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المجتمــع  لمنظمــات  إمتناننــا  عــن  نعــرب 
المدنــي التــي قّدمــت معلومــات قّيمــة خــالل 
منظمــة  قّدمــت  البيانــات.  جمــع  مراحــل  
أكشــن إيــد وهــي المنظمــة الراعيــة لموجــز 
ــا فعــاًل لتأتــي هــذه الورقــة  السياســة هــذا دعًم
واإلمتنــان  الشــكر  بجزيــل  نتقــدم  بثمارهــا. 
ــال  ــي المج ــن ف ــررات والعاملي ــاء المتض للنس
اإلنســاني علــى آرائهــم  التــي جعلــت كتابــة  
ممكنــة. هــذه  العامــة  السياســات  ورقــة 

شـكـر وتقـديـر
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ــي 4  ــر المســبوق ف ــروت غي ــأ بي ــل إنفجــار مرف  قوب
آب 2020 بتدخــل إنســاني ســريع مــن قبــل المجتمــع 
المدنــي المحلــي والوطنــي والمنظمــات الدوليــة. و 
ــة  ــرة زمني ــي فت ــريع ف ــل الس ــذا التدخ ــق ه ــد تراف ق
ــد  قياســّية فــي المناطــق المكتظــة بالســكان مــع  العدي
مــن العقبــات بمــا فــي ذلــك القضايــا المتعلقــة بالتنســيق 
بيــن المنظمــات ومــع الحكومــة وآليــات الوصــول إلــى 
المناطــق المتضــررة وكذلــك المــوارد الضئيلــة مقابــل 
ــا  ــة الماســة، مم ــة واإلقتصادي اإلحتياجــات اإلجتماعي
ــًدا  ــا ج ــل. كان متوقًع ــة التدخ ــول  فعالي ــئلة ح أثارأس
أن يتــم الكشــف عــن شــوائب علــى صعيــد العــدل 
ــي  ــانية خاصــة ف ــاعدات اإلنس ــي المس واإلنصــاف ف
ــات  ــّدم موجــز السياســة هــذا بيان ــرة. يق ــاء الفقي األحي
ــاب إنفجــار  ــي أعق ــاني ف أساســية عــن التدخــل اإلنس
الحّيــة  التجــارب  باإلعتمــاد علــى  بيــروت   مرفــأ 
لمنظمــات المجتمــع المدنــي والنســاء المتضــررات 
والعامليــن فــي المجــال اإلنســاني. بصفتنــا مستشــارين 
ــى  ــا عل ــز تحليلن ــا نرّك ــد، فإنن ــن إي ــن أكش ــف م بتكلي
ــان  ــي لبن ــاني ف ــام اإلنس ــل النظ ــي تحوي ــاهمة ف المس
إلــى نظــام أكثــر عــدلً وشــفافية باإلســتناد علــى 
المريــرة.  التجربــة  هــذه  مــن  المســتفادة  الــدروس 
يتبنــى البحــث نهــج التحــول الجنــدري ألنــه يوّفــر 
مســاحة تشــاركية تعــّزز صــوت المــرأة وتدعــو إلــى 
اإلدمــاج والمســاواة فــي الحقــوق. تــم جمــع البيانــات 
خــالل الفتــرة الممتــدة مــن 1 فبرايــر إلــى 29 مــارس 
2021 وشــملت منظمــات مــن المجتمــع المدنــي مــن 
خلفيــات متنوعــة وعامليــن فــي المجــال اإلنســاني 

مـلـخص تـنـفيـــذي
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مؤسســات الدولــة بما في ذلك الجيــش والبلديات لتحديد
إحتياجــات المناطــق المتضــررة والوصــول إليهــا. لــم 
ــى  ــا عل ــا قائًم ــا تكتيكًي يكــن التنســيق إســتراتيجًيا وإنم
إطــار عمــل إنســاني وطنــي. كانــت البيروقراطيــة 
ــن  ــم الخدمــات اإلنســانية مــن بي ــي تقدي والتضــارب ف
أســباب التدخــل المتأخــر أحيانــا«. عــالوة علــى ذلــك 
أعــرب العاملــون فــي المجــال اإلنســاني والنســاء 
المحســوبية  لحــوادث  أســفهم  عــن  المتضــررات 
ــر شــامل  ــا وغي ــت التدخــل جزئًي ــي جعل ــز الت والتميي
فــي بعــض األحيــان. أبلغــت بعــض النســاء عــن 
تعّرضهــن لــإذلل مــن قبــل بعــض العامليــن فــي 
ــود  ــأن الوع ــن بش ــن مخاوفه ــاني وأبدي ــال اإلنس المج
ــن الشــك  ــن بظــالل م ــم المســاعدة وألقي ــة بتقدي الكاذب
ــك  ــى ذل ــة إل ــة«. باإلضاف ــات »الطفيلي ــى المنظم عل
العامليــن  تــم اإلبــالغ عــن حــالت تحــّرش ضــد 
ــارت األمــوال المخصصــة  ــي المجــال اإلنســاني. أث ف
ــون لمســاعدة المناطــق  ــاء اللبناني ــي وّزعهــا األثري الت
المختــارة أســئلة حــول اإلنصاف في المجال اإلنســاني.

ــوكالت  ــات  ل ــذا بتوصي ــات ه ــز السياس ــم موج يختت
ــة  ــر الحكومي ــة غي ــات الدولي ــدة والمنظم ــم المتح األم
والمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والوطنيــة  بهدف 
ــة فــي المجــال اإلنســاني وكذلــك توفيــر  تعزيــز العدال
فــرص التنميــة المســتدامة للفئــات المهّمشــة ول ســيما 

النســاء.

المــدور وخنــدق  مناطــق  مــن  ونســاء متطوعــات 
الغميــق وزقــاق البــالط وســن الفيــل والجميــزة وبــرج 
حمــود وبشــارة الخــوري. تــم جمــع البيانــات من خالل 
المقابــالت المنظمــة التــي أجريــت عبــر اإلنترنــت 
ــع  ــات المجتم ــن منظم ــون 8 م ــع 12 مشــارًكا يمثل م
ــا  ــت وجًه ــي أجري ــز الت ــي و مجموعــات التركي المدن
ــي  ــن ف ــاء متضــررات و 3 عاملي ــع 10 نس ــه م لوج
المجــال اإلنســاني  إضافــة الــى تحليــل خطــاب عّينــة 
مــن مواقــع منظمــات المجتمــع المدنــي ومصــادر 
ثانويــة أخــرى. تــم ترميــز المقابــالت موضوعيــا 
 .Atlas.ti  بإســتخدام برنامــج تحليل البيانــات النوعية

ــي  ــن ف ــك العاملي ــررات وكذل ــاء المتض ــزت النس رّك
المجتمــع  منظمــات  دور  علــى  اإلنســاني  المجــال 
ــة  ــات اإلجتماعي ــن اإلحتياج ــف م ــي التخفي ــي ف المدن
و اإلقتصاديــة الملحــة للمجتمعــات الضعيفــة مــن قبــل 
ــة اإلنفجــار بســبب إهمــال الحكومــة المســتمر.  مرحل
ــن  ــد م ــع العدي ــي م ــع المدن ــات المجتم ــقت منظم نّس



ــارب ال6,806,180  ــا يق ــان م ــكان لبن ــدد س ــغ ع بل
ــاًل  ــغ مســاحته 3950 مي نســمة فــي عــام 2021 وتبل
مربًعــا )1( وفــي لبنــان فسيفســاء مــن الطوائــف التــي 
تتعايــش مــن خــالل صيغــة تقاســم الســلطة المعروفــة 
ــي  ــن ف ــان يكم ــأزق لبن ــع أن م ــش. الواق ــم التعاي بإس
إنقســام طوائفــه التــي فشــلت حتــى اآلن فــي إقامــة دولة 
ــات  ــة تحدي ــامات الطائفي ــّكل اإلنقس ــاة. تش ــة للحي قابل
العلمانيــة  إلــى  يدعــو  الــذي  المدنــي  العمــل  أمــام 
والمشــاركة ناهيــك عــن الدفــاع عــن حقــوق المــرأة أو 
حقــوق المســتضعفين بمــا فــي ذلــك الالجئيــن. كمــا أن 
وتيــرة الطائفيــة تتســارع عندمــا يتــم الدفاع عــن حقوق 
الفئــات المهمشــة مثــل النســاء والالجئيــن. فعلــى ســبيل 
المثــال يتقاطــع التمييــز ضــد المــرأة المتجــذر فــي 
المجتمــع الذكــوري الســائد مــع الطائفيــة التــي تحصــر 
النســاء فــي »األدوار األنثويــة« المحــددة تقليدًيــا. 
ــن  ــة الالجئي ــّذت قضي ــا غ ــك، لطالم ــى ذل ــالوة عل ع
اإلنقســامات الداخليــة التــي ُينظــر إليها علــى أنها تهديد 
ــذه  ــق ه ــّش. تخل ــي اله ــوازن الطائف ــي  للت ديموغراف
ــة لممارســة أشــكال التمييــز  ــة خصب الظــروف أرضي
ضــد الالجئيــن. علــى ســبيل المثــال ُيحــرم الالجئــون 
ــى العمــل  ــان مــن الحصــول عل ــي لبن الفلســطينيون ف
الالئــق والرعايــة الصحيــة والتعليــم. عــالوة علــى 
ذلــك، يعانــي النازحــون الســوريون الذيــن يمثلــون 
ــان  ــي لبن ــن ف ــة الالجئي ــى تركيب ــرة إل ــة األخي اإلضاف
مــن أوجــه حرمــان متعــددة مماثلــة لتلــك التــي يعانــي 
منهــا الالجئــون الفلســطينيون. علــى الرغــم مــن جهود 
ــم المتحــدة  ــة األم ــا وكال ــي تبذله ــة الت ــة والتنمي اإلغاث
ــي الشــرق  ــن الفلســطينيين ف ــة وتشــغيل الالجئي إلغاث
ــب مــع المنظمــات  ــى جن ــا إل ــروا( جنًب ــى )األون األدن
ــن،  ــي تخــدم الســوريين النازحي ــة الت ــة والمحلي الدولي
ل يــزال  هــؤلء الالجئيــن معّرضيــن للخطــر ألن 
إتفاقيــة  علــى  الموقعــة  الــدول  مــن  ليــس  لبنــان 
 1967 عــام  وبروتوكــول   1951 لعــام  الالجئيــن 
وليــس حتــى طرفــا فــي اإلتفاقيــة الدوليــة لحمايــة 
ــرهم. ــراد أس ــن وأف ــال المهاجري ــع العم ــوق جمي حق

 يعانــي لبنــان اليــوم مــن أزمة إنســانية معقــدة. فقد أّدت 
ــري  ــاد المستش ــتمرة والفس ــية المس ــات السياس الخالف
وعجــز النظــام إلــى إضعــاف مــوارد البــالد وجعلــت 
ــة. كمــا أدت  مــن مؤسســاتها العامــة مؤسســات معطل
ــأ  ــي وإنفجــار مرف ــاء الحال ــة والوب ــة القتصادي األزم
المعيشــية  األوضــاع  تفاقــم  إلــى  مؤخــراً  بيــروت 
.)4( فقــراء  منهــم   ٪55 أصبــح  الذيــن  للبنانييــن 
تقاطعــت اإلحتياجــات عقــب اإلنفجار مع المســتلزمات 
اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة التــي  كانــت أصــال« ملحــة. 
وتعتبــر أكثريــة المناطــق التــي  تضــررت فــي إنفجــار 
المرفــأ مــن المجتمعــات المكتّظــة وتحتــوي علــى 
مجموعــات محرومــة وفقيــرة. فكشــف اإلنفجــار عــن 
ــى  ــاً إل ــع جزئي ــذي يرج ــة  ال ــر الحالي ــتويات الفق مس
ــام المحاصصــة  ــن. إن نظ ــي المزم ــال الحكوم اإلهم
الطائفيــة الذي يبطــل التنمية العادلة بين المناطق عامل 
مســؤول بشــكل رئيســي عن هــذا التراكم فــي اإلهمال.

و يمكــن القــول أنــه  نــادًرا مــا تمّكــن المبــادرات 
الحكوميــة  الفئــات الســكانية المهمشــة وخاصــة النســاء 
مــن اإلعتمــاد علــى الــذات. وصفــت ســونا مــن خنــدق 
ــس  ــة: »لي ــق الظــروف المعيشــية ألســرتها قائل الغمي
لــدي فــراش فــي المنــزل للنــوم عليــه.« أضافــت كارل 
ــة: »زوجــي فــي الجيــش ووضعــوا  مــن المــدور قائل
لــي نقطــة ســوداء ]لســت مؤهلــة للحصــول علــى 
ــة للحصــول  ــي لســت مؤهل ــن أن المســاعدات[ معتبري
علــى المســاعدة واآلن ل تكفــي ال100 دولر لشــراء 
الظــروف  دفعــت  لطفلــي«.  وحفاضــات  حليــب 
المجتمــع  المتدهــورة  واإلقتصاديــة  اإلجتماعيــة 
ــات  ــر الخدم ــو توفي ــزه نح ــه تركي ــى توجي ــي إل المدن
األساســية وســد الثغــرات التــي خلّفتهــا الحكومــة.

خلفية عن الوضع في لبنان

1-http://srv1.worldometers.info/world-population/
lebanon-population/, accessed March 31, 2021.

2-Serhan, W. (2014). Palestinians in Lebanon: A 
Racialized Minority or One of Many “Others”? Arab 
Center for Research & Policy Studies.

3-Belényesi1, P. and Abuhaydar, Z. (2017) ‘The 
Palestinian-Lebanese paradox the socio-cultural 
conundrum of Palestinian refugees in Lebanon: law, 
economics and culture’. Society and Economy 39(2): 
251–270.

4-https://www.unescwa.org/news/Lebanon-
poverty-2020, accessed April 4, 2021.
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المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مصطلــح  سُيســتخدم 
كمصطلــح مشــابه للمنظمــات التــي تقودهــا النســاء 
ومنظمــات حقــوق المــرأة جنًبــا إلى جنب مــع منظمات 
حــوار تعــدد األديــان ومجتمــع الميــم واإلغاثــة وإعــادة 
التأهيــل التــي شــاركت فــي عمليــة فــي عمليــة تجميــع 
يتمّتــع  هــذا.  السياســة  بموجــز  الخاصــة  البيانــات 
لبنــان بقطــاع  مدنــي نابــض بالحيــاة منــذ قبــل تشــكيل 
الجمهوريــة اللبنانيــة عام 1926 ويعتبر األكثر نشــاطاً 
ــي الشــرق األوســط )5(. يخــدم مجموعــة  ــاً ف وتقدمي
واســعة مــن مؤسســات الدولة التــي تتــراوح إهتماماتها 
مــن  اإلغاثــة والتنمــي الــى قضايــا النســاء واألطفــال 
ومجتمــع الميــم واألشــخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة 
ــى  ــد عل ــو يعتم ــن. وه ــال المهاجري ــن والعم والالجئي
أحــد أكثــر قوانيــن الجمعيــات  ليبراليــة فــي المنطقــة 
)عبــد الصمــد ، 2007( )6( أي قانــون الجمعيــات 
العثمانــي لعــام 1909 الــذي يمكــن عــزوه إلــى قانــون 
الجمعيــات الفرنســي لعــام 1901. يعمــل المجتمــع 
ــي  ــتور اللبنان ــن الدس ــادة 13 م ــب الم ــي بموج المدن
لعــام  1926 الــذي »يكفــل حمايــة حريــة التجّمــع 
وحريــة تكويــن الجمعيــات«. كمــا يعمــل بموجــب 
دســتور الدولــة فــي أن »لبنــان دولــة مدنيــة وبالتالــي 
الدســتور مدنــي وينــّص علــى حريــة المعتقــد )7(

يتألــف المجتمــع المدنــي مــن مجموعــة واســعة مــن 
المنظمــات غيــر الحكوميــة والمنظمــات التطوعيــة 
الخاصة والجمعيات  والمؤسســات الدينية والمنظمات 
المجتمعية  ومنظمات القطاع الرابع وهي من نوعين:

التنميــة  ترّكــز علــى  التــي  الجمعيــات اإلداريــة   •
ــة  ــات الجتماعي ــم الخدم ــة لتقدي ــع الحكوم ــل م والعم
والرفاهيــة للمواطنيــن. يشــمل هــذا الجــزء الجمعيــات 
العائليــة )الموجــودة علــى نطــاق واســع فــي المناطــق 
ــي  ــّكل حوال ــي تش ــة )الت ــات الديني ــة( والجمعي الّريفي
80٪ مــن القطــاع التطوعــي المحلــي فــي لبنــان )كــرم 
ــس مــن حــداد ، 2020( )8(. إكتســب  ، 2006 مقتب
هــذا القطــاع زخمــاً كشــريك للدولــة ل ســيما فــي عهــد 
الرئيــس الثالــث للبنــان فــؤاد شــهاب )1958-1964( 
الــذي شــهد إصالحــات علمانيــة مهّمــة نفذتهــا حكومــة 
التكنوقــراط  بمــا فــي ذلــك تنظيــم قانــون الجمعيــات.

دوراً  لعبــت  التــي  المناصــرة  جمعيــات   •
وأقامــت  لبنــان  فــي  المدنّيــة  الحيــاة  فــي  بــارزاً 
والحكومــات  الدوليــة  المنظمــات  مــع  شــراكات 
والنــوع  بالديمقراطيــة  المتعلقــة  القضايــا  لمعالجــة 
اإلغاثــة  ومؤخــراً  والبيئــة  والتعليــم  الجتماعــي 
وإعــادة التأهيــل إســتجابة إلنفجــار مرفــأ بيــروت.

المجتمع المدني في لبنان

5-https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/lebanons-uncivil-society, Accessed February 19, 2021.

6-Abdel Samad, Z. (2007). Civil society in the Arab region: its necessary role and the obstacles to fulfilment. 
International Journal of Not-for-Profit Law, 9(2), 3–24.

7-https://aawsat.com/home/article/2494591, accessed February 16, 2021.

8-Haddad, T. (2020). Religious Welfare Organizations, Citizenship, and the State in Lebanon. Nonprofit Policy Profit, 
pp. 1-13. DOI: 10.1515/npf-2019-0040.



يوضــح الشــكل رقــم 1 توزيــع منظمــات المجتمــع 
المدنــي لعــام 2017 التــي تغّطــي مجموعــة مــن 
المجتمــع  منظمــات  »النــاس«  يشــمل  المجــالت. 
المدنــي لتنميــة األطفــال ويشــير »التمويل« إلــى توفير 
التمويــل المتناهــي الصغــر لمشــاريع التنميــة الريفيــة.

ــع  ــم  1: نطــاق عمــل منظمــات المجتم ــدول رق الج
المدنــي )9(

يلعــب المجتمــع المدنــي دور أميــن المظالم الــذي يدعو 
إلــى المســاواة والحمايــة باإلضافــة إلــى تعزيــز تمثيــل 
أوســع للمــرأة فــي المجــالت اإلجتماعيــة والسياســية. 
اإلجتماعــي  التغييــر  فــي  مهًمــا  دوًرا  لعــب  كمــا 
والسياســي وحقــق بعــض التقــدم على نحــو جليدي ألن 
نظــام الكوتــا الطائفيــة يشــكل أســاس المشــاركة علــى 
أســس طائفيــة بــدلً مــن المشــاركة الديمقراطية.أكــدت 
منظمــات المجتمــع المدنــي والنســاء المتضــررات 
والعامليــن فــي المجــال اإلنســاني بشــكل جماعــي 
علــى الــدور المحــوري للمجتمــع المدنــي اللبنانــي فــي 
ــادة  ــة وإع ــم واإلغاث ــة والتعلي ــات الصح ــر خدم توفي
التأهيل.وأكــدت ســونيا مــن المــدور: “نشــعر بالوضــع 
الجمعيــات  ألن   ٪50 بنســبة  الحالــي  اإلقتصــادي 
تقــدم الدعــم. ولكــن مــاذا لــو توقفــت عــن تقديــم 
هــذه المســاعدة ؟”. أوضحتالمتحدثــة بإســم جمعيــة 
لبناننيــون أثنــاء المقابلــة : »ل أســتطيع أن أتخيــل

ورفــع  اإلنســانية  الخدمــات  تقديــم  إلــى  باإلضافــة 
مســتوى الوعــي  ركــزت بعــض منظمــات المجتمــع 
ــع نظــًرا  ــي المجتم ــا ف ــرأة وإدماجه ــى الم ــي عل المدن
إلنتشــار الممارســات الذكوريــة التــي تنشــط أثنــاء 
األزمــات. ز أشــارت إحــدى المتحدثــات مــن المجتمــع 
المدنــي  قائلــة«: » غالبا«مــا ُتنســى إحتياجات النســاء 
والفتيــات خــالل األزمات.«فــي خــالل جميــع األزمات 
وليــس فقــط بعــد إنفجــار مرفــأ بيــروت يشــهد العنــف 
القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي إرتفاعــا كبيــرا بشــكل 
عــام كنتيجــة للغضــب والتوتــر الــذي يعيشــه الرجــال 
بســبب األوضــاع الراهنــة وســوء التواصــل والتواصل 
ــخ ...  ــذي يعيشــه األزواج ال الســلبي نتيجــة التوتــر ال

ــاد(. »)أبع

التغييــر  فــي  المدنــي  المجتمــع  دور 
والسياســي اإلجتماعــي 

الوضــع  ســيكون  كان  كيــف 
ــر  ــات غي ــن المنظم ــم تك ــو ل ل
فــي  موجــودة  الحكوميــة 
ــام. ــان فــي خــالل هــذه األي لبن
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ــرت  ــى 1990 أّث ــدة مــن 1975 إل  خــالل الحــرب الممت
ــة  ــل اللبناني ــن الفصائ ــالف بي ــة والخ ــات الخالفي السياس
المتحاربــة علــى دور العديــد مــن منظمــات المجتمــع 
المدنــي فــي إســتجابتها لحالــة الطــوارئ مــع التركيــز على 
المجتمعــات الضيقــة وتوفيــر الخدمــات المحليــة بــدلً مــن 

ــة. الخدمــات الوطني
سمح شلل المؤسسات الحكومية أثناء الحرب األهلية بزيادة 

عدد منظمات المجتمع المدني لتلبية إحتياجات المجتمع.
وإعتمــد  المواطنــون بشــكل متزايــد علــى الخدمــات التــي 
ــي إســتفادت مــن  ــي الت ــع المدن ــات المجتم ــا منظم تقدمه
المــوارد الماليــة المتدفقة إلى لبنان من دول الشــمال الغربي 

ــس مــن حــداد ، 2020( )10(. )كــرم ، 2006 مقتب
مع إشــتداد الحرب األهلية التي إســتمرت من العام 1975 
إلــى العــام 1990 أدت اإلنقســامات المجتمعيــة والجغرافية 
إلــى إضعــاف الجهــود المبذولــة من أجل األنشــطة الوطنية 

و تــم التركيــز علــى المحلية منها. )المرجع نفســه(.

 بعــد إغتيــال رئيــس الــوزراء األســبق رفيــق الحريــري 
عــام   2005 دخلــت البــالد فــي خضــم زخم سياســي جديد 
أعــاد تنشــيط دور منظمــات المجتمــع المدنــي فــي مجــال  
المواطنــة والمســاواة فــي مختلــف المجــالت منهــا حقــوق 
المــرأة والنــوع اإلجتماعي واإلعاقة والســالم والمشــاركة 
والتنميــة.  يعتبــر دور منظمــات المجتمــع المدني تقدميا« 
ألنها تتحدى الوصمة القائمة  واألحكام المســبقة ووصمة 
العــار مثــل تأســيس منظمة حلــم التي تعنــى بمجتمع الميم 
والتــي لــم يتــم منحهــا بعــد التســجيل مــن وزارة الداخليــة 
بعــد مــرور أكثــر مــن 10 ســنوات علــى إنشــائها )11(. 
يعــود جــزء من التأخير إلــى الموضوع الــذي يتناوله عمل 
هــذه المنظمــة الــذي يعتبــر »مثيــًرا للجــدل« ألن العالقات 
الجنســية المثليــة ل تــزال تعتبــر »مخالفــة للطبيعــة« فــي 

لبنــان وفًقــا للمــادة 534 مــن قانــون العقوبــات.
 

أظهــرت تحليــالت خطــاب منظمــات المجتمــع المدنــي الوطنيــة عالقــة وثيقــة بيــن ســنة التأســيس واإلحتياجــات 
الناشــئة التــي تســعى إلــى معالجتهــا. علــى ســبيل المثــال نتــج بعــد مــرور ســنتين علــى زلــزال شــيم الــذي وقــع فــي 
16 مــارس 1956 إنشــاء منظمــات لتقديــم المســاعدات اإلنســانية والصحيــة الطارئــة للســكان المتضرريــن. عندما 
تشــوهت صــورة لبنــان  نتيجةعــدم المســاواة الهيكليــة التــي تجلــت في ظهــور أحزمة الفقــر التي أحاطــت بالعاصمة 
بيــروت فــي أوائــل الســتينيات تــم تأســيس المزيــد مــن منظمــات الجمعيــات التــي تعنى بتقديــم الدعــم للمجتمعات في 
المناطــق المحرومة.وتجــدر اإلشــارة إلــى أن إحــدى منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تعمــل علــى تعزيــز المســاواة 
بيــن الجنســين تأسســت عــام 1976 فــي وقــت كانــت الحــرب األهليــة متفشــية.تم تنشــيط هــذا اإلتجــاه المدنــي فــي 
منتصــف العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين مــع إندفــاع واضــح فــي مناصرة مجتمــع الميم وحقــوق المرأة 

والالجئيــن ل ســيما بعــد تدفــق النازحيــن الســوريين إلــى لبنــان فــي عــام 2011 )أنظــر إلــى الجــدول  رقــم 2(.

9 https://arab.org/directory/activity/people/region/
lebanon/, accessed February 16, 2021.

10 Haddad, T. (2020). Religious Welfare Organizations, 
Citizenship, and the State in Lebanon. Nonprofit Policy 
Profit, pp. 1-13. DOI: 10.1515/npf-2019-0040.

لمنظمــات  المتغيــرة  األدوار 
المجتمــع المدنــي
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الجدول  رقم 2: إتجاه عمل منظمات المجتمع المدني منذ عام 1945.

إغاثة السكان املترضرين إغاثة املحرومني

املساعدة االجتامعية والتمكني

املساواة بني الجنسني

التنمية البرشية

حقوق املرأة

اإلغاثة للمهمشني

اإلغاثة والتأهيل وإعادة اإلعامر

اإلمدادات الصحية / الزلزال

تنمية املستضعفني

املساواة بني الجنسني

الدعم النفيس واالجتامعي لألطفال

اإلغاثة والتمكني

التنمية والتهميش

إعادة التأهيل والسالم
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12-https://eeas.europa.eu/archives/delegations/lebanon/
documents/news/20150416_2_en.pdf, accessed May 2, 
2021.
13-https://evidenceproject.popcouncil.org/technical-
areas-and-activities/gender-transformative-approaches/, 
accessed January 2, 2021.

11-https://civilsociety-centre.org/paper/civil-society-
lebanon-implementation-trap, accessed March 20, 2021.

يعتمــد عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى حــد كبيــر 
علــى التمويــل الخارجــي  لــذا فهــي تقيــم عالقــات تعــاون 
مــع المنظمــات الدوليــة والحكومات لتقديم المشــاريع التي 
ــن.  ــع سياســات وإرشــادات الممولي ــق م ــا تتواف ــا م غالًب
أعطــت  ممثلــة عــن المجتمــع المدنــي من مؤسســة دوائر 
المثــل التالــي: »لدينــا بالفعــل الكثيــر مــن الفــرص التي تم 
تمويلهــا حتــى اآلن مــن قبــل: اليونســكو  وبرنامــج األمــم 
المتحــدة اإلنمائــي واألونروا والتحــاد األوروبــي ووزارة 
الخارجيــة األلمانيــة مــن خــالل دويتشــه فيلــه و كونــراد 
أدينــاور و أكشــن أيــد  وأيًضا كونســورتيوم مع اليونســكو 

المغــرب مــن قبــل هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة.

وقدمــت مبلًغــا أقــل. لم نتمكن مــن التحقق من هــذه األرقام 
بســبب الغياب شبه التام للمعلومات المالية الشفافة المتاحة 
للجمهــور ممــا أضعــف األرقام المالية فأصبحــت في خانة 
التخميــن واإلرتجــال. ومــع ذلك  فقد إتضــح من المقابالت 
مــع منظمــات المجتمــع المدنــي أن التمويــل واإلحتياجــات 

الناشــئة وّجهــت بوصلــة اإلســتجابة اإلنســانية.

ــزز  ــه يع ــدري  ألن ــول الجن ــج التح ــث  نه ــد البح إعتم
المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن جميــع الفئات األساســية 
ــات مــن مصــادر  للتدخــل اإلنســاني)13(. جــاءت البيان
متنّوعــة بمــا فــي ذلــك المقابــالت مــع منظمــات المجتمــع 
المدنيومجموعــات التركيزشــملت نســاء متضــررات 
وعامليــن فــي المجال اإلنســاني و تحليل الخطــاب لمواقع 

منظمــات المجتمــع المدنــي.

المشاركون في مجموعات التركيز
شــاركت عشــر نســاء متضــررات و ثالثــة عامليــن فــي 
المجــال اإلنســانيمن المــدور وخندق الغمق وزقــاق البالط 
وســن الفيــل والجميــزة وبــرج حمــود وبشــارة الخــوري 
وجًهــا لوجهفــي  مجموعتــي تركيــز . تجــدر اإلشــارة الى 
أن هــذه المناطــق هــذه المناطــق كانــت تحــوي أصــال«  

جيــوب فقــر ســبقت اإلنفجــار. 

المشــاركون مــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي 
المركــزة المقابــات 

ــن  ــات م ــن  منظم ــن ع ــع ممثلي ــالت م ــراء مقاب ــم إج ت
المجتمــع المدنــي  عبــر اإلنترنت. و قد شــملت إثنا عشــر 
مشــارًكا يمثلــون ثمانــي منظمــات  مــن خلفيــات متنوعة. 
وغطــت المقابــالت مواضيع حول التنســيق خالل التدخل 

وقضايــا المســاواة فــي توزيــع المســاعدات.

تحليل الخطاب
تــم تحليــل خطاب المنظمات بحســب موقعهــا اإللكتروني  

لبحــث مــدى تقــارب الخطاب المعلــن  مــع المقابالت .

تشــير التقديــرات إلــى أن 74٪ مــن منظمــات المجتمــع 
ــة  ــر الحكومي ــاًل مــن المنظمــات غي ــي تتلقــى تموي المدن
الدوليــة  بينما يأتي الباقي مــن القطاع الخاص والتبرعات 
وفًقــا لتقديــرات برنامــج بنــاء القــدرات اإلقليمــي - مرفــق 
الجنــوب فــي عــام 2015)12(. قــّدر ممثــل عن منظمات 
المجتمــع المدنــي أن الميزانيــة الســنوية للمانحيــن للبنــان 
ــت بعــض  ــك قلّل ــار دولر. ومــع ذل ــد عــن 1.2 ملي تزي
منظمــات المجتمــع المدنــي  مــن أهميــة مثــل هــذه األرقام

وأضافــت ممثلــة عــن جمعيــة لبنانيــون قائــال: » ليــس 
ــان.  ــي لبن ــا ف ــد  هن ــا تري ــق كل م ــر الســهل تحقي باألم
ــة  ــة عليــك ضمــان الميزاني ــي فــي البداي ... ولكــن برأي
ــن  ــال مــن المانحي ــي تموي ــع الدول ». يخصــص المجتم
ــق  ــي تحقي ــاعدة ف ــر والمس ــة الفق ــدف معالج ــان به للبن
التنميــة القتصاديــة المســتدامة.تميل منظمــات المجتمــع 
المدنــي التــي تمولهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة الدولية 
والحكومــات الغربيــة إلــى أن تكون حساســة تجــاه قضايا 
التمييــز ألنهــا تلتزم بالمعاييــر التي حددهــا الممّولون بما 
فــي ذلــك مراعــاة تكافــؤ الفــرص فــي المجــال اإلنســاني. 
»تلتــزم منظمــات المجتمــع المدني الممولــة وطنيا والتي 
ــة  ــر الحكومي ــات غي ــن المنظم ــوال م ــى أيضــا أم تتلق
ــة.  ــروط المرجعي ــي الش ــددة ف ــر المح ــة بالمعايي الدولي
يجــب أن نلتــزم بالمتطلبــات المحــددة فــي الشــروط 
المرجعيــة وتطلــب هــذه المتطلبات منمنظمــات المجتمع 
المدنــي اإللتــزام بعــدم التمييــز بنهــج شــامل ونهــج قائــم 

ــى النــوع اإلجتماعــي »)دوائــر(. عل

التمويل

المنهجية
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التحديات 
 نظــًرا إلقتصارهــا  علــى عــدد صغيــر نســبًيا مــن 
المشــاركين مــن وجهة النظــر المنهجية  فــإن النتائج غير 
قابلــة للتعميم.علــى الرغــم من هــذه التحديدات، قد تســاعد 
ــة المفرغــة للتدخــل اإلنســاني  ــع الحلق ــات ي من التوصي

غيــر المنصــف وغيــر المنضبــط  فــي المســتقبل.

إنفجار مرفأ بيروت في عيون النساء المتضررات
ــي 4 آب / أغســطس   ــروت ف ــأ بي ــار  مرف ــدث إنفج أح
2020 دمــارا فــي العاصمــة ومحيطهــا مصحوبــا بهــزة 
ــة المســح الجيولوجــي  ــا هيئ ــة رصدته ــة إرتدادي أرضي
األمريكيــة كحــدث زلزالــي بلغــت قوتــه 3.314 درجــة 
)14(. وتشــير التقديــرات إلــى أن اإلنفجــار تســبب 
ــن  ــر م ــة أكث ــي  220 شــخًصا وإصاب ــل حوال ــي مقت ف
6500 شــخص وأصبــح حوالــي 300000 مــن ســكان 
بيــروت بــال مــأوى وأصبــح كل مــن اللبنانييــن وغيــر 
اللبنانييــن بحاجــة إلــى مســاعدة فوريــة )1(. ســونيا مــن 
مدوروصفــت اإلنفجــار بأنه يشــبه نهاية العالم وشــاركت 

قصتهــا:  
»كنــا جميًعــا فــي المنــزل والدتــي البالغــة مــن العمر 90 
عاًمــا وأحفــادي وأولدي. تطايرت النوافذ والمفروشــات 
ــا - شــعور مرعــب  ــدور بن ــي خــالط ي ــا ف ــو كن ــا ل كم
وغريــب - لــم نســمع مثــل هــذا الصــوت من قبــل. عندما 
إندلــع الحريــق الثانــي أصابنا الذعر مرة أخــرى  وأخلينا 
ــارب -  ــى بعــض األق ــا إل ــور. إلتجأن ــى الف ــة عل المنطق
يالزمنــا الشــعور بالخــوف فــي كل مــرة نذهــب فيهــا إلى 
الفــراش. »كان الخــوف والقلــق ســائدين. وروت جاكلين 
مــن بــرج حمــود: »كنــت متجهــة  مــع أختــي المريضــة 
بالســرطان لتلقــي العــالج ومــا زلــت أشــعر بالخــوف. 
تدخلــت المنظمــات  لمســاعدتنا«. تســتدعي النتيجــة 
المؤلمــة لإنفجــار تدخــالً نفســياً كمــا عبــرت منــى وهي 
نازحــة ســورية: »أصبنــا جميعــا وتشــّوه إبنــي - أطفالــي 

بحاجــة إلــى عــالج نفســي«.
إلــى ذلــك ونتيجــة اإلنفجار،أصبــح مــن  باإلضافــة 
الصعــب علــى النــاس حمايــة أنفســهم من كوفيــد 19 وتم 
اإلبــالغ عــن حــالت جديــدة بيــن العامليــن فــي مجــال 

ــانية )4(. ــة واإلنس ــة الصحي الرعاي

 تحليــل دور منظمــات المجتمع المدني 
في اإلســتجابة إلنفجــار بيروت
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14-https://www.forbes.com/sites/davidbressan/2020/08/06/
beirut-port-explosion-tr iggers- m a g n i t u d e - 3 -
earthquake/?sh=106a0dd01426, accessed May 2, 2021.

15-https://www.unocha.org/story/un-and-partners-
respond-disaster-lebanon-immediate-deployments-and-
assessments, accessed February 20, 2021.

أنشــأت األمــم المتحــدة مركــز عمليــات الطــوارئ بقيــادة 
مكتــب األمــم المتحدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية. وأجرى 
خبــراء مــن فريق األمــم المتحدة لتقييم الكوارث والتنســيق 
ــطة  ــيق أنش ــي تنس ــاعدوا ف ــريًعا للوضــع وس ــاًل س تحلي
اإلغاثــة  إســتجابة إلنفجــار مرفــأ بيــروت )15(. أطلقــت 
ــداًء  ــاني ن ــال اإلنس ــي المج ــدة وشــركاؤها ف ــم المتح األم
عاجــالً لحشــد مــا يقــارب ال565 مليــون دولر لمســاعدة 
300000 شــخص فضالً عن الدعم النفســي واإلجتماعي 
والمســاعدة األساســية للتعافــي وإعــادة اإلعمــار )7(. 
عــالوة علــى ذلــك قــدم برنامــج األغذيــة العالمياإلمــدادات 
ــأ بيــروت مــن العمــل مجــددا«.  اللوجســتية لتمكيــن مرف
كمــا قــام برنامــج األغذيــة العالمــي بتخصيــص حصــص 
غذائيــة لألســر المتضــررة مــن اإلنفجــار.ووزع الصليــب 
األحمــر والجيــش اللبنانــي مســاعدات إغاثيــة فــي المناطق 
المتضررة. هرعت منظمات المجتمع المدني والمنظمات 
غير الحكومية الدولية إلى المســرح اإلنسانيلتوفير الرعاية 
ــأوى  ــة والم ــاه والنظاف ــذاء والمي ــة األساســية والغ الصحي
والحمايــة )16(. وشــارك فــي التدخــل اإلنســاني مواطنون 
منظمــون ذاتًيــا مــن جميــع أنحــاء لبنــان. أوضحــت ســونيا 
مــن مدينــة المدور: »بعد اإلنفجار مباشــرة  جاء أشــخاص 
من طرابلس وكل لبنان للمساعدة.«شــارك متطوعون من 
طــالب المــدارس والجامعــات فــي اإلســتجابة مــن خــالل 
توزيــع المســاعدات علــى العائــالت المتضــررة إمــا فــي 
شققهم المحطمة أو من خالل نصب الخيام كنقاط مركزية 
للمســاعدة. وشــوهد تالميــذ المــدارس يحملــون المكانــس 
إلزالــة الحطــام وشــظايا الزجــاج. وأثنى المشــاركون على 
التضامــن والعمــل التطوعــي الــذي خلــق جــواً إيجابًيــا فــي 
خضــم العــذاب. وعلّقــت إيمــان مــن الجميــزة قائلــة: »أود 
أن أقــول إننــي شــخصيا كنــت قــد فقــدت األمــل تماًمــا لكــن 
عندمــا جــاء الشــباب للمســاعدة فــي األيــام األولــى أعــادوا 
لــي األمــل.« لكنهــا أضافــت: »ســرعان مــا فقــدت األمــل 
ــى  ــة إل ــي إشــارة ضمني ــم إســتغاللنا« ف ــا ت مجــددا عندم
المحســوبية أثنــاء التدخــل. إســتخدمت عايــدة مــن مدينــة 
المدورالمثــل اللبنانــي الــذي يــدل علــى المحســوبية »كان 

هنــاك يــد و رجــل .«

أصبحــت المناطــق المتضــررة فــي بعــض األحيــان 
مســرحا« لإهمال والســرقة والبيروقراطية وعدم الكفاءة. 
قالــت كارل مــن المــدور: »فــي الليلــة األولــى  كانت جميع 
األبــواب مفتوحــة  لذلكوقعــت الكثيــر مــن الســرقات  وكنــا 
بحاجة إلى كل شــيء.«وأضافت ســونيا من نفس المنطقة: 
ــات«.  ــل عمــاّل الجمعي »تمــت بعــض الســرقات مــن قب
وحــول اإلهمــال أوضحــت أمــل مــن ســن الفيــل: »جــاء 

الجيــش بعــد أســبوعين لمســح األضــرار«.

المسرح اإلنساني أثناء التدخل اإلستجابة اإلنسانية الطارئة
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أفــاد مســح ســريع لـــ 55 مركــًزا للرعايــة الصحيــة األولية 
فــي بيــروت أن 37 بالمائــة منهــا قــد تضــرر. وأصيــب 
عاملــون صحيــون فــي 13 بالمائة منهــا فــي اإلنفجاروأقل 
مــن النصــف )47 بالمائــة( مــا زالــت قــادرة علــى تقديــم 
خدمــات صحيــة روتينيــة كاملــة. تضــّررت المستشــفيات 
والمــدارس ومؤسســات التعليــم العالــي والمواقــع الثقافيــة 
والتاريخية  مما أدى إلى تحول  الهالة الثقافية و الســياحية 
للمناطق الشــعبية فــي بيروت مثل مــار ميخائيل والجميزة 
ــة  ــا  أجــرت المنظمــات العامل ــة. كم ــى مناطــق منكوب إل
فــي اإليــواء تقييمــا« لإحتياجــات وحشــدت مــواد مقاومــة 
للبــرد  فــي حــالت الطــوارئ وســاعدت فــي اإلصالحــات 
)17(. كذلــك، أجــرى المجلــس الدنماركــي لالجئيــن مــن 
خــالل شــركائه المنفذيــن تقييمــات مســتمرة لإحتياجــات 
فيمناطق مختلفة منبيروت. شــمل  التقييم 909 أســر. أفاد 
89 بالمائــة مــن هــذه األســر التــي تمــت مقابلتهــا حاجتهــا 
الــى  المســاعدة بمــا فــي ذلــك الرعايــة الطبيــة والصحيــة. 
قالــت النســاء المتضــررات إنهــن بحاجــة إلى جميــع أنواع 

المســاعدات فــي أعقــاب اإلنفجــار مباشــرة.

ربطــت النســاء المتضــررات اإلهمــال بالتدخــل المتأخــر.
أوضحــت كارل مــن المــدّور: »كانــت الجمعيــات بطيئــة 
لذلــك بحثــت عبــر اإلنترنــت عــن جمعيــات إضافيــة 
فأصبــح  لدينــا منظمتان تعمالن في نفس الوقت.«التفســير 
المحتمــل للتدخــل المتأخــر في بعــض المناطق يرجــع إلى 
ســوء التخطيــط إلــى جانــب عــدم اإلســتعداد. وأوضحــت 
ــن  ــى أماك ــات عل ــزت الجمعي ــدور: »رّك ــن الم ســونيا م
معّينــة بينمــا كنــا نعيــش في الحــي المقابــل للمرفأ مباشــرة 
فجــاءت المســاعدات باإلتجــاه المعاكــس.«كان اإلنفجــار 
هائــال وغيــر مســبوق لدرجة أن منظمــات المجتمع المدني 
فوجئــت ولــم يكــن معظمهــا مســتعدا للتعامــل مــع كارثــة 
بهــذا الحجــم. قبــل اإلنفجــار رّكــزت منظمــات المجتمــع 
المدنــي علــى قضايــا المواطنــة وحقــوق المــرأة والتعليــم 
والتنميــة وليــس على المســاعدات الفوريــة أثناء الكــوارث. 
أدى عــدم وجــود تقييــم لإحتياجــات خــالل األيــام األولــى 
لإنفجــار إلــى تأجيل التدخل إلــى أن يتم تحديد اإلحتياجات 
بشــكل صحيــح. أوضــح أحــد ممثلــي المجتمــع المدنــي: » 
فــي الحقيقــة عّمــت الفوضــى فــي البداية. لهــذه األســباب و 
كمؤسســة رينيه معــوض قمنا في اليوميــن األولين بتوزيع 
الطعــام ثــم توقفنــا. قررنــا أننــا ل نريــد التوزيــع بعــد اآلن 
ــة  ــى إســتقرار األمــور ومعرف ــا حت ــر مــا لدين وإنمــا توفي
مــن هــم األشــخاص المحتاجيــن والتخطيــط علــى المــدى 

الطويــل«. 

فــي ظــل الحاجــة الماســة للحصول علــى مســاعدة فورية، 
قلّــل األشــخاص المتضــررون مــن أهميــة التقييمــات 
الســريعة كونهــم  مهتميــن بتلقــي المســاعدة الفوريــة أكثــر 
مــن مــلء الســتمارات. قالــت أمــل مــن ســن الفيــل إنهــا 
تكــره البيروقراطيــة  التي طبعت عملية تقييم اإلحتياجات: 
»إســتبيانات، إســتبيانات ...«. وذهب آخرون إلى أبعد من 
ذلــك متهميــن الشــباب المتطوعيــن بالكــذب عليهــم قائليــن 
ــذه  ــم ه ــون بتقيي ــوف تقوم ــر »س ــة دوائ ــب مؤسس بحس

اإلحتياجــات ولكــن لــن تزودونــا باإلحتياجــات«.  

مسح سريع لألضرار

 التدخل المتأخر

رد الفعل على آليات مسح األضرار

16-https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Lebanon%20
Flash%20Appeal%20FINAL%2014%20Aug%202020.pdf, 
accessed May 3, 2021.

17-https://www.unocha.org/story/lebanon-humanitarian-
response-continues-one-week-after-port-explosion, 
Accessed February 19, 2021.



كانــت خدمــات الدولة الفاشــلة أحد أســباب بطء اإلســتجابة. 
علــى ســبيل المثــال، أدى غيــاب مخطــط موحــد للمناطــق 
الريفيــة والحضريــة الفقيــرة مــن قبــل الحكومــة إلــى جعل 
توزيــع المســاعدات غيــر فعــال. مثــال« حاولــت منظمــات 
المجتمــع المدنــي  الحصــول علــى معلومــات أوليــة  عــن 
األشــخاص المتضرريــن مــن خــالل الحصــول علــى 
عناويــن المبانــي مــن البلديــات أو مــن المخاتيــر )ممثلــو 
المجتمــع المنتخبــون( ولكــن لــم يكــن الكثيــر منهــا متــاح.

أدى وجــود عــدد كبيــر جــًدا مــن منظمــات المجتمــع 
المدنــي مــع مجموعــات القطــاع الرابــع أيضــا التــي تضــم 
متطوعيــن عفوييــن فــي المناطــق المتضــررة إلــى زيــادة 
ــدور  ــة الم ــن منطق ــة. كارل م ــتجابة للفاجع ــد اإلس تعقي
ــن  ــر م ــا أكث ــرة زارتن ــار مباش ــد اإلنفج ــت: »بع أوضح
50 جمعيــة وإلتقطــوا الصــور وطرحــوا األســئلة. أخــذوا 
معلومــات خاصــة. ل نعــرف مــن شحذبأســمائنا ”.أعــرب 
العاملــون فــي المجــال اإلنســاني والنســاء المتضــرات عن 
خيبــة أملهــم بالمنظمات المبتدئــة التي ظهرت فجــأة خالل 
ــى  التدخــل وتفاخــر أعضائهــا معّرفيــن عــن أنفســهم عل
أنهــم مشــاركين نشــيطين فــي اإلســتجابة للطــوارئ مــن 
خــالل التالعــب بالصــور واإلبــالغ الــكاذب. علــى ســبيل 
المثال،إلتقــط بعــض العامليــن فــي هــذه المنظمات صــوًرا 
ألنفســهم بجــوار نافــذة أو بــاب تم ترميمه من قبــل آخرين. 
ووصفــت المتحدثــة بإســم التجمــع النســائي الديمقراطــي 
اللبنانــي هذه المنظمــات بأنها »منظمات طفيلية«. أعربت 
النســاء المتضــررات عــن خيبــة أملهــن بالــدور التدخلــي 
لمنظمــات المجتمــع المدنــي الــذي  إنتهــك خصوصيتهــن. 
أكــدت المقابــالت مع منظمــات المجتمع المدنــي أن بعض 
المجتمعــات المتضــررة كانــت حــذرة بشــأن دوافــع بعض 
منظمــات المجتمــع المدنــي. إســتخدمت هيــام  وهي عاملة 
فــي المجــال اإلنســاني مــن بشــارة الخــوري مثــاًل لبنانًيــا 
لوصــف المنظمــات الطفيليــة بـــ »شــوفيني  يــا منيــرة« 
ــل إمــرأة تدعــى  ــاع مــن قب ــن إنطب ــى تكوي فــي إشــارة إل
منيــرة تمــدح نفســها بنفســها. أعــرب ممثــل من أديــان عن 
موقــف مســتقل تجاه منظمات المجتمع المدنــي قائال:أعتقد 
أن المجتمــع المدنــي اللبنانــي يعانــي بالضبــط مــن نفــس 
المشــاكل التــي يعانــي منهــا المجتمــع بشــكل عــام أو التــي 
تعانــي منهــا الطبقــة السياســية. لســوء الحــظ، فــإن أولئــك 
الذيــن يبــرزون فــي هــذا المجتمــع المدنــي هــم قلــة قليلــة 
جــًدا وأحياًنــا ل يتــم قبــول هــذا الــرأي«. لقد مّيزت النســاء 
المتضــررات والعامليــن فــي المجــال اإلنســاني ومنظمات 
المجتمــع المدنــي بين منظمــات المجتمع المدنــي الصالحة 
والمنظمــات الخادعــة. وأشــادوا بمنظمات المجتمع المدني 
التــي لعبــت دوًرا مهًمــا في تخفيف العبء عن المجتمعات 
المتضــررة أثنــاء اإلســتجابة للطــوارئ  فــي حيــن إنتقــدوا 
بعــض المنظمــات ل ســّيما الناشــئة منهــا التــي ســارعت 
إلــى التســجيل لــدى الحكومة فــي أعقــاب اإلنفجار لتصبح 

مؤهلــة للحصــول علــى التمويــل.

كانــت التقاريــر عــن الوعــود الكاذبــة أثنــاء التدخل شــائعة. 
ــا  ــة: »عندم ــا قائل ــدور تجربته ــن الم ــونيا م ــاركت س ش
زارتنــي جمعيــة كنــت أبكي فقــال لي عندها  المســؤول«ل 
تبكــي ســونيا نحــن ســنتكفل بــكل شــيء«. ولكــن بعــد ذلك 

لــم يتصــل بــي أحــد.«

وعود كاذبة

المنظمات الطفيلية
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تنّوعــت روايــات المشــاركين حــول التمييــز في توزيع المســاعدات. تحّدث البعض بشــكل مباشــر عــن التمييزالممارس 
مــن قبــل الجيــش اللبنانــي والمواطنين اللبنانيين ضد الفلســطينيين والســوريين. تهــّرب آخرون مــن الحديث عن التمييز 
وفّضلــوا اللجــوء إلــى األمثــال اللبنانيــة التي قد تشــير أيًضا إلى المحســوبية في تقديم المســاعدة. وتحــّدث بعض العاملين 
فــي المجــال اإلنســاني ومنظمــات المجتمــع المدني عن التمييــز اإليجابي لصالح الســوريين. ومع ذلك فالالفــت هو  عدم 
ذكرالتمييــز ضــد المــرأة. ربمــا رضخــت و إعتــادت بعض النســاء المتضررات على  التمييز بين الجنســين الذي أصبح 

جــزء مــن هيكلهن الســلوكي بســبب األعــراف الذكورية المتجذرة  فــي المجتمع اللبناني.

 ذكر عامالن في المجال اإلنســاني التمييز ضد الالجئين الفلســطينيين والنازحين الســوريين وأشــار أحدهم إلى التمييز 
الــذي مارســه الجيــش اللبنانــي. فقالــت إيمــان مــن الجميــزة: »لــدّي موظفــون فلســطينيون وموظــف ســوري وجميعهــم 
تضــرر ولكنهــم واجهــوا تمييــًزا كبيــًرا. كان الجيــش يــوّزع علــى أســاس إبــراز بطاقــة الهويــة اللبنانيــة. » وأضافــت: 
“مــارس الجيــش التمييــز العنصــري و تلقــى البعــض المســاعدة فيما لــم يتلق اآلخــرون شــيئا« ». أمل من زقــاق البالط 
التــي وصفــت الجيــش بالخــط األحمــر أثــارت رد فعــل عصبــي مــن قبــل إيمــان مــن الجميزةالتــي قالــت: »الجيش ليس 
خطــا أحمــر نحــن خــط أحمــر«. أّكــدت هيــام وهي عاملــة في المجال اإلنســاني من بشــارة الخــوري حدوث ممارســات 
تمييــز ضــد الســوريين: »واجــه الســوريون فــي الكرنتينــا الكثيــر مــن التمييــز لدرجة أنهــم طــردوا من منازلهــم«. منى  
وهــي نازحــة ســورية تعيــش فــي المــدور ألمحــت إلــى التمييــز الممــارس مــن قبــل جيرانهــا. وأوضحــت: »أما بالنســبة 
للمســاعدات فقــد حصلنــاس علــى المســاعدة ولــم يحصــل آخــرون عليهــا خــالل المرحلــة األولــى بعــد اإلنفجــار. لقــد 
إنظلمــت. تطــرق  متحــدث بإســم منظمــات المجتمــع المدنــي بالتفصيــل الــى  التمييــز ضــد الســوريين وعــزا ذلــك إلــى 
الّتحيــز وكراهيــة األجانــب. »هنــاك الكثير من الالجئين في النبعة ولكن بســبب الوضع السياســي والتصورات المســبقة 
والوضــع فــي لبنــان والعالقــة مــع الســكان الســوريين كان ل بــد مــن حــدوث هــذه الّتحيــزات. لقــد قيــل أنــه فــي بعــض 
المناطق كان الناس يبلّغون عن وصول حافالت لالجئين ســوريين لتلقي المســاعدةولكن نحن لم نشــهد شــخصيا على 
ذلــك وكنــا نعمــل بشــكل يومــي فــي مناطــق بيــروت. لكــن من الصعــب شــرح الموقف الفعلي بســبب المفاهيــم الخاطئة 

الكثيــرة حــول هــذا األمــر وبســبب التحّيــز وكراهيــة األجانب بشــكل كبيرأيضا.«

فــي الواقــع أعــاد إنفجــار مرفــأ بيــروت إلــى األذهــان معانــاة الوضــع المــرّوع الــذي يعانــي منــه مــن وصفهــم المتحــدث 
بإســم جمعيــة حلــم بـــ »النــاس والمجتمــع والالجئيــن. »إمتــألت منطقــة اإلنفجار بالشــرطة والجيــش  وهــو أمر مخيف 
للغايــة ويســبب المشــاكل لبعــض األشــخاص الذيــن يخشــون اإلعتقــال رغــم أنهــم لــم يرتكبــوا أي خطــأ. علــى كل حــال 
يخــاف النــاس والمجتمــع والالجئــون كثيــرا مــن الشــرطة والجيــش اللبنانيين بســبب طريقة معاملتهــم وألن ممارســات 

التعذيــب وســوء المعاملــة واإلعتقــال العشــوائي والتعّســفي تشــّكل خطورة شــديدة لهــذه المجتمعات”)حلم(.

التمييز ضد النازحين السوريين والاجئين الفلسطينيين

التمـيـيز



علــى عكــس روايــة التمييــز ضــد الســوريين  زعــم حســن 
وهــو أحــد العامليــن في المجال اإلنســاني  قائــال: »وزعت 
بعــض الجمعيــات المســاعدات علــى الســوريين فقــط لذلك 
تواصلــوا ]الســوريون[ ببعضهــم البعــض للحصــول علــى 
المســاعدة. » كان من الممكن أن تثير مســاعدة الســوريين 

مشــاعر الظلــم لدى بعــض اللبنانييــن المتضررين.
ــة عــن أبعــاد  أن إدعــاءات   ــث ممثل ــي معــرض حدي و ف
المعاملــة التفضيليــة للســوريين قالــت األخيــرة : »ســمعنا 
ــم  ــه يت ــون أن ــن  يقول ــدان - مــن متضرري ــي  المي ــك ف ذل
مســاعدة  الســوريين ونســيان  اللبنانييــن الذيــن هــم  فــي 

أمــس الحاجــة للمســاعدة علــى ســبيل المثــال.« 
ــاعدة  ــي مس ــوبية ف ــم المحس ــف مزاع ــع، تكش ــي الواق ف
الســوريين عــن عقليــة تمييزية لدى بعــض اللبنانيين. منى 
وهــي نازحــة ســورية تعيــش فــي المــدور قالــت: » قالــوا 
جيرانــي المتواجــدون فــي نفس المبنى إن الســوريين كانوا 

يأخــذون المســاعدة«.

وتحــدث ممثــل عــن منظمــات المجتمــع المدني عــن تقييد 
المســاعدات  بســبب األمــوال المخصصــة التــي تبــّرع بها 
اللبنانيــون األثريــاء لمســاعدة مناطق معينة متضــررة من 
اإلنفجــار. »... هنــاك الكثيــر من األشــخاص األثرياءالذين 
يعيشــون فــي لبنــان ويريــدون تقديــم الدعــم. وذكــروا أنهــم 
ل يريــدون مســاعدة النازحيــن الســوريين أو أي نــوع مــن 
الجنســيات األخــرى بغــض النظــر عــن الديــن ». في حين 
دعمــت  تبرعــات اللبنانييــن األثرياء التضامن مع األشــقاء 
اللبنانييــن المتضررينفــإن الدعــم األحــادي الجانــب القائــم 
علــى الجنســية عــزز  فكرة عــدم اإلنصاف والشــمولية في 

المجال اإلنســاني. 

إدعاءات المحسوبية
في مساعدة السوريين

المحسوبية في مساعدة اللبنانيين

لقــد حققنــا فــي اإلدعــاءات التــي تفيــد بــأن المســاعدات تــم 
تســليمها بناًء على مناطــق ذات أولويــة محددة على مقربة 
مــن موقــع اإلنفجــار )الجميــزة ومــار مخايــل واألشــرفية( 
فــي حيــن أن المناطــق المتضــررة األخــرى مثــل خنــدق 
الغميــق لــم يتــم إدراجهــا على  قائمــة التدخــل ذات األولوية 
فــي البدايــة. وأدلــت أمــل وهــي عاملــة فــي المجــال 
اإلنســاني مــن زقاق البالط بشــهادتها حول تأثيــر اإلنفجار 
الــذي وقــع فــي خنــدق الغميــق والفقــر المتفشــي الــذي كان 
موجــوًدا قبــل اإلنفجــار: »أصبحــت منطقــة خنــدق الغمق 
منطقــة تعاني من كارثة نفســية.توفي زوجــي في اإلنفجار 
بســبب نزيــف داخلــي جراء الضغط. نقلناه إلى المستشــفى 
وتوفــي بعــد أربــع ســاعات. لــم ندفــع إيجــار المنــزل منــذ 
خمســة أشــهرواليومإتصل بي أحدهم وأخبرني أن زوجي 
إقتــرض منــه 1000 دولر ». أوضحــت المتحدثــة بإســم  
ــر المناطــق إهمــالً فهــي  أبعــاد: »... بالحديــث عــن أكث
ــل الجهــة  ــاوي  ب ــزة أو الجعيت ــا ول الجمي ليســت كرنتين

األخــرى مثــل خنــدق الغميــق.

نتائج متناقضة بشأن المساعدة
في المناطق المتضررة
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وأكــدت ســونا نــدرة الغــذاء فــي خنــدق الغميــق ولكــن أمــل 
قالــت عكــس ذلــك: »غــرق الخنــدق الغميــق بالمســاعدات 
ــة.«  ــذه المنطق ــا عــن ه ــاعدة إبتعدن ــا المس ــا أردن وعندم
وأضافــت أن جميــع ســكان خندق الغميق تلّقــوا إعانة مالية 
مــن ســماحة الّســيد علــي السيســتاني فــي العــراق. وكمــا 
تقــول: »نعــم الّســيد السيســتاني أعطــى لكل إنســان مليون 
ليــرة لبنانيــة  ســواء كان مســلما أو مســيحيا دون تمييــز«.  
أومــأت ســونا مــن خنــدق الغميــق برأســها موافقــة. ولكــن 
تســاءل حســن وهــو أحــد العامليــن فــي المجــال اإلنســاني 
عمــا إذا كان هنــاك مســيحيون فــي خنــدق الغميــق أصــال 
ألن األغلبيــة الســاحقة فــي هــذه المنطقــة هــي مــن الطائفة 
الشــيعية. أدى اإلنفجــار إلــى تنميــة التضامــن التقليدي بين 
العراقييــن مــن الطائفــة الشــيعية وإخوانهــم فــي الديــن فــي 

ــدق الغميق. خن

قالــت منظمــات المجتمــع المدنــي األخــرى أنهــا ل تملــك 
المــوارد الالزمــة للعمــل فــي بعــض المناطــق وإختــارت 
بــدلً مــن ذلك تقديم المســاعدة اإلنســانية للمناطــق األخرى 
التــي تضــررت بشــكل مباشــر مــن إنفجــار المرفــأ. »لــم 
نحــاول ألننــا ذهبنــا مرتيــن وزرنــا منزليــن ولكــن لــم تكن 
لدينــا القــدرة علــى فعــل المزيــد. لــو كانــت لدينــا القــدرة 
لربمــا كنــا سنســاعد هنــاك ولكــن علــى الصعيــد المالــي، 
كانــت مواردنــا محــدودة وكان الطلــب في الكرنتينــا وبرج 

حمــود مخيفــا« )لبنانيــون(.

وشــكلت القيــود المفروضــة علــى الوصــول الــى بعــض 
ــت  ــم المســاعدة. قال ــا أمــام تقدي ــاء عائق المناطــق و األحي
إحــدى النســاء اللواتــي تمت مقابلتهن إن منظمات المجتمع 
المدنــي الخاصــة بها لــم ُتمنــح اإلذن بزيــارة خندق العميق 
ــن  ــم بـــ »الممثلي ــن وصفته ــع م ــاوض م ــد التف ــى بع حت
الرئيســيين.« منى من بشــارة الخوري أوضحت: »حاولنا 
ــة  ــة لموافق ــا بحاج ــا كن ــق لكنن ــدق الغمي ــي خن ــل ف العم
األطــراف السياســية«. عندمــا ل يمنــح الحــزب السياســي 
المســيطرعلى منطقــة معينــة  حــق الوصــول و التحــرك 
الــى إحــدى المنظمــات يجــوز لهــذه األخيــرة أن تطلب من 
منظمــة  أخــرى تــم منحهــا اإلذن القيام بالعمــل نيابة عنها.
وجدنا أيًضا أن الشــبكات األحزاب السياســية التي تســيطر 
علــى مناطق معينة قد منحتمنظمات المجتمــع المدني ذات 
الطابــع السياســيحق الوصــول و التحــرك. قــد يفســر هــذا 
جزئًيــا كيــف تمكنــت بعــض  منظمــات المجتمــع المدنــي 
ــق دون  ــدق الغمي ــي الخن ــة سياســًيا مــن العمــل ف المنتمي

مواجهــة عقبــات.

 رّوت النســاء تجاربهــن الخاصــة حــول  التمييــز  أثنــاء 
عمليــات اإلغاثــة. قالــت جاكليــن من برج حمود: »نســعى 
للحصول على المســاعدةولكنهم ل يعطون من ليس لديهم 
أطفــال.« لكــن عايــدة مــن المــدور ألمحت إلى المحســوبية 
ــع  ــت وجمي ــوك فسيســجلونك أن ــي التســجيل: »إذا أحب ف
ــة مقدمــة  أفــراد أســرتك«.في الواقــع كان اإلنفجــار بمثاب
للكشــف عــن التمييــز الممــارس مــن قبل بعــض منظمات 
المجتمــع المدنــي  كمــا قالــت كارل مــن المــدور:« تلقــى 
بعــض األشــخاص مســاعدات والبعــض اآلخــر لم يحصل 
على أي مســاعدة« داخل المناطق ذات األولوية الجغرافية 
الواحــدة. لكــي نكــون منصفيــن  لــم يتمكــن البعــض مــن 
التســجيل ألنهــم أخلــوا منازلهــم فــور وقــوع اإلنفجــار كما 

أكــدت منــى النازحــة الســورية مــن المــدور.

المحدودية في القدرات

التمييز في التسجيل

وصــول  فــي  المتعلقــة  القيــود 
ت ا عد لمســا ا



طالــت وقائــع التمييز في  توزيع المســاعدات مجتمع الميم 
أيضــا« بحســب جمعية حلــم . في الواقع، عكســت وصمة 
العــار »المحــددة ثقافًيــا« الميــل إلــى إصــدار األحكام على 
مجتمــع الميــم مــن قبــل بعــض منظمــات المجتمــع المدني 
بنــاًء علــى أفــكار مســبقة وإســتبعاد فرصــة التعــاون معهم 
أو مــع الجمعيــات التــي تعنــى بهــم. عرض ممثــل من حلم 
تجربتــه  قائــال: » أول مــرة إتصــل بنــا أي شــخص كانــت 
بعــد أن بــدأ اإلتحــاد األوروبــي يقــول إنــه لن يقدم المــال إل 
إذا تــم تضميــن مجتمــع الميــم. لــم يتصــل بنــا أي أحــد مــن 
هــذه المنظمــات مــن قبــل ألنهــم ل يريدوننــا. واآلن بعــد 
شــهر واحــد علــى حــدوث أكبــر إنفجار فــي تاريــخ المدينة 
يقولــون لنــا يجــب أننتكاتــف. ل يمكننــا أن نثــق بهم أبــًدا«.

التمييز ضد مجتمع الميم
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ســردت بعض النســاء تجاربهن الخاصة في ســياق  ســوء 
المعاملــة  أثنــاء التدخــل. ونقلــت رنــدة من المــدور عن أحد 
العامليــن فــي المجــال اإلنســاني قوله لهــا: »أنتن شــّحاذات 

ومــا زلتن تطلبــن المزيد؟

كمــا وردت تقاريــر عــن مضايقــات وتهديــدات ضــد 
ــدت عمــل منظمــات  ــي المجــال اإلنســاني قّي ــن ف العاملي
المجتمــع المدنــي فــي مناطــق معينــة. أوضــح حســن وهو 
ــال: »الخارجــون عــن  ــي المجــال اإلنســاني قائ ــل ف عام
ــاذا يجــب  ــع المناطــق  فلم ــي جمي ــون موجــودون ف القان
ــي  ــال ل ــع. ق أخــذ  اإلذن؟ هــذه ســلطة بحكــم األمــر الواق
مســؤول فــي حركــة أمــل: »إذا أتيــت إلــى هذا المــكان مرة 
أخــرى فسأكســر رجليك«فــي إشــارة الىالخنــدق الغميــق. 
وأكــدت أمــل مــن زقــاق البــالط: نعــم قــام شــبان  بضــرب 
متطوعيــن مــن جمعيــة النجــدة الجتماعيةألنهــم يريــدون 
أخذالمســاعدات و توزيعهــا حســب أهوائهــم.« أظهــرت 
المقابــالت أن التحــرش ضدالعامليــن في المجال اإلنســاني 
ــو  ــن وه ــة. وأوضــح حس ــة معين ــى منطق ــم يقتصرعل ل
عامــل فــي المجــال اإلنســاني قائــال: »حتــى فــي الكرنتينــا 
رافقتنــي قــوات األمــن )الــدرك( لتوزيــع المســاعدات« مــا 
يشــير إلــى إنعــدام األمــن فــي تلــك المنطقة.تم اإلبــالغ عن 
أشــكال أخــرى مــن المضايقــات وروتممثلــة عــن المجتمع 
المدنــي قصــة عــن عاملــة في المجــال اإلنســاني تعّرضت 
لمضايقــات فــي الجعيتــاوي مــن قبــل رجــل طلــب منهــا 

الدخــول إلــى شــقته أثنــاء قيامهــا بعملهــا. 

سوء المعاملة والمضايقة

مضايقة العاملين
في المجال اإلنساني



تــم وضــع آليــات للتنســيق بغيــة  تحســين فعاليــة اإلســتجابة اإلنســانية و ضمــان المســاءلة والشــراكة لتقليــل اإلزدواجية  
تأمين  الكفاءة في اإلغاثة . كشــفت بياناتنا عن شــكلين رئيســيين للتنســيق أثناء التدخل: التنســيق بين منظمات المجتمع 

المدني والتنســيق مــع الحكومة.

وجدنا مبادرات مجزأة للتنسيق بين منظمات المجتمع المدني في شكل أعمال ترميم تكاملية وإحالة القضايا بشكل رئيسي. 
إســتندت أعمــال الترميــم التكامليــة إلــى تخصــص منظمــات المجتمــع المدنــي وتوزيــع المهــام بطريقة تكاملية. على ســبيل 
المثال،قامت إحدى الجمعيات  بإصالحاألبواب أو النوافذ المحطمة بينما قامتأخرى بطالء الجدران وتبليط األرضية. بالنسبة 
لإحالت،أوضحــت ممثلةعــن مؤسســة دوائــر: »كان األمــر أشــبه بإحالة الحالة إلى المنظمات غير الحكومية المتخصصة 
في نطاق معين. لقد واجهنا هذا في الجلســات النفســية واإلجتماعية عندما شــعرنا أن بعض المشــاركين بحاجة إلى المزيد 

مــن الجلســات المركــزة لذلــك وجهناهــم إلــى منظمــات غيــر حكوميــة أخــرى تعمــل فــي هــذا المضمــار.

كان هنــاك تنســيق مــع بلديــة بيــروت ومخاتيــر وبلديــات المناطــق المتضــررة والدفاع المدنــي لتحديد اإلحتياجــات وتكييف 
المســاعدات اإلنســانية وفًقــا لذلــك. بالتــوازي مــع ذلك، قامت منظمات المجتمع المدني بالتنســيق مع الجيش في المقــام األول 
للوصول إلى المناطق المقّســمة جغرافًيا. وأشــادت العديد من منظمات المجتمع المدني بتقســيم المناطق المتضررة من قبل 

الجيش لتســهيل اإلستجابة اإلنسانية.

نتائج المشاركة في آليات التنسيق

التنسيق بين منظمات المجتمع المدني

التنسيق مع الحكومة

18-https://www.unocha.org/our-work/coordination, accessed May 2, 2021.
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أعربــت العديــد مــن المنظمات عن خيبة أملها جّراءالبيروقراطية التي تســتلزم الحصول علــى إذن من الجيش للوصول 
إلــى المناطــق المتضــررة. و فــي معــرض ذلــك أشــار المتحــدث بإســم مؤسســة رينيــه معــوض إلــى نقص التنســيق بين 
جميــع أصحــاب الشــأن فــي مختلــف القطاعــات فــي لبنان ول ســيما الحكومــة. ويرى أن نقص التنســيق يرجــع إلى عدم 
وجــود إســتراتيجية مــن شــأنها حشــد الجهــود اإلنســانية بطريقة مخططــة.أدى عــدم التنســيق إلــى اإلزدواجيــة والتداخل  
مثــل تقديــم نفــس النــوع مــن المســاعدات لنفــس الســكان المتضررين بشــكل متكــرر من قبــل منظمات المجتمــع المدني 
المختلفــة ممــا أضعــف كفــاءة التدخــل اإلنســاني .قالــت هيــام وهــي عاملــة فــي المجــال اإلنســاني مــن بشــارة الخــوري: 
»ذهبــت للمســاعدة منــذ اليــوم األول وكنــا ننظــف المنــازل وكانــت الفوضــى عارمــة. لــم يكــن هنــاك تنســيق و لــم نكــن 
نعــرف مــاذا نفعــل«. نختتــم بإقتبــاس مــن المتحــدث بإســم جمعيــة حلــم الــذي لخــص الوضــع علــى النحــو التالــي: »... 
بصراحــة كانــت األمــور ســيئة للغايــة لدرجــة أننــي ل ألومهــا ]منظمــات المجتمــع المدنــي[ ألن األمــور ســيئة للغاية في 
لبنــان لكــن بعــض النــاس لــم يتمكنــوا مــن الحصول على أي شــيء ألنهــم لم يقوموا بتعبئة جميــع المعامــالت أو ألنهم ل 
يعرفــوا كيفيــة القيــام بذلك.وهــذه واحــدة مــن أكثــر التداعيــات المؤســفة لقلة التنســيق واألهم مــن ذلك عــدم دمج منظمات 

مثــل منظمتنا فــي المخطط التنظيمــي األكبر«)حلم(. 

جــرت تقييماتكثيــرة و متكررةلإحتياجات في وقــت واحد 
علــى األرض فــي أعقــاب اإلنفجــار و هــذا يوقــظ من جديد 
أهميــة وضــع آليــات لتقييــم اإلحتياجــات فــي بلــد منكــوب 
بالكــوارث. وصفــت ممثلــة عــن لجنة اإلنقــاذ الدوليــة تعّدد 
تقييــم اإلحتياجــات فــي أعقــاب إنفجــار مرفــأ بيــروت بأنــه 
ولـّـد »إجهــاد التقييــم«. كمــا أشــرنا ســابًقا كان النــاس فــي 
ــا  ــم بينم ــى التقيي ــس ال ــى المســاعدة ولي أمــس الحاجــة إل
أجــرت منظمات المجتمع المدني والمنظمــات الدولية غير 
الحكوميــة هــذه التقييمــات  لتحديــد األولويــات و التدخــل. 
كان لغيــاب التنســيق بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي على 
صعيد  تداعيات ســلبية على األشــخاص المتضررين مما 

أدى إلــى إنعــدام الثقــة تجــاه منظمــات المجتمــع المدنــي.

نقص ملحوظ في آليات التنسيق 

اإلزدواجية في مسح وتقييم اإلحتياجات

كانــت  األمــوال المحــددة أو المشــروطة ســبًبا للتضــارب 
فــي تقديــم  المســاعدات التــي قــد تســتخدم لســد حاجــات  
تغطيهــا منظمــات أخرى. أوضحت المتحدثة بإســم جمعية 
لبنانيونذلــك بالقــول : »علــى ســبيل المثــال أراد الكثيــر من 
المتبرعيــن توزيــع األدويــة فلــم نتمكــن مــن رفــض طلبهم 
ألن جميــع النــاس كانــوا بحاجــة إلــى كل شــيء. لقــد كانــت 
الكارثــة كبيــرة ». إضطــرت العديد من منظمات المجتمع 
المدنــي إلــى العمــل فــي وابــل مــن المجــالت ممــا أدى إلى 
إزدحــام فــي تقديــم المســاعدات مــن نفــس النــوع إلــى نفس 

المجتمعــات المتضررة.

وقــد ُذكــر أن المنافســة بين منظمات المجتمــع المدني كانت 
عائًقــا أمــام التنســيق حيــث حاولــت  العديــد منهــا تحصيــل   
مكانــة فــي المجال اإلنســاني لتوســيع فــرص جمــع األموال 
ــن  ــيق بي ــول أن التنس ــن الق ــة .يمك ــات المانح ــن  الجه م
منظمــات المجتمع المدني كان مشــتًتا وقائًما على مبــادرات 
ــة  ــاب إســتراتيجية وطني ــي غي ــة ف ــة وعفوي مجــزأة فوري
للتدخــل اإلنســاني فــي أوقــات األزمــات. بشــكل عــام يمكننا 
التعميم بأمان أن التنســيق بطريقة فعالة من خالل التخطيط 

اإلســتراتيجي وبيانــات التقييــم كان غائبا.

التبرعات المحددة أو المشروطة

المنافسة بين منظمات
المجتمع المدني

19-Minear, L., U. Chellia, J. Crisp, J. Macinlay and T. Weiss 
(1992). UN Coordination of the International Humanitarian 
Response to the Gulf Crisis 1990-1992, Thomas J. Watson 
Institute for International Studies, accessed April 4, 2021.
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تنــاول هــذا الموجز السياســي المســارات واآلليــات المعقدة 
للتدخــل  فــي أعقــاب اإلنفجــار ممــا أثــار تســاؤلت حــول 

اإلنصــاف والمســاواة فــي  النظــام المدنــي  فــي لبنــان.
بنــاًء علــى البيانــات  التــي تــم  جمعهامــن العمــل الميدانــي 

نوصــي بمــا يلــي: 

- إطــالق إتحــاد يجمــع  منظمــات المجتمــع المدنــي علــى 
مختلــف أنواعهــا وممثلــي الحكومــة من أجــل وضع خطة 
ــات  ــاني لألزم ــال اإلنس ــي المج ــن ف ــن الفاعلي ــيق بي تنس

المستقبلية.

ــات  ــي األزم ــال ف - وضــع خطــة  طــوارئ للتدخــل الفع
المســتقبلية وذلك بالتعاون مع وزارة الشــؤون اإلجتماعية.

- إنشــاء منتــدى يجمــع بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
والحكومــة إلشــراك بعضهمــا البعــض  فــي القضايــا 
المتعلقة باإلحتياجات والبرامج اإلنســانية للبلد  مع حرص  
المنظمــات المدنيــة علــى عــدم إســتفادة الدولة مــن ذلك كي 

تحــد مــن حركتهــا و حريتهــا.

- إنشــاء قاعــدة  بيانــات موّحدةتضــم معلومــات مــن جميــع 
ــع  ــاع الراب ــات القط ــي ومنظم ــع المدن ــات المجتم منظم
لتوحيــد اإلحتياجــات ونطــاق العمــل. باإلضافــة الــى نشــر 
تلــك البيانــات علــى مواقــع منظمــات المجتمــع المدنــي من 

أجــل الشــفافية ومشــاركة المعلومــات والمســاءلة.

-  التدريــب علــى اإلســتجابة للطــوارئ إلعداد العاملين في 
المجــال اإلنســاني للتعامــل مع األزمــات اإلنســانية المعقدة 

في لبنــان.

ــش  ــاء ســبل عي ــار التدخــل اإلنســاني الشــامل وبن - إعتب
مســتدامة بيــن النســاء والالجئيــن أولويــة. أكــدت النســاء 
المشــاركات علــى الحاجــة إلــى اإلعتمــاد علــى الــذات. قال 
عامــل إنســاني مــن زقاق البــالط: »نريد أن نعمــل. ل نريد 

أن نشــحد«.

- إنشــاء مرصد من قبل منظمات المجتمع المدني ووزارة 
الشــؤون اإلجتماعيــة لتلّقي الشــكاوى والتعامل مع المظالم 

المتعلقة بتوزيع المساعدات على المستضعفين.

الخاتمة والتوصيات
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نختتــم التقريــر بجملة منقولة عن  ســونيا من المــدور: »ل 
أمــل لــي في لبنــان لكنني لن أغادر لبنان ســنبقى صامدين. 
يتطلــع موجــز السياســة هــذا إلــى البناء علــى الحــل وإعادة 

األمل بين المهمشــين.«


