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معهد عصام فارس للسياسات العاّمة والشؤون الدولّية في الجامعة 
األميركّية في بيروت

�أنشئ معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية 
في الجامعة األميركية في بيروت في العام ٢٠٠٦ وهو معهد أبحاث 
مستقل يسعى إلى إنتاج المعرفة حول السياسات العامة في لبنان 

والعالم العربي. يهدف المعهد إلى تقريب المسافات ومّد الجسور بين 
األكاديميا وصّناع السياسات عبر إجراء أبحاث ودراسات ت�تناول القضايا 

المعّقدة والتحديات التي تواجهها المجتمعات العرب�ية واللبنانية ضمن 
السياقات الدولية والعالمية المتغيرة، وتقديم توصيات وحلول مبنية 
على األدلة العلمية والبراهين، وخلق مساحة فكرية لتبادل األفكار بين 
الباحثين وقادة الفكر والجهات الفاعلة في المجتمع المدني ووسائل 

اإلعالم وصّناع السياسات.

في بِداية ٢٠١٩ وعلى مدار السنة نشر معهد عصام فارس للسياسات 
العامة والشؤون الدولية سلسلة مقاالت رأي بشكل أسبوعي تناولت 
جوانب متعّددة للسياسات العاّمة في لبنان ُمرتبطة باألبحاث واإلنتاج 

الفكري الذي ُيصدره المعهد. حّلل الُخبراء والباحثون واألكاديميون والُزمالء 
في المعهد من خالل هذه المقاالت الوضع القائم في لبنان وقدموا 

اقتراحات عملية ُتلهم صّناع السياسات وأصحاب القرار والمهتّمين بإي�جاد 
ُحلول لألزمات القائمة وسبل للتطّور والتقّدم في َمجاالت ُمختلفة. تّم جمع 

هذه المقاالت في هذا الكتاب وتبوي�بها بحسب المواضيع التي تناولتها. 
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سلسلة مقاالت الرأي حول السياسات العاّمة في لبنان والمنطقة

البحث في السياسات العامة: 
بين الواقعية حتى التواضع وبين 

االلتزام األخالقي حتى حدود 
المناصرة دفاًعا عن حقوق الناس

يأمر البحث في السياسات العامة ببعض التواضع. فت�أثيره على صّناع 
القرار، وفي الرأي العام، ليس محّقًقا. لعله يفعل فعله، في كثير من 

األحيان، على نحو غير منظور. ذلك أنه في الغالب تراكمي. فهو يقتضي 
إًذا شيًئا من الصبر واستعداًدا للخيبات، وإن مؤقتة. وكل ذلك  يدعو 

لإلحجام عن اإلّدعاء، ألن التواضع ميزة العلماء.

وال يتمّيز البحث في القضايا العاّمة، في اختالفه عن البحث الجامعي 
التقليدي، بمجّرد إعالن ما يتوّخاه أو يؤول إليه. فال يكفيه نوع من 

اإلختصاص بصوغ توصيات تصير بمثابة مادة للحوار في أمر السياسات 
العامة بين منتجي المعرفة وأصحاب القرار وغيرهم من الفاعلين، 
والطامحين إلى الفعل، في الحياة العامة. فقدرته على المخاطبة 

والمساءلة، التي يعّززها اختياره مسائل الدراسة والتفّكر والكتابة عنها 
بلغة متحرِّرة من أسر المعاجم االصطالحية، يحكم معناه ويكشف أيًضا عن 
سماته الخاصة، التي نعمل على إظهارها في أنشطة المعهد وأبحاثه حول 
التغّير المناخي ومسألة المياه من زواياها كافة والسياسات الوطنية في 

مجاالت الطاقة و الترب�ية والعدالة اإلجتماعية و الحق في السكن.

لقد أّدى تسارع الزمن دون اعتراف الجامعي�ين أن أدوارهم تغّيرت ومعها 
منزِلتهم االجتماعية وإمكانات ت�أثيرهم في الرأي العام ولدى صانعي 

السياسات. كما صرف أنظارهم عن اإلقرار الصري�ح بأن فئات أخرى من 
مواطنيهم، السيما الشباب، مارست أدواًرا كانت في الماضي مقتصرة 
عليهم. لقد ظهر أمام أعيننا فاعلون جدد، يحاول برنامجنا حول أدوار 

المجتمع المدني في معاينة إسهاماتهم وتقي�يمها.

من جهة ثانية، باتت عالقة الباحث والمثقف بالدولة مشوبة بالتباٍس 
كبير، ال سيما وأن الخلط بينها وبين السلطة، المتعّمد في حاالت كثيرة، 

مألوف عندنا. رغم ذلك، هناك طلب اجتماعي واسع لقيام الدولة 
بوصفها مؤسسات ترعى مصالح الشعب وتحت�كر العنف الشرعي وتحفظ 
الحقوق وتطبق القوانين وترسم السياسات وت�أخذ القرارات تنفيًذا لها. 

وي�زداد هذا الطلب قوة معنوية بظل تفّكك دولنا، وضعف مؤسساتها 
ما خال األمنية، وتفّسخ مجتمعاتنا بقّوة سياسات الهوية والعصبيات ما 

دون الوطنية.

وال يختلف اثنان ان الدولة نصاب مستقل يّتسم بالديمومة فيما السلطة 
منحازة ومتداولة، إذا سّلمنا بالفكرة الديموقراطية التي ينادي الجميع 

بها. لكننا نشهد في الكثير من بلداننا سعي من يستولي على السلطة، 
وإن بالوسائل الديموقراطية، إلى است�تباع الدولة أو اإلستحواذ عليها. 
ربما كان الباحثون والمثقفون العموميون مؤهلين للدفاع عن الدولة 

ودورها وعلى العمل من أجل بنائها أو إعادة بنائها. كما هم مرّشحون 
لمساءلة السلطة وانتقادها باسم المعرفة، عوض ت�أي�يدها على غرار 

شعراء القبائل.

كثيرا ما ُرسم دور الباحث والمثقف العمومي اعتماًدا على حكم قيمي 
يضع سلطة المعرفة في مواجهة سلطة القوة. وذهب البعض مذهبًا 

يحّمل المشتغلين بالمعرفة مسؤولية كبيرة في إصالح مجتمعاتنا 
والنهوض بها، وهي مسؤولية كادت ان ت�تفّوق بنظرهم على 

مسؤولية النخب السياسية. ذلك اننا نرى اليوم، على سبيل المثال، كيف 
تقود األفكار إلى العنف اإلجرامي والدمار وكيف يؤدي غياب الفكر الى 

عنف أكبر. أما البعض اآلخر فيميل الى حصر دور الباحث والمثقف في 
مهمة قوامها عقلنة مجتمعاتنا استنادً� الى المعرفة الميدانية، ال فرق 

إذا ما آلت هذه العقلنة إلى استعادة نظام عالقات قديمة أو إصالح 
النظم الحاضرة والثورة عليها. 

ومهما يكن من أمر هذين الرأي�ين فإنهما يتالقيان في التشديد على 
أهمية استخدام العقل من غير وصاية وعلى ضرورة التصدي لالدعاء 
بامتالك الحقيقة من قبل من يمتلكون قوة الفرض ووسائل اإلقناع 

المتعددة. لكنهما يفترقان في تحديد الوظيفة االجتماعية والسياسية 
ألهل المعرفة. ففي الحالة األولى، يخاطب الباحث والمثّقف المجتمع 

طارق متري    |  الجمعة، 1 آذار/مارس 2019
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ويستنهضه من أجل التغي�ير بعد كشفه أخطاء السلطة وقصورها أو 
تعّسفها. أما في الحالة الثانية، يقف منتج المعرفة عند حدود تقديم 
الخبرة معتقًدا أنها إذا ما عّمت واسُترشد بها في السياسات أسهمت 

في تحديث مجتمعاتنا وتقدمها.

تقودنا هذه النمذجة إلى التساؤل عما إذا كان المثّقف من النوع األول 
أقل ت�أثيرً�، في السنوات األخيرة، مّما كان عليه طيلة القرن السابق ومنذ 

بدايات عصر النهضة العرب�ية. ومع هذا التساؤل، يتراءى لنا أن النطاق 
الذي يعمل فيه الخبير إلى اتساع، وعلى حساب الحّيز الذي يشغله 

المفكِّر والمثقف العمومي، وأن حضور الخبراء في الحياة العامة، فضالً 
عن أعدادهم، بات أكثر بروًزا من السابق.

في أيامنا هذه، تعرف بالدنا انحساًرا في أدوار المثّقف العمومي ومعه 
تناقص الذين يرون أنفسهم، أو يراهم الناس، بهذه الصورة. ونالحظ 

تراجًعا لت�أثير األكاديمي�ين المهتمين بالقضايا العامة والمتدخلين فيها 
والذين يمزجون بين موجبات المتخصص ومسؤوليات المثّقف العمومي. 

وألسباب مختلفة، ت�تراوح بين الخيبة والعزوف القسري، ُيالخظ قدر من 
االنكفاء عند األساتذة الجامعي�ين والباحثين إلى العمل الجامعي والبحثي 

الصرف. بالمقابل، يتزايد أعداد الخبراء، ومنهم هؤالء األكاديمي�ين. 
والخبراء فئ�تان. واحدة يستدعيها أهل السلطة، فيأخذون منها 

المعلومات، وال سيما األرقام، من غير إشراكها في صنع السياسات 

والتهيئة التخاذ القرارات. أما الثانية فهي أقل عدًدا وتضّم من يسعون 
للدخول في حوار حقيقي مع صّناع القرار ويّتخذون حيالهم موقًفا نقدًيا 
يتعّزز رصيده بمخاطبة الرأي العام والتفاعل مع هيئات المجتمع المدني.

يرّتب كل ذلك علينا واقعية في تمّثل دور الجامعي المستقوي بسلطة 
المعرفة. غير أن الواقعية ال تعفي أحًدا من مسؤوليته األخالقية. فال 
تحتجب وراء الوالءات السياسية المنقادة وال العصبيات وال الخوف من 

قول الحقيقة إزاء السلطة السياسية، على غرار ما تقوله دراسات 
ومقاالت صادرة عن معهدنا عن مسائل المواطنة و المساواة بين 

الرجال والنساء في قانون الجنسية و الدفاع عن حقوق الالجئين 
السوري�ين األساسية، بما فيها حّقهم في العودة الطوعية، في ضوء 

معرفة دقيقة ألحوالهم ومن خالل العمل في سبيل استراتيجية وطنية 
لمعالجة قضاياهم.

على هذا النحو، أي بين الواقعية حتى التواضع وبين اإللتزام األخالقي 
حتى حدود المناصرة دفاًعا عن حقوق الناس، نسعى في “معهد عصام 

فارس للسياسات العامة والعالقات الدولية” أن تؤتى الجهود ثمارها.

طارق متري، مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في 

الجامعة األميركية في بيروت، ٢٠15-٢٠19



سلسلة مقاالت الرأي حول السياسات العاّمة في لبنان والمنطقة

تـقـــريب المســـافـــات بيــــــن 
األكاديمّي�ين والرأي العام 

وصانعي السياسات في لبنان

ال يوجد وقت أفضل من الوقت الراهن إلجراء تقي�يم نقدّي حول كيفّية 
حصولنا على األخبار والمعلومات، خصوًصا بعد أن أصبح اإلنترنت ووسائل 
التواصل االجتماعي بالنسبة للكثيري�ن المصدر الرئيسي لألخبار ومنهم 

صّناع القرار. عملًيا، إّن اإلنترنت هو وسيلة ال حدود وال ضوابط لها 
للحصول على المعلومات نظًرا إلى الكّم الكبير من األخبار المتداولة 
عبره. وفي هذا السياق، يمكن بسهولة تاّمة استعمال العديد من 
المعلومات المشّوهة والمنحازة، والتي ُيشار إليها أحياًنا بـ “األخبار 
المزّيفة" من ِقبل السياسي�ين والمثّقفين نظًرا لقّوة األدوات الخاّصة 

بوسائل التواصل االجتماعي، بما يؤّدي إلى تضليل المجتمع بشكلٍ كبيرِ. 

ت�تطّلب الديُمقراطّيات مواطنين مّطلعين وقادري�ن على التفكير بطريقٍة 
نقدّية، وُمجتمع مدنّي منخرط في عملية اقتراح الُحلول والت�أثير على 
صانعي السياسات، وجامعات قادرة على تطوي�ر المجتمع. لكن لألسف، 
غالًبا ما يتّم التغاضي عن دور األوساط األكاديمّية، كُمساِهم أساسي 
بوضع سياسات ديمقراطّية ورشيدة انطالًقا من وظيفتها التعليمّية 

والبحثّية وموقعها كمنبر للنقاش العام. 

لقد كتب الكثيرون عن الدور التعليمي للجامعات، لذلك سأرّكز في هذا 
المقال، على دور األكاديمي�ين كمصدر موثوق للمعلومات ومؤّثر في 

السياسات العاّمة.

ُيعتبر تقريب المسافات بين واضعي السياسات واألوساط األكاديمّية 
أمًرا غير سهل على اإلطالق، وخصوًصا في العالم العربي، حيث مساحات 
التفاعل محدودة، ونادًرا ما ت�كون عملّية صنع السياسات منهجّية. وفي 
حال تفاُعل صانعو القرار مع األكاديمي�ين، يّتضح أّنهم ال يتحّدثون الّلغة 

نفسها. فمعظم النواب والوزراء ليس لديهم الوقت أو االهتمام 
الكافي بالحلول المعّقدة والطويلة األمد لمشاكلهم، في حين أّن 
األكاديمي�ين يمكن أن يسهبوا في وضع النظرّيات وتقديم الحلول 

الطويلة األجل في دراساتهم.

إّن حّل مشكلة انعدام التالقي بين هذين الطرفين ال يؤّدي إلى إزالة كّل 
العوائق أمام صياغة سياسات جّيدة في بلدان شبيهة بلبنان، إاّل أّنه 
يسهم في وضع التصّورات لحلول طويلة األمد للمشكالت اليومّية.

في معهد عصام فارس للسياسات العاّمة والشؤون الدولية في 
 الجامعة األميركية في بيروت، رّكزنا على سّد هذه الفجوة من خالل:
1( توفير مساحة للحوار حول السياسات بين األكاديمي�ين والمجتمع 

 المدني وصّناع السياسات.
٢( دعم األبحاث العالية الجودة حول السياسات التي يجريها األساتذة 

 وتسهيل هذه العملية. واألهّم من ذلك، 
3( إنتاج األبحاث األكاديمّية المتعّلقة بالسياسات وإتاحتها للناس 

وتقديم توصيات واضحة حولها.

لكن على الرغم من ذلك، ال نزال نغرق بكّم من المعلومات واألخبار التي 
ت�تناقل بشكلٍ يومي عبر اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي، بما يخّفف 

من ت�أثير األكاديمي�ين بسهولٍة كبيرة. في الواقع، يقّدر عدد المواطنين 
العرب الفاعلين على وسائل التواصل االجتماعي بنحو 8٠%، إاّل أّن %7٠ 
منهم يجدون أّن وسائل التواصل االجتماعي هي مصدر مهّم لألخبار . 

َعملًيا، إّن االستخدام الشائن لألخبار المزّيفة أو الحقائق المجتزأة في 
الحمالت السياسّية يتزايد في جميع أنحاء العالم ومن قبل مختلف 

األطراف السياسّية. لكن ما يثير القلق بشكلٍ خاّص، هو استخدامها من 
قبل األحزاب الشعبوّية التي تحّول المهاجري�ن والاّلجئين إلى كبش فداء 

وتحّملهم مسؤولّية مشاكل مجتمعاتهم، بدًءا من الرئيس األميركي 
دونالد ترامب وحملته المناهضة للمهاجري�ن على الحدود المشتركة مع 
المكسيك، وصواًل إلى حملة حزب ماتيو سلفيني المناهضة للمهاجري�ن 

في إيطاليا. 

ُيؤّدي استعمال المعلومات الخاطئة أو المزّيفة لحشد قاعدة سياسّية 
معادية لألجانب ليس أمًرا تاريخًيا، بل هو آفة القرن الواحد والعشري�ن 

التي تسهم في تطوي�ر ديموقراطّيات ليبرالّية في جميع أنحاء العالم.

لكن في المقابل، يمكن استخدام وسائل التواصل االجتماعي كأداة 
لمواجهة "األخبار المزّيفة" وحمالت الكراهّية، عبر نشر المعلومات 
الموثوقة ونتائج األبحاث العلمّية بطريقة مبّسطة واستخدام لغة 

الناس والبيانات الصورّية لجعلها أكثر جاذبّية. 

ريان األمين  |  الجمعة 9 آب/أغسطس 2019



9

وقد نجح معهد عصام فارس في استخدام وسائل التواصل االجتماعي 
لنشر الحقائق حول أزمة الاّلجئين السوري�ين والتصّدي للمعلومات 
المغلوطة وغير الدقيقة التي يستخدمها السياسّيون واإلعالم.

أخيًرا، في البلدان المسّيسة بشكلٍ كبيٍر مثل لبنان، ال يوجد سوى مساحة 
عاّمة ضّيقة للغاية إلجراء نقاش صّحي غير حزبي وغني حول القضايا 
الشائ�كة راهًنا، سواء في ما يتعّلق بالاّلجئين أو البيئة أو الحوكمة. 
وكذلك من الصعب العثور على مساحة مستقّلة وغير حزب�ّية لتبادل 

األفكار، كما أّن هناك صعوبة أكبر في جمع كّل األطراف المعنّية مًعا. 
وعلى الرغم من أّن بناء مؤّسسات ذات صدقّية سواء على المستوى 

األكاديمي أو المدني، هو أمر بالغ األهمّية للمشاركة في عملّية صنع 
السياسات. يقول هنري جيرو، وهو أحد المفّكري�ن البارزي�ن في القضايا 

االجتماعية في المؤّسسات التعليمّية: 

"ال وجود لديُمقراطّية من دون مواطنين مّطلعين ومجاالت عاّمة وأجهزة 
تعليمّية لدعم وتعزي�ز المعاي�ير القائمة على الحقيقة والصدق واألدّلة 
والوقائع والعدالة" . هناك كثيرون في هذه المنطقة ال يعيشون في 

دول ديموقراطّية، إاّل أّنها مبادئ يمكن للمعّلمين والباحثين نشرها 
والسعي لتعزي�زها.

ريــان األميــن، مديــر مســاعد فــي معهــد عصــام فــارس للسياســات العاّمـة والشــؤون 
الدوليــة فــي الجامعــة األميركية فــي بيــروت.



 الطاقة واملياه
 والبيئة 
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سلسلة مقاالت الرأي حول السياسات العاّمة في لبنان والمنطقة

 إن لم يكن اآلن فمتى؟ 
الحاجة الملّحة إلى حوار وطني 

حول الطاقة في لبنان
علي أحمد  |  الجمعة، 11 كانون الثاني/يناير 2019

القارئ العزي�ز، ت�أّمل قليالً فيما يلي: في نهاية عام ٢٠19، وفي ظّل 
السيناري�و الحالي، أي من دون القيام بأي شيء، من المتوّقع أن يتجاوز 
توليد الطاقة بواسطة الموّلدات الخاّصة الطاقة الُمنتجة في مؤّسسة 

 كهرباء لبنان!
قد ال يكون وصولنا إلى هذه المرحلة أمرً� مفاجئًا نظرً� إلى مستوى 

الخلل في مؤّسساتنا العامة. لكن، في الوقت الراهن، كيف يمكننا تجاوز 
شلل سياسات قطاع الطاقة؟ وكيف يمكن لمصالح الشعب اللبناني أن 

ت�كون لها األولوية على المشاحنات السياسية؟

قبل اإلجابة عن هذه األسئلة، سأقّدم خالصة عن واقع الطاقة في 
لبنان: لقد ساهم قصور قطاع الطاقة بشكل رئيسي في الوصول إلى 

الحالة االقتصادية والمالية الضارية للبالد. منذ عام 199٢، بلغ مجمل 
اإلنفاق في قطاع الطاقة، بما في ذلك الدعم، أكثر من 3٦ مليار دوالر، 
أي نحو 4٠% من الدين العام في لبنان. على الرغم من هذا الحجم من 
اإلنفاق، ال يزال قطاع الطاقة يتسم بعدم الكفاءة وبت�كاليفه العالية 

وبالفجوة اآلخذة في االتساع بين العرض والطلب والتي تغطيها 
الموّلدات الخاّصة الملّوثة والُمكلفة.

لماذا هناك حاجة إلى حوار وطني؟

نظرً� إلى حجم هذه القضايا المطروحة وخطورتها، واألهّم من ذلك، 
األنظمة السياسية واالقتصادية المتداخلة بشّدة، فمن غير المرّجح أن 

يتمّكن لبنان من حّل أزمة قطاع الطاقة من دون بذل جهد وطني منّسق. 
ال يقتضي إصالح قطاع الطاقة في لبنان إجراء تقويم تحليلي متين 

وتقديم الحلول التقنية فقط، بل يتطلب أيضًا إنشاء وحدة وطنية حقيقية 
ت�تجاوز المكاسب السياسية والطائفية واإلقليمية الضّيقة هنا وهناك.

يعّد الحوار الوطني حول مستقبل الطاقة في لبنان، على المدي�ين 
 القصير والطوي�ل، أمرً� حاسمًا، ألن:

الت�أثيرات التي يتركها واقع الطاقة على االقتصاد الكّلي تحول دون 
قدرة البلد على تحّمل مشاحنات سياسية غير ُمنتجة ومكلفة، وبالتالي 

إن حّل أزمة الطاقة في لبنان يتجاوز حصر الحّل بوزارة واحدة أو حزب 
سياسي واحد.

الطريقة التقليدية في صناعة السياسات في لبنان أثبتت عدم فعاليتها 
في مجاالت عّدة، وبشكل خاّص في التعامل مع ملف الطاقة. على سبيل 
المثال، من غير المقبول أن تستغرق عملية توقيع ما ُيسّمى »اتفاقية 

 شراء الطاقة« وقتًا أطول من بناء المشروع الُمفترض.
توافر إجماع بين القوى السياسية حول خّطة استراتيجية واضحة 

المعالم، يقّصر فترات الت�أخير غير الفنية والمهل الزمنية، وهو ما يؤّدي 
إلى زيادة ت�كاليف المشروع.

من المحتمل أن يساهم في خفض مستوى المخاطر في لبنان وخلق 
 حوافز لرفع االست�ثمار، وهو ما يعّد حاجة ملّحة لتعزي�ز اقتصاد البلد.

من المفيد للسّكان، رّبما، أن يروا، لمّرة واحدة، مستوى عاليًا من 
االهتمام بمسألة تمّس حياتهم اليومية ورفاهيتهم.

من يجب أن يأخذ المبادرة؟

على رئيس الجمهورية أن يرأس هذه الجهود. في السابق، دعت 
الرئاسة األولى إلى إجراء حوارات وطنية حول أكثر القضايا استقطابًا 

 وإثارة لالنقسامات في لبنان. 
من هنا، إن االنقسام الحالي بين األحزاب السياسية حول التخطيط في 
قطاع الطاقة وإصالحه، ال يؤّدي إلى تعميق االنقسام السياسي في 
البالد فحسب، بل يستنزف أيضًا ميزانية الدولة، وي�زيد المخاطر، وي�زعزع 

استقرار المؤّسسات العامة المهتّزة أصالً.

ال ينبغي )وال يجب( إلطالق حوار وطني حول قطاع الطاقة، أن يتجاوز 
دور وزي�ر الطاقة أو وزارة الطاقة والموارد المائية، بل من شأنه أن 

يساعد في تمكين هذه المؤّسسات من العمل بشكل صحيح، في إطار 
 السلطة القوية لألحزاب. 

فوجود تفويض مماثل سيحّسن بالت�أكيد الموقف التفاوضي للوزارة 
والحكومة عند التعامل مع القطاع الخاص والمصارف الدولية. وحاليًا، 

يوجد في صفوف وزارة الطاقة والموارد المائية العديد من الت�كنوقراط 
والموّظفين األكفاء الذين يمكن االستفادة منهم لوضع مسودة 

الخّطة االستراتيجية المفترض طرحها على طاولة الحوار، وتحديد مفاتيح 
تنفيذها في المراحل الالحقة.
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ما هي القضايا المفترض طرحها على الطاولة؟

استراتيجية مزي�ج الطاقة في لبنان.  

استراتيجية التنفيذ التي ت�تيح تقديم الخدمات األفضل بت�كاليف اإلنتاج   
األقل، وتحقيق كفاءة أعلى في القطاع.

التنسيق المؤّسسي وتسوية النزاعات، وخصوصًا بين وزارات الطاقة   
والمال والبيئة، والمجلس األعلى للخصخصة، ومجلس اإلنماء واإلعمار، 

ومصرف لبنان.

في النهاية، ال تّدعي هذه القائمة إحاطتها بكل المشكالت التي 
يواجهها قطاع الطاقة في لبنان. ومع ذلك، إن التوّصل إلى توافق 
وإجماع حول كيفية التعامل مع مشكالت هذا القطاع سيكون خطوة 

مهّمة، ومقّدمة لمعالجة التحّديات األخرى.

علي أحمد، مدير برنامج الطاقة واألمن، معهد عصام فارس للسياسات العاّمة 
والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت.



سلسلة مقاالت الرأي حول السياسات العاّمة في لبنان والمنطقة

موارد لبنان المائّية ملّوثة: 
على من يقع الّلوم؟ وما الذي 

ُيمكــــن فعلـــــه؟
نديم فرج اهلل  |  الجمعة، 1 شباط/ فرباير 2019

من المرّجح أن يكون الّليطاني أحد أكثر األنُهر الّلبنانية شهرة والوحيد 
الذي �أنجز سدٌّ َعليه. ففي السنوات األخيرة، أصبح محور اهتمام وسائل 

اإلعالم ألسباب خاطئة – نتيجة ارتفاع مستويات التلّوث في النهر 
والمخزون المائي لسّد القرعون. وقد دفعت هذه الضّجة اإلعالمّية 

الحكومة إلى التحّرك في حينها. ومنذ بضع سنوات، أقّرت لجنتا المال 
واألشغال العاّمة النيابّيتان خّطة "لتنظيفه" بلغت كلفتها 733 مليون 
دوالر. الكثير مّما تضّمنته الخّطة بقي غير واضح، على عكس التدابير 

األخيرة التي اّتخذتها المصلحة الوطنّية لنهر الّليطاني وحملة التوعية 
التي أطلقتها لوقف تصريف النفايات السائلة وغير الُمعالجة في النهر 

وإزالة التعّديات على ضفافه وَحوضه ومجاريه. وت�كّللت هذه التدابير 
بصدور أوامر قضائّية في تشري�ن الثاني/ نوفمبر الماضي، أّدت إلى 

وقف األنشطة الصناعّية على طول الّليطاني وطاولت 79 َمصنًعا. وعلى 
قدر الترحيب بإجراءات وقف األنشطة الملّوثة، يبقى هناك الكثير من 

العمل الُمفترض القيام به، وليس فقط في الّليطاني.

تشّكل المياه الُمتدّفقة في الّليطاني نحو 1٢ إلى ٢٠% من ُمجمل 
تدّفقات األنهر الّلبنانية الدائمة والتي تقّدر بنحو ٢٢٠٠ مليون متر مكّعب. 

يتعّرض ُمجمل هذه األنهر إلى مستويات ُمختلفة من التلّوث، بدًءا من 
الرواسب غير المضّرة وصواًل إلى مخّلفات الصرف الصّحي التابعة للبلدّيات 

والنفايات الصناعّية السائلة. ُتشير بعض األدّلة  الغير المؤّكدة إلى أّن 
الصرف الصّحي ُيساهم بتلويث نحو 8٠% من هذه األنهر، وهو ما ينطوي 

على خطورة كبيرة، خصوًصا أن معظم هذه األنهر تغّذي المناطق 
الساحلّية التي يسكن فيها نحو ٦7% من الُمقيمين في لبنان.

تعّد اإلجراءات التي قامت بها المصلحة الوطنّية لنهر الّليطاني خطوة 
أولى مرّحب بها، لكن ال يزال ُهناك الكثير مّما ُيفترض القيام به أيًضا. 
تهتم مؤّسسات المياه المحلّية، أي الجهات الُمكّلفة بإدارة الموارد 

المائّية في لبنان، بَت�أمين مياه الشّفة بشكلٍ رئيسي، في ُمقابل 
اهتمام َمحدود للغاية بحماية الموارد المائّية )يقتصر عملها على 

معالجة المياه العادمة فقط(. وبالتالي عندما يتعّلق األمر بمواجهة 
مخاطر التلّوث، تبقى اإلجراءات الُمّتبعة َمحصورة بالجوار الُمباشر للنهر، 
في حين أن العديد من مصادر التلّوث تنشأ في َمناطق بعيدة، ما يفرض 

تمديد إجراءات الحماية إلى حوض النهر أو أحواض التصريف والروافد 
التي تغّذيه، أي اتباع نهج إدارة ُمستجمعات المياه، وهو ما نّصت عليه 
بوضوح المادة 1٦ من قانون المياه رقم 77 الصادر في أواخر عام ٢٠18. 

ويعود هذا القانون إلى عام ٢٠٠5 لكّنه بقي محفوًظا لسنوات قبل 
ُصدوره في العام الماضي، وإّنما من دون مراسيمه التطبيقّية التي 
من المتوّقع أن تستغرق وقًتا طوياًل إلقرارها، ُمنذ أن قّدم أعضاء في 

البرلمان الّلبناني اقتراحات لَتحديث بعض المواد التي َمضى عليها الزمن.

في الواقع، ال تعّد األنهر األجسام المائّية الوحيدة التي يتّم تلويثها 
والتعّدي عليها، إذ تبرز أيًضا المياه الجوفّية التي ت�تعّرض في كّل أنحاء 

لبنان إلى تهديدات أكثر خطورة، إذ أّدى انتشار أعداد كبيرة من اآلبار 
إلى اإلفراط في استخدام المياه الجوفّية. تشّغل السلطات نحو 73٠ 

بئًرا، يضاف إليها ٢٠ ألف بئر مملوًكا أو تشّغله جهات خاّصة، علًما أن %14 
فقط من هذه اآلبار حاصلة على رخص است�ثمار. أّما األخطر من ذلك، 
فهو وجود نحو 55-٦٠ ألف بئر، وفق تقديرات برنامج األمم المّتحدة 

للتنمية في العام ٢٠1٢، تّم حفرها من دون أي إذن قانوني. بالنتيجة، 
وبسبب الحفر غبر المنضبط والغياب شبه التاّم إلدارة المياه الجوفّية، 

أصبحت طبقات المياه الجوفّية على طول الساحل الّلبناني مالحة بدرجات 
متفاوتة. أّما طبقات المياه الجوفّية في المناطق الداخلّية فتعاني من 

انخفاض حاّد في مستويات المياه ما يرفع كلفة استخراج المياه منها. 
وفضاًل عن ذلك، يؤّدي تسّرب شبكات الصرف الصّحي، وأحياًنا تسليطها 

نحو طبقات المياه الجوفّية، إلى تلويث هذه الخزانات بالنفايات البشرّية. 
في الحصيلة، يجعل هذا التلّوث – الملوحة ومياه الصرف الصّحي – 

العديد من مصادر المياه الجوفّية غير صالحة لالستعمال طالما ال توجد 
أي معالجة ممكنة أو مجدية على نطاق واسع. في حين يزداد اعتماد 

األسر على أجهزة تنقية المياه، إاّل أن هذه التقنيات مكلفة جدًّا وت�تجاوز 
إمكانيات الكثير من األسر، وهو ما يؤّدي إلى تعزي�ز الاّلمساواة في 

توافر المياه النظيفة.

ال شّك أن السلطة المركزية ومؤّسسات المياه المحلّية ت�تحّمل مسؤولية 
جزء كبير من هذا الوضع المؤسف، ولكّنها ليست الطرف الوحيد، يضاف 

إليها المحافظون والقائمقامون والبلديات بدرجات متساوية من 
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المسؤولية وأحيانًا أكبر. وكذلك، يتحّمل المواطنون والمقيمون في 
لبنان مسؤولية جزئية من هذه االنتهاكات، ومثلهم المنّظمات التي 
ُتعنى بالالجئين السوري�ين. في الواقع، ُتبّين الدراسات أن االست�ثمار 
في تطوي�ر قطاع المياه كان محدودً� للغاية، وبالتوازي مع ذلك، لم 
يتّم وضع أي رؤية حول كيفية تطوي�ر هذه الموارد وحمايتها. في 

الواقع، لم يُعد التركيز على البنية التحتية إلى توفير المياه وحمايتها، 
بدليل أن نقص التموي�ل والتدّخل السياسي – بدءً� من فرض التوظيفات 

الزبائنية وصوالً إلى تغطية المعتدين على شبكات المياه – حّد من 
قدرة مؤّسسات المياه على إدارة الموارد ضمن نطاقات صالحياتها. 
وفي هذا اإلطار، يمكن تعداد الكثير من األمثلة عن السلوكّيات غير 

المقبولة ونقص النزاهة في إدارة قطاع المياه: العديد من المصانع 
والشركات العاملة في البناء وجمع النفايات ت�تخّلص من نفاياتها عبر 

رميها مباشرة في األنهر أو تصريفها في المياه الجوفية. أيًضا ترمي 
البلدّيات نفاياتها الصلبة مباشرًة في األنهر أو في الوديان، قبل أن تجد 
طريقها إلى مجاري تصريف األمطار بعد الشتوة األولى. كذلك، غالًبا ما 
يسمح الُمحافظون والمسؤولون في مراكز الشرطة المحلّية للمقّرب�ين 
منهم بحفر اآلبار الَعودة إلى وزارة الطاقة والمياه باعتبارها السلطة 

الوحيدة المخّولة منح هذه األذونات. وأيًضا، يشّيد األفراد َمنازل وَمباني 
في سهول فيضان األنهر ويسّلطون مجاري�رهم مباشرة فيها. إضاقًة 

إلى ذلك، ُهناك العديد من األمثلة على السلوكّيات غير المقبولة ونقص 
النزاهة في إدارة قطاع المياه.

من المؤّكد أّن كّل ما سبق ذكره ليس جديًدا بالنسبة إلى كثير من 
الّلبناني�ين والُمقيمين في لبنان. فُهناك دراسات ونقاشات، ال تعّد وال 

تحصى، حول كيفّية التعامل مع تلّوث الموارد المائّية. وعلى الرغم من 
إنفاق الكثير من األموال على االستشاري�ين للحصول على توصيات في 
هذا المجال، إاّل أن ما تحّقق على أرض الواقع بقي ضئيل للغاية. لكن ما 
يحدث حالًيا جديد وأكثر أهمّية: طّبقت المصلحة الوطنّية لنهر الّليطاني 

القوانين النافذة للحّد من األنشطة الملّوثة وأجبرت الملّوثين على دفع 
الثمن. صحيح أّنها حصلت على غطاء سياسي إاّل أنه كان مدفوًعا بيأس 
الُمقيمين في محيط الّليطاني. حالًيا، تسعى العديد من المؤّسسات 
الُمتواجدة في حوض النهر للُحصول على المساعدة وت�ّتخذ اإلجراءات 
الاّلزمة للحؤول دون تلويث النهر. لقد أثبتت المصلحة الوطنّية لنهر 

الّليطاني أن وجود اإلرادة والدعم الحكومي يؤّديان في النهاية إلى 
القضاء على التلّوث الجائر. وبالتالي، على مؤّسسات المياه المحلّية 
والسلطات أن تقتدي بها، خصوًصا أن إطالق هذه اإلجراءات ال يتطّلب 

سوى نفقات قليلة نسبًيا لَِلمس نتائج سريعة وطويلة األجل. 

في الُخالصة، ينبغي نقل تجربة المصلحة الوطنّية لنهر الّليطاني إلى 
األنهر واألجسام والمسّطحات المائّية األخرى. وينبغي على السلطات 

المختلفة بدًءا من وزارة الطاقة والمياه وصواًل إلى أصغر بلدّية، تطبيق 
القوانين النافذة بشكلٍ نشٍط وديناميكي، على الرغم من محدودّيتها، 

َكونها الطري�ق األسرع للمضي قدًما في ُمعالجة مشاكلنا البيئّية.

نديم فرج اهلل، مدير برنامج تغّير المناخ والبيئة في معهد عصام فارس للسياسات 
العامة والشؤون الدولية، الجامعة األميركية في بيروت.



سلسلة مقاالت الرأي حول السياسات العاّمة في لبنان والمنطقة

نعم أم ال للُسدود؟
اإلجابة في استراتيجّية وطنّية 

لألمن المائــــــــــي
رنا الحاج   |  الجمعة، 22 آذار/مارس 2019

لطالما شّكلت عملّية بناء الُسدود، بوصفها حالًّ لُمشكالت إمداد المياه، 
مثار جدل عقيم نتيجة اآلثار والمخاطر المرتبطة بها، ليس فقط على 

المستوى البيئي، وإّنما أيًضا على ُمستوى الُمجتمعات المحّلية. َتصدَّر 
موضوع السدود النقاش العام في لبنان عام ٢٠1٠  عندما أصدرت وزارة 
الصناعة وتامياه االستراتيجّية الوطنّية لقطاع المياه. واليوم، ت�تصاعد 

حّدة هذا النقاش بين الوزارة والناشطين والمجموعات البيئّية، بعد 
أن بدأت الحكومة في تنفيذ خطط إنشاء عدد من الُسدود في مواقع 

يعتبرها البعض حّساسة. 

وضعت االستراتيجّية الوطنّية لقطاع المياه خارطة طري�ق تمتّد لعشر 
سنوات )تنتهي في عام ٢٠٢٠(، وتقضي ببناء 18 سدًّا، كما وحّددت 4٦ 

موقًعا َصّنفتها بـ"المناسبة" لتخزي�ن المياه السطحّية. ويعّد تخزي�ن المياه 
السطحّية من ركائز هذه االستراتيجّية نظًرا إلى رأس المال االست�ثماري 
المقّدر لها، فضاًل عن التركيز الخجول على خيارات أخرى مثل إعادة شحن 

المياه الجوفّية وإدارة الطلب والحّد من الهدر التقني.

يعّد تخزي�ن المياه السطحّية في السدود من األمور الضرورية لت�أمين 
التغذية، وتزداد هذه الضرورة في ظّل التغّيرات المناخّية والديموغرافّية 
الراهنة. وبناًء على ذلك، سيبقى لبنان، من الناحية االستراتيجّية، بحاجة 

إلى تخزي�ن المياه السطحّية في السدود. أّما عملًيا، فتشّكل والية 
كاليفورنيا األميركّية مثااًل نموذجًيا لذلك، إذ تعتمد، وبشكلٍ كبيٍر، على 
نحو 15٠٠ خّزان لت�أمين الطلب على المياه. وعلى الرغم من ذلك، ال تزال 

ت�كافح من أجل تحقيق األمن المائي بسبب انخفاض معدَّل هطول األمطار 
بشكلٍ ُمتزايد توالي نوبات الجفاف.

حالًيا، ُينظر إلى األمن المائي َكونه مقاربة متعّددة األوجه، ت�تجاوز 
مجّرد تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ليشمل األمن المائي البيئي 

والحوكمة والبنية التحتّية واإلنتاجّية االقتصادّية. وإسوة بأمن الطاقة، 
يستلزم التخطيط لتحقيق األمن المائي إيالء اهتمام خاّص لتنويع 

الموارد واألخذ باالعتبار "موارد المياه"، الذي يضمن الوصول إلى وضع 
آمن للبالد مع احترام األبعاد الُمختلفة لألمن المائي. في ما يتعّلق 

بإمدادات المياه، ت�تشّعب الخيارات الُمتاحة من بناء ُسدود جوفّية، وشحن 
 المياه الجوفّية، وإعادة استعمال المياه العادمة الُمعالجة

 )وهو مورد غير ُمستغّل بالكامل في لبنان(، وتجميع مياه األمطار وال 
سّيما في المناطق الحضرّية، وتخزي�ن المياه محّلًيا على كّل المستويات 

بدًءا من األسر في المنازل مروًرا بالبلدّيات ووصواًل إلى المناطق 
عموًما، باإلضافة إلى إعادة ت�أهيل األراضي الُمتضّررة في ُمحيط 

ُمستجمعات المياه، وحماية الغطاء األخضر وزيادة مساحته كمدخل 
لحماية مناطق إعادة شحن المياه الجوفّية وتعزي�زها. من هنا، على 

المسؤولين عن إدارة قطاع المياه أن األخذ باالعتبار اإلدارة الُمت�كاملة 
لُمستجمعات المياه، من خالل التدابير التي تزيد فعالّية استخدام المياه 

في الزراعة والطاقة، وإدخال المزيد من الخيارات الُمفيدة في إدارة 
الطلب على المياه ضمن أي استراتيجّية مستقبلّية لتعزي�ز األمن المائي.

وعلى الرغم من أّن االستراتيجّية الوطنّية لقطاع المياه ت�تطّرق إلى 
بعض هذه الخيارات لتلبية الطلب على المياه بشكلٍ مستدام، إاّل أّنها 

ت�أتي في إطار ت�كميلي للخيار الرئيسي الذي يقضي بتخزي�ن المياه 
السطحّية، بداًل من أن ت�كون خياًرا منطقًيا وموازًيا يسمح بالحّد التدري�جي 
من االعتماد على السدود. ويالحظ أن هذه الهواجس والتحّديات كانت 

موضع اهتمام اإلمارات العرب�ّية المّتحدة عند صياغة استراتيجّيتها الخاّصة 
لألمن المائي، والتي تهدف من خاللها إلى خفض متوّسط استهالك 

الفرد للمياه إلى النصف بحلول العام ٢٠3٦، وترّكز بشكلٍ رئيسي على 
مجموعة من الُممارسات الُمستدامة بما فيها زيادة االعتماد على 

المياه الُمعالجة إلى %95.

من هنا، وفي إطار النقاش الُمحتدم في لبنان، يجب إعادة توجيه 
 االنتباه نحو النهج االستراتيجي العام الُمفترض اّتباعه. 

أّما السؤال الواجب طرحه فهو: هل يخّطط لبنان الستراتيجّية لألمن 
المائي أم يصّوب كّل جهوده على ُمقاربة غير ُمعلنة للقطاع تعتمد في 

الغالب على العرض والطلب؟

ُيعاني لبنان حالًيا من ندرة في المياه إذ انخفضت حّصة الفرد من المياه 
إلى ُمستويات تقل عن ألف متر مرّبع/ سنوًيا، وكذلك ُيواجه تحّديات وآثار 
مترّتبة عن التغّير المناخي والنمو السّكاني والنمّو االقتصادي، وبالتالي 
يحتاج إلى تغي�ير جذري في مقاربته التخطيطّية لقطاع المياه وإدارة الموارد.
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من جهتها، تدرس وزارة الطاقة والمياه إمكانّية إعادة النظر في 
االستراتيجّية الوطنّية لقطاع المياه )٢٠1٠(، وهي فرصة ت�تيح للبنان 
تبّني "استراتيجّية ألمن المياه"، ُمت�كاملة وتقّدمية وتحترم مبادئ 

التنمّية المستدامة وت�أخذ في االعتبار التغّير المناخي. وهو ما يتطّلب 
القيام بخطوتين حاسمتين وهما: )1( عدم تسي�يس قضايا المياه على 

المستوى الوطني، )٢( والخوض في حوار بّناء بين المعني�ين، قائم على 
المعرفة والتقي�يم الصحيح عند مفاضلة الخيارات الُممكنة. وبالتوازي 

مع ذلك، وبما أن المياه مورد رئيسي للتنمية الُمستدامة وفيه الكثير 
من الَمصالح الُمشتركة، فإّن أصحاب المصلحة الرئيسي�ين، أي وزارات 

الطاقة والمياه والزراعة والصناعة واالقتصاد والتجارة، ملزمون بتطوي�ر 
رؤية مشتركة لقطاعاتهم تستند إلى مقاربة تواءم بين حاجات المياه 

والطاقة والغذاء لت�كون استراتيجّياتهم مت�كاملة في ما بينها.

أخيًرا، ال بّد من االعتراف بأّن هذه مهّمة معّقدة وت�تطّلب الكثير من 
التعاون والتنسيق بين المعني�ين بهذا القطاع. وفي حال اّتخاذ لبنان 

قضّية موارده المائّية بشكلٍ جّدي، ضمن سياق التبادل اإلقليمي، كما 
وجرى التلميح له مؤخًرا، فعليه أّواًل تعزي�ز األمن القومي المائي عبر 

تغي�ير العقلّيات السائدة. 

رنا الحاج، منسقة برنامج تغّير المناخ والبيئة في معهد عصام فارس للسياسات العامة 
والشؤون الدولية، الجامعة األميركية في بيروت.
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ُمساهمة صندوق الضمان 
وصناديق التقاعد في تمويـــــل 

 مشاريع الكهرباء: 
فرصــة أم مـــــخاطـــــرة؟

مارك أيوب  |  الجمعة، 30 آب/أغسطس 2019

بين سندان مؤّسسات التصنيف الّدولية ومطّرقة سعر صرف الّليرة 
الّلبنانية مقابل الّدوالر – الذي بدأ يبلغ أسعاًرا أعلى من سعر التداول 
الرسمي- لم يُعد خافًيا على أحد أن األزمة المالّية التي يمّر بها لبنان 
هي أزمة ميزان مدفوعات. يقيس هذا الميزان صافي األموال الخارجة 

من لبنان والداخلة إليه، وقد بلغ 5٫٢ مليار دوالر فقط في األشهر 
الخمس األولى من السنة الحالية )بلغ العجز لشهر أيار/مايو ٢٠19 وحده 
1٫9 مليار دوالر( وهو أعلى مستوى عجز يسّجله لبنان منذ االستقالل. إّن 
هذا العجز يعكس حاجة لبنان المتزايدة للعمالت األجنبّية لتسي�ير االقتصاد. 

لرّبما أبرز أسباب تراكم هذا العجز يكمن في عجز قطاع الكهرباء الّدائم 
والذي حاولت الحكومات المتعاقبة أن تخّفف من عبئه. فمنذ بداية 

األلفّية الثانية، أوقفت الّدولة كّل است�ثمار في هذا القطاع، وأطلقت 
سياسة التقنين وسيلًة لتخفيف اإلنفاق بالعمالت األجنبّية.

اليوم، تطرح خّطة الكهرباء الُمقّرة حديًثا إنشاء ستة معامل إنتاج جديدة 
بين عامي ٢٠19 و٢٠٢٦، بقدرة إجمالّية تصل إلى 31٠٠ ميغاواط، وذلك 

بهدف توفير الكهرباء على مدار الساعة. في الواقع، لم يكن هذا 
الهدف )أي توفير الكهرباء ٢4/٢4( غاية بحّد ذاتها، ال في السنوات 
الماضية، وال حالًيا، لسبب بسيط، هو أّن معظم الّلبناني�ين يحصلون 

على الكهرباء، عبر الموّلدات الخاّصة. إّن الهّم الرئيسي لدى الحكومات 
الُمتعاقبة يتمّثل بعدم ت�كّبد المزيد من األكالف على إنتاج الطاقة، خاصًة 
لجهة ما ُينفق سنوًيا على شراء الفيول مّما يشّكل عباأ ثقياًل على ميزان 
المدفوعات. فوفًقا إلحصاءات الجمارك الّلبنانية، شّكلت واردات المنتجات 

المعدنّية )فيول وغيرها( أكثر من ٢1% من مجمل قيمة الواردات.

أمام هذا الواقع، لجأت الحكومة إلى الخارج لطلب القروض، وذلك من 
خالل مؤتمر »سيدر« الذي تعّول عليه لتموي�ل مشاريع البنية التحتّية 

المطروحة ضمن برنامجها االست�ثماري، ومنها مشاريع الطاقة، من أجل 
المساعدة في دعم ميزان المدفوعات وتخفيف العجوزات المتراكمة فيه.

فهل ستحّقق الخّطة المطروحة في قطاع الكهرباء هذا الهدف فعاًل؟

نموذج عملي

معظم مشاريع اإلنتاج الُمزمع القيام بها ست�كون على أساس الشراكة 
مع القطاع الخاّص، ووفق اتفاقّيات شراء طاقة لمّدة ٢٠ أو ٢5 سنة، 

أي أّن الشريك الخاص الفائز في المناقصة سيكون مسؤواًل عن إنشاء 
المعمل وتشغيله، ثّم بيع الكهرباء الُمنتجة إلى الدولة بالعمالت 

األجنبّية أو بالقيمة الفعلّية للعملة المحّلية.

لَِنفترض، على سبيل المثال، أّن الدولة الّلبنانية أطلقت مناقصة عالمّية 
 CCGT Combined-Cycle(إلنشاء معمل إنتاج كهرباء وفق تقنّية الـ

Gas Turbines(  كتلك المطروحة في الخّطة، التي ستفوز بها شركة 
أجنبّية ذات خبرة مع بعض الشركاء المحّلي�ين، وت�كون أصولها وأموالها 
األساسّية خارج لبنان، فذلك قد يؤّدي إلى خروج لألموال من لبنان ال 

العكس، إذ سُينشئ المعمل على أرٍض تملكها الدولة )ُمستملكة أو قيد 
االستمالك(، وبالتالي ست�تسّلمها الشركة الفائزة لتباشر باألعمال عليها 
من دون أي كلفة ُتذكر. ولبناء المعمل، سُتستقَدم المعّدات )التورب�ينات( 
من الشركات األجنبّية المصّنعة، وبالتالي سُيدَفع ثمنها إلى خارج لبنان 

بالعمالت األجنبّية. 

وستوّقع هذه الشركة عقد شراء طاقة )PPA( مع الدولة الّلبنانية، 
ممّثلة بوزارة الطاقة والمياه، كما حصل مع مشاريع طاقة الرياح في 

عّكار، وكما يحصل بموجب مشاريع ُمماثلة، ُيحّدد فيه سعر مبيع الكيلواط/
ساعة خالل مّدة العقد )عادة ت�كون ٢٠ عامًا( والتي ستلتزم الدولة 

بدفعه بالعمالت األجنبّية، مع تعّهدها بتوفير الفيول الاّلزم لتشغيل 
المحّركات والذي تستورده من الخارج وتدفع ثمنه أيًضا بالعمالت األجنبّية.

عملًيا، تنطوي هذه العقود على التزامين مفصلَِي�ين: األّول يقضي 
بتوفير الفيول، الذي يؤّدي استيراده إلى نزف دائم بالعمالت األجنبّية، 

وقد أثبتت التجارب أّن الت�أخير في فتح االعتمادات في وزارة المال يؤّدي 
تلقائًيا إلى تقنين قاٍس وُيكّبد الدولة خسائر بمالي�ين الدوالرات.
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أّما االلتزام الثاني، فهو بِدفع سعر الطاقة الُمنتجة للشركة الُمشّغلة 
 بالدوالر، مع االلتزام بضمانات مالّية ضخمة في حال التخّلف عن االلتزام

بموجبات العقد، وهو ما يعني رهن ُمسبق لمداخيل الخزينة العاّمة 
المستقبلّية بِهدف ضمان استدامة الطاقة كأولوّية وتسديد ثمن 

الحصول عليها، أو استقطاب الدوالرات بشّتى الوسائل الُممكنة كحاجٍة 
دائمة ومستمّرة. في كلتا الحالتين )أو االلتزامين(، ت�كون الدولة قد 

وضعت في ُسّلم أولوّياتها استخدام العمالت األجنبّية َكالدوالر، متى 
توافرت، لتسدي المستحّقات لمنتجي الطاقة ومستوردي الفيول، الذين 
بِدورهم ُيخرجون هذه األرباح إلى حساباتهم خارج لبنان، ما ُيشّكل ضغًطا 
إضافًيا على ميزان المدفوعات. وفي حال تعذُّر الدفع، يتّم الّلجوء إلى 
التحكيم الّدولي كما حصل في نموذج »دير عمار-٢«، مع ما يترّتب عن 

ذلك من خسائر ومخاطر في آنٍ واحد، مثل وضع اليد على أصول الدولة 
في الخارج، أو حّتى أصولها بالعمالت األجنبّية الموضوعة في الخارج.

هل من مخارج عملّية أخرى؟

ُوسط هذا الضغط الُمتنامي والخطير على عجز ميزان المدفوعات، تبرز 
الحاجة إلى إي�جاد حلول لوقف الّنزف. من ُهنا، يبرز الدور المحوري الذي 

يمكن أن يؤّديه المتقاعدون واألساتذة والصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي وموّظفي الدولة المستفيدين من صناديق التقاعد )القضاة، 
الجامعة الّلبنانية وغيرها(، مع ما يمّثل هؤالء من طبقة ُوسطى وقوى 

فاعلة في االقتصاد، عبر ضمان استدامة األموال ومنعها من الخروج 
خارج لبنان، وذلك بالتعاون مع شرائح اجتماعّية مؤّثرة، كالمنضوي�ن في 

نقابات المهن الحّرة من أطّباء ومحامين ومهندسين.

لقد درجت العادة إلى الحّد من هامش المناورة في استخدام أموال 
هذه الصناديق، بحيث يتّم است�ثمارها حصًرا في المصارف أو في سندات 
خزينة طويلة األجل، وبالتالي إبقاء حركتها تحت ت�أثير السلطة السياسّية 

والبنك المركزي من خالل التحّكم بأنظمة العوائد والفوائد ومّدة 
االست�ثمار. علًما أّن أموال تعويضات صناديق نهاية الخدمة في الضمان 

االجتماعي، ونقابات المهن الحّرة من أطّباء ومحامين ومهندسين، 
وتعاونّية موظفي الدولة وأساتذة التعليم الخاّص وغيرها ت�تراوح بين 

1٢-14 مليار دوالر.

من هنا نقترح إنشاء شركة وطنّية مساهمة ُتدرج في بورصة بيروت 
لتموي�ل إنشاء معمل إلنتاج الطاقة بداًل من الشركة األجنبّية الفائزة 
في المناقصة، التي تبقى مسؤولة عن التصميم والبناء والصيانة 

والتشغيل. وباإلمكان أن ت�كون هذه الشركة الوطنية مزي�ًجا من اكت�تابات 
للصناديق المذكورة أعاله، واكت�تابات عاّمة من األفراد والمؤّسسات 
وأصحاب المدّخرات في المصارف وشركاء استراتيجي�ين كالدولة على 

سبيل المثال. بحيث يستفيد من عوائد هذا المشروع ُمساهمون لبنانّيون 
في هذه الشركة، وذلك لـ٢٠ سنة قادمة، مّما يخلق حركة اقتصادّية 

داخلّية من دون خروج العمالت األجنبّية إلى الخارج، ما ينعكس إي�جاًبا على 
ميزان المدفوعات.

اآلثار االقتصادّية

يؤّدي هذا النموذج إلى تحقيق منافع عّدة تنعكس على القطاع 
الكهربائي واالقتصاد في آنٍ واحد، إذ أّن هذا المشروع يمكن أن يدّر 

أموااًل من جّراء بيع الطاقة للدولة والمستهلكين عموًما من دون رهن 
مقّدرات الدولة، ولكن ألشخاص محّلي�ين سيستفيدون من دورتها لمّدة ٢٠ 
سنة، وبالتالي يحافظون على العقد االجتماعي وعلى القدرة الشرائّية 
لألسر، وي�بعدون شبح التحكيم الدولي، وينقذون ما بقي من أموال في 

االحتياطات األجنبّية.

الَمخاطر التي قد ت�ترّتب على هذا النموذج

في ظّل غياب الرقابة داخل مؤّسسات الّدولة وانتشار الفساد فيها، 
ٍ يشبه  يبقى الخطر األساسي في أن ت�تحّول هذه الشركة إلى نموذج
اإلدارات العاّمة األخرى فنكون بذلك �أَضفنا ُمشكلة بداًل من إي�جاد حّل 

للمشاكل الراهنة. لذا، ال بّد من أن ت�ترافق عملّية إنشاء الشركة الوطنّية 
مع دراسة عميقة وشّفافة لمشاريع البنى التحتّية المطروحة وانتقاء 

األكثر جدوى منها كما مراقبة عملّيتي البناء والتشغيل لت�كون أيًضا 
شّفافة ووفق المعاي�ير العالمّية. ُينتظر من هذا النموذج أن يخلق إدارة 
فّعالة وشّفافة، غايتها المحافظة على مصلحة المكت�تبين فيها وتحقيق 
األرباح في الوقت نفسه، فال تغرق في الفساد والزبائنّية والمحسوبّية 

وسوء الرقابة والتنفيذ.

هل نحن جاهزون للقيام بهذه الخطوة؟

ُيشّكل هذا الطرح مدخاًل لنقاٍش هادٍئ وبّناء حول نظرتنا المستقبلّية 
لكيفّية إدارة القطاعات األساسّية وتحويلها إلى مصدرِ دخلٍ داخلي ال 

عجٍز خارجي بفعلِ الخطر الّناجم من تسعيرها بعملٍة أجنبّية. كما أّن هذا 
الطرح ال ينحصر على معامل إنتاج الكهرباء على الغاز فحسب، بل أيًضا 
على مشاريع إنتاج الطاقات الُمتجّددة التي أثبتت جدواها وفعالّيتها، 

كما على مشاريع المياه والصرف الصّحي والنقل الُمشترك وغيرها.

إن لم تقارب أي استراتيجّية للمشاريع االست�ثمارّية المقبلة، في أي 
قطاع خدماتي كان، أزمة ميزان المدفوعات وتعمل على تخفيف وطأتها، 

باعتبارها األزمة الداهمة التي تؤّثر على جميع مكّونات المجتمع، 
سيؤّدي ذلك إلى تفاقم األزمة وكسب الوقت ال أكثر.

 مارك أيوب، باحث في معهد عصام فارس للسياسات العاّمة والشؤون الّدولية في

الجامعة األميركية في بيروت.



سلسلة مقاالت الرأي حول السياسات العاّمة في لبنان والمنطقة

نحو محادثات ثنائية حول األمن 
النووي في منطقة الخليج

نور عيد  |  الجمعة، 20 أيلول/سبتمرب 2019

ارتفعت حّدة التوتر في منطقة الخليج، منذ اّتخاذ الرئيس األميركي 
دونالد ترامب قرار االنسحاب من االتفاق النووي المتعّدد األطراف 
)JCPOA(، الذي وضع قيوًدا على البرنامج النووي اإليراني. وقد بّرر 

ترامب قراره ُمعتبًرا أّن االّتفاق َيرَدع إي�ران من تطوي�ر أسلحة نووّية. لكن 
للُمفارقة، بّين الواقع العكس تماًما، فبعد خروج الواليات المّتحدة من 
االتفاق ارتفعت حّدة التوتر في المنطقة، و�أعيد فرض العقوبات على 
إي�ران، ما قد يكون سبًبا في إعادة توجيه تفكير القيادة اإليرانّية حول 

مدى »قيمة« امتالكها برنامًجا لألسلحة النووّية. هذا المسار خطير جدًّا، 
ويمكن أن يؤّدي إلى ِسباق نووي بين إي�ران والبالد الُمجاورة لها، وال 

سّيما السعودّية.

على الرغم من هذا السياق المتجّهم جيوسياسًيا، إاّل أن كّل من إي�ران 
والسعودّية ال تظهر قابلية لَخوض حرب مباشرة، خوًفا من أن يؤّدي 

أي صدام إلى إحداث هّزة للنظام العالمي والتسّبب بَعواقب وخيمة 
محلًيا ودولًيا. في الواقع، يرزح االقتصاد اإليراني تحت ضغوط كبيرة منذ 
فترة، وال يرغب اإليرانيون بَخوض أي مغامرة قد تودي بهم إلى انهيار 

اقتصادي. ومن جانبها، تعتمد السعودّية على إي�رادات النفط بشكلٍ 
كبيٍر، وبالتالي، أي تصعيد عسكري قد يهّدد البنية التحتّية لتصدير النفط، 

والتي تعّد هّشة باألساس، أو قد يحّد من حّرية المالحة في مضيق هرمز 
الذي تمّر عبره نحو ٢٠% من إمدادات النفط العالمّية يومًيا.

لتجنُّب الوصول إلى نقطة المواجهة الُمباشرة، يفترض بإي�ران 
والسعودّية التغّلب على الحواجز القائمة وفتح قنوات االتصال الُمباشرة 

بينهما. ال شّك أّن هناك العديد من القضايا الخالفّية بين البلدين، لكن 
ُيفترض وضع النقاش حول الطموحات النووّية لكّل منهما على سّلم 

األولويات نظًرا إلى ت�أثيراته األمنّية.

قد يبدو الحديث عن إمكانّية التوّصل إلى اتفاق ثنائي حول األمن النووي 
بين إي�ران والسعودّية غري�ًبا بعض الشيء، نظًرا إلى العداء العميق بين 

البلدين. لكن ال شيء يحول دون محاولة است�كشاف ما قد يبدو عليه 
اتفاق ُمماثل وكيفّية التوّصل إليه، ولو من باب التمري�ن الفكري.

سابقة تاريخّية: ماذا ُتَعّلمنا تجربة البرازي�ل واألرجنتين؟

من الُمفيد النظر إلى سابقة تاريخية لتصّور شكل االتفاقية التي يمكن 
التوّصل إليها بين إي�ران والسعودية. بعد إنهاء البرازي�ل واألرجنتين 

برنامجهما للسالح النووي في العام 199٠، تّم إنشاء ABACC، وهو 
نظام تفتيش ثنائي يهدف إلى تطبيق نظام الُمحاسبة ومراقبة المواد 

النووّية الُمشترك بين البلدين، والت�أّكد من أّن المواد الُمستخدمة في 
األنشطة النووية الخاّصة بهما ال يجري توظفيها لتطوي�ر أي سالح 

نووي.

لم يؤدِّ هذا االتفاق إلى تعزي�ز اقتصادات البلدين فحسب، بل ساهم 
في إضفاء المزيد من الديموقراطّية، وإنشاء منطقة خالية من األسلحة 

النووّية في أميركا الاّلتينية بموجب معاهدة »تالتيلوكو«.

عملًيا، ال يمكن ألي اتفاق أن يكون فّعااًل إذا لم يتّم االلتزام بالحّد األدنى 
من الشفافّية وتوسيع دائرة الثقة. حالًيا، يضّم فري�ق ABACC نحو ٢٢ 
موّظًفا )مناصفة بين البرازي�ل واألرجنتين(، ُينّسقون مًعا عملّيات تفّقد 

المرافق الخاّصة في كال البلدين بدعم كامل من حكومتيهما. وللحفاظ 
على االعتراف الدولي بهذه االتفاقّية، ينّسق البلدان عملّيات التحّقق 

التي تجريها الوكالة الدولّية للطاقة الذرّية، بما يضمن وجود نظام 
حماية أكثر شمولّية، مع تجّنب بيروقراطّية الوكالة الدولّية للطاقة 

الذرّية في الوقت نفسه.

ما هو الشكل الذي قد يأخذه االتفاق النووي اإليراني – السعودي؟

يمكن لنظام ABACC أن يكون بمثابة نموذج توجيهي التفاق األمن 
النووي المقترح بين إي�ران والسعودية، إاّل أن الواقع ليس متشابًها على 

اإلطالق، خصوًصا أن الدينامّيات الجيوسياسّية في الشرق األوسط هي 
أكثر تعقيًدا وجذور المشكالت هي أكثر عمًقا ألسباب عديدة، من ضمنها 
االنقسام العقائدي السني – الشيعي الذي يعود إلى القرن السابع، وال 
يزال يلعب دوًرا أساسًيا في رسم العالقات بين إي�ران والسعودّية. لهذا 
السبب، يمكن لالتفاق المقترح أن يتّم على ثالثة مراحل إلى حين تعزي�ز 

الثقة بين البلدين، والتي ت�تطّلب وقًتا.

نقترح ان ُتعالج المرحلة األولى القضايا العاجلة، أي التي تمتلك 
احتماالت نجاح أكبر ويمكن حّلها في فترة قصيرة نسبًيا، بما يسهم في 
رفع منسوب الثقة بين البلدين في نهاية المطاف. ومن أهّم متطّلبات 
نجاح االتفاقية )1( عودة إي�ران إلى اإلتفاق النووي المتعّدد األطراف؛ )٢( 

موافقة السعودية على طلب الوكالة الدولّية للطاقة الذّرية بتطبيق 
اإلجراءات الحمائّية التي ت�تناسب مع برنامجها النووي والتوقيع على 
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البروتوكول اإلضافي للوكالة؛ )3( إنهاء حرب اليمن الُمكلفة؛ )4( إعادة 
العالقات الديبلوماسّية بين البلدين بعد انقطاعها في العام ٢٠1٦.

إلى ذلك، ت�تمحور المرحلة الثانية حول إنشاء إطار أمني يحظى بُمباركة 
القوى العالمّية، بما فيها الواليات المّتحدة وروسيا والصين. ويمكن 

إلطار ُمماثل أن يضمن عدم تسي�يس النفط أو الت�أثير على حّرية المالحة 
في مضيق هرمز، في مقابل فرض قيود على قدرات البلدين العسكرّية.

أما المرحلة األخيرة فممكن أن تعالج قضايا األمن النووي بشكلٍ شامل 
وتاّم، بدًءا من حظر تخصيب اليورانيوم وإعادة ُمعالجة الوقود النووي 

الُمستهلك إلى أجلٍ غير ُمحّدد، وصواًل إلى التوقيع على االتفاق 
الوقائي الثنائي باالستناد إلى نموذج االتفاق النووي المتعّدد األطراف.

نور عيد، باحثة، متدّربة في معهد عصام فارس للسياسات العاّمة والشؤون الدولية 
في الجامعة األميركية في بيروت
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سلسلة مقاالت الرأي حول السياسات العاّمة في لبنان والمنطقة

مسارات بديلة لتعليم اللجئين 
السوري�ين في لبنــــان

هناء عّضام الغالي  | الجمعة، 1٥ شباط/فرباير 2019

ُيعّد التعليم حّق للجميع وفًقا للشرعات العالمّية واالتفاقيات الدولّية 
والقوانين الوطنّية، لكن في الواقع ُهناك الكثير من األطفال َحول 

العالم ال يتمّتعون بهذا الحّق. وعلى الرغم من الظروف القاسية التي 
ا ُيفترض بالسلطات الوطنّية العمل  ُيواجهها األطفال، يبقى التعليم حقًّ

على حمايته.

خالل السنوات التسع الماضية، �أجبرت أعداد كبيرة من السوري�ين على 
الّلجوء إلى البلدان الُمجاورة. وكان لهذا الُنزوح القسري آثار شديدة 

القسوة على قدرة األطفال السوري�ين على ُمتابعة تحصيلهم العلمي. 

في لبنان، يقّدر عدد والدات األطفال السوري�ين، بين عاَمي ٢٠13 و٢٠18، 
بنحو 14٠ ألف طفاًل، علًما بأّن الَعديد منهم باتوا في سّن الدراسة اآلن، 

وهم من ُضمن 4877٢3 طفاًل ُيقيمون في لبنان وت�تراوح أعمارهم بين 
3 و18 سنة. إلى ذلك، تفيد المفّوضية السامية لأُلَمم المّتحدة لشؤون 
الاّلجئين بأّن أكثر من نصف األطفال السوري�ين الاّلجئين في لبنان مّمن 

هم في سّن الدراسة، َلم َيلتحقوا بالَمدارس خالل العام الدراسي 
٢٠17-٢٠18. وُيصبح هذا الوضع أكثر خطورة على ُمستوى التعليم العالي، 

إذ أّن ٦% فقط من الشباب السوري�ين ُيتابعون َتحصيلهم العلمي في 
الجامعات المحّلية.

ُيعّد هذا االنخفاض في عدد األطفال والشباب الذين َينتقلون من المرحلة 
االبتدائّية إلى المرحلة الثانوّية ومن ثّم إلى التعليم العالي، من 

الُمؤّشرات الشائعة في حاالت الطوارئ والُمشابهة لما يمّر به لبنان 
منذ العام ٢٠11. علًما بأّن هذه النسبة ستنخفض أكثر من المرحلة الُمقبلة 

بسبب ارتفاع نسبة التسّرب أعلى في الصفوف االبتدائّية، ومع ارتفاع 
معّدالت التسّرب في الصف الرابع والسابع. 

ُحصول الاّلجئين السوري�ين على التعليم في لبنان ليس أمًرا سهاًل، مّما 
َيدفعنا للتساؤل ما هو َمصير هذا الجيل الذي لم ُيكِمل تحصيله العلمي.

ُتفيد الدراسات الحديثة أّن جميع الاّلجئين، تقري�ًبا، الذين يكملون المرحلة 
الثانوّية، يحرصون على مواصلة تعليمهم العالي، إاّل أّن العديد منهم 
يواجهون تحّديات مالّية وأكاديمّية وقانونّية تمنعهم من ذلك. وُتشير 

إحصاءات وزارة الترب�ية والتعليم العالي في لبنان إلى أّن نحو ألَفي 
تلميذ سوري التحقوا بالمدارس الثانوّية الرسمّية خالل العام الدراسي 
٢٠17-٢٠18، ونحو 7٫315 تمليًذا ُيتابعون تحصيلهم العلمي في معاهد 

التعليم العالي المحلّية.

َيسَتحوذ القطاع الخاّص على غالبّية التعليم العالي في لبنان، لذلك 
نجد أّن عدًدا كبيًرا من التالميذ السوري�ين يمّولون تعليمهم في هذه 

الجامعات من ميزانّياتهم الخاّصة، في حين أّن العديد من الذين يحصلون 
على منح تعليمّية ُيواجهون ُمشكالت بسبب وضعّيتهم القانونّية. 

في الواقع، ال تزال آلّية تجديد اإلقامة السنوّية للطاّلب السوري�ين 
َتنطوي على الكثير من الُصعوبات، في حين تشّكل اإلقامات الُمنتهية 

الَصالحّية تهديًدا يحول دون إمكانّية ُمتابعة َتحصيلهم العلمي في 
الجامعات أو على األقّل ت�أخيره. وكذلك يبرز تحدٍّ آخر يتمّثل بعدم قدرتهم 

على تقديم أدّلة على ُمستوى تحصيلهم العلمي أو الحصول على 
الُمستندات األكاديمّية، إّما نتيجة تدمير مؤّسسات تعليمّية عديدة 
في الحرب السورّية، أو العتبارات ُمرتبطة بسالمتهم والخوف من 

التواصل مع الجهات الرسمّية السورّية بغية الحصول على الشهادات 
والُمستندات الرسمّية. وفي مقابل ذلك، تفيد بعض المعلومات أّن عدًدا 
من الشباب السوري�ين في لبنان َحصلوا على "بكالوريا االئ�تالف السوري" 

التي ال َت�تعرف الُحكومة السورّية، وال الُسلطات الّلبنانية وال تصّنفها 
كشهادة تخّرج من الصف الثاني عشر. وبالتالي، في ظّل ظروف ُمماثلة 

يصبح السوري�ين غير قادري�ن على ُمتابعة تعليمهم العالي في لبنان.

كما وي�واجه أيًضا العديد من السوري�ين الذين يختارون متابعة التعليم 
العالي في لبنان بعض العقبات المؤّسساتّية، بِما فيها الَكفاءة الّلغوية 
والُقدرة على االندماج بُسهولة في البيئة الجامعّية. وبالنسبة لكثير من 

غير الّلبناني�ين – وحتى بالنسبة للعديد من الّلبناني�ين – يتطّلب التسجيل 
في إحدى الجامعات الّلبناني�ية توفير األموال الاّلزمة لتموي�ل الرسوم 
الدراسّية ونفقات االنتقال إلى الجامعة ودفع ثمن الكتب وغيرها من 

الضرورّيات األكاديمّية. وعلى الرغم من وفرة المنح التي تغّطي رسوم 
دراسة الطاّلب السوري�ين، إاّل أّن الكثير منهم غير قادري�ن على دفع 
ت�كاليف تعليمهم، وي�جدون أنفسهم مضطري�ن لترك الدراسة بهدف 

الزواج أو العمل وتحّمل مسؤولّياتهم األسرّية.

ونتيجًة للبيئة السياسّية واالقتصادّية واالجتماعّية الُمتزايدة التعقيد، لم 
تُعد الوسائل التقليدّية التي من شأنها تخفيف التحّديات التي ُيواجهها 

السوري�ون ناجحة. لذلك، من الُمهّم االهتمام إلى العدد الكبير من 
األطفال والشباب السوري�ين، الذي لم ُت�تاح لهم الفرصة في الُمطالبة 
بِما هو ُمناسب لهم، أي الحّق في التعليم. وبالتالي، من الضروري 
إي�جاد طرق ُمبت�كرة لتحوي�ل "جيل سوريا الضائع" إلى "جيل َبديل" يقّدم 
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قيمة ُمضافة إلى الُمجتمع الُمضيف والُمجتمع السوري وَبلده األم، ال 
سّيما أن األطفال والشباب السوري�ون هم رأس المال البشري للشعب 

الذي �أجبِر على الهجرة.

إسوة بأّي ُمقاربة تستهدف رأس المال البشري، من المؤّكد أّن إي�جاد 
الطرق الُمبت�كرة لالست�ثمار في تعليم هؤالء الشباب سُيؤتي بثماره 
بطريقة أو بأخرى. من ُهنا، ُيصبح التفكير بطرق جديدة لت�أمين التعليم 

حاجة ُملّحة بعيًدا عن النظام التعليمي التقليدي. ُنواجه حالًيا ظروًفا غير 
عادّية، ُيضاف إليها زيادة موجات الهجرة القسرّية واألزمات الطويلة، 
لذلك ُهناك حاجة لالعتراف بنماذج التعليم البديلة التي ستستمّر في 
َت�أمين حّق الُوصول إلى التعليم، فضاًل عن إي�جاد الُحلول الدائمة لدعم 

الشباب السوري الاّلجئ في لبنان في الفترة الحّساسة النتقالهم من 
المرحلة الثانوّية إلى التعليم العالي، بحيث يمكن لإلرشاد والتوجيه 
المهني أن ُيساعدهم في اختيار التخّصصات الرئيسّية التي يمكنهم 

 االلتحاق بها في الجامعة. 
أّما بالنسبة للطاّلب في المدارس الثانوّية، وخصوًصا أولئك الذين 

اختاروا التسجيل في الجامعات، ويخّططون لاللتحاق في برامج تمكينّية 
تساعدهم في بناء الُجسور وتخّطي العقبات االجتماعّية، فيفترض العمل 

على زيادة حظوظهم في النجاح في الجامعة، خصوًصا أّن التعليم 
العالي هو من الَمفاتيح الضامنة لحصولهم على الوظائف وت�أمين ُسبل 

عيش ُمستدامة لُهم.

أخيًرا، من المهّم تطوي�ر وسائل تعليمّية ُمبت�كرة تستهدف جميع األطفال 
والشباب، وال سّيما الذين ال يجدون فرصة للوصول إلى التعليم. ويتضّمن 

ذلك، دعم تطوي�ر اآللّيات كالتعّلم الُمّتصل، وأن ال ت�كون هذه األفكار 
مجّرد َتوصيف للواقع، بل تعبير عّما يجب أن نسعى إَليه ونحن على شفير 
إكمال العقد األّول الستضافة األطفال والشباب السوري�ين األكثر تهميًشا 
وضعًفا. وانطالًقا من هذا الواقع، سُنكافح لتزويدهم بحاجة أساسّية تعّد 

ا من حقوق اإلنسان وهي التعليم. حقًّ

هناء عّضام الغالي، ُمديرة برنامج التعليم والسياسات الشبابّية، معهد عصام فارس 
للسياسات العاّمة والشؤون الدولّية، الجامعة األميركّية في بيروت.



سلسلة مقاالت الرأي حول السياسات العاّمة في لبنان والمنطقة

 المرأة الّلبنانية: 
من الجامعة إلى مكان العمل

 سارة عبد اّللطيف وفداء علم الدين
الجمعة، 10 أيار/مايو 2019

بالرغم من ارتفاع نسبة ُمشاركة النساء في القوى العاِملة في لبنان، 
إاّل أّنها ال تزال ت�ترّنح مت�أّثرة بعوامل ثقافّية وهيكلّية. تمّثل النساء نحو 
٢5,9% من ُمجمل القوى العاملة محّلًيا بينما تصل ُمشاركة الرجال إلى 
7٦,٢%. وعلى الرغم من أّن وجود النساء في المناصب القيادّية يرفع 
معّدل مشاركتهن في القوى العاملة، إاّل أّنهن ال يشغلن سوى %8,4 

فقط من الَمناصب التشريعّية والوظائف اإلدارّية والوظائف الُعليا، 
بالمقارنة مع 91,٦% للذكور. وعلى عكس انخفاض ُمشاركة النساء في 

القوى العاملة في لبنان، ُتظهر البيانات أّن هناك توزيًعا ُمتساوًيا تقري�ًبا 
بين الجنسين في كّل المستويات التعليمّية .

اّتجاهات ُمشاركة المرأة في القوى العاملة

ُهناك عوامل ُمختلفة تؤّثر على ُمشاركة النساء في القوى العاملة 
في لبنان، بعضها ثقافي وبعضها اآلخر هيكلي. قد ُينظر إلى العوامل 
الثقافّية على أّنها صعبة التغي�ير، بينما يمكن معالجة العوامل الهيكلّية 
من خالل السياسات واإلجراءات التي ُممكن َدمجها في أنظمة التوظيف. 

في الواقع، تحدِّد الثقافة السائدة في الُمجتمع الّلبناني األدوار 
الجندرّية، بما يحّد من ُمشاركة النساء في القوى العاملة. يقّدر عاصي 
وسّيد )٢٠18( أّن نحو 4٠% من النساء بالُمقارنة مع 9٠% من الرجال، مّمن 

ت�تراوح أعمارهن بين ٢5-34 عاًما يعَملون. لكن في المقابل، ُتشير 
اإلحصاءات إلى أّن هناك نسبة أعلى من النساء، ُمقارنًة مع الرجال، 

الّلواتي َيلتحقن بالدراسات الُعليا مباشرًة بعد االنتهاء من مرحلة اإلجازة 
بداًل من البحث عن عمل. على سبيل المثال، خالل العام الدراسي الحالي 
٢٠18 - ٢٠19، نحو ٦٢,4% من الطالبات اإلناث في الجامعة األميركّية في 
بيروت ُيتابعن دراسات ُعليا في ُمقابل 37,5% فقط من الطاّلب الذكور . 
ويعود ذلك إلى المفهوم البطريكري لألدوار الجندرّية داخل الُمجتمع. 

في الواقع، يشعر الرجال بأّنهم ُمجبرون على العمل إذ ُينظر إليهم 
على أّنهم معيلو األسر كما ُيعطي المجتمع قيمة أكبر للمهن التي 
يشغلونها، فيما ُيتوّقع من النساء القيام بالواجبات المنزلّية ورعاية 
األطفال والمسّنين. لكن على الرغم من ذلك، شّكل الوضع االجتماعي 

– االقتصادي داخل لبنان تحّدًيا لهذا التصّور ودفع المزيد من النساء 
لالنخراط في القوى العاملة.

عالوًة على ذلك، تنطوي العوامل الهيكلّية داخل بيئة العمل على 

ضهن  تحّدي�ين رئيسي�ين بالنسبة إلى النساء، وهما بشكلٍ رئيسي تعرُّ
للتمي�يز والتحّرش. يأخذ التمي�يز أشكااًل عّدة مثل فجوة األجور بين الجنسين 

والتطّور المهني المحدود وفرص التدريب وتقويض القدرات المهنّية 
للمرأة نتيجة تفضيل توظيف الرجال. وهذه التحّديات تجعل من الصعب 
على النساء الصعود في السّلم الوظيفي. فنجد بالتالي، القليل من 
النساء الّلواتي يمكن أن يكّن قدوة للنساء األصغر سنًّا وأن يوجَِهُهن. 

كذلك، يمّثل التحّرش تحّدًيا آخر للمرأة في مكان العمل، إذ ت�تعّرض النساء 
في كثير من األحيان إلى تحّرش لفظّي وجسدّي وجنسّي من ِقبل 

زمالئهن ورؤسائهن والزبائن، وأحياًنا من الزّوار في مكان العمل أيًضا. 
لألسف، عدد قليل من النساء يبّلغن عن حوادث التحّرش التي يتعّرضن 
لها ألسباب مختلفة، إّما ألن هذا الموضوع يندرج ضمن "الُمحّرمات" أو 

خوًفا من خسارة وظيفتهن، ولكن األهّم، بسبب االفتقار إلى السياسات 
واإلجراءات المتعّلقة بكيفّية التبليغ عن حاالت التحّرش والتصّدي لها.

ُمبادرات لتمكين المرأة

ُهناك العديد من الُمبادرات التي �أطلِقت، مؤّخًرا، في لبنان، والتي 
َتدعو إلى تمكين النساء العامالت. تسّلط هذه المبادرات الضوء على 

العديد من الفجوات والتفاوتات الجندرّية في العمل. بدأت "الّلجنة 
الوطنّية للمرأة الّلبنانية" عملها في عام 1998 بعد صدور القانون 
7٢٠، فأطلقت الّلجنة "االستراتيجّية الوطنّية للمرأة في لبنان ٢٠11-

٢٠٢1"، التي تهدف إلى تحقيق "المساواة الكاملة بين الرجال والنساء 
في كّل المجاالت والقطاعات وفي مناصب صنع القرار". لكن لم يؤدِّ 

هدف إدماج النساء في كّل القطاعات داخل سوق العمل إلى وضع حّد 
للتحّديات التي تواجهها النساء في مكان العمل. كما نشرت "المؤّسسة 

العرب�ّية للحرّيات والمساواة" تسجيل مصّور، كجزء من حملة توعية 
تستهدف التحّرش في مكان العمل، وكان هذا الفيديو األّول من نوعه، 
إذ بّين معنى وحاالت التحّرش وسوء الُمعاملة التي تواجهها النساء 
في العمل. وتضّمنت هذه الحملة أيًضا إرشادات للمؤّسسات المعنّية 

لُمكافحة التحّرش الجنسي.

تعّد الجامعة األميركّية في بيروت، أحد أكبر أرباب العمل في لبنان، 
وهي تنشط في مجال مكافحة انعدام المساواة الجندرّية في مكان 
العمل من خالل الُمبادرات والسياسات واإلجراءات التي تضعها. في 

الواقع، أنشأت الجامعة، في عام ٢٠15، فري�ق عمل ُيعنى بحياة النساء 
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ووظائفهن في الجامعة، وذلك لمكافحة انعدام المساواة الجندرّية 
بين أعضاء هيئة التدريس وتحسين حياة األكاديمّيات. من ثّم تحّول فرقيق 

العمل، في عام ٢٠18، إلى لجنة دائمة لجميع النساء في الجامعة، 
تهدف رؤيته إلى "دعم المرأة وتقّدمها في الجامعة األميركّية في 
بيروت من خالل تعزي�ز التطّور المهني وقدرات أعضاء هيئة التدريس 
والموّظفين والطاّلب من خالل تقديم ومبادرات ملموسة" . وتشّكل 

هذه المبادرة مثااًل عن الجهود المبذولة لتعزي�ز تجربة العمل للموّظفات 
وأعضاء هيئة التدريس. كما طّورت الجامعة سياسات تعالج التحّرش 

الجنسي وغيره من أشكال التمي�يز بهدف تعزي�ز بيئة آمنة وأخالقّية في 
مكان العمل وبيئة أكاديمّية يمكن فيها لألعضاء، بمن فيهم الطاّلب 
وأعضاء هيئة التدريس والموّظفون والخّري�جون والمتدّربون والزّوار 

والمرضى، التحّرر من التمي�يز والتحّرش على كّل أنواعه .

ال َت�تناول ُمبادرات تمكين المرأة في الجامعة األميركّية في بيروت 
الموّظفات فيها فقط، بل تسعى أيًضا إلى تمكين المرأة في المجتمع 
الّلبناني. في العام ٢٠15، أطلقت الجامعة األميركّية برنامج "المعرفة 

قوة" ليكون منّصة لمختلف العاملين على قضايا النساء، وحظي بدعٍم 
كبيٍر من الشباب الّلبناني في مختلف الجامعات. أطلق البرنامج حمالت 

عّدة لرفع مستوى الوعي ضّد التحّرش، ومن ضمنها إطالق حمالت على 
مواقع التواصل االجتماعي أبرزها #NotYourAshta و#MeshBasita. وقد 
القت هذه الحمالت ردود فعل إي�جابّية ومشاركة نسائّية من جميع أنحاء 
العالم، وتغطية إعالمّية محّلية ودولّية . وباإلضافة إلى ذلك، يقوم البرنامج 

بإنتاج بيانات لتعميق فهم الواقع وتقديم التوصيات الُمستندة إلى أدّلة 
مستمّدة من البحوث التي تعّد عن التحّرش بالنساء في مكان العمل.

إنجاز الحلول

تحّقق ُمشاركة المرأة في القوى العاملة فوائد اجتماعّية واقتصادّية. 
في هذا اإلطار، ُيشير تقري�ر "معهد ماكينزي العالمي" لعام ٢٠15 إلى 
أّن "سيناري�و اإلمكانات الكاملة"، حيث ت�كون ُمشاركة النساء متساوية 

في القوى العاملة، يؤّدي إلى زيادة الناتج المحّلي اإلجمالي بنحو ٢8 
تريليون دوالر بحلول العام ٢٠٢5". ال يشّكل لبنان است�ثناًء عن االتجاهات 

العالمّية، على الرغم من وجود بعض األطر الثقافّية والعوامل الهيكلّية 
التي ال تزال تعرقل مشاركة المرأة في القوى العاملة.

قد ت�كون ُمعالجة العوامل الهيكلّية عملّية بطيئة، ولكن من خالل تطوي�ر 
السياسات واآللّيات، على المستوى الوطني والمؤّسساتي، ُيمكن 
للنساء الّلبنانيات أن يشعرن باألمان والكرامة واالندماج في العمل. 
إضافًة إلى ذلك، تعّد اإلصالحات القانونّية التي تحمي المرأة من كل 

أشكال التمي�يز والتحّرش أمًرا بالغ األهّمية، وكذلك السياسات المؤّسسية 
التي تضمن بيئة عمل آمنة. من ناحية أخرى، تشّكل ُمعالجة العوامل 

الثقافّية، التي ال تزال تؤّثر على ُمشاركة المرأة في القوى العاملة، 
عملّية طويلة وصعبة. ومع ذلك، تعّد اإلجراءات التدري�جّية في قطاع 

التعليم، مثل ت�أمين التوجيه المهني والوعي للشاّبات، بمثابة عوامل 
تمكينّية لمساعدتهن في اتخاذ القرارات وتوجيه خياراتهن عند دخولهن 

إلى سوق العمل.

أخيًرا، واألكثر أهّمية، يجب على الّلجان الوطنّية ومنّظمات المجتمع 
المدني والنساء مواصلة الضغط من أجل تحقيق اإلصالحات القانونّية 

والتغي�ير المؤّسساتي، لتحفيز النساء األصغر سنًّا لالنضمام إلى القوى 
العاملة مع حفظ كرامتهن، وتوفير األمن والدعم لهن. وهو ما سيؤّثر بدوره 
على لبنان بشكلٍ إي�جابي، وال سّيما على المستوي�ين االجتماعي واالقتصادي. 

سارة عبد اللطيف وفداء علم الدين، برنامج التعليم والسياسات الشبابّية، معهد عصام 
فارس للسياسات العاّمة والشؤون الدولّية، الجامعة األميركّية في بيروت
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سلسلة مقاالت الرأي حول السياسات العاّمة في لبنان والمنطقة

عن غياب الشمولية في "سيدر" 
 و"رؤية ماكينزي": 

اقتراحات لتصويب النقاش حول 
موازنة ٢٠١٩

مارك أيوب  |  الجمعة، 24 أيار/مايو 2019

يكاد ال يخلو أّي خطاٍب أو تصري�حٍ سياسي منذ ما قبل االنتخابات الّنيابية 
األخيرة في لبنان من ِذكر مؤتمر “سيدر” واآلمال المعقودة عليه كأّنه 
خشبة الخالص للّنهوض باالقتصاد الوطني الذي ُتظهر المؤشرات كاّفة 
أنه بلغ درجات الخطورة القصوى وأصبح الحديث بشأنه يتمحور حول من 

يتحّمل كلفة الّتصحيح وكيف سيتّم توزيع الخسائر. بعدها، أتت شرائح 
“ماكينزي”، أو رؤية لبنان االقتصادّية، لتوّجه الّنقاش حول القطاعات 

األكثر قدرًة وسرعًة على إنعاش االقتصاد من دون أن يتّم تبّنيها رسمّيًا، 
ولتبقى مت�أرجحًة بين الدراسة الرؤي�وية والـ “مجّرد أفكار” للبحث.

يشّكل “سيدر” )نيسان/أبري�ل ٢٠18( المؤتمر الّرابع من ضمن سلسلة 
مؤتمرات دعا إليها أو نّظمها المجتمع الدولي والجهات المانحة )باريس 

٢٠٠1/1، باريس ٢٠٠٢/٢ وباريس ٢٠٠7/3( بهدف دعم االقتصاد الّلبناني 
وتحفيز االست�ثمار فيه عبر قروٍض ميّسرة ومشروطة برزمة إصالحات 
اقتصادية وتشريعّية ضرورّية. يأتي هذا المؤتمر بعد سلسلة األزمات 

السياسية المتالحقة التي عصفت بلبنان ومنعت تحقيق األهداف 
المرجّوة من المؤتمرات الثالث األول، وبعد ترّدي األوضاع االقتصادية 
في ظّل اشتداد األزمة السورّية ولجوء أكثر من مليون سوري إلى 

لبنان. لقد قّدمت الحكومة الّلبنانية خالل المؤتمر خّطًة للنهوض ولتحفيز 
النمو االست�ثماري من خالل سّلة مشاريع لتطوي�ر البنى التحتّية لثماني 

سنوات ترت�كز بمعظمها على الّشراكة مع القطاع الخاص. في موازاة 
ذلك، أجاز مجلس الوزراء في نهاية العام ٢٠17 لوزي�ر االقتصاد والتجارة 
إبرام عقد مع شركة ماكينزي االستشارية )ُوّقع في كانون الثاني/يناير 
٢٠18( بغية وضع إطار عملّي لرؤية لبنان االقتصادية للّسنوات الخمس 
القادمة ورسم خارطة طري�ق تطبيقّية لمقّررات “سيدر”. بدورها، أتت 

الخّطة المنجزة والمنشورة بداية عام ٢٠19 بمقاربة قطاعّية حّددت فيها 
القطاعات األكثر ُمساهمًة في النمّو وسرعًة إلخراج االقتصاد اللبناني 
من دّوامته ُمتّوقعًة أن ُتوّلد 37٠ ألف فرصة عمل جديدة وأن ُتخّفض 

البطالة إلى 8% في حال تطبيق الّتوصيات كاّفًة.

في الواقع، على الرغم من إي�جابّية بعض األمور المطروحة، تعتمد 
الخطتان نظرة قطاعّية عامودّية بحتة، وتطرح مجموعة مشاريع 

است�ثمارية ضخمة ومستقّلة تقتفر لمقاربة عابرة للقطاعات تولي 

التبعات االقتصادية واالجتماعية والبيئّية لهذه المشاريع األهمّية 
الاّلزمة. إّن عدم التركيز على التداخالت البنيوّية بين مختلف هذه 

المشاريع وعدم مقاربتها بنظرٍة اقتصادّية شاملة عابرة للقطاعات 
سيحّد من إمكانية إحداث نمو طوي�ل األمد وتحقيق إصالحات جذرية. فأيٌّ 

من الخيارات التالية مثالً أكثر محافظًة على شبكة األمان االجتماعي 
وأكثر عدالًة للمواطنين: بناء الّطرقات والجسور المتفّرقة، أم إنشاء 

نظام نقل عام عصري وفّعال وخطوط لنقل الركاب والبضائع بالقطارات؟ 
بناء عّدة معامل على الغاز إلنتاج الكهرباء، أم دمجها بحلول بيئية 
مستدامة تعتمد طاقتي الّشمس والهواء؟ إّن التطّلع الى هذه 

المشاريع بنظرٍة قطاعّية سيكون بمثابة تخدير آنّي يسّكن األزمات لبضع 
سنوات كما فعلت مشاريع باريس الّسابقة، فيما هي حقيقًة ٌتفاقم 
الّدين العام وُتصّعب خدمته آلجال طويلة األمد. فصحيح أن باريس-٢ 

ساهم مرحلّيًا في خفض نسبة الّدين العام للّناتج المحلّي نتيجة اكت�تاب 
المصارف في سندات خزينة بفائدة ٠%، إاّل أن ت�كاثر األحداث األمنية 

المتالحقة واألزمات البنوّية التي يعيشها اإلقتصاد لم تفلح في إحداث 
تغي�ير جذري.

أضف إلى ذلك، أن الخطتان لم ت�تطرقا الى أساسات الخلل القائم 
المتمّثل بضعف إنتاجّية مؤّسسات الّدولة، والفساد المستشري، 

والزبائنّية والمحسوبّيات، وعدم تفعيل أنظمة المراقبة والمساءلة 
وتطوي�رها وغياب الّشفافية، فهل من رؤيٍة فعلّية للغوص في هذه 

 اإلشكالّيات قبل تنفيذ المشاريع؟
أّما ونحن اليوم في خضّم الّنقاش حول موازنة العام ٢٠19 وكيفّية 
جعلها تقّشفية من خالل تقليص النفقات وزيادة الواردات لتطبيق 

إلتزامات “سيدر”، والتي للمفارقة ال تذكر توصيات “ماكينزي”، فال بّد ألي 
خارطة طري�ق تطبيقّية للمشاريع المطروحة أن تشمل القضايا األربعة التالية:

تفاقم الدين العام وغياب رؤية اقتصادية شاملة: ال شّك أّن كّل   
المؤشرات االقتصادية للبالد توحي أّننا دخلنا مرحلة الخطر، في ظّل 

عجٍز في الميزان التجاري بلغ 14.4 مليار دوالر في ٢٠18 وعجٍز في 
ميزان المدفوعات بلغ 4.8 مليار دوالر في ٢٠18 وما مجموعه حوالي 
ٍ إصالحّي إاّل أن  17 مليار دوالر بين ٢٠11 و٢٠18. لذا، ال يمكن ألي مشروع
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يقارب الّنموذج االقتصادي ككّل ويحّدد السياسات التي يمكن من خاللها 
الّشروع في تخفيف العجز وخدمة الّدين العام. وقد أثبتت الّتجربة أنه 

من الصعب أن يتحّقق عبر إعداد الئحة مشاريع است�ثمارية قطاعّية 
فحسب مثل الطرقات والجسور ومشاريع الكهرباء والمياه والّصرف 

الصّحي واالتصاالت، بل عبر تحديد الرؤى االقتصادّية واالجتماعّية 
والبيئّية للمَدي�ين المتوّسط والبعيد ووضع نظاٍم ضري�بي عادل يحّقق 

التوازن االجتماعي والّنقدي ويمنع التهّرب الضري�بي

التفاوتات االجتماعية المتزايدة، خاصًة في المناطق التي يتركز فيها   
الفقر في األطراف وضواحي المدن حيث يظهر يوًما بعد يوم ضعف 
العدالة االجتماعية في حصول اللبناني�ين على الخدمات األساسية. 

في المقابل، لطالما ُقّدمت مشاريع البنى التحتّية االست�ثمارية على 
أّنها تستهدف الفئات األكثر فقًرا وعلى أنها تسعى إلى ت�أمين هذه 

المساواة، في حين أن أثرها غالًبا ال يشمل كاّفة الفئات وال يضمن 
التداخل االجتماعي المنشود. لذا، ال بّد من السؤال قبل الّشروع في 
االست�ثمارات القطاعية حول الّدوافع األساسية لغياب هذه العدالة 

ومدى ترابط مشاريع البنى الّتحتّية بذلك، وكيفّية الحّد من آثارها 
الّسلبية من خالل نظرة شاملة لكاّفة القطاعات

الفساد وغياب النزاهة: لم تقارب الخطتان العوائق الّسياسية   
األساسية أمام عدم الحصول على خدماٍت عامة الئقة خالل العقدين 
األخيري�ن، فلم ت�تطّرق ال إلى تداخل المصالح الّسياسية واالقتصادّية 

في المناقصات العاّمة وال إلى الّزبائنية والطائفّية في توزيع مشاريع 
القطاع العام. لذلك، يتعّين على المشرفين على تطبيق المشاريع 

في مختلف القطاعات، إعادة الّنظر بمبدأ المناقصات العاّمة وكيفّية 
إدارته، كما الّنظر في كيفّية تعزي�ز الّرقابة والّشفافّية من خالل تطبيق 

القوانين واإلفصاح عن المعلومات، خاّصًة في ظّل إقرار الّدولة بأهمية 
هذه الخطوة من خالل إقرار القانون ٢٠17/٢8 المتعّلق بحّق الوصول 

الى المعلومات ووضع خارطة طري�ق واضحة لتنفيذه

التدهور البيئي: خاصة أن المشاريع التي تهدف الى توفير البنية   
التحتية والخدمات األساسية غالبًا ما ت�ترافق مع خطٍر على البيئة، 

وال ت�أخذ مفهوم االستدامة بعين االعتبار. لذلك يجب على أي خّطة 
است�ثمارية مستقبلّية وفي أّي قطاع كان أن تدرس التداعيات التي 

قد ت�تسّبب بها في المنظومة البيئّية الهّشة وأن تعتمد معاي�ير 
االستدامة وتغّير المناخ من خالل تطبيق الت�كنولوجّيات الصديقة للبيئة

بمعزلٍ عن النقاش المحتدم عن مدى حاجة لبنان الى أموال “سيدر” 
ورؤية “ماكينزي” وإمكانّية ت�أمين ما يوازيها من خالل إصالحات بنيوّية 

جذرّية تقارب المنظومة االقتصادّية ككّل وُتجّنبنا المزيد من الّدين 
والحاجة الّدائمة للتحويالت الخارجية، وإذا سلمنا جدالً أّن الحاجة لهذه 
المؤتمرات ملّحة في بلٍد يبلغ فيه اإلنفاق االست�ثماري على تجهيز 

البنية التحتية وصيانتها نسبًة متدّنية ال ت�تجاوز 1٫٦% من الناتج المحّلي 
اإلجمالي، كيف يمكن تحقيق العدالة في توزيع نتائج ومخرجات هذه 

المشاريع االست�ثمارية لكي تشّكل فرصة حقيقية للنمّو واالزدهار 
ولمجتمع أكثر عدالة؟ هي دعوٌة لنقاش علمّي هادف وبّناء ال ُيست�ثنى 
منه أحد، يشمل جميع المعني�ين في صوغ الّسياسات العاّمة من حكومٍة 
ومجلٍس نيابي وإدارات عاّمة ومجتمع المدني وباحثين وخبراء وأخصائي�ين 

وجهات مانحة للبحث والحوار في كّل هذه اإلشكالّيات وخاصًة تلك التي 
تختّص مباشرًة بالقضايا األربعة أعاله بغية االتعاظ من التجارب الّسابقة.

مارك أيوب، باحث في معهد عصام فارس للسياسات العاّمة والشؤون الّدولية في 
الجامعة األميركية في بيروت



سلسلة مقاالت الرأي حول السياسات العاّمة في لبنان والمنطقة

"سيدر" وإصلح المرافق العاّمة 
في لبنان: الحقيقة الصعبة

جمال الصغير  |  الجمعة، 31 أيار/مايو 2019

يستمّر النقاش حول المسائل المّتصلة بتنظيم قطاَعي االتصاالت 
والطاقة. ولكّنه سرعان ما تحّول إلى نقاش سياسي بداًل من اقتصادي. 
تبقى االقتراحات قاصرة عن تحقيق أي فائدة طالما ظّلت من غير إطار 
قانوني واضح وشّفاف ومستقّل. وال يمكن للقواعد الناظمة أن ت�كون 

معزولة عن باقي اإلصالحات وهي جزء ال يتجّزأ من التزامات "سيدر".

على لبنان أن يأخذ بالخبرات العالمّية الواسعة في هذا المجال؛ أّوالً 
لتحديد األهداف األساسّية التي يجب تحقيقها، وثانًيا لتحقيق التوازن بين 

القواعد الناظمة وتحري�ر الخدمات العاّمة. فعند وجود عوائق هيكلّية 
تزيد من احتماالت االحت�كار، تزداد الحاجة إلى بعض القواعد الناظمة.

إّن قّلة االست�ثمار في البنية التحتّية أّدى إلى قصور كبير في ت�أمين 
الخدمات األساسّية، بما فيها الكهرباء وإمدادات المياه والصرف الصّحي 
والنقل وإدارة النفايات واالتصاالت وغيرها. ويتّم توفير هذه الخدمات 

في سوق ت�تسّم بضعف المنافسة أو باألحرى انعدامها. إذ أّدى الوضع 
المالي الحرج للبالد، خالل الَسنوات الخمسة عشرة الماضية، إلى انخفاض 

 حادٍّ في اإلنفاق العام على البنية التحتّية.
يقّدر إجمالي الدَّْين العام بنحو 15٠% من الناتج المحّلي اإلجمالي في 

نهاية العام ٢٠18، وهو من ضمن المعّدالت األعلى في العالم]1[. 
باإلضافة إلى ذلك، تشّكل كلفة خدمة الدَّْين العام نحو 1٠% من الناتج 
المحّلي اإلجمالي سنوًيا، وهي تستنزف نحو نصف اإليرادات المحّلية. 

بالَنتيجة، ُيعاني لبنان من عجز مالي كبير وُمزمن تجاوزت نسبته 1٠% من 
الناتج المحّلي اإلجمالي في العام ٢٠18. كما يشهد انخفاًضا للنفقات 
الحكومّية االست�ثمارّية، التي يبلغ ُمعّدلها الوسطي، منذ العام ٢٠٠٠، 

نحو 1٫5% من مجمل الناتج المحّلي اإلجمالي، وهو أقّل بكثير من ُمعّدل 
البلدان الُمشابهة]٢[.

ونتيجًة النخفاض االست�ثمارات العامة، َتدهورت شبكة البنية التحتية في 
البالد ونوعّيتها، وال سّيما الكهرباء وإمدادات المياه وإدارة النفايات 
والنقل والخدمات األساسّية الضرورّية لتحقيق رفاهية السّكان. في 
الواقع، من بين 137 بلًدا، يحتّل لبنان المرتبة 13٠ لناحية جودة البنية 

التحتّية بمجملها؛ إذ تحّل جودة إمدادات الكهرباء في المرتبة 134، وجودة 
 الطرق في المرتبة 1٢٠، وجودة اشتراكات الخلوي في المرتبة 1٠4.

إلى جانب حرمان لبنان والقطاع الخاّص من الخدمات الضرورّية التي 
توّفرها البنية التحتّية للنشاط االقتصادي، كان لتدهور هذه الخدمات 

ثالثة آثار إضافّية غير مرغوبة؛ )أ( لجوء القطاع الخاّص إلى ت�أمين أشكال 

بديلة عن هذه الخدمات وبصورة غير ُمنّظمة – مثل موّلدات الكهرباء 
الخاّصة والَحفر َغير القانوني آلبار المياه – هو في متناول فئة ُمحّددة 
من السّكان دون سواها. )ب( عدم استعداد الُمقيمين في لبنان لدفع 
الكلفة االقتصادية للخدمات العاّمة قبل تحسين نوعّيتها. )ج( عجز في 
فهم معنى الملكّية الخاّصة لقطاع الخدمات العاّمة والذي يتزامن مع 

هاجس حماية المصلحة العاّمة. وقد يكون ذلك مّتصاًل بجهل المواطنين 
في إمكانّية تقديم مروحة واسعة من الخدمات التي توّفرها البنية 
التحتّية بشكلٍ أكثر كفاءة من ِقبل القطاع الخاّص، ومن دون االضطرار 

لتغي�ير ملكّية هذه البنية، طالما أّن هناك حوافز وقواعد تنظيمّية مالئمة.

ت�تناَول القوانين الناظمة للُبنية التحتّية في لبنان، بشكلٍ رئيسّي، قيام 
الوزارات المعنّية بكّل قطاع بتحديد أسعار الخدمات والتحّكم بعملّية 

إدخال فاعلين ُجدد ووضع معاي�ير للعملّيات. علًما بأن تحديد األسعار يخضع 
العتبارات سياسّية وليس اقتصادّية، وت�تّم الموافقة عليه في مجلس 

الوزراء. وفي حين أّن مشاركة الحكومة في تحديد األسعار يمكن أن ت�كون 
بّناءة، بما يسمح بإدراج جملة من األهداف االجتماعّية والسياسّية، إاّل أن 

تحّكم السياسة الُمفرط بذلك غالًبا ما يأتي على حساب الكفاءة. ومن 
شأن الضغوط السياسية واالجتماعية أن تخلق حوافًزا وفرًصا النتهاج 
سياسات دعم شاملة تستفيد منها مجموعة معّينة من المستهلكين 

على حساب مجموعات أخرى. فضالً عن أن الت�أثير السياسي قد يميل إلى 
ت�أخير أي زيادة مطلوبة في األسعار )على سبيل المثال دعم أسعار 

الكهرباء( بما يؤّثر على المالءة المالية للشركة أو القطاع كّله، وي�ؤّدي 
 إلى خفض اهتمام المست�ثمري�ن الُمحتملين.

وإّن برنامج االست�ثمارات العاّمة المقّدم في مؤتمر »سيدر«، تضّمن 
توّجه الحكومة اللبنانية إلى إعادة تنظيم قطاع الخدمات العاّمة، 

وزيادة دور القطاع الخاّص في توفير البنية التحتية، وإدخال المزيد من 
المنافسة على القطاعات المختلفة. ويفترض ذلك وضع إطار تنظيمي 

واضح وشّفاف ومستقّل يسهم في تعزي�ز البيئة التنافسية لتشجيع 
المست�ثمري�ن الُمحتملين وإشراك القطاع الخاّص والحفاظ على الجدوى 

المالية، وفي الوقت نفسه، تنظيم األسعار وتوفير الرقابة الفاعلة 
على هذه الخدمات ألجل حماية حقوق المستهلكين. ويعّد اإلطار 

التنظيمي مهّمًا بالنسبة إلى المست�ثمري�ن الذين يرغبون بمعرفة اآلليات 
الناظمة المعتمدة وصالحياتها، وخصوًصا لناحية تحديد التعريفات و/ أو 

األرباح والجودة ونطاق الخدمة وغيرها.
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جمال الصغير، خبير في االقتصاد، مدير سابق في البنك الدولي، زميل باحث في معهد 
عصام فارس للسياسات العاّمة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت، 

أستاذ في األعمال التدري�بية في معهد دراسة التنمية الدولية في جامعة ماكجيل 
في مونتريال، عضو غير مقيم في معهد بايني في جامعة كولورادو للمناجم.



سلسلة مقاالت الرأي حول السياسات العاّمة في لبنان والمنطقة

االست�ثمار في البنية التحتّية 
 كمحّرك للنمّو االقتصادي:

ما الذي يمكن أن يستخلُِصه 
لبنــــــان؟

جمال الصغير  | 16 آب/أغسطس 2019 

على الرغم من مرور أكثر من ثالثين عاًما على انتهاء الحرب األهلّية ال يزال 
مستوى البنية التحتّية في لبنان من بين األدنى في المنطقة والعالم. 
فقد أّثر االست�ثمار الَخجول وسوء االدارة إلى استنزاف قطاع الكهرباء 

واالتصاالت والنقل والمياه والصرف الصّحي الكثير من الموارد، وأّدى إلى 
تداعيات سلبّية على النمّو االقتصادي ونوعّية الحياة وتطّور القطاع الخاّص.

ال يتجاوز معّدل اإلنفاق الحالي على البنية التحتّية نسبة 1٫5% سنوًيا 
من الناتج المحّلي اإلجمالي في لبنان، في حين أّنه بحاجة إلى نسبة 
است�ثمار تصل إلى 5% خالل السنوات الخمس المقبلة، على أن يخّصص 

نصفها الست�ثمارات جديدة في البنية التحتّية والنصف اآلخر لصيانة 
األصول الحالّية.

ُتشّكل البنية التحتّية عنصًرا أساسًيا في خطط التنمية، كما تعّد عنصًرا 
رئيسًيا في تحفيز النمّو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. إّن الحاجة 
لتطوي�ر البنية التحتّية للوصول إلى مستوى مقبول بت�كلفة ت�تناسب مع 

المستوى المعيشي لجميع الفئات االجتماعية هو أمر شائع في البلدان 
النامية، إاّل أّن طبيعة »الفجوة« في البنية التحتّية تختلف بين هذه 

البلدان. باإلضافة إلى أّن الحاجة إلى الخدمات األساسّية التي توّفرها 
البنية التحتّية ت�تصاعد في المناطق ذات الدخل المتوّسط أو المنخفض، 
كما أّن مستوى هذه الخدمات يعّد أمًرا ضرورًيا للمحافظة على النمّو 

االقتصادي والقدرة التنافسّية.

يحّل لبنان بين أسوأ أربعة بلدان في العالم لناحية ت�أمين إمدادات 
الكهرباء، ويعود ذلك إلى قّلة اإلنفاق العاّم على البنية التحتّية، الناتج 

بدوره من عبء المديونّية العاّمة وغياب الموازنات المستدامة. فقد 
بلغ العجز المالي في العام ٢٠18 نحو 11% من الناتج المحّلي اإلجمالي. 

وقد ُترجم انعدام الحّيز المالي في الموازنات إلى انخفاض في النفقات 
الرأسمالّية العاّمة إلى معّدل سنوي ال يتجاوز 1٫5% من الناتج المحّلي 

 اإلجمالي منذ العام ٢٠٠٠، وهو معّدل منخفض جًدا بالمقارنة مع 

البلدان المشابهة.

يمكن لبرنامج االنفاق االست�ثماري أن يكون أداة فّعالة للمساعدة في 
تعزي�ز البنية التحتّية المتهالكة في لبنان وتحفيز النمّو االقتصادي، إاّل أّن 
معالجة نقص اإلصالحات القطاعّية والمؤّسساتّية والت�أخير في تنفيذها 

هو محور أساسّي في هذه الخّطة االست�ثمارّية.

 فما الذي يمكن لُِلبنان أن يستخلُصه من تجارب البلدان األخرى؟

تواجه معظم الدول النامية عوائق أمام تقديم خدمات أكثر فعالّية، 
ت�تمّثل بصعوبة تطوي�ر سياسات ضري�بّية ورسوم مناسبة واإلجهاد 
المالي وضعف المؤّسسات الحكومية وعدم القدرة على إشراك 

القطاع الخاّص. فان االست�ثمار المستدام في البنية التحتّية يتطّلب وضع 
تعريفات لتغطية ت�كاليف ت�أمين خدمات فّعالة، مع الَنَظر في ضرورة 

تقديم الدعم، عند االقتضاء، لضمان ت�أمين هذه الخدمات بإنصاف لجميع 
فئات المجتمع. عالوًة على ذلك، فإّن تعزي�ز الحوكمة، بما يشمل األطر 
القانونّية والتنظيمّية والحاجة إلى مزيد من الشفافّية وبناء القدرات 

على المستويات العاّمة المختلفة – مركزًيا وإقليمًيا ومحّلًيا – تعّد 
ضرورة لضمان استدامة هذه االست�ثمارات. كذلك، هناك حاجة لمحاربة 

الفساد خالل كّل مراحل تنفيذ مشاريع البنية التحتّية بدًءا من تحديد هذه 
المشاريع، ومروًرا بمنح العقود وتمويلها وشراء المعّدات، ووصواًل إلى 

تقديم الخدمات.

ال يخُل اإلنفاق على البنية التحتّية من األعباء. إاّل أّن العديد من البلدان 
النامية تمّكنت من تخّطي العوائق التي تحّد من توفير خدمات البنية 

التحتّية بشكلٍ فّعال ومستدام من الناحية المالّية.

أواًل، ُتعتبر زيادة االست�ثمارات العاّمة في البنية التحتّية، حتى ولو كانت 
لها مبّرراتها االقتصادّية، ستزيد الضغوط المالّية، وهو ما قد يتفاقم 
بسبب عدم كفاءة اإلنفاق العام والسياسات المالّية والضري�بّية الغير 
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مالئمة، علًما أّن هذه السياسات يجب أن ت�تناغم مع اإلدارة الكّلية وأن 
تستجيب للحاجات التنموّية.

ثانًيا، ُيعّد وضع الرسوم السترداد ت�كاليف توفير الطاقة وخدمات النقل 
وبشكلٍ خاّص خدمات المياه والصرف الصّحي، ال يخُل من التحّديات، التي 

قد ت�تفاقم بسبب مستويات الدخل المنخفضة لغالبّية المستخدمين، 
والذي قد يدفع مقّدمي خدمات البنية التحتّية إلى حصرها بالمستهلكين 

من ذوي الدخل المتوّسط والمرتفع )وبالتالي إنتاج ال مساواة في 
تقديم الخدمات( أو فرض حلول ال تناسب فئات الدخل المحدود ما لم 

ت�ترافق مع سياسات دعم مناسبة.

ثالًثا، إّن الحوكمة وبناء القدرات هما من التحّديات األساسّية أمام تقديم 
خدمات البنية التحتّية، وال سّيما في مجال التخطيط وتحديد أولوّيات 
االست�ثمارات )بما فيها التخطيط المسبق لت�كاليف التشغيل والصيانة 

على المدى الطوي�ل ومراقبة األداء(، وكذلك في مجال تنظيم أسواق 
البنية التحتّية والمرافق العاّمة، وإنشاء مرافق جديدة لتوسيع قاعدة 

تقديم الخدمات.

أخيًرا، يجب أن ت�كون الدول مجّهزة بشكلٍ أفضل للحصول على دعم 
الُمست�ثمري�ن من القطاع الخاّص لتحسين الخدمات التي توّفرها البنية 

التحتّية، بما يتضّمن ذلك من ضمان توازن توزيع المخاطر وتوفير 
إطار مناسب على صعيد االقتصاد السياسّي لتدّخالت القطاع الخاّص. 

بِجهته، ُيعاني لبنان من فجوات كبيرة في بنيته التحتّية، ما يهّدد نمّوه 

االقتصادي وتحقيق األهداف االجتماعّية والتنموّية المختلفة، وبالتالي 
معالجة هذا النقص هو حجر األساس لتحقيق النمّو الذكي للجيل الُمقبل.

ينشر معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في 
الجامعة األميركية في بيروت أسبوعًيا سلسلة من المقاالت حول 

مواضيع مختلفة متعّلقة بالسياسات العامة والمرتبطة باألبحاث واإلنتاج 
الفكري الذي يصدره المعهد. تهدف هذه المقاالت إلى تحليل الوضع 

القائم والبناء عليه لتقديم اقتراحات عملية للعام ٢٠19 قد ُتلهم صناع 
السياسات وأصحاب القرار والمهتمين بإي�جاد حلول لألزمات القائمة 

وسبل للتطّور والتقّدم في مجاالت مختلفة.

*إّن اآلراء الواردة في هذا المقال تخّص كاتبها حصًرا وال تعكس رأي 
معهد عصام فارس للسياسات العاّمة والشؤون الدولّية في الجامعة 

 األميركّية في بيروت. 

جمال الصغير، خبير في االقتصاد وزميل باحث  في معهد عصام فارس للسياسات العاّمة 
والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت، وأستاذ في األعمال التدري�بية في 

معهد دراسة التنمية الدولية في جامعة ماكجيل في مونتريال، عضو غير مقيم في 
معهد بايني في جامعة كولورادو للمناجم، ومدير سابق في البنك الدولي، واشنطن.



سلسلة مقاالت الرأي حول السياسات العاّمة في لبنان والمنطقة

ُمحاربة الفساد وتعزي�ز الَحوكمة: 
 الَمدخل األساسي لإلصالح

االقتصادي
جمال الصغير  |  الجمعة، 6 أيلول/سبتمرب 2019

يُمّر لبنان بمرحلة حرجة على المستوى االقتصادي مّما استدعى 
الُسلطات الّلبنانية إلى اإلعالن عن حالة طوارئ والدعوة لحوار وطني 

 إلنقاذ البالد من حافة الهاوية.
تعود أسباب هذه األزمة إلى الَعجز الكبير في المالّية العاّمة التي 

�أوصلت الَدين العام إلى أكثر من 15٠% من إجمالي الناتج المحّلي وتجاوز نسبة 
المدفوعات لتغطية الفوائد على الَدين الـ 9% من إجمالي الناتج المحلي.

إّن هذه األزمة ليست وليدة الّلحظة، إذ أّن لبنان ُيعاني ُمنذ فترة طويلة 
من تباطؤ النشاط االقتصادي ألسباب عديدة أهّمها انخفاض ال بل انعدام 

الثقة، وتشديد السياسة النقدّية الحتواء وت�أخير جفاف سيولة القطع 
األجنبي، واالنكماش الكبير في قطاع العقارات. إاّل أّن النمو المنخفض 

للصادرات مع ارتفاع واردات المحروقات، واضطراد تراجع صافي تحويالت 
العاملين في الخارج إلى لبنان أّدى إلى ارتفاع العجز الجاري إلى 

مستوى غير مسبوق يزيد عن ٢5% من إجمالي الناتج المحّلي وانخفاض 
مستوى النمو الذي بلغ بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي ٠،3% في 

العام الماضي في وقع تجاوز فيه متوسط معّدل التضّخم ٦%.

وقد ساهمت كلفة إقرار سلسلة الرواتب التي ُطّبقت في أواخر عام 
٢٠17 باإلضافة إلى كلفة التعي�ينات العشوائّية الجديدة في اإلدارة 

العاّمة بتفاقم هذا الوضع وأّدى إلى ارتفاع عجز الموازنة الذي بلغ%11 
من إجمالي الناتج المحّلي في عام ٢٠18،مقابل 8،٦% في عام ٢٠17. 

وانخفض الرصيد األّولي إلى 1،4% من إجمالي الناتج المحّلي. واألخطر من 
ذلك أّن اإليرادات الضري�بّية كانت أقّل من المتوّقع.

وبالرغم من مهارة وقدرة مصرف لبنان في الحفاظ على االستقرار 
النقدي لعّدة سنوات في ظّل الظروف العصيبة، إاّل أّن ت�كاثر التحّديات 
التي يواجهها أّثر على القيام بهذه المهّمة، مّما جعل كلفة بعض 

الهندسات المالّية غير متناسبة مع وقعها اإليجابي على الوضع 
النقدي. وتبّين ذلك من خالل خفض مؤّسسات التصنيف االئ�تماني للبنان 

مّرة أخرى هذا العام، فقد أّدى سوء إدارة المالّية العاّمة، ووقف تدّفق 
الودائع، وانخفاض عائدات السندات السيادّية إلى قيام مؤّسسة فيتش 
.CCC- بتحوي�ل النظرة المستقبلّية للبالد إلى سلبّية عند مستوى التصنيف

في ظّل هذا الواقع الخطير من الضروري أن يبدأ لبنان عملّية ضبط 
مالي كبيرة وإصالحات هيكلّية الحتواء الَدين العاّم والعمل على زيادة 

النمو. فالضبط المالي واإلصالح الهيكلي هما السبيل الوحيد للخروج من 
األزمة، أّما االستمرار بالسلوك االقتصادي الحالي وإبقاء األمور كما هي 

فبات مستحياًل ولم يعد خياًرا.

إّن األزمــة التــي يمــّر بهــا لبنــان ُتشــّكل فرصة لتصحيــح الخلل إذا تّم تنفيذ 
إصالحــات أساســّية تعيــد التــوازن لالقتصاد الّلبناني وتســمح باجتياز مرحلة 

العجــز المــزدوج أي زيــادة الَديــن العاّم من جهــة، وانخفاض النمو من 
جهة أخرى.

سلسلة من االقتراحات للخروج من األزمة االقتصادّية:

هناك فرصة أمام الحكومة حالًيا لتنفيذ اإلصالحات وتغي�ير مجريات األمور 
إلى األفضل وذلك عبر تقوية االقتصاد الّلبناني من خالل عملّية إنقاذ 

اقتصادي ترت�كز على النقاط العشرة المذكورة أدناه. اإلجراءات باتت 
شبه معروفة، لكن ال نستطيع أن نطلب من الناس التضحية فيما الفساد 

مستمّر. فإّن المدخل األساسي لهذه اإلصالحات ال بد أن يكون عبر 
التعجيل باّتخاذ الخطوات الملموسة للحّد من الفساد وتعزي�ز الحوكمة.

1. وضع خطة متوّسطة األجل للمالّية العاّمة، تهدف إلى تحقيق فائض 
مالي أّولي مستدام من شأنه تخفيض نسبة الَدين العام؛ باإلضافة إلى 
اّتخاذ إجراءات تعيد الثقة والقدرة التنافسّية للبنان مما سيؤّدي لزيادة 
صالبة القطاع النقدي من خالل تعزي�ز الميزانّية العمومّية لمصرف لبنان 

ومواصلة بناء رؤوس األموال الوقائّية لدى البنوك.

2. التعجيل بتنفيذ قوانين اإلصالح االقتصادي التي تّم إقرارها مثل قانون 
التجارة وقانون الوساطة القضائّية، وكذلك إقرار قانون جديد للجمارك، 

ولوائح منظّمة لتصفية النشاط التجاري، وتحديث نصوص القانون 
المتعّلقة باإلفالس وإقرار قانون جديد بهذا الشأن؛

3. ُمكافحة المعابر غير الشرعّية وهذا يحتاج إلى قرار جريء ووطني 
وفعال حيث أّنه ال قيمة لهذه المعابر في اقتصاد مشلول؛
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4. إصالحات جذرّية في أنظمة التقاعد عبر التحفيز على التقاعد الُمبكر، 
في سبيل خفض عدد الموظفين في اإلدارات العاّمة وبالتالي خفض 

أعباء الرواتب وإعادة نظر جذرّية لرواتب موظفي الفئة األولى؛

5. تنفيذ التشريعات التي تّم إقرارها لتحقيق الشفافّية ومكافحة 
الفساد، بما في ذلك قانون حق الوصول إلى المعلومات، وقانون 

حماية كاشفي الفساد، وقانون ت�أسيس لجنة وطنّية لمكافحة الفساد، 
وقانون شفافّية قطاع النفط والغاز. باإلضافة إلى إقرار التشريعات 

العالقة بشأن اإلثراء غير المشروع والتصري�ح العلني عن األصول. على أن 
يترافق ذلك مع إنشاء هيئة مستقّلة لمحاربة الفساد ت�تمّتع بصالحّيات 

وموارد كافية واعتماد استراتيجّية لمكافحة الفساد والتحقيق مع 
مرت�كبي أعمال الفساد ومالحقتهم قضائًيا؛

٦. زيادة الضري�بة على الكحول والتبغ وزيادة ضري�بة القيمة المضافة 
على الكماليات؛

7. توسيع قاعدة ضري�بة القيمة المضافة من خالل إلغاء اإلعفاءات على 
بعض السلع مثل اليخوت المسّجلة في الخارج، والديزل المستخدم لتوليد 

الكهرباء، والمركبات اآللية؛

8. تحسين اإلدارة الضري�بية، ومكافحة التهرب الضري�بي؛

9. خصخصة قطاع االتصاالت وخاّصًة الخليوي؛

10. إجراء إصالحات هيكلّية أساسّية لتعزي�ز النمو االقتصادي والقدرة 

التنافسّية الخارجية، بدًءا بتحسين الَحوكمة وكذلك تنفيذ خّطة إصالح 
قطاع الكهرباء وتوصيات “رؤية لبنان االقتصادّية”.

إّن إجراء هذه اإلصالحات التي ستؤّدي إلى تعزي�ز الثقة، ومنح االقتصاد 
فرصة اللتقاط األنفاس، وتشجيع الجهات المانحة على صرف القروض 

الميّسرة التي تعّهدت بتقديمها في مؤتمر “سيدر” لتموي�ل خّطة 
االست�ثمار الرأسمالي. إاّل أّنه ال بد من اإلشارة أّن عملّية الخروج من 

األزمة االقتصادّية سيكون لها ت�أثيرات سلبّية على المجتمع الّلبناني 
كُكّل والطبقة الفقيرة والمتوّسطة على َوجه الُخصوص، لذلك ال بّد من 

أن ت�ترافق هذه اإلصالحات مع جهود تبذلها الدولة لتطوي�ر وتحسين 
أنظمة شبكات األمان االجتماعّية والتغطية الفّعالة، على أن تؤّمن 

الدولة ومؤّسساتها هذه التغطية. المجتمع الدولي والدول المانحة 
على استعداد لُمساعدة لبنان في تحقيق هذه األهداف. وأكبر ضرر لحق 
بمصداقّية لبنان هو إطالق الوعود وعدم تنفيذها، فهل يمكن للشعب 

الّلبناني أن يستعيد أهّم ضمانة يفتقدها الّلبناني.. األمل؟

جمال الصغير، خبير في االقتصاد، مدير سابق في البنك الدولي، زميل باحث في معهد 
عصام فارس للسياسات العاّمة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت، 

أستاذ في األعمال التدري�بية في معهد دراسة التنمية الدولية في جامعة ماكجيل 
في مونتريال، عضو غير مقيم في معهد بايني في جامعة كولورادو للمناجم.



سلسلة مقاالت الرأي حول السياسات العاّمة في لبنان والمنطقة

كيف ُتستعاد الثقة في
100 يوم؟ أربعة إجراءات على 

الحكومة الّلبنانية الُمقبلة 
اّتخاذهــــــــا

بعد أسابيع من االحتجاجات واإلضرابات، تخّللها استقالة الحكومة وإغالق 
أبواب المصارف والمؤّسسات وخسارة أكثر من ٢5% من قيمة العملة 

المحّلية، يبدو أّن مستقبل لبنان على حافة الهاوية. يطالب المتظاهرون 
حكومة مؤّلفة من ت�كنوقراط مستقّلين، فيما تسعى السلطة السياسّية 

إلى حكومة ت�كنو-سياسّية. ومع احتدام النقاش حول طبيعة الحكومة 
المقبلة، وتحّوله إلى جدل بينزطي حول جنس المالئ�كة، لم يبَق سوى 

القليل من المساحة الُمتاحة للنقاش حول ما يجب على الحكومة المقبلة 
فعله خالل أّيامها المئة األولى.

ال شّك أّن الُمتظاهري�ن يتوّقعون من الحكومة المقبلة أن تعمل من أجل 
تحقيق استقاللّية القضاء ومحاسبة الفاسدين وتنظيم انتخابات مبكرة، إاّل 

أّن أّيًا من هذه المطالب، ال تستهدف الحاجات األكثر إلحاًحا، وهي كيفّية 
إخراج لبنان من الهاوية التي يقبع فيها، وكيفّية تحصينه اقتصادًيا. على 
سبيل المثال، إّن إجراء انتخابات حالًيا سيؤّدي على األرجح إلى إعادة إنتاج 

السلطة السياسّية نفسها.

إّن المطلوب اآلن هو است�ئناف تدّفق العمالت األجنبّية إلى البالد، 
باعتباره وسيلة لتخفيف الضغوط الناتجة عن ضبط السيولة الحاّد، والذي 
سينتج عنه فقدان الكثير من السلع من األسواق، بسرعة قياسّية، مثل 

الغذاء واألدوية والحاجات األساسّية، التي أصبحت ت�تضّمن في زمننا 
هذا العديد من المواد االستهالكّية، مثل الهواتف الَمحمولة وأجهزة 

الكومبيوتر وقطع غيار السّيارات.

من ُهنا، األولوّية هي لمعالجة أزمة السيولة الحاّدة قبل إحقاق 
العدالة. طبًعا، سيزعم الُمنتقدون أّن المؤّسسات الّلبنانية لن تستعيد 
ثقة المست�ثمري�ن الخارجي�ين من دون محاسبة الفاسدين، أو قبل ذلك، 
وبالتالي لن يتّم جذب االست�ثمارات األجنبّية المباشرة إلى لبنان. هذا 

التشخيص صحيح، إاّل أّن إحقاق العدالة واستعادة الثقة سيستغرقان وقًتا 
طوياًل نسبًيا، وال تملك البالد الوقت في ظّل األوضاع الراهنة. لذلك على 

الحكومة المقبلة أن ت�ّتخذ الخطوات الحاسمة التالية، والتي ستساعدها 
على التماسك في مواجهة انعدام الثقة وتراجع االست�ثمارات األجنبّية.

أّواًل، على الحكومة المقبلة أن تعتمد، فوًرا، بعض البنود التي ذكرتها 
الورقة اإلصالحّية التي أعّدتها الحكومة السابقة ووافقت عليها 

و�أقّرتها قبل استقالتها. إذ ت�تبّنى هذه الورقة موازنة بعجٍز ُمنخفض 
للغاية ومجموعة من اإلصالحات بما فيها الخصخصة. صحيح أّن هذه 
الورقة لم تلبِ طموحات المتظاهري�ن ولكنها كفيلة بإرضاء البلدان 
والمؤّسسات الدولّية الراعية لمؤتمر “سيدر”، وستدفعها لإلفراج 

بصورة عاجلة عن التموي�ل الموعود للبنان.

ثانًيا، على الحكومة الُمقبلة أن تعقد اتفاًقا مع دائنيها المحّلي�ين لت�أمين 
االستقرار والتضامن المطلوبين. بحيث يضع العقد الجديد، ثالث خيارات 
أمام المصارف ال مفّر منها، وهي: )1( إعادة هيكلة الديون الطويلة 

األجل، )٢( االندماج ضمن مخّطط لالست�ثمار االجتماعي، )3( التخّلف عن 
السداد. على أن يكون الخيار الثالث هو األخير والذي يمكن الّلجوء إليه، 

فيما يمكن للمصارف أن تختار أحد الخياري�ن األولين، إذ يفرض الخيار األّول 
تجميد الفوائد على القروض وإعادة جدولة استحقاقات هذه الديون 
لمّدة ٢٠ سنة. أّما الخيار الثاني، وهو األكثر مالءمة، فيقوم على أن 
تقوم الدولة بدفع أقساط ديونها عند استحقاقها ومن دون ت�أخير، 

بشرط أن يقوم الدائن بتخصيص نسبة متفق عليها )مثال 1٠% ( من قيمة 
هذه األقساط لخلق فرص عمل للخّري�جين. ولضمان قيام المصارف بذلك، 

تحتفظ الدولة بنسبة 1٠% من مستحّقات أقساط ديونها كضمانة، إلى 
حين قيام المصارف باست�ثمار مبلغ مماثل يوّفر فرص العمل المطلوبة.

ثالًثا، خالل األّيام المئة األولى، على الحكومة الُمقبلة أن تنشئ صندوًقا 
سيادًيا لثروة المهاجري�ن الّلبناني�ين، نظًرا لكونهم يشّكلون أحد الموارد 
الرئيسّية للبنان، كونهم يرسلون سنوًيا نحو 7 مليارات دوالر، وهو ما 

يشّكل 14% من الناتج المحّلي اإلجمالي. تاريخًيا، لعبت تحويالت المهاجري�ن 
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الّلبناني�ين دوًرا ُمماثاًل لدور أّي مورد طبيعي ال يتّم استغالله بطريقة 
فّعالة، خصوًصا أّن هذه التحويالت لم تذهب فقط لتموي�ل استهالك 

األسر، إّنما لتموي�ل إنفاق الدولة وعجزها وهدرها أيًضا. ووفًقا للمبادرة 
المطروحة، ستخّصص موارد هذا الصندوق لالست�ثمار في القطاعات 
اإلنتاجّية الّلبنانية المحّركة للنمّو، على أن يحظر استعمالها لتموي�ل 
مشاريع البنية التحتّية أو مشاريع ُتديرها الحكومة ويشوبها الَهدر. 

سُيدار هذا الصندوق عبر مجلس إدارة مستقّل منتخب من الُمساهمين 
فيه، وسيوّفر لّلبناني�ين وغير الّلبناني�ين حول العالم خيارات عديدة 

لالست�ثمار في منتجات مختلفة موّلدة للثروة، فضاًل عن أّنه سيكون 
وسيلة موثوقة إلعادة تحريك است�ثمارات الُمهاجري�ن الّلبناني�ين في 

البالد، من دون الخوف من أن ت�تبّدد تحويالتهم مجّدًدا في تموي�ل العجز 
الحكومي. باإلضافة إلى ذلك، يمكن تخصيص بعض من أموال مؤتمر 

“سيدر” ووكاالت التموي�ل الدولّية لدعم هذا الصندوق واالست�ثمار فيه.

رابًعا، على الحكومة المقبلة أن ُتنِشئ منصًبا جديًدا، وهو الرئيس 
التنفيذي لالست�ثمارات، يكون دوره محصوًرا بثالثة وظائف رئيسّية وهي: 
تنسيق النشاطات التروي�جّية لالست�ثمارات األجنبّية المباشرة، إعداد تقاري�ر 

دورّية للحكومة حول وضعّية االست�ثمارات األجنبّية المباشرة، وتعي�ين 
مجموعة من “السفراء إلى مراكز الت�كنولوجيا” وإدارة عملهم، وهم 

سفراء غير ديبلوماسي�ين يترّكز عملهم على است�كشاف فرص االست�ثمار 
الت�كنولوجي في لبنان، وتنسيقها والتروي�ج لها في مراكز الت�كنولوجيا 

العالمّية مثل سيليكون فالي ودبي ونيوي�ورك ولندن وباريس 
وشنغهاي. على أن يرتبط هؤالء مباشرة بالرئيس التنفيذي لالست�ثمارات 

فيقّدمون له التقاري�ر الدورّية، ويقوم هو بدوره بتقديم التقاري�ر إلى 
مجلس الوزراء.

هذه المبادرات األربع هي إحدى المبادرات التي يمكن وُيفترض طرحها 
والعمل عليها لجذب االست�ثمارات األجنبّية المباشرة )أي العمالت 

األجنبّية الصعبة( إلى داخل البالد، وتجّنب وقوعها في فّخ النموذج 

السياسي القائم. أّما األهّم فهو ضمان توجيه هذه االست�ثمارات نحو 
خلق فرص العمل في قطاعات إنتاجّية محّركة للنمّو وصناعات موّلدة 

 للوظائف التي يستفيد منها الخّري�جون.
هناك مطلبان أساسّيان رّددهما المتظاهرون، ولكن تّم تجاهلهما 

باستمرار من قبل السياسي�ين في خطاباتهم، وهما الوظائف ومستقبل 
الخّري�جين. في الواقع، يعاني الخّري�جون اللبنانيون من معّدالت بطالة 

مرتفعة جدًّا، وتشير التقديرات إلى وجود نحو 5 آالف وظيفة فقط لكّل 
35 ألف خّري�ج سنوًيا. وهو ما أّدى إلى تفاقم هجرة األدمغة من البالد، 
وأيًضا إلى نزف شديد في الطبقة الوسطى، والتي يقّدر بأنها ال تشّكل 

أكثر من 15 إلى ٢٠% من المجتمع المقيم.

تمتلك الطبقة الوسطى قدرة شرائّية مهّمة، وهي تستحوذ على 
شريحة واسعة من سوق السلع والخدمات العالية الجودة والنوعية 

والمتطّورة. انطالًقا من ذلك، تساهم هذه الطبقة بخلق الشروط 
الضرورّية لقيام مجتمع مؤّلف من مستهلكين يبحثون عن المنافسة 

التي تسمح لهم بالحصول على أفضل نوعّية من السلع والخدمات. أيًضا 
تشّكل الطبقة الوسطى المكّون األساسي لمستهلكي السلع والخدمات 
الثقافّية، وتعّد المحّرك األساسي لقطاع رئيسي في االقتصاد الّلبناني، 

وهو القطاع اإلبداعي.

يجب على أي حكومة جديدة أن ت�ّتخذ إجراءات فورّية لخلق فرص عمل 
للخّري�جين الّلبناني�ين بما يحول دون نزولهم إلى الشارع. ستساعد 

المبادرات اإلجرائّية األربع المطروحة في تحقيق نتيجة ُمماثلة. لكن 
في الواقع، يفترض بأي عملّية خلق للوظائف أن ت�كون ضمن المكّونات 

األساسّية ألي سياسة أو آلّية اقتصادّية تعتمدها الحكومة الُمقبلة.

سامي محروم، أستاذ في جامعة بروكسل الحّرة )VUB(، وُمدير االستراتيجّية والبحوث 
في مؤّسسة دبي المستقبل، وزميل السياسات في معهد عصام فارس في الجامعة 

األميركّية في بيروت.
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 نحو نموذج اقتصادي جديد 
للــبنــــــــان

أصدر حاكم مصرف لبنان، رياض سالمة، تعميًما في الرابع من كانون 
األّول/ ديسمبر الحالي، وضع بموجبه سقًفا لمعّدالت أسعار الفائدة 

الممنوحة على الودائع المصرفّية بالدوالر األميركي والليرة اللبنانية. 
وأيًضا، تّم تناقل أخبار أخرى تفيد بأن مصرف لبنان قد يصدر تعميًما 

آخر يعطي بموجبه غطاًء رسمًيا للقيود المالية غير الرسمية )السحب 
والتحوي�ل( التي تنّفذها المصارف التجارية حاليًا بقرارات صادرة عن جمعية 

مصارف لبنان.

في الواقع، تنّص مقّدمة الدستور اللبناني، التي أضيفت بعد اتفاق 
الطائف في العام 199٠، على أن النظام االقتصادي في لبنان هو نظاًما 

ا، يكفل المبادرة الخاّصة والملّكية الخاّصة. انطالًقا من هنا، برزت  حرًّ
إشكالية كبيرة حول مدى شرعّية اإلجراءات غير الرسمّية التي قامت بها 
المصارف التجارية، ال سّيما أن جمعية مصارف لبنان ت�أّسست في العام 

1959، بعد أربع سنوات من صدور قانون النقد والتسليف الذي أنشأ 
مصرف لبنان، بموجب قانون الجمعّيات الصادر في العام 19٠9، والذي ال 

يمنحها، بطبيعة الحال، الحّق في إصدار تدابير مماثلة وتنفيذها. من هنا، 
قد يحاجج البعض بأن كّل ضوابط رأس المال غير دستورية، لكن على الرغم 

من ذلك، ت�تطّلب عملية قوننتها تشريًعا من مجلس النواب وليس مجّرد 
تعميم يصدره مصرف لبنان.

اعتاش النموذج االقتصادي اللبناني، حّتى اآلن، من التدّفقات الحّرة 
لرأس المال، ومن تحويالت المغترب�ين اللبنانين واالست�ثمارات األجنبية 
المباشرة، وأيًضا عبر االعتماد الُمفرط على قطاع السياحة والخدمات. 
لذلك، تلعب المصارف التجارية دوًرا محورًيا في النموذج االقتصادي 

الحالي، كونها مسؤولة عن تموي�ل العجز البنيوي في الموازنة العاّمة، 
وتغطية العجز التجاري، وإقراض اأُلسر واألفراد لتعويض ركود الرواتب 

وانخفاضها في القطاع الخاّص، وتوفير خطوط ائ�تمان مختلفة للمقاولين 
والمستشفيات والموّردين الحكومي�ين الذين ينتظرون، عادًة، فترات 

طويلة للحصول على مستحّقاتهم الناجمة عن الخدمات المقّدمة. بمعنى 
أوضح وأبسط، تعّد المصارف التجارية محّرك هذا االقتصاد المدولر والهّش، 

المدمن على العمالت األجنبية، والذي يعتمد على النمّو المستمر في 
الودائع المصرفية.

استفاد النموذج االقتصادي في فترة ما قبل الحرب األهلية، بشكل كبير، 
من الحروب واالضطرابات السياسية في المنطقة، ال سّيما بعد حرب 

العام 1948 التي أّدت إلى احتالل فلسطين وتحّول التجارة من ميناء حيفا 

إلى مرفأ بيروت، ومن ثّم هجرة رأس المال السوري إلى لبنان نتيجة 
االنقالبات المت�تالية في سوريا وسياسات الت�أميم، والحًقا إصدار البرلمان 
اللبناني قانون السّرية المصرفية في العام 195٦ لجذب رؤوس األموال 

العرب�ية. أّما النموذج االقتصادي بعد الحرب األهلية، فقد اعتمد على 
سعر صرف ثابت، وتدّفق حّر في حركة رأس المال وأسعار فائدة مرتفعة 

لجذب األموال من الخارج وضمان نمّو مستمر في الودائع المصرفية. 
إلى ذلك، يعّد العجز المستمّر في ميزان المدفوعات المؤّشر الرئيس 

لتخّبط هذا النموذج وعدم قابليته وقدرته على االستمرار. لكن بدالً من 
التعامل مع أوجه القصور المالية والنقدية الرئيسية، التي أّدت إلى عجز 
مزدوج )عجز في الموازنة وكذلك في ميزان المدفوعات(، ُرِفعت أسعار 
الفائدة لجذب المزيد من األموال من مصادر جديدة، وأجرى مصرف لبنان 

العديد من الهندسات المالية لزيادة االحتياطيات األجنبية. بحيث أّدت هذه 
التدابير إلى زيادة االلتزامات بالعمالت األجنبية، ومزاحمة االست�ثمارات 
الخاّصة وإخراجها، وخفض سيولة المصارف التجارية بالعمالت األجنبية 

وزيادة إمكانية تعّرضها ألي إخفاق في سداد سندات الدولة بالعمالت 
األجنبية )يوروبوندز(.

عملًيا، يعلن التعميم األخير الصادر عن مصرف لبنان نهاية النموذج 
االقتصادي الذي اعُتِمد منذ تسعينّيات القرن الماضي، إذ لم يعد لبنان 
قادًرا على الحصول على تدّفقات مستمّرة لرأس المال لتموي�ل العجز 
التجاري والعجز في المالية العاّمة، ال سّيما بعدما انكسرت الثقة بين 

المصارف التجارية وعمالئها، إذ لم يعد المست�ثمرون والمغتربون يثقون 
بأن أموالهم ست�كون آمنة في المصارف اللبنانية بعد اآلن، وهو ما 

يتطّلب جيالً، على األقل، لت�تمّكن المصارف من التعافي واستعادة الثقة.

في الواقع، انكسرت هذه الثقة في السابق، عندما أّدى انهيار بنك 
“إنترا” في العام 19٦٦ إلى اهتزاز النظام السياسي وارتفاع نسبة 

انعدام الثقة بين مختلف األحزاب السياسية. في حينها، وضعت نظريات 
مختلفة لتفسير سبب انهيار هذا المصرف، الذي أّسسه يوسف بيدس 

في العام 1951 وكان يستحوذ على نحو 15% من مجمل الودائع المصرفية.

في أعقاب انهيار “إنترا”، أعاد المصرف المركزي والحكومة اللبنانية 
هيكلة البنك ليصبح “شركة إنترا لالست�ثمار”، المملوكة حالًيا من المصرف 

المركزي وعدد من المساهمين السابقين في بنك “إنترا”، ومعها 
شركات أخرى كان يمتلكها البنك مثل شركة طيران الشرق األوسط 

وكازينو لبنان. واألهّم من ذلك، تّم انشاء هيئات رقابية وناظمة في 

خليل جبارة  | الجمعة، 20 كانون األول/ديسمرب 2019
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العام 19٦7 لتجّنب مواقف مماثلة، وهي لجنة الرقابة على المصارف 
والهيئة المصرفية العليا ومؤّسسة ضمان الودائع. لكن المثير للسخرية، 

راهًنا، هو أن الهيئة المصرفية العليا غير قادرة على االجتماع، اليوم، 
لت�أدّية مهامها، ألن الحكومة السابقة لم تستطع تعي�ين نواب ُجدد لحاكم 

مصرف لبنان بسبب الخالفات على أسماء المرّشحين بين األحزاب السياسية.

اليوم، هناك حاجة لتصميم نموذج اقتصادي جديد وواضح. وهنا، ال يمكن 
للمرء إال التساؤل عّما إذا كانت النخبة السياسية الحالّية والسلطات 
المالّية لديها اإلرادة والقدرة على إدارة مثل هذه العملية الصعبة، 

خصوًصا وأن هذا النموذج يتطّلب تنظيمات وتشريعات جديدة، من بينها، 
وضع حّد أقصى وسقف لنسبة تموي�ل االلتزامات المالية الحكومية 

المسموح بها من قبل مصرف لبنان، وفرض مجموعة من التدابير للحّد 
من تضارب المصالح بين المصارف التجارية والسلطات المالية الرسمية، 
ووضع آليات أفضل تسمح باإلفصاح الدوري والنشر المنتظم للميزانية 

السنوية لمصرف لبنان كي ال ت�ت�كرر أخطاء الحاضر مستقبالً.

خليل جبارة، أستاذ وخبير في الشؤون اإلدارّية واالقتصاد السياسي والتنمية المحلّية 
والسياسات العاّمة، وزميل السياسات في معهد عصام فارس في الجامعة األميركّية 

في بيروت.
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تشريعات تعيق الُمواَطنة؟ 
أهمية إقرار قانون يكفل حّق 

 النساء اللبنانيات بمنـــــــح
الجنسية أُلسرهــّن

فاطمة الموسوي  |  الجمعة، 18 كانون الثاني/يناير 2019

يخضع القانون اللبناني لحزمة من التشريعات التي ال تزال ت�تعارض مع 
إلتزامات لبنان تجاه قضايا حقوق اإلنسان. ولعّل أبرز المتضّرري�ن من هذه 

التشريعات هّن النساء كمكّون إجتماعي، تنظر إليه قوانين كثيرة بعين 
التحّيز، واإلقصاء والتمي�يز. تصف الحركة النسائية هذا المنظور القانوني 
على أنه متعارض مع الحقوق األساسية التي نّص عليها الدستور وأنه 
ينظر لفئات كثيرة، أبرزها النساء، كمواطنات من الدرجة الثانية بصفة ال 

يعّول فيها على ت�أسيس مفهوم كّلي للمواطنة. من أبرز القضايا التي 
تعتبر من تبعات الالمساواة المكّرسة في التشريع اللبناني هي قضية 
حّق المرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لزوجها وأوالدها في حال زواجها 

من رجل غير لبناني. علمًا بأن هذا التشريع الذي يأتي في سياق الئحة 
طويلة من التشريعات التي ال تحمي النساء في مواضع العنف األسري 
والعام، واإلرث، والحضانة، والطالق، والضمان االجتماعي، والعمل، إال 
أن لهذا التشريع مساس مباشر بعالقة النساء كمواطنات مع بلدهّن 

وما يترتب على ذلك من ت�أثير على حصولهن على حقوق أخرى ال تخلو 
نفسها من التمي�يز. ُيبنى التعريف القانوني للجنسية من منظور القانون 

الدولي على أنه “رابطة قانونية بين الفرد والدولة، عن طريقها 
يصبح الفرد مواطنًا يتمتع بحقوق المواطنة داخل الدولة التي يحمل 
جنسيتها” وبالتالي فإن ما يمكن أن   يؤمنه هذا الحّق، يلغيه غيابه.

الحاجة إلى تغي�ير قانون الجنسية الحالي: تمي�يز واضح وتحفظ على 
االلتزامات الدولية

يمنح قانون الجنسية اللبناني الصادر عام 19٢5 الحّق للرجال اللبناني�ين 
المتزوجين من غير لبنانيات بإعطاء الجنسية اللبنانية لزوجاتهم بعد 
مرور سنة على تسجيل الزواج. كما أن لكّل طفل ُولد ألب لبناني أو 

على األراضي اللبنانية من غير تابعّية ألي جنسية أخرى، أو من والدين 
مجهولين أو والدين مجهولي الجنسية الحّق بالحصول على الجنسية 

اللبنانية. بالمعنى نفسه، يحجب هذا القانون حّق إعطاء الجنسية ألطفال 

النساء اللبنانيات المتزوجات من غير لبناني�ين وألزواجهن، مع إمكانية منح 
الجنسية ألطفال اللبنانيات المولودين آلباء مجهولين، مما يطرح مفارقة 
غير منطقية في منح هذا الحّق وفي االستجابة للدستور لجهة مساواة 

المرأة والرجل. وعلى الرغم من أن لبنان قد وّقع على جملة من 
االتفاقيات كاتفاقية حقوق الطفل، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 

والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية واالتفاقّية 
الدولّية للقضاء على جميع أشكال التمي�يز العنصري، فإنه تجاهل حّق 
منح الجنسية لألزواج واألطفال الذي تنّص عليه هذه االتفاقيات. كما 

أنه صادق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف والتمي�يز ضد 
النساء CEDAW إال أنه تحفظ على البند التاسع المتعّلق بحّق المرأة منح 
جنسيتها لزوجها وأوالدها، مما يستدعي العمل الحثيث من أجل مالقاة هذه 

االلتزامات في سعّي حقيقي لردم الهّوة القانونّية بين الرجال والنساء.

تبعات الحرمان من الجنسية  

لإلجراءات المترتبة على هذا القانون تبعات حياتّية يومّية صعبة ترافق 
المرأة اللبنانية وعائلتها فتبدأ المعاناة وال تنتهي عند حّق اإلقامة على 

األراضي اللبنانية وما يرافق ذلك من إجراءات وتعّهدات وت�أمين وثائق 
بشكل دوري وُمنهك. تستمّر هذه الت�أثيرات لتصل إلى الحّق في الرعاية 
الصحية والحّق في الطبابة واللجوء إلى التغطية التي عادة ما تؤمنها 

الدولة اللبنانية لمواطنيها فُيحرمون منها أيضًا ويتحملون ت�كاليف العالج 
بشكل كامل. كما لها تبعات على تعليم األوالد والعمل، إذ ُيحرم الزوج 
من العمل وُيحرم األبناء من ممارسة مهن عديدة فيّتجهون في كثير 

من األحيان إلى مغادرة لبنان نهائًيا. وال ينتهي األمر هنا إذ تبرز مشاكل 
حّق الملكّية، ونقل العقارات وتوزيع اإلرث وما يترافق معها من مشاكل 

إدارّية وقانونّية.
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التمّعن في ظاهرة التجنيس السياسي

ألسباب سياسية وإقليمية، برزت في العقود األخيرة عمليات وطروحات 
عديدة للتجنيس السياسي لعّل أبرزها مرسوم عام 1994 الذي قضى 

بمنح الجنسية اللبنانية آلالف األشخاص المقيمين على األراضي اللبنانية 
دون أن يشمل اللبنانيات المتزوجات من غير لبناني�ين. كما وصدر في عام 
٢٠18 مرسوم آخر للتجنيس مستبعدً� من جديد أسر النساء اللبنانيات على 
الرغم من أن هذا المرسوم وغيره ال يعتمدون على معاي�ير الوالدة على 

األرض، أو صلة الدّم والزواج من أجل منح الحّق في الجنسية.

الرّد على التهوي�ل الديمغرافي والطائفي

في خضّم هذا التوجه المستمّر نحو التجنيس السياسي، يتعالى الصوت 
لدى السياسي�ين أنفسهم الذين يؤيدون التجنيس السياسي عن التهوي�ل 

الديمغرافي تجاه منح اللبنانيات الحّق في إعطاء الجنسية، وربط 
المسألة دومًا بالوجود الفلسطيني في لبنان وأزمة النزوح السوري، 

معتبري�ن أن من شأن هذا القانون إذا ما تّم وضعه أن يشّكل “غلبة 
طائفية” في البلد مما قد يزيد المشاحنات في ظل االنقسام الطائفي. 
خرجت دراسات عديدة قامت بها منظمات مجتمع مدني لُتبرز أن النسبة 

األكبر من األزواج غير اللبناني�ين هي من التابعية المصرّية )٢3٫5%(، 
واألردنّية )17٫٦%(، والعراقّية )9٫9%(، والفرنسية )8٫3%( بينما نسبة 

األزواج السوري�ين والفلسطني�ين هي أقل بكثير مما يتّم تداوله. وبالرغم 
من ذلك، فإن بعض الخطابات السياسية التي خرجت مؤخًرا لطرح حلولٍ 
كمنح هذا الحّق للنساء اللبنانيات “مع است�ثناء دول الجوار”  يشوبها 

المزيد من التمي�يز والتعّسف.

التحّركات المطلبّية والمبادرات القانونية

نشطت العديد من التحركات المدنية والقانونية من أجل استرجاع الحّق 
بالجنسية للنساء اللبنانيات. من أبرز التحّركات التي نشطت في هذا 

المجال، ت�أتي “حملة جنسيتي حّق لي وألسرتي” المنبثقة عن مجموعة 
األبحاث والتدريب للعمل التنموي. هذه الحملة التي بدأت في لبنان عام 

٢٠٠٠ وكانت سّباقة عرب�ًيا في المطالبة بحّق النساء في منح الجنسية، 
توّسعت إلى الكثير من الدول العرب�ية التي تمارس التمي�يز القانوني 
نفسه حيال النساء وقد نجحت في تعديل القوانين في معظم هذه 
الدول، بينما ال يزال لبنان السّباق في هذا التحّرك محرومًا من هذا 
الحّق. اعتمدت هذه الحملة على حشد الت�أي�يد لحّق النساء بالجنسية 

وقد نجحت في جعل القضية معروفة وواسعة على نطاق الرأي العام 
اللبناني ومؤخرً� في الدفع بمشروع قانون مت�كامل إلى مجلس النواب 

للمناقشة. تحركات وحمالت مناصرة أخرى انطلقت أيضًا في محاولة 
للدفع بهذه القضية إلى الواجهة. يرصد الناشطون في المجتمع 

المدني اللبناني أثناء متابعة تطور الخطاب السياسي تجاه قضية الجنسية 
أن هذه المسألة التي كانت سابًقا من المحظورات في النقاش العام، 

باتت اليوم موضع نقاش ال يمكن تجاهله، مّما يؤكد أن العمل الحقوقي 
المطلبي يسير قدًما باتجاه إقرار القانون وإن أّخرته الحسابات السياسية.

ماهي أطر المضي قدمًا نحو إقرار القانون؟

تبرز مسألة الجنسية كقضية تشريعية ال يمكن فصلها عن التجاذب 
والحسابات السياسية في لبنان، لذلك فالتشريع اللبناني مدعّو إلى 

التعاطي مع مسألة الجنسية كحّق أساسي ودستوري للنساء ال سّيما مع 
جملة المشاكل التي تواجههن وأسرهن بسبب الحرمان من هذا الحّق.

 في هذا اإلطار، نطرح النقاط الهامة التالية من أجل التعامل مع 
الوضع القائم:

1. على صعيد المؤسسات العامة: ضرورة توجيه توصيات للمرافق األمنّية 
والخدماتّية والمؤسساتّية اللبنانّية كاألمن العام اللبناني، ووزارة 

الصحة، والتعليم، والعمل، وصندوق الضمان االجتماعي بأخذ الخطوات 
الالزمة من أجل تسهيل أمور عائالت النساء اللبنانيات ومالقاة مطالبهم 
بانتظار إقرار قانون الجنسية الذي هو الضمانة الوحيدة والمرجّوة في 

هذا الموضوع.

2. على الصعيد السياسي: مع إبعاد التعاطي في موضوع الجنسية عن 
التجاذبات السياسية ومنطق التوطين والتعامل معه كحّق دستوري 

يضمن المساواة التاّمة بين النساء والرجال، باإلضافة إلى االلتزام 
بالمعاهدات واالتفاقيات الدولية المصادق عليها.

3. على الصعيد االجتماعي: أهمية العمل على نشر الوعي حول حقيقة 
هذه المسألة بمعزل عن األرقام والتضخيم وربط القضية بمسائل أخرى 

كالتوطين والنزوح. واإلضاءة على ما ت�تعّرض له النساء وأسرهّن من 
مشاكل بسبب هذا القصور القانوني.

4. على صعيد منّظمات المجتمع المدني: تعزي�ز تضافر الجهود المدنية، 
والحقوقية، واإلعالمية، والسياسية المتاحة واألكاديمية للمطالبة 

بإقرار هذا القانون ال سيما من خالل دحض اإلّدعاءات الديمغرافية التي 
تبرز األرقام الحقيقية خلف ملف منح الحّق بالجنسية.

فاطمة الموسوي، باحثة ومنسقة مشروع “برنامج الفاعلون في المجتمع المدني 
وصنع السياسات” في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في 

الجامعة األميركية في بيروت.
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هل لبنان مستعّد لـ"بكين+25"؟
َمسار حاِسم وحاجة إلى أصوات 

نسويــّة  قوّيــــة
لينا أبو حبيب  |  الجمعة، 3 أيار/مايو 2019

في تشري�ن الثاني/ نوفمبر 1994، راَفقُت معّلمتي من الَحركة النسوّية 
الُدكتورة مايتراي موكوبادهياي إلى حدٍث شّكل رّبما نقّطة التحّول 
لِنشاطي النسوّي الاّلحق. ففي ذلك الوقت، كانت منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا تستعد لما كان سُيصبح آخر مؤتمر عالمي لأُلَمم 
المّتحدة حول الَمرأة والذي ُعِقد في بِكين في أيلول/ سبتمبر 1995. 

الَحدث كان مُنتدى عّمان اإلقليمي التحضيري للمنّظمات غير الحكومّية 
والذي َدَمج بَدوره  أصوات الُمجتمع الَمدني المؤتمر العالمي الرابع 

لألمم المتحدة المعني بالمرأة )ُيشار إليه فيما بعد باسم مؤتمر بكين(. 

وكان من المتوّقع أن يكون ُمنتدى عّمان منّصة للمنّظمات غير الحكومّية، 
إاّل أّن المنّظمات النسوّية في المنطقة وجدت نفسها ت�كافح من أجل 

إيصال صوتها، خصوًصا أن المنتدى كان مليًئا بمنّظمات غير حكومّية 
ومنّظمات ُمجتمع مدني شبه مزّيفة، هي في الواقع تابعة لحكومات 

أو منّظمات دينّية. كان التوّتر واضًحا في األجواء إاّل أّن األصوات النسوّية 
كانت قوّية، واألهّم أّنها كانت موّحدة بشكلٍ لم تعتده الحكومات 

والمؤّسسات الدينّية. تشّكل "مجموعة 95 المغارب�ّية من أجل المساواة" 
مثال على ذلك، إذ شّكلت إئ�تالًفا رائًعا يضّم شبكة ُمتماسكة من 

المنّظمات النسوّية واألفراد من الجزائر والمغرب وتونس ودعت إلى 
إصالح قوانين األحوال الشخصّية الدينّية في البلدان الثالثة، باإلضافة 

إلى َمحكمة المرأة العرب�ّية التي شّكلت مثااًل آخر، فهي أنشئت في لبنان 
وأطلقت حملة إلقرار قوانين تحمي النساء من العنف ونجحت في إيصال 

هذه القضّية إلى مقّدمة النقاشات في عّمان و بكين. كان السياق 
العالمي مواتًيا إلطالق نقاشات نسوّية ُمماثلة. في الواقع، خالل تلك 
الفترة، كان المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان )في�ينا، 1993( والمؤتمر 
الدولي للُشعوب والتنمية )القاهرة، 1994( من أبرز اإلنجازات الحقوقّية 

المحّققة، إذ أّديا إلى االعتراف الدولي بحقوق المرأة باعتبارها جزًءا 
ال يتجّزأ من حقوق اإلنسان، واإلقرار بأّن العنف ضّد المرأة هو انتهاك 
لحقوق اإلنسان. لقد شّكلت هذه اإلعالنات مكسًبا كبيًرا للحركات النسوّية 

ا للوصول إلى نتائج ُمؤتمر بكين في حينها. والنساء في العالم ومدخاًل مهمًّ

عندما اجتمع العالم في بكين في أيلول/ سبتمبر 1995، َشهدنا تعبئة 

هائلة وغير َمسبوقة شّكلتها أصوات النساء، وكانت تهُدف إلى إحقاق 
الُمساواة والتنمية والسالم )الركائز الثالث األساسّية لُمؤتمر بكين(. 

على َمدار أسبوعين، شارك 4٫995 مندوًبا رسمًيا من 189 دولة بالتشاور 
مع 4٠35 ممثاًل من ٢٦٠٢ منّظمة غير حكومية، وبحضور 3٢45 عضًوا 

من الَصحافة، ونحو خمسة آالف موّظف من اأُلَمم المّتحدة والوكاالت 
الدولّية كُمراقبين ، وعملوا على إصدار منهاج عمل بكين.

في النهاية، تّم وضع خارطة طري�ق للُمساواة الجندرّية ذات َمعالم 
ُمشتركة وخطط عمل محّلية وإقليمّية ودولّية بالتوازي مع آلّيات إبالغ 

ومساءلة. وكذلك تّم إنجاز اإلعدادات المؤّسساتية )وهو ما أصبح ُيعرف 
بـ"اآللّيات الوطنّية المعنّية بالمرأة"(، وحّددت مسؤولّياتها وخّصصت 
لها الموارد، بما في ذلك االست�ثمار في بناء المهارات واإلعدادات 

التنظيمّية لـ"تعميم ُمراعاة الَمنظور الجنساني". 

في "َلحظة بكين " شارك َحوالي ٢٠ ألف رجاًل وامرأة في تحقيق هذا 
اإلنجاز العالمي الُمشترك. إاّل أّن هذه اللحظة لم تدم كثيًرا، إذ سرعان 

ما تصّدرت الصراعات العالمّية واألزمة المالّية والتحّوالت السياسّية نحو 
اليمين وإلى أنظمة أكثر تحّفًظا، ما أّدى إلى تجاوز األمن العسكري 

لحقوق اإلنسان على سّلم األولوّية. وبالتالي، لم يسهم منهاج عمل 
بكين واتفاقّية القضاء على جميع أشكال التمي�يز ضّد المرأة والتي وّقع 

عليها لبنان في العام 199٦، لكونهما وثائق غير ُملزمة، في جعل حقوق 
المرأة حقيقة مكّرسة على الرغم من التقّدم الُمحرز في إصالح الُنصوص 

القانونّية.

اآلن، وبعد ُمرور نحو أربع وعشري�ن عاًما على مؤتمر بكين، تّم اإلعالن 
عن ُمنتدى بكين+٢5 العالمي للمنّظمات غير الحكومّية، خالل األسبوع 
الماضي، في ُمنتدى تونس للُمساواة بين الجنسين. اجتمع نحو 5٠٠ 

َمندوب )ُمعظمهم من الُمنّظمات غير الحكومّية( من 8٠ دولة في تونس 
العاصمة )من ٢4 إلى ٢٦ نيسان/ أبري�ل( لبدء التحضيرات، التي ست�تّوج 

بانعقاد ُمنتدى عالمي للمنّظمات غير الحكومّية في صيف ٢٠٢٠، وتهُدف 
إلى إعطاء قّوة دفع لمنهاج عمل بكين ومّده بروح جديدة، وكذلك خلق 
حوار هادف بين أجيال النساء الّلواتي كّن جزًءا من الُمؤتمرات العالمّية 
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السابقة َحول الَمرأة والجيل الجديد والّلواتي ُتعّد ُمشاركتهن حاِسمة 
لتشكيل نسوّية الُمستقبل. ومن المتوّقع أن يقّدم الُمنتدى العالمي 
للمنّظمات غير الحكومّية، والذي ُيشار إليه باسم " بكين+٢5" )احتفااًل 
بالذكرى السنوّية الخامسة والعشري�ن النعقاد مؤتمر بكين(، وثيقة 

تعكس تطّلعات النساء في جميع أنحاء العالم، وست�كون بمثابة خارطة 
طري�ق جديدة لالعتراف بالحقوق وإحقاق الُمساواة. وكذلك من المتوّقع 

أن تقوم لجنة األمم المّتحدة للمرأة، وهي الجهة الرئيسّية الداعية 
لهذا الحدث، بتوجيه مطالب النساء في تونس إلى بكين+٢5، إلى 

الجمعّية العاّمة لألمم المّتحدة التي سُتعقد في أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٠. 

ُتعتبر خارطة الطري�ق المؤّدية إلى بكين+٢5 ُمثيرة ومحفوفة بالمخاطر 
في آنٍ مًعا، إذ ال يوجد ما يكفي من الموارد والوقت للتحضير. في 

حين أن التدهور العالمي في حقوق اإلنسان، واالتجاهات السياسّية 
واالجتماعّية الُمحافظة، ست�كون بِمثابة رادع عنيف ضّد تحقيق أي تقّدم 

نحو الُمساواة. وهذا األمر ينطبق على لبنان بشكلٍ خاّص، ألّنه حّتى اآلن، 
ال يوجد سوى القليل من اإلشارات الجّدية حول التحضير للُمؤتمر وإعداد 

أجندة عمل نسوّية ُمتماسكة. 

ما الذي ُيمكننا فعله للت�أثير على هذه العملّية؟

 البحث في تاري�خ سلسلة ُمؤتمرات األمم المّتحدة َحول المرأة:   
كيف حدثت، ما هي التحّديات، ما هي النتائج، ومن هم الفاعلون؟

العمل مع المنّظمات النسائّية المحّلية واإلقليمّية والعالمّية التي   
كانت جزًءا من هذه المؤتمرات، وتفعيل الحوار والتواصل بين األجيال 

بوصفها شرًطا ال غنى عنه للتقّدم.

معرفة كيفّية استعداد الحكومة لهذا المؤتمر، وفتح قنوات اتصال مع   
المسؤولين المعني�ين والمؤّسسات العاّمة إلنجاز إعداد أفضل وأكثر 

استنارة حول المؤتمر.

الُمشاركة في إعداد التقاري�ر مع الهيئات التي تعمل مع المنّظمات غير   
الحكومّية، بهدف تزويدهم بآراء وحقائق وتحليالت ورؤى حول واقع 

المرأة الفعلي.

الُمشاركة بفعالّية في الُمشاورات المحّلية واإلقليمّية التي ستنّظم   
قري�ًبا في لبنان ومنطقة الشرق األوسط.

إنتاج األبحاث وت�كوي�ن معرفة نسوّية، وال سّيما َحول القضايا الحرجة   
التي ُحذفت من إعالن بكين، ويشمل ذلك َتوسيع تعريف النوع 
االجتماعي الذي كان ُينظر إليه في عام 1995 على أّنه ثنائي.

الَتعبئة والتنظيم بهدف الُمشاركة، بصورة ناشطة أو ُمعّطلة حيُث   
يجب، في هذه المجاالت والفرص الناشئة، والتي من المتوّقع أن ت�كون 

ُمعادية لحقوق النساء والُمساواة.

لينا أبو حبيب، خبيرة في السياسات والممارسات اإلنمائية وقضايا الجندر
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األحوال الشخصية في لبنان: 
فضاء عصّي على الدولة 

والقانــــون
منار زعيتر  |  الجمعة، 23 آب/أغسطس 2019

لمى، فاطمة، ريتا، ندى، زينة … قبلهن كثيرات وبعدهن سنسمع عن 
كثيرات أخريات، نساء من بالد األرز لبنان، عشن قصًصا كنَّ فيها ضحايا ظلم 

وعنف وهدر سافر للكرامة اإلنسانية.

نتضامن معهن، ونحن نمّر بشكل عابر على مآسيهن في زحمة حياتنا 
االجتماعية المثقلة بالهموم والمشاكل، نعّبر عن تضامننا معهن 

بالعاطفة والكلمات والبيانات التي ننثرها على صفحات مواقع التواصل 
االجتماعي، ثم سرعان ما تعيدنا طاحونة األحداث اللبنانية إلى يومياتنا 
الرتيبة. دوامة مآٍس وقصص بتنا معها قادري�ن على هضم أية مأساة 

أو حادثة مهما كانت أبعادها االنسانية واالجتماعية والسياسية 
واالقتصادية خطيرة.

يتبين لنا عبر التاري�خ وخاصًة في ظل األحداث األخيرة أن الدولة في 
لبنان تنظر إلى رعاياها بمنظاري�ن مختلفين، فالنساء بنظرها هن 

مواطنات درجة ثانية وفي غالب األحيان رعايا، ت�تحكم بهن منظومة 
دينية وثقافية واجتماعية، تضعهن دوًما وأبًدا في مرتبة الخضوع 

والطاعة، بينما تعطي الرجال صالحية الت�أديب والقوامة. تنّصلت الدولة 
من واجبها بحمايتهن، عندما ارتضت لنفسها أن ت�كون في حلٍّ من تنظيم 
قوانين األحوال الشخصية بحجة أن األمر”ليس لي” بل للمذاهب الدينية 

ومرجعياتها السياسية التي ت�تحكم بالحّيز الخاص لألفراد في سبيل 
الحفاظ على إمتيازات و”حقوق الجماعات الطائفية”.

ال ندري ما هو الوصف الذي يمكن إطالقه على تعاطي الدولة مع 
الطوائف واالنكفاء وراء الحياد القانوني السلبي المستمر منذ عقود. 

لكن أًيا يكن التوصيف تبقى نتيجته واحدة، إنه الحياد الذي أدى إلى:

اًل: أوَّ

 تعزي�ز سلطة المتحّكمين العلني�ين بالمحاكم الدينية ونقصد بهم   
رجال الدين، والمتحّكمين الخفّي�ين -إنما الفعلّي�ين- ونقصد بهم رجال 
السياسة. كما أدى هذا الحياد إلى تعميق الشرخ األفقي وتوسيع 

االنقسام بين فئات المجتمع اللبناني.

إنَّ طبيعة النظام السياسي اللبناني منحت الطوائف الحق في   
ة باألحوال الشخصية وكّرست ذلك دستورًيا،  تشريع قوانينها الخاصَّ

ولكن الذهاب بعيًدا بهذا الحق أسقط مبد�أ دستورًيا آخر هو مبدأ حرية 
االعتقاد الُمكرَّس في مقدمة الدستور وفي مادته التاسعة. إن هذا 
المبدأ يعني إنه رغم تمّتع مختلف الطوائف الدينية بحق الحكم وفق 
ة لألحوال الشخصية، إالَّ أنها ال ت�تمتع بحق حصري في  قوانينها الخاصَّ

تنظيم الشؤون الشخصية للفرد.

ثانًيا:

تغليب الُهوية الطائفية على حساب ُهوية الدولة المدنية الواحدة 
الموّحدة. إضافة إلى كونه حّد من قدرة التشريع في مجاالت عدَّة، 
وخاصًة صون حقوق النساء والحريات الفردية، والتمّسك بمفهوم 

االنتظام العام الذي يرد في أكثر من مادة من مواد الدستور. إن الحياد 
القانوني الذي اعتمدته الدولة حيال أنظمة األحوال الشخصية أدى أيًضا 

إلى عدم انسجام التشريعات مع مقاربات ومفاهيم حقوق اإلنسان، 
وسمح لهذه القوانين بإدارة كل تفاصيل حياة الفرد اللبناني وال سيما 

حياة النساء المتزوجات والفتيات وحتى الطفالت، وجعل من مبدأ 
ا بسبب الفجوات المرتبطة بآلية الرقابة  دستورية القوانين مبًدأ هشًّ

والطعن بدستورية القوانين.

لم يقف األمر عند حدِّ الحياد ولكنه امتدَّ إلى حدَّ جعل الفضاء المدني 
فضاًء مرفوًضا. نتلمس ذلك من خالل إغفال وتهميش وإقصاء خيارات 

ومقاربات وقناعات مجموعات متنوعة من اللبنانين ترغب بإقرار مظلة 
القانون المدني لألحوال الشخصية. إنَّ المرسوم رقم ٦٠ ل.ر عام 193٦ 

ينّظم الطوائف ويعترف بها ويعطيها االختصاص في قضايا األحوال 
الشخصية الخاصة بها، إال أنه أيًضا يعترف باألفراد الذين ال طوائف لهم 

ويساوي بينهم وبين باقي المواطنين، كما يمنحهم الحقَّ باختيار 
القانون المدني إلدارة شؤونهم الخاصة. ولكن على أرض الواقع هنالك 

 رفض لتطبيق هذا القانون.
لقد أثبتت الممارسة قدرة الطوائف في تعطيل تطوي�ر التشريعات 

الخاصة باألسرة أو بقضايا النساء. أفضل مثال على هذا هو قانون حماية 
المرأة وسائر أفراد األسرة من العنف األسري المعروف بالقانون ٢93 
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الذي منح األولوية لقوانين األحوال الشخصية عند وجود أي تعارض معه.
ترك هذا الواقع أثره على مسار تعاطي الدولة مع قضايا النساء، وجعله 
، يظهر ذلك على  تعاطًيا شكلًيا ال يالمس جوهر معاناة النساء وقضاياهنَّ

المستوي�ين النيابي والحكومي:

أ ُيكرِّس    اًل: على المستوى البرلماني نحن أمام مسار تشريعي ُمَجزَّ أوَّ
مقاربة “أفضل الموجود”، في ظل غياب للرؤية التشريعية الواضحة، 
سقة والمت�كاملة، بمقابل طغيان مقاربة ال تالمس قضايا األسرة  المتَّ

 وترفض اتخاذ أي إجراء وأية تعديالت حتى على جزئيات مثل قضية 
تزوي�ج الطفالت.

ثانًيا: على مستوى الحكومي وما تقّره من خطط واستراتيجيات، نحن   
نواجه فهًما مجتًزأ أيًضا لمقاربات الدفع بالمساواة وإلغاء التمي�يز 

وحماية النساء من العنف والفصل بين الحّيزي�ن العام والخاص، ولناحية 
ضعف إدراك إثر منظومة األحوال الشخصية على ميادين حقوق النساء 

اإلنسانية، حيث باتت عبارة “تمكين النساء” أحد شعارات المرحلة خارج 
سياق إدراك الحاجة إلى تعديل البنى والهياكل بشكل أّولي. صحيح، أنَّ 
مسار قوانين األحول الشخصية يبدأ ضمن حيز االسرة، ولكنه يمتد الى 
الشــارع والجامعــة ومــكان العمل ومركز الحزب والنقابة والمؤسســات 

ًســا للتحرش الجنســي  الرســمية والبرلمان وكل الفضاءات العامة، مؤسِّ
واالتجار بالنســاء واالغتصاب وإقصاء النســاء عن مواقع القرار 

السياسي واالقتصادي.

إنَّ هذا الحياد ليس أمًرا شكلًيا بل هو مسار بنيوي فيه الكثير من 
المظاهر والمؤشرات ومنها، أوالً إشكالية عدم تدوي�ن جميع الطوائف 
الدينية قوانينها، وتقديمها إلى البرلمان للموافقة عليها أو تعديلها. 
ثانًيا، إستقالل المحاكم الدينية عن النظام القضائي للدولة. رغم ارتباط 

المحاكم الشرعية والمذهبية بمجلس الوزراء وبوزارة العدل إالَّ أنها 
ت�تمتع بهامش واسع من االستقاللية، حيث االرتباط الوحيد يتمثل بالناحية 

المالية فحسب.

كما أن الهيئة العامة لمحكمة التمي�يز مخولة النظر في أي قرار مبرم 
صادر عن محكمة مذهبية أو شرعية لعدم اختصاصها أو لمخالفة قرارها 

صيًغا جوهرية ت�تعلق بالنظام العام، وليس لها الحق أن تنظر في 
 توافق القوانين الدينية مع أحكام النظام العام.

إن استقالل المحاكم المذهبية يخالف التزامات لبنان الدولية مثل 
منظومة القانون الدولي لحقوق االنسان واتفاقية القضاء على جميع 

أشكال التمي�يز ضد المرأة التي ُتلزم الدول بإدماج مبدأ المساواة بين 
الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها األخرى، واتخاذ التدابير 

المناسبة، تشريعية كانت أوغير تشريعية، لحظر كل تمي�يز ضد المرأة.

كما يشكل إستقالل المحاكم الدينية مخالفة اللتزامات لبنان ألحكام 
اتفاقية “في�ينا” حول قانون المعاهدات التي تعطي الغلبة دائمًا 
لالتفاقية في حال تعارض االتفاقية مع التشريع. يتوافق الواقع 

القانوني اللبناني مع هذه االتفاقية الدولية من خالل نص المادة ٢ 
من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني التي تؤكد سمو أحكام 

المعاهدات الدولية على أحكام القانون الوطني.

 لنعد إلى قصص بطالتنا الموجعة التي تشكل أمثلة لمسار طوي�ل 
ومعقد من قمع النساء وانتهاك أبسط حقوقهنَّ اإلنسانية ضمن دورة 
حياتهن الكاملة. البداية مع إجازة جميع المكونات الدينية الزواج للفتيات 

دون سن الثامنة عشرة. يلي ذلك مجال الحقوق والمسؤوليات الذي 
ينحاز للنظام األبوي والذكوري على حساب النساء، األمر الذي يضعفهنَّ 

. وي�جعلهنَّ عاجزات عن مقاومة العنف الممارس عليهنَّ

كما تواجه النساء في مختلف الطوائف عقبات للحصول على الطالق أو 
فسخ الزواج أو البطالن. إنما المشكلة األكبر هي تلك المتعلقة بمجالي 
الوصاية وحضانة األطفال. حق الوالية يعود إلى األب بمفرده، وإلى الجد 

 من بعده.
 أما بشأن أحكام الحضانة فهي تختلف بين الطوائف، كما تختلف بين ذكر 

وأنثى ضمن مذاهب الطائفة الواحدة. وقد أدى هذا الوضع الظالم 
بحق النساء إلى تحاشي العديد منهن الوصول إلى الطالق، وفي بعض 

الحاالت تحمل العنف الجسدي والمعنوي والجنسي بسبب الخوف من 
خسارة حضانة أطفالهن. كما تواجه العديد منهن مشكالت على مستوى 

تنفيذ أحكام الحضانة وحق مشاهدة أطفالهن.

ال يمكن إغفال التمي�يز الالحق بالنساء في موضوع الميراث. تمي�يز يكرسه 
إما النص عند بعض الطوائف، وإما مخالفة القواعد اإلرثية الواضحة عند 

طوائف آخرى.

زوجات ُيغتصبن، طفالت يتّم تزوي�جهنَّ مبكًرا، أمهات ُيحرمن من أطفالهن 
ويتم زجهنَّ في السجون، منفصالت عن أزواجهن يطلبن الطالق فيقضين 

نصف حياتهن في أروقة المحاكم الدينية للحصول على الحرية، نساء 
يتنازلن عن حقوقهن في الميراث، وفتيات ومتزوجات يتعرضن للعنف 
المعنوي والجنسي دون القدرة على اإلفصاح، أمام كل هؤالء  يكون 
العجز عن صياغة توصيات ت�تصل بالدستور أو بمنظومة التشريعات أو 

بسياق وصول النساء إلى العدالة، أمًرا موجًعا ومخزًيا لنا جميًعا وداللة 
على عجزنا عن تحوي�ل الكرامة اإلنسانية من مجرد مبدأ إلى حقيقة واقعة.

منار زعيتر، باحثة مشاركة في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية 
في الجامعة األميركية في بيروت



سلسلة مقاالت الرأي حول السياسات العاّمة في لبنان والمنطقة

 عفًوا أيها القانون! 
هل تخترق الحركة النسائية في 

لبنان “حضانة” المؤسسة الدينية؟
فاطمة الموسوي   |  الجمعة، 11 تشري�ن األول/أكتوبر 2019

إلى روح نادين جوني وأرواح أمهات ال زلن على قيد الحياة

ماتت نادين جوني، الناشطة اللبنانية التي قضت السنوات الماضية من 
حياتها ُمنخرطة في معركة مطّولة مع المحكمة الشرعّية الجعفرّية 
ها وحّق نساء أخريات في الحصول على شروط حضانة  دفاًعا عن حقِّ

أفضل. رحلت نادين وخرج الموضوع إلى النقاش العام من جديد بزخٍم 
غاضٍب هذه المّرة. وقد ال ت�كون قضّية الحضانة أبرز ُهموم المواطن 
اللبناني حالًيا في ظّل ما ُيتداول من “انهيار وشيك لليرة اللبنانية 

أو العملة الوطنية” وفي معرض الت�أزم االقتصادي الحاّد ناهيك عن 
أزمات اجتماعية وسياسية تعصف بالمشهد العام، لكنها حتًما الكابوس 
اليومي الثقيل الرازح فوق أكتاف الكثير من األّمهات اللبنانيات اللواتي 

ُحرمن حضانة أبنائهن بفعل قوانين األحوال الشخصّية.

والحضانة بإطارها االجتماعي َليست قضّية نضالية كالسيكية يّتجه إليها 
انتباه الممّولين والمانحين أو المنابر اإلعالمّية الساعية وراء السبق 

الصحفي – إال إذا ترافقت مع معالم “فضيحة” – لكنها حتًما من القضايا 
الشائ�كة التي ال ُتنتهك فيها حقوق المرأة كأّم فحسب بل حقوق الطفل 
أيًضا. ُتطرح، اليوم الكثير من التساؤالت حول اأُلسس القانونية والفقهية 

حيال هذه القضية اإلشكالية باإلضافة إلى حّيز اإلصالحات الممكنة في 
ظل تعدد القوانين التي ُتبنى عليها قرارات الحضانة. وال بّد، أثناء الحديث 
عن موضوع الحضانة، من وضع النقاش في قالبيه الحقوقي والمطلبي 

المتمايزي�ن، إذ لجأت بعض الجمعيات في الحركة النسوية اّللبنانية إلى 
محاولة اإلصالح داخل المؤّسسة الدينية بموازاة استمرار سعي جمعيات 

أخرى من أجل إقرار قانون مدني موحد يحّد من تدخل السلطات الدينية 
في الشؤون الشخصية لألفراد. 

وفي الوقت الذي ال يبدو فيه أن المساري�ن متعارضان، تصبح محاولة 
الجمعيات النسائية الساعية إلى اختراق المنظومة الدينية الفوالذية 

 لنقض بعض مسلماتها في لبنان موضع نقاش ودراسة.
يختلف ِسّن الحضانة في لبنان من طائفة ألخرى ويتدّنى لمصلحة 

األب عند جميع الطوائف. وسّن الحضانة هو سنتان للذكور و7 سنوات 
لإلناث عند الطائفة الشيعّية دون أي محاولة تعديل لرفعه بالرغم من 
التعديالت التي تّمت في المحاكم السنّية والدرزية. إذ كان 7 سنوات 

للذكور و9 سنوات لإلناث عند الطائفة السنية ولكن استطاعت ُجهود 
المجتمع المدني أن تعدِّله إلى 1٢ عاًما للذكور واإلناث عام ٢٠14. أما عند 
الطائفة الدرزّية، فقد حصل تعديل ُمشابه جعل حضانة األم للذكور حتى 
سّن 1٢ عاًما، ولإلناث حتى سّن 14 عاًما. بعد أن كان 7 سنوات للذكور و9 

سنوات لإلناث. هذا وتفقد األمُّ حقها في الحضانة بعد الطالق في حال 
تزوجت أو كانت على غير دين األب.

وبالرغم من هذا التمي�يز، لم يحُدث أن �أدرِج موضوع الحضانة يوًما 
على أجندة السياسات في لبنان كبند للتعديل أو النقاش بالرغم من 
العمل المبكر للحركة المدنية المعترضة على ُمجمل صالحيات وبنود 

األحوال الشخصية. ولكن في عام ٢٠٠٦ تمَّ إنشاء “شبكة حقوق األسرة” 
بمبادرة من المحامية والناشطة إقبال دوغان ومشاركة مجموعة من 
الحقوقّيات والناشطات من جميع الطوائف من أجل العمل على إي�جاد 
إصالحات داخل المحاكم الدينية لعّل األحكام ت�كون أكثر إنصاًفا لناحية 
رفع سّن الحضانة لصالح األمهات ال سيما أن قانوًنا مدنًيا موّحًدا ال 

يزال بعيد المنال. كانت أبرز الحمالت التي قامت بها “الشبكة” موّجهة 
نحو دار الفتوى عام ٢٠٠7، حيث استطاعت الحملة عبر ت�كثيف النشاط 

واالجتماعات مع السياسي�ّين البارزي�ن في الطائفة السنّية أو تؤثر على 
قرار دار الفتوى وإجراء تعديل يقضي برفع سن الحضانة إلى 1٢ سنة. 

ونجحت الحملة نفسها في الت�أثير على قرارات رجال الدين الدروز. لكّنها 
لم ت�تمكن من الت�أثير على قرارات المحكمة الجعفرية ال سيما مع عدم 

 تجاوب المسؤولين السياسي�ين من حركة “أمل” و”حزب اهلل”.
إضافًة إلى ذلك، لم تنجح الشبكة في اختراق المؤّسسة الدينّية 
الشيعّية أو الت�أثير عليها بالرغم من فتح باب االجتهاد الذي يرت�كز 

على تعديل الفتاوى لت�تماشى مع روحّية العصر. والمحكمة الشرعية 
الجعفرية في لبنان تخضع للمرجعّية الدينية الشيعية المتمركزة في 

النجف في العراق وتحديًدا للمرجع الديني علي السيستاني. علًما بأن 
أحكام السيستاني المطّبقة في لبنان غير ُملزمة في القانون العراقي 

الذي يخضع لقانون مدني واحد. وبالتوازي مع عدم نجاح “الشبكة” 
في هذا المضمار بدأ حراك “الحملة الوطنية لتعديل سّن الحضانة عند 
الطائفة الشيعّية” أو ما ُيتعارف عليه بحملة “حماية المرأة اللبنانية” 

محاوالً تعديل السّن القانونية للحضانة. واّلالفت أن الحملة التي لم تلَق 
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تجاوًبا شعبًيا كبيًرا في البداية استطاعت استقطاب عدد كبير من نساء 
الطائفة الشيعية الحًقا بفضل اعتماد أسلوب مخاطبة يحاكي المشاكل 

التي تواجهها النساء على حّد سواء بغّض النظر عن مدى انخراطهن 
في العمق الديني. اليوم وعلى مشارف نهاية عام ٢٠19 ال تعديل في 
سّن الحضانة عند الطائفة الشيعّية ولكن تبّدل عميق حصل في النظرة 

االجتماعية إلى تعّنت المؤسسة الدينية والتفاف غير مسبوق من 
قبل البيئة الشعبية حول المطالبين باإلصالحات ال سيما وأّن العديد من 
الحاالت التي مورس فيها التمي�يز ضّد األمهات خرجت إلى العلن وجلبت 

الكثير من التعاطف الشعبي مع األمهات ضد األحكام الدينية. 

وإذا ما أردنا أن نقيس تطور النظرة إلى مسألة الحضانة في معرض 
انعدام أي تغي�ير سياساتي يذكر، ال بد من اإلشارة إلى العديد من 

المبادرات واالجتهادات الشخصّية التي بدأ يقوم بها قضاة شرعيون 
نتيجة الضغوط المطلبية والتوعوية واإلعالمية وهو ما يرافق خطاًبا 

جديًدا عند بعض رجال الدين من خارج المؤّسسة الدينية الشيعّية الرسمّية 
الذين بدأوا يركزون في عديد من القضايا على مبدأ “الصّحة النفسّية 

والعاطفّية للطفل كشرط لقرار الحضانة”.

قد ت�كون األرضّية المتغّيرة لهذه القضية حافز لتبّدل في السياسات 
وتطّور األحكام الفقهية ال سّيما مع التنّبه المتزايد للجماهير، حتى 
المتدّينة منها، إلى التدخل المفرط من قبل المؤسسة الدينية في 
شؤون األفراد. ولكن إشكاليات أخرى ال مفّر من ذكرها تبرز في هذا 

السياق ومنها متعّلق بموقف المجتمع المدني نفسه ونشاطه في 
هذا النوع من القضايا. فخوف النساء في معظم األحيان ال ينبع فقط من 
سّن الحضانة بل أيًضا من منظومة األحوال الشخصية التي تجعل الطالق 

تمي�يزًيا مما يضّطر الكثير من األمهات إلى التخّلي عن الحضانة بمعزل عن 
السّن الذي تقّره الطائفة فتنتج االنتهاكات بشكلٍ أوسع.

أما على صعيد تحّرك المجتمع المدني وبالرغم من الحضور الصلب 
للجانب الحقوقّي في الحمالت التي تبّنت هذا الموضوع، ال تزال األساليب 

المطلبية إلى حدٍّ ما خالية من اإلشارة إلى حقوق الطفل ومصلحته 
الفضلى كشرط حاسم في قرار الحضانة بناًء على أسسها العاطفية 

والسلوكية والتربوية مّما يستدعي تنبًها أكثر لألساليب ووسائل 
الضغط ولتنظيم الخطاب الداخلي. من ناحية أخرى تبرز قضية التعاون 

بين هيئات المجتمع المدني من جديد، فالحملتان اللتان عملتا على 
هذا الموضوع لم تعتمدا على أي تموي�ل وتطورتا دون أي مساندة 

لوجيستية أو معنوّية من منظمات نسائية كبرى ت�تعاطى شؤون المرأة 
واألحوال الشخصية على وجه التحديد. وليس باإلمكان عزل هذا المشهد 
عن المأزق العام الذي تمّر به الحركة النسائية اللبنانية لناحية التنظيم 

والتشبيك والعمل المنفرد في بعض األحيان وغياب الجهد الجماعي. وال 
بد من اإلشارة في سياق الحديث عن الجانب التوعوي األساسي في 
هذه القضية ألهمية التنسيق النوعي بين المجتمع المدني واإلعالم 

في لبنان في سبيل توظيف التغطية اإلعالمية لصالح ضحايا االنتهاكات 
الحاصلة من جانب المؤّسسة الدينية بعيًدا عن قولبة مسألة الحضانة 

كخالف شخصي بين األب واألم٬ مما قد يوقع الكثير من الحاالت المحّقة 
في بؤرة التجاذب بعيًدا عن المعالجة المنطقية والعادلة.

تستند هذه المقالة إلى حالة دراسية أجرتها الكاتبة ضمن مشروع بحثي 
 يدرس محاوالت ت�أثير المجتمع المدني على صنع السياسات في 

العالم العربي

شكر خاص للفنان مجد كرديه

 فاطمة الموسوي، باحثة في القضايا الجندرية وحركة المجتمع المدني في لبنان 
والعالم العربي في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في 

الجامعة األميركية في بيروت.
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 تمكـــــين المـــــرأة فـــــي
 قطـــــاع الطاقـــــة

لوري كاتارجيان  |  الجمعة، 1٥ آذار/مارس 2019

ُيعّد قطاع الطاقة من أقّل القطاعات تنّوًعا على الُمستوى الجندري 
في العالم، بحيُث تقّل حّصة النساء من ُمجمل الوظائف في هذا القطاع 
عن ٢5%. ال ُيشّكل لبنان است�ثناًء في ذلك، إذ ُتبّين دراسة يعّدها "معهد 

عصام فارس للسياسات العاّمة والشؤون الدولّية" أن تمثيل النساء في 
قطاع الطاقة في لبنان متدنٍ جدًّا وغير ُمالئم لَمهاراتها، وُيصبح هذا 
التمثيل أكثر هامشّية كّلما ارتفعنا في سّلم الترفيع الوظيفي. في 

الواقع، ُتظهر إحدى المسوحات التي شملت 15 شركة ومؤّسسة عاملة 
في مجال النفط والغاز والطاقة الُمتجّددة في لبنان، أن نسبة النساء 

الّلواتي يشغلن مراكز قيادّية تقّل عن %1٠.

تنُتج العوامل التي تمنع النساء من العمل في قطاع الطاقة عن 
مجموعة من التحّديات العالمّية والمحّلية. ومثل العديد من الحاالت حول 

العالم، ُتعاني النساء الّلبنانيات من المورثات الثقافّية واالجتماعّية 
التي تحّدد الوظائف المخّصصة للرجال وتلك الخاّصة بالنساء. وباإلضافة 

إلى ذلك، تبرز عوامل أخرى، ت�تمّثل بتخّلي النساء عن فرص العمل 
بهدف الزواج وت�أسيس عائلة. فضاًل عن ُمعاناة البعض منهن، وال سّيما 

في التعليم الثانوي في المناطق الريفّية، من فجوة الَمعلومات 
التي تعيق فرصهن في الدراسة أو العمل في المجاالت التقنّية، مثل 

الهندسة، نتيجة االفتقار إلى اإلرشاد والتوجيه المهني الُمناسبين. أّما 
في ما يتعّلق بالتحّديات الخاّصة بلبنان، يعّدشبهة الَفساد التي َتحوم 

حول قطاع الطاقة من العوامل التي تؤّثر بشكلٍ كبيٍر على تفضيل 
النساء لعدم العمل في هذا القطاع. ووفًقا لنقاش قام به معهد 

عصام فارس ضمن َمجموعة تركيز مؤّخًرا، اعتبرت النساء الُمشاركات أن 
قطاع الطاقة في لبنان فاسد وإشكالي، وهو ما يؤّدي إلى توّجه النساء 

المؤّهالت تقنًيا للعمل في قطاعات أخرى توّفر بيئة أكثر استقراًرا.

احتّل لبنان الَمرتبة 14٠ من ضمن 149 بلًدا في التقري�ر العالمي حول 
"الَفجوة بين الجنَسين" لعام ٢٠18، مّما يؤّكد أّنه أحد أسَوأ البلدان في 
العالم، من حيث أدائه في ُمكافحة الاّلمساواة الجندرّية، وال سّيما من 

ناحية الُمشاركة االقتصادّية والفرص الُمتاحة للنساء. 

الَعودة إلى صفوف الدراسة

أظَهرت الُبحوث أّن تمثيل المرأة الُمتدّني وغير الُمتالئم مع كفاءاتها 
في قطاع الطاقة، لُه جذور تعود إلى مراحل أولّية تسبق ُدخولها إلى 
هذا القطاع، وال سّيما في َمرحلَتي التعليم الثانوي والعالي. ويذهب 
آخرون إلى أبَعد من ذلك، لتسليط الضوء على الُصور النمطّية التي ت�تّم 
تنميتها خالل َمرحلة الُطفولة، إذ تظهر دراسة َحديثة أّن األطفال الذين 

َيلهون بألعاب البناء ُيطّورون َمهارات مكانّية �أعلى وضرورّية للنجاح 
في الُعلوم والَهندسة، وبناًء على ذلك، ُيمكن بسهولة تخمين الهوّية 
الجندرّية لألطفال الذي َيستعملون ألعاب البناء )جامعة كولورادو في 

بولدر، ٢٠18(.

هناك توّجه عالمي لَجذب النساء لدراسة الُعلوم والت�كنولوجيا 
والهندسة والرياضّيات نتيجًة لهذه الت�أثيرات. في لبنان، وفًقا لبيانات 

العام ٢٠18، تبلغ نسبة الطالبات الّلواتي يتخّصصن في هذه الَمجاالت نحو 
٦٠% في الجامعة الّلبنانية، وتنخفض هذه النسبة وصواًل إلى 33% في 
الجامعات الخاّصة. وعلى الرغم من التباين الكبير في األعداد الُمسّجلة 

في الجامعات الخاّصة والرسمّية، إاّل أّن هذه األرقام ُتعّد ُمرتفعة 
بالُمقارنة مع األرقام الُمسّجلة في البلدان المتقّدمة مثل الواليات 

المّتحدة، حيث تبلغ نسبة النساء الّلواتي يتابعن تحصيلهن العلمي في 
هذه المجاالت نحو %3٠.

ولكن التدقيق في أرقام الطالِبات الُمسّجالت في هذه االختصاصات 
في لبنان، يكشف النقاب عن الَخلل الكبير بين الُعلوم والهندسة، إذ 
يبدو واضًحا أّن الطالبات الّلبنانيات يتوّجهن إلى التخّصصات العلمّية 
النظرّية، مثل البيولوجيا والكيمياء والفيزياء، َكون هذه االختصاصات 

تفتح لهن مجاالت للعمل في القطاع التعليمي. وفي اُلمقابل، ينخفض 
عدد الطالبات الُمسّجالت في اختصاصات تقنّية، مثل الهندسة الكيميائّية 

والكهربائّية، إلى ُمستويات ت�تماشى مع االتجاهات العالمّية.

َتحوي�ل اأَلقوال إلى أفعال

تعزي�ز ُوجود المرأة في قطاع الطاقة له قيمة كبيرة. إذ أّن التنويع 
الجندري يؤّدي إلى مروحة من الفوائد التي قد يستفيد منها قطاع 

الطاقة في لبنان، من خالل إشراك مواهب جديدة، وابت�كار ُحلول 
وُمقاربات أكثر شمولّية، وتحسين صورة القطاع. لذلك يجب على النساء 

والرجال العمل مًعا من أجل:
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االعتراف بانعدام التوازن الجندري في قطاع الطاقة في لبنان   
ومحاولة فهم أسبابه.

زيادة فرص دخول النساء الشابات والمؤّهالت إلى هذا القطاع من   
خالل برامج التوجيه واإلرشاد المناسبة. 

تشجيع وتسوي�ق النماذج الريادّية والقيادّية للنساء وجعلها في   
متناول الطالبات في كّل أنحاء البالد. 

إنشاء مراكز تدريب ومعاهد مهنّية في المناطق الداخلّية والريفّية   
التي يمكن أن ت�كون حاًل النتقال الطالبات من هذه المناطق بحًثا عن 

العلم وما يترّتب عنه من تحّديات مالّية. 

لوري كاتارجيان, باحثة في شؤون الطاقة في معهد عصام فارس للسياسات العاّمة 
والشؤون الّدولية في الجامعة األميركية في بيروت.
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سلسلة مقاالت الرأي حول السياسات العاّمة في لبنان والمنطقة

 اقتراحات لتحسين فعالّية 
نشاط الُمجتمع المدني في 

حماية الشاطئ اللبناني

من الصعب ت�أّمل َجمال الساحل الّلبناني، حيُث أّن 4٠ كيلومتًرا فقط من 
أصل ٢٢٠ كيلومتًرا من األمالك الَبحرّية العاّمة الُممتّدة على ساِحل البحر 

األبيض المتوّسط ُمتاحة للُعموم. وَيعود هذا التراجع، بشكلٍ رئيسي، إلى 
سنواِت الحرب األهلّية، حين قام ُمست�ثمرون من القطاع الخاّص بسبب 

الَفوضى العارمة في البالد بتحوي�ل هذه األمالك البحرّية إلى ُمنتجعات 
وفنادق خاّصة، علًما بأّن العديد من هذه االست�ثمارات غير مرخّصة 

بشكلٍ صارخ، ويقّدر بأّنها تدين بمبلغ يصل إلى مليار دوالر من الضرائب 
والغرامات للخزينة العاّمة. وتبّنى الباِحثون في الُمجتمع المدني هذه 

القضّية، مثلها مثل الَعديد من القضايا واألزمات العاّمة في البالد، 
وحّققوا عّدة َنجاحات.

دفع ناشطون في الُمجتمع الَمدني قضّية األمالك البحرّية العاّمة نحو 
الواجهة مجّدًدا خالل الَسنوات األخيرة. وتّم تشكيل "الحملة األهلّية 

للحفاظ على دالية الروشة" في العام ٢٠13، بهدف منع أي است�ثمار 
خاّص على الدالية أو إقفالها أمام الُعموم. وقد نجحت الَحملة في منع 

إنشاء مشروع سياحي فاخر كان ُيخّطط له، من خالل الضغط على وزارة 
البيئة لتصنيف الدالية كمنطقة محمّية وطنًيا بموجب مشروع قانون، 

وكذلك بَهِدم األسالك الشائ�كة التي أغلقت المنطقة. 

لكن على عكس الدالية، لم ينجح ناشطو الُمجتمع الَمدني في إيقاف بناء 
مشروع "إيدن باي"، الذي استحصل على مرسوم خاّص حمل الرقم 14814 

كمقّدمة لتشريع عملّية بنائِه في العام ٢٠15. على الُرغم من التظاهرات 
االحتجاجّية التي قام بها الناشطون بشكلٍ مت�كّرر أمام َموقع الَمشروع، 

والَتحذير من خسارة الشاطئ وَتحويله إلى منفعة خاّصة، إاّل أّن ذلك 
لم يكن كافًيا. فلقد أظهرت ُمحاولة الناشطين في الُمجتمع الَمدني 

بالتصّدي لمشروع "إيدن باي"، تبايًنا واضًحا َبينهم، وهو ما أّدى إلى شّل 
حركتهم ومنعهم من إحداث ت�أثير ُمستدام. في الواقع، َكشفت التحّركات 

التي سيقت ضّد مشروع "إيدن باي" أّن تحّرك الناشطين َيقتصر على رّد 
الفعل، فهؤالء كانوا يعَبؤون ويتحّركون بمجّرد ُحدوث انتهاك، لكن غالًبا 

ما كان حراكهم يفتقد إلى الَعَمل الموّحد.

بَمعنى آخر، كانت الَنوايا واألهداف ُموّجهة في المكان المناسب إاّل 
أن تنفيذها لم يكن فّعااًل، فقد َسمحت ُجهود الناشطين بالضغط على 

البلدّية لمنع إصدار أي تراخيص لمشروع "إيدن باي"، إاّل أّنها لم ت�كن 
كافية إليقاف المشروع.

في العام ٢٠17، تّم إطالق "إئ�تالف الشاطئ الّلبناني"، الذي أّسسته 
"الحملة األهلّية للحفاظ على دالية الروشة" بِهدف إنشاء إطار وطني 

ن من ٢4  إلدارة الشاطئ الّلبناني. وعلى الرغم من أّن االئ�تالف ت�كوَّ
َمجموعة ومنّظمة، إاّل أّنه بقي غير فّعال إلى حدٍّ كبير ألسباب كثيرة 

وُمختلفة وفًقا ألعضاء رئيسي�ين في االئ�تالف. وكما كانت الحال بالنسبة 
لكثير من َتحالفات ُممّثلي الُمجتمع الَمدني التي لم تدم طوياًل، كذلك 

األمر بالنسبة الئ�تالف الشاطئ الّلبناني الذي تعيقه االنقسامات 
الداخلّية وتضارب الَمصالح. في الواقع، َت�َتصارع َمجموعات االئ�تالف حول 
االستراتيجّيات والت�كتيكات واألهداف، وهي لم تنجح في خلق إطار َعَمل 
فاعل ُمنذ ت�أسيس االئ�تالف، على الرغم من ُوجود َهيكل َتنظيمي داخلي 
ونظام داخلي. فبعض المجموعات تسعى للحصول على شهرة ألسباب 

ُمختلفة و�أبرزها الَتموي�ل.

عملًيا، يفتقر إئ�تالف الشاطئ الّلبناني للُشروط والظروف التي َسمحت 
"للحملة األهلّية للحفاظ على دالية الَروشة" بالنجاح. لقد َعَمدت الحملة 
األهلّية إلى َدمج الُمجتمع المحّلي ُضمن حركتها، وكان هدفها محّدًدا 

ومباشًرا، وهو حماية الدالية من الخصخصة. تفاعلت الُمجتمعات المحّلية 
مع الحملة، وأبرزها صّيادو السمك باعتبارهم األكثر ت�أّثًرا بخصخصة 
الدالية، وهو ما شّكل سبًبا قوًيا لتعبئة حركة اعتراضّية واسعة ضّد 

المشروع وبالتالي إيصال الَصوت والخروج بنتائج إي�جابّية. في الُمقابل، 
ال يملك "إئ�تالف الشاطئ الّلبناني" الُمقاربة الُمجتمعية نفسها، وكذلك 

ال يملك هدًفا مباشًرا، َبل مجموعة من األهداف العاّمة التي تطاول 
الُمستوى المحّلي على الرغم من بعدها الوطني. ونتيجًة لهذه 

األسباب، َيختار �أعضاء االئ�تالف العمل بشكلٍ ُمستقّل بما َيتماشى مع 
أجنداتهم الخاّصة.

لكن بأي حال، ال تنحصر هذه الحالة لدى "إئ�تالف الشاِطئ الّلبناني". في 
الواقع، عاَنت َحملة "ُطلعت ريحت�كم" أيًضا، وفًقا ألحد األعضاء المؤّسسين، 
من انقسام داخلي َعميق حال دون قدرتها على استقطاب المواطنين 
وهو ما أّدى إلى سقوطها. وعلى الرغم من أن هذه العوامل تسمح 
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بتقي�يم الجهات الفاعلة في الُمجتمع الَمدني من منظار محّدد، إاّل أّنها 
ال ترسم صورة شاملة ألسباب َفشل بعض الحراكات المدنّية في لبنان، 
فُهناك قائِمة واسعة َحول أسباب َفشل هذه الحراكات في الماضي.

من الُمهّم َتحديد الَعوامل التي تؤّدي إلى َفَشل ِحراك الناشطين في 
الُمجتمع الَمدني والتي ُتعيق ُجهود هذه الَمجموعات في الت�أثير 

على السياسات العاّمة. ومن هنا، على الجِهات الناشطة في الُمجتمع 
الَمدني أن َتعي َضرورة َتشكيل إئ�تالفات فّعالة وقابلة للعمل وفق 

برنامج واضح وآلّيات َتنفيذ ُمّتفق عليها. وبالتالي، يجب أن يكون هناك 

وجهة موّحدة في تشكيل استراتيجّية ُمشتركة بداًل من االستراتيجّيات 
الُمتنافسة، وتبّني طريقة َعمل وتوّجهات َطويلة األَمد وااللتزام بها 

بداًل من الدوران في دائرة رّد الفعل عند ُحدوث أي انتهاك، وكذلك 
يفترض بناشطي الُمجتمع الَمدني أن يصّمموا آلّية للتواصل مع الناس 

بهدف الوصول إلى جمهور �أوسع َيتجاوز دوائرهم الُمباشرة. هذه 
ليست سوى بعض من االقتراحات التي باستطاعتها تحسين فعالّية 

نشاط الُمجتمع الَمدني في حماية الشاطئ وغيرها من القضايا العاّمة.

وألكسي توما، باحث في برنامج الفاعلون في المجتمع المدني وصنع السياسات، معهد 
عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت



سلسلة مقاالت الرأي حول السياسات العاّمة في لبنان والمنطقة

رب�يٌع مت�أّخر أو مصائُر متشابهة؟ 
انتفاضتا السودان والجزائر عند 

مفـــارق  طــــرق

ال يبدو المشهدان في السودان والجزائر مختلفين عن مشاهد 
االنتفاضات التي انطلقت في دولٍ أخرى من العالم العربي بين عامّي 
٢٠1٠ و٢٠1٢، ال من ناحية الشكل وال المضمون. إّن الحراك الذي بدا آنذاك 
واعًدا بتغي�يٍر على صعيد المنطقة بأكملها لم ت�كتمل فصوله. فحّتى لو 

نجح في تحقيق تغي�يرات على مستوى السلطة السياسّية والت�أقلم 
االجتماعي والشكل العاّم للحكم إاّل أّنه خّلف وراءه قدًرا كبيًرا من 

الفوضى واالقت�تال والخيبة في أكثر من دولة عرب�ية.. وُيظهر سير 
ر بالخير  األحداث األخيرة في كل من السودان والجزائر أّن األمور ال تبشِّ

خاّصًة في ظّل تدّخل القّوات العسكرّية وفتح باب التعاطي المسّلح 
العنيف مع المعتصمين في السودان مّما أوصل عدد القتلى حّتى اليوم 
إلى ما ال يقّل عن ٦٠ بحسب لجنة أطّباء السودان المركزّية. والسؤال الذي 

ُيطرح هو هل سيكون لصوت الشعوب الكلمة الفصل؟ وهل استفادت 
التحّركات الشعبّية من الدروس التي فرضتها التجارب السابقة؟ قد ال 

ت�كون المّدة الزمنّية التي تمتّد األحداث عليها كافية لتقي�يم هذا الحراك 
والتمّعن في خصوصّيته ومعالمه ولكن سرعة تدّخل القوات العسكرّية 

في البلدين لتدارك زخم اإلرادة والتحّرك الشعبي جديرة باالنتباه 
والدراسة.

بدأت جولة العنف عندما استيقظ العالم صباح الثالث من حزي�ران ٢٠19 
على أخبار مجزرة ارت�كبها العسكر بحّق المعتصمين السلمّي�ين المتواجدين 
في الميدان أمام مقّر القيادة العاّمة للجيش السوداني في الخرطوم 

عبر استخدام كثيف للرصاص الحّي أودى بحياة 13 شخًصا. أتى هذا 
المشهد كإنذار من الجيش إلى الثّوار السودانّي�ين الذين يبدو أّنهم ال 

ينوون العودة إلى بيوتهم في وقٍت قريب، بعد مضي شهري�ن تقري�ًبا 
على قيام السلطات العسكرّية السودانّية بالتحّفظ على الرئيس األسبق 
عمر البشير. وي�بدو أّن األمور مّتجهة نحو المزيد من الت�أّزم في السودان 

بشكلٍ خاّص، مع تدّخل جماعة الجنجويد وازدياد حاالت القتل المرّوع في 
وقٍت قّرر فيه المنخرطون في الحراك الشعبي إعالن العصيان المدني 

في معظم المرافق الحيوّية.

أّما في الجزائر، فلم تشهد ساحة الحراك أي تراجع بالرغم من تنّحي 
الرئيس عبد العزي�ز بوتفليقة وال تزال التظاهرات تمأل الشوارع ُمطالبًة 
برحيلٍ الرئيس باإلنابة عبد القادر بن صالح وباستقالة الحكومة الحالّية، 

ما من شأّنه أن يضع نهاية للنظام الحالي الذي يخشى المتظاهرون أن 
يبقى قائًما مع تبّدل الوجوه. وقد دخلت المؤّسسة العسكرّية الجزائرّية 
على الخّط مع جملة من التحّركات واالعتقاالت بتحذيٍر ضمنّي لالحتجاجات 

التي لم تهدأ حّتى الّلحظة.

يعكس عدم توّقف الحراك الشعبي إثر تنّحي الرئيس الجزائري والتحّفظ 
على البشير واستمرار االنتفاضات بالرغم من استالم السلطات 

العسكرّية لزمام األمور في البلدين تخّوًفا من ت�كرار المصير الذي آلت 
إليه االنتفاضة المصرّية التي أسقطت الرئيس المصري السابق حسني 

مبارك ومن بعده اإلخوان حّتى خمدت وسّلمت زمام األمور إلى 
شخصّيات كانت تشّكل جزًءا من الفري�ق الحاكم ما قبل الثورة. وإذا ما قرأنا 
المشهد بتمّعن، ندرك أّن انطالق االنتفاضتين السودانّية والجزائرّية يدّل 
على بداية تحّرر الشعوب العرب�ّية من فّزاعة االقت�تال الطائفي والقبلي 
الدموي التي تشهرها األنظمة العرب�ية في وجه أي محاولة للتغي�ير.

ل شبًحا طّوق  فالتوّجس العميق من االنزالق في صدامات أهلّية شكَّ
الغليان الشعبي في المنطقة طيلة السنوات السبع الماضية. ولكن 
يبدو أن جليد الخوف بدأ بالذوبان إذ لم ينل من اإلرادة الشعبّية في 

البلدين واالنتفاضتان الّلتان اندلعتا مؤّخًرا خيُر دليلٍ على ذلك.

ومن الملفت الحضور القوّي للطبقة العاملة في الميدان المنتفض 
والذي يعتبر عاماًل حاسًما ومؤّسًسا، وعنصًرا تنظيمًيا واضًحا في كال 

االنتفاضتين، ويتشابه هذا الدور إلى حّد كبير مع االنتفاضتين المصرّية 
والتونسّية حيث لعبت اإلضرابات العاّمة دوًرا مفصلًيا في تسريع األحداث 

وتنّحي كل من الرئيس التونسي بن علي والرئيس مبارك. وكان تجّمع 
المهنّي�ين السودانّي�ين الذي ت�أّسس عام ٢٠1٦ ونشأ ليواجه االّتحادات 

“همُس الناس إذا تجّمع، صار صراًخا”
– نجيب محفوظ

 فاطمة الموسوي وألكسي توما
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العّمالية التي سبق وأنشأها نظام عمر البشير الحتواء الحركات العّمالية 
)والذي يضّم أطّباء ومهندسين ومحامين وأساتذة وصحافّي�ين وعّمال( 

أّول من دعا إلى التظاهر في الخرطوم ضّد حكم البشير، وأّول من أقام 
حملة موّسعة عام ٢٠18 من أجل رفع الحّد األدنى لألجور في ظّل تدهور 
يت بعريضة  الوضع المعيشي. وقام التجّمع بتوقيع عريضة عام ٢٠18 ُسمِّ

الحرّية والتغي�ير ونادت برحيل البشير ونظامه )ضّم هذا التحّرك أكثر من 
٢٠ هيئة من المجتمع المدني السوداني(. وبعد قيام القّوات المسلحة 

السودانّية بالتحّفظ على البشير، دعا التجّمع لالعتصام والتظاهر 
السلمي من أجل إنهاء سيطرة المجلس العسكري االنتقالي على 

مقاليد الحكم بالرغم مّما تال ذلك من دموّية شديدة.

أّما على الضّفة الجزائرّية، فبعد أن رأى النظام أّن الطبقة العاملة 
الجزائرية قد بدأت تنخرط في االنتفاضة، بدأ بتقديم سلسلة من التنازالت. 

فقد أعلن األساتذة، والطالب، والقضاة، وموظفي القطاع العام، 
والمقاولون وعمال قطاعي النفط والغاز )الذي يشّكل 35% من الناتج 

المحّلي اإلجمالي في الجزائر( اإلضراب العام، ونزلوا إلى الشارع بالرغم 
من الضغوط التي مورست عليهم مّما كّرس واقًعا جديًدا في نظرة 

نظام بوتفليقة للحراك وآفاقه.

وال بد من اإلشارة إلى أّن انخراط النساء في الحراكين كان الفًتا لالنتباه 
ومؤّثًرا على أكثر من صعيد. وال نقصد مطلًقا أيَّ إنكار للدور الذي لعبته 

النساء في انتفاضات دول عرب�ّية أخرى، إذ عّززت النساء دوًما جبهة 
التحّركات الشعبّية من سوريا إلى مصر وتونس واليمن وليبيا، ولكن تشير 
التقديرات إلى أّن المشاركة النسائّية في تظاهرات الخرطوم واألقاليم 

السودانّية بلغت ثلثي التحّركات في كثير من األحيان.

ما يحصل اليوم يقود إلى تساؤالت عديدة حول التدّخالت الخارجّية في 
مجريات ما بعد سقوط البشير وبوتفليقة ومحاوالت احتواء الحراك 

المدني إّما لِصالح الجنراالت والعسكر أو لجهة التنظيمات اإلسالمّية. 
وقد قوبلت هذه التدّخالت بقيام العديد من النشطاء في السودان 

باالحتجاج عبر وسائل التواصل االجتماعي أو عبر تنظيم وقفات احتجاجية 
أمام بعض السفارات العرب�ّية لرفض التدّخل المباشر لبعض الدول العرب�ّية 

في مسار الحراك السوداني وعملّية انتقال السلطة. وليس باإلمكان، 
اليوم، النظر إلى أي مشهد عربي بمعزل عن الخالف السعودي القطري 
والتوّتر القائم مع تركيا وإي�ران، فالسعودية واإلمارات الّلتان قّررتا دعم 
جنراالت الجيش في كل من السودان والجزائر توّجهان إصبع االتهام لكل 
من قطر وتركيا وإي�ران حول دعم اإلسالمّي�ين. كما تشير تقاري�ر إعالمّية 
إلى تدّفق التموي�ل للعسكر في كال البلدين مما يشير إلى تحّول ساحة 

االنتفاضتين إلى ملعب جديد لتصفية الحسابات اإلقليمّية التي بدأت في 
مصر ولن تنتهي في سوريا وليبيا.

هل تنتقل شرارة التحركات إلى مصر والعمق شمال اإلفريقي من جديد؟

الكثير من االفتراضات حول إمكانّية انتقال أثر الحراك السوداني إلى 
مصر في ظّل اختناق غير مسبوق يعانيه المشهد المصري مع تزايد 

القبضة الحديدّية على مفاصل الدولة والمجتمع، والتشديد على الهيئات 
المدنّية والحقوقّية ال سّيما في ضوء نتائج االستفتاء األخير حول تمديد 

والية الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. ويشير الباحث الّلبناني 

جيلبير أشقر في معرض قراءته للمشهد الحالي إلى تصاعد الغليان 
في المجتمعات العرب�ّية إذ ال تخلو أي ساحة عرب�ّية من إمكانّية االنفجار، 
وفي أي لحظة، خصوًصا في بالد شهدت تحّركات في السابق مثل مصر 

وتونس أو أخرى “تداركت الرب�يع”  كالمغرب واألردن.

وبينما يبدو المشهد المصري مثقاًل بتبعات السيطرة العسكرّية والتراجع 
االقتصادي الحاّد، نطرح السؤال اآلخر المتعّلق بت�أثير الحراك الجزائري 
على الدول األفريقّية المجاورة ال سّيما أّن المغرب بنظامه الملكي 
وتركيبته القبلّية في الجنوب قد تدارك االنتفاضات العرب�ية عام ٢٠1٢ 
بفضل حزمة إصالحات دستورّية طالت سياسات اجتماعّية كبرى، لكن 

سرعان ما تراخت أمام جوالت الفساد الداخلي المستمّرة والتي تدفع 
بتظاهرات متفّرقة من حين إلى آخر.

هل من أفق؟

السؤال الذي بات يؤرق الجميع اليوم هو “هل التغي�ير ممكن؟” مع 
تصاعد الخشية من الدور المحوري والمتزايد للجيش في البلدين مّما 

سيعّقد عملّية انتقال السلطة ال سّيما أن تجربة الجاري�ن المصري والّليبي 
ال تبدو مطمئنة. لكن تبقى اإلجابة على هذا السؤال رهًنا بما ستقوم 

به السلطات العسكرّية، وهي بدأت ت�ّتخذ منًحى دموًيا في السودان ولن 
ت�كون أكثر رأفًة على الضّفة الجزائرّية. القّيمون على الحراك في البلدين 
مطالبون أكثر من أي وقٍت مضى بأن ينّظموا صفوفهم ليس فقط خالل 
التحّركات وإّنما أيًضا في أي مرحلة انتقالّية وشيكة ال سّيما في الجزائر 

حيث ال يزال الوضع بعيًدا عن الدموّية والعنف المباشر. أّما في السودان، 
وألن التدّخل العسكري بلغ ذروة دموّية غير مسبوقة، فالمشهد مشّرع 

على كاّفة االحتماالت. وتبقى اإلشارة إلى أّنه من المهم أاّل ننسى 
أّن الشعبين السوداني والجزائري لديهما تاري�خ طوي�ل من النضال ضّد 

االستعماري�ن اإلنجليزي والفرنسي ولهما هّمة شعبّية ملحوظة، ال تبدو 
حتى اليوم خافتة، مّما يترك الفرص أمام مآالت الحراكين واإلمكانّية 

الجدّية للتغي�ير رهًنا بعوامَل قد تغّير الصورة القاتمة.

فاطمة الموسوي وألكسي توما، برنامج “الفاعلون في المجتمع المدني وصنع 
السياسات” في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة 

األميركية في بيروت.
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نحو استراتيجّية وطنّية متعّددة 
الجوانب لمعالجة قضّية الّلجوء 

السوري في لبنان

ندخل بعد أشهر قليلة السنة التاسعة لألزمة السورية، والسنة الثامنة 
ألزمة تهجير أكثر من 1٢ مليون شخص من الشعب السوري. ٦٫٢ مليون 
منهم نزحوا داخل بلدهم وحوالي 5٫٦ مليون لجأوا إلى دول مجاورة 

لسوريا، استقّر أكثر من مليون منهم في لبنان وحده )تقّدر المفوضّية 
السامّية لشؤون الالجئين عدد النازحين السوري�ين المسجلين في لبنان بـ 

95٠ ألف نازح(.

ومع استمرار األزمة ينهش اإلنهاك بما تبقى من قدرة الالجئين على 
البقاء واالستمرار بالحّد األدنى من مقومات الحياة عبر ما ينتجون ولو 
قليالً، أو ما يتلقون من مساعدات عبر المؤسسات الدولية والجمعيات 

غير الحكومية.

ومن المتوقع أن يشتّد هذا اإلنهاك في الفترة المقبلة، حيث أن معّدالت 
الفقر خالل السنوات الثالث أو األربعة الماضية ال تزال بمستويات عالية 
حيث يقبع حوالي 7٠% من الالجئين السوري�ين في لبنان تحت خط الفقر، 

كما يسكن أكثر من الثلث )3٦%( في منازل أو أماكن دون المستوى 
اإلنساني المطلوب، وأكثر من نصف )54%( األطفال في عمر الدراسة 

)3-18 سنة( خارج المدارس.

ويضرب اإلنهاك المجتمعات اللبنانية المضيفة، خاصًة وأن أكثرية 
السوري�ين يسكنون في المناطق األكثر فقرً� في لبنان، أي في 

الشمال والبقاع وضواحي المناطق المدينية. وي�ؤدي هذا اإلنهاك إلى 
تنامي العالقات السلبية والتوترات االجتماعية في أوساط المجتمعات 

المضيفة. فعلى سبيل المثال، َيعتبر حوالي 93% من اللبناني�ين 
المضيفين أن السوري�ين يضغطون بشكل كبير على الموارد، كالمياه 

والكهرباء، في المناطق التي يعيشون فيها.

 لماذا وصلنا إلى هنا؟
من أسباب وصولنا إلى حالة اإلنهاك هذه وتجلّياتها هو طبيعة العمل 
اإلغاثي وآليته. فالعمل اإلغاثي لالجئين هو في طبيعته قصير األمد 
ويهدف إلى إسعاف المهجري�ن المحتاجين خالل فترة زمنية محدودة. 

على أن يتحول العمل، نظريًا على األقل، إلى تدخالت أكثر استدامة 
مثل توطين الالجئين في بلدان اللجوء ومساعدتهم على االنخراط في 

مجتمعاتهم الجديدة، أو ت�أمين العودة اآلمنة والطوعية، أو االنتقال إلى 
بلد ثالث الستيطانه. ويظهر حاليًا في لبنان عسر وتعثر الحلول الثالث.

 ولهذا العسر أسباب ثالث:
أوالً  في حجم األزمة: إن كتلة الالجئين السوري�ين الذين نزحوا إلى لبنان 
كبيرة جًدا حيث أنها تشكِّل ٢٠ إلى ٢5% من عدد السكان، وهذه حالة غير 
مسبوقة، ال يمكن ألي اقتصاد أن يمتّص الناشطين االقتصادي�ين منها 

)أي كتلة الالجئين( ما يؤدي إلى توترات اجتماعية بسبب المنافسة على 
موارد قليلة.

ثانيًا في التاري�خ: إن تاري�خ وجود عدد كبير من الالجئين الفلسطيني�ين 
في لبنان والعالقة “الملتبسة” مع جزء كبير من اللبناني�ين في الذاكرة 

الجماعية اللبنانية، ُيثقل تفكيرنا الهادئ بكيفية التعاطي مع أزمة اللجوء 
السوري، وي�زيد من تصوراتنا السلبية تجاههم.

ثالثًا في مبدأ المسؤولية المشتركة بين دول العالم: إن هذا المبدأ 
في خفوت مستمر، فقضايا الهجرة واللجوء أصبحتا من القضايا الشاغلة 

للسياسة والمجتمع في أوروبا ودول الشمال، غالبًا لتخفي خوفًا 
ثقافيًا مضخمًا من “الغرباء”. وأدى إستخدام هذا الخوف المتجذِّر إلى 
صعود كبير للحركات السياسية الشعبوية التي يرت�كز خطابها على بناء 

الجدران واالنغالق وضرب مبدأ التضامن العالمي في حالة األزمات في 
عرض حائط القومية الشعبوية. فالنقاش الذي حصل حول ميثاق الهجرة 

العالمي، الذي تّم التوقيع عليه في مراكش الشهر الماضي هو خير 
مثال على هذا الوضع. فالميثاق الغير ملزم تمَّ وصفه بأنه “اتفاق مع 
الشيطان” من قبل رئيسة حزب التجّمع الوطني الفرنسي ماري�ن لوبان، 

وأّدى إلى هّزات سياسية في بلجيكا وانسحاب دول أخرى منه.

 المقاربة اللبنانية:
في أزمة ضاغطة وواقع مأزوم يظهر غياب استراتيجية وطنية مت�كاملة 

لكيفية التعاطي مع هذه القضية الشائ�كة، وهذا يعود إلى األسباب 
المذكورة أعاله. ولكن السبب األهم هو غياب الرؤية الحكومية الواضحة 

والموّحدة تجاه التعاطي مع هذه األزمة. وهذا ما جعل كل جماعة 
ومجموعة وأحياًنا سلطة محلّية في لبنان تخيط “سياستها العامة” تجاه 

ناصر ياسين  |  الجمعة، 4 كانون الثاني/يناير 2019



63

األزمة حسب ما تمليه مصلحتها السياسية والشعبية الضيقة.

وأدى غياب “الدولة” بشكلها الجامع إلى تعاطي اإلدارات الحكومية 
مع األزمة بالقطعة حسب اهتمامها وغالبًا بناًء على أجندة المانحين 

ومستوى العالقة معهم، ما أعطى منطق “استجداء المعونات” 
أولوية في الخطاب والموقف الرسمي.

بالتوازي مع غياب الرؤية الحكومية الموّحدة، تظهر النظرة األمنية 
للتعاطي مع األزمة أكثر وضوحًا وحزمًا إن من خالل المتابعة اليومية 

لمجتمعات اللجوء أو إلدارة ملف العودة.

ما العمل؟

نحن مدعوون إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه عبر الحل الهادئ والعملي 
والواقعي عماده وضع استراتيجية وطنية متعددة الجوانب منها:

الجانب الدبلوماسي: وخاصة في ما يتعلق باتباع سياسة خارجية واضحة 
تجاه الحّل السياسي في سوريا. وكذلك العمل على بناء تحالفات مع دول 
نامية أخرى مستضيفة لاّلجئين للعمل سوًيا على تحسين شروطها دولًيا.

الجانب االجتماعي: العمل على تعزي�ز التدخالت التنموية خاصة على 
المستوى المحلي ما يمكنه أن يخفف االحتقان بين المجتمعات المضيفة 

والالجئين.

الجانب االقتصادي: مع التركيز على تنظيم العمالة وتحديد القطاعات 
االقتصادية التي ممكن ان تستخدم الجئين.

الجانب القانوني: لتنظيم إقامات الالجئين السوري�ين وتسجيل والداتهم 
وزي�جاتهم مما يؤمنه ذلك من حماية قانونية لهم اآلن وفي المستقبل.

باإلضافة إلى الجانب األمني على أن يكون التعاطي مع مسألة الالجئين 
عادالً وشفافًا وضمن أطر احترام حقوق االنسان واإللتزامات لبنان الدولية.

ناصر ياسين، مدير األبحاث في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية 
في الجامعة األميركية في بيروت وأستاذ السياسات العامة والتخطيط في كلية 
العلوم الصحية في الجامعة، ومنسق مبادرة الجامعة األميركية من أجل الالجئين.
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 األونـــــروا أزمـــــة مـــــوازنة 
أم خطـــــر علـــــى الـــــهـــــوّيـــــة؟

بعد 71 عاًما على نكبة فلسطين، والتي تسّببت بإنشاء وكالة غوث 
وتشغيل الاّلجئين الفلسطينّي�ين )األونروا( عام 1949 باالستناد إلى قرار 
الجمعية العامة لألمم المتحدة )3٠٢(، ثّمة من يعمل في حقيقة األمر 

إلنهاء خدمات الوكالة. ولعّل السبيل األنسب بالنسبة لهؤالء هو تقليص 
التموي�ل ثّم قطعه كما فعلت الواليات المتحدة األميركّية، أو التمهيد 

لقطعه كما يتّم الهمس هنا وهناك. بات استنزاف األونروا هاجًسا في 
ظّل انسداد أفق الحّل السياسي في الشرق األوسط، وازدادت المسألة 

تعقيًدا منذ العام ٢٠11، بفعل مأساة الاّلجئين السوري�ّين. ورغم أّن 
المفوضّية السامية لشؤون الاّلجئين هي الجهة المسؤولة عن هؤالء، 

فاألونروا معنية ألن مصادر التموي�ل واحدة.

تدور نقاشاٌت واسعٌة في األرِوقة الديبلوماسّية حول مستقبل 
األونروا، وال تنحصر في مسألة التموي�ل. ويمسي االستنزاف ثانوًيا 

أمام التداعيات اإلنسانّية لِشّح التموي�ل. لكّن النقاشات أيًضا سياسّية 
وترتبط بحقوق الاّلجئين الفلسطيني�ّين األساسّية التي ت�تخّطى االستجابة 

اإلغاثّية، ومنحهم حّقهم في العودة. منذ الستينّيات بدأت محاوالت 
لتجويف مهّمات األونروا، وحصر مهامها باإلغاثة المباشرة. نجحت هذه 

المحاوالت بالحّد األدنى في تعميم االعتقاد أّن “العودة” لن ت�تحّقق 
أبًدا، من الُمفيد تالًيا أن يستمر دعم األونروا العتبارات إنسانّية محض. 

وجرى البحث عن سبل للضغط على الاّلجئين الفلسطينّي�ين وعلى الُدول 
المضيفة لبقائهم في الدول التي لجأوا إليها بشكلٍ دائٍم، دون التعّلق 

بحلم بالعودة. على صعيٍد آخٍر، وعلى امتداد الخريطة العالمّية، باتت 
قضّية الاّلجئين، كّل الاّلجئين، والمهاجري�ن مسألة خالفّية حاّدة، واستطاع 
اليمين القومي استنفار مشاعر معادية لاّلجئين. وصار الرأي العاّم أقل 
تقاطًعا مع الاّلجئين وراج القول بأن ت�تدّبر الدول التي اضطّرت الستضافة 

هؤالء أمرها. 

وت�كّرر القول أن هؤالء الذين ُهجِّروا قسرً�، ومنهم الاّلجئون 
الفلسطينّيون، هم مقيمون حيث لجأوا، وي�جب دمجهم، وال فائدة من 
الت�أكيد على حقهم بالعودة بعد 71 عاًما. أما األونروا فباتت مرّشحة 

لالندماج بالمفوضّية السامية لشؤون الاّلجئين، ألن يتم االستغناء عن 
خدماتها بالكامل، عبر ت�أمين رزمة محّفزات ضخمة، ال تعود من بعدها 
الدول المانحة ُمرغمة على توفير أموال لها على حساب مواطنيها.
على مدى 71 عاًما ما زال الاّلجئون الفلسطينّيون، وعلى الرغم من 

معاناتهم والتحّديات يصّرون على العودة إلى أرضهم، أيًّا يكن شكل 

العودة التي يطمحون إليها. حتى أولئك الذين اكتسبوا جنسّيات غرب�ّية، 
ما زالت فلسطين تعنيهم في الصميم. لكن أين األونروا في كل هذا؟ 

ولِم هي ُمستهدفة؟ اإلجابة جلّيٌة في أن األونروا هي تعبيٌر أممي عن 
االعتراف الدولي بأحقّية وعدالة قضّية الاّلجئين الفلسطينّي�ين السياسّية. 

وهنا بيت القصيد.

باالستناد إلى كل ما سبق ُيقتضى من األمم المتحدة، وعلى رأسها 
اليوم أنطونيو غوتيريس العارِف بأوضاع الاّلجئين، أن تبحث في قضايا 

ثالثة أساسّية في ُبنية األونروا، وهي أّواًل االنتقال من العمل اإلغاثي 
إلى العمل التنموي، وثانًيا الترشيق البيروقراطي، وثالًثا الت�أكيد على 

الجوهر السياسي الذي يحُكم قضّية الاّلجئين الفلسطينّي�ين.

1- األونروا من اإلغاثي إلى التنموي

في كل المخّيمات التي تحتضن الجئين فلسطينّي�ين ثّمة مقّومات لبناء 
اقتصاد محلّي. هذا المسار بقدٍر ما يوّفر الصمود حتى العودة يحقق 

أيًضا أمري�ن بنيوي�ين. أّولهما تخفيف الضغط عن موازنة الخدمات اإلغاثّية 
لصالح خدماٍت تنموّية، في مقّدمها التربوي والتدري�بي والمهني. 

وثانيهما توفير شبكة أمان بوجه اختراقاٍت تمويلّية مشبوهة 
لمجتمعات الاّلجئين ال تمّت بصلة إلى قضيتهم. البرنامج اإلغاثي يقتضي 

تعدياًل في الرؤية والمنهجّية.

2- األونروا والترشيق البيروقراطي

واضٌح أن االست�ثمار الدَّولي في األونروا يخضع أيًضا ألولوّية اإلبقاء على 
العنصر الغربي في المراكز المتقّدمة. في هذا تعبيٌر عن إلتزام جّدي 
بقضّية الاّلجئين الفلسطينّي�ين العادلة، لكن من المفيد القيام بترشيق 
لالحتياجات البيروقراطّية، مع أهمية اإلبقاء على تناغٍم في الخيارات 

االستراتيجية في كل مفاصل هذه المؤّسسة التي يعمل فيها حوالي 
3٠٫٠٠٠ موّظف، وتستجيب لحاجات حوالي 4.٦5 مليون الجئ.

3- األونروا شاِهدة عادلة للعودة

قضّية الاّلجئين الفلسطينّي�ين سياسّية بامتياز. فإّن تحويلها إلى قضّية 
إنسانّية فقط يضّر بها. أهمّية األونروا ت�تمّثل بأّنها حفظت في طياتها 
هوّية هذه القضّية على الصعيد الفردي والجماعي. ومن من المحتمل 
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أن تؤّدي إلى ت�كوي�ن لوبي ضاغط إليجاد حلول مستدامة أكثر منه 
ترقيعّية وقتّية. حجر الزاوية في هذه الحلول حّق العودة. هذا الّلوبي 
الضاغط ُممكن أن يكّونه آالف مّمن تركوا دولهم للعمل في األونروا، 

وهم يفهمون حجم المأساة. ديبلوماسّية األونروا أساٌس لتجاوز خطر 
اغتيال هوّية هذه المؤسسة.

ما تواجُِهه األونروا خطير. وما يواجهه الاّلجئون الفلسطينّيون أشّد 
خطورة. السالح األمضى بناء سياسة عاّمة مستدامة أحد أوجهها 
استعادة فاعلّية األونروا للدفع باتجاه وقف المأساة بدل االكتفاء 

ببلسمة الجراح.

زياد الصائغ، خبير في السياسات العاّمة والاّلجئين
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في عصر "ما بعد الحقيقة": 
مواجهة الخرافات والمغالطات 

حــول أزمــة الاّلجئيــن باألرقــام 
والحقائـــــــــق

“لقد عاد الذئب” هو العنوان الذي اختارته صحيفة “نيوي�ورك تايمز” 
األميركّية لخبر نشرته في ٢3 نيسان/أبري�ل، حيث جاء في تفاصيله أن 

لوا من بولندا عبر الحدود نحو ألمانيا، واجتاحت هذه  نحو مئة ذئب تسلَّ
القطعان أراضي بلدة فورستغين الهادئة في شرق البالد لتصطاد 

فريَستها من الخراف. هذا الخبر البسيط الذي في العادة قد ال يهّم إاّل 
بعض المختّصين في علم الحيوان أو أصحاب مزارع الماشية، تحّول إلى 
قضّية رأي عام وتّمت مناقشته في البرلمان األلماني وسط انقسام 
حاّد حول أفضل طريقة للتعامل مع هذه “الوحوش”. وت�أّزم الوضع أكثر 
بعد تشبيه “اجتياح” الذئاب بتدّفق الاّلجئين والمهاجري�ن. فقد استخدم 

سياسيو اليمين المتطّرف مثال الذئب الذي يهّدد ُهدوء واستقرار 
المناطق الريفّية وقارنوه بالمهاجري�ن والاّلجئين الذين أتوا لَِتهديد 

السكينة وامتصاص دماء االقتصاد والُهجوم على األبرياء.

هذا ما بلغه االنقسام القائم حول قضّية الاّلجئين في يومنا هذا، حيث 
ُيصّور الاّلجئون على أّنهم كائنات طفيلّية تستنزف الُمجتمعات. ولألسف، 
تحّول منح الّلجوء ومساعدة الاّلجئين من عمل نبيل ومشرِّف إلى تصّرف 
ساذج ينّم عن قّلة مسؤولّية وُيصّور كأّنه عمل غير وطني. وُيستخدم 

هذا الخطاب الساّم إلحداث انقسام في المجتمع بين “وطني�ين يعنيهم 
أمر بلدهم في وجه خطر الاّلجئين” و”مواطنين كارهين للذات مؤّيدين 

لاّلجئين والمهاجري�ن”.

الرِواية نفسها ت�ت�كّرر غرًبا وشرًقا، حيث ُيستخدم الخطاب نفسه المعادي 
لاّلجئين والمهاجري�ن، وهو في أغلب األحيان قائم على مغالطات 

وأكاذيب، إّما بهدف المبالغة في حجم ت�أثير استضافة الاّلجئين على 
المجتمعات واالقتصادات المحلّية أو لتعميم هذه األفكار. فِمن ازدياد 
ل الاّلجئون والُمهاجرون  معّدالت الجريمة إلى الركود االقتصادي، ُيحمَّ

َزوًرا مسؤولّية كاّفة اآلفات االجتماعّية وفشل الحكومات. إاّل أّن األرقام 
والدراسات تعكس واقًعا مختلًفا تماًما.

فالفكرة الشائِعة بأّن الاّلجئين ُيسهمون في ارتفاع معدَّالت الجريمة 
هي فكرة خاطئة، على الرغم من استخدامها الواسع من قبل كثير من 

السياسي�ين الشعبوي�ين. في ألمانيا على سبيل المثال، انخفضت معّدالت 
الجريمة بنسبة 1٠% في عام ٢٠17 على الرغم من تدّفق الاّلجئين. وفي 

إيطاليا، أظهرت األرقام التي تّم جمعها بين عامّي ٢٠٠7 و٢٠1٦ تراجًعا 
في معّدالت الجريمة في كاّفة المناطق اإليطالّية، على الرغم من 

المغالطات التي رّوج لها السياسّيون المحّليون بأّن المهاجري�ن يتسّببون 
في زيادة الجريمة. أّما على الصعيد االقتصادي، تدحض األبحاث القول بأّن 
الاّلجئين يشّكلون عبًئا على اقتصاد الدول المضيفة، حيث تبّين أّن الاّلجئين 
يجلبون معهم الكثير من الَموارد، ولديهم القدرة على المساهمة في 
النمو االقتصادي في الدول التي تستضيفهم. وبّينت دراسة نشرت في 

دورّية Science Advances في حزي�ران/يونيو عام ٢٠18 وتضّمنت تحلياًل 
لثالثين سنة من البيانات في 15 دولة أوروبّية، أّن اقتصادات الدول التي 
تستضيف الجئين ومهاجري�ن ازدادت قّوة، فيما تراجعت معدَّالت البطالة.

مع ذلك، ال تزال المشاعر المناهضة لاّلجئين راسخة، وقد تّمت ترجمتها 
في الكثير من الحاالت إلى تحّركات في الشارع، مثل التظاهرات الُمناهضة 

للمؤّسسات التي يديرها الجئون أو فرض قيود على تحّركاتهم أو 
التضي�يق على المنّظمات غير الحكومّية التي تدعمهم والضغط على 

أفراد المجتمع المدني الذين يعّبرون عن آراء مؤّيدة لاّلجئين، إلى حّد أّن 
محاولة إنقاذ الاّلجئين من الغرق في مياه البحر المتوّسط باتت اليوم 

جريمة يعاقب عليها القانون في احدى الدول االوروبية.

 أيُّ دور يمكن أن يلعبه األكاديمّيون في ظلِّ هذا االنقسام؟
من موقعنا كأكاديمّي�ين، واجبنا االستمرار في القيام بما نجيده، أي 
أن نقّدم أدّلة مثبتة وواقعّية حول ت�أثير الاّلجئين على مجتمعاتهم 

المضيفة، باإلضافة إلى إجراء المزيد من البحوث لإلضاءة على 
مساهمات الاّلجئين. كما نحن مدعوون لت�ثقيف الطاّلب وإشراك الجمهور 

األوسع في مواجهة الخرافات والمغالطات المتعّلقة بالاّلجئين.
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علينا أن نلتقي مًعا ونبني شبكات واسعة ومترابطة على كاّفة 
المستويات المحّلية واإلقليمّية والدولّية. باإلضافة إلى التعاون عن 
كثب مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني )الجمعّيات أو القواعد 
الشعبّية التي ليس لديها تمثيل رسمي( والجمعّيات الدينّية ووسائل 

اإلعالم )باألخّص وسائل اإلعالم التقدمّية( والقطاع الخاّص والمنّظمات 
الدولّية. وفي هذا السياق، نذكر تحالف الجامعات الرائدة حول موضوع 

الهجرة )ALUM(، وهي شبكة من المؤّسسات األكاديمّية التي يرت�كز 
عملها على أبحاث السياسات في مختلف المجاالت وتضّم حالًيا ٢٠ جامعة 
في أوروبا والشرق األوسط وشمال أفريقيا وأميركا وتسعى إلى نشر 

المعرفة األكاديمّية في هذه المناطق.

فقد التقى نحو 1٦5 عضًوا من التحالف في تشري�ن الثاني/نوفمبر عام 
٢٠17 في الجامعة األميركّية في بيروت وتناولوا المسائل التي سبق 
وذكرناها حول دور البحث األكاديمي في أزمة الاّلجئين. وانطالًقا من 
القناعة الراسخة بضرورة انخراط األكاديمي�ين وممارستهم دوًرا مؤثًرا، 

تعاَونوا مًعا من أجل إطالق “إعالن بيروت حول الهجرة” الذي يذكر 
بوضوح دور األكاديمي�ين في أزمة الاّلجئين الحالّية والتزامهم بـ:

1. توفير األدّلة بشكلٍ أسهل وأسرع لوسائل اإلعالم والجمهور بشكلٍ عاّم؛

2. تعميم األدّلة والُممارسات الفضلى حول حماية المهاجري�ن ودمجهم 
وعودتهم في إطار مسارات قانونّية مطّورة؛

3. دعم حصول المهاجري�ن والاّلجئين على التعليم العالي؛

4. تقي�يم وتعزي�ز اّتباع الممارسات السليمة في ما خّص حصول 
المهاجري�ن والاّلجئين على خدمات الصّحة الجسدّية والنفسّية؛

5. العمل مع العاملين في مجال االستجابة لألزمة من أجل تقي�يم جودة 
المساعدات اإلنسانّية وقدرة األشخاص الذين ينتقلون من مكانٍ إلى آخر 

على الحصول عليها اليوم؛

٦. مراقبة التزام الحكومات وغيرها من الجهات الفاعلة في المشاركة 
بتحّمل العبء العالمي من أجل ضمان المحاسبة.

في زمن يّدعي البعض فيه أّنه “ما بعد الحقيقة”، نحن ُملزمون بعرض 
الوقائع واألدّلة وبالنضال مًعا من أجل الحفاظ على قيمنا العالمّية 
الُمشتركة. ففي حال تهّددت قيمنا الُمشتركة في ما خصَّ حماية 

الاّلجئين، فإّن االنتهاكات التي سَتلي ذلك ال تعّد وال تحصى. وَتهوي�ل 
الناس من “ذئب خيالي” سيجعلهم يصّدقون وجوده وسيحّرض بعضهم 

على البعض َسعًيا إلنقاذ أنفسهم.

مقدمة  كتاب “1٠1 من الحقائق واألرقام حول أزمة اللجوء السوري – 
الجزء الثاني”

ناصر ياسين، مدير األبحاث في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية 
في الجامعة األميركية في بيروت وأستاذ السياسات العامة والتخطيط في كلية 
العلوم الصحية في الجامعة، ومنسق مبادرة الجامعة األميركية من أجل الالجئين
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سلسلة مقاالت الرأي حول السياسات العاّمة في لبنان والمنطقة

 أي أطــر لـلـــعـلقـــــــــات
 الـــلـــــبـــــنـــــانـــــية – الســــــوريــــــة

في العام 2019 ؟

في ظّل انعدام اإلجماع حول است�ئناف العالقات مع دمشق والعودة عن 
قرار تعليق عضويتها في جامعة الدول العرب�ية، وألن االنفتاح العربي 

والدولي على النظام في سوريا واإلسهام في إعادة إعمارها ال 
يزاالن مرتبطين بالحّل السياسي وفق بيان جنيف ٢٠1٢، على الحكومة 

اللبنانية إذا أرادت است�ئناف العالقات مع سوريا من بوابة إعادة اإلعمار 
أو بهدف إعادة الالجئين، أاّل تخرج عن رؤية وقرارات المجتمع الدولي 

والجامعة العرب�ية لما في ذلك من عزلة للبنان على الصعيدين العربي 
والدولي، وإخاللٍ بـ سياسية “النأي بالنفس” على الصعيد الداخلي.

ت�ّتسم العالقات اللبنانية-السورية بكونها من العالقات الثنائية شديدة 
التركيب ومتعّددة المستويات. وهي وإن غلب عليها طابع التدّخل 

العسكري أثناء الحرب األهلية في لبنان، ومن ثم التنسيق على مستوى 
نظام أمني لبناني- سوري متماٍه في إطار الهيمنة والوصاية بين 

العامين 199٠ و٢٠٠5، إاّل أنها شهدت أيًضا، فترات من التفاعل بين القوى 
الحّية في المجتمعين وتحديًدا إبتداًء من العام ٢٠٠٠، وهذا بمعزل عن 
التفاعل اإلجتماعي السابق لنشوء الكيانين اللبناني والسوري، بفعل 

التداخل السكاني واالقتصادي واالجتماعي، وعالقات القرابة بين 
الشعبين، خصوًصا مع الوجود الكثيف للعمالة السورية في لبنان.

وفيما يطغى واقع توظيف الهيمنة األمنية في لبنان في خدمة 
السياسة الخارجية السورية بين العامين 199٠ و٢٠٠5، بوصفه ساحة لـ 

“القتال المضبوط” ُتعّلق فيها النزاعات الدولية من دون أن تنفجر، فإنه 
على المستوى السياسي منذ العام ٢٠٠٠، ما لبثت كل كّوة ُفتحت في 

د ومصادرة النظام لصوت السوري�ين السياسي، أن سمحت  جدار تفرُّ
للتفاعل بين اللبناني�ين والسوري�ين في أن يأخذ مجراه الطبيعي. إذ أّدت 

محاولة االنفتاح المحدود التي أعقبت وصول رئيس النظام السوري 
بشار األسد إلى الحكم، ومن ثم االنسحاب العسكري السوري من لبنان 

في عام ٢٠٠5، فاندالع اإلنتفاضة الشعبّية السورّية في العام ٢٠11، إلى 
خلق حراك سياسي لبناني-سوري يستند إلى منظومة قَيم مغايرة 
للخطاب الرسمي اللبناني-السوري التقليدي، يوّثق هذه الناشطية 

عتهما مجموعة واسعة ومؤثِّرة  ان مرجعيان هما األبرز، وقَّ السياسية نصَّ
إلى حّد بعيد من المثقفين في البلدين: إعالن “بيروت – دمشق دمشق 
– بيروت” في عام ٢٠٠٦، وبيان “من أجل المستقبل اللبناني السوري” 

في عام ٢٠11.

وعلى الرغم من أن الوجود السوري في لبنان ليس بطارئ، إال أنه ومع 
بدء تدّفق الالجئين عبر الحدود بفعل الحرب على السوري�ين في سوريا، 
ومع وصول عدد الالجئين وفق متوسط التقديرات إلى المليون ونصف 
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مليون الجئ، والتدهور الجّدي ألوضاعهم االقتصادية واالجتماعية، لبس 
هذا الوجود لبوس األزمة. ويقابل هذا الوجود على المقلب الثاني من 
الحدود، وجود لبناني عسكري إشكالي بالنسبة إلى العديد من األفرقاء 
اللبناني�ين، خصوًصا لناحية عدم إتساقه مع سياسة “النأي بالنفس”، مع 

استمرار التمثيل الديبلوماسي بين البلدين والتنسيق األمني الجزئي 
وإن كان على مستويات رسمية أحياًنا.

وترافقت سياسة “االرتجال” اللبنانية الخارجية حيال األزمة في سوريا 
وغيرها من أزمات الدول العرب�ية ما بعد ٢٠11، مع است�ثمار سياسي 
داخلي بملف اللجوء السوري، وسط ضبابية شديدة حول موقف 

الحكومة السورية من عودة الالجئين إلى بالدهم على الرغم من 
استعجال حلفائها في لبنان )وأحياًنا مبادرتهم( إلى إعادة جزئية 

وإنتقائية، ومع المحاولة الروسية الرسمية إلستخدام هذا الملف في 
سياق حّل للمعضلة السورية.

أنعشت المبادرة التي طرحتها روسيا خالل عام ٢٠18 إلعادة الالجئين 
إلى سوريا، الحديث بين األفرقاء اللبناني�ين حول العالقات اللبنانية-

السورية الذي كان است�كان نسبًيا خالل السنوات القليلة الماضية، إذ أن 
هذه األخيرة طرحت ضرورة أن ت�تّم أية عودة من خالل مباحثات حكومّية 

مباشرة مع النظام السوري، مما أّدى الى خالف جّدي تعّدى قضية 
الالجئين الى مسألة قبول التطبيع مع النظام السوري أو عدمه.

وحمل عام ٢٠18 أخبار الحسم العسكري لصالح النظام السوري والقوات 
الداعمة له، بالتزامن مع انسداد أفق الحّل السياسي في سوريا 

ٍ طوي�لٍ -أو انعدام فاعلية- على مستوى المساري�ن التفاوضي�ين  وانقطاع
الدولي�ين المتوازي�ين في جنيف وآستانة، وخفت القتال فيها بعد عودة 
سيطرة الحكومة على مناطق عديدة كانت موضع اقت�تال، باست�ثناء قتال 

تنظيم “الدولة اإلسالمية”، ما أوحى بانتهاء المرحلة العسكرية من 
الحرب في سوريا، على الرغم من عدم حسم مصير مناطق شمالية 

وشرقية أساسية في الصراع السوري.

إزاء هذا الواقع الجديد، فإن فشل القوى السياسة اللبنانية في االتفاق 
على إطار عام للتعامل مع النظام في سوريا، ال يعفي لبنان من 

صياغة سياسة خارجية منسجمة، لضرورة أن يتسق الخطاب اللبناني في 
المحافل اإلقليمية والدولية، ال أن يقتصر العمل على القنوات األمنية. 
ذلك أن االنفتاح العربي والدولي على النظام في سوريا واإلسهام 
في إعادة إعمارها ال يزاالن مرتبطين إلى حّد ما بالحّل السياسي وفق 

بيان جنيف ٢٠1٢.

ويمكن ذلك استناًدا إلى مراجع دولية ملزمة، وفي إطار تحقيق التضامن 
في معالجة القضايا العرب�ية الذي ينّص عليه ميثاق التضامن العربي، من 

أجل تحقيق المصالح الوطنية اللبنانية، من دون الحاجة للخروج عن اإلجماع 
العربي والدولي وانفراد بعض الديبلوماسية اللبنانية بدور المسّوق عرب�ًيا 

 ودولًيا إلعادة تطبيع العالقات مع النظام في سوريا.
من هنا، فإنه على لبنان أن يوّفق بين أربع قضايا: توفير الظروف 

الملموسة من أجل عودة الالجئين، التزامه ميثاق التضامن العربي 
في عالقته مع سوريا كدولة عضو في جامعة الدول العرب�ية، التزامه 

بالمراجع الدولية الملزمة، والتزامه سياسة “النأي بالنفس” في الوقت 

ذاته ويكون ذلك ممكًنا من خالل:

1. أن تدعو الديبلوماسية اللبنانية، بالتعاون مع دول الجوار السوري وال 
سيما العرب�ية منها، إلى است�ئناف المفاوضات الدولية في إطار القرار 

األممي ٢٢54 )٢٠15( الذي ينّص على التوّصل إلى تسوية سياسية للنزاع 
بقيادة سورية، تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وفًقا لبيان 
جنيف ٢٠1٢ و”بياني في�ينا” ٢٠15، وبخاصة أن لبنان عضو في المجموعة 

الدولية لدعم سوريا.

لذا، فإن لبنان مدعو وفًقا للقرار، إلى استخدام نفوذه من أجل المضي 
قدًما بعملية السالم. والتسوية السياسية للنزاع في سوريا تبدأ 

بانطالق العملية السياسية التي تقضي بإنشاء هيئة حكم إنتقالية 
ل سلطات تنفيذية كاملة لتقود اإلنتقال السياسي الذي  شاملة تخوَّ

يشمل عملية صياغة دستور جديد، وانتخابات حّرة يشارك فيها كل 
السوري�ين، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المهجر. فينشأ بذلك 

حكم يتمتع بمصداقية ويشمل الجميع وال يقوم على الطائفية.

ويدعو القرار ببنده 1٢ دول الفري�ق الدولي لدعم سوريا إلى استخدام 
نفوذها على الفور تحقيًقا ألن ت�تيح األطراف إمكانية الوصول السريع 

والمأمون وغير المعرقل للوكاالت اإلنسانية إلى جميع أنحاء البالد، وأن 
تسمح فوًرا بوصول المساعدات اإلنسانية إلى جميع من هم في حاجة 

إليها، واإلفراج عن أي محتجزي�ن بشكل تعسفي، ال سيما النساء واألطفال.

2. وبشأن عودة الالجئين، على الديبلوماسية اللبنانية أن تنشط ضمن 
اإلطار العربي والدولي )أي تجنب أن يكون التفاوض ثنائًيا بين لبنان 

وسوريا( باتجاه وضع البند 14 من القرار ٢٢54 في أعلى سّلم التفاوض 
لما في ذلك من مصلحة للشعبين اللبناني والسوري.

وي�ؤكد البند 14 الحاجة الماّسة إلى تهيئة الظروف المؤاتية للعودة 
اآلمنة والطوعّية لالجئين والنازحين داخلًيا إلى مناطقهم األصلية، 

وت�أهيل المناطق المتضررة، وفًقا للقانون الدولي، بما في ذلك األحكام 
الواجبة التطبيق من االتفاقّية والبروتوكو المتعّلقين بمركز الالجئين، 

وأخذ مصالح البلدان التي تستضيف الالجئين بالحسبان، ويحث الدول 
األعضاء على تقديم المساعدة في هذا الصدد، معرًبا عن دعمه لتعمير 

سوريا وت�أهيلها بعد انتهاء النزاع.

3. أن تسعى الديبلوماسية اللبنانية ضمن اإلطاري�ن العربي والدولي، 
للضغط على الحكومة السورية من أجل موقف واضح حول رغبتها 

واستعدادها إلعادة شاملة لالجئين.

4. مراجعة المعاهدات واالتفاقيات الثنائية واألطر التنفيذية، مثل 
معاهدة األخّوة والتعاون والتنسيق التي وقّعت في العام 1991، 

وإتفاقية الدفاع المشترك، باإلضافة إلى اإلتفاقية القضائية التي أوقف 
العمل بها ألسباب تقنّية وبشكل مؤقت، مراجعة جذرية، كونها ال تزال 

قائمة قانونيًا.

ردينة البعلبكي، باحثة ومنسقة برنامج “الشؤون العرب�يَّة والدَّولية” في معهد عصام 
فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت
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العنف السياسي في لبنان بين 
"مكافحة اإلرهاب"و منع التطّرف 

العــنــيـــــف"

في السنة األخيرة، انحسر العنف السياسي في لبنان على نحو ملحوظ، 
واختفت مشاهد التطّرف العنيف منذ التحري�ر النهائي للجرود اللبنانية 

الشرقية من تنظيم “الدولة اإلسالمية” في آب/أغسطس ٢٠17، في ظل 
التسوية التي انخرط فيها طيف واسع من القوى السياسية اللبنانية 
وأّدت إلى انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في تشري�ن 

األول ٢٠1٦، لكن هل صارت حركات التطّرف العنيف وممارساتها في لبنان 
 جزًءا من الماضي فعاًل؟

حتى اليوم اعتمدت السلطات اللبنانية مساري�ن لمحاربة التطّرف العنيف 
 الذي شهدته البالد:

 أواًل: مكافحة اإلرهاب عبر المقاربة األمنية التقليدية؛
ثانًيا: منع التطّرف العنيف مع إقرار استراتيجية وطنية وقائية.

أواًل: مكافحة اإلرهاب

حتى العام ٢٠17، استجابت السلطات اللبنانية لتجلي ظاهرة التطّرف 
العنيف وتناميها من خالل مقاربة أمنية ذات طابع آني. شمل ذلك خوض 

الجيش اللبناني معارك مباشرة ضد تنظيمي “جبهة النصرة” و”الدولة 
اإلسالمية” بعد سيطرتهما على بلدة عرسال اللبنانية في صيف  ٢٠14، 

وكذلك تدخله في طرابلس بعد جوالت المعارك التي شهدتها المدينة. 
وتضمن ذلك بالتوازي، التصدي لسلسلة التفجيرات التي شهدتها البالد 

ومحاولة الحّد منها، سواء التي استهدفت مناطق الثقل الشعبي لـ 
“حزب اهلل” في الضاحية الجنوبية لبيروت أو التي استهدفت مسجدي 

التقوى والسالم في مدينة طرابلس.

ونجحت األجهزة األمنية والجيش اللبناني في وضع حّد لخطر التطّرف 
العنيف عبر المواجهات المباشرة أو تطبيق الخطط األمنية كما في 

طرابلس مثاًل، وكذلك من خالل تفكيك العديد من الشبكات التي تمارس 
هذا التطّرف، ومنع وقوع هجمات جديدة بظل سباق محموم بين هذه 

 األجهزة والجماعات تلك.
لكن الحّل األمني يظل قاصًرا من دون وضع استراتيجية تنموية سياسية 
واجتماعية واقتصادية ت�كون عالجية أواًل، ووقائية ثانًيا، أي تلتفت إلى 

األسباب البنيوية التي تعاني منها البيئات التي يخرج منها المتطرفون 

 العنيفون وتنتشر فيها الدعوة إلى العنف بوصفه حاًل جذرًيا في 
وجه “الظلم”.

ثانًيا: منع التطّرف العنيف

تصطدم مكافحة اإلرهاب أمنًيا بالخالفات الجوهرية بين الفرقاء 
السياسي�ين اللبناني�ين، حول تصنيف الجماعات واألفراد وممارسة التطّرف 

العنيف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية )بخاصة بعد العام ٢٠٠5(، 
باإلضافة الى تضارب اإلرادات اإلقليمية والدولّية. من هنا، برزت الحاجة 

الى مقاربة وطنية وقائية لمنع هذه الظاهرة، استناًدا إلى استراتيجية 
شاملة وطويلة األمد تعتمد مقاربة حقوق االنسان من جوانبها كافة، 

وذلك استجابة للخطة األممية لمنع التطّرف العنيف التي أطلقها األمين 
العام لألمم المتحدة بان كي مون في ٢4 كانون األول/ديسمبر ٢٠15.

كان لبنان من أوائل دول الشرق األوسط التي استجابت لمبادرة بان 
كي مون حين أطلقت الحكومة اللبنانية “الوحدة الوطنية لمنع التطّرف 

العنيف” في عام ٢٠17، وكّلفتها وضع استراتيجية وطنية، أقّرتها 
الحكومة باإلجماع تحت مسمى “االستراتيجية الوطنية لمنع التطّرف 

 العنيف” في جلستها المنعقدة بتاري�خ ٢7  آذار/مارس ٢٠18.
ت�تمّيز االستراتيجية بارت�كازها إلى “المنظور المتوسط المستوى” الذي 

قّل ما يرّكز عليه الباحثون. وُيعنى “المنظور المتوسط” باستهداف 
الديناميات االجتماعية السياسية على مستوى المجتمعات والسلطات 

المحلّية التي تؤثر على التطّرف العنيف وت�ت�أثر به، ساعية – أي 
االستراتيجية- إلى تفعيل دور البلديات و”أصحاب المصلحة” وتمكينهم 

من االستجابة والسعي إلى إعادة دمج األفراد.

كما يسجَّل أن رئاسة الحكومة اللبنانية تعتمد مساًرا تشاورًيا ُتشرك فيه 
الخبراء الدولي�ين والمحلي�ين، وكذلك الكيانات المحلّية األمنّية والقضائّية 

واالقتصادية واالجتماعّية المعنّية، باإلضافة الى منظمات المجتمع 
المدني ومراكز األبحاث والجامعات، من أجل بحث المحاور االستراتيجّية 
التسعة التي تضمنتها “االستراتيجية الوطنية” بهدف وضع خّطة عمل 

في المرحلة المقبلة.

 ردينة البعلبكي وسارة عبد اللطيف
الجمعة، ٥ نيسان/أبري�ل 2019
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ثالًثا: توصيات

1- في لبنان أنواع متعددة من المتطرفين العنيفين انطالًقا من دوافع 
وطبيعة دور كل فئة منهم بحسب ارتباطها باستراتيجية خارجية أو 

أجندة محلية، فمنها ما هو ذات دوافع محلّية ومنها ما هو ذات دوافع 
أيديولوجية عابرة للحدود، وبين من يتمّثل في الحكومة أو ال يستفيد من 
غطاء شرعي، باإلضافة الى النوع الذي يلعب دور المحرِّض الذي ال ينخرط 

في العنف لكن يسبغ عليه الشرعية الدينية. وتستدعي االستجابة لكل 
من هذه األنواع الى اجتراح سياسات مخّصصة تستهدفه، وذلك من خالل 

السعي إلى فهم “عوامل الدفع” و”الجذب” من خالل تعزي�ز وتسهيل 
البحث العلمي، بهدف انتهاج السياسات المبنية على البحوث واألدلة.

2- تستدعي االستجابة الشاملة لمختلف أنواع التطّرف العنيف التفكير 
بالتهديد الذي يشّكله هذا التطّرف في ضوء التفاعل بين الدين والطائفية 

والسياسة والهوّية. من هنا، أهمية خلق سردية مضادة من خالل:

تغليب الخطاب السياسي الشامل االستيعابي على الخطاب السياسي 
واإلعالمي المبني على الكراهية الذي يعمد إلى تنميط وعزل أفراد 

ينتمون إلى مناطق لبنانية مّحددة محرومة إنمائًيا.

تعزي�ز دور المؤسسات الدينية الرسمية مثل دار الفتوى حتى ت�تمكن من 
استعادة دورها  كمرجعية خاصًة لناحية تطوي�ر برامج التعليم الديني.

3- التوّقف عن النظر بعين الري�بة إلى مخّيمات وتجّمعات الالجئين 
السوري�ين والفلسطيني�ين بوصفها بؤًرا أمنية بحتة وإحقاق العدالة 

االجتماعية فيها.

4- إي�جاد حّل سريع لمشكلة السجون سواء لناحية االكتظاظ الكثيف، من 
خالل بناء سجون جديدة وتسريع المحاكمات، أو لناحية اعتماد سياسة 
موّحدة إلعادة توزيع المساجين خصوًصا في قضايا اإلرهاب ما يمنع 
العودة إلى العنف بعد الخروج من السجن، وكذلك فصل األحداث عن 

باقي الموقوفين.

5- وضع خّطة مستدامة منبثقة عن االستراتيجية الوطنية للحّد من شعور 
الغبن في المجتمعات المحلية التي تعتبر أنها مستضعفة وي�بني بعض 

أفرادها عنفهم على سردية المظلومّية.

٦- إعادة بناء الثقة بين أجهزة الدولة وبخاصة األجهزة األمنية 
والقضائية، والمجتمعات المحلّية.

ردينة البعلبكي وسارة عبد اللطيف، برنامج الشؤون العرب�ية والدولية، معهد عصام 
فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت.
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الحاجة لسياسات تمنح األولوية 
 للقيمة االجتماعية لألراضي 

في لـبنـــــــان

هناك إجماع على أن لبنان يعاني من أزمة ت�تعّلق باألراضي، لكن ال يوجد 
 وفاق حول أسباب هذا الواقع.

بالنسبة لمطّوري العقارات والمست�ثمري�ن، والمصارف الخاّصة التي 
تمّول مشاريع اإلنشاء، والبنك المركزي الذي ينّظم ويحّفز هذا التموي�ل، 
ت�تجّسد هذه األزمة بتراجع القطاع العقاري، مما يؤّدي حتًما إلى انهيار 
اقتصادي، بحسب اعتقادهم. كما يتوقعون أن هبوط أسعار العقارات، 

سيقود إلى هبوط الّليرة اللبنانية، باإلضافة إلى ارتفاع معّدالت البطالة 
والتضّخم والفقر.

ويعتقد آخرون، أن أزمة هذا القطاع تعود إلى ارتفاع أسعار العقارات 
مّما يجعل الحصول على مسكن، أو مكان عمل )مكتب، معمل، أرض 

زراعية(، أو حتى منتزه عام بمثابة حلم مستحيل. كما يرى هؤالء أن 
أسعار العقارات المرتفعة حالت دون إنشاء السلطات المحلّية بنى تحتية 

اجتماعية ضرورية مثل الحدائق العامة، والمكتبات، والمشافي، و/أو حتى 
األرصفة، كون ت�كلفة استمالك أصغر األراضي تفوق ميزانية معظم البلديات.

إال أن هناك مغالطة ت�كمن وراء كلتا الحّجتين، وهي أن تقدير أسعار 
األراضي عبر التطبيق البسيط والمباشر لقوانين العرض والطلب بات أمر 

مسّلم به. وي�رت�كز هذا االفتراض على أن مساحة لبنان الصغيرة تجعل 
من األراضي مورًدا نادًرا مما يبرر ارتفاع أسعارها. في هذه المقالة، 

ندحض فكرة التسليم بسعر األراضي، ونرى أن األسعار الحالية هي نتيجة 
سياسات لبنان التي حّفزت وكافأت سلوك المضاربة.

فلنبدأ باإلشارة إلى أن أساس التناقض الراهن بين مفهومي أزمة 
األراضي في لبنان يكمن في أطر التقي�يم المتباينة لماهية استخدام 
األراضي: هل تعّد األراضي “أصول” للمست�ثمري�ن الساعين إلى تحقيق 

عائد أعلى على ثروتهم؟ أم هي مصدر األمان الوحيد لمواطني 
ومواطنات دولٍة ال تؤّمن خطط تقاعد آمنة أو مساكن عامة؟ أم أن 
األراضي هي المكّون األساسي للسكن ومكان العمل والرفاهية 
والحركة وال يجوز بالتالي التعامل معها كأي سلعة تجارية أخرى؟

ُيظهر استعراض السياسات العامة الراهنة في لبنان ميالً واضًحا نحو 
اعتبار األراضي سلعة تجارية. فقد قامت هذه السياسات على أساس 

تسهيل امتالك األراضي وتداولها من خالل تنفيذ تدّخالت كبرى )مثل 
مكننة السجل العقاري وتخفيض جميع أنواع الضرائب وتسهيل امتالك 

األجانب لألراضي وتسهيل تجميع األمالك العقارية واإلعفاء من رسوم 
تسجيلها( بينما تّم إمداد مطّوري المباني بحوافز من أجل زيادة التطوي�ر 

الخاص لمباني سكنية متعددة الطوابق )كزيادة معّدالت االست�ثمار، 
وتسهيل الحصول على التصريحات، وتقديم است�ثناءات(، ما أّدى في 

نهاية المطاف إلى توجيه رأس المال نحو القطاع العمراني على حساب 
ضرورات ثقافية واجتماعية وبٍيئية أخرى. في المقابل، إن غياب الحماية 

االجتماعية )قانون ضمان الشيخوخة، وإعانات البطالة، وسياسات 
اإليجار المنخفض الكلفة و/أو المساكن العامة(، المقرون بالقروض 

التي تستهدف الطبقة الوسطى، جعلت من تمّلك المساكن حلًما من 
الصعب تحقيقه بالنسبة ألغلب سكان المدن. أّدت هذه السياسات إلى 

زيادة أسعار األراضي نظًرا ألن مطّوري العقارات غالًبا ما يحّددون أسعار 
الشقق بناًء على سقف القروض.

في المقابل، قد ترت�كز أطر السياسات المّتسمة بوعي اجتماعي على 
منح األولوية لقيمة األرض االجتماعية عبر عدد من التدخالت السياسية    

التي تشمل:

1. حوافز كبيرة للمست�ثمري�ن لتوجيه رؤوس األموال نحو قطاعات 
أكثر إنتاجية وخلق الوظائف مثل قطاع الت�كنولوجيا والتجارة الزراعية 

والتصميم وغيرها؛

2. ضرائب مرتفعة على المضاربة العقارية من أجل خفض معّدالت الشغور 
واسترداد القيمة الزائدة ألسعار األراضي وإعادة توزيعها عبر تموي�ل 

مشاريع البنى التحتية والمنتزهات العاّمة؛

3. إطار تخطيطي وطني يلغي المبدأ الحالي الذي يعتبر أن جميع 
األراضي مخّصصة للبناء، ويسترد القيم البٍيئية واالجتماعية لألراضي 
اللبنانية بالتزامن مع تفعيل األنظمة القائمة )مثل قانون التنظيم 

المدني( من أجل تمكين السلطات من تعديل عوامل االست�ثمار بإرادتها 
ودون تعويضات، ما يسمح لهذه السلطات بترشيد وتنظيم مستقبل 

التطوي�ر العقاري لما يتناسب مع رؤية اجتماعية وبيئية عامة.
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في المقابل، ُوضعت أبحاث صادرة عن برنامج العدالة االجتماعية 
والمدينة في معهد عصام فارس للسياسات العامة في الجامعة 
األميركية في بيروت مقترحات أقّل طموًحا، وهي على األغلب أكثر 

واقعية في ظّل المناخ السياسي الحالي. فقد أظهرت إمكانية استرداد 
القيمة االجتماعية لألراضي عبر تدخالت تخطيطية بسيطة وتعديالت 

صغيرة في السياسات. على سبيل المثال، يطرح مقترح تخطيطي 
للواجهة البحرية، تّم إعداده في أيلول ٢٠18، فتح مساحات شاطئية 
للعامة، عبر فرض تراجع إضافي على اإلنشاءات، وإلغاء االست�ثناءات 

لإلنشاءات الكبرى. يعيد هذا المخطط ربط المدينة بشاطئها وي�زيد من 
إمكانية وصول كافة السكان إليه، وبالتالي يعيد إحياء نشاطه االقتصادي 

بشكلٍ يفيد العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم 
كالمطاعم والفنادق والخدمات الترفيهية.

على غرار ذلك، يشّدد مخّطط مقترح لسياسة اإلسكان على ضرورة بناء 
عدٍد كاٍف من المساكن ذات كلفة معقولة في المساحات المدينية داخل 
لبنان. يمكن لذلك أن يتحقق عبر تموي�ل تعاونيات سكنية، وتقديم حوافز 
للمطّوري�ن الذين يسعون إلى الربح المحدود، وفرض نسبة إجبارية من 

السكن الدامج على كّل مشروع إنشائي جديد، باإلضافة إلى مراجعة 
الحدود المدينية وسياسات المواصالت من أجل دمج المدن بالضواحي. 

كما يقترح المخطط عدد من التدّخالت الهادفة إلى الحّد من المضاربة، بما 
في ذلك فرض ضرائب على الشقق الشاغرة واألراضي غير المطّورة.

في الختام، دعونا نشّدد على أن ما نحتاج إليه اليوم هو انعكاس 
القيمة المعطاة لألراضي: على السياسات أن تمنح األولوية للقيمة 
االجتماعية لألراضي في لبنان في سبيل خلق مدينة قابلة للعيش، 

كمكّون أساسي للسكن المعقول الكلفة، وللمساحات العامة أو الخضراء، 
وللبنى التحتية المرتبطة بالمواصالت، وللحياة بشكل عام.

منى فواز، مديرة برنامج العدالة االجتماعية والمدينة في معهد عصام فارس 

للسياسات العامة في الجامعة األميركية في بيروت

دنيا سلمة، منسقة برنامج العدالة االجتماعية والمدينة في معهد عصام فارس 
للسياسات العامة في الجامعة األميركية في بيروت
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ت�أّملت في انتفاضة تشري�ن 
الـّلـبـنـانيـة

الكتابة أثناء الثورات واالنتفاضات الشعبّية ليست بالعمل اليسير، ذلك 
أن دينامّية الشارع وسياسته الُمنبثقة من حراك الجموع انسيابّية يصعب 

رها، كما أّن مطالبه سائلة في تطّور  على المراقب أو الباحث أن ُيأطِّ
ُمستمر. ولعلَّ ذلك من أهمِّ عناصر قّوة انتفاضة تشري�ن األول/أكتوبر 

٢٠19 وقدرتها على جذب مروحة هائلة من األشخاص والمجموعات 
متعّددة األهداف والهوّيات، يجمعهم غضب محّق من منظومة حاكمة 
فاشلة وشعور بتالشي كرامتهم. لكّن دراسة وتحليل الّلحظات الجميلة 

من انتفاضة الناس هو بغرض التفكير والت�أّمل بأن هناك يوم آخر سيأتي 
حتًما بأحالمه وخيباته، حيث البدايات القادمة تستوجب االنطالق من 

مكتسبات االنتفاضة الحالّية.

لت أسًسا  هناك خمسة هياكل تمَّ تحطيمها في انتفاضة ٢٠19 لطالما شكَّ
لسردّية التوهن الّلبناني )malaise( الذي يصعب مداواته.

الهيكل األّول: تغليب االنتماء الطائفي على االنتماء الوطني حيث أن الصراع 
الّلبناني طائفي وهو ما يؤّدي إلى توّهن الُمجتمع وضعف دولته.

هذا ما كسره الحراك الحالي حيث ظهر جلًيا أن قضايا الناس ال ترتبط 
بالضرورة بسياسة الهوّيات الطائفّية التي حبكها وأجاد لعبتها سياسّيو 

لبنان منذ زمن ما قبل وبعد الطائف خاصًة بعد اتفاق الدوحة في الـ ٢٠٠8. 
وأَتت االنتفاضة لت�ثبت أّن هوّية الفرد ال ترت�كز فقط على هوّية جماعته 

الطائفّية أو تطغى عليها واستطراًدا ظهور ملحوظ لهوّيات جماعّية غير 
طائفّية كالمناطقّية أو السياسّية أو الجندرّية أو الوظيفّية.

الهيكل الثاني: التدّخلت الخارجّية وصراع القوى اإلقليمّية والدولّية 
بالواسطة على الجغرافيا الّلبنانية هي المسّبب الدائم للت�أّزم الّلبناني.

فظهَر بشكلٍ واضح أن انتفاضة تشري�ن األول/أكتوبر تنبع من “الداخل” 
وتصّب به كاسرة نظرّية الربط الدائم بين دينامّيات السياسة الّلبنانية 
والت�أّزم اإلقليمي. وباءت محاوالت تشويه الحراك بوصفه ممّواًل من 

الخارج بفشلٍ ذريعٍ فلم تعد تلك النغمة، التي استخدمت ضّد حراك ٢٠15، تجد 
مستمعين لها خارج أقلّية صغيرة عادًة ما تؤّمن وتبّشر بنظرّيات المؤامرة.

الهيكل الثالث: است�ثناء “حزب اهلل” من الطبقة الحاِكمة وأّن اهتمامه 
األّول بالمقاومة جعله متعّفًفا عن المشاركة بالحكم وعن عدم قدرته على 

محاربة الفساد.

لعّل من أهّم ما حّققه الحراك الحالي هو شمل جميع فرقاء الحكم 
بمن فيهم “حزب اهلل” بوصفهم منظومة واحدة فشلت بإدارة شؤون 
الناس. وهذا ليس أمًرا مبالًغا فيه أو موقًفا شعبوًيا فـ”حزب اهلل” جزء 

أساسي من منظومة الحكم منذ عقود وخاصًة منذ الـ ٢٠٠8 وهو حامي 
العهد الحالي وناظم له. كما هو الحاكم األّول للسلطات المحلّية في 
أكثرّية مدن وبلدات نفوذه. من هنا يضرب شعار “كلن يعني كلن” في 
مقتل ألصحاب نظرّية است�ثناء بعض من هم في الحكم، خاصًة األقوياء. 
فأتى الرد على التظاهرات في مناطق سيطرة “حزب اهلل” المدوّية 

وغير المتوّقعة، أعنف من غيره في باقي المناطق.

الهيكل الرابع: مركزّية بيروت بوصفها “المتروبول” الّلبناني تجعلها الفضاء 
األساسي واألّول ألي حراك سياسي.

هّزت االنتفاضة هذه النظرّية حيث ظهر حراك المناطق موازًيا ألهمية، 
وإن لم نقل أهم، مّما يجري في ساحات العاصمة. فأتت انتفاضات 

طرابلس والنبطّية وصور وبعقلين وبعلبك وجل الديب والذوق وغيرها 
من المناطق لتؤّكد االستياء الوطني من فرقاء الحكم جميًعا؛ ولتشير، 

ولعّل هذا هو األهم، أن “األطراف” ليست غائبة عن السياسة وإن سها 
عنها وعن شجونها ُنخب العاصمة.

الهيكل الخامس: ُضعف المجتمع وعدم قدرته على إنتاج قيادات جديدة 
خارج المنظومة الزبائنّية الطائفّية.

هّزت االنتفاضة هذه النظرّية وانتجت العشرات من القيادات الجديدة 
خاّصًة من النساء اللواتي غالًبا ما يقمعهن النظام الطائفي-الزبائني 

المتماهي دائًما مع النظام األبوي. إن صعود رائدات في العمل 
السياسي لم يعد حكًرا على ناشطات العمل النسوي التقليدي فقط بل 
لعبت نساء االنتفاضة دور المحّرك والقائد وكّن رائدات في الصف األّول 

 في كل المناطق، واألهّم بشكلٍ غير ُمصطنع.
 إلى أين؟

إن شروط نجاح انتفاضة ٢٠19 هو حمايتها من اإلنهاك، وهذا ليس 
باألمر السهل. لكن األهّم هو سيرورتها وتطّورها. إن البناء على النقاط 
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الخمس يؤّسس لعملٍ سياسيٍّ وطنيٍّ غير طائفي، ُيبنى على غناء 
تعدديته، ينطلق من المناطق الطرفّية وحاجاتها ومن فهم لدينامّياتها 

ليكون بدياًل للمنظومة الطائفّية-الزبائنّية الفاسدة والُمفسدة. هذه 
المنظومة العميقة التي استطاعت أن ُتعيد إنتاج نفسها على مرِّ 
العقود لن ت�تخلى بسهولة ومن دون معارك طويلة وعنيفة عن 

مكتسباتها ومواقعها في السلطة واالقتصاد.

تؤّسس االنتفاضة الحالّية لسردّية بديلة جميلة تعطي أماًل كان قد خبا 
عند الّلبناني�ين. التحّدي هو الثبات واالستمرارّية والبناء على ما ت�أّسس.

ناصر ياسين، مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية بالوكالة

رسم لساندرا خير صهيون
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 الثورة" اللبنانّية ال تحتاج إلى 
بطـــــلٍ ُمنقـــــٍذ

مع دخول انتفاضة لبنان أسبوعها الثالث، يتصاعد مستوى القلق لدى 
اللبناني�ين المتصاحب مع أمل بغٍد أفضل. وتستمر التساؤالت بالنسبة 
لبداية عملّية التحّول السياسي الحقيقّية إثر استقالة الحكومة؛ إذ 

أّن الخوف من الفوضى، التي تغّذيها األحزاب السياسّية في السلطة 
والَهجمات التي ارُت�كبت مؤّخًرا ضّد بعض الُمعتصمين، يّتضح أّنها تهدف 
إلى إفراغ الشوارع؛ باإلضافة إلى موضوع غياب "قائد" اإلنتفاضة الذي 

يتداول بين عدٍد من الُمراقبين ويقلقهم أحياًنا.

"هل لديِك اسم؟" "من هو؟" "فقط أعطني اسًما..." هذه هي األسئلة 
التي واجهتها، بصفتي ناشطة أصبحت معروفة جيًدا من ِقَبل جزء من 
الجمهور، في األّيام األخيرة. ويمكننا تبري�ر الحاجة إلى هذه الطمأنينة 

التي يبّثها وجود "بطل" أو "ُمنقذ". ومع ذلك، يبدو لي أنه ينقل شيًئا من 
 القلق بشأن طبيعة آمالنا والطريقة التي نبني بها تصورنا لهذه 

الفترة االنتقالية.

في الحقيقة، تجدر المقارنة بين البطل المنتظر واألمير الوسيم الذي 
ينقذ األميرة من زوجة األب الّلئيمة. لكن في الحياة الواقعّية، "السعادة 
األبدّية" ليست متاحة، خصوًصا إذا ما وقعَت في الحّب من النظرة األولى 

وتحّولَت إلى زواج في غمار الّلحظة. في الثورات، لطالما تحّول البطل 
إلى طاغية جديدة. وقد يحدث األسوأ، وهو تسليم اإلنتفاضة لمن يمكنه 
التحّدث بإسمها، ولكن ليس لمصلحة الذين أشعلوها. فهل هذا يعني أنه 
يجب علينا التخّلي عن أي إمكانّية لقيادة الحراك والقبول، عوًضا عن ذلك، 

بحكم المافيا؟ ليس ذلك المقصود على اإلطالق.

ا لألمل: بينما اضطر المتظاهرون في بعض األحيان  هذه الّلحظة هي حقًّ
إلى دفع ثمن باهظ، كما يّتضح من أعمال العنف والضرب التي وقعت 

هذا األسبوع في عّدة مناطق، فقد حّققوا بالفعل نصًرا هائاًل.

فبالرغم من العنف الذي شهدناه في مواقع متعّددة، واإلعتداءات 
التي نتعرض إليها والثمن الباهظ الذي يضطّر الكثيرون تسديده، لقد 

حّققنا حتى اآلن فوًزا عظيًما وينبغي لنا اإلحتفاء به.

في األيام األخيرة، توّحد الشعب الّلبناني تحت مطلب الحياة الكريمة، 
مدرًكا أّن ذلك ال يمكن تحقيقه سوى بعملّية تحّول سياسي. َيعي 
الجميع، بِمن فيهم سائق "السرفيس" الذي أعادني ليلة أمس من 

التظاهرات، وحّراس األمن الذين أتحّدث معهم كّل اليوم، والمرأة التي 

تشاركت معي مظّلتها تحت المطر، وهتافات الطاّلب على إمتداد ساحة 
الشهداء، والمتظاهرون الذين أتوا إلّي طالبين التطّوع في "بيروت 
مدينتي"، هؤالء جميعهم يعون أّن األزمة اإلقتصادّية ليست مجّرد 
مشكلة "تقنّية". وعلى سبيل التغي�ير اإليجابي، ال يقتصر األمر على 

سّكان بيروت. من النبطية إلى حلبا، مروًرا ببعلبك وصور وطرابلس، يبدو 
أّن الوعي نفسه بدأ يت�كّون ويتعّزز، إّنها "مشكلة سياسّية"، المشكلة 

نفسها التي يبتلي بها البلد منذ عقود، والتي تقود معظم المواطنين 
إلى تنظيم حيواتهم وفق إعتبارات طائفّية، وتجبرهم على تقديم 

والءاتهم لزعماء الطوائف. لن يفيد صندوق النقد الدولي في حّل هذه 
المشكلة -وكأنه نجح في حّل أي مشكلة من قبل- كما لن يحّلها إسقاط 

"فري�ق من الت�كنوقراطي�ين" القادمين من عاصمة العالم المجيدة. وحدها 
العملّية السياسّية العلمانّية المدنّية التحّولية قادرة على معالجة أزمة 

قلة العدالة االجتماعية والفساد، وهذا ما تطالب به أصوات كثيرة.

تنظيم فترة االنتقال

لكّننا لم ننتصر بعد، ولكي نضمن نجاح هذه الّلحظة التحولّية، ال بّد لنا 
من تخّيل العملّية اإلنتقالّية. سوف يتطّلب األمر، بال شك، اإلستمرار في 

الحشد وتحريك الشارع، ألّنها الطريقة الوحيدة لقلب ميزان القوى. وفي 
ذلك يكمن الدرس األول ألي عملّية تحّول سياسي، وقد يتطلّب مّنا 

ذلك عصياًنا مدنيًّا، وتدخاّلت مباشرة المركزّية، واستراتيجّيات خاّلقة على 
األرض. كما سيستدعي مناظرات سياسية المركزية، محاضرات ت�ثقيفّية، 

مساحات نقاش مفتوحة، منتديات عاّمة، مجموعات مغلقة للتفكير، وأكثر 
من ذلك. باإلضافة إلى ذلك، ينبغي إنشاء الهيكلّية لمرحلة إنتقالّية، 
أضف إلى ذلك ضرورة وضع هيكلّية للمساءلة، لت�كون نسختنا الخاّصة 
عن هيئة الحقيقة والكرامة التونسّية، والتي ست�تّولى التحقيق في 

السرقات والجرائم التي ارت�كبتها الطبقة الحاكمة.

سيتطّلب األمر من المغترب�ين اللبناني�ين، في هذه المرحلة اإلنتقالّية، 
أن يؤمنوا مجّددً� بالبلد وأن يست�ثمروا في موارده. كما سيتطّلب مّنا 
إدراك أن الضرر، الذي لحق بالمجتمع لفترة طويلة، لن يتّم محوه بين 

ليلة وضحاها، وأن الفساد قد تسّرب إلى جميع الدوائر االجتماعّية تقري�ًبا. 
إن كّل ذلك يحّتم علينا تحوي�ل استراتيجياتنا ألنه، وبغض النظر عن مدى 
قدرة الشارع على التصحيح والتقويم، فإن لحظة التفكير في التراجع 

آتية ال محال. ينبغي علينا إذً� تصّور أساليب هذا التحول، ليس فقط على 
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مستوى القيادة، بالرغم من أهمّيتها، ولكن أيًضا وبشكل أساسي، على 
مستوى حياتنا اليومّية. كيف سنغّير في طرق تعليمنا؟ ماذا سوف 

نستهلك؟ كيف سنمارس واجباتنا المدنّية بشكلٍ مختلف؟ كيف سنعّدل 
تعاملنا مع بعضنا البعض؟ ماذا ست�كون رّدة فعلنا إذا اختارت ابنتنا الزواج 

من شاب من ديانة أخرى؟ كيف سنتعاطى مع االبن الذي يريد مواعدة 
صبي آخر؟ كيف سندرك مسؤولّيتنا إزاء األطفال الذين يبيتون على 

الرصيف؟ باإلضافة إلى حاالت كثيرة أخرى.

لدّي شعور بأّن المجتمع الذي أظهر الكثير من العزيمة والصمود خالل 
السنوات األخيرة يمكنه اإلنتصار. أما التحّدي األساسي فيكمن، اليوم، 

في معرفة كيفّية توجيه هذه الّلحظة النادرة نحو مواطنّية فّعالة 
وطويلة األمد، يتحّقق من خاللها إنتصار اإلنتفاضة.

منى فواز، مديرة برنامج العدالة االجتماعية والمدينة في معهد عصام فارس 
للسياسات العامة في الجامعة األميركية في بيروت
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سلسلة مقاالت الرأي حول السياسات العاّمة في لبنان والمنطقة

أين البيئة في خضم االنتفاضة 
الـّلـبـنـانيـة؟

َدفع الوضع االجتماعي-االقتصادي المأساوّي في لبنان الشعب إلى 
التظاهر منذ 17 تشري�ن األّول/أكتوبر ٢٠19، وظهرت القضايا البيئية في 

إطار هذه االحتجاجات الُمستمّرة حتى اليوم. ويعود ذلك إلى وضع 
البيئة المتدهور واألحداث األخيرة التي عصفت في البالد وأبرزها تلّوث 
الهواء الناتج عن دخان الموّلدات الخاّصة وزحمة السير الخانقة وتّلوث 
المياه الناتج عن تصريف مياه الصرف الصّحي غير الُمعالج التي ت�تسّرب 

إلى المياه السطحّية والجوفّية وكذلك االستغالل غير المسؤول 
للكسارات و المقالع وحرق النفايات الصلبة، و مما زاد الطين بلة حرائق 
الغابات األخيرة التي دّمرت اآلالف من الهكتارات من األحراج و الغابات 

وتسببت بخسائر في الممتلكات مما أّدى إلى مستوى غير مسبوق من 
االستياء واإلحباط لدى المواطنين الّلبناني�ين.

إّن تحميل مسؤولية هذه الظروف البيئّية الُمتدهورة إلى سياسات 
الحكومة خالل السنوات الثالث أو العشر الماضية أمٌر غير منطقي، فهي 

حصيلة تراكم عقوٍد من سوء اإلدارة والَفساد وغلبة المصالح الخاّصة 
على المصالح العاّمة. لكن ال بد من اإلشارة إلى أن الحكومات األخيرة لم 

تقدم أي إصالحات ُمستدامة طويلة األمد تعالج السبب الجذرّي للكثير 
من المشاكل التي كان وال يزال يواجهها لبنان، بل اكتفت بالقيام بـ 

“إسعافات أّولّية” و”حلول سريعة مؤّقتة”.

لكن ُيالحظ، من خالل متابعة التغطية اإلعالمّية لالحتجاجات الشعبية وما 
يتّم ت�تداوله عبر وسائل التواصل االجتماعي خالل األسبوعين الماضي�ين، 

ان ُمضاعفات القضايا البيئّية الكارثّية شّكلت دافًعا أساسًيا لهذه 
االنتفاضة الشعبية. ويظهر ذلك من خالل الهتافات التي ُتسَمع أثناء 

االحتجاجات والوعي البيئي لدى الُمتظاهري�ن الذي دفع بعضهم إلى ردع 
زمالئهم ومنعهم من حرق اإلطارات تفادًيا لثلّوث الهواء وقيام البعض 

اآلخر بتنظيف الشوارع بشكل يومي من النفايات وجمعها وفرزها.

إّن مطالب التغي�ير على الصعيد البيئي كثيرة، والعديد من هذه القضايا 
ُمزمنة وتحتاج إلى وقٍت طوي�ل لحّلها، إال أنه باإلمكان التركيز على بعض 
المطالب التي يمكن تنفيذها فوًرا مثل استخدام الوقود األقّل تلويًثا 
في محّطات توليد الطاقة وَتحسين وسائل النقل العاّم للحّد من تلّوث 

الهواء والتنفيذ الفوري لالستراتيجّية الوطنّية إلدارة حرائق الغابات 
للحّد من حرائق الغابات أو تخفيفها وضمان تشغيل محّطات معالجة مياه 

الصرف الصّحي الحالّية للحّد من تصريف مياه المجاري في المسّطحات 

المائّية. وبالتالي، سيؤّدي ذلك إلى تفعيل هذه اإلجراءات فور انتهاء 
األزمة الحالية حيث يتم اإلعالن عن حالة طوارئ بيئّية وطنّية وإنشاء 
لجنة وطنية من الخبراء تجتمع فوًرا لمراجعة و/أو إعادة النظر في 

القرارات األخيرة التي اتخّذتها الحكومة السابقة بشأن قضايا مثل خّطة 
إدارة النفايات وخّطة المحاجر الوطنّية وغيرها، وأخيًرا، اقتراح خارطة 

طري�ق بيئّية.

نجحت هذه االنتفاضة بإيقاظ الحكومة من سباتها العميق ودفعتها 
إلى تقديم رزمة من اإلصالحات قد ينعكس بعضها بشكلٍ غير ُمباشر 

على القضايا البيئّية، ولكنه من المعيب أنه لم يتم تقديم أي تدابير أو 
إصالحات تهدف إلى معالجة الوضع البيئي بشكل مباشر. في هذا اإلطار 

ال بد من التشديد على أن أّي مكاسب قد 

تحققها هذه االنتفاضة لن ت�كون مستدامة ما لم تصحبها المطالبة 
بإجراء إصالحات بيئّية جذرية تبدأ بتغي�ير فلسفة الحكومة للتنمية على 

الصعيد الوطني.

نديم فرج اهلل، مدير برنامج تغّير المناخ والبيئة في معهد عصام فارس للسياسات 
العامة والشؤون الدولية، الجامعة األميركية في بيروت.

رنا الحاج، منسقة برنامج تغّير المناخ والبيئة في معهد عصام فارس للسياسات العامة 
والشؤون الدولية، الجامعة األميركية في بيروت.

 نديم فرج اهلل ورنا الحاج
األربعاء، 30 تشري�ن األول/أكتوبر 2019
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سلسلة مقاالت الرأي حول السياسات العاّمة في لبنان والمنطقة

االنتفاضة الشعبّية واالقتصاد 
السياسي لقطاع الطاقة في 

لبنان: كيف وصلنا إلى هنا؟

يكفي االستماع إلى هتافات المتظاهري�ن في الشوارع والساحات تنديًدا 
بالسلطة السياسّية، لت�كوي�ن تصّور واضح عن أن التدهور المنهجي 

الحاصل في مؤّسسات الدولة وخدماتها العاّمة، ساهم، إلى حّد كبير، 
بت�أجيج موجة الغضب العارِمة في كّل أنحاء البالد.

ت�أمين الطاقة الكهربائّية هو خدمة عاّمة توّفرها الُحكومات عموًما، لكن 
في لبنان، أصبحت مشاكل هذا القطاع بمثابة تذكير متواصل بعجز الدولة 

عن توفير أحد أهّم الخدمات األساسّية للمواطن واالقتصاد على حّد 
سواء، وانعكاس واضح لتفاقم مستويات انعدام المساواة نتيجة تحميل 
ا واألكثر فقًرا عبء ساعات أكثر من التقنين بالمقارنة  المناطق األقل نموًّ

ا واألقل فقًرا، في تناقض فاضح مع معاي�ير  مع المناطق األكثر نموًّ
التنمية واإلنماء المتوازنين.

وصل نموذج االقتصاد السياسي الذي ُرِسي بعد انتهاء الحرب الّلبنانية 
إلى طري�ق مسدود، ويترافق ذلك مع سوء إدارة َوَصَمت عمل الحكومات 

المتعاقبة منذ العام 199٢، وأنتجت قطاعات ومؤّسسات ُمختّلة وغير 
فّعالة، من ضمنها قطاع الطاقة الذي يعاني من بنية تحتّية ُمتهالكة 

ومؤّسسات ضعيفة وتحكمه سياسات ال ت�تماشى مع التطّورات الحاصلة 
في العالم. ما ساهم بتعميق األزمة االقتصادّية في البالد، وإضعاف 
العقد االجتماعي الهّش باألساس، والذي يشهد راهًنا تحّديات كبيرة. 
على مّر السنين، اّتسم أداء الحكومات الُمتعاقبة في قطاع الطاقة 
بالخصائص التالية التي ساهمت بوصولنا إلى هذه المرحلة الحرجة:

1. اقتصاد سياسي ُمصّمم إلثراء القّلة وإعاقة تنمية القطاع

ال يوجد قطاع أكثر من قطاع الطاقة، رّبما، قادر على تظهير العالقة 
الساّمة بين ت�كّتل رجال األعمال والنخب السياسّية التي توّفر الحماية 

لمصالح خاّصة، مع ما ينتجه ذلك من ت�كاليف اقتصادّية واجتماعّية 
ُمرتفعة بسبب فشل توفير الخدمات العاّمة؛ بدًءا من قّلة تحت�كر استيراد 

المشّتقات النفطّية التي تقّدر سوقها بمعّدل 4.7 مليارات دوالر خالل 
العقد األخير، ومن ضمنها المازوت الُمستخدم في تشغيل الموّلدات 

الخاّصة ويصل حجم سوقه إلى ٢ مليار دوالر سنوًيا، وصواًل إلى الوكاالت 

الحصرّية الستيراد السّيارات، التي ت�تعارض مصالح أصحابها مع تطوي�ر 
استخدامات الطاقة وإنشاء نظام نقل حديث وفّعال. باختصار شديد، لقد 
قّوض االقتصاد السياسي القائم منذ أكثر من عقدين أي فرصة ُممكنة 

لنقل قطاع الطاقة إلى مستوًى أكثر تطّوًرا.

2. تسي�يس قضايا الطاقة

غالًبا ما أّدت السجاالت العقيمة بين األحزاب السياسّية المشاركة في 
الحكومة إلى تجميد أو ت�أجيل الخطط والمشاريع الُملّحة. واستخدم الكثير 

من الحجج لتبري�ر غياب السياسات العملّية في قطاع الطاقة، بما فيها 
الجدل القائم حول إستقدام بواخر الطاقة أو تحميل الاّلجئين مسؤولّية 

النقص في التّيار الكهربائي. 

في كثير من األحيان، بدا أن عملية اتخاذ أي قرار في هذا القطاع، كانت 
جزًءا من معركة شخصّية قادها كّل حزب داخل الحكومة. في حين، كان 

الجمهور يفقد األمل تدري�جًيا من إمكانّية حصول أي تغي�ير إي�جابي. في 
مقال سابق، دعوت إلى إجراء حوار وطني تنبثق عنه خّطة وطنية إلنقاذ 

قطاع الطاقة، بحيث يمكن القتراح ُمماثل، في حال نجاحه، أن يحّصن من 
يدير سياسات الطاقة في البالد بالتفويض المطلوب ليعمل بسرعٍة أكبر 

وبأقّل قدر من العراقيل السياسّية.

3. غياب الُمحاسبة

ينطوي النظام السياسي الّلبناني على عوامل وضعّية، أبرزها 
المحاصصة السياسّية التي تّحل دون الُمحاسبة. فإذا سألنا أي طرف 
في الحكومة المستقيلة عن إخفاقات الحكومات المت�تالية في حّل 
القضايا الشائ�كة، بما في ذلك القضايا الُمرتبطة بقطاع الطاقة، من 

المؤّكد أن اإلجابة لن ت�كون أكثر من تقاذف للمسؤولّيات، وحجج ال تشّذ 
كثيًرا عن الخطاب السائد، والذي يرّدده الجميع عن إعاقة »اآلخري�ن« 

لخطط وأفكار خاّلقة كانت ستنقذ البالد. في الواقع السياسي القائم، 
يكاد يكون مستحياًل تحديد المسؤولّيات في حالة فشل واحدة. وعملًيا، 

لطالما استفادت األحزاب السياسّية من عملّية صنع القرار الُمبهمة 
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وغير المتماسكة لتحوي�ر مسؤولّياتها عن التدهور المستمّر في قطاع 
الطاقة، خصوًصا أن نظام ما بعد الحرب الُمسّمى بـ»الديموقراطّية 
التوافقّية«، والذي يقوم أساًسا على مبدأ التحاصص الطائفي بين 

األحزاب السياسّية-الطائفّية، أعطى لزعماء هذه األحزاب ووكالئهم في 
الوزارات إمكانّية استخدام النظام نفسه لتبري�ر فشلهم.

4. ُمقاومة اإلصلحات للحفاظ على الوضع القائم

المثال األكثر تعبيًرا عن مقاومة اإلصالحات الضرورّية، هو الحالة الراهنة 
لمؤّسسة كهرباء لبنان، التي خضعت لسياسات ُممنهجة أّدت إلى 

تفشيل دورها الحيوي على مستويات عديدة، بدًءا من ت�أمين التغطية 
الكهربائّية، مروًرا بالكفاءة الفنّية واالقتصادّية، وصواًل إلى الجباية 
ونوعّية الطاقة. وفيما كان المعّدل للتحويالت المالّية المخّصصة 

لتغطية خسائر مؤّسسة كهرباء لبنان، يتراوح بين 1.٢ و٢ مليار دوالر 
خالل السنوات األخيرة، كانت مشاريع الطاقة الُمتجّددة ذات الجدوى 

االقتصادّية »تحارب« عبر الُمماطلة في تنفيذها. علًما أن توفير الخسائر 
الُمحّققة عبر مؤّسسة كهرباء لبنان وحدها، وتوظيفها في مشاريع 

ذات كفاءة وجدوى اقتصادّية واجتماعّية، كانت أكثر من كافية لنقل لبنان 
إلى مستوى أكثر تقّدًما من النمّو الطاقوي غير المسبوق. أضف إلى 

ذلك، ما تشّكله هذه التحويالت من عبء على الموازنة العاّمة، وهو 
ما يعّد إشكالّية بذاته من منظار ميزان المدفوعات كون هذه التحويالت 

ُمخّصصة لشراء الوقود من الخارج، مع ما يعنيه ذلك من نزف إضافي 
بالعمالت األجنبّية. ال شّك أن كلفة الحفاظ على الوضع الراهن مرتفعة 

للغاية. وما يحصل اليوم في الشارع قد يكون فرصة است�ثنائّية إلجراء 
إصالح شامل في قطاع الطاقة.

5. الُمكابرة والعنهجّية واتخاذ موقف العارف بكّل شيء

رّبما ال تشعر غالبّية الناس بذلك، بل فقط بعض الجهات الفاعلة من 
المجتمع المدني والخبراء واألكاديمي�ين، وخصوًصا أولئك الذين ال 

يتماشون مع معزوفة التيار الوطني الحّر الُممسك بوزارة الطاقة 
منذ العام ٢٠1٠. عموًما، نادًرا ما تجري نقاشات عاّمة وُمشاوارات 

حقيقّية، وعندما يحدث ذلك، غالًبا ما يكون بضغط من الجهات المانحة 
والمؤّسسات الدولّية.

في النهاية، ُمعالجة فشل قطاع الطاقة في لبنان يتجاوز قدرة حزب 
سياسي واحد، فهو يتطّلب جهوًدا منّسقة بين الجميع، بمن فيهم 

المواطنين، خصوًصا بعد أن أثبتت االنتفاضة الشعبّية، أّن الّلبناني�ين َليسوا 
مستعّدين لتقديم التضحيات المطلوبة قبل لمس أي تحّرك جّدي وفعلي 

لت�أمين الخدمات األساسّية للجميع وبجودة أفضل، وتحقيق عدالة اجتماعّية 
مفقودة، وترسية ثقافة الشفافّية والمساءلة والَحوكمة الجّيدة.

علي أحمد، مدير برنامج الطاقة واألمن، معهد عصام فارس للسياسات العاّمة 
والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت.
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حادثة الواتس آب وانتفاضة 
الـشبـــــــاب

دخل لبنان في األسبوع الثالث من انتفاضة الشباب والدالئل تشير إلى 
 أنها ما زالت في بدايتها.

لم يكن لضري�بة الـ ٢٠ سنت في اليوم على الواتس آب التي فرضها 
مجلس الوزراء بناًء على اقتراح وزي�ر االتصاالت أن ُتحدث هذه الموجة 

العارمة من الغضب، لوال تراكمات سياسية واجتماعية واقتصادية أرهقت 
الشعب اللبناني وخاصًة الشباب. إنها أشبه بحادثة البوسطة في العام 
1975، التي أطلقت حرًبا أهلية دامت 15 عاًما، بسبب تراكمات عميقة لدى 
المجتمع السياسي اللبناني. وعلى عكس حادثة البوسطة أطلقت حادثة 

الواتس آب انتفاضة شبابية سلمية على كل الطبقة السياسية التي 
مارست الحكم منذ نهاية الحرب األهلية.

الواتس آب هو المساحة المجانية للشباب لالختالط والتواصل عبر 
المحيطْين القريب والبعيد، للمزاح والجّد، للمرح والغضب، للتواعد 

والتشارك، وللمشاركة الفّعالة. هو المساحة الرديفة أو البديلة عن 
النقابات والنوادي واألحزاب والمدرسة والجامعة. وهو الوسيلة 

الفضلى لتمضية الوقت والتواصل المتوفّرة لألفراد العاطلين عن العمل 
الذين ال يتابعون الدراسة، والجالسين في المقاهي أو على شرفات 

منازلهم. والوسيلة الفضلى لت�كوي�ن مجموعات واالنضمام إلى غيرها 
وتبادل األحاديث واألغاني والصور والغراميات واآلراء السياسية. لقد 

اقترف وزي�ر االتصاالت “جريمة مثالية” إذ قال للشباب العاطلين عن 
العمل، ورواد المقاهي، أنهم سيدفعون ضري�بة على تسليتهم على 

الواتس آب، فأشعلهم.

ت�تلخص تراكمات العقود الثالثة األخيرة، منذ اتفاق الطائف، في تسخير 
زعماء الحرب، ومن انضّم إليهم الحًقا، موارد الدولة لمنافعهم الخاصة. 

كما وأن ما أوَجَع الشباب وسائر المواطنين، هو التدهور االقتصادي 
الناجم عن الفساد المالي المستشري لدى أهل الحكم، باإلضافة إلى 

العجز المتمادي في الخزينة العامة وتراجع النمو وفرص العمل واللجوء 
في كل مرَّة إلى فرض ضرائب جديدة واالقتطاع من الرواتب واألجور، 

والتراجع المستمر في الخدمات العامة، وعدم قدرة حّل مشكلة بسيطة 
مثل الكهرباء المستمرة منذ أكثر من عشري�ن سنة، وغيرها من مشاكل 

البيئة والنفايات والصّحة العاّمة.

ما فات أهل الحكم والت�كنوقراط التابعين لهم أن سّن الزواج الوسطي 
في لبنان يتراوح بين ٢8 سنة لإلناث و33 سنة للذكور )معطيات ٢٠11(. أي 

أنه لدينا، كمعدل، شريحة عمرية كبيرة )15-3٠ سنة( ممن يتمتعون بحرّية 
الحركة وديناميكية التمّرد تجاه السلطات على أنواعها. أما خيارات هؤالء 

فت�تراوح أساًسا بين البطالة والهجرة. حتى الجامعي�ين الذين هاجروا 
للعمل في الخارج شاركوا في االحتجاجات في مساحات الحراك في 

الداخل وفي الخارج. ويلخِّص رأيهم أصحاب نظرية رأس المال اإلنساني: 
ينفق المجتمع اللبناني أموااًل طائلة على تعليم أبنائه، ثّم ُيرسلهم، 

بسبب السياسات القائمة، لنفع مجتمعات أخرى.

إن أبرز صفة تميِّز الشباب عن األطفال والراشدين هي التمّرد والميل 
الى البدائل الجديدة والتغي�ير، في الرياضة والفن وفي اللهو والجد. 

وللشباب في لبنان إرٌث في االحتجاج والتمّرد تحت رايات طالبية أو 
سياسية. لكن في هذه المرة، الفريدة من نوعها في التاري�خ اللبناني 

الحديث، خرج الشباب نسبًيا من عباءة الطوائف والمناطق واألحزاب 
السياسية، فامتدت التحركات نحو جميع المناطق. وصارت ساحاتهم تحيِّي 

بعضها البعض. وقد وجَّه الشباب جميًعا سهامهم نحو جهة واحدة، 
الحكومة، وقالوا ألهل الحكم بصوٍت عالٍ “كلكن يعني كلكن”.

وما فات أهل الحكم والت�كنوقراط التابعين لهم أن النساء أيًضا في لبنان 
أصبح لهن صوت عالٍ وأجندة قوية، نتيجة ارتفاع المستوى التعليمي 
واالتصال باألمم األخرى، مقابل تخّلف العادات االجتماعية والقوانين 
المجحفة بحق النساء، خاصًة تلك المتعلقة بالعنف األسري، وحضانة 

األوالد ومنح الجنسية اللبنانية ألطفال النساء المتزوجات من غير 
اللبناني�ين. لقد تمّكنت النساء من تعديل بعض القوانين لكن بقي الكثير 
على مستوى التشريع وعلى مستوى التطبيق. وقد ساهم ذلك في 
إسماع الناس صوتهن عالًيا في مناسبات عديدة. وفي االنتفاضة كانت 

المشاركة النسائية ملفتة، في حجمها وفي قيادة التجمعات واالعتصام 
وكتابة الشعارات وتقديم الحجج القوية والحاّرة ضد النظام السياسي.

يقوم هذا النظام السياسي على المحسوبية )patronage(، وتوزيع 
الحصص بين أهل الحكم بحجة الدفاع عن حقوق الطوائف، وهو إرٌث يعود 
الى فترة الحرب األهلية. أصبح من يحتلون مراكز قيادية عليا في جميع 
المؤسسات واإلدارات العامة موزعين بين أهل الحكم. كذلك موظفو 
الفئات الوسطى والدنيا. حتى الُحّجاب والمتعاقدين وُحّراس األحراج 

والمياومين ُيعّينون ويعملون ويقدمون الخدمات ويترقون عن طري�ق 
المحسوبية السياسية. والنقابات، نقابات المهن الحرة ونقابات العمال 
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وروابط الهيئات التعليمية، جرى افتراسها وأصبح كل منها محسوًبا على 
جهة سياسية.

الوجع اقتصادي والمرض سياسي. هذه هي خالصة الصورة. وقد 
انكشفت في هذه الصورة التي ظّهرتها االنتفاضة إحدى حيل أهل 

الحكم: تسخير قضايا نبيلة، مثل االستقالل والسيادة والتنمية 
والمقاومة، لخدمة توزيع الجبنة في ما بينهم، وذلك تارًة عن طري�ق 
النزاع ما بينهم وطوًرا عن طري�ق االتفاق على حكومات وحدة وطنية. 
وبالنتيجة تّمت التضحية بمعاي�ير مثل الجدارة والعدالة والحق العام. 
واختفت طبًعا المحاسبة. وفي هذه الصورة يظهر الفساد المالي 

كنتيجة لهذا الفساد السياسي.

انطالق انتفاضة الشباب )في 17 تشري�ن األول/أكتوبر( جعل الحكومة 
تلغي الضري�بة على الواتس آب في اليوم نفسه. ثم هرول أهل 

الحكم وكتبوا خالل أيام )في ٢1 تشري�ن األول/أكتوبر( “خارطة طري�ق” 
لم يتمكنوا خالل عشر سنوات من كتابة مثلها. ولم ينفع األمر، فالثقة 

مفقودة بهم. واستمرت االنتفاضة. وبعد أكثر من عشرة أيام استقالت 
الحكومة )في ٢9 تشري�ن األول/أكتوبر(. واستمّرت االنتفاضة.

في هذا الوقت بدأ أهل الحكم بإلقاء الخطابات وعقد اللقاءات وإطالق 
الوعود بالقضاء على الفساد، ومن جهة ثانية بتوجيه رسائل تهديد 

عبر تحركات شوارعهم ضد ساحات الشباب. طبًعا أهل الحكم في لبنان 
أقوياء، يستقوون بالجمهور الذي يؤيدهم، وفي إمكان أن يجيش كل 

منهم جمهوره في مواجهة اآلخر، في محاولة إلعادة عقارب الساعة 
الى الوراء وخلق مناخ صراع طائفي. ثمة نواة صلبة حول كل منهم 

تضّم خليًطا من الغالة واألجهزة والحزب�ي�ين النظامي�ين وأصحاب المصالح 
والمؤمنين بنوايا زعمائهم الطّيبة. ومن قلب هذه النواة خرج “الشارع 

اآلخر” وحملة العصي والمعتدون على الشباب السلمي�ين. 

ومنها خرجت أرتال الدراجات النارية، وسوف تخرج مظاهرات ومهرجانات. 
والغرض هو شّد العصب وترويع المترددين وإعادة ما أمكن من الشباب 

الى حضن الجماعة السياسية.

لكن االنتفاضة قوية أيًضا، بسلمّيتها. وقد تمكنت من إحداث شروخ 
وانشقاقات داخل القوى السياسية. هناك الشباب، من كل األوساط، 

الذين استهوتهم شعارات االنتفاضة، فغادروا “آباءهم” لمالقاة 
أقرانهم المتمردين. وهناك المثقفون والفنانون واإلعالميون وذوو 
المزاج النقدي أو اليساري واألساتذة الجامعيون والمهنيون. وهناك 

الذين ما زالوا في مواقعهم في أوساطهم السياسية، لكنهم 
يتعاطفون مع القيم التي تطرحها االنتفاضة )العدالة والحكم الصالح(. 

وهؤالء سوف يضطرون الى حسم خياراتهم وت�أي�يد االنتفاضة مع 
انكشاف المزيد من فضائح أهل الحكم.

طالما أن الجيش اللبناني يوّفر سالمة المواطنين ويحمي حرية التعبير 
طبًقا للدستور، وطالما أن أهل الحكم يتبنون ظاهًرا القضايا التي يثيرها 
شباب االنتفاضة، اعتراًفا بصّحة تحّركهم، وطالما أن هناك شرًخا ثقافًيا 

بين الشباب وأهل الحكم، فمن المرجح أن تستمر انتفاضة الشباب، بصور 
متفاوتة وبأشكال متنوعة، وأن ت�كسب المزيد من الشرائح االجتماعية 

إلى جانبها وتفتح الباب أمام التغي�ير في المجتمع السياسي اللبناني.

عدنان األمين، أستاذ في الجامعة اللبنانية.
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  تسقط بس!  
لبنان في الجولة الثانية من 

االنتفاضات العرب�ّية

تسقط بس!” الشعار الذي انطلق مع الثورة السودانّية، أراد أن يقول 
“الشعب ُيريد إسقاط النظام” )الحاكم آنذاك( “هكذا! دون كالم، حوار 
أو مفاوضات” وعكس حالة النقمة الشديدة التي فرضت رفًضا للحوار 

والمساومة بين الشعب الغاضب والسلطة الحاكمة. واالحتجاجات 
السودانّية اندلعت مع نهاية عام ٢٠18 حين انقطعت الموارد األساسّية، 

وتراجعت قيمة العملة السودانّية مقابل الدوالر مما دفع بالمالي�ين إلى 
الشوارع للتظاهر في العاصمة الخرطوم ومدن سودانّية أخرى اعتراًضا 
على الوضع المنهار. وهو ما يتشابه إلى حدٍّ كبيٍر مع صورة الوضع في 

لبنان ُقبيل االنتفاضة التي اندلعت في 17 تشري�ن األول/أكتوبر. 

وال تقتصر أوجه التشابه بين ما حصل في السودان ولبنان لناحية األسباب 
المباشرة لالحتجاجات بل ت�تخّطاها إلى �أسس هذين النِظامين. إذ يعتمد كال 
النظاَمين على الريعية إضافًة إلى نسبة الفساد والمحسوبّية الُمتصاعدة، 

واإلهمال الشديد للقطاعات اإلنتاجّية على رأسها قطاع الزراعة. عالوًة 
على ذلك، َت�َتغلغل عقلّية الخصخصة لمعظم القطاعات العاّمة والزواج 

الُمريب بين السياسة وعالم األعمال في البلدين مّما يفرز اضِمحالاًل 
تدري�جًيا للطبقات الوسطى كحالِ العديد من الدول العرب�ّية. وفي لبنان، 

مشاكل جّمة منوطة بالزبائنّية والمحاصصة الطائفية وانعدام االستقرار 
االقتصادي والسياسات المالّية والتهّرب الضري�بي وسلب المساحات 

العاّمة والتلّوث واألسلوب الرديء في إدارة ملف النفايات وسوء توزيع 
الثروة. فباتت األوضاع أكثر من أي وقت مضى مدعاة نقمة شعبّية.

ُقبيل منتصف تشري�ن األول/أكتوبر ٢٠19 اندلعت حرائق ُكبرى في العديد 
من المناطق الّلبنانّية، ت�كاتف إثرها المواطنون إلطفائها بالتزامن مع 
بروز تقاعس شديد من قبل الدولة في التعامل مع األزمة. ولم يمّر 
يومان على هذا التقاعس – الفضيحة حتى خرج وزي�ر االتصاالت ليقّر 

ضري�بة جديدة على استخدام تطبيق واتساب مّما فّجر الشارع الُمحتقن 
والُمثقل بشّتى الهموم. فكانت انتفاضة تشري�ن األول/أكتوبر التي 
تمّكنت بعد 13 يوًما من إسقاط حكومة الرئيس سعد الحري�ري. وليس 

باإلمكان سلخ هذه االنتفاضة عن محيط لبنان وعمقه اإلقليمَي�ين، فهي 
جاءت متزامنة مع العديد من الحراكات الشعبّية، ال سّيما تلك التي تجّددت 

في العديد من المناطق العراقّية للمطالبة بُمحاربة الفساد وإقالة 

حكومة عبد المهدي. كما وخرجت تظاهرات طاّلبية ونقابّية في الجزائر 
العاصمة لرفض إجراء االنتخابات الرئاسّية في ظّل اّتخاذ بعض الشخصّيات 

من نظام بوتفليقة مناصب في الدولة. ناهيك عن حراك محدود في 
القاهرة، وبعض المناطق المصرّية على خلفّية الفيديوهات التي 

أطلقها المقاول في القّوات المسّلحة محمد علي والتي اّتهم فيها 
الرئيس عبد الفّتاح السيسي بتبديد المال العام. فهل بدأت جولة ثانية 

من “الرب�يع العربي” في دول لم يشملها سابًقا؟

من الصعب اإلجابة على هذا السؤال، خصوًصا أّن الظروف التي خرجت 
فيها االنتفاضات الشعبّية في السودان والعراق والجزائر ومصر ولبنان 

بين عاَمي ٢٠18 و٢٠19 ال تختلف عن تلك التي أّسست لالنتفاضات التي 
حصلت منذ ثماني سنوات، إن لم نقل أّنها أسَوأ. ولكن تظهر اليوم 

ِسمات أمنّية وسياسّية أكثر تعقيًدا، ال سّيما مع استمرار حرَبي الَيمن 
وسوريا، وإن ظهَرتا في طريقهما إلى النهاية أو التعب، إذ أّسس 
العنف الُمَمنهج واالصطدام المسلح )الداخلي والخارجي( مع ما بدأ 
كانتفاضات شعبّية محّقة إلى “خلق نموذج الهلع” الذي باتت الدول 

العرب�ّية ت�تجّنبه ولو على ِحساب َمنظومَتي العدالة االجتماعّية وُحقوق 
اإلنسان. كما كان لِوجود ترامب في سّدة الرئاسة األميركّية ُمساهمة 

في ت�أجيج الصراع اإليراني السعودي القائم اليوم على َتوسيع رقع ُنفوذ 
الَدولتين في العالم العربي بِِصَيغ عّدة. مع انعكاس جلّي للصراع اإلماراتي 
القطري على العديد من البالد الُمنتفضة من خالل نمطّية الدعم القطري 
لإلسالمي�ين في وجه الُمساندة اإلماراتّية للمنظومات العسكرّية )األضداد 

الُمفترضين لإلسالمي�ين في المنطقة العرب�ّية( في العديد من البلدان. 

تصبح الثورات بوصفها خطوة طبيعّية ومفهومة نحو المجهول )إذ 
أّنها اإلطار السياسي واالجتماعي لهدم الواقع وبناء غيره( – في 
ظّل مشهٍد كهذا – محفوفة بمزيٍد من الخطورة والتوّجس مهما 

كانت الدوافع االقتصادّية واالجتماعّية بالغة األهمّية، ُمحّقة وحاضرة 
في يومّيات المواطنين. وللبنان تاري�خ غير بعيد من االقت�تال الطائفي 

والمذهبي الذي ما زال جاثًما فوق حاضره، هيكلّيته المؤّسساتّية 
وذاكرة شعبه. والذي يعرف لبنان جّيًدا ُيدرك أّن شعبه يخشى أن يعود 

يوًما إلى سيناري�و حرب 1975 األهلّية.
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انطلقت انتفاضة تشري�ن األول/أكتوبر في لحظة تشي باضمحالل 
الشبح الطائفي وتغليب منطق الطبقّية على الحراك، ال سّيما مع تفّجر 

الُمظاهرات في أكثر من منطقة ضّد أكثر من زعيم، وفي ظّل غياب 
األعالم الحزب�ّية وحصر الشعارات بمطالب وطنّية جامعة. حتًما لم تنتِه 
الطائفّية السياسّية أو االجتماعّية في لبنان لمجّرد خروج الّلبناني�ين 

سويًّا إلى الشارع. فالواقع يقول أّن حجم المأزق االقتصادي والمالي 
الثقيل الذي يحملونه جميًعا دخل في مرحلة العناية الفائقة وبات 

ملزًما أن يخرج الجميع ألن االنهيار الوشيك لن يست�ثني طائفة أو جماعة 
أو منطقة. هذه الُمفارقة رفعت أسهم الدوافع الطبقّية في وجه 
الموروثات الطائفّية فباَت من الُممكن القول أّنها َمكسب مؤّكد في 

المسار الطوي�ل لهذه االنتفاضة لكنها حتًما لم تنهها.

استقالت حكومة سعد الحري�ري بعد ساعة من ُهجوم شّبان تابعين 
ألحزاب في السلطة على المتظاهري�ن فوق جسر الرينغ بحّجة قطع 
الطرقات )وإن اّتخذ قرار االستقالة قبل الهجوم على المتظاهري�ن( 

مّما يعني أن السلطة الّلبنانية غير المتجانسة “ظاهرًيا” برّدات فعلها 
قد اّتخذت قرارها بتطويع الشارع إما من خالل العنف أو من خالل 

االستجابة. شّبه أحد المتظاهري�ن تلك الساعات الُمت�تالية المفصلّية 
“بالعصا والجزرة” بما ال ينتقص من أهمّية الضغط الذي أنجزته االنتفاضة 

على الحكومة، بل يحّذر من ت�كتيكات سلطة تعرف تماًما مفاتيح الشارع 
والمؤّسسات و”أهمّية التوقيت”. أفرزت االستقالة غضًبا شعبًيا عارًما 
وسط مؤّيدي الحري�ري الذين خرجوا تعبيًرا عن غضبهم “لوقوع الفأس 
برأس منصب رئيس الحكومة” مّما يوحي للمراقبين بأّن الحري�ري هو 

الرئيس الذي سُيعاد ت�كليفه لضبط نبض الشارع الغاضب. مشهد يؤّكد أّن، 
في الحلول الّلبنانية الكبرى، اليد العليا هي لضبط التصادم الطائفي 

وليس لُمعالجة الكارثة الطبقّية الُمحتملة وهنا أعود إلى شعار “تسقط 
بس” الذي أطلقه السودانّيون إّنما بمعناه الحرفي هذه المرة، فهل 

تفرض التركيبة الطائفّية “المستمّرة” للبلد تخفيض سقف المطالب 
واالكتفاء بإسقاط الحكومة مع عودة الحري�ري رئيًسا مكّلًفا أم أّن االنتفاضة 

لن تهدأ إاّل بِسقوط ركائز أكبر لهذا النظام الذي أوصل الجميع إلى هذه 
النقطة برغم تصري�ح وتلميح النظام أّن رفع السقف المطلبي سيؤّدي إلى 
اقت�تال طائفي؟ السيناري�وهات جميعها محتملة ال سّيما أن نبض الحراك ال 

يزال قائًما ومتنبًها في الشارع، كما أّن الطبقة السياسّية تعي أكثر من أي 
وقٍت مضى أّنها مضطرة الستخدام كل أساليبها من أجل البقاء.

َلِعب تدّخل تجّمع المهني�ين السوداني�ين ومشاركته في االحتجاجات دوًرا 
مفصليًّا لصالح االنتفاضة السودانّية في قيادة وتنظيم الحراك ضّد عمر 
البشير، والحًقا ضّد المجلس العسكري. واليوم بدأ العديد من المهني�ين 

والنقابي�ين في لبنان بت�أسيس “تجّمع مهنيات ومهني�ين” لتنظيم الحراك 
وتوحيد جهود مختلف الحركات المدنّية الذي طالب بتشكيل حكومة 

انتقالية تمثل الشعب وال وجود فيها ألحزاب السلطة ولحماية الشعب 
من المخاطر االقتصادية التي تهدده. من شأن نشأة هذه التجمعات أن 

تقطع الطري�ق على من ُيحاول “خطف الثورة” من أبناءها.

فاطمة الموسوي، باحثة في القضايا الجندرية وحركة المجتمع المدني في لبنان 
والعالم العربي في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في 

الجامعة األميركية في بيروت.

Photo Credit:  Samira Makki
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ثورة 17 تشري�ن األّول: 
مستوياتها وانحـيازاتهـــا

لم يكن يوم السابع عشر من تشري�ن األّول ٢٠19 يوًما عادًيا كاألّيام التي 
سبقته، والتي حملت في طّياتها، خالل األشهر األخيرة، غضًبا صامًتا 

وقنوًطا موجًعا وارتباًكا مبكًيا لدى اللبناني�ين.

في سوسيولوجيا اليأس الشعبي، يمكن أن نسترسل في الحديث عّما 
ُفرِض على كّل اللبناني�ين جوًرا، من انعدام العدالة والكرامة واألفق 

على كّل المستويات، فيما كانت الُسلطة السياسية، وبعض حاشيتها 
االنتفاعّية، ُتمعن في تسوي�ق خيارات إنقاٍذ وهمّية ومسارات إصالح 
واهمة، وهي بطبيعتها سلطة مرتهنٌة لمرّبع يرّسخ منظومة تقوم 

على تحّكم طرف بأجندٍة استراتيجية وطرف آخر يحكم بموجب أجندة ت�كتية.

أمام هذا الواقع �أفِقر اللبنانيون، وخضعوا في حقوقهم إلذاللٍ 
ُممنهج. طبًعا، هذا اإلفقار والذّل ال يعفيهم أبًدا من مسؤولّيتهم في 

ت�أي�يد الُسلطة السياسية وإعطائها مشروعّية تمثيلّية في االنتخابات 
األخيرة، التي لم يتخّللها سوى بعض من التغي�يٍر الخجول، والحديث 

ٍ وليس شخصّيات. إاّل أن اإلقرار بهذه المسؤولّية، ال يعني  هنا عن نهج
إطالًقا غياب عوامل أخرى تظّهرت منذ العام ٢٠15 في بدايات حراٍك 

تغي�يرّي واعد، وأسهمت في التخفيف من أعباء هذه المسؤولّية. إال أن 
أفرقاء الُسلطة استمروا في ابتداع ملهاٍة تِلو األخرى وأوهام يتخّللها 

استقطابات مصلحّية وطائفّية ومذهبّية ممزوجة بانخراط المجتمع 
الدولي، أو بعضه الفاعل، لمّد هؤالء األفرقاء بجرعات صمود متواترة، 

على قاعدة أن الشرعية الدستورية وحماية المؤّسسات واالستقرار في 
حّده األدنى أولوّية.

كّل ذلك أوصل إلى انكفاء الناس، على مدار سنوات، عن أية محاسبة 
فاعلة نتيجة فقدانهم األمل بانقالب إي�جابي في المنظومة تحدثه 

الُسلطة نفسها في مواجهة مجموعة تحّديات بنيوّية، وتحديًدا مالية 
واقتصادية واجتماعية. لكّنه أثمر أخيرً� في 17 تشري�ن األّول ٢٠19 رجاًء 
جديًدا للبنان أفضل، وفي هذا رمزّية است�ثنائية، إذ تزامنت الثورة مع 

اندفاعٍة هادئة لالحتفاء بالمئوية األولى للبنان الكبير. وهذه الُصدفة 
التزامنية، تحتِمل تفكيًرا ُمعّمًقا مربوًطا بما تريده هذه الثورة، على 

مختلف مستوياتها وانحيازاتها، للبنان.

1- الثورة على المستوى األخلقي

إفقاد الشأن العام ُنبل النضال للخير العام، أفرغ فضاء السياسة في 
ِم ِقَيم الجدارة والنزاهة والضمير والمحاسبة. انساق الشأن  لبنان من ُسلَّ

العام، بأربابه القدامى والطارئين، إلى مساحٍة مركنتيلّية مكيافيللّية 
ضّيقة دفعت باتجاه مأساٍة في المشتركات لحساب زهٍو بالخاصّيات. إاّل 
أن الثورة ساهمت في استعادة المستوى الديونتولوجي في الشأن 

العام، بمعنى إعادة المعيار األخالقي للعمل السياسي، لما فيه مصلحة 
المواطنين وبعيًدا عن التسّلط واست�تباع الرعايا واستباحة الموارد.

2- الثورة على المستوى االقتصادي – االجتماعي

أّدت تعرِية لبنان من ميزاته التفاضلية االقتصادية، حتى الريعّية منها، 
والتي مارست الُسلطة فيها تدميًرا ُمحكًما، إلى تحّول، ساهمت فيه 

الثورة، نحو نقاش في طبيعة االقتصاد اللبناني، وما يجب أن يكون عليه 
خالل المئة عام المقبلة. ت�كمن أهمية هذا التحول بمناعته كونه ال 

ينتج عن خوٍف من االنهيار، بقدر ما هو قناعة بضرورة التخطيط القصير 
والمتوسط والبعيد المدى، يترافق مع قناعة بوجوب ربط االقتصاد 

بمقّومات حماية اجتماعية مستدامة. وهو ما تجّلى في مطلٍب محّق 
للناس يتمّثل برفض كاِمل لتمنينهم بهذه الحماية المقّدمة من خالل 
شبكات الُسلطة السياسية العنكبوتية. لقد حّققت الثورة ت�أطيًرا شعبيًّا 

صادًقا ألي سياسات اقتصادية – اجتماعية ُمقبلة.

3- الثورة على المستوى الثقافي

سة  التحّدي الثقافي األبرز للثورة هو في تصويب مفاهيم المؤسِّ
في العقد الوطني اللبناني لناحية الميثاقية والدولة المدنية 

والديموقراطية التوافقية وما يتبعه من ُحسن التمثيل وعدالته 
وفاعلّيته، باإلضافة إلى المحاسبة والشفافية والحوكمة المنتجة 

السلمّية، فضالً عن السياسات العامة والمواطنة وضمانات الطوائف 
وحقوق األفراد. وفي هذا السياق، ثّمة َخَفٌر يظّلل النخبة الثقافية 
اللبنانية )اإلنتليجنسيا(، مع تفّهمي لحذرها وترّويها وإصرارها على 

مواكبة تفكيكّية بغية َفهم مرت�كزات الثورة ومآالتها. لكن، من المفيد 
بمكان االعتراف بأن اندفاعة الناس الميدانّية، بمفاجآٍت عصّيٍة على 
بي أو التشكيكي، تقتضي من اإلنتليجنسيا، بسماتها  االختزال الترقُّ

القيادية البراغماتية ال االستنقاعّية التنظيرّية، تجاوز هذا الَخفر ومالقاة 
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طموحات الناس بدينامّية رؤي�وية. لقد أطلق األكاديمّيون والفنانون 
بمختلف تشّعباتهم شرارة هذه المالقاة، وهذا يحّتم على اإلنتليجنسيا 

اتخاذ مبادرة، أقّله، لتشكيل ائ�تالٍف يواكب الشارع المتوّقد الذكاء 
والواضح بأهداف ثورتِه.

باالرت�كاز إلى هذه المستويات الثالثة للثورة، الديونتولوجية 
واالقتصادية-االجتماعية والثقافية، تظهر جلًيا انحيازات الناس إلى 

أولوّية تحديٍد جديد للعمل السياسي، وتمثيلهم وتمُثلهم في الُحكم، 
باإلضافة إلى سرِدهم لمسارات الفساد واإلفساد، وت�أكيدهم على 

محاسبة المسؤولين عنها، وإسقاطهم ِسمات الحرب األهلية، فضالً 
عن رصدهم لوسائل تخريب ثورتهم مع تفعيل ماكينات تعطيل هذه 

الوسائل، وإهمال كّل تدّخلٍ است�ثماري إقليمي أو دولي.

زياد الصائغ، خبير في السياسات العاّمة والاّلجئين.
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لماذا نحتاج الى خّطة طوارئ 
إلنقاذ قطاع الطاقة في لبنان؟

كلُّ مّنا شعر ببصيص أملٍ يوم �أقّرت خّطة الكهرباء في 8 نيسان/أبري�ل 
٢٠19، هو األمل نفسه الذي رافق إقرار خّطة الكهرباء في حزي�ران/يونيو 
٢٠1٠. وبصرف النظر عن االنتماءات السياسية أراد معظم المّطلعون على 
شؤون هذا القطاع وتفّرعاته النجاح لهذه الخطط، خاصًة وأن هذا القطاع 

استنزف مالّية الّدولة وخزينها على مدى عقود وال يزال. كما ساهم 
قطاع الكهرباء بشكلٍ كبير في الوصول إلى األزمة الحالية من خالل 

قضمه لحوالي 3٦ مليار دوالر بين 199٢و٢٠17 )٢٠٫٦ مليار دوالر تحويالت 
و15٫4مليار دوالر فوائد بمعّدل ٦٫8% سنويًّا(، ما يشكل حوالي 45% من 

إجمالي الدين العام في ٢٠18 وحوالي٢٠% من مجمل اإلنفاق العام لدعم 
هذا القطاع. بضع شهور كانت كفيلة إلظهار أن األمور ليست على ما يرام 
وأن الخّطة بدأت تفقد اندفاعتها، ليس لعدم جدواها من الناحية التقنية 

بل ألن الطبقة السياسية مجتمعة ً قررت االستمرار بإدارة هذا القطاع 
وفق نظام المحاصصة وتقاسم المنافع، وأصبحت السياسة تحّرك النقاش 

التقني ال العكس، في ظل غياب رؤية واضحة للسنوات المقبلة.

لعّل أبرز تجلّيات انتفاضة الشعب منذ 17 تشري�ن األول/أكتوبر والتي 
اندلعت ألسباب معيشية بحتة ت�تعّلق بالحصول على أدنى الحقوق 

الحياتية، هي أنها منحت األمل بإمكانية التغي�ير على مستوى النظام 
االقتصادي المّتبع كما على صعيد القطاعات الخدماتية كاّفًة وخاصًة 
قطاع الطاقة، لما له من آثار مباشرة على العجز المالي بشكل عام، 

وعلى عجز ميزان المدفوعات المتمثل بالحاجة الّدائمة للعمالت األجنبية 
لتسي�ير شؤون القطاع. لذا، من المفيد تصويب النقاش والبوصلة، 

 An Emergency Action Plan( والحديث عن خطة طوارئ لقطاع الطاقة
for Rescuing Lebanon’s Energy Sector( ينفذها الوزي�ر)ة( المقبل)ة( 
ت�تطابق مع آمالنا وتطلعاتنا في إرساء سياسات عاّمة واضحة تؤسس 
للمرحلة اإلصالحّية، فالتحّول الطاقوي )Energy Transition( الذي يتوق 

إليه العالم اليوم مبنّي على هذه السياسات أكثر مّما هو معتمد على 
مجاراة التطّور الت�كنولوجي.

قد يتشّعب الّنقاش عند الحديث عن قطاع الكهرباء ومشاكله، وتختلف 
اآلراء حول أولوّيات المرحلة المقبلة، إال أن إحداث صدمة إي�جابية تواكب 

مطالب الشعب وتطّلعاته يفرض على من سيتولى المسؤولية إيالء 
 االهتمام للجوانب األساسية األربعة التالية:

أواًل: يحتاج لبنان الى إحداث تحّول جذرّي في طريقة إدارة قطاع الّطاقة 
الذي اّتسم بصورة سلبية على مدى عقود وُحّمل حّصة كبيرة من الّدين 

العام المتراكم، فعكس صورة فشل الدولة في ت�أمين أبسط الخدمات 
للمواطنين، كما شّكل مثاالً على المنطق الذي حكم البالد من فساٍد 
وزبائنّية وعشوائية على صعيد التخطيط والتنفيذ والمتابعة. يجدر 

باإلدارة الجديدة أن تنقل الحديث عن الكهرباء من موقعها التراجعي 
الحالي كسلعٍة يجب توفيرها للّشعب لالستعمال المنزلي البسيط وربط 

األحياء والمدن بعضها ببعض، إلى الموقع التطّوري التقّدمي ودور 
القطاع في االقتصاد والمجتمع وخاصًة الحاجة للكهرباء في العديد 

من القطاعات االنتاجّية ذات االستخدام الكثيف كالصناعة والت�كنولوجيا 
واقتصاد المعرفة والنقل العام، وغيرها. كما يتطلب ذلك إعادة الّثقة 

بالقطاع والمؤسسات الحكومية المنوطة إدارته، عبر جعله أكثر شفافّية 
وتطبيًقا للقوانين ورفع اليد السياسية لألحزاب والطوائف عن التدّخل 
في شؤونه وتقاسم مغانمه، واإلسراع في تطبيق كافة مندرجات 

القانون ٢٠٠٢/4٦٢ من خالل تعي�ين هيئة منظمة للقطاع مستقّلة بالكامل، 
وحّث البرلمان للعمل على تطوي�ر هذا اإلطار القانوني.

ثانًيا: لم يتمّتع لبنان منذ انتهاء الحرب برؤية طاقوّية واضحة حّددت 
المزي�ج الطاقوي )Energy Mix( الذي نريد في السنوات العشر أو 

العشري�ن المقبلة، فكان يتّم التعاطي مع أزمات الكهرباء من خالل اجتراح 
الحلول اآلنّية الموضعية التي تعيد إنتاج المشاكل نفسها. لذا، ال بد من 
تصويب العمل منذ اليوم األول ووضع تصور للمزي�ج الطاقوي المرتقب 

في ٢٠3٠، عبر وضع خطة للمرحلة ٢٠٢٠-٢٠٢5 وإعادة تطوي�رها بين 
٢٠٢5-٢٠3٠ لما يتالءم مع أمننا الطاوقي كما مع األسواق والت�كنولوجيا. 

أضف إلى ذلك، ال بّد من تحديد دور الطاقات المتجّددة وحجمها في 
هذا المزي�ج والتي أصبحت من أرخص مصادر الطاقة عالمًيا وأسرعها، 
فلطالما تطّلعت الّدولة الى هذه الطاقات كمكّون إضافي للطاقات 

المعتمدة وليس كجزء ال يتجزأ منها ومحّرك للتحّول المنشود. اّن التحّول 
الطاقوي عبر االعتماد الكّلي على الطاقات المتجّددة قد يكون صعًبا 
في هذه المرحلة على الرغم من القدرة التقنّية على ذلك، وبالتالي 

يتوجب على الّدولة وضع تصّور واضح عن التقنيات التي سترافق اعتماد 
هذه الطاقات كمعامل الغاز وعددها على سبيل المثال، وربطه بالطلب 

المتوّقع للسنوات العشر المقبلة.

فاعتماد الغاز الطبيعي كمصدٍر صديق للبيئة وأقل كلفًة من الفيول 
أوي�ل والديزل المعتمدين حاليًّا أصبح حاجة ملّحة خاّصًة في ظّل األزمة 

المالية التي نعيشها وشّح العمالت األجنبية التي نحتاج الستقدام هذا 

مارك أيوب  | األربعاء، 11 كانون األول/ديسمرب 2019
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الفيول. وهنا ال بّد من إعادة الّنظر بالجدوى االقتصادّية الستقدام 3 
محّطات التغوي�ز )FSRUs( وإعادة تقي�يم للكمّيات التي تحتاجها المعامل 

الحالّية، واالتجاه نحو استقدام محّطة تغوي�ز واحدة.

ثالًثا: أّما على الصعيد المالي، وفي سياق الحديث عن اإلصالح في 
هذا القطاع، تبرز إعادة الّنظر في تعرفة الكهرباء المثّبتة منذ عقود 
كجزء من خّطة الحّل، ال كما ُيصّور على أنه الحل الوحيد. فعلى الوزارة 
الجديدة الّنظر في اآلثار االقتصادّية واالجتماعية المترّتبة عن تحميل 

ميزانيات األسر نحو ٢5٠٠ مليار ليرة )ما يعادل 1٫٦ مليار دوالر( إضافية عبر 
زيادة التعرفة من دون تدعيم شبكة األمان االجتماعي لهذه األخيرة، 
إذ ليس بمقدور الجميع تحّمل زيادة أسعار الكهرباء، وبالتالي سيتّم 

حرمان الكثيري�ن منها أو دفعهم للحصول عليها بطريقة غير شرعية. اّن 
رفع التعرفة يجب أن يترافق مع مجموعة خطوات أبرزها الوصول إلى 
حوالي ٢٠ ساعة تغذية يوميًّا كما است�ثناء المشتركين ذوي االستهالك 

المنخفض )األسر الفقيرة( من خالل سياسة دعم ذكية وفّعالة، أو 
استخدام الوفر المالي الُمحّقق في المالية العاّمة لتموي�ل مشاريع 

ذات طابع اجتماعي كتقديم التغطية الصّحية الشاملة على سبيل المثال.

رابًعا وأخيرً�، اّن أبرز العوامل التي ستعيد ثقة المواطنين بكيفية إدارة 
هذا القطاع يكمن في تعزي�ز ثقافة المساءلة والمحاسبة والشفافية، 

خاصًة في ظل وجود قوانين واضحة تفّعل آلية الحوكمة وتحّدد معاي�يرها 
وإجراءاتها التنفيذية. من هنا ال بد من تطبيق كافة مندرجات القانون 

٢8/٢٠17 المتعلق بالحّق في الوصول إلى المعلومات وتحديد الجهات 
أو األشخاص المخّولين داخل الوزارة البّت بجميع الطلبات والتواصل مع 

كافة المديرّيات. كما يتعّين تطبيق البند السابع من الفقرة 1٠ من القانون 
84/٢٠18 المتعلق بتعزي�ز الشفافية في قطاع النفط والغاز ونشر أسماء 

المساهمين المستفيدين في الشركات الُمتعاقدة.

قد يكون عمر الحكومة المقبلة قصير نسبّيًا أو يكون دورها متمحوٌر حول 
عناوي�ن سياسية عريضة لرسم معالم المرحلة القادمة، إاّل أنها ت�أتي من 
انتفاضة شعب يئس االنتظار وقرر كسر كل القيود، وُيتوّقع منها تحقيق 
بعض من تطلعاته وآماله، وهي بالتالي تشّكل فرصة لوضع المداميك 
األساسية اآليلة إلى إحداث تحّول في قطاع الطاقة وجعله في صلب 

محركات االقتصاد. فهل نغتنم الفرصة؟

مارك أيوب، باحث في معهد عصام فارس للسياسات العاّمة والشؤون الّدولية في 
الجامعة األميركية في بيروت.



سلسلة مقاالت الرأي حول السياسات العاّمة في لبنان والمنطقة

 نحو لبنان أكثر عدالة: 
مطالب انتفاضة تشري�ن، 

خارطة طري�ق نحو الدولة الُحلم
ناصر ياسين  |  الجمعة، 10 كانون الثاني/يناير 2020

حدَّدت األشهر الثالثة األخيرة من العام الماضي العناوي�ن السياسية 
األساسية لسنة ٢٠٢٠ وللمراحل القادمة في لبنان، مع دخول الجمهورية 

الصغيرة في احتفالية المئوية األولى لت�أسيسها. فانتفاضة اللبناني�ين 
في تشري�ن األول/أكتوبر ليست لحظة احتجاج عابرة في تاري�خ لبنان، بل 

هي ِمفصل من المفاصل الهاّمة التي استطاعت أن تهّز التوازنات التي 
ُشيِّدت، في النص وكذلك في الممارسة السياسية، منذ اتفاق الطائف 

في 1989 والتي أعيد تشكيلها في اتفاق الدوحة عام ٢٠٠8. فعلى 
وقع غضب الناس الصادق وعفوّية حراكهم العابر للطوائف والمناطق 
والنابع من رفضهم للفشل المتفاقم في إدارة الدولة ومؤسساتها، 
حدَّد المنتفضون منذ 8٦ يوًما ُجملة مطالب يبدو أساسها الحاجة إلى 

تغي�ير طرق إدارة الدولة وفي الممارسة السياسية وما ينتج عنهما من 
سياسات عاّمة منذ ما بعد انتهاء الحرب األهلية، لكن في جوهر هذه 

المطالب ت�ّتضح الحاجة إلى العبور إلى دولة أكثر عدالة.

برز التصويب عند المنتفضين ضد مكّونات السلطة مجتمعة والتي عملت 
لعقود مت�تالية بالت�كافل والتضامن والتعطيل المتبادل وفشلت في 

تحقيق الصالح العام مفّضلة مصالحها الخاصة تارة عبر االستغالل الفاضح 
للسلطة إلثراء أنفسهم وأقاربهم – واألمثلة كثيرة هنا – وطورً� عبر 

تسخير الموقع الرسمي من أجل زيادة الرأسمال السياسي/الطائفي. 
ويطال الرفض القاطع للمنتفضين في تشري�ن النهج الذي اعتمده )وال 

يزال( زعماء ال يزيدون عن عدد أصابع اليدين في بناء مشروعيتهم 
عبر اإليحاء بقدرتهم على حماية جماعاتهم، فنراهم يبرعون في 

تشي�يد جدران الخوف من جماعات أخرى حيث التوّجس من اآلخر هو من 
أسس بناء مخّيلة الجماعة. فيصبح معيار الريادة عند الزعيم هو تظهير 

“قّوته” في ت�أمين مصالح الجماعة وحمايتها. وفي المقابل، أبدت هذه 
الجماعات مرونة كبيرة في درجة تقبلها لفساد الزعيم وفساد حلقته 

ومعاونيه، ومنحته غطاًء واسًعا للفشل في إدارة الدولة وتقديم 
الخدمة العاّمة.

لعّل مشروعية زعماء الطوائف المبنية على دورهم في حماية 
جماعاتهم ليست جديدة وأسبابها التاريخية تسبق وجود لبنان الكبير، 

لكّن االستخدام المقيت للطائفية لحماية الفاسدين وتطبيع الفساد 

أّدى إلى فورة االنتقادات.  فكان للفساد المحمي طائفًيا حّصة األسد 
في احتجاجات المنتفضين وفي تصوبيهم على مكامنه في قطاعات 

استنزفت المال العام ونهبته كالطاقة والبناء واالتصاالت والبيئة 
وغيرها. وزاد من حّدة المنتفضين وغضبهم تماهي أكثرية من في 

السلطة معهم في موضوع الفساد، فنراهم يتبارون في اإلعالن عن 
أهمية محاربته وهم في أغلبيتهم من مغّذي شبكاته ومستفيدين منها.

يتوازى مطلب محاربة الفساد من قبل المنتفضين مع نقدهم السياسات 
االقتصادية النيوليبرالية التي اتُّبعت منذ قبل التسعينيات وتعّمقت أكثر 
بعد الطائف والتي يجّسدها تراخي الدولة في لعب دورها في تحفيز 

بناء اقتصاد منتج مما أدى إلى تنامي االقتصاد الريعي وتشجيع االحت�كار، 
التي وإن نجحت في رفع معّدالت النمّو االقتصادي في فترات معّينة 

لت فقاعات مرحلّية لفترة زمنية محّددة  خالل العقود الثالث الماضية، شكَّ
عّمقت أكثر وأكثر مستوى الفوارق االجتماعية والمناطقية، إّذ يقّدر أنَّ 
5٠% من السّكان يتقاسمون 5%  فقط من ثروة البالد، و1٠% يتقاسمون 

7٠ %، و1% فقط يتقاسمون نسبة 35%، مما يضع لبنان بين أعلى 
المستوّيات في التوزيع غير المتساوي للثروة في العالم.

هذه النيوليبرالية الفاقعة تظهر من خالل غياب أولوية العدالة 
االجتماعية في نهج الدولة وعدم تبني سياسات اجتماعية مت�كاملة 

ُتبقي التقديمات االجتماعية مجّزأة ومرتبطة بالحاجة وليس ضمن مقاربة 
حقوقية للحماية االجتماعية كحق مكتسب للمواطنين والمواطنات. 

وهذه المقاربة “المفتوحة” ال تنبع من حرص الذين تعاقبوا في الحكم 
على المال العام، الذي يصرف كثيًرا على الرعاية الصحية واالجتماعية، بل من 
استخدامهم لهذه التقديمات في سبيل تعزي�ز أدوارهم ككفالء ومحت�كري 
رعاية جماعاتهم. فالولوج إلى خدمات الدولة، بحسب هذا النهج، ال يجب ان 

 يحدث إال من خالل زعماء الجماعات وناظمي شبكاتهم الطائفية.
لعّل الناظر في مطالب انتفاضة تشري�ن يلّخصها بالدعوة إلى اإلصالح 

وبأفكارها المتقدمة حول طريقة إدارة الدولة، لكن عندما يتعّمق أكثر 
فيها يراها تؤسس إلعادة النظر في “صيغة الدولة”، كما قال الراحل 

سمير فرنجية، في صيف الـ ٢٠٠8 في مجلس النواب في غرض مناقشته 
بيان الحكومة الجديدة التي انبثقت بعد اتفاق الدوحة الذي أعاد تجديد 
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توازنات الطائف وت�أجيل حّل الخالفات المستعصية. إن مقاربة “صيغة 
الدولة” في مطالب المنتفضين ال يجب اختصارها بالزمان والمكان 
كاحتجاج عابر على إدارة الشأن العام ومؤسساته بل هي محاولة 
شعبية إلعادة ت�أسيس الدولة وإعادة النظر في العقد االجتماعي. 
وعلى رأس هذا الت�أسيس المرجو هو العبور نحو دولة مدنية ت�كون 

المرجعية التي تحدِّد وترعى العدالة في المجتمع.

إن مقاربة شكل الدولة الحلم في سياقات تحقيق المساواة في 
المجتمع اللبناني تستوجب العمل على مشروع سياسي واضح من 

المجموعات المشاركة في “انتفاضة تشري�ن” هدفه إعادة إنتاج السلطة 
عبر برامج سياسية بدأت بالتبلور العضوي وإن ال زالت غير مكتملة، 
واالنتقال إلى عمل قاعدي يساهم في بناء مشروعية بدأت هذه 
المجموعات باكتسابها عبر قربهم من الناس وفهمهم لحاجاتهم 

ومزاجهم. وثم االنتقال إلى المشاركة السياسية عبر انتخابات نيابية 
ن صّحة التمثيل يجرى إعداده  مبّكرة على أساس قانون انتخابي ُيحسِّ

بطريقة تشاركية مع مكونات المجتمع كافة.

في موازاة إعادة إنتاج السلطة وجب العمل الجدي على إلغاء الطائفية 
السياسية، وهي خطوة مؤجل تنفيذها منذ التسعينات، كمرحلة أولى 

في عملية العبور إلى الدولة المدنية العادلة القائمة على أسس 
المساواة. وتنّص المادة 95 من الدستور على إلغاء الطائفية السياسية 
وفق خطة مرحلية، ومن ثم إلغاء “قاعدة التمثيل الطائفي و}اعتماد{ 

االختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات 
العسكرية واألمنية والمؤسسات العاّمة والمختلطة وفًقا لمقتضيات 
الوفاق الوطني باست�ثناء وظائف الفئة األولى”. أما تعزي�ز استقاللية 
القضاء عن السلطة السياسية فهو مدخل أساسي لمحاربة الفساد 
واستعادة األموال المنهوبة ووقف اإلثراء غير المشروع، وبالطبع 

تحقيق المساواة في المجتمع.

ثم ت�أتي خطوات توازي أهمية النقاط المذكورة أعاله خاصًة ان لبنان 
يسير نحو أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة نتيجة الفشل في 

إدارة الدولة، وهي بالطبع ليست شاملة أو كاملة ولكنها تشّكل عناصر 
لخارطة طري�ق للتغي�ير:

تفعيل دور الدولة في إعادة توزيع الثروات خاصًة عبر سياسيات   
وإجراءات ضري�بية عادلة عمادها التصاعدية تعتمد على وضع ضرائب 

على األرباح والدخل والعقارات المبنية غير المشغولة.

بناء اقتصاد ُمنتج عبر سياسات اقتصادية ونقدية جديدة تضع نصب   
أعينها مصلحة األكثرية الساحقة من اللبناني�ين، محّفزة خلق فرص 

العمل ضمن اقتصاد جديد يعتمد على المعرفة واالبت�كار عند اللبناني�ين 
المقيمين وكذلك المغترب�ين.

إصالح السياسات االجتماعية ضمن نهج حقوقي يحترم الحقوق   
االجتماعية، ومن ضمنها الحق في التعليم والحق في الرعاية 

الصحية وغيرها من الحقوق اإلنسانية األساسية، لجميع المواطنين 
والمواطنات وكذلك للمقيمين في لبنان من مهاجري�ن والجئين 

ومكتومي القيد.

تعزي�ز المساواة الكاملة بين الجنسين وإلغاء القوانين التي تمّيز المرأة   
اللبنانية عن الرجل كإعطاء الجنسية وقضايا الطالق والميراث وغيرها.

إطالق سياسات إصالحية للبيئة الطبيعية والعمرانية توقف التدهور   
البيئي والتلوث الذي أصبح قاتالً للبناني�ين. والعمل على سياسات 

جديدة للتخطيط العمراني ترى الحق في السكن الالئق كإحدى الحقوق 
االنسانية التي وجب العمل على تحقيقها.

 

ناصر ياسين، مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية بالوكالة
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