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مؤسسة فريدريش إيبرت.
ُن ِش َر هذا الموجز للسياسات بالشراكة مع
ّ
حصرا ،وال تعكس بالضرورة
عبر وجهات النظر الواردة في هذا الموجز عن آراء الكاتب
تُ ِّ
ً
وجهات نظر مركز العلوم االجتماعية لألبحاث التطبيقية أو شركائه.

بأي شكل
أي جزء من هذا الموجز ّ
جميع الحقوق محفوظة .ال يجوز نسخ أو توزيع أو نقل ّ
بأي وسائل إلكترونية أو ميكانيكية
أو وسيلة ،بما في ذلك النسخ الضوئي أو التسجيل ،أو ّ
إذن ّ
إل في حال االقتباسات الموجزة واإلشارة
أخرى ،من دون ٍ
خطي مسبق من الناشرّ ،

المرجعية في المراجعات والمقاالت النقدية ،وبعض االستخدامات األخرى غير التجارية
المجازة بموجب قانون حقوق النشر.
ُ

تقاطعية للضمان االجتماعي
مقاربة
ّ

4

المسألة االجتماعية :أولوية سياسية
«جديدة»؟

المقدمة
ّ
ّ
نستهل
انطالقا من ذلك،
نطاق أوسع.
عقد اجتماعي على
ً
ٍ
هذا الموجز بالحديث عن نشوء «المسألة االجتماعية» 2وكيفية
تطور برامج الضمان االجتماعي في لبنان من منظور تاريخي
ُّ
نُ
التحرك االجتماعي الذي
مساهمة
كيفية
إلى
شير
وسياسي.
ّ
سمى الثورة) في لبنان
نشأ في تشرين ّ
األول/أكتوبر ( 2019أي ما ُي ّ
يتم «التعتيم»
كان
التي
االجتماعية
المطالب
في (إعادة) تفعيل
َ ّ
عليها وتُ رمى في أسفل جدول األعمال السياسي خالل حقبة ما
التحرك السياسي
بعد الحرب مقابل األولويات الطائفية وأشكال
ّ
(أبي ياغي وكاتوس .)2011

المطالبة
تحر ًكا
عرفه البنك الدولي
َّ
ً
َ
الم َّ
إن «الكساد ُ
اجتماعيا تحت راية ُ
شهد العام  2019في لبنان ّ
تعمد» لالقتصاد اللبناني ،كما ّ
َ
مما َّ
سلط الضوء على مركزية «المسألة (البنك الدولي  ،)2020يشمل جميع أبعاد الحياة االجتماعية،
بالعدالة االجتماعيةّ ،
االجتماعية» .وهذه المسألة هي في الواقع عبارة عن تساؤالت
التكيف التي اعتمدتها األغلبية
ضيق الخناق على استراتيجيات
ُّ
ُ
وي ّ
ّ
السكان اللبنانيين وغير اللبنانيين المقيمين في
ظهر في هذا الساحقة من
حول أشكال التضامن التي يرتكز عليها المجتمع ،وتَ َ
تُ
وتنظيم
المساواة
الماسة إلى معالجة أوجه عدم
اإلطار الحاجة
عتبر واحدة من أصعب ثالث
أزمة
في
البلد
يمر
حين
وفي
لبنان.
ّ
َ
ّ
الماضي ْين (البنك الدولي ،)2020
سياسات اجتماعية مالئمة لضمان اإلدماج االجتماعي والحماية أزمات اقتصادية في القرنَ ْين
َ
االجتماعية .وفي سياق األزمات
المتعددة المستويات التي تُ شير تقديرات لجنة األمم المتّ حدة االقتصادية واالجتماعية
ّ
ُ
يشهدها لبنان ،والتي
تقريبا من األ َسر تعيش حالة
أن %82
تستمر بالكشف عن الثغرات الموجودة لغرب آسيا (اإلسكوا) َّ
ً
ّ
المسألة
تطرح
البلد،
في
االجتماعية
الحماية
منذ زمن في نظام
حاليا (اإلسكوا  .3)2021في هذا
األبعاد»
د
المتعد
«الفقر
من
ً
ّ
4
ٍ
االجتماعية نفسها كقضية رئيسية تسترعي االهتمام.
ومقلقة ،
اإلطار ،ومع انهيار قيمة الليرة اللبنانية بسرعة فائقة ُ
وانقطاع الكهرباء وأزمة
المحروقات ،وإغالق عدد كبير
المؤسسات ،وارتفاع
عتبر من
ّ
يمر البلد في أزمة تُ َ
في حين ّ
نسبة البطالة والصرف من
واحدة من أصعب ثالث أزمات
العمل ،وانتهاك حقوق
الماضي ْين،
اقتصادية في القرنَ ْين
َ
العمال (ديراني  ،)2021تبرز إلى
ّ
تُ شير تقديرات لجنة األمم المتّ حدة الواجهة الثغرات التي تشوب
االقتصادية واالجتماعية لغرب نظام الحماية االجتماعية في
أصبح الوصول
لبنان ،بينما
َ
تقريبا من
أن %82
آسيا (اإلسكوا) َّ
ً
إلى الخدمات األساسية
ُ
األ َسر تعيش حالة من «الفقر
ً
ُي ّ
أولوية أساسية
شكل اليوم
للكثيرين/ات .فالنظام الحالي
المتعدد األبعاد»
ّ
للسياسة االجتماعية في
ّ
بشكل أساسي
سي ًرا
متخل ًفا
عتبر في الحقيقة
وم َّ
ً
لبنان ُي َ
ٍ
وتفاعليا ُ
وفقا ألجندات الجهات المانحة الدولية .وأكبر دليل على غياب
ً
واضحا من
الرؤية والبرمجة المتكاملة للسياسة االجتماعية بدا
ً
يتخبط
التي
خالل غياب االستجابة السياساتية لألزمات العديدة
ّ
قر
حاليا.
فيها البلد ً
َ
وبقي البرلمان حتّ ى  30حزيران/يونيو ُ 2021لي ّ
ٍ
بهمة منه
م
محاولة
في
المزعوم،
التمويلية»
البطاقة
«قانون
ُ َ
للتخفيف من وطأة رفع الدعم غير المباشر على المحروقات
والطحين واألدوية ،بواسطة المساعدات النقدية (المباشرة) إلى
ُ
المؤهلة ،من خالل بطاقات نقدية ُمسبقة الدفع .5ولم
األ َسر
ّ
يتم إصدار هذه البطاقات النقدية
ُي َّ
طبق بعد هذا القانون ولم ّ
في وقت إعداد هذا الموجز.

ّ
ّ
.1الالفت َّأن العمالة غير النظامية تُ ِّ
منظمة العمل الدولية ،حيث َّأن  %61,2من ّ
سكان العالم الناشطين
وفقا لبيانات
(منظمة العمل الدولية
اقتصاديا يعملون في القطاع غير النظامي
شكل «القاعدة» العالمية ً
ً
شغل ما يقارب  %90من القوى العاملة في «البلدان الناشئة» (البنك الدولي .)7 ،2019
 .)13 ،2019وتُ شير تقديرات البنك الدولي إلى َّأن القطاع غير النظامي ُي ِّ
حاول ُّ
تحد يدعو إلى التساؤل ويطرح تساؤالت حول قدرة المجتمع (ما
التخلص من خطر
«جدل
.2يعرف روبرت كاستيل «المسألة االجتماعية» باعتبارها
وي ِ
ً
تصدعهَّ .إنه ٍّ
أساسيا يختبر المجتمع من خالله لغز تماسكه ُ
ً
ّ
ّ
سميه «الوطن» باللغة السياسية) على تكريس وجوده ككيان مترابط عبر العالقات المتبادلة في كفنه» (كاستيل .)11 ،1995
نُ ّ

قيم
المتنوعة التي يختبرها األشخاص المحرومون في حياتهم اليومية والتي ال تنحصر فقط باألبعاد
المتعدد األبعاد» إلى أشكال الحرمان
ُ .3يشير مفهوم «الفقر
المادية .وفي حين ُي َّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الصحة والتعليم والعمل
المؤشرات ،مثل القدرة على الوصول إلى خدمات
المتعدد األبعاد إلى تغطية مجموعة أوسع من
مؤشرات الدخل ،يسعى مفهوم الفقر
الفقر عادةً من خالل
ّ
ّ
وغيرها ،وجودة هذه الخدمات ،إلخ .راجع/ي./https://ophi.org.uk/policy/multidimensional-poverty-index :

نظام مشرذم قائم
إن نظام الحماية االجتماعية في لبنان هو
َّ
ٌ
والمؤقتة بالتركيز
على االشتراكات وتقديم الخدمات الظرفية
ّ
ّ
الهشة .فمن جهة ،تُ ِّ
شكل برامج الضمان
على استهداف الفئات
االجتماعي اإللزامية الركيزةَ األساسية لنظام الحماية االجتماعية
في لبنان .وترتبط بالعمل النظامي في القطاع الرسمي ،في
هيمن عليه العمل غير النظامي الذي ُي ِّ
أن سوق العمل ُي ِ
مثل
حين َّ
1
وليس االستثناء  .ومن جهة أخرىّ ،
تؤكد البيانات
القاعدة السائدة
َ
ّ
أي أثر ُي َ
تُ
ذكر
ق
حق
ال
ة
الهش
للفئات
صة
خص
الم
ّ
ّ
َّ
أن المساعدات ُ َّ
ً
معدالت األخطاء
إضافة إلى
ستهدفة،
الم
َ
ّ
على دخل الفئات ُ
ّ
(منظمة العمل الدولية ،)2021
المرتفعة لناحية معايير األهلية
فعاليتها.
يحد من ّ
األمر الذي ّ
وإلى جانب الثغرات التقنية ،يكشف تحليل نظام الحماية
االجتماعية في لبنان عن أشكال متقاطعة من اإلقصاء والحرمان
وتحديدا بسبب الوضع
من تقديمات الحماية االجتماعية،
ً
الوظيفي والطبقة االجتماعية والنوع االجتماعي والجنسية
ووضع اإلقامة واألصل العرقي وغيرها من الخصائص
نظام
برهن
االجتماعية ،مثل اإلعاقة أو العمر .وبشكل عام،
َ
ُ
فشل ذريع في تأمين الحماية
الحماية االجتماعية الحالي عن
ٍ
في ِ
ّ
ساهم بالتالي في توسيع
الحماية،
السكان من
قصيا غالبية
ُم
ُ
ً
دائرة انعدام األمن االجتماعي.
هدف ْينّ :أو ًل ،يهدف إلى شرح
يسعى هذا الموجز إلى تحقيق
َ
تأثير الهويات االجتماعية واالقتصادية والسياسية على تغطية
ّ
وثانيا ،يقترح ُس ُب ًل لإلصالح
لسكان لبنان.
الحماية االجتماعية
ً
عبر تحليل أشكال التمييز المتقاطعة واالمتيازات التي ينطوي
عليها اإلطار الحالي للحماية االجتماعية.

بعد ذلك ،ننتقل إلى تحليل نظام الحماية االجتماعية الحالي
قيم ثغراته ،ونُ ِّبين إخفاقه في توفير المساعدة للشرائح األكثر
ونُ ِّ
هشاشة في المجتمع ،باإلضافة إلى تحليل مظاهر المنطق
اإلقصائي في البرامج الحالية للحماية االجتماعية على أساس
الطبقة االجتماعية والنوع االجتماعي والعرق واألصل اإلثني
وغيرها من أشكال التمييز االجتماعي.
المتعددة الجوانب التي تعصف
نتحدث عن تأثير األزمة
ختاما،
ّ
ّ
ً
بالبلد على المجموعات التي كانت «تتمتّ ع بامتيازات» في
تراجع تدريجي في مكانتها
السابق ،وما واجهته هذه الشريحة من ُ
االجتماعية في ّ
ظل ظاهرة «اإلفقار».
قدما في عملية إصالح نظام
وفي النهاية ،نقترح ُس ُب ًل
للمضي ً
ّ
الحماية االجتماعية من خالل السياسات االجتماعية الشاملة.

إن تحليل سياسات الحماية االجتماعية وبرامجها وآلياتها هو
َّ
بالتعرف على كيفية تعريف المجتمع لمفاهيم
لنا
تسمح
طريقة
ّ
التضامن والعدالة االجتماعية ونظرته لها ،وكيف ُيحاول بناء

ّ
(منظمة العمل الدولية .)2021
.4تراجعت قيمة الليرة اللبنانية بنسبة  %80منذ آذار/مارس 2021

بقرض من
جزئيا
مولة
توقع أن يستهدف هذا البرنامج
ُ .5ي َّ
الممتد على عام واحد والذي ستُ ّ
ٍ
ً
نفذه وزارة الشؤون االجتماعية ،أكثر من نصف مليون أسرة عبر توزيع  556مليون دوالر ُم َّ
ّ
البنك الدولي بقيمة  300مليون دوالر .راجع/ي :موقع المونيتور  2021/10/7( Al-Monitorو.)2021/1/8
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تدابيــر المســاعدة االجتماعيــة غيــر
الكافيــة وغيــر المالئمــة
ً
ساعية
بشكل ُمفرط على برامج المساعدة االجتماعية،
اعتمدت الحكومات اللبنانية المتعاقبة
ٍ
للتخفيف من وطأة الفقر الذي تُ عاني منه الفئات المحرومة ،عبر تزويدهم بالمال النقدي.
المؤسسات المالية الدولية،
والنموذج الكامن وراء هذه المساعدات هو نظام ارتكزت عليه
ّ
تحديدا ،لبناء مفهومها حول «شبكات األمان» .وهذا المفهوم هو عبارة عن برامج
والبنك الدولي
ً
وفر مساعدات غير قائمة على االشتراكات ،بما فيها المساعدات النقدية والعينية ،للتخفيف
تُ ّ
ّ
ستهدفة خالل فترات الصدمات واألزمات.
الم
من الفقر ودعم المجموعات
َ
السكانية ُ
المفرط على برامج المساعدات االجتماعية يتعارض مع
بد من اإلشارة هنا إلى َّ
وال ّ
أن االعتماد ُ
والممتد على جميع مراحل دورة الحياة لتقديم الضمان االجتماعي
والشامل
م
عم
الم
النهج
مبدأ
ّ
ُ َّ
نفذ بشكل
بحث وتُ َّ
والحماية .فبرامج الضمان االجتماعي وتدابير المساعدة االجتماعية يجب أن تُ َ
متكامل ،من أجل تغطية ّ
ّ
جميعا.
السكان وتأمين الحماية لهم
كل
ً
الصحة و/أو وزارة الشؤون االجتماعية .وهناك
نُ ِّفذَ ت هذه البرامج بالدرجة األولى بواسطة وزارة
ّ
حاليا ثالثة برامج قائمة على شبكات األمان (البرنامج الوطني لدعم ُ
فقرا (،)NPTP
ً
األ َسر األكثر ً
نفذ
وشبكة األمان االجتماعي في حاالت الطوارئ ( ،)ESSNوبرنامج البطاقة التمويلية) .ولم ُي َّ
فعليا سوى البرنامج الوطني لدعم ُ
أيضا.
كان
منها
محدودا ً
أن نطاقه َ
فقرا رغم َّ
ً
ً
األ َسر األكثر ً
البرنامج الوطني لدعم ُ
فقرا ()NPTP
األ َسر األكثر ً

نفذ البرنامج الوطني لدعم ُ
فقرا عبر وزارة الشؤون االجتماعيةُ .ولِ َدت الفكرة في
األ َسر األكثر
ُي َّ
ً
العام  2007خالل مؤتمر الجهات المانحة الدولية (باريس  ،)IIIوبدأ العمل به في العام  2012عبر
حاليا البرنامج
ممول بقرض من البنك الدولي .وهو
تخصيص مبلغ  28مليون دوالر ،أغلبيته
ً
ّ
الوحيد في لبنان لمكافحة الفقر ويقوم على المساعدات النقدية .وفي أعقاب أزمة كوفيد،19-
مولة بالكامل بقرض من البنك الدولي.
تمت مراجعة ميزانية المشروع لتبلغ  452مليون دوالرُ ،م َّ
ّ
واعتبارا من شباط/فبراير  ،2020وصل عدد ُ
الخاصة بهذا
سجلة في قاعدة البيانات
ّ
الم ّ
األ َسر ُ
ً
الخاصة
البرنامج إلى  150,000أسرة ،وبينها  15,000أسرة فقط حصلت على البطاقات اإللكترونية
ّ
واعتبارا من آذار/مارس  ،2021لم يستفد سوى  %1,5من المقيمين/ات في لبنان من
بالبرنامج.6
ً
ّ
البرنامج الوطني لدعم ُ
(منظمة العمل الدولية واليونيسيف .)10 ،2021
فقرا
األ َسر األكثر
ً

 .6راجع/ي :بو خاطر (.))2020

شبكة األمان االجتماعي في حاالت الطوارئ ()ESSN
مول
وم َّ
“شبكة األمان االجتماعي في حاالت الطوارئ” هو برنامج قائم على المساعدة النقدية ُ
بقرض من البنك الدولي .ومع البرنامج الوطني لدعم ُ
فقرا ،يسعى هذا المشروع
األ َسر األكثر
ٍ
ً
ّ
ممتد على  3سنوات .ورغم موافقة مجلس البنك الدولي
برنامج
عبر
ان
السك
من
%27
تغطية
إلى
ّ
7
ّ
عليه في كانون الثاني/يناير  ،2021ال يزال معل ًقا بسبب التأخيرات السياسية والتقنية .
برنامج البطاقة التمويلية
أقره البرلمان اللبناني في
برنامج البطاقة التمويلية هو برنامج للمساعدة النقدية من الحكومةّ ،
مولة من الحكومة
 30حزيران/يونيو  .2021يشمل مساعدات نقدية بقيمة  556مليون دوالرُ ،م َّ
وتم تأخيره في ّ
ظل األسئلة الكثيرة حول طرق التمويل ومعايير االستفادة.
اللبنانيةّ .
يتم تسجيل المستفيدين/ات من برنامج “شبكة األمان االجتماعي في حاالت الطوارئ” و برنامج
ّ
منصة  ،Impactالتي سبق واستُ ِ
خد َمت للتسجيل في
البطاقة التمويلية عبر النظام نفسه:
ّ
ضد كوفيد .819-كما أطلقت الحكومة اللبنانية شبكة «دعم» للحماية االجتماعية،9
برنامج التلقيح ّ
ولكن،
وسيفتَ ح باب التسجيل لغاية  31كانون الثاني/يناير .2022
األول/ديسمبر ،2021
ُ
في  1كانون ّ
ْ
في وقت إعداد هذا الموجز ،لم تُ َ
أي معلومات حول كيفية تمويل هذا البرنامج من الناحية
نشر ّ
ّ
المؤهلين لالستفادة منها.10
السكان
التقنية أو حول التوقيت لتقديم هذه الموارد إلى
ّ
وتؤدي إلى استبعاد
تؤدي هذه الشرذمة في البرامج واإلجراءات إلى ثغرة كبيرة في التغطية،
ّ
ّ
يتم تعديل معايير
ولم
المساعدة.
من
نوع
أي
دون
من
وتركهم/هن
الناس
من
واسعة
شريحة
ّ
ّ
ّ
المتغير باستمرار ،كما َّأنها ال
األهلية لالستفادة من هذه البرامج بما ينسجم مع السياق الحالي
ّ
ٍ
إن الرقم
تستند إلى
تعريف دقيق وقائم على الحقوق لتحديد َمن هم «الفقراء» في البلد اليومَّ .
ُ
ّ
ستهدفة ( %27من الشعب اللبناني) ما زال أقل بكثير من اإلحصاءات التي
الم
َ
المعلن عنه لأل َسر ُ
ُ
ّ
السكان بحاجة إلى المساعدة في البلد (اإلسكوا .)2021
أن حوالى  %82من
تُ شير إلى َّ
باإلضافة إلى ذلك ،هناك بعض التفاصيل التي ما زالت غير واضحة ،مثل آلية توزيع البطاقات
التمويلية وشفافية عملية التوزيع ،ومصادر التمويل ،واستدامة البرنامج واستراتيجيات الخروج.
عتبر هذه التدابير الجزئية غير مناسبة وغير كافية للتخفيف من وطأة الفقر والحرمان – سواء
تُ َ
ّ
ّ
عممة وشاملة
على المدى القريب أو البعيد – في ظل غياب سياسة اجتماعية شاملة وخطة ُم َّ
تمتد على جميع مراحل دورة الحياة.
للضمان االجتماعي
ّ

متوفر عبر الرابط التاليhttps://today.lorientlejour.com/ :
 .7راجع/ي صحيفة لوريان لوجور ،)2021/3/10( L’Orient-le Jour
ّ
as-import-subsidies-gradually-end-delays-mire-two-major-programs-to-support-the-countrys-most-/1278994/article
vulnerable.html
 .8المرجع نفسه.

.https://daem.impact.gov.lb/citizenmobile/landing/main/login .9

 .10راجع/ي صحيفة لوريان لوجور .)2021/12/2( L’Orient-le jour
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تقاطعية للضمان االجتماعي
مقاربة
ّ

بالنسبة إلى ظاهرة «انعدام األمن االجتماعي» المنتشرة
(كاستيل  ،)2003استندت االستجابة إلى «هياكل وخطابات
ّ
األقل
متعارضة» (عبدو  )2004مع ثالث مقاربات مختلفة على
لمعالجة مسألة الحماية االجتماعيةّ :أو ًل ،استجابة تفاعلية تندرج
باإلجمال في إطار المساعدة الطارئة ،بما يتماشى مع نهج
البنك الدولي (بواسطة برامج مثل البرنامج الوطني لدعم ُ
ال َسر
فقرا أو شبكة األمان االجتماعي في حاالت الطوارئ ،التي
األكثر ً
ّ
منظمة
وثانيا ،خطاب طرحته
المربع أعاله)؛
في
تفصيلها
تم
ً
ّ
ّ
ّ
العمل الدولية ومنظمة اليونيسيف ،للمطالبة باعتماد أرضية
متعددة المستويات للحماية االجتماعية .في ورقة سياساتية
ّ
ّ
ّ
ومنظمة اليونيسيف
منظمة العمل الدولية
مشتركة ،تعرض
تمتد على ّ
كل
الس ُبل التقنية لتنفيذ منحة اجتماعية أساسية
ُ
ّ
أن أفضل طريقة لمعالجة
شددةً على َّ
مراحل دورة الحياةُ ،م ِّ
الفقر تكون عبر اعتماد نظام شامل للحماية االجتماعية،
معينة وتستبعد
وليس عبر البرامج التي تستهدف فئات
ّ
ً
ثالثا،
فئات أخرى (وتحمل العديد من األخطاء والثغرات).11
يشدد بعض الخبراء والباحثين/ات والناشطين/ات في القضايا
ّ
المدنية على ضرورة الشروع في عملية إصالح هيكلية لنظام
فعال للمشاكل
الحماية االجتماعية من أجل االستجابة بشكل ّ
االجتماعية واالقتصادية الضاغطة .في كانون الثاني/يناير ،2021
بعد اإلعالن عن التنفيذ الوشيك لشبكة األمان االجتماعي في
حاالت الطوارئ وتوسيع نطاق البرنامج الوطني لدعم ُ
األ َسر
فقرا من ِق َبل البنك الدولي ،برزت أصوات من المجتمع
األكثر ً
المدني للدعوة إلى تفادي اآلليات الظرفية القائمة على أساس
الحاجة لمعالجة األزمات ،وطالبت بتطبيق نهج شامل وقائم
على حقوق اإلنسان لتوفير الحماية االجتماعية.12
بالرغم من هذه المقاربات المختلفة ،تُ ّ
شكل المسألة
ً
قضية أساسية في حياة األفراد وفي محاوالتهم/
االجتماعية
هن اليومية للحصول على الخدمات والحماية االجتماعية،
ّ
سواء في خطابات الجهات الفاعلة في المجتمع المدني أو
في التطبيق العملي ،وفي نقاشات وبرامج الجهات الدولية
وكأن المسألة االجتماعية
والجهات المانحة .وبمعنى آخر ،يبدو
َّ
رسم ليس فقط من باب
–
وللمرة األولى ّربما – تُ بنى وتُ َ
ّ
أيضا من باب األولوية السياسية في
األولوية اإلنسانية ،بل ً
فهم نشوء المسألة االجتماعية كأولوية
لبنان.
ولكن ،هل ُي َ
ْ
سياسية في لبنان بعد العام َّ 2019
بأنه النتيجة التلقائية لتدهور
ّ
سكان لبنان؟
الوضع االجتماعي واالقتصادي لغالبية

8

إن قضايا العدالة االجتماعية والحماية االجتماعية ليست
َّ
ذكرت ماري-نويل أبي ياغي
وكما
اللبنانية.
الساحة
على
«جديدة»
َ
التحركات االجتماعية
وميريام كاتوس ( ،)2011انبثق العديد من
ّ
تم
حول مجموعة واسعة من «القضايا االجتماعية» -
ً
وغالبا ما ّ
َ
التغاضي عنها أو التقليل من شأنها  -في الفترة التي تلت الحرب
األهلية اللبنانية (( )1989-1975أبي ياغي وكاتوس 2011؛ كاتوس
التحركات االجتماعية في تسليط الضوء
 .)2020وساهمت بعض
ّ
ً
وثيقا
ارتباطا
على الهواجس االجتماعية واالقتصادية المرتبطة
ً
عرف بـ«ثورة الدواليب» في
بـ«المسألة االجتماعية» ،مثل ما ُي َ
العام  ،13.1992أو «االنتفاضات» الشعبية في ضاحية بيروت
الجنوبية بسبب انقطاع الكهرباء (فيردي 2008/30/1؛ كاتوس
السيارات العمومية
 )2020في العام  ،2008أو احتجاجات سائقي
ّ
في العام  2010بسبب زيادة الضرائب الحكومية على المحروقات
تم «التعتيم» على هذه
(أبي ياغي وكاتوس .)2011
ولكن ،لطالما ّ
ْ
المتفرقة  -رغم استمرارها وتكرارها  -وبقيت «في
التحركات
ّ
ّ
ً
ّ
بالتحركات الحزبية والطائفية ،واللجوء إلى العنف
مقارنة
»
الظل
ّ
السياسي ،والصدامات بين الطوائف (أبي ياغي وكاتوس
تطو َرت هذه المطالب االجتماعية (أبي
 .)2011ورغم ذلك،
َّ
لتتحول إلى موجة
ياغي وكاتوس  )2011في لبنان بعد الحرب
ّ
ضد الفساد واألزمات االجتماعية ،وذلك
استنكار مفتوحة
ّ
احتجاجا على «أزمة
التحركات التي انطلقت في العام 2015
خالل
ً
ّ
ً
األول/أكتوبر 2019
تشرين
17
تظاهرات
خالل
ة
وخاص
النفايات»،
ّ
ّ
تم التعبير عن المعاناة االجتماعية واالقتصادية تحت راية
حيث ّ
ويمين 2020؛
ياغي
(أبي
االجتماعية
العدالة
أجل
من
النضال
ّ
التحركات في العام  2019لـ(تُ عيد)
حريري وسكاال  .)2019إذً ا ،أتت
ّ
ّ
فاحتلت موقع الصدارة
تفعيل المطالب االجتماعية القديمة،
على الساحة السياسية.
بعبارة أخرى ،المسألة االجتماعية ليست جديدة ،وال يمكن قراءة
المطالب المتزايدة بشأن الحماية والعدالة االجتماعية باعتبارها
نتيجة سببية لألزمات الضاغطة والمتداخلة على الصعيد
والصحي واالجتماعي والسياسي التي يشهدها
االقتصادي
ّ
لكن بروزها كأولوية سياسية هو ّربما إحدى النتائج
لبنان
ً
حالياَّ .
األول/أكتوبر 2019
تشرين
17
في
انطلق
الذي
ك
للتحر
الرئيسية
َ
ّ
ّ
(أي الثورة).

ّ
ّ
(منظمة العمل الدولية واليونيسيف .)7 ،2021
قارب »%44
أن اإلقصاء عن طريق الخطأ ينتُ ج حتّ ى عن برامج [شبكات األمان] األكثر
«بينت
نجاحا بنسبة تُ ِ
األدلة َّ
ً
ّ .11
األول/أكتوبر .]2021
 .12راجع/ي[ https://daleel-madani.org/civil-society-directory/no-organization/press-releases/open-letter-world-bank :تاريخ آخر مراجعة 20 :تشرين ّ
[ https://daleel-madani.org/press-releases/position-social-protection-expert-group-lebanese-governments-financial-recovery-planتاريخ آخر مراجعة 14 :كانون
األول/ديسمبر .]2021
ّ
https://daleel-madani.org/civil-society-directory/lebanon-support/press-releases/social-protection-emergency-response-bridge-toward-comprehensiveاألول/ديسمبر .]2021
كانون
14
مراجعة:
آخر
[تاريخ
national-social-protection-plan
ّ
شد
اندلعت «ثورة الدواليب» في ّ 6أيار/مايو 1992
.13
ً
َ
احتجاجا على تدهور قيمة الليرة اللبنانية التي وصلت إلى  3000ليرة لبنانية مقابل الدوالر الواحد .وجاءت في أعقاب جولة من ّ
ِ
العمالي العام في لبنان وحكومة عمر كرامي ،فأسفرت عن استقالة األخير .راجع/ي :خليفة (.)1997/24/9
الحبال بين االتحاد
ّ

المستند  :1رسم توضيحي عن المطالب
التحركات
االجتماعية واالقتصادية خالل
ّ
عام 2019

9

تقاطعية للضمان االجتماعي
مقاربة
ّ

10

نشأة المسألة االجتماعية في لبنان
تم
 )1995وبمصير الحركة
العمالية (فان دير ليندن  ،)2008بينما ّ
ّ
تكريس المسألة االجتماعية في الشرق األوسط للكفاح في
سبيل الوحدة الوطنية وبناء الدولة (هاريس  – )2019ولطالما
ً
مسألة ثانوية بالنسبة إلى هذه القضية (كاتوس .)2020
اعتُ ِب َرت
تشــتتت آليــات الحمايــة في السياق اللبناني،
ّ
ُي َع ّد عهد الرئيس
االجتماعيــة فــي مجموعة من
فؤاد شهاب (-1958
والم َّ
جــزأة
الم َّ
فككــة ،)1964 ،الذي َّركزَ على
ُ
البرامــج ُ
المؤسســات
التــي ال تســتطيع توفيــر تطويــر
ّ
وتعزيــز
العامــة
ّ
اســتجابة مالئمــة الحتياجــات
البيروقراطيــة فــي
مجمــل الشــعب اللبنانــي.
الدولة ،أساس النظام
للحماية
الوطنــي
عتبر برامج الحماية
االجتماعية (قرم .)2012
وبشكل عام ،تُ َ
ٍ
االجتماعية التي ُ
ّ
للموظفين/ات في
ط ِر َحت في العام 1963
ّ
ّ
جزءا من خطة شهاب اإلنمائية ،وقد تمثلت بإنشاء
القطاع العام ً
ّ
لموظفي/ات القطاع العام والقوى األمنية،
تعاونيات منفصلة
ّ
لموظفي/ات
إلى جانب الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
نفذ بالمرسوم رقم  13955بتاريخ
القطاع
الم َّ
ّ
الخاص (القانون ُ
َ
َّ
 26أيلول/سبتمبر  .)1963وكما ُيشير نبيل عبدو« ،شكل إنشاء
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي خطوة جريئة في العهد
العمال والرأسمالية
وليس ثمرة عقد اجتماعي بين
الشهابي،
َ
ّ
والدولة» (عبدو  .)10 ،2014عالوةً على ذلكُ ،أنشئت خالل فترة
حكم الرئيس شهاب وزارة التخطيط العام أو مكتب التنمية
االجتماعية (أبي ياغي  .14)2014رغم ذلك ،ال يمكن التغاضي عن
العمالية واالجتماعية في بلورة السياسات
التحركات
مساهمة
ّ
ّ
االجتماعية.
ّ
تشكلت السياسات االجتماعية في لبنان بفعل
مر التاريخ،
على ّ
تَ
أساسي ْين :األولى هي النخبة في إطار تبادل القوى
قوتَ ْين
ّ
ّ
الطائفية (أي ما ُيعرف بـ«التوافقية») ،والثانية هي األشكال
للتحركات الشعبية التي انبثقت من رحم المعاناة على
المختلفة
ّ
الصعيد ْين االجتماعي واالقتصادي.
َ

ّ
يتعلق بسياسات الدولةُ ،وضع نموذج ّأولي لنظام
فيما
ُ
وحدد أ ُسس
الحماية االجتماعية في عهد االنتداب الفرنسي
ّ
إدارة األحوال المدنية المرتبطة بالطوائف وأوكل إليها تقديم
الخدمات االجتماعية عن طريق «الجمعيات الخيرية» (يحيى
 119 ،2015وما يتبع) .كذلك ،شهدت فترة االنتداب المالمح
ّ
مظلة الضمان االجتماعي
األساسية األولى للحماية تحت
ُ
حيز
للعاملين/ات (طومسون  ،)163-156 ،2005التي أدخلت ّ
التنفيذ بواسطة تعديالت لبنودٍ
محددة من قانون الموجبات
ّ
والعقود الموروث عن العهد العثماني (القانون الصادر في
وتم الحفاظ على هذا النمط الثنائي في
 9آذار/مارس ّ .)1932
بشكل إضافي في الفترة التي
وتوس َع نطاقه
تقديم الخدمات
َّ
ٍ
الخاصة
تحسن خدمات الحماية
تلت االستعمار والتي شهدت ُّ
ّ
بالعمال ،عبر إقرار قانون العمل لعام ( 1946القانون الصادر في
ّ
 23أيلول/سبتمبر  ،)1946وترسيخ مبدأ الرعاية الطائفية كمصدر
رئيسي للخدمات االجتماعية .وبين االستقالل ( )1943وعام
أي ما
تم تأسيس  150جمعية خيريةْ ،
 1960على سبيل المثالّ ،
ُ
يوازي  %40من إجمالي عدد الجمعيات الخيرية التي أنشئت بين
واستغ َّل الزعماء 15هذه الجمعيات
 1860و( 1964يحيى .)402 ،2015
َ
الخيرية الطائفية لبسط سيطرتهم ضمن النظام السياسي،
ً
بأن «المساعدة هي أقوى وسيلة للبروباغاندا»
إدراكا منهم َّ
(يحيى  .)403 ،2015وبالتالي ،تالشت الخطوط الفاصلة بين
العمل الخيري والزبائنية .كانت مقاربة فؤاد شهاب اإلنمائية
المؤسسات
واستراتيجيته للتوحيد الوطني من خالل إنشاء
ّ
للتصدي لهيمنة الزعماء ضمن
العامة بمثابة محاولة مباشرة
ّ
ّ
السياق السياسي اللبناني (هوتينجر  )1966وتقليص حجم
الرعاية الطائفية التي تعتمد على ما أطلقت عليه ميالني
كاميت ( )Melani Cammettاسم «الطائفية التعاطفية»
فضل عن ذلكَّ ،
شك َل تنفيذ برامج الحماية
(كاميت .)2014
ً
االجتماعية في عهد الرئيس شهاب قضية سياسية تنظيمية
العمالية القائمة منذ وقت طويل .شملت
مقابل النضاالت
ّ
ٍ
ولكن
عمالية غير قانونية
ْ
هذه النضاالت في البداية نقابات ّ
ُم َّ
حد
وساهم
نظمة ،انبثقت خالل عهد االنتداب،
ُ
كفاحها إلى ّ
َ
كبير في والدة قانون العمل في عام ( 1946كوالند 1970؛ توفارو
 .)2021واعتُ بر إنشاء الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في

تحو َل مكتب التنمية االجتماعية إلى وزارة الشؤون االجتماعية في العام ( 1993القانون .)1993/212
.14
َّ
متحدث أو كفيل» .وقد اخترنا
ترجم عادةً  ،و«مسؤول أو
عدة
ٍ
معان تتراوح بين «رئيس أو قائد أو قائد سياسي أو شخصية مرموقة» ،كما ُي َ
ّ
 .15جمع كلمة زعيم .يشمل المصطلح ّ
محوريا في السياسية اللبنانية،
دورا
ً
استخدام المصطلح باللغة العربية في ّ
النص اإلنكليزي ،وذلك بسبب الغموض والهويات المتشابكة الكامنة في ثنايا هذه الشخصية التي تلعب ً
ّ
لالطالع على لمحة تاريخية-اجتماعية عن مفهوم الزعيم..
تفاديا لفقدان معناها في الترجمة .راجع/ي :بيكار ()2001
ً

استمرت بالنضال
العمالية التي
ضخما للحركة
العام  1963إنجازً ا
ً
ّ
ّ
ٍ
لسنوات الحقة .خالل
في سبيل تطبيقه على أرض الواقع
العمالية
ستّ ينات وسبعينات القرن الماضي ،ثابرت النقابات
ّ
الم َّ
نظمة في مطالبتها بتنفيذ قانون الضمان االجتماعي،
ُ
ووسعت نطاق هذه المطالب لتشمل مطالب اجتماعية
ّ
عمال القطاع الزراعي إلى الصندوق الوطني
إضافية ،مثل
ضم ّ
ّ
المادة  50من
والحق في اإلسكان ،وإلغاء
للضمان االجتماعي،
ّ
ّ
التعسفي (توفارو .)2021
قانون العمل التي تسمح بالصرف
ُّ
ّ
نظمت نقابات السائقين
وخالل الحرب األهلية اللبنانية،
احتجاجا على ارتفاع
التحركات
العموميين دورات مختلفة من
ً
ّ
جراء رفع الدعم .وفي هذا السياق ،نجح اتّ حاد
أسعار المحروقات ّ
نقابات السائقين العموميين ،الذي ُأنشئ في العام ،1986
بإلحاق المنتسبين إليه بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي
مقابل قبوله بارتفاع سعر المحروقات بحكم األمر الواقع (أبي
ً
ونتيجة لذلك ،أصبح تنفيذ برامج
ياغي وكاتوس .)82 ،2011
ً
يتم
قضية
منها،
الفعلية
واالستفادة
الضمان االجتماعي،
ّ
التفكير فيها وطرحها ضمن إطار المسألة االجتماعية األوسع،
وكجزء من النضال في سبيل العدالة االجتماعية ،حيث تلعب
رئيسيا .يمكن أن تساعد األولوية الشهابية
دورا
الحركة
ً
ّ
العمالية ً
العامة على فهم السبب وراء
سات
المؤس
بناء
إلى
الساعية
ّ
ّ
إنشاء برامج الضمان االجتماعي الرامية إلى توفير المزيد من
ّ
لموظفي/ات القطاع العام والسلك العسكري ،أي
الحماية
ّ
ً
«موظفي/ات الدولة» ،مقارنة ببرامج الضمان االجتماعي التي
ّ
تُ ّ
أشارت لونغونيس
الخاص .وكما
موظفي/ات القطاع
غطي
ّ
َ
المهيمن» في منطقة
وآخرونَّ ،
إن «نموذج ’أصحاب الرواتب‘ ُ
عتبر في هذا السياق
الشرق األوسط وشمال أفريقيا  -الذي ُي َ
وفر الحماية
بمثابة
مؤسسة سياسية واجتماعية واقتصادية تُ ّ
ّ
مقابل التبعية ( -كاستيل  ،1995سوبيوت 2000؛ بوالني )2015
يتجسد بالوظيفة
أي وقت مضى،
ّ
«هو [ولطالما كان] أكثر من ّ
العامة» (لونغونيس وآخرون  .)22 ،2005في سياقات أخرى مثل
ّ
أوروبا ،ارتبطت والدة «ظاهرة أصحاب الرواتب» (أو القوى
بتطور العالقات الصناعية والنضاالت
بشكل وثيق
العاملة)
ُّ
ٍ
الخاص في منطقة
مسارها
العمالية ،في حين َّأنها ِتب َعت
ّ
ّ
َ
بتطور
بشكل منهجي
وارتبطت
أفريقيا
وشمال
األوسط
الشرق
ُّ
ٍ
َّ
«الموظف/
أن مصطلح
العامة .وهنا
الوظيفة
تجدر اإلشارة إلى َّ
ّ
ُ
يتوسع
العامة قبل أن
بالوظيفة
ا
وتاريخي
أصل
ارتبط
لطالما
ـة»
ّ
ً
ً
ّ
العامية ،سواء في
أي نوع من الوظيفة باللغة
تعريفه ليشمل ّ
ّ
الخاص (لونغونيس وآخرون 21 ،2005؛ فيوروني
القطاع العام أو
ّ
.)148 ،2018

شهد نموذج الحماية االجتماعية الشهابي عملية تفكيك كبرى
َ
خالل فترة ما بعد الحرب ،في إطار إعادة التنظيم النيوليبرالي
خضع له النظام االقتصادي اللبناني وبدأ
الواسع النطاق الذي
َ
من خالل سياسات إعادة اإلعمار التي أطلقها رئيس الوزراء في
األهم لهذا
وكان الدافع
ذلك الوقت ،رفيق الحريري (ديبه .)2005
َ
ّ
بشكل ملحوظ ،ما استدعى
التفكيك ارتفاع قيمة الدين العام
ٍ
اعتماد ميزانيات أكثر ُّ
تقش ًفا وترشيد نفقات القطاع العام .وما
ً
أن ارتفاع قيمة الدين العام ّأدى إلى زيادة
يوازي ذلك
أهمية هو َّ
دورا
اعتماد لبنان على
ّ
المؤسسات المالية الدولية التي لعبت ً
أساسيا في ترسيخ برامج المساعدات االجتماعية غير القائمة
ً
مفضلة
على االشتراكات والمرتبطة بالمعونة الطارئة كوسيلة
ّ
أيضا دور
لمعالجة الثغرات االجتماعية واالقتصادية.
وكان هناك ً
َ
العمالية (بو خاطر
مهم لظاهرة االستقطاب التدريجي للحركة
ّ
ّ
بشكل دوري.
بالبلد
عصفت
التي
اإلنسانية
واألزمات
)2019
ٍ
ً
نتيجة لذلك ،تشتّ تت آليات الحماية االجتماعية في مجموعة
والم َّ
فككة ،التي ال تستطيع توفير استجابة
جزأة
الم َّ
ُ
من البرامج ُ
مالئمة الحتياجات مجمل الشعب اللبناني.
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تطور برامج الضمان االجتماعي المرتبطة
ُّ
بالعمل النظامي
إذً اُ ،ر ِب َ
طت نشأة المسألة االجتماعية ،في إطار السياسات
العامة ،بمصير الدولة وبنائها في لبنانّ .أما بالنسبة لبرامج
ّ
مسارهما
تمحور
الحماية االجتماعية والضمان االجتماعي،
ُ
َ
حول مسار دولة الرفاه «التي لم تُ ِ
بصر النور» ،16واالقتصاد
السياسي اللبناني.
بأن برامج الضمان االجتماعي في لبنان مستوحاة
يمكن القول َّ
ألن «األشخاص المضمونين هم
من النموذج البسماركي َّ
ّ
يمولون النظام ،إلى جانب أصحاب العمل ،من
موظفون/ات
ّ
خالل اشتراكات قائمة على األجور أو الرواتب» (عبدو ،2014
ِ
/أردت أن
أردت
 .)10باختصار ،المقصود بذلك هو التالي :إذا
َ
ا/منتِ ً
أن
ّ
جة .وبما َّ
تتلقى/ي الحماية ،يجب أن تكون/ي ُمنتِ ًج ُ
كما
برامج الضمان االجتماعي مرتبطة باالشتراكات ،فهي ُح ً
مرتبطة بالعمل النظامي.
التوجه الليبرالي لالقتصاد السياسي في لبنان،
ولكنّ ،أدى
ّ
ْ
والنيوليبرالي منذ فترة ما بعد الحرب ،إلى نشوء سوق عمل
نطاق واسع  -من بين أمور أخرى:
غير نظامي على
ٍ
«إن التعايش المضطرب بين نظام الضمان االجتماعي
َّ
الحر
القائم على العمل النظامي والنموذج االقتصادي
ّ
بتدخل محدود من الدولة ،قد َّ
ً
نزعة
ول َد
الذي يتّ صف
ُّ
ازدواجية وثنائية ملحوظة في سوق العمل :العمل
النظامي مقابل العمل غير النظامي ،والعاملين/
ات الذين يحصلون على االمتيازات مقابل العاملين/
الم َس ْل َع َنة مقابل
ات المحرومين/ات منها؛ والعمالة ُ
نسبيا ،والمواطنون/ات الذين
الم َس ْل َع َنة
ً
العمالة غير ُ
يستفيدون من الحماية االجتماعية مقابل المواطنين/
ات المحرومين/ات منها» (عبدو .)11 ،2014

أن اليد العاملة
تُ ِّبين هيكلية سوق العمل في لبنان بوضوح َّ
النظامية التي تتقاضى األجور وتستفيد من الحماية (أصحاب
شكل  -ويبدو َّأنها لم تُ ِّ
الرواتب) ال تُ ِّ
يوما  -القاعدة
شكل
ً
العمالية كما هو الحال في أوروبا أو في
السائدة في العالقات
ّ
أن «الوظيفة المعيارية
أميركا الشمالية .وتجدر اإلشارة هنا إلى َّ
[أي وظائف أصحاب الرواتب] تُ ّ
تاريخيا في إطار
مثل حالة شاذّ ة
ً
تخص بشكل رئيسي
الرأسمالية» (فان دير ليندن  )19 ،2014وكانت ّ
َ
دول الشمال ذات الدخل المرتفع بعد الحرب العالمية الثانية
«كان [لها] أثر عميق في جزء محدود من
( .)1975-1946بالتالي،
َ
نسبيا من الزمن (بريمان وفان دير ليندن
العالم ولفترة قصيرة
ً
إن  %61,2من القوى العاملة تعمل في القطاع
َّ .17)920 ،2014
غير النظامي اليوم حول العالم ،بينها  %85,8من الوظائف في
أفريقيا ،و %68,6في البلدان العربية ،و %68,2في آسيا ومنطقة
ّ
(منظمة العمل
المتقدمة»
المحيط الهادئ ،و %18في «البلدان
ّ
سمى «القطاع
الدولية  .)13 ،2019وفي لبنان ،القطاع الذي ُي ّ
استقطب
نادرا ما يكون «االستثناء» ،ولطالما
غير النظامي»
َ
ً
أن الطابع غير الرسمي للعالقات
معظم اليد العاملة .كما َّ
وتم استثناء
عميقة،
سياسية
جذور
العمالية هي ظاهرةٌ لها
ّ
ّ
العمالية من قوانين العمل التنظيمية على
العديد من الفئات
ّ
دفع بها إلى مجال العمل غير النظامي .ويمكننا
مما َ
مر التاريخّ ،
ّ
أن نفهم االستثناء الشكلي أو الواقعي (أي التاريخي) لبعض
الفئات المهنية من قانون العمل عبر دراسة اإلطار اإليديولوجي
الذي انبثق عنه هذا االستثناء ُ
وطِّب َق فيه.

 As stated by Nabil Abdo: “While Lebanon can hardly be identified as a welfare State […] the Shehabist era in the .16كما َ
قال نبيل عبدو« :رغم شبه استحالة
َ
حاول العهد الشهابي التأسيس لبعض عناصرها خالل الستينات عبر إنشاء مفهوم الضمان االجتماعي» (.)10 ،2014
وصف لبنان بدولة الرفاه [،]...
أيضا :دي فيتو (.)2018
.17حول هذه النقطة ،راجع/ي ً

سمى «القطاع غير
في لبنان ،القطاع الذي ُي ّ
نادرا ما يكون «االستثناء» ،ولطالما
النظامي» ً
استقطب معظم اليد العاملة.
َ

مقدمته على الهوية الليبرالية
نص الدستور في
َّ
ّ
للـ«جمهورية التجارية» (غايتس  ،)1998وذلك منذ
نسخته األولى في العام  ،1926وبقيت األمور على
حالها في نسخة العام « :1990النظام االقتصادي
الخاصة»
حر يكفل المبادرة الفردية والملكية
ّ
ّ
(مقدمة الدستور اللبناني [ ،]1990البند واو) .ويمكن لوجهة نظر
ّ
18
الحرية» اللبنانية
ميشال شيحا ( ، )1954-1881الداعم لـ«مغامرة ّ
فسر كيف ّأثرت المقاربة الليبرالية على
في السوق
الحرة ،أن تُ ِّ
ّ
أن
قوانين العمل وأنظمة الحماية االجتماعية .فقد
َ
كتب شيحا َّ
قطاع ْي الزراعة
يؤمن الحماية للعاملين/ات في
لبنان يجب ّ
َ
أل ّ
َ
المجال ْين
تنافسي في هذين
والبناء كونه ال يرقى إلى مستوى
ّ
َ
إن« :حاملي/
قال
المنطلق،
هذا
على الصعيد اإلقليمي .ومن
َّ
والخريجين/ات والدكاترة هم َمن يجب التركيز
ات الشهادات
ّ
عليهم .فبطالتهم هي البطالة الوحيدة التي لها أثر دراماتيكي»
ّ
وتؤكد صياغة قانون العمل في العام 1946
(شيحا .)113 ،1964
العمال غير مشمولين بأحكامه،
فهؤالء
المقاربة.
على هذه
ّ
أي بحكم القانون ،كما هو الحال بالنسبة
سواء كان ذلك
شكليا ْ
ً
المادة ،7
في
العمل
بقانون
المشمولين
غير
الزراعيين
للعمال
ّ
ّ
أو بحكم األمر الواقع كما هو الحال بالنسبة للعاملين في قطاع
مر التاريخ وعلى نطاق
البناء .فهذه الفئات لطالما كانت ،على ّ
واسعّ ،
عمال مياومين وغير نظاميين ،وسوريين
تتألف من ّ
بالتحديد (شالكرافت .19)2009
ّ
منظمة العمل
واستنادا إلى بيانات
قبل أزمات العام ،2019
ً
الدولية ،هناك عامل واحد ( )1فقط من بين ّ
عمال في
كل ّ 10
َ
مجال ْي البناء والزراعة يستفيد من التأمين االجتماعي المرتبط
ّ
(منظمة العمل الدولية  .)7 ،2021عالوةً على ذلك،
بالعمل
أن هذه البيانات ال تعكس األرقام
يبدو
ا،
الحق
ح
سنوض
وكما
ّ
ً
َّ
العمال غير المضمونين في هذه القطاعات.
الحقيقية لشريحة
ّ
استطالع 20ال يأخذ باالعتبار
إلى
الحسابات
تستند
في الواقع،
ٍ
العمال األجانب الذين يعيشون في «مساكن غير رسمية»
ّ
ّ
(منظمة العمل الدولية  ،)14 ،2021والذين تقوم استراتيجياتهم
بشكل أساسي على العمل اليومي و/
لكسب لقمة العيش
ٍ
قطاع ْي البناء والزراعة (شالكرافت 2009؛
أو الموسمي في
َ
عجلوني وكوار 2015؛ أوبين-بولتانسكي .)2018

شارك في صياغة دستور عام  ،1926وداعم للميثاق الوطني اللبناني لعام .1943
وم ِ
 .18سياسي ،ومصرفي ،وصحافيُ ،
ّ
بأن عدد
قدر
يقدر
المفوضية السامية لألمم المتّ حدة لشؤون الالجئين َّ
العمال المياومين والموسميين السوريين بحوالى  300,000شخص (عجلوني وكوار  .)34 ،2015تُ ِّ
ّ
 .19قبل النزاع السوريّ ،
المؤلفون عدد ّ
تراوح بين مليون ومليون ونصف ( 1إلى  1.5مليون) بحلول العام  ،2013بينهم  %30إلى  %50من العاملين .راجع/يunhcr.org/en/situations/syria/.https://data2 :
الالجئين السوريين الذين توافدوا إلى لبنان
َ
[ 71/locationتاريخ آخر مراجعة في  20آذار/مارس .]2021

ّ
ّ
 .20مسح القوى العاملة واألحوال المعيشية ُ
(منظمة العمل الدولية وإدارة اإلحصاء المركزي .)2019-2018
منظمة العمل الدولية وإدارة اإلحصاء المركزي في 2019-2018
لأل َسر في لبنان ( )LFHLCSالذي أجرته

13
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ّ
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اإلقصائية في برامج
الديناميات
تقاطع
ّ
ّ
الضمان االجتماعي
االستبعاد من برامج الضمان االجتماعي ال يقتصر فقط على
العاملين/ات في القطاع غير النظامي .فالهويات االجتماعية
والسياسية المتداخلة والمرتبطة بالجنسية أو الهوية اإلثنية
أو الطبقة االجتماعية أو النوع االجتماعي أو العمل أو وضع
ِ
اإلقامة ،تُ
ساهم في حرمان األفراد والمجموعات من تقديمات
الضمان االجتماعي.
َّ
جراء األزمات
تأث َر سوق العمل والنسيج االجتماعي في البلد ّ
اإلقليمية المتتالية والمختلفة وما أعقبها من توافد دفعات
متنوعة من الالجئين/ات من فلسطين والعراق وسوريا واليمن.
ّ
بشكل جزئي ضمن القطاع غير
دخلت أجيال الالجئين/ات هذه
ٍ
وتجدر
واألرياف.
ن
د
الم
في
الحياة
ود ِف َعت إلى هامش
ُ
النظامي ُ
ُ
ُ
يمكنهم/هن
أن الالجئين/ات الفلسطينيين/ات ال
اإلشارة إلى َّ
ّ
وفقا للمرسوم الوزاري  1/289الصادر في
العمل في  70مهنة
ً
يمكنهم/هن حيازة الممتلكات
العام ( 1982أبي ياغي  )2014وال
ّ
ويحد من ُف َرصهم/
تهميشهم/هن
مما يزيد من
ّ
ّ
(عقارات)ّ ،
فإن مشاركة الالجئين/ات السوريين/
هن في العمل .كذلكَّ ،
ّ
ات في سوق العمل محكومة بتعاميم وزارية ،تصدر بشكل
عملهم/هن في ثالثة مجاالت فقط -
تقريبا ،وتحصر
سنوي
ً
ّ
الزراعة والبناء والخدمات  -وجميعها ُمستثناة من قانون العمل
بطابع غير نظامي.
حد كبير
أو تتّ صف إلى ّ
ٍ
بلغ استيراد اليد العاملة األجنبية في نهاية
عالوةً على ذلكَ ،
التسعينات ثالثة أضعاف رقمه األساسي ،وغالبيتهم من
العمال األجانب النساء والرجال ،من الدول األفريقية جنوب
ّ
وخصوصا
الصحراء وجنوب شرق آسيا (دو بيل اير ،)10 ،2017
ً
ّ
ال بمهارات متدنّ ية (لونغونيس
في القطاعات التي
عم ً
تتطلب ّ
وطبر  .)2014يعمل الذكور األجانب في القطاع الخدماتي،
كافيا من
قدرا
واألخصائيون/ات
يخصص الباحثون/ات
ولم
ً
ّ
ّ
ً
لكن بعض األبحاث،
الدراسات حول ظروف عمل هذه الشريحة؛ َّ
الخاص بالصندوق الوطني للضمان
إلى جانب التفتيش
ّ
أشارت إلى االنتهاكات التي تطال
،2012
االجتماعي في العام
َ

كعمال وعدم تسجيلهم في الضمان االجتماعي في
حقوقهم
ّ
قطاع البيع بالتجزئة (حسين 2019؛ سكاال ّ .)2020أما بالنسبة
ويستَ َثن ْين
فغالبا ما يتم
للنساء،
تشغيلهن كعامالت منزلياتُ ،
ً
ّ
المادة  7تستثني
أن
،7
ة
للماد
ا
وفق
العمل
قانون
من
ً
علما َّ
ّ
ّ
ً
المؤسسات
أيضا العاملين/ات في الزراعة والمياومين/ات في
ً
ّ
العامة والشركات واإلدارات .21بالتالي ،تُ ستثنى هذه الفئات
ّ
المهنية الثالث من برامج الضمان االجتماعي.
يتبين من خالل هذه األمثلة القليلة ،ال يرتبط الضمان
وكما ّ
االجتماعي الوظيفي بالعمالة النظامية فحسب ،بل هو مرهون
ولكن ،تلعب
أيضا بالفئات المهنية التي ينتمي إليها األفراد.
ً
ْ
دورا في الوصول إلى الوظائف
األخرى
الخصائص
بعض
ً
«المحمية» ،أو االستبعاد منها .إذا ألقينا نظرة سريعة على
َّ
ستبعدة
الم
المهنية
الفئات
أن
لنا
ن
يتبي
اللبناني،
العمل
سوق
َّ
َ
ّ
ُ
من برامج الضمان االجتماعي هي فئات ترتبط باعتبارات
كفة األفراد ذوي المهارات المتدنّ ية
جندرية وإثنية ،وترجح فيها ّ
و/أو ذوي المدخول المنخفض .فالعمل المنزلي بغالبيته
(ومنذ فترة طويلة) هو مجال يطغى عليه الطابع الجندري
ّ
بشكل أساسي من عامالت سوريات
يتألف
واإلثني كونه
ٍ
ومصريات وكرديات وفلسطينيات قبل توافد العامالت من
جنوب شرق آسيا في مطلع األلفية ،ومن الدول األفريقية
فضل عن ذلك ،تخضع
الحقا (جريديني .)2009
جنوب الصحراء
ً
ً
العامالت المنزليات األجنبيات لنظام الكفالة الذي يربط تصريح
اإلقامة ورخصة العمل بالكفيل ،ما ُيعيق قدرة العاملة على
والتنقل ضمن سوق العمل واالستفادة من تقديمات
التحرك
ّ
ّ
الضمان االجتماعي .22يعمل عدد كبير من السوريين/ات في
بهم/هن القيود المفروضة على
القطاع الزراعي ،في حين تدفع
ّ
للتوجه إلى قطاع العمل غير النظامي.
الفلسطينيين والسوريين
ّ
ً
عدة ،مثل النوع االجتماعي والهوية
نتيجة لذلك ،تتقاطع عوامل ّ
وتؤدي إلى
أيضا ،بطرق مختلفة
اإلثنية ،واإلقامة والعمل ً
ّ
استبعاد األفراد من آليات الضمان االجتماعي.

ومتوسطة ،وينطبق ذلك على حوالى  %10من اليد العاملة في القطاع العام (قانون العمل
عمال لبنانيين بمهارات متدنّ ية
ّ
تتم بغالبيتها على يد ّ
 .21العمالة اليومية في القطاع العام ّ
ومؤسسة مياه
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
مؤسسة كهرباء لبنان ،وبين  70و %80في
العامة %50 :في
لكن نسبتهم ترتفع إلى  50و 70وحتّ ى  %80في بعض المرافق
ّ
ّ
ّ
اللبناني َّ .)2013
ّ
لبنان الشمالي وبلديات بيروت وصيدا وجبل لبنان ومستشفى بعبدا الحكومي (قانون العمل اللبناني  .)47-45 ،2013يخضع توظيفهم لترتيبات زبائنية تزيد من عدم االستقرار على
معينة من الحماية مقابل التبعية السياسية واالستغالل الوظيفي (سكاال .)2020
مستوى العمل والظروف االجتماعية واالقتصادية ،مع تقديم درجة
ّ
ّ
منظمة العمل الدولية (.)2017
 .22للمزيد حول نظام الكفالة ،راجع/ي :جريديني ومكربل ()2004؛

أن اإلدماج واإلقصاء من الحماية
عتبر ذلك برهانً ا على َّ
ُي َ
ً
أنماطا متداخلة ال ُيمكن فهمها من منظور
االجتماعية يتبع
العمل وحده .فالهويات االجتماعية ،مثل الهوية اإلثنية والنوع
االجتماعي والطبقة االجتماعية وغيرها ،يجب أن تؤخذ باالعتبار
ضمن إطار واحد لفهم آليات اإلقصاء من
الحماية االجتماعية .إذً ا ،وكما ُ
سن ِّبين أدناه،
يسمح لنا إطار التقاطع (كرينشو  )1991بالتفكير إذا ألقينا نظرة سريعة على سوق العمل اللبناني،
في آليات اإلقصاء هذه من منطلق تقاطعها
ستبعدة من برامج
الم
يتبين لنا َّ
َ
ّ
أن الفئات المهنية ُ
مع خصائص وهويات اجتماعية مختلفة ،مثل
الطبقة االجتماعية أو النوع االجتماعي أو العرق الضمان االجتماعي هي فئات ترتبط باعتبارات
كفة األفراد ذوي
أو الجنسية أو الهوية اإلثنية أو وضع اإلقامة جندرية وإثنية ،وترجح فيها ّ
أو الوضع الوظيفي ،باإلضافة إلى
السن و/أو المهارات المتدنّ ية و/أو ذوي المدخول المنخفض.
ّ
أيضا.
اإلعاقة ً
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مقاربة
ّ

16

تقييم الثغرات المتقاطعة في نظام
الحماية االجتماعية اللبناني
نظام ُم َّ
شتت قائم
حاليا إلى
يستند نظام الحماية االجتماعية
ً
ٍ
والمؤقتة
على االشتراكات والمساعدة االجتماعية الظرفية
ّ
ّ
ّ
الهشة ،وصدرت حوله
السكانية
خصصة للمجموعات
والم َّ
ُ
دراسات تحليلية كثيرة منها ،على سبيل المثال ال الحصر،
ّ
المتعلقة بفترة ما
المتوفرة
وفقا للبيانات
الدراسات التقنية.23
ً
ّ
قبل األزمة ( 1 ،)2018من أصل ّ
كل  3مواطنين/ات لبنانيين/
تماما من نظام
ستبعد(ة)
ات باإلجمال (ما يوازي ُ )%34,3م
َ
ً
ّ
(منظمة العمل الدولية  ،)10 ،2021في حين
الحماية االجتماعية
ّ
تقريبا ( )%52,8من المجموعة السكانية غير اللبنانية
أن النصف
َّ
ً
ّ
منظمة العمل الدولية نفسه) ال يستفيد
(التي شملها مسح
أي نوع من أنواع تقديمات الحماية االجتماعية (المرجع
من ّ
نفسه.)14 ،
ّ
أن  1,2مليون
قدر
منظمة العمل الدولية َّ
في هذا السياق ،تُ ِّ
ّ
عامل(ـة) (من أصل  2,1مليون نسمة من السكان الناشطين/
اقتصاديا) 24كانوا غير مضمونين قبل أزمة  .2019وغالبية
ات
ً
العمال المضمونين كانوا يعملون ضمن شركات كبيرة وهم
ّ
أن  %80من العاملين/ات اللبنانيين/
من الجنسية اللبنانية .كما َّ
ات في الشركات الكبرى يستفيدون من الضمان ،مقابل %31
العمال غير اللبنانيين في شركات من الحجم نفسه.
فقط من
ّ
ّ
ّ
تضم أقل من  5موظفين/ات%67,7 ،
وفي الشركات التي
ّ
ّ
الموظفين/ات الذين يتقاضون رواتب شهرية كانوا غير
من
ّ
وكمعدل وسطي،
مضمونين (منظمة العمل الدولية .)7 ،2021
ّ
ّ
منظمة
العمال غير النظاميين الذين شملهم مسح
عينة
ضمن ّ
ّ
العمل الدولية %1,7 ،فقط منهم كانوا مضمونين ،مقابل
 %50,4في سياق العمالة النظامية ،وهي نسبة تُ ّ
فرقا
شكل
ً
شاسعا .25
ً

َّ
بشكل فادح مع
أن هذه األرقام قد تفاقمت
وال
شك في َّ
ٍ
تدهور الوضع االقتصادي خالل السنتَ ْين الماضيتَ ْين ،في
ّ
العمال،
ظل إغالق الكثير من الشركات وصرف عدد كبير من
ّ
التعسفية من األجور أو تعليقها
باإلضافة إلى االقتطاعات
ُّ
مؤقت (ديراني .)2021
بشكل
ّ
ٍ
بشكل وثيق بهيكليته
يرتبط فشل نظام الحماية االجتماعية
ٍ
القائمة على العمالة .وترتبط برامج الضمان االجتماعي بالعمالة
أن العمالة
النظامية في بلدٍ حيث تُ شير التقديرات قبل األزمة َّ
ّ
«غير النظامية» تُ ِّ
(منظمة العمل الدولية وإدارة
شكل بين %55
اإلحصاء المركزي  )2019/2018و( %66البنك الدولي  )2011من
معدل العمالة ،26في حين ُي ّ
مثل القطاع غير النظامي
إجمالي
َّ
ّ
المزعوم  %36من الناتج المحلي اإلجمالي (البنك الدولي )2011
ّ
(منظمة العمل الدولية وإدارة
المنتج
ويستأثر بـ %65من القطاع ُ
اإلحصاء المركزي .)2019/2018
ولكن ،إلى جانب الهيكلية القائمة على العمالة ،يمكن ألنماط
ْ
التمييز المتقاطعة المرتبطة بالطبقة االجتماعية والنوع
االجتماعي والهوية اإلثنية أن تُ ِ
ساعد على تفسير الثغرات
المنهجية في نظام الحماية االجتماعية اللبناني.

ّ
ّ
منظمة العمل الدولية واليونيسيف (.)2021
منظمة العمل الدولية ()2021؛
 .23راجع/ي :نعمة ()1996؛ كوشويت ()2004؛ عبدو ()2014؛ أبي ياغي ()2014؛ يحيى ()2015؛

 .24المصدر.ILOSTAT :

ّ
ّ
ّ
ورب العمل»).
والخاص من خالل العمل ،بحسب خصائص
(منظمة العمل الدولية « ،7 ،2021االنتساب للتأمين االجتماعي
منظمة العمل الدولية
 .25تستند حساباتنا إلى بيانات
الموظف ّ
ّ
التوقعات.
الكمي المختلفة التي تستند إلى
ّ
 .26األرقام المتفاوتة ناتجة عن منهجيات البحث ّ

برامج الضمان االجتماعي
ترتبط برامج الضمان االجتماعي بالعمالة النظامية في لبنان.
ّ
قدمها تعاونيات مختلفة:
يـ/تستفيد
موظفو/ات القطاع العام الرسمي من التغطية التي تُ ّ
27
ّ
ّ
موظفو/
خاصة بالجيش والقوى األمنيةّ .28أما
منفصلة
أخرى
وصناديق
الدولة
في
موظ
تعاونية
ّ

قدم برامج
ات القطاع
الخاص فيستفيدون من تغطية الصندوق الوطني للضمان االجتماعي .تُ ِّ
ّ
ً
قدمها الصندوق الوطني
ي
التي
تلك
من
أفضل
تغطية
العام
القطاع
في
االجتماعي
الضمان
ُ ِّ
وخاص ًة على صعيد المعاش التقاعدي.
للضمان االجتماعي،
ّ
ّ
ّ
موظفي/ات
يغطي سوى
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي عبارة عن تأمين إلزامي ال
الخاص النظامي واألشخاص الذين ُيعيلونهم (الزوج(ة) واألوالد واألهل فوق عمر 60
القطاع
ّ
طبق
سنة) خالل فترة العمل .كما يشمل
العمال األجانب شرط وجود عقد عمل ،وشرط أن ُي ِّ
ّ
قدمها
ي
التي
التغطية
ن
وتتضم
اللبنانيين/ات.
المواطنين/ات
بلدهم مبدأ المعاملة بالمثل حيال
ُ ّ
ّ
الصحي (يتراوح بين  85و %95من التكاليف
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي :التأمين
ّ
الصحية) ،وتقديمات المرض واألمومة ،والوفاة غير المرتبطة بالعمل ،واألمومة وعدم القدرة
ّ
مخصصات عائلية وتعليمية.
العمال الذكور على
الجزئية على العمل بسبب المرض .ويحصل
ّ
ّ
مخصصات
فيحق لها الحصول على
ّأما المرأة المنتسبة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي
ّ
ّ
سجل أو ال يمكن تسجيله في الصندوق الوطني للضمان
األوالد فقط إذا كان زوجها غير ُم َّ
أبوة (أو
إجازة
االجتماعي
للضمان
الوطني
الصندوق
م
قد
االجتماعي (عبدو  .)7 ،2014وال ُي ِّ
ّ
تهتم باألوالد.
أن المرأة هي التي
مخصصات من هذا القبيل) ،ما ُيشير
ضمنيا َّ
ً
ّ
ّ
ً
ويعطي فقط تعويضات نهاية
معاشا
يقدم الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
تقاعدياُ ،
ً
وال ّ
الخدمة .يعتمد الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وسيلة التمويل الفردي ،التي تقوم على
ّ
خاص،
سددها
الموظف(ـة) بنفسه/ـا أو التي تُ َّ
سدد له/ـا في حساب ّ
تجميع االشتراكات التي ُيـ/تُ ّ
يحددها الصندوق «من دون أن يسمح ذلك بإعادة توزيع الموارد عبر
مع تراكم الفائدة التي
ّ
ً
مول الصندوق الوطني للضمان
األجيال أو لصالح الفئات األكثر
تهميشا» (أبي ياغي ُ .)2014ي َّ
ّ
االجتماعي بواسطة اشتراكات تُ
رب العمل
مساهمة
ا
أم
منتسب/ـة.
كل
راتب
من
%25,5
ساوي
ّ
ّ
مخصصات عائلية؛ %8,5
قسم على الشكل اآلتي %8 :لألمومة والمرض؛ %6
(ما يوازي  )%22,5فتُ َّ
ّ
ّ
وح ِّد َدت مساهمة الدولة
.%3
بنسبة
ف(ـة)
الموظ
مساهمة
دت
د
ح
الخدمة.
تعويضات نهاية
ُ
ُ ِّ
المرضية وإجازة
يتكفل بها الصندوق في حالة اإلجازة
بنسبة  %25من إجمالي النفقات التي
ّ
ّ
األمومة.29

ّ
ّ
الموظفين/ات المتعاقدين/ات في
لكن
الموظفين/ات في جميع اإلدارات
 .27تشمل
العامة ،بما في ذلك القضاء والجامعة اللبنانيةَّ .
ّ
القطاع العام ال يستفيدون من هذا النظام.

ّ
 .28تعاونيات الجيش والقوى األمنية تُ ّ
الموظفين/ات المدنيين/ات التابعين/ات للسلك.
أيضا
غطي ً

بوابة المعرفة للمجتمع المدني (.)2020
 .29راجع/يّ :
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تقاطعية للضمان االجتماعي
مقاربة
ّ

18

المنظورات الطبقية
ّ
األقل استفادةً من
إجمال  -أي التي لديها دخل منخفض  -هي
ً
حاليا .وفي األنظمة القائمة
القائمة
االجتماعي
الضمان
برامج
ً
بشكل متناسب مع
وزع التقديمات
على االشتراكات
فعليا ،تُ َّ
ً
ٍ
عموما .تُ ِّ
شكل التقديمات القائمة على االشتراكات
الدخل
ً
الجزء األكبر من تغطية الضمان االجتماعي في لبنان .بالتالي،
عزز النظام الحالي عدم المساواة بين الطبقات االجتماعية
ُي ِّ
نتيجة ارتباطه بالدخل الفردي ،أي بالقدرة الفردية على االشتراك
ِ
يستبعد هذا النظام األفراد غير القادرين
واالنتساب .باختصار،
ً
ونتيجة لذلك،
على االشتراك في برامج الضمان االجتماعي.
ّ
الهشة،
حد كبير في حماية أغلبية الفئات
يفشل هذا النظام إلى ّ
ما يزيد من ديناميات اإلقصاء على المستوى االجتماعي
والسياسي واالقتصادي في المجتمع اللبناني.
ّ
منظمة العمل الدولية
ظهر في التقييم الصادر عن
وكما
َ
فإن
حول مكامن الضعف والثغرات في الحماية االجتماعيةَّ ،
العينة
ثراء في
ّ
التقديمات التي تحصل عليها الشريحة األكثر ً
ّ
ً
مقارنة
المنظمة هي أعلى بـ 100ضعف
التي شملتها دراسة
فقرا):
(األكثر
السفلى
الشريحة
عليها
تحصل
بالتقديمات التي
ً
الموزعة عبر
«ما يزيد عن  %90من إجمالي التقديمات
َّ
برامج الحماية االجتماعية ّ
مولة
مؤلفة من تقديمات ُم َّ
بواسطة االشتراكات مثل المعاش التقاعدي والتأمين
الصحي ،وأكثر من  %70من المنتسبين/ات إلى برامج
ّ
التأمين االجتماعي ينتمون إلى النصف األعلى من
ّ
(منظمة العمل الدولية .)14 ،2021
ُسَّلم المداخيل»
أن أكثر من  %60من مجمل تقديمات الحماية
وهذا يعني َّ
ذهب ألفرادٍ ينتمون إلى
)
الخاص
التأمين
(باستثناء
االجتماعية
َ
ّ
َ
ّ
العينة التي شملها بحث منظمة
ثراء ضمن
ّ
الشريحة األكثر ً
العمل الدولية.
إن مسح القوى العاملة واألحوال المعيشية
كما أشرنا أعالهَّ ،
ّ
ُ
لعام ْي  ،2019-2018الصادر عن منظمة
لأل َسر ()LFHLCS
َ
العمل الدولية وإدارة اإلحصاء المركزي ،والذي يستند إليه
ّ
منظمة العمل الدولية بشأن مكامن الضعف والثغرات
تقييم
في الحماية االجتماعية الذي ذكرناه ،ال يأخذ باالعتبار «المساكن
مخيمات الالجئين واألماكن غير الرسمية)،
غير الرسمية» (أي
ّ
ّ
(منظمة العمل
وال يشمل العامالت األجنبيات في المنازل
المتوفرة قبل
أن البيانات
ّ
الدولية  .30)14 ،2021فيبدو بالتالي َّ

األزمات ال تعكس بشكل دقيق واقع الحماية االجتماعية
ّ
خاص ًة الذين
السكانية غير اللبنانية،
واحتياجات المجموعات
ّ
ّ
السكانية
المخيمات ،باإلضافة إلى المجموعات
يعيشون في
ّ
َّ
اللبنانية وغير الموثقة ،مثل الدومريين الذين يسكنون ضمن
يوفر هذا المسح سوى جزء
أماكن غير رسمية .31فإذً ا ،ال
ّ
ّ
المتعلقة بالوصول إلى الحماية
جدا من المعلومات
بسيط ً
ً
هشاشة في البلد .وتشهد
لبعض من أكثر الفئات
االجتماعية
ٍ
المدقع في
هذه المجموعات نفسها اليوم المزيد من اإلفقار ُ
ّ
ظل األزمة االقتصادية غير المسبوقة التي تعصف بلبنان منذ
خريف .2019

الطبقة االجتماعية والنوع
االجتماعي والهوية اإلثنية
جمعة من خالل مسح
رغم ذلكَّ ،
الم َّ
إن البيانات الجزئية ُ
القوى العاملة واألحوال المعيشية ُ
لعام ْي
لأل َسر ()LFHLCS
َ
ّ
منظمة العمل الدولية وإدارة اإلحصاء
 ،2019-2018الصادر عن
المركزي ،تُ شير إلى العالقة المتقاطعة بين الطبقة االجتماعية
ويشير تقرير التقييم
والنوع االجتماعي والهوية اإلثنيةُ .
ّ
أن نسبة عدم
الصادر عن
منظمة العمل الدولية ( )2021إلى َّ
الجنس ْين أعلى لدى ُ
ال َسر غير اللبنانية ذات
بين
المساواة
َ
الدخل المنخفض التي تعيش ضمن أماكن سكنية .وبالمقارنة
العينة ،تنتمي  %67,2من النساء إلى ّ
أقل
النسبية مع مجموع ّ
فئتَ ْين من فئات الدخل الخماسية ،مقابل  %59,8من الرجال.
ّأما على صعيد ُ
األ َسر اللبنانية ،يبدو الرابط بين الفقر والنوع
العينة اللبنانية ،ينتمي
االجتماعي
ً
متساويا .في الواقع ،ضمن ّ
 %22,7من الرجال إلى ّ
أقل فئتَ ْين من الفئات الخماسية ،مقابل
ّ
(منظمة العمل الدولية .)3 ،2021
 %23,5للنساء
وبالنسبة إلى ُ
األ َسر غير اللبنانية ذات الدخل المنخفض
ّ
السكان غير اللبنانيين)،
جدا (أي الجزء األكبر من
والمنخفض ً
تُ ّ
التدخالت اإلنسانية وبرامج شبكات األمان المصدر
مثل
ّ
الرئيسي للحماية االجتماعية.
ّ
سابقا،
منظمة العمل الدولية المذكور
ولكن ،كما ُيشير تقرير
ً
ْ
فإن ُ
أي عاملين/ات تحصل على ُف َرص أكبر
األ َسر التي ال
تضم ّ
َّ
ّ
لمفوضية
التابعة
ية
الصح
البرامج
تقديمات
من
لالستفادة
ّ
ّ

ّ
ستخدمة في مسح القوى العاملة واألحوال المعيشية ُ
منظمة العمل الدولية وإدارة اإلحصاء
لعام ْي  ،2019-2018الصادر عن
الم
بد أن نُ شير ً
ً .30
َ
وفقا للمعايير المنهجية ،ال ّ
لأل َسر (َ )LFHLCS
أيضا َّأن المنهجية ُ
جزأة من التقارير ذات الصلة التي تستعين ببيانات مسح القوى العاملة واألحوال المعيشية ُ
لأل َسر.
الم َّ
درج بعد في التقرير حتّ ى اليوم .لذلك ،ال يمكن استخراج ّ
إل بعض المعلومات ُ
المركزي ،لم تُ َ

تم تجنيس معظمهم منذ إقرار قانون التجنيس
توجهوا من الهند نحو بلدان مختلفة في منطقة الشرق األوسط
الر َّحل
.31
ً
سابقا الذين ّ
ّ
ابتداء من القرن الثالث الميالدي .في لبنانّ ،
الدومريون هم من البدو ُّ
ً
ولكن ،ما َ
جدير
أوراقا ثبوتية على ما يبدو إلى يومنا هذا؛ والبعض اآلخر يحمل الجنسية السورية.
لعام  1994بموجب المرسوم الرئاسي رقم  5247بتاريخ  20حزيران/يونيو .1994
زال بعضهم ( )%15ال يملك ً
ْ
ٌ
ّ
مؤكد .وتُ شير التقديرات َّأن ما ال ّ
بالذكر َّأن عددهم غير ّ
منظمة «أرض اإلنسان» .)2014( Terre des Hommes
دومريا يعيشون في مناطق بيروت وصيدا وصور .راجع/ي:
يقل عن 3,112
ً

ّ
والمنظمات غير
الالجئين وغيرها من وكاالت األمم المتّ حدة
ّ
مقارنة ُ
ً
باأل َسر
(منظمة العمل الدولية ،)16 ،2021
الحكومية
تقل ُف َرص استفادة ّ
األخرى .بالتاليّ ،
العمال غير اللبنانيين
كل
ّ
تقريبا من برامج الحماية االجتماعية التي
وغير النظاميين
ً
ّ
المنظمات غير
مفوضية الالجئين أو األمم المتّ حدة أو
قدمها
ّ
تُ ّ
صرحوا ّأنهم يعملون (في القطاع غير النظامي).
إذا
الحكومية
ّ
التحايل واالستراتيجيات التي
فسر ،من بين أمور أخرى،
وهذا ُي ّ
ُ
تلجأ إليها هذه الفئات الثانوية خالل المقابالت واالستطالعات
ٍ
محاولة
إلخفاء وقائع حياتها وظروفها االجتماعية والمهنية في
ّ
المنظمات،
لاللتفاف على معايير األهلية التي تفرضها
ّ
قدمة من
الم َّ
ولتتمكن من الوصول إلى الموارد المحدودة ُ
ّ
المنظمات الدولية وغير الحكومية .وهذه الروايات المحبوكة

تقدمها المجموعات الفرعية للوصول إلى
والمدروسة التي
ّ
شبكات األمان االجتماعي والمساعدات اإلنسانية يمكن أن
فهم في إطار «اقتصاد الكذب األخالقي» (بينيدوتشي 2015؛
تُ َ
مارانكوني وكرباج-حريري  .)2017هناُ ،ي ِّ
شكل الكذب ممارسة
«شرعية» طالما أنّ ه ،على ما يبدو ،الطريقة الوحيدة للحصول
تشتد الحاجة إليها والتي
على أشكال الحماية االجتماعية التي
ّ
ال يمكن الوصول إليها بخالف ذلك.

تساؤالت حول المقاربات التي
تستهدف «الفقراء»
حقا من حقوق اإلنسان ،بل تُ ِّركز على
االجتماعية باعتبارها ًّ
منظور «طارئ» وليس من منظور هيكلي.
االستجابة للفقر من
ٍ
يتم تمويلها في معظم األحيان من خالل
ً
فضل عن ذلكّ ،
زمنيا من الجهات المانحة الخارجية ،كما هو
محدودة
الت
تدخ
ّ
ً
الحال بالنسبة لبرامج شبكات األمان الرئيسية في لبنان ،وهما:
البرنامج الوطني لدعم ُ
فقرا ( )NPTPالمدعوم من
األ َسر األكثر ً
البنك الدولي ،وشبكة األمان االجتماعي في حاالت الطوارئ
مولة من البنك الدولي واالتّ حاد األوروبي .وتَ َّبين
الم َّ
(ُ )ESSN
سابقا،
جدا (كما ذكرنا
ً
ً
أيضا َّ
أن نطاق شبكات األمان محدود ً
ُ
َ
فقرا في آذار/مارس
األكثر
ر
س
األ
لدعم
الوطني
البرنامج
وصل
َ
ً
ّ
أن هامش
قارب  %1,5من
سكان لبنان) ،كما َّ
 2021إلى ما ُي ِ
جدا ،بسبب معايير اإلقصاء واإلدماج.
مرتفع
الخطأ فيها
ً
فبرامج األمان االجتماعي ال تستهدف سوى «المجموعات
ّ
السكانية األكثر حرمانً ا» ،وذلك بسبب محدودية الموارد ،ما
يؤدي إلى تقسيم هيكلي ألشكال الفقر والمعاناة البشرية
ّ
هرمي .على سبيل المثال ،يعطي برنامج شبكة
لتسلسل
ا
وفق
ً
ٍ
ّ
األمان االجتماعي في حاالت الطوارئ ( )ESSNاألولوية ُ
لأل َسر
ّ
منظمة العمل الدولية واليونيسيف (المستند )2021 ،8 , 3-3
 .32تستند حساباتنا إلى بيانات

السن
التي
تضم األطفال وذوي اإلعاقات الشديدة والكبار في ّ
ّ
عاما) وتلك التي تُ عيلها نساء .بالتالي ،تُ ستثنى ُ
األ َسر
70
(فوق
ً
عاما) أو ُ
األ َسر التي
أفرادا بلغوا
تتضمن
التي
ً
سن التقاعد (ً 64
ّ
ّ
َّ
تُ
«حادة»،
كإعاقات
ف
صن
ال
إعاقات
من
يعانون
ا
أفراد
تضم
ً
ّ
ّ
أن استهداف برامج شبكات
وغيرها من الحاالت الكثيرة.
واألهم َّ
ّ
ّ
ُّ
التوترات
السكانية الالجئة قد يزيد من
األمان للمجموعات
االجتماعية بين المجتمعات المضيفة والالجئة المتساوية في
ِ
غالبا ما تُ
ساهم
الفقر .في سياق االستجابة لحاالت الطوارئً ،
ّ
السكانية المحتاجة
األزمات الناشئة في تهميش المجموعات
َ
حصل بالنسبة للمجتمع الفلسطيني في لبنان.
األخرى ،كما
ّ
المنظمات غير الحكومية الدولية اإلنسانية
أشار منتدى
وكما
َ
تم توقيف برنامج شبكة األمان االجتماعي
(،)LHIF
لبنان
في
ّ
للجئين/ات الفلسطينيين/ات في لبنان منذ ستّ ة
(ّ )SSNP
ّ
المنظمات
أعوام ،بالتزامن مع اندالع األزمة السورية (منتدى
غير الحكومية الدولية اإلنسانية في لبنان  .)2021وخالل أزمة
العام  ،2019صدرت تقارير أعادت تقييم احتياجات المجموعات
نسبة قليلة منها ّ
ّ
ً
ّ
سلطت الضوء على
لكن
السكانية
الهشةَّ ،
ّ
المنظمات غير
االحتياجات المتزايدة للفلسطينيين (منتدى
الحكومية الدولية اإلنسانية في لبنان  .)9 ،2021عالوةً على
خف َضت الجهات المانحة الدولية مساهمتها في تمويل
ذلكَّ ،
«وكالة األمم المتّ حدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين»
بشكل ملحوظ .على سبيل المثال ،،في مطلع العام
(األنروا)
ٍ
 2020وفي موازاة اتّ فاق التطبيع بين اإلمارات العربية المتّ حدة
سمى بـ«اتّ فاق أبراهام») ،أوقفت
وإسرائيل
بدعم أميركي (ما ُي ّ
ٍ
َ
ٌ
أن البرامج
تمويلها لألنروا؛ وهذا
دولة اإلمارات
دليل على َّ
محددة قد ّ
أيضا باألولويات والترتيبات
لغايات
خصصة
تتأثر ً
الم َّ
ّ
ُ
ّ
المنظمات غير الحكومية الدولية
الجيو-سياسية (منتدى
اإلنسانية في لبنان  ،16 ،2021المالحظة رقم .)13
ً
محدودا على
إضافة إلى ذلك ،يبقى أثر شبكات األمان
ً
أن
ظهر البيانات َّ
المستفيدين/ات على أرض الواقع .وتُ ِ
يتعدى
ال
للمستفيدين/ات
قدمه
المدخول اإلضافي الذي تُ ِّ
ّ
ّ
أن نسبة
 %0.5في لبنان
(منظمة العمل الدولية  .)12 ،2021كما َّ
ً
يمكنهم/هن الوصول
هشاشة
األكثر
األفراد
من
جدا
قليلة ً
ّ
وفقا للبيانات
إلى المساعدات غير القائمة على االشتراكات
ً
وبتعبير ّ
أدق %62,3 ،من
المتوفرة من فترة ما قبل .2019
ّ
ٍ
ً
ّ
أي مساعدات؛
هشاشة ال
السكانية األكثر
المجموعات
ّ
تتلقى ّ
يتلقون المساعدات القائمة على االشتراكات؛ بينما %6,8
وّ %33
يتلقون المساعدات غير القائمة على االشتراكات ،الصادرة عن
ّ
برامج شبكات األمان االجتماعي.32
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تقاطعية للضمان االجتماعي
مقاربة
ّ

إن تجزئة نظام الحماية االجتماعية واالعتماد على
بالتاليَّ ،
استراتيجيات التخفيف من الفقر مع أثرها االجتماعي المحدود؛
ّ
تؤدي إلى تفاقم ظاهرة عدم المساواة في
كلها عوامل
ّ

المجتمعّ :أو ًل ،عبر توفير أشكال أفضل من الحماية لألفراد
القادرين على االشتراك في برامج الضمان االجتماعي من خالل
وثانيا ،عبر تهميش األفراد غير القادرين
وظيفتهم أو عملهم؛
ً
على إيجاد  -أو ممارسة  -الوظائف النظامية .وفي الوقت
نفسه ،تكشف هذه التجزئة عن أنماط راسخة من التمييز على
أساس عوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية .وأولئك الذين ال
إل بالقليل من نظام (أو أنظمة) الحماية االجتماعية
يستفيدون ّ
ّ
بأمس الحاجة إليها في نهاية المطاف:
المتفككة في البلد هم
ّ
ّ
المعرضة ألشكال مختلفة ،وأحيانً ا متداخلة،
ة
الهش
الفئات
أي
ّ
ّ
السكان غير
من التمييز ،بينهم الالجئين/ات وغيرهم من
والمسنين وذوي اإلعاقات،
ّ
أيضا النساء
اللبنانيين/ات،
ولكن ً
ْ
فضل عن العاملين/ات اللبنانيين/ات وغير اللبنانيين/ات في
ً
القطاع غير النظامي.

التسلسل الهرمي على أساس
الجنسية
بين األشخاص المستفيدين/ات من برامج الضمان االجتماعي
تبعا لالنتماءات
عبر العمل النظامي ،تختلف التقديمات
ً
الوطنية واإلثنية.
أشارت جواد وآخرون:
وكما
َ
مجرد أنظمة
«إن برامج الرعاية االجتماعية ليست
َّ
ّ
التوجهات السياسية
ا
أيض
تعكس
بل
الخدمات،
لتقديم
ً
ّ
ً
أهمية سياسية
والمؤسسية التي تحمل
والثقافية
ّ
نطاق أوسع بالنسبة للهوية الوطنية واالنتماء،
على
ٍ
والتصورات الذاتية حول الرفاه
وإعادة توزيع الثروات،
ّ
الشخصي» (جواد وآخرون .)1 ،2019
أيضا األفراد
بالتالي
فإن أنماط التمييز المتقاطعة تطال ً
َّ
الذين يعملون في اإلطار النظامي ويحصلون على الضمان
االجتماعي.
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للم َ
واطنة والهويات اإلثنية.
وهنا يبرز التسلسل الهرمي
ُ
فالمواطنون/ات الذين يحملون الجنسية البلجيكية والفرنسية
ّ
كل
واإليطالية والبريطانية يستطيعون االستفادة من
تقديمات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،وال يسري
عليهم/هن شرط المعاملة بالمثل في دولهم تجاه اللبنانيين.
ّ
يقدم الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
المقابل،
في
ّ
متساو إلى برامج الضمان االجتماعي للعاملين/
وصول غير
ٍ
ً
ات اللبنانيين/ات وغير اللبنانيين/ات في القطاع النظامي،
كبيرا على أساس الجنسية والهوية
اجتماعيا
ما يعكس تفاوتً ا
ً
ً
تم إقصاؤهم/
الذين
الفلسطينيين/ات
تجاه
وباألخص
اإلثنية،
ّ
ّ
هن مباشرةً من تقديمات الصندوق الوطني للضمان
ّ
االجتماعي ،في ّ
ظل غياب دولة نظيرة للدولة اللبنانية ،وعدم
ُّ
تم تعديل
التمكن بالتالي من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثلّ .
(المادة  )59وقانون الصندوق الوطني للضمان
العمل
قانون
ّ
(المادة  )9على التوالي في  1995و 2005و2010
االجتماعي
ّ
بهدف السماح للعاملين/ات الفلسطينيين/ات في القطاع
النظامي بالحصول على تقديمات الصندوق (أبي ياغي .)2014
ولكن ،رغم إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل للفلسطينيين/ات ،لم
ْ
الحق في الحصول على ضمان األمومة
تشمل التعديالت
ّ
والمخصصات العائلية .لذلك ،ال يستفيد الفلسطينيون/ات
ّ
ولكن العديد
حتّ ى اليوم سوى من تعويضات نهاية الخدمة.
َّ
من العوائق بحكم الواقع تَ حول دون حصول الفلسطينيين/
ات على عقود العمل ،ما يمنعهم من اكتساب صفة العمل
المخصصات المرتبطة بالعمل
النظامي واالستفادة من
ّ
التحرك
(طراف-نجيب 2005؛ الناطور  .)1993يبرز ذلك من خالل
ّ
ّ
وعائالتهم/هن ،الذي بدأ
للعمال الفلسطينيين/ات
االجتماعي
ّ
ّ
األول/أكتوبر  ،2019حيث
تحرك  17تشرين ّ
قبل بضعة أشهر من ُّ
تحديدا عن المطالب المرتبطة بالعمل.
عبر الفلسطينيون/ات
ً
ّ
تموز/يوليو
وخالل ما ُس ِّم َي بـ«جمعة الغضب» (األخبارّ 20 ،
هم/هن في دخول سوق
بحق
 ،)2019طالبوا بالدرجة األولى
ّ
ّ
العمل النظامي.
ديناميات مشابهة عند تحليل الوصول غير
يمكن مالحظة
ّ
للجئين/ات السوريين/ات إلى تقديمات الصندوق
المتساوي ّ
«اللجئين/
الوطني للضمان االجتماعي ،إلى جانب غيرهم من
ّ
ات المنسيين/ات» (السعدي 25 ،آب/أغسطس  )2021مثل
واجهون
اللجئين/ات العراقيين/ات واليمنيين/ات .فجميعهم ُي ِ
ّ
عراقيل عملية واجتماعية تمنعهم من دخول سوق العمل

النظامي ،وال يحصلون على تقديمات الصندوق الوطني
بالعمال اللبنانيين .وفي الواقع،
للضمان االجتماعي الخاصة
ّ
إل باالستفادة من
يحق لجميع
ال ّ
العمال األجانب النظاميين ّ
ّ
تعويضات نهاية الخدمة ،باستثناء الجنسيات األوروبية األربع
سابقا .وتجدر اإلشارة كذلك َّأنه رغم حصولهم
التي ذُ كرت
ً
يتوجب
يزال
ال
غير،
ال
فقط
الخدمة
نهاية
تعويضات
على
ّ
عليهم وعلى أرباب عملهم تسديد االشتراك المالي نفسه
العمال اللبنانيون النظاميون للصندوق الوطني
الذي يدفعه
ّ
خصص منها سوى
للضمان االجتماعي ( %25,5من الراتب ،ال ُي َّ
أن
يعني
وهذا
الخدمة).
تقريبا لتغطية تعويضات نهاية
نصفها
َّ
ً
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي يستفيد من اشتراكات
ّ
تمكن هؤالء من
العاملين/ات غير اللبنانيين/ات (في حال
نادرا ما يحصل).
الوصول إلى قطاع العمل النظامي ،وهو أمر ً
لكن القاسم المشترك بين العاملين/ات اللبنانيين/ات وغير
َّ
اللبنانيين/ات في القطاع الرسمي النظامي هو محدودية
ّ
تمكنوا من الحصول عليه :فهو
تعويض نهاية الخدمة ،إذا ما
لعامل يستطيع أن يبرهن عن
بالكاد يوازي راتب ثالثة سنوات
ٍ
لمدة  45سنة (مركز العلوم االجتماعية لألبحاث
عمل متواصل
ّ
ٍ
التطبيقية .)2020

األشخاص ذوو اإلعاقة
ُي ِّ
نموذجيا عن عدم قدرة
مثال
شكل األشخاص ذوو اإلعاقة
ً
ً
النظام الحالي للحماية االجتماعية في لبنان على توفير الحماية
الالزمة .فاألشخاص ذوو اإلعاقة ،الذين ال يمكنهم الحصول
على عمل من خالل نظام الضمان االجتماعي القائم على
قدم
االشتراكاتُ ،ي
ستهدفون عبر برامج شبكات األمان التي تُ ِّ
َ
المساعدة االجتماعية والتي تَ َّبي َن َّأنها غير كافية كونها ال تُ تيح
ّ
منظمة
سوى زيادة ضئيلة على الدخل ( %0,4بحسب تقديرات
ّ
[منظمة العمل الدولية  .)]12 ،2021باإلضافة إلى
العمل الدولية
ذلك %60 ،فقط من األشخاص ذوي اإلعاقة ،33أي ما يساوي
شخصا (اليونيسيف ووزارة الشؤون االجتماعية ،2019
103,262
ً
يتلقون أجهزة ُم ِ
ساعدة ويحصلون على إعفاء من الرسوم
،)8
ّ
عبر برنامج المساعدة االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة
ّ
(منظمة العمل الدولية واليونيسيف .)9 ،2021

(وفقا لصحيفة
تجدر اإلشارة أنّ ه نتيجة األزمة الحالية ،تَ َّبي َن
ً
الخاصة «الوحيدة» لألطفال
أن المدرسة
لوريان لوجور) َّ
ّ
بالتوحد في لبنان ،أي مدرسة «One Two Three
المصابين
ُّ
ُ
اضطَّرت إلقفال أبوابها في
الضبية ،قد
في
»Autism
School
ّ

أيلول/سبتمبر  2021بسبب الضائقة المالية (لوريان لوجور9 ،
حزيران/يونيو .)2021

تراجع المكانة
االتّ جاهات الحاليةُ :
ّ
لموظفي/ات القطاع
االجتماعية
العام ذوي «االمتيازات»
بشكل
ّأثرت األزمة الحالية على آليات نظام الحماية االجتماعية
ٍ
فادح ومتفاوت على مختلف الفئات االجتماعية .بحسب البنك
ّ
المحلي اإلجمالي بصورة ملحوظة ،من
انخفض الناتج
الدولي،
َ
 55مليون دوالر عام  2018إلى  20,5مليون دوالر عام  ،2021في
التضخم  %131,9خالل األشهر الستّ ة األولى من سنة
بلغ
ُّ
حين َ
ّ
 .342021وفي ّ
المتقلب الذي يشهد أسعار صرف
ظل السياق
المخصصات
قدم
متعددة وتقديمات اجتماعية متفاوتة ،تُ َّ
ّ
ّ
ِ
وفقا
والعامة
ة
الخاص
الضامنة
الجهات
ل
ب
ق
من
والمدفوعات
ً
َ
ّ
ّ
عتم ًدا أثناء إبرام عقد
لقيمة العملة وسعر الصرف الذي َ
كان ُم َ
أن غالبية المستشفيات
التأمين .وما يعنيه ذلك
عمليا هو َّ
ً
العامة
المؤسسات
مثل ال تقبل الدفعات من
والخاصة
العامة
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
موظفي الدولة وصناديق
للضمان االجتماعي (أي تعاونية
الجيش والقوى األمنية والصندوق الوطني للضمان االجتماعي)
َّ
وفقا لسعر الصرف
ألنها تدفع
مخصصات الضمان االجتماعي ً
ّ
الرسمي ،أي  1515ليرة لبنانية مقابل الدوالر الواحد ،في حين
ّ
تخطى عتبة الـ20,000
أن سعر الصرف في «السوق السوداء»
َّ
ً
ليرة لبنانية مقابل الدوالر الواحد .ونتيجة لذلك ،يطلب العديد
ّ
موظفي/ات القطاع العام والمتقاعدين/
من المستشفيات من
ً
برواتبهم/هن) للقبول
ات إيداع مبالغ طائلة من المال (مقارنة
ّ
بإدخالهم/هن إلى المستشفى في الحاالت الطارئة والحصول
ّ
فإن األشخاص القادرين على تسديد
على العالج .35بالتاليَّ ،
ونقدا ،يحصلون على تغطية
الخاص ،بالدوالر
تكاليف التأمين
ً
ّ
يقدمها الضمان االجتماعي العمومي.
أفضل من تلك التي ّ

ّ
ّ
(منظمة العمل الدولية واليونيسيف  ،9 ،2021المالحظة رقم .)28
السكان
 .33ما ُيساوي  %4من إجمالي عدد
 .34راجع/ي2021-https://www.worldbank.org/en/country/lebanon/publication/economic-update-october :
 .35منذ بضعة أسابيعُ ،
الطبية الطارئة في أحد مستشفيات
طلِ َب من متقاعد في القطاع العام تسديد مبلغ قدره  200مليون ليرة لبنانية (حوالى  10,000دوالر) للحصول على الرعاية
ّ
ّ
األول/أكتوبر .)2021
بيروت (حديث مع
موظف في القطاع العام 23 ،تشرين ّ
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تقاطعية للضمان االجتماعي
مقاربة
ّ

تراجع المكانة االجتماعية لألفراد
يبرز بالتالي اتّ جاهانّ :أو ًل:
ُ
ّ
موظفي/ات
سابقا ،أي
الذين كانوا من ذوي «االمتيازات»
ً
تدريجيا من الطبقة
القطاع العام الرسمي ،الذين يخرجون
ً
ثانيا:
المجتمع.
في
ية
الوسطى لالنتقال إلى الطبقات المتدنّ
ً
وتترسخ أوجه عدم المساواة بين الطبقات االجتماعية.
تزداد
ّ
رئيسيا إذ تسمح لألفراد
ا
دور
الواسطة
تلعب
السياق،
هذا
وفي
ً
ً
بأي طريقة أخرى،
بالحصول على خدمات يتعذّ ر الوصول إليها ّ
إلى جانب إعادة تشكيل االنتماءات المذهبية والزبائنية ،التي
التحرك الشعبي عام .2019
ُو ِض َعت تحت المجهر خالل
ُّ
المتعددة خالل السنتَ ْين الماضيتَ ْين ،كانت
وحتّ ى قبل األزمات
ّ
تُ
كبيرا من الخدمات،
ا
عدد
م
قد
الطائفية
األحزاب السياسية
ً
ِّ
ً
وخصوصا من خالل الرعاية
بشكل مباشر أو غير مباشر،
ّإما
ً
ٍ
الصحية.
ّ
كان هناك
«في العام  ،2006ومن أصل  160مستشفىَ ،
 5فقط تُ ديرها الحكومة [ .]...وفي المقابل %71 ،من
خصصة لالستشفاء،
الصحة
ميزانية وزارة
العامة ُم َّ
ّ
ّ
معينة،
وأغلبية المستشفيات ،التابعة لمذاهب
ّ
أن الجزء األكبر
متعاقدة مع الوزارة [ ،]...ما يعني َّ
مقدمي
صرف على
الصحة
من ميزانية وزارة
ّ
ّ
ّ
العامة ُي َ
أي المستشفيات التابعة
،
الخاص
القطاع
الرعاية من
ْ
ّ
ً
إضافة إلى ذلك ،يعمد
للمذاهب بشكل أساسي.
عدة أدوية للمرضى
ووصف
هؤالء إلى زيادة األسعار
ّ
الذين تُ ّ
الصحة ]...[ ،من أجل مضاعفة
غطيهم وزارة
ّ
فضل عن ذلك ،ارتفعت أقساط التأمين بين
أرباحهم.
ً
عامي  1991و 2000من  57مليون دوالر إلى  355مليون
َ
دوالر ،مع ارتباط جزء كبير منها ُبأ َسر الطبقة الحاكمة،
وفقا
التي تملك ً
أيضا وكاالت استيراد حصرية لألدويةً ،
لفواز طرابلسي( ».عبدو .)16 ،2014
ّ
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الخالصة

بشكل
المستوحى من النزعة «البسماركية» يستثني
َّ
ٍ
إن النظام ُ
ّ
السكان ويحرمهم من الحماية ،نتيجة
مهمة من
شرائح
منهجي
ّ
عدة عوامل :سوق العمل الذي يطغى عليه الطابع غير النظامي،
ّ
واألحكام اإلقصائية في قانون العمل ،ووجود يد عاملة أجنبية
ّ
األقل:
ديناميات على
ساهم ذلك بتعزيز ثالث
بأعداد كبيرة .وقد
ّ
َ
ّأو ًل ،نشوء حالة من «الهشاشة االجتماعية» و«انعدام األمن
االجتماعي» بشكل هيكلي ومتقاطع (كاستيل  )2003 ،1995عبر
ّ
السكان اللبنانيين وغير اللبنانيين من
إقصاء قسم كبير من
ثانيا،
ّ
أي شكل من أشكال الحماية الرسمية المرتبطة بالعملً .
ّ
المنظمات الدولية
وتدخالت
مخصصة،
ة
عام
أحكام
إنشاء
ُّ
ّ
ّ
ّ
يتم
والمنظمات غير الحكومية اإلنسانية التي تستند إلى مقاربة ّ
ٍ
محاولة
تفعيلها في حاالت الطوارئ وتستهدف الفقراء ،في
السكانية األكثر هشاشةً.
ّ
لتلبية احتياجات األفراد والمجموعات
ً
ثالثا ،بروز شبكات غير رسمية من الحماية ،والرعاية الطائفية،

عنصرا
وتقسيم الموارد على أساس زبائني ،التي أصبحت
ً
خلل ،في نظام الحماية االجتماعية
بدل من أن تكون
ً
هيكلياً ،
ً
أن برامج الحماية
اللبناني .في الختامُ ،يشير هذا الموجز إلى َّ
ً
االجتماعية تُ ّ
أي
مدماكا
شكل
أساسيا للعدالة االجتماعية في ّ
ً
36
فعاليتها و/أو استغاللها ،تُ
ستخدم،
َ
لكن ذريعة عدم ّ
مجتمع َّ ،
ولطالما استُ خدِ َمت ،كوسيلة لالرتقاء بأجندات األحزاب
السياسية في السياق اللبناني.

وال تزال األحزاب السياسية والجمعيات الخيرية تُ دير الكثير من
قدم خدماتها تحت راية العمل
المستشفيات حتّ ى يومنا هذا ،وتُ ِّ
فعليا على أساس الزبائنية .بمعنى
الخيري ،في حين َّأنها قائمة
ً
ُ
آخر ،أنشأت الرعاية الطائفية أ ُسس «الزبائنية التقليدية» الفعلية
َّ
المؤلفة من مستشفيات وجمعيات
(كاميت وإيسار )2010
مول
خيرية من تأسيس األحزاب وبإدارتها ،وجزء كبير منها ُم َّ
العامة.
من النفقات
ّ

حریة الرأي والمعتقد ،وعلى العدالة االجتماعیة
الحریات
.36
ّ
ّ
العامة وفي طلیعتها ّ
ينص الدستور اللبناني على ما يلي« :لبنان جمهوریة دیمقراطیة برلمانیة ،تقوم على احترام ّ
(مقدمة الدستور اللبناني [ ،]1990البند جيم).
والمساواة في الحقوق والواجبات بین جمیع المواطنین دون تمایز أو تفضیل»
ّ
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تقاطعية للضمان االجتماعي
مقاربة
ّ
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التوصيات
أثبت النظام الحالي للحماية االجتماعية القائمة على
االشتراكات َّأنه غير قادر على تأمين الحماية للبناني واحد/
األقل ( )1من أصل ّ
ّ
كل  3لبنانيين ،ومواطن
لبنانية واحدة على
واحد غير لبناني/مواطنة واحدة غير لبنانية ( )1من أصل ّ
كل
لبناني ْين ( ،)2في ّ
َ
ظل تفاقم أوجه عدم المساواة
مواطن ْين غير
َّ
المتعدد الجوانب على
بين الطبقات االجتماعية والتمييز
ّ
وتَ
َّبي َن
أساس النوع االجتماعي أو األصل العرقي أو اإلعاقة.
قدم
أن نطاق شبكات األمان االجتماعي
َّ
محدود كما َّأنها ال تُ ِّ
ٌ
حرمانً
ا .عالوةً على ذلك،
سوى حماية محدودة للفئات األكثر
ترتكز هذه الشبكات على نهج المساعدة في حاالت الطوارئ
بدل من النهج القائم على حقوق اإلنسان ،وبالتالي ال تُ عالِ ج
ً
األسباب الهيكلية لظاهرة عدم المساواة والفقر .ويبدو َّأنها
تعتمد على دعم الجهات المانحة الخارجية وترتبط بالمشاكل
السياسية واالقتصادية التي ما زالت تُ عرقل تنفيذها حتّ ى
اليوم.
إذً ا ،تُ شير ّ
كل نتائج األبحاث إلى أهمية اتّ خاذ اإلجراءات على
الم َّ
كلفة بواجب حماية
مستوى الدولة ،كونها الجهة الرئيسية ُ
ّ
والسكان غير اللبنانيين/ات
المواطنين/ات اللبنانيين/ات
ّ
وموحدة
خطة شاملة
المقيمين/ات في البلد .يجب تنفيذ
َّ
للضمان االجتماعي ،كركيزة للسياسة االجتماعية القائمة على
ضد األزمات والصدمات
الحقوق في البلد ،لتأمين الحماية
ّ
على المدى القريب ،وتوفير الرخاء واالزدهار على المدى البعيد.
فنظام الضمان االجتماعي هذا يفصل الحقوق االجتماعية
واالقتصادية عن القدرة على الدخول إلى سوق العمل النظامي،
مو ًل بالضرائب،
صمم ليكون
وم َّ
ّ
متعدد المستويات ُ
وهو ُم َّ
إلى جانب برامج قائمة على االشتراكات تكفل حصول الجميع
على التقديمات،

الخاصة بالدولة اللبنانية
التوصيات
ّ
•وضع إطار شامل ووطني للضمان االجتماعي ،بالتعاون
العمالية والجهات الفاعلة في
مع النقابات والمجموعات
ّ
المعنية .ويجب
الجهات
من
المجتمع المدني وغيرهم
ّ
إصالحا للصندوق الوطني للضمان
يتضمن ذلك
أن
ً
ّ
االجتماعي ،من أجل تأمين التغطية الشاملة ومعاشات
ومخصصات البطالة.
التقاعد
ّ
موحدة لتنفيذ سياسات الحماية
•تشكيل هيئة وطنية
َّ
ّ
والمنظمات
العامة
واإلدارات
الوزارات
االجتماعية ،بمشاركة
ّ
لمعنية .
ا
ّ

تماشيا مع االتّ فاقيات
•إصالح قوانين العمل التنظيمية
ً
العمالية،
الفئات
جميع
تنص على إدماج
الدولية التي
ّ
ّ
والحرص على تمكينها من تنظيم صفوفها والمشاركة في
اإلصالحات السياساتية.
» »ينبغي أن تشمل عملية إصالح قانون العمل )1 :إلغاء
المادة  7التي تستثني العاملين/ات في الزراعة ،والعاملين/
ّ
ات في الخدمة المنزلية ،والمياومين/ات في القطاع العام
من األنظمة القانونية ومن االنتساب إلى برامج الضمان
المادة  86التي تُ ِ
خضع إنشاء النقابات
االجتماعي؛  )2إلغاء
ّ
المادتَ ْين  91و92
تعديل
)3
الوزارية؛
العمالية للموافقة
ّ
ّ
وتمثيلهم/هن ضمن
بشأن مشاركة األجانب بشكل كامل
ّ
العمالية.
النقابات
ّ
التحفظات بشأن الفلسطينيين/ات والسوريين/ات
» »إلغاء
ُّ
ِ
تُ
يمكنهم/هن العمل فيها.
التي
ن
ه
والم
القطاعات
د
حد
التي ِّ
َ
ّ
وتحديدا نظام
» »إلغاء سياسات اإلقامة المرتبطة بالعمل،
ً
برب عمل واحد،
الكفالة الذي يربط العامل(ـة) األجنبي(ـة) ّ
الحر في سوق العمل
التنقل
يحد من قدرته(ـا) على
ما
ُّ
ّ
ّ
العمال
ضد
واالستغالل
التمييز
أشكال
مختلف
ع
ويشج
ّ
ّ
ّ
وباألخص ،على سبيل المثال ال الحصر،
األجانب،
ّ
العامالت األجنبيات في الخدمة المنزلية.

ّ
والمنظمات غير الحكومية
الخاصة بالجهات المانحة
التوصيات
ّ
الدولية
•دعم الدولة اللبنانية في عملية إصالح السياسات من أجل
حاليا وتحويلها إلى
توحيد البرامج اإلقصائية
َّ
والمجزأة القائمة ً
يؤمن الحماية االجتماعية للجميع.
وم َّ
برنامج شامل ُ
وحد ّ
•توجيه السياسات والبرامج والتمويل نحو إصالحات
بدل من
سياساتية هيكلية ترتكز على الحقوق االجتماعية
ً
وم َّ
شتت.
تقديم الخدمات بشكل ُم َّ
جزأ ُ
•االلتزام بالشفافية الكاملة لدى تخصيص وتوزيع التمويل
المؤسسات الخيرية وقطاع
إلى الدولة اللبنانية أو وزاراتها أو
ّ
يخص البرامج
فيما
التمويل
هذا
الجمعيات ،ورفع التقارير عن
ّ
ّ
المتعلقة بالضمان االجتماعي.
والتدخالت
ّ
•الحرص على أن تكون المسارات االستشارية قائمة على
ويتاح فيها المجال للتعبير عن
الفعالة
المشاركة
والفعليةُ ،
ّ
ّ
العمالي
القطاع ْين
أولويات واحتياجات الجهات الفاعلة في
َ
ّ
والمدني.

الخاصة بالمجتمع المدني
التوصيات
ّ
•استعادة جهود المناصرة وكسب التأييد ،والمطالبة بالحقوق
وتحديدا الوصول إلى الضمان
االجتماعية واالقتصادية،
ً
بشكل يتكامل مع الخدمات االجتماعية التي
االجتماعي،
ٍ
يقدمها هذا القطاع.
ّ
•المناصرة وكسب التأييد في سبيل وضع استراتيجية وطنية
خفف من تداعيات األزمات الحالية
للحماية االجتماعية تُ ِّ
المتراكمة وتسعى إلى تطبيق برنامج شامل للضمان
االجتماعي على المدى البعيد.
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