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الملف
جورج شاهني

وزير الشؤون االجتماعية :خطواتنا موقتة
ونحتاج إلى خطة نمو اقتصادي شامل

دفعت االزمة االقتصادية والنقدية التي يعيشها لبنان مع مجموعة االزمات االخرى اىل توسع دائرة الفقر يف
لبنان .وان غابت االحصاءات الدقيقة وتعددت بني محلية ودولية واممية ،فان حزام البؤس حارص مئات االف
العائالت وبدل حياة امليسورين وقلص الطبقة الوسطى ،مام فرض عىل الحكومة السعي اىل مجموعة برامج للدعم
االجتامعي عىل اكرث من مستوى

رشح وزير الشؤون االجتامعية الدكتور
هيكتور حجار لـ"االمن العام" التحضريات
الجارية ملجموعة من الربامج واهدافها،
وما ميكن ان تؤدي اليه من حامية
اجتامعية .وشدد عىل اهمية اعادة
نظر املجتمع الدويل يف ملف النازحني
ومساعدة املجتمعات املضيفة مبكيال
واحد.
■ اعد مقرر االمم املتحدة الخاص املعني
بالفقر املدقع وحقوق االنسان اوليفييه
دي شوتر تقريرا قال فيه ان "لبنان دولة
عىل شفري االنهيار ،وحكومته تخذل
شعبها" ،اىل اي درجة يعترب كالمه دقيقا؟
□ لنكن صادقني وواضحني ،ان السيد
دي شوتر مل ينب موقفه ومعلوماته عىل
احصاءات دقيقة بل عىل ما سمعه وراه يف
جوالته امليدانية ومشاهداته عل االرض.
ويف الوقت نفسه ،جال عىل املسؤولني
ولقاءاته مل تكن ايجابية .ال بل فان بعضا
منها كان عاصفا وخصوصا مع بعض
الزمالء الوزراء .ورغم اشادته باللقاء الذي
جمعني به فقد كان عاصفا ايضا .وبالتايل
ان ترصيحاته مل تكن صائبة ،واستنتاجاته
مل تكن دقيقة وال تعكس الواقع عىل
حقيقته ،لكن ذلك ال يعني ان نسبة الفقر
غري موجودة .للفقر يف لبنان ابعاد عدة،
ولدينا القدرة عىل التصدي ،لكن طاملا مل
نجر املسح الالزم ملجتمعاتنا مل نصل اىل
االرقام التي تسمح بتحديد النسب التي
تحدث عنها املسؤول االممي .لدينا بعض
التقارير من جهات محلية رسمية تعطي

مؤرشا عن الواقع ،ونستعد للمفاوضات
مع صندوق النقد الدويل والبنك الدويل
لتعزيز قدرتنا عىل املواجهة.
■ رد املسؤول االممي االسباب اىل تقاعس
الحكومة يف مواجهة االزمة غري املسبوقة،
اىل اي درجة ميكن ان تعترب نفسك معنيا
بهذا الكالم؟
□ مل ميض عىل وجودي يف الحكومة اكرث
من ثالثة اشهر ،وال اعترب نفيس مسؤوال
عام حصل ،لكنني منذ اللحظة االوىل
تعرفت اىل ما كان قامئا من قبل وانا مل ات
من عامل آخر .انا من هذا املجتمع الذي
كان يهتم بهذه الفئات املهمشة .لذلك
اعتقد ان ما وصلت اليه االمور يقودين اىل
القول ان االزمة كانت اكرب من قدرة احد
عىل مواجهتها واكرب من الجميع.
■ ما الذي قامت به الحكومة اىل اليوم
للتصدي لهذا الواقع ،وهل من خطة عمل
ميكن االشارة اليها بعناوينها الكربى والتي
ميكن ان تؤدي اىل مواجهة هذا الواقع
الصعب؟
□ منذ ان ولدت الحكومة مل نجتمع يف
مجلس الوزراء اكرث من اربع جلسات،
ومل يتسن لنا ان نضع خططا شاملة.
عب عن رؤية واضحة
لكن البيان الوزاري ّ
ميكن االستناد اليها يف عملنا ،فيام همنا
االسايس التوصل اىل توفري الحد االدىن من
االمان االجتامعي عىل جميع املستويات
االنسانية واالجتامعية والصحية والبيئية
والرتبوية ،وصوال اىل مختلف وجوه

الحياة يف لبنان .ال نستطيع الخروج من
الوضع ما مل نضمن كل هذه املعطيات.
نحن ندرك حجم املصاعب ومرد معظمها
اننا ال منلك القدرات الكافية ملواجهة ما
حصل بعد رفع الدعم عن املواد الغذائية
واملحروقات واالدوية وحاجات اللبنانيني
االساسية .الخطط التي وضعتها الحكومة
السابقة تهدف اىل مساعدة الطبقة
الفقرية لضامن صمودها يف انتظار مرحلة
النمو والتطور االقتصادي .بدأت الحكومة
السابقة بعض الربامج يف مرحلة تلت
وقف سداد دين الدولة الخارجي ،من
دون ان تؤ ّمن البديل الذي يخفف من
انعكاساتها السلبية .نحن نعمل بشكل
منفرد او عرب لجان وزارية يف غياب مجلس
الوزراء ،ومهام اتخذنا من قرارات ال تتخذ
مفاعيلها الشاملة والكاملة من دون بتها
يف مجلس الوزراء املعطل.
■ هل من مقاربة عملية اكرث وضوحا
وارتباطاً بني ظاهرة الفقر ووجود النازحني
السوريني؟
□ صحيح ،هناك ترابط كبري بني االمرين.
منذ انطالق عميل يف الوزارة لدي مقاربة
خاصة بالعديد من امللفات االجتامعية،
منها ملف النازحني السوريني كونه
جزءا من امللفات املتصلة بربامج االمان
االجتامعي وال ميكن مقاربته بطريقة
منفصلة خصوصا بعدما ربط بالعودة
االمنة .فانا ال اقر بأن جميع السوريني
املوجودين يف لبنان هم نازحون ،ومن
اليوم االول صنفتهم اىل ثالث فئات:
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• الفئة االوىل هم النازحون االقتصاديون،
فالعاملة السورية رائجة يف لبنان موسميا
وبطريقة مستدامة .علينا تنظيمها عرب
الحصول لكل عامل عىل اجازيت العمل
واالقامة ،وال يجوز ان يحتسبوا عىل
لوائح النازحني من املنظامت االممية،
وال يجوز ان يسمح لهم باالقامة يف
املخيامت وعليهم ان يستأجروا منازلهم
وفق الرشوط القانونية وما تفرضه
البلديات.
• الفئة الثانية تضم اشخاصا ومجموعات
يف قدرتها العودة اىل بلدها ولديها
االمكانات عرب املعابر الرشعية او غري
الرشعية ،وال يجب ان تقطن يف املخيامت.
نحن ال نعرف عددهم ،لكن كل من قصد
سوريا وعاد منها يجب شطبه من الئحة
النازحني ،وعلينا تحديد طريقة اقامتهم يف
لبنان ضمن رشوط محددة.
• الفئة الثالثة هي من النازحني الحقيقيني
الذي يعانون من الرصاع القائم يف بالدهم
ولديهم صعوبة العودة ،وال يجب ان
يكونوا اال يف املخيامت تقدم لهم كل
اشكال املساعدة .علينا احصاؤهم لتسهيل
عملية ادارة حاجاتهم امنيا واغاثيا ،وال

املطلوب من
املجتمع الدولي مقاربة
جديدة للنازحني

يجب ان يكونوا يف موقع املنافسة مع اليد
العاملة اللبنانية.
عليه ،فان النظر اىل هذا امللف يجعلنا
نتطرق حكام اىل اسباب الفقر ومظاهره
يف لبنان وفق املعايري العاملية .هذه املعايري
تحظر وجود نازحني يف اي بلد بأن يزيد
عددهم عىل  %30من قاطنيه ،ملا قد
يسببه وجودهم من مشاكل تتصل بالبنى
التحتية واالثر البيئي وتلوث االنهار القريبة
من مخيامتهم واملياه الجوفية والطاقة
الكهربائية والخبز واملواد الدعومة.
■ برنامج مواجهة الفقر ليس جديدا
واستفادت منه االف العائالت ،فاىل اي
مدى توسعت قاعدة الفقراء؟

□ عند مواجهة حاالت الفقر يف لبنان،
ال ميكن تجاهل انتشاره يف املجتمعات
املضيفة للنازحني ،فلها حقوق علينا
توفريها .فمن يتحمل اعباء النزوح له الحق
ببنى تحتية سليمة وعىل الدولة واملجتمع
الدويل تأمينها .وقد سعيت لذلك ،خصوصا
وانها كانت من املناطق الفقرية قبل
استضافتها للنازحني وهي تستحق مشاريع
امنائية وتنموية .لذلك قلنا برضورة تأمني
املساعدة الطارئة اىل  251بلدية تعاين من
هذا النزوح ونسعى اىل رفعها لتطاول 400
بلدية .نتعاون مع املفوضية العامة لشؤون
النازحني يف االمم املتحدة ومجموعة من
الوزارات من اجل تعميم هذه املساعدة
يف سبعة مجاالت متخصصة هي الطاقة،
الرتبية ،االشغال العامة ،الصحة ،البيئة،
املالية والشؤون االجتامعية .لهذه الغاية
نسعى اىل زيادة موازنات مراكز الخدمات
االمنائية واالجتامعية التابعة لوزارة
الشؤون لتوسع خدماتها الرتبوية والصحية
واالمنائية .كام نسعى اليوم مع املفوضية
اىل رفع املساعدات للدعم الشتوي لتصل
اىل  40ورمبا  45الفا مبساعدة من 165
دوالرا ملرة واحدة.
■ تعددت اسامء برامج الدعم االجتامعي،
فام هي هذه الربامج ومن يستفيد منها،
واين اصبح برنامج مكافحة االكرث فقرا
الذي انطلق قبل سنوات؟
□ برنامج العائالت االكرث فقرا قائم منذ
اكرث من  10سنوات ملساعدة حواىل 36
الف عائلة ونسعى اىل رفعه ليشمل 75
الف عائلة يوفر لها ما بني  100و145
دوالرا امريكيا جمعت من مساعدات من
هيئات املجموعة االوروبية وكندا والدول
االسكندينافية .ولهذه الغاية سيبدأ حواىل
 600عامل اجتامعي ،من بينهم عامل
ومستخدمو مراكز الخدمات االمنائية
باجراء املسح الختيار  39الف عائلة
او  40الفا من اصل  130الفا تسجلت
لالستفادة من الربنامج بكلفة شهرية
تبلغ  10ماليني دوالر .هناك ايضا
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شبكة دعم الحامية االجتامعية التي
تضم برنامجني ،االول يحمل اسم "امان"
والثاين "البطاقة التمويلية" .امان صدر
مبوجب القانون  219ويستفيد من قرض
البنك الدويل بـ 246مليون دوالر بفوائد
متدنية والجال طويلة املدى ،ويفرتض ان
تستفيد منه  130الف عائلة من االكرث
فقرا باستثناء املستفيدين من الربنامج
االول الجاري تنفيذه .كام يقدم العون
اىل  87الف طفل عرب مراكز الخدمات
االمنائية التابعة للوزارة حيث سينال كل
طفل من كل عائلة ويف حد اقىص  6اطفال
 20دوالرا ،اي بسقف اعاله  120دوالرا
يضاف اليها  25دوالرا للعائلة مجتمعة
فرتتفع الدفعة الشهرية اىل  145دوالرا
شهريا لكل عائلة .اقر القانون يف الجلسة
االخرية للمجلس النيايب ،وسيشمل تسجيل
الطالب املحتاجني ما دون  18عاما يف
املدارس الرسمية مبساعدة ترتاوح بني
 300و 500دوالر سنويا .بدأ التسجيل يف
هذا الربنامج منذ  1كانون االول املايض
وستستمر العملية حتى  31كانون الثاين
الجاري .سيبدأ الدفع يف  1اذار املقبل
مع مفعول رجعي يعود اىل  1كانون
الثاين الجاري ومدته  12شهرا قابلة
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للتمديد الحقا .البطاقة التمويلية التي
اقرت بالقانون  230ستشمل العائالت
امليسورة التي مل تستفد من برنامج امان
وقد حددنا املعايري النهائية التي ستعتمد
من اجلها .اقرت الية التطبيق واملنصة
التي ستستخدم هي " "INPACTترتاوح
كلفتها بني  500و 550مليون دوالر .لكن
املال الالزم مل يتوافر بعد ،فيام نتابع
االتصاالت مع الهيئات والجهات املقرضة
واملانحة والبنك الدويل لتوفريه .املفاوضات
تقدمت يف اجواء ايجابية ،وهذه عملية
ستخضع ملراقبة ديوان املحاسبة.
■ هل صحيح ان البنك الدويل يرفض
متويل البطاقة التمويلية قبل االصالحات؟
□ قال البنك الدويل كلمته بوضوح .طلب

معلومات دي شوتر
لم تنب على احصاءات دقيقة
بل على ما سمعه

ان نقوم باالصالحات املطلوبة والبت بآلية
رصف املال املستدان قبل متويل البطاقة.
كانوا يف انتظار االقالع بربنامج امان ليتم
البت بقرار التمويل بعد التجارب املنتظرة.
الالفت ان البرش لن يتدخلوا يف الية اختيار
املستفيدين من هذه البطاقة ،وذلك
بالتنسيق بني اللجنة الوزارية والتفتيش
املركزي لتحقيق اعىل معايري الشفافية.
■ هل ميكن اعتبار هذه الربامج كافية
ملواجهة مستدامة ام انها ظرفية؟
□ بكل رصاحة ،كل هذه االجراءات ليست
حال نهائيا وال مستداما ،بل خطوات ظرفية
وموقتة وغري كافية .نحن نحتاج اىل خطة
منو اقتصادي شامل وعمل حكومي ليال
ونهارا.
■ ما هو املطلوب من املجتمع الدويل اذا
كان مرصا باننا مل نلتزم ما تعهدنا به؟
□ نحن كوزارة طلبنا ونجدد الطلب
من املجتمع الدويل باعادة النظر يف
طريقة التعاطي مع ملف النازحني
السوريني بطريقة تراعي قدرة اللبنانيني
عىل التحمل ،وتوفري املساعدات للفئات
املستحقة واملجتمع املضيف مبكيال
واحد .يف املقابل ،نسعى مع املؤسسات
الدولية اىل تزخيم برامج العودة االمنة اىل
املناطق السورية املستقرة ،واملبارشة يف
ترميم البنى التحتية هناك لضامنها ونقل
املساعدات التي يتلقونها هنا اىل الداخل
السوري.
■ ما هو املطلوب من حكومتكم؟
□ التحضري لكل الخطوات الطالق املفاوضات
مع املجتمع الدويل عىل اساس خطة شاملة
للنهوض االقتصادي واالجتامعي والرتبوي.
فبعد  4آب غيبت الجهات الدولية يف
مساعداتها مؤسسات الدولة الرسمية ،لذا
علينا السعي اىل استعادة الثقة بها وفق
خطة متوازنة تحيي التنسيق املطلوب بني
الدولة واملجتمع الدويل.
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