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اثبتت  بعض االبحاث التجريبية التي قام بها البنك الدويل عىل عينة من البلدان االقل منوا، ان هناك عالقة عكسية بني مستوى 
الفساد يف املؤسسات واملجتمعات. من هنا عىل كل راغب يف اجراء  العام، وبني تفيش ظاهرة  القطاع  االجور وخصوصا يف 

االصالحات ومحاربة الفساد، ان يدرك من اين عليه ان يبدأ 

هدى رزق: في زمن األزمات الكبرى 
يتساوى الناس في املصيبة وفي الحاجة

عىل الرغم من اهمية الرواتب واالجور بالنسبة 
اىل املوظفني والعامل، خلت موازنة عام 2022 
عوض  فيها  النظر  باعادة  يتعلق  بند  اي  من 
ايالئها االولوية. ففي ظل غياب هذا املوضوع 
عن السياسة العامة للدولة برمتها واالستيعاض 
عن االجور والرواتب باعطاء مساعدات هزيلة، 
غالبية  ترزح  يزال معظمها حربا عىل ورق،  ال 
العائالت اللبنانية تحت خط الفقر بعدما بات 
يساوي الحد االدىن لالجور حواىل 30 دوالرا اي 
مبعدل دوالر واحد يف اليوم. فهل من يتصور اىل 
اين عسانا سنذهب يف ظل هذا الواقع القايس 

واملرير؟
مظاهر هذه االزمة بدأت تظهر جليا يف حياتنا 
اليومية، وبتنا نراها مرسومة عىل وجوه غالبية 
اللبنانيني، فهل من سبيل الحداث تغيري ما او 

الحد من تفاقمها؟
يف  والباحثة  االستاذة  التقت  العام"  "االمن 
التي  رزق  هدى  الدكتورة  االجتامعية  العلوم 
تحدثت عن انعكاس  تدين املستوى املعييش يف 
لبنان عىل منط العيش فيه: "املستوى املعييش 
يقاس عموما مبعايري مثل  التضخم  وقدرة دخل 
الفرد عىل االيفاء مبتطلبات الحياة اليومية. اما  
تدين املستوى املعييش  فيقاس بعدم منو الدخل 
وعدم القدرة عىل دفع مرتتبات الغذاء والدواء 
والرعاية الصحية، وتراجع  مستويات التعليم، 
الرضورية،  الحاجات  رشاء  عىل  القدرة  وعدم 
االمر الذي يؤثر عىل منط العيش فيصبح العوز 

والفقر والحاجة من السامت االساسية".

■ هل غرّي انخفاض مستوى الرواتب واالجور 
الرتكيبة االجتامعية؟

عىل  واملعيشية  االقتصادية  االزمة  قضت   □
الرصف،  اسعار  تدهور  ظل  يف  الرواتب  قيمة 

االستاذة والباحثة يف العلوم االجتامعية الدكتورة هدى رزق.

الجيل الجديد يعيش 
صعوبات في تغيير نمط 

الحياة والحصول على 
الحاجات الضرورية 

املستهلك.  عىل  االسعار  ارتفاع  من  تبعه  وما 
الدوالر  مقابل  يف  املحلية  العملة  هبوط  اثر 
ومل  واملوظفني،  العامل  رواتب  تآكلت  االمرييك 
تعد تكفي لتأمني الحاجات االساسية كالطعام 
والدواء والكهرباء، السيام وان غالبيتها مستورد 
الكوادر  عىل   االمر  انعكس  كام  الخارج.  من 
ومحامني  ومهندسني  اطباء  من  اللبنانية 
وموظفني  وقضاة  واساتذة جامعات  واعالميني 
يف  وتغيريا  خلال  احدث  مام  العام،  القطاع  يف 
كانت  التي  الفئة  لهذه  االجتامعي  املستوى 
الطبقة  واقع  عن  وتعترب  ما  حد  اىل  ميسورة 
تضعضع  اىل  ادى  حصل  ما  ان  اال  الوسطى، 
التي فقدت متايزها  املجتمعية  الرشيحة  هذه 
مستواها  تدين  بسبب  وتأثريها  االجتامعي 

املعييش.

الرواتب  يف  الكبري  الفارق  ينعكس  كيف   ■
وغياب الطبقة الوسطى عىل النمط االجتامعي؟

االقتصادية  واالزمة  املالية  االزمة  تسببت   □
وتدين قيمة الرواتب واالجور اىل تدين مستوى 
التي  الطبقة  وهي  الوسطى،  الطبقة  حياة 
االجتامعية  للقيم  وحامية  امان  مظلة  تعترب 
والتوازن املجتمعي والثقايف. من جراء االوضاع 
من  وازنة  فئة  انضمت  املرتدية،  االقتصادية 
املترضرين   صفوف  اىل  الطبقة  هذه  مكونات 
اقتصاديا الذين اصبحت رواتبهم ال تكفي لسد 
بكرامة.  العيش  الستمرار  الرضورية  الحاجات 
لبنان ليحافظ  امام  هذا االمر مثابة تحد كبري 
ذوو  عليه  يغلب  الذي  السكاين  طابعه  عىل 
الجزء  ميثلون  هؤالء  ان  اذ  املتوسط،  الدخل 
االكرب من رأس املال البرشي يف البالد ودورهم 
القطاعات  ملختلف  الحيوية  اعادة  يف  اسايس 
سواء االقتصادية او الثقافية او التعليمية وحتى 

االستهالكية.  لذا فان الخشية الكربى تتمثل يف 
هجرة الكوادر والشباب، ألن ذلك من شأنه ان 
يؤدي اىل تحويل  املجتمع اىل  مجتمع كهل، 

وهذا من اخطر ما قد يصيب اسس اي بلد.

بالخجل  الشعور  تخطي  ميكن  كيف   ■
او  الدولة  توفرها  التي  املساعدة  طلب  من 

املؤسسات املختصة؟
الناس  يتساوى  الكربى  االزمات  زمن  يف   □
بالحقوق  واملطالبة  والحاجة  املصيبة  يف 
قسام  وان  السيام  واالقتصادية،   االجتامعية 
كبريا منهم يكون فقد مدخراته  سواء بسبب  
سوء االدارة  والهدر والفساد، او بسبب اغالق 
فاملطالبة  ضمنها.  يعمل  التي  املؤسسات 
املرشوعة  املواطن  من حقوق  باملساعدة حق 
جانب  من  او  الدولة  جانب  من  اتت  سواء 
واجبات  من  تعترب  وهي  املختصة،  املؤسسات 
والدينية، خصوصا  االهلية  واملؤسسات  الدولة 

وان معظم اللبنانيني وصلوا اىل خط الفقر.

احتواء  يف  تساعد  التي  الوسائل  هي  ما   ■
مفاعيل االزمة وتقبل منط الحياة الجديد الذي 

فرضه تدين مستوى املعيشة؟
املراهقني  الجديد من  الجيل  ان  □ ال شك يف 
والشباب يعيشون اليوم صعوبات كبرية ترتاوح 
بني تغيري منط الحياة والحصول عىل الحاجات 
عليها،  تعودوا  التي  االستهالكية  او  الرضورية 
يف  لعائالتهم  كبرية  صعوبات  يف  تسبب  مام 
اقناعهم بأن الواقع الحايل قد تغري، ويف احتواء 
املالية  االزمة  مسببات  ورشح  افعالهم  ردود 
االحيان  بعض  يف  تفرض  التي  واالقتصادية 
الجامعة  من  او  املدرسة  من  االنتقال  رضورة 
ومالبس  كتب  رشاء  او  الرسمية،  اىل  الخاصة 

مستعملة. لكن الواقع فرض نفسه كون االزمة 
التي منر فيها حاليا تحولت اىل ازمة عامة تقريبا 
التي  اللبنانية  االرس  من   %75 طاولت  بعدما 
تضطر مكرهة اىل تغيري منط حياتها،  وادخال 
االطفال واملراهقني يف هذا النمط وفرض  امر 

واقع جديد عليهم.

■ كيف ميكن ان تحد ادارة املدارس من الفوارق 
الكبرية يف املستوى االجتامعي لدى الطالب؟

□ قام عدد من املدارس الرسمية مبساعدة 
وبعض  القرطاسية  توزيع  عرب  الطالب 
فيام  طالبها،  عىل  املستعملة  الكتب 
عدم  عىل  الخاصة  املدارس  بعض  حرصت 
عىل  او  اقساطها،  عىل  زيادات  اي  ادخال 
من  عدد  اىل  جزئية  ولو  تخفيضات  منح 
شبه  صفوف  استحداث  تم  كام  التالمذة. 
لالطفال  مبساعدة  او شبه مجانية  مجانية 
تتلقى  التي  املدين  املجتمع  منظامت  من 
مساعدات من دول غربية. من جهة اخرى 
مل تكتف  كربيات املدارس الخاصة يف االبقاء 
عىل  فرضت  بل  املرتفعة  اقساطها  عىل 
طالبها الدفع بالعملة الصعبة اي بالدوالر. 
املشكلة ان ال َمونة عىل هذه املدارس التي 

تعترب مدارس الرشائح االجتامعية العليا.

االمن  عىل  عموما  الفقر  تأثريات  هي  ما   ■
االجتامعي؟

زيادة  عىل  يؤثر  الفقر  ان  املؤكد  من   □
الترسب  ان  يف  شك  ال  الجرمية.  معدالت 
افراد  بني  الجهل  نسبة  من  يزيد  املدريس 
ويسهل  االطفال،  عاملة  ومن  املجتمع 
الخضوع للموبقات وتعرض االطفال  عملية  
واملراهقني لالعتداءات الجنسية طمعا باملال، 
يف  نشهده  الذي  الخطري  االرتفاع  عن  فضال 
زيادة جرائم القتل والخطف اىل جانب ظهور 
العديد من االمراض النفسية، كل ذلك يجعل 
وفقدان  القيم  لضياع  معرضا  بأرسه  املجتمع 
يف  النظر  اعادة  ان  نرى  هنا،  من  االمن. 
السياسات االجتامعية بات امرا رضوريا وملحا 

للتصدي  التنموية  االولويات  صدارة  يف  يقع 
املهددة  واملشاكل  املجتمعية  للمشكالت 
وامنه  قيمه  وملنظومة  املجتمع  الستقرار 
او  السياسات  هذه  فغياب  نسيجه.  ومتاسك 
املشكالت  تفاقم  اىل  يؤديان  دورها  تهميش 
به  القيام  ميكن  ما  ابرز  االجتامعية.  والعلل 
حاليا وبشكل رسيع، دعم البطاقة التموينية 
وتحسني العطاءات واجراء دراسة للترشيعات 
عىل  االجتامعية،  التنمية  بقضايا  الخاصة 
لالمن  صلبة  مقومات  ارساء  الحقا  يتم  ان 
عىل  يعمل  صالح  حكم  وتوفري  االجتامعي 
خلق بيئة داعمة لقضايا االمن االجتامعي من 
خالل تدعيم وجود مؤسسات املجتمع املدين 

واملجموعات االهلية.

الراتب  انخفاض  يؤدي  مدى  اي  اىل   ■
اىل  واالمنية،  الرسمية  االدارات  يف  خصوصا 

تفيش الرشوة وانتشارها؟
التي  الصعبة  االقتصادية  الظروف  تلقي   □
حياتهم  امناط  عىل  بظاللها  الناس  يعيشها 
ومعامالتهم اليومية، فيكون انخفاض املستوى 
الرواتب ذريعة  لبعض  انخفاض  او  املعييش 
املادية،  املكاسب  تحقيق  اجل  من  االفراد 
اسباب  ابرز  من  االنساين  الطمع  يعد  حيث 
منحى  الرشوة  تتخذ  هنا،  بالرشوة.   التعامل 
وما  الناس،  مبصالح  االهتامم  عدم  يف  يتمثل 
االخالقية  الرتبية  ضعف  ايضا  عليها  يشجع 
اىل  تؤدي  التي  املفاهيم  وفساد  والدينية 
استباحة املال العام. ال ميكن القول ان ضعف 
الرشوة،  تقبل  يف  االول  السبب  هو  الراتب 
تكمن  املشكلة  العوامل.  احد  يكون  قد  بل 
ومتابعة حقيقية عىل  يف عدم وجود ارشاف 
اعامل املوظف، والرتكيز عىل تلقي الخدمات 
وانجازها بواسطة عدد محدود من املوظفني 
الدامئني. لذلك ال بد من اعادة النظر يف رفع 
لهم  يكفل  مبا  املوظفني  الجور  االدىن  الحد 
العيش الكريم، وتفعيل نظم الرقابة الداخلية 
الطلبات  تلقي  وفصل  االرشافية،  واملسؤولية 
عن اداء الخدمة املبارشة واللجوء اىل املكننة، 
الجرائم  تلك  عن  العقوبات  تشديد  كذلك 
الفصل من  اىل  االمر  اقتىض  اذا  تصل  بحيث 

الخدمة او الحرمان من الراتب.


