَّ الذي يتعاىل على االأعراف  الطَّ

ه  اأنَّ يبدو  ما  �سواه  يف  وهناك  طوابق،  من  طابٌق  ه  اإنَّ وائف.  والطَّ

ائفية  نقي�سه، غري اأنَّ وجوده بالطبع ذو داللة. فهذا اخلجل بالطَّ

واإن�سانيَّة.  ٍة  لقيٍم ليرباليَّ بالتاأكيد خمريٌة  ه  اإنَّ َبْحَت تظاُهٍر،  لي�ص 

ه الوجه اللبناينُّ املتطلِّع اإىل البحر، كما كان يرى مي�سال �سيحا،  اإنَّ

وال بدَّ اأنَّ للبناين وجوهًا اأخرى ال تتطلَّع للجبل -بح�سب �سيحا- 

ائفية، ولو يف  فح�سب، ولكْن اإىل ال�سحراء وق�ساوتها. اخلجُل بالطَّ

 
ٌّ
اإيجابي اأمر  فح�سب  القامو�سي  ال�سعيد  على  اأو  وحده،  اخلطاب 

التي عقبت  كات 
ُّ
التحر بون من  فالذين. على �سبيل املثال، يتعجَّ

 يفوتهم هذا 
ِّ
 وامل�ستقبلي

ِّ
 واحُلر

ِّ
مقتل احلريري مبظهرها التَّعاُي�سي

التكيب لكنَّ هذه التحركات اجلامعة، ولو اختفت �رصيعًا، ت�سري 

ل اإىل جمرًى  اإىل نوع من »الُكُمون« الليربايل، ال ندري متى يتحوَّ

، ومتى يغدو قطبًا يف احلياة اللبنانيَّة.
ٍّ
فعلي

متوا�سٍع  غري  جلانٍب   
َّ
ال�سمني العنوان  كان  ائفية  بالطَّ اخلجُل 

�سلبًا.  البدء  يف  عليه  نتكلَّم  اأن  ميكننا  لبنان،  يف  الثَّقافة  من 

اال�سم  املثال-  �سبيل  على  -الرواية  اللبناين  االأدب  تنَّب  لقد 

 بو�سفه عاراً ال حتتمله الكلمة وال يليق بها. واإذا ظهرت 
َّ
ائفي الطَّ

ائفية مو�سوعًا يف رواية جورج م�رصوعة »�سحيتان« فالأنَّ  الطَّ

الذي   
ِّ
االجتماعي  

ِّ
القومي كاتبها  من  تب�سرياً  كانت  الرواية  هذه 

يف  اللبنانيَّة  الرواية  اأنَّ  اإال  يحاربه250  اأن  عينيه  ن�سب  و�سع 

يف  الوا�سحة  اإ�ساراتها  وتنَّبت  بل  تنَّبتها،  االأحيان  معظم 

ائفيُة �سيئًا ينت�سب  اأ�سماء االأ�سخا�ص واالأماكن. فلقد اعُترِبَت الطَّ

ية ثقافيَّة ال ينا�سب اأن تندرج يف اأدٍب ذي طموٍح ُمَعْومَلٍ  اإىل عامِّ

ائفية يف  وُي�ساِيُر املوجة العامليَّة. ذلك ال مينع من اأن تظهر الطَّ

اأبواب  يو�سف عواد »طواحني بريوت«، على  توفيق  روايات  اآخر 

الذي  اجلدل  كلِّ  اختفت متامًا من  لكنَّها  1975؛  ة  االأهليَّ احلرب 

ائفية اأن  طغى على ثالثيَّة يو�سف حب�سي االأ�سقر. كان ميكن للطَّ

حابنة مثاًل(، التي مل تكن 
َّ
تظهر يف اأعماٍل اأقل تعاليًا )اأعمال الر

بعيدًة عن ال�سماء، لكْن من جهة العامل وجنحت مع ذلك يف معادلة 

وَتْوِق  بح�سا�سية  ط  املتو�سِّ والعربي  اللبناين  حياة  م  تطعِّ �سعبة 

حابنة يف »ج�رص القمر« وع�سيَّة احلرب االأهلية 
َّ
ا�ستثنائيَّني. فالر

ة، لكنَّ مل�سًة من  ائفي وال وعوده الدمويَّ مل يتجاهلوا املو�سوع الطَّ

�سامح. دافع  اأن�سودًة للتَّ عر ومل�سًة من الغناء جعلتا االأوبريت  ال�سِّ

ائفية لكن بتلك اللغة املنحوتة  كمال يو�سف احلاج251 عن الطَّ

�سقَّت  التي  الفاأ�ص  غري  اآخر  �سيئًا  كانت  والتي  تخدمها،  ال  التي 

الواقع ال تعني �سوى ذلك، ولو  اأنَّ طائفيَّة  راأ�سه حينما مل يفهم 

فهم ما كان اختار اأن يلوذ بغري جماعته وطائفته.

ائفية كان اأي�سًا �ساأن ال�سيا�سيِّني، وحتى قادة احلرب  اخلجُل بالطَّ

ا الذين  ة. اأمَّ طوا مبقولٍة طائفيَّ
َّ
ائفية، ويف عزِّها ما كانوا ليتور الطَّ

 واأْمِن 
َّ
اأون على مقولٍة كاملجتمع امل�سيحي

َّ
كانوا يف و�سطها يتجر

وا مع ذلك على م�ستوى اخلطاب 
ُّ
هم مل ينجر ، فاإنَّ

ِّ
املجتمع امل�سيحي

 مك�سوف. اإذ ال ُنَواِجُه من كلِّ االأطراف خطابًا 
ٍّ
اإىل حتري�ٍص طائفي

القن�ص  اأو  ة  اجلماعيَّ والت�سفية  ة  الهويَّ على  القتل  ُيقابل  ُمعلنًا 

 اأو جمع االأع�ساء الب�رصية، فكّل هذا كان يتمُّ من دون اأن 
َّ
الطائفي

ائفي«  يجد مدخاًل اإىل اخلطاب العلني. مع ذلك، فاإنَّ الوعي »الطَّ

بذريعٍة  اإال  ُليقدَّم  وما كان  ب�سفته هذه وحدها،  ليظهر  ما كان 

�سغريًة  جمموعاٍت  هنا،  جانبًا،  لندْع  لغريه.  وُمالِب�َسة  اإ�سافيٍة 

الَبْحَت، وتكتفي به خطابًا.  ائفي  اأو الطَّ الدِّيني  التَّحري�ص  تعتمد 

جال العام. ميكننا  عة عن ال�سِّ فهذه كانت وال تزال جانبيَّة منقطِّ

يتوارى   
َّ
واملذهبي الدِّيني  العن�رص  اإنَّ  املثال،  �سبيل  القول، على 

اأكرث فاأكرث يف خلفيَّة خطاب القوى احلزبيَّة الذي تت�سدَّره اأكرث 

التي  بالن�سبة  يح�سل  ذلك  واإنَّ  ة،  وحتريريَّ وطنيَّة  واجهٌة  فاأكرث 

اإنَّ اخلطاب  اأو انخراطها يف الو�سع اللبناين.  َلْبَنَنُتها  تتزايد بها 

ائفي امَلْح�َص نقي�ُص التَّقليد الثَّقايف، وهو لذلك موكوٌل بثقافٍة  الطَّ

والنُّكتُة،  ائعُة  وال�سَّ َفويُّ  ال�سَّ التَّناُقل  ِعَماُدها  �سفليَّة،  اأو  ة«  »�رصيَّ

طح وال يدخُل يف الَعَلن. فاخلطاب امُلعَلن  لكنَّه ال يطفو على ال�سَّ

ال يزال ميلك -رغم كل �سيٍء، ويف احلرب نف�سها اأو ما ي�سبهها، 

كما هي احلال االآن، ظاهراً قدرًة تباُدليَّة؛ بل اإنَّ اخلطابات تعتمد 

يه« نف�سه، بحيث تت�سادم هكذا يف الَعَماء وي�سعب  اأحيانًا »الكلي�سِّ

جاهٍز  متعاٍل  »وعٍي«  نطاق  يف  تبقى  ها  اإنَّ بع�سها.  من  فرُزها 

، بحيث ميكن باإزائه يَلُّ الوقائع واإهدار االأ�سباب واإزالة 
ٍّ
وت�سميني

املت�ساربة  اخلطابات  وتتقا�سمها  االأ�سياء  فتت�ساوى  الظروف، 

وي�سود َعَماٌء ال نعود معه قادرين على تخلي�ص �سيٍء من �سيء.

 م�رصوعة، جورج، »�سحيتان«.
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احلرب  م�ساعفات  يف  اغتيااًل   1977 عام  ال�سبانيَّة  بلدته  يف  م�رصعه  ولقي  اإيجابيًا،  اأمراً 

ائفي. اع الطَّ االأهليَّة وال�رصِّ
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ِّ
احلربي �سبُه  جاُل  ال�سِّ ذلك.  على  مثال  اليوم   

ُّ
ال�سيا�سي جال  وال�سِّ

ُتَهَم العمالة واخليانة والتَّحري�ص  اأنَّ اجلميع يتا�سقون  ال مينع 

واإذا  والدَّولة.  املجتمع  وتعطيل  والت�سلُّط  واال�ستئثار  ائفي  الطَّ

اجلميع  فاإنَّ  القتاليَّة،  واللفظيَّات  اللهجة  عن  ْفَحًا  �سَ �رصبنا 

للنقا�ص  ت�سييٌع  ذلك  يف  نف�سه.  اخلطاب  اهر  الظَّ يف  يتقا�سمون 

بون عادًة، 
َّ
امعون، املدر ا ب�سبب ذلك ي�ستنتج ال�سَّ ، ورمبَّ دون �سكٍّ

اخلطاَب  يرفد  ا  عمَّ عدا  ظاهره،  من  ال  ُمنَطَوَياته،  من  اخلطاَب 

يف  ما  اآدابًا  اخلطابات  التزام  فاإنَّ  ذلك،  مع  �َسَفِوي.  جهاٍز  من 

ره ومن  بع من حركيَّته وتطوُّ الكالم وتقليداً كالميًا ال مينع بالطَّ

اأي�سًا،  يتجاوب،  اخلطاب  وعي  واإنَّ  املبا�رص.  وتاأثريه  �سداميَّته 

مع وعٍي منق�ِسٍم عند اجلمهور، وا�ستاُك االأطراف امُلت�ساِربة يف 

يه«  ز الفوارق حتت »الكلي�سِّ  ال مينع من متيُّ
ِّ
بع�ص اخلطاب ال�سيا�سي

امل�ستك. اإذا كان لفظ االنق�سام منبوذاً، بخالف ممار�سة االنق�سام 

نف�سه، فاإنَّ اجلمهور الذي ميار�ص االنق�سام حتت ا�سم اآخر ال يزال 

يف قرارته ُينكر االنق�سام ويرف�ص اأن ي�سري اإليه واعيًا.

ا نفاٌق  يا�سي الذي هو اإمَّ يه اللبنانيُّون التَّكاُذب ال�سِّ هل هذا ما ي�سمِّ

 هذا التفاوت بالتَّكاُذب غالبًا من 
ُ
واٍع اأو ف�ساٌم الواٍع. كان َرْمي

االزدواج، وهي دعوُة  لفكِّ  ل�سانهم دعوٌة  الذين درجت على  ِقَبل 

ذٌة اأخالقيًا اإذا اأُِخَذت على هذا امل�ستوى، لكنَّ ال�سدق املطلوب  حمبَّ

هنا �ساذٌج، اإذ يجهل اأنَّ لالزدواج، اأي�سًا، اأُ�ُس�َسه. اإنَّ دعوًة �ساذجًة 

االزدواج  وفكُّ  االأ�سل.  يف  ٍب  مركَّ واقٍع  على  تردَّ  اأن  ت�ستطيع  ال 

 واإ�سهاُر »احلقيقة« ال مينعان اأنَّ يف االزدواج 
ٍّ
حتت دافٍع اأخالقي

ه. ال�سعرة بني الوعي والواقع هي  ا يف الدَّعوة لفكِّ حقيقًة اأكرث ممَّ

 
ِّ
ٌة ومل يكن ِلُتوَجَد عبثًا. اإنَّ ما بني االنق�سام الواقعي �سعرٌة حقيقيَّ

 ، نظنُّ ا  ممَّ اأكرث  �سلبٌة  هي  التي  ال�سعرَة  هذه  الوعي  يف  ه  ورف�سِ

يكون  اأن  جديد.  لواقٍع  اأ�سا�سًا  و�سالبُتها  بقاوؤها  ل  ي�سكِّ والتي 

يبقى  اأن  »االزدواج«.  يعنيه  ما  فهذا  هدفًا  ال  مر�سًا  االنق�سام 

اأن  يعني  للوحدة  والتطلُّع   
ِّ
الفعلي االنق�سام  بني  معلَّقًا  الو�سع 

ًة، لكنَّها لي�ست بال فعاليَّة،  ًة نظريَّ يبقى االحتاد اأفقًا، واأن ميتلك قوَّ

رف�ُص  للم�ستقبل.  م�رصوٍع  اأيِّ  م�سدَر  وحَدُه  يكون  اأْن  قوُة  هي 

الو�سع  عليه  ما  وهو  كيب،  التَّ رف�ص  الواقع،  يف  هو،  االزدواج 

ٍة كان دائمًا  كيب والنَّحُو نحَو ب�ساطٍة نظريَّ ، ورف�ُص التَّ اللبناينُّ

ا االندماج الكامل، اأي ذوبان املجتمع كلِّه  وراء دعاوى قاتلة: اإمَّ

ا االنف�سال، وهو  ة؛ واإمَّ يف مثال اأعلى ومتجان�ٍص هو التوتاليتاريَّ

د اللبناين. جمازفٌة ال تقلُّ خطورًة، بالتعدُّ

ة. فو�سم  لكنَّ فكرة وعٍي ذاهٍل عن الواقع هي اأي�سًا كاريكاتوريَّ

ائفي ال يقبُل النِّقا�ص  التَّق�سيم واالنف�سال والفدراليَّة والوالء الطَّ

 والتَّعاي�ص قيمًا 
ُّ
وال يحتاج اإىل دليل. َغَدا التوحيد والوالء الوطني

عليا، تقوُم بذاتها وتدلُّ على نف�سها وال حتتاُج، بعُد، اإىل نقا�ص. 

ديباجٌة  اأي�سًا  ه  لكنَّ للمجتمع،  ديٍن  من  نوٌع  اأعلى«،   
ٌ
»وعي اإنه 

ما هو  بقدر   
ٌّ
م�ستقبلي اإمياٌن  ه  اإنَّ لفظي.  لغويٌة وتخريٌج  ورقابٌة 

، اإذا جاز التعبري. 
ِّ
حر« ال�سيا�سي ، نوٌع من »ال�سِّ ا�ستبعاٌد تعويذيٌّ

لي�ص  به  الت�سبُّث  لكنَّ  االأزمات،  يف  ته  َوِريَّ �سُ تزداد  اإن�ساٌء  ه  اإنَّ

وال  مبا�رصًة،  يوؤثِّر  اخلطاب  هذا  �سحر  اأنَّ  نظنُّ  ال  الدَّاللة.  عدمي 

لكْن،  وكاريكاتوريًا.  عاجزاً  اع  ال�رصِّ اأوقات  يف  يظهر  ه  اأنَّ بدَّ 

اإىل  طولها  على  توؤدِّ  مل  اللبنانيَّة  ة  االأهليَّ احلرب  اأنَّ   
ْ
ر لنتذكَّ

انق�سام. عندئٍذ، ميكننا اأن نفكر باأنَّ ذلك االإن�ساء عدمي الفعالية، 

ًة واإىل  مل يكن بال داللة. فهو اأ�سار دائمًا اإىل حدوٍد لي�ست وهميَّ

الديباجة بال دفاع، فهي  قابليَّات كاِمَنة. وغالبًا ما تبدو هذه 

بل   ، امل�سادِّ اخلطاب  انت�سار  دون  بع  بالطَّ ول  حَتُ اأن  ت�ستطيع  ال 

يكاد  وهو  له،  َوريِّ  وال�سُّ االأحمق  بتجاهلها  اأكرث  مه  تعمِّ ها  اإنَّ

بال  لي�ست  فهي  ذلك،  مع  وعجزها.  ركاكتها  �سغاف  من  يظهر 

يف  تعي�ص  وال  فراغ،  عن  ت�سدر  ومل  اأحيانًا،  يبدو  كما  وظيفة 

تقننُي  ُة  االأ�سا�سيَّ حلقُتها  ٍة  عمليَّ يف  اأعلى  طاِبٌق  ها  اإنَّ الفراغ. 

 ،
ٍّ
�سيا�سي نظاٍم  يف  واحتواوؤها  وت�رصيُعها  ائفية  الطَّ العالقات 

ميز والتَّ�رصيع والتَّقنني هي  هو ما ندعوه النِّظام اللبناين. والتَّ

امَلكُنون  لها من حيِّز  واإخراٌج  ائفية  الطَّ للعالقات  جميعها كبٌح 

النِّظام  وقتيَّة هذا  اإىل  االأعلى«  »اخلطاب  ي�سري  فيما   ، والغريزيِّ

يه. ائفي و�رصورة تخطِّ الطَّ

فاحلروب  اللبناين،  ائفي  الطَّ للنِّظام  حماكمًة  لي�ست  هذه 

توؤِذُن  ت�سهد ل�ساحله، بل  امُلَتَواِترة ال  ة  االأهليَّ اأو ن�سف  ة  االأهليَّ

باتت  التي  ائفية  الطَّ العالقات  احتواء  عن  وعجزه  با�ستنفاده 

تفي�ص عنه وَتَتواَجُه يف ال�سارع، وغالبًا ما يتمُّ ذلك باال�ستقواء 

بطرٍف خارجي. ولكْن، يجب اأن ن�ستنتج اأنَّ االعتاف بالعالقات 

فاإنَّ  باملقابل،  انفجارها.  دون  يحوال  مل  وتقنينها  ائفية  الطَّ

للحكم   
ٍّ
ومناطقي  

ٍّ
طائفي ع�سٍب  بقيام  ولو  ومتويهها،  كبتها 

نا مل جند اإىل االآن  با�سم اآخر، مل يحوال دون انفجارها اأي�سًا؛ واإنَّ

د  و�سيلًة ناجعًة ملنع ذلك. غري اأنَّ ذلك الوعي املنق�سم الذي يتدَّ

ٍة« لي�ص فقط تقليداً ثقافيًا،  ٍة »وطنيَّ ٍة ولفظيَّ بني ممار�سٍة طائفيَّ

االآخر  لبناينٍّ  طرٍف  كلُّ  يتَّهُم  وحني  العموم.  من  درجة  على  ه  اإنَّ

يادة  عي للتق�سيم اأو االنتقا�ص من ال�سِّ  اأو ال�سَّ
ِّ
ائفي بالتَّحري�ص الطَّ

ًا. ِلَنُقْل  ه ي�ستفزُّ بذلك قيمًا »م�ستكة« ووعيًا عامَّ واال�ستقالل، فاإنَّ

اأي�سًا من االنق�سام  ط  يعاين  ال�سارع واللبناينَّ املتو�سِّ اإن�سان  اإنَّ 

ذاته واإّن وعيه يتعار�ص مع عالقات الواقع التي ينخرط فيها.

5.1 الوطنيَّة

بقدر  ن�سبًة  لي�ست  اللبناينِّ   
ِّ
ال�سيا�سي ارج  الدَّ يف  »الوطنيَّة«  اإنَّ 

والٌء  التي هي  بالوطنيَّة  يتفا�سلون  فال�سيا�سيُّون  قيمة.  ما هي 

يف  التَّمجيد  موقع  تقع  والوطنيَّة  واملنطقة.  ائفة  الطَّ ى  يتخطَّ

ة اأجوبة مر�سومة  عبي. على هذا ال�سعيد، ثمَّ  ال�سَّ
ِّ
الوعي ال�سيا�سي

�سلفًا واأ�سماء �سفتها وقيمتها يف ذاتها. هذا الوعي رغم فت�سيَّته 

فعاليَّته  عدم  رغم  وبقاوؤه  ال�سيا�سيَّة،  للممار�سة  حدٌّ  اأي�سًا  هو 

اأوقات  يف  حتَّى  ُيهَدْم  مل  املمار�سة،  لهذه  �سقف  اإىل  دائمًا  ي�سري 

ر لهذا  االنفجار، واالأرجح اأْن لي�ص يف االإمكان اختاقه اإال بالتنكُّ

االنفجار،  اأوقات  يف  االأ�سا�ص.  من  ودح�سه  وري  ال�سُّ اخلطاب 

املجتمع  واأمُن  امل�سلمني  فحقوق  ه..  وُنبا�رِصُ ذلك  من  نقتب 

 والفدراليَّة وحقوق امل�سيحيِّني اختاقات لهذا اخلطاب 
ِّ
امل�سيحي

تنتهي  وقلَّما  حمدودٌة،  اختاقاٌت  لكنَّها  فيه،  امُلتظاِهر  وللوعي 

مانة املوجودة يف خطاٍب  اإىل ن�سف االأ�سا�ص. من الوا�سح اأنَّ ال�سَّ

ٍط لي�ست �سمانة جدِّية، ومن الوا�سح اأنَّ اخلطاب نف�سه يزداد  حُمنَّ

قف ال يزال باقيًا وال يزال 
َّ
الفعالية، لكنَّ وجوَدُه داللٌة على اأنَّ ال�س

اً. حدَّ
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ُه الدكتور جان مراد يف اجلامعة الي�سوعية عام  ويف  حتقيٍق اأعدَّ

2004 حول االنتماء والهوية لدى اللبنانيني ُقَبيل مقتل الرئي�ص 

ت بعده  رفيق احلريري يف �سباط 2005؛ وهو التاريخ الذي تغريَّ

ُمطاِبقًة  َتُعْد  مل  والنِّ�َسب  االأرقام  باأنَّ  ر  نفكِّ جعلنا  كثرية،  اأمور 

 اإال اأنَّ هذه االأرقام والنِّ�َسب ال تزال متلك 
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متامًا للو�سع احلايل.

على  باالنتماء  ال�سعور  ِن�َسُب  جاءت  فقد  مفاجاأتنا.  على  القدرة 

النحو التايل:

  اجلدول 5.1: النتماء والهوية لدى اللبنانيني )2004(

الن�سبة

97.6العائلة 

ة  ة الوطنيَّ 77.5الهويَّ

63.1الدِّين 

ائفة  36.3الطَّ

17.6الع�سرية 

1.4غري ذلك

6.4ال جواب

كما  و2005،   2004 عامي  بني  التَّحقيق  هذا  ُمعطياُت  ُجِمعت 

ت منذ ذلك احلني؟ العائلة  يقول جان مراد يف درا�سته. فهل تغريَّ

اأواًل يف �سلم االنتماء بن�سبٍة �سبه اإجماعيَّة، فيما الهوية الوطنية 

هي  �سئيلة  بن�سبة  اأواًل  ولكنها   ،)%77،5( كبرية  بن�سبة  ثانيًا 

وائف اللبنانيَّة بِن�َسٍب ال تتفاوت كثرياً،  ع على الطَّ )13،5%( تتوزَّ

للم�سلمني   %17،73 �سوؤااًل:  يطرح  اأن  يعدم  ال  تفاوتها  كان  وان 

قم يختلط  بـ %47،7 
َّ
و8،43% للم�سيحيني و16% للدروز. لكنَّ الر

لَّم، كما يختلط بـ  ة الوطنيَّة يف اآخر ال�سُّ ي�سعون االنتماء اإىل الهويَّ

تًا، كما يختلط برقٍم اآخَر عجيٍب  16،4% يعتربون لبنان وطنًا موؤقَّ

20% من امل�سيحيني فيه و20% من الدروز و10% من امل�سلمني 

اِدُم  ُت�سَ نالحظ،  كما  االأرقام،  هذه  اآخر.  ببلٍد  لبنان  اد  احتِّ مع 

اد  احتِّ مع  امل�سيحيني  من   %20 ن�سبة  اأنَّ  لدرجة  بع�سًا  بع�سها 

وتكاد  الدرا�سة،  وا�سع  مراد،  جان  ب  تعجَّ تثري  اآخر  ببلٍد  لبنان 

خرية والياأ�ص من لبنان. حتمله على ال�سُّ

ف عند بع�ص  ل اال�ستنتاج من هذه االأرقام، ولكنَّنا نتوقَّ ال نتعجَّ

ها  اأنَّ االأرقام والنِّ�َسب. ومثل جان مراد، ي�سُعُب علينا اأن نت�سّور 

وا  عربَّ معهم  التَّحقيق  جرى  الذين  اأنَّ  ر  نت�سوَّ ال  ومثله  واقعية؛ 

ا يف �سدورهم، واأنَّ هذه هي فعاًل حقيقُتهم. ميكننا اأْن نتخيَّل  عمَّ

 واٍع، اأو غري واٍع، واأنَّ الذين 
ٍّ
اأنَّ االأجوبة ا�ستجابت لتقليٍد كالمي

اأجابوا قد اأجابوا اأحيانًا كثريًة كما يجب وكما يفت�سون اجلواب 

ال  لكْن  ثانيًا،  الوطنيَّة  ة  الهويَّ تاأتي  اأْن  غريبًا  لي�ص  ال�سحيح. 

ن�ستطيع اأن جند لها قراءة واحدة مع ن�سبة الـ 47% التي ت�سعها 

ة، هنا،  اد مع بلٍد اآخر. ثمَّ لَّم والـ 20% التي تريد االحتَّ يف اآخر ال�سُّ

ة اعتباٌط يف ن�سبة الـ 20% من امل�سيحيني   من التَّناق�ص، وثمَّ
ٌ
قدر

ت�سع  التي  ية  املتدنِّ  %7 الـ  ون�سبة  اآخر  ببلٍد  اد  االحتِّ تريد  التي 

 %63 بن�سبة  ثالثًا  ياأتي  الدِّين  كان  اإذا  اأواًل.  ة  الوطنيَّ ة  الهويَّ

الدِّيني  اب  االْعِت�سَ باالعتبار  اأخذنا  اإذا  قليلٌة  النِّ�سبة  هذه  فاإنَّ 

على  تغريَّ  �سيئًا  اأنَّ  نفهم  و2005..   2004 العام  اإنه  واملذهبي. 

 مل يكونا، 
َّ
ني  وال�سُّ

َّ
يعي  ال�سِّ

َّ
هذا ال�سعيد، واأنَّ االعت�ساَب املذهبي

 مل يكن على هذا 
َّ
َعني، كما اأنَّ االعت�ساَب امل�سيحي يوَمذاك، ُمَتَوقَّ

القدر من احِلدَّة.

قمنا  اإذا  جذريًا  خمتلفٍة  بِن�َسٍب  نحظى  ال  قد  نا  فاإنَّ ذلك،  مع 

بالتحقيق نف�سه اليوم. نفت�ص اأنَّ النِّ�َسب �ستتعدَّل بدون اختالف 

الوجهة واملنطق.. ذلك يعني اأنَّ الوعي اللبناينَّ امُلنق�ِسم هو الذي 

يحكم، اأنَّ فح�ص االإميان هو غريه لدى فح�ص االنخراط اليومي. 

فاللبناين ميلك جوابني على ال�سوؤال ذاته،  اإّن اإميانه مُيِلي جوابًا 

وؤال نف�ُسُه على ردوده و�سلوكه املبا�رص..  قد ال يبقى هو اإذا ُطِرَح ال�سُّ

ٌ اآيلٌّ وُمكثٍَّف بذاته، وغالبًا دون اأيِّ �سعوٍر بالتَّناق�ص.  وعُيُه ُمَقنَّ

لل�سلوك  اأخرى  ِة  م�رصوعيَّ مع  َتَتناَفى  ال  للكالم  ٌة  م�رصوعيَّ هناك 

اأو  ُيكذُِّب االآخر  واملمار�سة، كلٌّ �سحيح يف مكانه و�سعيده، وال 

 اأنَّ الذَّات ال َتِعي انق�سامها، فالتَّغطية 
ِّ
َيَتناَزُع معه. ومن الطبيعي

بيعة، وغالبًا  ٍة قلَّما تعتف بهذه الطَّ االإيديولوجية ملطالَب طائفيَّ

ما تظهر هذه حتت عنواٍن وطني. املطالُب االإ�سالميَّة يف احلرب 

اأُحِلَقت  ما  ، وكثرياً 
ٍّ
 ودميقراطي

ٍّ
ويلة كانت ذات عنواٍن وطني الطَّ

بالي�سار؛ كذلك اتَّخذت امُلَواَجهة امل�سيحيَّة ا�سمًا وطنيًا ولبنانيًا، 

وكثريا ما ُحِمَلت على اليمني. واليوم، ال حُتَمُل حقوق امل�سيحني على 

 فح�سب، بل وعلى التَّفاُهم اللبناينِّ، وال تتعار�ُص مع 
ِّ
التَّوازن الوطني

ائفيَّة  ها تخرج كلياً من الطَّ حتبيذ املقاومة وُمَناَواأة االإمربياليَّة، اأي اإنَّ

ُتها َحَرجاً لها على هذا ال�سعيد ]االإطار 5.5[. ل م�سيحيَّ وال ت�سكِّ

اختالٍق،  َبْحَت  لي�ست  امُلَموَّهة  االإيديولوجيَّة  التَّغطية  هذه 

امتزج  وقد  َفًا،  ْ يوٍم �رصِ اللبناينُّ مل يكن يف   
ُّ
ائفي الطَّ فالتَّجاُذب 

ة.  ٍة وعامَّ اه وتنخرُط يف خياراٍت وطنيَّ دائمًا مع عنا�رَص تتخطَّ

َقاَبَلُه  لطة  لل�سُّ  
ِّ
امل�سيحي االحتكار  على  االإ�سالمي  االحتجاج 

الفل�سطينيِّني  مع   
ِّ
االإ�سالمي التَّواُطوؤ  على   

ٌّ
م�سيحي احتجاٌج 

َيْخُل  ومل  واملجتمع.  الدَّولة  وحدة  ك�رص  اإىل  ى  اأدَّ ا  مَّ امُل�سلَّحني، 

ا�ستقواٍء، لكنَّ   من نزعة 
ِّ
الفل�سطيني الح   بال�سِّ

ُّ
االإ�سالمي حيُب  التَّ

اإ�رصائيل  اأمام  ة  العربيَّ والهزمية   1967 )يونيو(  حزيران  حرب 

ميكن  وال  فح�سب،  ًة  طائفيَّ ذرائَع  لي�ست  الفل�سطينيَّة  والق�سيَّة 

اللبنانيَّة  ة  القوميَّ النَّزعة  تكن  مل  باملقابل،  بذلك.  اخت�ساُرها 

 
ُّ
ائفي القومي لدى امل�سيحيني متويهًا طائفيًا فقط. فالتَّقاُطع الطَّ

اليوم،  الَفّك.  مُمِكَنِي  لي�سا  ة  م�سرييَّ بخيارات   
ِّ
الطائفي وازدواُج 

اه  َوِرَثت املعار�سُة االتِّ النَّاحية. فقد  االأمُر من هذه  ال يختلف 

اليوم، كما  اللبناين.  اه  اآذار االتِّ  14 ، وَوِرَث 
َّ
الُعروِبي التحريريَّ 

مع  َتْنَحلَّ  اأن  تلبث  وال  ٍة،  عامَّ من خياراٍت  امل�ساألُة  تبداأ  االأم�ص، 

ة. تبدو هذه االعت�سابات يف حاٍل من  الوقت يف اعت�ساباٍت طائفيَّ

ائفي  كًا اأعلى. اليوم، كما باالأم�ص، ياأتي الطَّ
ِّ
الُكُمون، وتنتظر حُمر

ة تلجاأ  امُلَعاِر�سَ ة  التيَّارات امل�سيحيَّ يا�سي.  ال�سِّ قلياًل عن  راً  متاأخِّ

ُمَغاِيٍر  بداأت من حملٍّ  ر كيف  ولنتذكَّ ٍة،  م�سيحيَّ مطالبٍة  اإىل  اليوَم 

ها اإىل ذلك..
َّ
 هو الذي جر

َّ
 الداخلي

َّ
تقريباً؛ ولعلَّ التَّجاُذب امل�سيحي
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 الإطار 5.5: التَّما�ُسك الجتماعي

ه يتعلَّق ب�رصاٍع  د يف الوقت نف�سه. فهو مهمٌّ الأنَّ هذا املو�سوع مهمٌّ ومعقَّ

 ناهز عُمُره الثالثني �سنة، اأي منذ اندالع احلرب اللبنانيَّة 
ٍّ
لبناينٍّ داخلي

يف عام 1975. كانت لهذه احلرب اأبعاٌد خارجيٌة قويٌة، لكنَّها قامت بني 

ال�سلطة.  وتقا�ُسم  اللبناين  بالنظام  تتعلَّق  اأجندات  �سمن  لبنانيَّة،  قوى 

جهة،  من   
ِّ
ال�سيا�سي النِّظام  جوانب  كل  يتناول  ه  الأنَّ د  معقَّ اأي�سًا،  وهو، 

الدَّولة  وبناء  امل�ستك  والعي�ص  ائفية  الطَّ حول   
َّ
يا�سي ال�سِّ اخلطاب  والأنَّ 

بني  للدَّولة  املوؤيِّدة  عارات  ال�سِّ يف  �ساُرك  والتَّ طحية  ال�سَّ من  بنوٍع  �سم  يتَّ

الفا�سل  اخلطِّ  حتديد  مبكاٍن  ال�سعوبة  من  تعل  ب�سورة  املت�سارعني، 

ك؛ االأمر الذي يجعل قيا�ص  اع والتفكُّ بني خطاب التَّما�ُسك وخطاب ال�رصِّ

هذا املو�سوع حمفوفًا باملخاطر.

ثالث  على  املو�سوع  هذا  حول  اال�ستمارة  يف  املطروحُة  االأ�سئلُة  ُبِنَيت 

ائفة( برجالها  فر�سيَّات: 1( يعترب اخلطاب »التفكيكي« اأنَّ اجلماعة )الطَّ

ة  ) الزُّعماء ورجال الدِّين( هي املرجع واملاآل يف توفري اخلدمات العامَّ

»التَّما�ُسكي«  اخلطاب  يعترب  حني  يف  يا�سية،  ال�سِّ املواقف  ت�سويغ  ويف 

يعترب   )2 خياراته.  يف  النَّف�ص  اأمرَة  للفرد  واأنَّ  املرجع،  هي  الدَّولة 

نفوذ  مناطق  تكون-  اأن  يجب  -اأو  هي  الدولة  اأنَّ  »التَّفكيكي«  اخلطاب 

كة. واإذ ال ينفي اخلطاب  عة ما بني اجلماعات و/اأو زعمائها، اأي مفكَّ موزَّ

د االنتماءات، فهو يرف�ص هذا التوزيع، ويعترب اأنَّ الدولة  »التَّما�ُسكي« تعدُّ

هي �سلطة م�ستقلة مدنيَّة الطابع. 3( يغذِّي اخلطاب »التَّفكيكي« �سريورة 

ائفة(، فيما  ٍة وانتماءاٍت حم�سورة �سمن اجلماعة )الطَّ عالقاٍت اجتماعيَّ

خمتَلطٍة،  اجتماعيٍَّة  م�ساحاٍت  اإقامة  اإىل  »التَّما�ُسكي«  اخلطاب  ي�سعى 

متنوِّعة االنتماءات.

لبة يوافقون على  يف الُبعد االأول، حول املرجعية، تبنيِّ النتائج اأنَّ ثلث الطَّ

يوافق  كما  الدِّين؛  رجال  بتاأييد  يحظيا  اأن  يجب  واالقتاع  �سيح  التَّ اأنَّ 

الوقت  ويف  عائلي.  اأ�سا�ٍص  على  يتمَّ  اأن  يجب  االنتخاب  اأنَّ  على  ربعهم 

ر الدَّولة منحًا درا�سيَّة للمحتاجني، يرى  الذي يوؤيد فيه 98% منهم اأن توفِّ

ا  64% اأن تهتمَّ كلُّ طائفٍة بتعليم اأبنائها وتوفري املنح الدرا�سيَّة لهم، ممَّ

ة اجلماعة بو�سفها مرجعيًة يف توفري اخلدمات ويف اتِّخاذ  ي�سري اإىل قوَّ

املواقف ال�سيا�سيَّة االنتخابيَّة.

 %73 وافق  وائف وزعمائها،  الطَّ الدَّولة بني  ك  تفكُّ الثاين، حول  الُبعد  يف 

�ساوي. ووافق  ة على الزُّعماء بالتَّ ع الوزارات والوظائف العامَّ على اأن ُتوزَّ

وائف الرئي�سيَّة  58% على توزيع الرئا�سات الثالث يف لبنان على زعماء الطَّ

اللبنانيون على  اأن يحافظ  اأنه »يجب  الثالث. باملقابل، وافق 80% على 

ة«؛  اخلا�سَّ الأغرا�سهم  الي�ستعملونها  واأْن  واأن  واحلكوميَّة  ة  العامَّ املباين 

ال�سماح للمواطنني با�ستغالل احلدائق  يف حني وافق 20% على »وجوب 

ه  اإنَّ القول  على  فقط   %54 وافق  فيما  ي�ساوؤون«،  كما  ة  العامَّ احات 
َّ
وال�س

على  والكرا�سي  اوالت  الطَّ و�سع  من  املقاهي  اأ�سحاب  مُيَنَع  اأن  »يجب 

االأر�سفة وا�ستغاللها مل�ساحلهم«. هذه املعطيات تخربنا اأنَّ مفهوم الدولة 

كحيٍِّز م�ستقلٍّ عن نفوذ اجلماعات غري نا�سج يف اأذهان طالبنا، واأنَّ مفهوم 

�سوُّ�ص. التَّ بع�ص  يعتيه  زال  ما  ولكْن  بكثري،  اأو�سح  العامة  امل�ساحات 

، تبنيَّ اأنَّ 84% يوافقون 
ِّ
يف الُبعد الثالث، اخلا�ص باالختالط االجتماعي

على »�رصورة قيام مدر�ستنا باأن�سطة م�ستكة مع مدار�ص اأخرى ال ت�سبه 

الطلبة  فيها  يكون  مدر�سٍة  يف  التعلُّم  يحبُّون  ال   %70 واأنَّ  مدر�ستنا«، 

جميعًا من دين واحد. هذه النَّزعة االختالطية يف التعليم -التي ت�سمل 

االأمر بالزَّواج  56% عندما يتعلَّق  اإىل  اأكرث من ثلثي الطالب- تنخف�ص 

من  اأي  املختلط،  املذهبي  للزواج   %65 واإىل  اأخرى،  ديانة  اأتباع  من 

طائفة اأخرى من الديانة نف�سها.

ائفية الطَّ هيمنتهما  يف  مرتاحنْي  امل�سلمان  التياران  يبدو  فيما 

لتقدمي  ا�ستعداداً  واأكرث   مبا�رص 
ٍّ
اإىل حتري�ٍص طائفي جُلوءاً  واأقلَّ 

دائمًا  لها  ائفية  الطَّ االنق�سامات  اإنَّ  ِلَنُقْل  طائفية.  تنازالٍت 

ُمتما�سكًا.  بًا  مركَّ معه  ل  ُت�سكِّ ما  وغالبًا  يا�سي،  ال�سَّ رديفها 

يوٍم  يف  تكن  ومل  ب،  املركَّ هذا  دائمًا  كانت  ال�سيا�سيَّة  ة  الطائفيَّ

يعلم  -كما  فهو  اختاعًا  لي�ص  ب  املركَّ وهذا  وحده.  براأ�سها 

 
ُّ
ٍة يف البلد واملنطقة. ال�سيا�سي اجلميع- ي�ستنُد اإىل ظروٍف واقعيَّ

ائفي  الطَّ اأخرياً. يحتاج  ي�سود  الذي   هو 
ُّ
الطائفي َلِكّن  اأواًل  ياأتي 

 لي�ص 
َّ
اإىل عن�رِص م�ساعدة، اإىل ا�ستنفاٍر من اخلارج، لكنَّ ال�سيا�سي

و�رصارة،  م�ساعٍد  عن�رٍص  اإىل  يحتاج  االآخر  وهو  اأ�سياًل،  دائمًا 

 
ُّ
والطائفي  ،

َّ
ائفي الطَّ ي  ُيَزكِّ  

ُّ
ال�سيا�سي اخلارج.  من  وقوٍد  ا  ورمبَّ

ُبدَّ لهما  االثنني ال يقومان متامًا بنف�سيهما، وال  لكنَّ  ي�ستفحل، 

ر خارجي. من ُمفجِّ

تبعيَّة 5.2 خطاب الَّ

كما  اخلارج،  كلِّها على  ِبَعة  التَّ اإلقاء  االإطالق  يعني هذا على  ال 

ُيَواِزي  واخلارج  اخل  الدَّ فازدواج  �سائٌد.  لبناينٌّ  خطاٌب  َيْنُحو 

ارج  َبِعيَّة »الدَّ َبهما. «خطاب التَّ  ومركَّ
َّ
يا�سي /ال�سَّ

ِّ
ازدواَج الطائفي

اخل اأيَّ اإرادة، وُيخِليِه من اأيِّ مبادرة، وَينِزل ب�سانعيه  ال يتك للدَّ

اإىل َدَرك االأدوات، ويف�رصِّ مواقعهم بالعمالة واال�ستتباع. هكذا، 

اأيِّ نوع. فال�رصاع  للبحث وال ق�سيٌة من  ال تعود هناك م�ساألٌة 

يف  النَّظُر  لنا  وخرٌي  َلِعٍب،  �سوى  ولي�ص  الواقع،  يف  له  اأ�سل  ال 

العالقات الدوليَّة ومتابعة ح�سابات القوى االإقليميَّة والعامليَّة. 

اإنَّ نظرًة كهذه تكاد تكون ُمهيِمنًة، وقلَّما ُينِكُرها اأحد، فيما هي 

االأطراف، وتلغي  اأن تكون عدميَّة �سيا�سيَّة ت�ساوي بني  ال تعدو 

اإنَّ  مدى.  اأبعد  اإىل  وقواه  اع  ال�رصِّ ُه  وُتَتفِّ االأ�سا�ص،  من  الق�سيَّة 

واعتباره  لبنان  الإنكار  االآخر  الوجه  ثقافيًا،  هي،  كهذه،  نظرَة 

 لنزعٍة 
ُّ
ها املقابل الفعلي بال واقٍع وال حقيقة وال �سبب وجود. اإنَّ

لبنان  بوجود  يتعلَّق   
ٍّ
اأنطولوجي م�ستوًى  اإىل  فوراً  امل�ساألة  َتُردُّ 

من  اأكرث  اأو  اأقل  فيه  لبنان  لي�ص  الذي  االأمر  الوجود،  وحقِّه يف 

غريه يف املنطقة. لكنَّ هذه العقدة "االأنطولوجيَّة" مُتيِّز اإذا جاز 

الذات  ال�سكِّ يف  نوع من  ها  اإنَّ اللبناين.   
َّ
ال�سيا�سي العقل  التعبري، 

وافتا�ص ق�سوٍر دائٍم يفتحان الطريق العتبار لبنان عاجزاً عن 

دائمًا،  تُد  كهذه  نظرٌة  بع.  بالطَّ و�سيا�سٍة  وجمتمٍع  دولٍة  اإنتاج 

الو�ساطة  على  لبنان  اتِّكال  اإنَّ  االإثباتات.  من  مزيداً  لالأ�سف، 

الغربيَّة واالإقليميَّة هو، يف هذا التحليل، دليٌل بنيِّ على التبعيَّة 

، اأي�سًا على  امُلطَلقة، فيما ال يخطر اأنَّ ف�سل هذه الو�ساطات يدلُّ

اع وا�ست�رصائه، وداخليَّته العميقة بالتايل. ة ال�رصِّ ِحدَّ

ال  تفاعلهما.  واإىل  ائفي  والطَّ  
ِّ
ال�سيا�سي ازدواج  اإىل  اإذاً،  ِلَنُعْد، 

ًة  اع راديكاليَّ  هو الذي ُي�سفي على ال�رصِّ
ُّ
نعرف اإذا كان ال�سيا�سي

ة ال�سيا�سيَّة ت�ستتبُع  ائفي. االأرجح اأنَّ الراديكاليَّ ًة اأم هو الطَّ قطعيَّ

اً. راديكاليَّة اخليار الوحدويِّ مقابل حلف  انق�سامًا طائفيًا حادَّ

 مقابل اخليار 
ِّ
اإيزنهاور عام 58، وراديكاليَّة اخليار الفل�سطيني

 
ِّ
اه التحريريِّ احلربي 75؛ واليوَم، راديكاليَّة االتِّ اللبناينِّ عام 

وال  متنافرٌة  الغالب، خياراٌت  ها، يف  اإنَّ لمي.  ال�سِّ اه  االتِّ مقابل 

بالطبع،  ال�سيا�سيَّة،  ة  الراديكاليَّ تبني  بينها.  التَّوفيق  اإىل  �سبيل 

الراديكاليَّة  من  االنق�سام  ويتغذَّى  ائفي،  الطَّ االنق�سام  على 

النِّزاعات،  تواتر  رغم  ن�ستطيع،  ال  فاإننا  ذلك،  مع  ال�سيا�سيَّة. 
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لالنق�سام  ال�رصطاينَّ  النموَّ  اأنَّ  بدَّ  ال  حُمتَّم.  انق�ساٍم  على  الكالَم 

ومع  وا�سح.  ا�ستعداٍد  عن  بع،  بالطَّ ان،  َيُنمَّ يع  ال�رصَّ وا�ست�رصاءه 

ه  اأنَّ عن  نف�سها،  بالدَّرجة   ، ينمُّ الَعُجول  االندالع  هذا  فاإنَّ  ذلك، 

ي�سوِّقونه  كيف  اأ�سحابه  يعرف  مكثٍَّف،  فاعٍل  لتحري�ٍص  �َسْبٌق 

 
ِّ
ر االجتماعي

ُّ
َذر ون به حاجة اجلماعات يف ظلِّ التَّ وكيف ي�ستفزُّ

ال  نا  اإنَّ اأي  ة..  حديديَّ وتكتُّالت  ع�سبيَّاٍت  اإىل  ولة  الدَّ ة  وريَّ و�سُ

ِريعة ت�ستنفُر  ة الذَّ ر باأنَّ االنق�سامات ال�سيا�سيَّ ن�ستطيع اإال اأن نفكِّ

بها. ن  الع�سبيَّات وتتح�سَّ

ظلِّ  يف  حا�رٌص  واال�ستنفار  لالعت�ساب  اجلماعات  ا�ستعداد  اإنَّ 

وان�سداِد  ور�سو�ٍص  دائمٍة  وخماوَف  كامٍل   
ٍّ
اجتماعي الاأماٍن 

 واقت�سادي. وا�ستعدادها حا�رٌص العت�ساٍب 
ٍّ
اآفاٍق وركوٍد �سيا�سي

والُغنب  اال�سطهاد  ْيَحُة  َف�سَ  ..
ٍّ
َباَراُنوَيائي وهذياٍن  مافياويٍّ 

والتَّهديد هي �سيحٌة واحدٌة تقريبًا، وهي �سيحٌة تعلها ا�ستباحُة 

الذي  االأمر  حلظة،  كلَّ  مُمكنًة  امل�ستحيلُة  ُة  �سَ وامُلحا�سَ الدَّولة 

َي�ِسي باأنَّ �سيئًا من التَّالُعب واالإيحاء واال�ستغالل الفظِّ يدخل يف 

فطريٌّ   
َّ
ائفي الطَّ اال�ستعداد  اأنَّ  لكثريين  يتاءى  قد  العملية.  هذه 

ه بالتايل ُمقدَّر وحُمتَّم وال جمال ملمانعته.  ، واأنَّ
ٌّ
مولوٌد وطبيعي

بح 
ِّ
والر العي�ص  وتدبري  للمحا�سبة  املقابل  االآخر،  اال�ستعداد  لكنَّ 

، الذي عرف يف  واال�ستقرار، ال يقلُّ فطريًة وطبيعيًة لدى اللبناينِّ

املرء  بحياة  الظروف  تفعل  ماذا  ويدرك  واأطواراً،  اأطواراً  حياته 

ن�سبيًا،  ق�سريًة  الدَّولة  مع  اللبناينِّ  تربُة  كانت  لقد  ومعي�سته. 

ومل تكن هذه مبناأًى عن االنق�سام، بل كانت بالعك�ص من مولِِّداته 

 ملمار�سة 
َّ
ل واالأ�سا�سي ومراكز اإعادة اإنتاجه، اإْن مل تكن املركز االأوَّ

التَّناُزع واإعادة تعميمه وبثِّه.

االنق�سام هو االأ�سل، لذا ال ي�سُعُب ا�ستفزاُزه وا�ستثارُته، واإذا كان 

ها لعبٌة ناجحٌة  امُلباِدر اإىل ذلك نافذاً كان ذلك اأوقع، واإذا بدا اأنَّ

« ال بدَّ واأن ميلك عنوانًا  َتَباَرى فيها كثريون. مع ذلك، فاإنَّ »احلقَّ

 ال يكون يف االأرجح حمدوداً بطائفة.. 
ُّ
�سيا�سيًا، والعنواُن ال�سيا�سي

والقانون  وامل�ساركة  الدَّولة  النهاية  يف  ه  اإنَّ  ، عامٌّ  
ٌ
خيار ه  اإنَّ

اإذا   ،  ذو ظاهٍر توحيديٍّ
َّ
ال�سيا�سي اإنَّ  القول  واالإ�سالح. لذا، ميكن 

ه حتَّى واإْن خاَطَب جماعًة خا�سًة فاإنه ُيخاطُبها  اإنَّ جاز القول. 

احلكم وخدمُة  اإ�سالُح  مطَلَبها  اأنَّ  وعلى  املجتمع،  كلُّ  ها  اأنَّ على 

ِلَنُقْل،  ة.  املواطن. بل اإنَّ من بينها من يذهب اإىل برامج م�ستقبليَّ

اَر�ُص غالبًا بغطاٍء توحيدي. واإنَّ  اإذاً، اإنَّ االنق�سامات الطائفيَّة مُتَ

 
ٍّ
�سهولة ا�ستقبال دعواٍت كهذه من قبل جماعاٍت وجمهوٍر طائفي

ٍر ومن دون اأيِّ اأطٍر 
ِّ
ع من جمتمٍع مهمٍل ومتاآكٍل وُمَتَذر هو ما ُيتوقَّ

َمة. جامعٍة اأو عنا�رص حُلْ

، رغم ذلك، عن عن�رٍص ثقايفٍّ  للدَّعوة ينمُّ التوحيديَّ  ابع  الطَّ لكنَّ 

اإذا  م�ستكٍة  ثقافٍة  من  نوٍع  عن  بل  اللبنانيِّني،  لدى  م�ستٍك 

على  وموقوفًة  حم�سورًة  الثَّقافة  هذه  تُكن  ومهما  التعبري.  جاز 

نهاياٍت  وذاَت  فوقيًا  طابقًا  تكن  مهما  ن�سبيًا،  ُمفاِرٍق  �سعيٍد 

النحو،  هذا  على  وجودها  فاإنَّ  فح�سب،  و«اإيديولوجيٍة«  ٍة  كالميَّ

هو عالمُة ا�ستاٍك غرِي خايف الدَّاللة، عالمٌة على منظومة قيٍم ال 

وحدٍة  برنامج  هذا  والَوحدة.  والتَّعاُي�ص  والقانون  الدَّولة  تتعدَّى 

اجلماعات  تكاد  ال  ُينَكر،  ال  واإجماٍع  اتِّفاٍق  حيِّز  وهذا  اأكيد،  بالتَّ

اآذار   14 لي  اليوم بتكتُّ ال�سيا�سيَّة احلا�رصة واملتمثِّلة مبا يعرف 

ُن�سَبها  ت�سُع  كلتاُهما  ِعَيانه،  تدَّ كلتاُهما  عليه.  اآذار تختلف  و8 

لم.  وال�سِّ بل  واالإ�سالح،  والوحدة  يادة  وال�سِّ واال�ستقالل  الدَّولة 

بلد،  اأيِّ  يف  بينها  احلدود  و�سياُع  الربامج  اختالُط  ُيفاِجُئ  ال 

اأْن عانى حربًا مل تكن  ة حرٍب، و�سبق له  لكنَّنا يف بلٍد على حافَّ

احلدود فيها خمتلطًة اإىل هذا احلد. تلحق االأطراُف اللبنانيَّة اليوم 

َباري عليها، وعقدة  والتَّ عارات ذاتها  ال�سِّ بع�سها بع�سًا يف رفع 

جال هي اتِّهام كلِّ طرٍف الطرف االآخَر بالكذب عليها والكذب  ال�سِّ

االأطراف  تعلنه  ما  اإذ  بالنِّقا�ص،  هبوط  بع  بالطَّ هذا  تبنِّيها.  يف 

تريد  مني.  ال�سِّ برناجمها  وال  �سيا�ستها  كثرية  اأحيانًا  ُيطاِبُق  ال 

ة �سكوكًا  لطة، لكنَّ ثمَّ املعار�سة اأْن ت�سارك يف احلكم لتقوية ال�سُّ

�سكوك  هناك  لتعطيلها.  الكافية  بالقوة  تكون  اأْن  تريد  ها  اأنَّ يف 

تقدمي منوذٍج  راغبًة يف  اأو  قادرًة  االأكرثية  تكون  اأْن  مقابلة يف 

لم.  اآخر للحكم. وال�سكوك اأكرث حني يتعلَّق االأمر باال�ستقالل وال�سِّ

 وازدراٍء 
ٍّ
ووحدة اخلطاب هذه تبدو غالبًا »عملية« ن�سٍب �سيا�سي

للنقا�ص و«اأَْحَيَلٍة« كاملة.

هذا �سحيح، ومع ذلك ماكان االأمر ممكنًا لوال اأنَّ هناك �سقفًا ال 

انف�سايلٍّ وكلُّ كالٍم �سد  ُيَداُن كلُّ كالٍم  يجُروؤ واحٌد على تعّديه. 

�َسُيداُن  لم.  ال�سِّ �سد  كالٍم  وكلُّ  اال�ستقالل  �سد  كالٍم  وكلُّ  الدَّولة 

واعتداًء  جنايًة  قوِلِه  ُد 
َّ
جمر �سيكون  نف�سه،  على  بنف�سه  و�سي�َسهُد 

 
ٍّ
كالمي تقليٍد  �سوى  لي�ص  هذا  اإنَّ  ُيقال  قد  م�سَتك.  ميثاٍق  على 

عيد. بل ميكن الذَّهاب اإىل الكالم عن  واملحاكمة ال تتجاوُز هذا ال�سَّ

نفاٍق �رصيٍح  للتَّمويه على مقا�سَد ال تُد قبواًل وت�سطدم باأ�سياء 

را�سخٍة يف ثقافة اجلمهور واإميانه. ملاذا، على �سبيل املثال، هذا 

لطة وامليل  ال�سُّ باأجهزة  االرتياب  اأنَّ  الدولة، يف حني  الكذب عن 

ٍل منها ُيجاَبُه مبقاومٍة  العتبارها اعتداًء على املجتمع، وكلُّ تدخُّ

اأْن  وكلُّ حتدٍّ ل�سلطتها يلقى حتبيذاً، وما ُيطَلُب منها �رصاحًة هو 

ة،  عَبِويَّ تخدم ال اأْن حَتُكم. ذلك را�سخ يف »ثقافتنا« ال�سيا�سيَّة ال�سَّ

اإذا جاز القول. مع ذلك، فاإن الدَّولة تبدو االآن مطلب اجلميع، وال 

لطة، لكْن حتت عنوان 
ُّ
 بال�س

ٌّ
ة ت�سكيٌك يومي يخرج اأحٌد عن ذلك. ّثمَّ

الدَّولة  فاإن  وا�سحٌة،  �سف�سطٌة  ذلك  واإذا كان يف  وا�سمها..  الدَّولة 

تبقى حملَّ اإجماٍع الفت. هناك هذا االإجماع مهما يكن ملغومًا، 

اإجماع ال يفعل االآن كثرياً، ورمبا ال يفعل حتَّى القليل، فالوا�سح 

اأنَّ ممار�سًة كاملًة ُتبَنى على االنق�سام وُت�ساِدُر �سالحيات الدَّولة.

قد ال ن�ستطيع اأن ُنعوِّل على هذا االإجماع حلماية الدولة واحلوؤول 

دون اغت�ساب حقوقها وم�سوؤوليَّاتها، اإال اأّنه لي�ص مع ذلك قلياًل. 

ٍر م�سَتٍك، اإىل قوا�سم حقيقيٍة، اإىل ما ميكن اأْن  ه ي�سري اإىل ت�سوُّ اإنَّ

اأ�سا�سًا لثقافٍة م�ستكة. مل تكن هذه هي احلال يف احلرب  يكون 

االأهليَّة قريبة العهد، اإذ كان اخلالف اأو�سح واأ�رصح على الدَّولة 

االآخرين،  دولَة  الدَّولُة  كانت  امل�ستقبل.  وعلى  الكيان  وعلى 

والكياُن م�سطنعًا، واال�ستقالُل ُمريبًا، وامل�ستقبُل مو�سَع َتَناُحر. 

ال ن�ستطيع اليوم اأْن نقول اإنَّ اخلالف هو نف�سه، بل ال جند اأحيانًا 

اإذا  احلل.  على  وا�ستع�سائه  الواقع  يف  عمقه  رغم  اخلالف،  اأين 

الفرق،  ياأ�ٍص من متييز  اإىل  امُلعَلنة، و�سلنا  التَّ�رصيحات  �سدَّقنا 

جات النِّقا�ص ال تنفي 
ُّ
وا�ستحال علينا َفْهُم َفْحَوى النِّزاع. لكنَّ تعر

اجلمهور  وو�سع  واال�ستقالل  والدَّولة  الوحدة  على  امُلزاَيَدة  اأنَّ 
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يا�سة، ت�سع  ًا لل�سِّ ن�سَب هذه االأهداف، ت�سع عياراً ما ولو �سوريَّ

اً �سلبيًا يفت�ُص على نحٍو ما جمهوراً واحداً وبرناجمًا واحداً  حدَّ

وِقَيمًا �سيا�سيَّة واحدة.

اليوم  نحن  ا  عمَّ متامًا  خمتلفًة  االأخرية  االأهليَّة  احلرب  تكن  مل 

و�رصعيَّتها  املقاومة  تقريبًا:  نف�سه  املحلَّ  من  بداأت  لقد  فيه. 

الذي  ر  واملتاأخِّ االإ�رصائيلي  العربي  اع  لل�رصِّ اللبناين  ْين  والدَّ

مع  والتجنُّب.  بالهدنة  ويل  الطَّ لبنان  انفراد  بعد  �َسداُده  حان 

وطرح  اللبناينِّ  الو�سع  تفكيك  اأمكن  الفل�سطينية  املقاومة 

لبنانية  املقاومة  اليوم،  داً.  جمدَّ ائفيَّة  الطَّ ة  �سَ امُلَحا�سَ م�ساألة 

ة، وموقع لبنان من ال�رصاع العربي االإ�رصائيلي، وعلى 
َّ
هذه املر

و�سوٍح  دون  من  ولو  داً،  جمدَّ ُتطَرح  احلا�سل  التَّفكيك  قاعدة 

ائفية يف ال�سلطة. ال يبدو االختالف كبرياً  ة الطَّ �سَ كاٍف، امُلَحا�سَ

اللبنانيَّة  املاأ�ساة  اإنَّ  القول  ب�سهولة  واليوم، وميكن  االأم�ص  بني 

ر باأطوارها وف�سولها. يبدو الأول وهلة اأنَّ احلرب مل تنته، 
َّ
تتكر

اإيجاد  ائف يف  اتِّفاق الطَّ اأيَّ در�ٍص وا�سٍح، ومل ينجح  ومل تتك 

امُلَتناَول،  قريُب  كهذا  وا�ستنتاٌج  مغريٌة،  املقارنُة  منها.  خمرٍج 

وميكن الو�سول اإليه ب�سهولة. لكنَّ امل�ساواة بني الو�سعني تنجح 

لبنانيَّة.  ثوابُت  ها  اأنَّ قليٍل  بعد  �سيتاءى  اأموٍر  تثبيت  يف  فقط 

اع  ال�رصِّ واأنَّ  موقعه،  من  فراراً  ي�ستطيع  ال  لبنان  اأن  ر  �سنفكِّ

ره  العربي االإ�رصائيلي َحْتٌم عليه، واأنَّ عليه اأْن يدفع �رصيبَة تاأخُّ

َوَفْوا  الذين  االآخرين  االآن عن  واإِن  اإ�سافيًا،  ديْنًا  امل�ساهمة  عن 

الثوابت،  اأثمانها. هذه واحدة من هذه  وا  واأدَّ قبُل  تهم من  بح�سَّ

باق، اأو هي  ر الذي �سار بكلِّ فخٍر طليعَة ال�سَّ ها مكافاأة املتاأخِّ اإنَّ

ائم اأْن يدفع اأكرث، واأْن يبقى  ج الدَّ
ِّ
ائم واملتدر �رصيبة املق�رصِّ الدَّ

دائمًا حتت الفح�ص واالمتحان، اأو هي ر�سالة ال�سغري اأن يكون 

اع العربي  دائمًا اأكرب من حجمه وطاقته. »الثابت«، اإذاً، اأنَّ لل�رصِّ

ِته وبقدِر  َد هذا يف ُمبا�رَصَ االإ�رصائيلي على لبنان هو بقدِر ما تردَّ

حتمه  من  الفرار  اإىل  �سبيل  وال  كثرياً،  وقع  لقد  عنه.  َقَعَد  ما 

ر عليه، وما عليه املوقع والتاريخ. واملقدَّ

لبنان  اليوم  هذا.  ويومنا  ال�سبعينات  اأوا�سط  بني  احلال  ت  تغريَّ

احة، 
َّ
ال�س يف  الفل�سطينيني  مع  وحده،  هو  بل  راً،  متاأخِّ لي�ص 

َيُعْد يف  النظام مل  اإنَّ  ثمَّ  ال�سعيد؛  َدْيٍن يدفعه على هذا  وما من 

اهًا لهذه امُلَحاَيدة..  االأ�سا�ص حُماِيَداً اأو ُمتجنِّبًا، ولو اأنَّ هناك اتِّ

اليوَم  لي�ص هناك  اأُر�ِسَيت على نحٍو  ائفية  الطَّ ة  �سَ امُلَحا�سَ اإنَّ  ثم 

من يدعو اإىل نق�سه.

�سملت  التي  والو�ساية  احلرب  معاناة  ذلك  اإىل  اأ�سفنا  اإذا 

غريها  امل�سيحيني  على  الو�ساية  تكن  ومل  واللبنانيني،  لبنان 

ولو  �سواء،  على  النَّاحية  هذه  من  اجلميع  كان  امل�سلمني؛  على 

 . د تقليٍد ثقايفٍّ
َّ
بتفاُوت. ذلك يعني اأنَّ الوعي امل�سَتَك مل يكن جمر

وائف االأخرى  ال ُبدَّ اأنَّ احل�سمة التي يتكلَّم اللبنانيون بها على الطَّ

لثقافٍة مل ُتخِف طموحًا  ُمالِزَمٌة  راأينا،  لي�ست جديدًة، فهي، كما 

عامليًا عربيًا وتعاليًا عن الغرق يف تفا�سيل حملِّية، بل واإعالء 

لفكرة الوطن على هذه التَّفا�سيل. لكنَّ فكرتي الدَّولة واال�ستقالل 

مل تكن مو�سع اإجماٍع اإال بعد احلرب. مل تكن احلرب بال درو�ص، 

 ، فقد انتهى منها اللبنانيون كلُّهم اإىل التَّالقي على انتماٍء لبناينٍّ

ف�ساًل عن الدَّولة واال�ستقالل. كان الوعي امل�ستك، اإذاً، ثقافَة ما 

ل  �ص لنوٍع من ثقافٍة جامعة. لقد تو�سَّ بعد احلرب، وكان بحقٍّ يوؤ�سِّ

الو�سع.  لتوطيد  وكافية  اأ�سا�سيَّة  قوا�سم  جملة  اإىل  اللبنانيون 

اال�ستقالل  رافق  الذي  اجلرح  وهي  ة،  الهويَّ م�ساألُة  ُح�ِسَمت  لقد 

َتُعْد  مل  التي  الدَّولة  هي  اأخرى  م�ساألٌة  حيَنها  وُح�ِسَمت  اللبناين، 

كافيني  كانا  كنان 
ُّ
الر هذان  عامًا.  هدفًا  وباتت  للمجتمع  عّدوًة 

ات النَّادرة التي حُت�َسُم فيها 
َّ
لتعاقٍد جديٍد، بل هي واحدة من املر

اً  حدَّ ي�سع  اأْن  لذلك  ميكن  كان  عربي.  بلٍد  يف  كهاتني  م�ساألتان 

، واأْن ير�سم اأفقًا لبناء دولٍة وجمتمع. لَنُقْل بعك�ِص 
ِّ
قاق االأهلي لل�سِّ

عدٍد من االأطروحات اإنَّ احلرب وجدت نهايًة مو�سوعيَّة. مل نتَّفق 

عة، وال  بع لكنَّ هذا لي�ص الزمًا بهذه ال�رصُّ على رواية احلرب بالطَّ

ة لبنان  اع على هويَّ �سببًا كافيًا ال�ستمرار احلرب. فاملهمُّ اأنَّ ال�رصِّ

انتهى، واملهمُّ اأنَّ املجتمع بكامله اأراد اأْن يندِرَج يف دولة، واملهمُّ 

ويل  ٌة ونتائُج تولَّدت من االختبار الطَّ اأنَّ هذه خياراٌت واعيٌة واإراديَّ

ة، وعلى كلِّ �سيٍء اأن  لم بات اأولويَّ ، اأي�سًا، اأنَّ ال�سِّ وامُلعاناة، واملهمُّ

نا انتهينا اإىل ت�سويٍة  يتمَّ بالنِّ�سبة له وقيا�سًا عليه. كلُّ هذا يعني اأنَّ

ائف �سياغَتُه القانونيَّة. واىل اتِّفاٍق على امل�ستقبل، كان الطَّ

 6. تعليق الَعقد اجلديد

كان  اإنَّ وجودها  وْلَنُقْل  االتِّفاق،  هذا  ُة  ال�سوريَّ الو�سايُة  َع 
ْ
َتر مل 

الدَّولة يف وجود  ة وعلى  الهويَّ اتِّفاٍق ممكٍن على  فاأيُّ  له.  نق�سًا 

ها �سلطة  اأنَّ ة يف حني  اع على الهويَّ و�سايٍة هي �رصيٌك يف ال�رصِّ

ويلة  الطَّ الو�ساية  فتة  اإنَّ  ب�رصعة  القول  ميكننا  الدَّولة.  فوق 

ائف  الطَّ اتِّفاق  )دامت خم�ص ع�رصة �سنة( كانت �سببًا يف تعطيل 

لم تديد االنق�سام  ومقدِّمًة لتجويفه، واإدارة �سيا�سٍة ُتَقِاي�ُص بال�سِّ

الذي ال يزال طريًا، َفُعلَِّق االتِّفاُق اللبناينُّ واأُ�سِعَفِت االإرادة التي 

ك�سيا�سِة  كانت،  الو�ساية  �سلطُة  الإجنازه.  اللبنانيني  لدى  كانت 

هذه  هي  لطة  ال�سُّ كانت  االنق�سامات..  على  ُمتاأرِجَحًة  الو�ساية، 

غابت  هكذا  اأخرى.  اإ�سافٍة  اأيِّ  دون  من  مبا�رصًة  االنق�سامات 

 باأكمله.
ُّ
عيد ال�سيا�سي كو�سيٍط وكاإطاٍر، وغاب معها ال�سِّ

وحُما�س�سٍة  مبا�رٍص  وا�ستباٍك  يا�سة  لل�سِّ ن�سياٍن  فتة  هذه  كانت 

بال اأيِّ رحمٍة واختالٍف لقوًى ومعارَك وت�سادِّ م�ستمرٍّ بني القوى. 

وميكن القول اإنَّ هذه العنا�رص بقيت، بعد خروج اجلي�ص ال�سوري، 

اخلام  تها  مبادَّ وظهورها  ال�سيا�سيَّة  احلياة  اهتاِء  يف  ماثلًة 

لطة، مع غياب 
ُّ
وانك�سافها الذَّريع، عدا عن م�رصوعيَّة االإتار بال�س

 
َّ
ا�ستمر هكذا  اللعبة.  يف  تقريبًا  وامُلنخِرط  امُلنق�ِسم  العامِّ  الراأي 

اإحباط االتِّفاق واإهدار درو�ص احلرب وتعليق العقد اجلديد اإىل حدِّ 

تفريغه من َفْحَواه. مل يكن خروج اجلي�ص ال�سوريِّ مع ذلك �سببًا 

انق�سام وال  االنق�سام، فاال�ستقالل مل يكن مو�سع  لتفجري  كافيًا 

كود والغرق يف 
ُّ
بع، رغم التفتُّت والر لم االأهلي بالطَّ الدَّولة وال ال�سِّ

 ُم�َسلَّمًة اأو قدراً، اإذ اأنَّ 
ُّ
النِّزاعات املبا�رصة. مل يكن االنفجار االأهلي

بع  ة وعلى الدَّولة، وبالطَّ اللبنانيني ال زالوا يف اتِّفاقهم على الهويَّ

ٍة، 
َّ
مل َتُعِد احلرب مطلبًا الأحد. ال ميكننا احلديث، اإذاً، عن حرٍب م�ستمر

بل ميكننا الكالم على اتِّفاٍق ُمعلَّق. اإال اأنَّ ما يجري اليوم ا�ستطراٌد 

حن واال�ستنفار واحل�سود والتَّحري�ص، كلُّ هذا بق�سِد  لالأم�ص، فال�سَّ
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ة عماًل  ة الهاوية. اإنَّ ثمَّ  وو�سعه على حافَّ
ٍّ
تعميق انق�ساٍم داخلي

اع وعر�سه بغاية حتويله اإىل ان�سقاق ال حلَّ له.  كبرياً على ال�رصِّ

ه عمٌل دوؤوٌب على ا�سطناع الواقع، وعمل دوؤوٌب على اإغراقه  واإنَّ

ٍة ت�ستقطُب اجلميع وال ت�سمح بالفكاك منها.  ٍة ملحميَّ �سَهِديَّ مِبَ

ة  وائف مع اال�ستعرا�سات امَل�سَهِديَّ لقد جرى النَّفخ يف بارانويا الطَّ

اإنَّ  احلرب.  ة  حافَّ اإىل  املجتمع   
ِّ
وجلر اآخر،  واقٍع  خللق  الكربى 

به.  والتَّالُعب  واقٍع  َقْلِب  على  القدرة  هو  الذُّهول  اإىل  يدعو  ما 

وبارانويا  ة  َم�سَهِديَّ مالحم  مع  بتطاُبقها  هكذا،  تتولَّد،  الق�سايا 

التليفزيونيَّة،  والربامج  للخطب  تكون  وهكذا  ذريعني.  و�سحٍن 

والتَّ�سييعات  ة،  اخلا�سَّ واملنا�سبة  واالحتفاالت  ائعات  لل�سَّ كما 

خلق  على  وقدرة  هائل  تاأثري  ذلك  لكلِّ  يكون  هكذا  اأبينات،  والتَّ

ه  ا يعني اأنَّ و�سعًا كاماًل ينتج تقريبًا ثقافيًا، اإنَّ اأجواء طاغية؛ ممَّ

ائعة  ة وال�سَّ ُينَتُج باأدوات كالميَّة بالدَّرجة االأوىل، وُينَتُج باخلربيَّ

هذا  كان  ا  وملَّ واخُلَطب.  والنِّقا�ص  ة  امل�سادَّ ة  واحُلجَّ ة  واحُلجَّ

العر�ص يتجاوز الواقَع بكثرٍي، مل تكن هناك قدرة على االحتكام 

اإليه وال ن�سبه �ساهداً. الوا�سح اأنَّ جزءاً كبرياً من العر�ص يفي�ص 

وتبعًا  ذاته،  حقله  يف  اإال  يه 
ِّ
لتحر جمال  وال  ويتجاوزه،  عنه 

ا�ستهالكه دون  لذلك  يتمُّ  ما  وامُلنا�َسبة. غالبًا  رف  والظَّ للُمَتَلقِّي 

قيا�ٍص على اأيِّ �سيٍء �سوى نف�ِسه وم�سدِره. هكذا تقع يف مطحنٍة 

ٍة ويف تزوير »مطابق« وجدل ال اأّول له وال اآخر. اإنَّ واقعًا  كالميَّ

ى تربيًة  كاماًل ُيخَلُق اأو ُيخَتَلُق من الكالم، وجماعات براأ�سها تتلقَّ

اأويل ال�سيا�سيَّني ومقدِّمات نظريًة  يوميًة وان�سغااًل بالتَّف�سري والتَّ

وت�سيي�ٍص  »تثقيٍف«  من  نوٍع  يف  ت�ساهم  هذه  كّل  واإيديولوجية. 

عارمني، فالواقع االآن ُيبَتَكُر من الكالم ومن الثَّقافة.

املجال.  هذا  يف   
ٍّ
اأ�سا�سي بدوٍر  االإعالميَّة  �سات  املوؤ�سَّ وت�سطلع 

ات  وقد ُعرف عن لبنان تاريخيًا اأنه متتُّعه مبقداٍر اأكرب من احلريَّ

َل مالَذ  ة التعبري والراأي واالإعالم، ف�سكَّ ة، ويف مقدِّمها حريَّ العامَّ

من  هربًا  املجاورة،  الدُّول  من  ومهاجرين  �سيا�سيِّني  نا�سطني 

لة هذه املقارنة االإيجابيَّة  لطات عليهم. اإال اأنَّ حم�سَّ
ُّ
ت�سييق ال�س

نوعيًا  متقدِّمة  دولة  لبنان  اأنَّ  تعني  ال  اجلوار  ودول  لبنان  بني 

ة املعايري  ة، اأو هو يلبِّي يف �سورة تامَّ ات العامَّ على �سعيد احلريَّ

َْعات العامليَّة حلقوق االإن�سان،  ت عليها ال�رصَّ واملتطلَّبات التي ن�سَّ

�سعيد  على  اأم  ة  والقانونيَّ الت�رصيعيَّة  البنية  �سعيد  على  �سواء 

من  كبرياً  عدداً  يطرح  الذي  االأمر  َبعة؛  املتَّ �سمية 
َّ
الر امُلَماَر�سات 

عوبات، وي�ستدعي درا�سة �ُسُبل مواجهتها. التحدِّيات وال�سُّ

مهمٍّ  بدوٍر  االإعالم  ي�سطلع  احلادِّ  اال�ستقطاب  من  اجلوِّ  هذا  يف 

عمليٍَّة  نتاُج  هو  العامُّ  فالراأي  وتاأليبه.  العامِّ  اأي 
َّ
الر تكوين  يف 

واجتماعيَّة،  �سخ�سيَّة  معطياٌت  فيها  تتداخل  ٍة،  تفاعليَّ ٍة  جماعيَّ

ائدة، 
َّ
ة، ومبنظومة الِقَيم ال�س ر بالُبَنى ال�سيا�سيَّة واالقت�ساديَّ وتتاأثَّ

اإلخ...  واملا�سية،  احلا�رصة  وامل�ستكة،  ة  الفرديَّ وبالتَّجارب 

يحتلُّ االإعالم واالإعالميُّون موقعًا متقدِّمًا يف عمليَّة بلورة الراأي 

التي مل  البلدان  ًة يف  نٍة، خا�سَّ العامِّ وتوجيهه �سمن حدوٍد معيَّ

ت�سيطر  حكوماتها  تزال  ال  والتي  بعُد،  الدميقراطيَّة  فيها  تتجذَّر 

على  الباحثني  من  العديد  يتَّفق  االإعالمي.  احلقل  جممل  على 

؛  العامِّ الراأي  �سناعة  عملية  يف   
ٍّ
اأ�سا�سي بدوٍر  يقوم  االإعالم  اأنَّ 

لهذا  ت�سخيمًا  هناك  اأنَّ  على  دون  يوؤكِّ ذاته،  الوقت  يف  لكنَّهم، 

الدور حتديداً، يقف وراءه االإعالميون اأنف�ُسُهم... فاالإعالم يعك�ص 

 واالإعالم مبفرده عاجٌز عن 
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ر فيه. ا يوؤثِّ �سورة املجتمع اأكرث ممَّ

�سناعة راأٍي عامٍّ ُم�سائٍل وحُما�ِسٍب وفاعٍل يف �سبيل التغيري؛ فهو 

ة، كاملدار�ص  �سات املجتمع العامَّ يت�سارك يف هذا الدور مع موؤ�سِّ

يتميَّز  ه  اأنَّ اإال  وغريها؛  واجلمعيات  واالأحزاب  واجلامعات 

 ، واأعمَّ واأ�سمل  اأ�رصع  بطريقة  ر�سالته  اإي�سال  على  بقدرته  عنها 

االتِّ�ساالت واملعلومات وانت�سار  خ�سو�سًا مع ثورة تكنولوجيا 

 يف 
ٌّ
 اأ�سا�سي

ٌ
الف�سائيَّات. ولالإعالم يف املجتمعات املنق�سمة دور

االآَخِر املختِلِف، وعلى  ٍة تقوم على احتام  ثقافِة جمتمعيَّ بلورة 

�سات  ، يكفله القانون وحتميه املوؤ�سَّ
ٍّ
اإدارة النِّزاعات باأ�سلوٍب �سلمي

ة  ديَّ التعدُّ مبداأ  احتام  على  تاأكيده  من  انطالقًا  وذلك  ة،  العامَّ

اأمام  املجال  اإف�ساح  اىل  وب�سعيه  وال�سيا�سيَّة،  والثقافيَّة  ة  الفكريَّ

وتطلُّعاتهم.  اآرائهم  عن  للتعبري  وفئاته  املجتمع  اأفراد  جميع 

بها  يتمتَّع  التي  االإيجابيَّة  اخل�سائ�ص  من  العديد  وهناك 

يف  اأواًل  الغنيَّة،  التاريخيَّة  تربته  بف�سل  اللبناين،  االإعالم 

امل�سموع  االإعالم  جمال  يف  والحقًا  املكتوبة،  ال�سحافة  جمال 

ويعك�ص  د،  والتجدُّ ة  باحليويَّ يتمتَّع  متعدٌِّد  اإعالٌم  فهو  واملرئي. 

خا�صٌّ  اإعالٌم  وهو  وانق�ساماته.  وانتماءاته  املجتمع  �سورة 

اال�ستقالليَّة  غرُي مملوك من احلكومة، ويحتفظ بهام�ٍص مهمٍّ من 

يًة 
ِّ
حر اأكرث  اللبناينُّ  االإعالم  ُيعَترَبُ  كما  ال�سيا�سيَّة.  لطة  ال�سُّ عن 

من  بالرغم  العربي،  باالإعالم  مقارنة  الراأي  عن  التعبري  يف 

اآخر. ففي  اإىل  فيها من حني  يقع  التي  والتجاوزات  االنحرافات 

القطاع االإعالمي بلبنان تعمل »ثماين حمطاٍت تلفزيونيٍة اأر�سيٍة 

ف�ساًل   ،
ٌّ
ف�سائي بثٌّ  منها  ل�سبٍع  لبنان-  تلفزيون  اإىل  -اإ�سافًة 

تبث  )�سيا�سيَّة(  االأوىل  الفئة  من  ًة  اإذاعيَّ حمطًة  ع�رصة  ثالث  عن 

)غري  الثانية  الفئة  من  تقريبًا  ومثلها  �رصيعة؛  واأخباراً  برامج 

ًة   وُي�ساف اإىل كلِّ ذلك، اأربع ع�رصة �سحيفًة �سيا�سيَّ
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�سيا�سيَّة(«.

ة عدٌد من  يوميَّة. ولكْن، على الرغم من كلِّ هذه االإيجابيات، ثمَّ

وُل دون ا�سطالع االإعالم يف لبنان بدوٍر رائٍد  العنا�رص التي حَتُ

توافرها  يجب  اأخرى  عنا�رص  جانب  اإىل  املجتمع،  �سعيد  على 

على  ال�سيا�سيَّة  االنق�سامات  تاأثري  اأبرزها  ومن  ت�سهيله.  بغية 

ة االإعالميَّة يف لبنان تخلق لدى  ديَّ االإعالم ب�سكٍل مبا�رٍص. فالتعدُّ

ٍع وتعبرٍي عن  املراقب انطباعًا مغلوطًا باأنَّ هذا التعدُّد دليل تنوُّ

 
ٌّ
 ومذهبي

ٌّ
�سيا�سي تقا�سٌم  الواقع  بينما هو يف  دميقراطيَّة فعليَّة، 

واأهدافها  غاياتها  اإعالمية  �سٍة 
َّ
موؤ�س فلكلِّ  االإعالم.  لو�سائل 

اخلا�سة -�سواٌء اأكانت عقائديًة اأم طائفيًة اأم حزبيًة اأم تاريًة- 

ٍة اأو ثقافٍة م�سَتكٍة.. بل  من دون اأن يكون بينها اأيُّ �سيا�سٍة عامَّ

ة وال�سيا�سيَّة لي�ست اأكرث من و�سيلة لتنفي�ص  اإّن الربامج االإخباريَّ

تخلق  اأن  ت�ستطْع  مل  اإذ  امل�ساهدين،  لدى   
ِّ
ال�سيا�سي االحتقان 

هذا  ويف  وحُما�ِسبًا.  ُم�سائاًل  ًا  عامَّ راأيًا  املواطنني  اأو�ساط  يف 

ال�سدد، ي�سري ال�سحايف رامي خوري اإىل اأنَّ »اإحدى امل�ساكل هي 

التبدلية«،  احلالة  العربي:  الف�سائي  بالتلفزيون  املحيط  »الو�سط   ،2006 رامي،  خوري،   
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االإعالم اجلديد وعملية التغيي االجتماعي وال�شيا�شي يف العامل العربي، )عمل جماعي(، املركز 

اللبناين للدرا�سات، بريوت.

يتقا�سمون  والطوائف  ال�سيا�سيون  لبنان:  يف  وامل�سموع  املرئي  »االإعالم  ثائر،  عبا�ص،   
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ُة، التي  يها الربامُج احلواريُة ال�سيا�سيَّ ازدواجية االأدوار التي توؤدِّ

ها توؤدِّي دور املحا�سب وامل�سائل،  تعطي للم�ساهد االنطباع يف اأنَّ

التي  احلوارية  الطاوالت  به من خالل  تقوم  ما  كلَّ  اأنَّ  يف حني 

فيه ال�سيا�سي. ال  تعر�ص ملختلف وجهات النظر، يقت�رص على التَّ

ا يختلف جذريًا عن املحا�سبة ال�سيا�سيَّة،  ، اإمنَّ  مهمٌّ
ٌ
�سكَّ اأنَّ هذا دور

255
مبفهومها الدقيق«.

ة »اأم. تي. يف« التلفزيونيَّة ة حمطَّ  الإطار 5.6 : ق�سَّ

تطبيق  يف  فارقًة  عالمًة   )MTV( يف«  تي.  »اأم.  حمطة  مو�سوع  ل  �سكَّ

واعتباطيَّة؛  ا�ستن�سابيَّة  ب�سورة  لبنان  يف  لالإعالم  النَّاظمة  الن�سو�ص 

النيابية  االنتخابات  خالل   ،2002 عام  يف  ًا  نهائيَّ املحطة  اأقفلت  اإذ 

الفرعية يف دائرة املنت، بقراٍر من حمكمة املطبوعات ا�ستناداً اإىل ن�صِّ 

ر على و�سائل االإعالم املرئي  املادة 68 من قانون االنتخاب، التي »حتظِّ

اأيِّ دعايٍة انتخابيٍة خالل فتة احلملة االنتخابيَّة، حتت  وامل�سموع بثَّ 

طائلة اإقفالها بقراٍر ي�سدُر يف غرفة امُلَداَوَلة، اأْي دون مراعاة حقِّ الدفاع 

ة مع »اإذاعة جبل  ومبداأ املواجهة يف اإجراءات التَّقا�سي«. واأقفلت املحطَّ

و�سائل  ترتكبها  التي  املتعدِّدة  املخالفات  رغم  �سواها،  دون  لبنان« 

 لالإعالم. وقد اأتى هذا االإقفال، حينها، 
ِّ
االإعالم، باعتاف املجل�ص الوطني

التناف�ص  من  جزءاً  االإعالم  اأ�سبح  حيث  ال�سيا�سيَّة؛  امُلَواَجَهة  �سياق  يف 

وال�رصاع بني احلكم واملعار�سة، بني احلكومة وُمنَتِقديها، بني املجتمع 
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ة، اإلخ...  واالأجهزة االأمنيَّ

 فمرتبٌط مبا�رصًة بامل�سادر املاليَّة، وهو 
ُّ
ا االنق�سام ال�سيا�سي واأمَّ

احلادِّ  االنق�سام  يف  نا�سيف-  جورج  لل�سحايف  وفقًا  يظهر- 

ا  اأ�سحاب ال�سحف املالية، ممَّ ال�سيا�سيَّة وم�سادر  بني الوالءات 

الهادئ، اخلايل من   
ِّ
وت املو�سوعي ال�سَّ »اإي�سال  ُي�سِعُف فر�ص 

النَّزعة  فغلبة  انتقام«.  غري  من  االإ�سالح  اإىل  املتطلِّع  االنحياز، 

امل�ساحة  ت�سيِّق  االإعالم  يف  هذه،  ة،  ال�سيا�سويَّ اأو  ة،  ال�سيا�سيَّ

ما  وهذا   
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. العامِّ الراأي  ولتكوين  ة  العامَّ لل�سيا�سات  �سة  املخ�سَّ

ه »يف ال�سيا�سة،   جورج غامن يف قوله اإنَّ
ُّ
ده، اأي�سًا، االإعالمي يوؤكِّ

للزعيم  املبا�رص  الت�سويق  اإىل  تذهب  -االإعالمية-  املحطات 

وتقدي�سه. االأمر الذي ُيحوِّل و�سائل االإعالم اإىل جهاز دعاية للجهة 

الزمالء  »بع�ص  رغبُة  الت�سيي�ص  هذا  اإىل  وُي�ساف  مُتوِّلها«.  التي 

-االإعالميني- اأن ي�سبحوا اأبطااًل من خالل العمل ال�سحايف، اأو 

وا منه اإىل ال�سيا�سة اأو االأعمال؛ وكاأنَّ االإعالم منرب الإبداء  اأن َيعرُبُ
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ًا«. الراأي للعاملني فيه، ولي�ص مكانًا مهنيَّ

وبني  جهة،  من  االإعالم  و�سائل  بني  امُللَتِب�سة  العالقة  هذه  اإنَّ 

اأخرى  جهة  من  ة  والع�سكريَّ واملاليَّة  احلزبية/الطائفيَّة  القوى 

بها منذ  -وقد ازدادت غمو�سًا مع تفاقم االأحداث وتتابعها وت�سعُّ

وتاأثريه  االأحداث،  لهذه  االإعالم  تغطية  و�سعت   -2005 العام 

وترافقت  االنتقادات.  جمهر  حتت  رها،  وتطوُّ جُمَرَياتها  على 

االإعالم  دور   حول 
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نقدية املرحلة مع حتليالت ودرا�سات  هذه 

اللبناين يف مواكبة االأحداث -من اغتيال رئي�ص الوزراء ال�سابق 

ذلك  تال  وما  ورفاقهما،  فليحان  با�سل  والنائب  احلريري  رفيق 

اإىل  املتتالية،  واالغتياالت  اال�ستقالل  انتفا�سة  انفجار  من 

مع   -2006 )يوليو(  متوز  وحرب  والت�ساور  احلوار  مرحلتي 

االأزمة الداخليَّة التي تلت احلرب، ومع حرب اجلي�ص اللبناين �سد 

جهاديِّي »فتح االإ�سالم« يف خميم نهر البارد بال�سمال �سيَف عام 

امية، يف �سباط 2008، فقد  ا حوادث »مار خمايل« الدَّ 2007. اأمَّ

و�سعت »عالمات ا�ستفهام حول النَّقل املبا�رص وخربة املرا�سلني 

؛ وكان جواب البع�ص 
260

اٍت ملتزمة«، » واخللفيَّات ال�سيا�سيَّة ملحطَّ

اأنَّ »تغطية اأحداث �سغب االأ�سبوع املا�سي ت�ستجع اأجواء احلرب: 

يف  عد�ساتها  تدير  واأخرى  الزَّيت«،  على  النَّار  »ت�سبُّ  حمطات 

التي  ال�سغرية«  االأهلية  »احلرب  حقبة  ا  اأمَّ  
261

االآخر«. االتاه 

م�ستعلًة  نريانها  تزال  -وما   2008 اأيار  يف  االأحداث  هذه  تلت 

االإعالم  ية 
ِّ
حر على  اعتداًء  �سهدت  فقد  املناطق-  من  عدٍد  يف 
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واالإعالميني.

اإعالميون  اأعدَّها  -التي  الدرا�سات  هذه  جممل  خل�ست  وقد 

اإخفاق االإعالم  التاأكيد لي�ص فقط على  اإىل  لبنانيون بالتحديد- 

بل  ومنق�سٍم،  متعدٍِّد  جمتمٍع  �سمن  اجلامع،  بدوره  القيام  يف 

بالتايل،   ، مبيِّنًةً وتاأجيجها؛  االأزمات  تفاُقم  يف  م�سوؤوليَّته  على 

من  نابٍع  عامٍّ  راأٍي  تكوين  عملية  يف  ودوره  قدرته  ة  حمدوديَّ

�سبيل  يف  و�ساغٍط  امل�ستكة،  املواطنني  جمموع  م�سلحة 

ال�سوء  وم�سلِّطًة  االأهلي؛  لم  وال�سِّ الوطنيَّة  الوحدة  على  احلفاظ 

على  االإعالم،  قطاع  منها  يعاين  التي  ة  البنيويَّ امل�سكالت  على 

�ساتي. امل�ستويني القانوينِّ واملوؤ�سَّ

وتبنيِّ الدرا�سات املختلفة الدَّور ال�سلبي الذي قام به االإعالم يف 

نوات الثالث املن�رصمة، خ�سو�سًا. كما 
َّ
ائفي يف ال�س اأجيح الطَّ التَّ

اأ�رصنا يف الف�سل الثالث من هذا التَّقرير. 

  

 

 خوري، 2006، �ص. 62-61
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راً، يف ميدان حرية التَّعبري  رات االإيجابيَّة، موؤخَّ رغم ت�سجيل بع�ص التطّوُّ

 
265

يات.
ِّ
 ال يزال لبنان يعاين ت�سييقًا على هذه احلر

264
اأي واالإعالم،

َّ
والر

ال�سنوي  حدود«  بال  مرا�سلون  »منظمة  تقرير  -وفق  لبنان  حلَّ  فقد 

كان  لبنان  اأنَّ  اإىل  التَّقرير  اأ�سار  وقد   .108 املرتبة  يف   -2005 لعام 

لكنَّه  ال�سحافة،  ة  حريَّ جمال  يف  العربيَّة  البلدان  مقدِّمة  يف  تاريخيًا 

تراجع يف العامني االأخريين 60 مرتبًة ب�سبب اغتيال ال�سحافيني عام 

من  خوفًا  البالد  مغادرة  اإىل  كرٍث  باإعالميِّني  حدا  الذي  االأمر  2005؛ 

  
266

االغتيال.

على  لالإعالم  النَّاظمة  النُّ�سو�ص  تطبيق  اال�ستن�ساب يف  ذلك  اإىل  اأ�سف 

ة  ك النيابة العامَّ
ُّ
�سات اإعالميَّة دون اأخرى، واأبرز مثاٍل على ذلك حتر موؤ�سِّ

لبنان،  جبل  واإذاعة  التلفزيونيَّة   )MTV( يف.«  تي.  »اأم.  حمطة  الإحالة 

دون �سواهما، على حمكمة املطبوعات، برغم املخالفات املتعدِّدة التي 

 لالإعالم. 
ِّ
ترتكبها و�سائل االإعالم االأخرى، وذلك باعتاف املجل�ص الوطني

�سة  »املوؤ�سَّ منها  معيَّنة،  اإعالم  و�سائل  معاقبة  االأخري  هذا  َطَلب  كما 

اللبنانيَّة لالإر�سال« )LBC( غداة بثِّها برنامج »ب�ص مات وطن« املذكور 

ومالحقة  تلفزيوينٍّ  برنامٍج  لوقف  اأخرياً  الق�ساء  حتريك  وكذلك  اآنفًا. 

 واعتقال 
268

ة،  اأو رئي�ص اجلمهوريَّ
267

اإعالميِّني تناولوا الف�ساد يف الق�ساء

لطة  هم عار�سوا ال�سُّ اآخرين اعتباطيًا واإلبا�سهم تهمة التَّعاُمل مع العدوِّ الأنَّ

واأجهزة االأمن.

املن�رصم:  العقد  يف  اأي�سًا،  �سيئًة،  االإعالميَّة  ات  احلريَّ اأو�ساع  كانت 

اإىل  وامل�سموعة،  املرئيَّة  ة،  واالإخباريَّ يا�سيَّة  ال�سِّ الربامج  حظر  فمن 

اإىل فر�ص رقابٍة  اخي�ص االإعالميَّة على املتنفِّذين �سيا�سيًا،  توزيع التَّ

ومنع  ف�سائيًا،  ُتبثُّ  التي  ة  واالإخباريَّ ال�سيا�سيَّة  الربامج  على  م�سَبقٍة 

مروراً  ُمعاِر�سني،  �سابقني  م�سوؤولني  مع  ال�سيا�سيَّة  املقابالت  بثِّ 

و�سواًل   
270

عليهم، االعتداء  حدِّ  اإىل  وال�سحافيني   
269

ال�سحف مبالحقة 

�سخ�سيَّة  مع  مقابلٌة  مُتَنع  فيوٍم  الف�سائي..   
ِّ
ال�سيا�سي البثِّ  منع  اإىل 

اآخر ُتعطى  اأخرى، ويف يوٍم  هور يف منا�سبة  لُي�سمح لها بالظُّ ُمعاِر�سة 

ة فيما حُتَجب عن اأخرى، ويف ثالٍث ي�سدر  اخي�ص االإعالمية ملحطَّ التَّ

ات  لُيطبَّق على حمطَّ لها،  �ص  املرخَّ االإعالميَّة غري  الو�سائل  بقفل  قرار 

للبثِّ  االإعالميَّة رخ�سًة  �سات  املوؤ�سَّ مُتَنُح بع�ص  رابٍعِ  اأخرى، ويف  دون 

ولُي�ساَر الحقًا   ، البثِّ تاأليف جلنٍة ملراقبة  اإىل  بعدها  لُيعَمَد  الف�سائي، 

اإىل وقف عملها و�سحب التاخي�ص منها. اأ�سف اإىل ذلك كله ا�ستن�ساب 

اأجهزة االأمن منع توزيع عدٍد من املجالت والكتب التي حتمل م�سامني 

مت�صُّ  اأنها  ُيعَترَبُ  وم�رصحيٍة  فنيٍة  عرو�ٍص  منع  اأو  لطات،  لل�سُّ ة  ُمعاِر�سَ

271
الدِّيني. ال�سعور 

مع  احل�ساري  التَّعاطي  يف  ري، 
ُّ
حتر اٍه  اتِّ مالحظُة  ميكن  لكن، 

االإعالميني، بداأ منذ عام 2005، وما لبث اأن تعاظم يف عام 2006. ومن 

�ص مُلِعدِّ برنامج 
ُّ
الدَّالالت احلديثة على ذلك، مثااًل ال ح�رصاً: عدم التعر

�سة اللبنانية  »ب�ص مات وطن« وخمرجه �رصبل خليل على �سا�سة »املوؤ�سَّ

لًة باالأمن العام( رغم  لطات االأمنيَّة )ممثَّ لالإر�سال«، وعدم مثوله اأمام ال�سُّ

الق�سيَّة  هذه  مع  التَّعاطي  على  االإعالم  وزير  اإ�رصار  نتيجة  ا�ستدعائه، 

272
وفق القانون.

عام  من  االأول  والنِّ�سف   2005 عام  �سهد  اأي، 
َّ
الر ة  حريَّ جمال  ويف 

وال�سعبيَّة  االإعالميَّة  اجلراأة  لناحية  وال�سيَّما  ملحوظًا،  نًا  حت�سُّ  2006

يكن  مل  اأمر  وهو  لبنان،  يف  االأجنبيَّة  واجليو�ص  ام  احلكَّ انتقاد  يف 

اأي 
َّ
والر التَّعبري  ة  حريَّ مازالت  ن، 

ُّ
التح�س هذا  وبرغم  ال�سابق.  يف  ممكنًا 

بخالف  لبنان،  يف  ملحوظة  و�سعوباٍت  حتدِّياٍت  ُتَواِجُه  واالإعالم 

�ُسُبل  تكون  اأن  ميكن  وال  االإعالمي.  عيد  ال�سَّ على  متقدِّمة  اأخرى  دوٍل 

ُمَواَجَهة هذه التحدِّيات مطلقًة، اأو اأن حت�سل دفعًة واحدًة، خ�سية عدم 

اأبداً. قها  حتقُّ

ات: اللبنانيَّة هي الأ�سل  7. انقالُب الهويَّ

وري اأْن يلتقي املجتمع على روايٍة واحدٍة للحرب  لي�ص من ال�رصَّ

اإهداراً. ما يجري  انتهت، واأنَّ درو�سها مل تذهب  ها  اأنَّ حتَّى نفهم 

 
ٌ
ا�ستمرار هو  ما  بقدر  معلَّقَة  تزال  ال  حلرٍب  ا�ستمراراً  لي�ص  اليوَم 

 لتعليق احللِّ وتعليق امل�رصوع ال�سلمي. احلرب، هي، االآن، 
ٌّ
ن�سبي

ُيخَرُج  الذي  بح  ال�سَّ ها  اإنَّ ُمعلَّقًا.  الواقع  الإبقاء  ُترَفُع  التي  الع�سا 

لم  لل�سِّ اللبناين  الو�سع  اإعادة  نحو  ك 
ُّ
التحر بدا  كلَّما  اخلزانة  من 

والدَّولة والدميقراطيَّة. هناك، بالطبع، عنا�رص ُمِعيقة يف الدَّاخل، 

اإنَّ  ثم  املهام..  م�ستوى  يف  لي�ست  ال�سيا�سيَّة  النَُّخب  اأنَّ  ها  اأهمُّ

بربنامٍج  للنُّهو�ص  الالزمة  القوى  ميلك  ال  اللبناينَّ  املجتمع 

وي�سدر  اللبنانيني،  وعي  يف  موجوٌد  لمي  ال�سِّ الربنامج  �سلمي. 

هو  ما  �سبيل  يف  يحارب  اللبناينَّ  لكنَّ  امل�ستك،  الوعي  هذا  عن 

مطلوبٌة،  الدَّولة  وم�سَتك.  عامٌّ  هو  ملا  بااًل  ُيلقي  وال  خا�صٌّ 

لم والدميقراطيَّة واال�ستقالل. ويحارب اللبنانيون من  وكذلك ال�سِّ

والدَّولة  جماعاتهم،  بح�سابات  الدميقراطيَّة  اأو  اال�ستقالل  اأجل 

ب�سكٍل خا�صٍّ اأكرث تريداً وعمومًا من اأْن تغدو مو�سوعًا لن�ساٍل 

اال�ستدراكات. بع�ص  يقبل  الو�سف  هذا  فاإنَّ  ذلك،  مع   .
ٍّ
فعلي

بني  االزدواج  من  بقدٍر  لكْن  كذلك،  هو  انق�سامًا  اليوم  يبدو  ما 

يعة  ائفي. فمع�سكرا 14 و8 اآذار، رغم التبا�سهما بال�سِّ  والطَّ
ِّ
يا�سي ال�سِّ

نة الدروَز  ائفتني. هناك مع�سكر ي�سمُّ اإىل ال�سُّ يان الطَّ نة، يتخطَّ وال�سُّ

يعَة  ال�سِّ االآخر  املع�سكر  ي�سمُّ  فيما  امل�سيحيني،  من  ًا  مهمَّ وق�سمًا 

 طائفي. فهناك 
ٌّ
ه ازدواٌج �سيا�سي اإىل ق�سٍم كبرٍي من امل�سيحيني. اإنَّ

هما ال  ان، ومهما تكن القوى التي حتملهما، فاإنَّ م�رصوعان مت�سادَّ

هما ينتظمان جماعاٍت طوائفيَّة ال  ُيطاِبقان طائفًة بعينها. كما اأنَّ

اكرة نف�سيهما تاه امل�سائل املطروحة. لقد  متلك التَّاريخ وال الذَّ

وائف اللبنانيَّة ما يبدو »قطعًا« مع  ح�سل داخل اجلماعات والطَّ

َبَدْت لوقٍت طويٍل عماَد  التي  التاريخيَّة اخلا�سة،  ميثولوجيَّاتها 

ل  يعة كانوا اأوَّ ة واالأ�سل. ميكن اأن نالحظ اأنَّ ال�سِّ فكرتها عن الهويَّ

ة وا�سطرابها. لقد ا�ستقبلوا الفل�سطينيني من من مروا بقلق الهويَّ

 من درا�سة مرق�ص، بول، 2006. 
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اإىل درجة  وانقلبوا عليهم  لهم.  باب عروبٍة غري مطابقٍة طائفيًا 

ٍة و�سيا�سٍة مطابقتني،  اع الدََّموي يف �سياق البحث عن هويَّ ال�رصِّ

دوا طوياًل تاه وعٍي م�ستوَرٍد من احلا�رصة ال�سيعيَّة الكربى  ثمَّ تردَّ

معه.  امُلطاَبقة  اإىل  ٍة  دراماتيكيَّ بعد ظروٍف  االأمر  وانتهى  اإيران، 

ة 
َّ
داً اإيديولوجية التَّحرير، وعلى ح�سابهم هذه املر هكذا تبنَّوا جمدَّ

اكرة العثمانيَّة مُبَواَطنٍة عربيٍة  نَّة الذين ترِفُدهم الذَّ وب�سالحهم. ال�سُّ

الذين  امل�سيحيُّون  فيما  حازمة؛  ٍة  لبنانيَّ اإىل  وا  ارتدُّ واإ�سالميٍة، 

لالنفراد  ودعوًة  لبنانيًا  قوميًا  نزوعًا  معهم  بالتَّطاُبق  ح�سنوا 

منهم  كبرٌي  ق�سٌم  غدا  و�سيا�سيًا،  ودينيًا  ثقافيًا  ُمغايٍر  حميٍط  يف 

والغرب  الأمريكا  بالعداء  وجُماِهراً  التَّحرير،  الإيديولوجية  قاباًل 

كانت  والذي  يا�سية،  وال�سِّ الثَّقافية  القبلة  طويٍل  الأمٍد  كان  الذي 

ميثولوجيا ُم�سَمرة تفت�ُص َن�َسبًا �رصِّيًا ي�سل امل�سيحيِّني به. هذه 

الثَّقايفِّ  �َسب  ة والنَّ الهويَّ را�سخًة يف  اأموراً  التي تطال  االنقالبات 

عة ويف  ة، حدثت بقدٍر من ال�رصُّ  وامليثولوجيا اخلا�سَّ
ِّ
والتاريخي

ة  زمٍن ق�سرٍي ن�سبيًا، وحدوثها هكذا يطرح اأ�سئلًة عن ق�سيَّة الهويَّ

 والتَّاريخي. لكنَّ االأرجح اأنَّ احلرب اأخرجت 
ِّ
وعن التَّقليد ال�سيا�سي

هذه امل�ساألة من البداهة والتَّقليد وو�سعتها على املحّك.

اٍت: العروبة  ويلة يف البدء حرَب هويَّ لقد بدت احلرب اللبنانيَّة الطَّ

اإنتاج وطنيَّات  ق. قدرة اجلماعات على  واللبنانيَّة، الغرب وال�رصَّ

َيُعِد  االآن مل  اأو نوازع قوميَّة مت�ساربة كانت دومًا على املحّك. 

االأمُر، ظاهراً على االأقل، يبدو هكذا. ال نعرف اإذا جاز اأْن ن�ستنتج 

عن  االنزياح  ولدرجة  للغاية،  ٌك 
ِّ
متحر مبداأٌ  ة  الهويَّ اأنَّ  ذلك  من 

اأ�س�سه واأ�سوله. اإذا جاز اأْن ننتهي اإىل اأنَّ احلرب اللبنانيَّة اأعطت 

التَّبادل  ات، واأنَّ ما ي�سبه  ال�رصعيَّة نف�سها لكّل الوطنيَّات والهويَّ

واأنَّ  والوطنيَّة،  ة  الهويَّ تلِّيات  خمتلف  بني  متَّ  قد  واالختالط 

موقٍع  اإىل  اأخذهم  البدء  يف  حمدودٍة  بعروبٍة  امل�سيحيني  قبول 

نَّة يف قبولهم بلبنانيٍة حمدودٍة مل  بعيٍد من منطلقاتهم، واأنَّ ال�سُّ

ات واحدًة  يعة تداولوا الهويَّ اأْن ذهبوا بعيداً منها، واأنَّ ال�سِّ يلبثوا 

حلظٍة  يف  نحن  هل  مت�ساوية.  االأ�سا�ص  يف  ها  وكاأنَّ واحدة،  بعد 

، مل تنته مع ذلك  ، والتَّ�ساوي الَوْطَنِويِّ
ِّ
من التَّ�ساوي االإيديولوجي

اع، وغالبًا  اإىل اأيِّ توحيٍد، بل ومل متنع ا�ست�رصاء االنق�سام وال�رصِّ

ة وامُلَت�َساِوَية؟ هل نفهم من ذلك اأّن  حتت مظلَّتها ال�سطحيَّة واله�سَّ

ُعَف وَركَّ حتَّى بات  ة قد �سَ  على الهويَّ
َّ
 املبني

َّ
الغطاء االإيديولوجي

ة  اهن يجعل نقا�ص الهويَّ
َّ
رف الر د ذريعٍة ظاهرة؟ لنُقْل اإنَّ الظَّ

َّ
جمر

�سًا. ويدعونا الكثري من املالحظات والوقائع اإىل اعتباره اأنَّ  ُملتبَّ

 قلَّما ُتخِفي اجلماعاُت 
ٍّ
 واإيديولوجي

ٍّ
عاء �سيا�سي د ادِّ

َّ
ة جمر الهويَّ

نا ال ن�ستطيع، مع ذلك، اأْن نذهب فوراً  ته. لكنَّ اليوَم وقتيَّته وثانويَّ

عاء. ال يبدو اأنَّ من العقل اأْن  د ادِّ
َّ
ة واعتبارها جمر اإىل اإنكار الهويَّ

جنزم يف اأمٍر كهذا.

ة قد يكون من نتائج َتْعِرَية احلرب  ما يبدو َت�َساِوَيًا يف م�ساألة الهويَّ

للم�ساألة كلِّها. لكنَّنا ال ن�ستطيع اأن نن�سب ل�سعٍب كامٍل هذا الذَّكاء 

اإىل نزع االأوهام، واإىل تغليب  النَّقدي وامُلحتال الذي ُيِف�سي به 

ة قد فقدت من ر�سوخها  َنْعَرٍة على اأيِّ انتماٍء اآخر. اإذا كانت الهويَّ

اع هو، اأي�سًا، �رصاُع اأفكاٍر، وميكن الأفكاٍر  مع احلرب، فاإن ال�رصِّ

ٍة اأْن تتَّخذ يف ظرٍف ما زخمًا كبرياً، واأْن  ٍة وتربيريَّ ٍة ووقتيَّ تقريبيَّ

�ساِوي لي�ص دقيقًا. االأرجُح اأنَّ  تغدو اأ�سنامًا بحّق. مع ذلك، فاإنَّ التَّ

ات، بل جعلت بع�سها جزئيًا، واعتفت  احلرب مل ُت�َساِو بني الهويَّ

بتزاوجها لكْن من دون ت�ساٍو. فاالأكيد اأنَّ لبنانيَّة لبنان الكاملة 

والنهائيَّة هي ما َر�َسَخ يف احلرب اللبنانيَّة، وما غدا واحدة من 

اتها. لقد ربحت الوطنيَّة اللبنانيَّة على الوطنيَّات االأخرى  ُخال�سَ

اٍت اأخرى ُمقاِبَلها  يف خطاب ما بعد احلرب، ولي�ص نهو�ص هويَّ

تها. ما ُينِق�ُص من اأولويَّ

ائفي ة الطَّ يا�سي وح�سَّ ة ال�سِّ 7.1 ح�سَّ

�سبيل  على  واللبنانيَّة،  العربيَّة  تني،  الهويَّ بني  احلرُب  َزاَوَجِت 

املثال. ت�ساحلتا وتزاوجتا لكْن بتفاوت. فاللبنانيَّة هي االأ�سل 

ة. لقد غدا لبنان على هذا النَّحو هو املعيار وهو  والعربيَّة ثانويَّ

امل�سدر وعليه ُتقا�ُص امل�سلحة. هذا ما ال ُينكره خطاب التَّحرير 

ة  الهويَّ اأخرى هي  ٍة  القناع عن هويَّ ت  �سقَّ اأنَّ احلرب  يبدو  نف�سه. 

ائفية، فهذه مل تُعْد خجولة بنف�سها، وامتنعت عن طلب ُم�ساِعٍد  الطَّ

انك�سفت  لقد  نوع.  اأيِّ  من  ومتويٍه  ٍة  هويَّ وغطاِء   
ِّ
اإيديولوجي

ذلك  البع�ص  يرى  اع.  لل�رصِّ و�ساٍف   
ِّ
اأ�سا�سي كم�سدٍر  ائفة  الطَّ

ائفيني.  الطَّ واال�ستتار  االحت�سام  من  نوعًا  عليه  وُيوؤِثرُون  �سلبيًا 

اإذ  جاريٍة،  وقائع  على  ذلك  �سحة  مقيا�ص  ال�سهولة  من  لي�ص 

ائفية التي  احة الطَّ اع احلايل وال�رصَّ ة ال�رصِّ يعادل البع�ص بني حدَّ

االتِّهام  يتجلَّى يف  ما  بقدر  ٍة مبا�رصٍة  تتجلَّى يف مطاَلبٍة طائفيَّ

فالِغلُّ  االإيجابية،  بع�ص  االنك�ساف  هذا  يف  يكون  قد  ائفي.  الطَّ

ائفي اأقوى حني تكون امل�ساعُر مكبوتًة، وحني ُيَتَحاَيُل عليها  الطَّ

م�ستوى  على  تزال  ال  ائفية  الطَّ احة  ال�رصَّ لكنَّ  اأخرى.  باإ�ساراٍت 

اهر عن  نًة باحَلَزازات اأو التَّنازع، فيما َت�سُدُر يف الظَّ اخلطاب مبطَّ

د هذا مرًة اأخرى اأنَّ الق�رصة االإيديولوجيَّة والتَّمويه  امل�ساحلة. يوؤكِّ

يا�سي مل يعودا قويَّني، واأنَّ اللعبة يف اأحياٍن كثريٍة ال ت�سُدُر  ال�سِّ

عن اأيِّ معادلٍة وا�سحٍة اأو حتليٍل عامٍّ اأو تقديٍر كامٍل، بل يتاءى 

ائفي، واأنَّ نزع االأوهام  ها قد ت�سُدُر عن نوٍع من اخليال الطَّ لنا اأنَّ

ة والربنامج الوطني  مول والُعُموم، الهويَّ  يف ما يزعم ال�سُّ
ٌ
حم�سور

مثاًل. لكنَّ نزع االأوهام هذا ُتقابُلُه اأوهام اأخرى، بل اإنَّ عدداً من 

رات اجلارية ينُتُج عن خياٍل َبْحٍت اأو و�ساو�َص اأو تلفيقاٍت  الت�سوُّ

ًة فح�سب. ذكيَّ

ائفية. لكنَّ النَّعرات،  اإنَّ ما يبدو ثابتًا يف كلِّ ذلك هو النَّعرة الطَّ

 وفوبيا وبارانويا، وهي لذلك وا�سعة 
ٌ

اأي�سًا، يف االأ�سل و�سوا�ص

ة  اخليال ووا�سعة االأوهام. هكذا ميكن اأن تتجوَّف احلياة ال�سيا�سيَّ

ائعات وكلِّ ما ميكن  بالكامل، وتعُمُر بالنَّمائم واالأكاذيب وال�سَّ

اأو الَوهم. هذا ما يدعو اإىل التَّفكري يف  اأن يكون �سنيعَة اخلياِل 

يا�سيَّة« 
َّ
نا نعي�ص يف نوع من االخِتالق الَبْحت، واأنَّ حياتنا »ال�س اأنَّ

 بالكامل، 
ٌّ
 افتا�سي

َّ
نا ال�سيا�سي ُب من افتا�ساٍت، واأنَّ عامَلَ تتكَّ

نا  ُه على ح�ساٍب اأو حتليٍل اأو ِوْجَهة. اأْي اأنَّ وقلياًل ما ميكن عر�سُ

نزع  اإىل  اأ�سا�سًا  ُيف�سي  الذي   
ِّ
ال�سيا�سي التَّظاُهر  من  نوٍع  يف 

النِّقا�ص  نبقى عند حرفيَّة  اأو ال ي�سحُّ حني  ال�سيا�سة. هذا ي�سحُّ 

االختالف.  اأو  االفتاء  وبني  بينه  منيِّز  اأن  ميكن  ال  اإذ   ، احلايلِّ

َة  َة واخلارجيَّ اخليَّ الدَّ  احلايلَّ وحتالفاِته 
َّ
ال�سيا�سي االنتظام  لكنَّ 

 ال ميكن اأْن تبقى يف هذا النِّطاق.
ٌ
وِوجهَتُه اأمور
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يا�سة فعاًل عن �سيا�سات امُلع�سكرين امُلت�سارعني.  ال ميكن نزع ال�سِّ

 
َّ
ة ال�سيا�سي  قائٌم كلَّ حلظة، لكنَّ ح�سَّ

َّ
ائفي بال�سيا�سي التبا�ُص الطَّ

اهر، يف واقٍع م�سدوٍد،  فيه قابلٌة للتَّ�ساُعد، واإذا كان هذا، يف الظَّ

منثِّل  اأن  ميكن  الواقع.  يف  ببطٍء  تفعل  ال�سيا�سيَّة  ة  الدِّيناِميَّ فاإنَّ 

فرٌز   
ُّ
ي�ستمر حيث  البطيء،   

ِّ
امل�سيحي املجتمع  بِحَراك  ذلك  على 

ائفي ربح ب�سهولٍة يف البدء على  ومراجعٌة �سيا�سيَّان. اإذا كان الطَّ

والو�ساية  للحرب   
ِّ
يا�سي ال�سَّ الفراغ  اأ�سبابه يف  ولذلك   ،

ِّ
ال�سيا�سي

يا�سة دام اأكرث من ثالثني عامًا وتدمري  التي تالها، يف تعليق لل�سِّ

لكنَّ   ،
ِّ
ال�سيا�سي على   

ُّ
ائفي الطَّ ربح  ال�سيا�سيَّة.  للعالقات  منتظم 

و�سل  التي  احونة  الطَّ يف  ظاهر  ولعلَّه  حدوده،  اأق�سى  بلغ  هذا 

ف  وتوقَّ تقريبًا  النِّقا�ص  د  تمَّ متامًا.  وا�ستنفدته  جال  ال�سِّ اإليها 

بقدر  واال�ستحالة  بالعجز  ُيوِحي  وذلك  ات؛  باملتغريِّ اللحاق  عن 

بالعنف  ُتهدِّد  وقد  حدَّها،  بلغت  ائفية  الطَّ التَّعبئة  اأنَّ  يعني  ما 

حرٍب  احتمال  هنا  نناق�ص  لن  وانحبا�سه.  اع  ال�رصِّ مدى  ل�سيق 

ع، اأي�سًا، ياأ�سًا  اأهليَّة -فلي�ص هذا مو�سوعنا- لكْن ميكن اأْن نتوقَّ

ه.. 
َّ
ْيجر اأن  ما ميكن  متزايداً تاه  وقلقًا  االعت�ساب،  من  متزايداً 

اللبناين  االتفاق  القلق قد يكون يف حملِّه خوفًا على  اإنَّ هذا  بل 

والوعي امل�ستك، اللذين هما كلُّ ر�سيدنا اليوم من تربة احلرب. 

مبا�رصًة  نف�سها  عن  التَّعبري  يف  �رصيحًة  ائفيُة  الطَّ تغدو  حني 

اأي  عبي،  ال�سَّ ِخزُيها  فاإنَّ ما ينبعث معها هو  ٍة،  دون تغطيٍة عامَّ

ٍل �سماويٍّ  ة وتدخُّ ة وما ُتولِّده من مالحَم خا�سّ ثقافاتها الثانويَّ

وال�سماء  واملا�سي واحلا�رص  وامُلعِجزات  االأ�ساطري  وَخالِئَط من 

غائن،  وال�سَّ احلروب  ت�ستفزُّها  مغلقًة،  ثقافاٍت  اأنَّ  اأي  واالأر�ص؛ 

هذه  ل  و�ستتحوَّ متناولها،  يف  اأكرب  يًة 
ّ
وحر اأو�سع  خيااًل  تد 

ة مع ق�سٍم  ، ي�ستك فيه العامَّ اإمياٍن عامٍّ اإىل  حتت �سغط احلاجة 

ة  اخلا�سَّ واالأ�ساطري  ة  اخلا�سَّ التواريخ  اأنَّ  اأي  النَُّخب..  من  وا�سٍع 

ل، هذه جميعها، اإىل حدوٍد ال  والفولكلور الدِّيني اأو املذهب تتحوَّ

يها واإىل فوارَق عاليٍة ونهائيَّة. ميكن تخطِّ

ال نتعب يف اأْن جند اأمثلًة على هذه، فاحلروُب ت�ستنِفُر دائمًا، لدى 

تتَّحد  ٍة  ثقافيَّ ٍة  خل�سو�سيَّ احلاجة  هذه  واملذاهب  وائف  الطَّ كلِّ 

فيها ال�سماُء واالأر�ص، االأ�سُل واحلادث. لكنَّ هذا �سيكون خطراً اإذا 

َبَدا اأنَّ الثَّقافة اجلامعة تتحلَّل مع الوقت وتغدو غري ذات مو�سوع. 

اأْن ال تد من يدافع  ها يف نهاية االأمر ال تخ�صُّ اأحداً، وميكن  اإنَّ

على  املفتوح  وائفي  الطَّ اخليال  اأمام  تهتئ  يتكها  ومن  عنها 

اأْن ن�ستخفَّ به،  اأكيد، ومن غري احلكمة   
ٌ
اأو�سع ما فيه. ذلك خطر

فيه،  مبالغًا  يكون  قد  ٍة  ثانويَّ ثقافاٍت  اأنَّ اخلوف من طغيان  اإال 

تها  حمدوديَّ اأق�سى  يف  ُت�سَتنَفُر  الثَّقافات  هذه  اأنَّ  الوا�سح  فمن 

احلروب،  تدعم يف  املعجزة  فيها.  ما  اأ�سعف  والعقالنيَّتها ويف 

ها  اأنَّ واالأرجح  �سيٍء ذي جدوى عليها،  تاأ�سي�ُص  عب  ال�سَّ لكّن من 

ة  ها تخ�رص بذات القوَّ تتاجع مع َتَراُجع احلاجة اإليها. االأرجح اأنَّ

ائفية، وال  ة الطَّ ع نهايًة للَهْي�سَ التي تنطلق بها، لذا ميكن اأْن نتوقَّ

بد اأن تغدو هذه مع الوقت اأقلَّ احتفااًل ومهرجانيَّة. نفت�ص اأنَّ 

االعِت�ساَب  ُيِفيَد  ولن  يق،  وال�سِّ باحَل�رْصِ   
ٌ
�سعور هو  االآن،  الدَّور، 

ين. نفت�ص اأنَّ 
َّ
 الذي يحتاج اإىل حما�ٍص وغلياٍن م�ستمر

َّ
ائفي الطَّ

اأْن ُيلِفت. بداأ هذا يف  حراكًا بطيئًا، وبطيئًا للغاية، يتمُّ من دون 

َملُمل  ، واالأرجح اأنَّ حاالت من االن�سحاب والتَّ
ِّ
املجتمع امل�سيحي

اأخرى،  ناحية  من  هي،  والهجرة  االأخرى.  وائف  الطَّ لدى  تتعدَّد 

ها ان�سحاب، وال بدَّ اأنَّ لدى املقيمني ما ُيقاِبُلها.  ، اإنَّ
ٌّ
تعبرٌي �سيا�سي

، بعد ثالثني �سنًة  رب، لكنَّ املجتمع اللبناينَّ وال بدَّ من الوقت وال�سَّ

ًا. فالتكلُّ�ص احلايلُّ  ا�سًا م�سرييَّ من احلرب والو�ساية، يعي�ص خَمَ

نف�سه.  اع  ال�رصِّ يف  تزداد   
ِّ
يا�سي ال�سِّ ة  ح�سَّ دامت  ما  خالداً  لي�ص 

وائف نف�سها، على �سبيل املثال، لي�ست جوهراً �رصفًا،  وحقوق الطَّ

يا�ستني الكربيني، وتتظاهر يف روؤيتني خمتلفتني  ها تلَتِب�ُص بال�سَّ اإنَّ

 لكنَّها ال 
َّ
اع ال�سيا�سي ائفية ُتغِرُق ال�رصِّ ومعاك�ستني. والتَّعبئة الطَّ

ه �رصاٌع م�سرييٌّ وحا�سم. اأما االأطراف فتدرك ذلك، فال  تنفيه، اإنَّ

ر اأيَّ اإمكانيٍة لربحه وت�ستعجُل احل�سم، لكنَّها م�ساألة وقت اأواًل.  توفِّ

ًة عاجلًة، مهما   واإنتاج جمتمٍع لي�سا مهمَّ
ٍّ
اإنَّ بناء �سعيٍد �سيا�سي

م�ستحيلًة  لي�ست  ها  اأنَّ نفت�ص  يجعلنا  ما  ولدينا  اإحلاحها،  كان 

اأي�سًا. لدينا ذلك الوعي امل�ستك للحرب، ولدينا النموُّ االقت�ساديُّ 

لي�ص  نف�سه  اع  ال�رصِّ اإنَّ  ثم  النِّ�سبي.  ال�سالم  فتة  يف  والثقايفُّ 

مت�ساويًا، ورغم اجلمود فاإن االأ�سواأ مل َيُفز.

ُة تهديداً يدفع كثريين اإىل اأْن يخفِّفوا من  قد تكون احلرُب الداخليَّ

ائفي. ميكننا اأن  غلوائهم واإىل االإن�سحاٍب من حفالت التَّجيي�ص الطَّ

ناأمل اأنَّ و�سعًا كهذا قد ُيوِقُف امُلجيِّ�سني عند حدِّهم، وقد ي�سع هذا 

التَّجيي�ص حتت رقابٍة اأكرب، ويجعله مع الوقت �سالحًا اأقلَّ م�ساًء؛ 

ة  ح�سَّ اأنَّ  نفت�ص  وت�سميم.  بق�سٍد  ا�سُتعِمَل  اأنه  يف  ن�سكُّ  ال  اإذ 

 لن تبقى يف اأَْوِجها حتَّى يف �سيا�سات االأطراف نف�سها. 
ِّ
ائفي الطَّ

« حا�سٌل ولو ببطٍء، واأنَّ الزمن لن 
َّ
يا�سي اع »ال�سِّ نفت�ص اأنَّ ال�رصِّ

ة. اإذا كانت الربوباغندا احلاليَّة  يكون يف م�سلحة �سيا�سٍة انتحاريَّ

ُتعِمي عن االأهداف الفعليَّة، فاإنَّ هذه االأهداف �ستتَّ�سح اأكرث مع 

ويلُة  الوقت. يف النهاية، ميكننا اأْن ناأمل يف اأْن تكون املعركُة الطَّ

وروؤًى  جديدٍة  ُنَخٍب  دخول  قبل  املعارك  اآخر  ُة  احلاليَّ ُة  اقَّ ال�سَّ

اأْن  فلي�ص م�ستحياًل  يا�سية.  ال�سِّ احلياة  اإىل  وثقافٍة جديدٍة  جديدٍة 

ياأتي الوقت الذي يتكلَّم فيه املرء باالأ�سالة عن نف�سه ويتبنَّى ولو 

ًا. غرية خياراً عامَّ مَن اجلماعة ال�سَّ �سِ

اريخ لي�ست �رشطًا 7.2 روايٌة واحدٌة للتَّ

يف  ُدمنا  ما  االآن  �رصطًا  هذا  لي�ص  للحرب.  واحدٍة  روايٍة  من  ما 

نا  اأنَّ القول  اللبناين. درج  للتَّاريخ  روايًة واحدًة  االأ�سا�ص ال منلك 

هذه  الواحدة.  الرواية  هذه  منلك  مل  اإذا  امُلَواَطنة  اإىل  ن�سل  لن 

لي�ست  للم�ساألة.  �رصيٍع  ب�سٍط  بعد  ما  اإىل  نقا�سها  ل  نوؤجِّ مقولٌة 

مت�سارعة،  روايات  هي  بل  فقط،  متعدِّدة  وائف  الطَّ روايات 

االأمنوذج  واية 
ِّ
للر وف�سٌح  نقٌد  هو  منها  واحدٍة  كلِّ  من  وجانٌب 

ها رواياٌت ُمت�ساِرَعة، لكنَّها -كلٌّ  ة. اإنَّ واية املارونيَّ
ِّ
التي هي الر

وايات -كما يقول 
ِّ
من جهتها- تري على االأمنوذج نف�سه. فالر

اع يحتدُّ  اأحمد بي�سون- تت�سارع على تاريخ لبنان، وهذا ال�رصِّ

االأ�سطورة  تف�سح  وايات 
ِّ
الر كانت  واإذا  والتَّقاُطع.  �ساُبك  التَّ حيث 

 
ٍّ
َقْبِلي ووجوٍد  كلِّه  التاريخ  عرب  لبناينٍّ  ا�ستقالٍل  عن  املارونيَّة 

املوارنة  باأيدي  لبنان  لبناء   
ٍّ
تاريخي ٍل  وَتَوا�سُ اللبنانية  للدَّولة 

فاإنَّ  مارونيَّتهم-  على  َقْبِليًا  وجوداً  كلبنان،  امتلكوا،  -الذين 

واية االأ�سطورة قلَّما ينتهي اإىل بناء روايٍة ُمقاِبَلة، بقدر 
ِّ
تكوين الر

ما يبقى االأمنوذج فريداً يف تكامله وات�ساله. اإال اأنَّ االأمر ال يدوُم 
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ة اأمنوذٌج مقابٌل وم�سادٌّ وعلى الوترية ذاتها ين�ساأ من  هكذا، فثمَّ

روايٍة اأخرى. ميكننا اأْن جند يف كتاب �سعدون حمادي عن »تاريخ 

اع على   ال�رصِّ
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ادر حديثًا، هذا االأمنوذج. يعة يف لبنان«، ال�سَّ ال�سِّ

عِّف من هذا الوجود الَقْبِلي  وايات االأخرى ُت�سِ
ِّ
لبنان يعني اأنَّ الر

نة اأي�سًا، �ساأنهم  يعة وال�سُّ للبنان والدَّولة اللبنانية. فالدُّروز وال�سِّ

لبنان  للبنان..  ُبَناٌة  ما،  نحٍو  على  هم،  اإنَّ يقولون  املوارنة،  �ساأن 

العهد  يف   
ٌّ
و�سيعي املعنيَّة،  باالإمارة  ودرزيٌّ  ب�سواحله،   

ٌّ
�ُسنَّي

بع هو ماروينٌّ بعد اإمارة  ، وبالطَّ  و�سدر العهد العثماينِّ
ِّ
اململوكي

ب�سري. كلُّ طائفٍة هي الَباِنَية للبنان وهي ُمبَتَداأُُه، وتاريُخُه يبداأ 

وايات 
ِّ
 لها. فالتَّاريخ املاروينُّ ا�ستفزَّ الر

ٍّ
منها اأو من وجوٍد َقْبِلي

�ْسِج  االأخرى، ال �سّد االأ�سطورة املارونيَّة فح�سب، ولكْن غالبًا للنَّ

والنَّقد  للتَّ�سكيك  َمْدَعاًة  نف�َسها  االأ�ْسَطَرَة  يجعل  ما  ِغَراِرها،  على 

انة. وِنْزع احَل�سَ

تاريخًا  له  اإذا مل جنْد  د  يتوحَّ لن  لبنان  اأنَّ  اإىل  يذهبون  كثريون 

كعن�رٍص  املوعود  التَّاريخ  هذا  على  اعتمدوا  وبع�سهم  داً.  موحَّ

اإنَّ  االأمني  عدنان  قال  وكما  الوطني.  التَّوحيد  ة  عمليَّ يف  فاعٍل 

للمدر�سة.274  ُتِدين  ا  ممَّ اأكرث  للبيت  ُتِديُن  ائفية  الطَّ بية  التَّ

نا ال ن�ستطيع اأْن نعُزَو ِلِكَتاٍب هذه القدرة اإْن مل تكن  فالوا�سح اأنَّ

ة �سيا�سيَّة واإيديولوجيَّة ت�سُنُده، كما هي احلال يف الدول  هناك قوَّ

برباءٍة  للتَّعليم،  ُتوِكُل  تزال  ال  كهذه  وجهًة  اأنَّ  اإال  ة.  التوتاليتاريَّ

ما  مع  يتنا�سب  ال   
ِّ
ْوَلِتي والدَّ  

ِّ
ال�سيا�سي ي  التقِّ يف  دوراً  كاملٍة، 

نعرف من اأدوار املتعلِّمني يف احلروب االأهليَّة. مع ذلك، فاإنَّ هذه 

الوجهة ذات منطٍق مقلوب، فهي تُردُّ االنق�سام اإىل نتائجه، فيبدو 

هذه  اأنَّ  فيما  واالأحزاب،  التاريخيَّة  وايات 
ِّ
الر ِنيَعَة  �سَ االنق�سام 

�سنيعته وتلِّياته.

اإىل روايٍة واحدٍة  اإذا كان من املمكن حقًا الو�سول  اأواًل  نت�ساءل 

خني 
ِّ
املوؤر َتُفِت  مل  املحاولة  هذه  اأنَّ  بدَّ  ال  اللبناين.  للتَّاريخ 

املارونيَّة  واية 
ِّ
الر  على 

َ
يبِني اأْن  ابقني. فبع�ص هوؤالء حاول  ال�سَّ

اأمنوذجًا متكاماًل، اأي اأ�سطورة تاأ�سي�سيَّة، ومل ُيرف�ص هذا االأمنوذج 

االنق�سام  ب�سبب  ُرف�ص  ما  بقدر  التاريخيَّة  �سالمته  عدم  ب�سبب 

فعاًل  ميكن  هل  �سعبًا.  االأخرى  اجلماعات  من  تبنِّيه  جعل  الذي 

اإن�ساء روايٍة واحدٍة؟ وهل �ستكون هذه على غرار جمال�ص الدولة 

ذاته  هو  ُة،  �سَ امُلَحا�سَ من  بقدٍر  وايات، 
ِّ
للر جماعًا  اأو  موازييكًا 

نفخًا  كهذه  حماولٌة  تبدو  اأال  الدَّولة؟  يف  وائف  الطَّ ة  �سَ ا�سَ حُمَ

اد االأمنوذج اللبناين، تعل  ها، كما يذهب نقَّ اإنَّ يف ُقَرٍب فارغة؟ 

اأال ينقل هذا بب�ساطٍة  وجود لبنان بنف�سه ومفهومه على امِلَحّك. 

االأ�سطورة  باأنَّ  ُيوِحي  اأال  املا�سي؟  اإىل  احلا�رص  على  اخلالفاِت 

يه املا�سي  ُن�سمِّ باأنَّ ما  اأال نفهم  االأ�سا�ص؟  �سة مفتعلٌة يف 
ّ
املوؤ�س

ل للبنانيني ذاكرًة حقيقيًة ومبا�رصًة؟.. فعبثًا مننح لالأمري  ال ي�سكِّ

فخر الدِّين ما مينحه الفرن�سيُّون لبونابرت مثاًل. الدَّهاء اللبناينُّ 

واية 
ِّ
ال يجوز عليه ذلك، غري اأنَّ العقل الذي هو وراء هذه الدَّعوة للر

الواحدة هو يف االأ�سا�ص عقٌل اندماجي.

قامت الوطنيَّات اللبنانيَّة املتعدِّدة على هذا العقل، الذي يهدف 

اإىل تذويب االأطراف املتعدِّدة يف واحٍد، تذويِب التَّواريخ يف تاريٍخ 

تذويِب  واحٍد،  وائفيَّة يف كلٍّ  والطَّ االإتنية  االأقلِّيات  تذويِب  واحد، 

املجتمع يف الدَّولة، تذويِب لبنان يف وحدٍة عربيَّة. هذه الوطنيَّات 

اأو  ٍة  اإتنيَّ اٍت  اأقليَّ ِلُتَبايِل مبمانعِة  التَّوحيد  اإىل  �سعيها  مل تكن يف 

ذلك  َيُتمَّ  اأْن  لتف�ص  كانت  وما  مبقاومتها؛  اأو  ٍة  ثقافيَّ اأو  ٍة  دينيَّ

�ص، بل هي فعلت ذلك اأ�ساًل حيث ا�ستطاعت. وتاريخ 
ْ
ة والَفر بالقوَّ

احلرب اللبنانيَّة، من جانٍب منه كان، حتت هذا العنوان: التَّوحيد 

االرتياب  امُل�سيِطرة ومع  اأ�سا�ص اجلماعة  �ص، وغالبًا على 
ْ
بالفر

د  ُل ردعًا لالأقلِّيات املختلفة. ال�سيق بالتعدُّ الذي غالبًا ما يتحوَّ

ِلبْلَوَرة ل�ساٍن واحٍد   
ُ
عي عف وال�سَّ وَحْمُلُه على الفو�سى وعلى ال�سَّ

ًة، هي يف جذور كل الوطنيَّات،  واإرادٍة واحدٍة، ال ُتخِفي فقط فا�سيَّ

كاء  د كلِّ ال�رصُّ
ْ
رف امُلت�سدِّر وميل اإىل َطر بل اإرادة هيمنٍة لدى الطَّ

وامُلناف�سني.

االأطراف  من  اأيٍّ  جداول  على  نعلم،  ما  يف  الدميقراطيَّة،  تكن  مل 

 .
ٍّ
يٍة على ن�ساٍل دميقراطي

ِّ
اللبنانيَّة القليلة، وال ميكننا الكالم بحر

الدَّولِة  وعجز  اله�صِّ  واُزِن  والتَّ عِف  ال�سَّ ِمنحَة  ُة  الدميقراطيَّ كانت 

تها يف  عن االنفراد واال�ستقالل، وا�سطرارها اأحيانًا اإىل و�سع قوَّ

قانونها  وازدواج  الدِّينيَّة  والتَّ�رصيعات  امِللِّيَّة  املجال�ص  ت�رصُّف 

لهذا ال�سبب. اأما الوطنيَّات اللبنانيَّة فلم يكن يف براجمها حتريُر 

تذويٍب  م�ساريع  الغالب  يف  كانت  بل  كهذه،  َتِبَعاٍت  من  الدَّولة 

االإتنيَّة  بامل�ساواة  اكتاٍث  دون  مت�سلِّطٍة،  ُطغمٍة  يف  للمجتمع 

ُر يف اأْن يكون للبنانيني  ة اإذا كانت ُمِعيقًة لذلك. ما ال�رصَّ ائفيَّ والطَّ

البلد  الروايات  هذه  تق�سّم  لن  اللبناين؟  للتَّاريخ  متعدِّدٌة  رواياٌت 

 اللبناين. 
ِّ
بقدر ما �ستكون ،على نحو ما، ُمتَحفًا للَخَياِل التاريخي

اأن  على  قادرٌة  فاإّنها  داً،  موحَّ تاريخًا  تكون  اأن  ت�ستطع  مل  واإذا 

َعة االجتماعيَّة  ال�سَّ اأزمنة  ل يف  ات، قد ت�سكِّ ِويَّ
ْ
امَلر تكون زاداً من 

التَّناُق�ص وال  اِنُع  مُتَ ٍة، ال  �سعبيَّ لذاكرٍة  اأ�سا�سًا  اأو  ااًل  َجوَّ فولكلوراً 

ِر االآن بكتاٍب كـ  ة جْنَب َنقي�سِتها. فلنفكِّ د، وتر�سف اخلربيَّ التعدُّ

اٍت ُمتناق�سة ال نقراأها اليوم   الذي هو َجَماُع َمرِويَّ
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»االأغاين«،

يف  ها  اأنَّ على  نقراأها  ما  بقدر  بع�سًا،  بع�سها  تنفي  ها  اأنَّ على 

االختالف والتناق�ص ذات اإيقاٍع واحد. اإذا كان الكالُم على التعدُّد 

وقد  املا�سي،  اأي�سًا، ممكٌن يف  د،  التعدُّ اأنَّ  ر  نفكِّ ال  فلماذا  داأَبنا، 

يبدو اأكرث ات�ساقًا اأْن جنَد جذوَر هذا التعدُّد يف التاريخ اأي�سًا.. ففي 

وايات و�ستتكامُل يف ما بينها تكامَل 
ِّ
النهاية �ستت�سالح هذه الر

االأزجاِل واحلكايا وامل�سارِح خمتلفِة اللَهَجات واالأغاين، التي ال 

وَرَتها بني النَّا�ص. متنُع لهجاُتها �َسرْيُ

زمنًا  هذه  وتنتظر  �سمية. 
َّ
الر واية 

ِّ
الر غالبًا  هي  الواحدة  واية 

ِّ
الر

طوياًل لت�سود ولتغدو قاعدة. ذلك يحتاج، اأي�سًا، اإىل م�ساحلٍة بني 

بر�سا  اال�سطناع وال حتظى  من  تنجو  ال  ت�سويٍة  واإىل  وايات 
ِّ
الر

م�ستكًا.  تاريخًا  واحلاجة  واُتر  التَّ بفعل  تغدو  اأْن  قبل  االأطراف، 

لكنَّ هذا التاريخ قد يبدو بال اأ�سا�ص، اإْن مل يقبْل اإىل جانبه خمتلف 

اأْن  لطة فح�سب، اإىل 
ُّ
وايات ويتعاي�ص معها، �سيكون تاريخ ال�س

ِّ
الر

ته وير�سى باأْن يكون م�ستكًا بني تواريخ. يتخلَّى عن مركزيَّ

 حمادي، �سعدون،  تاريخ ال�شيعة يف لبنان.
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توحيٍد  وهِم،  دون  من  تتطلَّب،  قد  تربويًة  اأغرا�سًا  فاإنَّ  ذلك،  مع 

على   
ٍّ
مبدئي تواُفٍق  من  نوعًا  رواية.  حول  اأو  كتاٍب  حول  وطني 

روايات االنق�سام اللبناينِّ التي قد تكون اأحجار الزاوية يف تاأريث 

بع روايًة ال تخ�صُّ  . وذلك ال يعني بالطَّ
ٍّ
نعراٍت و�سحٍن اإيديولوجي

تلبث  ال  الروايات  هذه  فمثل  اجلماعات،  من  ًا  اأيَّ تعني  وال  اأحداً 

الة  فعَّ اأحوالها،  اأف�سل  يف  حتَّى  َتبُد،  مل  اأدبيَّة  بُطوُبى  تلحق  اأن 

اإعادة  منطلَق  يكون  قد  امل�ستك  الوعي  يناه  �سمَّ ما  اإنَّ  ة.  وعمليَّ

يادة،  ة والدَّولة وال�سِّ �سياغة. اإذا توافق اللبنانيُّون اليوَم على الهويَّ

اأْن تكون اأ�سا�سًا �ساحلًا  فاإنَّ هذه لي�ست ح�سيلًة قليلًة، وميكنها 

ر انطالقًا  لتمثِّل تاريخًا م�ستكًا اأو لفر�سيِة تاريٍخ م�سَتٍك يت�سوَّ

م  املتق�سِّ التَّاريخ  هذا  متنح  ٍة  حاليَّ واأغرا�ٍص  راهنٍة  نهاياٍت  من 

اع على  له. مل َيُعِد ال�رصِّ ًة ما و�سياقًا ميكن تعقُّ  غر�سيَّ
ِّ
والع�سوائي

من  خذ  اتَّ قد  دام  ما  فح�سب،  وع�سبيَّاٍت  ونعراٍت  اعتباطًا  لبنان 

اال�ستقالل والوحدة والدَّولة اأهدافًا. لن يكون نزاعاٍت ال ماآَل لها، 

واالنخراط يف   
ِّ
العربي االنتماء  زواٍج بني  توافقنا على  ُدمَنا  ما 

حداثٍة عامليٍة ُنَواُتها الغرب. ميكن هكذا جمع االأ�سداد واإجرائها 

كيب  لنا اإىل فهم التَّ بٍة، ما دمنا، اأخرياً، تو�سَّ يف �سبيل غايٍة مركَّ

اللبناينِّ واعتباره اأ�ساًل ال تناق�سًا من دون حل.

د تلفيٍق اأو ُطوَبى حني نتحدَّث عن لبنان بلداً 
َّ
لن يكون االأمر جمر

ُلُه واإدراُجُه   �سار يف االإمكان، االآن، تعقُّ
ٍّ
ُوِلَد من خما�ٍص �رصاعي

وايات 
ِّ
بع، ال يعني �َسْوَق الر ُز منطٍق له. ذلك، بالطَّ يُّ يف �سياٍق ومَتَ

اِوِر تقاُطِعها والتقائها.  حَمَ اإيجاد  قة بع�سا واحدٍة، ولكن 
ِّ
املتفر

اإذا كانت اجلماعات اللبنانيَّة تنازعت على لبنان، فهذا ما ميكن 

التاريخ  يف  ا�ستاكًا  اإنَّ  اأي  وتالِقيًا..  تقاُطعًا  اأي�سًا،  اعتباره، 

يتماثُل مع اال�ستاك يف االأر�ص ويف املكان. مل ياأِت الزَّمن الذي 

اأن  ن�ستطيع  ال  لكنَّنا  َحَزاَزاٍت،  دون  من  وايات 
ِّ
الر هذه  فيه  نقراأ 

اعات يف  ننتظره، ال ُبدَّ من تعجيله. رمبا يبداأ االأمر بتاريٍخ لل�رصِّ

بع  ريورة اإىل اأغرا�ٍص راهنة. ال ميكن بالطَّ اإطار هذا اال�ستاك وال�سَّ

لكنَّ  بذلك،  التفكري  العبث  ومن   ، وليلٍة  يوٍم  بني  تاريٍخ  ارتال 

البلد  باأْن متنح  تنتهي  قد  النَّوع  هذا  تاريخ من  لكتابة  حماولًة 

الوطنيَّة،  االأ�سطورة  ى  ُي�سمَّ ما  اإىل  ُت�ساُف هذه  قد  ا  رمبَّ تاريخًا. 

اختاع  اإنَّ  مق�سود.  بتكيٍب  اإال  ن  تتكوَّ لن  اأ�سطورة  اأي�سًا  وهي 

ل  اأوَّ اللبنانيَّة هي  الكثري للبنان، وامُلَواَطنة  لبنان يعني اختاع 

َعَرات  والنَّ الغريزة  من  انتظارها  العبث  فمن  اختاعه.  يجب  ما 

وعمُل  ُنَخٍب  عمُل  ها  اإنَّ واالأعمى..   
ِّ
الع�سوائي واخلبط  والع�سبيَّات 

تركيٍب، واالأرجح اأنَّ دعوَة النَُّخب اإىل عمٍل كهذا �ستاأتي يف يوم.

باب اللبناينِّ  ة على ال�سَّ ر بقوَّ هذا الق�سور يف النَّظرة اإىل التاريخ يوؤثِّ

اليوم. وقد بيَّنت درا�سة »التبية وامُلَواَطنة« -التي قام بها م�رصوع 

حول  مُماِثٍل  راأٍي  اأو  م�سَتٍك  قا�سٍم  غياَب  ة  الب�رصيَّ للتنمية  تقرير 

التا�سع.  ال�سف  طالب  بني  للبنان   
ِّ
ال�سيا�سي اأو   

ِّ
التاريخي القائد 

ويو�سُح تاأثري هذه الفجوات على قيم ال�سباب اللبناين ومعارفهم 

بالغ  ومن  واالنتماء.  بالتَّاريخ  اإح�سا�سهم  وعلى  اليوم  ومواقفهم 

�سة عن التَّاريخ اللبناينِّ،  ية االإ�سارُة، مثاًل، اإىل اأفكارهم امل�سوَّ االأهمِّ

 واحٍد للبنان، وحنينهم اإىل 
ٍّ
وعدم قدرتهم على حتديد زعيٍم تاريخي

ة.  العامَّ االأن�سطة  م�ساركتهم يف  م�ستويات  تدينِّ  وكذلك  املا�سي؛ 

يف  التعليم  دعم  »م�رصوع  لـ  اأُجِرَي  حتليٍل  مع  نتائُجه  وتتقاطع 

لبنان« ُيظهُر اأنَّ هناك خالفًا اأ�سا�سيًا يف الثَّقافة ال�سيا�سيَّة حول 

االأ�سالف )�سخ�سيَّات تاريخيَّة، جيِّدة اأو �سيِّئة( وحول حميط لبنان 
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ة للبنان(. ديقة اأو العدوَّ اجليو�سيا�سي )حتديد البلدان ال�سَّ

التَّالُعب  على  مفتوحًا   
َّ
الوطني التَّاريخ  االأمور  هذه  مثل  اإغفال 

واإعادة التَّف�سريات، ا�ستناداً اإىل االإيدولوجيَّات املتنوِّعة واالأجندات 

ال�سيا�سيَّة املختلفة. و تعزِّز هذه املقاربة االنق�ساماِت املوجودَة 

بني اجلماعات اللبنانيَّة. ويف غياب امُلقاَربات البديلة، التي ت�ساعد 

نهم من  ة مبا مُيكِّ التالمذة على اكت�ساب املهارات التحليليَّة والنَّقديَّ

امُلت�رصِّبة من  عبيَّة  ال�سَّ ة  َمطيَّ النَّ َور  ال�سُّ تتعزَّز  ُمدَركٍة،  اآراٍء  تكوين 

البيئات املحيطة بهم، كما يتعزَّز االختالف بني املدار�ص حول ما 

ة والِقَيم املدنيَّة. يتعلَّمه االأطفال عن الوطن والهويَّ

7.3 اإيديولوجيا الولء

لَنُعْد ب�رصعٍة اإىل ما بداأنا به هذا الف�سل، اأي م�ساألة الوالء. ما ُي�ساأَُل 

ع جوابًا من نوع تقدمي  اللبناينُّ اأين ي�سع والءه، وهو �سوؤاٌل يتوقَّ

ائفة واملذهب واملنطقة والزَّعيم على الوالء  العائلة والع�سرية والطَّ

ع، ففي االإح�ساء  الوطني. واالإح�ساءات ال تكذِّب كثرياً هذا التوقُّ

ة الوطنيَّة  الذي ُعِر�َص حتظى العائلة بـ 97،6%، يف حني اأنَّ الهويَّ

الدِّين  فيما   ،%36،3 ته  فح�سَّ املذهب  ا  واأمَّ  ،%77،5 بـ  حتظى 

يحظى بـ 63،1%. �سبق واأ�رصنا اإىل اأنَّ هذا االإح�ساء �سابق على 

ة الوطنيَّة غام�ص، وال يطرح اإلزامًا  2005، ونزيد اأنَّ �سوؤال الهويَّ

 يف اخلانة 
َ
ا بقي ا قلَّت الن�سبة عن 63% ومَلَ داً، ولو فعل لرمبَّ حمدَّ

اليوم مفهومان يختلفان لدى  الدِّين واملذهب فهما  ا  اأمَّ الثَّانية. 

ي الدِّين، فيما   ُي�سمِّ
َّ
امل�سيحيِّني وامل�سلمني. فاالأرجح اأنَّ امل�سيحي

اإذن، وعلى نحٍو ما،  د،  توؤكِّ ي املذهب. فاالإح�ساءات  ُي�سمِّ امل�سلُم 

اجلواب املفَت�َص على �سوؤال الوالء؛ ولكنَّ امل�سكلة هي يف مفهوم 

الوالء نف�سه. هل على الفرن�سي اأو االإنكليزي -على �سبيل املثال- 

اأو  للوطن  اإذا كان  الوالء  اأين ي�سع والءه؟ وماذا يعني  اأْن يقول 

هذا  يفِت�ُص  هل  الي�سوعيَّة؟  حتقيق  يطرح  كما  الوطنيَّة،  ة  الهويَّ

 اأو 
ِّ
الوالء، مثاًل، الدِّفاع عن الوطن، فيقتن ب�سوؤال الوالء الوطني

ع  ة الوطنيَّة ب�سوؤال اآخُر عن ا�ستعداد الفرد مثاًل للتطوُّ الوالء للهويَّ

�ص الوطن للخطر، واالنخراط يف مقاومة؟ ال 
ُّ
يف اجلي�ص حاَل تعر

العلم  . هل يعني، مثاًل، رفع 
ُّ
الوطني الوالء  نفهم بو�سوٍح ما هو 

كالم  على  ة  اجلمهوريَّ رئي�ص  كالم  تقدمي  يعني  هل  اأم   ،
ِّ
الوطني

فيقف  االأخرى،  الَوالءاِت   
َ
نفي يعني  هل  اأم  واملفتي؟  البطريرك 

املرء نف�سه على الوطن وُينكر العائلة واملذهب والدِّين، كما فعل 

اتهم املذهب والدِّين، اأو طالبوا  ْوا يف املا�سي عن هويَّ كثريون حَمَ

مبحوهما؟

روا  ة الوطنيَّة مل يفكِّ من الوا�سح اأنَّ الذين اأجابوا عن �سوؤال الهويَّ

الدِّيني  اأ�ساًل يف معار�سٍة للوالء  باأيِّ التزاٍم حمدَّد، ومل ي�سعوه 

الوالء  اأنَّ مفهوم  التَّفكري يف  املذهبي. مع ذلك، ال منتنع عن  اأو 

للوطن -لدى وا�سعي �سوؤاٍل كهذا- ال يختلف عندهم عن الوالء
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ة  ديق، ف�ساًل عن عدم وجود �سخ�سيَّ بية وامُلَواَطنة« التبا�سًا وا�سحًا لدى الطالب اللبنانيني حول مرجعيَّة لبنان التاريخيَّة، وحول العدو وال�سَّ ُ درا�سة »التَّ ُتبنيِّ

امُلَواَطنة،  مو�سوع  يف  بالغَة  يًة  اأهمِّ تكت�سب   - العامِّ اأن  بال�سَّ املهتمني  �سائر  قبل  من  معروفًة  تكون  تكاد  -التي  النتائج  وهذه  باإجماعهم.  حظيت  �سيا�سيَّة 

خ�سو�سًا اإذا اأُدِرَجت يف ُجْمَلة النَّتائج عن املعارف واملواقف.  

ثُبَت اأنَذ النَّزعة الوطنيَّة لدى الطالب اللبنانيني عالية جداً، اإذ اأعرب 93% قالوا اإنهم يعتزون بعلم لبنان، و92% اإّن حبِّهم للبناَن عظيٍم. ويف احلالتني تبدو ن�سبهم 

لون العي�ص يف بلٍد اآخر، كما ميكن اأن يفعل ال�سباب  َواء. وهم، اإىل جانب ذلك، ال يف�سِّ ا ن�سهده لدى زمالئهم يف كلٍّ من اإنكلتا والواليات املتَّحدة على ال�سَّ اأعلى ممَّ

ده ن�سف الطالب  ًا. لكْن ما يخرج عن منط االأجوبة يف هذا املو�سوع ال�سوؤال التايل: »هناك القليل الذي ي�ستحقُّ الفخر بتاريخ لبنان«، اإذ اأيَّ الذين يكربونهم �سنَّ

ورف�سه 41% منهم؛ واجلواب بهذه الطريقة غري وا�سٍح، الأنَّ 86% منهم قالوا اأي�سًا: »يجب اأن يكون لبنان فخوراً مبا اأجنزه«.

ة لدى الطالب، حيث ت�سل الن�سبة اإىل 89% يف  ة قويَّ والوجه الثاين للنَّزعة الوطنيَّة مرتبٌط بالعالقة مع الدول االأخرى و«الغرباء«، اإذ ت�سود نزعٌة ِحَمائيَّة و�سياديَّ

اأثري على القرارات ال�سيا�سيَّة يف لبنان«، فيما تبلغ 79% يف املوافقة على القول بـ: »و�سع  املوافقة على القول: »يجب اأن مننع البلدان االأخرى من حماولة التَّ

ًا، ما دامت االأ�سئلة متنوِّعة االأبعاد.  ائدة ظاهريَّ ة الزَّ اأييد يك�سف نوعًا من امُلباَلَغة اأو الوطنيَّ �ساُبُه يف ن�سب التَّ حدٍّ لتاأثري الغرباء على ثقافة لبنان وتقاليده«. فالتَّ

اأييد  التَّ ( فكيف تقتب ن�سبة 
َّ
ال�سيا�سي ا�ستقالل لبنان  التي تهدِّد  ه دائمًا والت�سدِّي للدُّول  التنبُّ الرابع )يجب  ال�سوؤال  يادة فهو   املتعلِّق بال�سِّ

ُّ
وؤال االأ�سا�سي وال�سُّ

ك ن�سٌط يف 
ُّ
ة اللبنانية«؟ وهل يوجد حتر ناعة: »من اأجل حماية املهن يف لبنان، علينا �رصاء امُلنَتجات ال�سناعيَّ فيه من ن�سبة تاأييد البند املتعلِّق بحماية ال�سِّ

ٍة م�سَتَكة ذاِت طابٍع  ًدا من قول ما ينبغي قوله، ومن ثقافٍة �سيا�سيَّ ناعة يعك�سه ت�رصيح الطالب احلايل؟ تبدو اأجوبة الطالب مزيجًا معقَّ املجتمع حلماية ال�سِّ

نوات االأخرية. ة ناه�سة عرفها لبنان خالل ال�سَّ متييزيٍّ )�سد الغرباء(، ومن نزعات �سياديَّ

الت�سكيك  اأن توؤثِّر على قراراته، واأدنى يف  الدُّول يف الت�سدِّي للدُّول التي تريد  اأعلى من �سائر  اأنَّ معدَّالت لبنان  وتفيد املقارنة مع عدٍد من الدول املختارة 

ة الدَّولة اأو الدُّول  يادة ومَلاِهيَّ ح اأنَّ هذه النَّزعة هي تعبرٌي م�سَتٌك عن معاين خمتلفٍة لل�سِّ ا يربز النَّزعة احِلَمائيَّة والوطنيَّة يف لبنان. ومن املرجَّ بتاريخه، ممَّ

ل يف �سوؤونه. املق�سودة بالتدخُّ

ًة من احلياة اليوميَّة. وهذا هو مو�سوع االأ�سئلة االأربعة الالحقة، املتعلِّقة  ة �سيا�سيَّ قة وُمتما�ِسَكة اإذا اأ�سفنا اإليه مادَّ
ِّ
د »يتحلَّل« اإىل ُكَتٍل متفر هذا املزيج املعقَّ

نا ل�سنا يف جمال ا�ستطالع االآراء، على غرار  ه يجب التو�سيح هنا اأنَّ ة. على اأنَّ ديقة والدَّولة الَعُدوَّ ل، الدَّولة ال�سَّ  املف�سَّ
ِّ
ل، القائد التاريخي  املف�سَّ

ِّ
بالزَّعيم ال�سيا�سي

كات اال�ستطالعيَّة؛ فمن املعروف اأنَّ مثل هذه االأ�سئلة �سبق اأن طرحْتها على الطالب الثانويِّني واجلامعيِّني درا�ساٌت �سو�سيولوجيٌِّة ُمتتالية، منذ  ما تقوم به ال�رصَّ
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العام 1959؛ وكانت االأ�سماء تتبدَّل -بطبيعة احلال- من زمن اإىل اآخر. لكنَّ الثَّابت فيها على امتداد التقلُّبات ال�سيا�سيَّة هو اندراُجها يف ا�ستقطاباٍت طائفيَّة،

ة، اأي�سًا، يف العام 2008.
َّ
ق منه هذه املر و�سعف املرجعيَّة الوطنيَّة والتاريخيَّة امل�سَتَكة لدى الطالب يف لبنان.. وهذا ما نتحقَّ

ل فكان اأمراً ملتب�سًا بالن�سبة اإليهم، اإذ جند يف الئحة   املف�سَّ
ُّ
ا القائد التاريخي ل، يتحلَّق طالبنا حول �ستِّ �سخ�سيَّات معروفة؛ واأمَّ  املف�سَّ

ِّ
يا�سي عن الزَّعيم ال�سِّ

ا ما يندرج حتت باب »التَّاريخ« فيتمثَّل يف: نابوليون، فخر الدِّين،  ة. واأمَّ ابقة، اخلا�سة بال�سخ�سيَّات ال�سيا�سيَّ االأ�سماء التي قدَّموها اأ�سماًء وردت يف الالئحة ال�سَّ

در، رفيق احلريري. نالحظ، هنا، اأنَّ هناك �سخ�سيًة واحدًة فقط مرتبطٌة بتاريخ لبنان  وبي، جمال عبد النَّا�رص، ت�سي غيفارا، غاندي، االإمام ال�سَّ �سالح الدِّين االأيُّ

ٌة، حيث حظي كلٌّ منها بـ %2  ٌة ودوليَّ ٌة واإ�سالميَّ ا ال�سخ�سيَّات الباقية فهي من تاريخ لبنان االين فعربيَّ )فخر الدِّين( وقد اإذ حظيت بـ 6.5% من االأجوبة فقط، واأمَّ

و3% من تف�سيالت الطالب. وباالإ�سافة اإىل هذه االأ�سماء هناك الئحة طويلة جداً من االأ�سماء التي مل يكن ممكنًا تميُعها حتت فئاٍت وا�سحة. وي�سكل اإجمايلُّ 

ة اأو �سخ�سيَّات  ه ال توجد �سخ�سيَّ لون اأحداً، اأمكن اال�ستنتاج اأنَّ تف�سيالت الطالب يف فئة »غري ذلك« هذه 34%. واإذا اأ�سفنا اأنَّ هناك 35% قالوا اإنهم ال ُيف�سِّ

يا�سيَّة  ال�سِّ ه ال يوجد »جدٌّ« لالأنا  اأنَّ اأي  لة؛  ال�سيا�سيَّة املف�سَّ ال�سخ�سيَّات  اللبنانيَّة، خالفًا ملا هي احلال يف  ة  ة الوطنيَّ الهويَّ الُبْعَد املا�سي يف  ل  ُت�سكِّ ة  تاريخيَّ

اللبنانيَّة، ال م�سَتك وال خمتِلف.

 ،)%10( )13%(، �سورية  اإيران   ،)%20( ديقة هي: فرن�سا  ال�سَّ ع الطالب جمدَّداً يف كتٍل وا�سحة. فالدُّول  ة، يتجمَّ الَعُدوَّ ديقة والدَّولة  ال�سَّ الدَّولة  اإىل  وباالنتقال 

ة فعددها اأقل: اإ�رصائيل )42.5%(، �سورية )24%(، الواليات املتَّحدة  ا الدُّول العدوَّ ة )10%(، الواليات املتَّحدة )6%(، باالإ�سافة اإىل »ال اأحد« )35%(. اأمَّ ال�سعوديَّ

ا �سورية والواليات املتَّحدة فو�سعهما ملتب�ٌص،  االأمريكية )17%(، فيما تنخف�ص ن�سبة فئة »ال اأحد« اإىل 9%. املهمُّ اأنَّ العدوَّ الوحيد غري امللتب�ص هو اإ�رصائيل، واأمَّ

تني بالن�سبة اإىل بع�سهم االآخر. باعتبار كونهما دولتان �سديقتان بالن�سبة اإىل بع�ص الطالب، وعدوَّ

للعائلة اأو املذهب اأو الدِّين اأو الزَّعيم، ولهذه الَوالءات درجاٌت من 

بقيَّة  اأ�سحابها حقوٌق ال ي�ستكون فيها مع  االلتزام، ولها على 

ه والٌء، ككلِّ الَوالءات، والأنَّ املرء بح�سب اإيديولوجيا  النَّا�ص. والأنَّ

من  الأكرث  ُه  �سُ مُيحِّ وال  جهة،  من  اأكرث  يف  والءه  ي�سع  ال  الوالء 

طرٍف، فاإنَّ الوالء للوطن ُيلغي الوالء للدَّين اأو العائلة اأو املذهب 

اأن يجتمع االنتماُء  اأو يتعار�ص معه. يف خميِّلٍة كهذه، ي�ستحيل 

كهذه،  لٍة  خميَّ يف  الوطني.  االنتماء  مع   
ُّ
ائفي الطَّ اأو   

ُّ
العائلي

اإن�سان،  كلُّ  اإليها  ي�سل  ال  اأرفع،  مرتبًة  يف   
ُّ
الوطني الوالء  يبدو 

اأ�سافل  يف  هو  من  فمنهم  َيَت�ساَوْون.  وال  النَّا�ص  فيها  ويتفا�سل 

الدَّرك، ومنهم من هو يف اأعاليه، ومنهم من لي�ص له يف الوطنيَّة 

اأواًل،  قيمٌة  كهذا  مفهوٍم  يف  الوطنيَّة  اإنَّ  اأي  خمرج.  وال  مدخٌل 

فيها  والنَّا�ص  البع�ص،  ويلب�ُسها  البع�ص  منها  ُيْعَرى  قيمة  وهي 

على قدر مراتبهم وكفاءاتهم. مُيَدح املرُء بوطنيَّته كما يف اإن�ساٍء 

اأو  ال�سيا�سيُّون،  يفعل  كما  بوطنيَّته  املرُء  ح  ويتبجَّ عندنا،  �سائٍد 

هم  ة. واإذا اتُّ َهُم يف وطنيَّته كما يح�سل يف امُلناَكفات ال�سيا�سيَّ ُيتَّ

�ص. الوالء الوطني  ا بالتج�سُّ فهي مقدِّمٌة التِّهامه بالعمالة، ورمبَّ

ٌْف، ال حملَّ  را�سٌخ �رصِ ه والٌء  اإنَّ يف مفهوٍم كهذا والٌء ككلِّ والء، 

فيه الأيِّ التواٍء اأو َتَفلُّت. وي�سُعُب على من يفكر هكذا اأْن يخطر له 

 غرُي 
ِّ
اأنَّ امرءاً غري متَّهٍم يف والئه الوطني -على �سبيل املثال- 

م�ستعدٍّ للدِّفاع عن الوطن اأو االنخراط يف اجلي�ص الوطني. ي�سُعُب 

له على  يف�سِّ ة »وطنيًا« ال يحبُّ وطنه وال  ثمَّ باأنَّ  ر  يفكِّ اأْن  عليه 
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غريه من بالد اهلل. ي�سُعُب عليه اأْن يرى وطنيًا ال يحبُّ كثرياً اأدب 

بالده ولغتها ومو�سيقاها وفنونها وجمالها، وال يعتدُّ بتاريخها 

وتراثها، وال يتغنَّى بها اأمام االأجانب ب�سكٍل خا�ص. 

ة الوطنيَّة( هما والٌء يحلُّ فيه  الوطنيَّة وامُلَواَطنة )االنتماء للهويَّ

 
ٌ
ه نذر اإنَّ �ص. 

ُّ
ا فيه من تكر كلُّ والٍء وينبذ كلَّ والٍء اآخر، ف�ساًل عمَّ

ٌْف، ولي�ص ممكنًا اأْن ي�ستك فيه �سواه، اأو جنمع  كامٌل وانحياٌز �رصِ

اأنَّ  الوالء  الذي يطرح �سوؤال  اللبناينُّ  ه. ال يتخيَّل  ُيعاِر�سُ معه ما 

ة الوطنيَّة غري ذلك، وال يخطر له اأْن يكون االنتماُء  ة طرقًا للهويَّ ثمَّ

بقواعَد وحدوٍد  والتزاٍم  العامِّ  الف�ساء  ا�ستاٍك يف  د 
َّ
 جمر

ُّ
الوطني

واعتباره  القانون  باأ�سبقيَّة  اقتناٍع  د 
َّ
جمر �سيانته،  اأو  حلمايته 

اأْن يحبَّ  الدَّولة واملجتمع. ويف غري ذلك، ميكنه  لعالقات  اإطاراً 

 لغته اأو ال يحّبها، وكذلك مو�سيقى 
ّ
بلده اأو ال يحّبه، ميكنه اأْن يحب

بلده وفنونه وطبيعته، اإلخ...

 8. بذوُر واقع ُم�ساد

ت على لبنان مل نحَظ بانتباٍه اإّال يف ما يخ�صُّ 
َّ
ثالثة عقود اأخرية مر

اع امل�سلَّح وامُلُماَحكات ال�سيا�سيَّة والت�سلُّط االنتدابي. وكلُّ  ال�رصِّ

تاريٍخ  ينتظُم يف  ه ال  يبدو وكاأنَّ االنتداب-  ًة عهد  ذلك -وخا�سّ

ِب �ُسباٍت على  وال ُيَراِكُم �سيئًا. لقد متَّ تويُف الواقع اللبناينِّ و�رصُ

ه نوٌع من تعليٍق طويٍل لكلِّ �سيٍء، اأو مظاهر  خمتلف جماالته. اإنَّ

يا�سة والنَّقابات  واقٍع لي�ص لها اأيُّ حقيقة. على �سعيد الدَّولة وال�سِّ

ُمَياَومًة  َبَدْت  اإجمااًل  والثَّقافة  واجلامعات  بقات  والطَّ واالأحزاب 

د مظاهر. فالدَّولة �ُسوٌق لتجاذباٍت 
َّ
حراكًا ع�سوائيًا، واأحيانًا جمر

التَّوازن  يف  لت  حتوَّ والنقابات  ا�ستغاللها،  على  ومنازعاٍت 

لها  كان  املتنازعة،  لالأطراف  ملحقات  اإىل  اجلديد   
ِّ
االجتماعي

وزُنها املباَلُغ فيه يف و�سٍع ال تزال الدَّولة يف �سدارته، وبانهيار 

الدَّولة انهار معها املجتمع احلديث الذي ن�ساأ يف هوام�سها. هكذا 

�ست بالكامل، تاركًة املجال  كانت، اأي�سًا، حاُل االأحزاب التي تهمَّ

امُلتناَول  اأ�سماًء حزبيَّة. كان يف  اأحيانًا  ا�ستعارت  ٍة  لُكَتٍل طائفيَّ

، يف حني مل يكن وا�سحًا اإذا 
ٌّ
طح، وهو �سطحي مالحظُة ما على ال�سَّ

ة اتاهاٌت اأو م�ساراٌت  كان هناك عمٌق غرُي منظور، واإذا كان ثمَّ

، اأنَّ التَّجويف  طح. لقد بدا، من دون حترٍّ ا يجري حتت ال�سَّ ة مِلَ حقَّ

اأْن تقلِّد نف�سها. مل  َق كلَّ �سيٍء، واأنَّ احلياة هنا ال تفعل �سوى  حَلِ

ة واقعًا م�ساداً  يخطر اأنَّ هناك ما ينتظم بعيداً من اأعيننا، واأنَّ ثمَّ

 
َّ
قد يكون يف حاِل تكوين. اأُوِقَف تدهوُر اللرية، لكنَّ لبنان ا�ستمر

الو�ساية  ت 
َّ
ا�ستمر كبري.   

ٍّ
�سيا�سي ودْيٍن  مايلٍّ  َدْيٍن  حتت  يعي�ص 

ة، دون  ال�سيا�سيَّة والثقافيَّة، وحتى االقت�ساديَّ الُبَنى  يف حتطيم 

املجتمع  من  وفاعٍل  كبرٍي  ق�سٍم  من  بتواطوؤٍ  اأو  كافيٍة،  مقاومٍة 

والنَُّخب وممانعٍة حمدودة. االأمر الذي اأدخل كلَّ �سيٍء يف تميد، 

َب اأيَّ تفكرٍي مب�ستقبٍل اأو وجهٍة اأو انتظاٍم اأو تراُكٍم، وجعل الكلَّ  وغيَّ

اأمام ا�ستحالٍة يوميَّة.

اليوم، يبدو هذا االإرث ثقياًل و�ِسْبَه م�ستحيٍل، بل يتاءى للنَّاظر اأّن 

عة التي اأعيد بها بناُء  ا فوجئ اجلميع بال�رصُّ . ورمبَّ ال �سيَء يتغريَّ

ا َخَطَر للكلِّ اأنَّ لبنان  املتاري�ص وا�سُتعيَد االنق�ساُم التَّاريخي. لرمبَّ

ْل خالل كلِّ هذه الفتة �سيئًا، �سوى تدمرٍي منتظٍم فح�سب  مل يح�سِّ

بعد  فعليًة،  خطوًة  يخُط  مل  اليوَم  ه  واأنَّ قبل،  من  له  ح�سَّ ما  لكلِّ 

احلرب، التي هي االأخرى قيُد التَّعليق. ال ميكن ب�سهولٍة دح�ُص هذا 

الذين  بان،  لل�سُّ وا�سعًا  انخراطًا  نالحظ  عندما  ة  خا�سَّ االنطباع، 

مل يعرفوا احلرب- يف ت�سكيالٍت م�سلَّحٍة، وا�ستعداداً للُمَواَجَهة ال 

اليوَم،  يح�ِسُب ح�ساَب املا�سي وال يعطي بااًل لدرو�سه. ال�سورُة، 

نف�سه  كل  وبال�سَّ  ،
ٍّ
اجتماعي حلطاٍم  اأو  متامًا  ك�سيٍح  ملجتمٍع  هي 

اأنَّ  يبدو  فيما  واالأحزاب،  والنَّقابات  الدَّولة  على  الكالُم  ميكن 

قوط  ال�سُّ اأْن متنع نف�سها من  ت�ستطيع طوياًل  االأخرى لن  امَلَراِفَق 

يف غمرة التَّدهور ذاته. 

اأعيننا،  وراء  حتدث  كانت  ملحوظة  غري  اأموراً  فاإنَّ  ذلك،  مع 

اآالف  اأُر�ِسَل ع�رصاُت  َتْلَق اهتمامًا كافيًا.  اأطراف حياتنا، مل  ويف 

احلريري«  �سة  »موؤ�سَّ ِقَبِل  من  اأوروبا  اإىل  ٍة  �سخيَّ مبنٍح  الطالب 

جديٍد  من  لبنان  �ص 
َّ
كر هذا  اأنَّ  ُبدَّ  وال  العايل.  التعليم  لُيتاِبعوا 

بقة الو�سطى، التي  م�سدراً للكادرات من كلِّ نوٍع، واأعاد تثبيت الطَّ

املثقَّف  املجتمع  ل  و�سقوٍط كاملني. حتوَّ اهتزاٍز  كانت يف حالة 

باإ�سافة  اللغة،   
ِّ
ثالثي اإىل  )فرن�سية/عربية(  اللغة  مزدوج  من 

وتزايدت  مقبواًل،   
ُّ
احلر احلبُّ  فغدا  تاُبَواٌت،  مت  وحتطَّ االإنكليزية، 

ت »االإنتنت« وا�سُتِعيَدت �سلٌة بامل�ستجدَّات الغربيَّة  امُل�َساَكَنة. عمَّ

التَّ�سكيلي واالأدب والفكر.  ينما والفنِّ  على �سعيد املو�سيقى وال�سِّ

وازدهرت حياُة ليٍل جارفة يف مناطق التَّما�ص القدمية خ�سو�سًا. 

ِة  ِبِنيَّ اأثار جداًل، لكنَّ ت�سميَمُه متَّ  اإعمار املدينة على نحٍو  واأُِعيَد 

اإىل مركٍز  ل و�سُط بريوت  عة. حتوَّ ُمَواَكبة نه�سٍة اقت�ساديٍة متوقَّ

لت فرٌق مو�سيقيٌة �سابٌة  حا�سٍد للبنوك واملطاعم واملقاهي. ت�سكَّ

حمتٌم(،  )عدٌد  اٍن  �سبَّ و�سينمائيني  م�رصحيني  مع  كبريٍة  باأعداٍد 

الُو�سطى،  بقة  للطَّ  
ٌّ
ن�سبي ترميٌم  متَّ  واأدباء.  اٍب  كتَّ عن  ناهيك 

عام  بداأ  الذي  االقت�ساديِّ  لالنهيار  بالقيا�ص  ُخوُل  الدُّ نت  وحت�سَّ

ان..  نقديَّ  
ٌ
وفكر اأدٌب  احلرب  غ�سون  يف  ن�ساأ   .1985 اأو   1984

وتتابع ذلك يف العقود التَّالية.

خت  تر�سَّ لقد  انتكا�سًا.  كلُّها  تكن  مل  الفتة  هذه  اأنَّ  ذلك  َعَنى 

�سلٌة  وا�سُتِعيَدت  ة،  اخلا�سَّ احلياُة  ن�سبيًا  وا�ستقلَّت  ة،  الفرديَّ

من  بعيداً  ن  تتكوَّ اأبعاٌد جديدٌة وف�ساءاٌت  ها  اإنَّ والغرب.  بالع�رص 

ٍن ملجتمٍع �سمني. هذه اجلردة  االنق�سامات العري�سة، وَت�ِسي بتكوُّ

من  جانبيٍة  اأو  خلفيٍة  �سفحٍة  على  تدلُّ  لكنَّها  اأكيد،  بالتَّ تفي  ال 

اُكم  التَّ َي�سَمْح  ومل  كاٍف،  ح�ساٌب  لها  ُيح�َسْب  مل  اللبناينِّ  الواقع 

يف  كانت  اإليها.  باالنتباه  اللبنانيَّة  للحياة  اخُب  ال�سَّ  
ُّ
اليومي

طح  �رصِّ احلياة اللبنانيَّة ويف اأطرافها وباطنها، وخرجت اإىل ال�سَّ

كلَّ  واأخرجت  اأعقبته  التي  القفزة  احلريري،  اغتيال  �سدمة  مع 

التَّظاهرات  يف  امُلمِكِن  من  كان  ال�سارع.  اإىل  اللبناينِّ  املجتمع 

 جاءت 
ٌ
احة. »كوْبالٌت« وُزَمر  اإىل ال�سَّ

ِّ
بابي ق ال�سَّ مالحظَة هذا التدفُّ

احة  ، حاملًة اإىل ال�سَّ  اأو ميل�سياويٍّ
ٍّ
احة دون انتظاٍم حزبي اإىل ال�سَّ

�ساخرٌة  يافطاٌت  ريا�ساتها.  وحتَّى  وُلَعَبها،  وفكاهَتها  مَرَحها 

 تل�ُص اأو 
ٌ
ة. ُزَمر

َّ
وكاريكاتور ومو�سيقى واأغاٍن مرتلٌة واأزياٌء ُحر

اهاٍت ُمتعاِر�سة.. ُتغنِّي اأو ُت�ساِغُب بلطٍف  ك يف اتِّ
َّ
تقُف اأو تتحر
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اأو   
ٍّ
�سيا�سي تقليٍد  من  لي�ص  هنا  اإىل  جاءت  لقد  األعابًا.  ترتُل  اأو 

متعاليٍة  �سيا�سٍة  من  لي�ص  مر�سو�ٍص،  نظاٍم  من  ولي�ص   ،
ِّ
حزبي

باحلياة  خملوطٍة  جاريٍة  �سيا�سٍة  من  ولكْن  ُمع�سَكرٍة،  �سارمٍة 

ينا هوؤالء َوَجدناُهم بعيدين عن 
َّ
. اإذا حتر

ِّ
واملزاج والفرح اليومي

�َسْتُه احلرُب 
ْ
، الذي اأَر

ِّ
�ص النظامي

ِّ
 امُلَتَكر

ِّ
يا�سة باملعنى احلزبي ال�سِّ

التي  الثَّقيلة  �ِسها ومطاِلِبها 
ُّ
يا�سة بتكر ال�سِّ اللبنانيَّة، بعيدين عن 

ت�سُع  ال  �سيا�سٌة  ها  اإنَّ والتَّ�سحية.  املوت  مع  التَّعاُدل  اإىل  ت�سل 

ُعها  وُتخ�سِ كلِّها  احلياة  على  تت�سلَّط  وال  بطوليًة،  اأمثلًة  اأماَمها 

ة. �سيا�سٌة  ٍة تامَّ الأهدافها، وال تخت�رُص كلَّ �سيٍء وتبتلُعُه يف ُحُلوليَّ

تتجاَوُر مع �سواها وتتفاعل معه وتاأخذ منه؛ وتبدو يف النِّهاية 

�سبيهًة باحلياة، بل هي يف حلظٍة كهذه َبَدت عيداً اأو كرنفااًل اأكرث 

منها معركًة ون�سااًل.

فًة  جُموَّ َبَدت  واإْن  االأخرية  العقود  اإنَّ  ذلك،  بعد  نقول،  اأن  ميكن 

ة  قويَّ اإ�ساراٌت  ن�ساأت  لقد  �ُسباتًا.  كلُّها  تكن  مل  فاإنها  ُم�ستفَرَغًة، 

بقة الُو�سطى، واإحياِء التَّعليم،  اإىل تفتُّح حياٍة ثانيٍة من ترميٍم الطَّ

الكبري-  تفاوته  االقت�ساديِّ -برغم  االإعمار واالنتعا�ِص  واإعادِة 

وا�ستجماِع عالقاٍت اقت�ساديٍة وثقافيٍة بالعامل، وانتظاِم احلياِة 

�سطح  -وحتت  ذلك  كلِّ  من  ن�ساأت  املعلَّق.  لم  ال�سِّ يف  اليوميَّة 

ُة، وحتت مظاهر احلرب  يا�سِة اجَلْوَفاُء ممار�ساُتها اال�ستهالكيَّ ال�سِّ

اإىل  اإ�ساراٌت  بل   . وثقايفٍّ  
ٍّ
اأخالقي انِعَتاٍق  اإىل  اإ�ساراٌت  املعلَّقة- 

بيبة  اإذا جاز التَّعبري. ففي حني كان جزٌء من ال�سَّ جمتمٍع م�سادٍّ 

 واالمتثال الع�سكريِّ وعبادة القائد، 
ِّ
ن ال�سيا�سي ينتِك�ُص اإىل التديُّ

من  ر 
ُّ
التحر اإىل  ة..  امُل�سادَّ اجلهة  اإىل  يذهب  اآخر  جانب  كان 

ٍر 
ُّ
اأَْمَثَلة.. كما يذهب اإىل حتر لت اإىل اإمالء واإىل  د �سيا�سٍة حتوَّ َت�َسيُّ

اأي، واإىل خروٍج من اجلمع، 
َّ
ٍة للج�سد والر

َّ
، اإىل ممار�سٍة حر

ٍّ
اأخالقي

�سيٍء،  كلِّ  من  بالرغم  يعني،  ذلك  للحياة.  ٍة  �سلميَّ ممار�سٍة  واإىل 

اأْن  ميكن  ما  تر�سيخ  يعني  كما  الفرد،  والدة  طريق  على  خطوًة 

اللهو جْنَب  جْنَب  ال�سيا�سُة  اأي�سًا،  احلياة  متعدِّداً يف  يكون منطًا 

داً، اأن يدافع ال عن  ة. ميكن للبناين، جمدَّ
َّ
الدِّين جْنَب العالقات احلر

�سيادة بلده وا�ستقالله، بل عن منط حياته اي�سًا، عن تعّدد هذه 

احلياة وقيمتها..

واأذواٍق  ح�سا�سيٍة  يف  ا�ستاٌك  اأي�سًا،  هي،  عندئِذ،  امُلَواَطنة، 

َواريخ  ، عندئٍذ، ال ُيوَلُد من التَّاريخ اأو التَّ وطريقِة حياة. واللبناينُّ

الوطنيَّة، ال  املعركة  اأو  ة  القوميَّ املعركة  ُيوَلُد من  امُلَتَعاِك�سة، ال 

ُيوَلد من مبداأ اأعلى �سيٍِّد ومتاألٍِّه؛ وال �سيا�سَة م�ستبدًة ال تقبُل باأقّل 

« ُيوَلُد  من امتالك �ساحبها وا�ستنفاده حتَّى التَّ�سحية. »اللبناينُّ

 هو يف 
ٍّ
َماِهي مع مثاٍل جمعي من هذا النُّزوع اإىل التخلُّ�ص من التَّ

اأي�سًا دفاعًا  اأو طائفي. وامُلَواَطنة قد تعني  الغالب مثاٌل بطويلٌّ 

ِة مفَردٍة َعاِب�َسة. لُِّكيَّ عن ذلك يف وجه قيٍم �سارمٍة مَتَ

8.1 ا�ستنفاد نظام

ة )57،20%( ترى  اإذا ُعدنا اإىل درا�سة جان مراد لوجدنا اأنَّ اأكرثيَّ

)هناك  اإيجابيًا  عاماًل  بخا�سة-   
ِّ
ائفي -الطَّ اللبناينِّ  د  التعدُّ يف 

نا ُنفاَجاأ باأنَّ  36،70% مل يبدوا جوابًا، وهذا لي�ص بال داللة(، لكنَّ

، فيما يرى اأكرث بقليل 
ً
اأقلَّ من 15% يرون يف التعدُّد عن�رَص غنى

اأما  عنه؛  والدِّفاع  التَّقوية  ي�ستحقُّ  متعدِّداً  اأنَّ جمتمعًا   %15 من 

 
ٌ
امُلفاِجُئ اأكرث فهو اأنَّ اأقلَّ من 20% يرون اأنَّ جمتمعًا كهذا منذور

لطة.  لل�سُّ االنقياد  �سعَب   %15 من  اأقلُّ  يراه  فيما  �رصيٍع،  ٍك  لتفكُّ

د  فالتعدُّ ُمَت�ساِربٍة،  اهاٍت  اتِّ يف  نالحظ،  كما  االأرقام،  تذهب 

، لكنَّه ال ي�ستحقُّ دفاعًا عنه، وال نخ�سى اأْن ي�سُعَب 
ٌّ
عامٌل اإيجابي

 املجتمع اإىل التَّفكيك. ذلك يعك�ص بلبلة 
َّ
لطة اأو يجر احلكُم على ال�سُّ

ة. االأمر نف�سه يظهر  �َسُهم تاه �سوؤونهم امل�سرييَّ اللبنانيِّني وَت�َسوُّ

د اأكرثيٌة ب�سيطٌة  ، ففي حني توؤيِّ يف املوقف من النِّظام الربملاينِّ

من )52%( هذا النِّظام فاإنَّ اأقلَّ من 20% يريدونه علمانيًا، واأقلَّ 

ُنطاِبق  اأْن  كهذه  حاٍل  يف  ن�ستطيع  فال  طائفيًا،  يريدونه  منهم 

ها  اإنَّ حتديده.  عن  االمتناع  وبني  الربملاينِّ  النِّظام  قبول  بني 

احلرية التي تعل اللبنانيني ال يتَّفقون على الَعْلَمَنة والعالقات 

يادة  ال�سِّ االأجنبيَّة، ف�ساًل عن مفهوم  ب�سورية والعالقات بالدُّول 

عدُم  اُف  َيْن�سَ احلرية  اإىل  اأي�سًا.  ة  والدميقراطيَّ االإن�سان  وحقوق 

اللبنانيني  من   %70،6 ها  �سُ حِّ مُيَ ال  التي  ة  العامَّ االإدارة  يف  ثقٍة 

 بتاأييٍد اأكرب، فيما ال َتِثُق ن�سبٌة 
ُّ
الثِّقة، وال يتمتَّع النِّظام الق�سائي

للنِّظام  تهم  اأكرثيَّ تاأييد  رغم  بالربملان،   )%76( اللبنانيني  من 

الربملاين. وحَدُه اجلي�ُص ومعه قوى االأمن، يتمتَّع بتاأييٍد ي�سل اإىل 

الثلثني تقريبًا )نحو 85% للجي�ص ونحو 60% لقوى االأمن(. هذه 

نظامهم  تاه  وحريٍة  بلبلٍة  يف  اللبنانيني  اأنَّ  على  تدلُّ  االأرقام 

 وتاه م�سائرهم، كما تدلُّ على عدم ثقٍة كا�سٍح بالدَّولة 
ِّ
ال�سيا�سي

�ساتها، با�ستثناء اجلي�ص وقوى االأمن. وموؤ�سِّ

واإْن  برملانيًا  يريده  يا�سي.  ال�سِّ للنِّظام  راً  ت�سوُّ اللبناينُّ  ميلُك  ال 

كان ال يثُق بالربملان. يريده متعدِّداً واإْن كان ال يجزم بعلمانيَّة 

ه ال يراه جديراً  د فاإنَّ اأو طائفيَّته، ورغم قبوله بالتعدُّ د  هذا التعدُّ

�ساتها م�سبوهٌة  بدعمه اأو ن�ساله. ويف النهاية، فاإنَّ الدَّولة مبوؤ�سِّ

ُمريبة. ذلك يعني اأنَّ اللبناينَّ - خا�ص حروبًا اأهليًة طويلًة على 

ٍة اأو ن�سف  خياراٍت �سيا�سيٍة، ميكن اأْن ُتَردَّ اإىل عوامَل غري �سيا�سيَّ

 
َّ
اأو احلقيقي  

َّ
الوهمي النَّذير  ذلك  يقاوم  اأْن  ي�ستطيع  �سيا�سيَّة- ال 

؛ وال ي�ستطيع اأْن  ٌد ووجوده يف هذه االأر�ص على امِلَحكِّ ه مهدَّ باأنَّ

َبُه  ، واأنَّ هناك من َغ�سَ
ٌ
ه مغ�سوُب احلقِّ اأو مغدور يقاوم �سيحَة اأنَّ

هنا.  اإىل  ن�سل  حتى  فرٌد  ه  اإنَّ ومكاَنَته.  ه  حقَّ ِبِه  َغ�سْ يف  ُر  يفكِّ اأو 

الدِّينيَّة يف قراراتهم  �سة  املوؤ�سَّ ل  الذين ير�سون بتدخَّ اللبنانيون 

بح�سب  قلٌَّة  ة،  العامَّ مواقعهم  يف  اإليها  يرجعون  اأو  اخلا�سة، 

حتقيق الي�سوعيَّة نف�سه، اإنهم ُيِحلُّون الدِّين يف املرتبة الثالثة من 

هم غري  اأنَّ اأي  اِر�سني دينيًا،  مُمَ اأكرث منهم  انتمائهم. هم موؤمنون 

هم  �سة، ولكلٍّ منهم وجوده اخلا�صُّ خارجها. اإنَّ ُمَتَماِهني مع املوؤ�سَّ

اإنَّ وجودهم كجماعة  اإْن ُيقال  اأفراد حتَّى هذه اللحظة. لكْن، ما 

ُد  يتدَّ اللبناين  اجلماعة.  داخل  لوا  ويتكتَّ وا  يتا�سُّ حتَّى  مهدَّد 

يكون  اأْن  طائفيًا،  اأو  علمانيًا  البلد  يكون  اأْن  كلِّها،  خياراته  يف 

عالقاته  ة،  َوِريَّ �سُ بدميقراطيَّة  اأو   
ٍّ
دميقراطي �سبه  اأو  ًا  دميقراطيَّ

باخلارج، عالقاته بالعرب، دولته، اإدارته، منط اقت�ساده، حقوق 

اإذا دعمها �سلبًا، وله راأٌي لكنَّه ال  االإن�سان فيه؛ كّل هذه يدعمها 

ي�ستحيل مقاتاًل فقط حني  ه  اإنَّ �سبيله.  ينا�سل يف  اأو  عنه  ُيدافع 

يقال له اإنَّ وجوده، الذي ال ينف�سل عن اجلماعة، مهدَّد. وجوده 
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ة، املجتمع املدينُّ  َوريَّ اإطار له �سوى اجلماعة )الدَّولة �سُ الذي ال 

بقية من دون اأطٍر فعليَّة(، لَيَتَماَهى  بقات والفئات الطَّ منق�سم، الطَّ

يف حلظِة التَّهديد وحَدها مع اجلماعة ويرتدُّ عندئٍذ للدِّفاع عنها 

د يف معظم االأمور، ويندفع يف  وعن نف�سه فيها. هكذا نراه يتدَّ

االأزمة  يف  اجلماعة  لقيادة  اأو  لقائٍد  اأحيانًا  ويتك  د  يتدَّ هذه. 

االأزمة ويف  ابن  هو  اللبناينُّ  على هواها.  اخليارات  له  تر�سم  اأْن 

ٍة هي الدِّفاع  ، وهمًا اأو فعاًل، اإىل حلظٍة بدئيَّ االأزمات وحدها يرتدُّ

عن وجوده.

د. فقد قامت الدَّولة على  تاريخ اللبناينِّ مع الدَّولة من عمر هذا التدُّ

، وكلَّما �سعت اإىل درجٍة من اال�ستقالل عنه ا�سطدمت 
ٍّ
توازٍن طائفي

بحدودها هي. يتكلَّم مي�سال �سيحا على فيدراليَّة طوائف، لكنَّها مل 

تقدِّم �سكاًل منا�سبًا للفيدراليَّة وال نظامًا وا�سحًا لها. كان عليها اأْن 

وائف. وحني  كل املركزيِّ بعالقات الطَّ ُتَدْوِزَن با�ستمراٍر عالقة ال�سَّ

ي�ستحيل ذلك، ينتظر الو�سع املتاأزِّم عاماًل خارجيًا لينفجر. مل تكن 

ًة  انيَّ
َّ
ًة بر ه راأى فيها قوَّ الدَّولة يف البدء غايَة اللبناينِّ، واالأرجح اأنَّ

ة. لقد كره فيها، يف الغالب، �سورته عن نف�سه  ته اخلا�سَّ ومل يجد قوَّ

ره املثابرين مع نف�سه  مه وتوتُّ وعن جمتمعه. كانت الدَّولة مدار تاأزُّ

وجماعته وجمتمعه. كرهها لهذا ال�سبب، اأو كره انق�سامه وتناُزعه 

وتناق�سه فيها.. ثم اإنَّ ُكره الدَّولة كان وحده تقريبًا بال ثمن. ما 

خّطٍة  اأو  باقتاٍح  وال   
ٍّ
�سيا�سي نظٍر  باأي  مقرونًا  الدَّولة  ُكره  كان 

اأو حتريرها  الدَّولة  بنزع طائفيَّة  اقتاحاٍت  اأنَّ  �سكَّ  م�ستقبليَّة. ال 

من املح�سوبيَّة ما كان ي�ستثرُي �سوى قلَّة. لذا، اقتنت كلُّ الَفْوَرات 

لطات فح�سب، ولكْن على وظيفتها.  باعتداٍء على الدَّولة، ال على ال�سُّ

امُللكيَّة،  نظام  على  اعتداًء  كان  ة  العقاريَّ الدَّوائر  على  فاالعتداء 

الدَّولة ال على تلِّيها  اعتداًء على وظيفة  ايات كان  ال�رصَّ واإحراق 

كالربيد  العامة،  اخلدمة  مراكز  على  واالعتداء  فح�سب،  لَطِويِّ  ال�سُّ

والكهرباء، ال يخرج عن هذا.

على  االعتداء  تاريُخ  بط  بال�سَّ هو  الدَّولة  على  االعتداء  تاريُخ 

 للجماعات اللبنانيَّة -والتي 
َّ
القانون. فالُبنية ذاُت املثال العائلي

ا�ستعداٌد  اأو  نواٍة  ذاُت  املثال- هي  االأزمات مع هذا  َتَتَطاَبُق يف 

والتَّعدي  اأ�سا�سها.  يف  هو  القانوِن  َتَعدِّي  يقوُم  ة،  مافياويَّ لُنواٍة 

انتزاِع  �سوى  اجلماعة  مفهوم  يف  يعنياِن  ال  العامِّ  املاِل  ونهُب 

ًا  انيَّ
َّ
ا الدَّولة فتغدو يف هذه االأحوال مثااًل بر يك، اأمَّ ٍة من ال�رصَّ ح�سَّ

ر وفوق اخليال. واحلروب اللبنانيَّة، يف جانٍب منها،  فوق الت�سوُّ

حروٌب على الدَّولة وَمَواِقِع الدَّولة هي دائمًا يف حلم اجلماعات 

مغايرة.  ب�سعاراٍت  ولو  اإليها،  امُلتَِّكئني  اأو  لها  امُلت�سدِّرين  اأو 

ها  ُب الدَّولَة هذه َمَواِقَعها ووظائَفها، فاإنَّ واجلماعاُت، حني َتغ�سُ

التي ال  لطُة  اأهله. فال�سُّ اإىل  ُتعيُد احلقَّ  ها  اأنَّ تفعل ذلك ويف ظنِّها 

تنتمي اإىل جماعٍة، واجلي�ُص الذي ال ينتمي مبا�رصًة اإىل جماعٍة، 

َحْوَزة  لي�ص يف  الذي  اإىل جماعٍة، واملاُل  ينتمي  الذي ال  واالأمُن 

جماعٍة، واخلدماُت التي ال تنتمي ح�رصاً اإىل جماعة. كلُّ هذه يف 

الدَّولة  من  واغت�ساُبها  ر،  الت�سوُّ فوق  َتريَداٌت  ائفي  الطَّ اخليال 

اجلماعاِت  اِهي  مَتَ بعجٍب  نالحُظ  هكذا  اأهله.  اإىل  احلقِّ  اإعادُة 

ًة واأكرث قمعًا واأكرث  اأكرث وح�سيَّ ٍة بها،  الفوريَّ مع �سلطاٍت خا�سَّ

تطلُّبًا وفرو�سًا.

مع ذلك، فاإنَّ التجربة -ونعوُد دائمًا اإىل تربة احلرب اللبنانيَّة- 

ٍم  تاأزُّ دورة  يف  �ساحُبُه  يدخَل  حتَّى  يُطوُل  ال  ذلك  اأنَّ  على  تدلُّ 

يف  ت�سيُب  وامَلح�ُسوبيَّة  والتَّفاُوت  اال�ستبداد  اأنَّ  اإذ  جديدة؛ 

عاتِق  على  و�سُعها  اأو  ٍة  اِنيَّ
َّ
بر ٍة  قوَّ اإىل  ها  ردُّ ميكن  وال  ميم،  ال�سَّ

ُم املجتمع وتهدِّده مبا�رصة. التفاوُت  ة تق�سِّ
َّ
تريٍد، فهي هذه املر

ة، يفعالن يف نظام اجلماعة ويف تقليدها، 
َّ
واملح�سوبيَّة، هذه املر

ومع  ومناطق.  فئاٍت  وَحَزاَزة  عائالٍت  �سيَم  ي�ستتبعان  هما  اإنَّ

الوقت، فاإنَّ االأذى الذي ُيلحقاِنه دامٌغ وال يزوُل ب�سهولة. مل يكن 

فاحَلاِمي  التجارب.  هذه  نتيجة  اإاّل  احلرب  َغَداَة  الدَّولة  مطلُب 

 �سعر 
ُّ
ِميِّيه. واحَلاِمي املحلِّي  دخل يف اأزمٍة �سامتٍة مع حَمْ

ُّ
املحلَّي

لكْن  دولة،  عودة  على  فيها  وافق  التي  الدَّرجة  اإىل  االأزمة  بهذه 

ًة َطَوائفيَّة واأكرث  ائفي واأكرث فدراليَّ دولة اأكرث مطابقًة للنِّظام الطَّ

ًا  ها الدَّولة التي تبقى -اأيَّ ا�ستتباعًا للمجتمع االأهلي. مع ذلك، فاإنَّ

كان االأمر- م�رصوَع اإدارٍة خمتَلَطٍة، و�سلطًة غرَي ُمطاِبَقٍة الأيٍّ من 

، واإطار ميكُنُه -مع 
ِّ
اأهلي اجلماعات، و�سلطًة غرَي ممُنوحٍة بختٍم 

والفر�ص..  احلقوق  يف  ُم�ساواٍة  اإطاَر  يغُدَو  اأْن  والوقت-  التَّطوير 

اإطاَر ُمَواَطنة.

8.2 املثقَّفون

ذوي  املثقَّفني  من  َفِهْمَنا  اإْن  لبنان؟  يف  فون  املثقَّ يفعل  ماذا 

يعني طبقًة  تعليٍم مكثٍَّف  بلٍد ذي  فاإنَّ هذا يف  العليا،  هادات  ال�سَّ

املدينِّ  واملجتمع  الدَّولة  يف  نافذًة  َمَواِقَع  يعني  كما  وا�سعًة، 

يا�سة. اأْي اإنَّ هوؤالء ي�سحُّ اأْن ُنطِلَق عليهم -على  واالقت�ساد وال�سِّ

اُط املجتمع  اِط املجتمع. ماذا يفعل �سبَّ غرار غرام�سي- ا�سَم �سبَّ

ال  بع،  بالطَّ لكنَّهم،  اجتمعوا،  لو  ٌة  قوَّ وهم  كرثٌة  هم  اإنَّ هوؤالء؟ 

االنق�سام  �سبَّاط  منهم،  كبرٍي  جانٍب  يف  اأي�سًا،  هم،  اإنَّ يجتمعون. 

غريهم-  من  اأكرث  -ورمّبا  ي�سعرون  االأزمات  يف  فهم  االأهلي. 

يف  ومواقِعهم  مراكِزهم  يف  ًا  �سخ�سيَّ ي�سيبهم  الذي  بالتَّهديد 

غرِيِهم،  من  اأكرث  َتْعِنيِهم  املكانِة  حروَب  اإنَّ  وخارجها.  الدَّولة 

اأخرى  بع، فئاٌت  اأنَّ َمكانَتُهم من َمكاَنِة اجلماعة. هناك، بالطَّ اإذ 

امَلَكانة،  وعلى  الدَّولة  على  َتَكاُلبًا  اأقلُّ  ال�سبَّان،  املتعلِّمني  من 

بالنِّ�سبة  فالبلُد  �سبهها،  اأو  بالهجرة  البداية  ر من  تفكِّ فئاٌت  ها  اإنَّ

لها م�ستنفٌد. ومن اللحظة االأوىل، اأْي على مقاِعِد اجلامعة، يفهم 

ا يف لبنان بكامله؛ لذا،  اأفرادها اأّن ال مكاَن َلُهم يف الدَّولة، ورمبَّ

طون مل�ستقبلهم مبقيا�ِص حاجاِت اخلارج يف اخلليج اأو يف  يخطِّ

الفئُة ذاُت عقٍل كو�سموبوليتي،  اأمريكا واأ�ستاليا و�سواهما. هذه 

من البدايِة. َيْنعِك�ُص ذلك على حياتها واأذواقها وعالقاتها بالدَّاخل 

تفكري  عي�ٍص  وطرائَق  املو�سيقى  يف  ذوقًا  الأفرادها  اإنَّ  اللبناين. 

يا�سة  ال�سِّ عن  ن�سبيًا  منف�سلٌة  لذلك،  هي،  لبنانية.  �َص  حَمْ لي�ست 

َوائفيَّة- ويجتذبها، بالتَّايل، هدٌف عام. اإنَّ لها  يا�سة الطَّ -اأِي ال�سِّ

َمَكاَنها يف التَّظاُهرات، لكنَّها تغيُب من َتظاُهرٍة اإىل َتظاُهرة.

 ، اع احلايلِّ ال�رصِّ ُمنَخِرِطني يف  اأي�سًا، مبثقَّفني  ر،  ُنفكِّ اأن  ينبغي 

وتقديٍر  عامٍّ  لتحليٍل  تبعًا  غالبًا،  و�سدَّها  طوائِفِهم  خارِج  من 

مل�ستقبل البلد ومهامِّ املرحلة. هذه الفئة ُتَعاين من َنْبِذ طوائِفها 

كانت  ًا  اأيَّ لكنَّها،  املاديَّني.  واالأذى  االعتداء  اإىل  ي�سل  مل  الذي 
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البع�ص  وينظر  االأقل،  على   
ٍّ
اأخالقي بتقديٍر  حتظى  م�سادُرها، 

لكنَّ  البلد.  ما، عقُل  نحٍو  ها، على  اأنَّ ها �سمرٌي؛ كما  اأنَّ اإليها على 

تها وانح�ساِرها يف نطاٍق �سيِّق.  هذا التقديَر ال مينُع من ُنخَبِويَّ

لي�ص   
ٌ
انتظار وهو  االنتظار،  �سوى  اإذاً،  فون،  املثقَّ يفعل  ماذا 

احلركات  اأ�سا�َص  ما  وقٍت  يف  املكثَّف  التَّعليم  كان  لقد  يائ�سًا؟ 

التَّعليم  عودة  اأنَّ  واالأرجح  اللبناين.  التَّاريخ  يف  الدميقراطيَّة 

االأخرية،  االأزمة  حتَّى  اإليها  يتماثل  بداأ  كان  وهو  عافيته،  اإىل 

عليها  َي�سُهَل  لن  لغات  بثالث  ُنَخَبًا  اإنَّ  �سدى.  دون  يكون  لن 

املدى  على  تقدُِّمُه  ما  متلك  َتُعْد  مل  َطَوائفيَّة  نظٍم  يف  االنخراط 

اإذا ا�ستثنينا بع�ص املوؤثِّرات  التَّعطيل.  اأو  الطويل �سوى احلروب 

ا�ستنفاٍد  من  ُتَعاين  ة  َوائفيَّ الطَّ َظم  النُّ فاإنَّ  متامًا،  اخلارجيَّة 

ة واحلروب. واإنَّ ُنَخَبًا بثالث  وتاأزٍم َت�سَتفِرُغُهما باالأزمات العامَّ

يزداد  َطَوائفيَّة  ُنُظٍم  يف  مقاومٍة،  دون  من  ُت�سَتوَعَب،  لن  لغات 

تها  قوَّ اأنَّ  ة  َوائفيَّ الطَّ اجلماعاُت  تن�ساه  ما  فاأنَّ  بروزاً؛  عجزها 

ولَة وُت�سِعُفها توؤذي نف�َسها  الدَّ ُتِذلُّ  ها حني  واأنَّ ولة،  الدَّ ة  من قوَّ

ُنخبٌة  تنتجها  التي  االأفكار  اأنَّ  كما  عِفها.  �سَ النك�ساف  د  ومُتهِّ

َمَواتًا، فالغالب  اإىل النِّهاية  وائف لن تبقى  حم�سورٌة خارج الطَّ

اأّنها �سُتبِدي م�سداقيَّتها يف امل�ستقبل، بل هي �ستكون الذَّخريَة 

هم  فاإنَّ االنق�سام  �سبَّاط  ا  اأمَّ الفكري.  كنَزنا  ا  ورمبَّ لنا  الباقيَة 

يف  هم  َيدُخلوا  اأْن  قبل  االأزمات،  يف  جماعاتهم  مع  َيَتَماَهْون 

اأزمٍة مع جماعاتهم وقياداتها.

مالئمًا  الطائفيَّة  اجلماعاِت  ي�سيُب  الذي   
ُّ
االجتماعي االنقالُب 

تنتُج  َرك  الدَّ هذا  ومن  االأدنى،  َدَرَكهم  ُيالِئم  قد  للمثقَّفني.  دائمًا 

َرَكات  الدَّ نف�سها  بالدَّرجة  ُينا�ِسُب  ال  لكنَّه  وائفيَّة،  الطَّ القياداُت 

هوؤالء،  ُت�سِني  امَلَكاَنة  على  امُلَزاَحَمة  اأنَّ  واالأرجح  االأعلى. 

يف  دائمًا  قف  ال�سَّ يكون  لن  تقدير.  و�سوِء  ما  ِبَحْيٍف  وُت�سِعُرهم 

هم ال ي�سلون  م�ستواهم، و�سيجدونه َواِطيًا عليهم، و�سي�سعرون باأنَّ

نهاياُتهم  تكون  لن  منهم.  �ُص  يتوجَّ َمْن  دائمًا  وهناك   ، بالهنيِّ

الغالب  يف  لكنَّه  جيج،  ال�سَّ من  بكثرٍي  يخُرجون  ا  ورمبَّ �سعيدًة، 

َيُعْد  ومل  هذه  مرحلتهم  يف  ا�سُتفِرُغوا  ف�سيكونون  فارٌغ،  �سجيٌج 

بع،  لديهم الكثري ليعطوه. ال ناأمل كثرياً باجتماع املثقَّفني، بالطَّ

نا ناأمل باأْن ميلكوا وعيًا اأكرب للتَّجربة، ي�سعهم بو�سوٍح اأمام  لكنَّ

ائه على االإ�سالح. ومن دون اأمٍر  ائفي وا�سِتْع�سَ ان�سداد النِّظام الطَّ

جديٍد  من  ُيعيُد   
ٍّ
اجتماعي با�ستخاٍء  نحلم  اأن  ن�ستطيع  ال  كهذا، 

فاإنَّ  فعالية،  بال  فون  املثقَّ بدا  مهما  اإذ  امُلَواَطنة.  �سوؤاِل  َح 
ْ
طر

 هي التي 
ِّ
م�ساهمتهم الكبرية يف �سياغة �سجاٍل ذي عمٍق طائفي

ُت�سلِّبه وُتعِطيِه م�سداقيَّته. وان�سحاب املثقَّفني من هذه »املباراة« 

، االأمر الذي ال بدَّ منه 
ِّ
ر االجتماعي يجعلنا نحلم اأكرث باإزالة التوتُّ

مظهٍر  يف  -ولو  اليوم  احلا�رصة  االأهلية  احلرب  َوْقف  اأجل  من 

- واالنطالق من عنا�رص ُم�سَتَكة نحَو وعٍي خُمتلف.
ٍّ
كالمي

8.3 التَّعليم

اختالِق  اإىل  بيل  ال�سَّ ه  اأنَّ اأم  انق�ساٍم  اأداُة  اللبناينُّ  التَّعليم  هل 

الواحدة؟  الثَّقافة  قلب  ثقايفٍّ حادٍّ يف  وعَينْي خُمتلَفنْي ومتايٍز 

د، اأو رواية التَّاريخ املتعدِّدة،  هل هو كتاُب التَّاريخ غري امُلوحَّ

بدوٍر  اال�سطالع  عن  يق�رصِّ  املدنيَّة  بية  التَّ �َص 
ْ
در اأنَّ  اأم 

نحٍو  على  تعك�ُص،  كلُّها  التَّعليميَّة  �سة  املوؤ�سَّ ها  اأنَّ اأم   ، توحيديٍّ

النَّا�ُص  يتعلَّمون  ال  را�سات  الدَّ ُتثِبُت  كما  االأهلي.  املجتمَع  ما 

بية  التَّ اأو  التَّاريخ  كتاُب  ي�ستطيع  وال  املدار�ص،  يف  ائفيَة  الطَّ

التلميذ  بها  يدخل  التي  ائفيَّة  الطَّ امل�ساِعَر  ا  ي�سدَّ اأْن  ة  املدنيَّ

نا ال  ُت�سَتَمدُّ من بيته وبيئته. مع ذلك، فاإنَّ اإىل املدر�سة، والتي 

ك 
ُّ
نن�سى اأنَّ اأ�سَبِقيَّة لبنان يف التَّعليم جعلت له اأ�سَبِقيَّة يف التحر

الدميقراطي. ال نن�سى اأنَّ التَّعليم املكثَّف ال يزال اأ�سا�سًا يف اأيِّ 

توحيد  على  لون  ُيَعوِّ ال  كثريون  هناك  م�ستقبلي.  لبناينٍّ  دوٍر 

ودميقراطيَّة.  ازدهاراً  اأكرث  يجعله  ده  تعدُّ اأنَّ  ويرْوَن  التَّعليم، 

تارب  يف  حُمِزنًة  �سوابَق  له  يجُد  التَّعليم  توحيد  اأنَّ  واحلاُل 

واحلطِّ  التَّعليم  تخريب  �سوى  تفعل  مل  التي  ات  الديكتاتوريَّ

يف  نعتمد  اأْن  ن�ستطيع  ال  منه.  �سفاَء  ال  َدَرٍك  اإىل  م�ستواه  من 

�سيئًا  يكون  لن  فيه  لطِة  ال�سُّ ُل  وتدخُّ »قراٍر«،  على  كهذه  م�ساألٍة 

تنتهي  م�ساواٍة  باإيديولوجيِة  اأي�سًا،  َنِثَق،  اأْن  ميكننا  ال  اآخر. 

د  امُلوحَّ التَّاريخ  كتاُب  �سيكون  اِثلة.  مُمَ بنتيجٍة  االأخرى  هي 

متحقِّق  غري  وهذا  دة،  ُموحَّ روايٍة  اإىل  الو�سوُل  اأمكن  لو  مفيداً 

احلا�رُص  �سيكون  االأهلي.  التَّ�سادِّ  جوِّ  يف  ُقُه  حتقُّ وَي�سُعُب  االآن 

لكْن،  لنتَّفق عليه.  الكثرَي  نزاٍع بقدر املا�سي، ولن جنَد  مو�سَع 

التَّوحيد يح�سُل، ولو على م�ستوًى  ر باأنَّ �سيئًا من  ملاذا ال نفكِّ

مدار�ُص  َة  ثمَّ نف�سها؟  التَّعليمية  �سة  املوؤ�سَّ م�ستوى  على  اآخر، 

التَّعليم،  حتديٍث  اإىل  تتَّجه  اجلماعات  ولكلِّ  املناطق  كلِّ  يف 

التَّلقني وهو  اأنَّ  اأْي  وامَلَناِهج.  رائق  الطَّ اأو يف  امل�ستوى  اإْن يف 

 ،
ٍّ
اإيديولوجي الإمالٍء  و�سيلًة  يكون  قد  االأ�سل  يف  التَّعليم  َقَواُم 

قناعاِته. ن  ويكوِّ بنف�سه  يبحُث  التلميذ  ُك 
ْ
َتر واالأف�سل 

لن  ح�سلت،  اإذا  وهذه،  للتَّاريخ.  واحدٌة  روايٌة  االآن  ت�سُعُب 

منها  يخرج  متوازيٍة،  وُحُذوفاٍت  اقتطاعاٍت  نتيجة  اإاّل  تكون 

واالأ�ساتذة،  الب  الطُّ َم�ْسخَرَة  �سيكون  بحيث  ُمهلهاًل،  الكتاُب 

�ستكون  للجميع.  االأظهر  هو  فيه  عنه  امل�سكوُت  و�سيكون 

ال  ملاذا  تعقيداً.  امُل�سِكَل  ف�سُلها  و�سيزيد  َوريًة،  �سُ عمليًة  هذه 

واأْن  لبنان،  تاريخ  عن  الَبحث  يف  الب  الطُّ ُن�رِصَك  باأْن  ر  نفكِّ

اأن  الب  للطُّ ونتَك  اأ�سئلٍة  �سكل  على  عليه  اخلالف  ن�سُوَغ 

ة  امُل�سادَّ نحمُل  هكذا،  نا،  اإنَّ �سُيقال  باأنف�سهم؟  اأجوبتهم  نوا  يكوِّ

ا  اأ�ساًل ورمبَّ ة حا�سلٌة  اإىل املدار�ص، لكنَّ هذه امُل�سادَّ ائفية  الطَّ

ذلك،  مع  للوعي.  ٍة  مادَّ اإىل  وحتويلها  باحتوائها  هكذا  ننجُح 

، ولن يكون ممكنًا  فاإنَّ هذا االقتاح ُطوَباِويٌّ يف ظرفنا احلايلِّ

بنبذٍة  االكتفاُء  ميكن  اليوم  ذلك  وحتَّى  اأخر؛  ظرٍف  يف  اإاّل 

اأْن  وميكن  بع،  بالطَّ امُلَواِطن،  يتعلَّم  ال  عليها.  متَّفٍق  تاريخيٍة 

االأ�سا�ص  َع على هذا  ُو�سِ اإذا  املدنيَّة مفيداً  بية  التَّ يكون كتاب 

اإىل بحٍث حرٍّ  الب  الطُّ توجيه  �سيكون مفيداً  كاء..  الذَّ وبقْدٍر من 

�سيكون  حة.  امُلقَتَ احُللول  ات جمتمعنا، وحول كلِّ  اآفَّ حول كلِّ 

وحقوق  والقانون  امُلَواَطنة  حول  مفاهيَم  تاأ�سي�ُص  مفيداً 

اأكرث  التَّحديث  باأنَّ  علمًا  والبيئة؛  والثَّقافة  ولة  والدَّ االإن�سان 

يف  القدمية  رائق  والطَّ التَّلقني،  من  التَّوحيد  عمليَّة  يف  فعاليَّة 

االأمر،  كان  ًا  اأيَّ العك�ص.  اإىل  ي  توؤدِّ اأْن  دائمًا،  ميكُن،  التَّعليم 

لعملية  االأخرية  لة  امُلح�سِّ اأ�سا�سيًا يف  للتَّعليم دوراً  َنْعُزو  نا  فاإنَّ
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َرت،  اأثَّ  
ِّ
التَّعليمي امل�ستوى  ا�ستعادة  اأنَّ  ُبدَّ  ال  الوطني.  التَّوحيد 

فالوا�سح   . احلايلِّ  
ِّ
يا�سي ال�سِّ احِلَراك  يف  اأخرى،  اأو  ناحيٍة  من 

االأ�سا�سيَّة،  اللبناينِّ  اأحد ديناِميَّات املجتمع  التَّعليم هو  اأنَّ هذا 

ها مع غريها �رصوريٌة الإعادة �سياغة لبنان م�ستقباًل.  اأنَّ نُظنُّ 

اأْن تقوم على   ال ميكن 
ٍّ
اأنَّ عمليَّة جمٍع وطني اأي�سًا،  والوا�سح، 

فاإنَّ  والهجرة،  والبطالة   
ِّ
التَّعليمي واالنحطاط  الفقر  من  مزيٍد 

ات،  االآفَّ لكّل  حقاًل   
َّ
االجتماعي كوَد 

ُّ
الر تعل  كهذه  عوامَل 

للم�ستقبل  �سياغٍة  اأو  نهو�ٍص  اإعادة  اأو  قيامٍة  اأيِّ  من  وتعل 

البلد  نطاق  يف  امل�ستوى  ورفَع  التَّحديث  اإنَّ  الَعَبث.  من  �رصبًا 

اً،  َّ
ة الأيِّ نقا�ٍص فاعٍل. واإنَّ تعليمًا ُحر وريَّ كلِّه هو املقدِّمة ال�رصَّ

، وهو ما  ل اإنتاج وعٍي خمتلف، وعٍي نقديٍّ ًا كان حاُلًه، ُي�سهِّ اأيَّ

اأيِّ تفكري. لبدء  اإليه  نحتاج 

8.4 حقوق الإن�سان

وراأيًا  ًة 
َّ
حر اإرادًة  ٍة  طائفيَّ جماعٍة  مع  ُمَتَماٍه  امُروؤٌ  ميلك  هل 

ًا؟ هل ميلك اإدراكًا مب�ساواة النَّا�ص يف احلقوق والواجبات،  خا�سَّ

وا  ويعربِّ يريدون  الذي  اأي 
َّ
الر يعتنقوا  اأْن  يف  جميعًا  وبحقوقهم 

احلدَّ  ير�سم  الذي  للقانون  احتامًا  ميلك  هل  عنه؟  هواهم  على 

مع  يتنا�سب   
َّ
ائفي الطَّ َب  التَّحزُّ اأنَّ  اأظنُّ  ال  االآخرين؟  وبني  بينه 

اأي، 
َّ
حقوق االإن�سان، ف�ساحُبُه ُم�ستقيٌل على م�ستوى املوقف والر

ير�سما  واأْن  عنه  را 
ِّ
ُيقر اأْن  قيادتها  اأو  الع�سرية  لزعيم  يتك  اإذ 

وال  ًة، 
َّ
حر اإرادًة  ميلك  ال  ه  اإنَّ اأي. 

َّ
والر املوقف  كلِّها  وللع�سرية  له 

هو  كما  ِعِه  �رَصْ يف  والنَّا�ص  ة. 
َّ
حر اإرادًة  ميلك  اأْن  لغريه  يريد 

واحدة..  واإرادٍة  واحدٍة  بع�سًا  َم�ُسوقٌة  جماعاٌت  نف�سه،  َعنْيِ  يف 

بطائفته وجماعته  ُيوؤخُذ  واالإن�سان  له طوائف،  بالن�سبة  النَّا�ص 

وال  الُبْعُد،  الفرُد  ُيوَلِد  مل  كهذا،  عقٍل  يف  بنف�سه.  وال  ب�سخ�سه  ال 

جماعٍة  عداوُة  ها  اإنَّ اجلماعة.  هو  فاملوجود  ُيوَلد،  اأن  يف  اأمَل 

جلماعٍة، وحلُف جماعٍة مع جماعٍة، ولي�ص يف ذلك حملٌّ لفروٍق 

لطوائفهم  تبعًا  النَّا�ص  بني  مُييِّز  اإذاً،  ائفي،  فالطَّ تفاوتات.  اأو 

على  جلماعٍة  والُعُلوِّ  ق  بالتَّفوُّ الزَّعم  حدِّ  اإىل  ي�سل  قد  متييزاً 

ها االأجدُر  اأنَّ وائف لي�ست �َسَوا�ِسَيًة، وكلُّ طائفٍة ترى  اأخرى. فالطَّ

لي�ست  وامل�ساواة  اأدنى.  وَمنَبٍت  دٍم  من  �ِسَواها  واأنَّ  واالأف�سُل 

وائف ال تطلب امل�ساواَة  وائِف على كلِّ م�ستوى، بل الطَّ غر�َص الطَّ

ت�ستطيع  ما  لنف�سها  حتتكر  اأْن  تريد  ها  اإنَّ لغريها؛  اأو  لنف�سها 

ة االأكرب، واأْن حتظى بامتيازاٍت، واأْن  احتكاَره، واأْن تنال احل�سَّ

ترتفع درجاٍت عن غريها، واأْن ُتعَطى ما ال ُيعَطى االآخر. والنَّا�ص 

ة.  ُعن�رُصيَّ بذرٌة  اأكيد  بالتَّ هنا،  ة،  وثمَّ ائفي،  الطِّ لدى  درجاٌت 

بع، ما هو عامٌّ وم�سَتَك. فكلُّ ما يخ�صُّ   ال يحتم، بالطَّ
ُّ
الطائفي

ه اأن  ائفي ال َيُهمُّ اجلميَع ال يعنيه اأْن يحافظ عليه اأو ي�سونه، فالطَّ

ولة بالن�سبة له َمنَهَبٌة، واملاُل  ي�ستك مع االآخرين يف �سيء. الدَّ

للتَّخريب،  عر�سٌة  جميُعها  ُة  العامَّ والف�ساءاُت  ُمَباٌح،  العامُّ 

ل. فهو ال يريد اأْن يت�ساوى فيها  ولة بخا�سٍة، هي هدُفُه االأوَّ والدَّ

ح�ساب  وعلى  القانون  ح�ساب  على  ولو  له،  يريدها  غريه،  مع 

حني  وهو،  خلدمته.  َمَراِفَقها  َر  وُي�سخِّ َرها  ُي�سخِّ اأْن  يريد  العدل.. 

، وُيبيُحُه جلماعته  ي�سغل مرَفقًا فيها، يتعامل معه كُملٍك خا�صٍّ

ومينُعُه عن �سواه.

ها على االأقلِّ لي�ست  يات م�ساألَة امُلتحزِّبني طائفيًا، اإنَّ
ِّ
ولي�ست احلر

اأو  باخليانة  مو�سومان  وراأيه  االآخر  فكر  اأنَّ  اإذ  االآخر،  ات  حريَّ

اٍح  َ �رصَ �رصٍّ  �سوى  اإذن،  ولي�سا،   ، والعدوِّ االأجنبي  خدمة  اأو  اآُمر  التَّ

ينبغي اتِّقاوؤه باأيِّ و�سيلة. واحلرُب -ُم�سَمَرًة اأو ُمعَلنًة- هي ما 

قد  حقيقي.  حواٍر  اإىل  �سبيَل  ال  وعليه  باالآخر،  وائفي  الطَّ يجمع 

ودائمًا  كوك،  بال�سُّ مزروعٌة  دائمًا  لكنَّها  ت�سوياٍت،  الواقُع  يفر�ص 

ر الوقُت حتَّى تبُدَو م�ستنفدًة اأو ق�سريَة املدى. ما  حذرٌة، ولن يتاأخَّ

ائف، ولو حتت عناوين اأخرى،  نحن فيه اليوم انتقا�ٌص على الطَّ

ائمة ال تعي�ص  �ص الدَّ فمن الوا�سح اأنَّ التَّ�سويات يف اأزمة التََّحا�سُ

تطرُح  البلد  حدود  غالبًا  تتعدَّى  التي  امَلَطاِلب  اأنَّ  كما  طوياًل. 

لُّ االمتيازاِت  ها حُتِ امتيازاٍت ال ميكن َقُبوُلها يف اأيِّ ت�سوية؛ اإذ اأنَّ

ال  امتيازاٍت  على  خالفًا  لذلك،  اخلالُف،  ويغدو  �ص،  احُل�سَ لَّ  حَمَ

حقوق، ويف اأمٍر كهذا ال ميكن الكالم على م�ساواٍة، بل ميكُن القوُل 

اإن الالم�ساواة هي االأ�سل.

وائف، ومع ذلك  ال ميكُن الكالُم على حقوق االإن�سان يف �رصاع الطَّ

جزئيًا،  القائمة،  الدميقراطيَّة  من  نوعًا  َد  َولَّ الَه�صَّ  َتواُزَنها  فاإنَّ 

لطة. كان  على االمتيازات امُلَتفاِوتة والالُمَت�ساِوَية يف توزيع ال�سُّ

تقليل  اأو  امل�ساواة  زيادة  من  بنوٍع  انَتَهت  اأْن  احلروب  �ساأن  من 

اإىل م�ساواة كاملة  الو�سول  لكنَّ  االمتيازات،  امل�ساواة يف نظام 

من  اأ�سا�ِسه.  من  االمتيازاِت  نظاَم  ُيلغي  ه  الأنَّ طبعًا،   
ٍّ
منطقي غرُي 

التَّجاُذب  لكنَّ  االإلغاء،  لهذا  االآن  اً  م�ستعدَّ لي�ص  البلد  اأنَّ  الوا�سح 

اإىل  العودة  وبالتَّايل  اأكرب،  امتيازاٍت  تكري�ص  حول  هو  احلايلَّ 

كهذا،  �رصاٍع  يف  مهدَّدٌة  لذلك،  االإن�سان،  وحقوق  اأكرب.  م�ساواٍة 

لتكري�ص   
ٌ
�سعي ه  اإنَّ ائف.  الطَّ قبل  ما  اإىل  عودٌة  َقَراَرِتِه  يف  هو 

يبدو  التي ال  غرى  ال�سُّ وائف  للطَّ  
ٌّ
نهائي و�سْحٌق  الكربى  وائف  الطَّ

من  اخلارج  اأو  الدَّاخل  يف  تد  وال  اع،  ال�رصِّ يف  �سوتًا  لها  اأنَّ 

اُع ميت�صُّ كلَّ �سيٍء وال جنُد جمااًل ملعركٍة  ر َحُقوَقها. فال�رصِّ يتذكَّ

ة اأم تثبيت الدميقراطيَّة  اأخرى، �سواٌء اأمن اأجل منع احلرب االأهليَّ

اع  بال�رصِّ املن�سغلَة  امِليْدَيا  فاإنَّ  ولالأ�سف،  اجلماعات.  وحقوق 

اأكيد،  ر بدورها معارَك كهذه. اإنَّ اللبنانيني، بالتَّ  ال تتذكَّ
ِّ
الرئي�سي

 �سيئًا 
َ
ها لن تني تهم، �سد حرٍب اأهليٍة يعرُف اجلميع اأنَّ يف اأكرثيَّ

وَيْن�َسِحُن  بذوَرها،  امُلحتِقن يحمُل  اع  ال�رصِّ فاإنَّ  ذلك  الأحد؛ ومع 

باأجوائها اأكرث فاأكرث. ومن الوا�سح اأنَّ ثقافة الكراهية واحَلَزاَزات 

والتقويُل  االفتاُء  َيُحلُّ  كهذه  ثقافٍة  ويف  ائدة،  ال�سَّ هي  والتَّعبئة 

اللبنانيِّني  املفتاَح جلمع  يكون  قد  احلرب  اإنَّ خطر  والتَّحري�ص. 

اأكيد، �سعٌب  على �سيٍء اأو الإيجاد �سعيٍد اآخر للُمواَجَهة. ذلك، بالتَّ

ا َوَجَب  و�ساقٌّ و�سبُه م�ستحيٍل، لكنَّنا مل نفعْل �سيئًا يف �سبيله. لرمبَّ

اأخرى-  املدينِّ وجهاٍت  واملجتمع  امِلْيدَيا  ما -من  تكويُن جهٍة 

اأْن  ا  اأجل هذه الغاية، جهٍة �ستبداأ �سغريًة، ولكْن مُيكُنها رمبَّ من 

َتنُمَو وَتعُدَو ذاَت تاأثري.

8.5 البيئة

تكاد تكون البيئة والدَّولة واملجتمع والقانون متادفاٍت عندنا. 

ة يف بلٍد ُمنق�ِسٍم يهتمُّ اأنا�ُسُه باالأقرب االأقرب  ها الف�ساءاُت العامَّ اإنَّ

هم بالذَّات وما هو  ا اعَتَدوا على ما ال يخ�سُّ اإليهم، ويتكون، ورمبَّ
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م�سَتَك. تاريخ احلرب اللبنانيَّة، هو، اأي�سًا، تاريُخ االعتداِء على 

بيعة اأي�سًا.  بيعة، والُعنف الذي اندَلَع �سدَّ الب�رص، اندَلَع �سدَّ الطَّ الطَّ

ُقِطَعِت االأ�سجاُر واأُحِرَقت الغاباُت، ومل يبَق من امل�ساحة اخل�رصاء 

�ُص«، وُحِرَمِت العا�سمة من رئتها، وتهاَفَت 
ْ
اإاّل القليل. ُخِرَب »احُلر

ا�ُص  النَّا�ص على ُم�سادرته والبناء عليه. حيث ال قانون يعتدي النَّ

 ُ ا�رصَ ، وال يتكون �سيئًا للحدائق وامَلالِعب. وحُتَ على امُللك العامِّ

ثة.  ، والنتيجُة بيئٌة قبيحٌة وملوَّ
ِّ
العا�سمُة واملدُن بالبناء الع�سوائي

كما يعتدي النَّا�ُص يف االأزمات على دوائر الدَّولة، يعتدون، اأي�سًا، 

وبني  بينهم  ة.  العامَّ واملن�ساآت  الكهرباء  واأعمدة  االأ�سجار  على 

ها حرٌب ُم�سَمرٌة وعداٌء  البيئة ما بينهم وبني الدَّولة والقانون. اإنَّ

خارَج  البيئة  تبدو  دولٌة،  وال  جمتمٌع  يوجُد  ال  فحيث  مفتوح. 

املحكمُة  به  َحَكَمت  الذي  والتَّعوي�ُص  امُلخيِّلة.  وخارَج  ر  التَّ�سوُّ

لنائٍب واأقربائه على َوْقِف َمَقاِلِعهم -الذي ُيعاِدُل ميزانيَة دولٍة 

�سغريٍة، ذو داللة. من الوا�سح اأنَّ الق�ساء مل ي�ستوعْب م�سوؤوليَة 

بيعة.  املِلّوِث عن اأفعاله، ومل ي�ستوعْب م�سوؤوليَة الب�رِص َحَياَل الطَّ

من  حماية  قواعد  على  نتكلَّم  اأْن  كهذا،  مناٍخ  يف  ال�سعب،  ومن 

التلوُّث، فاملعامل من دون �سكٍّ ال تاأَبه.

وفوق  مطالبنا  فوق  كهذه   
ٌ
واأمور االأدنى،  احلدِّ  يف  نحيا  نا  اإنَّ

ها »ماركة«  االآن نتعامل مع امل�ساألة وكاأنَّ اإىل  رنا. ال نزال  ت�سوُّ

حتديٍث، نكتفي باأْن نحمل �سارتها دون اأيِّ نّيٍة حقيقيٍة للعمل بها. 

والتَّ�رصيعاُت، لذلك، موجودٌة دون كفايٍة، وبحاجة اإىل ا�ستكماٍل 

والو�سائل  االأداة  ُه  تنق�سُ لكْن  هنا،  عمٌل  ة  ثمَّ ُمثابَرْين.  وحتديث 

لطة  ال�سُّ وتواُزن  لطة  ال�سُّ انكما�ص  مع  االأر�ص.  على  ملمار�سته 

لطة ومفهوم القانون نف�ساهما  واالأْنِتي-�سلطة، يغدو مفهوم ال�سُّ

تقت�سي  فيما   ، عامٍّ ف�ساٍء  اأيِّ  حمايُة  ذلك  عند  وي�ستحيل  َعَدمًا؛ 

ًا غالبًا بهذه احلماية وبالف�ساء العام. من الَعَبث عند  البيئُة ِح�سَّ

بع اأْن ُي�ساأََل عن بقاء االأنواع! ال منلك ذاكرًة كافيًة عن  ذلك  بالطَّ

 
َ
ا َبِقي وؤال، عند ذلك، عمَّ البيئة وال تاريخًا طبيعيًا ُمتكاماًل، وال�سُّ

وما انقَر�َص يغدو تخمينًا. مع ذلك، ال تنعدم االإ�سارات االإيجابية. 

اجلمعيَّات  عنه  تعربِّ  ال  اللبنانيَّة  النَُّخب  لدى   
ٌّ
بيئي  

ٌ
وعي ة  ثمَّ

 فح�سب، بل اأي�سًا ال�سعي اإىل اإيجاد خلفيٍة 
ُّ
البيئيَّة والعمُل البيئي

 للبنان وذاكرٍة عن البيئة اللبنانيَّة. ال 
ٍّ
علميٍة لذلك، وتاريٍخ طبيعي

 يف 
ِّ
ي �سكَّ اأنَّ ُم�ساَعدًة قيمًة من م�سادر عامليٍة ت�سمح اأكرث بامُل�سِ

ٌة، لكنَّها ال ُتثِمُر يف جمتمٍع ال  هذا ال�سبيل. وهناك اإ�ساراٌت اإيجابيَّ

يا�سي، وال يكاُد ينتِبُه حتَّى اإىل ق�ساياه  يه ال�سِّ يعنيه �سوى الكلي�سِّ

 
َّ
ال�سيا�سي التَّناُزع  اأنَّ  الظنِّ  ُبدَّ من االنتظار، فاأغلُب  املعي�سيَّة. ال 

اع على االمتيازات، كلُّ هذه  َة الباردَة وال�رصِّ احلادَّ واحلرب االأهليَّ

اأْن ن�سقَّ  متالأ احلياة االجتماعيَّة وتطفُح تلك بها، بحيث ي�سُعُب 

اأنَّ  الوا�سح  اأخرى.  مب�سكلٍة  ُنَزاِوَجها  اأو  ثانيًا،  دربًا  جانبها  اإىل 

ُبدَّ  ال  ل�سيٍء خارجه.  اجَلهَد وال جماَل  كلَّ  ي�ستنزف  اع  ال�رصِّ هذا 

اأنَّ م�ساألة البيئة يف لبنان مقرونٌة بعودة الدَّولة واإعادة تاأ�سي�ص 

حالة  ويف  املنظور.  يف  االآن،  اإىل  لي�سا،  اأمران  وهما  املجتمع، 

َقَدٍم  على  يجري  البيئة  تخريب  فاإنَّ  فيها،  نحن  التي  اجلمود 

و�ساق. وال نعرف اإذا كنَّا -حني نخرج من النَّفق- �سنجد اإمكانية 

بيعُة  نا �سنجد خرابًا ذريعًا ال جمال الإ�سالحه. الطَّ اأنَّ اأم  اإ�سالٍح، 

 
ُ
ٌة تقريبًا، و�سيكون الوعي ُة االأوىل، وهي �سحيٌة َمن�ِسيَّ هي ال�سحيَّ

« قد حان.
َّ
بذلك عالمًة على اأنَّ الزَّمَن »الطبيعي

 9. خال�سة

ة م�رصوَع اإنقاٍذ لبنانيًا  ميكننا اأْن نوجز يف نهاية التقرير باأنَّ ثمَّ

دٌة  جممَّ اإمكاناٌت  ة  ثمَّ ممنوع.  بذلك   
ٌ
وعي ة  ثمَّ معلَّقًا.  متكاماًل 

ة وبالَع�َسف. لقد م�سى اأكرث من 15 عامًا على وقف احلرب  بالقوَّ

ُيَتْك  واخلروج منها باتِّفاٍق متكامٍل وبا�ستخال�ٍص للدرو�ص. مل 

وا عونًا فعليًا على القيام به.  للبنانيِّني اأْن يختربوا ذلك، ومل يتلقَّ

تُقْم  مل  عامًا تويُف تربٍة   15 من  اأكرث  بالعك�ص، جرى خالل 

تفكيك  يف  ا�سُتطِرَد  لقد  وا�سطالح.  ق�رصٍة  اإىل  وحتويُلها  اأ�ساًل، 

.. لقد اأُغِرق املجتمع  املجتمع واإف�ساد عالقاته على نحٍو مافياويٍّ

خرية من نف�سه ويف ا�ستهتاٍر ذريٍع، بحيث مل يُعْد حتت اأيِّ  يف ال�سُّ

، وبحيث َفَقَدِت اجلماعاُت اأيَّ وعٍي عام. هكذا،   وثقايفٍّ
ٍّ
غطاٍء ِقَيمي

جال اإىل َم�ْسَخَرة.  متَّ خنُق النَُّخب وا�ستتباُع املجتمع وحتويُل ال�سِّ

التهى املجتمُع مُبناَزعاٍت، وانعك�ص يف الغالب اإىل كراهيٍة خاٍم 

ًة وم�رصوَع  واىل ع�سبيَّات غري خافية. مع ذلك، فاإنَّ ثقافًة ُم�سادَّ

لكنَّ  �سَيُطوُل،  االنتظاُر  موجودة.  تزال  ال  جديدٍة  وُنَخبًا  اإنقاٍذ 

اأمامها  اللبنانيَّة، التي �ستتعُب من نزاعاتها، لن تد  اجلماعات 

عنها  التهت  التي  ذاتها،  والدرو�ص  ذاته  امل�رصوع  �سوى  داً  جمدَّ

ياأتي فقط  االأمل ال  ُتنكَرها. هذا  اأْن  لكْن دون  وتركتها تتجوَّف، 

بل  م�ستقبليًا،  اأماًل  وامُلَواَطنة  الدَّولة  تظلُّ  حيث  يا�سة،  ال�سِّ من 

اللغويِّ  د  والتعدُّ امُلكثَّف  التَّعليم  من  اأي�سًا،  يا�سة  ال�سِّ خارج  من 

اأْن  كلِّه  ذلك  من  ناأمل  نا  اإنَّ ة.  اخلا�سَّ ات  واحلريَّ الفرد  واإنتاج 

فريٍد  منوذٍج  الإنتاج  جدِّيًا  خَما�سًا  اعاُت  وال�رصِّ احلروُب  تكون 

للدَّولة والدميقراطيَّة وامُلَواَطنة يف املنطقة. ولبنان يبقى، دائمًا، 

م�رصوعًا م�ستقبليًا.

نتائج

ي�سُعُب االنتهاُء اإىل اقتاحاٍت ما دامت االقتاحاُت ال تُد القوى 

االآن  اإىل  ندري  بعُد، وال  ُت�سرَبْ  قوًى مل  لكْن، هناك  التي حتمُلها. 

وال  بعُد،  ُت�سَلْك  مل  طرقًا  هناك  اإنَّ  ثم  وحجمها.  فعاليَّتها  مقدار 

ة ان�سداٌد يف حلظِة  نعرف اإذا كان امتحاُنها �سُيف�سي اإىل �سيء. ثمَّ

ي�سُعُب  ظواهر  وهناك  اهنة، 
َّ
الر ة  والع�سكريَّ يا�سيَّة  ال�سِّ امُلَماَحكة 

 قد يوؤدِّي، بادئ 
ِّ
وؤ بزوالها، واإْن يكْن فقداُن املربِّر التَّاريخي التنبُّ

اأْن  علينا  فاإنَّ  ذلك،  مع  ال�ستيعابها.  مقدِّمًة  انكفائها،  اإىل  بدٍء، 

نُعها،  نبداأ من و�سٍع اأَقلَِّوي، من ُنَخٍب ُمبعرَثَة واأدواٍت ال ميكن �سُ

اأْن نبداأ  ق ُيَواِجُه عراقيَل جبَّارة. علينا  واأهداٍف اأقربها اإىل التحقُّ

من �سيٍء مهما كان نزراً وب�سيطًا.

ُمواَجَهة  يف  الدَّولة  َعة  َمْو�سَ اإعادة  اإىل  �سبيل  من  هناك  لي�ص   

اأنَّ  فالوا�سح  عليها.   
ٍّ
طوائفي و�رصاٍع  معها  يتعار�ُص  نظاٍم 

لِب  اه امُلعاِك�ص. لكنَّنا، مع ذلك، جنُد يف �سُ ُر يف االتِّ الو�سع يتطوَّ

، ملحاولٍة كهذه.  التَّ�رصيع ما ميكن اعتباُرُه �سنداً، نظريًا على االأقلِّ

اللبنانيَّة،  التاريخيَّة  التَّ�سوية  اأ�سا�ُص  وهي  ائف،  الطَّ وثيقة  يف 

وائف،  للطَّ برملانًا  �سيوخ  جمل�ص  كاإن�ساء  عاجاًل،  اأمراً  َيلَحُظ  ما 

 فيه، كما اأنَّ فيه ما يلحظ اأمراً هو 
ِّ
وائفي جاِل الطَّ ميكُن ح�رُص ال�سِّ

ينق�ُص  ما  ا  اأمَّ ة.  يا�سيَّ ال�سِّ ة  ائفيَّ الطَّ الإزالة  ٍة  تدريجيَّ ٍة  خلطَّ جلنٌة 

لطة.  ال�سُّ مُلماَر�سة   
ٌّ
َدْوَلِتي منوذٌج  فهو   ،

ِّ
التاريخي اُكم  التَّ بفعِل 
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�ساُبق  والتَّ التَّناُزع  ًة يف ظلِّ  امُلماَر�سة، وخا�سَّ اأنَّ هذه  واالأرجح 

ها تقريبًا النَّهُب  على االنتفاع بالدَّولة، قد باتت بال اأيِّ �سابٍط، اإنَّ

امُلت�ساِرَعِة  االأطراِف  ا�ستفزاَز  املمكن  من   .
ُّ
احُلر واالتاُر   

ُّ
احُلر

ائفية، ولكْن  ة الطَّ �سَ على تقدمِي منوذٍج خمتلٍف، ال ُيِخلُّ بامُلَحا�سَ

يقرُنها بالكفاءة. يف الذاكرة حماولُة فوؤاد �سهاب يف هذا ال�سبيل، 

ها تقدِّم، تقريبًا، �سورًة  ة واأنَّ وميكن اتِّخاُذها مثااًل عمليًا، خا�سّ

اَر�سة احُلكم. ُمغاِيَرًة لالإدارة ومُمَ

بية، مهما كان �سعوُرنا    ما من َمهَرٍب من العودة اإىل البدء، اإىل التَّ

بية، يف �ستَّى جماالتها،  بف�ساٍم بني »الوعي« وامُلماَر�سة. فاإن التَّ

اللبنانيَّة، وغالبًا ما تكون  ع اجلماعاِت  املدر�سَة واجلامعَة، توزُّ

حملَّ اإيجاد متايٍز ثقايفٍّ بني الطوائف. قد ال تكون املدر�سُة هي 

اأْوىَل بذلك. لكنَّ املدر�سة  ، فالبيت  ل النق�ساٍم ثقايفٍّ االأوَّ امل�سدَر 

، تقومان بتوحيد هذا االنق�سام وتر�سيخه  واجلامعة، من دون �سكٍّ

اِن،  اإذا كانت اجلامعُة واملدر�سُة ُتعاِر�سَ ة.  واإك�سابه تغطيًة نظريَّ

االأوىل  بية  التَّ البيِت، فهذا يعني و�سُع  بيُة، تربيَة  التَّ من حيُث 

على امِلَحكِّ واإخ�ساعها المتحاٍن ِفْعِلي. على اجلامعة واملدر�سة 

ثقافاته  من  اللبناينُّ  ي�ستمدُّها  التي  لتلك  ُمَناِفَيٍة  تقاليَد  اإر�ساُء 

روايٍة  اإنتاج  ميكن  ال  واملحلِّية.  ائفية  الطَّ ة  واخلا�سَّ ة  الثانويَّ

ٍة واحدٍة للبنان، لكْن ميكُن االتِّفاق على »تخريٍج« ُمالئٍم  تاريخيَّ

واية 
ِّ
الر هذه  مثل  نف�سها.  التَّناُزع  وحلوادِث  االختالف  ملوا�سِع 

ُمَتَماِهَيٍة مع اجلماعة  ٍة غرِي  قد تكون تدريبًا على روايٍة تاريخيَّ

بية  التَّ لي�ست اجلامعة واملدر�سة هما حملَّ  وعلى م�سافة عنها. 

الوحيد، اإذ كما اأ�رصنا �سابقًا دو االإعالم يتعاَظُم يف هذا املجال، 

ٍة  حربيَّ مدر�سٍة  اإىل  ل  يتحوَّ بل  ثانية؛  مدر�سٍة  اإىل  ُل  يتحوَّ ويكاد 

هذا  يف  حقيقيٍَّة  رقابٍة  من  ُبدَّ  ال  ُرها.  وُت�َسعِّ االنق�سامات  ُتغذِّي 

 
ٍّ
 و�سوابَط وا�سحٍة والتزاٍم اأخالقي

ٍّ
املجال، وال ُبدَّ من �سغٍط فعلي

اع. ٍة من ال�رصِّ ٍة و�سيا�سيَّ الإبقاء االإعالم على م�سافٍة مهنيَّ

لي�ص  جمهوريِّني،  بال  ٌة  جمهوريَّ دميقراطيِّني،  بال  ٌة  دميقراطيَّ  

بل  ٌة،  واأَقلَِّويَّ �سعيفٌة  ة  واجلمهوريَّ الدميقراطيَّة  الُقَوى  الأنَّ  فقط 

�سبيل  يف  ًا  ن�ساليَّ تقليداً  منلُك  ال  نا  والأنَّ اأي�سًا.  ٌة  ُمَبعرَثَ ها  الأنَّ

املثقَّفني  ُقوى  تكون  لن  وامُلَواَطنة.  ة  واجلمهوريَّ الدميقراطيَّة 

ل وهلة. ولكنَّ  اً الأوَّ الة جدَّ بيبة وجمعيَّات املجتمع املدينِّ فعَّ وال�سَّ

اإىل  لت  الُقَوى يف حتالٍف ما؟ ماذا لو حتوَّ ماذا لو اجتمعت هذه 

اِت  ِة �سغٍط منتِظمٍة؟ ماذا لو انتظمت جامعاٍت و�سحفًا وحمطَّ قوَّ

ابًا وفّنانون ذوو ح�سور؟ ماذا  اإذاعٍة وتليفزيوٍن وجمعياٍت وكتَّ

مراكَز  نت  كوَّ لو  ماذا  جامعة؟  اأُُطٍر  اأو  اإطاٍر  يف  هذه  انتظمت  لو 

 
َّ
وائفي الطَّ التَّحري�َص  دوريٍّ  نحٍو  على  تنتقُد  منتظمٍة  ُمَراَقَبٍة 

يا�سيَّة والثَّقافيَّة؟ ماذا لو ندَّدت 
َّ
ال�س وتف�سُح تلِّياته يف احلياة 

ا�ستبدادي؟  اأو  عن�رصيِّ  اأو   
ِّ
الدميقراطي ٍه  َتَوجُّ ذاِت  تظاُهَرٍة  بكلِّ 

يا�سيَّة والتنظيمات  
َّ
َحت بالوقائع افتقاَر التقاليِد ال�س ماذا لو َف�سَ

ل�سيا�سات  ٍم  منظَّ بك�سٍف  دت  تعهَّ لو  ماذا  دميقراطيَّة؟  للُمماَر�سٍة 

ة ونتائجها؟ هذا النوٍع من ن�رصٍة اأو �سحيفٍة ُتقدِّم، قد  �سَ امُلَحا�سَ

ٍة خُمتلفة. تكون هي بحدِّ ذاتها، منوذجًا مُلماَر�سٍة اإعالميَّ
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 ا. دميقراطَيّة امُلَواِطن

على  قة 
ّ
من�َس جهوداً  املواطن  دميقراطَيّة  اإىل  االنتقال  يتطَلّب 

ة  جبهاٍت عَدّة. و�سيعر�ص هذا الف�سل للمبادئ العري�سة ال�رصورَيّ

التو�سيات  لهذا االنتقال يف لبنان، كما �سي�ستخل�ص �سل�سلة من 

القريب  املديني  على  العملية  هذه  خلو�ص  االأ�سا�سَيّة  ال�سيا�سَيّة 

واملتو�سط. و�سيتبع ذلك ا�ستخال�ص اأجندة كان قد عر�سها الف�سل 

االأول من هذا التقرير.

عن  ناتة  كونها  يف  ومداها  التو�سيات  هذه  دالالت  وتكمن 

ثالثة عوامل متادفة؛ الفهم املحَدّد للُمَواَطنة من حيث ارتباطها 

بالدميقراطَيّة، ومبا يتجاوز م�ساألة احلقوق وامل�سوؤولَيّات؛ حتليل 

امل�ستقاة  ية 
ّ
احل�س واال�ستنتاجات  بخ�سو�سيته  اللبناين  الو�سع 

وغريهم.  الب�رصية"  للتنمية  الوطني  "التقرير  فريق  معطيات  من 

اأُيّ مزيٍج من ال�سيا�سات �سيقّوي  وال�سوؤال الذي ينبغي طرحه هو: 

ن �سوقنا  التقاليد واالأعراف الدميقراطَيّة، وي�سمن امل�ساواة ويح�سّ

ع  وي�سِجّ وا�سع،   
ّ
واجتماعٍي اقت�سادٍيّ  اأمٍن  اإىل  وُيف�سي  النا�سطة، 

نحو  التّقي  وحركة  االأعمال  قطاع  يف  االإبداعية  املبادرة  روح 

و  ذاته.  الوقت  يف  دائمني  وا�ستقرار  �سالم  �سمان  مع  االأح�سن، 

اأي�سًا  �رصوري  ماهو  التو�سيات  هذه  بني  اأّن  نذكر  اأْن  اليفوتنا 

لتقوية والء املواطنني لدولتهم وبع�سهم لبع�ص بو�سفهم مواطنني.

اإَنّ الفكرة الرئي�سَيّة التي حتكم هذه التو�سيات هي اأَنّ حتقيق دولة 

املواطن يتطَلّب تغيرياً يف القيم وتغيرياً يف ال�سيا�سة. وبكالٍم اآخر، 

�سيتطَلّب حتقيق دولة املواطن عماًل حكوميًا، ف�ساًل عن حتوالت 

ات االإتنَيّة والدينَيّة، وكذلك حماية االأقِلّيات،  ثقافية. فحماية الهوَيّ

يف بلٍد يحت�سن ثماين ع�رصة طائفة دينَيّة، اأمر ال ميكن حتقيقه اإال 

بت�سيخ امل�ساواة بني جميع املواطنني. ويف الوقت ذاته يتطّلب 

 التغيريات واالإ�سالحات ال�سيا�سية املختلفة املطلوبة عقداً 
ٌ
اإقرار

الَدّولة والقطاع اخلا�ِصّ واملجتمع املدين.  بني  اجتماعيًا جديداً 

اأُريد لهذه  اإذا  �ص هذا العقد على التوافق 
ّ
اأن يتاأ�س ومن ال�رصوري 

ك فعاًل نحو دولة املواطن. من هذا املنظور ينبغي 
ّ
البالد اأن تتحر

اعتبار التو�سيات التي نحن يف �سددها حزمة واحدة متكاملة ال 

قة من اأجل االإ�سالح.
ّ
جهوداً متفر

 2. اإعادة املعنى جمَدّداً اإىل النقا�س ال�سيا�سي 

فهي حتِدّد  الدميقراطَيّة.  العملَيّة  الزاوية يف  يا�سة حجر 
ّ
ال�ِس متِثّل 

القَوّة  وتعطيهم  املواطنني  األوف  مئات  بني  امل�سَتَكة  االأهداف 

ٌة  ليختاروا من بني البدائل االنتخابَيّة، وُتنتج توّجهات �سيا�سية عاَمّ

ر يف حياتنا وت�سنع �سيا�سني يعملون على حتقيق م�ساحلنا  توؤِثّ

278
وغريها من امل�سالح، كما تكّون ال�سلطة العامة الالزمة لل�سري قدما.

ويف لبنان توجد اأزمة اليوم تعتي اخلطاب ال�سيا�سي وامل�سارات 

"تاأويالت"  لـ  وا�سٍع  نحٍو  على  �ص 
ّ
يتعَر فالد�ستور  ال�سيا�سية. 

متباينة لبنوده ومواده مبا ّيتفق وم�سالح املجموعات ال�سيا�سَيّة 

املختلفة ولي�ص مبا يخدم الكيان ال�سيا�سي للدولة. وباتت قراءات 

وفق  رف�ص  اأو  قبول  مو�سوع  اليوم  الد�ستوريني  اخلرباء  اأبرز 

وقد  ونهائية.  باّتة  املا�سي  يف  كانت  بعدما  الفئوية  امل�سالح 

بعينها،  طوائف  "حقوق"  حول  العاِمّ  جال 
ّ
ال�ِس من  كثري  متحور 

اخليارات  حول  اأو  املطلوب  الد�ستورِيّ  االإ�سالح  حول  ولي�ص 

وامل�ساواة  العدالة  لتعزيز  الالزمة  ة-االجتماعَيّة  االقت�سادَيّ

خطاب  مرجعية  وتكمن  للجميع.  ة  الب�رصَيّ والتنمية  والنمو 

"احلقوق" هذا يف �رصاع اقليمي اأو�سع على ال�سلطة، والعالقة له 
بحقوق املواطنة الفعلية للجماعات التي يزعم اأ�سحاب اخلطاب 

اأّنهم ميّثلونها، اأو حتى باأي مفهوم من مفاهيم امل�سلحة الوطنية. 

وعلى �سعيٍد مماثل، فاإَنّ العملَيّة الربملانَيّة، مدماك الدميقراطَيّة، 

لل. فقد اأُقِفَل الربملان طيلة �سنة ون�سف �سنة نتيجة  اأ�سيبت بال�َسّ

اأزمة �سيا�سية م�ستع�سية بني جمموعات لها روؤى مت�ساربة عن 

ة، يف حني  قابة الربملانَيّة على ال�سلطة التنفيذَيّ
ّ
لبنان، فتعطلت الَر

ايدي الربملانيني واالأحزاب  اأدوات يف  الوطنَيّة  الق�سايا  اأ�سحت 

الربملان،  خارج  ال�سعبية  ونيل  املواقف  لت�سجيل  ال�سيا�سَيّة 

وال�سَيّما يف و�سائل االإعالم املحلية. عالوًة على ذلك، واأكرث من 

اأو   
ّ
�سيا�سٍي اأِيّ م�رصوٍع  "نقا�ص" حول  اأي  وقٍت م�سى، �سار  اأِيّ 

املذهبَيّة  الطائفَيّة/  امل�سالح  عد�سة  عرب  يتّم  توجيهية  تو�سية 

ال�سِيّقة ومبا يتفق ووجهة نظرها دون اعتبار الأثرها العام على 

الوطن باأكمله.

هذا  معاجلة  كيفَيّة  على  االآن  النقا�ص  يتّكز  اأن  ال�رصوري  ومن 

ُيقِوّ�ص  بل  فح�سب،   
َّ
الدميقراطي الِنّظام  يهِدّد  ال  الذي  الو�سع 

النقا�ص  هذا  مثل  يحّدد  اأن  ويجب  اأي�سًا.  النيابي  الَتّمثيل 

بال�رصورة، روؤيًة مقبولًة للبنان وو�سيلة الو�سول اليها. ويف هذا 

�سات لتكون اأكرث 
ّ
ال�سياق ينبغي التكيز على كيفَيّة اإ�سالح املوؤ�َس

فعالية واإن�سافًا و�سفافية، وعلى كيفَيّة دعم االأطراف ال�سيا�سَيّة 

امل�سوؤولة.  ال�سيا�سية  املمار�سات  وكذلك  بامل�سوؤولية   
ّ

احل�ص ذات 

واالإ�سالح  الربملاين  االإ�سالح  ت�سمل  اأن  كهذه  عملية  �ساأن  ومن 

االنتخابي.

الدميقراطَيّة  �سمات  معاجلة  اإىل  النقا�ص  هذا  يحتاج  كذلك 

بها  مور�ست  التي  فالطريقة  لبنان.  بها  يخّت�ص  التي  التوافقَيّة 

الدميقراطية التوافقية يف لبنان حتى اليوم جعلتها اأداًة ُتناِق�ُص 

ة  العاَمّ امل�سلحة  واإعالء  كال�سفافَيّة  االأ�سيلة  الدميقراطَيّة  اأ�س�ص 

لبنان  الَتّوافقَيّة يف  الدميقراطَيّة  وُتقيم  ة.  اخلا�سَّ امل�سلحة  على 

اإئتالفًا احتكاريًا �سيا�سيًا حاكمًا من �ساأنه اأن ُيفاِقَم خطر اندالع 

االجتماعَيّة الق�سايا  تاهله  خالل  من  اأكرب،   
ّ
جمتمعٍي نزاٍع 

الف�سل ال�ساد�س
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ويف  اليومَيّة.  النا�ص  حلياة  ة  احليوَيّ االأهمية  ذات  ة  واالقت�سادَيّ

حيث  والنم�سا،  فنزويال  تربَة  اللبنانيُة  التجربُة  ُت�َساِبُه  هذا 

�سات 
ّ
�سيا�سيًا ملوؤ�َس توزيعًا  بالفعل  ال�سيا�سَيّة  امل�ساركة  اأ�سبحت 
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الَدّولة تتقا�سمها املجموعات الرئي�سَيّة.

اأنف�سهم  يف  الِثّقة  اللبنانُيّون  ي�ستعيد  اأن  العملَيّة  هذه  وتتطَلّب 

التي  الروؤية  الو�سع وحتقيق  هذا  اخلروج من  على  قدرتهم  ويف 

يتمنونها لبلدهم.

2.1 روؤية للبنان ودور للَدّولة

العملية  اىل  االعتبار  اإعادة  لعملية  االأ�سا�سية  املكونات  من 

ال�سيا�سية الدخول يف نقا�ص وطني حول روؤية اللبنانيني لوطنهم. 

ومن ال�رصوري اأن يجيب نقا�ص كهذا عن ال�سوؤال التايل. ما الذي 

يجعل لبنان وطنًا اأو اأمة )Nation( وكيف ميكنه حتقيق التوازن 

بني حقوق املواطنني االأفراد وبني حقوق الطوائف، اأو على نحو 

ائفَيّة؟ ويف مثل  ة الَطّ دَيّ اأو�سع بني متطَلّبات امُلَواَطنة وبني التعُدّ

ال�سيا�سَيّة  االإيديولوجيا  من   نوعًا  ائفَيّة  الَطّ تكون  ال�سياق  هذا 

التي الميكنها اأن تقوم اإاّل داخل الَدّولة ولي�ص خارجها. وي�سبح 

، وهو ما ي�سمح بتكاثرها   للطائفية دورها االأهُمّ
ُّ
يا�سي

ّ
الدور ال�ِس

على خمتلف م�ستويات املجتمع ويف حلباٍت اأخرى.

�سكٌل  لهما  اأَوّ لبنان؛  َحَكَما  املعنى،  بهذا  فل�سفَيّان،  ُعرفان  ة  ثَمّ

من التعّددية يدعو اإىل الَتّواُفق بني املجموعات الطائفَيّة الكربى 

يدعم  الذي  املنفتح  الفكر  وثانيهما   
280

الَتّواُفقَيّة(، )الدميقراطَيّة 

حاول  لقد  ما.  طائفٍة  يف  كاأع�ساء  ولي�ص  كاأفراد  االأفراد  حقوق 

ائف التوفيق بني هذين املوقفني باإدخال مواد ت�سمن  د�ستور الَطّ

وائف، كما حقوق االأفراد يف العملَيّة ال�سيا�سَيّة، و�سعي  حقوق الَطّ

بالتايل اىل معاجلة امل�سائل التي طاملا خلقت انق�سامات عميقة 

من  وكانت  اللبنانَيّة،  وؤون  ال�ُسّ يف  اخلارجَيّة  الت  التدُخّ لت  و�سَهّ

ُبِنَيت  وقد  عامًا.  ع�رص  خم�سة  دامت  التي  االأهلية  احلرب  اأ�سباب 

القائلة  الفر�سية  على  الطائف  اتفاق  اأدخلها  التي  التعديالت 

الطائفَيّة  ة  دَيّ التعُدّ مبعنى  )ولي�ص  الكامل  مبعناها  ة  التعُدّدَيّ اإَنّ 

فح�سب( غري ممكنة اإال يف دولٍة مدنَيّة. وبتعبرٍي اآخر، فاإَنّ حقوق 

بيد  ممكنًا.  اأمراً  ة  دَيّ التعُدّ يجعل  ما  هي  الدميقراطَيّة  امُلَواَطنة 

القائم بني بع�ص  ائف والتناق�ص  الَطّ التنفيذ اجلزئي الإتفاق  اأَنّ 

�سي 
ّ
مواده، والتّدخل ال�سيا�سي/الطائفي يف عملَيّة االإ�سالح املوؤ�َس

الَدّولة  بناء  عملية  كّلها  قّو�ست  عوامل  الق�سائي،  النظام  ويف 

املدنَيّة خالل ال�سنوات الثماين ع�رصة املا�سية.

البلد  اأَنّ  اللبنانيني على  اتفاق  اأنه برغم  اأ�سبح وا�سحًا هو  وما 

على  مّتفقني  لي�سوا  فاإّنهم  ة،  حاَدّ ووطنَيّة  �سيا�سَيّة  اأزمة  يعاين 

اهان رئي�سَيّان: ة اِتّ دد ثَمّ و�سيلة اخلروج منها. ويف هذا ال�سَّ

�سات 
ّ
اأَنّ بناء املوؤ�َس مدنَيّة ترى  قانونَيّة -  د�ستورَيّة -  مقاربة 

وحتقيق امل�ساواة بني املواطنني هما وحدهما الطريق اإىل اخلروج 

االأحزاب  رئي�سية  ب�سورة  املوقف  هذا  وي�ستقطب  االأزمة.  من 

ويعترب  وال�سباب،  املهنَيّة  واجلمعيات  الالطائفَيّة  ال�سيا�سَيّة 

انتماءاتهم  اأن تنح�رص يف  اأكرث من  اللبنانيني املتعِدّدة  ات  هوَيّ

غري  واإيديولوجَيّات  اأفكاراً  اأي�سًا  املوقف  هذا  وي�سمل  الدينَيّة. 

دينَيّة. ويرى الذين يتبّنون هذه املقاربة اأن الدور الرئي�سي للبنان 

للبنان  والميكن  والَتّ�سامح؛  الِدّيني  للَتّعاُي�ص  رمزاً  يكون  اأْن  هو 

اال�سطالع بهذا  الدور اإاّل اإذا طّهَر نظامه من الطائفية.

اأقلَيّات  من  ٌن  مكَوّ لبنان  اأَنّ  ترى  التي   
ّ
الطائفِي امليثاق  مقاربة 

دينَيّة يتعاي�ص بع�سها مع بع�ص �سمن اإطار الَدّولة واأَنّ امليثاق 

تعاُي�سًا  ن  يوؤِمّ ما  الرئي�سَيّة هو  الدينَيّة  الوطني بني املجموعات 

االأزمة  ملعاجلة  االأف�سل  املدخل  وهو  الطوائف،  بني  �سلميًا 

هي  تكون  اأن  االأفراد  بحقوق  ُيفَت�ُص  وهنا  الراهنة.  اللبنانَيّة 

منت حقوق جميع الطوائف الدينَيّة،  ذاتها حقوق طوائفهم، واإذا �سُ

ُت�سَمن حقوُق االأفراد. وبتعبري اآخر، فاإَنّ تاُهل الواقع الطائفي 

يف لبنان، كما يرى املدافعون عن هذا املوقف- اإْن هو اإال قفزة 

يف املجهول، حَتّى ولو وافق العديد منهم على اأَنّ لبنان يحتاج 

 اأبعد من حماوالت املحافظة على التوازن الدقيق بني 
ّ
ي اإىل امُل�سِ

اأن  ناته املختلفة. وهذا هو املطلوب بالتحديد بعد  عات مكِوّ
ّ
تفر

اإتنيًا وثقافيًا ودينيًا- عن�رصاً  اأ�سبحت املجتمعات املتعددة - 

تديد  اإىل  املتطِلّعة  الطوائف  من  العديد  اىل  بالن�سبة  رئي�سيًا 

ة. جاالت اجلارية حول الهوَيّ
ّ
نف�سها يف خ�سّم ال�ِس

االنق�سامات  يتطابقان مع  املوقفني ال  اأَنّ هذين  بالذكر  وجدير 

على  موجودون  منهما  كٍلّ  اأن�سار  اأَنّ  ذلك  البالد،  يف  ال�سيا�سَيّة 

اأن�سار  يبدو  ذاته،  الوقت  يف  الراهن.   
َّ
ال�سيا�سي اخلالف  جابني 

املوقف االأول اأ�سعف كثرياً من الناحية ال�سيا�سَيّة وغري قادرين 

اخلروج من هذه  �سبل   ميكنه حتديد 
ّ
�سيا�سٍي فر�ص خطاٍب  على 

اإىل تفريغ  ال�سلل بالتايل  ى هذا  اأَدّ االأزمة وو�سائل تنفيذها. وقد 

ده من داللته.
ّ
 من م�سمونه وجَر

ّ
اخلطاب ال�سيا�سِي

وُيف�سي بنا هذا اإىل طرح ال�سوؤال االأ�سا�سي: هل ي�ستطيع اللبنانيون 

حتقيق التوافق بني امُلَواَطنة )بو�سفها حقوقًا وموجباٍت وفر�سًا 

مت�ساوية( والطائفَيّة ال�سيا�سَيّة يف لبنان، اأو بني هوّيَتيْهم املدنَيّة 

بكالٍم  الطائفَيّة/املذهبَيّة؟  اأو  املجتمعَيّة  تهم  وهوَيّ وال�سيا�سَيّة 

اآخر، هل ي�ستطيع اللبنانيون العي�ص بع�سهم مع بع�ٍص باعتبارهم 

مت�ساوين وخمتلفني يف اآٍن؟ اإَنّ االإجابة عن هذا ال�سوؤال، وبالتايل 

حتديد روؤيٍة للبنان املنتقل نحو دولة املواطن، تفت�ص خو�ص 

املتداخلة  والق�سايا  امل�سائل  �سل�سلة من  اأكرث عمقًا حول  نقا�ٍص 

دولته  ودوِر  للبنان  م�ستقبلية  روؤيٍة  اأي  على  ر  وتوؤِثّ رت  اأَثّ التي 

ومواطنيه. ومن ذلك ما يلي:

اعتبار  لديهم  لي�ص  اأفراٍد  من  اللبناين  املجتمع  يتكَوّن  هل    

للطوائف، اأم هل يتكَوّن من طوائف لي�ص لديها اعتبار لالأفراد؟ اأم 

 ي�سعى اإىل اإن�ساء عَدّة طرق لوجوده، بحيث 
ٌّ
هل هو بناء اجتماعي

ورة، اأحُدها االآخر. ال يلغي، بال�رَصّ

Raghid el Solh, 2007, Consociational Democracy in Lebanon,279 
UNDP and the Parliament of Lebanon.
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   هل يجب اأن حُتَكم العالقات بني الدولة واملواطن بالد�ستور اأم 

ر الد�ستور  بامليثاق الوطني؟ اأو هل يجب اأن حُتَكم بكليهما فيوؤِطّ

الدولة  عالقة  الوطني  امليثاق  ر  ويوؤِطّ باالأفراد،  الدولة  عالقة 

بالطوائف؟ ما هي الدرو�ص التي يجب تعّلمها من احلرب االأهلية 

والنزاع االأهلي الالحق؟

يف  للدميقراطَيّة  املحِدّدة  العوامل  هي  ما  دد،  ال�سَّ هذا  ويف    

التي عرفها لبنان منذ  ال�سيا�سَيّة  لبنان؟ وكم كانت املمار�سات 

اال�ستقالل فّعالة يف املحافظة على الدميقراطية؟ واإذا كان على 

اإذاً  هي  فما  احلايل،  الَتّواُفقي  بالنموذج  ملتزمًا  يبقى  اأن  لبنان 

املطّبات التي ينبغي التعامل معها؟ 

– كما  الدولة  اأن  ياق؟ 
ّ
ال�ِس الَدّولة يف هذا  اأُيّ دوٍر ت�سطلع به    

اعات  ّ �رصِ نتاج  هي  التقرير-  هذا  من  ل  االأَوّ الف�سل  يف  ُذكر 

وكذلك  اأو�سواها(   ... ًة  دينَيّ اأم  ًة  اقت�سادَيّ هذه  )اأكانت  جمتمعَيّة 

اعات ومفاو�ساتها. من هذا املنظور، هل الَدّولة  موقع هذه ال�رِصّ

اأداٌة لتوزيع ال�سلطة بني الطوائف، كما هي احلال اليوم، فال تهتُمّ 

ز على  اإّذاك باملواطنني كاأفراد؟ اأم هل ينبغي على الَدّولة اأن ترِكّ

اتهم املتعِدّدة؟  حقوق املواطنني وواجباتهم بغ�ِصّ النظر عن هوَيّ

ة الوجود  فحقوق الطوائف يف هذا التوّجه االأخري تقت�رص على حرَيّ

وائف الدينَيّة. والتعبري، وهي حرية ُملزمة لكٍلّ من الدولة والَطّ

املرتبطة  املحَدّدة  ة  واالقت�سادَيّ االجتماعَيّة  احلقوق  هي  ما    

ة ويحتكر  م باأدوات القَوّ بكٍلّ من هذه اخليارات؟ من ذا الذي يتحَكّ

و�سائل العنف؟

  اأي دوٍر ينبغي اأن ي�سطلع به لبنان يف املنطقة؟ هل عليه اأن 

قها اخلالفات؟ هل عليه اأن يقِدّم 
ّ
ميِثّل ج�رصاً بني جمموعات  تفر

َج�رْصِ  على  يعمل  اأن  عليه  هل  لمي؟ 
ّ
ال�ِس التعاُي�ص  مفادها  ر�سالًة 

اأن يكون م�رصحًا  اأم هل عليه  االآخرين؟  اأو�ساط  االختالفات يف 

تدور عليه ال�رصاعات االإقليمَيّة؟ ما هو دور الَدّولة يف هذا امل�سار 

وماهي ادوار الطوائف واالأطراف ال�سيا�سَيّة املختلفة؟

2.2 الَثّقافة ال�سيا�سَيّة

الدميقراطَيّة.  للُنّظم  ًا  رئي�سَيّ نًا  مكِوّ ل  ي�سِكّ واعيًا  جمهوراً  اإَنّ 

دولتهم  اأعمال  مراقبة  يف  حا�سٍم  بدوٍر  ي�سطلعون  فاملواطنون 

من  وبالرغم  لبنان،  ويف  الر�سميني.  امل�سوؤولني  وحما�سبة 

ال�سيا�سَيّة  الَثّقافة  تت�سّم   املرتفعة، 
ّ
الت�سُيّ�ص املجتمعِي م�ستويات 

قة 
ّ
دد، من ال�رصوري بذل جهود من�َس ب�سعف �سديد. ويف هذا ال�سَّ

رئي�سَيّة  مو�سوعات  حول  ال�سيا�سَيّة  الَثّقافة  لتعزيز  ومتوا�سلة 

ال�سيا�سي  الكيان  اإىل  بالن�سبة  ًة  اأ�سا�سَيّ العموم  وجه  على  ُتعترب 

مقِدّمته  وال�سَيّما  الد�ستور،  ت�سمل  املو�سوعات  هذه  اللبناين. 

الوزاري  والبيان  االإن�سان،  حلقوق  العاملي  باالإعالن  والتزامه 

الوطني  امليثاق  عن  يختلف  الذي  االوىل  اال�ستقالل  حلكومة 

ائف، كما ورد يف الف�سل االأول من هذا التقرير. ود�ستور الَطّ

ذلك  يف  مبا  جبهاٍت،  عَدّة  على  النقا�ص  هذا  يجري  اأن  وينبغي 

التعليم والربملان واملجتمع املدين واالإعالم.

هذه  العايل  والتعليم  التبية  وزارة  تدمج  اأن  ميكن  التعليم:    

والتاريخ(  املدنَيّة  )كالتبية  التدري�ص  مناهج  �سمن  املوا�سيع 

بطريقة منهجية و�ساملة.

�سٍة 
ّ
  الربملان: ميكن اأن يعمل الربملان اللبناين على اإن�ساء موؤ�َس

يكون دورها تعزيز الثقافة ال�سيا�سَيّة يف اأو�ساط العامة والنخبة 

�سٍة كهذه العمل 
ّ
ال�سيا�سَيّة، وحت�سينها. وميكن اأن يكون دور موؤ�َس

اكة مع املجتمع املدين لتزويد الربملانيني مبعلومات  كقناًة لل�رَصّ

يف  الدميقراطي  احلكم  عن  واأبحاث  ال�سيا�سية  التوجّهات  عن 

به  يقوم  الذي  العمل  على  العام  الراأي  اإطالع  وكذلك  لبنان، 

املجل�ص النيابي.

)املنظمات  املدين  املجتمع  لهيئات  ميكن  املدين:  املجتمع    

تقوم  اأن  اإلخ...(  النقابات،  ال�سيا�سَيّة،  االأحزاب  احلكومية،  غري 

بدوٍر نا�سٍط يف تعميم هذه املبادئ على كافة قطاعات املجتمع 

وت�ستطيع القيام بذلك عرب اخلطوات التالية:

تنظيم ور�ص عمل حملَيّة على م�ستوى القواعد ال�سعبية تتناول  

ن  و�ستت�سَمّ امُلَواَطنة.  ومعاين   
ّ
الدميقراطِي احلكم  مو�سوع 

امُلَواَطنة  حقوق  حول  مناق�سات  ورة  بال�رَصّ الور�ص  هذه 

وواجباتها ودور املواطنني يف �سياٍق دميقراطي.

اإعالم   وو�سائل  اإعالنية  وكاالت  مع  �رصاكات  يف  الدخول 

خمتلفة لتويج البنود الرئي�سية لن�سو�ص املناق�سات اأعاله 

وجعلها متاحة على اأو�سع نطاق جماهريي ممكن.

لتعزيز   املعنِيّني  من  وغريهم  برملانيني  مع  �رصاكات  عقد 

الرقابة املدنَيّة على اأداء الدولة يف جماالت حقوق االإن�سان. 

الربملانيني  بني  �رصاكات  بناء  اجلُهد  هذا  ي�سمل  اأن  وميكن 

حقوق  ق�سايا  على  العاملة  والوطنَيّة  الدولَيّة  واملنظمات 

االأداء  لقيا�ص  ُمعينة  ات  موؤ�رِصّ تميع  ميكن  كذلك  االإن�سان. 

امل�ساهمة  اأي�سًا  ذلك  �ساأن  ومن  الق�سايا.  هذه  معاجلة  يف 

واملعايري  العاملية  االإن�سان  حقوق  مفاهيم  تر�سيخ  يف 

الدميقراطَيّة يف املمار�سات اليومَيّة.

 3. جتذير امل�ساواة نهائيًا 

ر على  من الوا�سح اأَنّ اأي نقا�ص حول روؤية م�ستقبلية للبنان �سيوؤِثّ

دور الَدّولة يف كل القطاعات. لكْن، بالنظر اإىل تعاقب االأحداث خالل 

�سات، بات االنتقال 
ّ
الفتة االأخرية واال�ستقطاب املتزايد لكِلّ املوؤ�َس

اإىل لبنان ليخرج من  ًا بالن�سبة  اإىل دولة املواطن �رصطًا �رصورَيّ

ورطته الراهنة. وهذا يعني اأَنّ عالقات الَدّولة مع املواطن حتتاج 

واال�ستدامة.  والعدالة  امل�ساواة  اأ�سا�ص  على  تعريف  اإعادة  اإىل 

اإ�سالحيًا  قانونيًا  د�ستوريًا/  عمٍل  اإطار  بدوره  يتطَلّب  وهذا 

ي�سمح  انتخاب  وقانون  ال�سخ�سية  لالأحوال  مدنيًا  قانونًا  ي�سمل 

النوعية يف االإ�سالح االجتماعي  ، وتركيزاً على 
ّ
بتمثيٍل الطائفٍي

 
ٌّ
مبني ذلك  وكل  الو�سول.  اإمكانية  على  فقط  ولي�ص  واالقت�سادي 

اللبنانِيّني. للمواطنني  املكفولة  الراهنة  ة  الد�ستورَيّ احلقوق  على 
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3.1 احلقوق ال�سيا�سَيّة والوظائف احلكومية

وتنطوي  االنتخابَيّة  العملَيّة  ال�سيا�سَيّة  امُلَواَطنة  حقوق  تتجاوز 

معاملة  يف  احلَقّ  ت�سمل  التي  االأخرى  احلقوق  من  مروحٍة  على 

ناق�سنا يف  ال�سادق. وكما  التَّمثيل  واحلَقّ يف  عادلة ومت�ساوية 

ي املفرط للطائفَيّة ال�سيا�سَيّة والَزّبائنَيّة  الف�سل الثالث، فاإَنّ التف�ِسّ

اإىل  الَتّوازن  اإىل حٍد بعيد. واإعادة بع�ص  اأ�سعف هذه احلقوق  قد 

العالقات بني الَدّولة املواطن تتطَلّب تغيرياً يف القيم والَثّقافة اأو 

�سات الَدّولة 
ّ
 ال�سائد يف موؤ�َس

ّ
انتقااًل من منطق االنق�سام الطائفِي

بعدم  ثابتة  �سمانات  واالأقِلّيات  واملذاهب  وائف  الَطّ اإعطاء  اإىل 

التمييز �سدها. ولدفع هذه العملَيّة قدمًا ينبغي القيام مبا يلي:

للُمَواَطنٍة؛ قانوٍن مينح املغتبني احلق يف  �سِنّ قانوِن جديد    

يكونوا  )كاأن  املعايري  من  جملًة  ا�ستوفوا  اإذا  اللبنانية  امُلَواَطنة 

اأو  ال�سنني،  من  معنّي  لعدٍد  فيه  عا�سوا  اأو  لبنان،  يف  مولودين 

القانون اجلديد  اإلخ...(. ومبوجب هذا  دائمة فيه،  اإقامًة  ميتلكون 

لزوجها  جن�سيتها  منح  حَقّ  اللبنانَيّة  املراأة  تنال  اأن  ينبغي 

االأجنبي والأوالدها. مبوازاة ذلك، يجب اإعادة النظر يف اإجراءات 

خالل  حدث  مثلما  كبرية  ملجموعات  اللبنانَيّة  اجلن�سية  منح 

 ي�ستويف املعايري 
ّ

د ِمْن اأَنّ َمْن ُجِن�ص اأوائل الت�سعينات، بغية التاأُكّ

�سكاين،  اإح�ساء  اإجراء  يجب  القانون  هذا  اإقرار  وعقب  اجلديدة. 

وهو �سيكون االأول منذ اإح�ساء عام 1932.

املتعلق  البند  ة  وخا�سّ كاماًل،  تنفيذاً  ائف  الَطّ اِتّفاق  تنفيذ    

اإلغاء  باإن�ساء جمل�ص �سيوخ مكَوّن من قادة الطوائف، وبعد ذلك 

طائفية جميع الوظائف احلكومية.

القطاع  في  راً الختيار موَظّ اعُتمدت موؤَخّ التي    تنفيذ املعايري 

يف  النظر  العملَيّة  هذه  وت�سمل  املهنَيّة.  اجلدارة  على  بناء  العام 

طلبات التوظيف على نحو مغفل ومن خالل جلان اختيار موؤَلّفة 

لني وغري منحازين. اأما عملية االختيار فيجب  من اأ�سخا�ٍص موؤَهّ

جمل�ص  وعلى  العام.  التدقيق  اأمام  ومفتوحة  �سفافة  تكون  اأن 

الوزراء تنفيذ تو�سيات جلنة االختيار.

ع اإن�ساء اأحزاب من    و�سع قانون جديد لالأحزاب ال�سيا�سَيّة ُي�سِجّ

اأن ُيخ�سع القانون اجلديد هذه االأحزاب  طوائف خمتلفة. ويجب 

للمراقبة العامة عن كثب.

  تعزيز النظام الق�سائي بطرٍق ت�سمن ا�ستقالليته ورقابته على 

ة. ال�سلطة التنفيذَيّ

االإ�سالحات  اأهُمّ  النتخاب،  قوانني  يف  النظر  اإعادة  لعّل    

والتمثيلَيّة  العامة  للوظائف  ح  والت�ُسّ االقتاع  فحُقّ  املذكورة. 

هو حق اأ�سيل من حقوق امُلَواَطنة. وكما جاء يف الف�سل الثالث، 

فقد قِوّ�ست هذه احلقوق ب�سبب قانون انتخابي غري م�ستقر جرى 

منذ  مّتت  انتخابَيّة  دورة  ع�رصة  ثالث  يف  مرات  ت�سع  تغيريه 

اإال  اال�ستقالل واالإ�رصار على تطبيق قانون ال ياأخذ يف اعتباره 

التمثيل الطائفي. عالوًة على ذلك، ُيبطل �رصط ت�سويت املقتعني 

يف اأماكن والدتهم ولي�ص يف اأماكن اإقامتهم، قدرتهم على التاأثري 

مبا�رصة يف البيئات التي يعي�سون فيها.

اإن�ساء  جلهة  ائف  الَطّ اتفاق  تنفيذ  عدم  يوؤدي  ذلك،  موازاة  يف 

جمل�ص لل�سيوخ ي�سُمّ القادة الطائفيني، كخطوة اأوىل على طريق 

للمواطنني  املدين  الو�سع  تقوي�ص  اإىل  الربملان،  طائفَيّة  اإلغاء 

اٍت م�سبقة التحديد. واإلغاء طائفَيّة  و�سجنهم �سمن وحدات وهوَيّ

الالطائفية  االعتبارات  ميّكن  الذي  الوحيد  ال�سبيل  هو  الربملان 

الإنتخاب املر�سّحني من ممار�سة فعلها وتاأثريها، وُيعيد املعنى 

اىل ال�سيا�سة والعملية ال�سيا�سية.

يف هذه املرحلة، �ست�ستلزم اإعادة النظر هذه اإقرار م�رصوع قانون 

�سفقة  باعتباره  عيوٍب،  من  َي�ُسوُبُه  ا  مَمّ بالرغم  بطر�ص،  )فوؤاد( 

ذلك  اعتبار  ويجب  بالتجزئة.  ولي�ص  واحدة،  ورزمة  متكاملة 

خطوًة اأوىل نحو اإلغاء طائفَيّة الربملان بالكامل. و�سي�سمن نظام 

اأقل  ُينتخب  اأن  القانون  املقتح يف م�رصوع  املزدوج  الت�سويت 

 يف 
ّ
من ن�سف الربملان بقليل على اأ�سا�ص مبداأ الَتّمثيل الالطائفِي

الباقي عرب  ُينتخب  التاريخَيّة، يف حني  ال�ست  لبنان  حمافظات 

يجمع  وبذلك  اأ�سغر.  انتخابَيّة  دوائر  اأ�سا�ص  على  اأكرثي  اقتاع 

م�رصوع قانون بطر�ص بني االتاهني املتعار�سني اللذين ي�سري 

فيهما اجل�سم ال�سيا�سي اللبناين. فهو يحاول املزاوجة بني نظامني 

كمواطنني  للناخبني  مزدوجة  هوية  على  ينطويان  اإنتخابّينْي 

وكاأع�ساء يف طوائف دينَيّة اأو مناطق جغرافَيّة حمَدّدة. ُي�ساف 

اىل ذلك اأنه يعك�ص توزيع ال�سكان الدميغرايف واجلغرايف الراهن، 

الأن اإبقاء املواطنني مرتبطني مبواطنهم االأ�سلية يقوي والءاتهم 

البدائية. وت�سّمن م�رصوع القانون اإ�سالحاٍت اأخرى كخف�ص �سِنّ 

االقتاع اإىل الثامنة ع�رصة وفر�ص الرقابة على متويل احلمالت 

 الربملان موؤخراًَ بع�ص عنا�رص 
ّ
االنتخابَيّة ونفقاتها، اإلخ. وقد اأقَر

 -اأال 
ُّ
منفردة من م�رصوع القانون، يف حني مل َيْلَق هدُفُه االأ�سا�سي

وهو اإلغاء الطائفَيّة- �سوى التجاُهل من قبل الربملان.

3.2 قوانني الأحوال ال�سخ�سية

اأعاد الد�ستور اللبناين لعام 1990 تعريف دور الَدّولة اإىل درجٍة ما 

بتثبيت حيادها االإيجابي اإزاء جميع الطوائف اللبنانَيّة، واعتمد 

اأ�سا�سيًا  مبداأً  االإن�سان  حلقوق  العاملي  االإعالن  ذاته  الوقت  يف 

االأ�سخا�ص  بحقوق  بالتايل  فاأعتف  اللبنانَيّة،  ال�سيا�سة  ل�سنع 

لقوانني  احلايل  التنظيم  اأَنّ  غري  طوائفهم.  عن  م�ستقلني  كاأفراد 

االأحوال ال�سخ�سَيّة ي�سع جميع ال�سوؤون ال�سخ�سَيّة والعائلَيّة حتت 

لبنان.  يف  ر�سميًا  بها  املعتف  ع�رصة  الثماين  الطوائف  اإ�رصاف 

يتعَلّق  ما  يف  املواطنني  بني  ة  جوهرَيّ الم�ساواة  ذلك  ويخلق 

والو�ساية على  الطالق  بينها  ال�سوؤون، من  مبجموعة كبرية من 

االأطفال واملرياث، اإلخ. واخلطري يف االأمر اأن هذا التنظيم ُي�ستخدم 

ذريعة الإنكار حق املراأة اللبنانَيّة يف منح جن�سيتها اللبنانَيّة اإىل 

زوجها غري اللبنايِنّ اأو الأطفالها املولودين الأٍب غري لبناين.

ولتحقيق امل�ساواة بني املواطنني يف هذا املجال، وبالتايل بالوفاء 

اإحداث  من  ُبَدّ  ال  اللبناين،  الد�ستور  عليها  ين�ُصّ  التي  املعايري 

اأَنّ  التعديالت الت�رصيعَيّة والق�سائَيّة املدرجة اأدناه. وبالرغم من 

من  وا�سعة  �رصائح  من  قوى  بدعم  املقتحات حتظى  هذه  بع�ص 
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ال�سعب اللبناين، فاإَنّ تنفيذها �سيتطَلُّب اإرادة �سيا�سَيّة كبرية وجهوداً 
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حل�سد التاأييد لها، وال�سَيّما يف اأو�ساط خمتلف القادة الِدّينِيّني:

القوانني املدنية

يف  القانونَيّة  بال�رصعَيّة  تتمَتّع  عائلَيّة  حماكم  نظام  اإن�ساء    

االأطفال  على  الو�ساية  ذلك  يف  االأ�رصة-مبا  ب�سوؤون  يتعَلّق  ما 

ونفقات املطَلّقات- ف�ساًل عن �سلطة حماية الن�ساء وال�سغار يف 

ال�رصوري  ومن  االأطفال.  اإىل  االإ�ساءة  اأو  املنزيل  العنف  حاالت 

اأخت�سا�سيني اجتماعيني واأطباء وطاقات  اأن ي�سمل هذا النظام 

ب�رصية اأخرى لكي يعمل كما يجب. ويف هذا ال�سياق ينبغي رفع 

اإمكانية ربط نفقة الزوجة  �سّن ح�سانة االأطفال وتوحيدها، مع 

املطلقة مبعيار اأو قيا�ص مو�سوعي مثل احلّد االأدنى لالأجور.

هذا  ومثل  ال�سخ�سَيّة.  لالأحوال  اختياري  مدين  قانون  تنفيذ    

القانون �سيدعم حرية االختيار للمواطنني اللبنانيني، و�سيحافظ 

يف الوقت ذاته على الو�سع االأعتباري ملختلف الطوائف الدينية. 

وتتجّلى احلاجة اإىل قانوٍن كهذا يف الالم�ساواة الكبرية ال�سائدة 

بني املواطنني يف �سوؤون االأحوال ال�سخ�سَيّة، ويف العدد املتزايد 

نظر  وجهة  ومن  لبنان.  خارج  تتّم  التي  املدين  الزواج  حلاالت 

ة ل�سمان  قانونَيّة، فاإَنّ �سَنّ مثل هذا القانون ُيعترب خطوًة �رصورَيّ

متا�سك النظام القانوين اللبناين وان�سجامه يف ما يتعَلّق باالأحوال 

العائلَيّة وال�سخ�سَيّة. وكما قال القا�سي اللبناين جون قِزّي بحق 

فاإَنّ النظام اللبناين بو�سعه الراهن "ي�سع الق�ساة اللبنانيني يف 

ين الأْن ي�سبحوا 
ّ
هم يجدون اأنف�سهم م�سطِر  الأَنّ
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املدين مبوجبها.  الزواج  تتّم عقود  التي  القانونية  بالنظم  خرباء 

اأر�سية م�ستكة من  الإقامة  اأ�سا�سي  قانون كهذا �رصط  اإّن و�سع 

الطائفية  هيمنة  واإنهاء  اللبنانيني  للمواطنني  املدين  العمل 

البالد. التي جرتها على  التق�سيمية والعنفية  ال�سيا�سية والنتائج 

يف  للم�ساواة  �سيًا 
ّ
موؤ�س اإطاراً  ي�سع  اأن  كهذا  لقانون  ميكن  كذلك 

االأحوال ال�سخ�سَيّة، �سواء بني اجلن�سني اأو بني االأفراد من طوائف 

ومذاهب دينَيّة خمتلفة. وبالن�سبة اإىل املراأة ُيعترب ذلك اأمراً مهمًا 

نظراً اإىل اأّن القوانني احلالية ت�سلب االأنثى ا�ستقالليتهن باإ�ستاطها 

 
ُّ
 عليها يف م�سائل معينة، وعادة ما يكون هذا الو�سي

ّ
وجود و�سي

ذكراً من العائلة، االأمر الذي يقِوّ�ُص عالقاتها باأطفالها على وجه 

االإناث حتت  القوانني  النزاع. وت�سع هذه  اخل�سو�ص يف حاالت 

رحمة االآخرين يف م�سائل االإرث، بل اإنها ترِبّر يف بع�ص احلاالت 

ها. والواقع فعاًل اأَنّ 
ّ
جرائم ال�رصف واأ�سكااًل اأخرى من العنف، وُتقُر

م بعن�رص جن�ساين.
ّ
 غالبًا ما يت�س

َّ
العنف الطائفي

  منح املواطنني حق اللجوء اإىل املحاكم الد�ستورَيّة )كاملجل�س 

الد�ستوري(.

 منح املراأة حق اإعطاء جن�سيتها لزوجها واأطفالها غري اللبنانيني.

 يكون �رصاكة بني وزارة العدل واملنظمات 
ّ
   اإن�ساء مر�سٍد ق�سائٍي

الدولية واملجتمع املدين. ويتمثل دور هذا املر�سد يف مراقبة التقُدّم 

االأحكام  وتوثيق  ال�سخ�سَيّة،  االأحوال  قوانني  جمال  يف  املحَقّق 

والقيام  الق�سايا، ون�رصها وتعميمها،  املَتّ�سلة مبختلف  اجلديدة 

يف الوقت ذاته باإر�ساء ثقافة ال�سابقة القانونية والعمل التاكمي.

املحاكم الدينَيّة

الَرّقابة  ُتقَوّى  بحيث  القانوين،  النظام  من   63 املادة  تغيري    

الهيئة  ذلك  �سيعطي  الدينَيّة.  املحاكم  جمريات  على  الق�سائَيّة 

ة ملحكمة التمييز �سالحية التحُقّق من اأَنّ القوانني الطائفَيّة  العاَمّ

عة ُتطَبّق على نحو متكافئ من قبل املحاكم الدينَيّة.  ويف  املتنِوّ

الوقت ذاته، ينبغي تو�سيع نطاق ال�سلطة الق�سائية لهذه املحكمة 

ة  ل�سمان احتام جميع القوانني حقوق االإن�سان العاملية، خا�سّ

يف ما يتعَلّق بق�سية العنف العائلي.

  توحيد ر�سوم خمتلف املحاكم الطائفَيّة.

    ن�رش اأحكام املحاكم الدينَيّة املختلفة )بعد اإزالة اأ�سماء اأ�سحاب 

االأحكام مادة  ل هذه  ت�سِكّ العالقة حلماية خ�سو�سَيّتهم(، بحيث 

للنقا�ص العام، وال�سَيّما بني اخلرباء و�سَنّاع ال�سيا�سة. 

3.3 امُلَواَطنة الجتماعَيّة

على اجلبهة االجتماعَيّة، ُيعترب اال�ستثمار يف التنمية االجتماعَيّة 

املتكاملة ا�ستثماراً يف اال�ستقرار. فبتعزيز العالقة املبا�رصة بني 

بفر�سة  املواطنون  يفوز  امل�ساواة  وبت�سيخ  واملواطن،  الدولة 

الإعادة حتديد عالقتهم بع�سهم مع بع�ص على اأ�سا�ص جديد اأكرث 

اإىل  الو�سول  تتجاوز  مقاربًة  ذلك  ن  ويت�سَمّ واإن�سانَيّة.  �سموليًة 

يه "�ِسْن"  اخلدمات االأ�سا�سَيّة لت�سمل الفر�سة والنوعَيّة ، اأو ما ُي�سِمّ

تعني  )capability approach(. وهذه  القدرات  مقاربة   )Sen(

ف يف �سّحتهم  تُوَظّ ا�ستثمارات  النا�ص من خالل  قدرات  تو�سيع 

وتعليمهم وقدرتهم على التعامل مع املخاطر التي قد تواجههم.

وملثل هذه املقاربة معنيان �سمنّيان، فهي ت�ستلزم من ناحية عقداً 

اجتماعيًا جديداً ميكنه اأن يحكم العالقة بني كٍلّ من الَدّولة والقطاع 

فني. وهي تفت�ص من ناحية ثانية اأَنّ ال�سيا�سة  اخلا�ِصّ واملوَظّ

االجتماعَيّة ال ميكن اأن تكون بدياًل عن التنمية. ويف لبنان، يجب 

التفكري  اإعادة  ت�سمل  متوازية  م�سارات  عّدة  على  ذلك  يحدث  اأن 

يف احلقوق االجتماعَيّة انطالقًا من وجهات نظر ثالث متداخلة:

  معايري اخلدمات ومتا�سكها مبا يف ذلك اإدماج الفئات املهّم�سة 

وال�سعيفة اجتماعيًا.

حتديد  اآلية  وتفعيل  الجتماعية  التقِدمات  خدمات  تن�سيق   

ن بدوره العائدات االجتماعية.
ّ
اأهدافها مبا يح�س

  اإّن مقاربة اإمنائية اجتماعَيّة متكاملة تتطّلب املحافظة على 

م  كالت�سُخّ حمتملة  �سلبَيّة  تاأثريات  اأية  وتُنّب  مالية  اإ�ستدامة 

ية. ومن ال�رصوري اأن ت�سمل  املايل املرتفع ومعَدّالت النمِوّ املتدِنّ

هذه املقاربة �سيا�سات منٍوّ ل�سالح الفقراء و�رصاكاٍت مع القطاع 

املهني  والتدريب  العايل  التعليم  جماالت  يف  ال�سيّما  اخلا�ص، 

وق�سايا العمالة وخلق فر�ص العمل.

عة لدى القادة الدينيني املختلفني حيال م�ساألة   ملزيد التفا�سيل املتعلقة باملواقف املتنِوّ
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ب�ساأن  اأدناه  املدرجة  التو�سيات  تنطوي  ما�سبق،  على  بناء 

امل�ساواة  تعزيز   )1 هما:  هدفني  على  التنفيذية  ال�سيا�سة 

العالقة  تقوية   )2 املواطنني،  بني  – االجتماعية   االقت�سادية 

ال�سفافية  حت�سني  عن  ف�ساًل  واملواطن،  الدولة  بني  املبا�رصة 

اأَنّ  ة  فر�سَيّ اإىل  التو�سيات  وت�ستند  الدميقراطي.  احلكم  و�سيغ 

الناظمة  البيئة  وتوفري  احلقوق،  هذه  �سمان  هو  الَدّولة  دور 

القرارات  جميع  تنفيذ  على  واحلر�ص  املعنيني،  ملختلف 

ينبغي  ذاته  الوقت  ويف  دد.  ال�سَّ هذا  يف  املَتّخذة  الت�رصيعية 

�سات الَدّولة ب�سفتها امل�سوؤولة عن تقدمي بع�ص 
ّ
حت�سني اأداء موؤ�َس

تخ�سي�ص  يف  اأكرب  فعالية  اىل  الو�سول  بغية  اخلدمات  هذه 

املوارد ويف العائدات االجتماعَيّة. فالهدف هو حت�سني التعليم 

بنظام  املتنوعة  ال�سحي  ال�سمان  �سناديق  وا�ستبدال  �سمي، 
ّ
الَر

وتطوير  ال�سكان،  جميع  ي  يغِطّ ال�سحَيّة  الرعاية  ل�سمان  د  موَحّ

وطنَيّة  منو  ا�ستاتيجَيّة  باع  واَتّ ومن�سف،  فّعال  تقاعدي  نظام 

متكاملة،  �ساملة  لي�ست  االأهداف  اأَنّ هذه  ورغم  الفقراء.  ل�سالح 

ة- فاإنها ت�سع ما ي�سبه خارطة طريق لتحقيق م�ساواة اقت�سادَيّ

ي على املدى البعيد اإىل  اجتماعَيّة اأكرب بني املواطنني، مبا يوؤِدّ

ة. االقت�سادَيّ االإنتاجَيّة  حت�سني 

اأن  ينبغي  دة،  املحَدّ القطاعَيّة  اال�ستاتيجَيّات  تنفيذ  وقبل  لكْن 

الكّلي  امل�ستوى  على  املوجودة  الفجوات  احل�سبان  يف  توؤخذ 

االجتماعَيّة  اخلدمات  وتقدمي  القرارات  ل�سنع  )املاكروي( 

يف  الوزارات  بني  القائم  التداخل  بع�ص  ذلك  وي�سمل  والتنفيذ. 

خمتلف جماالت توفري اخلدمات، االأمر الذي ُبِدئت معاجلته من 

ة العمل االجتماعي. فالدعم امُلعطى  ة خلَطّ خالل اللجنة الوزارَيّ

ع ل�سمان تنفيذ خطة عملها املقتحة 
ّ
لهذه اللجنة يجب اأن ُيو�س

تنفيذاً كاماًل. وهناك اأي�سًا �رصورة لتنظيٍم اأّدق ومعايرَي اأو�سح 

احلكومَيّة.  غري  مات  واملنَظّ الَدّولة  �سات 
ّ
موؤ�َس بني  لل�رصاكة 

 
ٌّ
مات غري احلكومَيّة �سبابي ل مبوجبه املنَظّ فاالأ�سا�ص الذي مُتَوّ

تقِدّمها  التي  اخلدمات  من  العديد  اأَنّ  ومع  االأحوال،  اأف�سل  يف 

ما  نادراً  ذلك  فاإن  احلكومة،  قبل  من  ل  مُيَوّ مات  املنَظّ هذه 

تبدو  اآخر،  وبتعبري  النا�ص.  مع  توا�سلها  برامج  يف  يتو�سح 

يف  وهي  مبا�رصة  اخلدمات  توّفر  التي  هي  ها  وكاأَنّ مات  املنَظّ

مات  املنَظّ من  كبرياً  عدداً  اأّن  ومبا  احلكومة.  من  اآتية  احلقيقة 

هذا  فاإّن  دينَيّة،  اأو  �سيا�سَيّة  كيانات  اإىل  ينتمي  احلكومَيّة  غري 

هذه  تبدو  فيما  ولة،  الَدّ �سات 
ّ
مبوؤ�َس الثقة  اإ�سعاف  يفاقم  الواقع 

الكيانات وكاأنها املعرب الطبيعي لو�سول املواطنني اإىل دولتهم. 

هذا، وقد تبَنّت وزارة ال�سوؤون االجتماعَيّة م�رصوعًا لتنظيم هذه 

ه اأُهمل بعد فتة من الزمن. العالقة، اإّال اأَنّ

3.3.1 احلّق يف التعليم

يجب اأن يعني احلق يف التعليم توّفرالفر�سة كما اإمكانية الو�سول 

يف اآن. وميكن اأن يكون لتح�سني النظام التعليمي اأثر كبري جداً على 

الة وجِيّدة التدريب،  بناء الراأ�سمال الب�رصي وتاأمني قوة عاملة فَعّ

يواجهه  الذي  االأكرب  والتحِدّي  الفقر.  اىل خف�ص  اأي�سًا  يوؤدي  ما 

الد�ستور  ي�سمنه  الذي  الو�سول  لي�ص  اللبناين  التعليمي  النظام 

التعليم  نظام  يف  ة  خا�سّ النوعية،  هو  بل  ذكرنا،  كما  اللبناين 

التنفيذية  يا�سة 
ّ
ال�ِس مقتحات  من  �سل�سلة  يلي  ما  ويف  الر�سمي. 

الِنّظام  التنظيمي وحت�سني كفاءة  الَدّولة  اإىل تقوية دور  الهادفة 

الطالب،  بني  املدنية  والقيم  ال�سلوكات  لتعزيز  وفعاليته  القائم 

اإمكانيات  وحت�سني  واملواطن  الدولة  بني  العالقات  وتقوية 

الو�سول وتوّفر الفر�ص. وقد تكون بع�ص هذه املقتحات عاماًل 

داعمًا ملجهود اإقامة جمتمع اأكرث ت�ساحمًا واإر�ساء �سلم اأهلي اأكرث 

دميومة.

يًا للفعالية، ينبغي اأن توؤخذ هذه املقتحات كرزمة كاملة  وتوِخّ

 اأو م�ستمل على اإقتاحات قدمتها 
ّ
�ساملة، علمًا اأّن الكثري منها مبني

)EDP( يف  التعليمي  االإمناء  برنامج  اأخرى منها  جهات معينة 

وزارة التبية والتعليم العايل، وباالإ�سافة اإىل التعليم االأ�سا�سي، 

والتعليم   
َّ
املهني الَتّدريب  التنفيذية  ال�سيا�سة  مقتحات  تتناول 

يجب  املدر�سي  التعليم  اأن  هو  عليه  تقوم  الذي  فاملبداأ  العايل 

ُيَهَيّئ الطالب اي�سًا ليكونوا مواطنني م�سوؤولني وفاعلني يف  اأن 

امل�ستقبل، يف حني يزّودهم التعليم املهني واجلامعي باملوؤهالت 

الالزمة ليكونوا منتجني.

حت�سني الو�سول كحّق اأ�سا�سي

  احلر�ص على تنفيذ قانون التعليم االإلزامي املجاين وتو�سيعه 

لي�سبح تعليمًا اأ�سا�سيًا �ساماًل )UBE( بني �سَنّي 6 �سنوات و15 

�سنة.

)اأً�سحاب  املعاقني  مثل  امُل�ستبعدة  الفئات  و�سول  �سمان   

ت�سهيل  اأو  درا�سية  منح  تقدمي  خالل  من  اخلا�سة(  االحتياجات 

الو�سول اىل املدار�ص، واإتخاذ اإجراءات خا�سة لتلبية االحتياجات 

توفري  ذلك  يف  مبا  �سعوبات،  يالقون  الذين  لالأطفال  الدرا�سية 

مر�سدين مدر�سّيني و�سفوف اإ�سافية. وينبغي ت�سجيع تطبيق هذه 

االإجراءات على م�ستوى املدر�سة ذاتها. ونظراً اىل وجود فائ�ص 

يف كادرات النظام التعليمي، ميكن اإعادة تدريب عدد من هوؤالء 

املعّلمني ليقوموا بهذه املهّمة.

تعزيز الفر�س: حت�سني البيئة التعليمية

 على حتليل 
ّ
  حت�سني نوعية التعليم: تطوير منهج جديد مبنٍي

منجزات الَتّعليم، اإن�ساء نظام اإدارة لالمتحانات، توليد امتحانات 

اعتماد  ر،  متطِوّ اأ�سئلة  بنك  نظام  من  م�ستمدة  موؤمتتة  ر�سمَيّة 

اأ�ساليب  توحيد  املدر�سي،  الت�رصب  ملكافحة  وقائي  برنامج 

نظام  واإدخال  وُمعاَيَرتها،  النف�سية-االجتماعَيّة  امل�ساندة 

 )school rating system( بهدف مراقبة نوعية 
ّ
تقييم مدر�سٍي

الَتّعليم. 

  حت�سني فعالَيّة مديري املدار�س الر�سمية وكفاءتهم باحلر�ص 

توفري  القيادية.  القدرات  لتنمية  برنامج  يف  م�ساركتهم  على 

تدريٍب اإ�سايٍفّ على اأ�ساليب الت�سارك يف �سنع القرار و�سبل زيادة 

م�ساركة جمال�ص االأهل يف ال�سوؤون املدر�سية.

  ت�سجيع تنمية الكفاءات املهنَيّة للمعِلّمني من خالل التدريب 

املدنية،  التبية  تدري�ص  على  تدريبهم  ذلك  وي�سمل  االإ�سايف. 
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بدل  الت�ساركية  التدري�ص  اأ�ساليب  على  اآخرين  معلمني  وتدريب 

االأ�سلوب الَتّلقيني يف التعليم. ومن ال�رصوري اأن ي�سمل مثل هذا 

اأن�سطة  تنظيم  كيفَيّة  حول  للمعِلّمني  اقتاحات  اأي�سًا  التدريب 

املدنَيّة  القيم  تعّزز  باملناهج،  ومرتبطة  الكلفة  قليلة  َيّة  ال�سِفّ

والت�سامن االجتماعي بني الطالب.

ملعاجلة  املدنية  والرتبية  التاريخ  مناهج  يف  النظر  اإعادة    

ف اإليها يف "م�سح التعليم واملواطنة". 
ّ
الفجوات التي جرى التعر

باأهمية  التاريخ  مناهج  يف  القائمة  الفجوات  معاجلة  وحتظى 

كبرية جداً  بهدف اإقامة منرب موحّد ملناق�سة الق�سايا الوطنية، 

فيما ُتعَلّق اأهمية مماثلة على �سّد الفجوات يف موا�سيع اأخرى من 

مناهج التبية املدنية لتقوية التعاي�ص بني الطوائف وامل�ساركة 

مناهج  حالة  ويف  الطويل.  املدى  على  وال�سلم  الدميقراطية 

التاريخ، من املحتمل واملرجو اأن يت�سمن كتاب تاريخ جديد من 

هذا النوع وجهات نظر متنوعة اإزاء فتات اال�سطراب يف تاريخ 

لبنان احلديث.

  العمل مع املنظمات الدولية وهيئات اأخرى من املجتمع املدين 

لدى  املدنية  وال�سلوكات  القيم  ت�سّجع  ل�سفية  اأن�سطة  لتنظيم 

املواطنني. 

على  التعليم  تاأثري  ملراقبة  واملواطنة  للتعليم  مر�سد  اإن�ساء   

القيم املدنية واإعداد ما ُيطلب من درا�سات عن املو�سوع، وتقدمي 

الالزم.  التغيري  الإحداث  التنفيذية  ال�سيا�سة  ب�ساأن  تو�سيات 

ذ املر�سد اي�سًا  برناجمًا اإعالميًا واإر�ساديًا لتوعية الراأي  و�سينِفّ

العام باأهمية هذه الق�سايا.

الفر�ص  توّفر  لتعزيز  العايل  التعليم  م�ستوى  املداخالت على    

يجب اأن ترّكز على اإ�سالح اجلامعة اللبنانية التي ت�سمن الو�سول 

) االإنت�ساب ( ال�سامل جلميع املواطنني اللبنانيني بكلفة دنيا. وقد 

منها عن  الكثري  امل�سكالت جنم  ب�سل�سلة من  اجلامعة  ُمنيت هذه 

من  هذه  توِلّده  وما  عملها  يف  الطائفية   – ال�سيا�سية  التّدخالت 

كمعقل  اجلامعة  اأهّمية  العوامل  هذه  وقّو�ست  زبائنية.  �سبكات 

االإدارية  مكانتها  على  ال�سوء  بالغ  اأثراً  وتركت  العايل  للتعليم 

تثبيت  اإعادة  ال�رصوري  من  املنظور،  هذا  ومن  البيداغوجية.  و 

ثالثة  يف  املتعّددة  فروعها  دمج  يكون  وقد  اجلامعة،  ا�ستقاللية 

جممّعات كبرية خطوة اوىل يف هذا االتاه. و�سيتيح ذلك للجامعة 

تمع  كف�سحة  االأهلية  احلرب  قبل  لها  كان  الذي  الدور  ا�ستعادة 

طالبًا من انتماءات �سيا�سية متباينة وخلفيات طائفية ومناطقية 

متعّددة. وثّمة خطوة اأخرى لتعزيز فر�ص الطالب هي حت�سني البيئة 

االأكادميية بت�سجيع البحث والن�رص على م�ستوى علمي راٍق. كما اأّن 

زيادة معايري التقية لالأ�ساتذة اجلامعيني بالن�سبة اىل اأن�سطتهم 

البحثية �ستخدم هذا الغر�ص اي�سًا. اأما اخلطوة الثالثة فتتمثل يف 

اإعادة النظر يف بع�ص الربامج االأكادميية �سمن جمهود للتجاوب 

مع احتياجات ال�سوق. و�سُتناق�ص هذه النقطة بالتف�سيل يف ما بعد.

3.3.2 احلق يف ال�سحة

يف  تغيري  اإىل  ة  ال�سَحّ قطاع  اإ�سالح  يحتاج  الَتّعليم،  كما 

ة بني املناطق  ارخة يف نواجت ال�سَحّ التكيز. فاالختالفات ال�سَّ

املعلومات،  اإىل  الو�سول  يف  التباينات  تعك�ص  واملجموعات 

وتوّفر املن�ساآت ذات املوا�سفات املقبولة، وفعالية احلماية من 

يف  �سديد  تباين  اإىل  بدورها  الالم�ساواة  هذه  وتوؤدي  املخاطر. 

الفر�ص املتاحة يف احلياة. وانطالقًا من هذا الواقع، وباالإ�سافة 

يف  احلق  ُيعترب  اأن  ينبغي  والعون،  ال�سحية  الَتّغطية  �سوؤون  اإىل 

العالجَيّة  عاية 
ّ
الِر يف  ولي�ص  الوقائَيّة،  الرعاية  يف  حقًا  ة  ال�سَحّ

النا�ص فح�سب،  ة وطول حياة  العاَمّ ة  ال�سَحّ فقط. ولن يعّزز ذلك 

بل من �ساأنه اأي�سًا اأن يزيد فعالية النظام وعدالته. وهكذا، يجب 

اأن يرّكز قطاع الرعاية ال�سحَيّة بعد اإ�سالحه على ن�رص املعرفة 

ومتكني النا�ص من الو�سول اإىل رعاية مقبولة وباأ�سعار معقولة. 

وهذا ي�ستتبع ما يلي:

  الإنتهاء من و�سع ا�سرتاتيجَيّة اإ�سالح تقِوّي الدور التنظيمي 

وحتِدّد  الت�رصيعَيّة،  القرارات  جميع  تنفيذ  على  وقدرتها  للدولة 

وتراقب  واخلا�ص،  العام  القطاعني  من  املعنيني  خمتلف  اأدوار 

اأداءهم ومتويل اخلدمات ال�سحَيّة. ومن ال�رصوري كذلك حتديث 

املعطيات ال�سحية الوطنية. 

ومراكز  الراهن  اجلغرايف  النت�سار  خريطة  يف  النظر  اإعادة   

دون  احلوؤول  هو  ذلك  من  والهدف  الأولية.  ال�سحية  الرعاية 

ا�ستثمارات  وتوجيه  املتَخمة،  املناطق  يف  جديدة  من�ساآت  بناء 

املانحني نحو الرعاية ال�سحَيّة االأولية. ومن �ساأن درا�سة كهذه 

الكثافة  اأ�سا�ص  على  احلاجات  مبراعاة  القرار  ل�سَنّاع  ت�سمح  اأن 

للم�ست�سفيات  االأمثل  واحلجم  اجلغرايف  واملوقع  ال�سكانية 

ورية لتح�سني الو�سع ال�سحي ومردود امل�ساواة. ال�رَصّ

 )accreditation program( الإعتماد  برنامج  تنفيذ   �رصورة 

ل�سمان  كاماًل،  تنفيذاً  العامة،  ال�سحة  وزارة  اقتحته  الذي 

الدور  وتقوية  مالئمة  �سحية  رعاية  اىل  املواطنني  و�سول 

اأو�سع  مقاربة  على  الربنامج  هذا  �سّدد  وقد  للدولة.  التنظيمي 

الكلينيكية.  والنتائج  االإدارية  االإجراءات  ت�سمل  االبعاد  متعّددة 

بالفعل، وقد  لت�رصيع موجود  تف�سري جديد  اىل  الربنامج  وي�ستند 

لتعزيز  الدولية  االأعراف  على  بناء  فيه  االعتماد  معايري  ُطّورت 

�سمانات اجلودة.

خالل  من  مُيَوّل  ال�سحي،  لل�سمان  موحد  برنامج  تطوير   

ط حمَلّ  اأن يحّل هذا املخَطّ اإ�سالحات �رصيبَيّة. و من املفت�ص 

املقيمني.  لبنان  �سكان  ي  يغِطّ واأن  القائمة  طات  املخَطّ كاّفة 

لهذا  ميكن  املعلومات،  الإدارة  مالئم  نظام  على  وباعتماده 

ال�سحَيّة  اخلدمات  تكاليف  بني  ما  ق 
ّ
ين�س اأن  املقتح  امل�رصوع 

هذا  �سفافية  ذاته  الوقت  يف  ي�سمن  مبا  ونوعيتها  واأ�سعارها 

النظام. وعلى هذه املقاربة اأن تاأخذ يف ح�سبانها اي�سًا الدرا�سات 

التي   
283

االجتماعي لل�سمان  الوطني  ال�سندوق  اجلارية الإ�سالح 

و�سمان  والتقنَيّة،  ة  االإدارَيّ الكفاءة  لتح�سني  مقتحات  ت�سمل 

الدميومة املالية لل�سندوق.

 بالتعاون مع "البنك الدويل"، ُيجري "ال�سندوق الوطني لل�سمان االجتماعي" درا�سة حتت 
283

عنوان "اإ�سالح فرع ال�سمان ال�سحي يف ال�سندوق الوطني لل�سمان االجتماعي: كيف ميكن 

تقدمي خدمات �سحية ذات جودة مرتفعة بطريقة م�ستدامة ومتكافئة؟".
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   دعم مراكز الرعاية ال�سحية الأولية وتو�سيع اإطار عملها بزيادة 

تّوزعها اجلغرايف. و�سي�سمن ذلك و�سول املواطنني يف املناطق 

الريفية اىل الرعاية ال�سحية الفورية عند احلاجة، كما �سيخف�ص 

احلاجة اىل الرعاية ال�سحية العالجية والتكاليف املرتبطة بها. 

لي�سمل  امل�ست�سفيات  اعتماد  نظام  تو�سيع  اأي�سًا  ال�رصوري  ومن 

ذاته  الوقت  يف  وينبغي  االأولية.  ال�سحية  الرعاية  مراكز  اي�سًا 

االأولية  ال�سحية  الرعاية  االأدوية يف مراكز  تنظيم عملية توزيع 

)معظمها بالتعاقد مع منظمات غري حكومية( مع �سمان ح�سول 

املواطنني على هذه االأدوية جمانًا.

   تو�سيع املعرفة ب�سوؤون الرعاية ال�سحية يف اأو�ساط املواطنني 

مع  وال�رصاكات  االإعالمية  واحلمالت  التوعية  برامج  خالل  من 

انخفا�ص  اىل  املعرفة  نق�ص  ويوؤّدي  املدين.  املجتمع  منظمات 

م�ستوى  و�سعود  واىل  ال�سحية  الرعاية  يف  اال�ستثمار  م�ستوى 

العاملني  و�سع  ويف  مالئمة.  غري  �سحية  خدمات  على  االإنفاق 

ال�سحي  بالتثقيف  القيام  املحلية  املجتمعات  يف  ال�سحيني 

بكلفة قليلة عن الوقاية من االأمرا�ص وال�سلوك ال�سحي، خا�سة 

لالأمهات.

يف  احلق  الأ�سا�سية:  احلاجات  من  اأبعد  هو  ما   3.3.3
الإندماج الجتماعي

اإن حقوق املواطنة االجتماعية الواردة يف الف�سل الرابع من هذا 

االإندماج  يف  احلق  وت�سمل  االأ�سا�سية  احلاجات  تتجاوز  التقرير 

الفقر  من  ر 
ّ
التحر اىل  العمالة  من  ابعاده،  مبختلف  االجتماعي 

واله�سا�سة.

احلق يف العمل

حقوق  من  هو  الئقة  معي�سة  يف  وبالتايل  العمل  يف  احلق  اإن 

يف  وكما  الرابع.  الف�سل  يف  �رصحنا  كما  االأ�سا�سية،  املواطنة 

بلدان كثرية اأخرى يف العامل، يحّدد الو�سول اىل اأ�سواق العمل- 

الر�سمية وغري الر�سمية منها، الفر�ص االقت�سادية ل�رصيحة كبرية 

من ال�سكان. فطريقة عمل هذه ال�سوق واالأجور و�رصوط التوظيف 

توؤثر بعمق على نوعية حياة العمال و عائالتهم، كما توؤثر على 

امل�ساواة بني العمال اأنف�سهم من جهة، وبني العمال و اأرباب العمل 

من جهة اأخرى. وميكن لالإختالالت يف ا�سواق العمل اأن توؤدي اإىل 

نتائج من عدم الفعالية والالم�ساواة يف اأحيان كثرية، ما ي�سعف 

النمّو االقت�سادي و االنتاجية. اإن معاجلة النواق�ص التي تعتي 

احلق يف العمل مبا يوؤدي اىل مكا�سب كبرية يف امل�ساواة وحت�سني 

اإنتاجية ال�سوق تتطّلب تدخاًل حكوميًا يف �سوق العمل من خالل: 

   الدخول يف حوار ثالثي الأطراف بني ممثلي احلكومة واأرباب 

العمل و العمال لي�سيغوا معًا معايري و�سيا�سات و برامج ب�ساأن 

العمالة . و�سيكون الهدف معاجلة االإختالالت الراهنة التي ُتعيق 

تتك  و  الر�سمي  القطاع  عمال  على  االأنظمة  و  املعايري  تطبيق 

�رصيحة كبرية من القوة العاملة من غري حماية. وتتطّلب مقاربة 

كهذه بال�رصورة تبّداًل جذريًا يف القيم. بحيث ُينظر اىل االقت�ساد 

غري الر�سمي كقطاع اأ�سا�سي و مكّمل للقطاع الر�سمي ) وقد ي�سفه 

الذي  الر�سمي  القطاع غري  اأعمال منتج(. وي�سمل  البع�ص بقطاع 

واأفراداً  الدخل،  قيمة  حيث  من  متباينة  فئات  هنا  عنه  نتحّدث 

�سباب،  مهن  كاأ�سحاب  القطاع  هذا  يف  العمل  طوعًا  اختاروا 

بحكم  الر�سمية  غري  العمالة  اىل  ينتمون  اآخرين  اىل  باالإ�سافة 

الظروف، مثل العمال الزراعيني املو�سّمني.

من  احلّد  على  اي�سًا  الثالثية  اللجنة  �ستعمل  االإطار  هذا  ويف 

البطالة وت�سهيل و�سول املواطنني اىل �سوق العمل باإزالة العقبات 

ال�سكان وهنا  التي تعيق توظيف فئات خمتلفة من  واالإن�سدادت 

يتمّثل التحّدي يف ت�سميم برامج تواِزن بني امل�ساواة والفعالية. 

ومتكاملة  متنا�سقة  ي�ستدعي جمموعة  االأمر  اأّن  ذلك  واالأهم من 

اقت�سادية  اإ�سالحات  ت�سمل  اأن  ميكن  التنفيذية  ال�سيا�سات  من 

ماكروية وتعديالت مثل: 

1( حت�سني املناخ اال�ستثماري العام. 

2( تطوير �سيا�سات تنفيذية قطاعية وا�سحة املعامل. 

3( اإعادة النظر يف ال�سيايات املالية والنقدية. 

   معاجلة الفجوة بني العر�س و الطلب يف ا�سواق العمل ت�سكل 

وت�سمل  العمل.  املواطنني حقّهم يف  نيل  ت�سهيل  زاوية يف  حجر 

هذه املعاجلة التعامل مع نقائ�ص نظام التعليم املهني والتقني 

ومناهج التعليم العايل. وللتدريب املهني اأهمية رئي�سية بالن�سبة 

اىل الدميومة االقت�سادية ل�سناعات كثرية يف البالد. واإذا ُطِبّقت 

التدريب  م�ستوى  رفع  اإمكانها  ففي  اأدناه،  املدرجة  االإجراءات 

املهني، وبالتايل �سمان فعاليته يف تلبية احتياجات ال�سوق.

يف   النظر  باإعادة  التقني  و  املهني  التعليم  نظام  تر�سيد 

التدري�ص،  واأ�ساليب  املناهج  م�ستوى  ورفع  املدار�ص،  تّوزع 

ب�رصية  كادرات  وتوظيف  التقييم  و�سائل  ا�ستخدام  وتعّلم 

لة وفق احتياجات النظام التعليمي.  موؤَهّ

على   بناء  التقني  و  املهني  التعليم  برامج  هيكلة  اإعادة 

مع  والتعاون  امل�ستقبلية،  و  الراهنة  ال�سوق  حلاجات  تقييم 

اأ�سحاب املوؤ�س�سات الإعادة حتديد اإطار العمل بهذه الربامج 

اإلغاء  ال�رصوري  ومن  الطلب.  وحجم  االإعتماد  وم�ستويات 

برامج  ت�سميم  و  عليها  الطلب  ينعدم  اأو  يقّل  التي  الربامج 

اأ�سافية تلّبي االإحتياجات اجلديدة ل�سوق العمل ا�ستناداً اىل 

التكنولوجيات احلديثة. وينبغي كذلك تطبيق مناهج مكّملة 

با�ستمرار  عليها  تدخل  معّينة  التدريب يف قطاعات  الإعادة 

تكنولوجيات جديدة )قطاع املطابع مثاًل(.

اأكرث   تكون  اللبنانية  اجلامعة  يف  درا�سية  مناهج  تطوير 

ان�سجامًا مع متطلبات ال�سوق بالتكيز على ا�ستحداث فروع 

و�سي�ساهم  بالتكنلوجيا.  اأوثق �سلة  واخت�سا�سات تطبيقية 

التن�سيق والت�ساور مع القطاع اخلا�ص و االأطراف االقت�سادية 

الفاعلة يف حتديد التوّجه ال�سحيح للربامج املطلوبة. 

والعمال   العمل  اأرباب  بني  توفيقية  و�ساطة  هيئة  اإقامة 

ذات  اأطراف  عدة  املهمة  بهذه  تقوم  ان  وميكن  واملوظفني. 

واملوؤ�س�سة  والنقابات  االإحتادات  مثل  باملو�سوع  عالقة 

املهني  للتعليم  العامة  واملديرية  لالإ�ستخدام  الوطنية 
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تدريب  على  احلر�ص  هو  كهذه  هيئة  من  والهدف  والتقني. 

لل�سوق. ومن �ساأن  الراهنة  العاملة وفق االحتياجات  القوى 

يعني  ما  جديدة،  �سناعات  يف  ا�ستثمارات  يجذب  ان  ذلك 

املوارد  اىل  حاليًا  تفتقر  جماالت  يف  وظائف  خلق  بالتايل 

الب�رصية الالزمة.

اأ�سا�سي للعقود  ٌن  مكِوّ البطالة  ان�ساء �سندوق �سمان �سد  اإّن    

ة يف ظروف انعدام اال�ستقرار ال�سيا�سي. وميكن  االجتماعية، خا�سّ

والت�رصيعات  االأ�سا�سية  الوثائق  من  انطالقًا  ال�سندوق  ُيبنى  اأن 

اإن�ساء  قانون  خلفية  ت�رصح  التي  الوثائق  مثل  فعاًل،  املوجودة 

ال�ستينات  اأوا�سط  يف  االإجتماعي  لل�سمان  الوطني  ال�سندوق 

فرعًا  لي�سمل  اإطاره  تو�سيع  احتمال  اىل  بو�سوح  اأ�سار  والذي 

لل�سمان �سد البطالة . ول�سوء الطالع اأعاقت عوامل متعّددة تنفيذ 

هذا املخطط منها : 

1( اندالع احلرب االأهلية يف منت�سف ال�سبعينات،

عن  الناجمة  الباهظة  االجتماعية  و  االقت�سادية  التكاليف   )2

احلرب، 

3( تغرُيّ االأولويات يف اأجندة االإعمار بعد احلرب. 

البطالة توّفر قاعدة  ايجاد �سندوق لل�سمان �سد  كذلك يقت�سي 

اإدارية  و  ب�رصية  وموراد  موؤ�س�سي  اإطار  و  دقيقة  معلومات 

بالن�سبة  التقييم  و  واملراقبة  املتابعة  مهّمات  تتوىل  مالئمة 

كذلك  ال�رصوري  ومن  لل�سندوق.  املو�سوعة  االأهداف  تاأثري  اىل 

اأهلية اال�ستفادة  حتديد ظروف عمل ال�سندوق وقواعده و�رصوط 

املراحل  مراعاة  اي�سًا  املهم  ومن  املالية.  انظمته  و�سالمة  منه 

ط، مع اإف�ساح  املتتابعة و االأطر الزمنية الالزمة لتنفيذ هذا املخِطّ

موظفون،  و  عمال  عمل،  )ارباب  املعنّيني  لل�رصكاء  كاف  وقت 

احلكومة( من اأجل اال�ستعداد للتنفيذ.

احلق يف الإدماج الجتماعي و التحرّر من الفقر

من االأركان االأ�سا�سية حلقوق املواطنة االجتماعية – االقت�سادية 

واالدماج  الفقر  و  الالم�ساواة  و  التفاوت  ق�سايا  معاجلة 

االجتماعي من خالل احلماية االجتماعية و ال�سيا�سات الداعمة 

ال�سيا�سات  و  االجتماعية  احلماية  �سيا�سات  ومتتلك  للفقراء. 

املتاحة  الفر�ص  تعزيز  يف  االأهمية  بالغ  دوراً  للفقراء  الداعمة 

العوائل  ت�ساعد  ال�سيا�سات  فهذه  اجتماعيًا.  وال�سعفاء  للفقراء 

املجتمعات  ومتكن  فر�سها  تو�سع  فيما  ال�سعوبات  تّنب  على 

من ال�رصوع يف االإ�سالحات ال�رصورية، ال�سّيما تلك الهادفة اىل 

التاأثري اإيجابيًا على الو�سع املايل للحكومة. وُي�ساف اىل ذلك اأّن 

برامج احلماية االإجتماعية، اإذا اأُح�سن ت�سميمها وتنفيذها، ميكن 

بو�رص  كّلما  ة  خا�سّ تعوي�سية  برامج  اىل  احلاجة  عن  تغني  اأْن 

بعملية اإ�سالحية. 

هي  ال�سياق  هذا  يف  بها  القيام  ينبغي  التي  االأوىل  اخلطوة   

ت�سمل  الجتماعية  للتنمية  الأمد  بعيدة  ا�سرتاتيجية  و�سع 

عمل  وخّطة  ط، 
ّ
املتو�س واملدى  الق�سري  املدى  يف  اأهداف  على 

مرتبطة بها لتخفي�ص الفقر تكون ا�ستكمااًل للجهود التي بذلتها 

حاليًا  ة 
ّ
املتوفر االأمان  �سبكات  لتو�سيع  اللبنانية  احلكومة 

ال�رصوري  اأي�سًا. ومن  �سبكات جديدة  واإن�ساء  ال�سعيفة،  للفئات 

يف  مبا  املعنية،  االأطراف  جميع  االإ�ستاتيجية  هذه  ت�ستمل  ان 

غري  واملنظمات  والهيئات  الوطنية(  و  املوؤ�س�سات)املحلية  ذلك 

ومكّونات  املحلية  واملجتمعات  والوطنية،  الدولية  احلكومية 

املجتمع املدين. ويف م�سار هذه العملية �سيتقوى اأي�سًا التن�سيق 

ال�سحة.  التعليم و  بني جميع هذه االأطراف، ال �سيما يف جمايل 

التوعية  و  للتوا�سل  برناجمًا  اال�ستاتيجية  تت�سّمن  اأن  بّد  وال 

فّعالة  اآلية  ت�سع  واأن  االإعالم،  و�سائل  خمتلف  مع  بال�رصاكة 

مبعنى   ( النقدية  املعايري  موؤ�رصات  با�ستخدام  الفقر  لقيا�ص 

وذلك  منتظمة،  ب�سورة  امُل�سبعة  غري  احلاجات  ومقاربة  املال( 

االإ�سالحات  و  ال�سيا�سات  لتاأثري  دقيق  تقييم  اإجراء  من  للتّمكن 

االقت�سادية و االجتماعية على الفقر و الالم�ساواة. ) ت�سمل هذه 

امل�سافة  القيمة  على  ال�رصيبة  زيادة  اال�سالحات  و  ال�سيا�سات 

اأ�سعار  ورفع  االإجتماعي  لل�سمان  الوطني  ال�سندوق  اإ�سالح  و 

االجتماعية،  بالق�سايا  املعنية  الوزارات  اإ�سالح  و  املحروقات 

و�سوى ذلك(.

القطاعات  تقوية  اإجراءات  و  الفقر  تخفي�ص  اىل  باالإ�سافة    

�سيا�سة  وتنفيذ  �سياغة  االإ�ستاتيجية  هذه  ت�ستهدف  الداعمة، 

خللق فر�س العمل ترّكز على متكني القطاعات املنتجة وتعزيزها. 

ق�سايا  حول  االجتماعي  احلوار  نتائج  تبنّي  بعد  ذلك  و�سياأتي 

العمالة و اإ�سالح مناهج التدريب املهني. و�سيكون الو�سول اىل 

من�سب عمل من خالل برامج التنمية املجتمعية واحداً من االأ�س�ص 

الهامة لهذه العملية التي �ستقوم مبا يلي : 

االإ�ستهداف    ت�سمن  االأهداف  لتحديد  فّعالة  اآلية  ا�ستنباط 

اجلغرايف وال�سكاين على حّد �سواء، و�ستكون اأولويتها التعامل 

مع التفاوتات املناطقية واحتياجات الفئات اله�سة اجتماعيًا 

ف اإليها. وينبغي يف هذا االإطار توجيه عناية 
ّ
التي يتّم التعر

خا�سة اىل املناطق الطرفية مثل عكار وبنت جبيل و بعلبك 

والهرمل و�سواها، وحتديد جيوب الفقر داخل هذه املناطق، 

ف اىل 
ّ
باالإ�سافة اإىل مواقع الفقر داخل املدن، وكذلك التعر

املعيالت  االأ�رص  ربات  مثل  اله�سا�سة   تعاين  معّينة  فئات 

وكبار ال�سّن والعّمال غري املهرة والفاّلحني و�سواهم. 

مل�ساندة    اأمكن،  حيث  العامة،  الأ�سغال  م�ساريع  ا�ستخدام 

الفقراء العاملني اأو العاطلني عن العمل. 

االإجراءات الأّن ذلك   و  البلديات يف تنفيذ املداخالت  اإ�رشاك 

ي�سمن دميومة هذه املبادرات ويعطيها طابعًا موؤ�س�سيًا. وقد 

تدعو احلاجة يف هذا ال�سدد اىل توفري دعم للبلديات من اأجل 

حت�سني قدرات العاملني فيها. 

املعي�سية هاّم اي�سًا يف وقاية االأفراد     التحّكم يف املخاطر 

و العائالت من الوقوع يف وهدة البوؤ�ص. وثمة حاجة يف هذا 

املجال اىل االإ�رصاع يف تطبيق القانون اجلديد لنظام التقاعد 

الذي �سيحل مكان �سناديق التقاعد الثالثة املوجودة حاليًا. 

ك�سبة  حلماية  اآليات  النظام  هذا  ي�سمل  اأن  ال�رصوري  ومن 

االأجور املتدنية باقتاح توازن اأف�سل لتتيباتهم التقاعدية.
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الثالثة  التقاعدية  ال�سناديق  دمج  على  املقتح  النظام  ين�ّص 

القائمة حاليًا )من القطاع احلكومي و اخلا�ص( يف نظام حديث 

ول بالكامل وحمَدّد امل�ساهمات. وامل�سامني االأولية لتنفيذ هذا  مُمَّ

النظام هي اأنه يرفع عن املوازنة العبء الناجم عن دفع رواتب 

االجتماعية  احلماية  اإطار  ع 
ّ
ويو�س الطويل،  املدى  على  التقاعد 

احلا�رص،  الوقت  يف  تغطية  على  احلائزين  غري  العمال  لت�سمل 

حيث  من  واخلا�ص  العام  القطاعني  عمال  بني  امل�ساواة  ويعّزز 

من  املحّددة  امل�ساهمات  على  التكيز  وي�سمن  الدخل،  تعوي�ص 

اأجل االأ�ستدامة املالية للنظام يف املدى الطويل. غري اأن النظام 

ة  خا�سّ مكانها،  �سيحّل  التي  ال�سناديق  من  �سخاًء  اأقّل  اجلديد  

بالن�سبة اىل التعوي�سات التقاعدية التي ُتدفع حاليًا للع�سكريني 

اأن  ذلك  اىل  ُي�ساف  خدمتهم.  نهاية  يف  احلكوميني  واملوظفني 

على  تنطوي  واجلديد  القدمي  النظامني  بني  االنتقالية  الفتة 

تكاليف باهظة للقطاعني العام و اخلا�ص نظراً اىل اأنه �سيتعنّي 

ّفوا حقوق موّظفيهم حتى تاريخه واأْن  على اأرباب العمل اأن ُي�سَ

مثل  خاّلقة  حلول  اقتاح  وميكن  اجلديد.  النظام  اىل  يحّولوها 

جعل التحّول اىل النظام اجلديد اختياريًا اأو مقت�رصاً على فئات 

ي�ستحق  �سندات  اإ�سدار  اأو  عادة(،  العمر  )�سغار  معَيّنة  عمرية 

دفعها عندما يحّق للموظف اأن يتقاعد. 

 –   من االأركان  االأ�سا�سية الهامة الأي ا�ستاتيجية اقت�سادية 

والو�سول،  احلقوق  يف  امل�ساواة  من  مزيد  اىل  ترمي  اجتماعية 

تّوفر خطة ا�ست�رصافية اإمنائية من اأجل حتقيق منّو ل�سالح الفقراء. 

ني لل�سيا�سات االإقت�سادية  وي�سمل ذلك اإعطاء اأولوية وتركيز خا�سّ

اإجراءات  اتخاذ  تكفل  والتي  الفقر  اىل تخفي�ص  الرامية  واملالية 

اقت�سادية ل�سالح الفقراء. والبّد اأن تت�سمن هذه االإجراءات خطة 

ة واأّن احلّد االأدنى لالأجور ما  اإ�سالحية لل�رصائب و االأجور، خا�سّ

زال دوّن خّط الفقر. كما ميكن لها اأن ت�ستمل على دعم لالأعمال 

وتوّلد  اللبناين  االقت�ساد  تهيمن على  التي  طة 
ّ
واملتو�س ال�سغرية 

اجلزء االأكرب من فر�ص العمل يف البالد. وقد يوؤّدي دعم كهذا اىل 

ة  زيادة قدرة هذا القطاع على الو�سول اىل املوارد املالية ، خا�سّ

ت�سمل  اأن  يجب  كذلك  اإناث.  تديرها  التي  االأعمال  اىل  بالن�سبة 

االأر�ص وتنظيمها  االإ�ستاتيجية دعم عملية �سبط حقوق ملكية 

يف املناطق الريفية، وت�سهيل االإجراءات البريوقراطية املرتبطة 

بت�سجيل هذه امللكيات يف الدوائر الر�سمية. 

 4. الدميقراطَيّة وتعزيز الَثّقافة املدنَيّة

اإَنّ االنتقال اإىل دولة املواطن لي�ص باالأمر املمكن من دون تعزيز 

الثقافة املدنَيّة عرب التعليم وعمل املجتمع املدين.

ينبغي  وامُلَواَطنة،  التبية  م�سح  حَدّدها  التي  الثغرات  وملعاجلة 

القيام باالإجراءات التالية:

   يحتاج حت�سني معرفة الطالب ومفاهيمهم ومواقفهم واأعمالهم 

يف جمال امُلَواَطنة اإىل مزيد من االإهتمام على امل�ستوى التعليمي. 

 وت�سارب بني 
ّ
فما ظهر من اإجابات متناق�سة يف موا�سيع �ستى

واملعِلّمني  الطالب  اأَنّ  اإىل  ي�سري  وال�سلوكات  واملواقف  املفاهيم 

اأكادميَيّة  بطريقة  معَيّنة  اأ�سئلة  على  ُيجيبون  املدار�ص  ومديري 

)اأي بالطريقة التي يظّنون اأّن عليهم اتباعها(، يف حني اأَنّ االأعمال 

الراهنة اأو املق�سودة تندرج يف دائرة خمتلفة من منظومة القيم 

لديهم.

التعليمَيّة  ات  املتغرِيّ على  االجتماعَيّة  ات  املتغرِيّ غلبة  اإَنّ   

يف  الراهن  ال�سيا�سي  ر  التوُتّ اإىل  جزئيًا  ُتعزى  اأن  ميكن  التي 

لبنان، ت�سري اإىل �سعف عام يَتّ�سم به النظام التعليمي يف غر�ص 

هذا  مكامن  ومعاجلة  الطالب.  لدى  املدنَيّة  والقيم  املعرفة 

التعليمي  للنظام  مراجعة  تتطَلّب  التعليمي  النظام  يف  ال�سعف 

وملناهج التبية املدنَيّة. و�ستحتاج هذه املراجعة على االأرجح 

على  واملديرين(  املعِلّمني  عن  )ف�ساًل  الطالب  ت�سجيع  اإىل 

ال�سفافية   و  احلرية  من  مبزيد  وتناقلها  اآرائهم  عن  االأف�ساح 

قلق  اأنف�سهم من دون  وا عن  ليعرِبّ لهم  الالزمة  االأدوات  وتوفري 

حيال ما يقولون.

البيئة  تبدو  الظاهرة،  التعليمَيّة  ات  املتغرِيّ كل  بني  من   

بالغة  اإلخ...(  االنتخابات،  الطالبَيّة،  )االأن�سطة  التعليمَيّة 

االأهمَيّة بالن�سبة اإىل تنمية التبية امُلَواطنَيّة بني الطالب. ومن 

ال�رصوري بذل جهود حمّددة لغر�ص هذه القيم ورعايتها. وهنا، 

َيّة  ُت�ستدِرُك بها  ميكن تدريب املعِلّمني على تطوير اأن�سطة ال�سِفّ

الفجوات التي تعتي املناهج، اأو ُت�رصك الطالب يف التعامل مع 

مفاهيم اأكرث تريدية.

العمل  اإطار  تعالج  اأن  التعليمي يجب  النظام  النظر يف  اإعادة   

ه اأ�ساليب التعليم، واأن َت�سمل مراجعة مناهج  الت�رصيعي الذي يوِجّ

التبية املدنَيّة احلالَيّة واملناهج املدر�سَيّة العامة، وطرق التعليم 

وتدريب املعِلّمني.

باال�ستاك  وامُلَواَطنة  للتعليم  مر�سٍد  اإن�ساء  متابعة  �رصورة   

املر�سد  هذا  دور  و�سيكون  العايل.  والتعليم  التبية  وزارة  مع 

اإجراء عمليات تقييم كّل �سنة اأو �سنتني للتقُدّم املحَقّق يف تعليم 

امُلَواَطنة وتعزيز القيم املدنَيّة بني للطالب اللبنانيني.

حقًا  املعرفة  اإىل  الو�سول  د 
ّ
يج�س االإعالمي  ال�سعيد  وعلى    

اأ�سا�سيًا من حقوق امُلَواَطنة ي�سمنه الد�ستور اللبناين، ويف الوقت 

ذاته، ي�سطلع االإعالم بدور حا�سم يف �سوغ الراأي العام. ويف ما 

اأن تعالج الثغرات التي ت�سوب  يلي بع�ص اخلطوات التي ميكنها 

اجلمهور  اىل  املعرفة  اإي�سال  وجهود  املعرفة  اإىل  الو�سول  حق 

ليكون م�ستنرياً.

  الغاء التفرقة بني ال�سحافتني ال�سيا�سَيّة وغري ال�سيا�سَيّة. فهذه 

يف  ة  خا�سّ ال�سيا�سي،  للتالعب  االإعالم  و�سائل  �ص 
ّ
تعر التفرقة 

غياب تعريف ثابت ملا هو �سيا�سي.

  ربط العقوبات املفرو�سة على و�سائل االإعالم بطبيعة االتهام 

ت للو�سيلة االإعالمَيّة، كما يحدث االآن.  ولي�ص االإقفال التام املوؤَقّ

ويجب اأن يحظى ال�سحافيون بنوع من احلماية القانونَيّة عندما 

يتناولون مو�سوعًا ذا عالقة ب�سخ�ص يتمَتّع بح�سانة ما.
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مكافحة  بهدف  اال�ستق�سائية  ال�سحافة  يدعم  قانون  اإعداد   

الف�ساد وتعزيز ال�سفافية يف احلياة العامة.

الفنَيّة  امل�سَنّفات  على  العام  االأمن  رقابة  ُتلغى  اأن  يجب   

نة  واالأدبَيّة. ومن ال�رصوري �سّن قانون جديد على يد جلنة مكَوّ

والكّتاب  الفنانني  من  ال�سّيما  املدين،  املجتمع  يف  اأع�ساء  من 

التبية املدنَيّة وكبار املثقفني. و�سيكون  وامل�رصحيني ومعلمي 

الفنَيّة  االأعمال  ن�رص  يتكه  الذي  االأثر  مراقبة  يف  دور  لهوؤالء 

على اختالفها، بناء على معايري حمَدّدة وا�سحة. ويجب اعتبار 

ينظر  ريثما  موؤقتة  اللجنة  هذه  تَتّخذها  التي  القرارات  جميع 

�سة  متخ�سِّ حمكمة  اإن�ساء  ينبغي  ال�سبب  ولهذا  فيها.  الق�ساء 

بالنظر يف االأعمال الثقافَيّة والفنَيّة، على غرار املحكمة اخلا�سة 

باملطبوعات. 





التقرير الوطني للتنمية الب�رشية يف لبنان

نحو دولة املواطن

اأوراق خلفية ومراجع
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اأوراق خلفية ومداخالت خطّية

النوعالكاتبالو�سوع/العنوان

الدولة واملواطنة يف لبنان: التاريخ، الت�رصيع، 1

الثقافة الوطنية

ورقة خلفيةاأحمد بي�سون

حول اأزمة املواطنية االجتماعية ونظام الطوائف يف 2

لبنان

ورقة خلفيةكمال حمدان

ورقة خلفيةعبا�ص بي�سوناالأدب والفن و�سوؤال املواطنة3

ورقة خلفيةزيـاد مـاجدالدميقراطية واملواطنة يف لبنان4

عامة 5 – مقاربة  الدميقراطي  التطور  قيا�ص  �سبل  عن 

ومناذج تطبيقية من 4 ق�سايا

ورقة خلفيةزيـاد مـاجد

الهوية العامة واخل�سو�سيات: دور الدولة يف قوانني 6

االأحوال ال�سخ�سية

ورقة خلفيةماري روز زلزل

االعتبارات 7 دور  واالقت�ساد:  االجتماعية  املواطنة 

الطائفية يف االنفاق العام

ورقة خلفيةجاد �سعبان ون�رصين �سلطي

العام، تاأثري االعتبارات 8 القطاع  95 ووظائف  املادة 

الطائفية 

ورقة خلفية�سامر فرجنيه

الدولة 9 دور  على  واالقليمية  العاملية  القوى  تاأثري 

واملواطنة يف لبنان

ورقة خلفيةو�سام �سعادة 

ورقة خلفيةمكرم عوي�صالتبية املدنية واملواطنة يف لبنان10

ورقة خلفيةملحم �ساوول الدميوقراطية، املواطنية و االعالم11

موؤ�س�سات املجتمع املدين يف لبنان ودورها يف تطوير 12

املمار�سة الدميقراطية

ورقة خلفيةكرم كرم

درا�سةعدنان االمني وكمال اأبو �سديدالتبية واملواطنة13

مداخلة خطيةخالد قباينالدولة وعالقتها باملواطن14

مداخلة خطيةجون قزياأحوالنا ال�سخ�سية بني الواقع واملرتى15

مداخلة خطية�سفيق امل�رصيتعقيب على "التاريخ، الت�رصيع، الثقافة الوطنية"16

مداخلة خطيةع�سام �سليمانتعقيب على "التاريخ، الت�رصيع، الثقافة الوطنية"17

تعقيب على "الهوية العامة واخل�سو�سيات: دور 18

الدولة يف قوانني االأحوال ال�سخ�سية - احلياد تاه 

الطوائف واالإلتزام بحقوق االإن�سان واملواطن"

مداخلة خطيةاإبراهيم طرابل�سي
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تعقيب على "املاّدة 95 والتوظيف يف القطاع العام: 19

تاأثري االإعتبارات الطائفية"

مداخلة خطيةفار�ص الزين

مداخلة خطيةجاد �سعبان وب�سار حيدراملواطنية االجتماعية و االن�ساف20

النمو االقت�سادي واالإن�ساف االجتماعي: 21

حالة تناق�سات؟

مداخلة خطيةتوفيق غا�سبارد

مداخلة خطيةمنري را�سدالنمو واالإن�ساف22

مداخلة خطيةانطوان حداداملواطنية االقت�سادية-االجتماعية23

مداخلة خطيةمنى فيا�صالثقافة و�سوؤال املواطنة24

مداخلة خطيةاليا�ص خوريتعقيب على "االأدب والفن و�سوؤال املواطنة"25

مداخلة خطيةح�سام عيتاينتعقيب على "االأدب والفن و�سوؤال املواطنة"26

التبية واملواطنة يف املدار�ص اللبنانية -  27

تعقيب على "التبية املدنية واملواطنة يف لبنان"

مداخلة خطيةاإلهام كالب ب�ساط

مداخلة خطيةرمزي �سالمةتعقيب على "التبية املدنية واملواطنة يف لبنان"28

مداخلة خطية�سفيق امل�رصينحو ثقافة �سيا�سية �سامنة29

حول الت�سارب يف بع�ص مواد الد�ستور 30

)بخ�سو�ص املواطنية والطائفية(

مداخلة خطية�سمري عبد امللك

مداخلة خطيةاأنطوان النا�سفمالحظات ب�ساأن الزواج املدين االإختياري31

مداخلة خطيةمي�ساء يو�سفالتهمي�ص االإجتماعي: املفهوم32
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املراجع

1. الوثائق ال�سا�سية

الد�ستور اللبناين، اجلمهورية اللبنانية، جمل�ص النواب، بريوت، 1990. 

وثيقة الوفاق الوطني اللبناين، ال ن.، ال ت.

البيان الوزاري للحكومة االوىل بعد اال�ستقالل )1943(

االعالن العاملي حلقوق االن�سان

ال�رصعة الدولية للحقوق املدنية و ال�سيا�سية

حما�رص جل�سات جمل�ص النواب

لالإ�سالح  املدنية  واحلملة  االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  قانون،  وم�رصوع  تقرير  النيابية،  االنتخابات  بقانون  اخلا�سة  الهيئة 

االنتخابي، بريوت، 2007.

2. املعطيات غري املعاجلة

م�سوح احوال ال�رشة:

.)UNFPA( 1996، م�سح قواعد بيانات االإ�سكان وال�سكان، وزارة ال�سوؤون االجتماعَيّة، �سندوق االمم املتحدة لل�سكان

2004-2005 امل�سح االأ�رصي، او�ساع االأ�رص املعي�سَيّة، اإدارة االإح�ساء املركزي، وزارة ال�سوؤون االجتماعية، برنامج االأمم املتحدة 

االإمنائي.

2004-2005 م�سح االإنفاق االأ�رصي، اإدارة االإح�ساء املركزي، وزارة ال�سوؤون االجتماعية، برنامج االأمم املتحدة االإمنائي.

اإدارة االإح�ساء املركزي، بريوت،  ال�سوؤون االجتماعَيّة،  العربية، وزارة  الدول  ال�سامل، جامعة  العربي  العائلَيّة  ال�سحة  2004، م�سح 

لبنان.

دليل �سعر امل�ستهلك، اإدارة االإح�ساء املركزي، مركز البحوث واال�ست�سارات.

ة: امل�سح الذي اأجراه التقرير الوطني للتنمية الب�رشَيّ

ة - برنامج االأمم املتحدة االإمنائي. 2007-2008 م�سح التبية وامُلَواَطنة، التقرير الوطني للتنمية الب�رصَيّ

ة: 3. املعطيات املقدمة اىل التقرير الوطني للتنمية الب�رشَيّ

نقابة االطباء يف بريوت و ال�سمال

وزارة البيئة

وزارة التبية والتعليم العايل

وزارة ال�سوؤون االجتماعَيّة

دائرة االح�ساء املركزي

وحدة االإنعا�ص واالإعمار، رئا�سة جمل�ص الوزراء

جامعة الدول العربية

البنك الدويل
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4. املراجع

املراجع باللغة العربية

ابن خلدون، عبد الرحمن، مقّدمة العاّلمة ابن خلدون، مطبعة 

م�سطفى حمّمد، القاهرة، ال ت.

ابو  اليا�س  ديوان  كاملة:  �شعرية  اعمال  اليا�س،  �سبكة،  ابو 

�شبكة، دار العودة.

دار  االأغاين،   مهنا(،  اأ.  عبد  )حتقيق:  الأ�سفهاين  الفرج  اأبو 

الكتب العلمية.

ابي �سمرا، حممد، الرجل ال�شابق، دار النهار، بريوت، 2006.

اأبي �سقرا، �سوقي، �شنجاب يقع من الربج، دار النهار، بريوت، 

.1971

الإمنائي،  املتحدة  الأمم  برنامج  املركزي،  الح�ساء  ادارة 

وزارة ال�سوؤون الجتماعية، االو�شاع املعي�شية لال�رص: الدرا�شة 

الوطنية لالحوال املعي�شية لال�رص 2004، لبنان، 2006

 القوى العاملة يف لبنان، بريوت، 1998

 االو�شاع املعي�شية لال�رص، 1998

 االإح�شاء ال�شامل للمباين واملوؤ�ش�شات، 1997

 ميزانية االأ�رصة عام 1997

اأ�ستي، �سوكت، ال�شيوعيون والكتائب: جتربة الرتبية احلزبية 

يف لبنان، موؤ�س�سة االأنت�سار العربي، بريوت، 1997.

الطالب اجلامعيون يف لبنان  فاعور، حممد،  الأمني، عدنان، 

للعلوم  اللبنانية  الهيئة  االإنق�سامات،  اإرث  واجتاهاتهم، 

التبوية، 1998.
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أ.  مالحظات تقنيَّة

رات الوطنيَّة ب. املؤشِّ

امللحق اإلحصائي

1.    مقدمة

2.    مصدر البيانات والتحدِّيات
         مصادر البيانات

يات التي واجهت جمع البيانات والتحليل          التحدِّ

راتها 3.    مالحظات تقنية: ميتودولوجيَّة احتساب أدلَّة التنمية البشريَّة ومؤشِّ
)HDI( دليل التنمية البشريَّة         

)HPI-1( دليل الفقر البشري         

)HPI-2( دليل الفقر البشري         

)GDI( دليل التنمية اجلنسانيَّة         

)GEM( مقياس التمكني اجلنساني         

4.    تعريفات املصطلحات التقنيَّة

1.    التنمية البشريَّة
         مؤشرات التنمية البشريَّة

         إجتاهات في التنمية البشريَّة

         نبذة عامة عن احلرمان البشري

2.    الوضع الدميوغرافي

3.    الرأسمال البشري

4.    وضع املرأة
         االجتماعي

         االقتصادي

         التمكني السياسي

5.    الوضع االقتصادي-االجتماعي
         املؤشرات االقتصاديَّة الرئيسيَّة

ين العام          تدفق املساعدات، والرأسمال اخلاص، والدَّ

         األولويَّات في اإلنفاق العام

         اجتاهات في اإلنفاق االجتماعي

         الالمساواة في الدخل أو اإلنفاق )2005-2004(
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6.    نبذة عامة عن الوضع الصحي

7.    اإلسكان

8.    القوى العاملة
         القوة العاملة والبطالة )2005-2004(

         العمال الوافدون )إجازات العمل بحسب اجلنسية-القارة، 2006( 

ة 9.    النشاطات الثقافيَّة واحلياة العامَّ
         النشاطات الثقافية واالتصاالت

ة: منظمات اجملتمع املدني في لبنان           املشاركة في احلياة العامَّ

10.  الهويَّة والطائفة والتماسك االجتماعي
ة والهوية بحسب اجملموعة الطائفيَّة          املواقف حيال األمَّ

ة حيال الطائفيَّة وقانون األحوال الشخصيَّة          مواقف عامَّ

         مواقف حيال الدميقراطيَّة واحلكم

11.  العدالة
         إدارة العدالة

         جرائم الشرف

12.  الشباب
         الشباب والتوقعات املستقبلية 2004

ل البطالة بني الشباب )15-19( بحسب الوضع التعليمي والفقر )2005-2004(          معدَّ

         الشباب واملواطنة: مواقف طالب )14-15( بحسب الطائفة 2008-2007

         الشباب واملواطنة: مواقف طالب )14-15( بحسب القطاع املدرسي 2008-2007

13.  البيئة
         دليل احلماية البيئيَّة، متوز 2008

         االستدامة البيئيَّة

14.  آثار حرب متوز 2006
         تأثير نزاع عام 2006 العسكري

رة آلثار عدوان متوز )يوليو( 2006 املباشرة وغير املباشرة ]بالدوالر األميركي[          التكاليف املقدَّ

         الكلفة اإلجمالية الناجمة عن التدهور البيئي الذي تسبَّب به عدوان متوز )يوليو( 2006 في لبنان

15.  الالجئون
         الالجئون الفلسطينيون

         الالجئون العراقيون
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ج. مؤشرات احملافظات

د.  نبذة عن اجملموعات الهّشة

1.    التنمية البشريَّة
         دليل التنمية البشريَّة

         دليل الفقر البشري-1

         دليل الفقر البشري-2

         دليل التنمية اجلنسانيَّة

2.    نبذة عامة عن الوضع الدميوغرافيَّة

3.    اخلصائص االقتصاديَّة-االجتماعيَّة

4.    احلرمان املناطقي

5.    اإلسكان

6.    خصائص سوق العمل والفقر

7.    العدالة – جرائم الشرف

8.    الشباب
         الشباب العامل )15-19(، العمالة والفقر بحسب اجلنس واحملافظة

         الشباب  واملواطنة، مواقف طالب )14-15( بحسب احملافظة 2008-2007 

         مدارس احلضانة اخلاصة اجملانية بحسب املنطقة و االنتماء الديني 2007

ة 9.    النشاطات الثقافية واحلياة العامَّ
         النشاطات الثقافية واالتصاالت

ة: منظمات اجملتمع املدني          املشاركة في احلياة العامَّ

1.    التوزع املناطقي بحسب احملافظة

2.    الوضع الدميوغرافي

3.    الوضع الصحي

4.    الوضع التعليمي

5.    إشباع الظروف املعيشيَّة
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ه.  األهداف اإلمنائية لأللفيَّة

و.  االتفاقيات واملعاهدات املُبَرَمة

رات مختارة حول احلكم واحلقوق املدنيَّة والسياسيَّة ز.  مؤشِّ

6.    اإلسكان

7.    الشبكات واألنشطة االجتماعيَّة
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مالحظات تقنيَّة

مقدمة

يهدف تقرير »نحو دولة املواطن« إلى تقومي موقفنا وأين نحن من مسائل املَُواَطنة الرئيسيَّة، ووضع خريطة آثارها على التنمية البشريَّة في 
 .)HDIs( رات التنمية البشريَّة لبنان. ولتحقيق هذا الهدف، حاول التقرير التقاط وجوه التنمية اخملتلفة مبا يتجاوز ما يوفِّره احتساب مؤشِّ

دة: ولذا، فقد انقسم »تقرير التنمية البشريَّة« الوطني اجلديد إلى جبهاٍت متعدِّ

رات جديدة شملت: 1- باستخدام بيانات أوليَّة و/ أو غير منشورة أُنِتَجت مؤشِّ

دليل تنمية بشريّة جنسانّية
اللتقاط الالمساواة اجلنسانيَّة في التنمية البشريَّة، احُتِسَب دليل التنمية البشريَّة اجلنسانيَّة )Gender based HDI( باستخدام 
ر وليس نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي )GDP per capita( ]غير املتوفِّر بحسب اجلنس(. وقد دلَّ هذا على  الدخل املكتَسب املقدَّ

تفاوت كبير بني وضعي الذكر واألنثى التنمويَّني، وبصورة رئيسيَّة نتيجة الكسب اخملتلف.

دليل فقر إنساني-2 للبنان
م لبلدان »منظمة التعاون االقتصادي والتنمية« لقياس اإلقصاء االجتماعي، احُتِسَب أيضاً للبنان.  دليل فقر إنساني-HPI-2( 2( مصمَّ
الوصول. وبكالٍم آخر، تُستبَعد أعداد كبيرة من جودة اخلدمات  الفرص وليس من  أنَّ لبنان يعاني من  وراء ذلك هو  الرئيسيُّ  والدافع 
ح  وليس من الوصول إليها. وبالنظر إلى أنَّ لبنان لم يشارك في مسح معرفة القراءة والكتابة الوظيفيَّة، فقد افترضنا أنَّه من املرجَّ
املطبوعة  املعلومات  باعتبارها فهم  دة  احملدَّ الوظيفيَّة  والكتابة  القراءة  يعاني من معرفة  دون  وما  أساسيَّاً  تعليماً  حاز  امرٍئ  أيَّ  أنَّ 
واستخدامها في األنشطة اليومية في املنزل والعمل واجملتمع. وباستخدام البيانات األوليَّة للمسح األسري متعدد األغراض ُعورَِض 
مستوى معرفة القراءة والكتابة، أيضاً، بسؤاٍل عن استخدام »اإلنترنت« وعن قراءة الصحف والكتب مرة في األسبوع. وكما توقَّعنا 

لم توجد تقريباً نتائج إيجابيَّة.

دليل متكني جنساني
البشريَّة  التنمية  وكدليل   .)Gender Empowerment Index(اجلنساني التمكني  دليل  أيضاً،  أحتِسَب،  منذ عشر سنوات،  مرة  ألول 

اجلنسانيَّة، فهو يسلِّط الضوء على بعض العقبات التي تواجه متكني اإلناث على املستوى االقتصادي ومستوى صنع القرار.

مؤّشرات التنمية املناطقّية
لتحقيق وجهة نظر أفضل حيال التنمية على مستوى احملافظات، أُنتجت أدلَّة التنمية البشريَّة والفقر البشري. كما ُوفِّرت، أيضاً، 
متغيِّرات متاحة لدليل الفقر البشري-2 ودليل التنمية اجلنسانيَّة ومقياس التمكني اجلنساني. لسوء احلظ، منعتنا ندرة البيانات حول 
الت البقاء على مستوى احملافظات من إنتاج صورة إقليمية )مناطقيَّة( أدق، ومن احتساب  متوسط العمر املتوقَّع عند الوالدة ومعدَّ

دليلي التنمية اجلنسانيَّة والفقر البشري-2.

احملَتَسبة  األدلَّة  نتائج  دت  أكَّ األحدث؛ حيث  والبيانات  املتاحة  البيانات  على  مبنيَّة  ثة  ألفية محدَّ تنمية  أهداف  ورقة  أيضاً،  أنُتجت،   -2
وسلَّطت األضواء على املسائل اجلديدة.

رات اآلتية من مصدرين  3- لدعم تلك، ولتغطية املسائل السياسيَّة واملدنيَّة التي لم تلَق معاجلة، ُشِملَت مجموعة إضافية من املؤشِّ
متميِّزين: املسح الذي أجراه »تقرير التنمية البشريَّة« الوطني حول التعليم واملَُواَطنة والدراسات واملسوح واستطالع الرأي حول الهويَّة 
د  ومسائل االنتماء التي أجرتها مؤسسات خاصة موثوقة. وهذه، بدورها، تسلِّط الضوء على مفارقات االختالف واالنتماء في الكيان متعدِّ

له لبنان وأثرها على القيم املدنيَّة والسلوك. الثقافات واألديان الذي يشكِّ

مصدر البيانات والتحّديات

1. مصادر البيانات
رات واألدلَّة، على املستوى الوطني وعلى مستوى احملافظات، اسُتخِدَمت مجموعات من البيانات اخملتلفة، شملت ما يلي: إلنتاج املؤشِّ
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مسوح أسريّة: بيانات أولّية
.)UNFPA( 1996، مسح قواعد بيانات اإلسكان والسكان، وزارة الشؤون االجتماعيَّة، صندوق االمم املتحدة للسكان

2004-2005 املسح األسري، أوضاع األسر املعيشيَّة، إدارة اإلحصاء املركزي، وزارة الشؤون االجتماعية، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.
2004-2005 مسح اإلنفاق األسري، إدارة اإلحصاء املركزي، وزارة الشؤون االجتماعية، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.

2004، مسح الصحة العائليَّة العربي الشامل، بيروت، لبنان، جامعة الدول العربية، وزارة الشؤون االجتماعيَّة، إدارة اإلحصاء املركزي.
دليل سعر املستهلك، إدارة اإلحصاء املركزي، مؤسسة البحوث واالستشارات.

املسح الذي أجراه التقرير الوطني للتنمية البشريّة:
2007-2008 مسح التربية واملَواَطنة، التقرير الوطني للتنمية البشرّية )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(.

املعطيات املقدمة الى التقرير الوطني للتنمية البشريّة:
وزارة البيئة
وزارة املاليَّة

وزارة التربية والتعليم العالي
وزارة الصحة العامة

وزارة الشؤون االجتماعيَّة
وزارة الداخليَّة والبلديَّات

وزارة العدل
مجلس اإلمناء واإلعمار

وحدة اإلنعاش واإلعمار، مكتب رئيس الوزراء

البيانات التي قدمتها املنظمات الدولّية:
البنك الدولي

صندوق النقد الدولي
نقابة األطباء في لبنان والشمال

منظمة االمم املتحدة للطفولة - اليونيسف
منظمة الصحة العامليَّة

منظمة العمل الدوليَّة

استطالعات الرأي واملسوح املرتبطة بالهويّة التي أجرتها اجلامعات والهيئات املوثوقة:
سة »فريدريش إيبرت« واملركز الدولي لعلوم اإلنسان، 2006، آراء اللبنانيني ومواقفهم حيال التعاُيش مؤسَّ

جان مراد، تشرين الثاني، Les sentiments d'appartenance« ،2006«، جامعة القديس يوسف )تقرير غير منشور(. 
www.lebaneseopinion.org اللجنة االستشاريَّة اللبنانيَّة؛

»كفى«، دراسة حول جرائم الشرف.

آخر  في  سيقت  باملراجع  شاملة  قائمة  ة  وثمَّ استخدامها.  وقت  رات  واملؤشِّ البيانات  جمع  في  املستخدمة  املصادر  كل  إلى  أشير  وقد 
التقرير.

2. التحّديات التي واجهت جمع البيانات والتحليل
رات الالزمة لـ »lلتقرير الوطني للتنمية البشرّية« وتصنيفها. وميكن تلخيص الصعوبات  دة أثناء جمع البيانات واملؤشِّ رُِصَدت صعوبات متعدِّ

الرئيسيَّة بالنقاط التالية:

1. عدم توفُّر إحصاء رسمي للسكان في لبنان يُنتج تقديرات تتعلَّق بعدد السكان من مصادر مختلفة. وقد اسُتخدمت تقديرات 
اهات  رات تبعاً ملنتج البيانات. وفي العديد من احلاالت، يعني هذا أن كلَّ املسوح تشير إلى اجتِّ مختلفة لعدد السكان في احتساب املؤشِّ

وال تعكس الظروف القائمة على األرض.

قة  2. عدم توفر خطة عمل/ مقاربة استراتيجيَّة وطنيَّة جلمع البيانات واإلفادة. فممارسات جمع البيانات غير املنسجمة وغير املنسَّ
ة، تعني أنَّ اخمُلرَجات اإلحصائيَّة ليست متوافقة بالضرورة.. وفي  ة واخلاصَّ بني مختلف املعنيِّني، في ما يتعلَّق مبجموعات البيانات العامَّ
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ى احلذر عند تفسير هذه  رات مع مضيِّ الزمن. وعلى املرء أن يتوخَّ اهات املؤشِّ معظم احلاالت، اسُتخِدمت دراسات مختلفة ملُعايَنة اجتِّ
االجتاهات، باعتبار أنَّ الدراسات اخملتلفة تعتمد طرائق ومنهجيات وتعريفات مختلفة، وتقنيات أخذ العينات ومعاجلتها.

دة من جمع البيانات )مثالً، أي اجملموعات أو الفئات العمرية يجب  3. انعدام التوافق على التعريفات التي ينبغي استخدامها ألنواع محدَّ
استخدامها عند تقومي السكان الناشطني اقتصاديَّاً(.

4. صعوبة وصول الباحثني إلى البيانات األوليَّة وإلى صنَّاع السياسة بوجه عام. وقد أمكن ترتيب الوصول، في إطار العمل على هذا 
إدارة  الوطني ألوضاع األسر املعيشيَّة )2004(، وكالهما أجرته  بيانات؛ املسح السكاني واإلسكاني واملسح  إلى مجموعتي  التقرير، 
اإلحصاء املركزي مع وزارة الشؤون االجتماعيَّة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي. وقد أتيحت، أيضاً، بعض البيانات األولية املتعلقة مبتغيِّرات 
دة في مسح الصحة العائليَّة العربي الشامل )PAPFAM( الذي أجرته وزارة الشؤون االجتماعيَّة وصندوق االمم املتحدة للسكان  محدَّ

)UNFPA( وجامعة الدول العربية، وذلك عبر مكتبها في مصر.

رات متاح فقط على املستوى الوطني، وغير متوفر على مستوى احملافظات أو القضاء. 5. بعض املؤشِّ

مالحظات تقنّية: ميتودولوجّية احتساب أدلة التنمية البشريّة ومؤشراتها1

)HDI( 1، دليل التنمية البشريّة
يقوم »دليل التنمية البشريَّة« على ثالثة أدلَّة:

متوسط العمر املتوقَّع عند الوالدة
األساسي  االلتحاق  إجمالي  ونسبة  التثقيل(  )ثلثا  والكتابة  القراءة  البالغني  معرفة  ب  مبركَّ يُقاس  الذي  التعليمي  التحصيل  دليل 

د )ثلث التثقيل(؛ والثانوي والعالي املوحَّ
.)$PPP املستوى املعيشي كما تُقاس بنصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي )القوة الشرائيَّة بالدوالر األميركي

احتساب األدلّة الثالثة:
رات: لبناء دل دليل، أنشئت قيم قصوى ودنيا لكلٍّ من هذه املؤشِّ

القيمة القصوىالقيمة الدنيااملؤشر

85 سنة25 سنةمتوسط العمر املتوقع عند الوالدة

100%0%معدل معرفة البالغني القراءة والكتابة

100%0%نسبة إجمالي االلتحاق املوحد

40،000$100$نصيب الفرد الفعلي من الناجت احمللي اإلجمالي

ميكن احتساب أي عنصر من عناصر أدلَّة التنمية البشريَّة الفرديَّة وفق الصيغة العامة:

الدليل = )قيمة xi احلقيقّية – قيمة xi الدنيا( / )قيمة xi القصوى – قيمة xi الدنيا((

وفق ذلك:

دليل العمر املتوّقع عند الوالدة = )قيمة xi احلقيقّية - 25( / )25-85(
دليل معرفة البالغني القراءة والكتابة = )قيمة xi احلقيقيَّة - 0( / )0-100(

د = )قيمة xi احلقيقيَّة - 0( / )0-100( دليل نسبة إجمالي االلتحاق املوحَّ
د( دليل التحصيل التعليمي 3/2 )دليل معرفة البالغني القراءة والكتابة( + 3/1 )دليل نسبة إجمالي االلتحاق املوحَّ

راتها على مذكرة تقنيَّة )فنيَّة( من: 1: تستند ميتودولوجيَّة احتساب أدلَّة التنمية البشريَّة ومؤشِّ

UNDP 2007، Fighting Climate Change; Human Solidarity in a Divided World. New York.
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احتساب دليل الدخل:
يدخل الدخل في »دليل التنمية البشريَّة« بوصفه تعويضاً أو بديالً من كل أبعاد التنمية البشريَّة التي لم تُعَكس خالل حياة طويلة 

وصحيَّة وفي املعرفة؛ إنه وثيقة داللة ملستوى معيشي الئق.

يُعاَمل الدخل باستخدام الصيغة التالية: 

)100 log – 40،000 log( /)100 log – )$( نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي( log( دليل الدخل

احتساب »دليل التنمية البشريَّة«:
دليل التنمية البشرية = ))دليل العمر املتوقَّع( + )دليل التعليم( + )دليل الدخل((/ 3

احتساب »دليل التنمية البشريَّة« على مستوى احملافظات:
تُكرَّر اخلطوات نفسها باستخدام البيانات على مستوى احملافظات للحصول على قيمة »دليل التنمية البشريَّة«لكل محافظة على 

حدة.
بيد أنَّ انعدام بيانات متوسط العمر املتوقَّع عند الوالدة على مستوى احملافظات يُجبرنا على االعتماد على أرقام احُتِسَبت لـ »تقرير 
التنمية البشريَّة« الوطني لعام 1998. أما نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي فقد اسُتبِدَل بنصيب الفرد الفعلي من النفقات 
راً من خالل »تقرير الفقر وتوزيع الدخل«)The Poverty & Income Distribution Report( الذي أصدره »برنامج األمم  الذي بات متوفِّراً مؤخَّ

املتحدة اإلمنائي«.

احتساب »دليل التنمية البشريَّة« بحسب اجلنس:
ر عن  املقدَّ املكتَسب  بالدخل  احلالة فقد استعضنا  وفي هذه  اجلنس.  كة بحسب  املفكَّ البيانات  باستخدام  اخلطوات نفسها  تكرَّر 

نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي الذي ال يتوفَّر بحسب اجلنس.

)HPI-1( 2. دليل الفقر البشري
يقيس »دليل الفقر البشري-1« احلرمان في ثالثة مجاالت:

حياة طويلة وصحيَّة َمِقِيسًة باالحتمال عند الوالدة عدم البقاء على قيد احلياة حتى سنِّ األربعني.
ل األميَّة ملن يبلغون 15 سنة فما فوق. املعرفة َمِقِيسًة مبعدَّ

لألطفال  املئويَّة  والنسبة  نًة،  محسَّ مائيًة  مصادر  يستخدمون  ال  الذين  للسكان  املئويَّة  بالنسبة  َمِقيساً  الئق،  معيشي  مستوى 
ناقصي الوزن.

احتساب »دليل الفقر البشري-1«:

α/1])p
3
 +p

2
 + p

1
( 3/1[ = HPI-1

حيث:
P1 = االحتمال عند الوالدة عدم البقاء على قيد احلياة حتى سن األربعني )×100(

P2 = معدل معرفة البالغني القراءة والكتابة )بعمر 15 سنة فما فوق(
نة[ + ½ ]األطفال ناقصي الوزن[ P3 = احلرمان في مستوى معيشي الئق - ½ ]السكان الذي ال يستخدمون مصادر مائية محسَّ

 3 =  α 

احتساب دليل الفقر البشري-1 على مستوى احملافظات:
تُكرَّر اخلطوات نفسها باستخدام البيانات على مستوى احملافظات للحصول على قيمة دليل للفقر اإلنساني-1 لكل محافظة على 

حدة.
ة عن البقائيَّة في ما بعد األربعني ومعدالت وفيَّات األطفال دون سنِّ اخلامسة على مستوى احملافظات يُجبرنا  بيد أنَّ انعدام بيانات أكثر جدَّ
على االعتماد على أرقام احُتِسَبت لـ »تقرير التنمية البشريَّة« الوطني لعام 1998. لم جُترَ أيُّ تعديالت على هذه القيم، حيث ُعنَي بها 
حتديد التفاوتات املناطقيَّة وليس رسم رقم لدليل الفقر البشري للمناطق. عالوةً على ذلك، فإنَّ أي اختطاطات )projections( جلدول 
حياة لقياس متوسط العمر املتوقَّع عند الوالدة لن يأخذ في حسبانه الفرق الذي ميكن أن حُتدثه االستثمارات في قطاع الصحة على 

w)γ( =                                  
log γ _ log γmin

log γmax
_ log γmin

α αα
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مدى السنوات العشر املاضية في ما يتعلَّق مبعدَّالت الوفيَّات. وعلى نحٍو مماثل، لم تُستخَدم بيانات عام 2004 املتعلقة باألطفال ناقصي 
الوزن، حيث يبدو أنها بيانات مبالغ بها بالنسبة إلى بيروت وجاءت ُمبِخسًة بالنسبة إلى املناطق، والسيَّما بالنسبة إلى اجلنوب والشمال 

حتديداً.
لوحظ أنَّ نتائج هذا االحتساب غير قابلة للمقارنة مع نتائج »التقرير الوطني للتنمية البشرّية« املستشَهد به في التقرير بسبب 

االختالفات في املؤّشرات.

)HPI-2( 2-3. دليل الفقر البشري
راً آخر هو: اإلقصاء االجتماعي.  يقيس »دليل الفقر البشري-2« احلرمان نفسه، املَِقيس بـ »دليل الفقر البشري-1«، ولكنَّه يُضيف مؤشِّ

رات: ويقوم هذا الدليل على أربعة مؤشِّ

حياة طويلة وصحيَّة َمِقِيسًة باالحتمال عند الوالدة عدم البقاء حتى سنِّ الستني.
املعرفة َمِقِيسًة بالنسبة املئويَّة ملن يفتقر إلى مهارات القراءة والكتابة الوظيفيَّة )% ملن هم بعمر 65-16(.

.)median income( ط الدخل مستوى معيشي الئق، َمِقيساً بالنسبة املئويَّة ملن يعيشون دون 50% من ُموسِّ
يَساً مبعدل البطالة الطويلة. اإلقصاء االجتماعي، َمِقِ

احتساب »دليل الفقر البشري-2«:
/1] P

4
 + )P

3
 + P

2
 + P

1
 ( 3/1[ = HPI-2

حيث:
P1 = االحتمال عند الوالدة عدم البقاء على قيد احلياة حتى سن الستني )×100(

P2 = النسبة املئويَّة للسكان الذين يفتقرون مهارات القراءة والكتابة الوظيفيَّة )بعمر 15-65 سنة(
)income median( ط الدخل P3 = النسبة املئوية للسكان الذين يعيشون حتت 50% من ُموسِّ

ل البطالة P4 = معدَّ

 3 =    α

احتساب »دليل الفقر البشري-2« على مستوى احملافظات:
محافظة  لكل  البشري-2«  الفقر  »دليل  قيمة  على  للحصول  احملافظات  مستوى  على  البيانات  باستخدام  نفسها  اخلطوات  تُكرَّر 
على حدة. غير أنَّ انعدام البيانات املتعلِّقة بتوقُّعات عدم البقاء على قيد احلياة إلى ما بعد الستِّني منعنا من احتساب »دليل الفقر 

البشري-2« املناطقي.

)GDI( 4. دليل التنمية اجلنسانيَّة
ل  يستخدم »دليل التنمية اجلنسانيَّة« املتغيِّرات نفسها التي يستخدمها »دليل التنمية البشريَّة«. بيد أنَّ الفقر هو في أنَّ هذا الدليل يعدِّ
متوسط منجزات كل بلٍد في ما يتعلَّق متوسط العمر املتوقَّع عند الوالدة والتحصيل التعليمي والدخل استناداً إلى التفاوت في منجزات 

كلٍّ من النساء والرجال.

وقياساً على ذلك، حُتَتَسُب أربعة أدلَّة لكلٍّ من اجلنسني على حدة للحصول على ما يلي:

لإلناث:
دليل متوسط العمر املتوقَّع عند الوالدة لإلناث = )قيمة xi احلقيقيَّة لإلناث – 25(/ )25-85(

دليل معرفة البالغات القراءة والكتابة = )قيمة xi احلقيقيَّة لإلناث – 0(/)0-100(
د لإلناث = )قيمة xi احلقيقيَّة لإلناث – 0(/)0-100( دليل نسبة إجمالي االلتحاق املوحَّ

د لإلناث( دليل التحصيل التعليمي لإلناث = 3/2 )دليل معرفة البالغات القراءة والكتابة لإلناث( + 3/1 )دليل نسبة إجمالي االلتحاق املوحَّ
)100 log – 40،000 log( /)log100  – )نصيب الفرد من الدخل لإلناث )$ أميركي( log( دليل الدخل لإلناث

حصة اإلناث من السكان = ]إجمالي عدد اإلناث / إجمالي عدد السكان[

α αααα
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للذكور:
دليل متوسط العمر املتوقَّع عند الوالدة للذكور = )قيمة xi احلقيقيَّة للذكور – 25(/ )25-85(

دليل معرفة البالغني القراءة والكتابة = )قيمة xi احلقيقيَّة للذكور – 0(/)0-100(
د للذكور = )قيمة xi احلقيقيَّة للذكور – 0(/)0-100( دليل نسبة إجمالي االلتحاق املوحَّ

د  دليل التحصيل التعليمي للذكور = 3/2 )دليل معرفة البالغني القراءة والكتابة للذكور( + 3/1 )دليل نسبة إجمالي االلتحاق املوحَّ
للذكور(

)100 log – 40،000 log( /)log100  – )نصيب الفرد من الدخل للذكور )$ أميركي( log( دليل الدخل للذكور
حصة الذكور من السكان = ]إجمالي عدد الذكور / إجمالي عدد السكان[

بعدئٍذ، يُحَتَسُب دليل موزَّع بالتساوي لكل دليل كما يلي:

 + املتوقَّع لإلناث(-1[  العمر  )دليل متوسط   x اإلناث من السكان }]نسبة   = بالتساوي  املوزَّع  الوالدة  املتوقَّع عند  العمر  ط  دليل متوسِّ
]نسبة الذكور من السكان x )دليل متوسط العمر املتوقَّع للذكور(-1[{-1

الدليل التعليمي املوزَّع بالتساوي = }]نسبة اإلناث من السكان x )الدليل التعليمي املوزَّع بالتساوي لإلناث(-1[ + ]نسبة الذكور من 
السكان x )الدليل التعليمي املوزَّع بالتساوي للذكور(-1[{-1

ل من الناجت احمللي اإلجمالي بالقوة الشرائيَّة$(-1[ +  دليل الدخل املوزَّع بالتساوي = }]نسبة اإلناث من السكان x )نصيب األنثى املعدَّ
ل من الناجت احمللي اإلجمالي بالقوة الشرائيَّة$(-1[{-1 ]نسبة الذكور من السكان x )نصيب الذكر املعدَّ

احتساب »دليل التنمية اجلنسانيَّة«:
دليل التنمية اجلنسانيَّة = ))دليل متوسط العمر املتوقَّع عند الوالدة املوزَّع بالتساوي( + )الدليل التعليمي املوزَّع بالتساوي( + )دليل الدخل 

املوزَّع بالتساوي((/ 3

)GEM( 5. مقياس التمكني اجلنساني
ز مقياس التمكني اجلنساني على الفرص املتاحة أمام النساء من خالل األبعاد التالية: يُركِّ

املشاركة السياسيَّة َمِقيَسًة بحصة النساء والرجال من مقاعد البرملان.
رين: حصة النساء والرجال في املناصب التشريعية والقضائيَّة وكبار املوظفني الرسميني واإلداريِّني؛  املشاركة االقتصاديَّة َمِقيَسًة مبؤشِّ

والنسبة املئويَّة للنساء والرجال العاملني مهنيِّني وتقنيِّني.
ر لكلٍّ من النساء والرجال. السلطة على املوارد االقتصاديَّة، َمِقيَسًة بالدخل املكتَسب املقدَّ

 ،)Equally Distributed Equivalent Percentage، EDEP( حُتَتَسُب لكلٍّ من هذه األدلَّة الثالثة النسبة املئويَّة املكاِفئة املوزَّعة بالتساوي
وفق الصيغة التالية:

النسبة املئويَّة املكاِفئة املوزَّعة بالتساوي = }]نسبة اإلناث من السكان )دليل األنثى(-1[ + ]نسبة الذكور من السكان )دليل الذكر(-1[{-1

احتساب مقياس التمكني اجلنساني:
مقياس التمكني اجلنساني = ))النسبة املئويَّة املكاِفئة املوزَّعة بالتساوي للمشاركة البرملانيَّة( + )النسبة املئويَّة املكاِفئة املوزَّعة بالتساوي 

للمشاركة االقتصاديَّة( + )النسبة املئويَّة املكاِفئة املوزَّعة بالتساوي للدخل((/ 3

تعريفات املصطلحات التقنّية

معرفة البالغني القراءة والكتابة*
يُراد بها عدد السكان الذين هم في سنِّ اخلامسة عشرة وما فوق ويعرفون القراءة والكتابة، معبَّراً عنها بالنسبة املئويَّة من إجمالي عدد 
السكان الذين هم في سنِّ اخلامسة عشرة وما فوق. وألغراٍض إحصائيَّة، يُعتبر الشخص )ذكراً كان أم أنثى( عارفاً بالقراءة والكتابة عندما 

يكون قادراً على فهم قراءة بيان بسيط قصير وكتابته في حياته اليومية.
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معرفة القراءة والكتابة الوظيفيَّة
تُفيد تقارير IALS عن ثالثة مجاالت من »معرفة القراءة والكتابة«:

معرفة قراءة النثر وكتابته – املعرفة واملهارات الضروريَّة لفهم املعلومات في النصوص واستخدامها، مبا في ذلك املقاالت التحريريَّة 
)االفتتاحيَّات( والقصص اجلديدة والقصائد والروايات.

معرفة قراءة وثيقة وكتابتها – املعرفة واملهارات املطلوبة لتحديد املعلومات في مختلف النماذج التصميميَّة واستخدامها، مبا في 
ذلك اخلرائط والرسوم البيانيَّة واجلداول وكشوف الرواتب وطلبات الوظائف وجداول النقل.

يَّة – املعرفة واملهارات املطلوبة لتطبيق العمليات احلسابيَّة على أعداد واردة في املواد املطبوعة )املنشورة(،  معرفة القراءة والكتابة الكمِّ
كالقيام مبوازنة دفتر شيكات، واستنتاج الفكرة املفيدة، وإنهاء منوذج طلب أو حتديد كمية فائدة إعالٍن ما.

د* نسب إجمالي االلتحاق املوحَّ
يُراد بها عدد الطالب امللتحقني مبستويات التعليم األساسي والثانوي وما بعد الثانوي والعالي، بغضِّ النظر عن العمر، وذلك كنسبة مئويَّة 
من السكان بالعمر النظريِّ للتحصيل التعليمي على املستويات املعنيَّة. وتُصنَّف مستويات التعليم فئات، فهي تعليم ما قبل األساسي 
 The International Standard Classification of( واألساسي والثانوي وما بعد الثانوي والعالي، وفقاً لتصنيف التعليم املعياري الدولي

.)Education، ISCED

نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي*
 .)National Accounts( بالنقد احمللي، وهو مأخوذ من بيانات احلسابات الوطنيَّة )GDP per capita( نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي
 Purchasing Power Parities،( شرائيَّة  قدرة  أو  قوة  إلى  االقتصاديِّة  اإلحصاءات  حتويل  يجب  البلدان،  عبر  املعيشة  مستويات  ومبقارنة 
م »البنك الدولي« بيانات نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي )القوة الشرائيَّة  PPPUS$( إلزالة الفروق في مستويات السعر الوطني. يقدِّ
الثابتة لعام 2006 بالدوالر األميركي( املستخدمة الحتساب »دليل التنمية البشريَّة« للبنان. وبالنسبة إلى نواجت 174 بلداً احمللية اإلجمالية 
التي جمعها »البنك الدولي« وصنَّفها، فإنَّ أرقامها مبنيَّة على بيانات السعر املستقاة من املسوح األخيرة التي أجراها »برنامج املقارنة 

الدولية« )The International Comparison Program، ICP( في عام 2005.

ط العمر املتوقَّع عند الوالدة* متوسِّ
ط العمر املتوقَّع عند الوالدة للبنان من: »The Revision of World Population Prospects« لعام 2006. وهذه  اسُتِقَيت تقديرات متوسِّ
ها كل سنتني »قسم السكان« في »دائرة الشؤون االقتصاديَّة واالجتماعيَّة« في األمم املتحدة، باستخدام البيانات التي تصدر  التقديرات يُعدُّ

عن نظم التسجيل احليويَّة الوطنيَّة والتعدادات واملسوح السكانيَّة.

نة السكان املتمتِّعون بوصول مستدام إلى مصادر املياه احملسَّ
التالية:  املائي  أنواع اإلمداد  أيٍّ من  إلى   )reasonable access( الذين يتمتَّعون بوصول معقول املئوية للسكان  النسبة  املعيار  يُراد بهذا 
»الوصول  ويعرِّف  األمطار.  ينابيع محمية، مستجمعات مياه  )حفر(،  املياه  أبار محميَّة جلمع  أرتوازية،  آبار  ة،  إمدادات عامَّ أَُسريَّة،  وصالت 

املعقول« بأنه توفُّر 20 لتراً على األقل للشخص الواحد في اليوم من مصدر يبعد كيلومتراً واحداً من سكن املستخدم.

نة السكان غير املتمتِّعني بوصول مستدام إلى مصادر املياه احملسَّ
ن. أما  يُحتَسُب هذا املعيار على الوجه التالي: 100 تُطرَُح منعا النسبة املئويَّة للسكان املتمتِّعني بوصول مستدام إلى مصدر مياه محسَّ

نة فُيعنى بها ما يلي: ابتياع املياه، املاء املعبَّأ، مستوعبات املياه، اآلبار والينابيع غير احملميَّة. املصادر غير احملسَّ

**)P0( دليل انتشار الفقر
د بخط  يُعتَبُر »دليل انتشار الفقر« )head count index، P0( قياساً النتشار الفقر، وهو يدلُّ على النسبة املئويَّة لألَسر الفقيرة ]كما حُتدَّ
اساً حيال توزُّع الفقراء حتت خط الفقر، الذي ميكن التقاطه من  الفقر[، وذلك كجزٍء من إجمالي السكان. وهذا القياس، مع ذلك، ليس حسَّ

.P2و P1 خالل دليلي

**)P1( دليل فجوة الفقر
عبارة عن قياس لعمق الفقر، وهو يدلُّ على الفجوة بني مستويات إنفاق األسر الفقيرة املَُعايَنة وبني خط الفقر. وإذا افُترَِض االستهداف 

التام، فإنَّ »دليل فجوة الفقر« يشير إلى كمية املوارد )التحويالت transfers( الالزمة لرفع كل األسر الفقيرة فوق خط الفقر.
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**)P2( ة الفقر دليل حدَّ
عبارة عن قياس درجة الالمساواة في التوزيع حتت خط الفقر، وهو يعطي وزناً أو ثقالً أكبر لألسر عند أسفل توزيع الدخل )أو اإلنفاق(.

املصادر: 
  www.hdr.undp.org/statistics/s:كل تعريفات املصطلحات اإلحصائيَّة مستقاة من املوقع التالي
 UNDP، 2008، HDR، A Statistical Update :أما التعريفات املشار إليها بـ )*( فقد ُحِصَل عليها من

UNDP، MOSA، 2008، Poverty، Growth & Income Distribution in Lebanon )Beirut، Lebanon( :من )**( فيما ُحِصَل على التعريفات املشار إليها بـ
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1. التنمية البشريّة

رات التنمية البشريّة مؤشِّ

)HDI( دليل التنمية البشريّة

قيمة دليل 
التنمية 
البشرية

متوسط العمر 
املتوّقع عند 

الوالدة
سنوات

معدل معرفة 
البالغني 
القراءة 

والكتابة )عمر 
15 وما فوق )%(

معدل إجمالي 
االلتحاق 
املوّحد 

بالتعليم 
األساسي 
والثانوي 

والعالي )%(

نصيب الفرد 
من الناجت احمللي 

اإلجمالي 
)PPP$US(

دليل العمر 
املتوّقع عند 

الوالدة

دليل الناجت دليل التعليم
احمللي 

اإلجمالي

2008-20070،79171،788،573،49،5610،7780،8350،761
20010،73971،386،467،64،7050،7720،8010،643
19980،78271،384،767،65،0940،7720،8010،542

دليل التنمية البشريّة بحسب اجلنس

قيمة دليل 
التنمية 
البشرية

متوسط العمر 
املتوّقع عند 

الوالدة
سنوات

معدل معرفة 
البالغني 
القراءة 

والكتابة )عمر 
15 وما فوق )%(

معدل إجمالي 
االلتحاق 
املوّحد 

بالتعليم 
األساسي 
والثانوي 

والعالي )%(

نصيب الفرد 
من الناجت احمللي 

اإلجمالي 
)PPP$US(

دليل العمر 
املتوّقع عند 

الوالدة

دليل الناجت دليل التعليم
احمللي 

اإلجمالي

0،75273،783،974،24،5370،8120،8070،637اإلناث
0،81769،493،372،615،9420،7400،8640،846الذكور

 )HPI-1( 1-قيمة دليل الفقر البشري

قيمة دليل الفقر 
البشري-1

االحتمال عند الوالدة البقاء حتى سن 
األربعني

)cohort من %(
 2000a

معدل معرفة 
البالغني )بعمر 15 

وما فوق(،
)%( 2004

السكان الذين ال 
يستخدمون مصادرمائية 

نة محسَّ
)%( 2004

األطفال حتت سن 
اخلامسة ناقصو 

الوزن
)%( 2004

2008-20077،46،39،90،03،9
2001-5،013،64،73،1
199810،8635،4511،66،03،0

)HPI-2( 2-قيمة دليل الفقر البشري

قيمة دليل الفقر 
البشري-1

االحتمال عند الوالدة البقاء حتى 
a)cohort سن الستني )% من

السكان الذين يفتقرون 
إلى املهارات املعرفية 

الوظيفية
)% ملن هم بعمر 65-16(

البطالة طويلة األمد
)% من القوة العاملة(

السكان الذين يعيشون 
ط  حتت50% من ُمتوسِّ

الدخل

2008-200723،68،936،52،914،4

املؤّشرات الوطنّية
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دليل التنمية اجلنسانّية 

قيمة دليل التنمية 
اجلنسانية )القيمة(

متوسط العمر املتوقع 
عند الوالدة
)سنوات(

معدل معرفة البالغني 
القراءة والكتابة

)بعمر 15 وما فوق(
)%(

معدل إجمالي االلتحاق 
د بالتعليم األساسي  املوحَّ

والثانوي والعالي )%(

الدخل املكتسب 
ر املقدَّ

)$PPP US(

إناث          ذكور     إناث           ذكور    إناث             ذكور   إناث          ذكور

2008-20070،779  69،4           73،7          93،3               84     72،6            74،2    15،942       45،37  

19980،659  69،0           72،0  89،7             80،0     66،9            68،4    

مقياس التمكني اجلنساني

قيمة مقياس التمكني 
اجلنساني

املقاعد البرملانية التي 
حتتلها نساء )% من اجملموع(

املشرِّعات اإلناث وكبريات 
الوظائف الرسمية واإلدارة

)% من اجملموع(

العامالت املهنيات 
والتقنيات

)% من اجملموع(

نسبة دخل اإلناث 
ر على دخل الذكور  املقدَّ

ر املقدَّ

2008-20070،3494،711،246،00،29

19980،2692،38،445،478،9

اجتاهات في التنمية البشريّة

  متوسط العمر املتوّقع عند الوالدة

k199671،3
i200571،5

معدل وفيات حديثي الوالدة الرضع )على 1000 والدة حية(
d200027،0
j200416،1

معدل اخلصوبة اإلجمالي )املعدل الوسطي لعدد الوالدات احلية(

n19705،1
n19903،1
j20041،9

n20062،2

معدل األمية )+10 سنوات(

k199613،6
a2005-20048.8

ر العمر الصفي معدل التأخر املدرسي العام في مستوى )%( التعليم الثانويالتعليم املتوسطالتعليم االساسيتأخُّ

L1998-199733،849،945،5
m2001-200035،854،855،7
a2005-200411،223،126،5
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نبذة عامة عن احلرمان البشري

53،3االفراد الذين ال ميلكون أياً من أشكال التأمني، 2005-2004 )%(

 )%( al2004 1،5السكان الذين ال ميلكون وصوالً إلى خدمة الشبكة املائية املياه املنقولة باالنابيب

 t2005 ،)18،3معدل وفيات األطفال )حتت سن اخلامسة، على كل 1000 والدة حية، 10 سنوات قبل إجراء املسح

 )%( b)6،1األطفال العاملون )بعمر 10-19 سنة

 a2005-2004 ،) + 9،9معدل األمية )15 سنة

 )%( I2004 ،)ً45،9حتصني: األطفال الذين تلقوا حتصيناً كامالً )بعمر 12-23  شهرا

)%( a2005-2004 ،) + معدل البطالة )15 سنة

7،3الذكر
9،5األنثى

7،9اإلجمالي

 )%( f2005-2004 ،)ً30،9نسبة االفراد احملرومني )مستويا إشباع متدن ومتدن جدا

 f)2005-2004( ً3،9من هؤالء، أشخاص يعيشون ظروفاً معيشيَّة متدنِّية جدا

)%( f2005-2004 49،1األسر احملرومة ذات مستويي اإلشباع املتدني واملتدني جداً على أساس دليل الدخل

 )%( h2005-2004 ،الذكور أرباب األسر توزيع األسر احملرومة بحسب رب األسرة
% من اإلجمالي

اإلناث ربات األسر 
% من اإلجمالي

199530،143،8
200422،935،9

)%( d2000 ،9،6نسبة االوالد دون ال14 الذين يعملون خارج املنزل

)%( g2005-2004 ،توزيع السكان اللبنانيني

1،13فقير مدقع
7،97فقير

20،59قريب من الفقر
71،54ذو وضع أفضل

)%( g2007-1997 ،خط الفقر األعلىخط الفقر األدنىانتشار الفقر اخملتط في لبنان

199710،133،7
20048،028،6
20078،430،0

مالحظة: a1. % من السكان الذين يحصلون على مياههم من الينابيع أو املياه اجلارية.
مؤشر احلرمان االقتصادي يرتبط بـ: عدد السيارات املقتناة في األسرة، نسبة التبعيَّة، وظيفة )مهنة( رب األسرة الرئيسية

2. الوضع الدميوغرافي

)%( a 2005-2004 ،السكان

3،755،034اجملموع

27،3دون سن 15 سنة

657،4 سنة وما فوق
o 2004-1990 )%( 1،8معدل منو السكان الوسطي السنوي

l 2004 ،)%( )2003-1999( 1،9معدل اخلصوبة االجمالي
a 2005-2004 ،)%( 53،3نسبة االعالة العمرية

l 2004 ،)%( 74،2معدل انتشار وسائل منع احلمل احلديثة والتقليدية
l 2004 )متوسط العمر عند الزواج االول )سنوات

32،8الذكر

28،8األنثى
a 2004 ،)4،3متوسط حجم األسرة )عدد األفراد
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3. الرأسمال البشري

b 2005-2004 ،)ل معرفة البالغني القراءة والكتابة )15 سنة وما فوق 88،5 معدَّ

a 2005 )%( ،84،6معدل إجمالي االلتحاق املوحد في األساسي والثانوي والعالي
a 2005-2004 )%( 17،0االختصاصيون وأصحاب املهن املتوسطة

a 2005-2004 ،)%( الذين التحقوا مبستوى التعليم األساسي )33،2السكان )بعمر 4 سنوات وما فوق
a 2004 ،)%( الذين حصلوا مستوى تعليم جامعي او اكثر )13،5السكان )بعمر 4 سنوات وما فوق

p 2006-2005،)20،1املتخرجون العلميون )% من إجمالي املتخرجني

4. وضع املرأة

االجتماعي

a2005-2004 ،)100 x( 99نسبة الذكر على األنثى

)%( a2005-2004 ،46،3اإلناث اللواتي يستفدن من تأمني صحي واحد على األقل

a2005-2004 ،)36،0نسبة اإلناث املعوَّقات )% من إجمالي عدد املعوقني

o2005 ،)73،7متوسط عمر األنثى املتوقَّع عند الوالدة )بالسنوات

l2005 ،)86،3معدل وفيات األمهات )على 100،000 والدة حية

)%( a2005-2004 ،نسبة التحاق اإلناث باملدارس

109،0املدرسة األساسية

104،0املدرسة املتوسطة

65،7املدرسة الثانوية

)%( p2006-2005 ،54،0املتخرجات في اجلامعات كنسبة مئوية من إجمالي عدد املتخرجني اجلامعيني

)%( a2005-2004 ،)11،8معدل األمية بني اإلناث )بعمر 10 سنوات وما فوق

االقتصادي

)%( a 2005-2004 ،القوة العاملة والبطالة

9،5معدل البطالة اإلناثية )15 سنة وما فوق(

20،4معدل النشاط االقتصادي )15 سنة وما فوق(

22،3معدل النشاط االقتصادي )15-64 سنة(

c 2005 ،41،0معدل النشاط االقتصادي لدى االناث )15 سنة وما فوق( % من نشاط الذكر
c 2005 ،ر 0،31نسبة دخل األنثى املقدرالى دخل الذكر املقدَّ

c 2005 ،0،95نسبة أجر األنثى غير الزراعي الى أجر الذكر
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التمكني السياسي

sمن إجمالي  املرشحاتاملرشحات الفائزاتعدد النائبات في البرملان %

199232.3

199632.3

200032.3

200564.7
1عدد الوزيرات، 2007

اجملالس البلدية احمللية، 2004

) 700املرشحات )عددهنَّ

) 220الفائزات )عددهنَّ

4،05% من  اجمالي املرشحات 
t2004 ،)اإلناث في الوظائف احلكومية )% من اإلجمالي

6،5وظائف الفئة األولى

18،75وظائف الفئة الثانية

28،1وظائف الفئة الثالثة

31،8وظائف الفئة الرابعة
r2006 ،)37،0عدد اإلناث في القطاع القضائي )% من اإلجمالي

5. الوضع االقتصادي-االجتماعي

رات االقتصاديَّة الرئيسيَّة مؤشِّ

w2006,)22.8الناجت احمللي اإلجمالي االسمي )مبليارات الدوالرات
u2005 ،)الناجت احمللي اإلجمالي )باجلاري من مليارات الدوالرات

200538،34
39،57تقدير 2006

41،43اختطاط 2007
u2005 ،)باجلاري من مليارات الدوالرات الدولي( )PPP( الناجت احمللي اإلجمالي القوة الشرائية

200538،34
38،34                                                                     تقدير 2006

39،11اختطاط 2007
u)بالدوالر PPP نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي )القوة الشرائية

20059561
9757تقدير 2006

10112اختطاط 2007
v)الناجت احمللي اإلجمالي )مليارات الدوالرات

200622،7
200723،8

v)m(نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي

20061،8
20071،3
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v)%( منو الناجت احمللي اإلجمالي الفعلي

20060،0
20071،0

u)الدين العام، )مبليارات الدوالرات

200538،5
40،4تقدير 2006

42،0اختطاط 2007
v)%( mp إجمالي الدين/ الناجت احمللي اإلجمالي

2006177
2007171

w2006 ،197إجمالي الدين اخلارجي
w2006 ،)11،6التشكيلة الرأسمالية اإلجمالية )% من الناجت احمللي اإلجمالي

2،5احلكومية
9،1غير احلكومية

 w2006 ،)5،6املدخرات الوطنية اإلجمالية )% من الناجت احمللي اإلجمالي
8،6احلكومية

14،2غير احلكومية
w2006 ،)22،5صادرات السلع )بالدوالر األميركي، التغير بالنسبة املئوية
w2006 ،)1،8استيراد السلع )بالدوالر األميركي، التغير بالنسبة املئوية

تدفق املساعدات، الرأسمال اخلاص والدين العام

c)اة )صافي املدفوعات املساعدات التنموية الرسمية )ODA( املتلقَّ

243اإلجمالي )ماليني الدوالرات(، 2005

67،9نصيب الفرد )بالدوالرات(، 2005
كنسبة مئويَّة من الناجت احمللي اإلجمالي

19908،9
20051،1

c)صافي التدفقات االستثمارية األجنبية املباشرة  )% من الناجت احمللي اإلجمالي

19900،2
2005                       11،7

w200612،0
c)تدفقات خاصة أخرى )% من الناجت احمللي اإلجمالي

19900،2
200511،3

% من الناجتالتحويالتتدفقات حتويالت نحو الداخل – مليون د. أ.    
]i[ احمللي اإلجمالي

20054،92422،8
20065،18322،8
22،4 )تقدير( ]i[5،500 )تقدير(2007

v2007 ،)43،2إجمالي الدين )مليارات الدوالرات
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األولويات في اإلنفاق العام

c 2005-2002 ،)2،6اإلنفاق العام على التعليم )% من الناجت احمللي اإلجمالي
v 2006 ،اإلنفاق العام على التعليم

3% من الناجت احمللي اإلجمالي

9،2كنسبة مئويَّة من إجمالي نفقات املوازنة
v 2006 ،اإلنفاق العام على الصحة

1،48% من الناجت احمللي اإلجمالي

4،5كنسبة مئويَّة من إجمالي نفقات املوازنة
z 2006 ،)3،8خدمات اجتماعيَّة أخرى )% من الناجت احمللي اإلجمالي

z11،63كنسبة مئويَّة من إجمالي نفقات املوازنة
z 2006 ،8،32إجمالي اإلنفاق االجتماعي

z25،35كنسبة مئويَّة من إجمالي نفقات املوازنة
c 2006 ،)4،5اإلنفاق العسكري )% من الناجت احمللي اإلجمالي

c 2005 ،)16،1إجمالي خدمة الدين )% من الناجت احمللي اإلجمالي

y)2006( النفقات االجتماعية في القطاعات االجتماعية بحسب الوزارات
% من إجمالي 

املوازنة
% من إجمالي نفقات املوازنة 

)باستثناء خدمة الدين( 
)=1،1،6،542 مليار(

% من الناجت احمللي 
اإلجمالي )االسمي= 

1،1،34،111 مليار(

8،2414،112،71وزارة التربية والتعليم العالي

3،115،301،02وزارة الصحة العامة

0،871،480،28وزارة الشؤون االجتماعية

8،3514،292،74التقاعد وتعويض نهاية اخلدمة

20،5635،186،75إجمالي النفقات االجتماعية

)%( zاجتاهات في االنفاق االجتماعي مبليارات الليرة اللبنانية

199520002005
467707909وزارتا التربية والثقافة

159274360وزارة الصحة العامة

879368وزارة الشؤون االجتماعية

3208751200إجمالي اإلنفاق االجتماعي )مبا في ذلك التقاعدالتقاعد و الضمان(

101419492552االنفاق العام على اخلدمات االجتماعية )متضمنة التقاعد(

41،5641،84اإلنفاق االجتماعي من نفقات املوازنة من مجموع االنفاق العام )باستثناء خدمة الدين( )%(

5،627،857،71اإلنفاق االجتماعي من الناجت احمللي اإلجمالي

g2005-2004 الالمساواة في الدخل او اإلنفاقات

2،86حصة الدخل أو االستهالك، الـ 10% األفقر )%(

7،07حصة الدخل أو االستهالك، الـ 20% األفقر )%(

43،55حصة الدخل أو االستهالك، الـ 20% األغنى )%(

27،97حصة الدخل أو االستهالك، الـ 10% األغنى )%(
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9،77قياسات الالمساواة، نسبة الـ 10% األغنى إلى الـ 10% األفقر

7،5قياسات الالمساواة، نسبة الـ 20% األغنى إلى الـ 20% األفقر

0،361دليل »جيني«

6. نبذة عامة عن الوضع الصحي

aa2005 ،23،6عدد األطباء على كل 10،000 نسمة
aa2005 ،13،2عدد جهاز املمرضات والقابالت القانونيات العاملون في القطاع الصحي على 10،000 نسمة

aa2004 ،8،81عدد أطباء األسنان على 10،000 نسمة
l2005 ،)86،3نسبة وفيات األمهات )على كل 100،000 والدة حية

z2006 ،)3،11نسبة االنفاق العام على الصحة )% من إجمالي اإلنفاق احلكومي
a2005-2004 ،)17،4انتشار األمراض املزمنة )اإلصابة على األقل مبرض مزمن واحد

44،9املستفيدون من نوع واحد من التأمني على األقل

7. اإلسكان

c2005 ،)86،6سكان احلضر )% من إجمالي السكان
i20041معدل منو السكان احلضر السنوي

a2005-2000 ،)%( 99،8املساكن املزوَّدة بالكهرباء

52،5نسبة املساكن التي متلك سيارة واحدة على االقل )%( 2005-2000
a2005-2000 ،)%( املساكن الرئيسية

71،4اململوكة

28،5غير اململوكة
a2005-2004 ،املساكن املوصولة بالشبكة املائية )%( نسبة االسر التي متلك امكانية النفاذ الى

75،8الشبكة العامة ملياه اخلدمة
56،7الشبكة العامة ملياه الشب

67،4الشبكة العامة للصرف الصحي

8. القوى العاملة

القوى العاملة و البطالة 2005-2004

عدد االفراد العاملني )بعمر 15 سنة وما فوق(

1،108،129القوة العاملة الفعلية
معدل النشاط االقتصادي للفئة العمرية 15 سنة وما فوق

44% من اإلجمالي

20،4اإلناث )%(
68،9الذكور )%(

القوة العاملة بحسب القطاع االقتصادي )بعمر 15 سنة وما فوق(

15الصناعة
8،7اإلنشاءات والبناء
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6w..2,)22.8الناجت احمللي اإلجمالي االسمي )مبليارات الدوالرات
u2005 ،)الناجت احمللي اإلجمالي )باجلاري من مليارات الدوالرات

200538،34

39،57تقدير 2006

41،43اختطاط 2007
u2005 ،)باجلاري من مليارات الدوالرات الدولي( )PPP( الناجت احمللي اإلجمالي القوة الشرائية

200538،34

38،34                                                                     تقدير 2006

39،11اختطاط 2007
u)بالدوالر PPP نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي )القوة الشرائية

20059561

9757تقدير 2006

10112اختطاط 2007
v)الناجت احمللي اإلجمالي )مليارات الدوالرات

200622،7

200723،8
v )m(نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي

20061،8

20071،3
v)%( منو الناجت احمللي اإلجمالي الفعلي

20060،0

20071،0
u)الدين العام، )مبليارات الدوالرات

200538،5

40،4تقدير 2006

42،0اختطاط 2007
v)%( mp إجمالي الدين/ الناجت احمللي اإلجمالي

2006177

2007171،0
w2006 ،197إجمالي الدين اخلارجي

w2006 ،)11،6التشكيلة الرأسمالية اإلجمالية )% من الناجت احمللي اإلجمالي

2،5احلكومية

9،1غير احلكومية

 w2006 ،)5،6املدخرات الوطنية اإلجمالية )% من الناجت احمللي اإلجمالي

8،6احلكومية

14،2غير احلكومية
w2006 ،)22،5صادرات السلع )بالدوالر األميركي، التغير بالنسبة املئوية
w2006 ،)1،8استيراد السلع )بالدوالر األميركي، التغير بالنسبة املئوية

22،1التجارة
37،4اخلدمات
7،5الزراعة

توزيع القوة العاملة )بعمر 15 سنة وما فوق( بحسب املهن )%(

10،7املديرون العامون ومديرو الشركات

9،6االختصاصيون

7،4الوظائف واملهن املتوسطة

8،9موظفو اإلدارات

10،5عمال قطاع اخلدمات والبائعون املسوِّقون

4،7عمال الزراعة والصيادون

19،2العمال املهرة
9،1السائقون

15،5عمال غير مهرة
4،4القوى املسلحة

توزيع القوة العاملة )بعمر 15 سنة وما فوق( )%(

85،7القطاع اخلاص
13،2القطاع العام

1،2قطاعات أخرى
توزيع القوة العاملة الفعلية بحسب نوع التأمني الصحي )%(

50،8ال تغطية تأمينية )%(
49،2تغطية بنوع واحد من التأمني على األقل )%(

معدل البطالة )بعمر 15 سنة وما فوق( )%(

9،5اإلناث
7،3الذكور

7،9اإلجمالي
معدل البطالة بحسب العمر

1594،442 سنة وما فوق
1592،094-64 سنة

معدل البطالة بحسب التحصيل التعليمي )15 سنة وما فوق( )%( 

4،9أميون
5،9يقرأون ويكتبون 
7،7تعليم أساسي
9،2تعليم متوسط

8،7تعليم ثانوي
8،2تخرج جامعي

 bb)2006 ،العمال الوافدون )إجازات العمل بحسب اجلنسية-القارة

20،123البلدان العربية

14،743أفريقيا

262أميركا

71،549آسيا

623أوروبا

107،314اإلجمالي
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9. النشاطات الثقافية واحلياة العامة

النشاطات الثقافية واالتصاالت

)%( a98،0األسر التي متلك جهاز تلفاز او اكثر
j2005-2004 ، 23،9األسر التي متلك حاسوب

cc االفراد الذين ميلكون حاسوب شخصي

199550000

2000175000

2004400000
مستخدمو »اإلنترنت« )عدداً(

19965000

199745000

2000300000

2005700000
)%( c2005 ،)196مستخدمو »اإلنترنت« )على 1،000 نسمة

b2005-2004 ،استخدام »اإلنترنت« خالل األسبوع الفائت بحسب اجلنس )%( السكان بعمر 16 سنة وما فوق

12،1الذكر
7،5األنثى

9،8اإلجمالي

)%( b2005-2004 ،)األفراد الذين يقرأون الصحف واجملالت أسبوعياً )بعمر 16 سنة وما فوق

31،8الذكر
27،0األنثى

29،3اإلجمالي

)%( b2005-2004 ،)األفراد الذي يقومون اسبوعياً بأنشطة  ثقافية او فنية )بعمر 16 وما فوق

14،8الذكر
13،4األنثى

14،1اإلجمالي

)%( b2005-2004 ،)األفراد املشاركون في أنشطة طالبية واجتماعية خالل األسبوع املاضي )بعمر 16 وما فوق

14،8الذكر
13،4األنثى

14،1اإلجمالي
  dd2004 ،الصحف اليومية

15عدد العناوين
215000التداول املتوسط اإلجمالي

54،23التداول الوسطي اإلجمالي على 1،000 ساكن
86،50التداول الوسطي اإلجمالي على 1،000 ساكن عارف بالقراءة والكتابة

dd2005 ،الصحافيون

 بحسب اجلنس )العدد(

771ذكور
364اناث

1300اإلجمالي

324على 1،000،000 ساكن
dd2005 ،املؤسسات اإلذاعيَّة والتلفزيونيَّة

18،0العدد اإلجمالي
91،0النسبة املئويَّة للمؤسسات اإلذاعية اخلاصة

9،0النسبة املئوية للمؤسسات اإلذاعيَّة احلكومية )الرسمية، العامة(
90،0النسبة املئويَّة للمؤسسات التلفزيونية اخلاصة

10،0النسبة املئويَّة للمؤسسات التلفزيونية احلكومية )الرسمية، العامة(
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2. املشاركة في احلياة العامة: منظمات اجملتمع املدني

عدد منظمات اجملتمع املدني في لبنان*

6032منظمات اجملتمع املدني املسجلة رسمياً في لبنان

إعالن املنظمة غير احلكومية الذاتي عن انتمائها الطائفي )%(

79الالطائفية

21ذات االنتماء الطائفي

2836األساس

فترة تأسيس املنظمة غير احلكومية

4،0فترة العثمانية و االنتداب )منذ 1943-1710(

22فترة ما بعد االنتداب )1974-1944(

20فترة احلرب األهلية )1990-1975(

37فترة ما بعد احلرب األهلية )2000-1991(

2006-200017

3276األساس

الدينيةغير الدينيةخدمات املنظمات غير احلكومية بحسب الطابع الديني* )%(

55،041،0أنشطة علمية وثقافية

53،032،0أنشطة فنية ترفيهية

49،067،0خدمات اجتماعية

49،058،0مساعدات وأنشطة اغاثة

36،047،0التوعية في مجاالت متنوعة

36،031،0أنشطة بناء القدرات

35،020،0حماية البيئة

30،036،0خدمات صحية

21،012،0حماية احلقوق

13،011،0املشاركة في مؤمترات

12،08،0املشاركة في برامج تدريب

11،08،0أنشطة متكينية

2،00،0أنشطة خارج لبنان

3016132،0أساس

* مالحظة: ميكن أن تكون اإلجابات متعددة  
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10. الهوية والطائفة والتماسك االجتماعي
ffاملواقف حيال األمة والهوية بحسب اجملموعة الطائفية

املسلموناملسيحيون

الروماملوارنة
 الكاثوليك

الروم
 األرثوذكس

مسيحيون
 آخرون

مسلمونالشيعةالسنة
 آخرون

الدروز

الطائفيَّة والوحدة الوطنيَّة في لبنان

64،065،871،877،860،561،456،169،6تناقضات الطائفية

27،122،543،914،3-28،421،525،5تسهم الطائفية في

7،77،77،77،713،6213،6216،1ال جواب

مواقف عامة متعلقة باحلق في التحرُّر من النفوذ الطائفي

38،143،037،629،628،838،14،955،4أوافق بقوة

35،639،234،263،028،231،617،18،9أوافق

5،4-15،211،418،826،612،853،7ال أوافق

12،14،724،45،4-6،21،35،4ال أوافق بقوة

25،0-4،212،8-4،85،14،0ال جواب

احلق في سن قانون عام لألحوال الشخصية على أساس علماني كما هو معمول به لدى حال الطوائف األخرى

17،825،323،522،28،220،12،444،6أوافق بقوة

43،450،640،351،923،723،534،114،3أوافق

24،712،722،118،538،423،046،38،9ال أوافق

22،914،417،15،4-4،82،56،0ال أوافق بقوة

26،8-9،28،98،17،46،819،1ال جواب

مواقف عامة تتعلق بحق تبني قانون مدني لألحوال الشخصية

17،825،322،114،87،615،42،435،7أوافق بقوة

38،131،643،644،420،919،536،616،1أوافق

29،331،620،129،637،927،443،912،5ال أوافق

6،23،86،07،427،420،117،15،4ال أوافق بقوة

30،4-8،57،68،13،76،217،5ال جواب

مواقف عامة حيال تطبيق معايير علمانية في قوانني الزواج واإلرث

14،317،720،811،14،89،72،426،8أوافق بقوة

40،439،233،666،718،615،426،817،9أوافق

26،827،825،518،538،128،248،817،9ال أوافق

10،026،312،83،731،627،42217،9ال أوافق بقوة

30،4-6،819،3-8،38،97،4ال جواب

ffمواقف عامة حيال الطائفية وقوانني األحوال الشخصية

موقف عام متعلق باحلق في التحرر من النفوذ الطائفي

35،7أوافق بقوة
31،9أوافق

17،9ال أوافق
7،2ال أوافق بقوة

7،2ال جواب
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موقف عام حيال حق تبنِّي قانون مدني لألحوال الشخصية

15،8أوافق بقوة
28،9أوافق

29،8ال أوافق
14،8ال أوافق بقوة

10،6ال جواب
موقف عام حيال تطبيق معايير علمانية في قوانني الزواج واإلرث

11،8أوافق بقوة
27،2أوافق

29،8ال أوافق
20،0ال أوافق بقوة

11،1ال جواب

ggمواقف حيال الدميقراطية واحلكم

ة بلدان عديدة، كبالدنا، تعيش فيها مجموعات مختلفة؛ كاجملموعات اللغوية والدينية واإلتنية وغيرها. ولهذه البلدان نظم مختلفة للحكم،  ثمَّ
وهي تتباين في ما بينها جلهة النظام األفضل الذي ينبغي اعتماده. ونود هنا تقدمي بعض هذه اآلراء. الرجاء إعالمنا أي هذه اآلراء تعتقدون أنه األجنع 

واألكثر قبوالً بالنسبة إلى لبنان.

198720022006

م البلد وعلى كل مجموعة أن تُنشئ دولتها« 4119»يجب أن يُقسَّ

2086»اجملموعة األقوى يجب أن حتكم. على اجملموعات األخرى أن تقبل مبا تقرِّره هذه اجملموعة«

61210»اجملموعة األقوى من حيث العدد يجب أن حتكم. على اجملموعات األخرى أن تقبل مبا تقرِّره هذه اجملموعة«

1096»مجموعة واحدة يجب أن حتكم، وعلى اجملموعات التي تقبل بذلك أن تغادر البالد«

352833»حزب واحد ينتمي إليه اجلميع يجب أن يحكم دون معارضة«

»كل ناخب يقترع للحزب الذي يريد. واحلزب أو األحزاب التي تربح تشكل احلكومة؛ وعلى األحزاب األخرى أن 
715451تبقى في املعارضة«

ل على أساس مبدأ مشاركة كل اجملموعات  »كل ناخب يقترع للحزب الذي يريد؛ ولكن احلكومة يجب أن تُشكَّ
األخرى في السلطة« ]1[

 806568

11. العدالة
c1إدارة العدالة

5،7جرائم القتل )على 100،000 نسمة(، 2004-2000

5971إجمالي السجناء، 2007

168السجناء على 100،000 نسمة، 2007

4،0نسبة السجينات )% من اإلجمالي(، 2007
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hh جرائم الشرف

النسب املئويةاألعدادتوزيع املتهمني بحسب دافع اجلرمية األول

1116،7شك في عالقة عاطفية أو زنى املتزوجني
46،1خالفات زوجية

11،5فقدان العذريَّة قبل الزواج
11،5شك في وجود عالقة دون خطوبة أو زواج

23زواج أو خطوبة دون موافقة الوالدين
1725،8ثأر لشرف العائلة

46،1جشع )أمالً في مال أو ملكية(
23سلوك سيئ
710،6جرائم أخرى

1725،8غير مبيَّنة
66100اإلجمالي

النسب املئويةاألعدادتوزيع املتهمني بحسب تصنيف اجلرمية عند صدور احلكم

3045،5عن سابق تصور وتصميم

د 2842،4تعمُّ

11،5أخرى

710،6غير مبني

66100اإلجمالي

نسيب )%(قريب )%(العائلة )%(توزيع اجلرائم استناداً إلى العالقة بني املتهم والضحية ووسيلة اجلرمية

15،013،03،0سالح ناري

11،09،01،0ضرب، خنق، طعن

1،01،0-تسبُّب بحريق، تفجير، تسميم

-2،02،0أكثر من وسيلة أو سبب

مالحظة: هذه الدراسة مبنيَّة على عينة من 66 حالة قتلت فيها نساء من قبل نسيب أو مشارك في محافظات لبنان الست. ومع كونها ليست عينة ممثلة، إال أنها تدلِّل على 

االجتاهات العامة في جرائم الشرف في البالد. لالطالع على توزيع العينة راجع الصفحة27 من الدراسة.

12. الشباب
j2004 الشباب والتوقعات املستقبلية

50،0نسبة الشباب الذين يفكرون بالهجرة الى اخلارج )%(

61،5نسبة الشباب التي عبرت عن رغبتها باملشاركة باالنتخابات النيابية )%(

61،5نسبة الشباب التي عبرت عن رغبتها باملشاركة باالنتخابات البلدية احمللية )%(

g2005-2004 ،ل البطالة بني الشباب )15-19( بحسب الوضع التعليمي والفقر معدَّ

اإلجماليفقر مدقعفقيروضع أفضل

11،70،029،819،9أميون

12،29،20،09،5يقرأون ويكتبون

0،00،056،431،5مرحلة ما قبل املدرسة

18،517،025،619،4تعليم أساسي
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20،316،621،019،2تعليم متوسط
22،730،948،025،9تعليم ثانوي

22،226،930،522،8تعليم جامعي

ii)%( بحسب الطائفة )الشباب و املواطنة: مواقف طالب )14-15 سنة

اإلجماليالبروتستانتاألرثوذكساملوارنةالكاثوليكالدروزالشيعةالسنة

حب الوطن

E2: يجب أن مننع البلدان األخرى من محاولة 
التأثير على القرارات السياسية في لبنان

91،592،791،790،791،387،210091،0

E395،996،196،994،095،191،710095،0: أعتز بعلم لبنان

B7: يكون مستعداً للخدمة في اجليش دفاعاً 
عن الوطن

92،892،897،386،989،189،810091،0

--اجلنسانية

G629،128،017،015،719،122،2-25،2: يجب أن تبقى النساء بعيداً عن السياسة

G13b: يجب أن يسمح للنساء اللبنانيات 
املتزوجات من غير لبنانيني مبنح اجلنسية 

اللبنانية ألوالدهن

72،671،872،987،781،280،410074،0

G13: إن الرجال مؤهلون أكثر من النساء 
ليصبحوا قادة سياسيني

56،257،445،838،549،543،844،852،2

الثقة باملؤسسات

D959،523،551،554،961،460،155،248،6: األمم املتحدة

D164،211،750،330،534،526،5-37،3: مجلس الوزراء )احلكومة(

D374،469،372،976،377،379،610073،0: احملاكم )القضاء(

D474،060،273،054،658،864،044،864،7: البوليس )شرطة السير(

D1154،259،342،638،647،545،8-52،0: البرملان )اجمللس النيابي(

D14b73،374،771،667،485،679،710075،0: املؤسسات الدينية

D830،437،934،827،543،640،7-36،0: األحزاب السياسية

طوائف أخرى

F9b: أحب أن أتعلم في مدرسة يكون فيها 
الطلبة جميعاً من دين واحد

24،828،020،427،827،627،2-25،8

G14b: زواج الفتاة من شاب من غير دينها أمر 
مقبول

50،659،138،564،461،065،744،856،4

F1b: يجب أن يحصل الترشيح واالقتراع في 
االنتخابات النيابية بناء على رضا رجال الدين 

وتأييدهم

30،431،031،144،142،436،5-33،8

F3b: يجب أن تُوّزع الوزارات والوظائف العامة 
على الزعماء بالتساوي

77،370،377،374،973،473،610073،5

F7b: يجب أن تهتم كل طائفة بتعليم أبنائها 
وتوفر املنح الدراسية لهم

64،862،572،365،869،069،1-65،3

F8b: من الضروري أن تقوم مدرستنا بأنشطة 
مشتركة مع مدارس أخرى ال تشبه مدرستنا

85،585،381،585،686،985،610085،2
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الشباب و املواطنة: مواقف طالب )14-15 سنة( بحسب قطاع املدرسة

iiالرسمي )%(اخلاص )%(دور الدولة االجتماعي االقتصادي

C160،639،4: تأمني وظيفة لكل من يرغب بالعمل  

C362،837،2: توفير الرعاية الصحية األساسية للجميع

C462،937،1: تأمني مستوى معيشي مناسب لكبار السن

C665،134،9: تأمني مستوى معيشي مناسب للعاطلني عن العمل

C764،735،3: تقليص الفروق في املداخيل والثروة بني الناس

النظام اللبناني- التالمذة الذين وافقوا على املواقف التالية

I16b22،317،8: يجب أن يسمح للمواطنني باستغالل احلدائق والساحات العامة كما يشاؤون

I17b56،554،2: يجب أن مينع أصحاب املقاهي من وضع الطاوالت والكراسي على األرصفة واستغاللها ملصاحلهم

I13b34.133.2: تقوم الوزارات في لبنان بدورها جتاه املواطنني على احسن ما يرام

املواطن الصالح هو الذي

B279،481،5: يقترع في كل انتخاب

B347،746،9: ينضم إلى حزب سياسي أو تيار سياسي

B789،994،2: يكون مستعداً للخدمة في اجليش دفاعاً عن الوطن

B991،491،6: يشارك في نشاطات تخدم الناس في اجملتمع

B1538،539،6: يكون مستعدا لتجاهل قانون يخرق حقوق اإلنسان

جيد للدميقراطية

A189،688،4: عندما يتاح اجملال لألفراد جميعا للتعبير عن آرائهم بحرية

A235،423،4: إذا قّل الفرق في املدخول والثروة بني الفقراء واألغنياء

A613،716،6: عندما تتملك شركة واحدة جميع الصحف

A788،888،5: عندما يطالب الناس بحقوقهم السياسية واالجتماعية

A419،911،3: عندما ال تخضع الصحف للرقابة )السياسية( من قبل الدولة

الثقة باملؤسسات

D136،838،1: مجلس الوزراء )احلكومة(

D836،635،0: األحزاب السياسية

D1150،055،2: البرملان )اجمللس النيابي(

D13b79،961،7: املدارس اخلاصة

مالحظة: ترتكز هذه النسب على مسح اجرته برنامج االمم املتحدة االمنائي و وزارة التربية و التعليم العالي استهدف 3111 طالب من الصف التاسع موزعون في 113 مدرسة 

رسمية و خاصة في احملافظات الست.

13. البيئة
kk2008 متوز ،)EPI( دليل احلماية البيئية

90املرتبة التصنيفية
70،3النقاط

ااألهداف

95،5الصحة البيئية
45حيوية النظام اإليكولوجي
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الهدفالقرب من الهدفالقيمةالبيانات والقرب من الهدف

41،83081،6µg/m3الهباء )دقيق الغبار( احلضري

296،40أعباء املرض البيئيَّة
0%594،7تلوث هواء الداخل

GHG 5،493،9نصيب الفرد من انبعاثات غاز بيوت الزراعة احملميَّة      Mt CO2 eq.*

)CO2 KWH( 66728،1االنبعاثات جراء توليد الكهرباءg CO2 per kWh

االستدامة البيئية

مساحة الغابات 
ll**2005 ،13،2% من إجمالي مساحة األراضي

ll**2005 ،1،39آالف الكيلومترات املربعة
L2005-1990 )%( 0،8متوسط التغير السنوي

mm2003 ،)%( 2مساحة األراضي احملمية للحفاظ على التنوع احليوي
nn***2005 ،ًً49عدد املواقع احملمية بيئيا

mm2003 ،)%( 32نسبة األراضي الزراعية املئوية/ مساحة األراضي
mm2003 ،)2،267إجمالي املياه العذبة املتجددة من مصادر تقليدية )ماليني األمتار املكعبة/سنة

nn 2005 ،)1000عدد املقالع )الكسارات
a2005-2004 ،56،7األسر ذات الوصول إلى شبكة مياه الشفة العامة

a2005-2004 ،67،4األسر ذات الوصول إلى شبكة الصرف الصحي العامة

)%( a2005-2004 ،69،20الوصول إلى شبكات الصرف الصحي

 a2005-2004 ،األسر التي حتصل على مياه الشفة %

56،7من الشبكة العامة 
2،1من شبكات خاصة

8،10من آبار أرتوازية
31،80من املياه املعدنية

mm2001 ،2عدد مطامر )مكبَّات( النفايات
mm2004 ،77كمية النفايات املطمورة في املكبَّات

oo2002 ،100،494إنتاج النفايات اخلطرة/ سنة
ll2006 ،دة باالنقراض 36 نوعاًأنواع احليوانات )الوحيش Fauna( النادرة أو املهدَّ

ll2006 ،دة باالنقراض 0أنواع النباتات )النبيت Flora( النادرة أو املهدَّ
pp2006 ،)4،168،931 طناً مترياًاستهالك الطاقة السنوي )ممثالً بكفاءة الطاقة

c2004-1990 ،)3،7نصيب الفرد من استهالك الكهرباء )% تغير
c 2006 ،)%( 100معدل الكهربة

pp2005 ،)%( 1،13الطاقة املولَّدة من مصادر متجددة
c+2004 ،)Mt CO2( 16،3انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، اإلجمالي

nn1999 ،18،147،5انبعاثات الغاز الصادرة من بيوت الزراعة احملميَّة Gg CO2 equivalent 

 2007kk ،)GHG( 93،9نصيب الفرد من انبعاثات غاز بيوت الزراعة احملميَّة
kkاستهالك العوامل املؤدِّية إلى استنزاف طبقة األوزون

224،3استهالك كربون الفلور الكلور )CFCs( املستنزف لطبقة األوزون، 2006++

+++2006 ،)CFCs( املستنزف لطبقة األوزون )HFCs( 21،3استهالك هيدرات الفلوروكلوروكربونات

++2006 ،)CFCs( املستنزف لطبقة األوزون )Methyl Bromide( 44،3استهالك املثيل برومايد

2،24

20

0
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مالحظات:
رة مرتبطة بخفض قدره 50%من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون العاملية بحلول عام 2050، مقابل مستويات عام 1990. * قيمة مقدَّ

** لم يؤخذ بعني االعتبار أثر احلرائق احلاد خالل السنتني األخيرتني في هذا الرقم.
http:// :12 غابة محمية، 14 موقعاً سياحياً أخرى محمية أيضاً. ملزيد من املعلومات زر املوقع التالي ،Himas 5 ،ًن هذا 8 محميَّات طبيعية، 24 موقعاً طبيعيا *** يتضمَّ

wwww.moe.gov.lb/ProtectedAreas/categories.htm

+يقصد به انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة من استهالك أنواع الوقود األحفوري الصلب والسائل والغازي، فضالً عن الغاز املشتعل وإنتاج االسمنت. وقد أفيد عن 
القيم األصلية بوحدة طن الكربون املتري. ولتحويل هذه القيم إلى طن متري لثاني أكسيد الكربون ُطبِّق عامل حتويل يعادل 3،664 )نسبة إلى األوزان اجلزيئية 12/44(.

++ استهالك كربونات الفلورات الكلورات )CFCs( املستنزفة لألوزون عبارة عن مجموع استهالك األطنان املوزونة من املواد املتفرقة في اجملموعة – أطنان مترية من املواد 
مضروبة   ،)Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone layer( األوزون«  طبقة  تستنزف  التي  املواد  حول  مونتريال  »بروتوكول  في  دة  )احملدَّ املتفرقة 
بكمون استنزافها لألوزون. وهذه املواد عبارة عن أي مواد حتتوي الكلورين أو البرومني اللتني تتلفان طبقة األوزون الستراتوسفيري. فهذا األوزون ميتص معظم األشعة فوق 
إليه املستوردات ومحسومة منه الصادرات والكميات املتلفة  البنفسجية املدمرة بيولوجياً. واستهالك الكربونات الفلورات الكلورات عبارة عن اإلنتاج الوطني مضافاً 
واستخدامات املادة املذكورة املتفرقة اخملزنة. أما استهالك الكربونات الفلورات الكلورات الوطني السنوي فهو مجموع األطنان املوزونة )االستهالك باألطنان املترية مضروباً 

ر( من كربونات الفلورات الكلورات املتفرقة. بالكمون املستنزف لألوزون املقدَّ

أو البرومني اللتني تدمران طبقة األوزون الستراتوسفيري. فاألوزون الستراتوسفيري ميتص معظم األشعة فوق  +++ املواد املستنزفة لألوزون هي أي مواد حتتوي الكلورين 
البنفسجية املدمرة بيولوجياً. أما هيدرات الكلوروفلوروكربونات )HCFCs( فقد ُطوِّرت كبديٍل رئيسي أول من كربونات الفلور الكلور. وفيما البديل أقل ضرراً من األصلي، إال 

أنه يسهم مع ذلك في استنزاف األوزون أيضاً، ذلك أنَّ عمره اجلوي النصفي يتراوح بني 1,4 و19,5 سنة.

++++ املواد املستنزفة لألوزون هي أي مواد حتتوي الكلورين أو البرومني اللتني تدمران طبقة األوزون الستراتوسفيري. فاألوزون الستراتوسفيري ميتص معظم األشعة فوق 
راً دخانياً في املعامالت الزراعية لتعقيم التربة وحماية احملاصيل الثمينة من  البنفسجية املدمرة بيولوجياً. ويُستخَدم "املثيل برومايد" )Methyl Bromide, CH3Br( مبخِّ
تلف اآلفات الزراعية وتعقيم السلع الزراعية بانتظار تصديرها. ويبلغ إجمالي استهاله العاملي نحو 70,000، يستهلك معظمها في البلدان املتقدمة. وتستغرق املادة 0,7 

سنة لتتحلَّل.

14. أثار حرب متوز )2006(

أثار عدوان متوز )يوليو( 2006 على لبنان

اخلسائر البشريَّة

1،214عدد القتلى*
4،630عدد اجلرحى واملصابني**

رين )النازحني( في الداخل 1،000،000عدد املهجَّ
اخلسائر االقتصادية

2،8 مليار د.أ.قيمة خسائر األصول
117،661عدد الوحدات/ األقسام السكنيَّة )متضررة/ مدمرة(

328عدد القوارب املدمرة
41،7مساحة األراضي امللغمة مباليني األمتار املربعة

142عدد املؤسسات الصناعية املدمرة
دمار أصاب بنية السياحة التحتية

78مقاٍه، مطاعم، منشآت سياحية

19منتجعات سباحة
48وكاالت سفر وشركات تأجير سيارات

اخلسائر االجتماعية

46منشآت صحية مدمرة
342منشآت تعليمية مدمرة )مدارس رسمية وخاصة(
587مدارس استخدمت مخيمات للنازحني في الداخل

400،000أطفال املدارس املتأثرون
a2006 ،عدد الذخائر غير املنفجرة

1،2 مليونعدد القنابل االنشطارية املنتشرة في األراضي الزراعية على مساحة 32 مليون متر مربع
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ff)رة ألثار حرب متوز )يوليو( املباشرة وغير املباشرة )مباليني الدوالرات األميركية التكاليف املقدَّ

اإلجمالياألثار غير املباشرةاالثار املباشرةقطاعات البنى التحتية

1،8001001،900 اإلسكان
89-592-848الطاقة

6565املياه
13595230النقل

8080على املستوى البلدي
682-470687-212475الزراعة والري

القطاعات االجتماعية

444387التعليم
28-1690-1278الصحة
17-1330-426التقاعد

3،178-7423،256-2،436825اإلجمالي
العمل والعمال   

120،000--خسائر الوظائف املباشرة
200،000--تقديرات السكان الذين غادروا البالد

30،000--خسائر عمالة ثابتة
3،0--زيادة بطالة ما قبل احلرب

ssالكلفة اإلجمالية الناجمة عن التدهور البيئي الذي تسبب به حرب متوز 2006 في لبنان

% من الناجت احمللي اإلجماليمعدل وسطي مليون د.أ.

290،21،4النفايات
203،11،0تسرب النفط

131،40،6املياه
95،50،5املقالع )الكسارات(

8،90،0الغابات
غ.م.غ.م.الهواء

7293،6إجمالي الكلفة البيئية املترتبة نتيجة العدوان

مالحظات:
* تشمل 1،187 قتيالً متوز )يوليو(/ آب )أغسطس( 2006، و27 قتيالً بسبب القنابل العنقودية والذخائر احلربية غير املنفجرة.

** تشمل 4،398 مصاباً و232 مصاباً بسبب القنابل العنقودية والذخائر احلربية غير املنفجرة.

15. الالجئون
ffالالجئون الفلسطينيون

دميوغرافيا

لون في لبنان، 2001 )أونروا( 383،000الالجئون الفلسطينيون املسجَّ
214،000يعيشون في اخمليَّمات

168،000الالجئون خارج اخمليَّمات
400،000السلطات اللبنانية
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73،0يعيشون في املناطق احلضريَّة )%(
72،0نسبة التبعيَّة )%(

مؤشرات األم والطفل الصحية

ل اخلصوبة اإلجمالي 3 أطفال لالمرأةمعدَّ

32 طفالً علىمعدالت الوفيَّات
1000 والدة حية

37،3 حالة وفاة علىوفيات األطفال حتت سن اخلامسة
1000 والدة حية

رعاية األم قبل الوضع )%( 

58،0زيارة طبيب
40،0زيارة قابلة قانونية

8،0زيارة ممرضة
5،0عدم تلقي أي رعاية

55،0رعاية الطفل بعد والدته
17،0معدل البطالة )%(  

معدل النشاط )%(

69،0الذكور
16،0األناث

أميون )%(يعرفون القراءة والكتابة )%(التعليم بحسب اجلنس

87،812،3الذكور
74،425،6األناث

التعليم بحسب العمر

28-1593،07،0
43-3089،210،8

4548،951،1 وما فوق
80،819،2اإلجمالي

فقراءشديدو الفقرالفقر )%(

15،036،2اخمليمات
13،231،3التجمع

uuالالجئون العراقيون

تقدير املواطنني العراقيني في لبنان، 2007+ )العدد(

UNHCR 26،368باستخدام بيانات

50،000باستخدام بيانات مديرية األمن العام

غير القانونيالقانونيالوضع القانوني )%(

33،067،0كل األشخاص

29،071،0الذكور

41،059،0األناث

دميوغرافيا: توزيع العمر/اجلنس++ )%(

30،1الذكور

42 )19 سنة أو أقل(األناث

ل  الثامنة عشرة لم يتموا تعليمهم األساسي؛ وهذا منسجم مع توزيع األفراد العمري حيث تتشكَّ الوضع التعليمي وااللتحاق املدرسي: 40% من األشخاص حتت سن 
أغلبيتهم من حديثي الوالدة واألطفال األكبر سناً من 0 إلى 4 سنوات،
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وضع العمل )%(

عاطلون عن العملموظفون              عمال موسميُّونالشباب العامل )حتت سن 18 سنة(

25،05،0                         5،0الذكور

5،0   10،0                         5،0األناث

رة صافية. ة دالالت على هبوط في الدخول إلى لبنان بني عامي 2006 و2007. غير أنَّه باملقارنة مع عام 2005 رُصدت زيادة مقدَّ مالحظة: * أخذاً بعني االعتبار عامل الزمن، ثمَّ
    ** تتشكل مجموعة العراقيني السكانية في لبنان من الشباب، إذ أنَّ 60% منهم هم في سن التاسعة والعشرين أو أقل.

مصادر مؤشرات التنمية البشريَّة

دليل التنمية البشريَّة
 L2004 :؛  العمودان 2-3، االحتسابات مبنية على البيانات األولية الواردة فيUNDP, 2008, HDR: A Statistical Update :العمود 1: متوسط العمر املتوقَّع عند الوالدة
ر: وقد  Living Conditions of Households Survey )MOSA, CAS, UNDP(, 2004-2005  العمود 4: اسُتبِدَل نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي بالدخل املكتَسب املقدَّ

احُتِسَب بناء على بيانات كل من:
World Bank )2008(, CAS املتاحة لـ »التقرير الوطني للتنمية البشرية«.

دليل التنمية البشريَّة بحسب اجلنس
 L2004 :؛  العمودان 2-3، االحتسابات مبنية على البيانات األولية الواردة فيUNDP, 2008, HDR: A Statistical Update :العمود 1: متوسط العمر املتوقَّع عند الوالدة
ر: وقد  Living Conditions of Households Survey (MOSA, CAS, UNDP(, 2004-2005؛ العمود 4: اسُتبِدَل نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي بالدخل املكتَسب املقدَّ

احُتِسَب بناء على بيانات كلٍّ من:
World Bank )2008(, CAS املتاحة لـ »التقرير الوطني للتنمية البشرية«.

دليل الفقر البشري-1
العمود 1: االحتمال عند الوالدة عدم البقاء حتى سن األربعني: UNDP, 2007, HDR: Fighting Climate Change؛ معدل معرفة البالغني القراءة والكتابة: احُتِسَب من 

البيانات الولية الواردة في: L2004 Living Conditions of  Households Survey )MOSA, CAS, UNDP(p؛ األطفال حتت سن اخلامسة ناقصو الوزن:
UNDP, 2007, HDR: Fighting Climate Change :نة السكان الذين ال يستخدمون مصادر مائية محسَّ

دليل الفقر البشري-2
العمود 1: احتمال عدم البقاء: UNDP, 2008, HDR: A Statistical Update؛ األشخاص الذين يفتقرون إلى مهارات معرفة القراءة والكتابة الوظيفيَّة: احُتِسَب من البيانات 
األولية من احتسابات مبنية على البيانات الولية الواردة في: )MOSA, CAS, UNDP( L2004 Living Conditions of Households Survey البطالة طويلة األمد )15 سنة 
وما فوق(: احُتسبت من بيانات األسرة األولية املستقاة من: p)L2004 Living Conditions of Households Survey )MOSA, CAS, UNDP؛ السكان الذين يعيشون دون 50% 

L2004 Living Conditions of Households Survey )MOSA, CAS, UNDP(p:ط الدخل، احُتِسبوا استناداً إلى بيانات اإلنفاق األولية املستقاة من من ُموسِّ

دليل التنمية اجلنسانيَّة
 World Bank, MOF & :إلى بيانات كلٍّ من ر: احُتِسَب استناداً  UNDP, 2008, HDR: A Statistical Update؛ الدخل املكتسب املقدَّ متوسط العمر املتوقَّع عند الوالدة: 

د، حصة السكان: MOSA, CAS, UNDP املتاحة لـ »تقرير التنمية البشرية الوطني«؛ معدل معرفة البالغني القراءة والكتابة، معدل االلتحاق اإلجمالي املوحَّ
L  2004 Living Conditions of Households Survey )MOSA, CAS, UNDP(p

مقياس التمكني اجلنساني
ر، احتسابات أجريت لـ »التقرير الوطني للتنمية  املشرِّعات، املوظفات واملديرات الكبيرات، عامالت مهنيات وتقنيات من:) MOSA, CAS, UNDP )2006 ، نسبة الدخل املقدَّ

البشرية« استناداً إلى مصادر وطنية.

 .Lebanon Family Health Survey, League of Arab States, MOSA, CAS, 2004
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مصادر جداول التنمية البشرية األخرى

MoSA، CAS، UNDP، 2006، Living Conditions of Households: the National Survey of Household Living Conditions 2004
Calculated for the NHDR from the raw data of MoSA، CAS، UNDP، 2004، Living Conditions of Households
UNDP، 2007، HDR 2007-2008، Fighting Climate Change; Human Solidarity in a Divided World
CAS، UNICEF، 2003، State of Children in Lebanon 2000
MOET estimates. 2006 GDP is an estimate based on Ministry of Finance Annual Prospects Report 2006
MoSA، UNDP، 2008، Mapping of Living Conditions in Lebanon 2004-2005
MoSA، CAS، UNDP، 2008، Poverty، Growth and Income distribution in Lebanon
MoSA، UNDP، 2007، Progress in Mapping of Living Conditions in Lebanon between 1995 and 2004
UNDP، 2006، HDR 2006، Beyond Scarcity: Power، Poverty and the Global Water Crisis
League of Arab States، MoSA، CAS، 2004، Pan Arab Family Health Survey
MoSA، UNFPA، 2000، Analytical Studies of Population and Housing Survey
MEHE، 2000، Compulsory Education in Lebanon; The need for Public Education
Educational Research and Development Center، 2003، Indicators of the Educational System in Lebanon 2002
UNICEF: http://www.unicef.org/infobycountry/lebanon_statistics.html
The World Bank، World Development Indicators 2006
MEHE، 2004: http://www.crdp.org/CRDP/Arabic/ar-statistics/STAT_AR/2005_2006/statistics20052006_Ar.htm
IFC، CAWTAR، 2007، Women entrepreneurs in the Middle East and North Africa: Characteristics، Contributions and Challenges
MoJ: http://www.justice.gov.lb/News-stat.htm
MoIM، Results of 2005 Parliamentary Elections
The Civil Service Commission، quoted in CEDAW، 2005
provided to the NHDR by the World Bank
MoF
IMF، IMF Report on Performance under the Program supported by Emergency Post Conflict Assistance
MoF، 2008: http://www.finance.gov.lb/The+Ministry/Ministry+News/Debt+and+Debt+Markets+Report+QI+2008.htm
MoF، Budget Proposal 2006
MoF، Budget Proposal 2007

MoPH: http://www.public-health.gov.lb/، Statistics Section
Ministry of Labor. Table created by CAS )2006(: http://www.cas.gov.lb/ )accessed August 2008(
United Nations Statistics Division، Key Global Indicators )accessed September 2008(
World Association of Newspapers available on UNESCO:
MoSA، ECE، June 2008، Evaluation of the Non-Governmental Organizations National Survey: A Community Development Project of the
Jean Mrad، November 2006، Les Sentiments d’appartenance: La Sociabilité ، Universite Saint Joseph، Unbuplished Report
Theodor Hanf، 2007، E pluribus unum? Lebanese opinions and attitudes on coexistence ، Centre International des Sciences de
Azza Charara Beydoun، KAFA، The Murder of Women in the Lebanese Justice System
http://siteresources.worldbank.org/LEBANONEXTN/Resources/LB_env_Oct2007.pdf?resourceurlname=LB_env_Oct2007
http://www.fafo.no/ais/middeast/lebanon/livingconditions/index.htm )accessed September 2008(
UNDP، MEHE، 2008، Education and Citizenship in Lebanon، Concepts، Attitudes، Actions of ninth grade students
UNDP، AFDC، 2007، State of Lebanon›s forests 2007
YCELP، CIESIN، Columbia University، with the World Economic Forum، and JRC of the European Commission، 2008
UN-ESCWA، 2007، Compendium of Environmental Statistics in the ESCWA Region
UN-ESCWA، Statistical Information System، http://esis.escwa.org.lb/?id=18 )last accessed September 2008(
UNICEF: http://www.unicef.org/infobycountry/lebanon_statistics.html
MoE، www.moe.gov.lb )last accessed September 2008(
MoE، 2005، Development of National Implementation Plans Management of Persistent Organic Pollutants: National Profile on Management
MoEW، General Directorate of Oil )National Energy Bill(
Recovery and Reconstruction Cell، Office of the Prime Minister
The World Bank، 2007، The World Bank Economic and Social Impact Assessment from Recovery to Sustainable Growth )based on Khatib & Alami، 2006(
The World Bank: http://siteresources.worldbank.org/LEBANONEXTN/Resources/LB_env_Oct2007.pdf?resourceurlname=LB_env_Oct2007.pdf
FAFO، 2006، Falling Behind. A brief on the Living conditions of the Palestinian Refugees: Difficult Past، Uncertain Future. 
Available on: http://www.fafo.no/ais/middeast/lebanon/livingconditions/index.htm )accessed September 2008(
The Danish Refugee Council، 2007، Iraqi Population Survey in Lebanon، available on http://www.unhcr.org/cgikk:
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1. التنمية البشريّة

دليل التنمية البشريّة

)HDI( دليل التنمية البشريّة

قيمة دليل 
التنمية 
البشرية

متوسط العمر 
املتوّقع عند 

الوالدة
)سنوات( 

2000

معدل معرفة 
البالغني 
القراءة 

والكتابة 
)عمر 15 وما 

فوق( 2004 )%(

معدل إجمالي 
االلتحاق 
املوّحد 

بالتعليم 
األساسي 
والثانوي 
والعالي

)%( 2004

نصيب الفرد 
من الناجت احمللي 

اإلجمالي 
 )PPP$US(

2004

دليل العمر 
املتوّقع

دليل الناجت دليل التعليم
احمللي 

اإلجمالي

0،74771،3088،5073،404،4520،770،830،63لبنان
0،79474،5088،9073،507،4790،830،840،72بيروت

0،77473،5091،0075،305،0790،810،860،66جبل لبنان
0،70568،5089،2070،402،8620،730،830،56الشمال

0،71369،5082،8073،103،6650،740،800،60البقاع
0،73473،1086،9071،903،2740،800،820،58اجلنوب

0،72770،6082،2074،704،2390،760،800،63النبطيَّة

مالحظة: من أجل عقد مقارنات منسجمة: )أ( استخدامات قيمتي »متوسط العمر املتوقَّع« و«نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي« كما اسُتخِدَمتا في »تقرير التنمية 
البشريَّة«؛ )ب( استخدامات قيمة »متوسط العمر املتوقَّع« لسنة 2000 )استناداً إلى مسح عام 1996(؛ فيما اسُتِقَيت قيمة »نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي« من دراسة 

.”Statistical Methodology“ :الفقر وتوزيع الدخل«. ملزيد من التفاصيل راجع«

)HPI-1( 1-قيمة دليل الفقر البشري

قيمة دليل 
الفقر البشري-1

االحتمال عند 
الوالدة البقاء حتى 

سن األربعني
)cohort من %(

 a2000

معدل أّمية البالغني 
)بعمر 15 وما فوق(،

)%( 2004

السكان الذين ال 
يستخدمون مصادرمائية 

نة محسَّ
)%( b2004

األطفال حتت سن 
اخلامسة ناقصو الوزن

)%( a2000

HPI-1P1P2P31P32P3

7،25،09،903،13،9لبنان
4،43،06،102،21،5بيروت

5،54،07،5011،8جبل لبنان
8،08،010،002،36،0الشمال

11،86،016،804،26،3البقاع
8،64،012،204،14،5اجلنوب

11،74،016،709،88،2النبطيَّة

أيُّ  مالحظة: )أ( »احتمال البقاء« و«النسبة املئوية لألطفال ناقصي الوزن« مبنيان على قيمتي عام 1996 الواردتني في »تقرير التنمية البشرية الوطني« لعام 2000. لم جُترَ 
تعديالت على هاتني القيمتني، ذلك أنه ُعِنَي بهما حتديد التفاوتات املناطقية وليس رسم صورة لدليل الفقر البشري في املناطق. عالوة على ذلك، فإنَّ أيَّ اختطاطات جلدول حياة 
لقياس متوسط العمر املتوقَّع لن تأخذ في حسبانها الفرق الذي ميكن أن تكون أحدثته أيُّ استثمارات في قطاع الصحة على مدى السنوات العشر األخيرة في ما يتعلق مبعدالت 
الوفيات. وعلى نحو مماثل، فإنَّ بيانات عام 2004 املتاحة في ما يتعلق باألطفال ناقصي الوزن لم تُستخَدم، ألنَّها تبدو مبالغة بالنسبة إلى بيروت فيما هي تبخس حق مناطق 

ر املعياري: الوصول إلى شبكة مائية للبنان. )ب(: املؤشر املستخَدم: عدم االتصال بالشبكة املائية. أخرى، والسيما اجلنوب والشمال بوجه خاص. )ب( يختلف عن املؤشِّ

مؤّشرات احملافظات
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)HPI-2( 2-دليل الفقر البشري

قيمة دليل الفقر 
البشري-2

االحتمال عند الوالدة 
البقاء حتى سن الستني

a)cohort من %(
2005-2000

السكان الذين يفتقرون إلى 
املهارات املعرفية الوظيفية

)% ملن هم بعمر 65-16(
2005-2004

البطالة طويلة األمد
)% من القوة العاملة(

2006

السكان الذين يعيشون حتت
ط الدخل  50% من ُمتوسِّ

2004-2000 

23،68،936،52،914،4لبنان
18،15،11،001غ.م.غ.م.)*(بيروت

30،92،76،123غ.م.غ.م.جبل لبنان
52،11،433،64غ.م.غ.م.الشمال

37،71،416،182غ.م.غ.م.البقاع
42،44،023،139غ.م.غ.م.اجلنوب

49،15،66،653غ.م.غ.م.النبطيَّة

)*( غ.م. = غير متوفر
مالحظة: بالنظر إلى أنَّ لبنان لم يشارك في »مسح معرفة القراءة والكتابة الوظيفية«، فقد افترضنا أنَّ أياً كان حاز تعليماً أساسياً وما دون يُرجح أنه يعاني من صعوبة معرفة 
دت باعتبارها القدرة على فهم املعلومات املطبوعة واستخدامها في األنشطة اليومية، سواء أفي املنزل أم في العمل أم في اجملتمع. أنظر:  القراء والكتابة الوظيفية التي ُحدِّ

املالحظات التقنية ملزيد من التفسير.

دليل التنمية اجلنسانيَّة 

متوسط العمر املتوقَّع 
عند الوالدة
)سنوات(
2005 

معدل معرفة البالغني 
القراءة والكتابة

)بعمر 15 وما فوق(
)%( 2005-2004

معدل إجمالي االلتحاق 
د بالتعليم األساسي  املوحَّ

والثانوي والعالي )%(
2005-2004

الدخل املكتسب 
ر املقدَّ

)$PPP US(
2005-2004

نسبة )حصة(
السكان

2005-2004

إناث          ذكورإناث          ذكور     إناث           ذكور إناث              ذكور   إناث          ذكور

0،502        0،498 4،537       74،215،942           83،972،6             93،3   73،7           69،4لبنان

0،541        0،459غ.م.            غ.م.70،6           83،176،5             96،2   غ.م.             غ.م.بيروت

0،493        0،507غ.م.            غ.م.75،5           86،775،2             95،2   غ.م.             غ.م.جبل لبنان

0،501        0،499غ.م.            غ.م.72،5           86،268،3             92،5   غ.م.             غ.م.الشمال

0،493        0،507غ.م.            غ.م.74،4           76،572،0             89،0   غ.م.             غ.م.البقاع

0،515        0،485غ.م.            غ.م.74،9           82،868،9             91،4   غ.م.             غ.م.اجلنوب

0،504        0،496غ.م.            غ.م.76.9           74،872،8             90،1   غ.م.             غ.م.النبطيَّة

2. نبذة عامة عن الوضع الدميوغرافي

1
لبنانالنبطيةاجلنوبالبقاعالشمالجبل لبنان      بيروت

توزيع السكان بحسب احملافظات )%(

e199613،136،821،612،99،16،6100
a2005-200410،440،020،512،510،75،9100

توزيع السكان بحسب احملافظات )عدداً(

e1996407،4031،145،548670،609399،890283،057205،4113،111،828
a2005-2004390،5031،501،570768،709471،209401،197221،8463،755،034
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3. اخلصائص االقتصادية-االجتماعية

لبنانالنبطيةاجلنوبالبقاعالشمالجبل لبنانبيروت

)%( a2005-2004 ،5،66،68،013،49،812،98،3معدل األمية
التحصني – تغطية التلقيح لألطفال بعمر 12-23 شهراً/ 

)%( b2004
70،052،136،725،855،24245،9

معدل النشاط االقتصادي )15 سنة وما فوق(، 
)%( a2005-2004

51.147.240،037،739،740،844،0

)%( a2005-2004 ،)10،08،55،05،58،59،67،9معدل البطالة )15 سنة وما فوق
)%( a2005-2004 ،43،547،463،157،857،166،353،3نسبة االعالة العمرية االقتصادية

)%( g2007 28،9841،2711،027،187،773،78100توزيع األطباء بحسب احملافظات في عام
33814815128683890644111667توزيع األطباء بحسب احملافظات في عام g2007 )عدداً(

)%( a2005-2004  ،38،545،165،258،562،864،753،3السكان غير املتمتعني بالتأمني الصحي

4. احلرمان املناطقي

لبنانالنبطيةاجلنوبالبقاعالشمالجبل لبنانبيروت

)%( cتوزيع األسر احملرومة بحسب احملافظات

19957،629،926،215،310،310،8100
20044،427،923،317،815،411،2100

)%( c2004-1995 توزيع األسر احملرومة ضمن كل محافظة

199515،923،642،839،936،450،330،9
20049،316،231،237،737،346،424،6

)%( *c االسر احملرومة بحسب املؤشرات املتصلة بالدخل

199535،233،552،152،452،357،842،8
20044243،761،858،263،760،351،6

d)2005-2004( عبر احملافظات )%( توزيع مجموعات الفقراء

0،918،946،017،215،41،6100الفقراء املدقعون
2،630،534،911،415،64،9100الفقراء العاديون

2،127،338،013،015،64،0100كامل الفقراء )املدقعون والعاديون(
10،439،920،712،710،55،9100نسبة الفقراء من إجمالي السكان )%(

احلرمان في إشباع األحوال املعيشية )دليل احلاجات 
f2005-2004 )األساسية

ً 0،42،77،36،45،69،34،4مستوى إشباع متدنٍّ جدا
9،022،242،433،544،550،129،7مستوى إشباع متدنٍّ جداً ومتدنٍّ

احلرمان معبَّراً عنه بالرفاهة النقدية املتريَّة

0،73،817،810،811،62،28،0نسبة الفقراء باستخدام خط الفقر األدنى )%( 
5،919،652،629،442،219،228،6نسبة الفقراء باستخدام خط الفقر األعلى )%(

d)2005-2004( قياسات الفقر بحسب احملافظات

الفقراء املدقعون

)P0( 0،673،7917،7510،8111.642،187،97دليل انتشار الفقر
)P1( 0،070،693،651،812،000،211،50دليل فجوة الفقر
)P2( 0،010،211،080،530،530،050،43دليل حدة الفقر
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كامل السكان الفقراء

)P0( 5،8519،5652،5729،3642،2119،1928،55دليل انتشار الفقر
)P1( 0،954،4518،548،0511،353،978،15دليل فجوة الفقر
)P2( 0،241،528،633،064،221،263،23دليل حدة الفقر

ر احلرمان االقتصادي مرتبط بـ: بعدد سيارات األسرة، نسبة التبعية، وظيفة رب األسرة الرئيسية. مالحظة: مؤشِّ

5.اإلسكان

لبنانالنبطيةاجلنوبالبقاعالشمالجبل لبنانبيروت

توزيع املساكن األولية الرئيسية بحسب احملافظات )%(

e199610،943،516،811،4-17،3100
a2005-200411،642،218،411،610،15،9100

a)كثافة السكان )شخص/ كلم مربع

2005-200021،938884389110397212374
)%( *c)مؤشر احلاجات غير املشبعة )املؤشرات املرتبطة بالدخل

199535،233،552،152،452،357،842،8
20044243،761،858،263،760،351،6

d2004 )%( ،بحسب اإلقامة ووضع الفقر )ملكية املساكن األولية )األساسية

44،167،482،793،276،491،471،9ذوو الوضع األفضل
25،252،880،990،872،992،171،3الفقراء

69،650،789،894،669،791،880،0شديدو الفقر
43،364،583،492،974،691،672،4اإلجمالي

توزيع املساكن األولية )األساسية( املتصلة بشبكة مياه 
a)2005-2004( )%( اخلدمة العامة

90،974،366،574،377،285،575،8

a2005-2004 ،توزيع املساكن الولية )األساسية( استناداً إلى مياه الشفة

61،745،861،572،36466،156،7الشبكة العامة
0،94،814،74،31،110،96،1ينابيع أو مياه جارية

d6. خصائص سوق العمل والفقر

لبنانالنبطيةاجلنوبالبقاعالشمالجبل لبنانبيروت

عدد القوة العاملة الفعلية

137076406708107619910046415446509853070ذوو الوضع األفضل

5857709806719421696265029230201459الفقراء

47513957277551180510265142065677شديدو الفقر

143408491645202568124505100921571591120206اإلجمالي

رب عمل مستخِدم ألجراء

4،66،04،311،13،94،95،9ذوو الوضع األفضل

0،01،40،94،10،41،91،4الفقراء

0،00،91،30،01،00،00،9شديدو الفقر

4،45،22،88،82،74،34،8اإلجمالي
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العاملون حلسابهم

18،425،125،438،331،643،126،9ذوو الوضع األفضل

33،732،632،140،633،344،934،0الفقراء

33،135،035،636،824،633،733،9شديدو الفقر

19،026،529،038،631،143،128،6اإلجمالي

املوظفون ذوو الرواتب

65،558،346،939،046،034،253،7ذوو الوضع األفضل

37،748،324،1122،235،416،033،9الفقراء

33،932،418،415،630،44،022،6شديدو الفقر

64،356،135،433،841،630،548،3اإلجمالي

املستخَدمون ذوو األجر األسبوعي

7،27،319،76،013،013،59،5ذوو الوضع األفضل

16،915،534،323،025،720،124،1الفقراء

33،129،841،439،838،524،837،8شديدو الفقر

7،79،127،512،218،914،813،8اإلجمالي

العامل مع العائلة

2،92،12،84،35،43،72،9ذوو الوضع األفضل

11،81،47،48،92،815،35،3الفقراء

2،97،42،825،33،6-0،0شديدو الفقر

3،32،04،35،44،56،13،4اإلجمالي

املتطوعون

1،41،10،91،40،40،71،1ذوو الوضع األفضل

0،00،81،31،32،41،91،2الفقراء

0،01،90،40،32،612،21،3شديدو الفقر

1،41،10،91،31،21،21،1اإلجمالي

 j7. العدالة - جرائم الشرف

النبطيةاجلنوبالبقاعالشمالجبل لبنانبيروت

15،2034،8013،625،809،101،50التوزيع اجلغرافي جلرائم الشرف من 1978 إلى 2004 )%(

12،04،020،022،030،012،0توزيع املتهمني بحسب أماكن والدتهم )%(

مالحظة: هذه الدراسة مبنيَّة على عينة من 66 حالة لنساء ُقتلَن من قبل قريب أو نسيب أو مشارك في محافظات لبنان الست. ومع كونها ليست ممثلًة بالكامل
إال أنها تدلِّل على االجتاهات العامة التي تطبع جرائم الشرف في البالد. ولتوزيع العينة أنظر الصفحة 27 من الدراسة املشار إليها. 
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8. الشباب

الشباب العامل )15-19(، العمالة والفقر بحسب اجلنس واحملافظة

لبنانالنبطيةاجلنوبالبقاعالشمالجبل لبنانبيروت

ذوو الوضع األفضل

16،413،510،113،715،419،714،3ذكر
8،84،11،04،35،80،84،4أنثى

12،79،24،69،29،711،19،4اإلجمالي
46028943128228821966165121324عدد الشباب

الفقراء

0،028،249،332،827،319،134،5ذكر
35،610،80،04،35،814،56،3أنثى

25،220،023،519،617،716،620،8اإلجمالي
484541376922193264777619206عدد الشباب

شديدو الفقر

0،015،330،516،626،029،523،8ذكر
50،019،50،08،02،40،04،6أنثى

50،016،614،712،814،118،914،9اإلجمالي
15712503185114110831736989عدد الشباب

اإلجمالي

15،916،532،418،422،220،120،7ذكر
11،46،20،44،95،24،44،9أنثى

13،711،914،712،113،312،712،9اإلجمالي

5243156061215862165696260147520عدد الشباب

 kالشباب و املواطنة: مواقف طالب )14-15 سنة( بحسب احملافظة
،

لبنانالبقاعالنبطيةاجلنوبالشمالجبل لبنانبيروت

توقعات املشاركة السياسية املستقبلية )%(

M167،20،769،968،271،570،069،0: االقتراع في االنتخابات النيابية

M336،760،634،346،757،550،945،9: االنضمام إلى حزب سياسي

M4: كتابة رسائل لصحيفة حول قضايا اجتماعية 
أو سياسية

28،139،638،140،642،940،338،4

M520،026،235،228،632،532،728،8: الترشح لعضوية مجلس بلدي أو مركز مختار

M967،869،866،473،176،374،470،3: املشاركة في مسيرة احتجاج سلمية  

M10: كتابة شعارات بالبويا البخاخ على اجلدران 
احتجاجا

8،09،911،114،918،814،311،6

M119،813،512،815،827،020،515،0: قطع الطرق كوسيلة من وسائل االحتجاج

M12: احتالل مبنى حكومي كوسيلة من وسائل 
االحتجاج

8،514،311،512،422،417،213،8

ثقافة القانون )%(

H1b: إذا كان الشارع خاليا من السيارات واملارة وكان 
السائق على عجلة من أمره فال مانع من أن يقود 

سيارته بعكس السير

21،215،018،615،322،619،717،6
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H2b: املوظف الذي يجني ماال في وظيفته فوق راتبه 
يكون »شاطرا«

41،251،650،736،244،939،046،8

H3b: أنا مستعد للمشاركة بنشاط مدرسي نقوم 
فيه بتدوين ما يحصل من خروقات للقانون في اجملتمع 

والكتابة عن ذلك في الصحف

68،273،171،576،973،573،872،7

H4b: عندما أصبح في عمر 18 سنة أمتنى أن أحصل 
على رخصة لقيادة السيارة من دون امتحان

27،126،222،125،326،429،725،8

H5b: على الشرطي أن يسجل محضر ضبط مبن 
يجتاز اإلشارة احلمراء حتى لو حصل ذلك بعد 

منتصف الليل

81،981،385،484،180،880،482،4

جيد للدميقراطية )%(

A9: إذا اعتمدت أحزاب سياسية قواعد تدعم وصول 
النساء إلى مراكز قيادية

77،081،671،674،171،072،176،4

A19: عندما تتغير القوانني التي تعتبرها النساء 
مجحفة بحقهن

61،363،748،554،256،650،857،2

الثقة باملؤسسات )%(

D143،037،745،823،319،237،437،3: مجلس الوزراء )احلكومة(
D256،558،063،158،254،854،958،3: البلدية في مدينتك/قريتك

D354،758،266،558،360،652،959،0: احملاكم )القضاء(
D458،362،973،264،567،060،864،7: البوليس )شرطة السير(

D546،447،243،550،946،344،046،2: أخبار التلفزيون
D640،440،739،946،240،339،640،9: أخبار الراديو

D746،146،545،347،546،242،145،7: أخبار الصحف اليومية
D834،539،229،235،939،937،036،0: األحزاب السياسية

D953،850،461،932،431،938،248،6: األمم املتحدة
D1050،655،869،661،660،054،758،9: املدارس الرسمية

D1148،647،455،359،061،453،352،0: البرملان )اجمللس النيابي(
D1372،271،976،471،668،775،073،0: املدارس اخلاصة

D14b65،375،077،875،578،175،675،0: املؤسسات الدينية
مسائل جنسانية )%(

G1: يجب أن تترّشح النساء للمقاعد النيابية 
وتشارك في احلكومة كما يفعل الرجال متاًما

75،177،465،567،161،766،674،2

G4: يجب أن تتمتع النساء باحلقوق نفسها التي 
يتمتع بها الرجال

83،686،480،080،978،176،582،4

G619،121،931،823،030،228،925،2: يجب أن تبقى النساء بعيداً عن السياسة
G9: عندما تقل فرص العمل، يجب أن تعطى 

األفضلية للرجال في احلصول على الوظائف املتاحة
35،144،452،64،253،452،346،8

G11: يجب أن يحصل الرجال والنساء على أجر 
متساو عندما يقومون بالعمل نفسه

88،692،088،189،788،287،889،8

G13: إن الرجال مؤهلون أكثر من النساء ليصبحوا 
قادة سياسيني

44،850،556،249،459،056،052،2

G13b: يجب أن يسمح للنساء اللبنانيات املتزوجات 
من غير لبنانيني مبنح اجلنسية اللبنانية ألوالدهن

75،979،271،675،767،269،274،8

G14b57،759،452،254،952،865،456،4: زواج الفتاة من شاب من غير دينها أمر مقبول

G15b: زواج الفتاة من شاب من غير طائفتها أمر 
مقبول

75،366،462،963،856،565،165،6

موزعون  التاسع  الصف  من  طالب   3111 استهدف  العالي  التعليم  و  التربية  وزارة  و  االمنائي  املتحدة  االمم  برنامج  اجرته  مسح  على  النسب  هذه  ترتكز  مالحظة: 
الست. احملافظات  في  وخاصة  113 مدرسة رسمية  في 
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m2007 مدارس احلضانة اخلاصة اجملانية بحسب املنطقة و االنتماء الديني

االنتماءاملنطقة

خاصدرزيإسالميمسيحيأرمني

1-2710بيروت 1

36-467ضواحي بيروت املباشرة

2-81-ضواحي بيروت القريبة

7-42-ضواحي بيروت البعيدة )كسروان وعاليه(

---26-جبيل/ كسروان/ املنت

32-5-بعبدا-عاليه

-221-الشوف

11-42-مدينة طرابلس

6-23-املنية/ الضنية

16-713-عكار

--102-زغرتا، الكورة، بشري

---4-البترون

11-84-مدينة زحله/الضواحي/القضاء

3-4--الهرمل

29-75-بعلبك

5911-البقاع الغربي/ راشيا

6611--مدينة صيدا/ الضواحي/ القضاء

---1-جزين

6-18-صور

12-4--النبطية

4-35-بنت جبيل

26-1-حاصبيا-مرجعيون

379إجمالي املدارس املدعومة )ما قبل املدرسة او احلضانة، املرحلتان 1 و2(
124،281إجمالي الطالب في املدارس املدعومة )ما قبل املدرسة او احلضانة، املرحلتان 1 و2(

297،931إجمالي الطالب في املدارس اخلاصة )ما قبل املدرسة او احلضانة، املرحلتان 1 و2(
179،226إجمالي الطالب في املدارس الرسمية )ما قبل املدرسة او احلضانة، املرحلتان 1 و2( 

مالحظة: املدارس املعتبرة مجانية ميكن أن تكون أيضاً منتمية إلى منظمات دينية وإن لم تعلن عن ذلك رسمياً
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9. النشاطات الثقافية واحلياة العامة
hالنشاطات الثقافية واالتصاالت

لبنانالنبطيةاجلنوبالبقاعالشمالجبل لبنانبيروت

استخدام »اإلنترنت« خالل األسبوع الفائت 
بحسب سكان احملافظات بعمر 16 سنة وما 

فوق )%(، 2005-2004

14،611،45،88،37،48،6-

قراءة الصحف واجملالت خالل األسبوع الفائت 
بحسب سكان احملافظات بعمر 16 وما فوق )%(، 

2005-2004

41،333،412،025،032،236،8-

ممارسة السكان بعمر 16 سنة وما فوق 
لألنشطة الثقافية والفنية خالل السنة 

الفائتة بحسب احملافظات، 2005-2004

30،616،76،79،87،26،7-

ممارسة الطالب واألنشطة االجتماعية خالل 
األسبوع الفائت بحسب سكان احملافظات بعمر 

16 وما فوق، 2005-2004

30،616،76،79،87،26،7-

املشاركة في احلياة العامة: منظمات اجملتمع املدني

لبنانالنبطيةاجلنوبالبقاعالشمالجبل لبنانبيروت

توزيع املنظمات غير احلكومية بحسب احملافظات 
وعلى 1،000 ساكن )%(

22،035،016،012،09،063353

توزيع املنظمات غير احلكومية بحسب احملافظات 
وعلى 1،000 ساكن )عدداً(

72311885294082942113353

توزيع املنظمات غير احلكومية بحسب احملافظات 
وعلى 1،000 ساكن

1،490،80،740،790،740،913830،37

الفترة التأسيسية للمنظمات غير احلكومية بحسب احملافظات )%(

6،04،05،02،01،01،04،0فترة االنتداب وما قبل )1943-1710( 
18،022،025،024،025،019،022،0فترة ما بعد االنتداب 

21،019،021،020،020،019،020،0فترة احلرب األهلية )1990-1975( 
35،036،033،042،043،040،037،0فترة ما بعد احلرب األهلية )2000-1991(

 2006-200019،019،016،013،012،020،017،0
71111625143942892063279األساس

الطابع العام للمنظمة غير احلكومية )%(

66،059،078،062،064،050،064،0عامة
16،020،010،018،09،021،017،0محلية
6،012،06،010،016،015،010،0عائلية

7،04،03،04،08،011،05،0أخرى
4،05،03،05،04،02،04،0دينية

66511424863732812013148أساس
النسبة املئوية للمنظمات غير احلكومية املصرِّحة بانتمائها الديني بحسب احملافظات 

82،075،085،079،082،075،079،0الطائفية
18،025،015،021،018،025،021،0ذات انتماء طائفي

57710074863732311622836أساس
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خدمات املنظمات غير احلكومية بحسب احملافظات )%(

54،057،052،051،054،052،062،0أنشطة علمية وثقافية
50،039،052،049،062،047،062،0أنشطة فنية و ترفيهية

50،044،055،051،043،055،045،0خدمات اجتماعية
47،037،047،049،052،051،058،0مساعدات و انشطة اغاثة

36،029،034،037،039،038،052،0رفع مستوى الوعي في حقول متنوعة
35،030،035،036،037،035،045،0أنشطة بناء القدرات

33،017،033،035،045،035،051،0حماية البيئة
29،023،028،039،032،023،033،0خدمات صحية
20،019،019،017،017،027،032،0حماية احلقوق

12،020،010،09،012،011،011،0مشاركة في مؤمترات
11،018،09،07،012،012،010،0مشاركة في برامج تدريب

11،09،09،013،010،011،024،0أنشطة متكني
2،04،02،00،00،02،01،0أنشطة خارج لبنان

33537231188529408294211أساس

* مالحظة: قد تكون هناك إجابات متعددة

مصادر مؤشرات التنمية البشريَّة

دليل التنمية البشريَّة
MOSA، CAS، UNDP، Living Conditions of Households Survey 2004 :؛ العمودان 2-3، االحتسابات مبنية على البيانات األولية الواردة فيUNDP، NHDR 2000 :1 العمود

 UNDP، 2008،Poverty، Growth & Income Distribution in Lebanon، :العمود 4: اسُتبِدَل نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي بنصيب الفرد االسمي من اإلنفاق من
.Beirut، Lebanon

دليل الفقر البشري-1
احتمال عدم البقاء:

MOSA، UNFPA, 2000, Analytical Studies of Population & Housing Survey، Beirut، Lebanon؛
MOSA، CAS، UNDP، Living Conditions of Households Survey 2004 :معدل معرفة البالغني القراءة والكتابة: احُتِسَب من البيانات األولية الواردة في

األطفال دون سن اخلامسة ناقصو الوزن:
 League of Arab States، MOSA، CAS، 1996، Lebanon Health Survey for Mother & Child. PAPCHILD؛

MOSA، CAS، UNDP، 2006، Living Conditions of Households :نة السكان الذين ال يستخدمون مصادر مائية محسَّ

دليل الفقر البشري-2
العمود 1: احتمال البقاء: UNDP، 2008، HDR، A Statistical Update؛ األشخاص الذين يفتقرون إلى مهارات معرفة القراءة والكتابة الوظيفية: احُتسب من البيانات 

MOSA، CAS، UNDP، Living Conditions of Households Survey 2004 :األولية. البطالة طويلة األمد )15 سنة وما فوق(: احُتِسب من البيانات األولية الواردة في
MOSA، CAS، UNDP، Living Conditions of Households Survey 2004 :ط الدخل: احُتِسَب من بيانات اإلنفاق األولية الواردة في السكان الذين يعيشون حتت الـ 50% من ُموسِّ

دليل التنمية اجلنسانيَّة
 World Bank، :ر: احُتِسَب استناداً إلى بيانات مصادر كلٍّ من متوسط العمر املتوقَّع عند الوالدة: http://hdrstats.undp.org/indicators/270.html ؛ الدخل املكتسب املقدَّ

MOSA، CAS، UNDP، 2006، Living Conditions of Households :د، حصة السكان MOF & MOSA، CAS، UNDP؛ معدل االلتحاق اإلجمالي املوحَّ
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مصادر كل اجلداول األخرى:

MoSA، CAS، UNDP، 2006، Living Conditions of Households: the National Survey of Household Living Conditions 2004، )Beirut، Lebanon(
League of Arab States، MoSA، CAS، 2004، Pan Arab Family Health Survey، )Beirut، Lebanon(
MoSA، UNDP، 2007، Progress in Mapping of Living Conditions in Lebanon between 1995 and 2004: A comparative study with the Mapping
of Living Condition in Lebanon 1998 )Beirut، Lebanon(
MoSA، UNDP، 2008a، Poverty، Growth and Income distribution in Lebanon، )Beirut، Lebanon(
MoSA، UNFPA، 2000، Analytical Studies of Population and Housing Survey، )Beirut، Lebanon(
MoSA، UNDP، 2008b، Mapping of Living Conditions (2004-2005) in Lebanon، )Beirut، Lebanon(
Data provided by the Lebanese Order of Physicians for Lebanon and the north for the NHDR، 2008
Calculated for the NHDR from the raw data of the MoSA، CAS، UNDP، 2006، Living Conditions of Households: the National
Survey of Household Living Conditions 2004، )Beirut، Lebanon(
MoSA، UNDP، Fafo، 2004، The Social and Economic Status in Lebanon: Reality and Prospects، )Beirut، Lebanon(
Charara-Beydoun، KAFA، 2008، The Murder of Women in the Lebanese Justice System، )Beirut، Lebanon(
UNDP، MEHE، 2008، Education and Citizenship in Lebanon، Concepts، Attitudes، Actions of ninth grade students، )Beirut، Lebanon(
MoSA، CDR، 2008، Evaluation of the Non-Governmental Organisations National Survey: A Community Development Project of the Council of
Reconstruction and Development )Draft report( prepared by Karin Seyfert based on field work implemented by Etudes et
Consultations Economiques )ECE( in association with PADECO Co. Ltd.
MEHE made available to the NHDR

a:
b: 
c:

d:
e:
f:
g:
h:

i:
j:
k:
l:

m:
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اجملموعات الهّشة

1. التوزع املناطقي بحسب احملافظة

العاطلون ربَّات األسراملعوَّقون
عن العمل

الصيادون والعمال كبار السناألطفال العاملون
الزراعيون

8،917،416،79،215،80،3بيروت
38،841،648،131،639،715،3جبل لبنان

12،214،611،327،514،127،3الشمال
15،58،37،412،814،329،2البقاع
16،011،610،112،69،513،2اجلنوب

8،66،46،36،36،714،5النبطيَّة
100،0100،0100،0100،0100،0100،0اإلجمالي

2. الوضع الدميوغرافيا

العاطلون ربَّات األسراملعوَّقون
عن العمل

الصيادون كبار السناألطفال العاملون
والعمال الزراعيون

النسبة املئوية )%(

71،780،950،588،5-64،0الذكور
36،010028،319،149،511،5األناث

100،0100،0100،0100،0-100،0اإلجمالي

العدد

69314،10337673،85614265369،648-47265الذكور
26631124460،8727323،1598921،55491395995،629األناث

96637،26146595،41128225175،277-73896اإلجمالي

عدد االفراد في األسرة )%(

183،395،370،097،790،981،0-5 فرد
216،44،729،52،29،118،6-10 فرد

0،27-110،30،10،50،1 فرداً وما فوق
-100،0100،0100،0100،0100،0اإلجمالي

اجملموعات العمرية

4-01،9-----
9-55،1-----

14-106،3-2،211،7-0،8
19-155،70،117،188،3-3،3
24-207،31،230،1--6،8
29-254،41،416،5--6،1
34-306،01،99،7--6،0
39-357،84،36،3--7،7
44-407،96،46،0--6،5
49-455،68،43،5--7،4
54-505،29،42،8--7،6
59-553،911،11،5--6،3
64-605،513،11،9--8،6
69-657،213،01،6-40،011،3
74-707،414،80،6-29،710،6
79-755،58،70،3-17،56،8
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84-804،44،2--9،53،1
+ 852،81،8--3،31،3

100،0100،0100،0100،0100،0100،0اإلجمالي
الوضع االجتماعي

50،613،780،55،64،622،3لم يتزوج
37،73،417،333،964،471،5متزوج
10،176،60،651،430،05،8مترمل
1،34،51،08،10،70،3مطلق

0،31،90،50،90،20،1منفصل
100،0100،0100،0100،0100،0100،0اإلجمالي

3. الوضع الصحي

العاطلون ربَّات األسراملعوَّقون
عن العمل

الصيادون والعمال كبار السناألطفال العاملون
الزراعيون

التأمني الطبي )%(

68،960،679،797،150،082،3ال
31،139،320،32،849،317،7نعم

100،099،9100،00،199،3100،0اإلجمالي

يتسمون بظروف جسدية وعقلية أو ظروف أخرى دامت أو ميكن أن تدوم أكثر من 6 أشهر أو أكثر، حتد من قدرتهم على القيام بالوظائف التي يقوم بها شخص طبيعي 
بالعمر نفسه )%( 

100،095،898،996،292،295،1نعم
4،11،10،17،14،9-ال

99،9100،096،299،3100،0-اإلجمالي

عدد األمراض املزمنة )%(

53،434،988،797،129،764،1ال يوجد
1،024،426،68،130،220،4
2،011،820،81،82،821،38،4
3،07،311،20،80،112،45،3
4،02،04،20،3-4،61،6
5،01،12،30،2-1،80،2

100،0100،0100،0100،0100،0100،0اإلجمالي

4. الوضع التعليمي

العاطلون ربَّات األسراملعوَّقون
عن العمل

الصيادون والعمال كبار السناألطفال العاملون
الزراعيون

معرفة القراءة والكتابة

60،263،997،192،858،568،9يقرأون ويكتبون
38،235،92،72،341،431األميون

100،0-100،0100،0100،0100،0اإلجمالي

ل مستوى التعليم احملصَّ

10،211،43،53،118،818،2يقرأون ويكتبون
KG 0،90،50،62،10،50،7ما قبل املدرسة

20،423،828،349،521،833،2األساسي
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10،913،025،328،97،912،2املتوسط
3،08،410،94،04،93،3الثانوي

2،05،313،90،14،00،6اجلامعي
BP0،20،10،91،50،20،2
BT1،00،75،82،40،30،3
TS0،50،43،10،30،20،1
LT-0،10،5-0،10،1

100،0100،0100،0100،0100،0100،0اإلجمالي

5. إشباع الظروف املعيشية

العاطلون ربَّات األسراملعوَّقون
عن العمل

الصيادون والعمال كبار السناألطفال العاملون
الزراعيون

دليل إشباع الظروف املعيشية من دون مجاالت الترفيه واجملاالت احمليطة بالسكن

50،739،544،88،338،466،3مستوى إشباع متدنٍّ جداً ومتدنٍّ

38،638،242،228،840،529،1مستوى إشباع متوسط

ً 10،722،313،047،321،14،5مستوى إشباع مرتفع ومرتفع جدا

99،9100،0100،0100،099،999،9اإلجمالي

6. اإلسكان

العاطلون ربَّات األسراملعوَّقون
عن العمل

الصيادون والعمال كبار السناألطفال العاملون
الزراعيون

نصيب الفرد من املساحة مسجلة ضمن 5 فئات

3063،020،375،684،234،458،2 م2 وما دون للفرد
3132،620،422،60،251،236،5-80 م2 للفرد

813،715،61،134،711،14،3-140 م2 للفرد
1410،64،70،565،32،00،7-200 م2 للفرد

2010،01،599،9100،00،80،2 وما فوق م2 للفرد
99،699،8-99،999،80،1اإلجمالي
-100،0-100،0100،0100،0اإلجمالي

وضع السكن

19،80،731،681،419،34،8إيجار
0،60،40،59،50،71،2مصادرة

0،64،60،92،30،51،8متبرَّع به من قبل رب العمل
4،20،32،31،62،32،1معطى من قبل العائلة

0،832،60،80،70،40،4أوضاع أخرى
26،167،436،195،632،210،3اإلجمالي

73،9100،063،94،476،889،7غير مشمول
-100،0100،0100،0-100،0اإلجمالي
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7. الشبكات واألنشطة االجتماعية

العاطلون عن ربَّات األسراملعوَّقون
العمل

الصيادون والعمال كبار السناألطفال العاملون
الزراعيون

قرأ خالل األسبوع الفائت

85،580،765،496،382،090،9ال ميارس

7،811،722،35،910،06،9أقل من ساعتني

من ساعتني إلى 
أقل من 5 ساعات

2،74،56،61،74،21،2

من 5 ساعات إلى 
أقل من 10 ساعات

0،91،82،91،42،00،3

100،60،82،80،41،10،3 ساعات وما فوق

استخدم »اإلنترنت« خالل األسبوع الفائت

96،397،584،194،998،699،1ال ميارس

1،11،27،70،50،30،4أقل من ساعتني

من ساعتني إلى 
أقل من 5 ساعات

0،10،84،90،30،10،2

100،10،11،095،80،00،2 ساعات وما فوق

ارتبط بأنشطة فنية خالل األسبوع الفائت

96،898،896،892،498،699،6ال ميارس

0،20،41،11،00،10،2أقل من ساعتني

من ساعتني إلى 
أقل من 5 ساعات

0،20،10،50،90،10،1

من 5 ساعات إلى أقل 
من 10 ساعات

0،10،00،90،80،1

100،20،00،10،798،9 ساعات وما فوق

شارك في أنشطة طالبية أو اجتماعية

94،595،493،493،894،095،9ال ميارس

0،91،11،31،11،40،8أقل من ساعتني

من ساعتني إلى 
أقل من 5 ساعات

0،61،30،90،91،51،0

من 5 ساعات إلى 
أقل من 10 ساعات

0،60،40،60،10،50،5

100،81،22،996،01،51،5 ساعات وما فوق

شارك في أنشطة سياسية خالل األسبوع الفائت

96،799،197،362،898،095،8ال ميارس

0،30،11،115،80،53،3أقل من ساعتني

من ساعتني إلى 
أقل من 5 ساعات

0،40،20،43،80،20،5

من 5 ساعات إلى 
أقل من 10 ساعات

0،299،30،311،20،10،1

100،10،70،193،50،10،0 ساعات وما فوق

 MOSA، CAS، UNDP، Living Conditions Survey 2004-2005 :ُصنِّف اجلدول من البيانات الوارد في *



275

األهداف اإلمنائية لأللفية 

الهدف 1:

القضاء على الفقر املدقع واجلوع

ر الغايةالقيمةاملؤشِّ

الغاية 1-أ: تخفيض نسبة السكان الذين يقلُّ دخلهم اليومي عن دوالر واحد الى النصف، في الفترة من 1990 الى 2015

a*1997 ،)6،33،1% السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر األدنى )1،4 دوالر/ يوم

b)4،0%السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر األعلى )2،4 دوالر/ يوم

   1997% 10،1

2005-2004 %8،0

b)10،3%السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر األعلى )4 دوالرات/ يوم

1997    %33،7

2005-2004%28،5

c 1997 ،4،0% حصة أفقر 17% من الدخل الوطني

b2005-2004 ،7،0% حصة أفقر 20% في االستهالك الوطني

ً 3،3%األشخاص الذين يعيشون حتت ظروف متدنِّية جدا

   c1995 %6،8

d2005-2004 %3،9

17،0%األشخاص الذين يعيشون حتت ظروف متدنِّية

   c1995%28،4

d2005-2004 %27،0

b»0،361ُمعاِمُل »جيني

الغاية 1-ب: حتقيق العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع، مبن فيهم النساء والشباب 

qq)E( معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي لكل شخص عامل

19962.35

20062.43 -

نسبة العمالة إلى السكان

a1997 %31،1

e22005-2004 %40،6

31،1%ذكور

9،4%اناث

qq2005،1107،23نسبة السكان العاملني الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر واحد

نسبة العاملني حلسابهم اخلاص والعاملني من أفراد األسرة املساهمني
في نفقاتها الى مجموع العاملني 

غ.م
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الغاية 1-ج:  تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من اجلوع الى النصف، في الفترة من 1990 الى 2015

2معدل انتشار  حاالت األطفال الناقصي الوزن

f1995%3،0
g2005-2004  %3،9

0،6%ناقصو الوزن بصورة حادة

0،5نسبة السكان الذين ال يحصلون على احلد األدنى من استهالك الطاقة الغذائية

h1990%2،5 اقل من 

h1995%2،5 اقل من

b2005-2004%1،1

الهدف2:

حتقيق تعميم التعليم اإلبتدائي

ر الغايةالقيمةاملؤشِّ

الغاية 2-أ: ضمان متكن األطفال في كل مكان، الذكور منهم واإلناث على حد سواء، من امتام مرحلة التعليم اإلبتدائي
                 بحلول عام 2015

100صافي نسبة القيد في مرحلة التعليم اإلبتدائي*
l1996%97،6

e12005-2004 %92،7

93،0% ذكور

92،0%إناث

نسبة التالميذ الذين يباشرون الدراسة في الصف األول 
ويبلغون الصف األخير من التعليم اإلبتدائي

100

j1997%91،1
j2000%95،3

qq2003%96،3

معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى السكان الذين تتراوح 
أعمارهم بني 15-24 سنة

100

k1996    %98،9
k2000   %97،5

e2 2005-2004   %96،8

98،3%    ذكور

95،3%إناث

m2006 ،اإلنفاق العام على التعليم كنسبة مئوية من املوازنة الوطنية

-82،0%من املوازنة مبا في ذلك الدين

14،0%من املوازنة باستثناء الدين

n2006 ،3،0% اإلنفاق احلكومي على التعليم كنسبة مئوية من الناجت احمللي اإلجمالي-
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الهدف3:

تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

ر الغايةالقيمةاملؤشِّ

ل أن يكون ذلك بحلول عام 2005، وإزالته في جميع  الغاية 3-أ: ازالة التفاوت بني اجلنسني في التعليم اإلبتدائي والثانوي، ويُفضَّ
                  مراحل التعليم في موعد ال يتجاوز عام 2015

نسبة البنات الى البنني في مراحل التعليم اإلبتدائي والثانوي والعالي،
O** 2007-2006

102،1100

100نسبة اإلناث األميات إلى الذكور األميني )24-15(***

1996     %94،2
2005-2004     %91،6

كل الفئات العمرية

1996%97،5
2005-2004%96،0

حصة النساء من الوظائف املدفوعة األجر في القطاع غير الزراعي
p1995%14،2

e22005-2004%32،4
e22005-2004 ،نسبة النساء املوظفات، العامالت بأجر أو راتب

87،5%من النساء املوظفات
e220،4% من القوة العاملة الفعلية

نسبة املقاعد التي تشغلها نساء في البرملانات الوطنية

k1995%2،3
k2000-1999%2،3

l2005%4،7

الهدف4:

تخفيض معدل وفيات األطفال

ر الغايةالقيمةاملؤشِّ

الغاية 4-أ: تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة بنسبة الثلثني في الفترة من 1990 الى 2015

12معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة )على 1،000(

f1996 %32،0

q2000%35،0

g2005-2004%19،1

14،8%ذكور

22،0%إناث
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10معدل وفيات الرضع )على 1،000(

f1996%28،0

q2000%27،0

g2005-2004 %18،6

13،2%ذكور

19،2%إناث

نسبة األطفال دون سن السنة امللقحني ضد »الثالثي« 
)%( )DPT( )الدفتيريا، الشهقة/ السعال الديكي، الكزاز/ تيتانوس(

95

q1996 %94،2

q2000%93،6

r2006%98،0

نسبة األطفال دون سن السنتني امللقحني ضد احلصبة والنكاف/ الُكعاب 
)MMR( واحلصبة األملانية

90

q1996%88،0

q2000%79،2

g2004 53،4% من األطفال بعمر 12-23 شهراً أمتوا
حتصينهم للحصبة

الهدف5:

حتسني صحة األمهات

ر الغايةالقيمةاملؤشِّ

الغاية 5-أ: تخفيض معدل وفيات األمهات بنسبة ثالثة أرباع في الفترة من 1990 الى 2015
الغاية 5-ب: تعميم اتاحة خدمات الصحة االجنابية بحلول عام 2015

26نسبة وفيات األمهات*** على كل 100،000 والدة حيَّة 

t1996104

g2005-200486،3

98نسبة الوالدات التي جترى باشراف موظفي صحة من ذوي اإلختصاص )%(
s1996 %96،0

g2005-2004%98،2

 g2005-2004 ،74،0%معدل انتشار وسائل منع احلمل احلديثة والتقليدية

g2004 ،معدل الوالدات لدى املراهقات

1،9%النساء احلوامل أو األمهات ألول مرة

g2005-2004 ،96،0% احلصول على الرعاية الصحية قبل الوالدة

غ.ماحلاجة غير امللبَّاة في مجال تنظيم األسرة
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الهدف 6:

مكافحة فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز واملالريا وغيرهما من األمراض

ر الغايةالقيمةاملؤشِّ

الغاية 6-أ: وقف انتشار فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز بحلول عام 2015 وبدء تقليصه اعتباراً من ذلك التاريخ 

معدل انتشار فيروس نقص املناعة البشرية بني النساء احلوامل
في الفئة العمرية من 15-24 سنة 

t1996%24،0
u1997صفر

يها الغاية 6-ج: وقف انتشار املالريا وغيرها من األمراض الرئيسيَّة بحلول عام 2015 والبدء بعكس تفشِّ

معدالت اإلصابة بالسل )على 100،000( 

t200113
n200512

نسبة حاالت السل )TB(  التي مت اكتشافها وشفاؤها في إطار
نظام العالج لفترة قصيرة اخلاضع لالشراف املباشر

t2001%100
n2005-2004

90،0%من احلاالت التي عوجلت

74،0%  من احلاالت التي رُِصدت

الهدف 7:

ضمان توفر اسباب بقاء البيئة

ر الغايةالقيمةاملؤشِّ

الغاية 7-أ: دمج مبادئ التنمية املستدامة في السياسات والبرامج الوطنية وتقليص هدر املوارد البيئية
الغاية 7-ب: احلد من خسارة التنوع البيولوجي، وحتقيق تخفيض كبير في معدل اخلسارة بحلول عام 2010

نسبة مساحة األراضي املكسوة بالغابات 

v1996 %13،0
w2005%13،3

نسبة األراضي احملمية بغية احملافظة على التنوع احليوي 

x1992%0،2
x2000 %2،0
v2003%2،0
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نسبة استهالك الطاقة السنوي )استدالالً على كفاءة الطاقة(

aa20064،168،931 )طن متري(

استهالك املواد املستنفدة )طن( 

bb1999

527،30كربون الفلور الكلور

202ميثيل برومايد

cc2006

224،3كربون الفلور الكلور

21،3هيدرات الفلور الكلور

44،3ميثيل برومايد

224،3اإلجمالي

)green house gases( انبعاثات غازات بيوت الزراعة احملمية

)CO
2
dd199415،874،82 )جيغاغرام 

)CO
2
199918،147،5 )جيغاغرام مكافئ 

الطاقة املولَّدة من مصادر متجددة 

ff1997%1،6

aa2005%1،1

الغاية 7 -ج: تخفيض نسبة االشخاص الذين ال ميكنهم احلصول على مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي الى النصف بحلول
                    عام 2015

نسبة السكان الذين ميكنهم احلصول باستمرار على مصدر 
ملياه الشرب

90

gg1996 %79،3

e2005-2004

56،7% متصلة بشبكات مياه الشفة العامة

2،1%متصلة بشبكات مياه الشفة اخلاصة

الغاية 7 -د: حتقيق حتسن ملموس في حياة  100 مليون نسمة  على األقل من سكان األحياء الفقيرة بحلول عام 2020 

نسبة املساكن ذات الوصول إلى شبكات الصرف الصحي 

hh1996%37،0
e2005-2004)67،4% )مجرور مقفل

ii2000،التخلُّص من النفايات الصلبة

82،8%مطمر

5،1%حتويل

5،3%تدوير
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الهدف 8:

إقامة شراكة شراكة عاملية من أجل التنمية

ر الغايةالقيمةاملؤشِّ

الغاية 8-أ: املضي في اقامة نظام جتاري و مالي يتسم باإلنفتاح، والتقيد بالقواعد، وإمكانية التنبؤ به، وعدم التمييز ويشمل ذلك
                  التزاماً باحلكم الصالح والتنمية واحلد من الفقر على الصعيدين الوطني والدولي

صادرات السلع واخلدمات كنسبة مئوية من الناجت احمللي اإلجمالي 

k 1990%18،0

k 1999%13،0

jj 2005%16،5

ل  معدل الرسوم اجلمركية الوسطي املثقَّ

k 1995%11،4

k 1999%18،6

jj 2006%4،7

نسبة صادرات البالد غير اخلاضعة للرسوم للبلدان
kk 2004 املتقدمة

37،0

معدل الرسوم اجلمركية الوسطي املفروض من البلدان
ll 2006  املتقدمة على املنتجات الزراعية

6،80

صافي تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة كنسبة مئوية
من الناجت احمللي اإلجمالي

k 1990%0،2-

k 1999%1،8

mm 2006%11،9

تدفقات خاصة أخرى كنسبة مئوية من الناجت احمللي اإلجمالي

k 1990 %0،2-

k 1999 %10،5

mm 20066،67 -

الغايتان 8-ب و8-ج غير قابلتني للتطبيق

الغاية 8-د: معاجلة مشاكل ديون البلدان النامية معاجلة شاملة باتخاذ تدابير وطنية ودولية جلعل الديون محمولة على املدى البعيد

صافي املساعدات التنموية الرسمية كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي 

k 1990%9،1-

k 1999%1،2

nn 2006%3،2
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نسبة املساعدات التنموية الرسمية إلى اخلدمات االجتماعية األساسية 

oo 1995%11،9-

oo 1999%16،9

خدمة الدين كنسبة مئوية من صادرات السلع واخلدمات 

k 1990%3،3

qq 1999%27،0

pp 2005%66،0

خدمة الدين كنسب مئوية من الناجت احمللي اإلجمالي 

k 1990%3،5

k 1999%14،6

n 2005%16،1

الغاية 8-ه: تطوير اإلستراتيجيات الرامية إلى حتقيق عمل الئق ومنتج للشباب وتنفيذها

معدل البطالة في أوساط من هم بعمر 15-24 سنة

a 1997 %21،6
e2 2005-2004%20،9

الغاية 8-و: التعاون مع شركات املستحضرات الصيدالنية إلتاحة األدوية األساسية بأسعار ميسورة في البلدان النامية

نسبةالسكان اللذين ميكنهم احلصول على األدوية االساسية بأسعار 
qq2000 ميسورة بصورة مستدامة

85

الغاية 8-ز: التعاون مع القطاع اخلاص إلتاحة فوائد التكنولوجيات اجلديدة وخاصة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

rr*****عدد خطوط الهاتف على 100 شخص

200015،6

200617،0

 ssعدد خطوط الهاتف اخللوي على 100 شخص

20008،3

200627،6
n2005  عدد مستخدمي »اإلنترنت« على 1000 شخص

20008،8

200615،1

مالحظات: 
أنه ال تعداد سكانياً متاحاً(، وهي تشير إلى أنَّ معدل االلتحاق  * دراسة أجراها املركز التربوي للبحوث واإلمناء« في عام 2001 تقوم على تقدير عدد سكان مختلف )علماً 

بالتعليم األساسي بلغ 91% في عام 1998.
.2003 ،”2000 CAS & UNICEF، ”Status of Children in Lebanon – )نسبة البنات إلى األوالد في التعليم األساسي: 93% )1995(، 100% )1999(، 100% )2005 الغاية **

 MOSA & UNFPA: ”Population & Housing – )1995( %96،5 :نسبة اإلناث اللواتي يعرفن القراءة والكتابة إلى الذكور الذين يعرفون القراءة والكتابة بعمر 15-24 سنة ***
.1996 ،”Survey

رات تعكس إطار زمنياً يعود إلى 12 سنة قبل إجراء املسح. **** مؤشِّ
E=Estimate خطوط الهاتف الثابتة واخللوية؛ *****
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مؤشرات مختارة حول احلكم واحلقوق املدنية والسياسية

ر* الهدف الدوليالقيمةالسنةاملؤشِّ

املوجبات القانونية الدولية حيال حقوق اإلنسان ]1[

1. وضعية إبرام اتفاقيات حقوق اإلنسان 
والتحفظات عليها واإلفادة عن التعهدات

9/5اتفاقيات حقوق اإلنسان الرئيسية مبرمة، 2000
واحدة موقَّعة، ُقدِّمت حتفظات على 2، 5/3  

م والتقارير لم تُقدَّ

االنضمام إلى كل اتفاقيات حقوق اإلنسان 
الدولية وجتنُّب اللجوء إلى التحفظات 

ما أمكن 

2. وضعية متابعة ُمعايَنات هيئات األمم 
املتحدة املعنية باتفاقيات حقوق اإلنسان

ضعيفة2000

الدميقراطيَّة واملشاركة

1992-3. دوريَّة االنتخابات وحريتها ونزاهتها
-1996
2000

انتخابات حرة ونزيهة كل أربع سنوات
)WCHR( وحكم دميقراطي

4. االعتراف قانوناً بحرية التعبير واالجتماع 
والتجمع

نعم. الدستور يضمن هذه احلقوق ضمن إطار 1999
العمل القانوني املرعي.

إدارة العدالة )القضاء(

5. االعتراف قانوناً بالضمانات اآليلة إلى 
قضاء مستقل ونزاهته واحملاكمات العادلة

نعم. الدستور يضمن بعض جوانب استقاللية 1999
القضاء ونزاهته واحملاكمات العادلة. ولكن في 

التطبيق، والسيَّما في االستقاللية، تُنتهك 
هذه احلقوق.

ال، تنفيذ للقوانني  إطار عمل تشريعي فعَّ
واالدعاء واملمارسة القانونية واحملاكمات 

العادلة، لتكون كلها منسجمة مع 
)WCHR( املعايير الدولية

6. االعتراف قانوناً بحق االدعاء القضائي 
على هيئات الدولة ووكاالتها الرسمية

نعم. ينظر »مجلس الشورى« في النزاعات 1999
والشكاوى؛ ولكنَّ »اجمللس الدستوري« 

م بها  ال يستطيع النظر في قضايا يتقدَّ
أشخاص. وقد أبرم لبنان »إجراء االشتكاء 

.ICCPR إلى )OP( »الفردي

وجود االدعاء القانوني املتجانس 
مع املعايير الدولية

أمن األشخاص

7. االعتراف قانوناً بحظر انتهاكات حقوق 
اإلنسان الشاملة التي تهدد أمن األشخاص

ال. ليس احلق في احلياة مضموناً في الدستور، 1999
كما أنَّ التعذيب ليس محظوراً بوجه خاص أيضاً.

القضاء على انتهاكات حقوق اإلنسان 
الشاملة التي تؤثر في أمن األشخاص، مبا في 

ذلك التعذيب واملعاملة القاسية واملُهينة 
وغير اإلنسانية أو العقاب؛ تنفيذ األحكام 

لة؛ اإلختفاءات؛  االعتباطية واملعجَّ
.)WCHR( العبودية

]1[ هذه التعليقات تشمل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فضالً عن احلقوق املدنية والسياسية.

مشاركة املرأة السياسيَّة

سنة نيل املرأة حق:

1952االقتراع

ح 1952الترشُّ

1991السنة التي ُعيِّنت فيها امرأة ألول مرة نائبة في البرملان

6،9النساء على املستوى الوزاري )% من اإلجمالي(

4،7املقاعد النيابية التي حتتلها نساء )% من اإلجمالي(

مؤشرات مختارة






