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تحقيق

ترافق قانون املوازنة العامة، ككل عام، مع كالم عايل السقف تناول موازنة الجمعيات يف لبنان. الالفت ان هذا الكالم ال يقترص 
عىل بعض الرأي العام فقط، بل غالبا ما يأيت من السياسيني يف مقدمهم الوزراء والنواب، حتى باتت كلمة الجمعيات مرتبطة 
يف اذهان املواطنني  مبا بات متعارفاً عىل تسميته بـ"الجمعيات  الوهمية" مع ما تخفيه من هدر للامل العام ومنفعة مناطقية 

وطائفية قد تصل اىل املذهبية احيانا

لم تنجح الدولة تاريخيًا في اإلعتناء بالحاالت االجتماعية
هل ُيستغنى عن عمل  الجمعيات الخيرية في لبنان؟

يصف البعض هذه الجمعيات باملحميات التي ال 
ميكن التعرض لها، مبا يف ذلك تلك التابعة لوزارة 
الشؤون االجتامعية، موحيا بأن اموالها تصلها عرب 
الوزارة  التي تعترب ممرا  لها  ليس اكرث،  والبعض 
التي  السياسية  املكرُمة  خانة   يف  يضعها  االخر 
وزارة  موازنة  ضمن  من  املال  وزارة  من  تنطلق 
نوعا  الكالم  هذا  يبدو  قد  االجتامعية.  الشؤون 
من الظلم، خاصة لجهة تعميم هذه الفكرة عىل 
سائر الجمعيات املنتفعة من الدولة، وتنكرا لدور 
عدد كبري من الجمعيات الجدية التي تقوم بعمل  
به، وهي تؤدي  ان تضطلع  بالدولة  كان يفرتض 
واجبها االجتامعي واالنساين بشكل ممتاز مقارنة 
مع موازناتها املتواضعة. من هنا اهمية التنبه اىل 
دقة هذا املوضوع ليك ال يذهب  "الصالح بعزى 

الطالح" كام يقول املثل الشعبي.
الحاصل مرده  اىل سببني رئيسيني:   اللغط   هذا 
االول االعتقاد السائد بأن  الجمعيات املستفيدة من 
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الدولة محصورة فقط بوزارة الشؤون االجتامعية، 
من  عدد  عىل  وموزعة  موجودة  انها  حني  يف 
الوزارات بينها وزارتا السياحة والشباب والرياضة 
عىل سبيل املثال ال الحرص. والثاين  يتعلق مبا يحىك 
عن هدر يف موازنة هذه الجمعيات، وعن وجود 
عدد كبري من الجمعيات الوهمية التي تستفيد 
من الدولة عرب وزارة الشؤون االجتامعية من دون 

حسيب وال رقيب .
الشؤون  وزارة  باب  طرقت  العام"  "االمن 
حقيقة  عىل  وتقف  االمر  لتستوضح  االجتامعية 
اوضاع هذه الجمعيات، وعالقتها بالوزارة وعددها 
وعدد املستفيدين منها وجدية عملها ودور الدولة 
الرقايب عليها، خاصة وان الوزارة كانت قد طالبت  
بزيادة موازنتها عرشة مليارات و500 مليون لرية 
من ضمن املوازنة العامة للعام 2019، مع العلم 
جزيئ   بشكل  حاجاتها  لسد  املطلوب  املبلغ  ان 

يفوق الـ30 مليارا.

ملاذا طالبت الوزارة بهذه الزيادة؟ 
معدالت  ارتفعت  االخرية،  الخمس  السنوات  يف 
الفقر يف لبنان لتتجاوز 30%، كام زادت  البطالة 
الالجئني  ازمة   وبرزت  السلع،  اسعار  وارتفعت 
واىل  النمو  معدالت  بطء  اىل  ادى  ما  السوريني، 
قيام حاالت من الفقر املدقع يف عدد من القرى 
واملناطق اللبنانية فاقت نسبتها 10%، وطاولت 
تعيش   باتت  التي  لبنان  يف  العائالت  من  عددا 

باقل من دوالرين ونصف الدوالر يوميا.
هذا الواقع ادى اىل تضاعف حاجة اللبنانيني اىل 
الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون االجتامعية 
والتي  معها  املتعاقدة  الجمعيات  خالل  من 
يستفيد منها محتاجون ومعوقون ممن  تتطلب 
اوضاعهم عناية استثنائية وامواال قد تكون طائلة 

يف غالب االحيان.
هم  ومن  الجمعيات  هذه  ابرز  تقسم  كيف 

املستفيدون منها وما هو عددهم؟ 
بذوي  تعنى  التي  الجمعيات  عدد  يبلغ   •
االحتياجات الخاصة 102، ويستفيد منها  8640 

معوقا.
فيبلغ  االجتامعية  الرعاية  مؤسسات  عدد  اما   •
وبالتعليم  وااليتام  باملسنني  تعنى  وهي   ،205
واالطفال  الرضع،  واالطفال  املهني  والتدريب 
عدد  ويبلغ  الصعبة،  االجتامعية  الحاالت  ذوي 

املستفيدين منها 38995 لبنانيا.
 18 عددها  يبلغ  االحداث  حامية  مؤسسات   •
وهي تعنى باالطفال املعرضني اىل الخطر )اطفال 
الشوارع( ويبلغ عدد املستفيدين منها 1023 ما 

بني ولد وطفل.
التي  الرعاية االجتامعية املتخصصة  • مؤسسات 
العازبات  واالمهات  املعنفات  بالنساء  تعنى 
السيدا عددها 17  والسجناء ومرىض  واملتسولني 

ويبلغ عدد املستفيدين منها 1088.
موازنتها  بزيادة  الوزارة  مطالبة  جاءت  هنا  من 

العقود  الغاء  اىل  الوزارة  عمدت  ذلك  عىل  بناء 
و220  باملعوقني  تهتم  جمعية   100 حوايل  مع 
جمعية مخصصة للرعاية االجتامعية، وذلك لعدم 
التزامها العقود املوقعة لجهة انفاق املال يف املكان 

املخصص له. 
كام ان الحديث عن هدر او جمعيات وهمية 
يشكل  الذي  املحاسبة  ديوان  عتبة  عند  يقف 
املمر االلزامي لتوقيع جميع العقود. اما لجهة 
وزير  فيؤكد  واملناطقي،  الطائفي  توزيعها 
ان هذه  قيومجيان  األجتامعية ريشار  الشؤون 
املناطق والطوائف  الجمعيات موزعة عىل كل 
بشكل اكرث من منطقي وواقعي، والالفت فيها 
انها حتى ولو كانت تحمل طابعا دينيا اال انها 
اي  اىل  اللبنانيني  وتستقبل جميع  ابوابها  تفتح 
طائفة انتموا، ما يشكل مصدر قوة لها وضامنا 

اساسيا الستمرارها.
 تصف الوزارة عالقتها بالجمعيات املتعاقدة معها 
الدولة  ان  اذ  النموذجية،   - التكاملية  بالرشاكة 
اللبنانية تاريخيا مل تنجح يف انشاء مؤسسات رسمية 
تعنى بهذه الحاالت االجتامعية، ما دفع بالقطاع 
الخاص اىل تحمل مسؤولية معالجة هذا امللف عىل 
عاتقه معتمدا بشكل جزيئ عىل مساهمة الدولة 
التي تنخفض عاما بعد عام، وعىل دعمها املعنوي 
عىل  تساعده  التي  القوانني  اقرار  خالل  من  له 
القيام مبهامته، وابرزها القانون رقم 220 ـ 2000 
املتعلق بحقوق املعوقني والذي ال يزال ينتظر اقرار 

مراسيمه التطبيقية منذ العام 2000!
الوزارة  مساهامت  يف  النظر  اعادة  يجب  كام 
للمعوقني ورفع قيمتها، اذ ان  بعضها يعود  اىل 
تسعرية  اىل  االخر  وبعضها  العام 2011  تسعرية 
صلب  يف  يكون  ان  يجب  وهذا   ،2007 عام 
تسعى  ان  يجب  التي  االصالحية  الخطوات 

الحكومة اىل اقرارها.
منذ  تقشفا  االكرث  املوازنة  ابواب  عىل  ونحن 
كبرية  االحتياجات  ان  نرى  الطائف،  اتفاق 
تكون  وقد  ضئيلة  واالمكانات  ومتزايدة 
معدومة. كام نرى ان جميع الوزراء غري راضني 
عن موازنات وزاراتهم. لكن يبقى السؤال االبرز 
اولوياتها؟ وهل سرتى يف  الدولة  هل ستحدد 
املعوقني واملحتاجني اولوية يستحقونها؟ وهل 
سيصار اىل ضبط الهدر الحقيقي واملكلف من 

دون التلهي بجمع فلس االرملة؟ 
العربة تبقى يف التنفيذ. تصف الوزارة عالقتها بالجمعيات املتعاقدة معها بالرشاكة التكاملية ـ النموذجية.

حاالت الفقر املدقع يف لبنان تجاوزت %10.

لهذا العام 10 مليارات و500 مليون لرية عىل ان 
تخصص 5 مليارات منها لتغطية تكاليف مراكز 
الخدمات االمنائية، من رواتب غريها، وهذا املبلغ 
كان يدفع سابقا من احتياطي الوزارة لكنه مل يعد 

موجودا اليوم. 
منها ملرشوع  لرية  مليارات  ثالثة  مبلغ   يخصص 
مرشوع  وهذا  فقرا،   االكرث  اللبنانية  االرس  دعم 
التزمته الوزارة بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء 
وعدد من الدول واملؤسسات الدولية، وهو يهدف 
اىل مساعدة املواطنني عىل الخروج من حالة الفقر 
التي يعانون منها وتعليمهم مهناً معينة متكنهم 

املبلغ  اما  الذايت.  االكتفاء  اىل  وصوال  العمل  من 
لتقديم  فسيخصص  لرية،  امللياري  اي  املتبقي، 

مساعدات تعليمية ولوجستية للمعوقني.
املتعاقدة  وغريها  الجمعيات  بهذه  يتعلق  ما  يف 
مع الوزارة، يؤكد وزير الشؤون االجتامعية ريشار 
جمعية  بينها  من  ليس  بأن  ويجزم  قيومجيان 
وهمية واحدة، اذ ان الوزارة  تعمد اىل التدقيق  
يف كل واحدة منها تدقيقا شامال من خالل اجراء 
من  للتأكد  السنة،   يف  مرتني  به  تقوم  روتيني 
وجود هذه الجمعيات ومن قيامها بواجباتها ومن 

التزامها كل بنود العقد املوقع مع الوزارة.

القانون العثماني!
اليها من  املحالة  االهلية  الجمعيات  انشاء  بدراسة طلبات  االجتامعية  الشؤون  وزارة  تقوم 
وزارة الداخلية والبلديات استنادا اىل القانون العثامين الصادر 1909 حيث ان دورها يقترص 
عىل ابداء الرأي يف االهداف االجتامعية املزمع تأديتها وتحقيقها من هذه الجمعيات وفقا 

للقوانني واالنظمة املرعية االجراء.

العجز عن استيعاب املعوقني
تلقت وزارة الشؤون االجتامعية هذا العام 400 طلب جديد لالستحصال عىل بطاقة معوق، 

اال انها غري قادرة عىل استيعابهم او تلبية حاجاتهم.

املعايير
يهدف برنامج مكافحة الفقر املدقع اىل توفري املساعدات االجتامعية لألرس اللبنانية االكرث فقرا يف 
لبنان بناء عىل التقدم بطلب املساعدة استنادا اىل معايري شفافة تحدد مستوى فقر االرسة وبالتايل 

مدى احقيتها يف االستفادة من املساعدات وذلك يف حدود املوارد العامة املتاحة لهذه الغاية.


