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الفقر في لبنان قد يستم ّر طويالً:
نحتاج إلى التعاون لتجاوز األوضاع الصعبة

للجوء اىل واقع آخر بظروف مغايرة قد
تكون يف رأيهم وبحسب توقعاتهم افضل
من الظروف التي ميرون فيها .من هنا،
ان عدم وضع خطط ملواجهة حاالت
الفقر قد يؤدي اىل تهديد جدي للسالم
واالستقرار السيايس واالجتامعي واالمني،
الن البيئة الحالية تشكل ارضا خصبة لنمو
اشکال مختلفة من االنحراف والتطرف
واملعارضة الجامحة.

تع ّرف املنظامت الدولية الفقر عىل انه "الحالة االقتصادية التي يفتقد فيها الفرد الدخل الكايف للحصول عىل املستويات الدنيا
من الرعاية الصحية والغذاء وامللبس والتعليم ،وكل ما يعد من الحاجات الرضورية لتأمني مستوى الئق للحياة" .وهو ينذر
بتحوالت سلبية ينجم عنها تفكك مجتمعي وتداعيات امنية قد تصل اىل قيام حركات متطرفة
اذا كان الفقر هو نتيجة للتوزيع غري
املتكافئ للموارد املادية والرثوة عىل
نطاق عاملي ،فام القول عن حالنا حيث
بات لبنان يتبوأ املراكز االوىل يف اعتامد
هذا الخلل والسري به .فلم يعد الفقر يف
بلدنا افة اجتامعية فحسب بل تحول اىل
قنبلة موقوتة تهدد بانهيار الكيان اللبناين
بكامله.
بعد االرقام الصادمة عن واقع الفقر
يف لبنان ،قررت "االمن العام" فتح
هذا امللف للحديث عن التداعيات
املقلقة لهذا الواقع السيام عىل الوضع
االجتامعي .الباحثة يف االنرتوبولوجيا
واالعالم استاذة العلوم االجتامعية يف
الجامعة اللبنانية ليىل شمس الدين رأت
يف الفقر "ظاهرة تسببها عوامل متعددة
اقتصادية واجتامعية وثقافية وسياسية
غالبا ما تكون مرتبطة باحداث معينة
تعطل املجتمع وتؤدي اىل عدم املساواة
يف توزيع الغذاء واملوارد االخرى ،فيفتقر
املرء اىل املوارد الالزمة لتلبية الحد االدىن
ملستويات املعيشة التي تعترب عادية يف
املجتمع حيث يعيش .هذه االفة معرضة
لالنتشار لتصيب مجتمعا باكمله او
مجموعة فرعية من الناس داخل هذا
املجتمع وهي قد تستمر لفرتات زمنية
طويلة متتد عرب االجيال".
■ ما هو تأثري هذا الواقع عىل املجتمع؟
□ غالبا ما تكون اثار الفقر مرتابطة بحيث
نادرا ما تنتج منه مشكلة واحدة .ويعد
الفقر سببا رئيسيا للتوترات واالنقسامات
االجتامعية ،بسبب عدم املساواة يف

الدخل وسوء توزيع الرثوة بني املواطنني،
بحيث متتلك اقلية صغرية كتلة مالية
كبرية .بشكل عام ،تحافظ الدول الغنية
او املتقدمة عىل االستقرار بسبب وجود
طبقة وسطى .مع تقلص او خسارة الطبقة
الوسطى ،تشهد الدول تزايدا يف اعامل
الشغب وصوال اىل االشتباكات .بالنسبة اىل
املجتمع ،يعد الفقر عامال خطريا للغاية اذ
يف امكانه زعزعة استقرار بلد باكمله ،كام
ان تداعياته تدخلنا يف حلقة مفرغة غالبا
ما تؤدي اىل توارث هذه االوضاع من جيل
اىل جيل .يؤدي انتشار الفقر بشكل عام
اىل قيام مشاكل ارسية وزيادة يف معدالت
الطالق والعنف املنزيل ،فالعالئالت الفقرية
غالبا ما تعاين من ضغوط اكرث من غريها
بسبب وضعها االقتصادي واالجتامعي يف
ظل شح يف املوارد املتوافرة للتعامل مع

اهتمام متأخر
قضية الفقر هي قضية کل العصور
منذ ان وجد التفاوت يف قدرات
البرش وظروفهم وتطلعاتهم
وارزاقهم .ولعل اخطر نتائج الفقر
هو انه يؤدي اىل تآکل الرثوة
البرشية التي هي اسمى ما يف
الوجود .ومع وضوح اهمية الرثوة
البرشية ،اال ان اهتامم العامل بالرثوة
املادية والطبيعية حل اوال ،اما
الرثوة البرشية فقد جاء االهتامم
بها اخريا ومتأخرا.

هذه املشاكل .غالبا ما تتزامن هذه االفة
مع انتشار ظاهرة عاملة االطفال التي
ترتك نتائج سلبية عىل العديد من االطفال
نظرا اىل ما يلحق بهم نتيجة انخراطهم
يف بيئة غري آمنة وتحملهم ضغوطا واعباء
صحية ونفسية وبدنية ترض بتطور منوهم
االجتامعي والعاطفي واملعريف وتجعلهم
رشيحة مهمشة .االطفال الذين يولدون
يف حالة فقر هم اكرث عرضة للمعاناة من
املشاكل الصحية ،مبا يف ذلك سوء التغذية
واالمراض املزمنة واملشاكل النفسية.
■ هل يؤدي انتشار الفقر اىل زعزعة
االستقرار؟
□ يرتبط التهميش االجتامعي ارتباطا وثيقا
بفقر الدخل .يف هذا االطار ،تشري االبحاث
االجتامعية اىل ان الوقوع يف الفقر يزيد
من مخاطر اضعاف العالقات االجتامعية
وتناقص املشاركة املدنية والسياسية.
كام دلت الدراسات عىل ان الفقراء
معرضون لخطر االقصاء ،وفقدان مكانتهم
االجتامعية وهويتهم ،ورمبا ايضا خسارة
اصدقائهم .فاملشاكل االقتصادية تؤدي
حتام اىل تدهور العالقات االجتامعية.
يف دراسة لالسكوا اجريت قبل اشهر عن
الواقع اللبناين ،بينت ان اجاميل عدد
الفقراء بني اللبنانيني يبلغ حاليا نحو 2.7
مليون شخص ،مع االخذ يف االعتبار خط
الفقر االعىل كمرجع اي عدد االشخاص
الذين يعيشون عىل اقل من  14دوالرا يف
اليوم .فقد اظهر ذلك تاكال كبريا يف الطبقة
الوسطى ،حيث يشكل اصحاب الدخل
املتوسط االن اقل من  %40من السكان.

استاذة العلوم االجتامعية يف الجامعة اللبنانية ليىل شمس الدين.

يف اطار متصل ،اكدت النتائج االجاملية
للدراسة االرتباط القوي بني العوامل
االجتامعية واالقتصادية وارتفاع معدالت
الجرمية والعنف عرب البلدان ،وبالتايل
فان تحسني هيكل سوق العمل ،والتوزيع
الحكيم للدخل ،وتوفري شبكات االمان
االجتامعي هي االسرتاتيجيات املرغوبة
واملطلوبة للحد من معدالت الجرمية .اذا
ما اسقطنا هذا االمر عىل الواقع الذي
نعيشه خالل هذه الفرتة يف لبنان ،نجد
ان اللبنانيني يعانون من تأثري الصدمات
املتعددة التي استنزفت االقتصاد وتسببت
يف زيادة غري مسبوقة يف معدل الفقر .هذا
الواقع يفتح امامنا احتامالت كبرية حيال
ازدياد معدالت العنف والجرمية باشكالها
املتعددة مام يؤدي اىل فقدان االمن
االجتامعي ،والبيئي ،والصحي ،والسيايس،
واالقتصادي ،ما يفقد اللبنانيني اي غطاء
حاميئ ،وبالتايل يجعلنا عرضة اىل زعزعة
االستقرار الذايت واملجتمعي عىل كل
املستويات .لقد بينت الدراسات االخرية ان
نسبة العنف زادت بنسبة  ،%200كذلك
شهدت نسبة الرسقات والجرائم ارتفاعا

اولوياتنا باتت مختلفة
وعدنا الى العمل على تأمني
البديهيات
في ظروف كهذه
يصبح االعالم السلطة االولى
وليس الرابعة

غري مسبوق .كام ان كل الدراسات التي
اعدت لغاية اليوم تشري اىل وجود عالقة
مبارشة بني انتشار الفقر ومنو الحركات
املتطرفة وصوال اىل االرهاب .فغياب
شبكات االمان التي توفر الحد االدىن من
املتطلبات االنسانية تدفع ببعض الرشائح
اىل االنخراط يف مسارات معينة تؤ ّمن لها
مستلزماتها الحياتية وتعوضها النقص
الذي مل تجده يف النظم املوجودة ،بحيث
يشكل انغامسهم حالة هروب من الواقع

■ ماذا يف امكان اللبناين ان يفعل لتعويض
غياب الدولة يف هذا االطار؟
□ امام هذا الواقع ،وامام االنقسام
السيايس الحاصل وانعدام الثقة
باملؤسسات الحكومية وتفاقم حالة
التخبط والضياع املسيطرة عىل العمل
املؤسسايت والتعطيل الحكومي ،ويف
ظل االنهيار االقتصادي املستمر وعجز
مؤسسات الدولة عن تقديم الخدمات
االساسية للمواطنني ،يحتاج اللبنانيون
اكرث من اي وقت مىض اىل التعاون
يف ما بينهم لتجاوز االوضاع الصعبة،
وسد فجوة الفقر والفراغ الحاصلني من
خالل االلتفاف والتضامن ملعالجة تأثري
الصدمات املتعددة واملتداخلة عىل
غري صعيد .كام ان هذا الواقع الدقيق
والحساس يحتاج اىل تدخالت من قبل
جهات فاعلة ومؤثرة تعمل عىل سد
الثغر الحاصلة عرب اقامة مشاريع انتاجية
ولو محدودة تقوم عىل املوارد املحلية
لتشغيل العاملة الوطنية فتخفف بذلك
من املناخ السلبي واالحتقان والتوتر
واالضطراب الذي يطغى عىل ما عداه.
وهنا ميكن ان يلعب االعالم املسؤول دورا
محوريا انطالقا من مسؤوليته االجتامعية
واالخالقية والوطنية يف هذه املرحلة
الخطرة التي مير فيها بلدنا .اننا نعيش يف
منظومة غري سوية ال يوجد فيها ال حامية
اجتامعية وال امن وال امان عىل مختلف
الصعد .املطلوب كثري ،لكن الدولة عاجزة
مام يجعلنا مقبلني عىل اوضاع كارثية
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اكرب قد تؤدي اىل اتساع الفجوة بني
الدولة واملواطن الذي سيلجأ تلقائيا
اىل ايجاد البدائل .ففي ظروف مامثلة
يتجه املرء اىل العودة للعالقات االولية
التي قد تكون اطارا مذهبيا او حزبيا
او مناطقيا ،وتاليا االبتعاد من مفهوم
املواطنة فنفقد االسس واالليات الضابطة
التي تحكم الجميع تحت سقف القانون
وهنا مكمن الخطورة ،اذا ان تالقي هذا
االمر مع ارتفاع مستويات الفقر يزيد من
واقع االزمات الحاصلة ويفسح املجال
امام تدخل الطوابري الخارجية لالستفادة
من الواقع وزيادة االضطرابات املوجودة.
فالفقر ليس سوى نتيجة لعوامل عدة
تلعب دورا محوريا يف زيادة نسبة
الظواهر السلبية التي نعيشها.
■ هل فقدت شبكة االمان االجتامعي
كليا يف لبنان؟
□ يقيض دور هذه الشبكة بتأمني كل
ما هو مفقود من املقومات االساسية
للحياة الكرمية وارساء توازن يف مختلف
القطاعات الصحية والغذائية والبيئية.
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لكن يف ظل غيابها التام يجب اقامة
تكتالت كبرية ضامنة لتعويض الخلل
البنيوي املوجود يف الدولة وهذا ما يفرض
مشاركة املواطنني ،مقيمني ومغرتبني،
من خالل جمعيات واشخاص يتمتعون
باملسؤولية املجتمعية والوطنية ليتمكنوا
من تعويض تقاعس مؤسسات الدولة
عن تأدية واجباتها .يف لبنان مل تكن
شبكة االمان تغطي يوما جميع اللبنانيني،
فلطاملا كان هناك اشخاص وعائالت من
دون ضامن اجتامعي او من دون تعليم
او مأوى ،واليوم ارتفعت هذه النسب مع
فقدان هذه الشبكة.
■ ما هو دور االعالم يف هذا االطار؟
□ يف ظروف مامثلة يصبح االعالم
التقليدي او الرقمي ،السلطة االوىل
وليس الرابعة وصاحب دور محوري .لذا
املطلوب منه اضافة اىل نقل الحقائق،
والعمل عىل زيادة منسوب االيجابية
لفتح افاق ومسارات تخفف من وطأة
االزمات املتالحقة واملتداخلة التي منر
فيها وتسليط الضوء عىل اي مبادرات

الفقر هو نتيجة عوامل تلعب دورا يف زيادة نسبة الظواهر السلبية.

مهام كانت متواضعة من شأنها ان
تساعد الناس وتخفف تاليا من منسوب
االنقسام والقلق والتوتر والخوف من
املجهول لدى املواطنني ،بهدف ترك امل
ولو ضئيل عندهم بوجود نهاية للنفق
املظلم الذي ميرون فيه .عىل الصحافة
التي تقوم بدورها وتشارك مجتمعها
مشكالته وقضاياه ،اال يغيب عنها ان
املجتمع ينتظر منها ان تلعب دورا اساسيا
يف التعبري عن اتجاهات الرأي العام وان
تعب عن اماله واالمه،
تکون مرآة صادقة ّ
وان تيضء عىل اوجه الخلل والقصور يف
الدولة فتکون مثابة الرقيب الذي يدق
ناقوس الخطر دامئا امام اي اخطاء.
كام عليها االسهام يف تكوين الرأي العام
وتوجيهه ،وتبني القضايا االساسية للشعب
والعمل عىل توضيحها وربط الناس بها،
مبا يساهم يف تکوين رأي عام حولها وان
تقوم بتقديم اقرتاحات ملعالجة غري منطية
ملعالجة املشکالت.
■ تويص بعض الدراسات برضورة تفعيل
اجندة  2030للتنمية املستدامة كمدخل
الحداث طفرة حقيقية؟
□ تحتاج التنمية اىل واقع امني مستقر
عىل اكرث من صعيد .نحن يف لبنان كنا بدأنا
قبل سنوات العمل عىل تفعيل بنود اجندة
 2030للتنمية املستدامة بكل اهدافها ،اال
ان الظروف املستجدة فرضت علينا تركيز
مساراتنا عىل اولويات اخرى اصبحت اكرث
الحاحا عىل الرغم من اهمية البنود التي
تنص عليها هذه االجندة .لكن ويا لالسف،
اصبحت اولوياتنا اليوم مختلفة وعدنا اىل
العمل عىل تأمني البديهيات .فالخلل يف
الرشاكة بني مؤسسات الدولة والقطاعني
الخاص واالهيل واملنظامت الدولية بات
كبريا بعد ان اصبحت املؤسسات شبه
عاجزة ومعطلة .من هنا التعويل عىل دور
املجتمع املدين واملؤسسات االهلية املؤثرة
والفاعلة واملنظامت الدولية ملساندتنا يف
هذا الظرف الصعب الذي منر فيه.
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