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إصدار  للتنمية  الحكومية  غري  العربية  املنظامت  شبكة  تواصل 
سلسلة تقاريرها حول رصد واقع الحقوق االقتصادية واالجتامعية 
يف  الحق  مسألة  األول  الراصد  تقرير  تناول  العربية.  املنطقة  يف 
التعليم والحق يف العمل، يف حني يتناول هذا التقرير الثاين أوضاع 
األفكار  أبرز  املسح  ويتضمن هذا  االجتامعية.  الحامية  يف  الحق 
التقارير  مجمل  يف  وردت  التي  والبدائل  واملؤرشات  واملعطيات 
من  االجتامعية  الحامية  مسألة  إعدادها حول  تم  التي  الوطنية 

قبل الباحثني بالتشاور والتفاعل مع منظامت املجتمع املدين.

منهجية العمل: الخارطة قبل الطريق

منهجية  وفق  الوطنية  التقارير  أنجزوا  الذين  الباحثون  اشتغل 
موحدة تم إعدادها بالتعاون معهم، ومبشاركة ممثلني عن عينات 
اإلشكالية  ضبط  فبعد  املحلية.  املدين  املجتمعات  منظامت  من 
االجتامعية،  الحامية  تعريف  يف  متثلت  والتي  للتقرير،  املركزية 
الخروج  احتامل  من  وللحّد  األساسية،  املحاور  عىل  التوافق  تم 
عن املوضوع الرئييس، أُّعدت قامئة من األسئلة التي وجهت إىل 
الباحثني ملساعدتهم عىل إنجاز األوراق البحثية. كام صيغت أوراق 
التطورات  اإلشكالية، مع رصد  املفاهيم وكيفية معالجة  حددت 
الحامية  ملفهوم  بالنسبة  الدولية  املنظومة  داخل  حصلت  التي 
االجتامعية وآلياتها ورشوط تجسيدها عىل أرض الواقع. وقد نُظِّم 
اجتامعان يف بريوت مع الباحثني، ومتت االستعانة بخربات دولية 
من أجل تعميق الرؤية، والتوصل إىل مقاربة مشرتكة بني الجميع. 

الحامية االجتامعية هي ضامنة االستقرار السيايس

قبل الرشوع يف استعراض النتائج التي أسفرت عن هذه الجهود 
الجامعية، يجدر التأكيد أن املسألة االجتامعية تعترب املؤرش الرئييس 
ملدى قدرة األنظمة الحاكمة عىل تأمني الحد األدىن من االستقرار 
»يسمح  إذ  الدميقراطية.  املجتمعات  أدركته  ما  وهو  السيايس. 
ميكن  التي  التهديدات  من  والحد  االقتصاد  بإصالح  االجتامعي 
التي  واملواجهات  االشتباكات  الدميقراطية بسبب  لها  تتعرض  أن 
تنشأ يف صلب املجتمع الصناعي«. ويندرج هذا القول يف سياق 
تأكيد أهمية البعد االجتامعي، ليس فقط يف مجال حامية حقوق 

املواطنني الذين يكونون يف الغالب ضحايا السياسات االقتصادية 
يف  االجتامعي  أهمية  إبراز  خالل  من  أيضاً  ولكن  العادلة،  غري 
ال  حتى  الدميقراطي،  النظام  وتعديل  السيايس  االستقرار  حامية 
يتعرض للكرس والتفكك من داخله. وبالتايل كلام اتسعت رقعة 
وأدوات  فلسفة  تطوير  الواجب  من  أصبح  االقتصادي،  النمو 
الحامية االجتامعية، حتى يتمكن النظام من إصالح نفسه بنفسه.

التي ترسخت  الليربالية  وإذا كان هذا األمر مهامً يف املجتمعات 
السياسات بطريقة تشاركية،  القرارات ورسم  اتخاذ  آليات  لديها 
العربية  املجتمعات  يف  أهمية  أكرث  يصبح  االجتامعي  البعد  فإن 
الذي يرتجم يف  التي تحاول أن تتجاوز دائرة االستبداد السيايس 

حد ذاته استبداداً اجتامعياً وثقافياً. 

االجتامعية  للحامية  الحديثة  املفاهيم  أصبحت  السياق  هذا  يف 
االجتامعية،  بالدولة  يعرف  أصبح  ما  تدخل  أهمية  عىل  تشدد 
من  التقليل  الرئيسية،  مهامها  من  بات  التي  الدولة  وهي 
من  االجتامعي  وتحرير  االقتصادية،  للعملية  السلبية  التداعيات 
حق  إىل  وتحويله  الخريي،  العمل  عىل  القائم  التقليدي  املفهوم 
إىل  التطوعي،  الفردي  االختيار  دائرة  إخراجه من  أسايس. كذلك 
وحاميته  الدولة  بتعهدات  واملحكوم  املؤسسايت،  العمل  مستوى 
العامل  يف  الصورة  تبدو  فكيف  والدولية.  الوطنية  بالترشيعات 

العريب؟

غموض املفهوم

الحظت التقارير الوطنية أن معظم الحكومات العربية ليس لديها 
مفهوم شامل للحامية االجتامعية. والكثري منها ال مييز بني الحامية 
املثال، ورد يف  االجتامعي. فعىل سبيل  الضامن  وبني  االجتامعية 
التقرير الوطني الخاص بالبحرين، أنه »يوجد خلط بني الحامية 
االجتامعية وشبكات األمان االجتامعي«. ويف الجزائر لوحظ أيضاً 
»عدم التمييز بني نشاطات مؤسسات التأمني االجتامعي مبفهومها 
املحدود، وبني نشاطات الحامية االجتامعية للدولة«. أما يف لبنان 
فإن الحامية االجتامعية تسوَّق باعتبارها »خدمة ورعاية خريية 
وليس مبدأً حقوقياً، وهو ما يقتيض إعادة تعريف املفاهيم«. كام 
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ال يزال النقاش مستمراً يف موريتانيا »حول مفهوم ونطاق الحامية 
مصطلح  يرد  قد  عليها«.  القامئة  الجهات  وتحديد  االجتامعية 
العدالة االجتامعية يف هذا الدستور أو ذاك، لكن ذلك يغيب أو 

يصبح ضعيفاً عند االنتقال إىل مستوى وضع السياسات. 

من هنا استند التقرير الثاين للمرصد عىل تخصيص ورقة بحثية 
مع  بالتعاون  محجوب  عزام  د.  الدويل  الخبري  بها  قام  مستقلة 
الباحث محمد منذر البلغيث، تضمنت استعراضاً لتطور املفهوم، 
وصوالً إىل وضع تعريف دقيق للحامية االجتامعية، ورصد النقاش 
املعنى  وتدقيق  الرؤية  توسيع  حول  الدويل  الصعيد  عىل  الدائر 
يف  إليها  التوصل  تم  التي  والجوانب  الحقوق  مختلف  ليشمل 

املرجعيات العاملية. 

وعمد الدكتور محجوب، يف تقرير أعد خصيصاً لذلك، إىل االضاءة 
عىل املؤرشات املعتمدة دولياً لقياس الحامية االجتامعية، مستنداً 
قاعدة معلومات  إىل  الدولية، ليك يخلص  املؤسسات  إىل خربات 
تصلح لدراسة مقارنة عن التقدم املحرز يف مجال تطبيق سياسات 
الحامية االجتامعية. إن تقارير مقارنة التقدم، تشكل أداة هامة 
املدين  املجتمع  منظامت  اليها  تلجأ  التي  املساءلة  أدوات  من 

لتصويب املسارات عىل املستوى الوطني.

البحث املتواصل عن رشعية الدولة

التقارير  كل  استندت  فقد  باالجتامعي،  مرتبط  السيايس  أن  مبا 
وأدخلت  السائدة،  األوضاع  مالمح  رسمت  سياسية  مداخل  إىل 

الحديث عن الحامية االجتامعية ضمن السياق العام املحيل.

ويالحظ أن الدولة يف العامل العريب ال تزال تواجه معضلة الرشعية، 
وجودها،  يف  مهددة  األحيان  بعض  يف  تكون  ذلك  بسبب  وهي 
ما  وهذا  للمؤسسات،  وليس  القوى  ملراكز  الغالب  يف  وخاضعة 
احتكار  عىل  واألقدر  وقوة،  نفوذاً  األكرث  للفئات  رهينة  جعلها 
السلطة ومصادرة صناعة السياسات، وصاحبة الرثوة املنفلتة من 
ضوابط القانون وقيم العدالة االجتامعية. وهذا ما تم إثباته يف 
التقرير األول لراصد الحقوق االقتصادية واالجتامعية يف البلدان 
العربية الذي أصدرته الشبكة عام 2012، والذي تم فيه ترشيح 
طبيعة الدولة يف العامل العريب، فبدت أقرب إىل الدولة الغنامئية 
منها إىل دولة املؤسسات واملواطنة وإعالء القانون )ورقة االستاذ 

أديب نعمة؛ »الشعب يريد إسقاط النظام«(.

الحق يف  الرتكيز عىل  تم  فقد  للراصد،  الثاين  التقرير  أما يف هذا 
عىل  باألمان  املواطن  يشعر  مبقتضاها  التي  االجتامعية  الحامية 
الجزء  أن  أيضاً  نكتشف  ذاته  السياق  ويف  أرسته.  وأفراد  نفسه 
يزال  ال  العريب  فالعامل  الدولة.  بطبيعة  يرتبط  الخلل  من  األكرب 
بعيداً عن مفهوم الدولة االجتامعية التي ترتكز عىل رؤية تشاركية 

يف االستفادة من الرثوة الوطنية ومن فوائضها. هذه الدولة التي 
تستمد جزًءا هاماً من فلسفتها ومرشوعيتها من منظومة املرجعية 
الدولية لحقوق اإلنسان، والتي شهدت خالل السنوات العرشين 
املاضية تطورات نوعية يف اتجاه ترسيخ املقاربة الحقوقية الشاملة.

ومن جهة أخرى، ونظراً لتداخل السيايس باالجتامعي، فإن الدولة 
الغنامئية تواجه مشكالت عديدة ومعقدة يف العامل العريب، ويبدو 
بنيوية  صعوبات  تواجه  وأصبحت  أغراضها،  استنفدت  قد  أنها 
حقيقية بسبب توايل أزماتها الداخلية، وأيضا بحكم ارتفاع نسق 
يف  أدخلها  ما  وجشعها،  عنجهيتها  ضد  الشعبية  االحتجاجات 
سلسلة من االضطرابات الهيكيلة التي دفعها إىل رفع وترية القمع 
جهة  من  والتفكك  والضعف  الرتاجع  إىل  واضطرارها  جهة،  من 
أخرى، وأحياناً التظاهر باالنسحاب من املعركة، ولو تكتيكياً بحثاً 
عن أدوات جديدة إلعادة الهيمنة وحامية مصالح الفئة الحاكمة 

واملحسوبني عليها.

الدوائر الثالث الكربى للمنطقة

بالرجوع إىل التقارير الوطنية، وعند النظر يف األوضاع االجتامعية 
للسكان خالل هذه املرحلة، ميكن تقسيم العامل العريب اىل ثالث 

دوائر كربى.

- دائرة الدول التي حققت تقدماً ترشيعياً ومؤسساتياً يف تنظيم 
الخدمات االجتامعية من حيث تقنينها واعتبارها حقا من حقوق 
املواطن، ووضعت لها آليات إدارية ومالية للتمتع بها، وضبطت 
قامئات املستفيدين منها، وأثبتت حرصها عىل توسيع قاعدتهم من 
االجتامعية  والفئات  الرشائح  مدققة ملختلف  بيانات شبه  خالل 
واملهن املستهدفة. ومن بني هذه الدول، عىل سبيل املثال، تونس 
التي انطلق فيها وضع سياسات الحامية االجتامعية منذ تأسيس 
دولة االستقالل. واملغرب الذي شهد تطوراً ملحوظاً يف منظومته 
الصندوق  أنشأت  التي  والجزائر  مبكر.  وقت  منذ  االجتامعية 
الوطني للضامن االجتامعي عام 1962. والعراق الذي كان يتمتع 

مبنظومة اجتامعية متوازنة ومستقرة قبل التدخل األمرييك.

إىل  تحول  اجتامعي  بحراك  مرت  التي  الدول  دائرة  ثانياً   -
انتفاضات واسعة ُوصفت بالثورات. هذه الدول متر حالياً بظروف 
السياسية  مؤسساتها  أصابت  التي  االهتزازات  نتيجة  صعبة 
لصعوبة  نظراً  اقتصادياتها  ذلك  بسبب  وتراجعت  واإلدارية، 
املراحل االنتقالية التي متر بها. وهي إذ تتفاوت يف درجة مناعتها 
من  األدىن  الحد  وتوفري  الداخيل  التامسك  تأمني  عىل  وقدرتها 
الخدمة ملستحقيها، إال أن أوضاع هذه الدول تتفاوت من حيث 
السوء بني بلد وآخر. فالحالة التونسية أفضل من الحالة املرصية، 
وكالهام أقل سوًءا مام يجري يف اليمن، وخاصة يف ليبيا. فاملناخات 
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سياساتها  عىل  مبارش  بشكل  انعكست  قد  املضطربة  السياسية 
االجتامعية، فاننقل بعضها من حال الدولة التي كانت من قبل ال 
تحسن إدارة أوضاعها الداخلية، إىل دولة منكوبة، أصبح جزء من 
مواطنيها بحاجة عاجلة إىل سياسات إغاثية عاجلة إثر انخفاض 
مستوى االحتياجات إىل مراحل دنيا، بعد أن أصبح الوطن مهدداً 
يف وجوده، وأصبحت الشعوب غري قادرة عىل تأمني أمنها وغذائها 
ظل  يف  وذلك  صحتهم،  وحفظ  أطفالها  وتعليم  بقائها  وحامية 
أنظمة ضعيفة وهشة وغري مستقرة، بعد أن كانت هذه الشعوب 
يف  يحدث  وما  الرشسة.  الدكتاتوريات  عهد  يف  األفواه  مكممة 

اليمن يعترب منوذجاً صارخاً عن دولة يف حال انهيار.

وتعترب  الدولة.  ملقومات  الفاقدة  تلك  أو  الهّشة،  الدول  دائرة   -
فلسطني حالة استثنائية بسبب االحتالل االستيطاين الذي تخضع 
الفلسطينيني  جعل  والذي   ،1948 عام  التقسيم  قرار  منذ  له 
عاجزين عن تجاوز دائرة البحث املستمر عن تحقيق الحد األدىن 
صندوق  غياب  يفرس  قد  أسايس  عامل  هذا  البقاء.  رشوط  من 

للضامن االجتامعي حتى اآلن.

عديدة  عوامل  نتيجة  فاشلة  تصبح  بأن  مهددة  دول  وهناك 
بداية  منذ  داخلية  ونزاعات  اندالع حروب  بينها  من  ومتداخلة، 
األلفية الثالثة، وهو ما أضعف إمكانياتها االقتصادية حتى لو كانت 
الدول  العديد من هذه  العراق. لقد أصيب  عالية كام هو شأن 
بحالة أشبه بالعجز عن تغطية جزء هام من حاجيات مجتمعاتها 
أمنياً وصحياً وغذائياً، وهو ما جعلها شديدة الهشاشة، مثل سوريا 
واليمن وليبيا والسودان. فعىل سبيل املثال ورد يف تقرير العراق 
البلد  »تآكل الطبقة الوسطى وانهيارها بعد سنة 2003، وأصبح 
اإلداري  والفساد  والرتمل  واليتم  القرسي  التهجري  ظواهر  يشهد 
اليمن الذي مير مبرحلة صعبة أمنياً وسياسياً  واملايل«. أما تقرير 
السكان هم  أن نصف  إىل  أشار  فقد  واالنقسام،  بالتفكك  مهدد 
دون 15 سنة، وأن 48 باملئة منهم يعيشون يف الفقر، وأن 43 باملئة 
مهددون يف غذائهم. وقد ورد يف تقرير السودان أن »التقدم الذي 
حدث يف التنمية قد أعاقته الرصاعات التي ظلت تستنزف موارد 
السودان املادية والبرشية، وهو ما أضعف قدرة البلد عىل تنفيذ 
الفقر،  وتفيش  الجنوب،  انفصال  بعد  خاصة  هيكلية،  إصالحات 
واندالع الرصاع يف واليتي النيل األزرق وجنوب كردفان ودارفور«. 
كذلك ميثل لبنان حالة مهددة باستمرار مبخاطر االنفجار السيايس 
ما  األهلية،  والحروب  النزاعات  »ضحية  أنه  بحكم  واالجتامعي 
مع  وزبائنية  هشة  االجتامعية  الحقوق  تكون  أن  عىل  ساعد 
السلطات العامة«. فلبنان مطالب باستمرا بأن يستعد »الستيعاب 
األزمات وتأمني الناس املتأثرين باألزمات الطارئة مثل التدخالت 

اإلنسانية، خاصة العناية بالالجئني والنازحني من الحروب«. 

يف هذه البلدان مل تعد الدولة وحدها محل تفكك وانهيار، بل إن 
تراجعت  أن  بعد  يف وجودها  أيضاً  مهددة  أصبحت  املجتمعات 
مبكوناتها  وأيضاً  بدولها  صلتها  توثق  التي  األساسية  الروابط 

الجغرافية والعرقية والطائفية.

الحاجة ملحة لدور الدولة

يالحظ من خالل التقارير الوطنية املصاحبة، أن جميعها تقريباً قد 
اتفقت عىل أهمية دور الدولة رغم تراجع وظيفتها االجتامعية. 
عىل  وتلقي  الرعاية،  مفهوم  تتبنى  دولة  ولدت  االستقالل  فبعد 
نفسها مسؤولية تأمني جميع حاجيات مواطنيها. وال تزال بعض 
الدول العربية تشكل مركز ثقل يف إدارة العملية التنموية. فعىل 
سبيل املثال »تلعب الدولة يف البحرين دوراً محورياً يف العملية 
التنموية«. »كام أنها ال تزال محافظة عىل مكانة أساسية للقطاع 
الدولة  »تهيمن  حيث  للجزائر  بالنسبة  الشأن  وكذلك  العام«. 
عىل قطاع الحامية االجتامعية« وهو ما جعل الباحث يؤكد أنه 
االجتامعية  الحامية  ملنظومة  كبري  تأثر  عن  الحديث  ميكن  »ال 

العمومية بالتوجه الليربايل للسياسة االقتصادية«.

لكن مع هذه االستثناءات، فإن الخط العام، يتجه يف العامل العريب 
الدولة،  دور  عن  الرتاجع  نحو  تصاعدي  خط  يف  ولكن  تدريجياً 
بعد سلسلة من األزمات السياسية واالقتصادية التي دفعتها نحو 

التخىل عن التزاماتها السابقة.

هذا التخيل نتج من عدة عوامل من بينها تبني سياسات اقتصادية 
خاطئة أفضت إىل عدة أزمات، أو بسبب سوء الترصف والفساد 
والنهب. ولهذا، فإن هناك خشية من أن يرتتب عن هذا التحول يف 
طبيعة الدولة مزيد من إضعاف املجتمع والتضحية مبصالح الفئات 
األكرث فقراً. وهو ما دفع إىل املطالبة باسرتجاع الدولة جزءاً من 
وضعها السابق. ففي العراق اضطرت الدولة إىل وضع »اسرتاتيجة 
يزال  »ال  الرخوة  الدولة  ذي  لبنان  حتى  الفقر«.  من  التخفيف 
مستوى  جعل  ما  وهو  جنينياً،  االجتامعية  الرعاية  دولة  مفهوم 
تحاول  ذلك  ومع  معدوم«،  شبه  للمواطنني  االجتامعية  الحامية 
الدولة اللبنانية أن تتدخل يف امللف االجتامعي عن طريق عدد 
من الوزارات مثل التعليم والعمل والصحة والشؤون االجتامعية 
والدفاع. أما يف اليمن فإن دور الدولة »مضطرب ومتأثر باألحداث 

خاصة السياسية منها«.

الحامية االجتامعية أوالً .. قبل الطوفان

الطابع  ذات  االجتامعية  السياسات  أن  الوطنية  التقارير  أكدت 
ذلك  يف  تستوي  العربية،  الدول  معظم  يف  تراجعت  قد  الحاميئ 
الدول الغنية والفقرية. كام أن مسألة البحث عن الوسائل الكفيلة 
بإنقاذ الصناديق االجتامعية من اإلفالس قد أصبحت من أولويات 
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الصناديق،  تهدد هذه  التي  املخاطر  لحجم  نظراً  املرحلة، وذلك 
حيث يعاين معظمها من أزمات عميقة وهيكلية، وهو ما جعل 

بعضها مهدداً باالنهيار الشامل أو الجزيئ.

يتفاوت الوضع من بلد إىل آخر. فهناك دول تتميز باتساع رقعة 
تشمل  حيث  الجزائر  مثل  االجتامعية  التغطية  من  املستفيدين 
التغطية 85 باملئة من السكان نصفهم ليسوا أجراء. كذلك الشأن 
إىل  وذلك  باملئة   81,34 التغطية  نسبة  بلغت  حيث  تونس  يف 
حدود سنة 2011. ويف األردن يشمل الضامن االجتامعي 66 باملئة 

من املشتغلني.

العام  القطاع  يف  العاملني  من  بالتأمني  يتمتع  ال  املقابل  يف  لكن 
الخدمات  فإن  كذلك  فقط.  باملئة   7,2 سوى  لبنان  يف  والخاص 
األساسية غري متاحة لجزء كبري من السكان، حيث يصل عدد غري 
املسجلني يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي إىل ما بني 40 
ظاهرة  بـ«تعمق  سلباً  الخدمات  هذه  تأثرت  وقد  باملئة.  و50 
أنظمة  تنب  »مل  وأنه  والحزبية«،  والطائفية  الزبائنية  املامرسات 
الحامية االجتامعية عىل مبدأ التضامن بل عىل تقسيم املواطنني«. 
»ظلت  حيث  موريتانيا،  منها  تعاين  التي  نفسها  الظاهرة  وهي 
إقصاء  ذلك  ومن   .. الطبقية  بالرتاتبية  ومتأثرة  نخبوية،  الحامية 

املعوقني واألرقاء السابقني«.

العريب، تجد نفسها  بالربيع  التي شملها ما يسمى  الدول   حتى 
غري قادرة حالياً عىل تصحيح املسار والوفاء بالحقوق االجتامعية 
واالقتصادية ملواطنيها، مبا يف ذلك إخراج صناديقها االجتامعية من 
دائرة املخاطر والعواصف، رغم متسك القوى السياسية الجديدة 
العدالة  بشعارات  الدول  هذه  بعض  يف  واملعارضة  الحاكمة 
املشاكل  أبرز  من  املايل  العجز  »يعترب  تونس  ففي  االجتامعية. 
التي تواجه الضامن االجتامعي. فالصناديق الثالثة للضامن تعيش 
عجزاً متزايداً، وعىل سبيل املثال يعاين صندوق الضامن االجتامعي 
التأمني  عجزاً يف حدود 70 مليون دينار، يف حني يشهد صندوق 
وجود  أكد  ما  وهو  دينار،  مليون  بـ50  يقدر  عجزاً  املرض  عىل 
»نقص املوارد وغياب اسرتاتيجية واضحة للدولة يف هذا املجال«. 
أما ليبيا التي مل يشملها هذا التقرير، نظرا لألوضاع الصعبة التي 
متر بها البالد، فقد انهارت معظم آليات الدولة فيها. ويف مرص »ال 
متتلك الدولة سياسات حامية اجتامعية تحقق العدالة االجتامعية 
وتحمي من الفقر، بل عىل العكس، ال متّكن هذه النظم املعتمدة 
االقتصادية  السياسات  الناتجة عن  التصدي لألخطار  الفقراء من 
واالجتامعية التي تطبقها الدولة التي تقربها من أبواب اإلفالس، 
الصحية  الخدمات  مستوى  عىل  ملحوظ  بشكل  أثر  ما  وهو 
بالخصوص، وأحدث تراجعاً يزداد خطورة، خاصة عىل املتقاعدين 
ما يحصلون عليه  بالنظر إىل حجم  الضعيفة،  الدخول  من ذوي 

من نسبة التقاعد مقارنة بنسب ارتفاع األسعار وأحجام التضخم 
وتدهور القدرة الرشائية للمواطنني يف معظم الدول العربية. إن 
االجتامعي  الضامن  وصناديق  عموماً،  االجتامعية  الحامية  أزمة 
التفاقم  من  ملزيد  مرشحة  مالية  أزمة  العمق  يف  هي  خصوصاً، 

والتعقيد يف غياب حلول جذرية ورسيعة.

املسافة شاسعة بني الترشيعني املحيل والدويل 

القوانني  مجال  يف  الدويل  الصعيد  عىل  هامة  تطورات  حصلت 
لكن عموم هذه  االجتامعية،  الحامية  املواطن يف  لحق  الداعمة 
الترشيعات يف العامل العريب وإن شهدت بعض مظاهر التحسن، إال 
أنها مل ترتق إىل مستوى املنظومة الدولية التي تبقى هي املرجعية 
التي يقاس يف ضوئها أي تقدم، كام أن هذه الترشيعات مل تواكب 
اإلضافات النوعية التي أدخلت عىل مفهوم الحامية، ووسعت من 
دائرة الحقوق التي يجب أن يتمتع بها كل إنسان لضامن كرامته 

وكرامة أفراد أرسته.

االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  البحرين عىل  وقّعت 
الدستور،  الحق يف نص  إدراج هذا  تم  العراق  واالجتامعية، ويف 
االجتامعية.  للحامية  داعمة  قوانني  عرشة  من  أكرث  إصدار  وتم 
من  عدد  عىل  املصادقة  حيث  من  األردن  يف  تقدم  وحصل 
الترشيعات  يف  تحسن  تسجيل  جانب  إىل  الدولية  االتفاقيات 
املحلية، لكن الدستور األردين قد خال من حق الصحة والسكن. 
أما لبنان فقد صادق عىل ما يزيد عن 50 وثيقة ملنظمة العمل 
بالغة  الدولية. ويف موريتانيا تحظى الحامية االجتامعية بأهمية 
يف الدستور والقوانني، لكن الجانب التطبيقي لذلك ال يزال يعاين 
للترشيعات  لتونس فقد سجلت مواكبة  وبالنسبة  واضحاً.  نقصاً 
الدولية »إال أنها مل تصادق عىل االتفاقية 102 لسنة 1952 ملنظمة 
عىل  التوقيع  نحو  حالياً  املغرب  يتجه  حني  يف  الدولية«،  العمل 
االجتامعي.  للضامن  الدنيا  املعايري  بشأن  الخاصة  االتفاقية  هذه 
وقد أكد الدستور اليمني والقوانني عىل ان »الدولة تكفل توفري 
الحامية االجتامعية لكل مواطن«، لكن عملياً، ال تتجاوز امليزانية 

املخصصة لذلك 0,6 باملئة من الناتج املحيل اإلجاميل. 

بني  عميقة  وأحياناً  قامئة،  تزال  ال  فجوة  هناك  أن  يتبني  هكذا   
االقتصادية  للحقوق  الدولية  واملنظومة  الوطنية  الترشيعات 
االلتزام  بالرضورة  يعني  ال  القوانني  تطور  أن  كام  واالجتامعية. 

بتنفيذها وتحويلها إىل سياسات عىل أرض الواقع.

التجزئة الهيكلية ال تزال سيدة املوقف 

بالضامن  الخاصة  واملؤسساتية  اإلدارية  الهياكل  عموم  تشكو 
والخدمات  االمتيازات  وتباين  والتجزئة  التشتت  من  االجتامعي 
املواطنني  بني  الفوارق  عمق  ما  وهو  املستفيدة،  الرشائح  بني 
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ومنظامت  الباحثني  مطالب  تقاربت  ولهذا  أحياناً.  واسع  بشكل 
إىل  الدعوة  بالذات، حيث متت  املسألة  املدين يف هذه  املجتمع 
الخاصة  الصناديق  توحيد  تقتيض  هيكيل  طابع  ذات  إصالحات 
الجوانب  وتطوير  الترشيعات،  توحيد  مع  االجتامعي،  بالضامن 
وترهق  الحقوق  تضيق  التي  البريوقراطية  من  للتخلص  اإلدارية 
املستحقني، وبالتايل تقريب الخدمة من املسفيدين والعمل عىل 
تحسينها وتطويرها وفق االحتياجات وبناء عىل ما تفرضه املقاربة 

الحقوقية التي ال متيز بني رشائح املجتمع الواحد.

االقتصاد املوازي ال يعرتف بالحقوق االجتامعية

تشرتك معظم الدول العربية، التي متت دراستها يف هذا القرير، 
يف اتساع دائرة االقتصاد املوازي فيها عىل حساب االقتصاد املنظم 
أكرث  عىل  تهديداً  تشكل  الظاهرة  هذه  أصبحت  وقد  واملهيكل. 
التهريب  ظاهرة  باتساع  عضوياً  تقرتن  وأنها  خاصة  صعيد،  من 
التي بدورها توجه رضبات موجعة للصناعات الوطنية، ومن جهة 

أخرى متثل معضلة خطرية ألنظمة هذه الدول الرضيبية .

كام لوحظ أن االقتصاد املوازي الذي يتسع يوماً فيوماً، أصبح يضم 
مليون  يوجد  العراق  ففي  واملوظفني.  العامل  من  واسعاً  عدداً 
عامل يشتغلون يف القطاع غري املنظم. أما يف األردن فالنسبة تبلغ 
44 باملئة من العاملة، غالبيتهم ال يتمتعون بأي شكل من أشكال 
الحامية. حتى يف تونس التي وصلت فيها نسبة التغطية االجتامعية 
أكرث من مثانني باملئة، »إال أن التغطية الحقيقية ال تتجاوز خمسني 
باملئة بسبب محدودي الدخل، وأيضاً بسبب االقتصاد غري الرسمي 
يسمونه  ما  فإن  اليمن،  أما يف  الثورة«.  بعد  تفاقم وضعه  الذي 
بالقطاع الهش، فيشمل 79 باملئة من إجاميل القوى العاملة، يف 

بلد تقدر فيه نسبة البطالة بـ9.52 باملئة.

هذا التضخم يف حجم االقتصاد املوازي عزز من هشاشة أوضاع 
املاليني من املواطنني العرب الذين يجدون أنفسهم ال يتمتعون 
بأي نوع من الخدمات االجتامعية، نظراً لوجودهم خارج دائرة 
صناديق  وجود  ولعدم  املجال،  هذا  يف  بها  املعمول  املنظومات 
الرضورية.  الخدمات  من  األدىن  الحد  أرسهم  وألفراد  لهم  توفر 
وهو ما يحولهم إىل عبء عىل مجتمعاتهم يف حاالت املرض أو 

العجز أو حوادث الشغل.

القطاع الخاص واملسؤولية االجتامعية

يف  الخاص  للقطاع  املتزايدة  األهمية  التقارير حول  عديد  التقى 
املجتمعات العربية. هذا القطاع الذي أصبح يدير القسم األكرب 
واألوسع من الشأن االقتصادي، والذي يوفر حالياً النسب الرئيسية 

العربية  الدول  كل  يف  عليه  الرهان  ويتم  الشغل،  مواطن  من 
التقدم  نحو  املحلية  االقتصاديات  تقود  التي  القاطرة  يكون  ليك 
واالزدهار، وليك يكون املحرك األسايس للتنمية، لكن، ويف املقابل، 
تُتهم أجزاٌء رئيسية منه بالتهرب من تحمل املسؤولية االجتامعية، 
ما ينطبق عىل الكثري من الرشكات الخاصة، وهو ما جعل جزًءا 
واسعاً من العاملني بالقطاع الخاص يعيشون خارج دورة الحامية 

االجتامعية، أو يبقون عرضة للهشاشة وعدم االستقرار. 

إىل  بلد  من  االجتامعية  باملساءلة  الخاص  القطاع  عالقة  تختلف 
القطاع  عىل  الرقابة  صعوبة  أن  الجزائر  تقرير  الحظ  فقد  آخر. 
ورأى  األجراء،  تأمني  من  التهرب  ظاهرة  عن  كشفت  الخاص 
الضعيفة  التضامن بسبب مساهمته  ملبدأ  التقرير يف ذلك رضباً 
يف  مختلف  الوضع  االجتامعي.  التأمني  عملية  يف  واملضطربة 
األعىل  النسبة  يغطي  الذي  هو  الخاص  القطاع  إن  حيث  لبنان 
تتجاوز  ال  الدولة  مساهمة  أن  حني  يف  االجتامعي،  اإلنفاق  من 
باملئة. ويف فلسطني تم رصد حالة شبيهة، حيث ورد  الـ6  نسبة 
أن »املسؤولية االجتامعية للقطاع الخاص أصبحت ملحوظة«. أما 
أصحاب  »ظاهرة ضغط  وجود  جهته  من  أكد  فقد  تقرير مرص 
إىل جانب  األدىن،  بالحد  للتأمني  العامل  الخاصة عىل  املؤسسات 
العديد  مشاركة  تسجيل  تم  املقابل  يف  لكن  الرضيبي«.  التهرب 
من رجال األعامل يف تنفيذ برامج تنموية وخدمية ضمن حملة 

»املسؤولية االجتامعية للرشكات«.

وبناء عليه، هناك حاجة ملحة لتصميم واعتامد سياسة اجتامعية 
عمليات  يف  بدوره  القيام  عىل  الخاص  القطاع  تشجع  تضمينية 
بناء أنظمة للتأمني االجتامعي تكون مرنة ولكنها ملتزمة مببادئ 
حقوق اإلنسان وبالعدالة االجتامعية. صحيح أن القطاع الخاص 
يواجه مشكالت عويصة، ولكن معالجتها يجب أن تتم يف إطار 
رؤية شاملة تأخذ يف االعتبار حقوق العامل واملوظفني واالستدامة 

البيئية وال تضحي بها. 

شبكات األمان رافد مساعد وليست بديالً من الدولة

متثل شبكات األمان االجتامعي ركيزة أساسية يف عديد املجتمعات 
ذلك،  عىل  مثاالً  تشكل  والبحرين  دراستها،  متت  التي  العربية 
حيث تكاد السياسة االجتامعية تستند إىل هذه الشبكات، لكن 
الشؤون  وزارة  إىل  التنظيمي  الجانب  من  تخضع  األخرية  هذه 
االجتامعية. ولهذا السبب فإن املسؤولني عنها يتم تعيينهم وليس 
انتخابهم. كام أن هذه الشبكات تساهم يف البحرين بالتخفيف 
من وطأة الصعوبات االجتامعية التي متر بها رشائح واسعة من 

املجتمع، لكنها متهمة بتكريس التقسيم املذهبي والطائفي.
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كذلك الشأن يف موريتانيا، حيث تلعب شبكات األمان االجتامعي 
وما  واألوقاف  الزكاة  مبأسسة  حالياً  مطالبة  وهناك  بارزاً،  دوراً 
يسمى بـ »املنيحة« »من أجل الزيادة يف التمويل الرسمي واألهيل 
شبكات  عىل  كبري  اعتامد  هناك  اليمن  ويف  االجتامعي«.  للدعم 
رفع  عن  ترتبت  التي  السلبية  اآلثار  من  »الحد  أجل  من  األمان 
الدعم عن السلع األساسية خاصة القمح والدقيق«. ويف السودان 
تم إنشاء »ديوان الزكاة« الذي يعترب املقدم الرئييس للمساعدات 
اسرتجاع مرصوفات  ومنها  نقدي،  هو  ما  منها  متعددة،  بوسائل 

األمن الصحي، أو كذلك إنشاء مؤسسات صحية وتعليمية. 

هناك حاجة للقيام بدراسات ميدانية ملعرفة حجم شبكات األمان 
االجتامعي ودورها يف الكثري من املجتمعات العربية. كام أن هناك 
فلسفتها  ومراجعة  عملها  أدوات  وتطوير  دورها  لتفعيل  حاجة 
وأهدافها وآلياتها من أجل االنتقال بها من مستوى العمل الخريي 
التنموية  الوظيفة  مستوى  إىل  واإلحسان  الصدقات  عىل  القائم 
ما  لكن  مثارها،  تعطي  بدأت  ناجحة  تجارب  وهناك  الفاعلة. 
قيم  عىل  القامئة  الحقوقية  املقاربة  زاوية  تعميق  هو  ينقصها 
مفهومها  يف  االجتامعية  العدالة  عىل  والحرص  واملساواة  الحق 
الواسع واملنظم واملؤسسايت. شبكات األمان رافد مساعد لتحقيق 
مواٍز  قطاع  هي  وال  الدولة،  من  بديالً  ليست  ولكنها  التضامن، 

يعمل خارج املنظومة التنموية.

دعم السلع الرضورية وسياسات املغامرة

كان جزء من اختيارات بعض الدول العربية، بعد مرحلة التحرر 
التدخل  إىل  اللجوء  عرب  االجتامعي  التوازن  تحقيق  االقتصادي، 
املبارش لدعم عدد من السلع األساسية التي يحتاج إليها املواطنون، 
ازدادت  وقد  واملتوسط.  الضعيف  الدخل  ذوي  وبالخصوص 
الحاجة إىل ذلك مع الرشوع يف تركيز اقتصاديات السوق أو التحرر 
االجتامعية  الحامية  ميزانية  يف  توسعت  فالجزائر  االقتصادي. 
بهدف تخفيف آثار اإلصالحات االقتصادية عىل الطبقات الهشة. 
لدعم  الدولة  ميزانية  من  باملئة   10 تخصيص  تم  العراق  ويف 
برنامج الحامية االجتامعية، خاصة أسعار املواد الغذائية والوقود، 
واستحدثت لذلك نظام البطاقة التموينية. ويف األردن أدى تحرير 
أسعار السلع إىل ارتفاع معدالت التضخم خالل سنة 2013. أما 
بالنسبة إىل موريتانيا، فقد اضطرت الحكومة إىل التدخل من أجل 
ويف  االستقرار.  لحامية  محاولة  يف  األساسية  املواد  أسعار  تثبيت 
املتعاقبة حتى اآلن اىل زيادة حجم  الحكومات  تونس، اضطرت 
ظاهرة  استفحال  ملواجهة  الفقرية  للعائالت  املمنوحة  املساعدة 
الفقر. لكن يف اليمن فقد حصل رفع الدعم تدريجياً وبنسبة بلغت 

مئة يف املئة. يف كل األحوال أصبحت أغلب الحكومات تتحرك بني 
فيك كامشة، من جهة العجز عن مواصلة تقديم الدعم، ومن جهة 

أخرى الخوف من تصاعد الحراك االجتامعي االحتجاجي. 

مؤسسات التمويل الدولية ..املطلوب تعميق املراجعات 

وصندوق  الدويل  البنك  مثل  الدولية  التمويل  مؤسسات  تعترب   
التأثري  الجهات ذات  أكرث  األمريكية من  الدويل واملعونات  النقد 
املبارش عىل األوضاع الداخلية للمجتمعات العربية. كام أن هذه 
املؤسسات الدولية تسهم بشكل واضح يف دعم الحكومات، ويف 
أحيان كثرية تقدم مساعدات مبارشة للمستفيدين من منظامت 
ومواطنني. ففي العراق هناك تعاون وثيق بني الحكومة والبنك 
الدويل من أجل دعم »اسرتاتيجية التخفيف من الفقر خالل الفرتة 

الفاصلة بني 2010 و 2014، خاصة يف املحافظات األكرث فقراً. 

التدخل لتوجيه السياسات  الدولية ال تبادر إىل  هذه املؤسسات 
االقتصادية، ولكن عند اللجوء إليها يف األزمات تصبح قادرة عىل 
نيوليربالية،  أو  ليربالية  توجهات  وفق  السياسات  هذه  تعديل 
حساب  عىل  االقتصادية  الجدوى  األحيان  من  الكثري  يف  فتقدم 

الحقوق االجتامعية.

ففي البحرين ورد يف التقرير أن »نصائح البنك الدويل كانت عىل 
املالية  الكلفة  عىل  السيطرة  وبهدف  االجتامعي  البعد  حساب 
»تطبيق  إىل  لجأت  التي  لألردن  بالنسبة  الحال  كذلك  للدعم«. 
ضمن  الدويل  البنك  رشوط  وفق  تقشفية  اقتصادية  سياسات 
اتفاقية االستعداد االئتامين بدًءا من سنة 2012، وكان لها تأثريات 
سلبية عىل برامج الحامية االجتامعية، خاصة عىل التعليم والصحة 

والعمل«.

والقمح  األرز  عن  تدريجياً  الدعم  رفع  أدى  أيضاً،  موريتانيا  يف 
والسكر والشاي اىل انعكاسات سلبية أشار إليها التقرير، وكان من 
الحامية  رفع  بسبب  الوطنية  الصناعات  تراجع  أيضاً  ذلك  نتائج 
عن  الدعم  رفع  أدى  السودان  ويف  الدويل.  البنك  نصائح  وفق 
سقوط ضحايا  عن  أسفر  اجتامعي  حراك  اندالع  إىل  املحروقات 
خالل سنة 2012، بسبب تنفيذ توصيات البنك الدويل القامئة عىل 
أما يف  الخصخصة.  الخدمات واللجوء إىل  الدولة يف  تقليص دور 
مرص فأصبحت الهيئات الدولية، ومنها البنك الدويل، تتدخل يف 
من  معارضة  يلقى  التدخل  هذا  لكن  الصحية.  السياسات  رسم 

منظامت املجتمع املدين التي ترفض القروض املرشوطة للبنك.

الدويل واملؤسسات  البنك  الرئيسية يف سياسات  املشكلة  تكمن   
الشبيهة له يف نزوعها الغالب نحو التضحية بجزء من االجتامعي 
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من أجل تأمني االستقرار املايل واالقتصادي للدولة. وهو ما جعل 
من نصائحها وتوصياتها ذات كلفة اجتامعية عالية. ألن التقشف 
هو املنصوح به دامئاً أو غالباً يف وصفات هذه املؤسسات. وذلك 
من خالل تقليص النفقات وإلغاء بعض الخدمات أو الحد منها 
كامًّ ونوعاً. إن هذه السياسات تؤدي اىل حرمان العرشات ال بل 
مئات اآلالف من املستفيدين من املواطنني، وغالباً ما يكون عديد 
والفقراء  الخاصة  الحاجة  وذوي  واألطفال  النساء  مثل  الفئات 
تنفيذ  باهظة جراء  أمثان  لتقديم  األكرث عرضة  والعامل األجانب 

مثل هذه التوصيات.

البعد  ألهمية  وينتبه  سياساته،  يف  يعدل  الدويل  البنك  بدأ 
السيايس، يف ضوء  االستقرار  التنمية وحامية  لتحقيق  االجتامعي 
املثال  سبيل  فعىل  العربية.  الثورات  من  نتجت  التي  التداعيات 
أدرك البنك الدويل أهمية البعد االجتامعي يف حالة تونس، ولهذا 
التفكري  »إعادة  إىل  التونسيني  إىل حد دعوة  عدل من مقرتحاته 
نحو  ما،  حّد  إىل  ميالً  أكرث  وأصبح  املعتمد«.  التنمية  منوال  يف 
مشاريع  متويل  من  عوضاً  اجتامعية  حامية  إرساء  عىل  العمل 
وبرامج اجتامعية، وهذه اعتربت خطوة مهمة، ولكنها تحتاج إىل 
مزيد من الجرأة والعمل عىل مراجعة نظرة البنك ملنوال التنمية 

ومؤرشاتها، وكيفية قياسها. 

يف ضوء هذه النتائج املشرتكة بني التقارير الوطنية التي أنجزت 
املحلية  االحتياجات  من  جملة  تربز  متتالية،  أشهر  عرشة  خالل 

واإلقليمية، من بينها:

منوال التنمية يف حاجة إىل بديل

اختالل  بني  جدلية  عالقة  وجود  التقارير  هذه  من خالل  يتضح 
أو  النمط  أزمة  وبني  العريب،  بالعامل  االجتامعية  الحامية  أنظمة 
املايض.  القرن  من  السبعينات  مطلع  منذ  السائد  التنمية  منوال 
النمو  حجم  لتقييم  الدخل  نسب  قياس  عىل  يركز  النمط  فهذا 
وجوهرية،  عديدة  إختالالت  من  يعاين  وهو  املحقق  االقتصادي 
بني  الفجوة  دائرة  توسيع  يف  أساسياً  عامالً  منه  يجعل  ما  وهو 
سكان املجتمع الواحد، ويؤدي اىل املزيد من املركزية، ما يعمق 
تصاعدي،  بنسق  الفقر  ويولد  والدواخل،  السواحل  بني  املسافة 
ويف املقابل يُضعف قيَم العمل والتضامن والتآزر بني املواطنني، 
قيامً  الزائفة  والرفاهية  الرسيع  والربح  الفساد  من  ويجعل 
مهيمنة يف مجتمعات ضعيفة واقتصاديات هشة. فأزمة املنظومة 
التضامنية يف العامل العريب تقود آليّاً إىل التفكري بعمق وجدية يف 
تفكيك منوال التنمية والبحث عن تعديله أو تغيريه وفق تصور 

تنموي جديد.

الدولة مسؤولة رغم أنفها

التقارير املنجزة حول فكرة أساسية وجوهرية قامئة عىل  تلتقي 
أن املخاطر التي تهدد أنظمة الضامن االجتامعي يف العامل العريب 
تستوجب العودة إىل تأكيد وبإلحاح أهمية دور الدولة التنموي 
الدولة والتنمية.  االرتباط بني  تراجع بسبب محاوالت فك  الذي 
كل  يف  يتدخل  الذي  الصغري  التاجر  صفة  فقدت  وإن  فالدولة، 
زوايا التجارة، إال أنها يف مقابل ذلك تبقى الحكم الرضوري لتنمية 
منتجيها  وتوزيعها عىل  ثانياً،  النهب  من  أوالً، وحاميتها  الرثوات 
خالل  من  رابعاً،  واالجتامعي  السيايس  االستقرار  وتحقيق  ثالثاً، 
االهتامم بضحايا غياب العدالة، وهم الفئات التي أقصاها نظام 

اإلنتاج والتوزيع، وألقى بها خارج املجتمع املنظم واملتضامن. 

ال فصل بني التنمية والعدالة

إن العمل عىل الفصل بني التنمية والعدالة االجتامعية أمر خطري، 
ملا يرتتب عليه من تفكيك تدريجي للوحدة الداخلية للمجتمعات، 
والعمل بوعي أو بغري وعي عىل تفخيخ هذه املجتمعات إىل أن 
من  عدداً  أطاحت  التي  الثورات  سلسلة  مع  حصل  كام  تنفجر 
الرؤساء العرب، والتي أدت ويف ذات السياق إىل إضعاف أسس 
االستقرار  تحقيق  القادرة عىل  فالتنمية  بلد.  من  أكرث  يف  الدولة 
وضامن الوحدة الوطنية والسلم األهيل، هي تلك التي تعمل عىل 
التي ينميها الجميع من أجل تقوية  أن يتمتع الجميع بالرثوات 

الروابط بني كل أطراف عملية اإلنتاج.

ورد يف تقرير الجزائر أن النظام السيايس الريعي »ال يسمح بربوز 
مراكز قوة سياسية ومجتمعية مستقلة قادرة عىل منافسته«، ما 
من شأنه أن يحول الحامية االجتامعية إىل »صدقة واسعة هدفها 
ويف  الحاكمة«.  للسلطة  املجتمع  تبعية  تعميق  هو  االسرتاتيجي 
املثال اللبناين متت مالحظة ان »تحسناً طرأ عىل مؤرشات النمو، 
لكن يف املقابل حصل تراجع يف املؤرشات االجتامعية«. كام الحظ 
العامة أصبح غائباً يف األيديولوجيا  التقرير ان »مفهوم املصلحة 
وبناء  النيوليربايل«.  التيار  مع  املتناسبة  اإلعامر  إلعادة  الجديدة 
عليه، يجب »ربط اإلصالح االقتصادي بسياسة اجتامعية شاملة 

ومتكاملة مع خيارات اقتصادية مستدامة«. 

بني  تربط  التي  الرئيسية  العقدة  اىل  تونس مبارشة  تقرير  توجه 
أزمة السياسات االجتامعية ومنوال التنمية. جاء يف هذا التقرير 
عائقاً،  االجتامعي  الضامن  يعترب  الليربايل  االقتصادي  »النمط  أن 
الضامن  أن  »يعتقدون  النيولربالية  ملدرسة  التابعون  فاملختصون 
االجتامعي هو سبب األزمة االقتصادية، ألن املساهامت تنتج منها 

زيادات يف أعباء األجور«. 
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العامل  يف  الرضيبية  األنظمة  مراجعة  أن  الوطنية  التقارير  أكدت 
تراجع  حدة  من  التخفيف  يف  بفعالية  تسهم  أن  ميكن  العريب، 

مستويات الحامية االجتامعية. 

الحامية االجتامعية وبني األنظمة الرضيبية.  العالقة عضوية بني 
تضخم  مع  املبارشة،  الرضيبة  إرادات  تراجع  أدى  األردن  ففي 
وإىل  الرضيبي،  التهرب  انتشار ظاهرة  إىل  املبارشة،  غري  الرضيبة 

تطبيق سياسات اقتصادية غري اجتامعية. 

عديد  توجه يف  هناك  عليه  بناء  فقط،  مثالني  ليس هذان سوى 
كإحدى  الجبايئ  اإلصالح  مسألة  الرتكيز عىل  نحو  العربية  الدول 
الوسائل الرضورية إلنقاذ الصناديق االجتامعية من اإلفالس. ففي 
موريتانيا يجري نقاش حول امكانية فرض رضيبة مخصصة لدعم 
الحامية االجتامعية، بالرغم من أن الوعي بالشأن الرضيبي ال يزال 
محدوداً جداً كام ورد يف التقرير. ويف فلسطني تأكيد أن التهرب 
بنسبة  امليزانية  عجز  عن  املسؤول  يعترب  الرضائب  من  القانوين 
النصف سنوياً. أما يف مرص فهناك تأكيد أن النظام الرضيبي القائم 
»يفتقر للعدالة والشفافية«. ويف البحرين حيث ال يوجد رضائب 
إىل مالذ رضيبي، هناك  ما حولها  األفراد واملؤسسات  عىل دخل 
االقتصادية  بالحقوق  الدولة  اهتامم  أثر عىل  قد  ذلك  بأن  وعي 
واالجتامعية. ويف الجزائر يتم متويل جزء من الضامن االجتامعي 
من الرضائب. وهو ما يتم يف تونس حيث يقع دعم املواد الغذائية 
واملرشوبات  البرتولية  املنتجات  عىل  الرضائب  من  األساسية 

الكحولية.  

لقد اشتغلت شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية عىل 
العدالة الرضيبية من خالل دراسة حاالت ست دول، وقد انجزت 
مؤخراً دراسة مقارنة بني األنظمة الرضيبية يف هذه الدول، وهي 
بصدد التوسع يف العينات، إمياناً منها بأن النظام الرضيبي السائد 
يف العامل العريب يعمق الفوارق وال يقرب بينها، ويضعف الدول 
بدالً من أن يقويها، ويقلل من فرص التضامن وتجسيد املساواة 

يف املواطنة بدالً من أن ينميها. 

التمويل ثم التمويل

صناديق  معظم  تواجهه  الذي  املأزق  الوطنية  التقارير  عكست 
الضامن االجتامعي، التي وجدت نفسها مضطرة للجوء إىل حلول 
الزيادة  مثل  املالية،  أوضاعها  ترقيع  خاللها  من  تحاول  جزئية 
يف  الزيادة  أو  وستني،  اثنني  إىل  عاماً  ستني  من  التقاعد  سن  يف 
نسب االنخراط، أو التخفيض من حجم ونوعية الخدمات. وهي 
حدة  من  التخفيف  عىل  تساعد  قد  األثر،  محدودة  إجراءات 
تبقى حلوالً  لكنها  الصناديق،  تواجهه هذه  الذي  املايل  االختناق 
أو تقلل من حدتها، لكنها ال  ظرفية، من شأنها أن تؤخر األزمة 

تعالجها بشكل جذري. ويعود ذلك إىل أن أزمة الصناديق ليست 
سوى مؤرش واضح عىل أزمة املنظومة االقتصادية برمتها، وبالتايل 
فإن أي إصالح جدي لن يؤدي غرضه إال إذا كان ضمن مراجعة 

شاملة وعميقة.

النساء يف مقدمة الضحايا

تعترب النساء من بني الفئات الهشة املعرضة لتداعيات أي اختالل 
 86,7 أن  يعترب  العراق  ففي  االجتامعية.  الحامية  أنظمة  يف 
األردن يوجد 25  العمل. ويف  النساء هن خارج دورة  باملئة من 
باملئة فقط من نسبة املشرتكني يف الضامن االجتامعي من حجم 
السكان، وتعترب النساء األكرث عرضة للبقاء خارج نطاق التغطية. 
وورد يف تقرير لبنان أن األرس التي تديرها نساء تعترب من الفئات 
األكرث ترضراً وتشمل أكرث من 120 ألف شخص، إىل جانب ذوي 
موريتانا  ويف  فرد.  ألف   75 يتجاوزون  الذين  الخاصة  الحاجات 
الدورة  يف  املرأة  الندماح  الرئييس  التحدي  ميثل  الفقر  يزال  ال 
من  النساء  بطالة  تقرتب  السودان  ويف  واالجتامعية.  االقتصادية 
نحو ثالثة أضعاف مام هي عليه يف أوساط الذكور. أما يف املغرب 
الصحي  التأمني  من  يستفدن  فقط  النساء  من  باملئة   30 فإن 

اإلجباري مقابل 70 باملئة للذكور.

هذه عينات دالة عىل رضورة القيام مبراجعات عاجلة للسياسات 
االجتامعية، للحيلولة دون استمرار هذا الخلل بني الجنسني.

البدائل

تفاوتت البدائل الواردة يف التقارير الوطنية من دولة إىل أخرى، 
لكن اتفقت يف ما بينها عىل عدد من املقرتحات اآلتية:

أكد جميعها رضورة تناول الحامية االجتامعية من زاوية حقوقية، 
عىل  عبئاً  وليست  اإلنسان،  حقوق  من  أساسياً  حقاً  فيها  ترى 
الحكومات، ما يفرض تعزيزها وليس التقليص من حجمها ونوعها، 

أو التفكري يف التخلص منها تدريجياً. 

االستفادة  يف  السكان  بني  التمييز  أنواع  من  نوع  أي  تربير  عدم 
االعتبارات  إىل  باالستناد  وذلك  االجتامعية،  الحامية  مثرات  من 
الجندرية أو الدينية واملذهبية أو العرقية أو املناطقية أو غريها.

االجتامعي  الضامن  صناديق  إدارة  يف  والحوكمة  النزاهة  اعتامد 
عىل  والعمل  املوارد.  استثامر  وسوء  البريقراطية  من  للتخلص 
القضاء عىل الزبائنية السياسية أو األيديولوجية والطائفية يف هذا 

املجال االسرتاتيجي.

الضامن  صناديق  إلنقاذ  فعالة  إجراءات  عن  البحث  رضورة 
االجتامعي من اإلفالس، ولكن ليس بالدفع نحو القضاء عىل السند 
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االجتامعي الذي ترتكز عليه الفئات الفقرية والطبقة الوسطى.

واستنزاف  إضعافه  أساليب  عن  واالبتعاد  املجتمع  دور  تفعيل 
باحرتام  وذلك  حريته،  من  والحد  إلخضاعه  والسعي  جهوده 
رشاكة  يف  معه  والدخول  شؤونه،  يف  التدخل  وعدم  استقالليته 
بناءة. وتعترب النقابات يف هذا املجال طرفاً رئيسياً للتحاور معها يف 
كل ما يتعلق بالحامية االجتامعية، بدالً من العمل عىل تهميشها 

ومحاولة التحكم فيها والهيمنة عليها.

الخالفات  لفض  فعالة  كأداة  االجتامعي  الحوار  مبدأ  اعتامد 
السياسية وغريها، وبناء التوافقات بني القوى الرئيسية يف املجتمع، 

وحامية السلم األهيل. 

لتداعيات  نظراً  املحيل،  الصعيد  العمل عىل  أسواق  أداء  تحسني 
ذلك مبارشة عىل تنمية مداخيل الصناديق والنهوض بها.

التعجيل باملصادقة عىل مختلف املواثيق الدولية، وخاصة الصادرة 
عن منظمة العمل الدولية.

إصالح أنظمة متويل صناديق الضامن االجتامعي، وذلك لحاميتها 
من اإلفالس واالنهيار.


