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اإلخفاق يف التكيف: املساعدات يف األردن ولبنان
جون بينيت )مستشار مستقل(

كثري من هيئات املساعدات يف لبنان واألردن تجد أنفسها عالقة يف منوذج غري مالئم باملرة من مناذج املساعدة 
وتعجز عن التخلص منها. 

حالة  عىل  املساعدات  آلليات  الكامل  ــرصُح  ال انهار  أن  بعد 
مبا  تسلحها  ضعف  اتضح  ما  رسعان  العامل،  يف  األخرية  الطوارئ 
متوسطة  البلدان  من  رين  املهجَّ السكان  لحاجات  للتصدي  يكفي 

الدخل. 

يف  أو  املضافات  يف  يقيمون  األردن  يف  الالجئني  غالبية  أنَّ  ومع 
املساكن املؤجرة، ميثل مخيم الزعرتي )أكرب مخيم لالجئني يف العامل( 
أكرب جهة منظورة ُتعنى »بإدارة« الالجئني السوريني يف األردن. لكنَّ 
ذلك املخيم يضم يف املقابل جميع األخطاء التي ميكن أن تلتصق 
الخروج  من  سكانه  متنع  األردنية  فالحكومة  الالجئني،  مبخيامت 
وتضع يدها عىل أوراقهم الثبوتية وتقيد حرية تنقلهم يف البالد، أما 
هيئات املساعدات فتتواطأ مع الحكومة الحتواء األزمة عن طريق 
تقديم املعونات. وكال الطرفني يجدان ارتباكاً وحريًة كلام تراشقت 
املنطقة  فتاريخ هذه  املخيم.  يف  املحبطني  السكان  عليهم حجارة 
حافل بالهجرة اإلقليمية ويرتبط الناس فيها بأوارص وطيدة تجعل 
سكان املخيم املتمتعني مبستوى عام جيد من التعليم غري قادرين 
أجل  من  طوابري  يف  ينتظرون  جعلهم  لقاء  »االمتنان«  إبداء  عىل 
الحصول عىل رغيف للخبز أو طرد غذايئ عالقني يف مكان تعصف 

به األتربة والغبار عىل الحدود السورية-األردنية.

الحلول لكنها  الواضحة عن منظامت عندها  وهناك بعض األمثلة 
تختلق املشكالت. ففي لبنان، يتمثل العبء األكرب عىل السكان يف 
العمل.  فرص  بانخفاض  سوءاً  تزداد  التي  املنازل  إيجارات  ارتفاع 
ورغم انعدام األمن الغذايئ لالجئني عىل العموم، يتلقى الالجئون 
األغذية  برنامج  من  شهرياً(  أمريكياً  دوالراً   27( نقدية  قسائم 
القسائم ال تغطي إال جزءاً صغرياً من حاجات  العاملي، لكنَّ تلك 
الغذاء الفعلية ألشخاص اعتادوا عىل إنفاق أكرث من ذلك بكثري يف 
بدالً  الغذائية،  والقسائم  الرضورية.  الحاجات  عىل  الواحد  الشهر 
من  واحدة  متثل  الحياة،  إلنقاذ  ٌل  تدخُّ أنَّها  عىل  استخدامها  من 
“اسرتاتيجيات التكيف” التي قد يلجأ إليها الالجئون، فال غرابة أن 
يباع ما تصل نسبته إىل 40% من هذه القسائم بدالً من استبدالها 
للحصول عىل املواد الغذائية. ويف هذه املرحلة من األزمة بالذات، 
املواد  يف  أو  الغذاء  يف  بأزمة  األرسية  املوارد  استنزاف  يتعلق  ال 
التي ال  الشهرية  الغذائية  القسيمة  بقدرة  أن نسلم  أما  الغذائية. 
تتعدى قيمتها اإلسمية 27 دوالراً أمريكياً عىل تغطية النفقات فهذا 
غ تلك املخاطرة املكلفة التي تستنزف إدارتها املوارد املالية  ال يسوَّ

والبرشية معاً.

االصطفاف  إىل  الناس  األقل، يضطر  الواحد عىل  الشهر  وملرتني يف 
الغذائية  للحصول عىل قسامئهم  الطوابري  يف 
القدم يف  كرة  أو يف مالعب  املستودعات  يف 
املركز الحرضية حيث ُتوزع عليهم حزمة من 
األمم  مفوضية  )من  الغذائية«  غري  »املواد 
املتحدة السامية لالجئني( والقسائم الغذائية 
والتربعات  العاملي(  األغذية  برنامج  )من 
العينية من دول الخليج العريب ومن األفراد. 
متنع  بطريقة  التسجيل  عملية  ُصممت  وقد 
حساب  عىل  كــان  ذلــك  أن  ولــو  االحتيال 
القسيمة  املستفيد  يأخذ  ثم  واملال.  الوقت 
الغذائية إىل أحد املتاجر املعتمدة الخاضعة 
»لرصد« أحد موظفي هيئة املساعدة لضامن 
عدم رصف القسيمة الغذائية إال عىل املواد 
معجون  عىل  مثاًل  رصفها  من  بدالً  الغذائية 
األسنان أو الشامبو أو الشوكوالتة. ويف حالة 
مخالفة املتجر للقواعد أو تكرار مخالفته لها، 
ُيعاقب بإلغاء اسمه من قامئة املتعاقد معهم 
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الجئون سوريون يقفون عىل طابور املواد اإلغاثية يف مخيم الزعرتي، األردن. 
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أنه  عىل  املتاجر  أصحاب  من  كثري  إليه  ينظر  تجاري  مرشوع  يف 
مدر للربح.

عىل  اقتصادياً  الورقية قطاعاً  الغذائية  القسائم  استقطبت  وحتاًم، 
املستوى األصغر خاصاً بها. والعملية الحسابية بسيطة: فلو فرضنا 
إىل  أمريكياً  دوالراً   20 لقاء  الغذائية  القسيمة  باع  املستفيد  أنَّ 
الوسطاء )وهم عادة خارج موقع التوزيع( ثم باعها الوسطاء إىل 
بها صاحب  استبدل  ثم  أمريكياً  دوالراً   23 بقيمة  املتجر  صاحب 
يعني  فهذا  أمريكياً  دوالراً   27 وهي  لها  اإلسمية  القيمة  املتجر 
مليون  يقدر بعرشين  مالياً  وتداوالً  رائجة وكبرية  تجارة  لدينا  أنَّه 
دوالر أمرييك شهرياً. ومن هنا، جاءت املساعي ملنع تلك الصفقات 
القسائم  من  بدالً  اإللكرتونية  البطاقة  نظام  بإحالل  املشبوهة 
للمواد  نسبية  مساهمة  البطاقة  تتضمن  بحيث  الورقية  الغذائية 
تلك  الوسطاء  سيستهدف  كيف  نعرف  ال  أننا  ومع  الغذائية.  غري 

البطاقة الجديدة فنحن نعلم يقيناً أنهم سيفعلون ذلك.

التوزيع  من  االنتقال  إىل  املتحدة  األمم  تستعد  ذلك،  غضون  ويف 
استضعافاً«.  »األكرث  األرس  بتحديد  املستهدف  التوزيع  إىل  العام 
وهذا الهدف املنشود يكاد يتغري يومياً نتيجة ارتفاع عدد األشخاص 

الذين يخلون خيمهم عىل اعتبار أنهم مل يتوقعوا املكوث فيها ألكرث 
من بعضة شهور قبل العودة إىل أوطانهم. أما أرس الطبقة املتوسطة 
الذين وصلوا يف السيارات املريحة فرسعان ما يتبني لهم أنهم بدأوا 
الظاهري  التناقض  يبدو  هنا  ومن  برسعة،  مدخراتهم  يستنزفون 
غذايئ  طرد  لطلب  كاملرسيديس  فارهة  سيارة  يف  أرسة  قدوم  عند 

أو قسيمة غذائية.

من املؤكد أنه ال جدوى ُتنتظر من امليض يف االستفاضة بالحديث 
الغذائية  والطرود  الغذائية  للقسائم  العالية  التكاليف  عن 
واملعونات غري الغذائية والعوامل اللوجستية يف التوزيع يف بلد تكرث 
املقصود  التعامي  فهو  الواضح  األمر  أما  الالزمة.  التموينيات  فيه 
من جانب الجهات املانحة وهيئات املساعدات العالقة يف منظومة 
الشكليات  أزيلت  الالجئني. وإذا ما  منطية متكررة من مساعدات 
غري الرضورية »لصناعة« املساعدات عىل أرض الواقع، قد يتمكن 
الالجئون السوريون من استالم ما ال يقل عن ضعفي املبالغ املالية 

يف عملية بسيطة لتسليم املعونات النقدية.

جون بينيت Jon.Bennett@dsl.pipex.com مستشار مستقل

أبعاد العنف القائم عىل النوع االجتامعي املامرس ضد الالَّجئني السوريني يف 

لبنان
غيداء عناين

االجتامعي،  النوع  القائم عىل  والعنف  الجنيس  العنف  ارتفاع مستويات  السورية عىل  األزمة  أثر  تقييامت  تشري 
وأمام  البقاء.  أجل  من  والجنس  الحميم  الرشيك  جانب  من  والعنف  واالعتداء  االغتصاب  انتشار  تزايد  ويالحظ 

الهيئات اإلنسانية حاجة ماسة للعمل معاً للتعامل مع ذلك التوجه.

يف أوقـات النِّـزاع، يتأثـر الجميـع بالعنـف. لكـنَّ النسـاء والبنـات 
عـىل وجـه الخصـوص يتعرضـن ملخاطـر أكـرب ألنـواع مختلفة من 
العنـف، منهـا: العنـف الجنـيس والقائـم عـىل النـوع االجتامعـي 
نتيجـة غيـاب الحاميـة االجتامعيـة وعـدم القـدرة عـىل الحصـول 
عـىل الخدمـات بأمـان. ويف حـني هنـاك إقـرار كبـري بـأنَّ العنـف 
الجنـيس ميثِّـل سـالحاً ُيسـتخدم يف الحـروب، هنـاك منـاذج أخرى 
فيهـا  مبـا  النزاعـات  خـالل  النسـاء  ضـد  ُيرتكـب  الـذي  للعنـف 

العنـف األرسي واالسـتغالل الجنـيس والـزواج املبكـر.

رت مفوضيـة األمـم املتحـدة  يف أوائـل سـبتمرب/أيلول 2013، قـدَّ
بقرابـة  لبنـان  يف  السـوريني  الالَّجئـني  عـدد  لالجئـني  السـامية 
ريـن يف ازديـدا.  720003 الجـئ والجئـة ومـا زالـت أعـداد املهجَّ

تقييـامت  والدوليـة  املحليـة  املنظـامت  مـن  كثـري  أجـرت  وقـد 
رسيعـة للوقـوف عـىل فهـم أوضـح حـول جسـامة األزمـة وأثرها 
التـي  املشـكالت  ومـن  لبنـان.  يف  السـوريني  ريـن  امُلهجَّ عـىل 
حددتهـا تلـك التقييـامت: االكتظـاظ وعـدم كفايـة الحصـول عىل 
الخدمـات الرئيسـية وارتفـاع أجـور السـكن والغـذاء واملنافسـة 
يف  أيضـاً  التقييـامت  وسـاعدت  للعمـل.  محـدودة  فـرص  عـىل 
تحديـد النسـاء واألطفـال عـىل أنهم مـن الفئات األكرث اسـتضعافاً 
أو  مـا  عمريـة  فئـة  أو  معـني  جنـس  إىل  االنتـامء  أسـاس  عـىل 
بسـبب الوضـع االجتامعـي. وقـد سـلط ذلـك الضـوء بـدوره عىل 
ارتفـاع مسـتويات العنـف الجنـيس واملـامرس عـىل أسـاس النـوع 
االجتامعـي بـني الالَّجئـني ما يدعـو املنظامت اإلنسـانية إىل العمل 
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