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مقدمة البرنامج السياسي

مما ال شك فيه أن وطننا لبنان يُعاني من أزمات حادة وخانقة في
حقول السياسة واإلقتصاد والقضاء واالجتماع السياسي والمجتمع األهلي،
وكذلك في شؤون الدولة العامة ،اإلدارية والصحية ومجاالت الحياة
اللبنانية كافة .فاللبناني ،والذي ُوعد بنهضة شاملة منذ اتفاق الطائف ،ما
انف ّ
ك يحلم بلبنان قوي وحر ومستقل يُحقق العدالة والمساواة .إالّ أن واقع
األمر المرير يُشير إلى عدم قيام هذه النهضة وعدم القدرة على تحقيقها
ألسباب تتعلق باصطدام اتفاق الطائف بالمصالح الفئوية الضيقة منذ
اللحظة األولى إلقراره ،وتغلبها عليه ،ما أدى إلى ممارسة للحكم
تختصره "محادل" متعددة أنتجت نظاما إنتخابيا غير عادل وغير متسا ٍو .
كما أن تشظي النظام االقتصادي في أتون الحرب األهلية ،واستتباعه
ُفض إالّ إلى القضاء على الطبقة
للمصالح الفئوية الضيقة عينها ،لم ي ِ
الوسطى وانحدارها إلى طبقة الفقراء وانحدار قسم منها إلى المعدمين في
هذه الطبقة ،لصالح فئة صغيرة من األغنياء الذين جمعوا ثرواتهم باسم
استعادة اللحمة الوطنية واالنصهار الوطني وباسم نهضة إقتصادية
مزعومة ،من جيوب الشعب العامل والكادح وباسمه ،وفئة أكبر من
المغتنين الطفيليين ال تستطيع أن ت ّكن في أحسن حاالتها إالذ مجموعةتكاد
تكون هائلة من الرعاع الموتورين طائفيا ومذهبيا في السياسة والتشكل
الطبقي االجتماعي.
والحزب يرى أنه أصبح من الضروري وضع برنامج سياسي عام
وشامل يُؤهّل اللبنانيين للخروج من اإلستزالم لألفراد والزعامات الطائفية
والمذهبية والمناطقية ،والحالة السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي
نتجت عنه ،إلى رحاب فكر وعمل سياسي واجتماعي واقتصادي
وقضائي يُبلور رؤية واضحة للبنانيين.
ومن منطلق حرصه على الوطن والمواطنين ،قرّر حزب الحوار
الوطني وضع برنامج سياسي يُعالج قضايا المواطنين اللبنانيين المصيرية
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والملحة ،على أن يكون برنامجا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وقضائيا
عمليا وصادقا يخدمهم جميعا وينقذهم ،إذا تعاونا جميعا على تنفيذه ،من
براثن الطائفية والمحسوبية واإلستزالم ،وبالتالي من الفساد والرشوة،
وينزع منهم الطفيلية التي تتسم بالهامشية في السياسة واالقتصاد ،حيث ال
تسمح هذه الطفيلية البنيوية إالذ باالستزالم واالستتباع دونما أي تأثير في
االتجاه والقرار.
وكذلك يعمل على تطوير النظام السياسي المنقوص في ديمقراطيته،
والنظام االجتماعي المنقوص في فاعليته ،والنظام االقتصادي المنقوص
في عدالته ،والنظام القضائي المنقوص في استقالليّته.
من هذا المنطلق ،يرى حزب الحوار الوطني أنه ال بد من تناول
جملة استحقاقات داهمة من الضروري إيالؤها الرعاية الالزمة عبر البحث
عن أفضل السبل الجتياز عتبات هذه االستحقاقات بنجاح .إن الظروف
المحيطة بلبنان تتطلب عزما وجهدا كبيرين ،من أجل التأسيس لمستقبل
وطني تسوده العدالة والمساواة والحرية .وفي الوقت نفسه ،ينبغي إيجاد
حلول مرحلية لتلك الظروف من أجل العبور بلبنان إلى بر األمان.
لذلك ،سنح ّدد في هذا البرنامج األسس التي يجب النظر فيها والعمل
عليها ،من أجل التوصل إلى نهضة شاملة عبر معالجات مختلفة ولكن
متناسقة لألزمات الكارثية التي حلت بلبنان.
وينقسم البرنامج السياسي لحزب الحوار الوطني إلى أقسام متعددة
تُعالج المشكالت والقضايا السياسية والدستورية واإلقتصادية واإلجتماعية
والتربوية والبيئية والصحية والعسكرية التي في إصالحها صالح الوطن
والمواطن.
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في السياسة
قام لبنان الحديث على توحد أبنائه وارتضاء العيش المشترك على أساس
الدستور وما عرف بـ"الميثاق" غير المكتوب ،منذ االستقالل في سنة  ،1943ثم
جددوا إرادتهم في العيش المشترك في وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق
الطائف ،ففي العام  ،1989وقّع ثمانية وخمسون عضوا في مجلس النواب اللبناني
في المملكة العربية السعودية وثيقة الوفاق الوطني اللبناني ،التي ُعرفت فيما بعد
باتفاق الطائف ،معلنين إنتهاء الحرب األهلية اللبنانية .في تلك المرحلة ،كان هذا
االتفاق أفضل ما أمكن التوصل إليه في ظل األوضاع السائدة في لبنان .ينبغي
التأسيس على الطائف بما له وما عليه ،وذلك عبر دراسة نصوصه من جديد ،من
خالل التطورات والممارسات الفعلية التي شهدتها الساحة اللبنانية .فإذا كانت
اتفاقية الوفاق الوطن تلك قد حظيت آنذاك بتوافق غالبية القوى المحلية في المجتمع
اللبناني التعددي ،ورضى غالبية دول العالم العربي ،ومباركة القوى اإلقليمية
والدولية؛ فإنه من غير المجدي اليوم فصل الوضع الداخلي عن محيطه الخارجي،
والتغاضي عن ان أحداث المنطقة تؤثر بشكل كبير على هذا الوضع .والمطلوب
من اللبنانيين في الوقت الراهن ،إيجاد صيغة عملية داخلية تُحقق تالحم القوى
الداخلية على ح ٍّد أدنى من المسلمات ،التي ينبغي أن تنبع أساسا من وثيقة الوفاق
الوطني ومن وعي قوى المجتمع األهلي ألهمية العمل ،فكريا وعمليا ،على تنفيذ
هذه االتفاقية حتى ولو تقاعست الدولة عن القيام بتطبيقها .فالمجتمع ،ال الدولة
فقط ،مسؤول عن الوفاق الوطني والعيش المشترك وإحياء قوى المجتمع المدني.
وهنا ال بد لنا من القول ان تالحم القوى األهلية وتماسكها سينعكسان حتما بشكل
إيجابي على أساس العالقات بين فئات المجتمع المتعددة والسلطات الثالث وأيضا
على عالقات لبنان بمحيطه المباشر وبالعالم الخارجي.
لذا ،نرى من الضرورة أن نؤسس لمشروع متكامل يمهد لنهوض وطني
شامل يُعالج قضايا ومسائل أساسية تتعلق بالشأن الوطني اللبناني بشقيه الداخلي
والخارجي ،وهذا ،بدءا من أزمة الحكم ،مرورا بقانون االنتخابات النيابية،
والعالقات السورية ـ اللبنانية بشكل خاص .كما علينا أن نعمل بكل جدية لمعالجة
الوضع االقتصادي من أجل الخروج من أزمة الدين العام وخدمته.
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ان الوضع االقتصادي المتردي يفرض على لبنان في الوقت الراهن أن
يُسدد إيراداته كاملة لخدمة الدين العام الذي يستنزف حاليا  %185من الناتج
اإلجمالي المحلي.
لذذذلك ،سذذنحدد فذذي مذذا يلذذي األسذذس التذذي يجذذب بلورتهذذا ووضذذعها مذذن أجذذل
ضمان التوصّل إلى نهضة شاملة عبر معالجة األزمات الكارثية التي حلت بلبنان.
السياسة الداخلية
المطلوب من اللبنانيين ،اليوم وأكثر من أي وقت مضى ،العمل على قيام
نهضة فكرية وسياسية واجتماعية واقتصادية عامة ،ال تلغي التاريخ بل تتعلم منه
وتتجاوزه إلى مستقبل واعد وإيجابي .ومما ال شك فيه أن لبنان هو جزء من هذا
العالم العربي الكبير ،من حيث الجغرافيا والتاريخ والسياسة والصراع في
المنطقة ،إالّ أن هذا ال يعني أنه ال يمكن للبنانيين العمل على مثل تلك النهضة التي
تأخذ في الحسبان بعض الخصوصيات اللبنانية والتغيرات العالمية ،ومنها
الليبرالية التعددية ،سواء على المستوى الديني أو الفكري أو السياسي أو
اإلجتماعي أو االقتصادي الحر.
ولكن علينا االعتراف ،بادىء ذي بدء ،بأن لبنان ما زال يُعاني من مشكلة
الهوية التي تستغلها بعض القوى في عالقاتها مع المحيط العربي ومع الدول
األخرى ،مما أ ّدى ،وال يزال ،إلى حدوث توترات داخلية جسيمة بين العديد من
الهيئات السياسية والدينية واالجتماعية .وقد أثبتت التجربة اللبنانية ان اإلحتماء أو
االستقواء بالخارج العربي أو الدولي من شأنه حتما إشعال األزمات في الداخل
والح ّد من قدرة اللبنانيين على إطالق نهضة داخلية حقيقة تهدف إلى خدمة اإلنسان
اللبناني ومجتمعه ،واالستفادة من الموروث الحضاري وما قد يحويه من ظاهرات
عشائرية أو طائفية أو مناطقية .وبالتالي ،فمما ال شك فيه أن هناك عالقة جدلية
بين الداخل والخارج .ولكن ،في المقابل ،ما من شك أيضا في أن اللبنانيين
قادرون ،متى توافرت اإلرادة ،على التركيز على اإلصالحات الداخلية ،ومحاولة
التخفيف من التأثيرات الخارجية على الداخل واإلنطالق في حوار حقيقي وصادق
وبنّاء .ومع أن اتفاق الوفاق الوطني ت ّم إنجازه عبر توافق دولي وعربي ولبناني
يضمن صيغة حكم معدلة ومتوازنة ،وأسس العيش المشترك ،والحل ألزمة
الهوية ،من حيث المبدأ ،من خالل اإلقرار بعروبة لبنان ونهائية كيانه؛ إال أن
جزءا كبيرا من حسن تطبيق ذلك اإلتفاق رهن باللبنانيين أنفسهم.
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عالوة على كل هذا ،ال ب ّد من إعادة النظر في طريقة التعاطي مع بعض
المشاكل األساسية الداخلية ،مثل العشائرية والمذهبية والطائفية ،والوالء للزعيم،
والتعصّب للمنطقة ،والخضوع لرجال الدين ،والعمل على تحويلها إلى قوى
إيجابية ،من خالل تنفيذ مواد اتفاق الوفاق الوطني بكاملها.
المشكلة األولى :تطبيق اتفاق الطائـف
ما كان اتفاق الطائف إالّ تعبيرا عن تسوية لبنانية وإقليمية ودولية ت ّمت في
ظل موازين قوى داخلية وخارجية .وتكمن أهميته في إنهاء حالة الحرب ،وتوحيد
الحكومة والبالد والجيش ،وحل الميليشيات ،وكذلك في تعديل الدستور .إالّ ان
اآلفة الكبرى في هذا االتفاق انه لم يُنفذ بك ّل بنوده .وتطبيقه ،بشكل جزئي ،هو
الذي يدفع بالعديد من القوى إلى التمرد عليه ورفضه .إذ أن توازن هذا االتفاق ال
يقوم فقط على تنفيذ بعض بنوده بل على تنفيذ بنوده كلها .وال يجوز األخذ ببعضها
إستنسابياً وترك البعض اآلخر ،ألن ذلك ال يُخالف نصوص االتفاق فحسب بل
روحيته أيضا.
ما هو الحل إذاً؟
في ما يلي أهم البنود التي يجب تطبيقها لحل هذه اإلشكالية ،والتي سوف
نعالجها بالتفصيل الحقا:
ـ سن قانون انتخابي جديد متوازن وعادل ،يعتبره اللبنانيون أفضل وسيلة لتحقيق
تمثيلهم في الحياة السياسية.
ـ إنشاء الهيئة الوطنية لدراسة إلغاء الطائفية ،والبدء تدريجا بالعمل على إلغاء
الطائفية من النصوص والهيئات القانونية والسياسية الطائفية.
ـ إصالح التعليم الرسمي وتخفيف أعباء التعليم عن كاهل المواطن.
ـ دعم استقالل القضاء من أجل حماية حقوق المواطن المدنية والسياسية والقانونية
من خالل التقيد الدقيق بالقوانين المتعلقة بالسلطة الثالثة بكل دقاائقها والسهر على
ذلك من خالل الشفافية الكاملة والمراقبة الدائمة ،ومنها المراقبة األهلية
واإلعالمية إذ تطلب األمر ذلك في المرحلة األولى.
ـ تفعيل المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي ،من أجل معالجة األزمة اإلقتصادية
الخانقة.
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ـ بسْط سلطة الدولة على األراضي اللبنانية كافة بواسطة قواها الذاتية ،ولكن
بمراعاة الظروف اإلقليمية ومقتضيات الصراع مع إسرائيل.
ـ المنع التام لمفهوم السجن السياسي ،باستثناء الخيانة الوطنية المحددة باالرتباط
بالعدو الذي تحدده السلطتان التشريعية والتنفيذية ،وباختصار الخيانة الوطنية
المحددة في الدستور.
ـ إقفال ملف المهجرين اللبنانيين بصورة كاملة.

المشكلة الثانية :الطائفية وغياب الحوار
ان الجمهورية الثالثة لم تحتل بعد موقعها التراتبي هذا ،وال يصح أن نطلق
عليها اسم الجمهورية الثالثة بل ما زالت دولة المذاهب والطوائف والمزارع.
فالمؤسسات الرسميّة المسيِّرة للدولة أمست مواقع طائفية ومذهبية لرؤساء
الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء ،وكلهم يساكنون تلك الفئة من
األغنياء الذين سبقت اإلشارة إليهم في مقدمة هذا البرنامج ،وبعضهم جزء منها.
كما ان السلطات اختُزلت برؤسائها بحجة انهم يمثلون طوائفهم ،بينما هم،
في واقع األمر ،يستغلون مراكزهم في المؤسسات لبسط نفوذهم داخل طوائفهم
وإعادة تسويق أنفسهم تحت عباءة الطائفة.
وبينما ينص الدستور اللبناني على ضرورة إلغاء النظام الطائفي الذي لم
يكن أكثر من تدبير إنتقالي محدود ،فلقد نجحت الطائفية وهذه الفئة النفعية التي
أنتجتها الحرب األهلية ،في التحكم بعمل أجهزة الدولة ومؤسساتها كافة منذ تاريخ
نيل لبنان استقالله حتى اليوم ،باستثناء الفترة الشابية التي أرست ما يصح أن
نطلق عليه اسم الجمهورية الثانية التي لم تعمر كثيرا ألسباب كثيرة أهمها الهزيمة
العربية في العام  1967وتداعياتها على مجمل الوضع العربي ومنه لبنان.
وإذا كان اتفاق الطائف قد اعتمد صيغة جديدة أكثر عدال لتوزيع السلطة ما
بين الطوائف ،ينبغي أالّ نتجاهل النتائج السلبية التي ستبقى مترتبة على إبقاء
النظام السياسي الطائفي :فمن ناحية إنسانية ،ينتهك النظام الطائفي حقوق اإلنسان
والعدالة والمساواة ،ومن الناحية السياسية والقانونية ،ينتهك الدستور اللبناني الذي
ينص على مساواة المواطنين وعدم التمييز بينهم ،ال دينيا وال سياسيا وال اجتماعيا
وال اقتصاديا.
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ان الموقف المبدئي واإليديولوجي للحزب يرى ان الطائفية كانت ،وال
تزال ،مسألة أساسية يرتكز عليها العديد من المعتقدات واالتجاهات الفكرية
والسياسية والحزبية والدينية ،مما أ ّدى إلى قيام أزمات عدة باسم حماية الطائفة
والمذهب .وهي تسببت أيضا ًبنشوء صراعات طويلة األمد ،ما زلنا نعاني من
مضاعفاتها السلبية على المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والمؤسساتية واإلدارية والقضائية كلها...
أما المشكلة اليذوم فذتكمن فذي كيفيذة اإلنتقذال مذن التنظيذر إلذى مرحلذة التنفيذذ
العملذي ،مذن خذذالل عذدم الخلذط بذذين الطائفيذة والمفذاهيم الدينيذذة .فاألديذان فذي لبنذذان
مصدر غنى وتنوع وتع ّدد ،وهي حاملة لقيم المجتمذع اللبنذاني .وقذد نصذت جميعهذا
علذذذى العذذذدل والمسذذذاواة والمحبذذذة والتعذذذاون لمذذذا فيذذذه صذذذالح المجتمذذذع وطوائفذذذه.
فاللبنذذانيون متعلقذذون بأديذذانهم وطذذوائفهم ويعتبرونهذذا منذذابع األخذذالق والقذذيم ،إالّ ان
الطائفيذذة هذذي اآلفذذة الكبذذرى التذذي ال توحذذد اللبنذذانيين إذا مذذا أسذذيء اسذذتخدامها بذذل
تفذرّقهم ،وهذذا األمذر معذاكس لمذا تريذذد األديذان تحقيقذه فذي نهايذة المطذاف .كمذذا ان
الطائفيذذة تحذذول دون الحذذوار الذذوطني ،إذ تتقوقذذع كذذل فئذذة داخذذل الشذذرنقة الطائفيذذة
وتنسج حول نفسها خيوطا تمنع الحذوار البنذاء مذع اآلخذر .لذذلك ،تحذ ّول الكذالم فذي
العيش المشترك إلى شعار براق ليس إالّ.
ما هو الح ّل إذا ً ؟
علينا دعوة جميع األطراف اللبنانية للمشاركة في حوار وطني لتصحيح
الخلل في التوازن على المستويات كافة .فالحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف لم
تعمل بجدية وإخالص إلزالة العوائق التي تقف في وجه إقامة حوار لبناني ـ لبناني
مخلص وفاعل.
ومن الضروري أن يكون هذا الحوار جريئا وصادقا ،يعمل من أجل
تصحيح الخلل في العمل السياسي ،وفي الفكر السياسي ،وفي العالقة مع سوريا.
وعلى اللبنانيين معالجة جدلية العالقة بين الديني والسياسي .فالدستور اللبناني هو
دستور علماني ،وليس دستورا دينيا ،إذ انه ال يقوم على مرجعية دينية .وبالتالي،
على النظام السياسي والطوائف الدينية ،الفصل ما بين الديني والسياسي وعدم
المزج بينهما .فالدستور اللبناني وإن يُعطي الطوائف الدينية حقوقها كاملة  ،إالّ
انه ،في األصل ،ال ينص على دين للدولة ،كما انه ال يعتبر ان القانون هو قانون
إلهي ،بل نتاج التشريع اإلنساني في مؤسسات إنسانية.
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لقد عانى المجتمع اللبناني كثيرا من المواقف الفكرية والسياسية والعقائدية
في العلمانية وقضية الفصل بين الدين والدولة .فالنظام اللبناني هو نظام فريد من
نوعه .فمع انه ليس نظاما دينيا ،إالّ ان مرجعيته غير الرسمية هي الدين والتوازن
الطائفي .وهناك اليوم فئات سياسية واجتماعية عديدة تنادي بالنظام العلماني ،أي
الالطائفي ،الذي يحترم الدين في المجال الخاص والعام المتعلق بشؤون الطائفة.
فالطائفية تتسبّب في التباعد بين اللبنانيين وتقود إلى تصاعد سيطرة المشاعر
الطائفية .ول ّما كانت هناك فئات تعتبر ان إلغاء الطائفية في وطن تجتمع فيه 18
طائفة سيؤدي إلى خلل في التوازن بين الطوائف .ول ّما كان هذا الموقف ينبع من
الخوف من سيطرة طائفة أو أكثر على الطوائف األخرى؛ لذا ينبغي معالجة هذه
المخاوف ،عند إلغاء الطائفية ،عبر آليات سنذكرها الحقا.
وهنا ،ال ب ّد لنا من االعتراف بأن الطائفية تُعبّر عن أزمة كيانية تدميرية،
وبالتالي علينا معالجتها بكل جدية وجذرية.
ولقذذد أمسذذى المسذذؤولون اليذذوم حمذذاة للطائفيذذة ،إذ أنهذذم يسذذتفيدون مذذن تذذأجيج
المشاعر الطائفية ويزعمون انهم يعملون لخدمة الطائفة .وهم قادرون على تحويذل
قضذذايا المسذذاءلة كلهذذا إلذذى قضذذايا تخذذص الطائفذذة ،ممذذا يشذذل القذذدرة علذذى مكافحذذة
قضايا سوء الحكذم والفسذاد والرشذاوى ،وبالتذالي تطبيذق معذايير موضذوعية للحكذم
الجيّذذد والشذذفافية والمسذذاءلة .لذذذلك فذذإن إلغذذاء الطائفيذذة يسذذمح بتقذذويم اعوجذذاج أداء
المسذذؤولين ،مذذن دون الخذذوف مذذن تحذ ّول مثذذل هذذذا األمذذر إلذذى قضذذية إشذذكالية بذذين
الطوائف.
ومن القضايا التي يجب العمل عليها ،بشكل مباشر ،في مجال إلغاء الطائفيذة
في المرحلة المقبلة:
1ـ إلغاء التصريح عن الهوية الطائفية للمواطن عند التقدم إلى مركز عام ،ألن
ذلك يبقيه خاضعا لزعماء طائفته السياسيين.
2ـ منع استغالل المشاعر الدينية الصادقة لمصلحة أهداف سياسية ضيقة.
3ـ عدم استغالل الطائفية التي تُنشئ بين المواطنين ترتيبا هرميا يُؤدي إلى
إضعاف الشعور بالتضامن والوحدة والمواطنة.
4ـ رفض الطائفية ،ألنها تولد إحباطا وكبتا دائمين ،بسبب التمييز الذي يتولد منها
ويتجلى في حواجز مؤسساتية تقوم في وجه تكافؤ الفرص .فطائفة واحدة فقط
يُمكن ألتباعها وحدهم الوصول إلى مركز رئاسة الجمهورية ،وثانية إلى مركز
رئاسة مجلس النواب ،وثالثة إلى مركز رئاسة الوزراء .أما أهل الطوائف
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الصغرى فمحرومون من الوصول إلى مثل هذه المراكز وأي مراكز أخرى ذات
شأن.
5ـ نبذ الطائفية ،ألنها تعزز المحسوبية وتق ّوض الدور الذي يجب أن يؤديه في
الوظيفة العامة كل من يملك الكفاءة.
6ـ التخلي عن الطائفية ألنها تشل سلطة الدولة وتُبقي الحكم مفككا وعرضة
للتنافس بين الطوائف وزعمائها.
هذا التفكك في الحكم هو الذي يُبقي لبنان عرضة لضغوط القوى الخارجية
وطلب هذه الطائفة أو تلك مساعدة األجنبي.
وعليه ،فإن إلغاء الطائفية يُفضي ،من الناحية النظرية ،إلى تأمين شروط
العدل وتكافؤ الفرص لكل المواطني كما انه يح ّد من المحسوبية ،ويضاعف فاعلية
اإلدارة ،ويسمح بتكوين شعور المواطنة ،مما يؤدي بدوره إلى الحد من قدرة
الخارج على اختراق الداخل ،خاصة في القضايا الداخلية.
لذا ،علينا العمل ،من ناحية دستورية وعلمية ،على إلغاء الطائفية السياسية
بغية تحقيق االنصهار الوطني وتعزيز الوحدة والشعور بالمواطنة الواحدة ،حيث
تتولى هيئة وطنية ،برئاسة رئيس الجمهورية ومشاركة رئيس الحكومة ورئيس
مجلس النواب وعدد من األعضاء من قطاعات المجتمع المختلفة ،العمل على
وضع خطة إللغاء الطائفية بشكل تدريجي أو ما أسماه اتفاق الطائف الهيئة
الوطنية إللغاء الطائفية .وتبدأ الهيئة فورا بوضع سياسية إعالمية تساعد في تحقيق
االنصهار الوطني وفي تطوير الحوار الصادق والبناء ،ثم تقوم بإجراءات عملية
تدريجية إلنهاء الحالة الطائفية ومراقبة تنفيذ ذلك .كما تعمل على إلغاء النصوص
التي لها طابع طائفي .ويُت ّوج هذا العمل بوضع قانون انتخابي وطني الطائفي.
علماً انه من الضروري أن يقوم المجتمع األهلي بإنشاء التجمعات والمدارس
والنوادي واألحزاب المختلطة الالطائفية ،إذ ان ذلك يُؤ ّدي تدريجا إلى استبدال
القوى والمؤسسات الطائفية القائمة اليوم بقوى ومؤسسات الطائفية.
ومن الواضح تماماً ان اللبنانيين غير موحَّدين في فكرهم السياسي ،إذ ان
الطائفية والمذهبية اللتان تسخرها بعض الزعامات الطائفية أو المذهبية لمصالحها
الخاصة ما زالتا تهيمنان على الفكر السياسي عند غالبية اللبنانيين .وعلى الرغم
من إيماننا بغنى لبنان السياسي واالجتماعي بسبب تعدديته الدينية والثقافية
واالجتماعية ،وبضرورة قيام الطوائف والمذاهب بلعب دور إيجابي في الحياة
العامة وفي الحوار الحقيقي ،فإننا ندرك ان الطائفية تسيء إلى الدور الحقيقي
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للطوائف ،كما تسيء المذهبية إلى الدور الحقيقي للمذاهب وتعيق عملية تطوير
الحوار .ولذلك ،نرى أن يتبنى اللبنانيون جميعهم مفهوم المواطنة كمفهوم جامع
يمنع بعض الزعامات من توظيف الطائفة والمذهب بشكل سيء .إالّ ان المشكلة
القائمة حتى اآلن هي ان غالبية القوى السياسية ال صالح لها في تطوير فكرة
المواطنة وممارستها عمليا ،إذ ان مفهوم المواطنة ما زال غائبا عن ذهنية الكثير
من السياسيين بحيث أن مسائل ،كالطائفية والمذهبية ال تزال سائدة في مجتمعنا
اللبناني.
ومن أجل التوصل إلى أسس المواطنة الحقة التي تشكل الضمانة الوحيدة
لعدم اختراق وحدتنا من الخارج وتمزيقها ،يجب علينا إعادة النظر في كتب
التاريخ واالعتراف بكل االختالفات التي عانى منها الوطن في تاريخه الحديث،
والتي هي بمثابة العبر التي يستقي منها المواطن حب الوطن وأهمية وحدته .كما
ان مفهوم المواطنة يجب أن يشكل مادة أساسية في كتب التربية المدنية ،إذ يمكنها
المساهمة في توعية المواطن إلدراك حقوقه وواجباته والحد من دور الطائفية
والمذهبية وكذلك دعم عملية الحوار الوطني.
المشكلة الثالثة :ممارسة السلطة
من مشكالت مرحلة ما بعد الطائف أيضاً الممارسة السياسية الفعلية.
فالحكم ،في ظل الطائف ،أفرز ظاهرات جديدة نابعة من طبيعة السلطة وآلية
ممارستها في ظل الدستور الجديد .وأبرز هذه الظاهرات "الترويكا" في حال
توافق الرؤساء الثالثة والثنائية والسلطة المجلسية في حال اختالفهم.
1ـ الترويكا:
يسعى رئيس مجلس النواب إلى المشاركة في شؤون السلطة التنفيذية .ومع
أن مقدمة الدستور تقول بمبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها ،فإن الفصل
يعني ،في الواقع ،التشنج الطائفي والمذهبي واحتماالت وقوع الفتنة ،بينما التوازن
المحمي بالتعاون هو الشكل الذي تصوره اتفاق الطائف .فالتوازن مطلوب إلى
جانب التعاون ،لكن هذا األمر ال ينبغي أن يعني قيام صيغة حكم ثالثية تلغي
المؤسسات الدستورية ،كما حصل في تجربة الحكم األولى بعد إقرار الطائف ،يوم
لم يكن بإمكان المجلس محاكمة الحكومة أو طرح الثقة فيها مجتمعة ،أو مراقبة
الوزراء وطرح الثقة فيهم منفردين .والتعاون يجب أن يكون ضابطه رئيس
الجمهورية .أما المسوغ النظري للترويكا فقد جاء انطالقا من مبدأ تقديم التعاون
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على مبدأ فصل السلطات ،مما أفضى إلى تعطيل آلية عمل الدولة والمؤسسات
وتعيينات الموظفين بشكل جسيم .فقد اختزل الرؤساء الثالثة المؤسسات الدستورية
بأشخاصهم ،بينما تح ّولت خالفاتهم إلى معطل للمؤسسات مما أدى إلى تعزيز
الطائفية والمذهبية.
2ـ السلطة المجلسية:
وهي سلطة مجلس النواب النابعة من جعل والية رئيس المجلس ونائبه أربع
سنوات ،بحيث أمسى من الصعب عمليا نزع الثقة من رئيس المجلس أو نائبه بعد
سنتين ،إذ يتطلب ذلك أكثرية الثلثين من أصوات أعضاء المجلس .كما أن محاولة
حجب الثقة عن رئيس مجلس النواب قد تتحول ،بسبب النظام الطائفي ،إلى مشكلة
طائفية كبرى.
3ـ الثنائية:
عند تقارب اثنين من الرؤساء وتفاهمهما بدون رضى الطرف الثالث،
يضعف هذا األخير .مع اإلشارة إلى أن هذا التقارب قد يتح ّول ،في بعض
الحاالت ،إلى توتر طائفي يش ّل عمل المؤسسات العامة ،كما هي الحال مع
الترويكا ،أو يضع بعض المؤسسات في مواجهات البعض اآلخر.
ما هو الحل إذاً لتفادي الوقوع في هذه الممارسات السياسية الخاطئة؟
من الضروري التأكيد على أهمية الفصل بذين السذلطات التنفيذيذة والقضذائية
واالشذذتراعية وعلذذى وجذذوب توازنهذذا مذذن الناحيذذة العمليذذة .فقذذد أق ذ ّر الدسذذتور مبذذدأ
الفصذذذل بذذذين السذذذلطات فذذذي العذذذام  ،1926وبقذذذي األمذذذر كذذذذلك مذذذع كذذذل التغيذذذرات
والتعديالت التي طرأت على مواده ،منذذ الثالثينيذات ،مذرورا بعذام  1943وانتهذاء
بالتعديالت الكبيرة والجذرية التي أُدخلت على الدستور عام .1991
كمذذذذا ينبغذذذذي أن ال تهذذذذيمن السذذذذلطة التنفيذيذذذذة علذذذذى مجلذذذذس النذذذذواب عبذذذذر
الصذذالحيات التشذذريعية االسذذتثنائية ،أو أن يهذذيمن مجلذذس النذذواب علذذى قذذرارات
السذذلطة التنفيذيذذة تحذذت التهديذذد بسذذحب الثقذذة البرلمانيذذة أو عرقلذذة المشذذاريع التذذي
تطرحها .مع اإلشارة إلذى ان السذلطة الوحيذدة التذي لذم تهذيمن فذي أي مرحلذة علذى
السلطات األخرى هي السلطة القضائية لكونها أقل السلطات استقاللية ،خاصذة فذي
ما يتعلق بقضايا التعيين والوظائف والمناقالت.
ويجب أيضاً اإلصرار على الفصل بين السلطات ،بحيث يفضي األمر إلى
تحويذذل القضذذاء اللبنذذاني إلذذى سذذلطة دسذذتورية قائمذذة بذذذاتها ،ممذذا يُذذؤ ّدي إلذذى تعزيذذز
دورها لتوازي السلطتين األخريين وإلى حماية الحريذات وضذمان الحقذوق العامذة.
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ويجذذب حصذذر الترقيذذات والتشذذكيالت والتعيينذذات القضذذائية كلهذذا بمجلذذس القضذذاء
األعلى .كما يجب أن ينص الدستور على الصالحيات العائدة لهذه السلطة.
كذلك ينبغي عذدم الجمذع بذين الذوزارة والنيابذة .بحيذث ان علذى النائذب الذذي
يقبل بتعيينه وزيرا االستقالة من النيابة ،وعلى الذوزير الذذي يصذبح نائبذا االسذتقالة
مذذذن مجلذذذس الذذذوزراء .إذ ال يجذذذوز الجمذذذع بذذذين سذذذلطة التنفيذذذذ وسذذذلطة التشذذذريع
والمراقبذذة .وال يجذذدر فذذي أي حذذال مذذن األحذذوال أن يكذذون الفذذرد منفّذذذا لسياسذذة مذذا
ومراقبا لتنفيذ هذه السياسة ،ألن في ذلك أيضا خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وتجدر اإلشارة إلى ان هذا األمر قد يتغير في حال تفعيل األحزاب السياسية
والتح ذ ّول إلذذى النظذذام النسذذبي وإجذذراء االنتخابذذات فذذي لبنذذان علذذى أسذذاس الذذدائرة
الواحدة.
المشكلة الرابعة :اإلحباط المسيحي
مما ال شك فيه ان المجتمع اللبناني بفئاته كافة يعيش حالة إحباط عميق .وال
يقتصر ذلك على بعض المسيحيين دون سواهم ،لكن هذا اإلحباط بدأ مع
المسيحيين ألسباب سياسية .فبعد إقرار اتفاق الطائف ،راجت مقولة مفادها ان
المسيحيين في لبنان يشعرون باإلحباط ،وقد أدى التعبير عن هذا اإلحباط في
االنتخابات النيابية عام  1992إلى مقاطعة شريحة كبيرة من الناخبين والمرشحين
المسيحيين المشاركة في هذه العملية.
نعم ،كان هناك نوع من القطيعة غير المعلنة والتباعد المعلن بين العديد من
الطوائف المسيحية والجمهورية الثانية .ولهذا ،كان على اللبنانيين جميعهم معالجة
العوامل المختلفة التي ساهمت في تبلور هذه الحالة لدى العديد من المسيحيين ،مما
استدعى ،في السابق ،زيارة البابا يوحنا بولس الثاني بالدنا ،بعد إقامته السينودس
الخاص من أجل لبنان.
فقد تعرض المسيحيون لسلسلة صدمات سياسية ونفسية ساهمت في تولد
هذا اإلحباط ،ومن هذه األمور سقوط العماد عون بعد إعالنه حرب التحرير ضد
سوريا بدعم عربي ـ عراقي وتشجيع فرنسي ،واالنتشار المسلح لبعض الميليشيات
إثر هذا السقوط ،وتعرض بعض مراكز الكتائب ألعمال تخريب وسطو ،واغتيال
داني شمعون ،وانتخابات سنة  ،1992وسجن سمير جعجع.
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ومما زاد من هذا اإلحباط ان بعض القيادات المسيحية قد عبّرت ،خالل
عهدي الرئيسين الهراوي ولحود ،عن شعورها بالخيبة ،خاصة في شؤون
اإلصالح السياسي ،إذ جرى تطبيق أجزاء كبيرة من وثيقة الوفاق الوطني بينما لم
يُنفذ الشق المتعلق بالسيادة ،وخاصة ذلك المتعلق بإعادة انتشار الجيش السوري
حسب اتفاق الطائف .لذلك ،كانت فكرة وجود الجيش السوري في لبنان ،مرتبطة
عند الكثير من المسيحيين بشعور استقواء المسلمين عليهم بهذا الوجود.
وال بد من القول ان البطريرك الماروني كان له دور أساسي في قيادة
المسيحيين ،خاصة في مرحلة ما بعد الطائف التي شهدت غياب وتغييب العديد من
قياداتها .كما أ ّمن البطريرك الماروني التغطية لفكرة الحل المبنية على اتفاق
الطائف .وقد اتخذ ،بمباركة الفاتيكان ،مواقف مؤيدة للشرعية الدستورية التي
انبثقت من اتفاق الطائف.
لكن البطريرك صفير عارض الطريقة التي ت ّم بها إخراج قوانين اإلنتخابات
النيابية ،كما اعتبر ان قائد القوات اللبنانية سمير جعجع قد تعرض لمصير لم
يُواجهه سواه من رؤساء الميليشيات ،مطالبا بالعفو عن الجميع من دون
استثناءات.
ما هو الحل المطلوب إذاً لمعالجة هذا الشعور بالغبن؟
المطلوب معالجة ما زال قائماً من آثار الحرب ،عبر قوانين عامة ،ومنها
قانون عفو شامل وعام .فمشكلة قانون العفو الذي صدر بتاريخ  28آذار ،1991
انه يق ّر بالعفو عن الجرائم السياسية أو التي ترتدي طابعا سياسيا ،لكنه يعود في
مادتيه الثالثة والثامنة ليستثني من العفو كل جرائم اغتيال أو محاولة اغتيال
السياسيين ورجال الدين والدبلوماسيين المحالة إلى المجلس العدلي .وهذا األمر
مناقض تماما لهدف العفو ذاته .وبالتالي ،صار هذا القانون عرضة لإلستغالل
السياسي ولتجييش فئات معينة ضد الطائف وإلثارة األحقاد ،ألن مثل هذا القانون
يتعارض مع عمومية القاعدة القانونية وشموليتها .أما اليوم فقد تم العفو عن جعجع
فخرج من السجن ،أما العماد عون فعاد من منفاه وأصبح له كتلة نيابية مهمة.
لذا ،يجب االنتهاء من ملفات الحرب بشكل نهائي ،ومنها ملف المهجرين
والتهجير الداخلي والهجرة الخارجية .فالمطلوب أوالً ،إخراج قضية المهجرين
من البورصة السياسية وعدم إبقائها ورقة مساومة .كما ان المطلوب معالجة قضية
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الهجرة الخارجية بشكل جذري .ويكفي أن نسوق على خطورة ذلك األمر
المعلومات الخطيرة اآلتية :لقد غادر لبنان بين عام  1975و 1991حوالى
 911.111مواطن .وبعد انتهاء الحرب بخمس عشرة سنة ،ال يزال كل لبناني
طالب هجرة ألنه ال يجد مجاالً للعمل في بالده .وبذلك ،يغادر لبنان سنويا آالف
الشبان والشابات .وطالما هناك في لبنان نسبة بطالة مرتفعة ومشكلة اقتصادية
متفاقمة ،فإن الهجرة لن تتوقف .ومن هنا تأتي ضرورة االعتناء بالثقافة والزراعة
والصناعة ،وكذلك وضع قانون جديد وشفاف وعادل وحديث لمنح الجنسية
وتسوية اإلشكاالت المتعلقة بها.
كما انه من الضروري تعزيز االنتشار اللبناني ،من أجل دعم القضايا
اللبنانية العادلة والمحقة ،وتقوية العالقات االجتماعية وتنمية العالقات االقتصادية
في كل جوانبها .لذا ،من واجب الحكومة اللبنانية إقامة عالقات عملية صحية مع
المغتربين ،وربطهم بلبنان عبر منح المستحقين منهم الهوية اللبنانية وحق
االقتراع ،وكذلك إقامة مجلس للمغتربين يعالج األمور السياسية واالجتماعية
واالقتصادية التي لها عالقة باالغتراب.
المشكلة الخامسة :التمثيل السياسي
ينحصر معظم الجدل الدائر حول قانون االنتخابات ،في تقسيم الدوائر
االنتخابية وعالقته بالتمثيل الصحيح والعدالة والمساواة ،علما ان التمثيل الصحيح
يتطلب أن يُمثل النائب كل لبنان ،ال دائرته االنتخابية فقط.
ما هو الحل لتحقيق التمثيل السياسي الصحيح ؟
يكمن الحل في إصالح العملية االنتخابية ،عبر نظام انتخابي نسبي يأخذ في
االعتبار البعد الطائفي المناطقي والبعد الوطني الالطائفي.
ومثل هذا اإلصالح من شأنه أن يؤمن العدالـة ألن النظام النسبي يُفضي إلى
تمثيل االتجاهات والفئات والهيئات واألحزاب بأسرها .فيرتفع بذلك مستوى الحياة
السياسية ،ألن النظام النسبي يؤدي إلى رفع مستوى التنافس والبرامج .كما يسمح
بتمثيل يعكس نمو القوى االجتماعية والتيارات السياسية ،مما يؤدي إلى قيام
تحالفات غير طائفية بين التيارات األساسية.
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وفي هذا المجال ،يقترح حزب الحوار الوطني ضرورة التوصل إلى قانون
لالنتخابات عادل وشامل .ويرى انه ينبغي ،في المرحلة األولى ،العمل على سن
قانون انتخابي ينطلق من نظرة واقعية إلى حالة الخالف بين المرجعيات الطائفية،
فيكفل التمثيل الصحيح لجميع الفرقاء ويراعي التوازن الوطني عبر اعتماد الدوائر
الصغرى .وعلى سبيل المثال ال الحصر ،يجب إعادة تقسيم بيروت إلى ثالث
دوائر ،ال كتلك التي اعتمدت في القانون األخير ،بل بما يكفل وصول النواب عبر
عملية اختيار فعلي من الناخبين .فيجب أن ال تكون االنتخابات مجرد مشاركة
رمزية لتغطية تح ّكم طرف واحد بمجموعة كبيرة من المرشحين والناخبين.
وبالتالي ،فإننا نرى ضرورة العودة إلى نظام الدوائر الصغرى.
وانطالقا من مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين الذي كرسه اتفاق
الطائف ،نرى ضرورة مراعاة عدم حصول تفاوت كبير في نسبة األصوات
المرجِّ حة من دائرة إلى أخرى ،كما هو الوضع في قانون االنتخاب الحالي ،إذ
يكفي ،مثال ،أن ينال مرشح  3111صوت في منطقة ما ليصبح نائبا عن لبنان..
بينما ال تؤهل  41111من األصوات مرشحا آخر في منطقة أخرى للفوز بمقعد
النيابة.
ويرى الحزب انه ينبغي ،في المرحلة الثانية ،االنطالق إلى نظام أكثر تمثيال من
النظام المطبق حاليا ،أي نظام االقتراع األكثري ،مع التصويت الجمعي (أي
مواز لعدد المقاعد في
إعطاء الحق للناخب بأن يقترع لعد ٍد من المرشحين
ٍ
الدائرة) ،ألن النظام األكثري مستهجن ،وال تعتمده حاليا سوى خمس دول في
العالم من أصل  211دولة تجري العملية االنتخابية.
ان نظام االقتراع األكثري مع دوائر متعددة المقاعد مهما كان حجمها ،يذهب
بعدالة التمثيل وينتقص من مشروعيته .فمن أجل صحة التمثيل ،ال بد من اللجوء
إلى نظام انتخابي نسبي يقوم على التأهيل على مستوى الدائرة الصغرى
واالنتخاب على مستوى القضاء ،مما يسهم في تطوير الحياة السياسية ،إذ يتيح
لمختلف مكونات الشعب اللبناني بأطيافه المختلفة أن تشترك في الحياة النيابية بما
يتوازى مع حجمها االجتماعي والسياسي .هذا باإلضافة إلى أهمية إيجاد قانون
إنتخاب يؤمن صحة التمثيل وعدالته ،واألهم هو تحرير المرشحين ـ مسلمين
ومسيحيين ـ من االرتهان للقوى السياسية المحلية المهيمنة على تركيب اللوائح .إذ
ال بد أن تكون إرادة الناخبين الحقيقيين منبثقة من تطلعات الشعب اللبناني ومعبرة
عن رغباته.

17

يبقى ان اعتماد نظام اقتراع نسبي يقوم على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة ،هو
الحل األمثل الذي يحقق روحية اتفاق الطائف .كما انه يساعد على قيام حياة
سياسية حزبية حقيقية بعيدة عن الطائفية واالستزالم المذهبي والمناطقي.
ولكن يبدو ان معظم القوى السياسية في لبنان ،غير مهيأة حاليا لنظام انتخابي
كهذا.
ان المشكلة األساسية في العمل السياسي ،تكمن في غياب الحياة الحزبية الممثلة
بحق لتطلعات الشعب اللبناني ،باإلضافة إلى تفشي الطائفية .لذلك ،ال بد من العمل
على تطوير قوانين العمل الحزبي والمبادئ األساسية لتنظيم األحزاب .فمن
الممكن إقامة نظام ثنائي أو نظام متعدد يقوم على تحالفات بين األحزاب .لكن من
الضروري أن يقوم قانون األحزاب الجديد بالقضاء على الطائفية والمذهبية،
ويحترم مبدأ االلتزام بالثوابت الوطنية حسب ما ينص عليه الدستور ووثيقة الوفاق
الوطني.
كما انه من الضروري االعتماد على االستفتاء الشعبي وإدخاله كوسيلة فاعلة في
إطار الديمقراطية المباشرة ،واالحتكام إلى الشعب في مسائل معينة تطرحها
السلطة وإجراء التعديل الدستوري الالزم في هذا الصدد.
والمطلوب من المجتمع اللبناني محاربـة الفسـاد ،على أن تكون الخطوة األولى
محاربة الثقافة السياسية الفاسدة واالهتمام بالمصلحة العامة .كما انه من
الضروري ضبط المال السياسي ،إذ ينبغي الحد من تأثير الثروة في صناعة
السياسة ،تماشيا مع مبدأ المساواة ،وذلك بسن قوانين تنص على مراقبة تمويل
األحزاب السياسية أو العمليات االنتخابية للجماعات واألفراد .وعليه ،يجب عدم
التساهل مع المال السياسي ووقف أسبابه ومنع الرشوة ،ذاك ان هذه األمور كلها
تفضي إلى فقدان الثقة في الحكم ،وانحالل هيبة السلطة ،والتشكيك في جدوى
القوانين ،وسيادة منطق السعي وراء المصالح الشخصية ،وهدر األموال العامة،
وزيادة األعباء على المكلفين ،والتباطؤ والتسيب في العمل اإلداري والتعقيد
المتعمد للمعامالت.
من أجل هذا ،يجب سن قوانين لخدمة المصلحة العامة ،ولضبط اإلثراء غير
المشروع ،ولتوسيع صالحيات أجهزة الرقابة المالية ونطاق عملها ،وال سيما
ديوان المحاسبة.
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في السياسة الخارجية
يُجمع اللبنانيون على أن إسرائيل هي عدوهم األساسي الذي يحتل األراضي
اللبنانية والعربية ،والذي تسبّب بمشكلة الالجئين التي تنعكس مخذاوف مذن اخذتالل
التوازن الطائفي من خالل طرح مسألة التوطين .لكن السياسية الخارجية اللبنانية
تعنذذي أيضذذا عالقذذة لبنذذان مذذع الذذدول العربيذذة .ذاك أن العذذالم العربذذي يُشذذكل البعذذد
السذذتراتيجي والسياسذذي واالقتصذذادي للبنذذان .وعلذذى لبنذذان إقامذذة أفضذذل العالقذذات
الممكنة مع هذا العالم ،على أسس المساواة واحترام سذيادة الذدول العربيذة جميعهذا
وعذذدم التذذدخل فذذي شذذؤونها الداخليذذة ،وضذذرورة تفعيذذل الذذدفاع المشذذترك واحتذذرام
أنظمة الحكم السائدة فيها .كيف ال ولبنان من مؤسّسي الجامعة العربيذة عذام 1945
وعضو فاعل فيها .
ولكن ينبغي اليوم إعادة النظر في هيكلية الجامعة العربية التي عجزت عذن
معالجذذة قضذذايا مهمذذة ،مذذن بينهذذا ،علذذى سذذبيل المثذذال ال الحصذذر  ،األزمذذة اللبنانيذذة
واألزمة الفلسطينية ...
المشكلة السادسة :العالقة مع سوريا
عالقة لبنان وسوريا عالقة خاصة ،تبلورت في توقيع المعاهذدات المشذتركة
بينهمذذذا وإنشذذذاء المجلذذذس األعلذذذى السذذذوري -اللبنذذذاني .وممذذذا ال يخفذذذى أن لسذذذوريا
حضورا مباشرا وفاعال في الذداخل اللبنذاني ،ممذا كذرس دورهذا السياسذي واألمنذي
فيه بموافقة عربيذة ـ دوليذة عبذر اتفذاق الطذائف عذام  .1989ولكذن ث ّمذة حاجذة إلذى
تفاهم لبناني ـ سوري تام ومتبادل تكون فيه مصلحة الطرفين.
كيف السبيل إذاً إلى حصول التفاهم السوري-اللبناني؟
تخذوف بعذض اللبنذانيين مذن السذيطرة
ينبع جزء كبير من المشكلة مع سذوريا ،مذن ب
السذذورية علذذى لبنذذان ،واعتبذذارهم أنهذذا منحذذازة إلذذى بعذذض اللبنذذانيين دون الذذبعض
اآلخر.
لذلك ،يجب على اللبنانيين التنسيق مع سوريا في السياسة الخارجية التذي تكرّسذت
بمعاهدة "األخوة والتعذاون والتنسذيق" التذي تؤكذد "الذروابط األخويذة المميذزة التذي
تربط بينهما والتي تُسذتمد مذن جذذور القربذى والتذاريخ واالنتمذاء الواحذد والمصذير
المشترك والمصالح المشتركة".
كما تتضمن هذه المعاهدة بين البلدين مبادئ عدة ،من أبرزها عمذل الذدولتين
علذذذى تحقيذذذق أعلذذذى درجذذذات التعذذذاون والتنسذذذيق بينهمذذذا فذذذي المجذذذاالت السياسذذذية
واالقتصذذذادية واألمنيذذذة والثقافيذذذة والعلميذذذة ،وفذذذي مجذذذاالت الزراعذذذة والصذذذناعة

19

والتجارة ،وكذلك على صعيد الترتيبات األمنية وتشذكيل أجهذزة تعمذل علذى تحقيذق
أهداف المعاهدة.
ولقذذد احتذذوت المعاهذذدة أيضذذا النقذذاط المنظمذذة لسياسذذة الذذدولتين الخارجيذذة،
ومنها أن لبنان وسوريا بلدان عربيان ملتزمذان بمواثيذق عربيذة مشذتركة وبمصذير
واحد وبمساندة كل منهما اآلخر في القضايا التي تتعلق بأمنه ومصالحه الوطنية.
جاء في الفقرة الرابعة من القسم الثاني لوثيقذة الطذائف ،تحذت عنذوان "بسذط
سذذيادة الدولذذة اللبنانيذذة عل ذى كامذذل األراضذذي اللبنانيذذة بواسذذطة قواهذذا الذاتيذذة" ،أن
القذذوات السذذورية تقذذوم بمسذذاعدة قذذوات الشذذرعية اللبنانيذذة فذذي فتذذرة زمنيذذة أقصذذاها
سنتان ،تبدأ بعد التصذديق علذى وثيقذة الوفذاق الذوطني وانتخذاب رئذيس الجمهوريذة
وتشكيل حكومة الوفاق الذوطني وإقذرار اإلصذالحات السياسذية بصذورة دسذتورية.
وفي نهايذة هذذه الفتذرة ،تقذرِّر الحكومتذان السذورية واللبنانيذة إعذادة تمركذز القذوات
السورية في منطقة البقاع.
وتحت عنوان "العالقات اللبنانية السورية" ،جاء في نص الوثيقذة" أن لبنذان
تربطذذه عالقذذات صذذداقة بجميذذع الذذدول العربيذذة ،وتقذذوم بينذذه وبذذين سذذوريا عالقذذات
مميذذزة تسذذتمد قوتهذذا مذذن جذذذور القربذذى والتذذاريخ والمصذذالح األخويذذة المشذذتركة،
وترتكذذز علذذى التعذذاون والتنسذذيق بذذين البلذذدين والتذذي تجسذذدها اتفاقذذات مشذذتركة فذذي
شذذتى المجذذاالت ،فذذي إطذذار السذذيادة وعذذدم جعذذل لبنذذان مصذذدر تهديذذد ألمذذن سذذوريا
وسذذوريا ألمذذن لبنذذان" .أمذذا فيمذذا خذذص العالقذذات المميذذزة ،فقذذد تجسذذدت فذذي نذذص
"معاهدة األخوة والتعاون والتنسيق" بين الجمهورية اللبنانيذة والجمهوريذة العربيذة
السورية ،التي أُبرمت في دمشق في  22أيار .1991
إن الحل إذا يكمن في تطبيق هذه المعاهدة واتفاق الطذائف ،وتوقذف السذوريين عذن
التدخل في األوضاع اللبنانية الداخلية .
المشكلة السابعة :الوجود الفلسطيني
تتضذذارب األرقذذام حذذول عذذدد الفلسذذطينيين الموجذذودين فذذي لبنذذان( :الهذذالل
األحمذذذذذر الفلسذذذذذطيني( .)611.111 :الدولذذذذذة اللبنانيذذذذذة( .)411.111 :إسذذذذذرائيل:
( .)311.111وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الفلسطينيين .)319.111
وتنص الفقرة  11من القرار  194الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة
بتاريخ  11كانون األول  ،1948على أن الجمعية تقرّر وجوب السماح بالعودة في
أقرب وقت لالجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسذالم ،ووجذوب دفذع
تعويضذذات عذذن ممتلكذذات الذذذين يُقذذرّرون عذذدم العذذودة إلذذى ديذذارهم وعذذن فقذذدان
الممتلكات أو الضرر الالحق بها ،وفقذا لمبذادئ القذانون الذدولي واإلنصذاف ،وذلذك
من قِبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.
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ما هو الحل إذاً للمشكلة الفلسطينية في لبنان ؟
يتبيّن مما سبق أن حق العودة إلى فلسطين ،هو حق مرتبط بالالجئين الفلسذطينيين
كأفراد بغض النظر عن حقوقهم الوطنية .فهم وحذدهم يمتلكذون الخيذار بذين العذودة
والتعويض .كما أن لالجئذين الحذق فذي التعذويض عذن فقذدان ممتلكذاتهم أو الضذرر
الذي لحق بها ،سواء اختاروا العودة أو لم يختاروها .ولقذد أصذبح موضذوع إيجذاد
حل لقضية الالجئين هؤالءجزءا من مفاوضات التسوية في مذؤتمر مدريذد .لذذلك،
ال يمكن إلسرائيل تجاهل حذق الفلسذطينيين فذي العذودة تجذاهال كذامال  ،خصوصذا
وأن اللبنانيين والفلسطينيين يرفضون التوطين ،بشكل علني .
مهمذا يكذن مذذن أمذر ،فإنذه يبقذذى علذى الحكومذة اللبنانيذذة أن تعمذل علذى إزالذذة
إشكاليات العالقة مع الفلسطينيين والتعامل بشكل إيجابي مذع وضذعهم القذانوني فذي
لبنان ،والنظر في حقوقهم المدنية واالجتماعية ،والتي يجذب أن تشذتمل علذى إقامذة
دائمذذة للمقيمذذين علذذى األراضذذي اللبنانيذذة ،ومعاهذذدة بذذين لبنذذان وفلسذذطين تقضذذي
بالمعاملة بالمثل في مجاالت العمل والضمان االجتماعي والضرائب ،ورفع القيذود
عن تملّك األجانذب والسذماح لهذم باسذتثمار أمذوالهم فذي قطاعذات ال تُعتبذر مرتبطذة
بذذاألمن والمصذذلحة العليذذا للذذبالد .وعلذذى الحكومذذة اللبنانيذذة أيضذذا حمذذايتهم قانونيذذا
وإعطذذذاؤهم التقذذذديمات اإلجتماعيذذذة والطبيذذذة والسذذذماح لهذذذم بممارسذذذة مهذذذن هذذذم
محرومون من العمل فيها ،كالهندسة والمحاماة وغيرها من المهن الحرة .
فلبنان يُشارك في عملية السالم فذي الشذرق األوسذط منذذ مذؤتمر مدريذد عذام
 ،1991على أساس األرض مقابذل السذالم والحذل الشذامل والعذادل ألزمذة المنطقذة
والتمسذذك بقذذرار مجلذذس األمذذن  425كحذذل وحيذذد ألزمذذة جنوبذذه وإنهذذاء االحذذتالل
اإلسذذذذرائيلي ،بذذذذدون أن يُفذذذذرّط بموقفذذذذه الثابذذذذت حيذذذذال التذذذذزام الحقذذذذوق العربيذذذذة
األخرى،كالحق الفلسطيني والحق السوري من خالل القرارين  242و .338
المشكلة الثامنة :عالقات لبنان مع الخارج
ليس للبنان حضور خارجي حقيقي ،بل يتلهى أهذل الحكذم بالمغذانم الداخليذة،
من دون إعطاء العالم الخذارجي غيذر العربذي أي اهتمذام حقيقذي وال التركيذز علذى
صورة لبنان في العالم الخارجي .فصورة لبنان ما زالت متذأثرة بذالحرب األهليذة،
ويعتقذذد العديذذد مذذن الغذذربيين وغيذذرهم أن لبنذذان مذذا زال فذذي حالذذة حذذرب .ذاك أن
المسؤولين اللبنانيين لم يتمكنوا من تسويق بلدهم من جديد ،بسبب تركيذزهم الكبيذر
على سياسة "الزواريب والحارات" عوض أن يقوموا بتسويق لبنان كبلد حضاري
تع بددي ذي ميزات عديدة ،كالسياحة والتعليم والصحة.
ما هو الحل لتحسين عالقة لبنان بالخارج ؟
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من الضروري أن تكون للبنان عالقات ممتازة مذع الذدول األوروبيذة ،خاصذة بعذد
وتحولها إلى قوة عالمية على كل المستويات .كما أن لبنان استفاد ويسذتفيد
توحب دها
ب
من عالقاته الخاصة مع كل من فرنسا والفاتيكـان ،وعليه أن يوظف هذذه العالقذات
بشكل أكثر فاعليذة ،وأيضذا أن يذدخل بشذكل جذدي وفاعذل فذي الشذراكة األوروبيذة
المتوسطية واالستفادة منها إلى أكبر قدر ممكن .
أمذا عالقذة لبنذذان مذع الواليذات المتحذذدة ،الدولذة العظمذى الوحيذذدة فذي العذذالم،
فيجب أن تقذوم علذى التعامذل اإليجذابي إلذى أقصذى حذد ،ألن لبنذان  ،بسذبب قدراتذه
المتواضذذعة مقابذذل الواليذذات المتحذذدة وغيرهذذا مذذن الذذدول ال يسذذتفيد مذذن معاداتهذذا ،
وهو ال يملذك إال تطذوير سذتراتيجية إيجابيذة للتعامذل مذع العذالم وتفعيذل مؤسسذات
االغتراب في الخارج.
ومذذن الضذذروري أن يكذذون للبنذذان دور مميذذز فذذي األمذذم المتحذذدة ،فهذذو مذذن
مؤسِّسيها .ودوره هذا ينطلق من موقعه الحضاري والثقذافي والذديني ،كونذه نقطذة
التقذذاء الحضذذارات والثقافات،خاصذذة وأن العذذالم يشذذهد اليذذوم موجذذات مذذن التعصذذب
ومذذذا يُسذذذ ّمى بذذذـ "صذذذراع الحضذذذارات" .وهذذذو يبحذذذث عذذذن نمذذذوذج للتعذذذايش بذذذين
الحضارات والثقافات واألديان واألفكار ،كبديل لنمذوذج صذراع الحضذارات الذذي
ينتشر في الشرق وفي الغرب .وبإمكان لبنان أن يُصبح هذذا النمذوذج إذا مذا أحسذن
أبناؤه تطوير العالقات فيما بينهم واالستفادة من تنوعهم وتناغم مجتمعهم .
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في النظام البرلماني والدستوري في لبنان

في العام ،1921أعلن االنتداب الفرنسي قيذام "دولذة لبنذان الكبيذر" بحذدودها
الحالية .وفي العذام ُ ،1923وضذع للبنذان دسذتور تعرض،منذذ صذدوره حتذى اآلن،
للعديذذد مذذن التعذذديالت .وفذذي العذذام  ،1975إنذذدلعت فذذي لبنذذان حذذرب داخليذذة مذذد ِّمرة
إنتهت بتوقيع وثيقة وفاق وطني في مدينة الطائف السعودية.
ونحذذن عنذذدما نسذذتعرض المطالذذب والمقترحذذات اإلصذذالحية التذذي كانذذت قيذذد
التذذداول حتذذى صذذدور وثيقذذة الطائف،نجذذد أنهذذا كلهذذا كانذذت تُر ِّكذذز علذذى اإلصذذالح
السياسي .ولقد تضذ َّمنت هذذه الوثيقذة بعذض اإلصذالحات المهمذة ،وأصذبحت ،عبذر
إدخال معظم بنودها في صلب الدستور ،ميثاقا وطنيا يُضاف إلى الركيذزتين اللتذين
قام عليهما النظام اللبناني :دستور العام  ،1926وميثاق العام  .1943غير أن قيمذة
الوثيقة تبقى مرتبطة بمدى تطبيق اإلصالحات التي نصَّت عليها.
ونالحظ ،بعد مرور أكثر من 15سنة على وثيقة الطائف ،أن هناك مجموعة
كبذذرى مذذن الوعذذود التذذي تضذذمنتها الوثيقذذة ،أو البنذذود التذذي أُدخلذذت فذذي الدسذذتور
المع َّدل ،لم تُطبَّق قط  ،أو لم يت ّم تطبيقها على النحو المنشود .مثل:
 1ـ إعادة المهجرين إلى ديذارهم،إذ أن مذا تذ َّم فذي هذذا الشذأن ،حتذى اآلن ،ال
يفي بالغرض.
 2ـ وضذع قذانون عصذري جديذد لإلنتخابذات يكذون عذادال ومتوازنذا و ُمحققذا
للتمثيل الصحيح.
 3ـ إعتمذذاد الالمركزيذذة اإلداريذذة المو َّسذذعة .وهذذو أمذذر لذذم تُعذذره الحكومذذات
المتعاقبة أ َّ
ي اهتمام.
 4ـ تحقيق اإلنماء المتوازن للمناطق .وهذا الموضوع ما زال قيد الدرس.
 5ـ إعذذادة النظذذر فذذي المنذذاهج التعليميذذة ،وتوحيذذد كتذذابلي التذذاريخ والتربيذذة
الوطنية .والمحاوالت التي جرت في هذا الصدد ما زالت متعثرة.
 6ـ توفير التعليم للجميع ،وجعله إلزاميذا فذي المرحلذة االبتدائيذة علذى األقذل.
والمستغرب أن المسؤولين لم يحاولوا البحث في هذا الموضوع.
 7ـ بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها .وهذا األمر ما زال موضع جذدل
ولغط.
 8ـ تشذذكيل الهيئذذة الوطنيذذة القتذذراح طذذرق إللغذذاء الطائفيذذة السياسذذية .وهذذذه
الهيئة لم تُبصر النور حتى اآلن !
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المشكلة األولى :السلطة التشريعية
في لبنان مجلس واحد يتذولى السذلطة التشذريعية .وفذي عهذد االنتذداب  ،كذان
نصف عدد النواب تقريبا من المعينين .ومع عهد االسذتقالل ،أصذبح جميذع النذواب
ُم ل
نتخبين على أساس طائفي ،وفقا للمعادلة ( 5/6أي  6مسيحيين مقابل  5مسلمين).
وصذذدرت ،منذذذ العذذام  ،1943قذذوانين إنتخابيذذة ع ذ َّدة حافظذذت علذذى مبذذدأ اإلنتخذذاب
والمعادلذذة الطائفيذذة فذذي المجذذالس النيابيذذة .وتذذأرجح عذذدد النذذواب ،منذذذ العذذام 1943
وحتذذى العذذام  ،1992مذذا بذذين  44و .118ثذذم ارتفذذع العذذدد ،فذذي العذذام  ،1992إلذذى
 ، 128وأصذذذذبحت االنتخابذذذذات تجذذذذري علذذذذى أسذذذذاس التسذذذذاوي بذذذذين المسذذذذلمين
والمسيحيين.
ويتمتَّذذع النائذذب فذذي البرلمذذان اللبنذذاني بامتيذذازات وضذذمانات عديذذدة ،أهمهذذا
المخصَّصذذات الشذذهرية ،والمسذذاعدات اإلجتماعيذذة مذذن صذذندوق تعاضذذد النذذواب،
والحق في تسجيل سيارة واحدة باسذمه معفذاة مذن الضذرائب والرسذوم ،والحذق فذي
جواز سفر خاص يشمل أفراد أسرته كلها  ،واالسذتفادة مذن معذاق تقاعذدي يسذتمرب
لمدى الحياة  ،حتى بعد تركه النيابة ،وتستفيد منه زوجته وأفراد أسرته بعد وفاتذه،
والتمتع بحصانة تشمل امتيازين :الحصانة السياسية والحصانة الجزائية.
ما هي الحلول والمقترحات التي يتقدّم بها حزب الحوار الوطني في هذا المجال ؟
يقترح الحزب التالي :
1ـ وجوب إلغاء القانون  ،1974/25الذي يمنح النائب حتى بعد تركذه النيابذة راتبذا
تقاعديا لمدى الحياة ،تستفيد منه عائلته بعد وفاته.
 2ـ وجوب منع الجمع بين النيابة والوزارة.
3ـ وجوب العودة إلى قاعدة انتخاب رئيس مجلس النواب لمدة سنة (أو سنتين على
األكثر) ،وتعديل المذادة  44مذن الدسذتور التذي تذنصب علذى انتخذاب الذرئيس ونائذب
الرئيس لمدة والية المجلس.
 4ـ إعتبار التالعذب بواليذة مجلذس النذواب ،المحذ َّددة بذأربع سذنوات ،عمذال مخالفذا
للنصوص الدستورية.
5ـ اإلقالع عن الطريقة التي يعتمدها مجلس النواب أحيانذا للموافقذة علذى القذوانين
بمادة وحيدة.
المشكلة الثانية :ثنائية السلطة
أخذذذ الدسذذتور اللبنذذاني بمبذذدأ ثنائيذذة السذذلطة التنفيذي ذة .وعمذذال بهذذذا المبذذدأ ،
يُصذذبح رئذذيس الدولذذة الذذذي ال يتمتذذع بصذذالحيات فعليذذة ،غيذذر مسذذؤول عذذن شذذؤون
الحكذذم ،فتقذذع المسذذؤولية كلهذذا علذذى عذذاتق الحكومذذة .لذذذلك  ،فذذإن عذذدم مسذذؤوليته
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تقتضذذي إشذذراك رئذذيس الحكومذذة والذذوزراء المختصذذين فذذي التوقيذذع علذذى قراراتذذه
جميعها .
ولقد تعاقذب علذى رئاسذة الجمهوريذة منذذ العذام  1926عذدد مذن السياسذيين،
كان بعضهم في عهد االنتداب ي ل
ُنتخب من قِبل مجلس النواب ،وبعضهم اآلخر يُعيَّن
من قِبل سلطة االنتداب .إالّ أن عملية التعيين زالت منذ االسذتقالل ليُنت لخذب الذرئيس
مباشرة من قِبل مجلس النواب.
وكذذان الدسذذتور يحذذدد مذذدة الرئاسذذة بذذثالث سذذنوات .ولكذذن تعذذديال أُدخذذل علذذى
الدستور جعل الم َّدة ست سنوات .
وجذذرت منذذذ االسذذتقالل ،محذذاوالت ع ذ َّدة للتجديذذد أو التمديذذد ُمنِيذذت بالفشذذل،
باستثناء التجديد للشذيخ بشذارة الخذوري والتمديذد للرئيسذين إليذاس الهذراوي وإميذل
لحود.
ومع أن السلطة التنفيذية أصبحت ،منذ التعديالت الدستورية األخيرةُ ،مناطة
فعليا بمجلس الوزراء ،فقد احتفظ الدستور لذرئيس الجمهوريذة بذبعض الصذالحيات
التي كانت مقررة له في السابق ،وأضاف إليها صالحيات جديدة .ولكذن الذرئيس ال
يسذذذتطيع ممارسذذذة صذذذالحياته بشذذذكل مسذذذتقلٍّ تمامذذذا عذذذن مجلذذذس الذذذوزراء ،إذ أن
مقرراته،ما عدا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبذول اسذتقالة الحكومذة أو
اعتبارها مسذتقيلة ،تحمذل ،إلذى جانذب توقيعذه ،توقيذع رئذيس الحكومذة والذوزير أو
الوزراء المختصين.
ولقذذذد أ َّدى الغمذذذوض الذذذذي يكتنذذذف بعذذذض النصذذذوص الدسذذذتورية المتعلقذذذة
بصالحيات رئيس الجمهوريذة ،إلذى ظهذور تشذابك أو تذداخل فذي الصذالحيات بذين
كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ،من شذأنه إثذارة الخذالف وعرقلذة سذبل
التفاهم واالنسجام بين الرئيسين .ومن أجذل تالفذي كذل نقذص أو خلذل ،وتذوفير جذو
من التعاون بين أعضاء السلطة التنفيذية ،فإننا نقترح الحلول اآلتية:
 1ـ تنص المادة  33من الدستور على أن " لرئيس الجمهورية ،باإلتفاق مع رئذيس
الحكومذذة ،أن يذذدعو مجلذذس النذذواب إلذذى عقذذود إسذذتثنائية بمرسذذوم يُح ذدِّد افتتاحهذذا
واختتامها وبرنامجها" .وقد يحدث خالف إذا لم يتم إتفاق بذين الرئيسذي علذى ذلذك.
والمخذذذرج األفضذذذل هذذذو اإلحتكذذذام إلذذذى مجلذذذس الذذذوزراء واتخذذذاذ قذذذرار بأكثريذذذة
المصوتين.
 2ـ تذذنصب المذذادة  56مذذن الدسذذتور علذذى أن رئذذيس الجمهوريذذة "يُصذذدر المراسذذيم
ويطلب نشرها ،وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظذر فذي أي قذرار مذن
القرارات التي يتخذها المجلس خذالل خمسذة عشذر يومذا مذن تذاريخ إيداعذه رئاسذة
الجمهورية" .وإذا أصر المجلس علذى القذرار ،أو إذا انقضذت المهلذة دون إصذداره
أو إعادته ،اعتُبر القرار أو المرسوم نافذا حكما ووجب نشره .والمهلة المذكورة ال
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تسذذري بالنسذذبة إلذذى رئذذيس الحكومذذة والذذوزراء ...والمنطذذق يقضذذي بذذإلزام رئذذيس
الحكومة والوزير أو الوزراء المختصين بالمهلة ذاتها والنهاية ذاتها.
 3ـ تذذذنصب المذذذادة  53مذذذن الدسذذذتور علذذذى أن "يُسذذذ ِّمي رئذذذيس الجمهوريذذذة رئذذذيس
الحكومة المكلف ،بالتشاور مع رئيس مجلس النواب ،إستنادا إلى استشارات نيابيذة
لزمذذة يُطلعذذه رسذذميا علذذى نتائجهذذا" .وهذذذا األمذذر أثذذار تسذذاؤال :هذذل إن رئذذيس
ُم ِ
الجمهورية ُم ل
لزم باعتماد النتيجة العددية التذي تمخضذت عنهذا اإلستشذارات ،أم أنذه
يتمتع بسلطة إستنسابية في تسمية رئيس الحكومذة أي :هذل إن عبذارة إستشذارات
لزمة تعني إلزام رئيس الجمهورية بتسمية من يحصذل علذى األكثريذة العدديذة ،أم
ُم ِ
أنها تعني إن الرئيس ُم ل
لزم بإجراء تلك االستشارات
لقد تباينت اآلراء فذي ذلذك  .ونحذن نذرى أن التفسذير األقذرب إلذى الواقذع هذو الذذي
لزمذذذة ،بمعنذذذى أن إجراءهذذذا إلزامذذذي
يذذذرى أن روح الذذذنص تعتبذذذر اإلستشذذذارات ُم ِ
"بنتائجهذذا" ،وأن المنطذذق يفذذرض األخذذذ بذذرأي األكثريذذة النيابيذذة ،ألن تذذرك األمذذر
للسلطة اإلستنسابية لذرئيس الجمهوريذة قذد يذؤدي إلذى نشذوب خذالف أو تصذادم أو
أزمذذة سياسذذية فذذي حذذال إصذذرار أكثريذذة النذذواب علذذى مذذوقفهم المؤيِّذذد لمذذن رشذذحوه
لرئاسذذة الحكومذذة عنذذد التصذذويت علذذى الثقذذة .ولعذ َّل مذذن األفضذذل ،لكذذي نتجنذذب أي
لزمة.
تفسير ُمغاير ،إضافة كلمة "بنتائجها" إلى عبارة إستشارات نيابية ُم ِ
 4ـ ينصب البند الرابع من المادة  53علذى أن رئذيس الجمهوريذة "يُصذدر ،باالتفذاق
مع رئيس مجلس الوزراء ،مرسوم تشذكيل الحكومذة" .وفذي هذذه الصذيغة مشذروع
خالف بين الرئيسين ،في حال عدم توصب لهما إلى اتفاق على تشذكيل الحكومذة ،ألن
الدستور لم ينص على آلية لحسم الخالف.
إن الدسذذتور يعتبذذر ،فذذي ديباجتذذه ،إن النظذذام اللبنذذاني قذذائم علذذى تعذذاون السذذلطات
الذذثالث .ومذذذن المفتذذرض أن يسذذذود هذذذذا التعذذاون العالقذذذات بذذين أعضذذذاء السذذذلطة
الواحذذدة .وفذذي حذذال افتذذراض إنتفذذاء اإلتفذذاق أو التعذذاون علذذى تشذذكيل الحكومذذة،
وإصرار كل من الرئيسين على موقفه ،فإنه من األفضل لجوء رئيس الحكومة إلذى
االعتذذذذار ،وقيذذذام رئذذذيس الجمهوريذذذة بإعذذذادة إجذذذراء اإلستشذذذارات .فذذذإذا تبذذذيَّن أن
األكثرية المؤيِّدة لرئيس الحكومة المعتذر ما زالت مصرَّة علذى موقفهذا ،كذان علذى
رئيس الجمهورية التجاوب وإعادة التكليف وترك حرية التشكيل لرئيس الحكومة.
 5ـ ذ يذذنصب البنذذد  12مذذن المذذادة  53مذذن الدسذذتور ،علذذى أن مذذن صذذالحيات رئذذيس
الجمهورية دعوة مجلس الوزراء إلى االجتماع إستثنائيا كلمذا رأى ذلذك ضذروريا،
وذلذذك باالتفذذاق مذذع رئذذيس الحكومذذة .ولكذذن  ،مذذاذا يحذذدث إذا لذذم يذذت ّم اإلتفذذاق بذذين
الطرفين لتفادي هذا األمر  ،من األوفق منح رئيس الجمهوريذة وحذده حذق دعذوة
مجلذذس الذذوزراء إسذذتثنائيا كلمذذا رأى ذلذذك ضذذروريا ،أو إتبذذاع آليذذة لحسذذم الخذذالف
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تقتضي بعرض األمر (أي ضذرورة الذدعوة) علذى مجلذس الذوزراء ،واتخذاذ قذرار
المصوتين).
بأكثرية الثلثين (ثلثي عدد الوزراء ،أو ثلثي
ِّ
المشكلة الثالثة :التعديالت الدستورية
قضت التعديالت الدستورية بنقل السلطة التنفيذية إلى مجلس الوزراء .ولهذا
األمر ،أُن شئت مؤسسة مجلس الذوزراء التذي لذم تكذن موجذودة فذي الدسذتور القذديم،
و ُحدِّدت صالحيات رئيس مجلس الوزراء الذي لذم يكذن لذه ،مذن قبذل ،ذكذر إالّ فذي
مادتين دستوريتين.
ويجتمع مجلس الوزراء دوريا فذي مقذرٍّ خذاص .ويتذرأس رئذيس الجمهوريذة
جلسذذاته عنذذدما يحضذذر ،مذذن دون أن يكذذون لذذه حذذق التصذذويت .ويكذذون النصذذاب
القانوني النعقاد المجلس ،أكثرية ثلثي أعضذائه .ويتخذذ قراراتذه توافقيذا .فذإذا تعذذر
ذلك فبالتصويت .وتُتَّخذ قراراته بأكثرية الحضور .وهناك مواضيع أساسية حذددها
الدستور تحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها.
ولكذذل وزيذذر حقيبذذة وزاريذذة واحذذدة ،وأحيانذذا أكثذذر مذذن حقيبذذة .وإلذذى جانذذب
وزراء الحقائب نجد وزراء دولة بال حقائب وبال مهمات إداريذة .فحكومذة الذرئيس
عمذذر كرامذذي األولذذى ( 1991ـ  )1992ضذذ َّمت  12وزيذذر دولذذة ،معظمهذذم مذذن
"أمراء الحرب" .وحكومتذه األخيذرة التذي تشذكلت فذي  2114/11/26ضذ َّمت سذتة
وزراء دولة ،بينهم سيدة.
إن تشذذكيل الحكومذذذة علذذى النحذذذو الذذذي ذكرنذذذا تطذذرح تسذذذاؤالت وتسذذذتدعي
حلوال :
1ـ هل تتطلب تسمية الرئيس المكلَّف أكثرية نيابية نجيب باإليجاب .ولكن ما هذو
حجم هذه األكثرية هل هي أكثرية مجموع عذدد النذواب أم أكثريذة الذذين أجمعذوا
على ترشيح شخص معذين لعذ َّل المنطذق الع لملذي يقضذي باعتمذاد األكثريذة القذادرة
على توفير أكثرية نيابية للرئيس المكلَّف ،لدى طلب الثقة من مجلس النواب.
2ـ هل بإمكان النائب عدم المشاركة في االستشذارات ،أو المشذاركة فيهذا مذن دون
تسذذمية المر َّشذذح الذذذي يذذراه مناسذذبا لتشذذكيل الحكومذذة صذذحيح أن اإلمتنذذاع عذذذن
المشاركة أو التسمية يبدو ،للوهلة األولى ،تصرب فا حرّا نابعذا مذن اقتنذاع النائذب،
أو عدم اقتناعه ،بصوابية مسألة معينة ،إالّ أن كونه ممذثال "لألمذة جمعذاء" (المذادة
 27من الدسذتور) ،ومسذؤوال عذن الشذأن العذام والتذدبير السياسذي فذي الذبالد ،يُحذتِّم
عليه التحرب ك والمشاركة في كل عمل يهدف إلى خدمذة مصذالح األ َّمذة التذي ي ُمثلهذا.
واختيذار الذرئيس األصذلح واألقذدر علذى إنجذذاز هذذه المهمذة ،ينذدرج فذي خانذة هذذذه
المهمة.
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أما الموقف من مسألة ح ِّ
ق النائب في تفويض رئيس الجمهوريذة اختيذار مذن
يذذراه مناسذذبا لرئاسذذة الحكومذذة ،فذذال يختلذذف ع ذن الموقذذف مذذن عذذدم المشذذاركة فذذي
اإلستشارات أو التسمية.
وباإلضافة إلى التساؤالت المتعلقة بتشذكيل الحكومذة ،هنذاك تسذاؤالت حذول
غيذذاب هيكليذذة مجلذذس الذوزراء .فتحويذذل مجلذذس الذذوزراء مؤسَّسذذة ،يفذذرض وضذذع
هيكلية له شبيهة بهيكلية مجلس النواب ،ووضع نظام داخلي خاص به .وفي غيذاب
هذا النظام ،تُط لرح جملة تساؤالت تحتاج إلى إيضاحات وحلول:
1ـ ما هو الوضع القانوني لنائب رئيس مجلس الوزراء ،وما هي الصالحيات التذي
يتمتَّع بها في غياب الرئيس صحيح أن الدستور ال يأتي على ذكذر نائذب الذرئيس،
إالّ أن الحكومذذات التذذي تُشذ َّكل تشذذتمل دائمذذا علذذى هذذذا المنصذذب .والمطلذذوب ،لذذدى
وضع النظام الداخلي  ،تحديد وضع نائب الرئيس وذكر صالحياته.
2ـذذ هذذل يح ذ ب
ق لعذذدد مذذن أعضذذاء مجلذذس الذذوزراء أن طلذذب عقذذد جلسذذة إن عقذذد
الجلسات أمر يُقرِّره رئيس الحكومة فقط  .والمطلوب منح هذا الحق لعدد معيَّن من
الوزراء (األكثرية ،أو الثلث ،مثال).
3ـ ذ هذذل يح ذ ب
ق لل ذوزير طلذذبُ إدراج موضذذوع يتعلذذق بوزارتذذه علذذى جذذدول أعمذذال
جلسات مجلس الوزراء ان إن هذا األمر ُمقتصر على رئيس الحكومة الذي يُطلذع
المدرجذذة علذذى جذذدول األعمذذال .ويكذذون مذذن
رئذذيس الجمهوريذذة علذذى المواضذذيع
ل
األفضل السماح للذوزير إدراج المواضذيع الخاصذة بوزارتذه وتذرك أمذر استنسذاب
مناقشتها أو معالجتها لمجلس الوزراء.
4ـذ هذذل يحذذق لذذرئيس الحكومذذة أم للذذوزير المخذذتص اإلمتنذذاع عذذن توقيذذع القذذرارات
والمراسيم المتخذة حسب األصول في مجلس الوزراء
ضذذل تحديذذد مهلذذة
إن هذذذا األمذذر الذذذي يُشذذكل خرقذذا لمبذذدأ التضذذامن الحكذذومي ،ونف ِّ
للتوقيع.
وملزمذة فذور إقرارهذا فذي المجلذس
 5ـ هل تُعتبر قذرارات مجلذس الذوزراء نافذذة
ِ
نجيب بالنفي ألنها تحتاج إلى توقيذع رئذيس الجمهوريذة ورئذيس الحكومذة والذوزير
المختص ،والصدور حسب األصول.
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قانون االنتخابات

شهد لبنان ،منذ استقالله ،قوانين انتخابية ع َّدة لم تتم َّكن من ترسيخ الوحذدة الوطنيذة
بين أبنائه وتحقيق اإلنجازات الديمقراطية المنشذودة .وكذان مذن نتذائج عجزهذا عذن
تحقيق االنصهار الوطني وتعميم الروح الديمقراطية ،إفراز مجالس نيابيذة ضذعيفة
ال تُمثِّل تطلعات األجيال .ولذلك ،نقترح،تحقيقا لألهداف المنشودة :
1ـ إلغاء الكفالة المالية المفروضة على المرشح للنيابة ،أو ،على األقل ،تخفيضها.
 2ـ السَّماح للناخب بذاإلدالء بصذوته فذي مكذان سذكنه ،ال فذي مكذان قيذده فذي سذجل
النفوس .ويت بم ذلك باعتماد البطاقة االنتخابية.
3ـ إجراء اإلنتخابات في يوم واحد في جميع الدوائر االنتخابية.
4ـ جعل سذن الرشذد السياسذي مسذاويا لسذن الرشذد المذدني ،أي مذنح حذق االنتخذاب
لكل مواطن بلغ الثامنة عشرة من عمره.
5ـ تأمين مبدأ تكافؤ الفرص في استخدام وسائل اإلعالن واإلعالم الرسذمية ،خذالل
الحمالت االنتخابية.
6ـ وضع سقف عملي للنفقات االنتخابية.
 7ـ فصل النيابة عن الوزارة.
 8ـ إناطذة مهمذة اإلشذراف علذى عمليذذة االنتخذاب ،إمذا بحكومذة حياديذة مؤلفذة مذذن
شخصيات متقاعدة ،مشهود لهم بالخبرة والنزاهة ،وإما بحكومة حياديذة مؤلفذة مذن
سياسيين معروفين بالتجرد والشفافية ،على أن يكذون أعضذاء الحكذومتين مذن غيذر
المرشحين لإلنتخابات.
9ـ ذ مذذنح مجلذذس القضذذاء األعلذذى صذذالحية تسذذمية اللجذذان القضذذائية المشذذرفة علذذى
اإلنتخابات وتحديد إجراءاتها.
11ـ وضع قانون إنتخابات يعتمد الدائرة المص َّغرة دائرة إنتخابية.
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في القضاء

القضاء هو أحد األركان األساسية للدولذة الديمقراطيذة .فذإذا كانذت السذلطتان
التشذريعية والتنفيذيذذة ترتبطذذان دسذذتوريا بعالقذذات متينذة ،وتملذذك كذذل منهمذذا وسذذائل
ضغط ومراقبة تجاه األخرى (حذل المجلذس وحجذب الثقذة) ،فذإن السذلطة القضذائية
تتمتَّع بطبيعة خاصة وتخضع ألصول مختلفة في المراقبة والمحاسبة.
وأه ذ بم مذذا يُفتذذرض أن تتميذذز بذذه هذذذه السذذلطة  :االسذذتقالل .فاسذذتقاللها هذذو
المعيار األساسي أو التجسيد الفعلي لدولة القانون .ومبدأ الفصل بين السلطات الذي
يعتمذذده النظذذام اللبنذذاني ،يسذذتوجب المحافظذذة علذذى هذذذا االسذذتقالل .لكذذن اسذذتقالل
القضاء في لبنذان،يتعرَّض ،فذي كثيذر مذن األحيذان ،لممارسذات مسذيئة أو لتذأثير أو
تدخل من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ويتجلَّى تد ّخل السلطة التشريعية في عمل القضاء ،فذي إنشذاء محذاكم خاصذة
للنظر في وسائل معيَّنة وإخراجها من إطار العدالة ،أو إصدار قذوانين ذات مفعذول
رجعي ،مما يُسفر عمليا عن مصادرة الحقوق والحريات ،أو إصدار قذوانين يكذون
الغرض منها تعطيل مفعول حكم قضائي.
وغالبا ما تتد َّخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء .ويحصل ذلك بأساليب مختلفة،
مثل:
1ـ إعطاء صالحية للحكومة لتحريك بعض الدعاوى أو عدم تحريكها.
2ـ محاولة تجاوز القانون ،أو اإلستنكاف عن تنفيذ حكم قضائي.
3ـ التسذلبح بالحصذانة التذي تجعذل أعمذال الحكومذة غيذر قابلذة للمراجعذة القضذائية،
والتي تمنع مالحقة الموظفين اإلداريين إالّ بإذن خاص.
4ـ التح بكم في تعيين القضاة وتدريبهم وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم.
ومذذن األجهذذزة القضذذائية المهمذذة  :مجلذذس القضذذاء األعلذذى وهيئذذة التفتذذيش
القضائي .ولكن،بما أن نصذف أعضذاء المجلذس يُعيَّنذون بمرسذوم .فذإن ذلذك يُشذكل
انتقاصا من اسذتقالل السذلطة القضذائية وخروجذا علذى مبذدأ الفصذل بذين السذلطات.
والحذذل األفضذذل يقضذذي بتخويذذل الجسذذم القضذذائي حريذذة اختيذذار أعضذذاء مجلذذس
القضذاء األعلذذى .أمذذا هيئذذة التفتذذيش القضذائي ،المك َّونذذة مذذن  11قاضذذيا ،فيذذت بم تعيذذين
أعضائها بمرسوم.
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وفذذي هذذذا المجذذال ،نقتذذرح مذذنح مجلذذس القضذذاء األعلذذى حذذق اختيذذار هذذؤالء
القضاة وإبقائهم في مناصبهم حتى سن التقاعد.
كذلك ،فإن المجلس الدستوري هذو مذن الهيئذات المسذتحدثة التذي نذصَّ عليهذا
الدسذذتور بعذذد تعديلذذه فذذي العذذام  .1991وتقضذذي مهمتذذه بمراقبذذة دسذذتورية القذذوانين
ِّ
وبت النزاعات والطعون الناشئة عن اإلنتخابات الرئاسية والنيابية.
واليوم  ،بعد انقضاء أكثر مذن عشذر سذنوات علذى إنشذاء المجلذس ونشذاطه،
نُقدِّم المقترحات اإلصالحية اآلتية:
1ـ وجوب تعديل المادة  19من الدستور ،لجهة عدم حصر المراجعة أمام المجلذس
الدستوري بمن ليس له مصلحة في المراجعة أو الطعن .فالمادة المذكورة حصرت
هذا الحق بالرؤساء الثالثة والنواب ورؤساء الطوائف .فهل باإلمكان اعتبار هؤالء
متضرِّرين من إصدار قانون غير دستوري ،هم اقترحوه ،أو وقّعوا عليذه إن حذ ّ
ق
المراجعة يجب أن يشمل أيضا المواطنين واإلتحادات والجمعيات والنقابات.
2ـ وجوب توسيع نطاق الفئات التذي يُختذار منهذا أعضذاء المجلذس .فاختيذار هذؤالء
يت بم حصرا من بين ثذالث فئذات :القضذاة والمحذامون وأسذاتذة القذانون .ولكذن هنذاك
شخصذذيات تحمذذل أعلذذى الشذذهادات فذذي القذذانون وتعمذذل فذذي حقذذول غيذذر التذذدريس
الجامعي أو القضاء أو المحاماة.
3ـ ذ وجذذوب تعذذديل القذذانون الذذذي يمنذذع األعضذذاء المخذذالفين للقذذرارات مذذن تذذدوين
مخذذذالفته م ،ويمنذذذع حتذذذى اإلشذذذارة إلذذذى تلذذذك المخالفذذذات أو إلذذذى مرتكبيهذذذا  ،ال فذذذي
المحضذذر وال فذذي القذذرار .بذذل يُسذذمح بذذذكرها شذذفهويا فقذذط  .وهذذذا أسذذلوب غيذذر
ديموقراطي في العمل القضائي.
 4ـ وجوب منح المواطن حذق إثذارة الرقابذة علذى دسذتورية القذوانين أمذام المجلذس
الدستوري ،عن طريق الدفع االستثنائي المقترن برفع دعوى أمام المجلس.
 5ـ وجوب تمكين المحاكم القضائية من القيام ،من تلقاء نفسذها ،بإحالذة مسذألة عذدم
الدستورية إلى المجلس الدستوري للفصل فيها ،وذلك عندما يتبيَّن لهذا ،لذدى النظذر
في إحدى الدعاوى ،أن نصّا في قذانون مذا يُخذالف حكمذا مذن أحكذام الدسذتور ،وأن
هذا النص الزم للفصل في الدعوى المعروضة.
 6ـ وجوب منح المجلس الدستوري ح َّ
ق وضع اليد ،من تلقاء نفسه ،على أي قانون
يُنشر في الجريدة الرسمية ،دونما حاجة إلى تقديم مراجعة بشأنه مذن قِبذل المراجذع
التي يُحدِّدها القانون.
 7ـ وجوب وضع حد نهائي للظاهرة الجديدة التي تتمثَّل في ميل مجلس النواب إلى
تخطذذي قذذرارات المجلذذس الدسذذتوري أو االلتفذذاف عليهذذا .والمثذذل علذذى ذلذذك ،تمديذذد
واليذذة المجلذذس فذذي قذذانون اإلنتخذذاب األخيذذر (مذذن  4سذذنوات إلذذى  4سذذنوات و8
أشهر) ،وعدم اإلكتراث بقرار المجلس الدستوري ،الصادر في  ،1996/8/7الذذي
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اعتبذذر أن التمديذذد اإلضذذافي لواليذذة مجلذذس النذذواب "يخذذل بالقاعذذدة العامذذة والعذذرف
البرلماني".
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في اإلدارة

يُعتلبر اإلصالح اإلداري ،باإلضافة إلى موضوعي الضرائب وال َّدين العام،
من أه ِّم المواضيع التي تشغل الرأي العام اللبناني .فاإلدارة اللبنانية ترزح تحت
ضغوط الكثير من المشاكل التي تتراوح بين الهدر ،وازدياد عدد الموظفين ،وقلَّة
اإلنتاجية ،وعدم تطبيق قوانين العمل (في بعض األحيان ،تكون هذه القوانين قديمة
العهد ولم تعد تفي بالغرض المطلوب من وضعها) والروتين اإلداري؛ وبين تدخل
السياسيين المباشر في سير العمل اإلداري ،على مختلف األصعدة .إن هذا كله قد
أ َّدى،على مرِّ ال َّزمن ،إلى خلل في أداء اإلدارات والمؤسسات العامة للدولة ،مما
ترتَّب عليه زيادة في كلفة الخدمات وبطأ في تأديتها.
ما هي المشاكل التي تعوق حسن سير اإلدارة في لبنان ؟
ان جهاز الدولة المركزي ،بما يُمثِّل من وزارات وإدارات عامة ،يُعاني من
مشكالت عديدة ويعتوره خلل وشوائب على مختلف المستويات (الهيكلية،
والعنصر البشري ،والنصوص التشريعية والتنظيمية وأساليب العمل) .وهذا
اإلنحراف اإلداري ،هو الذي أ َّدى إلى جعل اإلدارة عاجزة عن القيام بمهامها
التقليدية المألوفة والمطلوبة منها ،في األساس .باإلضافة إلى ذلك ،تُعاني اإلدارة
ب
تضخم ملحوظ في حجمها ،ذاك أن خدمات الدولة قد نمت وتط َّورت بحكم نمو
من
ت في
حاجات المواطنين ،فت َّم استحداث وزارات  ،كما تضاعفت مصال لح وإدارا ٍ
الوزارة الواحدة .فبعد أن كان عدد الوزارات ال يزيد عن سبع ،وصل اليوم إلى
حوالي ثالثة أضعاف هذا العدد .من هنا ،يُمكن وضع مشاكل اإلدارة في األطر
التالية:
 الهيكلية:
ـ غياب وزارة للتخطيط واإلنماء ،وهذا أشبه ما يكون بفصل الرأس المخطِّط
لإلنماء أو العقل المنسِّق بين اإلدارات ،عن الحاجات اإلقتصادية واإلجتماعية
والمتطلبات التنموية .
ب
وتضخم حجمها.
ـ تقادم هرم اإلدارات العامة
ـ وجود ثغرات تنظيمية في تكوين وحدات بعض مالكات اإلدارات العامة .ونذكر
مثاال على ذلك:
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 اإلزدواجية:
التي تتمثَّل بقيام أكثر من وحدة إدارية بمهمة واحدة ،األمر الذي يُرتِّب تنازعا
في الصالحيات ويُؤدِّى إلى إرباك في تحديد المسؤولية وهدر النفقات .وتظهر
النتيجة السلبية لالزدواجية  ،بصورة جليَّة  ،في ملف النفايات المنزلية الصلبة.
ول ّما كانت إدارة هذا الملف تقع على عاتق وزارة الداخلية والبلديات ومجلس
اإلنماء واإلعمار،فقد أ َّدى ذلك إلى التناحر في إدارة هذا الموضوع ،إبتدا ْءً
من عقد تلزيم جمع النفايات في بيروت الكبرى وضواحيها ،وصوال إلى مكبِّ
الناعمة ،مرورا بالمخطط التوجيهي للمطامر الصحية .وعلى صعيد آخر،
تبرز اإلزدواجية في تنازع الصالحيات بين وزارة الداخلية والبلديات ،من
جهة ،ووزارة األشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للتنظيم المدني ،من جهة
أخرى.
 المحسوبية والمحاباة :
كتفصيل وظيفة على قياس الشخص المطلوب سياسيا.
 العنصر البشري:
تعتري عمليّة انتقاء العنصر البشري في اإلدارات العامة ،شوائب في التعيين
واالختيار ،بفعل تجاهل العمل بنظام المباراة القائم على انتقاء الموظف وفق مبدأ
الجدارة واالستحقاق .إضافة إلى اإلستخدام الكيفي القائم على التعاقد واستخدام
األجراء بشكل مخالف لألصول ومن دون رصد للحاجة .فلقد ح َّدت المادة  86من
المرسوم االشتراعي رقم  113سنة  ،1959بوضوح أن التعاقد مع الموظف يكون
لمه َّمة وم َّدة مح َّددتين  .لكن واقع األمر أن عقود األجراء والمتعاقدين تج َّدد من قِبل
مجلس الوزراء من دون أي تقييم لألداء أو الحاجة .من هنا فإن اإلدارة اللبنانية
تُعاني من فائض كبير على مستوى األجراء والمتعاقدين( ،بلغ أكثر من 11111
سنة  . )1995وفي غالبيّة األحيان ،يُقابل ذلك نقص في وظائف المالك المح َّددة.
مثاال على ذلك ،أن عدد الوظائف المح َّددة في مالك وزارة االتصاالت ،يبلغ
 7834وظيفة ،شغلها  2129موظفا (عام  ،)1995أي أن هناك  5715وظيفة
شاغرة .ولكن ،في المقابل ،هناك  2381متعاقدا أو أجيرا يوميا .
ـ تدنِّي المؤهالت والكفاءات العلمية بفعل القصور في أعداد العناصر البشرية،
والتقصير في تدريب الموظفين لتزويدهم بالمعارف والخبرات المست ِج َّدة،
باإلضافة إلى عدم احترام مبدأ الموظف المؤهَّل المناسب في المكان المناسب .
 النصوص التشريعية وتنظيم أساليب العمل:
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ـ عدم تطبيق التشريعات واألنظمة اإلدارية تطبيقا حازما وصحيحا.
ـ تبعثر النصوص المتعلقة بالتشريعات اإلدارية ،أو تصنيف بعضها بشكل غير
موضوعي وغير عقالني.
ـ إعداد غالبية هذه األنظمة والتشريعات بنتيجة معالجة قضايا طارئة ،من دون
تخطيط علمي ،أو  ،في بعض األحيان ،وفقا لمواصفات شخصية.
ـ بدائية وسائل العمل اإلداري وتخلفها عن مواكبة التطورات الحديثة.
ـ إفتقار اإلدارات العامة إلى اللوائح والتعليمات المرشدة لسير المعامالت اإلدارية.
وفقا لما سبق ،نجد من الصعوبة بمكان تحديد أسباب اإلنحراف اإلداري،
نظرا الرتباطها باإلنحراف السياسي  ،بشكل خاص ،واإلختالف في اآلراء حول
أسباب اإلنحراف اإلداري من منطلق اختالف وجهات النظر السياسية في البلد.
ولكن ،من المسلَّم به أن المشكلة األساسية لإلنحراف اإلداري ،تعود إلى ب
تدخل
السياسيين في اإلدارة ،بدءا من تعيين الموظف وأثناء ممارسته لعمله وترقيته.
وهنا ،ال ب َّد من اإلشارة إلى أن اإلدارة اللبنانية ال تزال حتى اليوم تُعاني من
اإلنحرافات ذاتها التي عانت منها على مرِّ العهود الماضية ،منذ ما قبل الحكم
العثماني ،إمتدادا إلى االنتداب الفرنسي ،مرورا باإلستقالل الوطني ،وصوال إلى
الحرب األهلية األخيرة وما ترتَّب عليها حتى اليوم.
ما هي الحلول الواجبة لتصحيح اإلدارة في لبنان ؟
إن الوسائل التي بُ ِذلت لعالج اإلنحراف اإلداري على م ِّر الزمن ،ر َّكزت،
سواء في بعضها أو غالبيتها ،على إيجاد الحلول اآلنيَّة لعالج اإلنحرافات التي
تواجه أجهزة اإلدارة .وبالتالي ،فهي لم تقضي على مسبِّبات اإلنحراف اإلداري.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن تدخل السياسيين وأصحاب رؤوس األموال والنفوذ في
إدارات الدولة اللبنانية ،أ َّدى إلى خلق عقبات حالت دون نجاح أي محاولة
لإلصالح اإلداري الجدِّي .مع اإلشارة هنا إلى أن المحاولة الوحيدة لإلصالح
اإلداري التي ُكتب لها النجاح ،ولو نسبيا ،هي تلك التي جرت في عهد الرئيس
فؤاد شهاب ما بين عامي  1958و .1964فلقد كان الرئيس شهاب مؤمنا بأن
إصالح اإلدارة اللبنانية وتحديثها ،مالزمان لحلِّ المشاكل اإلقتصادية واإلجتماعية
في البالد .ووفقا لذلك ،أطلق ،بعد ثالثة أشهر من استالمه سدة الحكم  ،برنامجه
الطَّموح لإلصالح اإلداري .وفي كانون األول من العام  ، 1958أق َّر المرسوم رقم
 193الذي ح َّدد أسس اإلصالح على مختلف مستويات اإلدارة .
من هنا ،تبرز الحاجة إلى إيجاد خطة شاملة للتطوير االداري ،تتكامل مع
خطط التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية .وتبعا لهذا الواقع ،فإن أي محاولة لإلصالح
اإلداري يجب أن تكون ضمن خطة موضوعية ومدروسة تُعالج شؤون اإلدارة
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على الصعيد السياسي،والتنظيمي واإلقتصادي .وبالتالي ،فإن عملية اإلصالح
اإلداري ،ال ب َّد أن تنطوي على نقاط محورية تتطرَّق إلى العديد من النواحي
اإلساسية (تحديث القوانين اإلدارية ،ترشيد القطاع العام ،الالمركزية اإلدارية
ومعالجة الفساد).
في العموميات:
ـ يجب تأمين ال َّدعم السياسي لتطبيق اإلصالح اإلداري ورفع يد السياسيين عن
اإلدارة .وينبغي أن يشمل الدعم السياسي ،أولئك الذين هم داخل الحكم وخارجه ،إذ
أن العملية اإلصالحية المنشودة يجب أن تجمع ما بين الشرائح كلها  ،بغض النظر
عن مواقفها السياسية .ويمكن القول في هذا المجال إنه من المستحيل أن يكون
مواز .
هناك إصالح إداري حقيقي بعيدا عن إصالح سياسي
ٍ
ـ مما ال شك فيه أن عملية اإلصالح اإلداري تحتاج إلى الدعم المالي ،بحيث يتعذر
تحقيق هذا اإلصالح ما لم يُمهِّد له تخطيط مالي صحيح.
ـ ال َّدعم الشعبي أو دعم الرأي العام ،وذلك من خالل الضغط الذي يُمارسه الرأي
العام على السلطة السياسية التي غالبا ما تكون حجر العثرة في وجه أي عملية
إصالحية على المستوى اإلداري.
في الهيكلية:
ـ يجب العمل على إعادة النظر في التنظيم اإلداري ،وكذلك تطبيق إتفاق الطائف،
ال سيَّما لجهة تعزيز الالحصرية والالمركزية اإلدارية وتوسيع صالحياتهما .وبما
أن الالمركزية اإلدارية ليست غاية بل شكال من التنظيم اإلداري للدولة ،فإن
اإلصالحات على صعيد الالمركزية اإلدارية ،ضرورية لتهيئة األُطر القانونية
المناسبة والتشريعات الالزمة لتأمين اإلصالح اإلداري.
ـ تحديد أُطر المركزية اإلدارية ،عبر تحديد أُطر جهاز الدولة المركزي ،وذلك
لمنع تضارب الصالحيات والحؤول دون تشتبت المهام .لذلك  ،وبغية تحديد تلك
األطر بشكل سليم ،ال ب َّد من:
* إعادة النظر في هيكلية الوزارات القائمة وصالحياتها  ،وذلك في إطار
دراسة علمية شاملة.
* دمج الوزارات ذات األهداف والمهام الواحدة .مثل :وزارة الصحة
العامة ،ووزارة الشؤون االجتماعية ،ووزارة الخارجية ووزارة المغتربين.
* إنشاء وزارة للتخطيط واإلنماء ،أو إعادة العمل بوزارة التصميم العام
وذلك بعد إلغاء المجالس المشتتة التي تُنفِّذ مشاريع لصالح الدولة (مجلس
اإلنماء واألعمار ،ومجلس تنفيذ المشاريع اإلنشائية ،ومجلس تنفيذ المشاريع
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الكبرى لمدينة بيروت) .وتجدر باإلشارة هنا إلى ضرورة الحفاظ على
الدراسات كلها التي أع َّدتها هذه المجالس لإلطالع عليها واإلستفادة منها ،
متى أمكن .
* تفعيل عمل المجلس األعلى للخصخصة ،عبر تحديث هيكليته والعمل على
جذب ذوي اإلختصاصات والخبرة .أما بالنسبة إلى خصخصة اإلدارات العامة
(أهمها :الكهرباء ،مصالح المياه ،والهاتف) ،فإن أفضل الخيارات في الوضع
الراهن  :خصخصة إدارة هذه القطاعات فقط مع االحتفاظ بالتشغيل لصالح الدولة.
وهنا يمكن االستعانة باستشاريين دوليين  ،كمثل :ميرل لينش وآرثر أندرسون.
على صعيد أخر ،فإن مظهرا أساسيا من مظاهر الترابط بين اإلدارة
المركزية وبين مؤسسات الدولة ،يتمثل في الرقابة التي تُمارسها األولى على
الثانية ،تأمينا لحسن عملها وضمانا لتحقيق غاياتها .فالواقع أن الرقابة أمر
ضروري لضبط مشاريع المؤسسات العامة ،في إطار الخطة الوطنية الشاملة
واستبعاد االزدواجية التي يُمكن أن تحصل .من هنا ،يجب العمل على تحديث
أجهزة الرقابة اإلدارية ،الداخلية والخارجية ،وعلى إخضاع المجالس التي تُنفِّذ
مشاريع عامة للرقابة.
أما في ما يختصب بالرقابة اإلدارية الداخلية ،فلقد ت َّم إخضاع المؤسسات العامة
لصالحيات التفتيش المركزي ،عمال بأحكام المادة المع َّدلة من المرسوم
االشتراعي رقم  115تاريخ  12حزيران  ،1959هذا باإلضافة إلى ديوان
المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية اللذين أُنيطت بهما صالحيات رقابية أيضا .ولكن
ث ّمة أُمور ينبغي تأمينها إلنعاق هذه الهيئات الرقابية :
ـ تفعيلها  ،ودعمها ورفع يد السياسيين عنها.
ـ معالجة مسألة الشغور في معظمها ،وذلك عبر اإلسراع بإصدار مراسيم تعيين
الناجحين في مباريات التوظيف.
ـ تطبيق القوانين واألنظمة النافذة في القرارات التأديبية في المحاكمات .على وجه
الخصوص ،المادة  59من نظام الموظفين ،والمادة  14من المرسوم رقم 7236
سنة  ،1967وهما تتعلقان بأصول المحاكمة أمام هيئة المجلس التأديبي.
أما بما يختص بالرقابة الخارجية ،فيجب التفكير جديا بموضوع الرقابة
ّ
وحث النواب على
البرلمانية ،وخصوصا مراقبة نصوص اإلصالح اإلداري،
تقديم سؤال أو استجواب حول أسباب تعطيل أي نص من النصوص القانونية أو
إساءة تطبيق بعضها .وهذه الرقابة التي يت بم تطبيقها عن طريق اللجان البرلمانية
في مجلس النواب ،أو حتى من خالل اللجان الفرعية،بإمكانها أن تلعب دورا
واسعا في الرقابة على السلطة التنفيذية وعلى اإلدارة .علما أن من مميزات هذه
الرقابة أنها فعالة ،وبواسطتها يتحقق التوازن بين المساءلة وبين التفعيل ،ذاك أنها
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برلمانية ،من جهة ،أي ديمقراطيّة على أعلى المستويات  ،وهي أيضا رقابة الحقة
غير خانقة وال تعيق بالتالي سير العمل ،من جهة أخرى.
في العنصر البشري:
ان معالجة االنحراف اإلداري لدى الموظف ،هي األساس لنجاح العمل
اإلداري وتحقيق الغاية المرجوة منه ،أال وهي النفع العام ،وذلك كي يتمكن
الموظف من اإلبتعاد عن مظاهر هذا االنحراف وأسبابه .وبإمكان هذا األمر أن
يت َّم من خالل اختيار العنصر البشري ،على أساس المباراة وتكافؤ الفرص ،من
دون التمييز بين مذهب أو طائفة ،وال التمييز بين رجل أو إمرأة .ومن ث َّم ،ينبغي
المتطور وكذلك األماكن والوسائل ،إضافة إلى التثبيت،
تأمين اإلعداد والتدريب
ِّ
والحقوق والواجبات ،والثواب والعقاب ،على أساس تقويم األداء السليم ،مع ما
يستتبعه من تدرج ،وترقية ،وترفيع ،ومسؤولية مسلكية وجزائية ومدنية ،و ،بشكل
خاص ،اإلهتمام بالموظف بعد تركه الوظيفة أو إحالته إلى التقاعد .
ومن أجل معالجة انحراف العنصر البشري في اإلدارة ،يقتضي التركيز
على األمور التالية:
 1ـ إحدى الطرق المقترحة لمعالجة مشكلة الفائض وهرم اإلدارة ،هي إعطاء
حوافز إختيارية للتقاعد المبكر ،وذلك عبر إصدار القوانين والمراسيم التطبيقية
الالزمة .إن هكذا حوافز يجب أن تكون عادلة وتؤ ِّمن حياة كريمة للموظف
المتقاعد ،على أن يكون ذلك ،بالتأكيد ،ضمن إمكانات الخزينة العامة .وعند ذلك،
يُمكن التفكير جديا في إعادة تأهيل الفائض من الموظفين (الشباب)،باعتماد برامج
تدريب مدروسة وحديثة ،وإعادة توزيعهم على الوزارات واإلدارات العامة وفقا
للحاجة.
 2ـ العمل على إتاحة الفرص المتكافئة أمام اللبنانيين جميعهم لتولِّي المناصب
العامة ،وعدم احتكار أي طائفة ألي مركز قيادي .وهذا يكون من خالل اعتماد
سياسة التدوير الوظيفي ،مع عدم اإلخالل بكفاءة األداء .إضافة الى ضرورة
مساواة المرأة بالرجل من ناحية حقوق التوظيف في مختلف القطاعات.
 3ـ العمل على إلغاء طائفية الوظيفة على مستوى وظائف الدرجة األولى ،والتأكيد
على حيادية الوظيفة العامة ،وكذلك اعتماد اإلنتقاء في الفئات جميعها ،وبشكل
خاص في المراكز القيادية ،على أساس الجدارة واإلستحقاق  ،وليس على أساس
المحاباة والمصالح الشخصية.
 4ـ تطبيق أحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم  58تاريخ  ،1982/12/16لجهة
األجراء والمتعاقدين والموظفين المؤقتين ،باعتماد المباراة التي تقوم
حلِّ مشكلة
ل
على أساس مبدأي الجدارة واإلستحقاق.
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 5ـ وجوب تحديد المؤهالت العلمية ونوعيتها التي يجب أن يتمتَّع بها الموظف،
وكذلك مدى أهليته للوظيفة التي يسعى إليها.
 6ـ وجوب اعتماد برامج إعداد وتدريب لجميع الموظفين ،إذ أن توفير اإلعداد
المسبق والتدريب المتواصل ،يُؤدِّي إلى تفعيل األداء.ذاك أن برامج كهذه تؤدِّي
إلى زيادة اإلنتاجية ،كما تُن ِّمي العالقات اإلنسانية اإليجابية بين الموظفين ،وتُم ِّكنهم
من اإللمام باألمور المستج َّدة في مجاالت عملهم وإطالعهم على أفضل الطرق
المتطورة.
الستخدام أساليب العمل
ِّ
 7ـ وجوب اعتماد برنامج مدروس في التربية المدنية لجميع الموظفين ،بهدف
مساعدة بعضهم على اإلرتقاء نحو القيم األخالقية الصحيحة ،األمر الذي ينعكس
إيجابا على أسلوب تعاملهم مع اآلخرين ،وعلى اإلضطالع بمسؤولياتهم الوظيفية
على الوجه األكمل.
 8ـ وجوب اعتماد نظام الثواب والعقاب وتطبيقه .إذ ينبغي توفير الحوافز التي
تشجع الموظف على بذل قصارى جهده ،من أجل أداء جيد وفعال ،حتى ال يضيع
أجره إذا هو أحسن عمال .ولكن ،ينبغي ،بالمقابل ،أن ال نتوانى عن معاقبة
الموظف إذا أساء في عمله.
علما أن الحوافز ملحوظة فعال في المرسوم االشتراعي رقم  112تاريخ
( 1959/6/12نظام الموظفين) ،وهي تتكون من:
* حوافز مادية :المكافآت النقدية ،موضوع المادة  26من نظام
الموظفين،وهي التي تُمنح للموظف الذي يقوم بعمل معيَّن يستدعي التقدير.
* حوافز معنوية :الترقية ،موضوع المادة  33من نظام الموظفين،وهي
تعني اختصار التدرب ج ستة أشهر (من ضمن سياسة الحوافز) ،أو تأخيره إذا
لزم األمر (من ضمن سياسة العقاب) .هذا باإلضافة إلى إنشاء ميدالية أو
وسام "الخدمة المدنية" ،أسوة بما هو معمول به في البلدان المتقدمة.
9ـ وضع نظام لقياس كفاءة الموظفين وأدائهم وتقييمها ،دعما لمبدأ الثواب
والعقاب.
11ـ تحديث أسس وضع سلسلة الرتب والرواتب في إطار سياسة عقالنية عادلة،
معت ِمدة على التصنيف الوظيفي الذي يرتكز على نوعية المهام ،وحجم
المسؤوليات المنوطة بالوظيفة ومستوى تعقيداتها ،مع العمل على التناسب في
الرواتب بين الوزارات المختلفة ،وإلى حد ما،مع القطاع الخاص ،إذ ال يجوز أن
يكون الفارق في الراتب بين وظيفة في القطاع العام ومثيلتها في القطاع الخاص،
كبيرا جدا بحيث يصل في بعض األحيان إلى ثالثة أضعاف.
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في النصوص التشريعية:
ـ تجميع النصوص التشريعية والتنظيمية في مصنَّف علمي ومنهجي ،على أساس
القواعد التي يُحدِّدها علم التنظيم ،وإعادة النظر في بعضها وتجديده على الدوام.
فإن مثل هذا العمل ،يُساعد في تحسين إنتاجية اإلدارة والموظف على السَّواء ،إذ
يضع بين يد الموظفين النصوص الواجب تطبيقها في ممارسة صالحياتهم ،بشكل
يلسهل معه استعمال هذه النصوص المج َّمعة أو الرجوع إليها بسرعة.
ـ تحديث قانون اإلثراء غير المشروع وتطبيقه ،وإلزام موظفي الدرجة االولى
والثانية بالتصريح عن ثرواتهم.
في تنظيم أساليب العمل:
على صعيد آخر ،من العبث الكالم عن اإلصالح اإلداري من دون استخدام
أساليب عمل حديثة تهدف إلى إلغاء غير المجدي منها ،األمر الذي يكفل تأمين
الخدمات بأقل نفقة وأسرع وقت ممكن .وفي هذا المجال  ،يُمكن تقديم الحلول
التالية:
ـ تفادي الروتين اإلداري ،عبر اختصار المعامالت وتسريعها ،بغية تجنيب
المواطن واإلدارة هدر الوقت.
ـ إعتماد المكننة والمعلوماتية وسيلة أساسية في تحديث العملية اإلدارية ،بهدف
تبسيط األساليب واإلجراءات إلنجاز العمل اإلداري بالسرعة المطلوبة .باإلضافة
إلى أن استخدام المعلوماتية يُساعد في فصل الموظف عن المواطن صاحب
المعاملة ،األمر الذي يضع حدا للرشوة .
التحول إلى مجتمع المعلومات واإلنترنت ،أو ما يُعرف
ـ إلزام اإلدارة العامة
ب
بالحكومة اإللكترونية ،وهو أمر ما زالت بعيدة عنه ك َّل البعد .ولتسريع هذه
العمليّة،يجب على الدولة أن تضع خطة عامة لمكننة اإلدارات العامة ،على غرار
تلك التي وضعتها الحكومة هناك في  25كانون األول  .1994وقد أ َّدى تشجيع
مكننة اإلدارة إلى تطوير التوجيه اإلداري وتحسين نوعية الخدمة المدنية .كذلك،
ينبغي أيضا األخذ بمقترحات المؤتمر الذي ُعقد في بيروت ،في نيسان ،2112
تحت عنوان "تطبيقات الحكومة اإللكترونية وفوائدها للمواطنين" (تنظيم مكتب
وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية) ،وقد كانت الغاية منه اإلطالع على التجارب
الدولية واإلقليمية الخاصة بتحديد برامج الحكومة اإللكترونية.
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ان اإلدارة اللبنانية تُعاني ،في الوقت الراهن ،من مشاكل مستفحلة على
مختلف المستويات واألصعدة  .ومما ال شك فيه أن هذه المشاكل متَّصلة ،في جزء
كبير منها ،بالمشكلة االقتصادية التي تُعاني منها البالد .هذا باإلضافة إلى تدخل
السياسيين وأصحاب رؤوس األموال والنفوذ في إدارات الدولة ،األمر الذي أ َّدى
إلى خلل عام في أدائها .وتبعا لهذا الواقع ،تبرز اليوم حاجة ُملحَّة إلى إيالء
اإلصالح اإلداري اهتماما أكبر وأعمق ،إنطالقا من الرابط الوثيق الذي يجمع
األوجه السياسية واالقتصادية واإلدارية للمشكلة .من هنا ،فإن عملية اإلصالح
اإلداري ال بد أن تنطوي على نقاط محورية تتطرَّق إلى العديد من النواحي
األساسية:
ـ الهيكليَّة :إعادة النظر في التنظيم اإلداري ،وتغيير أطر المركزية اإلدارية ودمج
بعض الوزارات والمجالس.
ـ العنصر البشري :إعتماد النزاهة ومبدأ اإلستحقاق والجدارة في تولي الوظائف،
وإلغاء طائفية الوظيفة على مستوى الدرجة األولى ،ووجوب اعتماد برامج إعداد
وتدريب لجميع الموظفين ،وتحديث أسس وضع سلسلة الرتب والرواتب ،واعتماد
نظام الحوافز والعقاب وتطبيقه.
ـ النصوص التشريعية وتنظيم أساليب العمل :تجميع النصوص التشريعية
والتنظيمية في مصنَّـف علمي ومنهجي ،وتفادي الروتين اإلداري عبر اختصار
المعامالت ،واعتماد المكننة والمعلوماتية وسيلة أساسية في تحديث العملية
اإلدارية ،والتوجب ه نحو ما يُعرف بالحكومة اإللكترونية وتفعيل الرقابة الداخلية
والخارجية.
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في االقتصاد
بعد انتهاء الحرب المد ِّمرة في أوائل التسعينات ،وبعذد الخذراب علذى الصب ذعد
كافة وفي المناطق بأسرها ،إضطُرَّت الحكومات المتعاقبة إلذى اإلنفذاق علذى إعذادة
اإلعمار ،خاصة في مجال البنى التحتية وفي وسط بيذروت ،وذلذك مذن أجذل إعذادة
اللحمة بين اللبنانيين.
ت ومصذال لح
كذلك ،ساهم القطاع الخاص في إعادة بناء مذا تهذ َّدم مذن مؤسسذا ٍ
خاصة .وقد أ َّدى هذا اإلنفاق المرتفع ،وخاصة من قِبل القطاع العام ،إلى فورة مذن
النمذو السذريع ،خصوصذا فذي السذنوات األولذى مذن العقذد الفائذت  .لكذن هذذا النمذذو
السريع الناتج عن المغاالة في اإلنفذاق ،تذزامن مذع تذراكم الذدين العذام الذذي حصذل
نتيجذذة سياسذذة المحاصصذذة والمحسذذوبيات والرشذذوة والفسذذاد واله ذدر ،ممذذا أرغذذم
الدولة على اللجوء إلى المساعدات الخارجية ،مذن خذالل بذاريس واحذد وبذاريس 2
واآلن مشروع الـ"سواب" الذي تم تنفيذه مؤخرا من أجل خفض فائدة الدين.
ولقد حصل هذذا النمذو السذريع فذي قطاعذات معينذة  ،بسذبب تحذويالت نقديذة
خارجية في اتجاهات معيَّنة دون أخرى ،وأيضا بسذبب لجذوء القطذاع الخذاص إلذى
االستثمار في مجاالت قصيرة األمد وبربح مرتفع ،كقطاع البناء وسندات الخزينة،
بفوائد كانذت مرتفعذة فذي حينهذا .إال أن هذذا النمذو السذريع إنخفذض تذدريجا إلذى أن
توقف ،في بعض المراحل ،وربما تراجع في مراحل أخذرى .كذل ذلذك بسذبب عذدم
وجود رؤية واضحة لدى المسؤولين في تلك المراحل للتفريق بذين النمذو والتنميذة.
فالنمو يعني مرحلة من ارتفاع الناتج القومي المحلي عبر السذنين .وهذذا مذا حصذل
فذذي المراحذذل األولذذى مذذن فتذذرة مذذا بعذذد الحذذرب .أمذذا التنميذذة ،وخاصذذة المسذذتدامة
والشاملة ،فهي تتطلب نم ّوا في القطاعات والمناطق كافة ولصالح فئات وشرائح
المجتمع بأسره .
فالحقيقذذة أن مرحلذذة مذذا بعذذد الحرب،قذذد شذذهدت نم ذ َّو قطاعذذات معينذذة علذذى
حساب قطاعات أخرى ،واسذتفادت كذذلك مجموعذات وشذرائح معينذة علذى حسذاب
مجموعذذات وشذذرائح أخذذرى ،كمذذا ن لمذذت منذذاطق علذذى حسذذاب منذذاطق أخذذرى ،ألن
المسؤولين فذي تلذك المرحلذة خلطذوا الشذأن الخذاص بالشذأن بالعذام ،وأداروا الدفذة
باتجاه معيَّن لحماية مصالحهم الخاصة على حسذاب المصذلحة العامذة .فذزاد الفقذر،
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والتشذ بذوه فذذي االقتصذذاد ،وتضذذاءل توزيذذع الذذدخل ،بشذذكل عذذادل ،بذذين السذذكان وبذذين
المناطق  ،كما زادت البطالذة والهجذرة ،واتَّسذعت الهذوة بذين الطموحذات والواقذع،
ألن المسذؤولين كذذانوا يُمثلذذون مصذذالح الميليشذذيات التذذي دخلذذت إلذذى الحكذذم ،وكذذانوا
يُمثلون األغنياء الجدد ،وأيضا مصالح المال السياسذي الذذي يبتغذي الذربح السذريع
وليس التنمية المستدامة.
وتشوه االقتصاد
المشكلة األولى :اإلنفاق غير المتوازن
ُّ
يُعذذاني لبنذذان حاليذذا مذذن مش ذكلة التركيذذز علذذى بعذذض القطاعذذات وحمايتهذذا،
خاصة قطاع البناء والمقاوالت .فقد اعتقد المسؤولون ،في فترة ما بعد الحذرب ،أن
اإلنفاق المرتفع في هذا القطاع سيكون له مفعول كرة الثلج ،بحيث تنمذو القطاعذات
بنموه  .لكن الواقع أظهر فشل هذه النظريذة ،فأمسذى اإلقتصذاد مشذ َّوها إذ
األخرى ب
نما قطذاع البنذاء بشذكل غيذر طبيعذي ،ممذا أ َّدى إلذى تراجذع قطاعذات أخذرى بشذكل
كارثي .وقد أ َّدت هذه الفورة العقارية التي تحققت ،إلى تشويه اإلقتصاد ،و"تدمير"
القاعدة الصناعية وتوسبع اإلقتصاد "التوسبطي" الذي يأخذ دور الوسيط وليس دور
المنذذتج .كذذذلك أ َّدت هذذذه الفذذورة إلذذى أزمذذة عقاريذذة حذذادة ،بسذذبب تجميذذد مذذا يُعذذادل
نصف الدخل القومي في أبنية وشقق ال تجد من يشتريها ،مما أ َّدى إلى عرقلة النمو
في مجاالت أخرى.
إننذذذا نعتقذذذد أن المصذذذالح الخاصذذذة والمحاصصذذذة وتوزيذذذع المغذذذانم مذذذا بذذذين
المسؤولين ،هي التي أدت إلى تبنِّي تلك النظرية الفاشذلة .فتوسذيع المطذار ،بالشذكل
والكلفة اللذين تم َّ بهما ،والسماح لشركة "سوليدير" ببناء "سنسول" عمالق مكلف
في البحر ،من دون أن يكون له أيذة فائذدة إقتصذادية؛هي أمثلذة عذن الهذدر والتبذذير
اللذذين انعكسذا الحقذذا فذي تنذذامي الذدين العذذام ( %211مذن النذذاتج القذومي المحلِّذذي)،
ولجذذوء الحكومذذات إلذذى إصذذدار سذذذندات خزينذذة بفوائذذد عاليذذة وتنذذامي اإلقتصذذذاد
"الرَّيعي" .ممذا جعذل قطاعذات الصذناعة والزراعذة ...والسذياحة ،تُعذاني مذن سذوء
توزيع اإلسذتثمارات والتحذويالت النقديذة التذي توجَّهذت إلذى اإلقتصذاد "الرَّيعذي" ،
والمضاربات والربح السريع.
ما هي الحلول التي يقترحها الحزب للنهوض باإلقتصاد ؟
في المدى القريب:
يجذذذب إعذذذادة ترتيذذذب األولويذذذات االقتصذذذادية فذذذورا .فبعذذذد أن ر َّكذذذزت الحكومذذذات
المتعاقبة على قطذاعي البنذاء والخذدمات فوصذلنا إلذى مذا وصذلنا إليذه مذن ديذن عذام
واقتصاد مش َّوه ،نُطالب الدولذة بوضذع الزراعذة والصذناعة والتصذدير فذي المرتبذة
األولذذى مذذن األولويذذات ،بغيذذة إعذذادة التذذوازن إلذذى االقتصذذاد .فبإمكذذان الدولذذة دعذذم
االستثمار البعيد المدى فذي هذذه القطاعذات ،عذن طريذق تسذهيالت تُعطذى لقذروض
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طويلة األمد ،إلنهاض الزراعة والصناعة والتصدير ،وربما ،بالتعاون مع القطذاع
صصذة لهذذه الغايذة .فالمصذارف لذديها
المصرفي ،عن طريق إنشذاء مصذارف متخ ِّ
نسذذبة عاليذذة مذذن الموجذذودات ( 61مليذذار دوالر) نسذذبة إلذذى القذذومي ( 21مليذذار
دوالر) ،يُمكن توظيف بعضها في اإلقتصاد "اإلنتاجي" وليس "الريعي" .علمذا أن
هذه الموجودات تشتمل على نسبة كبيرة من اإلستثمارات في قطاع البناء.
في المدى المتوسط:
يجب تخفيض كلفة اإلنتاج ،خاصة عن طريق وقف اإلحتكارات .فمذن المفارقذة أن
الدولة في لبنان هي المحت ِكذر األكبذر ،للكهربذاء والهذاتف الثابذت والخلذوي والمذاء،
إلخ ..مما يُؤدِّي إلى كلفة إنتاج مرتفعة مقارنة بدول المنطقة .وهذه الكلفذة المرتفعذة
هي أيضا نتيجة الهدر والفساد ،خاصة في مؤسسات الدولذة ،مثذل مؤسسذة كهربذاء
لبنذذان وغيرهذذا .لذذذلك  ،نطالذذب  ،فذذي المذذدى المتوسذذط ،بوقذذف الهذذدر وبخصخصذذة
اإلدارة حتى تقف هذه المؤسسات من دون مساعدة الدولذة .فهذي حتذى اآلن  ،جذزء
مما يُسذ َّمى بذـ"الدولة الحاضذنة" .صذحيح أن الخدمذة فيهذا تذدهورت بسذبب الحذرب
وزاد الهذدر بسذبب المحاصصذة والمحسذوبيات  ،ولكذن إذا اتفذق المسذؤولون عنذذدنا
علذذى عذذدم التذذدخل فذذي هذذذه المؤسسذذات ،وتركهذذا إلدارتهذذا الخاصذذة وتفعيذذل أجهذذزة
الرقابة فيها،نبدأ عندها خطوة األلف ميل.
في المدى البعيد:
يجب تحقيق اإلنماء المتوازن ،بحيث نعطي كذل قطذاع حقذه وكذل منطقذة حقهذا فذي
النمو واإلنماء ،من خالل التعاون المستمر بين القطاع الخاص والقطاع العذام .فذإذا
وجَّهنا القطاع الخاص نحو مشاريع كبيرة ،خاصة فذي الصذناعة والزراعذة ،تكذون
ذات منافع عاليذة ومخصصذة للتصذدير ،أمكذن اإلسذتفادة مذن اقتصذاد الحجذم .وهنذا
نطالذذب بمزاوجذذة القطاعذذات .فالصذذناعة الغذائيذذة ،مذذثال ،تفيذذد الصذذناعة والزراعذذة
معذذا ،ومعظذذم هذذذه الصذذناعات يعتمذذد علذذى عمالذذة مكثفذذة ،ممذذا يذذؤدي إلذذى تخفذذيض
معذذدالت البطالذذة ،خاصذذة فذذي المنذذاطق .ونطالذذب أيضذذا باإلسذذتثمار فذذي صذذناعة
التكنولوجيا والمعلومات ،ربما مذن خذالل الذدخول فذي سذوق عربيذة مشذتركة تفذتح
أمذذام لبنذذان أسذذواقا كبيذذرة ،فيسذذتطيع بذذذلك زيذذادة صذذادراته واإلسذذتفادة كذذذلك مذذن
اقتصاد الحجم .ونحن نطالب أيضا بتعاون القطاع العام والقطاع الخاص فذي إطذار
توجيه طالب المدارس والجامعات نحو اختصاصات جديدة يتطلبها السوق اللبناني
في المدى البعيد ،مثذل التخصب ذص فذي الزراعذة والصذناعة الحديثذة ،واإلبتعذاد عذن
اختصاصات تقليدية ،مثل الطب والمحاماة والهندسة المعمارية.
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المشكلة الثانية :الطبقة الحاكمة ،المحاصصة ،الرشوة ،الفساد.
مذذن المضذذحك المبكذذي أن يشذذكو المسذذؤولون مذذن الواقذذع اإلقتصذذادي  ،وهذذو مذذن
مسؤوليتهم .إنها  ،لألسف ،صورة واقع الحكم سابقا وحاضذرا منذذ انتهذاء الحذرب.
ولقد كانت لهذا الواقع إنعكاساته السلبية على اإلقتصذاد اللبنذاني الذذي تشذ َّوه إذ نمذا
بشذذكل عجيذذب فذذي بعذذض المجذذاالت وتراجذذع بشذذكل كذذارثي فذذي مجذذاالت أُخذذرى.
فالمسؤولون ،مثال ،يُهاجمون الطائفية السياسية ولكن يفعلون عكس مذا يُنذادون بذه.
فلقذذد تكرَّسذذت الطائفيذذة السياسذذية بعذذد الحذذرب ،وتُرجمذذت بالممارسذذة إلذذى طائفيذذة
إقتصذذادية عذذن طريذذق المحاصصذذة وتوزيذذع المغذذانم والمؤسسذذات .فشذذركة الميذذدل
إيست ،مثال ،تحت رعاية الرئيس الفالني ،وشركة إنترا تحت رعايذة رئذيس آخذر،
وكازينو لبنان تحت رعاية رئيس ثالث ،إلخ ..فالدولة قذد سذارت بعذد الحذرب  ،وال
تزال ،على أسذاس الطائفيذة السياسذية ،والعشذائرية ،والمحسذوبية والمذال السياسذي.
أما المصلحة العامة ،فمغيَّبة لصالح المصالح الخاصة .كذلك كانت غائبة السياسات
اإلقتصادية التي تهذدف إلذى التنميذة المسذتدامة .فذازدادت الرشذوة والفسذاد ،وتنذامى
الدين العام حتى فقدت الدولة القدرة على السيطرة عليه ،وتضذارب الخذاص بالعذام
ممذذذا أضذذذ َّر بمؤسسذذذات الدولذذذة وأدى إلذذذى شذذذللها وعذذذدم قذذذدرتها علذذذى اإلصذذذالح.
وتدهورت البيئة وصذار اإلقتصذاد تحذت رحمذة السياسذة والترويكذا والمحاصصذة.
وفشل اإلصالح اإلداري ،وتفاقمت المشاكل اإلجتماعية وسوء توزيذع الذدخل ،كمذا
زادت الهجرة الداخلية ،وارتفع معذ َّدل البطالذة ،واسذتفحلت الهجذرة الخارجيذة وزاد
الفقر ..فبعد الحرب ،تنامت ثقافة اإلقتصاد بالتراضذي وبذات للكذل رئذيس أو وزيذر
أو مسؤول صندوق خاص به ...
ما هي الحلول التي يطرحها حزب الحوار في هذا المجال ؟
في المدى القريب:
لقذذذد ثبذذذت للمذذذواطن العذذذادي ،وبذذذدون اللجذذذوء إلذذذى نظريذذذات علميذذذة ودراسذذذات
وإحصاءات ،أن نوعية الحكم والحكام  ،وطريقة الحكم ،هما أهم عامل من عوامذل
تحقيق التنمية المستدامة أو عدم تحقيقها .لذلك ،نحن نرى أننا في بحاجة إلذى حكذام
جُدد يصلون إلى السلطة عبر انتخابات حرَّة ونزيهة وبفضل قانون انتخابات عادل
للجميذذع .ولكذذن ،فذذي المرحلذذة الحاليذذة ،ال ب ذ َّد للحكذذام مذذن الوصذذول إلذذى قناعذذة بذذأن
يعملوا سويَّة بهدف تحقيق التنمية المسذتدامة .وهذذا التعهبذد يبذدأ بتطبيذق المسذؤولين
جميعهم ،من رئيس الجمهورية إلى أصغر موظف في الدولذة ،قذانون اإلثذراء غيذر
المشذذروع ،وذلذذك مذذن أجذذل وقذذف الهذذدر والرشذذوة والمحاصصذذة ..كذذذلك ،نطالذذب
بالعمذذل علذذى القضذذاء علذذى الفسذذاد والرشذذوة ،وعلذذى المحاصصذذة وعلذذى الطائفيذذة
السياسذذية ،عذذن طريذذق دمذذج المصذذلحة الخاصذذة بالمصذذلحة العامذذة فذذورا .ونطالذذب
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أيضا بإغالق جميع الصناديق التي هي جذوائز ترضذية للسياسذيين ،أو بذدمجها فذي
الموازنذذة ووضذذعها تحذذت مراقبذذة مجلذذس النذذواب ،وبتفعيذذل أجهذذزة الرقابذذة ،مثذذل
مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي ،ألنها من األجهزة التي تُساهم في ضذبط
الهدر والفساد.
في المدى المتوسط:
مذذن الضذذروري تفعيذذل المؤسسذذات وفصذذل السذذلطات .فالسذذلطة التشذذريعية تُشذذارك
السلطة التنفيذية في المحاصصة وتوزيع المغذانم فذي الموازنذات ،مذع العلذم أن مذن
واجب السلطة التشريعية مراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها لوقذف الهذدر والفسذاد.
كذلك تتد َّخل السلطة التنفيذية فذي أعمذال السذلطة القضذائية وتذؤثر علذى قراراتهذا،
مذذع العلذذم أن السذذلطة القضذذائية يجذذب أن تُحذذاكم السذذلطات األخذذرى فذذي حذذال خذذرق
القذذوانين .إن هذذذا الشذذلل السياسذذي المؤسسذذاتي ،قذذد أفضذذى إلذذى شذذلل وفوضذذى فذذي
المجال اإلقتصادي ،علما أن الحكم ال يستقيم من دون سلطة قضائية مستقلة حذرة
ونزيهة تُراقب عن بعد وتمنذع التجذاوزات الحاصذلة .فالقضذاء النزيذه هذو الضذمانة
الوحيدة لحسن سير األمور.
في المدى البعيد:
ضرورة تطوير عقد إجتماعي جديد وثقافذة إجتماعيذة جديذدة .وقذد يكذون ذلذك مذن
خذالل "طذائف" إقتصذادي يتفذذق عليذه اللبنذانيون جميعذا تحذذت قبذة البرلمذان .لذذذلك،
نطالذذب بحذذوار وطنذذي شذذامل يتنذذاول المشذذاكل والحلذذول اإلقتصذذادية ،تشذذارك فيذذه
شرائح المجتمع بأسرها وفاعلياته االقتصذادية ،مذن أربذاب عمذل ،وعمذال ،وقطذاع
عام ،وقطاع خاص ،وأكاديميين ،الخ ..وعلينذا لذذلك اعتمذاد مشذروع وطنذي شذامل
لإلصالح اإلقتصادي يتوافق عليه اللبنانيون ويصبح دسذتورا اقتصذاديا يذت بم تطبيقذه
بحسذب جذدول زمنذي ،فذال يتوقذف هذذا التطبيذق أو يتعثذذر مهمذا تغيّذرت الحكومذذات
والعهود .وتُناط هذه المهمة بذوزارة متخصِّ صذة فذي أمذور التنميذة بذوزارة موجذودة
يت بم تفعيلهذا وتكذون مهمتهذا تنفيذذ المشذروع اإلقتصذادي اإلنقذاذي الذذي يتَّفذق عليذه
اللبنانيون من خالل ممثليهم في مجلس النذواب .فذوزارة االقتصذاد ،مذثال ،يُمكذن أن
تُفعَّل وتتغير مهمتها إلى وزارة تنمية أو تخطيط .ونُشير هنا إلذى أن هذذا المشذروع
اإلصالحي اإلقتصادي ال ب َّد من أن يشتمل على مشروع إصالح إداري كبير.
المشكلة الثالثة :الدين العام ،الفؤائد عالية ،الضرائب..

46

هناك تحويالت نقدية خارجية توجَّه معظمها نحذو الذربح السذريع ،فذي قطذاع البنذاء
وفذذي سذذندات الخزينذذة .وهنذذاك ديذذن عذذام وصذذل إلذذى أكثذذر مذذن  %211مذذن النذذاتج
القذذومي المحلذذي ،وخدمذذة ديذذن وصذذلت إلذذى  3مليذذارات دوالر سذذنويا ،أي حذذوالي
 %51مذن الموازنذة ،وهذدر فذذي اإلنفذاق وصذل إلذى  %21مذذن الذدين العذام ،وثلذذث
الدين العام صُرف على مؤسسة كهرباء لبنان والكهرباء ...مقطوعذة فذي كثيذر مذن
األحيان .وقد بدأت بعض المصارف اللبنانية تتذر َّدد فذي شذراء سذندات خزينذة ،ألن
بعذذض المؤسسذذات العالميذذة خفَّضذذت مذذن تصذذنيفها  .وبحسذذب البنذذك الذذدولي ،لذذن
يستطيع لبنان أن يتجنَّب كارثة مالية تمت بد إلذى مذا ال نهايذة ،ألن الدولذة لذن تسذتطيع
الوفذذاء بخدمذذة الذذدين إلذذى مذذا ال نهايذذة .وبحسذذب بعذذض المؤسسذذات العالميذذة ،فذذإن
الـ"سواب" ليس الحل ،ذاك أن الدين العام قد يصل إلى  45مليار دوالر بعذد ثذالث
سذذنوات ( فذذي نهايذذة شذذهر حزيذذران  2114،وصذذل الذذدين العذذام اإلجمذذالي إلذذى 35
مليذذار دوالر ،منهذذا ديذذن داخلذذي بمقذذدار  ، 18،6ممذذا يُعذذادل  %53مذذن الذذدين العذذام
اإلجمالي ،و 16،4مليار دوالر دين خارجي ،ودين داخلي يُعذادل  %47مذن الذدين
العام اإلجمالي) .
إن اإلدارة النقدية واإلدارة الماليذة ،مسذؤولتان عذن تذراكم الذديون فذي فتذرة مذا بعذد
الحرب التي كانت وسيلة إثراء سريع على حساب الخزينة .فالمصذرف المركذزي،
مثال ،كان يُصدر سندات خزينذة تفذوق حاجذة الخزينذة ،وذلذك لتذأمين مسذتوى ربذح
خارق للمصذارف واألفذراد المكتتبذين فذي السذندات .وقذد قذام بتسذهيل قيذام مقاصَّذة
بالذذذدوالر بحيذذذث أمسذذذت المصذذذارف اللبنانيذذذة ُمدرجذذذة فذذذي أسذذذواق ماليذذذة خارجيذذذة
وصذذارت بحاجذذة إلذذى مزيذذد مذذن سذذندات الخزينذذة للحفذذاظ علذذى مسذذتوى مرتفذذع مذذن
األربذذاح ،ممذذا أ َّدى إلذذى د َّوامذذة ه َّدامذذة لإلقتصذذاد بسذذبب الذذدولرة المسذذتمرة والفوائذذد
العاليذذة .وقدسذذاهم المجلذذس النيذذابي أيضذذا بالذذدخول فذذي هذذذه الدوامذذة عنذذدما سذذمح
باستخدام الدوالر كعملة في الصفقات التجارية ،كما حصل في قانون إنشذاء شذركة
سوليدير إذ سمح بتحرير رأسمال هذه الشركة بالدوالر! لذلك ،نُشدِّد على استقاللية
المصرف المركزي كأساس للخروج من األزمة.
ما هي الحلول التي نطرحها في هذا المجال ؟
في المدى القريب:
المطلوب إعادة ترتيب األولويات فورا .فمذن األجذدى ،مذثال  ،أن يذت َّم اإلنفذاق علذى
الزراعة والصناعة في السنوات المقبلذة ،بذدل اإلنفذاق علذى قصذر للمذؤتمرات ومذا
شابه من إنفاق غير مج ٍد .ونطالب بتوحيد مجمل نفقات الدولة وإيراداتها فذي إطذار
موازنة واحدة ،بما في ذلك النفقات اإلستثمارية لمجلس اإلنماء والمؤسسات العامذة
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األخذرى ،والصذناديق ،كصذندوق المهجذرين وغيذذره .ونطالذب بتحديذد سذقف أعلذذى
لإلنفذذذاق ،وإجذذذراء مراجعذذذة فصذذذليَّة لإلنفذذذاق المحقَّذذذق بالمقارنذذذة مذذذع االعتمذذذادات
المشذذمولة فذذي قذذانون الموازنذذة .ونطالذذب بالح ذ ِّد مذذن الهذذدر ،مذذن خذذالل التذذدقيق فذذي
مجذذاالت اإلنفذذاق العذذادي واإلسذذتثماري لتحديذذد مذذا يُمكذذن ضذذبطه وترشذذيده مذذن هذذذا
اإلنفاق ،وتحديد ما يُمكن تأجيله ،من دون المذسِّ بموجبذات التنميذة المسذتدامة .كمذا
نطالذذب بتنسذذيق السياسذذيتين النقديذذة والماليذذة ،بمذذا يُحقِّذذق مناخذذا أفضذذل لإلسذذتقرار
اإلقتصادي ،ويُساعد في الضبط التدريجي لمعذدالت الفائذدة التذي تذؤثر مباشذرة فذي
كلفة ال َّدين العذام .ونشذير هنذا إلذى أن بعذض المؤسسذات العالميذة كانذت طالبذت بمذا
يُس َّمى "عالج ال َّ
صدمة" ،لكننذا ال ننصذح بهذذا العذالج ألنذه يتطلذب انهيذارا سذريعا
للعملة الوطنية كما يُؤدِّي إلى كوارث إجتماعية كبيذرة .وتجذدر اإلشذارة فذي هذذا
المجذذال  ،إلذذى أن بعذذض هذذذه المؤسسذذات تُقذدِّر السذذعر الحقيقذذي للذذدوالر األميركذذي
بحوالي  3111ليرة .لذلك  ،فإن انهيار الليرة من سعر  1511ل.ل .للدوالر الواحد
إلى  3111ل.ل .يُشذكل كارثذة إجتماعيذة ال تُحمذد ُعقباهذا .ولذذلك  ،نطالذب بوضذع
سذذذقف لإلنفذذذاق غيذذذر المجذذذدي ،مثذذذل مخصَّصذذذات الرؤسذذذاء والنذذذواب ،وحذذذرّاس
المسذذؤولين وبطاقذذات البنذذزين للعسذذكريين ،ووضذذع سذذقف لإلنفذذاق فذذي الذذوزارات
الخدماتيذذة ،مثذذل وزارة الشذذؤون االجتماعيذذة وغيرهذذا .ومذذن الضذذروري أيضذذا نقذذل
الفائض في القطاع العذام إلذى مؤسسذات وإدارات عامذة بحاجذة إلذى مذوظفين ،مثذل
مصلحة حماية المستهلك ،وشذرطة السَّذير ودوائذر تحصذيل فذواتير الكهربذاء .وفذي
هذذذا المجذذال ،نطلذذب برفذذع أيذذدي السياسذذيين عذذن الكهربذذاء والمذذاء والهذذاتف حتذذى
تستطيع الدولة تحصيل إيراداتها كاملة من هذه الخدمات .وبإمكان هذه المؤسسات،
ولو متذأ ِّخرة ،المطالبذة بحقوقهذا فذورا .لذذا علينذا تطبيذق القذوانين المرعيذة اإلجذراء
كلها ،خاصة في إطار مخالفات البناء وغيرها ،وذلك على الشكل التالي:
 تطبيذذذق القذذذوانين المعمذذذول بهذذذا لقمذذذع المخالفذذذات والتعذذذديات علذذذى األمذذذالك
البحرية والنهرية و على أمالك البلديات  .فهذه التعديات تغطي أكثر من 21
مليذذون متذذر مربذذع مذذن األمذذالك العامذذة النهريذذة و 8ماليذذين متذذر مربذذع مذذن
األمالك العامة البحرية .والمطلوب هو تطبيذق القذانون الصذادر سذنة 1925
كمذذا هذذو .والجذذدير ذكذذره ،أن لجنذذة تحذذديث القذذوانين النيابيذذة قذذد خرجذذت فذذي
إحدى جلساتها بنتيجة مفادها أن مردود إستثمار هذه األمالك ،إذا ت َّم تطبيقه،
يعود بـ 711مليار ليرة لبنانية سنويا ،أي ما يُعادل  451مليون دوالر ،علما
أن شركة سوليدير وحدها تشغل مساحة شاسعة مذن األمذالك البحريذة تصذل
إلذذى حذذوالي  451ألذذف متذذر مربذذع مذذن األراضذذي الناتجذذة عذذن أعمذذال ردم
البحر.
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 يجب تحصيل أموال لغرامذات المترتبذة فذي عذدد مذن المشذاريع عذن مخالفذة
أحكام القانون المتعلق بشركة سوليدير ،سواء على مسذتوى المسذاحات التذي
اسذذتحدثتها ردميذذات البحذذر ،أو عبذذر إلغذذاء المرسذذوم المتعلذذق بزيذذادة عامذذل
االسذذتثمار الذذذي استحصذذلت سذذوليدير عليذذه فذذي األيذذام األخيذذرة مذذن حكومذذة
الرئيس رشيد الصلح ،في  21تشرين األول مذن العذام  ،1992علمذا أن هذذا
المرسذذوم مخذذالف للقذذانون الذذرقم  117الذذذي أق ذرَّه مجلذذس النذذواب فذذي العذذام
 1991والقاضذذذي بذذذالترخيص لشذذذركة سذذذوليدير .وتجذذذدر اإلشذذذارة إلذذذى أن
وزارة األشذذغال العامذذة كانذذت قذذد طالبذذت بتحصذذيل  83مليذذارا و 751مليذذون
ليرة مقابل مخالفذات وتعذ ّديات متمثلذة بإلقذاء ردميّذات فذي األمذالك العموميذة
البحرية ،لكن القضاء أعفى شذركة سذوليدير مذن فعذل التعذدي علذى األمذالك
العامة ،إستنادا إلى المرسذوم رقذم  3818تذاريخ  8أيلذول  2111الذذي أجذاز
تعذذديل التصذذميم التذذوجيهي العذذام للمنطقذذة وفقذذا للخذذرائط المرفقذذة بذذه ،وسذذمح
بالتالي بردم البحيرة الواقعة بين المرفأ الشرقي والغربي من مدينذة بيذروت.
وهكذذذذا ،مذذذن الممكذذذن المطالبذذذة باسذذذترجاع حقذذذوق الدولذذذة الماليذذذة مذذذن هذذذذه
المخالفات .أما في حال َّ
تعذر على المخالفين تسديد غرامات مخالفذاتهم نقذدا،
فمن المطروح أن يتم إلزام الشركات المخالفة زيادة رأسمالها بقيمة األمذوال
التي ربحتهذا جذراء هذذه المخالفذات ،وإعطذاء الدولذة أسذهما بقيمتهذا ،تحملهذا
شذذركة هولذذدنغ تملذذك الدولذذة ،فذذي مرحلذذة أولذذى ،كامذذل أسذذهمها .وهذذذا يُتذذيح
للدولة استعمال ريع أو حصيلة بيع هذه األسهم لتخفيض الدين العام.
 يجذذب أن يُصذذار إلذذى تحديذذد الغرامذذات المترتبذذة علذذى المخالفذذات المذذذكورة
أعاله ،باإلستناد إلى سعر المتر المربع الرائج في المنطقذة المعيَّنذة .علمذا أن
اعتمذذاد  1993/1/1كتذذاريخ افتذذراض لحصذذول تلذذك المخالفذذات ،يُذذؤ ِّدي إلذذى
اسذذتفادة الدولذذة مذذن أمذذوال طائلذذة عذن األعذذوام السذذابقة ،خصوصذذا أن معظذذم
اإلشذذغاالت حصذذلت بذذين  1975و .1991كمذذا أن بعذذض التذذراخيص التذذي
منحتهذذا الحكومذذة بإشذذغال أمذذالك بحريذذة مذذا بذذين  1995و  ، 2111قذذد جذذاء
خاليذذا مذذن الذذنص الصذذريح علذذى بذذدل اإلشذذغال  ،وت ذ َّم اإلكتفذذاء بتحديذذد هذذذه
البدالت اسذتنادا إلذى المرسذوم الذرقم  2522/92السذاري المفعذول ،ممذا أ َّدى
إلى خفض قيمة البدالت المفروضة .وال ب َّد من عدم التفريق فذي االمتيذازات
بين المؤسسذات الكبذرى التذي تسذتوفي شذروط المرسذوم  1/48والمؤسسذات
الصغرى والمتوسطة التي ال تتعدى مساحة العقار الخاص بها العشرة آالف
متر.
في المدى المتوسط:
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من الواجب اعتماد سياسة ضريبية جديذدة وحديثذة .ذاك أن التشذريع الضذريبي فذي
لبنان هذو مذزيج مذن إرث السذلطة العثمانيذة والقذوانين الفرنسذية الموروثذة مذن أيذام
االنتذذداب .فغالبيذذة اإليذذرادات ذات الطذذابع الرَّيعذذي معفذذاة قانونذذا مذذن الضذذريبة .كمذذا
نشير إلذى أن عذبء الضذريبة مذو ّزع بطريقذة غيذر عادلذة بذين الضذرائب المباشذرة
( )%21والضذذرائب غيذذر المباشذذرة ( .)%81ونالحذذظ أن لبنذذان يُع ذ بد فذذي مصذذاف
الدول ذات االقتطاع الضريبي المعتدل بالنسبة إلذى النذاتج القذومي ( .)%13لذذلك،
نُطالذذب بتحذذديث القذذوانين الضذذذريبية ،ولذذو أ َّدى ذلذذك إلذذذى إلحذذاق الضَّذذرر بشذذذبكة
المصالح القائمة ومواقع التبذير .فمن الضروري توسذيع الوعذاء الضذريبي وزيذادة
عذذدد المكلَّفذذين .كمذذا يجذذب تحذذديث أسذذاليب تذذدقيق التصذذاريح الضذذريبية وتفعيلهذذا ،
وإعادة تنظيم مناهج التدقيق لدى الذدوائر الضذريبية .ويجذب منذع اإلنفذاق الذذي يذت بم
مذذذن خذذذارج الموازنذذذة ،ومكننذذذة النظذذذام المذذذالي وتحذذذديث األطذذذر العامذذذة للمحاسذذذبة
العمومية .فباإلمكذان اسذتحداث ضذرائب جديذدة ،أو زيذادة نسذب ضذرائب موجذودة
خاصذذة علذذى الشذذركات واألفذذراد مذذن ذوي الذذدخل المرتفذذع ،ممذذا يذذؤدِّي إلذذى زيذذادة
العذذذبء الضذذذريبي ،حتذذذى لذذذو وصذذذل هذذذذا العذذذبء إلذذذى حذذذوالي  %41مذذذن النذذذاتج
اإلجمذذالي ،كمذذا فعلذذت إيطاليذذا .ويجذذب إصذذالح ماليذذة البلذذديات وماليذذة الصذذندوق
الوطني للضمان االجتماعي ووقف الهدر فيذه ،خاصذة بتحذديث اإلدارة ومكننتهذا ،
عذال جديذد لتذدريب مذوظفي الدولذة .فالدولذة بحاجذة إلذى تجميذع
وربما بإقامة معهد
ٍ
إيراداتهذا مذن كذذل حذدب وصذوب .وفذذي هذذا اإلطذار ،ومذذن أجذل زيذادة اإليذذرادات،
نُطالب بفرض مع َّدل أعلذى لضذريبة الذدخل علذى المصذارف ،خاصذة بعذد األربذاح
الجنونيذذة التذذي جنتهذذا المصذذارف وص ذرَّحت بهذذا .كمذذا أن هنذذاك حاجذذة إلذذى فذذرض
ضذذريبة علذذى فائذذدة سذذذندات الخزينذذة ،خاصذذة إذا اكتتبذذذت بهذذا مؤسسذذات كبيذذذرة،
كالمصذذارف ،وبفذذرض ضذذرائب علذذى معاشذذات مذذوظفي الدولذذة المرتفعذذة .وهنذذا
نُطالب بإعادة النظر في سلسة الرتب والرواتب في القطاع العام لتأمين العدالذة فذي
دوائذذره ومؤسسذذاته بأسذذرها .إشذذارة هنذذا إلذذى أنذذه باإلمكذذان إلغذذاء الضذذرائب غيذذر
المباشرة ،مثل الضريبة على القيمة المضافة الـ TVAعلى معظم السلع التي تذؤثِّر
في ذوي الدخل المحدود .ويمكن زيادتها ،في المقابل ،علذى الكماليذات التذي يسذتفيد
منها ذوو الدخل المرتفع ،كما تفعل معظم الذدول األوروبيذة التذي تفذرض الضذريبة
على القيمة المضافة .ونقترح أيضا إستحداث ضرائب جديذدة ،مثذل الضذريبة علذى
فوائذذد سذذندات الخزينذذة التذذي اشذذترتها المصذذارف ،وأيضذذا إسذذتحداث ضذذريبة علذذى
ارتفاع قيمة الموجودات ،مثل األبنية والشقق التي تملكها المصارف.
في المدى البعيد:
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إن الخروج من الحلقذة المفرغذة للمديونيذة ،ال يتحقَّذق إالّ بواسذطة تطذوير التصذنيع
والتصذذدير ،كمذذا فعلذذت دول نمذذور آسذذيا (مثذذل كوريذذا الجنوبيذة) .فذذنحن بحاجذذة إلذذى
شذذراكة طويلذذة األمذذد بذذين القطذذاعين العذذام والخذذاص ،تهذذدف ،أوال ،إلذذى تخفذذيض
الفوائذذد التذذي هذذي عاليذذة بسذذبب المنافسذذة مذذع الفوائذذد التذذي تذذدفعها سذذندات الخزينذذة.
ويجب أن تتوجَّذه المصذارف نحذو اإلسذتثمار فذي قطاعذات إنتاجيذة ،مثذل الصذناعة
والتصدير ،وبعيدا عن سندات الخزينة .وما الفوائذد العاليذة إالّ نتيجذة انعذدام فاعليذة
البورصة والسوق الثانية (أو الثانوية) التي هي سوق األسهم وسوق السذندات .كمذا
أن الذذدولرة المسذذتمرة لإلقتصذذاد الذذوطني ،هذذي عامذذل مذذن عوامذذل ارتفذذاع الفوائذذد،
بسبب ارتفاع نسبة المخاطر على الليرة .لذلك ،نُطالذب بتحذديث القطذاع المصذرفي
والمذذالي ،وتفعيلذذه وإخراجذذه مذذن حلقذذة السَّذذندات والذذدولرة إلذذى حلقذذة أخذذرى مذذن
اإلستثمار البعيد .فالقطاع الخاص اللبناني لم يدخل بعد حلبذة المنافسذة الدوليذة ،وال
يذذزال يعذذيش فذذي مؤسسذذات فرديذذة وعائليذذة صذذغيرة الحجذذم ال يمكنهذذا المنافسذذة فذذي
إطار العولمة .فتركيا مثال،التي فيها مؤسسذات فرديذة وعائليذة ،نجحذت فذي الحفذاظ
على هذه البيئة العائلية ولكذن الشذركات فيهذا تح َّولذت إلذى شذركات عمالقذة تنذافس
غيرها في إطار العولمة .لذلك ،مذن الضذروري تحذديث البورصذة والسذوق الثانيذة
وتفعيلهما ،حتى تستطيع هذه المؤسسات تكبير رأسمالها بواسطة طذرح للمذواطنين
أسذذهم جديذذدة فذذي السذذوق  .فزيذذادة الذذواردات ال تذذت بم إالّ مذذن خذذالل زيذذادة النشذذاط
اإلقتصذذادي ،عبذذر إنشذذاء مؤسَّسذذات كبيذذرة فذذي المجذذاالت جميعها،مثذذل المصذذارف
والمصذذانع والمؤسَّسذذات الزراعيذذة إلذذخ  ...وفذذي هذذذا اإلطذذار ،نُطالذذب بخصخصذذة
المؤسَّسات ،مثل مؤسَّسة كهرباء لبنان .فحتى المؤسَّسات الخاصة فذي لبنذان ليسذت
مخصخصة حقيقة  ،ألن ملكية غالبيتهذا محصذورة بذاألفراد والعذائالت .لذذلك ،فذإن
تفعيل البورصة تفعيال جديا ،وتشجيع المؤسسات الخاصذة علذى طذرح أسذهمها فذي
متنذذاول المذذواطنين ،تُشذذكالن خطذذوة ضذذرورية قبذذل البذذدء بخصخصذذة مؤسَّسذذات
الدولذذة .وعنذذدما تكبذذر هذذذه المؤسَّسذذات ،يُمكنهذذا اإلسذذتفادة مذذن اقتصذذاد الحجذذم الذذذي
يُن ِّمي النشاط اإلقتصادي ويزيد من واردات الدولة.
أمذذا بالنسذذبة إلذذى الخصخصذذة،فيمكن تطبيقهذذا علذذى مؤسسذذات الدولذذة ،مثذذل
الكهربذذاء والمذذاء والهذذاتف إلذذخ  ...بشذذرط أن تكذذون هذذذه الخصخصذذة شذذفافة وفذذي
متنذذاول المذذواطنين .وفذذي هذذذا اإلطذذار ،نقتذذرح خصخصذذة الكهربذذاء ،بحيذذث تقذذوم
معامذذل أو مؤسسذذات كهربذذاء مسذذتقلة فذذي المناطق،ممذذا يُذذوفِّر علذذى الدولذذة عذذبء
مؤسَّسة الكهرباء وخسارتها المستمرة والمستفحلة.
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تلوث
المشكلة الرابعة :مشاكل إجتماعية :فقر ،بطالةُّ ،
من أسباب الحرب اللبنانية أن السلطة السياسية ،في حينهذا ،لذم تُعذر اهتمامذا للواقذع
اإلجتمذذاعي للسياسذذات اإلقتصذذادية .وهذذذا األمذذر تك ذرَّر بعذذد الحذذرب ولكذذن ب ذوتيرة
أعلذذى .فذذالهجرة الداخليذذة زادت ،والبطالذذة ارتفعذذت .والهجذذرة الخارجيذذة اسذذتفحلت،
والفقر انتشر .فمعظم الدراسات تشير إلى أن عبء اإلعمذار فذي العقذد الفائذت وقذع
على ذوي الدخل المحدود .فمستوى الدخل في العام  ،1997كان أق ّل منه فذي العذام
 ،1966واألجور في التسذعينات ومذا بعذد ،مذا زالذت أقذ ّل  4مذرّات مذن معذدلها فذي
السذذبعينات  .وتشذذير بعذذض الدراسذذات إلذذى أن  %41مذذن السذذكان ال يسذذتفيدون مذذن
الضمان الصحي ،وأن  %31من العائالت إعتمدت على الديون لس ّد حاجاتها .وفي
السبعينات ،أي قبل انذدالع الحذرب ،كذان  %21مذن اللبنذانيين يسذتأثرون بذـ%61
من الدخل والثروة .أما بعذد الحذرب ،فنعتقذد أن سذوء توزيذع الذدخل والثذروة تفذاقم.
فهنذذاك دراسذذات تشذذير إلذذى أن  %2.4مذذن المذذودعين كذذانوا يملكذذون سذذنة 1992
نسبة %41من الودائع ،أما في سنة  2112فأصبحوا يملكون مذا نسذبته  % 61مذن
الودائذذع .وهذذذا دليذذل سذذاطع علذذى تمركذذز الثذذروة أكثذذر فذذأكثر فذذي أيذذدي قلّذذة مذذن
اللبنانيين .وتجدر اإلشارة هنا إلى أن كلفة المعيشة في لبنذان مرتفعذة جذدا .فبحسذب
دراسات أجرتها مؤسَّسات عالميذة ،تُعتبذر بيذروت أغلذى مدينذة فذي العذالم العربذي.
وتشذير دراسذات أخذرى إلذى أن الحذد األدنذى لألجذور يجذب أن يكذذون  611دوالر
أميركذي فذي الشذهر ،بينمذا هذو اآلن  211دوالر أميركذي فقذط ،ممذا يعنذي أن نسذذبة
عالية من الشعب تعيش تحت خط الفقر .وما زاد األمور سوءا ،السياسذة الضذريبية
للدولذذة ،وخاصذذة بعذذد عذذدم قذذدرتها علذذى السذذيطرة علذذى الذذدين العذذام ،و علذذى أخذذذ
حقوقها من النافذين والزعماء واألقوياء .لذلك ،توجهت الدولة إلذى الضذرائب غيذر
المباشرة التي تصذيب ذوي الذدخل المحذدود .والدولذة تخسذر إيذرادات هائلذة بسذبب
عجزها عذن جبايذة الضذرائب .فهنذاك ،مذثال ،خسذارة حذوالي مليذاري دوالر سذنويا
بسبب عدم جباية الضرائب على ال َّدخل وعدم تحصذيل فذواتير الكهربذاء .وكذل هذذا
يذنعكس سذذلبا علذذى مجذذاالت أخذذرى ،مثذل الصذذندوق الذذوطني للضذذمان اإلجتمذذاعي،
ويُساهم في استفحال وضع المواطنين اإلجتماعي السيئ.
ما هي الحلول لهذه المشاكل اإلجتماعيّة ؟
في المدى القريب:
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من الضروري جدا إعادة توزيع الدخل والثروة ،لكن هذذه العمليذة بطيئذة جذدا .فلذو
ق َّررت الدولة إعادة توزيع الدخل اآلن ،فلن تظهر فوائد هذا األمر إالّ بعد عشرين
سنة .لذلك ،نُطالب بالبدء فورا في عملية إعادة توزيذع الذدخل التذي تفيذد الغنذي قبذل
الفقير! فعندما تتوزع الثروة على الجميع بطريقة عادلذة ،تزيذد القذوة الشذرائية عنذد
طبقات المجتمع كافة  ،ويكبر حجم اإلقتصاد ،وتزداد مداخيل األفراد والمؤسسات،
وحتى إيرادات الدولة تزيد أيضذا! وبالفعذل ،هذذه خالصذة نظريذة جذون كينذز التذي
وضعها سنة  ،1936والتذي أخرجذت العذالم مذن الركذود االقتصذادي الذذي بذدأ عذام
 .1929فقد برهن كينز أن الركود سببه "قصور الطلب" ،ربَّما بسبب ضعف القوة
الشرائية عند الطبقات الفقيرة والمتوسطة .فإذا أعدنا توزيع الدخل لمصلحة الفقراء
والطبقذذة الوسذذطى ،زادت القذذوة الشذذرائية لذذديهم ،وزاد الطلذذب وزاد النذذاتج القذذومي
المحلِّي .ولهذه األمور ،نُطالب بإعادة توزيع الدخل.
في المدى المتوسط:
مذذن الواجذذذب زيذذذادة التقذذذديمات اإلجتماعيذذة للطبقذذذات الفقيذذذرة والمتوسذذذطة ،بشذذذكل
تذذدريجي ،ربَّمذذا بعذذد أن نلحذذظ تحسذذنا تذذدريجيا فذذي موازنذذة الدولذذة وانخفذذاض الذ َّدين
العذذام .وهنذذا نطالذذب بتعذذاون القطذذاع الخذذاص مذذع القطذذاع العذذام فذذي هذذذه التقذذديمات،
وربمذذا عبذذر إنشذذاء مذذدارس شذذبه مجانيذذة ،ومستوصذذفات شذذبه مجانيذذة ،خاصذذة فذذي
المنذذاطق ،وأيضذذا بتوزيذذع أغذيذذة وأدويذذة شذذبه مجانيذذة ،خاصذذة إذا اشذذترت الدولذذة
الفذذائض الزراعذذي الذذذي يُعذذاني منذذه معظذذم المذذزارعين .ويمكذذن لهذذذه الشذذراكة بذذين
القطاع الخذاص والقطذاع العذام أن تتوسذع لتشذمل إنمذاء المنذاطق ومسذاعدة أهاليهذا
للبقاء في تلك المناطق ،من خالل تدريبهم على وظذائف أو اختصاصذات جامعيذة
يتطلبها السوق اللبناني وتوجيههم إليها ،مثل اإلختصاصات في الهندسذة الصذناعية
والهندسذذة الزراعيذذة وغيرهذذا ،وأيضذذا بإنشذذاء مؤسسذذات زراعيذذة ـ صذذناعية ذات
عمالذذة مكثفذذة لتخفذذيض نسذذبة البطالذذة فذذي المنذذاطق .وتجذذدر اإلشذذارة إلذذى أنذذه يجذذب
اض ومؤسسات صغيرة ،صذناعية وزراعيذة ،ودعذم
تشجيع العمال على امتالك أر ٍ
هذذذه المؤسسذذات ليبقذذى المذذواطن فذذي منطقتذذه وأيضذذا للح ذ ِّد مذذن الهجذذرة الداخليذذة
والخارجية.
في المدى البعيد:
نطالب بسياسذة عماليذة شذاملة بعيذدة المذدى تضذعها وزارة العمذل .ويجذب أن تقذوم
الذذوزارة بمسذذح خذذاص شذذامل للعمالذذة ،علذذى أن يكذذون هذذذا المسذذح روتينيذذا تقذذوم بذذه
الوزارة بالتعاون مع مديرية اإلحصذاء المركذزي .ويجذب إيجذاد سذوق عمذل فاعذل
لتقصير فترة البحث عن العمل .وهنا نطالب بتفعيل الوكالة الوطنية لإلستخدام التي
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ال تُغطِّي حاليا سذوى بيذروت الكبذرى ،وحتذى بشذكل غيذر فاعذل .لذذا نُطالذب بذدعم
إنشاء وكاالت استخدام أخرى خاصة وعامة .كما نُطالب بتحديد فرص العمل ،مذن
خالل وسائل اإلعالم واإلنترنت ،وبتخصيص برامج للعمالة الشذبابية .كمذا نُطالذب
بوضع سياسات تح بد مذن النذزوح الريفذي ،عبذر دعذم التنميذة اإلقليميذة فذي المنذاطق
الفقيذذرة ،وربمذذا بواسذذطة قذذروض صذذغيرة ومتوسذذطة لتشذذجيع اإلسذذتثمارات عبذذر
المركزيذذة إداريذذة .ويجذذب إعذذادة النظذذر بقذذوانين العمذذال األجانذذب ،وعذذدم السذذماح
باستقدام ي ٍد عاملة أجنبية إالّ بعد التأكد من عدم وجذود عمالذة وطنيذة صذالحة للقيذام
بعملها ،وبمعاقبة المؤسَّسات التي ال تلتذزم بهذذه القذوانين .ونطالذب بتعذاون القطذاع
الخاص والقطاع العام من أجذل وضذع دراسذات جديذة لمذا تتطلبذه سذوق العمذل فذي
كذاف وال يرتكذز
المستقبل .فما زال توجيه الطالب فذي المذدارس والجامعذات غيذر
ٍ
على أسس علمية .وهنا نشير إلى أن كثرة الجامعات في لبنذان ،سذتؤدِّي إلذى بطالذة
مقنَّعة إذا لم يتم توجيه الطالب نحو اختصاصات جديدة يتطلبها السوق اللبناني فذي
المدى البعيد.
وأخيرا وليس آخرا ،نُشدِّد على ضذرورة عقذد اتفاقذات واضذحة وعادلذة بذين
لبنان وسوريا لناحية تنظيم العمالة السورية في لبنان ،مما يُسذاعدنا ،فذي المسذتقبل،
على بناء مج َّمعات صناعية ـ زراعية في مناطق مخصَّصة للتصدير .ونُطالب فذي
هذا المجال ،بمعاملة العمال اللبنانيين في سذوريا بالمثذل ،بحيذث يُسذمح لهذم بالعمذل
داخل سوريا مما يؤدي إلى تكامل إقتصذادي حقيقذي وعميذق بذين البلذدين .ونُطالذب
كذذذلك بتطبيذذق القذذوانين ،خاصذذة الضذذريبية منهذذا وتلذذك العائذذدة للصذذندوق الذذوطني
للضمان اإلجتماعي ،على العمال غير اللبنذانيين جمذيعهم الذذين يعملذون فذي لبنذان،
من ناحية دفع الضرائب والرسوم.
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في اإلصالح اإلجتماعي والتربوي
المشكلة األولى :دور المرأة ومكانتها في المجتمع اللبناني
إن المنظمذذات التذذي تُناصذذر المذذرأة ،لهذذا رؤيذذة حديثذذة لذذدور المذذرأة والرجذذل
والتَّساوي بينهما في الحقوق والواجبات .ولقد شاركت هذذه المنظمذات بذالمؤتمرات
العالمية األربعة ،وال سيّما مؤتمر بيبنيغ .وهي تأثّرت بأهذداف المذؤتمرات وتبذادل
الخبرات والمعلومات،كما ازداد الوعي لدى بعضها ألهمية إدماج المرأة في عملية
التنمية ،بما يُحقق النهوض بها ،ويُحسِّن أوضاعها ومركزهذا فذي المجتمذع ،ويُؤكذد
على دورها الفاعل في الحياة العامة وزيادة مشاركتها في عملية التنمية.
إن القوانين اللبنانية التي تُعنى بشؤون المرأة ،هي التالية:
 1ـ الحقوق السياسية ،سنة 1953.
 2ـ المساواة في اإلرث (لغير المح َّمديين) ،سنة 1959.
 3ـ حق المرأة في خيار الجنسية ،سنة .1961
 4ـ حرية التنقل ،سنة .1974
 5ـ إلغاء األحكام المعاقِبة لمنع الحمل ،سنة .1983
6ـ توحيد سن نهاية الخدمذة للرجذال والنسذاء فذي قذانون الضذمان االجتمذاعي ،سذنة
.1987
 7ـ اإلعتراف بأهلّية المرأة للشهادة في السجل العقاري ،سنة 1993
 8ـ اإلعتراف بأهليَّذة المذرأة المتزوجذة لممارسذة التجذارة دون إجذازة مذن زوجهذا،
سنة .1994
 9ـ حق الموظفة في السذلك الدبلوماسذي ،التذي تتذز ّوج مذن أجنبي،بمتابعذة مهامهذا،
سنة 1994
 11ـ أهلّية المرأة المتز ّوجة فيما يتعلّق بعقود التأمين على الحياة ،سنة .1995
 11ـ إبرام إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،سنة .1996
-12المساواة بين المضمون والمضمونة إزاء األوالد ،فيما يتعلّق بتقديمات ضذمان
المرض واألمومة والتعويضات العائلية ،سنة .2111
 13ـ المساواة بين الموظفذة والموظذف مذن تقذديمات تعاونيذة مذوظفي الدولذة ،سذنة
.2111
 14ـ تخفيف العذر المحلِّل لجريمة الشرف ،سنة .1999
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إال أن المشاكل التي ال زالت عالقة في هذا اإلطار  ،تتمثّل بما يلي:
 1ـ اإلسذذتفادة مذذن وسذذائل اإلعذذالم واإلتصذذال ،للتوعيذذة بقضذذايا النذذوع اإلجتمذذاعي
والتعريف بها.
2ـ إيجاد آلية للتنسيق مع البرلمذان ،إلدمذاج قضذايا النذوع اإلجتمذاعي فذي األنشذطة
والبرامج الرسمية.
َّ
ذجيعهن ،خاصذذة
 3ـ ذ إدراج قضذذية النذذوع فذذي عمليذذة التنميذذة ،لتذذدريب النسذذاء وتشذ
َّ
منهن في المدن واألرياف ،على اإلنضمام إلى قواعد شعبية تحمذل أهذدافا
الفقيرات
إقتصادية واجتماعية.
 4ـ إلغاء العذر المحلِّل لجريمة الشرف.
 5ـ إصدار قانون يمنح الجنسية ألوالد المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي (بمذا أن
لبنان قد وقَّع ،سنة  ،1996اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).
 6ـ إقرار قانون الزواج المدني اإلختياري.
 7ـ إقرار قانون حماية المرأة من العنف.
 8ـ السماح بمشاركة المرأة للرأي في العمل السياسي.
فالمرأة اللبنانية غائبة عن المراكز السياسذية واإلداريذة ،ويكذاد يكذون تمثيلهذاعلى
رأس اإلدارة اللبنانية شبه رمزي .كما تغيذب المذرأة فذي لبنذان عذن مراكذز سياسذية
هامة ،وهي وإن تمثّلت كنائب في البرلمذان ،فذإن ذلذك يذت ّم عبذر المحدلذة التذي يقذوم
بها السياسيون المتنف ِّذون .لذلك ،ال ب ّد من إعادة النظذر فذي هذذه المسذألة ،سذيّما وأن
نسبة النساء المتعلّمات تعليما عاليا تكاد تُضاهي نسبة الرجال .وفي حذين أن لبنذان
يفخر بأنه من أكثر البلدان العربية تمسبذكا بالديمقراطيذة والحريذة ،نذرى أنذه ال زال
هنالك تمييز وإجحاف في ح ّ
ق المرأة اللبنانية ،وبالتحديد في مجال العمل في الشأن
العذذام ،إذ لذذم تتقذذدم الحكومذذات ال ُمتعاقبذذة ،منذذذ االسذذتقالل حتذذى اتفذذاق الطذذائف ،بذذأي
شذذيء فذذي هذذذا الموضذذوع ،باسذذتثناء حكومذذة الذذرئيس كرامذذي الحاليذذة ،س ذيّما وأن
البلدان العربية المحيطة قد بدأت منذ سنوات بالنظر في هذا األمذر .فالعذالم العربذي
يشهد اليوم تعيين عدد كبيذر مذن السذفيرات والمستشذارات والذوزيرات ،فذي خطذوة
تُعتبر فاتحة للمشاركة الفعلية والفاعلة للنساء.
ما هي الحلول التي يطرحها حزب الحوار الوطني في هذا المجال ؟
1ـ إعذادة النظذر فذي مسذألة تمكذين المذرأة ،والسذعي إلذى جعذل تعلذيم الفتيذات ركنذا
أساسيا في جهود التنمية.
 2ـ حماية حقوق الفتيات والتركيز على المساواة وتكافؤ الفرص.
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 3ـ إسذذتثمار قذذدرات المذذرأة ،عبذذر مشذذاركتها فذذي الذذدخل الذذوطني ،بحيذذث تُصذذبح
المساواة في المواطنة والحقوق والواجبات حقا مشروعا للمرأة  ،بالممارسة ولذيس
فقط مراعاة للصفة اإلنسانية ،ذاك أن المشاركة هي الغاية الحقيقية للوصول إلى
تنمية بشرية.
 4ـ إلغاء القوانين التي تميِّز بين المرأة والرجل .
 5ـ تفعيل دور المرأة وتعيينها في مراكز سياسية مرموقة.
المشكلة الثانية :أوضاع األطفال في لبنان
إن اإلستثمار التنموي الحقيقي يت بم عبر الطفل .فقد حذ َّددت الحكومذات عالميذا
سنة  2115سنة القضذاء علذى الفقذر والبذؤس المتزايذد الذذي يجتذاح العذالم ،وتعمذيم
التعليم اإلبتدائي ،وتخفيض معدل وفيات األطفال ومكافحة األمراض.
ولقد حقّق لبنان بعض النتائج على صذعيد التكذافؤ بذين الجنسذين فذي مجذال التعلذيم،
باعتباره خطوة ضرورية نحو مساواة المرأة والرجل .وصدر أ َّول إلتذزام للمجتمذع
الدولي بتعميم التعليم سنة  ،1948في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسذان  ،وقذد أُعيذد
التأكيد عليه فيما بعد في إتفاقية حقوق الطفل سنة  ،1989وخالل القمة العالمية من
أجل األطفال في العام .1991
وعلذذذى الذذذرغم مذذذن أن التمييذذذز بذذذين الجنسذذذين فذذذي المعتقذذذدات اإلجتماعيذذذة
صل في بعض المناطق الريفية والمدينية ،إالّ أن التعليم ومنع التسرب
والثقافية ،متأ ِّ
المدرسي هما من الحاجات الملحّة لتحقيق التنميذة المنشذودة ،ممذا يفذتح البذاب علذى
مصراعيه لمحاولة قراءة واقع األطفال في لبنان الذين يُشكلون أمذل الغذد ومسذتقبل
الوطن.
ولكن  ،ما هي أوضاع األطفال في لبنذان الذذي صذ َّدق فذي أيذار  1991علذى
اتفاقية حقوق الطفل ،وعمل على تنفيذ مبادئها وأحكامها ضمن بذرامج التزمذت بهذا
اإلدارات الرسمية والجمعيات األهلية
 1ـ لقد وقّع لبنان عام  ،1999عبر وزارة الشؤون اإلجتماعيذة ،علذى مرسذوم رقذم
 711الذذذي يتعلّذذق بحظذذر اسذذتخدام األحذذداث قبذذل إكمذذالهم سذذن السادسذذة عشذذرة أو
السابعة عشرة  ،في األعمال التي تُش ّكل بطبيعتها خطرا علذى الحيذاة أو الصذحة أو
األخذالق .ولكذذن ،ال يذزال المجتمذذع اللبنذذاني يُعذاني مذذن التسذرب ب المدرسذذي وازديذذاد
أعداد األطفال العاملين دون الرابعة عشرة .وتُشير مراجعة مؤشرات وضع الطفل
حسب المحافظات  ،إلى وجود فروقات بذارزة بذين المنذاطق ،ممذا يُثيذر التسذاؤالت
حول التنمية غير المتوازنة في المناطق اللبنانية وحتى حول الفروقات الكبيذرة فذي
الشذروط المعيشذية والصذحية التذي تعيشذها المنذاطق اللبنانيذة وحتذى بعذض األحيذذاء
والمناطق في بيروت.
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 2ـ ال ش ّ
ك في أن بعض العائالت تلجأ ،في ظلِّ الظذروف المعيشذيَّة الصذعبة ،إلذى
اإلسذذتعانة بعمذذل األطفذذال .وفذذي ظذذلِّ التطذذورات اإلقتصذذادية غيذذر المتكافئذذة التذذي
يعيشذذها العذذالم ،تتحذ ّول مشذذاكل الشذذباب اإلجتماعيذذة إلذذى أزمذذات تتف َّجذذر فذذي تعذذاطي
المخدرات والتدخين والكحول ،خصوصا مذع عذدم اإلهتمذام بإيجذاد حلذول لمشذاكل
البطالة.
 3ـ تصذذذاعد أعمذذذال العنذذذف ،وانتشذذذار السذذذرقة ،وظذذذاهرة اإلنتحذذذار التذذذي تُشذذذير
اإلحصاءات إلى أنها ،لدى الفتيان الذين يقذل عمذرهم عذن  ،18تشذهد تصذاعدا منذذ
منتصذذف التسذذعينات ،إذ بلغذذت نسذذبة الفتيذذان المنتحذذرين نحذذو  14.5فذذي المائذذة عذذام
 .1996أما األعوام مذن  1998لغايذة  ، 2111فشذهدت تأرجحذا فذي نسذبة األطفذال
المنتحرين تراوحت بين  %6,2و.%19,4
 4ـ وقد بلغذت ظذاهرة ارتكذاب جذرائم الشذرف مذن قبذل القاصذرين ،بتحذريض مذن
البذذالغين ،خمذذس جذذرائم حصذذلت بذذين األعذذوام  1998و ،2111وتراوحذذت أعمذذار
مرتكبيها بين  16و 18سنة.
 5ـ قضيَّة هجرة الشباب الذين يحاولون إيجاد منفذ للمستقبل فذي الخذارج ،ألنهذم ال
يلقذون فذي الذذوطن الرعايذة الضذذرورية والكافيذة وفذذرص تذأمين العمذذل .قذد يُقذذال إن
الهجذذرة فذذي لبنذذان طبيعيذذة إذ أن اللبنذذانيين يُهذذاجرون منذذذ القذذرن التاسذذع عشذذر طلبذذا
للمذذال أو للحريذذة ،لكذذن الواقذذع اإلجتمذذاعي واإلقتصذذادي أخذذذ يُطذذال فئذذات المجتمذذع
وشرائحه وطوائفه بأسرها ،مما يد ب
ق ناقوس الخطر حول هجرة الكفاءات واألدمغة
التي تجد من يحضنها في بالد اإلغتراب.
ما هي الحلول التي نقترحها لمعالجة هذه اآلفة ؟
 1ـ وقايذذة األطفذذال الذذذين يُعذذانون مذذن ظذذروف صذذعبة ،مذذن دخذذول سذذوق العمذذل
باكرا ،عن طريق سحب المئذات مذنهم مذن سذوق العمذل وتذأمين مذأوى لهذم ،ودعذم
عذذائالت األطفذذال العذذاملين مذذن خذذالل تذذأمين مصذذادر دخذذل بديلذذة .وهنذذا يذذأتي دور
منظمات المجتمع المذدني  ،بالتعذاون مذع وزارة الداخليذة والعذدل ،لحمايذة األطفذال
مذذن االسذذتغالل  ،حتذذى نتفذذادى مذذا يحصذذل معهذذم فذذي معظذذم البلذذدان ،حيذذث يجذذري
اإلفادة من أوضاعهم الفقيرة لجرِّ هم إلى اإلنحراف.
 2ـ إيجاد متنفَّس لألطفال للتسلية المفيدة ،كالنوادي الرياضية والكشفية والمخيمذات
الصيفية.
 3ـ النظر فذي مسذتقبل الشذباب ،عبذر إيجذاد فذرص عمذل لهذم فذي القطاعذات كافذة،
وتفعيذذل القطاعذذات المنتجذذة التذذي لذذم تعذذد تذذدعمها الحكومذذة ،كالزراعذذة والصذذناعة
والمهذذن الحرفيذذة .فذذالمجتمع اللبنذذاني ،فذذي غالبيتذذه ،مجتمذذع شذذبابي ( %61هذذم مذذن
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الشباب) .وحسذب اإلحصذاءات والبيانذات الرسذمية ،فذإن نسذبة التعلذيم مرتفعذة بذين
الجنسذذين ،إذ هذذي  97للذذذكور و 95لإلناث،علمذذا أن هذذذه األرقذذام نسذذبية وتشذذمل
المرحلة اإلبتدائية فقط .
 4ـ عدم ربط السالم الذي ت ّمت المراهنة عليه في التسعينات مذن القذرن الماضذي،
بالمصالح والحاجات األساسية للشباب اللبناني ،ألن ذلك انعكذس أزمذات اقتصذادية
وديونا فرضت على الشباب واليافعين حمل أوزار خدمة الذدين  ،كمذا ترتَّذب عليذه
تقليص فرص العمل ،والخضوع لشذروط قاسذية للعمذل ،إن ُو ِجذد ،أو اإلرتمذاء فذي
البطالة.
 5ـ إطالق الحريات في ممارسة الحياة السياسية ،بعد أن جرت محذاوالت إلقصذاء
الشباب عذن التعذاطي بالشذأن العذام وطذرح قضذايا الذوطن األساسذية،كما تذ ّم تغليذب
مصذذالح فئذذات معيّنذذة مذذن السياسذذيين وإعذذادة إنتذذاج طائفيذذة الطوائذذف ،ممذذا حصذذر
الشذذذباب فذذذي مجتمعذذذات حزبيذذذة تقليديذذذة أو تج ّمعذذذات طائفيذذذة تُعيذذذد إنتذذذاج الماضذذذي
وأفكاره .في حين أن التغيير العالمي فرض تغيبرا في الوقائع السياسذية والمجتمعيذة
التي تُحتِّم اإلنفتذاح علذى الذداخل والخذارج ،ودعذم الرؤيذة الديمقراطيذة ،واإلسذتفادة
مذذن التع ّدديذذة والتنذذوع الطذذائفي والثقذذافي ،فذذي سذذبيل كسذذب أفكذذار جديذذدة لتطذذوير
الواقعين السياسي والمجتمعي.
 6ـ تشذذجيع النشذذاطات الثقافيذذة والنشذذاطات السياسذية والحزبيذذة الج ّديذذة التذذي تحمذذل
هموم الشباب وأفكارهم وتطلعاتهم لمستقبل أفضل.
 7ـ إيجاد فرص عمل للشباب .
 8ـ تشذجيع الشذباب علذى اإللتحذاق بالمنظمذات غيذر الحكوميذة التذي تُعنذى بالتنميذذة
البشرية (حقوق اإلنسان ،وحقوق الطفل ،وتمكين المرأة والديمقراطية).
 9ـ مشاركة الشباب في اقتراح الحلول والمشاريع على الحكومذة ،والضذغط عليهذا
للمساعدة في استحداث وزارة تُعنى بشؤون الشباب.
 11ـ تفعيل دور اإلعالم الشبابي الذي يطرح المشاكل االساسية للشباب اللبناني.
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النقابات
شذذ ّكلت الفتذذرة الواقعذذة بذذين أيذذار  1991وأيذذار  ،1995ذروة اإلعذذالن عذذن والدة
نقابات عمال واتحادات نقابية جديدة شكل موضذوع انتسذابها إلذى اإلتحذاد العمذالي
العذذذام مشذذذكلة كبيذذذرة فذذذي  24نيسذذذان  .1997وقذذذد صذذذدرت  8تذذذراخيص بتأسذذذيس
اتحادات ،هي:
 1ـ اإلتحاد اللبناني لنقابات السيارات العمومية ومصالح النقل في لبنان.
 2ـ إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الجنوب.
 3ـ إتحاد جبل عامل لنقابات العمال الزراعيين.
 4ـ إتحاد عمل النقابات الوطنية في الشمال.
 5ـ إتحاد نقابات عمال ومستخدمي الصناعات الورقية في لبنان.
 6ـ إتحاد نقابات عمال ومستخدمي صناعة الصلب الحديد في الجنوب.
 7ـ اإلتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في الجنوب.
 8ـ اإلتحاد العمالي اللبناني لنقابات التعدين ـ الميكانيك.
 9ـ اإلتحاد العام لنقابات العمال في جبل لبنان.
 11ـ اإلتحاد العام لنقابات المزارعين في لبنان.
وكذذان مذذن الطبيعذذي أن تكذذون والدة اإلتحذذادات العماليذذة الجديذذدة مسذذبوقة بقذذرارات
تأسيس نقابات لها ،بما في ذلك نقابات لم تنتسب جميعها إلى اتحادات عمالية.
 1ـ هنا يبرز رقم مذهل لعدد النقابات التي تأسَّست خالل  3سنوات بتذراخيص مذن
وزارة العمل ،إذ بلغ العدد  84نقابة من أصل  269نقابة قائمة فعال منذ االستقالل،
وبالتحديد منذ صدور قانون العمل اللبناني في 1946. /9 / 23
مسذوغات التأسذيس والتذرخيص
 2ـ هذا لناحيذة النقابذات الجديذدة وتراخيصذها .أمذا
ِّ
لهذا العدد الهائل منها ،فهي قطعا غير موجذودة ،وقذد يكذون المسذ ّوغ الوحيذد ،عذدم
الرغبة في أن تكون هناك مهن ال نقابات لها .وفي مطلق األحوال ،ال مسذ ّوغ لهذذا
الكم الهائل من النقابات.
ولقد تعارضت سياسة "تفريخ" النقابات مع وجوب تعذديل الهيكليذة النقابيذة ،إذ أن
أي قانون جديذد للهيكليذة النقابيذة سذيؤول حتمذا إلذى إعذادة تأسذيس الحركذة النقابيذة،
بدءا من لجنة الع َّمال على مستوى المنشأة الواحدة أو المصنع ،مرورا بنقابة ع َّمذال
المهنة الواحدة ،فاإلتحاد القطاعي ثم اتحاد المحافظة ،وصوال إلذى اإلتحذاد العمذالي
العام.
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 3ـ إن ازدواجية المعايير التذي اتبعتهذا الذوزارة فذي تلذك المرحلذة ،لذم تكذن عسذيرة
الفهم ،ولذم تخذرج أساسذا عذن الخطذة التذي رسذمتها السذلطة لمصذادرة دور اإلتحذاد
العمالي ،أو اإلتحاد نفسه ،واإلتيان بقيادة غير فاعلة .وأصال  ،ال يوجذد أي خذالف
داخل اإلتحاد العمالي العام والحركة النقابية ككل ،وال بين الحركة النقابيذة ووزارة
العمل ،حول ضرورة تعديل قانون الهيكلية النقابية.
 4ـ إن المسذألة الخالفيذة المحوريذة بذين وزارة العمذل واإلتحذاد العمذالي العذام ،وال
سذيّما فريذذق القيذذادة فذذي اإلتحذذاد ،لذذم تكذذن حذذول طبيعذذة تنظذذيم النقابذذات واإلتحذذادات
العمالية ،وال حول تركيبة الحركة النقابية ِح لرفيا ،بقدر ما كانت حذول حذدود تذد ّخل
السذذلطة ،ممثلذذة بذذوزارة العمذذل ،فذذي الشذذأن النقذذابي الذذداخلي ،وال سذيّما فذذي تأسذذيس
النقابذذات واإلتحذذادات العماليذذة وانتخاباتهذذا ،والتصذذديق علذذى اإلنتخابذذات أو عذذدم
التصديق عليها ،واالطالع على كشوفات النقابات واإلتحادات الداخليذة وسذجالتها،
وصوال إلى إلغاء الهيئات النقابية ،وغير ذلك الكثير من الشؤون الهيكلية.
ولقد تبلورت نتائج التدخالت السياسية في ما يلي:
ـ شق الحركة النقابية العمالية ،ممثّلة بمؤسسة اإلتحاد العمالي العذام إلذى أجذل غيذر
مس َّمى ،وربمذا ،األخطذر مذن ذلذك ،شذق النقابذات العماليذة واإلتحذادات النقابيذة ممذا
أ ّدى إلى التأثير السلبي في اللجان العمالية والقاعدة العمالية في قطاعات اإلقتصذاد.
ولذذم يكذذن االنتذذاج واالقتصذذاد بعيذذدين مذذن ذلذذك التذذأثير  ،سذيّما وأن البلذذد فذذي مرحلذذة
إعادة إعمار البنى األساسية وتفعيل قدراته االقتصادية.
ـ ذ مذذع بذذروز مرحلذذة إتسذذمت بعذذدم االسذذتقرار اإلجتمذذاعي وانعكاسذذات ذلذذك علذذى
المسذذتويين اإلسذذتثماري والسياسذذي ،هنالذذك غيذذاب للهيئذذة النقابيذذة المو َّحذذدة واألكثذذر
تمثيال للعمال ،وبالتالي غياب المحا ِور النقابي الفاعل ألصحاب العمل والحكومة.
ـ تراجع اهتمام القطاع الخاص والحكومة بالمطالب الملحَّة ،مثل تصحيح األجذور،
وزيذذذادة التقذذذديمات اإلجتماعيذذذة وبذذذروز مزيذذذد مذذذن حذذذاالت صذذذرف العمذذذال فذذذي
المؤسسات.
د ـ ضذذرب التجربذذة الناجحذة لهيئذذة المتابعذذة النقابيذة ،أي تحذذالف المعلمذذين وأسذذاتذة
الجامعة وبعض فئات العاملين في القطاع العام ،مع اإلتحاد العمالي العام.
ـ تراجع دور اإلتحاد العمذالي العذام فذي المؤسسذات واللجذان الثالثيذة التمثيذل ،مثذل
الصندوق الوطني للضمان اإلجتمذاعي ،ومجذالس العمذل التحكيميذة ،ولجنذة مؤ ّشذر
غالء المعيشة ،والمجلس اإلقتصادي ـ اإلجتماعي ،وذلك قبل أن يباشر مهماته.
ـ تراجع وزن اإلتحاد العمالي العام والحركذة النقابيذة اللبنانيذة المميّذز فذي منظمذات
العمل العربية والدولية والحركة النقابية العربية والدولية.
ـذ فقذذدان رافعذذة كبيذذرة ومذذؤثّرة السذذتنهاض العمذذل الشذذعبي والمذذدني ،مثّلهذذا اإلتحذذاد
العمالي العام في سنوات الحرب والسنوات األخيرة.
61

ـ وجود تيارات مذهبية وطائفية داخل قيادة اإلتحاد وتوسبع رقعة نفوذ السلطة فيها.
ما هي الحلول التي يطرحها الحزب لتفعيل العمل النقابي ؟
ما من ش ّ
ك في أن التغيذرات الحاصذلة اليذوم علذى الصذعيد اإلقتصذادي ،تحتذاج إلذى
تفعيل النقابات في وجه طغيان الفقر والعوز على الشرائح المتوسِّطة.
من هنا الضرورة لتفعيل منظمات المجتمع المدني والنقابات العماليذة المدافعذة عذن
حقذذوق المذذوظفين والعمذذال ،واألخذذذ بعذذين اإلعتبذذار مصذذالح هذذذه الطبقذذات ولذذيس
مصالح السياسيين .وكذلك ،وضع خطة حكومية لدراسة الواقذع المجتمعذي وكيفيذة
تخطّي هذه األزمات ،وذلك انطالقا من شراكة القطاعين العام والخذاص ،ألنذه مذن
دون هذه الشراكة ال يمكذن مواجهذة المشذاكل الحاليذة والتطذورات القادمذة .وينبغذي
خصوصا أن نأخذ بعين اإلعتبار مصلحة الطرفين ومصلحة المواطن الذذي يفتقذر
إلذذى األسذذس التنظيميذذة لحياتذذه اإلجتماعيذذة ويأيضذذا إلذذى دور فاعذذل لدولذذة ترعذذى
مواطنته وتقدرها ح َّ
ق قدرها .

62

الضمان اإلجتماعي

منذذذ سذذقوط جذذدار بذذرلين سذذنة  ،1989يحكذذم العذذالم سياسذذيا قطذذب واحذذد .أ ّمذذا
اقتصذذاديا ،فهنذذاك هيمنذذة التِّجذذاه العولمذذة والخصخصذذة واقتصذذاد السذذوق وتطذذور
التكنولوجيا وقيام التكتالت اإلقتصادية الكبرى ،فيما يُسذجَّل إجتماعيذا تراجذع لذدور
الدولة الراعية ،ممذا يُفضذي إلذى أخطذار تتهذ َّدد أنظمذة الحمايذة اإلجتماعيذة وحقذوق
الع َّمال ،وفي مقدِّمها ديمومة العمل والضمانات الصحية والتعليمية واإلجتماعية.
ولبنذذذان جذذذزء مذذذن هذذذذا العذذذالم المتغيِّذذذر ،إذ يأخذذذذ شذذذيئا فشذذذيئا باالتجاهذذذات
اإلقتصادية السائدة :تحرير اإلقتصاد ،وفتح األسواق واألجواء ،والخصخصة (أقلّه
نظريذذا حتذذى اليذذوم) ،فذذي ظذذلِّ تنذذامي كتلذذة الذذدين العذذام وحجذذم تكلفتذذه ،وانكمذذاق
اقتصاده ،وإقفذال العديذد مذن مؤسَّسذاته اإلنتاجيذة وحجذم األخطذار المحدقذة بالعمذال
وذوي الدخل المحدود ،مما زاد من ح َّدة األزمة اإلجتماعية ،وفذي مقذ ّدمها الضذمان
اإلجتمذذاعي .وال يُمكذذن مقاربذذة موضذذوع الضذذمان مذذن خذذارج اللوحذذة اإلجتماعيذذة
العامة ،وتاليا من خارج السياسة اإلجتماعية ،ألن الضمان هو جزء من كذل ،وهذذا
الكل هو السياسة اإلجتماعية المعت لمدة.
سبيل إلى
فما هي السياسة اإلجتماعية المعتَمدة في لبنان وكيف ال َّ
تطويرها؟
 1ـ لدينا في لبنان ،إنفاق إجتماعي على الصحة والتعليم وغيرهما ،لكنّه ال يذت ّم مذن
ضمن رؤيا إجتماعية مح َّددة األهداف والبرامج والمؤسَّسذات .وحذين يُذدافع بعذض
المسؤولين فذي الحكومذة عذن التقذديمات اإلجتماعيذة ،يسذوقون األرقذام المخصَّصذة
فذذذي الموازنذذذات السذذذنوية للتعلذذذيم والصذذذحة واإلعانذذذات اإلجتماعيذذذة ،مذذذن دون أن
يتطرّقوا إلى السياسة اإلجتماعية وبرامجها .وقد أشارت إحدى الشذركات الفرنسذية
التي أع ّدت المخطط التوجيهي للضذمان اإلجتمذاعي ،إلذى الخلذل األول المتمثّذل فذي
عدم وجود رؤيا للدولة حيال الضمان ،األمذر الذذي يشذمل أيضذا الصذحة والتربيذة.
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لذذذا نسذذأل :أيذذن هذذي السياسذذة الصذذحية للحكومذذة وكيذذف يسذذتمر تع ذ بدد المرجعيذذات
الصحية ،مذن ضذمان إلذى وزارة الصذحة إلذى اللذواء الطبذي ،إلذى تعاونيذة مذوظفي
الدولة وتعاونية قوى األمن وصناديق التعاضد
 2ـ إن المرفذذق الذذذي يملذك فيذذه النافذذذون فذذي الحكومذذة حصذذة مذذا ،يذذأتي فذذي طليعذذة
المرافق التي تستحوذ على رعايذة ودعذم هذؤالء النافذذين ،بينمذا ال يسذتحق المرفذق
الذي ال نفوذ لهم فيه إال سياسذة التهمذيش والحرمذان مذن تقذديمات الدولذة ،حتذى لذو
نصَّ قانون المرفق صراحة على واجبات الدولة حياله.
 3ـ المشذذكلة فذذي الصذذندوق الذذوطني للضذذمان اإلجتمذذاعي تعذذود أ َّوال إلذذى تخلبذذف
التشذذريعات وطذذرق التقذذديمات فذذي الفذذروع الثالثذذة ،مذذن فذذرع نهايذذة الخدم ذة إلذذى
تقديمات المرض واألمومة والتعويض العائلي ،وهي فروع استقرّت عند تقذديماتها
منذذ قيذام الصذذندوق حتذى اآلن ،ولذذم يتطذ َّور فيهذا سذذوى التعذويض العذذائلي الذذي تذ ّم
ربطه بتط ّور الحد األدنى لألجور ليُش ّكل  75في المئة من الحد األدنى.
 4ـ تعذذود المشذذكلة الثانيذذة األساسذذية فذذي الصذذندوق ،إلذذى غيذذاب الهيكليذذة اإلداريذذة،
وتحديدا غياب تحديد الصالحيات للمديريات القائمة في الصندوق.
 5ـ المشذذذكلة المطروحذذذة بقذذذ ّوة هذذذذه المذذذرّة ،غيذذذاب الثقذذذة بذذذين الحكومذذذة وإدارة
الصذذندوق ،وتحديذذدا بذذين وزارة الماليذذة والصذذندوق الذذوطني للضذذمان اإلجتمذذاعي،
األمر الذي أدخل أموال الضذمان فذي مسذاومات ال أ َّول لهذا وال آخذر .وتنطلذق هذذه
المشذذكلة مذذن عذذدم قبذذول الماليذذة بحسذذابات الصذذندوق ،واعتبذذار أنهذذا مشذذكوك فذذي
صذحَّتها .لذذذلك تذذرفض الحكومذذة تخصذيص اعتمذذادات للصذذندوق ودفذذع المتوجبذذات
المتراكمة .إلى ذلذك ،يُضذاف عنصذر الهذدر اإلداري والمذالي النذاجم عذن التالعذب
بفذذواتير اإلستشذذفاء والتغاضذذي عذذن مخالفذذات األطبذذاء والمستشذذفيات ،ناهيذذك عذذن
الهدر الحاصذل فذي سذوء توظيذف موجذودات الصذندوق ،وتنذاقص قيمذة التقذديمات
وعدم إدخال أي تقديمات جديدة منذ قيام الصندوق.
وال بسذذؤال الذذذي يطذذرح نفسذذه هنذذا  ،هذذو دور الحكومذذة فذذي أزمذذة الصذذندوق الذذوطني
للضمان االجتماعي
ـذ رفذذض الحكومذذة دفذذع اإلشذذتراكات المتوجِّ بذذة عليهذذا للفذذروع الثالثذذة عذذن أُ لجرائهذذا
بصذذفتها صذذاحب عمذذل ،ورفضذذها أيضذذا تسذذديد مبذذالغ التسذذوية عذذن أُجرائهذذا الذذذين
قبضوا من الصندوق تعويضات نهاية خدمتهم ،والمح ّددة مذن قبذل الصذندوق بذـ74
مليار ل.ل.
ـذ وقذذف دفذذع مسذذاهمتها فذذي تقذذديمات فذذرع ضذذمان المذذرض واألمومذذة التذذي حذ ّددها
القانون بنسبة ( %25المادة  73من قانون الضمان اإلجتماعي).
ـ ذ إمتناعهذذا عذذن دفذذع مسذذاهمتها مذذن اإلش ذتراكات المتو ِّجبذذة ع ذن مضذذموني الفئذذات
الخاصة (السائقون العموميون ،المخاتير ،وغيرهم) ،وإجبارها الصندوق على دفع
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تقديمات الفروع الثالثة ألُ لجراء الدولة ،خالفا ألحكام المادة  48من قانون الضذمان
اإلجتماعي ،بعكس ما يُطبَّق على أصحاب األعمال في القطاع الخاص.
ـ حجزها اإلعتمادات المرصودة في موازنات السذنوات السذابقة منذذ  1997وحتذى
السذذنتين األخيذذرتين ،مذذن متوجّبذذات الصذذندوق ،وقذذدرها حذذوالي  241مليذذار ليذذرة
لبنانية ،والتي سبق لوزارة العمل أن أمرت بصذرفها فذي حينذه ،بينمذا وزارة المذال
ترفض ذلك حتى اآلن.
ـذذ طذذرح الحكومذذة لمشذذروع قذذانون يقضذذي بإعفذذاء أصذذحاب العمذذل والدولذذة مذذن
المتوجّبذات المتراكمذذة عذذن اإلشذذتراكات ،ممذذا يحذرم الصذذندوق مذذن ديذذون متراكمذذة
لصذذالحه تُقذ َّدر بحذذوالي  2211مليذذار ،منهذذا حذذوالي  891مليذذار ليذذرة متو ِّجبذذة علذذى
الدولة.
لماذا وصل الوضع في الضمان الصحي إلى مرحلة الخطر؟
إن الديون المتوجِّ بة علذى الدولذة تجذاه الصذندوق تبلذغ  891مليذار ليذرة ،مذن
أصلها  411مليار هي مساهمة الدولة في فرع ضذمان المذرض واألمومذة ،وديذون
على مؤسسات القطاع العام بحدود  445مليار ليرة ،منها ما يزيد عن الثلث تترتَّب
لفذذرع المذذرض واألمومذذة ،إضذذافة إلذذى  451مليذذار ليذذرة علذذى مؤسسذذات القطذذاع
الخاص ،ثلثها للضمان الصحي.
ووصل الفرع المذكور إلى هذا الوضع  ،لألسباب التالية:
 1ـ إتخاذ قرار تخفيض االشتراكات في الصذندوق مذن  38,5فذي المئذة إلذى 23,5
في المئة ،على أمل أن تُبادر المؤسَّسات المكتومة إلذى التصذريح عذن أُ لجرائهذا وأن
تسوي أوضاعها المالية مع الصندوق ،ال سيّما لجهة إعفائها من غرامات التذأخير،
ِّ
األمر الذي لم يحصل حتى تاريخه.
 2ـ عذذدم دفذذع الدولذذة المتوجبذذات الماليذذة عليهذذا ،بذذالرغم مذذن صذذدورها بقذذوانين
الموازنة تباعا منذ العام  ،1998ولم تُسدِّد حتذى تاريخذه سذوى  61مليذار ليذرة مذن
أصل كامل الديون المتوجبة عليها والبالغة حوالي  891مليار ليرة.
 3ـ بعذض المؤسسذات العامذة والخاصذة متوقّفذذة عذن الذدفع بانتظذار صذدور قذذانون
تقسيط دفذع الذديون المترتبذة للصذندوق عذن مجلذس النذواب  .وكذان يُفتذرض إدراج
القانون هذذا علذى جذدول أعمذال الهيئذة العامذة بعذدما أنهذت اللجذان النيابيذة دراسذته
وإقراره .لكن ذلك لم يحصل.
إضذذافة إلذذى كذذل ذلذذك ،ت ذ َّم تشذذكيل لجنذذة طذذوارئ فذذي الصذذندوق إتخذذذت عذذددا مذذن
التوصيات لم يُنفَّذ منها سوى مشروع قانون التقسيط وتحصذيل  61مليذار ليذرة مذن
الدولة.
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ما هي الحلول في هذا المجال ؟
 1ـ إن الحكومة مدعوة إلى إعادة النظر في نمط اإلنفذاق علذى الشذأن اإلجتمذاعي،
بحيذث ال تُبذدِّد اإلعتمذذادات المخصصذة لهذذذا اإلنفذاق علذى مشذذاريع مشذتتة ال رابذذط
بينها ،بل تعتمد نمطذا آخذر تصذبّ فيذه هذذه النفقذات ،فذي إطذار خطذة إجتماعيذة لهذا
أهدافها الواضحة وبرامجها ووسائل تنفيذها.
2ـذذذ تقلذذذيص اإلهذذذدار فذذذي اإلنفذذذاق اإلجتمذذذاعي النذذذاجم عذذذن اإلسذذذتزالم السياسذذذي
واإلعتبارات العائلية والطائفية وعن الفساد الذي يعصف بذاإلدارات العامذة ،وكلهذا
تُحرِّف اإلنفاق اإلجتماعي عن غاياته المرسومة.
 3ـ يُفترض أن تكون لل ّدولة رؤيا حيال الضمان ،تُحدِّد وفقها أي ضمان تريد ،وأي
شذذرائح إاجتماعيذذة يجذذب أن تُفيذذد منذذه ،وأيّذذة هيكليذذة إداريذذة تُم ِّكن ذه مذذن تذذأمين هذذذه
التقذذديمات ،وسذذبل تمويلهذذا وح ّ
صذذتها مذذن التمويذذل ،وذلذذك بعذذد عهذذود مذذن التعامذذل
الحكومي مع الضمان بتشكيك دائم .ويعود ذلك إلذى عقليذة المحاصصذة التذي يجذب
تحديد الموقف منهذا ،وهذي تقضذي بعذدم اختيذار األشذخاص علذى قاعذدة إنتاجيذة أو
علذذى أسذذاس الموقذذع فذذي السياسذذة اإلجتماعيذذة ،بذذل علذذى قاعذذدة مذذدى نفذذوذ مرجعيذذة
الشخص المعيَّن في هذا المرفق أو ذاك.
4ـذ تفعيذذل دور الضذذمان ،وضذ ب
دم جديذذد فذذي جهذذازه اإلداري الذذذي يفذذوق متوسذذط
ذخ ٍ
العمر فيه  53عامذا ،وذلذك باعتمذاد نظذام الحذوافز السذتبدال العناصذر المترهّلذة أو
تطور الضمان ومكننته ،وترشيد اإلنفذاق الصذحي،
المريضة بعناصر شابة تواكب ب
وأهم ما فيه تعيين أطباء جدد لتفعيل المراقبة وعدم الخضوع لإلبتزاز الطائفي.
 5ـ عذذدم الخضذذوع للضذذغوط السياسذذية والطائفيذذة التذذي أوقعذذت مجلذذس اإلدارة فذذي
ف ّخها عندما قرَّر تعيين أطباء جددا .

66

في التربية والتعليم
تعتري عمليات نشر المعرفة في لبنان بمختلف أوضاعها ،حالة من التراجذع
(التنشئة والتعليم واإلعالم والترجمة) .وتُشير بعض الدراسات إلى أن أكثر أساليب
التنشئة انتشارا هي أساليب التسلط والحماية الزائدة ،مما يؤثِّر بصورة سذلبية علذى
نمذذو االسذذتقاللية والثقذذة بذذالنفس والكفذذاءة اإلجتماعيذذة ،ويذذؤ ّدي إلذذى زيذذادة السذذلبية
وضعف مهارات اتخاذ القرار،خاصة في طريقة التفكير ،بحيث يتع ّود الشذباب منذذ
الطفولة على كبح التساؤل واإلكتشاف والمبادرة.
وبالرغم من اإلنجازات التي تحقّقت فذي مجذال التوسّذع الك ِّمذي منذذ منتصذف
القرن العشرين ،إال أن الوضع العام للتعليم في لبنان ال يزال متواضعا.
ما هي المشكالت التي تعترض قطاع التعليم في لبنان ؟
 1ـ إن أخطر مشكالت التعليم تتمثّل في تردِّي النوعية ،وهذا األمذر يُقذ ِّوض واحذدا
من األهداف األساسية للنهوض ،وهو تحسين نوعية حياة المجتمذع وتنميذة قدراتذه،
لمكونات الرئيسية للنظام التربذوي التذي تذؤثّر
مما يطرح تح ّديات خطيرة في وجه ا ِّ
المكونذذات ،السياسذذات التعليميذذة ،والمدرسذذي،ن
علذذى نوعيذذة التربيذذة .وتض ذ بم هذذذه
ِّ
وشروط عمل المربِّين ،والمناهج الدراسية ومنهجيات التعليم.
 2ـ تأخذ مسألة التعلذيم اليذوم حيِّذزا عالميذا ،ويذت بم البحذث يوميَّذا فذي إصذالحات لهذا.
والملفت أن الحكومة اللبنانية كانت قد أخذت على عاتقها في التسذعينات مذن القذرن
الماضي ،مه َّمة تغيير المناهج وتحديثها .ولكن  ،بعذد تجربذة التحذديث هذذه ،إتضذح
أن تلذذك المنذذاهج لذذم تُطبَّذذق بحذذذافيرها فذذي بعذذض المذذدارس .وهذذي إن طُذذـبّقت فذذي
أخرى ،فهي لم تأخذ عملية التطبيق الميداني على محمل الجد ،فبقي التعليم نظريذا،
مما يطرح مسألة الِجدِّية في التعديل والتطبيق ،ألنذه تبذيّن ،فذي معظذم األحذوال ،أن
التعذذديل كذذان شذذكليا ولذذم يأخذذذ بعذذين االعتبذذار اإلمكانذذات المتاحذذة أمذذام المذذدارس
الرسمية لتنفيذه ،كمثل استعمال الحاسوب (،)computerوالتدريب علذى اسذتعمال
برامجه وكيفية إجراء األبحاث.
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ولقد تبيَّن أن إمكانات وزارة التربية عاجزة عن تلبية هذه الحاجة الملحَّة والمه َّمة.
كما أن بعض البرامج قاصرة عن ممارسة التطبيقات الميدانيَّة التي تسذتوجب حقذل
تجربة ...وإال بقيت نظرية.
 3ـ عدم توفير الفرص الدراسية للطالب،في مذا يخذصب المنذاهج واألبنيذة المدرسذية
المالئمة وأيضا تلبية حاجات التنمية واإلندماج الوطني.
 4ـ أمذذا البذذرامج ،فقذذد جذذاء تطبيقهذذا سذذطحيا ،ألنهذذا لذذم تُ
راعذذي إمكانذذات البيئذذات
ِ
اإلجتماعيَّذذذة ،فحصذذذل التفذذذاوت بذذذين المذذذدارس الخا َّ
صذذذة ذات اإلمكانذذذات الماديذذذة
والبشذذذذرية العاليذذذذة الجذذذذودة ،وبذذذذين المذذذذدارس الرسذذذذميَّة ذات اإلمكانذذذذات الماديذذذذة
المتواضعة ،مما أحدث شرخا وتفاوتذا كبيذرين بذين فئذات المجتمذع :الميسذورة التذي
تتلقى نوعية تعليمية ذات جودة عالية نسبيا ،والمتوسَّذطة ومذا دون المتوسِّذطة التذي
تتلقى نوعية تعليمية متواضعة أو متدنية جدا.
 5ـ أمذذا بالنسذذبة إلذذى تذذدريب األسذذاتذة علذذى المنذذاهج ،فهذذو يكذذاد يكذذون معذذدوما فذذي
يجذر اسذتيعاب كذوادر
المدارس الرسمية ،وحتى في معظم المدارس الخاصة .ولذم
ِ
متخصصذذذة فذذذي القطذذذاعين الرسذذذمي والخذذذاص ،إذ أنذذذه لذذذم يذذذت ّم مراعذذذاة مسذذذألة
اإلختصاص في المدارس الرسمية ،كمذا لعبذت الواسذطة دورا فذي عمليذة اسذتيعاب
األساتذة ،مناطقيا وطائفيا ومذهبيا .أمذا المذدارس الخاصذة ،فلقذد اعتمذدت األسذلوب
نفسه ،ولكن بهدف التوفير المادي ،مما انعكس على استيعاب الطالب ونجاحهم في
االمتحانات.
 6ـ إستمرَّت عملية التلقين ال التعلذيم علذى حالهذا ،ولذم ترتقذي إلذى مسذتوى التحليذل
والنقاق ،فبدت المناهج الجديدة مفتقرة إلى آليات التحديث وتقنياته.
ير اإلشذراف علذى التعلذيم الخذاص النذور ،إذ أن هذذه المذدارس تُعطذى حيّذزا
 7ـ لم ل
كبيرا من االستقاللية ،وال يتم التنسيق الفعلي بينها وبين وزارة التربية .لذذلك نذرى
أنذذه مذذن الضذذروري اإلشذذراف عليهذذا مذذن قِبذذل الذذوزارة والتعذذاون معهذذا فذذي هذذذا
المجال،درءا للتفاوت الحاصل في مسألة التعليم في لبنان.
 8ـ ال تخضذذذع المذذذدارس الرسذذذمية جميعهذذذا للشذذذروط نفسذذذها التذذذي تُقِرّهذذذا وزارة
التربية ،إذ يت بم تعيين األساتذة حسب الواسذطة السياسذية ،أو التقسذيم الطذائفي .لذذلك
نحذذذرص علذذذى أن تذذذتم معاملذذذة المذذذدارس الرسذذذمية سواسذذذية مذذذن حيذذذث المبذذذاني
والتجهيذذزات والجهذذاز اإلداري والتعليمذذي ،س ذيّما وأن عذذدد طذذالب هذذذه المذذدارس
صار يفوق بأعداد كبيرة الطالب في المدارس الخاصة ،وأولئك هم ذخيرة الجامعة
اللبنانية.
أما الحلول المقترحة لهذه المسألة ،فتندرج في ما يلي:
 1ـ توفير التعليم للجميع ،لجهة اإللتحاق بالمدرسة ،ونشر األلفبائية والتكافؤ .
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 2ـ وضع مخطط توجيهي للمباني المدرسية الرسمية.
 3ـ معالجة مشذكلة األطذراف التذي تعذاني مذن تسذرب ب مدرسذي واإلهتمذام بهذا ،بعذد
إهمالهذذا منذذذ االسذذتقالل إلذذى يومنذذا  .ذاك أن ارتفذذاع الفذذرص الدراسذذية فذذي لبنذذان
بالمقارنة مع الكثير من الدول النامية ،يجب أن ال يحجب واقع أن عذددا مذن الذدول
العربية (قطر واإلمارات والبحذرين والكويذت) سذبقت لبنذان فذي معذدالت االلتحذاق
في التعليم االبتدائي.
 4ـ تطوير التعليم العام.
 5ـ تطوير هيكلية التعليم العالي الخاص والرسمي .
 6ـ تطوير التعليم المهني وتشجيعه.
 7ـ إعادة النظر في البرامج التعليمية ،على قاعدة التطذورات التعليميذة السذائدة فذي
العذذالم ،وعلذذى قاعذذدة أن المعرفذذة حذذق للجميذذع ،وتذذوفير مرونذذة فذذي المنذذاهج تسذذمح
للطالب بتعديل مساره ،مما يسمح له بالحراك األكاديمي من جامعة إلى أخذرى مذن
دون خسارة ما يكون قد درسه سابقا.
 8ـ تأمين اإلمكانات البشرية والتقنية لتطبيق أي تطوير في البرامج.
 9ـ إقتراح أساتذة من ذوي اإلختصاصذات العاليذة للتذدريس فذي المدرسذة الرسذمية
التي تضم أوالد الطبقة الفقيرة ومعظم أوالد الطبقة المتوسطة.
 11ـ عذذذدم اإلكتفذذذاء بتشذذذييد أبنيذذذة لمذذذدارس رسذذذمية إرضذذذاء للطبقذذذات الفقيذذذرة
والمتوسذذطة ،مذذن دون األخذذذ بعذذين اإلعتبذذار بنوعيذذة التعلذذيم الذذذي يتلقّذذاه هذذؤالء
الطذذذالب ،خاصذذذة فذذذي مذذذا يتعلَّذذذق بتعلذذذيم اللغذذذات التذذذي أصذذذبحت مذذذن الضذذذرورات
األساسذذية للتعذذاطي مذذع اإلنترنذذت ،واسذذتعمال تكنولوجيذذا المعلومذذات التذذي تُشذذ ّكل
عصب المعرفة في األلفية الثالثة.
 11ـ عذدم خلذط الشذؤون التربويذة بالحاجذات السياسذية الضذيقة لذبعض السياسذيين،
ورفع يد هؤالء عن التعليم.
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الجامعة اللبنانية
كغيرهذذا مذذن المؤسسذذات والممتلكذذات والبشذذر ،لذذم تسذذلم الجامعذذات ومعاهذذد
التعلذذيم العذذالي مذذن الذذدمار الذذذي أنزلتذذه الحذذرب بلبنذذان .فالجامعذذات الخاصذذة التذذي
تأسسذذت فذذي لبنذذان منذذذ نهايذذة القذذرن التاسذذع عشذذر ،كالجامعذذة األميركيذذة والجامعذذة
اليسوعية ومن بعدها جامعة بيذروت العربيذة والجامعذة اللبنانيذة ـ األميركيذة ،كلهذا
استطاعت أن تُعيد تنظذيم نفسذها .وبقيذت المشذكلة القائمذة تتمثَّذل بالجامعذة اللبنانيذة،
وهي مؤسسة الدولة التي وقعذت ضذحية الحذرب ،فتم ّزقذت وته ّمشذت بعذد أن كانذت
تسذذتجمع عناصذذر القذذ ّوة ،وتتحفّذذز لإلنطذذالق بثبذذات فذذي السذذنوات القليلذذة السذذابقة
للحذذذرب .وبمذذذا أن الجامعذذذة اللبنانيذذذة مؤسَّسذذذة رسذذذمية ،فإنهذذذا مرتبطذذذة بالدولذذذة،
ومصيرها متوقف على إرادة القيّمذين علذى شذؤون الدولذة وعلذى مذدى جذديتهم فذي
إدارة األمذور .إن مهمذذة النهذذوض بالجامعذة الوطنيّذذة ،ليسذذت سذهلة كونهذذا بصذذعوبة
بناء الدولة نفسها ،لكنهذا مهمذة واضذحة المعذالم مذن الناحيذة المبدئيذة ،ال سذيّما وأن
الجامعذذذة اللبنانيذذذة تضذذذ بم حذذذوالي نصذذذف مجمذذذوع عذذذدد الطذذذالب الموجذذذودين فذذذي
مؤسسات التعليم العالي في لبنان ،بعد أن كانت حصتها حوالي الربع من المجمذوع
قبل الحرب .كما أصبحت موزعة علذى سذبعة وأربعذين فرعذا منتشذرة فذي مختلذف
أنحاء لبنان ،وتشتمل على اإلختصاصات كلها تقريبا  ،من كليات نظرية وتطبيقية
متنوعة.
ولقد نصَّ اتفذاق الطذائف علذى ضذرورة إصذالح الجامعذة ،ولكذن فذتح حذوار
ج ذ ّدي حذذول هذذذا اإلصذذالح لذذم يُفذذتح حتذذى اليذذوم  .وال زالذذت الجامعذذة تذذرزح تحذذت
ظذذروف ماديذذة قاسذذية ،إذ لذذم يجذذر وضذذع خطذذة إنقذذاذ بعذذد التغييذذرات التذذي شذذهدتها
الذذبالد .والسذذؤال المطذذروح هذذو هذذل أن اتفذذاق الطذذائف أعذذاد إنتذذاج الدولذذة أم أنذذه
شرذمها وح ّول سلطتها إلى سلطات
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ما هي المشكالت التي تُعاني منها الجامعة اللبنانية ؟
إذا أخذذذنا بعذذين االعتبذذار السياسذذة التذذي اتببعذذت فذذي الجامعذذة ،لوجذذدنا أنهذذا
خضذذعت للمعذذايير نفسذذها التذذي خضذذعت لهذذا مؤسسذذات الدولذذة كافذذة  ،أي قاعذذدة
المحاصصة واإلنقسام والتقسيم.
ومن أبرز هذه المعايير:
 1ـ تعيين األساتذة والمدراء والعمداء  ،صار أكثر ارتهانا للتوازنات الطائفية.
 2ـ إتِّبذاع سياسذة التَّذرخيص للجامعذات الخاصذة علذى قاعذدة المحاصصذة الطائفيذة
والمناطقية ،وذلك على حساب إصالح الجامعة اللبنانية.
 3ـ موازنذة الجامعذة التذي تكذاد ال تكفذي أجذور األسذاتذة ،إذ يبلذغ عذدد الطذالب 71
ألذذذف طالذذذب (حسذذذب تقريذذذر  .)2114وإذا مذذذا قورنذذذت هذذذذه الموازنذذذة بموازنذذذات
الجامعات الخاصة (األميركية واليسوعية)  ،فإنهذا تُشذير إلذى مذدى اإلسذتهتار التذي
تُالقيه الجامعة ،حيث يت بم إهمال هذا الكم الهائل من الجامعيين ،وهم الذذين يُشذكلون
األكثرية العددية من الطالب اللبنذانيين ،ممذا يطذرح سذؤاال حذول اهتمذام الحكومذة،
منذذذ عقذذد كامذذل ،ببنذذاء الحجذذر وإهمذذال البشذذر ،علذذى قاعذذدة المصذذالح الخاصذذة ال
المصلحة العامة.
ما هي الحلول التي يقترحها حزب الحوار الوطني إلعادة بناء الجامعة الوطنية ؟
إننا نُؤكد أن إنقاذ الجامعة اللبنانية يجذب أن يكذون مذن أولويذات الدولذة ،والحكومذة
بالتحديد .كما أن تعذديل برامجهذا يجذب أن يلحذظ التغيبذرات التذي أصذابت اإلقتصذاد
العذذالمي والمحلذذي ،فذذي محاولذذة لذذربط خريجيهذذا بسذذوق العمذذل ،ممذذا يُح ذتِّم وجذذود
إختصاصات مالئمة لذلك.
ومن الحلول التي نقترحها إلعادة بناء الجامعة الوطنية :
 1ـ إلغذاء المحاصصذة ،والتعامذل مذع هذذا الصذرح العلمذي بمذا يذتالءم مذع القواعذد
األكاديمية واالعتبارات المؤسَّساتية.
ـ التعجيذذل فذذي إنجذذاز األبنيذذة الجديذذدة لجمذذع اإلختصاصذذات فذذي أمذذاكن
2
مح َّددة.
ـ تجهيذذز الجامعذذة بأحذذدث التقنيذذات التعليميذذة وتذذدريب األسذذاتذة ،وكذذذلك
3
استيعاب ذوي الكفاءات العالية ،من دون األخذ بعين االعتبار اإلنتماءات الطائفية
والمذهبية والمناطقية ،بل اعتماد الكفاءة سبيال واحدا.
 4ـ ربذذط بعذذض البذذرامج بسذذوق العمذذل ،والتنسذذيق مذذع القطذذاع الخذذاص لتذذدريب
الطذذالب ،وتمويذذل الجامعذذة مقابذذل االسذذتفادة مذذن خبذذرات الطذذالب واسذذتيعابهم بمذذا
يتالءم مع متطلبات التعليم ومتطلبات السوق.
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ـ التركيز على اللغات األجنبية ،على أال يتم ذلك على حساب اللغذة العربيذة،
5
بل السعي إلى تصحيح تعليم اللغة العربية كونها اللغة األم.
 6ـ التطلذذع إلذذى اإلختصاصذذات الجديذذدة التذذي تُمليهذذا علينذذا التطذ بذورات اإلقتصذذادية
والسياسية واالجتماعية ،في محاولة لمواكبة العصر.
باإلضذذافة إلذذى كذذل هذذذا ،يتعذ َّذذر نشذذر الثقافذذة العلميذذة بذذدون إعذذداد البنيذذة األساسذذية
الالزمة .لذلك ،ما زال النشاط البحثي بعيدا عن اإلبتكار ،كمذا نشذهد تذدنيا فذي عذدد
مراكز األبحاث التي تهتم بالبحث العلمي ،وهذه داللة على غياب الوعي المجتمعي
بضرورة دعم العلم والعلماء.
ففذذي البلذذدان المتق ّدمذذة ،يقذذوم األغنيذذاء ومؤسسذذات المجتمذذع المذذدني غيذذر الربحيذذة
والمم َّولة من القطاع الخاص ،بتمويل مثل هذه النشاطات .كما يقوم القطاع الخاص
بتمويذل الجذزء األكبذر مذذن عمليذات البحذث والتطذوير .ويُف ِّسذذر تذدنِّي تمويذل البحذذث
العلمي من قبل القطاعات اإلنتاجية والخدماتية في البلدان العربية محدودية النشذاط
اإلبتكاري.
كذذذلك،نلحظ غيذذاب اإلنتذذاج المعرفذذي العذذالي المسذذتوى فذذي مجذذاالت الفنذذون (األدب
والمسرح والسينما والموسيقى والفنون التشكيلية) .فبعد أن كان لبنان محطة ثقافية
أساسية في العالم العربي ،بدأ يفقد هذا الدور الرائد ألن اإلنتاج قليذل وغيذر ُممذ َّول،
وبعضذذه يخضذذع ألشذذكال الرقابذذة المختلفذذة .لذذذلك ال ب ذ ّد مذذن دعذذم البحذذث العلمذذي،
وإعادة االعتبار إلى اإلنتاج الثقافي لتعزيذز موقذع لبنذان ،لذيس كبلذد سذياحة وترفيذه
فقط ،إنما كمركز ثقافي مميَّز في العالم العربي.
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التربية الوطنية
يشمل اإلندماج الوطني :التربية الوطنية ،واإلختالط اإلجتماعي ،واإلندماج الثقافي
والتنشئة الوطنية.
ولكن  ،ما هي المشكلة التي نُعاني منها على هذا الصعيد
ـ ليس في منهج مادة" التربية الوطنية والتنشئة المدنية" ذكر للتفكير األخالقي.
ـذذذ لذذذيس فذذذي هذذذذا المذذذنهج ذكذذذر لفكذذذرة اإلسذذذتحقاق أو كلمذذذة تشذذذير إلذذذى اإلنذذذدماج
اإلجتماعي ،حيذث الكذل ينتمذي إلذى ثقافذة طائفتذه التذي يُطلذب منهذا تذأمين المدرسذة
والمستشفى والجامعة والوظيفة.
ـ ليس في هذا المنهج ما يُنشئ على المواطنة.
ـذ أمذذا علذذى صذذعيد اإلخذذتالط اإلجتمذذاعي ،ويُقصذذد بذذه اإللتحذذاق بمؤسَّسذات تربويذذة
مختلطة دينيا وجغرافيا ،وهي مسألة تخصب المدن الكبرى ،وفي طليعتها العاصمة،
فلقد انقسمت المدرسة الرسمية المنوط بها التوحيد كونها مدرسة العامة من النذاس،
وأصبح للجامعة اللبنانية فروع في العاصمة نفسها.
ـ ذ رغذذم أن اإلخذذتالط اإلجتمذذاعي هذذو ضذذرورة بعذذد الحذذرب اللبنانيذذة  ،ألنذذه يُن ِّمذذي
التفاعل ويُساعد الشباب علذى التغييذر واإلخذتالط ،إال أنذه غائذب فذي النظريذة وفذي
الممارسة.
ـ ثمة  13جامعة خاصة أُنشئت بعد العام  ، 1996وفيها جميعا ،باسذتثناء "الجامعذة
األميركية" ،تتراوح نسبة من هم من لون واحد بذين  %81و .%111ففذي الفذروع
األولذذى للجامعذذة اللبنانيذذة %95 ،مذذن الطذذالب تقريبذذا هذذم مسذذلمون ،وفذذي الفذذروع
الثانية  %95من الطالب تقريبا هم مسيحيون.
ـ ثمة تذأويالت وتعليقذات متضذاربة حذول الكتذاب الموحَّذد للتربيذة المدنيذة والتنشذئة
الوطنية ،وثمة كتب غير منتلجة محليا ،وثمة ثالثة معتمدة غير لبنانيذة ،مذن فرنسذية
وأميركية أو دولية ،يدرس فيها آالف الطلبة اللبنانيين.
ـذ الحرّيذذة والوطنيذذة ال تلتقيذذان فذذي نذذص واحذذد ،والنظذذرة إلذذى العذذدو وإلذذى الصذذديق
ليست واحدة،كما أن الموقف من الغرب ليس موح ّ
ًَّدا.
ـذذذ ال يُبذذذذل أي جهذذذد إلقامذذذة نظذذذام واحذذذد للتعلذذذيم العذذذالي يشذذذمل الجامعذذذة اللبنانيذذذة
والجامعات الخاصذة ،وكذأن بيذروت الكبذرى أكبذر جغرافيذا مذن أوروبذا والواليذات
المتحدة األميركية.
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ـذ غيذذاب التنشذذئة الوطنيذذة التذذي تتعلّذذق بتكذذوين الهويذذة الوطنيذذة والتذذي تتحذ ّدث عذذن
ماضذذذينا وحاضذذذرنا ومسذذذتقبلنا ،أي الهويذذذة الجامعذذذة للبنذذذانيين وتحديذذذد أصذذذدقائنا
وأعدائنا وعالقتنا بالداخل والخارج ،ورموزنا الوطنية المشتركة.
ـ ما زلنا اليذوم دون التوصّذل إلذى اتفذاق حذول نذواة التنشذئة الوطنيذة ،والذدليل علذى
ذلك مسار كتاب التاريخ.
ـ بعد سنوات على صدور المناهج الجديذدة عذام ُ ،1997علِّذق العمذل بهذا ،وسُذحبت
الكتذذب مذذن األسذذواق ،وبذذدأ العمذذل علذذى المنذذاهج مذذن جديذد .ويعذذود هذذذا األمذذر إلذذى
موضوع كتب التاريخ حيث يحل مؤلفو كتاب التاريخ محل المؤرخين  .وهذا عذين
الخطأ.
ما هو الحل في هذا المجال؟
ـ المواطنة ثقافة يُفترض أن يتشرّبها طلبة المدارس ،أي أنها ليسذت مصذطلحا فقذط
.
ـذ ال معنذذى للديمقراطيذذة مذذن دون قذذانون ،ذاك أن ثقافذذة القذذانون تعنذذي المناعذذة ضذذد
الفساد .إن القانون ليس للحفظ  ،بل للممارسة.
ـذ توحيذذد الجامعذذة اللبنانيذة علذذى األقذذل فذذي العاصذمة بيذذروت ،واعتمذذاد الالمركزيذذة
اإلداريذذة بالنسذذبة إلذذى الفذذروع وإتِّبذذاع مذذنهج واحذذد فذذي التعلذذيم بعذذد التنسذذيق مذذع
الجامعات الخاصة بهذا الشأن.
ـ تشجيع اإلختالط الطائفي والمناطقي ،وإنشاء نوا ٍد رياضذية مختلطذة ،ونشذر آراء
وعقائد مشتركة لتكوين هويات جامعة.
ـذذ مؤسَّسذذات التعلذذيم العذذالي هذذي المنذذوط بهذذا تحديذذد دور سذذتراتيجي فذذي التغييذذر
اإلجتماعي على المستوى الوطني.
ـ نواة التنشئة الوطنية يجب أن تكون واسعة جدا ،وأساسها وجود عقد وطني ال بذ َّد
من تحديد نواته.
ـ كتاب التاريخ يكتبه المؤرِّخذون ،فلذيس مذن المسذتحيل بنذاء مذادة تاريخيذة موجهذة
إلى الطالب في اإلطار الوطني نفسه  ،وإالّ انتفت إمكانية بناء الدولة.
ـ مشكلة التاريخ الطائفي أنه يُش ِّكل خطابا حول التاريخ .فالتنشئة السياسية يجذب أن
تعتمد على خيارات واضحة وجريئة حول الموضوعات المنتقاة للتعليم.
ـ ذ ال ب ذ َّد مذذن إعطذذاء األولويذذة لإلنذذدماج الذذوطني فذذي أي سياسذذة تربويذذة .فاألزمذذة
الطائفية تمنع إنتاج كتاب مدرسي للتاريخ ،ومن الضروري حل هذا اإلشذكال عبذر
إلغاء تدريجي لهذه الطائفية .وال يعني ذلك انتظار الوقت كي نكتب تاريخنذا ،وإنمذا
يجب التوافق على أهمية هذا الموضوع في بناء دولة المواطنة.
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في اإلعالم

تعيش وسائل اإلعالم اللبنانية ،اليوم ،أزمة متعدِّدة الوجذوه ،لعلهذا أكثذر حذدة
من تلك التي تعيشها المؤسسات اللبنانيذة كافذة نتيجذة للحذرب األهليذة التذي عصذفت
بها .فبالرغم من أن لبنان ينعم بفيض من الحرية التي ال يتمتع بها الكثير مذن دول
ذرجم بعذد ممارسذذة ديمقراطيذة صذذحيحة فذذي
العذالم الثالذذث ،إال أن هذذه الحريذذة لذم تُتذ ِ
غياب المحاسبة الفاعلة.
المشكلة األولى:
إن المشـذذـكلة التذذي تُواجذذه اإلعذذالم فذذي لبنذذان ،ال تلكمذذن فذذي مسـذذـألة حريذذة
وســائل اإلعالم .فقانون المطبوعات اللبناني يكفل لهذه الوسـذـائل حريذة مسـذـؤولة
ال تتوافر في كثيذر مذن دول المنطقذة .المشـذـكلة تكمذن فذي عذدم وجذود ســياسـذـات
إعالميذة تذربط بذذين وسـذـائل اإلعذذالم المختلفذة فذذي المجتمذع ،ممذذا أ َّدى إلذى فوضذذى
إعالمية أ َّدت إلى سيطرة عوامل خارجيذة أجنبيذة علذى اإلعذالم اللبنذاني .والمشذكلة
أيضا تكمن في كثرة وسائل اإلعالم اللبنانية ،وعدم وجذود تكامذل بذين نشـذـاط هذذه
الوســائل واألنشــطة األخرى في المجتمع ،وكذلك في تمركز الغالبية العظمى مذن
هذه الوسائل في المدن وتوجب هها إليها.
المشكلة الثانية:
وتكمذذن مشـذذـكلة اإلعذذالم فذذي لبنذذان أيضذذا ،فذذي عذذدم وجذذود تذذوازن فذذي عمذذل
اإلعالم اللبناني في تعامله مع ثالث قوى أســاســية تفعل فذي هذذا القطذاع وتتفاعذل
معذذه ،وهذذي :المصذذلحة العامذذة ،مصذذلحة الدولذذة ومؤسـَّسـذذـاتها ،ومصذذلحة القطذذاع
الخذذذاص .فبينمذذذا نذذذرى أن مؤســسـذذذـات الدولذذذة والعديذذذد مذذذن مؤســسـذذذـات القطذذذاع
الخاص ،تؤثر وتفعل في القطاع اإلعالمي لخدمذة مصذالحها ،نشذهد غيذاب أي أثذر
للمصلحة العامة التي كثيرا ما تختلذف عذن مصذلحة مؤســَّسـذـات الدولذة أو القطذاع
الخاص.
وما نراه اليوم في وسائل اإلعالم اللبنانية ،هو تذوازن مفقذود بذين المصذلحة
العامة ومصلحة القوى السياسية والمالية واإلقتصادية.
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وقد أ ّدى فقدان هذا التوازن ،وعدم مقدرة الدولة على وضع خطط وسياسات
إعالميذذة مبنيذذة علذذى المصذذلحة العامذذة ،إلذذى تحذ بذول وسذذائل اإلعذذالم فذذي لبنذذان إلذذى
وسائل متنافرة الهوية والقيم ،وسائل في خدمة اإلنقسام السياسي واإلجتماعي .ومذا
نراه اليوم في وسائل اإلعالم اللبنانية ،إنما هذو تسذيّب إعالمذي يحفذل بالتسـذـريبات
الســياســية البعيدة عن أصول المهنة وتقاليدها ،وغياب أصذول اللعبذة اإلعالميذة
في التعامذل مذع قذوى المعارضذة والمذواالة ،وإغفذال األمذور الحياتيذة واإلنصذراف
إلذذى المذذواد الترفيهيذذة الرخيصذذة ،واخذذتالل كفذذاءة القذذائمين علذذى وسـذذـائل اإلعذذالم
الصذذذحفية مذذذن دون إيذذذالء اإلهتمذذذام الكذذذافي لتطذذذوير منذذذا حقيقذذذي للتواصذذذل بذذذين
المذذواطن والحذذاكم وبذذين المذذواطنين وإخذذوانهم .كذذذلك أُعطيذذت األولويذذة لتغيبذذرات
بنيويذذذة علذذذى حسذذذاب المناقبيذذذة والمهنيذذذة ،ممذذذا أ َّدى إلذذذى انتشذذذار ثقافذذذة بعيذذذدة عذذذن
المسؤولية اإلجتماعية تُهيمن عليها عقلية السوق ،فكانت النتيجذة الخلذط بذين حريذة
الصحافة في إعالم المواطن وبين حريتها في السعي وراء الربح المادي.
إن إيجاد توازن بين المصلحة العامة ومصلحة الدولة والقطاع الخذاص ،هذو
منطلق أســاســي كي يتمكن القطاع اإلعالمي من المســاهمة المثمرة والفاعلذة فذي
التنمية اإلجتماعية .وإذا قيّمنا وســائل اإلعالم اللبنانية على أســاس مســاهمتها في
التنمية الوطنية ،وجدناها فاشــلة في هذا المجذال .فالصذحف اللبنانيذة ال تذتكلم باسذم
بتحذول كذلٍّ منهذا الذى
لبنان بأسره  ،وقد نل ّشــطت الفرقذة وشـذـجّعتها فذي المجتمذع
ب
منبر لفئة ســياســية أم عرقيذة أم دينيذة .أمذا اإلذاعذة الحكوميذة ،فقذد سـذـاهمت فذي
نذذزع ثقذذة المذذواطن اللبنذذاني مذذن اإلدارة الحكوميذذة ومذذن المصذذالح الخاصذذة التذذي
اغتصذذبت امتيذذاز الحكومذذة باحتكذذار البذذث اإلذاعذذي .وسـذذـاهمت اإلذاعذذات اللبنانيذذة
المختلفة في التقليل من أهمية هذه الوســيلة اإلعالمية بالنســبة إلى خدمة مصذلحة
المواطن العادي وتطلعاته .وكذلك ســاهم التلفزيون في لبنان في نزع ثقة المواطن
بقدرة القطاع الخاص على إدارة قطاع إعالمي عام بطريقة تُغلِّب المصلحة العامذة
علذذى الذذربح التجذذاري ،وكشـذذـف بالتذذالي التنذذاقض بذذين المنطذذق اإلقتصذذادي المبنذذي
على الربح وبين الديمقراطية الســياســية والخدمة العامة.
المشكلة الثالثة:
نرى أن المســؤولين عن المؤســســات اإلعالمية في لبنان ،قد درجذوا علذى
إعطاء األهمية لتحســين البنية التقنية لوســائلهم ،تقليدا للمؤســَّســات اإلعالمية في
الغرب ،وعلى إغفال الحاجة إلى بناء البنية البشـذـرية وضذرورة تحسـذـينها .فبينمذا
نقع على أحدث المطابع وأســرعها في لبنذان ،وكذذلك التقنيذات اإلعالميذة المتقدمذة
بالنسـذذـبة إلذذى دول المنطقذذة ،نجذذد تلخلفذذا واضذذحا فذذي التذذدريب والتعلذذيم فذذي مجذذال
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اإلعالم .وهنا يكمن أحد األســباب األســاســية لتخلف القطاع اإلعالمي في لبنذان،
إذ أنه ال مجال لتوجب ه هذا القطاع نحو خدمة أهذداف مجتمعذه إال عذن طريذق إيجذاد
البنيذذة البشـذذـرية القذذادرة علذذى المسـذذـاهمة فذذي وضذذع خطذذط إعالميذذة وســياسـذذـات
صائبة.
المشكلة الرابعة:
تنمذذو وسذذائل اإلعذذالم وتزدهذذر بقذذدر نجاحهذذا فذذي أداء مهمتهذذا فذذي خدمذذة
مجتمعهذذا ،وتنذذدثر متذذى قصذذرت وأضذذاعت الطريذذق إلذذى أهذذدافها الصذذحيحة .إن
السبب األساسي لذبول الصحافة في لبنان هو فشلها في إعادة النظر في دورها فذي
مجتمع متغير وظروف حياتية صعبة ،نتيجة الحذرب األهليذة المذد ِّمرة .ولقذد فشذلت
وسذذائل اإلعذذالم اللبنانيذذة فذذي القيذذام بذذدورها الرقذذابي المسذذؤول علذذى المؤسسذذات
السياسية واالقتصادية وبالدفاع عن حقوق المواطن .وهي بالتالي في حاجة ماسـذـة
إلى إعادة النظر في عملها اإلعالمذي ،كمذا أن الدولذة اللبنانيذة فذي حاجذة إلذى تلبنّذي
ســياســات إعالمية تُم ّكن المســؤولين من تنظيم عالقة وســائل اإلعالم مع الدولذة
ومع القطذاع الخذاص ،ومذع المذواطن بشذكل خذاص .فالســياسـذـة اإلعالميذة العامذة
للدولة اللبنانية ،ال تعذدو كونهذا خططذا عريضذة تفتقذر إلذى نظذرة واقعيذة إلذى حالذة
القطاع اإلعالمي والى دور هذا القطاع في عملية التنميــة الوطنية.
المشكلة الخامسة:
إن مشذذكلة اإلعذذالم فذذي لبنذذان تنبذذع ،فذذي األسذذاس ،مذذن عذذدم قيذذام الدولذذة ،أو
األصذذح عذذدم قذذدرتها علذذى وضذذع خطذذط وسياسذذات واضذذحة تلذذربط بذذين مختلذذف
المؤسسذات اإلجتماعيذذة ،ومذذن بينهذا وسذذائل اإلعذذالم ،وبذين أهذذداف المجتمذذع ككذذل.
والتغيير أو "التحديث" في وسائل اإلعالم ،هو تغيير إجتماعي ال يت بم بمجذرَّد تبنّذي
التقنيات الحديثة  .فمثل هذا التبني من دون خطة إجتماعيذة  ،قذد يُذؤدِّي إلذى تحميذل
المجتمع ثمنا باهظا وإلى إهمال حاجات إنمائية أساسية أخذرى .كمذا أن التحّذديث
ال يذذتم بتبنّذذي مشذذاكل المجتمعذذات المتقدمذذة التذذي ال عالقذذة لنذذا بهذذا ،ممذذا يُذذؤدِّي إلذذى
إهمال مشاكل المجتمع الفعلية ،وخصوصا مشاكل الريف.
ولقد أ َّدى غياب سياسذة إعالميذة علذى مسذتوى الدولذة ،إلذى فوضذى عارمذة،
بحيث تح ّول القطاع اإلعالمي فذي لبنذان إلذى بذزار تُسذيطر عليذه عوامذل خارجيذة.
والسَّبب الوحيد في انفتاح المجال أمام األجنبي للسيطرة على وسذائلنا اإلعالميذة أو
على محتواها ،هو غياب السياسات والخطط اإلعالمية التي تربط وسذائل اإلعذالم
بمؤسَّسذذات المجتمذذع األُخذذرى والتذذي تُجنّذذد إمكانذذات هذذذه الوسذذائل لجمذذع اللبنذذانيين
بمختلف فئاتهم ،وإبراز التعاون بين الجماعات اللبنانية المختلفة ،عن طريق إعداد
السياسات اإلعالميذة التذي تجمعهذم فذي البذرامج اإلذاعيذة والتلفزيونيذة التذي تتوجذه
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لنشر وعي قذومي إجتمذاعي صذحيح ،وخلذق إرادة واعيذة ومسذؤولة لذدى المذواطن
لتشجيعه على المشاركة البنَّاءة في نشاطات مجتمعه.
إن وضع اإلعالم في أمسِّ الحاجة الى وضع سياسذات إعالميذة تُذنظِّم عالقذة
الدولة بالقطاع الخذاص ،وكذذلك المذواطن بوسذائل اإلعذالم .والتوجب هذات اإلعالميذة
العامذذة التذذي تعكسذذها القذذوانين والتشذذريعات الحاليذذة ،ال تخذذرج عذذن كونهذذا خطوطذذا
عريضة تتطلب نظرة واقعية إلى حالة القطاعات اإلعالمية المختلفة.
المشكلة السادسة:
المشكلة األساسية التي تُواجه النشذاط اإلعالمذي فذي لبنذان ،تكمذن فذي مسذألة
حريذذة المذذواطن وتأهيل ذه للمشذذاركة الديمقراطيذذة فذذي مجتمعذذه .والمهمذذة األساسذذية
للدولة اللبنانية ،هي إشراك المواطنين على نحو أكثر فاعلية فذي قضذايا مجذتمعهم،
وتعزيز تالحمهم في إطار الدولة الواحدة.
وبمذذذا أن التخطذذذذيط فذذذذي مجذذذال اإلعذذذذالم هذذذذو جذذذزء مذذذذن التخطذذذذيط اإلجتمذذذذاعي
واإلقتصذذادي والخلُقذذي العذذام ،فهذذو بالتذذالي يتطلَّذذب قذذرارات لهذذا عالقذذة بمجذذاالت
اختصذذاص عديذذدة .فمذذن الضذذروري أن يذذت َّم هذذذا التخطذذيط مذذن قِبذذل مجلذذس وطنذذي
للتخطذذيط اإلعالمذذي يجمذذع اختصاصذذيين مذذن عذذدة مجذذاالت ،وتُنذذاط بذذه مسذذؤولية
اإلشراف على وضع السياسات اإلعالميذة التذي تُعذالج مشذاكل وسذائل اإلعذالم فذي
لبنذذان والتذذي تُسذذاعد علذذى توجب ذذه هذذذه الوسذذائل إلذذى أداء دورهذذا المهنذذي وخدمذذة
مجتمعها بطريقة مستمرَّة وشاملة.

ويمكذذن أن يضذذم هذذذا المجلذذس الذذوطني عناصذذر متخصصذذة تُمثِّذذل الفئذذات
التالية:
1ـذ المسذذؤول الحكذذومي 2ـذ اللجذذان التشذذريعية 3ـذ السذذلطات المسذذؤولة عذذن
التخطيط اإلقتصادي واإلجتمذاعي 4ـذ الذوزارات المختصذة ومجذالس التخطذيط 5ـذ
المؤسسات اإلعالمية 6ـ المؤسسات العلمية المختصة باإلعالم 7ـ المواطن.
ومن أهم مجاالت عمل هذا المجلس:
 تقييم برامج تدريس اإلعالم في الجامعات العاملة فذي لبنذان ،ووضذع منذاهج
حديثة تتناسب مع حاجات لبنان اإلعالمية واإلجتماعية.
 إجراء "جذردة" لوسذائل اإلعذالم ،وتحديذد المجذال البشذري والجغرافذي لكذل
وسيلة إعالمية.
 إعذذداد مراكذذز للتذذدريب اإلعالمذذي ،وتأهيلهذذا بالتقنيذذات الحديثذذة وبعناصذذر
بشرية مختصة وذات كفاءة مهنية .وال ينحصر التدريب بالتأهيل في مجذالي
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اإلنتاج والتوزيع ،بل عليه أيضا أن يُعنى بحاجات لبنذان إلذى البذاحثين وإلذى
المدربين في مجال اإلعالم.
تحديذد العناصذذر البشذرية والتقنيذذة التذذي يُمكذن تطويعهذذا للذنظم اإلعالميذذة فذذي
لبنان ،والتي يمكن أن تعتمد مقومات أساسية للسياسات اإلعالمية وللتخطيط
اإلعالمي.
دعم الثقافات التقليدية ،مع فتح األذهان على أشذكال وأسذاليب جديذدة ،وعلذى
وصل الماضي القومي باألبعاد العالمية الواسعة للحضارة اإلنسانية.
إستكشاف أفضل السبل الستعمال وسائل اإلعالم في مناحي التنمية الوطنية،
تحول هذا اإلسذتعمال إلذى
وخاصة في مجال التربية ،مع إيجاد ضوابط لعدم ب
نظذذام اسذذتعمار إعالمذذي جديذذد ،كمذذا هذذو الحذذال فذذي حقذذل اس ذتعمال التقنيذذات
اإلعالمية الحديثة.
تنشذذيط القطذذاع اإلقتصذذادي ،وخاصذذة فذذذي حقلذذي الزراعذذة والتجذذارة وفذذذي
التوجيه المهني.
إيجاد أنظمة إعالمية تربوية موازية لألنظمة التربوية التقليدية.
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الصحافة

إن ازدهذذار الصذذحافة فذذي لبنذذان هذذو عنذذوان الزدهذذار لبنذذان .ولبنذذان هذذو ال ُمذذورِّ د
الرئيسذذي للكذذادرات المهنيذذة العاليذذة الكفذذاءة إلذذى مختلذذف أجهذذزة اإلعذذالم العربيذذة،
الرسمية منها والخاصة .وتتمتع الصحافة المكتوبذة فذي لبنذان بحريذة نسذبية كبيذرة.
وعذي
وقد بلغت درجة عاليذة مذن النضذوج المهنذي ،وكذان لهذا دور كبيذر فذي خلذق
ٍ
سياسي لدى المواطن اللبناني وفذي الذدفاع عذن الديمقراطيذة فذي منطقذ ٍة مضذطربة.
ولقد دفعت الصحافة اللبنانية ثمنا باهظذا لقذاء خلذق هذذا الذوعي ،فقذ َّدمت العديذد مذن
الشهداء إبان الحكم العثماني وتحملت االضطهاد والمالحقة أثناء االنتداب الفرنسي
وعهود االستقالل المختلفة.
والصحافة اللبنانية جريئة وواسعة الحيلة في مواجهتهذا للضذغوط السياسذية،
كما أنها متقدمة من الناحيتين المهنيذة والتقنيذة .وقذد نالذت درجذة عاليذة مذن الحريذة
من خالل قانون عام  .1662غيذر أن انغماسذها فذي الصذراعات السياسذية المحليذة
واإلقليمية ،أ ّدى إلى تشــريعات إضافية تراجعت فيها الدولة عذن بعذض مذا مذـنحته
لهذذا مذذن حريذذات صذذحفية .غيذذر أن هذذذه التراجعذذات لذذم تُشـــ ّكذذـل حذذافزا للصذذحافة
إلعادة تقييم دورها في مجتمعها لع َّل في ذلك إنهاء ألزمة الثقة التي تواجهها.
المشكلة األولى:
لقذذد فشذذلت الصذذحافة اللبنانيذذة فذذي إنعذذاق مؤسسذذاتها إقتصذذاديا ومهنيذذا وفذذي
إحيذذاء دورهذذا الريذذادي الذذذي كانذذت تحتلذذه فذذي العذذالم العربذذي خذذالل الخمسذذينات
والستينات من القرن الماضي .والدليل على ذلك ،التدنّي الكبير لعدد قراء الصحف
اللبنانيذذذة .ويعذذذود ذلذذذك إلذذذى أن هذذذذه الصذذذحف أعطذذذت األولويذذذة لتطذذذوير التقنيذذذات
الصحفية ،من دون أن تُعطذي اإلهتمذام الكذافي لتطذوير منذا حقيقذي للتواصذل بذين
المذذواطن والحذذاكم وبذذين المذذواطنين أنفسذذهم .كذذذلك أعطذذت هذذذه الصذذحف أولويذذة
لتغيرات بنيوية على حساب المناقبية والمهنية ،مما أ َّدى إلى انتشار ثقافة بعيدة عن
المسؤولية اإلجتماعية ،تُهيمن عليها عقلية السوق.
إذا كان خلق الذوعي السياسذي مذن أوليذات عمذل مؤسسذات المجتمذع الذرازح
تحذذت نيذذر االحذذتالل األجنبذذي فذذإن خلذذق الذذوعي االجتمذذاعي هذذو مذذن أوليذذات عمذذل
مؤسسذذات عهذذد االسذذتقالل .إن انغمذذاس الصذذحافة فذذي دورهذذا السياسذذي كذذان علذذى
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حسذذاب إغفذذال دورهذذا االجتمذذاعي .ولذذو انصذذرفت الصذذحافة إلذذى إعطذذاء األهميذذة
الكافية إلجراء التحقيقات الصحفية الهادفذة إلذى توعيذة المذواطن وخدمتذه اجتماعيذا
وحياتيذذا من ذ ُذ بذذدء عهذذد االسذذتقالل لربمذذا كذذان مذذن الممكذذن تفذذادي الحذذرب األهليذذة
األخيرة أو لما كانت هذه الحرب قد طالت أو كانت بمثل هذه الشراسة.
المشكلة الثانية:
إن أُفذذول دور الصذذحافة فذذي لبنذذان يعذذود فذذي الدرجذذة األولذذى الذذى فشذذـلها فذذي
القيذذام بذذدورها فذذي الرقابذذة المسذذؤولة علذذى المؤسسذذات السياسذذية والمصذذالح العامذذة
والخاصة وفي الدفاع عن حقوق المواطن الذذي انصذرف عنهذا ولذم يعذد يذرى فيهذا
إال أبواقا سياسية متنافرة تفرق وال توحد في مجتمع م ّزقته الحرب  .وبتعبير آخذر،
إن السبب األساسي ألفول الصحافة في لبنان وانصراف جمهورها عنها هذو فشذلها
فذذي أن تكذذون قنذذاة وحذذافزا فذذي الوقذذت نفسذذه لتحسذذين أوضذذاع النذذاس والمسذذاهمة
واع يستطيع إعادة بنذاء الدولذة العادلذة والمذواطن
بالدعوة إلى تطوير مجتمع مدني ٍ
الصالح.
المشكلة الثالثة:
فذذي ظذذل مذذا نذذراه اليذذوم فذذي المجذذال الصذذحفي ال يمكذذن للصذذحافة أن تضذذمن
ب عن مسؤوليتها .إن حقهذا اإلخالقذي فذي حريذة
حريتها في التعبير إال بتقديم حسا ٍ
التعبير ال بذد مذن أن يذرتبط بقبولهذا المحاسذبة ويجذب أال يُمذس حقهذا القذانوني فذي
حريذذة التعبيذذر طالمذذا اسذذـتمرت بالقيذذام بواجبهذذا األخالقذذي تجذذاه مجتمعهذذا .وأحذذد
األسباب الرئيسية النصراف المواطن اللبناني عن أخبار وسائل اإلعذالم فذي لبنذان
هو أنه ال يجد في هذه الوسائل ما يُعلِمه عن أموره المعيشية.
كيف السبيل إذا ً إلى إنعاش الصحافة ؟
إن إنعذذاق الصذذحافة فذذي لبنذذان يكذذون بإعذذادة النظذذر فذذي دورهذذا فذذي مجتمعهذذا،
وبذذرفض الهيمنذذة التجاريذذة ،وبذذالتخلي عذذن اعتمذذاد تحذذريض الفئذذات السياسذذية ذات
التوجه الطائفي والعشائري .ويكون نجاح الصحافة بتحمل مسـذـؤوليتها فذي خدمذة
الذذوطن والمذذواطن ،ال السـياسذذـيين فقذذط .عندئذذذ يمكذذن للبنذذان أن يحظذذى بصذذحافة
شعبية صحيحة ويمكن بروز صحافة نوعية ذات مستوى متقدم.
وكخطوة أولى على هذا الدرب ال بد من األمور التالية:
 تفعيل عمل المجلس األعلى للصحافة ،وإعذادة النظذر فذي تركيبذه ،كمذا نذصَّ
عليه قانون الصحافة الصادر عام  1962والذي ما مذا زال معمذوال بذه حتذى
اآلن ،بحيذذذث تشذذذمل عضذذذوية هذذذذا المجلذذذس ممثلذذذين عذذذن جماعذذذات مهنيذذذة
وأكاديميذذة تسذذهم فذذي الذذدفاع عذذن حريذذة الصذذحافة وعذذن حريذذة المذذواطن فذذي
الوصول الى المعلومات في القضايا التي تهمه.

81

 الطلذب مذذن هذذا المجلذذس رصذذد نشذاط الصذذحف ،وتقذذديم تقذارير دوريذذة عذذن
اإلنجازات والهفوات في هذا النشاط .
 إعذذادة النظذذر فذذذي السياسذذة المتبعذذة لمذذذنح اإلمتيذذازات إلصذذدار مطبوعذذذات
سياسية (إما إطالق حرية إصدار المطبوعات السياسذية ،شذرط أن ال تتوجذه
إلى فئة أو جماعة واحدة وأن تثبت إمكانية اكتفائها الذاتي ماديا أو ،في حذال
اإلصذذرار علذذى تطبيذذق المرسذذوم اإلشذذتراعي لعذذام  1953الذذذي يمنذذع مذذنح
امتيذذازات صذذحفية جديذذدة إال فذذي حذذاالت إسذذتثنائية ،فذذرض مبذذدأ اإلنصذذاف
وعدم التحيز في عرض األمور النزاعية).
 دعم وتفعيل الدور المهني لنقابتي الصحافة والمحررين.

مشكلة الراديو والتلفزيون:
المشكلة األولى:
إذا كانت الصحافة المكتوبذة قذد سذاهمت فذي نشذر الذوعي السياسذي فذي لبنذان ،فذإن
الراديذو والتلفزيذذون قذذد سذاهما فذذي تحلذذل المجتمذع اللبنذذاني عذذن طريذق خلذذق البلبلذذة
ت كان فيه لبنان بأ لمسّ الحاجة إلى لملمة
السياسية ونشر الفوضى األخالقية ،في وق ٍ
جراحه ووحدة أبنائه ،للخروج من محنته ومن ث َّم اإلنطالق لبناء ما هدمتذه الحذرب
األهلية.
ولعذ َّل العمذذل اإليجذذابي األهذذم الذذذي يُمكذذن تسذذجيله لصذذالح راديذذو وتلفزيذذون القطذذاع
الخذذاص ،مسذذاهمتهما فذذي كشذذف فشذذل القطذذاع العذذام فذذي تقذذديم الحقيقذذة للمذذواطن
اللبنذذاني .فلقذذد كذذان انطذذالق وسذذائل اإلعذذالم المسذذموعة والمرئيذذة الخاصذذة نتيجذذة
طبيعية لحاجذة المذواطن إلذى معلومذات سذريعة فذي وقذت مضذطرب ،وذلذك عنذدما
تجاهلت وسائل اإلعالم الرسمية الحرب ،فكشفت الوسائل الخاصة التي كانت غير
شذرعية آنذذاك ،غبذذاء المسذؤولين وتجذذاهلهم معالجذة األمذور الحياتيذذة التذي واجهذذت
المواطن.
المشكلة الثانية:
والمشكلة الثانيذة فذي الوسذائل المرئيذة والمسذموعة الخاصذة ،هذي أنهذا ،فذي
مرحلة المراهقة ،تحاول التأقلم مع قوانين ُوضعت حديثا ،ومعظم قنواتهذا نشذأت
وعملت خارج نطاق القانون .ولقد نجحت هذه الوسذائل فذي الهذدم فقذط وفشذلت فذي
البناء ،وهي تُساهم في تعبئة المواطن للقيام بأعمال سلبية ،أكثر مذن مسذاهمتها فذي
العمل اإليجابي .كمذا أنهذا ال تعمذل لكذل لبنذان ،بذل تُنل ِّشذط وتُ لشذجِّ ع علذى الفرقذة بذين
الجماعات المختلفة في المجتمع اللبناني ،بتحويل قنواتها إلى منذابر فئويذة ،سياسذية
كانت أم عرقية أم دينية.
المشكلة الثالثة:
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وتتمثَّل المشكلة الثالثة في أن تعرب ض هذه الوسائل للمشاكل اإلجتماعيذة كذان
سلبيا ،أي أن مساهمتها فذي عذرض هذذه المشذاكل ،إن تذ َّم ،كذان بقصذد التعذريض
بـ"الفريق اآلخر" وليس بقصد الخدمة العامذة .والمثذال علذى ذلذك ،مذا فعلتذه بعذض
هذه الوسائل عند تعرّضها لألزمة اإلقتصادية الحادة التي واجهت البالد .فبذدال مذن
توعية المواطن على مخاطر اإلنجراف في المضاربة على العملة الوطنية ،وتقذديم
المعلومات الواقعية بقالب عالجي ،واقتراح الخطوات المناسبة التي يمكن للمواطن
أن يتخذها للمحافظذة علذى قيمذة نقذده ،إنجرفذت ،بواقذع ارتباطهذا السياسذي وسذعيها
َّذار مذن اإلثذارة والتحذريض علذى العملذة الوطنيذة ،فكانذت
إلسقاط الحكومذة ،فذي تي ٍ
تُبرز التصريحات المتشائمة وتُهمذل المطمئنذة منهذا ،وتشذي ُر إلذى التوقعذات السذلبية
وتُغفل اإليجابية .وهكذا "نجحت" في إسقاط الحكومة ،ولكن  ...على حسذاب تلذدنّي
سعر العملة الوطنية.
المشكلة الرابعة:
والمشذذكلة الرابعذذة هذذي أن الوسذذائل المرئيذذة والمسذذموعة ال تُعطذذي الجديذذة
الالزمذذة لحاجذذات الجمهذذور الفعليذذة ،بذذل إنهذذا تتصذذرَّف ،كذذأي صذذناعة أو تجذذارة
مموليهذا .فمضذمون وسذائل اإلعذالم
أخرى ،بهدف الربح المادي أو خدمة لمصذالح ِّ
المرئية والمسموعة يُسهم ،بصورة عامذة ،فذي تلغريذب المذواطن عذن مجتمعذه بذدال
من تسهيل مشاركته فذي أمذور هذذا المجتمذع .ويذت بم هذذا التغريذب عذن طريذق تقذديم
مضمون إعالمي يُش ِع ُر المواطن بأن ال صلة له أو رابذط ،بمذا تبثبذه قنذوات مذياعذه
ٍ
أو تلفزيونه.
ويُب ذيِّن تطذذور التلفزيذذون فذذي لبنذذان أن هذذذه الوسـذذـيلة اإلعالميذذة لذذم تُذذؤ ِّمن الج ّديذذة
الالزمذذة لحاجذذات الجمهذذور الفعليذذة ،بذذل كانذذت ،كأيذذة صذذناعة أو تجذذارة أخذذرى،
مموليهذا .كمذا أن الدولذة لذم تهذدف
تســعى إلى الربح الســريع والى خدمذة مصذالح ِّ
من تعاملها مع هذه الوســيلة ســوى التحكم الســياســي .فهذي لذم تحذاول اسذتعمالها
في مجال التوعية أو التنمية ،بل انتهجت لنفســها أســلوبا يميل إلى ترســيخ ما هذو
قائم وتعزيزه وإلذى الحذؤول دون أي تغييذر إجتمذاعي .وقذد يكذون هذذا الوضذع هذو
السـذذذـبب الرئيسـذذذـي الذذذذي أ ّدى إلذذذى واقذذذع أن معظذذذم البذذذرامج التذذذي تُ ّ
بذذذث علذذذى
التلفزيونات في لبنان إنما تُحرك الســلوك العشوائي المنحذرف والمتميذز بالضذياع
والغوغائية.
إن المذواطن اللبنذاني يشذعر بذأن مذا يذراه علذى قنذوات التلفزيذون هذو خذارج
مجالذذه ،فهذذه األقنيذذة ال تبحذذث فذذي األمذذور الذذت غالبذذا مذذا تلهمذذه  ،بذذل تُعذذالج مذذا يلهذذم
الجماعة أو الفئة المتح ّكمة في وسائل اإلعالم ،حكومذة كانذت أم جماعذة أو شذركة
خاصذذة .وبالتذذالي ،فذذإن المذذواطن يشذذعر بذذأن مذذا تعطيذذه إيذذاه وسذذائل اإلعذذالم مذذن
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مضمون ،ال صلة لذه بواقعذه .وفذي حذال قبولذه مذا تعطيذه إيذاه هذذه الوسذائل ،يذرى
ذرق معيشذذته ،فيصذذبح غريبذذا عذذن مجتمعذذه
نفسذذه منذذدفعا إلذذى الثذذورة علذذى قيمذذه وطذ ِ
وحتى عن نفسه.
المشكلة الخامسة:
ووتعلق المشكلة هذه في أن هذه الوسذائل تذؤدِّي أيضذا دورا كبيذرا فذي إلهذاء
المذذواطن عذذن مشذذاكله ،وذلذذك بتحويذذل نظذذره عذذن المشذذاكل اإلجتماعيذذة والسياسذذية
مستوردة من خارج مجتمعذه .أمذا عنذدما تضذط ُر هذذه
الحقيقية ،إلى مشاكل ثانوية
ل
الوسذذذائل إلذذذى التعذذذرض لذذذبعض المشذذذاكل اإلجتماعيذذذة األساسذذذية ،كمشذذذكلة حريذذذة
اإلعالم مثال ،فإنها تستغل ،بل تسذتثير ،إهتمذام الذرأي العذام لتعذالج هذذه المشذكالت
من منظار بعيذد عذن المصذلحة العامذة .وهكذذا  ،تتمثذل حريذة اإلعذالم فذي انفذالت
اإلذاعذذات والتلفزيونذذات مذذن القذذوانين ومذذن المسذذؤولية اإلجتماعيذذة التذذي هذذي مذذن
صلب واجبها المهني ،وتُغفل التعرب ض لحرية الفرد وحقه في معلومات صحيحة
وموثوقذذة ،كمذذا تتناسذذى أن الحريذذة اإلعالميذذة ال يمكذذن أن تنفصذذل عذذن المسذذؤولية
اإلجتماعية.
المشكلة السادسة:
وأساسذذها أن مذذا يزيذذد التنذذاقض هذذو اعتمذذاد بذذرامج أقنيذذة التلفزيذذون المختلفذذة
لبذذرامج غربيذذة وتقليذذدها للغذذرب المتقذذدم فذذي هذذذا المضذذمار ،ممذذا سذذاهم فذذي جعذذل
المذذواطن اللبنذذاني ينظذذر إلذذى تقاليذذده اإلجتماعيذذة وقِيلمذذه مذذن خذذالل منظذذار أجنبذذي،
وبالتالي إلى سوء فهم هذا المذواطن لتقاليذده وقيمذه .فانغمذاس التلفزيذون فذي تغطيذة
مسذتوردة مذن الغذرب ،علذى حسذاب القذيم اإلجتماعيذة
مشاكل إجتماعية غربيذة ،أو
ل
اللبنانيذذة والعربيذذة ،قذذد أ ّدى إلذذى إنتاجهذذا مضذذمونا إعالميذذا فيذذه تخذذدير للمذذواطن،
وكذذلك ال مبذاالة بذالقيم والتقاليذذد ،وأضذحينا ننظذر إلذى الثذذورة اإلعالميذة علذى أنهذذا
مقياس لـ" التمدن" و"التقدم" .وفي الحقيقة أن ما يُقال عن الثورة اإلعالمية ما هو
في الواقع إال ثذورة تقنيذة يذؤ ّدي سذوء اسذتثمارها إلذى غربذة المذواطن فذي مجتمعذه
وإلى تشويه القيم اإلجتماعية األصيلة.
المشكلة السابعة:
إن نشذذوء قنذذوات إذاعيذذة وتلفزيونيذذة لبنانيذذة متعذذددة ذات سياسذذات وتطلّعذذات
تنذاقض ظذاهري بذين
مختلفة،بل متنافرة ،قد أ ّدى إلى بروز مشذكلة أخذرى أسَّسذت ل
ٍ
اللبنذذانيين إذ أنهذذا باع ذ لدت بذذين فئذذاتهم .وتفاعذذل هذذذه القنذذوات مذذع الفئذذات المختلفذذة
المسذذيطرة عليهذذا ،قذذد سذذاه لم فذذي خلذذق "وعذذي" مختلذذف للواقذذع اللبنذذاني فذذي كذذل
منطقة ولدى كل فئة.
المشكلة الثامنة:
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كذذذلك  ،فذذإن الدولذذة لذذم تهذذت ّم بالوسذذائل المرئيذذة والمسذذموعة الخاصذذة إال فذذي
مجال التحكم السياسي .فهي لم تحاول استعمالها في التوعية اإلجتماعية أو التوجيه
القومي ،بل انتهجت لنفسها أسلوبا يميل إلى ترسيخ ما هو قائم وتعزيزه ،والذى
تغييذر إجتمذاعي .ولقذد أثبتذت الدولذة فشذلها فذي حقذل اإلعذالم
الحذؤول دون أي
ٍ
وبرهنذذت أنذذه لذذيس لذذديها الكفذذاءات التذذي تمكنهذذا م ذن النهذذوض بالقطذذاع اإلعالمذذي
وجعله في مستوى لبنان واحتياجاته السياسية واإلجتماعية.
كما سـذـاهم اخذتالف اسذتهالك الفئذات اللبنانيذة للصذحافة اللبنانيذة ،فذي إذكذاء
التناقض الطائفي .فذاختالف اسذتهالك بذرامج التلفزيذون اللبنذاني المتنذافرة الهويذة
والقيم من قبل الفئات اإلجتماعية المتفاوتة الدخل ،يُســهم في إيجاد انقسام طبقذي.
وهكذذذذا زادت وسـذذذـائل اإلعذذذالم فذذذي لبنذذذان التنذذذاقض فذذذي رؤيذذذة الفئذذذات اللبنانيذذذة.
واستمرار هذا التناقض ،ال ب َّد وأن يخلق نوعا من التناقض في الوعي اإلجتماعي،
ال بل في القيم ،وبالتالي ،يُؤدِّي إلى تناقض في تلص ّور مشــاكل المجتمع.

المشكلة التاسعة:
أما المشكلة التاسعة فتتناول دور الوسذائل اإللكترونيذة الحديثذة .فبذالرغم مذن
ت في لبنان هو األكثر كلفة في منطقة الشرق األوسط  ،إال انها
أن
استعمال اإلنترن ِ
ِ
ضرية ،بشذكل خذاص ،مذع أنهذا ال تتذوافر عذادة
تل ْنمو بسرعة كبيرة في المناطق الح ل
في المناطق الريفية البعيدة .وقد كان يمكن لهذه الوسائل أن تلعب دورا هامذا فذي
نشر المعلومات وفي مشاركة المذواطنين ومسذاهمتهم ،بشذكل ديمقراطذي ،فذي بنذاء
مجتمع مدني فاعل .غير أن الدولة لعبت دورا سلبيا أدى إلى الحد من انتشار هذه
الوسذائل بذين الفئذات المحذدودة الذدخل ،وحتذى بذين أفذراد الطبقذة المتوسذطة ،وذلذذك
لفرضها تعرفة مالية باهظة الستعمال هذه الوسائل ،وإلعطائها امتيازات إحتكارية
لشركات تؤ ِّمن هذه الوسائل اإللكترونية للمشتركين لقاء بدل ال يُمكن لذذوي الذدخل
المحدود تحمله.
ما هو الحل لمعالجة وضع اإلعالم المرئي والمسموع واإللكتروني ؟
 تفعيذذذل المجلذذذس الذذذوطني لإلعذذذالم المرئذذذي والمسذذذموع ،عذذذن طريذذذق منحذذذه
صالحيات تقريرية وإعطائه مجاال أوسع في تطبيق نصذوص قذانون 1994
الذي يرعى شؤون هذا القطاع.
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إعذادة النظذذر فذذي طريقذة تعيذذين أعضذذاء المجلذذس ،بحيذث يعتمذذد هذذذا التعيذذين
على الكفاءة المهنية واألكاديمية قبل مراعاة اإلنتماء المذهبي والفئوي.
الطلب من المجلس رصد نشاط وسائل اإلعالم المسموعة والمرئيذة ،وتقذديم
تقارير دورية عن اإلنجازات والهفوات في هذا النشاط .
إدخال تعديالت على هذا القانون تتناول عمل الوسائل اإللكترونية.
تطبيذذذذق مذذذذواد القذذذذانون المتعلقذذذذة بالمسذذذذاهمين فذذذذي المؤسسذذذذات المرئيذذذذة
والمسموعة.
التش بدد في تطبيق مواد القانون المتعلقة بإنتاج البذرامج المحليذة الوطنيذة ذات
النوعية ،ونسبتها من المواد المذاعة.
إنشذذاء هيئذذة تقنيذذة للبذذث المرئذذي والمسذذموع ،ووضذذع مخطذذط تذذوجيهي لهذذذا
البث.
وضع قانون لإلعالن يضع حدا لإلحتكار.

الحرية والرقابة
المشكلة األولى :رؤية خاطئة للحرية
إن مشذكلة وسذذائل اإلعذذالم فذذي لبنذذان ال تكمذذن فذي الرقابذذة أو فذذي عذذدم وجذذود منذذا
كاف للحرية ،بل في رؤية خاطئة للحرية ،تُغلِّذب المنفعذة الخاصذة علذى المسذؤولية
ٍ
اإلجتماعيذذة .فمشذذكلة الرقابذذة لذذم تعذذد المذذدخل الصذذالح للنظذذر فذي موضذذوع حريذذة
التعبير عن الرأي ،بل صارت حقوق اإلنسان ،و ،بشكل خاص ،حق المذواطن فذي
التواصل الذي يُم ِّكنه من تحسذين نوعيذة حياتذه ومذن وعذي الديمقراطيذة الصذحيحة
وممارستها.
إن الديمقراطية تتطلب اإلنفتاح على المذواطنين مذن قِبذل السذلطة أوال ،ومذن
ث ذ َّم مشذذاركة المذذواطن الفاعلذذة فذذي النقذذاق وفذذي اتخذذاذ القذذرارات التذذي تتعلذذق بذذه .
وحرية التعبير لوسائل اإلعالم ،ال تُحقِّق هذا الهدف إال عندما تتوافر تعددية اآلراء
التي تكفل تعبير الجماعات كلها عن رأيها في هذه الوسائل.
والقول الذي شاع إطالقه مؤخرا بأن "اإلعالم هو مرآة للواقذع ولذيس مسذبِّبا
له ،والمسؤولية عذن أي منذا سذلبي إنمذا تقذع علذى السياسذيين وحذدهم"  ،هذو قذول
غير دقيق .فمع أن الصحافة تستمد محتوى رسذائلها مذن الشذعب والحكومذة ،إال أن
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لها دورا فاعال في صقل هذا المحتوى وفي تقرير ا ْ
الولويات في عرض األحذداث،
وبالتالي في تقرير ما تتداوله الجماهير وتناقشه.
المشكلة الثانية :غياب التن ّوع
التطور التقنذي فذي مجذال اإلعذالم وزيذادة الضذوابط لفذرض الشذفافية فذي
إن
ب
مختلف المجاالت العامة ،سذهّال الوصذول إلذى مصذادر المعلومذات .وتكمذن مشذكلة
وسائل اإلعالم اليوم ،في تحاشي هذه الوسذائل للمعلومذات ولذءراء التذي ال تتوافذق
مذذع اتجاهذذات المشذذرفين عليهذذا أو "ح ذرَّاس أبوابهذذا" واعتقذذاداتهم .وفذذي هذذذا يكمذذن
خطر انقسام المجتمع إلذى جماعذات ُمسذتقطلبة و ُمتعصِّ ذبة ،كمذا حذدث أثنذاء الحذرب
األهلية في لبنان ،وكذلك اإلتجاه نحو مجتمعات مغلقذة ينحذو أعضذاؤها إلذى تعزيذز
اآلراء التي يقبلون بها فقط.
المشكلة الثالثة :اإلنصراف للتأثير على المواطن ال خدمته
لم يعد مقبوال استعمال الصحافة لمبدأ حرية التعبير لتبذرِّر إعطاءهذا وضذعا
خاصا تكون فيه فوق األنظمة اإلجتماعية وفذوق المؤسـَّسذـات .وربمذا يكذون تعبيذر
"حرية اإلعالم" من أكثر التعذابير العربيذة التذي يُسذاء اسذتعمالها .إن ميثذاق حقذوق
االنسذذـان واألنظمذذة الديمقراطيذذة جميعهذذا ،تتطلذذب مذذن الصذذحافة أن تكذذون وسذذـيلة
لخدمة المواطن ال العكس .فلقذد أمسذى المذواطن هذدفا للتذأثبر ،بينمذا يجذب أن يكذون
هو ،نظريا وأخالقيا ،مركذز اإلهتمذام ،وأن تكذون مصذلحته هذي المذؤثّر األساسذي
في اختيار الرسائل اإلعالمية.
المشكلة الرابعة:
إن حماية الصحـافة لم تعد تعنذي تلقائيذا حمايذة المذواطن أو المجتمذع .فذال بذ َّد
أن يكذذون المذذواطن هذذو محذذور اإلهتمذذام ولذذيس الصذذحافة أو الصذذحفي .وال ب ذ َّد مذذن
ضوابط تكفل حذق التعبيذر عذن آراء الذذين ال صذحف لذديهم .ومذن هنذا ،فذإن حريذة
الصحـافة تُصبح حقا مشـروعا بمقدار ما تضمن حق المواطـن والمصـلحة العامة
في الحصول علذى المعلومذات الصذحيحة عذن القضذايا العامذة .فذال يجذوز لوسذائل
اإلعالم أن تُطالب بحرية الممارسة إذا مذا تخطَّذت هذذه الممارسذة المصذلحة العامذة
وحق المواطن في الحصول على المعلومذات الصذحيحة التذي تُم ّكنذه مذن المسذاهمة
وواع يُمارس من خالله مواطنيَّته .وينبغي أن
الفاعلة في بناء مجتمع مدني صحيح
ٍ
يتق َّد ًًّل م الحق العام على الحقوق الخاصة للصحافيين وللصحافة .وال ب َّد للدولذة أن
تُقدِّم التسهيالت الماديذة والمعنويذة الالزمذةلقيام وسذـائل إعذالم تكذون قذدوة لوسذائل
اإلعالم الخاصة.
المشكلة الخامسة:
لتحقيق الديمقراطية ،ال ب َّد للصحافة من أن تكون قريبة من المواطن ,فمهمذة
الصحافة األسـاسـية هي خدمة الشعب ال أصحاب النفوذ ،سياسذيين كذانوا أم رجذال
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مال .وال ب َّد من إيجذاد عالقذة تذأثير متبا لدلذة بذين المذواطن والصذحافة  .فلذيس مفيذدا
لقضية الديمقراطية أن تنتقذل الصذحافة مذن معسذكر السياسذيين إلذى معسذكر رجذال
المذذال وتبقذذى وسذذيلة بيذذد المتنفِّذذذين ،بينمذذا المذذواطن العذذادي ال يُسذذمح لذذه اال بذذدور
المتفرج والمستهلِك.

المشكلة السادسة:
بسبب المنا الحرِّ نسبيا فذي لبنذان ،نجحذت الصذحافة اللبنانيذة فذي الحصذول
على نسبة عالية من حرية التعبير ،فاختارت أن تُر ِّكز علذى إبذراز اآلراء المتنذافرة
لمختلف التيارات السياسية والعرقية والطائفية ،غير أنها فشلت في أن تكذون منبذرا
مسؤوال لحوار بنّذاء بذين هذذه التيذارات .نعذم  ،لقذد فشذلت فذي ردم الهذ َّوة أو فذي مذ ِّد
الجسور بين المواطنين ،وفي إيجاد التوافق الذوطني الذذي بدونذه ال يمكذن للمجتمذع
أن يبدأ مرحلة النمو الحقيقي.
المشكلة السابعة:
ال تفتقذذر الصذذحافة فذذي لبنذذان إلذذى الحريذذة بقذذدر مذذا تفتقذذر إلذذى البنذذى المهنيذذة
والمناقبيذذة الصذذالحة إليجذذاد منذذا تحذذاوري صذذحيح ،بذذين فئذذات الشذذعب المختلفذذة،
وكذذذلك بذذين هذذذه الفئذذات والحكذذام .ويعذذود السذذبب الرئيسذذي لهذذذا التخلذذف المهنذذي
والمنذذاقبي  ،إلذذى عذذدم تركيذذز الصذذحافة علذذى تطذذوير قذذدراتها الماديذذة المسذذتقلة،
وبالتالي قدرتها على اإلستمرار الذاتي.
إن علذذى وسذذائل اإلعذذالم أن تُق ذدِّم حسذذابا للمجتمذذع عذذن دورهذذا فذذي المحافظذذة علذذى
حقوق المواطنين وحقوق أصحاب الرأي الذين ال وسائل إعالم لديهم .وفي ظ ِّل مذا
نراه اليوم في مجال عمل وسائل اإلعالم ،ال يُمكن لهذه الوسائل أن تضمن حريتهذا
ب عن مسؤوليَّتها .فحقها األخالقي في حرية التعبير ال ب َّد
في التعبير إال بتقديم حسا ٍ
له أن يرتبط بقبولها المحاسبة .كما أن حقَّهذا القذانوني فذي حريذة التعبيذر ،ينبغذي أال
يُمسّ طالما اسـتمرت في القيام بواجبها األخالقي تجاه مجتمعها.
وعي إجتمذاعي ،فيعذود إلذى األسذباب
أما عدم قيام وسائل اإلعالم بواجبها في خلق
ٍ
التالية:
 إعتيذذاد الصذذحافي اللبنذذاني ،علذذى إعطذذاء الحذذدث السياسذذي األولويذذة علذذى
حساب األحداث األخرى ،وبالتالي صار مدمنا على الركض وراء األحذداث
السياسية فلم يعذد يفذي األحذداث اإلجتماعيذة لحقّهذا .وهكذذا نذرى أن الصذحف
اللبنانيذذة تُخصِّ ذذص الجذذز لء األكبذذر مذذن صذذفحاتها لألحذذداث السياسذذية ،حتذذى
التافهة منها ،على حساب األحداث اإلجتماعية الهامة.
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 وجود عدد كبير من اإلمتيازات إلصدار صحف سياسية تفوق حاجة لبنذان
من حيث عدد سكانه (حسب نشرة نقابذة الصذحافة سذنة  ،2114هنالذك 111
تراخيص لمطبوعة سياسية في لبنان) .وقد أ ّدى هذا الواقع إلى خلذق مشذاكل
عديدة للصحافة اللبنانية ،منها اضطرار نقابة الصحافة إلذى حمايذة الصذحف
الضذذعيفة علذذى حسذذاب الصذذحف المتقدِّمذذة ،وذلذذك عذذن طريذذق الحذ ِّد مذذن نمذ ِّو
الصحف القوية .وبذلك ،لم يُسمح لهذذه الصذحف ،مذثال ،بالصذدور أكثذر مذن
ستة أيام فذي األسذبوع ،وال بزيذادة عذدد صذفحات الصذحيفة إال بعذد زيذادة
ِسعرها .وقد أ َّدى ازدياد عدد الصحف على نحو كبير  ،إلى دخول الطُفيليين
أو غير ذوي الخبرة معترك الصحافة وإلذى ارتهذان بعذض الصذحف لل ُمعلِذن
أو للمم ِّول ،سواء أكان سياسيا أم تاجرا.
 قلَّذذة المذذوارد الماليذذة لذذدى الصذذحف اللبنانيذذة نتيجذذة لكثذذرة عذذددها ،وبالتذذالي
اضطرارها إلى تقاسم القذرَّاء واإليذرادات اإلعالنيذة  ،ممذا حذ َّد مذن توسبذعها
النوعي،فلم تُنشذىء غالبيَّتهذا أقسذام لألبحذاث والدراسذات ،ولذم تذتمكن مذن
إجذذراء التحقيقذذات الصذذحفية ذات النوعيذذة والتذذي تتطلذذب انصذذراف المحقذذق
ذور قذذد تذذؤثر علذذى مجذذرى
الصذذحفي المتمذذرِّس انصذذرافا كذذامال لكشذذف أمذ ٍ
األحداث في مجتمعه.
ماذا ينبغي عمله لمعالجة هذا الوضع؟
 .1وضع سياسات إعالمية تُنظِّم عالقة الدولذة بالقطذاع الخذاص ،وكذذلك عالقذة
المذذذواطن بوسذذذائل اإلعذذذالم .وأيضذذذا ،تبنِّذذذي ميثذذذاق شذذذرف يتنذذذاول الناحيذذذة
األخالقية من عمل وسائل اإلعالم.
 .2وضع تشذريعات جديذدة تكفذل حذق المذواطن فذي التواصذل ،الذذي يُم ِّكنذه مذن
تحسذذين نوعيذذة حياتذذه ومذذن وعذذي الديمقراطيذذة الصذذحيحة وممارسذذتها  ،كمذذا
تكفل له حرية التعبير المسؤول.
 .3دعم الدولة لوسائل اإلعالم التي تُساهم في العمل الذديمقراطي البنَّذاء ،كذي ال
مموليهذذا .ويذذت بم ذلذذك إمذذا عذذن طريذذق الذذدعم المذذالي
تضذطر لإلرتهذذان ألهذذواء ِّ
المباشر كما في فرنسا ،أو عن طريق تقديم تسهيالت ضرائبية أو إدارية.
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دور اإلعالم في التوعية
أصذذبح اإلعذذالم محذذور اهتمذذام الذذدول واألحذذزاب ومختلذذف القذذوى واألنظمذذة
السياسية ،التي أخذت تسعى إلذى امذتالك وسذيلة إعذالم خاصذة بهذا ،مذن أجذل نشذر
آراء وأفكار أمام الرأي العام للتأثير عليه ،األمر الذي يضذمن لهذا تذدعيم سياسذتها،
كون اإلعالم وسيلة إعالن جماهيريَّة .ومما ال ش ّ
ك فيه أن تط ّور هذه الوسائل جذاء
على حساب الِخطب السياسية التي سادت في فترات سابقة.
ولإلعالم دوران متناقضان:
الدور األول :نشر الوعي والمعرفة وتوسيع آفاق الجمهور.
الدور الثاني :تغذية الضياع ،ومخاطبة الغرائز وتزييف اآلراء.
وتذذؤثّر وسذذائل اإلعذذالم فذذي كذ ِّل جانذذب مذذن جوانذذب السذذلوك ،حيذذث تلعذذب دورا فذذي
تكوين الصورة الذهنية لألفراد عن المواقف واألحداث والدول.
وفي لبنذان ،تلعذب وسذائل اإلعذالم أدوارا متشذابهةْ ،
وإن بذدرجات متفاوتذة.
وتسيطر على هذه الوسائل اإلعالمية ،المضامين الترفيهية التي يغلب على بعضها
السطحية والتشابه الشديد في المضمون .وهي في ذلك،تؤ ّكد على القيم اإلستهالكية
وإهدار قيمة العمل من خالل بث برامج مسابقات سهلة.
وتتأثّر ثقة الناس بإعالمها إلى حذ ٍّد كبيذر .وال تذزال األخبذار تُر ّكذز علذى قذيم
إخبارية معيّنة ،سيّما وأن وسائل اإلعالم مو ّزعة حسب اإلنتماءات ،سياسذية كانذت
أم طائفية.
ويتمتذذع الخطذذاب اإلعالمذذي ،وال س ذيّما فذذي البذذرامج السياسذذية واإلخباريذذة،
باألمور التالية:
 1ـ السلطوية ،إذ يذت بم فذرض مواضذيع وتوجيهذات وقذيم تتصذل باإلنتمذاء السياسذي
الطائفي لكل وسيلة.
 2ـ األحاديةةة ،إذ يقذذوم الخطذذاب اإلعالمذذي بتغييذذب اآلخذذر واسذذتبعاده عذذن عذذرض
أفكاره للرأي العام.
 3ـ القبول الرسمي ،إذ تقف معظم وسائل اإلعالم في حيرة من أمرهذا أمذام معظذم
األحداث والمواقف السياسية الطارئة ،في انتظار التوجيهات والتعليمات الرسمية .
وال يتو َّجذذه اإلعذذالم إلذذى الشذذباب واليذذافعين ،هادفذذا إلذذى ضذذرورة إرشذذادهم
وتوجيههم ،بل إن التوجب ه هو نحذو مزيذد مذن الترفيذه السذطحي الذذي ال يأخذذ بعذين
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اإلعتبذذار مصذذالح الشذذباب وال يُنذذاقش مسذذتقبلهم وتطلعذذاتهم وتذذأثير التغيبذذرات علذذى
أوضذذاعهم الشخصذذية والنفسذذية ،ممذذا يطذذرح علذذى الديمقراطيذذة ،ضذذرورة تطذذوير
إعذذالم التنميذذة البشذذرية والتربيذذة ،وتكذذوين القذذيم اإلنسذذانية والمجتمعيذذة عبذذر وسذذائل
اإلعذذالم ،فذذي مسذذاهمة جديّذذة منهذذا لحمايذذة اليذذافعين والشذذباب ،ونقذذل القذذيم اإلنسذذانية
والحضذذارية إلذذيهم .لذذذلك ،نذذرى أنذذه مذذن واجذذب الحكومذذة النَّظذذر فذذي هذذذه المسذذائل
بمنتهذذى الجديذذة لمذذا لهذذا مذذن تذذأثير علذذى الناشذذئة .ونقتذذرح لذذذلك علذذى المحطذذات
الخاصة ،برامج تُعالج المشاكل الشبابية وتطرح مطالبهم ،وأيضا :
 1ـ الرقابة الذاتية على البرامج التي تُشجع على نبذ القيم العائلية واألخالقية.
 2ـ نشر الوعي البيئي والسياسي والمجتمعي.
 3ـ نشر الديمقراطية وثقافة الحوار ،عبر البرامج اإلجتماعية والسياسية.
 4ـ نشر أفكار وطنية تُؤ ِّمن اإلجماع حول مفهوم الوطن والمواطنة.
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في السياسة الصحية

مذذن أهذذم المشذذاكل التذذي يُواجههذذا المذذواطن اللبنذذاني ،مسذذألة اإلستشذذفاء التذذي
تستنزف جزءا كبيرا من م َّدخراته .ولقد أظهرت الدراسذات أن الكلفذة الصذحية فذي
لبنان تتعدى  %11من النذاتج القذومي ،خصوصذا إذا أضذفنا التكذاليف غيذر المعلنذة
المدفوعذذة مذذن قِبذذل وزارة الشذذؤون اإلجتماعيذذة ومذذن المذذواطن كنسذذبة مئويذذة مذذن
الفاتورة الصحية وفاتورة التأمين الخاص وغيرهاِ ،علما أن هذذه الكلفذة الباهظذة ال
تتناسذذب مذذع الخذذدمات الصذذحية المق َّدمذذة .مذذن هنذذا نذذرى أن هنذذاك خلذذال فذذي نظامنذذا
الصذذحي يسذذتدعى التذذدخل السذذريع لوضذذع خريطذذة صذذحية واضذذحة المعذذالم لتقذذويم
األمور.
إن ارتفاع كلفة الخدمات الصذحية يُمكذن أن يُعذزى إلذى أسذباب عديذدة ،لذذلك
سنعرض لها ،مع ذكر بعض التوصذيات أو الحلذول لهذا ،لنذتمكن مذن إيجذاد سياسذة
صحية سليمة للنهوض بالمواطن والوطن.
المشذذكلة األولذذى :وجذذود تخمذذة فذذي عذذدد األطبذذاء مقابذذل نقذذص فذذي الجهذذاز الطبذذي
المساعد
هنذذاك تضذ ب
ذخم فذذي أعذذداد األطبذذاء المتخصصذذين يُقابلذذه نقذذص فذذي األجهذذزة الطبيذذة
المساعدة ،إذ يبلغ عذدد األطبذاء المسذجلين فذي نقابذة بيذروت حذوالى  9181طبيبذا،
معظمهم من حاملي شهادة اإلختصاص )%73( ،أي بمعدل طبيب واحد لكل 321
شخصا .وتُع بد هذه النسبة من أعلى النسب عالمياِ .زد علذى ذلذك أن توزيذع األطبذاء
حسب المحافظات غير متسذا ٍو ،ذلذك أن الكثافذة الكبذرى تتج َّمذع فذي منطقذة بيذروت
وجبل لبنان .ولقد كانت هجذرة األطبذاء فذي مذا مضذى إلذى الخلذيج والعذالم العربذي،
بمثابة ص َّمام أمان المتصاص الفذائض مذن األطبذاء والمهنيذين ،إالّ أن تلذك الهجذرة
تقلَّصت بسبب إشباع أسواق العمل المضيفة والقيود التي فرضتها هذذه الذدول علذى
األطباء األجانب بقصد حماية الخرِّ يجين من مواطنيها.
وهذا الفذائض مذن األطبذاء فذي لبنذان ،يُقابلذه نقذص هائذل فذي الجهذاز الطبذي
المساعد من الممرضين والممرضات .إذ تبلغ نسبة السكان إلى عدد الممرضات أو
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الممرضذذين المذذؤهلين  1611شذذخص لكذذل ممرضذذة أو ممذذرض ،وهذذي مذذن أدنذذى
النسذذب العالميذذة .ونتيجذذة لهذذذا الذذنقص ،صذذار اسذذتخدام ممرضذذات أو ممرضذذين
مسذذاعدين شذذائعا فذذي معظذذم المستشذذفيات ممذذا يذذؤثر علذذى مسذذتوى خذذدمات تلذذك
المستشفيات.
ما هو الحل الذي يُقدِّمه حزب الحوار الوطني لذلك؟
يجب اعتماد الخريطة الصحية في لبنان بشكل يُؤ ِّمن العدالذة الصذحية ،عذن طريذق
توزيع المستشفيات واألطباء على المناطق كافة.
وهذا سينعكس إيجابذا علذى توزيذع أفضذل لألطبذاء علذى المستشذفيات بالتعذاون مذع
المؤسسات الصحية ونقابة األطباء .فلبنان يُعذاني مذن مشذكلة سذوء ب
تذوزع األطبذاء
جغرافيذذا ،إذ أن عذذددهم مرتفذذع فذذي المذذدن فيمذذا هذذو متذ ٍّ
ذدن فذذي المنذذاطق األخذذرى.
إضافة إلى أن األخصائيين يُشكلون الغالبيذة مذن األطبذاء ،مذع غيذاي شذبه تذام فذي
الطب العام أو طب العائلة.
لذذذلك ،ال ب ذ َّد مذذن وضذذع قذذوانين جديذذدة لدراسذذة الطذذب فذذي لبنذذان ،وتجديذذد منهجيذذة
دراسته ،والسهر على األهلية المهنيذة لألطبذاء وتقييمهذا  ،بشذكل مسذتمر ،بإشذراف
نقابة األطباء ووزارة الصحة.
كمذا يجذذب الحذذد مذذن عذذدد األطبذذاء ،وذلذذك ب ذأن تضذذع وزارة الصذذحة سياسذذة
واضحة للطبابة وصذناعة الطذب ومسذؤولية الجسذم الطبذي ،للمحافظذة علذى حقذوق
المرضى وحقوق األطباء .فالوضع اآلن عرضة للتفاقم  ،إذ من المرتقب أن تذزداد
البطالة بين األطباء في المستقبل ،نظرا الزديذاد أعذدادهم ،أ َّوال بسذبب الزيذادة فذي
تخذذريج األطبذذاء مذذن المعاهذذد الخمسذذة (الجامعذذة اللبنانيذذة ـ أوتيذذل ديذذو ـ الجامعذذة
األميركية ـ الجامعة العربية ـ جامعة البلمند) ،وثانيا بسبب توافد األطباء اللبنذانيين
الذذذين درسذذوا الطذذب خذذارج لبنذذان بحيذذث بلغذذوا  3أضذذعاف األطبذذاء الذذذي تخرجذذوا
محليا .لذلك ،يجب العمل على وضع معايير خاصة ال يسمح بدخول كلية الطب إالّ
للمتفذذذذوقين ،وبحسذذذذب حاجذذذذة البلذذذذد إلذذذذى األطباء،وتوجيذذذذه الطذذذذالب مذذذذنهم نحذذذذو
اإلختصاصذذذات غيذذذر المتذذذوافرة فذذذي البلذذذد .كمذذذا يجذذذب إعذذذادة النظذذذر فذذذي امتحذذذان
الكولوكيوم وإجراء امتحان الجدارة ،وذلك لن يكذون إالّ مذن ضذمن سياسذة صذحية
رسمية شاملة .كما نطالب بالح ِّد من إعطاء التراخيص لكليذات طذب جديذدةن ال بذل
قرن التراخيص بشذرط وجذود مستشذفى تذابع للكليذة
التوقف عن إعطائها .على أن تُ ل
عال وكفاءة جيدة .ويجذب إجذراء تقذويم مسذتمر لحاجذة األطبذاء مسذتقبال،
ومستوى ٍ
علذى أسذاس مسذح شذامل لسذوق العمذذل ،وتوجيذه الطذالب ،بالتعذاون مذع الجامعذذات
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ذات االهتمذذذام بالموضذذذوع ،نحذذذو مهذذذن بذذذدأت تشذذذكو مذذذن بذذذروز نقذذذص فذذذي عذذذدد
ممارسيها.
لذذذلك ينبغذذي العذذودة إلذذى تقذذويم النظذذام الصذذحي ،والتشذذجيع علذذى فذذتح كليذذات
التمريض والتقنيين الذذين يُسذاعدون األطبذاء والذذين نحذن فذي أمذسِّ الحاجذة إلذيهم.
كما يجب إعطاء الحوافز لتشجيع المواطنين على اإلنخراط في مهنة التمريض.
المشكلة الثانية :التركيز على الطب العالجي والمستوصفات
ر َّكز النظام الصحي على النواحي العالجية وتجاهل الطب الوقذائي .وهكذذا،
باتت العناية الصحية األولية محصورة في عدد محذدود مذن العيذادات التذي تشذرف
عليها أو تدعمها وزارة الشؤون اإلجتماعية.
ويُركز نظامنا الصحي ويعتمذد ،إلذى حذ ٍّد كبيذر ،علذى الطذب العالجذي .إذ أن
 %91من ميزانية وزارة الصحة تُنفلق على الخدمات العالجية ،بينما ال يُنفلذق أكثذر
مذذن  %5علذذى الوقايذذة والرعايذذة الصذذحية األوليذذة .علمذذا أن التركيذذز علذذى الذذدور
الوقائي وعلى التوعيذة ،قذد يحذد مذن الهذدر ومذن ارتفذاع التكذاليف الصذحية .لذذلك،
علينذذا تطذذوير الرعايذذة األوليذذة والطذذب العذذائلي وطذذب العمذذل ،واسذذتحداث مراكذذز
للرعاية الصحية األولية ،تجسيدا لمبدأ الرعاية والوقاية .وهذا يتطلذب تعاونذا وثيقذا
بين القطاعين الخاص والعام.
ِزد على ذلك مشذكلة المستوصذفات التذي باتذت تُهذدِّد المسذتوى الطبذي وحيذاة
الناس .فهناك أكثر من ألف مستوصف تتوزع بشكل عشوائي ،وتعمل بذدون رقابذة
فعلية وعلمية تحفظ الجودة وتراعي القوانين المرعية اإلجراء .وهذه المستوصفات
لعبت دورا بارزا إبان الحرب إذ قامت بدور كبير في سذ ِّد عجذز التغطيذة الصذحية
واإلسعافات األولية ،في وقت كانت الدولذة غائبذة ومؤسسذاتها مشذلولة .إالّ أنذه بعذد
أن بسطت الدولة نفوذها واسذتعادت دورهذا ،نذرى أن هذذه المستوصذفات أصذبحت
عبئذذذا علذذذى الذذذوطن والمذذذواطن عوضذذذا عذذذن أن تكذذذون وسذذذيلة عذذذالج .فهذذذي نمذذذت
كالفطريات في المناطق كافة حتى باتت بحذد ذاتهذا مشذكلة بذدال مذن أن تكذون حذال.
ومعظم هذه المستوصفات أمسى مسيَّسا أو تجاريا  ،أي انه يُحاول تقذديم الخذدمات
بغية تحقيذق مكاسذب سياسذية أو ماليذة .كمذا أن تلذك المستوصذفات صذارت تُ ِّ
سذخر
الطبيب والمريض للمصالح الشخصذية .باإلضذافة إلذى أن تو َّزعهذا فذي المذدن غيذر
ذاف لتذذأمين
مج ذ ٍد ،.إذ أن المستشذذفيات والعيذذادات الخاصذذة منتشذذرة هنذذاك بشذذكل كذ ٍ
الخدمات الصحية.
أما الحل لتلك المشكلة ،فيكمن في :
الحد من هذذه الظذاهرة ،بوضذع خريطذة صذحية صذحيحة مكتملذة تُحذدِّد النذواقص
والفذذذوائض فذذذي المراكذذذز الصذذذحية الرسذذذمية والخاصذذذة واألهليذذذة ،ويذذذت ّم ،علذذذى
أساسها،منح التراخيص أو تقليصها .كمذا يجذب وضذع مقذاييس علميذة وموضذوعية
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إلنشذذاء مستوصذذفات تراعذذي المسذذتوى العلمذذي ،ألنذذه ال يجذذوز المتذذاجرة بالطذذب،
خصوصا بعد أن تح َّول المستوصف وسيلة للكسب ،فبات يبيع الدواء المدعوم من
الدولة أو من المؤسَّسات والهيئات الدولية.
المشكلة الثالثة :االعتماد المتزايد على المعدات الطبية المتطورة
مذذذن األسذذذباب المهمذذذة الرتفذذذاع الكلفذذذة الصِّ ذذذحية ،اإلعتمذذذاد المتزايذذذد علذذذى
التكنولوجيا المكلفة في التشذخيص والعذالج .فممذا ال شذك فيذه أن هنذاك فائضذا فذي
المعدات الطبية المتطذورة والمراكذز التذي تسذتخدمها .ففذي لبنذان مذثال  3.3مركذز
لجراحة القلب المفتوح لكل مليون شذخص ،وهذذا مذا يُعذادل أربعذة أضذعاف النسذبة
في ألمانيا .وبشكل مماثذل ،هنذاك  7،5مراكذز تفتيذت حصذى فذي لبنذان لكذل مليذون
شخص ،بينما نجد في الواليات المتحذدة األميركيذة أقذل مذن مركذز واحذد و% 1.3
فذذي ألمانيذذا لكذذل مليذذون شذذخص .فوجذذود هذذذه المعذذدات بكثذذرة ،يفُضذذي إلذذى طلذذب
مصطنع الستخدامها ،خاصة فذي المراكذز الصذحية الصذغيرة ،حيذث يكذون الطلذب
الحقيقي متذدنيا .أمذا فذي المستشذفيات الحكوميذة العامذة ،فنذرى أن هنذاك فائضذا فذي
المعدات المتطورة التي ال تُستخدم ،نظرا لعدم توافر األماكن الخاصة لها أو بسبب
النقص في الجهاز الطبي.
ما هو الحل لهذا األمر ؟
ينبغي وضع ضوابط السذتيراد المعذدات الطبيذة المتطذورة ،لضذمان عذدم انتشذارها
بشكل عشوائي وللحد من استعمالها لتحقيق أرباح علذى حسذاب المذواطن ،وتوزيذع
المستشفيات بشكل عادل لتأمين االستشذفاء .إذ أن ازدهذار القطذاع االستشذفائي منذذ
العام  ،1975واعتماد الدولذة علذى القطذاع الخذاص لتلبيذة اإلحتياجذات اإلستشذفائية
يُشذذجعان العديذذد مذذن المسذذتثمرين علذذى بنذذاء المستشذذفيات وشذذراء األجهذذزة الطبيذذة
الحديثة توخيا للربح .ففي لبنان ،يوجد  139مستشذفى خاصذا و 15مستشذفى عامذا
يبلغ مجموع عدد األسرَّة فيهذا نحذو  11511سذرير إستشذفائي .ممذا يعنذي أن هنذاك
فائضا في عدد األسرَّة إذا ما قارنَّا العدد بالنسبة المطلوبذة عالميذا وهذي  2.5ـ 3.3
سرير لكل ألف مواطن .وفي دراسة ت َّمت سنة  1999حذول المستشذفيات ،تبذيَّن أن
نسبة العمل في المستشفيات بلغت  %58من طاقتها كلها ( % 81عالميا) ،ومعدل
البقذذذاء فذذذي المستشذذذفى بلذذذغ  % 4.81أيذذذام لكذذذل مذذذريض .وهذذذذا يعنذذذي أن القذذذرار
باالستشفاء ال يأخذ بالتطورات الحديثة التي تتمثل فذي إجذراء جراحذات وعالجذات
عبر العيادات دونما حاجة إلى المكوث في المستشذفى ،ممذا يعكذس رغبذة أصذحاب
المستشفيات في تحقيق نسذبة أربذاح مرتفعذة مذا دام الضذمان مسذتعدا لذدفع الفذاتورة
الصحية.
وهذذذه الزيذذادة فذذي أعذذداد األسذذرة اإلستشذذفائية ،إسذذتتبعها اسذذتثمار كثيذذف فذذي
شذذراء األجهذذزة التكنولوجيذذة المكلفذذة ،ال تح ذ بده الضذذوابط ،ولذذذا ت ذوافر فذذي السذذوق
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الطبي اللبناني أكثر من  21مركزا لجراحة القلب المفتوح ،وأكثذر مذن  31مراكذزا
للتصوير بالرنين المغناطيسي ،وأكثر من  37مركزا لتفتيت الحصى ،مما أستدعى
زيادة الكلفة بنحو النصف.
لذذذذلك ،يجذذذب التحقبذذذذق مذذذن فذذذذائض المعذذذدات الصذذذذحية المتطذذذورة وكيفيذذذذة
استخدامها ،ألنهذا تزيذد مذن فذاتورة االستشذفاء وتتسذبَّب فذي الهذدر التذي تُعذاني منذه
الجهذذات الضذذامنة .فالمراقبذذة الجيِّذذدة والتذذدقيق فذذي الفذذواتير ،ال بذذد وأن يُؤدِّيذذان إلذذى
التخفيذذف مذذن اإلسذذتخدام المفذذرط لهذذذه المعذذدات .كمذذا يجذذب علذذى وزارة الصذذحة،
بالتعذذاون مذذع الجهذذات المختصذذة (نقابذذة األطبذذاء) ،وضذذع مقذذاييس ومعذذايير ت ذؤ ِّمن
استخداما فاعال لها  ،مساهمة في التخفيف من هدر األموال العامة.
ومنعا ألي لغط ،يجب التأكيد على أن اإلصالح المنشود هو أوال وأخيذرا مسذؤولية
الدولة ،وباألخص وزارة الصحة التي يجب أن تكون الضذابط األول لسذير األمذور
الصحية ،منعا ألي خطوة عشوائية تزيد من المشاكل الصحية.
المشكلة الرابعة :المستشفيات
إن الحجذذذم الصذذذغير للمستشذذذفيات ،وتوزيعهذذذا بشذذذكل غيذذذر متذذذوازن علذذذى
المناطق ،وتدنِّي معذدالت األسذ ّرة المشذغولة ،يُسذاهم فذي ارتفذاع الفذاتورة الصذحية.
فهناك  %87من المستشفيات في لبنان تمتلك أقل من  111سرير .والمعيار الدولي
كي تكون المستشفى ذات فاعلية ،هو أن تحوي  151سريرا.
كما أن هناك تدنيا في معدالت األسرَّة المشذغولة( ،)%58علمذا أن المعذدل
الذذدولي يقذذع مذذا بذذين  % 81ـ ذ  .) % 85كذذذلك فذذإن عذذدد األس ذرَّة فذذي المستشذذفيات
الخاصة ،موزع توزيعا غير متوازن بحيث نجد أن هناك سذريرا واحذدا لكذل 166
شخصا في بيروت ،مقابل سرير واحد لكل  762شخصا في محافظة الشمال.
إالّ ان القطاع اإلستشفائي يقع في معظمذه تحذت سذيطرة القطذاع الخذاص ،إذ
أن عدد المستشفيات الحكومية يبلغ أقل من  %11من عدد المستشفيات العاملذة فذي
لبنانِ .زد علذى ذلذك أنذه مذن أصذل  24مستشذفى حكوميذا هنذاك  15مستشذفى منهذا
تعمذذل فقذذط ،علمذذا أن عذذددا ُ منهذذا ال يعمذذل إالّ جزئيذذا .كمذذا أن مصذذادرها الماليذذة
والبشرية ،تتنافى  ،بوجه عام ،مع أدنى المعايير.
كذذذذذلك ،فذذذذإن الدولذذذذة ،بسياسذذذذتها الصذذذذحية ،قذذذذد أهملذذذذت ،وال تذذذذزال ،بنذذذذاء
المستشذذفيات الحكوميذذة وتأهيلهذذا .ونالحذذظ أن غالبيذذة الخذذدمات الطبيذذة التذذي تُقذذدمها
الدولذذة تقذذوم بشذذرائها مذذن القطذذاع الخذذاص .لذذذلك ،فذذإن اإلسذذتمرار إلذذى مذذا النهايذذة،
وبذذدون أي ضذذوابط ،باإلسذذتعانة بالقطذذاع الخذذاص لمعالجذذة مرضذذى القطذذاع العذذام،
يُعتلبر معادلة غير عادلة للفريقين.
ما هو الحل للخروج من هذه األزمة
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إن الحل الوحيد للخروج من هذه األزمة ،هذو تفعيذل مستشذفيات القطذاع العذام التذي
هي قيذد اإلنشذاء أو اإلنجذاز ،وإدارتهذا بذروح القطذاع الخذاص .وهذذا العمذل سذوف
يذذنعكس بتحقيذذق وفذذر كبيذذر للقطذذاع العذذام ،و سذذيكون لذذه انعكاسذذاته اإليجابيذذة علذذى
السياسة الصحية ،بما فيه القطاع اإلستشفائي الخاص الذي ،عندما يتنقذى ويذتخلص
من الفطريات التي ن لمت على حساب القطاع العام ،سيعرف كيذف يعمذل علطتطذوير
نفسه .وبذلك ،يكون القطاعان الخاص والعام مكملين لبعضذهما الذبعض ومتنافسذين
في آن واحد.
وهكذذذا يمكذذن تفعيذذل المستشذذفيات الحكوميذذة ،عذذن طريذذق عذذدم تشذذجيع قيذذام
مستشفيات صذغيرة أو تحويذل المستشذفيات الصذغيرة العاملذة حاليذا والتذي ال يمكذن
توسبعها ،إلى مراكز صحية أشبه مذا تكذون بالمستوصذفات ،تذؤمن خذدمات العنايذة
الصذذحية األوليذذة الوقائيذذة لذذيس إالّ .كمذذا وأن التوزيذذع الجغرافذذي الجيذذد للمستشذذفيات
الكبيرة ،قد يُخفف ،بشكل ملحوظ ،من الكلفة اإلجمالية للفاتورة الصحية .مذن هنذا،
ينبغي إيجاد حوافز تُشجّع اإلستثمار في القطاع الصحي الخاص ،وبناء مستشذفيات
في المناطق المحتاجة ،وبصورة خاصة في الشمال والجنوب والهرمل.
إن مشذذذروع إنجذذذاز مستشذذذفى بيذذذروت الحكذذذومي ،الذذذذي مذذذن المفتذذذرض أن يكذذذون
مستشذذفى جامعي ذا ،يضذذم مدرسذذة للتمذذريض ،ويتذذيح لألطبذذاء مذذن كليذذة الطذذب فذذي
الجامعة اللبنانية ومن الجامعات األخرى ،القيام بفتذرات تذدريبهم فيذه ،سيُسذهم ،بذال
شك ،في تخفيف العبء عن وزارة الصحة إذا ما أُدير بشذكل صذحيح .فهذو سيضذ بم
حذذذوالي  511سذذذرير ويحذذذوي مختلذذذف أنذذذواع الجراحذذذات واالختصاصذذذات ،ممذذذا
سيُخفف من عدد األسذرَّة المعتمذدة فذي المستشذفيات الخاصذة ،والبذالغ عذددها اليذوم
نحو  1811سذرير .ومعه،سذتنخفض تكذاليف وزارة الصذحة مذا بذين  71و ،%81
مما يتيح توظيف المبذالغ فذي تأهيذل مستشذفياتها وتجهيذز هذا ،بحيذث تُشذكل الحجذر
األساس في دعم القطاع العام الواعد .إالّ أن ما يحصل هو أن المستشفى الجذامعي،
بالرغم من انتهاء بنائه وتجهيزاته منذذ أكثذر مذن عذام ،مذا زال مشذلوال ،إذ تتجاذبذه
المحاصصذات السياسذية فذذي التعيينذات ،ونقذذص فذي األجهذزة الطبيذذة المسذا ِعدة مذذن
مم ِّرضين وتقنيين.
إن تجربذذة االعتمذذاد علذذى المستشذذفيات الحكوميذذة لضذذبط الفذذاتورة الصذذحية
وتخفيفها،غير مشجعة .وذلك يعود ألسباب عديدة:
ـذ تُذذدار المستشذفيات مذذن قِبذل مجذذالس إداريذة معينّذذة .وهذي بذذذلك تكذون تحذذت تذذأثير
تجاذبات سياسية ،وال تستطيع أخذ القرارات إالّ بعد موافقة السلطات العامة عليها.
ـ بما أن مجالس اإلدارة معينة ،فال ب َّد أن تتأثر سلبا بالتدخالت السياسية في مسائل
التوظيف والعمليات .وهكذا ،يرتفع هدر الموارد في المستشفيات الحكوميذة ،بينمذا
تذذنخفض نوعيذذة الخذذدمات .أمذذا الحذذل القابذذل للتطبيذذق ،فهذذو يكمذذن فذذي تسذذليم إدارة
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المستشفيات الحكومية إلذى إدارات خاصذة ،أي "خصخصذة اإلدارة" ،ألن ذلذك قذد
يذذذؤ ِّمن مسذذذتوى أعلذذذى مذذذن الكفذذذاءة اإلداريذذذة ،واسذذذتقالال أوسذذذع عذذذن اإلعتبذذذارات
السياسية .وهكذذا تذؤدي فاعليذة اإلدارة الخاصذة إلذى خذدمات جيذدة النوعيذة وبكلفذة
أدنى بكثير.
وبما أن القطاع الخاص ُمك ِّمل للقطاع العام ،فإن هذذا التعذاون سيسذتمر لمذدة
طويلذذة ،حتذذى ولذذو تطذذورت المستشذذفيات الحكوميذذة بالشذذكل المطلذذوب .لذذذا ،يجذذب
اتخذذذاذ إجذذذراءات سذذذريعة لتعزيذذذز الرقابذذذة الميدانيذذذة علذذذى الفذذذواتير التذذذي تُقذذذدمها
المستشفيات الخاصة للدولة وجعل آلية التدقيق أكثر فاعلية.
المشكلة الخامسة :سعر الدواء
ومذذن األسذذباب المه َّمذذة التذذي تزيذذد الكلفذذة الصذذحية وتضذذاعف الهذذدر ،تضذذخم
الفذذاتورة الصذذحية  .إن  % 81مذذن األدويذذة المبا لعذذة فذذي لبنذذان ،مسذذتورد  .وهنذذاك
أصذذناف عديذذدة (حذذوالى  3881دواء) غيذذر أساس ذيَّة ،وال حاجذذة للذذبالد بهذذا ،تبلذذغ
قيمتهذا  231مليذذون دوالر أميركذذي .إضذذافة إلذذى أن هنذذاك  351صذذنفا مذذن األدويذذة
التذذي ُمنذذع تذذداولها فذذي بلذذدان عديذذدة ،بمذذا فيهذذا بلذذدان المنشذذأ وبالتنسذذيق مذذع منظمذذة
الصحة العالمية ،تجذد طريقهذا إلذى أسذواقنا وإلذى أجسذادنا وصذحة أوالدنذا .كمذا أن
الفاتورة الدوائية التي تبلغ  611مليون دوالر أميركي سنويا ،تُقابلها فاتورة السذوق
الموازية (التزوير والتهريب) التي تبلغ قيمتها  211مليون دوالر ،أي ثلث األدوية
الشذذرعية ،وهذذو رقذذم كبيذذر جذ ّدا  .إن قلَّذذة اإلنتذاج المحلذذي للذذدواء ،مقارنذذة بالبلذذدان
المجذذاورة ،فهذذو سذذبب أساسذذي فذذي ارتفذذاع سذذعر الذذدواءِ ،زد علذذى ذلذذك أن اسذذتخدام
األدوية غير المعلَّبة محذدود جذدا .فذثمن األدويذة المعلَّبذة مضذخم بسذبب وجذود إسذم
الصانع أو الشركة عليها  ،مما يُعتبر سببا رئيسيا في ارتفاع سعر الدواء.
كذذذلك ،عذذل التخطذذيط الصذذحي أن يلحذذظ كلفذذة الذذدواء المرتفعذذة .فالفذذاتورة
الدوائيذذة تشذذكل حذذوالي  %31مذذن الكلفذذة اإلستشذذفائية ،وهذذذا االرتفذذاع يعذذود إلذذى
استيراد األدوية من الخارج (.)%81
ما هو الحل لهذه األزمة
الحل يقضذي بتشذجيع التصذنيع المحلذي لألدويذة ،وتوزيعهذا فذي مظذاريف بذدال مذن
األدوية المعلبة والمسجلة .كما يجب الح ّد من استعمال األدوية المهرَّبذة والمذز َّورة،
وذلك بتفعيل الرقابة الحكومية .ويكذون ذلذك عبذر تذأمين شذهادة وزارة الصذحة مذن
بلد المنشأ ،إضافة إلى شهادة المصنع ،وإلغاء قانون رقم  544الذي أصذدره وزيذر
الصذذحة فذذي العذذام  1996وش ذرَّعته اللجنذذة البرلمانيذذة فذذي العذذام  .2113كمذذا يجذذب
تفعيل اللجنة الفنية للتأكد من صحَّة األوراق الثبوتية من المصنع الذي بذاع الذدواء.
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على أن يُرسل بعدها عينات مذن الذدواء المسذتورد إلذى المختبذر المركذزي إلجذراء
الفحوصذذذات الالزمذذذة .لذذذذلك ،يجذذذب تفعيذذذل المختبذذذر المركذذذزي بغيذذذة الحذذذ ّد مذذذن
التجذذذذاوزات والفوضذذذذى .فذذذذالمختبر المركذذذذزي يُعذذذذاني ،إضذذذذافة إلذذذذى الخلذذذذل فذذذذي
التجهيزات ،نقصا في الكوادر البشرية وتحديد المه َّمات والمسذؤوليات .فذإذا أرادت
الدولة اللبنانية ضبط سذوق األدويذة ،عليهذا إيجذاد إدارة قويذة ومختبذر وطنذي قذادر
على ضبط الجودة ،يكون مستقال عن أي نفوذ سياسي.
لذلك ،يجب وضع نظام نموذجي لتسذجيل الذدواء ومراقبتذه واسذتيراده ،وفذق
األسذذذس والشذذذروط والمعذذذايير الدوليذذذة ،وال سذذذيما التذذذي تضذذذعها منظمذذذة الصذذذحة
العالمية ،ووفق سياسة دوائية وطنية عصرية .كما يجب تكليف جهذاز فنذي مؤهَّذل،
بالتعاون مذع منظمذة الصذحة العالميذة ،للمسذاعدة فذي تحمذل مسذؤولية تنظذيم قطذاع
الدواء .وأخيرا ،يجب تفعيل مكتب الدواء ودعمه ،واعتماد الئحة األدوية األساسية
المقرَّرة من قِبل منظمة الصحة العالمية ،وتأمينها بالكلفة الدنيا ،مع المحافظة علذى
النوعيذذذة ،وتشذذذجيع الصذذذناعة المحليذذذة ،مذذذع وضذذذع خطذذذة لترشذذذيد االسذذذتعمال ،أي
اإلنفاق.
المشكلة السادسة :التعمير السكاني
باإلضذذافة إلذذى مذذا سذذبق ،هنذذاك التعميذذر السذذكاني وحذذوادث ال َّسذذير وظهذذور
أمراض نقص المناعة .فقد أظهرت الدراسات أن نسبة الوالدات في لبنان فذي ٍّ
تذدن
مستمر .وهذا يذؤدي إلذى ارتفذاع فذي المعذدالت العمريذة لذدى الشذعب اللبنذاني .مذن
ناحية أخرى ،فإن السكان الذين بلغوا  65سنة من العمر وما فوق ،قد نمت نسذبتهم
بسرعة .فبينما كانت النسبة أقل مذن  %5سذنة  ، 1971صذارت اآلن حذوالي .%7
وهذا ال يعني أن عملية التعمير تحتاج فقط إلى الزيادة في تقديمات الخدمات الطبية
فقذذط ،بذذل أن نذذوع الخذذدمات المطلوبذذة سذذيتح َّول نحذذو األمذذراض الناتجذذة عذذن العمذذر
المديد وارتفاع ضغط الدم والقصور في العمل الكلذوي وغيرهذا .علمذا أن معالجذة
هذه األمراض تستدعي أخصائيين في طب المسنين وزيادة كلفة العالج ،مما يؤدي
بالتالي إلى زيادة كلفة الفاتورة الصحية.
ما هو الحل لهذه المشكلة
إن هذذذه الزيذذادة السذذريعة لعذذدد السذذكان المسذذنين ،ومذذا تشذذكله مذذن مضذذاعفات علذذى
صذذعيد معالجذذة األمذذراض الخاصذذة بهذذم ،يُحذذتِّم قيذذام الدولذذة بذذدور أكبذذر فذذي هذذذا
الخصوص ،كإصدار قانون ضمان الشيخوخة الذذي يشذمل وضذع برنذامج تقاعذدي
وتأمين صحِّي للمسنين .كما يجب إعطذاء المسذنين بعذض التسذهيالت واالمتيذازات
الخاصذذذة ،كتخفيذذذف سذذذعر وسذذذائل النقذذذل وسذذذعر الذذذدخول إلذذذى المنذذذاطق السذذذياحية
والمطاعم ومناطق التسلية .وينبغي التشجيع على إنشاء فرع لطب الشيخوخة ،أقلبذه
في كلية الطبية التابعة للجامعة اللبنانية.
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المشكلة السابعة :إزدياد حوادث السير
بيَّنت إحصاءات المديرية العامة لقذوى األمذن الذداخلي ،إرتفذاع أعذداد القتلذى
والجرحى نتيجة حوادث السير ،إلى مستويات غيذر مقبولذة ( 1395قتذيال وجريحذا
لكل مليون شخص).
أما الحل لذلك فيكمن في التالي:
إعادة النظر في واقذع الطرقذات ،وتحسذينها لتذوفير السذالمة العامذة ،وذلذك بذردم
الحفذذر وفذذتح مجذذاري تصذذريف الميذذاه ورسذذم خطذذوط بيضذذاء للتفريذذق بذذين أجذذزاء
الطرقذذات السذذريعة .كمذذا ينبغذذي التش ذ بدد فذذي مراقبذذة السذذرعة ،والعمذذل علذذى تفعيذذل
قذذوانين السذذير والسذذالمة العامذذة (وضذذع حذذزام أمذذان ،فذذرض الخذذوذة علذذى سذذائق
الدراجة النارية.)...
المشكلة الثامنة :تعدُّد الصناديق الضامنة والتأمينات
مذذن العوامذذل األساسذذية الرتفذذاع الكلفذذة الصذذحية ،تع ذ بدد الصذذناديق الضذذامنة.
فهنذذذاك الصذذذندوق الذذذوطني للضذذذمان االجتمذذذاعي الذذذذي يُغطذذذي نسذذذبة  % 32مذذذن
المذذواطنين ،وتعاونيذذة مذذوظفي الدولذذة التذذي تُغطذذي  %8مذذنهم  ،والتذذأمين الصذذحي
الخاص المستقل لقوى األمن الداخلي وأمن الدولة واألمن العذام والجذيش (،)%11
ووزارة الصحة ( .)34%أضف إلذى ذلذك الفذواتير المتعلقذة بالصذحة التذي يُغطِّيهذا
التذذأمين الخذذاص ( )%15وصذذناديق التعاضذذد التذذي تغطذذي كلفذذة الص ذحَّة .وهذذذا
اإلرتفاع في الكلفة اإلدارية ،ناتج عن كثرة الموظفين ومجالس اإلدارة  ،وتضارب
المصالح وعدم وجود تعرف’ طبية موحَّدة.
فما الحل إذا ً في هذا القطاع ؟
إن هذذذا الواقذذع اإلستشذذفائي يُب ذيِّن مذذدى الخلذذل الحاصذذل فذذي بنيذذة النظذذام الصذذحي
واإلجتماعي ،وهو يستدعي بالتالي إخضاع هذا النظام إلصالح جذري واضح فذي
غاياته ومضامينه وتوجيهاته ،على نح ٍو يؤدي إلى تعزيز الصحة ودعمها وتمكينها
ووقايتهذذا ،أي بنذذاء نظذذام صذذحي شذذامل وعذذادل وقذذادر علذذى تغطيذذة اإلحتياجذذات
الصحية التي تطال المواطنين كافة بكلفة مقبولة .لذذلك ،يجذب وضذع خطذة صذحية
شاملة ،من أهدافها الرئيسية معالجة القضايا التي طرحناها عبر الوسائل التالية:
ـ توحيد الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي ،وتعاونية موظفي الدولة ،والتأمين
الصحِّي للوزارة ،بشكل يضمن التأمين اإللزامذي للمذواطنين جمذيعهم  .أمذا بالنسذبة
إلى التأمين الصحي للعسذكريين ،مذن قذوى أمذن داخلذي وأمذن عذام وجذيش ،فذيمكن
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لخصوصيَّته جمعه تحت سذقف واحذد وتحذت رقابذة الجسذم الطبذي العسذكري الذذي
سيُخفف بدوره من كلفة العناية الصحية لهذه المؤسَّسة.
ـذ توحيذذد الصذذناديق الضذذامنة لمنذذع الهذذدر ،مذذع تطبيذذق التذذأمين الصذذحي اإللزامذذي،
على أن توضع خطة عملية لتحديث آلية عمله ،وتأهيل الجهاز البشري ،واإلطذالع
على الزيادات والمستحدثات العلمية التي طرأت علذى األنظمذة فذي أوروبذا والعذالم
المتقدم .من هنا ،نذرى وجذوب بذدء العمذل بوضذع خطذة إصذالحية لواقذع التذأمين ،
وذلذذك بتوحيذذد البطاقذذة اإلستشذذفائية تحذذت هيئذذة وطنيذذة ،وتوحيذذد األسذذس الصذذحية
واإلداريذذة التذذي يجذذب اتِّباعهذذا فذذي عمذذل تلذذك الصذذناديق ،كمذذا يجذذب تطبيذذق قذذوانين
وزارة الصذذذحة العامذذذة علذذذى هذذذذه الصذذذناديق كلهذذذا ،بمذذذا فيهذذذا األنظمذذذة التأسيسذذذية
والرقابية ،ال سيما فيما يتعلق بالجودة والنوعية .وأخيرا يجذب أن تشذمل التقذديمات
الصحية شرائح المجتمع كلها ،وال سيما المسنين وذوي الدخل المحدود.
أما القطاع الخاص ،أو الجهات الضامنة الخاصة ،فإن دوره أخذذ يتعذاظم فذي المذدة
األخيرة ،مالئا فراغ التأمين الصحِّي العام .ولكنه ليس البديل لهذا األخير،بل المت ِّمم
له ،ألن هذه الشركات تبغي الذربح وال يمكذن أن تُخفذف عذن كاهذل المذواطن أعبذاء
الرسذذوم  .كمذذذا أننذذذا بذذدأنا نالحذذذظ أن بعذذذض هذذذذه الشذذركات بذذذدأت بالتحايذذذل علذذذى
المشتركين باستثناءات ترفض تح بملها ،أو التهرب ب من حاالت طبيذة صذعبة تتطلذب
مصاريف كبيرة .ومن المالحظ أيضا أن هذه الشركات بتدأت تنتهج األسلوب نفسه
المعتمد من الجهات الضذامنة العامذة ،أي تذأخير تسذديد المذدفوعات ،مذع حسذومات
عشذذوائية ،وغالبذذا غيذذر مبَّذذررة .لذذذلك ،يجذذب إرسذذاء قواعذذد وقذذوانين ونظذذم جديذذدة
لشركات التأمين الخاصة ،حتى تقوم بدورها على أحسن وجه.
بعد هذا العرض ،نرى أن إصالح النظذام الصذحِّي فذي بلذد كلبنذان يحتذاج ،قبذل كذل
شيء ،إلى التوافق حول هذا األمر ،ومن ثم التفاهم علذى الخطذوات العريضذة لهذذا
اإلصالح المنشود ،أال وهذو تذأمين اإلستشذفاء وجودتذه ونوعيتذه للجميذع وبتكذاليف
معقولة.
لذذذلك ،إذا أردنذذا حقذذا إصذذالح النظذذام الص ذحي ،فعلينذذا إخذذراج السياسذذة مذذن
الصحة ،وتوحيد المؤسسات التي تتعاطى هذا الشأن تحت إدارة موحَّدة وإخضاعها
لقوانين واحدة .
وفذذي هذذذا المجذذال ،علينذذا متابعذذة القذذوانين والتشذذريعات ،ودراسذذة مذذا يهذذ بم
المواطن ،بقصد حمايته وحماية المجتمع عمومذا ،وذلذك علذى مسذتويات عذدة ،كمذا
عرضنا :المستشفيات ،ممارسة مهنة الطب لجهة عدم وجود كولوكيوم تخصب صي،
المستهلكات الطبية المتطورة في لبنان ،الدواء والتنظيم المالي).
وأخيذذذرا ،علينذذذا التشذذذديد علذذذى ضذذذرورة تطذذذوير اإلدارة وتحذذذديثها ،بإدخذذذال
المكننة (الكمبيوتر) واإلستفادة من ثورة المعلومات والتقذدم التكنولذوجي فذي مجذال
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تبادل اإلحصاءات والخبرات الصحية والطبية ،وكذلك التعذاون مذع الذدول العربيذة
والدول المتطورة ومنظمة الصحة العالميذة ،لإلسذتفادة مذن خبراتهذا بغيذة النهذوض
بالقطاع الصحي.
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في البيئة

إن واقع البيئة العام في لبنان ليس مغايرا لواقع اإلدارة اللبنانية ،فهو في
حالة تدهور مستمر ،في ظلِّ التعاطي السياسي مع الشؤون كافة على حساب
سالمة البيئة .كما وأن المشكلة الرئيسية اليوم ،هي تسييس القرارات المتعلقة
بالشؤون البيئية ،فيت بم تجاهل المعطيات العلمية ،مما يُؤدِّي إلى كوارث بيئية
خطيرة .
وباإلمكان حصر مشكالت البيئة اللبناني في األطر التالية :النفايات ،التصحر
وتلوث العاصمة ،تلوث مياه الشواطئ
وإزالة األشجار وانجراف التربة ،النقل
ب
البحرية والكسارات.
النفايات:
إن مشكلة اإلدارة السليمة للنفايات المنزلية ،ال تزال قائمة في لبنان.
فباستثناء بيروت الكبرى وزحلة ،يت بم التخلبص من النفايات في البلدات والقرى
اللبنانية بشكل عشوائي ،بحيث تُرمى في األودية ،وفي مجاري األنهر وعلى
الشواطىء ،مما يُهدِّد السالمة العامة وسالمة البيئة .أما في بيروت الكبرى ،فيت بم
تنفيذ خطة الطوارئ منذ العام  ،1997إذ يت بم جمع النفايات وفرزها ،فيُعاد تدوير
بعض المواد ويت بم تخمير المواد العضوية منها .أما العوادم ،فيت بم طمرها في مطمر
الناعمة .غير أن تكلفة هذه الخطة صارت باهظة جدا على الدولة و البلديات .كما
وأن تدوير النفايات العضوية وتخميرها ،ال يُنفَّذ بشكل كاف ،والمطمر في الناعمة
قد تجاوز قدرة استيعابه.
إزاء تفاقم هذه المشاكل ،تم َّ وضع خطة وطنية في أواخر العام  2113بغية
إدارة النفايات المنزلية الصلبة .غير أن هذه الخطة قد جرى تعديلها باستمرار
وبشكل عشوائي ،تحت تأثير التجاذبات السياسية.
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أما بالنسبة إلى لنفايات الصناعية ونفايات المستشفيات والنفايات السامة
والخطرة ،فيتم التخلص منها بشكل عشوائي في المناطق اللبنانية كافة  ،إذ ترمى
مع النفايات المنزلية في المطامر والمكبَّات والمجاري
ما هي الحلول التي نقترحها لمعالجة هذا األمر ؟
ـ القيام بحمالت توعية مكثَّفة حول النفايات الصلبة ،ومدى األضرار الناجمة عن
رميها العشوائي في الطبيعة ،والطرق التي يجب اعتمادها للتخفيف من النفايات،
ولفرزها في المنزل وإعادة تدوير قسم منها .كما يجب التركيز على شرح الطرق
المختلفة لمعالجة النفايات (التخمير ،الهضم ،الطمر ،إلخ.)...
ـ دراسة الجدوى اإلقتصادية للتخمير وإعادة التدوير ،وإيجاد حوافز وطنية ومحلية
لتطبيقها.
ـ تقديم الدعم التقني والمادي للبلديات ،لحثِّها على العمل مع البلديات المجاورة ،
بغية إيجاد حلول شاملة وطويلة األمد إلدارة قطاع النفايات الصلبة.
ـ إعادة النظر في الخطة الوطنية الموضوعة حاليا ،خاصة فيما يتعلق باعتماد
األقضية كوحدات متكاملة إلدارة النفايات على أساسها ،وما نجم عنها من ارتفاع
عدد المطامر الصحية إلى ح ٍّد كبير.
ـ وضع آلية فاعلة للمراقبة البيئية للمطامر الصحية ،للتأكد من اتباع المعايير
الدولية في إنشائها وتشغيلها كي ال تصير مصدر تلوث بحد ذاتها.
ـ تحديد األدوار والمسؤوليات في إدارة النفايات الصلبة على األصعدة
كافة (وطنية ،مناطقية ،محلية) ،ولمختلف الوظائف (تخطيط ،دراسات ،تلزيم،
تصميم ،إنشاء ،تشغيل وصيانة ،مراقبة وتقديم التقارير( .على سبيل المثال ،يجب
التنسيق بين المخطط العام لمجلس اإلنماء واإلعمار والمشاريع التي تقوم بها
البلديات بالتعاون مع الجمعيات غير الحكومية .كما يجب تحديد األدوار بين وزارة
البيئة ومختلف البلديات ،فيما يختص بالمراقبة البيئية للمشاريع.
ـ وضع آليات لتطبيق المراسيم المتعلقة بإدارة نفايات المستشفيات والمصانع كافة.
التلوث عموما ً ومصادره:
يُعتبر التخلص العشوائي من النفايات الصلبة المنزلية والصناعية والطبية،
باإلضافة إلى قذف المخلفات السائلة من هذه المصادر في المسطحات المائية من
التلوث البيئي في لبنان .فمعظم األنهر
دون أي معالجة مسبقة ،من أهم مصادر
ب
(نهر الليطاني ،نهر ابراهيم ،نهر بيروت )...إضافة إلى بحيرة القرعون ،والمياه
التلوث ،مما يح بد
الساحلية للبحر األبيض المتوسط  ،تُعاني من درجات مرتفعة من ب
من إمكانية اإلستفادة منها بسبب وجود  %82من المصانع في لبنان خارج نطاق
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المناطق المح َّددة لها  ،وبالقرب من المجمعات السكنية ،مما يتسبَّب بأضرار
صحية بالغة.
ما هي الحلول المقترحة لمعالجة هذا الخطر البيئي
ـ دعم وزارة البيئة في وضع القوانين إلدارة النفايات الصناعية والسامة ولتطبيق
مشروع "الخطة الوطنية للسالمة الكيميائية"  ،بغية تحسين اإلجراءات المتبعة
في استيراد النفايات الكيميائية ونقلها وتخزينها وتصنيعها والتخلص منها.
ـ إيجاد آلية لتطبيق "الدليل الوطني للتدقيق البيئي قي المصانع" ،ولقرارات
الترخيص للمصانع التي وضعتها وزارة البيئة ،وتقوية قدرات هذه الوزارة للقيام
بخطوات المراقبة البيئية ،مما يُلزم المصانع اعتماد المفاهيم والمبادئ البيئية في
العمليات اإلنتاجية كلها ،وتحديد المسؤوليات في هذا المجال للح ِّد من التدخالت
السياسية والوساطات.
ـ إيجاد آلية لتطبيق قرار  1/8للعام  2111الصادر عن وزارة البيئة والذي يُحدِّد
معايير بيئية لإلنبعاثات الهوائية والمخلفات السائلة والصلبة ،ووضع نظام عقوبات
للمخالفات التي تحصل يكون بعيدا عن الضغوطات السياسية.
ـ تسريع الموافقة على الحوافز اإلقتصادية المقترحة من قِبل وزارة البيئة،
للمصانع التي تنوي تحسين منشآتها مراعاة لسالمة البيئة.
ـ وضع آلية لتطبيق المرسوم رقم  8116الصادر عن وزارة البيئة بتاريخ
 2112/6/21والذي يُحدِّد أسس معالجة نفايات ومخلفات المراكز الصحية
والمستشفيات في لبنان.
ـ التوعية البيئية العامة ،من خالل تنظيم برامج تعليمية وتوزيع المنشورات
التعليمية ،باإلضافة إلى إقامة الندوات والبرامج التلفزيونية.
التصحر وإزالة األشجار وانجراف التربة:
ُّ
إن سوء استخدام األراضي بسبب التدخالت البشرية المختلفة (الرَّعي
الجائر ،القطع الجائر لألشجار" ،تبوير" وتشويه األراضي من أجل استخدامها في
المجاالت العمرانية والصناعية ،التوسبع الزراعي من دون اتباع دورة زراعية
مناسبة ،اإلعتماد ،بنسبة كبيرة ،على األسمدة الكيماوية) يؤدِّي إلى تصحب ر
األراضي ،مما يُسهم في تسريع انجراف التربة في بعض المناطق .كما وأن سوء
إدارة المحميات الطبيعية واألحراج ،يُسهم في تدهورها ،ويمنع المجتمع المحلي
من اإلستفادة منها بشكل متوازن ومستدام.
ما هي الحلول المقترحة لمعالجة هذا األمر ؟
ـ تقديم ال َّدعم المادي والتقني لوزارة البيئة  ،بغية تطوير مشروع إعادة تحريج
مستدام يرتكز على مشاركة العامة في مراحله كافة .ويجب على هذا المشروع
دراسة تقنيات غير تقليدية لمكافحة التصحب ر وانجراف التربة ،كتنظيم عمليات
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الرَّعي ،وإعادة تأهيل المراعي والتبذير اإلصطناعي في المناطق المهددة
بالتصحب ر.
ـ تفعيل دور وزارة الزراعة ،عن طريق تزويدها بطاقة بشرية كافية ومؤهَّلة
لمراقبة النشاطات اإلقتصادية والترفيهية والكوارث الطبيعية التي تته َّدد الغابات.
ـ وضع آلية واضحة تُحدِّد مسؤوليات كل من وزارة البيئة ووزارة الزراعة،
والبلديات المعنية ،في مراقبة المحميَّات الطبيعية ،عن طريق إشراك المجتمعات
المحلية في إدارة مواردها الطبيعية وفي فرض العقوبات على منتهكي القوانين
التي تمنع الرَّعي الجائر والقطع الجائر لألشجار.
الكسارات:
شوه الجبال والمناظر الطبيعية،وتُولِّد
وفي لبنان 721 ،كسارة ،على األقل ،تُ ِّ
الضجيج والغبار ،وتُهدِّد توازن الطبقات األرضية .وبالرغم من وجود قانون لمنع
تشغيل الكسَّارات في سلسلة لبنان الغربيةَّ ،
فإن العديد منها ال يزال يعمل في
الظالم أو يعمل تحت ستار استصالح األراضي وإزالة األتربة وتنظيف المواقع.
ما هي الحلول التي نقترحها لذلك الخطر الداهم
ـ التسريع في إنجاز المخطط التوجيهي للكسارات والمقالع ،مع التأكيد على
ضرورة التعامل مع هذا الملف على أساس علمي واقتصادي ،وبعيدا عن
التدخالت السياسية التي طالما حالت دون استكمال هذا المخطط.
ـ تفعيل الرقابة على الكسَّارات العاملة ،وإعطاء الصالحيات الالزمة لوزارة البيئة
إليقاف العمل غير القانوني فيها وفرض عقوبات على منتهكي القانون.
ـ إيجاد خطة فاعلة لتأمين مواد البناء ،من خالل تنظيم اإلستيراد وإعفاء المواد من
الرسوم والجمارك.
تلوث مياه الشواطئ البحرية:
ُّ
تلوث مياه الشاطئ
تشكل المخلَّفات السائلة مصدرا أساسيا من مصادر ب
اللبناني ،إذ غالبا ما تُرمى هذه المخلفات في البحر من دون أي معالجة مسبقة.
وتشمل هذه المخلفات :مياه المجاري والمياه المستعملة في المصانع ومياه
األمطار .وقد أ َّدى رمي هذه المخلفات على هذا النسق ،إلى تلويث مياه البحر
وزيادة واضحة في كمية المواد العضوية الحية والبكتيريا في المناطق القريبة من
مخارج المجاري ،مع ما يترتَّب على ذلك من زيادة في تفشي األمراض ،والتأثير
السلبي على الحياة النباتية والحيوانية البحرية ،باإلضافة إلى إضرارها بالمناطق
السياحية.
وبالرغم من وجود خطط إلنشاء محطات لمعالجة المخلفات السائلة ،بما
فيها سبع محطات على الشاطئ اللبناني ،فإن تنفيذها يستغرق وقتا طويال.
التلوث ؟
ما هي الحلول المقترحةللح ِّد من
ُّ
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ـ إيالء إنشاء المحطات المقترحة األولوية المطلقة.
ـ فرض إجراء دراسة "تقييم األثر البيئي" لكل محطة ،للتأكد من إيفائها للشروط
البيئية العامة.
ـ وضع آلية واضحة لتطبيق مراقبة بيئية فاعلة خالل إنشاء هذه المحطات
وتشغيلها.
ـ وضع آلية واضحة وفاعلة لتطبيق قانون  8/1الذي يُحدِّد المواصفات التي يجب
توافرها في المخلفات ،بعد معالجتها وقبل التخلص منها في البحر.
ـ القيام بحمالت توعية حول أهمية معامل التكرير وحسناتها ،من خالل تنظيم
برامج تعليمية وتوزيع المنشورات التعليمية ،باإلضافة إلى إقامة الندوات والبرامج
التلفزيونية لزيادة تقببل المجتمع فكرة إنشاء المحطات.

وتلوث العاصمة:
النقل
ُّ
يُعاني قطاع النقل في لبنان من مشاكل مختلفة  ،منها:شبكة الطرق غير
المالئمة للسير بسبب رداءة التعبيد ،وغياب الصيانة المنتظمة لقنوات تصريف
المياه ،وغياب التنظيم المدني ،وعدم وجود إشارات لتنظيم السير .وأيضا  ،النسبة
العالية المتالك السيارات في لبنان ،بحيث تُعتلبر من األعلى على صعيد العالم.
وهي تصل إلى معدل سيارة لكل ثالثة أشخاص ،من بينها نسبة عالية من
السيارات القديمة التي يزيد معدل عمرها عن األربع عشرة سنة والتي تُعاني من
قلة الصيانة .ناهيك عن عدم انتظام وسائل النقل المشترك ،إذ أن الوسائل الحالية
ال تعمل دائما على مسارات مح َّددة وفي مواعيد مح َّددة ،إضافة إلى غياب
السياسات والتشريعات لتنظيم قطاع النقل ،وتضارب المسؤوليات في هذا المجال.
هذه المشاكل المتفاقمة في قطاع النقل ،قد جعلت منه المصدر األساسي
لتلوث الهواء في المدن الرئيسية بشكل عام ،وفي العاصمة بيروت بشكل خاص،
ب
التلوث في أكثر من  % 91من اإلنبعاثات المل ِّوثة ،بالرغم من بعض
بحيث يتسبَّب ب
اإلجراءات المتخذة في السنوات القليلة الماضية للح ِّد من هذا الخطر.
التلوث
والسؤال هو ما هيالحلول المقترحةللجم ب
ـ وضع تشريعات وستراتيجيات لتنظيم قطاع النقل في لبنان ،بهدف التقليل من
تلوث الهواء الناتج عنه ،وذلك يتض َّمن:
ـ دعم وزارة البيئة لتطبيق بنود القانون ( 341أيلول  )2111الذي يهدف إلى
تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل ،وتشجيع اإلتجاه إلى استعمال
التخفيف من ب
الوقود األقل تلويثا.
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ـ العمل على إيجاد حلول مستدامة لسائقي األجرة ،تشمل استيراد "الديزل
األخضر" األقل تلويثا ،أو تخفيض الضرائب ،إستثنائيا لسائقي األجرة ،على
البنزين الخالي من الرصاص.
ـ إنقاص حجم حركة المرور في بعض الشوارع ،عن طريق جعلها مخصصة
للمشاة والدراجات الهوائية.
ـ إعادة تنظيم قطاع النقل المشترك من خالل فرض مواعيد مح َّددة لتشجيع
استخدامه ،وتشجيع استخدام الوقود السليم بيئيا ،وإقامة منشآت جديدة للنقل
المشترك ،كخطوط لسكك الحديد وما شابه ،وأيضا التطبيق الحازم لنظام المعاينة
الميكانيكية على حافالت النقل المشترك.
ـ تأمين حوافز إقتصادية لتخفيض اإلنبعاثات من قطاع النقل ،كتخفيض الرسم
السنوي لتسجيل السيارات الجديدة والتي تتمتع بانبعاثات منخفضة ،وزيادة
الضرائب على أنواع الوقود غير السليمة بيئيا ،في حال َّ
تعذر منع تداولها ،وفرض
عقوبات على سائقي السيارات التي تسير بمحرك اإلحتراق الداخلي المقرون
بانبعاثات مرتفعة.
إن موضوع البيئة حسَّاس ج ّدا في لبنان ،وينبغي إيالؤه األولوية عند
التخطيط للمشاريع وتنفيذها على مختلف األصعدة .ومن أهم ما يجب التركيز
عليه:
ـ إعادة النظر في الخطة الوطنية إلدارة النفايات ،وتنظيم حمالت توعية في هذا
المجال.
ـ تفعيل الرقابة على الكسَّارات العاملة ،وإيجاد خطة فاعلة لتأمين مواد البناء من
مصادر بديلة.
ـ تفعيل مهمات وصالحيات وزارة البيئة في تطبيق القوانين البيئية.
ـ اإلسراع في تلزيم محطات تكرير المياه المبتذلة المز لمع إنشاؤها ضمن المخطط
التوجيهي لوزارة الطاقة والمياه ومجلس اإلنماء واإلعمار.
ـ العمل على إيجاد حلول مستدامة ألزمة سائقي األجرة.
ـ إطالق حمالت توعية بيئية في مختلف المواضيع ،كمعالجة النفايات ،ومياه
المجاري ،وتلوث الهواء ،إلخ.
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في األمن والدفاع
إن تذذرادف كلمتذذي الذذدفاع واألمن،هذذو نتذذاج الواقذذع العمالنذذي والتشذذذريعي.
فبالنسبة إلى التشريع ،هنذاك لجنذة نيابيذة تُعنذى بذأمور الذدفاع واألمذن ،هذي " لجنذة
الدفاع واألمن النيابية" .أما بالنسبة إلى الواقع العمالني ،فمجريذات األمذور تتطلذب
التكامل بين الدفاع واألمن.
وغني عن القول إن البلذدان المتحضِّ ذرة تضذع دراسذة عذن السياسذة الدفاعيذة
ٌّ
تأخذذذ فذذي االعتبذذار المخذذاطر التذذي تُحذذدق بهذذذه البلذذدان ،لتُبنذذى علذذى أساسذذها القذذوى
الالزمة ع ّدة وعددا .لذلك ،يجب وضع هذا النوع من الدراسة الدفاعية بالنسبة إلذى
لبنان ،آخذة باإلعتبار الوضذع الحذالي فذي الشذرق األوسذط .وبنذاء علذى هذذا ،يجذب
إعادة النظر بمعاهدة الدفاع المشترك العربي غير الملغاة ،ولكن غير المعمذول بهذا
حاليا ،علما أن المخاطر التي تُحدق بلبنان هي إسرائيل و اإلرهاب.
وتجدر اإلشارة إلى أن مفهوم الدفاع ال يقتصر فقط على الشؤون العسكرية،
بل يشمل أيضا الحرب اإلقتصذادية (مكتذب مقاطعذة إسذرائيل) والدبلوماسذية (هيئذة
األمم والمحافل الدولية) والنفسية (اإلعالم بكل وسائله).
وكمذذا أسذذلفنا سذذابقا ،فذذإن موضذوع الذذدفاع ال يُمكذذن فصذذله عذذن الموضذذوع األمنذذي.
فحراسذذذة النقذذذاط الحساسذذذة فذذذي لبنذذذان (الجسذذذور والمطذذذارات والمرافذذذق العامذذذة
والمصانع والمصافي )...يجب أن تُشكل جزءا من السياسة الدفاعية .ومهذام الذدفاع
عنهذذا تُنذذاط بقذذوى األمذذن .ولكذذن ،فذذي بعذذض الحذذاالت اإلسذذتثنائية واإلضذذطرابات
الداخلية ،تحتاج قوى األمن إلى مساندة الجيش ضمن شروط وظروف معينة ،على
أن تبقى مسؤولية األمذن فذي الذبالد منوطذة بقذوى األمذن ،وأن يكذون تذدخل الجذيش
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لمهمة ومذدة محذددة ،إذ أن تنشذئة الجنذدي تختلذف عذن تنشذئة رجذل األمذن .فجنذدي
الجيش يت بم إعداده ليكون مقاتال ولذيس شذرطيا .وقذد حصذلت مذؤخرا حذوادث أمنيَّذة
تدخل الجيش فيهذا وكانذت نتائجهذا مكلفذة بذاألرواح (حادثذة جسذر المطذار ،وحادثذة
الضاحية بسبب تظاهرة اإلتحاد العمالي العام).
وال ب ّد من التركيز على أهمية تدخل قوى األمن و لذيس الجذيش فذي القضذايا
األمنية العادية وغير االستثنائية ،وذلك الجتناب وقوع ضحايا بذين الطذرفين .فذإذا
دققنا في قانون تنظيم قوى األمذن الذداخلي المشذار إليذه سذابقا ،ال سذيَّما المذادة 221
منه التي تتناول تفاصيل حقوق قوى األمن ،وعلى األخص حذق اسذتعمال السذالح،
لرأينا أن استعماله مقيَّد بمجاالت ال يمكن إساءة االستعمال فيها ،إذ جذاء فذي المذادة
المذكورة ما يلي:
المادة  :221بعد أن يكونذوا قذد اتخذذوا كذل تذدابير الحيطذة الممكنذة واسذتنفذوا كافذة
السبل األخرى ،غير استعمال السذالح ،يحذق لرجذال قذوى األمذن إطذالق النذار مذن
األسلحة المجهزين بها نظاما في الحاالت التالية:
 1ـ في حالة الدفاع عن النفس المشروع المنصوص عليها في قانون العقوبات.
 2ـ لمنع تجريدهم من أسلحتهم أو االستيالء على األعتدة الموجودة بعهدتهم.
 3ـ للدفاع عن مراكزهم و األماكن المولجين بحراستها.
 4ـ لإلحتفاظ باألشخاص الموضوعين بعهدتهم أو لتأمين سالمتهم.
 5ـ على أثر إنذارهم الواضح والمكرَّر بعبارة "قوى أمن ،قذف" لألشذخاص الذذين
يُحاولون الفرار من وجههم و ال ينصاعون لإلنذار ,على أن يكون قد سبق محاولذة
الفرار أو رافقها أدلة عامة أو خاصة تؤكد أو تُرجّح ارتكابهم جناية.
 6ـ في توقيف المركبات التي تتخطى حذواجزهم ،بذالرغم مذن اإلشذارات البصذرية
واإلنذارات السمعية الواضحة.
األمن الداخلي:
أهدافه ومهامه:
ح َّددت المادة األولى مذن الفصذل األول مذن قذانون قذوى األمذن الذداخلي رقذم
 17الصادر في  6أيلول ،1991تعريف قوى األمن وتحديد مهامها:
المذذادة األولذذى :قذذوى األمذذن الذذداخلي قذذوى عامذذة مسذذلحة ،تشذذمل صذذالحياتها جميذذع
األراضي اللبنانية والمياه واألجواء اإلقليمية التابعة لها.
أما مهامها فتُح َّدد بما يلي:
في مجال الضابطة اإلدارية:
أ ـ حفظ النظام و توطيد األمن.
ب ـ تأمين الراحة العامة.
ت ـ حماية األشخاص والممتلكات.
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ث ـ حماية الحريات في إطار القانون.
ج ـ السَّهر على تطبيق القوانين واألنظمة المنوطة بها.
في مجال الضابطة العدلية:
أ ـ القيام بمهام الضابطة العدلية.
ب ـ تنفيذ التكاليف واإلنابات القضائية.
ت ـ تنفيذ األحكام والمذكرات العدلية.
في المجاالت األخرى:
ـ مؤازرة السلطات العامة في تأدية وظائفها.
ـ الحراسة التي تُقرِّرها السلطات المختصة لإلدارات والمؤسسات العامة.
ـ حراسة السجون وإدارتها عند االقتضاء.
ـ حراسة البعثات الدبلوماسية في لبنان.
بيد أن األمن المثالي يبدأ باألمن الوقائي ،أي معالجذة األمذور قبذل حصذولها ،علذى
أن ذلك يتطلب عيونا وآذانا ،وهذا ما يُس ّمى في لبنان "األجهزة".
المشكلة األولى :تعدُّد األجهزة
نظرا لتعدد األجهزة والعقليذة الشخصذانية الفرديذة السذائدة لبنذان ،والتجذارب
الحاصلة في العالم المتطذور التذي أجمعذت كلهذا علذى توحيذد و تنسذيق العمذل تحذت
إمرة واحدة ومرجع واحد ،فإن الحل بإنشاء وزارة تُس َّمى (وزارة األمن الذداخلي)،
وهذذي موجذذودة فذذي إسذذرائيل ،ومذذؤخرا فذذي الوالي ذات المتحذذدة األميركيذذة علذذى إثذذر
أحداث  11أيلول ،والهدف منها ردم الثغرات بذين األجهذزة المختلفذة والتنسذيق فذي
ما بينها.
وبناء على ذلك ،نقترح أن تنشأ في لبنان وزارة أمن منفصذلة عذن وزارة الداخليذة
تض بم األجهزة التالية:
ـ قوى األمن الداخلي
ـ األمن العام
ـ أمن الدولة
ـ جهاز أمن المطار.
ب
وتدخلها:
ممارسة القوى األمنية
باإلضافة إلى اإلختصاص فذي مكافحذة الجذرائم و اإلضذطرابات األمنيذة ،يجذب أن
تكون القذوة األمنيذة المسذتعملة تتناسذب مذع حجذم هذذه الجذرائم واإلضذطرابات ،أي
"عدم استعمال دبَّابة لقتل ذبابة" ،كما يقول المثل الفرنسي.
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وهنا يجب أن يكون مبدأ التدرب ج في استعمال القوى ،معموال بذه علذى النحذو
التالي:
1ـ تدخل الشرطة المحلِّية أو الدرك المحلِّي..
2ـ إذا استحالت المعالجة ،يُستعان حينئ ٍذ بالقوى السذيَّارة المتحرِّكذة والتذي يجذب أن
تكون مجهزة تجهيزا ثقيال ،ال سيّما في ما يتعلّق باألسلحة.
وفي حال استحاللت السيطرة على الوضع ،ال بد مذن االسذتعانة بقذوى الجذيش ،كمذا
أسلفنا ،لمدة وجيزة ولهدف محدد.
وتجدر اإلشارة إلى أن معظم الدول تتبع مبدأ التدرّج في التدخل .ففي فرنسذا
مثال ،درجات التدخل هي كما يلي:
 1ـ الشرطة المحلية
 2ـ سرايا األمن
 3ـ الدرك الوطن،ي وهي ق َّوة عسكرية أمنيّة ترتبط بوزارة الداخلية.
وعنذذد تفذذاقم الوضذذع واسذذتحالة المعالجذذة ،وتعذذرب ض أمذذن فرنسذذا للخطذذر ،يتذذدخل
الجيش.
ب
التدخل األمني ،واألمثلة كثيرة علذى ذلذك.
بينما ال تُطبَّق في لبنان قاعدة التدرّج في
فمثال ،مطاعم ماكدونالدز يقذوم بحراسذتها الجذيش الذذي يحذرس أيضذا فذرع البنذك
البريطاني.
المشكلة الثانية :عدد القوى األمنية واستخدامها
يُح َّدد عديد هذه القوى وفقا لظروف البلد .غير أن هناك معذايير دوليذة سذائدة
تستند إلى المعادلة التاليذة :لكذل  251إلذى  451مذواطن ،هنذاك رجذل أمذن .أمذا فذي
لبنان فإن الجيش يُستلع لمل في أكثر األحيان في مهمات أمنية داخلية .وإذا زدنا على
عديده  ،عديد األمن العام وأمن الدولة واألمذن الذداخلي ،لوجذدنا أن لبنذان مذن أكثذر
البلدان عديدا أمنيا .فإذا اعتبرنا عدد السكان في لبنان حوالي أربعة ماليين ،لوجدنا
أن لكذذل  45مواطنذذا هنذذاك رجذذل أمذذن .وهذذذه النسذذبة عاليذذة جذذدا مقارنذذة مذذع النسذذب
المتعارف عليها .لذلك يجب إعادة النظر في عديد المؤسَّسة العسكرية.
ل
اإلحصاءات بالنسبة للجرائم والحوادث:
كثيذرا مذذا يلجذذأ اإلحصذاء إلذذى مقارنذذة الجذذرائم والحذوادث بذذين لبنذذان وبعذذض
الدول الكبرى .وهذا خطأ ،إذ يقتضذي أن تكذون المقارنذة متناسذبة مذع عذدد السذكان
وسعة المنطقة المقارن بها.
فذذإذا جذذاءت مذذثال نتذذائج إحصذذاءات جذذرائم القتذذل فذذي الواليذذات المتحذذدة األميركيذذة
باآلالف وفي لبنان بالمئات ،فليس من الصحيح اعتبار لبنان معافى وقليل الجرائم.
إذا يجذذب مقارنذذة اإلحصذذاءات السذذنوية مذذع بعضذذها الذذبعض فذذي لبنذذان ولذذيس مذذع
الخارج.
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المشكلة الثالثة :خدمة العلم
بصذذور ٍة عامذذة ،هنذذاك تملمذذل بذذين صذذفوف المذذواطنين اللبنذذانيين مذذن هذذذه
الخدمذذة ،ال سذذيّما بسذذبب طذذول مذذدتها ،األمذذر الذذذي يُسذذيء إلذذى مسذذتقبل الشذذباب
الدراسي .كما أن خدمة العلم ال تُحقق اإلنصهار الوطني المنشود ،خاصة الطائفي،
لذلك ينبغذي معالجذة داء التطذرب ف الطذائفي منذذ الصذغر فذي المذدارس والمنذازل ...
كما يقتضي أن تُستعمل عناصر خدمة العلذم فذي مجذال حفذظ األمذن الذداخلي ولذيس
للدفاع والذود عن الوطن من االعتداء الخارجي.
إننا ال نقول إنها مضرّة وغير مجدية تماما ،بل إنها باهظة التكاليف ،لذلك يجب أن
ال تتعدى مدة التأهيل ثالثة أشهر أو ستة على أبعد ح ّد.
وأن يكون استعمال العناصر في مجال األمن الذداخلي والذدفاع المذدني واإلطفائيذة،
على أن ال تتع َّدى نسبة الخدمة في هذه القطاعات  % 11من عديد األجهزة المشار
إليها آنفا.
مذذن جهذذة أخذذرى ،فذذإن القذذوانين السذذارية فذذي هذذذا المجذذال تُشذذ ِّجع الشذذباب
الخاضعين لخدمة العلم على الهجرة وعلذى البقذاء خذارج بلذدهم مذدة خمذس سذنوات
يُعفلذذون بعذذدها حكمذذا مذذن هذذذه الخدمذذة .وفذذي الواقذذع ،فذذإن معظذذم هذذؤالء يكونذذون قذذد
التصذذقوا خذذالل هذذذه المذذدة بالبلذذد المضذذيف إقامذذة وعمذذال وربمذذا عائليذذا ،ممذذا يجعذذل
عودتهم إلى الوطن مشكوكا بها .وهذه الخسارة هي أكبر الخسائر التي يُعاني لبنان
منها.
ميزان القوى العسكرية في بعض البلدان العالمية*
البلد
بلجيكا

مجموع الجيش
41.111

فرنسا

259.111

إيطاليا

211.111

إسبانيا

151.711

إنكلترا

212.661

مصر

451.111
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ميزانية الجيش
 %1.3مذذذذذذذذن الذذذذذذذذدخل
القومي
 %2.5مذذذذذذذذن الذذذذذذذذدخل
القومي
 %1.9مذذذذذذذذن الذذذذذذذذدخل
القومي
 %1.2مذذذذذذذذن الذذذذذذذذدخل
القومي
 %2.4مذذذذذذذذن الذذذذذذذذدخل
القومي
 %3.9مذذذذذذذذن الذذذذذذذذدخل

القومي

البلد
لبنان

إسرائيل

سوريا

مجمذذذذذذذذذذذذوع ميزانيذذذذذذذذذذذذذذذذذة
الجيش
الجيش
 %3.2مذذذذذذذذذن
72.111
بمذذذذذذا فذذذذذذيهم الدخل القومي
خدمة العلم
 %9،7 167.611مذذذذذذذذن
الدخل القومي
319.111

 %11,3مذذذذذن
الدخل القومي

الواليذذذات مليذذذذذذذذذذذذذذذذون
المتحذذذذذذدة و 414ألذذذذف
األميركية عنصر

الذذذذذذذذذذذذدخل الذذذذذذذذذذذذدخل ميزانيذذذذذذذذذة
الدفاع
الفردي
القومي
536
 17مليذذذذار 4811
مليذذذذذذذذذذذذون
دوالر
دوالر
دوالر
 6 16.838مليذذذذذذذذار
113
و711
مليذذذذذذذذذذذذذذار دوالر
ألف دوالر
دوالر
ألذذف ومئذذة  18مليذذذذار
مليار
و711
دوالر
ألف دوالر
 %3.3من
الذذذذذذذذذذذذدخل
القومي

*(نقال عن مؤسسة الدراسة الدولية الستراتيجية)
حالة الطوارئ
في حذال حصذول خطذر علذى أمذن الدولذة ،تُعلذن حالذة الطذوارئ علذى كامذل
األراضي اللبنانية أو على جزء منها لم َّدة مح َّددة .وهذا يتطلذب إجذراءات إسذتثنائية
تُعللن بمرسوم يُتَّخذ في مجلس الوزراء .وفي حال ضرورة اإلستمرار بهذه الحالة،
يجب العودة إلى مجلس النواب.
وخالفذذا لمذذا يظنّذذه أو يعتقذذده الذذبعض فذذإن حالذذة الطذذوارىء ال تُشذذكل حالذذة سذذيطرة
عسكرية ،إنما هذي ،فذي الحقيقذة ،حالذة قضذائية تُحذرِّر القذوات المسذلحة مذن بعذض
(مداهمة المنازل).
إن حالذذة الطذذوارئ هذذي حالذذة تلجذذأ إليهذذا بعذذض البلذذدان .ففذذي فرنسذذا ،هنذذاك نوعذذان
منها:
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 1ـ حالة طوارئ بسبب اضطرابات داخلية
2ـ حالة طوارئ بسبب حالة الحرب
وتكون في الحالة الثانية صالحيات السلطة العسكرية أوسع.
المشكلة الرابعة :القضاء العسكري
يقتضي ،في هذا المجال ،تقليص صالحيات المحاكم العسكرية ،وإعادة النظر فيهذا
بحيذذث تُحصذذر صذذالحياتها بالمخالفذذات والجذذرائم العسذذكرية البحذذت والمتعلقذذة فقذذط
بمجال الخدمذة ولذيس خارجهذا (خذالف جنذدي مذع جذاره فذي المبنذى نفسذه  .حذادث
سير مدني كان أحد جرحاه أو ضحاياه عسكري).
ويكمن الحلب هنا بحصر القضاء العسكري بالقضايا العسكرية.
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