تطور القدرات الذاتية
كلمة رائـد شـرف الديـن
المؤتمر العام السادس لوضع الخطة العشرية لألعوام 1111 -1122
مؤسسات الرعاية االجتماعية في لبنان  -دار األيتام اإلسالمية
 2كانون األول  | 1121بيروت

الحفل الكريم،
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدين أن أحظى بفرصة مخاطبتكم يف حفل افتتاح املؤمتر العام السادس لدار األتيام
اإلسالمية .وإنني إذ أشكر القيمني عىل املؤمتر عىل الدعوة الكرمية ،أمتنى لكم جميعا ً النجاح
يف مداوالتكم سائالً الله أن يواكبكم برعايته وتوفيقه لتنفيذ ما ستتوافقون عليه.
تحتفلون خالل العرشية القادمة باملئوية األوىل عىل تأسيس مؤسسات الرعاية االجتامعية -دار
األيتام اإلسالمية .أتذكر أيضاً أنه م ّر مؤخرا" قرن وربع عىل تأسيس جمعية املقاصد الخريية
اإلسالمية .ومؤسسات اإلمام الصدر هي يف صدد الذكرى الخمسني لتأسيسها ،ومع جمعية
املربات الخريية يكتمل عندي عقد أربع من الجمعيات اإلسالمية يف لبنان والتي يصل مجموع
خرباتها إىل ثالثة قرون ون ّيف .وهي التي تعاهدت يف السنوات الثالث األخرية عىل أطالق
وإحياء مساحات مشرتكة بني طالبها وجمهورها يف مسرية  ...نحو الوطن.
املتتبع لتاريخ دار األيتام اإلسالمية يالحظ أنها بعد نحو  05سنة يف مرحلة امليتم اإلسالمي،
بدأت شعاراتها تنبض بإرادة الشباب والق ّوة :من مرحلة اإلسعاد ،إىل التغيري والتطوير ،ثم
الحركة املستمرة ،واملسار عىل طريق االزدهار ،وصوالً إىل مرحلة ضامن الحقوق االجتامعية
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يف مطلع األلف ّية الجديدة .وكلّنا يرتقب مفاعيل شعار املرحلة القادمة " :اإلحسان إرتقاء ملن
يحسن إليهم".
ال يرتبط شباب املنظمة أو املؤسسة بعدد سنوات عمرها .فبعضها يولد كهالً وبعضها اآلخر
يخفق عنفواناً وأمالً كلّام راكم من الخربة والتجربة وما فيها من إخفاقات وإنجازات .يحدث ذلك
يف بيئة خارجية شديدة التعقيد ،إذ تشري اإلحصاءات إىل املع ّدل املتسارع لنمو تعداد السكان
يف الدول النامية ،ولتزايد الناتج املحيل يف الدول الصاعدة .إالّ أ ّن ما يعطي األرقام واملعدالت
مدلوالت تنموية هو ترابطها مع مع ّدل استهالك اإلنسان للموارد الطبيعية واحتساب العمر
االفرتايض املتناقص لهذه املوارد.
مبوازاة ذلك ،تشري التقارير الدولية إىل أن أكرث من ملياري إنسان ( 2من  )6يقبعون يف ظروف
البؤس واملرض .وعىل املستوى اللبناين ،تؤرش معظم الدراسات إىل تراجع الطبقة الوسطى
وإىل أن نصف السكان تقريبا ً هم قاب قوسني أو أدىن من الوقوع يف براثن البؤس .يرتافق ذلك
مع النمو املذهل للقطاع غري الربحي وللمنظامت الخريية واإلنسانية والتي إىل الجرعات
رب واإلحسان .
الضخمة التي تتلقاها من كبار أثرياء العامل ،تعتمد عىل مساهامت وتربعات ال ّ
املر ّجح أن تتبخر كل املليارات التي يتم ضخها باتجاه الفقراء إذا مل تو ّجه مبنظور متكيني يتيح
للمستهدفني أن يأخذوا مصائرهم بأيديهم تدريجياً .وحتى تكون املنظامت الخريية مبنأى عن
تأبيد الوضع القائم ،عليها مواجهة عدد من القضايا الجوهرية ،سأطرح بعضها آمالً أن نساهم
معاً يف إنتاج استجابات مقنعة وعمل ّية ومفيدة:
 عجز املنظامت الخريية واإلنسانية مبفردها من احتواء معضلة الفقر والتهميش .والخطورة
أن تتخفف الدولة من عبء رعاية مواطنيها بحجة إفساح املجال للمنظامت اإلنسانية
العاملة عىل توصيل الرعاية والخدمات.
 حاجة املؤسسات الرعائية إىل تطوير رؤاها لالنتقال إىل مؤسسات تنموية فاعلة يف عملية
التغيري االجتامعي (مبدأ التمكني واملشاركة) ،ويشمل ذلك بناء القدرات وتنمية املهارات
التخطيطية واإلدارية؛
 رضورة االهتامم يف آن واحد بسالمة املركب والركاب .فلبنان الوطن يواجه تهديدا ً حقيقيا ً
مر ّده إىل أن ش ّدة تركيزنا عىل فرادة النموذج – الوطن ضيّعت حقوق املواطنني .منهم من
هجر ومنهم من ينتظر؛
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االستجابات املتوخاة:
 -1تتفاوت املنظامت املدنية واألهلية يف لبنان حضورا ً وفعالية ،إالّ أنها تتخذ أشكالها تدريجياً
ضمن التحوالت الدميقراطية ،أي أنها تتعلّم الدميقراطية وإن بظروف قاسية .وهي تتاميز
مبقدار ما تتسع عالقاتها مع جمهورها بالتفاعل الذي محوره االقتناع ،أي من موقع الحرص
عىل إرشاك جمهورها يف تنظيم نفسه ويف الدفاع عن حقوقه وتأمني احتياجاته .ومبا أن
العالقة الصحية التي يفرتض أن تقيمها منظامت املجتمع املدين مع جمهورها هي نقطة
الضوء التي تقود إىل آخر النفق ،فإننا نتوخى أن تتح ّول هذه املنظامت إىل مختربات
مستدمية لتعليم القيم واملفاهيم واألدوات الدميقراطية؛
 -2بناء القدرات عملية أكرث شموالً من التدريب مبفهومه الضيق .يتوخى التدريب رفع كفاءة
األفراد عرب توسيع معارفهم وصقل مهاراتهم وتيسري وصولهم للمعلومات .أما عملية بناء
القدرات املتكاملة فتشمل مجموعة أوسع من العنارص ،أهمها :تطوير اإلطار الناظم
ترشيعياً ومؤسسياً ،التطوير التنظيمي ،بلورة العمليات واإلجراءات ،وضبط األدوار واملهام
ضمن املنظمة ذاتها كذلك بني املنظمة وسياقاتها أي بني القطاعات العام والخاص
واملجتمع املدين واملجتمعات املحلية .وبناء القدرات عىل مستوى مرشوع أو برنامج أو
وطن بأكمله ،هو توفري تلك العنارص التي تتيح التفاعل اإليجايب مع حاجات الناس رسيعة
التغري .وإذا كان تطوير البنية التحتية لبلد ما ،يعني بناء القدرات االقتصادية للمجتمع ،فإن
ّ
القدرة املؤسسية  Institutional Capacityهي املؤرش الحقيقي ملدى متانة /أو هشاشة
البنية التحتية.
 -3الداعون إىل هذا املؤمتر ،وغريهم ،لديهم سجل يف إطالق مبادرات ميدانية ملموسة
ومؤثرة .تهدف هذه املبادرات إىل توسيع مساحة املشرتك بني مكونات املجتمع اللبناين،
والتجسري بني هذه املكونات مع تركيز خاص عىل الشباب ،صنّاع الغد .واملأمول أن تتوسع
رقعة هذه املبادرات ويتع ّمق تأثريها؛
 -4التح ّول نحو الدميقراطية الصحيحة الشاملة عملية طويلة ومعقدة ومتداخلة ،فإىل الحرية
هناك بُعد الطأمنينة .الحرية والطأمنينة صنوان ال يتحقق أحدهام دون االخر .الطأمنينة عىل
العمل والدخل والصحة واألمن وفرص تحقيق الذات ،وهي رشوط تنموية تتصل مبارشة
بكرامة اإلنسان ومتالزمة مع الحريات السياسية واملدنية .إذ ال معنى للحرية بدون اإلحساس
بالطأمنينة .الدعوة ملحة إىل نحت سياسات اجتامعية واقتصادية متكاملة تحفظ حق اإلنسان
يف األمن الغذايئ والصحي والوظيفي ،وتزرع فيه قيم املشاركة والحوار وااللتزام.
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لبناء القدرات ولرتسيخ الطأمنينة ولضامن الحرية ،أختم مداخلتي مستعيدا ً إطارا ً اسرتاتيجيا ً
سبق يل واقرتحته لتنظيم األدوار بني الالعبني األساسيني يف اإلدارة واالقتصاد والتغيري
املجتمعي والتثاقف .وهو إطار سبق يل وقدمته يف مداخلة يف املؤمتر األول للجمعية اللبنانية
للجودة عام  ،2556وكانت بعنوان ""لبنان والجودةٌ :
ترف أم أولوية؟" .فيام ييل عرض موجز لتلك
األدوار:
أوالً :القطاع العام لتوسيع الخيارات عرب إيجاد بيئة مؤاتية النتعاش ثقافة الجودة
والدولة "الج ّيدة"هي الدولة التي تتبنى مفاهيم الجودة ومنهجيتها يف أعاملها وأدائها،
خاصة وأن الدولة يف لبنان ما تزال تضطلع بالدور املبارش يف توفري العديد من الخدمات
الصحية والرتبوية واالجتامعية ،ويف إدارة الطاقة الكهربائية واملائية وغريها .وتلعب الدولة
هنا دور املنتج للسلعة أو للخدمة (  ،)Service Providerواملتوخى من تلك املرافق أن
تسرتشد مبنهجية الجودة وأدواتها ،وأن تطبقها؛
والدولة الناظمة عرب وضع االطار الترشيعي الرضوري والترشيعات القطاعية يف ما يتعلق
بالبنية التحتية للجودة كاملواصفات ورشوط القواعد التقنية والقياسية وتقييم املطابقة
واالعتامد والرقابة يف االسواق؛
امليّسة بتوفري الدعم السيايس واملعنوي ورعاية املنتديات املهتمة بقضايا
والدولة
ّ
الجودة وبأولوة الخيارات الكربى ذات العالقة.
ثانياً :القطاع الخاص لتعظيم العوائد أي إيجاد القيمة املضافة
هوالقطاع القائد :لبقي ّة القطاعات واملحفز( )Catalystملبادرات الجودة أنّا أتت ،والرائد
يف التفاعل اإليجايب( (Synergyفيام بني املعنيني؛ القطاع املنتج املتبنّي منهجيات
الجودة يف التحسني املستمر للمنتجات والعمليات ،واملنتج لفرص العمل؛ والقطاع
الحاضن والالقط للمبدعني والرواد عرب انتهاج سياسات الحوافز واملكافآت ،وبتوفري
اإلمكانيات املادية من مختربات ومنح وأبحاث وغريه.
ثالثاً :املجتمع املدين لتعظيم العائد االجتامعي عرب متكني املع ّرضني
فهوالراصد :لالحتياجات والتوقعات املجتمعية ،وللتأثريات الجانبية املحتملة عىل الفئات
املجتمعية املختلفة؛ وهو الرابط بني التجارب الناجحة ،والساهر عىل دميومة مشاريع
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توسع تأثرياتها بحيث تطال أوسع الرشائح وتحديداً املهمشني واملعرضني
التنمية وعىل ّ
وأصحاب الحاجات الخاصة.
رابعاً :املنظامت الدولية للتجسري بني األمم ومواجهة القضايا الكونية
يكرث تداول تعبري القرية الصغرية لإلشارة إىل عامل اليوم ،وذلك بفضل تكنولوجيا
االتصاالت وإدارة املعلومات .وبالفعل ،يضج عاملنا بالقضايا العابرة للحدود القومية .منها
تغري املناخ والتلوث وثقب األوزون واملوارد املائية والتجارة العاملية وامللكية الفكرية
ّ
والنزاعات عىل تقاسم املوارد املشرتكة .إلدارة تلك األمور الشائكة ال ب ّد من منرب جامع
للتوافق عىل الحلول وانتاج التسويات .كام تحتاج املعالجات إىل إمكانيات ضخمة ال ميكن
متويلها إالّ عن طريق الصناديق الدولية .وهي تحتاج أيضاً إىل أطر ترشيعية ومعاهدات
ومعايري أي إىل إطار ناظم يوازي الدور الناظم للدولة ضمن حدودها السياسية.
مشاركة الجميع وصوالً الى رضاهم
دولي

مجتمع مدني

قطاع خاص

قطاع عام

الجامع
المجتمع الراصد

الممول
ّ

الرابط

والناظم
..والساهر

..والميسرة

ما نحتاجه عند رسم سياساتنا هو استحضار الدولة الناظمة .غالباً ما تتكرر يف أدبياتنا املدنية
واإلعالمية عبارات تشكو غياب الدولة أو تقفل النقاش بحجة أن الشأن هو شأن الدولة ،لكأمنا
األخرية كيان غريب أو مستقل عن إرادة الناس ومسؤولياتهم .ال يجوز ألي كان أن يستقيل من
واجباته ومن حقوقه ،وعىل رأسها رسالتنا – رسالة كل مواطن -يف استنهاض الدولة بهيبتها
وقيمها ورموزها وأشخاصها.
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طاملا كانت مؤسسات الرعاية االجتامعية -دار األيتام اإلسالمية دارا ً لألمل والطأمنية وحاضنة
للقيم اإلنسانية واألخالقية ومدرسة للسلوكيات املدنية املراعية للواجبات والحقوق.
ما نحتاجه لبناء لبنان الغد هو القليل من الريبة والكثري من الثقة .الثقة بأنفسنا وباآلخر.
دمتم للثقة عنواناً.
وشكرا ً.
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