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 ندوة حول كتاب

العمل اإلجتماعي في لبنان: " 
 "انطالقته وتطوره وآفاقه المستقبلية

 للسيدة نعمت كنعان
 

  رائـد شـرف الديـن
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 أصحاب املعايل والسعادة

 الحضور الكريم

 

 السالم عليكم ورحمة الله

 

األوىل بكل ما تعني من قدرة الذاكرة عىل تشكيل التصّور، منذ ذلك الحني طفولتي األوىل، منذ 

 سأتجاهلن منقوش يف الذاكرة، إن مل يكن مقيامً يف الوجدان. مع هذا، واسم نعمت كنعا

معرفتي بالست نعمت وطيدة يف سياقات العائلة الشخص رغم أّن ذاكريت ولن أتحدث عن 

كان عيّل أن لقد مثّة صوٌت يوشوش يف أذين أن أذعن ملنهجية من أتحدث عنها.  والفكر والعمل؛

. مل إىل صورة لها، وعندما وجدتها كانت يف بزّة العمل أقلب الكثري من الصفحات يك أصل

الشخصانية تتحدث عن ذاتها بل عن العمل وعن املؤسسة التي شغلت كّل املساحة. تالشت 

 ملصلحة املؤسسة. وهذه بادرة عميقة الداللة علّها تبّّش ملنط واعد يف التعاطي بالشأن العام.
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فأنا متأثر لتّوي مبنهجية الكتاب الذي بني أيدينا،  قبل.لمستسأستثمر دقائقي الخمسة فيام أراه ل

 الكتاب الذي وثّق تاريخ العمل االجتامعي يف لبنان مشخصاً حارضه ومتلّمساً آفاقاً ملستقبله.

 

لن أطيل يف الحديث عاّم أنجزته نعمت كنعان، ومعرفتي بأعاملها تتعّدى ما تضمنّه سفر 

عىل متاس مبارش مع موقعها  خربيتحيث أن  ،ن الصفحاتونيّف م 055مسريتها الذي كثفته يف 

 ة ملؤسسات اإلمام الصدر؛ييف وزارة الشؤون االجتامعية كام يف الهيئة اإلدار

 

عن أمنية ال يزال ضجيجها سأتحّدث عن الذي مل يتسّن لنعمت كنعان أن تنجزه لغاية تاريخه، 

. قلُت لغاية تاريخه ألنني جتامعية املتكاملةالسياسة اال )والتعبري لها(. عنيُت يدّوي يف ذاكرتها 

ت غٍد أفضل يف نح اإلسهام -وهي ما تزال تشع نشاطاً وإرادةً  - آمل فعالً أن يتسنّى لها مستقبالً

 ، ولإلنسان عموماً.واملعرّضواملهّمش للطفل واملرأة 

 

ت املجتمعية وإذا كانت السياسة االجتامعية ال تبنى عىل فراغ، بل تتأسس عىل فهم املكونا

"العمل االجتامعي واستيعاب مساراتها، فإن اإلحاطة مبالمح األمنية التي ما تزال تراود مؤلفَة  

 تجربتها وللسياق الذي جرت فيه: لتفاصيلفهامً معمقاً  تتطلب يف لبنان"

 

  لجنة اإلغاثة "الغربية" ولجنة اإلغاثة إذ ال ميكن تجاهل أوضاع لبنان، وقرأناها تتحّدث عن

 ؛5791-5790، وهي كانت رئيسة اللجنتني يف عامي "الّشقية"

 وال بّد من اإلقرار مبحدودية املوارد البّشية واملوازنات املالية املوضوعة يف ترصفها؛ 

  حتامً_  –وال بأس من استحضار صورة الدولة، وإداراتها العامة، يف عيون املواطنني. وهي

رغم العجالة، أرجو وآمل أن تعري الدولة العتيدة صورة تحايك األصل بهذه النسبة أو تلك. 

: أن يحّب املواطن دولته، أن يغرم بها، وأن يثق وتلميعهابعض االهتامم بتجميل صورتها 

بها، رشوٌط أساسية إلبرام عقد اجتامعي مهيب نستنبت فيه رشاكة املواطنني. أكاُد أقوُل بأنه 

ملة من رواية العمل االجتامعي الذي جهدت طوال فصوٍل كا بهّية مل يكن للدولة أية صورة

 نعمت كنعان يف توثيقه.

 

 الحضور الكريم،

 

يكاد الكتاب الذي بني أيدينا أن يكون موسوعَة خربة وتجارب. تقول صاحبة التجربة بأن مصلحة 

قد انطلقت لتحقيق  -ل  وما الحّب إالّ للحبيب األوّ  –اإلنعاش االجتامعي العزيزة جداً عىل قلبها 

". نالحظ أن مبدأ التعلّم من خالل العمل مل "نبدأ ثم نرىلتنمية االجتامعية عىل قاعدة ا

، بل يغادرها قّط. ولعّل هيكلية الوزارة وتشابك املهام وتداخلها مع غريها من اإلدارات

. رمّبا واملخاض الوالّد واختبار البدائلكّل ذلك يؤرش إىل تلك املرحلة الشائكة أحياناً؛ وتكرارها 
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مل تكن النتائج مطابقة حكامً للمتوخى، وهناك حتامً مبادرات ومشاريع أجهضت أو فشلت 

ن أبداً.  جزئياً، إالّ أن امللموس واملحقق يؤكد أن هذه السيّدة مل تستك 

 

عىل سبيل املثال ال الحرص، نذكر عّشات آالف املُسَعفني مبوجب العقود املشرتكة مع 

ر مسح املعطيات اإلحصائية للسكان واملساكن؛ نذكر كتيبات األقضية؛ الجمعيات األهلية؛ نذك

نذكر الّشاكات مع وكاالت التنمية كاإلسكوا؛ نذكر البنى واملراكز القامئة والشاهدة عىل اإلنجاز، 

والدراسات التي ستبقى معيناً خصباً ملتخذي القرارات من أعىل الهرم  البياناتونذكر قواعد 

 املشاريع املحلية والبلديات والباحثني االجتامعيني.  وصوالً إىل مصممي

 

عودًة إىل األمنية الغالية، إىل السياسة االجتامعية املتكاملة. تقرتح صاحبة املناسبة أن تناط 

لحق أن تُ  مقرتحةً   وحدة السياسة االجتامعية املتكاملةاملهّمة بهيئة تُنشأ خصيصاً، وأسمتها 

بوجوب أن تكون السياسة االجتامعية املتكاملة هي مجلس الوزراء  مبجلس الوزراء. وأنا أعتقد

 بذاته.

 

املستبعدين  سبنات% من الشعب اللبناين عىل عتبة الفقر، ومتى اح15فإذا كان دقيقاً أن 

الالجئني والخدم والعامل األجانب... تصبح األكرثية الساحقة من ك من اإلحصاءات الكالسيكيني 

معرضة يف أمنها وكرامتها. ومن حق هذه األكرثية عىل مجلس اللبنانية  عىل األرايضاملقيمني 

وزرائها أن تراعي أجندته مصالحها، أي مصالح األكرثية. وأن يرفع املجلس إىل قّمة أعامله مهّمة 

املجتمع منظامت إعداد سياسة اجتامعية متكاملة، باستشارة املجلس االقتصادي االجتامعي و 

ولة. وأن يحيل إىل الوزارات واملجالس املختصة أمر ترجمة تلك السياسة املدين والجهات املم

إىل خطط تنفيذية برسم التطبيق الفوري والعاجل. هكذا نالمس جذور املشكلة بدل االستغراق 

 يف إدارة نتائجها وذيولها من أمن مهدد ورزق مهدور وعدالة مختلّة وكرامة مستباحة.

 

؛ وحبذا لو نعتمد مفهوم Marginalizedح مهمشون تكرث الكاتبة من استخدام مصطل

.  أعني باملعرّضني أولئك الواقفون عىل حافة الحرمان، عىل Vulnerable people"املعرّضون" 

االستثامر يف مجموعات  حافة العصيان، عىل حافة هجران البلد، وما أكرثهم! أظن أن

هو بعض الجهد  حتاجه املعرضوناملهمشني، هو استثامر مجٍد. ما ي املعرضني، دون إهامل

الرافعة التي تنهض بهم  ويشكلّوادورة االنتاج  والتخطيط والحكمة حتى يدخلوا يف

 وباملهمشني.

 

 قتدرين، وقد أضحوا أقليّة عزيزة:نصل إىل فئة امل بعد هؤالء وأولئك،

 ادة.املقتدرون باملال، واملقتدرون باملركز، واملقتدرون باملعرفة، واملقتدرون باإلر 
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مل تكن صاحبة الكتاب صاحبة مال مبعنى الرثاء الفائض. شغلت مركزاً حساساً وكانت قديرة فيه. 

لو  -قادرون  هؤالءقالئل من كتابها دليل اقتدار معريف موثوق وموثق. وهي فوالذية اإلرادة. 

 عىل صياغة معادلة الغد األفضل.  -عملوا كفريق

 

 الحضور الكريم

 

 ساً، وألول مرّة أحس بثقل الكتابة الرصينة، وبديكتاتوريتها تجاه األحاسيس.حاولت أن أكون دار 

 

 ست نعمت

للتنفيذ. كان مثّة لغز تبلور إىل تساؤل يف الصورة الذهنية مشاركة حميمة بالتطلّع، وحامس 

كبري: كيف ميكن أن تعاين املحبّة يف العمل مع اآلخرين؟ هذه املحبّة أذكرها وأقدرها، وتذكرها 

 لبيئة التي من أجلها عانيت.ا

 

اسمحي يل أن أعرّب عن نفيس وعن بيئتي التي غرَستك يف داخيل مثاالً يف العمل من  ولذلك،

 أجل اإلنسان. إسمحي يل أن أقول:

 ست نعمت، نحبك!


