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دور املجتمعات املضيفة يف شامل لبنان
هيلني ماكريث

ار شاميل لبنان إىل أنَّ الدور الذي ميثله املجتمع املضيف وتبنيِّ  القدرة املحلية  تشري الدراسات التي أُجريت يف عكَّ
الجيدة التي ينبغي البناء عليها لتشجيع املشاركة والتمكني املتحرضين يف املستقبل.

هنــاك مشــكلتان تؤرقــان االســتجابة للوضــع يف املجتمعــات 
املضيفــة اللبنانيــة إزاء حضــور الالجئــني الســوريني. تتمثــل أوالهام 
يف التوتــر القائــم عــىل االختيــار بــني االســرتاتيجيات قصــرية األمــد 
األمــد  قصــرية  فاالســرتاتيجيات  التَّهجــري،  إزاء  األمــد  وبعيــدة 
تركــز عــىل االســتجابات لحــاالت الطــوارئ باســتثناء املجتمــع 
املضيــف أمــا االســرتاتيجيات عــىل املــدى البعيــد فهــي مقاربــات 
ــة عــىل أنهــا مــن الفئــات الســكانية  ــج هــذه الفئ “إمنائيــة” تعال
“املســتضعفة”. أمــا األمــر الثــاين فيخــص الخالفــات بــني الفاعلــني،  
الحكوميــني عــىل الخصــوص وغــري الحكوميــني، مــن ناحيتــي 
اإلدراك واملناهــج التــي يتبعونهــا بشــأن مــا إذا كان يجــب النظــر 
بجديــة إىل الفاعلــني يف املجتمــع املضيــف عــىل أنهــم قنــاة 
ــم عــىل  ــل املســاعدات أم النظــر إليه ــادرة عــىل توصي ــة ق ن ممكَّ

ــتضعفة. ــات مس ــم فئ أنه

فاملجتمعــات املضيفــة متثِّــل دوراً مهــاًم ال ُيســتهان به يف مســاعدة 
الالجئــني الســوريني بعــد أن اتخــذت الحكومــة اللبنانيــة قرارها يف 
عــدم إقامــة مخيــامت لالجئــني الســوريني عــىل أراضيهــا. وتتخــذ 
املســاعدات أشــكاالً عــدة. فعــىل ســبيل املثــال، يســتضيف األفــراد 
املضيفــون الالجئــني مبــارشة يف بيوتهــم، ويف مثــل هــذه الحــاالت 
يكــون املضيفــون إمــا مــن أفــراد عائلــة الالجئــني أو مــن معارفهــم 
بــل قــد يكونــون غربــاء متامــاً عنهــم. وهنــاك مــن األفــراد الذيــن 
فرَّغــوا بيوتــاً إلســكان الالجئــني دون أي أجــرة، وهنــاك مــن 
ــض رســوم االســتئجار أو قبــل التأخــريات  أصحــاب البيــوت مــن خفَّ
يف الســداد، وقــدم أفــراد آخــرون أمــواالً بســيطة كقــروض لالجئــني 
لتغطيــة املرصوفــات اليوميــة، كــام قــدم غريهــم لالجئــني غربــاء 

عنهــم األثــاث واملالبــس والعاملــة وكميــات كبــرية مــن املــال.

املجتمعــات  بهــا  اســتقبلت  التــي  العفويــة  الطريقــة  هــذه 
املضيفــة الالجئــني وقدمــت لهــم املســاعدات تذكرنــا مبــا حــدث يف 
املجتمــع األلبــاين املضيــف خــالل األزمــة األقــل طــوالً يف كوســوفو 
عــام 1999، وهــذه التجربــة مــا يجــب إدخالــه إىل االســرتاتيجيات 
التنمويــة بعيــدة األمــد. وينبغــي أن ال ننظــر إىل املجتمعــات 
ــة مســتضعفة بحاجــة للمســاعدة  ــا مجــرد فئ ــة عــىل أنه املضيف
نــني مفيديــن  بــل يجــب أن نــدرك أيضــاً أنَّهــا متثــل فاعلــني ممكَّ
لهــم القــدرة عــىل توليــد املبــادرات املجتمعيــة املتامســكة. 
ــب  ــف فيج ــع املضي ــور املجتم ــرياً يف منظ ــك تغي ــيتطلب ذل وس

عليــه أن ينظــر بطريقــة أكــرث دقــة إىل قدراتــه الذاتيــة جنبــاً إىل 
ــب مــع نقــاط ضعفــه.  جن

 كيف تعمل املجتمعات املضيفة؟ 
ــوريون  ــون الس ــا الالجئ ــل عليه ــي حص ــاعدات الت ــم املس معظ
ــادالت  ــالل التب ــن خ ــاءت م ــان ج ــف يف لبن ــع املضي ــن املجتم م
يقدمــه  الــذي  اإليــواء  دعــم  ومــع  الشــخصية.  والتعامــالت 
ــس  ــق التعاطــف اإلنســاين، لي ــن منطل ــم م ــاء عنه ــراد للغرب األف
ــراد األرس  ــني عــىل أف مــن الــرضوري أن تقتــرص مســاعدة اللبناني
الســورية أو معارفهــم، بــل متثــل الصــالت الوثيقــة النســبة األكــرب 
ــد أي اتجاهــات  ــن املمكــن تحدي ــس م ــدم. ولي ــم املق ــن الدع م
عامــة بشــأن مــن يقــدم الدعــم. فاللبنانيــون رجــاالً ونســاًء غنيهــم 
وفقريهــم، أرسهــم وأفرادهــم جميعــاً يســاهمون يف تقديــم 
املســاعدات. وبالطبــع، ال بــد مــن مالحظــة أنَّ هنــاك أفــراداً 
ــني  ممــن يســتفيدون مــن األوضــاع باســتغالل اســتضعاف الالجئ
ــدة. ــور زهي لونهم بأج ــغِّ ــوت أو ُيش ــرة البي ــم أج ــون عليه فريفع

عــىل  ل  يتشــكَّ جــزيئ  اقتصــاد  مثــة  أيضــاً  هنــاك  وباملقابــل، 
ــني لقســائم الحصــص  ــع الالجئ ــة مــن خــالل بي مســتويات محلي
الغذائيــة أو املســاعدات الطبيــة التــي يحصلــون عليهــا مــن أجــل 
تأمــني أجــور الســكن أو النقــد الــالزم لتوفــري الحاجــات األخــرى. 
ووصفــت بعــض األمهــات ممــن يعشــن يف الخيــم يف أرض خــارج 
بلــدة حلــة أوضاعهــن قائــالت إنَّهــن كــنَّ يبعــن الحفاضــات التــي 
يســتلمنها كمســاعدة مــن مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية 
ــرى  ــرأة أخ ــت ام ــتئجار األرض. وتحدث ــرة اس ــع أج ــني لدف لالجئ
ــذي تســتلمه مــن القســائم  ــا تقــدم الطعــام الفائــض ال عــن أنه
الغذائيــة مــن مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لالجئــني جريانهــا 
ــا بعــض  ــاء حــامم ويف تقدميهــم له ــاً ملســاعدتهم لهــا يف بن امتنان
ــدى  ــون ل ــن دي ــم م ــا عليه ــداد م ــرون إىل س ــأ آخ ــال. ويلج امل
ــام  ــاً نظ ــوح أيض ــظ بوض ــبوعي. ويالح ــاس أس ــىل أس ــر ع املتاج
تغيــري الوظائــف بــني العمــل املهــرة واملعلمــني. وهــذه التعامــالت 
ــايرة  ــدة يف مس ــم مفي ــني ومضيفيه ــني الالجئ ــاق ب ــرية النط صغ
بعضهــم بعضــاً وتؤكــد أيضــاً عــىل أهميــة التجــارة “الحــرة” 
الكرميــة لالجئــني وعــىل أهميــة دور املجتمــع املضيــف يف توفــري 
املســاعدات بقبــول الالجئــني يف الحيــاة االقتصاديــة غــري الرســمية 

ــي. ــع املح يف املجتم
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ــتضيفون  ــون املس ــع اللبناني ــرضوري أن يتوق ــن ال ــس م ــاً، لي ثاني
للعائــالت الســورية أي يشء مقابــل دعمهــم الــذي يقدمــوه. بــل 
ــع كثــري مــن اللبنانيــني عــن قبــول أي مقابــل للدعــم  بالفعــل، يرتفَّ
ــاه  ــانياً تج ــاً إنس ــك واجب ــم ذل ــن عمله ــه معتربي ــذي يقدمون ال
الالجئــني. ومــع ذلــك، يظهــر أنَّ هنــاك نوعــاً مــن اقتصــاد الهدايــا 
يظهــر مــع توقــع كثــري مــن اللبنانيــني الذيــن يقدمــون املســاعدة 
حصولهــم عــىل يشء يف املقابــل مــن الســوريني يف يــوم مــا يف 
املســتقبل، وهنــاك تفهــم متبــادل بــني الجانبــني أن ذلــك ســوف 
يحــدث مــن مبــدأ أنَّ الحيــاة إمنــا هــي ديــن وســداد. وبالنســبة 
لالجئــني الســوريني، كثــري منهــم يشــعر بعــزة النفــس التــي تدفعــه 
إىل بــذل مــا يتســّلمه مــن مســاعدات للتعبــري عــن االمتنــان 
لآلخريــن عــىل مســاعدتهم لــه. ونتيجــة لذلــك، ُينشــئ الســوريون 
األفــراد دون إرادة منهــم عبــئ ديــن أو التــزام يســتغرق ســداده 

ســنوات وســنوات.

وثالثــاً، هنــاك عــدد كبــري مــن شــبكات املســاعدات التــي نشــأت 
بــني النســاء. فكثــري مــن أرس الالجئــني يغيــب عنهــا الرجــال 
ــىل  ــن ع ــري قادري ــون وغ ــم معاق ــال فمعظمه ــا رج وإذا كان فيه
العمــل، وغالبــاً مــا تقــدم اللبنانيــات املســاعدة لتلــك األرس. ومــع 
ــة  ــن البلدي ــة ضم ــف يف الحكوم ــويل النســاء للوظائ ــدر ت ــه ين أنَّ
ــوت أو  ــات للبي ــا تكــون النســاء صاحب ــاً م ــان، غالب يف شــامل لبن
مســؤوالت عــن شــؤون منازلهــن أو أرامــل أو لهــن أزواج يعملــون 

يف دول الخليــج العــريب. وغالبــاً مــا تعمــد تلــك النســاء إىل تأجــري 
مــكان يف خــارج البيــت أو يف التســوية عنــد القــدرة عــىل ذلــك. 

ــود  ــكار وج ــف يف ع ــع املضي ــه املجتم ــذي يقدم ــم ال ــنّي الدع يب
ــاه  ــاه رف ــي تج ــم األخالق ــانية والفه ــوده روح اإلنس ــع تس مجتم
الالجئــني، ويبــني ذلــك أيضــاً التوجــه االســتباقي للبنانيــني ويشــري 
إىل الروابــط القوميــة التــي تجمــع املجتمَعــني )مــع أنَّ تلــك 

ــاً(. ــة ديني ــات املختلف ــني الفئ ــوم ب ــد ال تق ــط ق الرواب

تقديم مساعدة إىل املجتمعات املضيفة
لقــد فتــح املضيفــون اللبنانيــون بيوتهــم أمــام الالجئــني الســوريني 
املنظــامت  تقدمهــا  التــي  الرميــة  املســاعدات  إطــار  خــارج 
غــري الحكوميــة لالجئــني. ومنــذ البــدء، كان املجتمــع اللبنــاين 
“املضيــف” ُينَظــر إليــه عــىل أنــه ميثــل جامعــة مســتضعفة مــع 
أنــه اســُتثني لدرجــة كبــرية مــن عمليــة التخطيــط املوجهــة 
بالطــوارئ املعنيــة بالالجئــني. وحاليــاً، ُينظــر إىل تلــك املجتمعــات 
ليــس عــىل أنهــا مســتضعفة فحســب بــل عــىل أنهــا جــزء ال يتجــزأ 
ــه  ــه عــىل أنَّ ــذي ُينظــر إلي ــد األمــد ال مــن املنهــج “اإلمنــايئ” بعي
ــوريني  ــني الس ــة الالجئ ــع أزم ــل م ــو التعام ــل نح ــق األمث الطري
ــام  ــة لع ــة السادس ــتجابة اإلقليمي ــة االس ــن خط ــة. وتتضم ل املطوَّ
الدعــم  واإلمنائيــون  اإلنســانيون  الفاعلــون  م  يقــدِّ أن   2014
املجتمعــات املحليــة والســلطات بنشــاطات متــس عــدة مجــاالت 

نساء سوريات يطبخن معاً يف مسجد ُحّول إىل مضافة لالجئني يف عرسال، شامل لبنان. 2012
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مثــل املــاء واإلصحــاح واللُّحمــة االجتامعيــة والصحــة والتوظيــف.1 
ــني  ــة الفاعل ــي بأهمي ــودة الوع ــادرات املقص ــذه املب ــح ه وتوض
املحليــني الذيــن ميثلــون دور العنــارص الفاعلــة االجتامعيــة يف 

ــم. ــدم إقصائه ــن ضورة ع ــاًل ع ــني فض ــم الالجئ دع

هنــاك خطــط مثــل الربنامــج الرائــد املشــرتك بــني األمــم املتحــدة 
اللبنانيــة،  املضيفــة  املجتمعــات  لدعــم  اللبنانيــة  والحكومــة 
ومــا زالــت تلــك الخطــط تؤطــر املجتمعــات املضيفــة عــىل 
ــاك  ــك، هن ــع ذل ــة”. وم َن ــا “ممكَّ ــىل أنه ــتضعفة” ال ع ــا “مس أنه
أمثلــة عــىل الخطــط التــي تتوجــه نحــو إدامــة الدعــم وتضمينــه 
ــري  ــامت غ ــدى املنظ ــاعدت إح ــد س ــة. وق ــات املضيف يف املجتمع
ــة  ــوت اللبناني ــد البي ــق ألح ــم ملح ــة يف ترمي ــة البولندي الحكومي
املضيفــة بحيــث يصبــح قابــاًل إلضافــة عائلــة لالجئــني وذلــك ببنــاء 
حــامم ومطبــخ ومدخنــة ونوافــذ وأبــواب فيــه. واملهــم يف األمــر 
ــاء  ــة البن ــت مــع صاحب ــة تعامل أنَّ هــذه املنظمــة غــري الحكومي
وليــس مــع الالجئــني. وهنــاك أيضــاً منظــامت غــري حكوميــة 
ــع  ــات  م ــذ مرشوع ــة( تنف ــكار للتنمي ــبكة ع ــل ش ــة )مث محلي
ــدرات  ــاء ق ــي بن ــي ترم ــرأة الت ــني امل ــات متك ــة ومرشوع البلدي

ــي. ــع املح املجتم

سابقة ميكن االستفادة منها؟
ــف  ــة نص ــر قراب ــام 1999، ُهجِّ ــوفو ع ــي كوس ــة الجئ ــان أزم إّب
مليــون الجــئ إىل ألبانيــا، لكــنَّ تلــك األزمــة كان لهــا أثــر يف تحويل 
مســار املجتمــع املــدين يف ألبانيــا وتعزيــز الروابــط بعيــدة األمــد 
ــني  ــني لالجئ ــكان لرتحــاب االلباني ــني والكوســوفيني. ف ــني األلباني ب
وعرضهــم الســكن والغــذاء والتعليــم والخدمــات االستشــارية 
ــني  ــني الفئت ــد الثقــة ب ــر يف تولي ــني أث ألكــرث مــن 70% مــن الالجئ

الســكانيتني بــل  أثــر ذلــك أيضــاً تأثــرياً كبــرياً عــىل املجتمــع املــدين 
والحكومــات املحليــة. ومنــح ذلــك األلبــان حســاً بالتمكــني اســتمر 

إىل مــا بعــد األزمــة.

ــة  ــري الحكومي ــامت غ ــت املنظ ــوفو، مثل ــي كوس ــة الجئ ويف حال
ــد األرس املضيفــة وســاعدت عــىل  ــة دوراً حاســاًم يف تحدي األلباني
الربــط بينهــم وبرامــج مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لالجئــني، 
وأقامــت الســلطات املحليــة دور اإليــواء الجامعيــة. وعــززت هــذه 
ــح  ــف رشائ ــني مختل ــل ب ــة والتواص ــن الثق ــة م ــود التعاوني الجه
املجتمــع وســاهمت مبــارشة يف رفــع مســتوى اللحمــة االجتامعيــة 

وتعزيــز القــدرات املحليــة.

ــة  ــات املضيف ــن دور املجتمع ــر م ــي تظه ــية الت ــألة الرئيس فاملس
ــة  ــتجابات املحلي ــايل لالس ــع الح ــا إذا كان الجم ــي م ــان ه يف لبن
ــدرات  ــاء الق ــج بن ــم برام ــة ســوف ُيله ــة لألزم ــة والدولي والوطني
عــىل املســتوى املحــي. ويف حــني أنَّ التأســيس عــىل املســاعدات 
التــي يقدمهــا املجتمــع املضيــف قــد ال يخلــو مــن املشــكالت نظراً 
ــدرات  ــتهانة بق ــن االس ــة، ال ميك ــري الدامئ ــة غ ــا املؤقت إىل طبيعته
املجتمــع املضيــف يف تعزيــز اللحمــة املجتمعيــة املســتقبلية 
واملشــاركة املدنيــة. مــا ينبغــي فعلــه هــو تغيــري طريقــة النظــر 
إىل املجتمــع املضيــف نفســه بحيــث ُينظــر إليــه عــىل أنــه يتمتــع 

ــو كان مســتضعفاً. ــك ول ــق ذل بالقــدرات عــىل تحقي
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نشطاء الالجئني يف لبنان يسعون إىل مزيد من املشاركة يف جهود اإلغاثة
فرانسيس توبهام سمولوود

هناك طاقم من الالجئني السوريني املثقفني من الطبقة الوسطى ممن كرّسوا جهودهم يف تحسني ظروف السوريني 
يف بالدهم ويف لبنان وهم يبنون بذلك مجتمعاً مدنياً يف املنفى، لكنَّهم يواجهون عوائق يف تعزيز حضورهم وتحسني 

مستوى فعاليتهم. 

هنـاك مـن بـني الالجئـني السـوريني فئـة ال ُيسـتهان بهـا مـن 
مثقفـي الطبقـة الوسـطى وممـن تركـوا التعليـم واتخـذوا مـن 
املسـاعدة  تقديـم  يف  ملتزمـون  وهـم  لعيشـهم  مكانـاً  لبنـان 
لالجئـني املحتاجـني ويف املسـاهمة يف إعـادة بنـاء سـوريا. ومـع 

ذلـك، ميكـن تعزيـز طاقاتهـم لتحقيـق آثـار أكـرب. 

“ال ميكنـك أن تفعـل لسـوريا شـيئاً كثـرياً وأنـت يف الخـارج”. 
هـذا مـا يقولـه أحـد نشـطاء الالجئـني الذيـن التقيـت بهـم يف 
املبـادرات لدعـم  البعـض يشـارك يف عـدد مـن  بـريوت. وكان 
عـىل  تضمنـت  لبنـان  ويف  بلدهـم  يف  السـوريني  بلـده  أبنـاء 
سـبيل املثـال: جمـع الغـذاء واملـواد غـري الغذائيـة وتوزيعهـا 

http://www.aub.edu.lb
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Syria-rrp6-full-report.pdf

