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 - Iتمهيد
إن لبنان – بالر غم من الم حن ال تي مر) ب ها – ب قي يتم تع بجاذب ية خا صة ،عب)ر عن ها الكا تب المير كي
أوغستو ريتشارد نورتون 1في كتابه عن الحرب في لبنان بالعبارات التالية:
"يسع لبنان ،حتى في أحلك الوقات  ،أن يبقى مكانا" بارز القدرة على الغواء .وقد ل يوجد بلد أخرى
في العالم آسرة للنفس بقدر ما هو لبنان ،ومع أن اللقاء مزيج من مرارة وحلوة ،فإن التمتع بطعمه يطول".
إن لبنان على هدي هذا السحر ،ما لبث ينتقل من مأساة إلى مأساة ،ولقد عاد مجددا" إلى دائرة الخطر بعد
الجري مة النكراء ال تي أدت إلى ا ستشهاد الرئ يس رف يق الحريري ورفا قه .إن الجري مة أشر عت البلد لرياح
أز مة سياسية كا نت نذر ها تتج مع م نذ مدة طويلة ،ت مت مواجهت ها بحر كة شعب ية قل نظير ها في لبنان ،و هي
مؤشر على مدى القوة التي يتمتع بها المجتمع المدني الذي شكل على الدوام صمام المان في مسلسل الزمات
التي يتعرض لها لبنان وشعبه منذ الستقلل وحتى يومنا هذا.

 – IIالتطورات التي حصلت على المجتمع المدني في لبنان
لقد تنوعت الكتابة عن المجتمع المدني وتعددت خلل العشرية الخيرة من القرن العشرين ومستهل اللفية
الجديدة ،ب يد أن ها ،وهذا و جه المفار قة ،تش كو من إشكاليات معرف ية تج عل من مفهوم المجت مع المد ني معضلة
عالم ية ،وبالتالي الص عوبة في تقد يم نظرة دقي قة عن حالة الح قل المعر في في البحوث والدرا سات ال تي تم
إجراؤها في السنوات الماضية.
و في لبنان ،الذي يتم يز بقوة المجت مع المد ني ف يه ،فإن الدرا سات ال تي أنجزت تر كز بش كل أ ساسي على
الب عد الفكري على حس اب المضمون المعر في  -ول تع كس في جم يع الحوال  -بش كل دق يق مكا نه وقي مة
العمل المتوفرة لمنظمات المجتمع المدني ودورها في عملية التحول الديمقراطي ،مما يشير إلى صعوبة طرح
حالة الحقل المعرفية للمجتمع المدني في لبنان.
ينطلق هذا البحث من ملحظات أساسية للتمكن من فهم حقل الدراسات حول المجتمع المدني في لبنان.
 – 1الملحظة الولى:
إن المجت مع المد ني كإشكال ية لم يد خل في الح قل إل ب عد انتهاء ال ستعمار وتكو)ن الدولة الحدي ثة ،و من
المفارقة أن النخب الوطنية اللبنانية أتيحت لها فرص للتفكير في إشكالية المجتمع المدني ،حيث أسست إطارات
مشتركة للنضال ضد المستعمر ،أو عند تأسيسها أحزابا" ونقابات عمالية ذات استراتيجية نضالية ،تكافح من

Northon Augustus Richard, Amal and Shi’a, struggle for the south of Lebanon, Austin
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أجل الستقلل ،إنها عوامل تساعد على تطوير مفهوم المجتمع المدني ،إل أن مسألة الديمقراطية مثل أسئلة
بناء الدولة ،بقيت معلقة ،وانصرفت النخب لولويات أخرى.
 - 2الملحظة الثانية:
ل قد تطور الخطاب حول المجت مع المد ني في الس نوات الماض ية ،فازدادت الجاذب ية في القول بالمجت مع
المد ني في ظرف تراج عت ف يه قدرة المشار يع التاريخ ية على تعبئة الناس ،فضل" عن تعا ظم المخا طر ال تي
تترصد وحدة الوطان أو تماسكها عبر حدود الطوائف والمذاهب وغيرها من المجموعات ذات العصبية.
 – 3الملحظة الثالثة:
لقد تبين أن موضوع المجتمع المدني مترامي الطراف ومتنوع المقاربات ،فالحديث عن المجتمع المدني
يرمي إلى إثارة مسألة الديمقراطية دون أن يسميها ،وهو أيضا" تلميح إلى ممارسة للسياسية على نحو ل يرى
في ها سعيا" وراء الس لطة بو صفها ا ستيلء على الدولة ،ك ما يقص د إلى إيلء العل قة ب ين الدولة والمجت مع ما
تستحقه من اهتمام طال إغفاله.

أ  -تعريف مصطلح المجتمع المدني
تأسيسا" على الملحظات أعله وفي هذا السياق ل بد لنا من اللتفات إلى مصطلح "المجتمع المدني" الذي
يحت مل أك ثر من تحد يد ،وكأ نه في التبا ساته يكش ف عن التبا سات العل قة المذكورة ب ين المجت مع التقليدي
والمجتمع المدني الحديث ،فتكوينات "المجتمع المدني" تعبر عن مصالح جماعات وفئات قد تتنافى أو تتعارض،
غير أن الذي يجمع بينها هو اعتمادها معايير "إنجازيه" حديثة ،ل معايير "ارثيه" تقليدية ،وهي مبدئيا" مستقلة
عن الس يطرة المباشرة لجهاز الدولة ،وبتكا ثر منظمات المجت مع المد ني وفعاليت ها ،ستشعر أعداد متزايدة من
الناس أن هناك بديل" وظيف يا" معقول" من التكوينات الرث ية التقليد ية )المذهب ية والطائف ية والعشائر ية( ويؤدي
ذلك إلى تقوية الولء لهذا البديل وإضعاف الولء للثانية.2
يصب تعريف برنامج المم المتحدة النمائي 3للمجتمع المدني في هذا التجاه ،إذ يعر)فه "بالمفهوم العصري
الذي ل ينط بق على ب نى الدولة والمجت مع ق بل تش كل الدولة الحدي ثة .و هو يحدد مجال" متمايزا" عن الس لطة
وأجهزت ها و عن الب نى التقليد ية المورو ثة في آن .ويش ير إلى النتظام والعلقات القائ مة على أ ساس مفاه يم
معا صرة وعلقات تنت مي إلى عص ر الدولة الحدي ثة ،تس تند إلى معاي ير المواطن ية والمشار كة الطوع ية
والنتظامات على أساس الخيارات الفكرية والجماعية المهنية ،الخ ...

 2أنظر العمل الهلي العرب ف عال اليوم – ورشة الوارد العربية  /بيسان للنشر والتوزيع – عن السياسة والتمع الدن واليئات الهلية :ص .32
3ملمح التنمية البشرية الستدامة ف لبنان ،برنامج المم التحدة النائي ،بيوت  ،1997ص 185
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ولكن دون الدخول في بحث أكاديمي حول مفهوم المجتمع المدني ومؤسساته خاصة حيث تنوعت المدارس
في توصيف مهماته بدءا" من روسو وصول" إلى المدرسة المادية ،إل أنه يجدر الشارة إلى أن اصطلح
المجتمع المدني هو وليد تقاطع تاريخي ما بين زمان ومكان ،وتعود انطلقته إلى المجتمعات الغربية تحديدا"
في القرن الثامن عشر.و قد ارتبط منذ ظهوره بالفكر الليبرالي ثم ترافق في الحقبات التاريخية اللحقة مع
الفكر العلماني الذي دعا إلى الفصل ما بين الحياة المدنية والحياة الدينية.
وإذا كان روسو قد اعتبر أن المجتمع المدني يتمايز عن الدولة ويشكWل مصدرا" للسلطات فيها من حيث
قدرته على وضع القيود والضوابط لها ،فإن انطونيو غرامشي اعتبر المجتمع المدني أداة للترهيب الرمزي
فتحدث عن نوعين من السيطرة داخل الدولة :السيطرة السياسية التي ترتكز على أجهزة الدولة أو الجهزة
المنية ،والسيطرة المدنية وترتكز على الجهزة اليديولوجية غير الرسمية ) مؤسسات غير رسمية ،جمعيات،
أحزاب ،نقابات ،اتحادات.( ...
من هنا يمثل المجتمع المدني ساحة الصراع الحقيقية التي تنجذب إليها وتتفاعل فيها قوى التغيير من
اجل التحكم والشراف على أجهزة الدولة ،عبر تجاوز الروابط البدائية ،العائلية ،العشائرية ،القبلية ،الهلية،
الدينية ،الطائفية ،باتجاه إقامة علقات جديدة بين الفراد والجماعات على أساس المصالح المشتركة
واليديولوجيات الجامعة بحيث تفرز خطابا" وطنيا" واستراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق المزيد من
الديمقراطية والمزيد من الضمانات لحقوق النسان ،فهي فضاء للحرية يركز على حق الفرد والمجتمع
والمواطن.

ب  -الدراسات التي أجريت عن المجتمع المدني في لبنان
يوجد صعوبات في مقاربة الدراسات عن المجتمع المدني في لبنان:
 - 1الصعوبة الولى تتعلق بحالة الحقل ،فالبحاث محدودة في لبنان بالمقارنة مع حجم ودور بنى المجتمع
المدني فيه ومن بين السباب:
إن تقديم تحليل شامل عن الدراسات التي أجريت عن المجتمع المدني في لبنان يجابه بعدد من العقبات،
أهمها:
عدم توفر سوى مادة قليلة من البحث التحليلي الموثق للقضايا المطروحة.
عدم قيام ممثلو المنظمات الهل ية بتحض ير كاف في ما يخ تص بتعر يف دور هم دا خل المجت مع
وربطها بعمليات التحول الجتماعي وكيفية تفاعل المنظمات الهلية مع هذا التحول.
إن الدبيات البحثية المتعلقة بهذا الحقل ،والتي ظهرت في الغرب خلل العقود الماضية ،هي في
متناول دائرة ضيقة من المهتمين في لبنان ،وهي ل تدخل ضمن الهتمامات الملحة.
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 - 2الص عوبة الثان ية تتعلق بالمفاه يم المس تخدمة في هذا الح قل )ب ما في ذلك مص طلح المجت مع المد ني أو
مص طلح "المنظمات الهل ية" أو "غ ير الحكوم ية"( لم تش كل ب عد مدار ب حث كاف في أو ساط المنظمات الهل ية
نفسهاأو في المراكز الكاديمية بشكل يمكنها من إعادة إنتاج تعريفات مقبولة لها ومناسبة لدورها.
 - 3الصعوبة الثالثة تتعلق بتميز هذا الحقل بعدم التجانس سواء في طبيعة بنى المجتمع المدني أو بالسمات
الخاصة بالطر السياسية والجتماعية التي تعمل فيها هذه البنى ،مما يجعل أي محاولة متسرعة لستخلص
استنتاجات عامة إلى إنتاج فهم مشوه للواقع وغير مساعد للباحث.
لذلك ل بد من اعتبار هذه الدراسة إسهاما" متواضعا" في مجال الهتمام المتزايد لهذه الناحية في مختلف
الوساط ،ومهما يكن تأثير هذا الجهد ،فإننا على يقين بتنامي الهتمام داخل المجتمع المدني وخارجه بأهمية
هذا الدور كقوة دافقة تلعب دورا" مهما" في التحول الجتماعي.
 الدراسات التي أنجزت في السنوات الماضية:لقد عقد العديد من الورشات والندوات وكتب العديد من الدراسات قام بها نخبة من الباحثين والكادميين،
منها على سبيل المثال:
ندوة "المجت مع المد ني في الو طن العر بي ودوره في تحق يق الديمقراط ية" ،4ووقائع ورش تي ع مل
عقدتا في القاهرة بعنوان الديمقراطية والمجتمع المدني في الوطن العربي.5
"المجت مع المد ني والتحول الديمقرا طي في لبنان" ،إ صدار مر كز إ بن خلدون بالشتراك مع دار
المين للنشر والتوزيع .1995
"المجتمع المدني في لبنان" وقائع الندوة المتخصصة المنعقدة في  24/25أيار  ،1996منشورات
مؤسسة فريدرش ايبرت – بيروت.
"العمل الهلي العربي في عالم اليوم" ورشة الموارد العربية – بيسان للنشر والتوزيع.
المجت مع المد ني العر بي العول مة ،الديمقراط ية ،الس وق ،علي ا سماعيل نص ار – مر كز الدرا سات
الستراتيجية.
المجتمع المدني في العالم العربي دراسة الجمعيات الهلية ،د .أماني قنديل.
"المجتمع المدني في لبنان" مجلة أبعاد ،دة .فاديا كيون أيار  ...1994الخ.
درا سات ذات الطبي عة الجامع ية والكاديم ية وال تي ت عد كأطروحات دكتوراه ،من ها على سبيل
المثال ،أطروحة كل من الدكتور كرم كرم والدكتورة روز دباس والدكتورة منى حرب  ...الخ.

 4مركز دراسات الوحدة العربية ،بيوت الطبعة الول أيلول 1992
 5مركز البحوث العربية ف القاهرة بالتعاون مع منظمة التابي )تونس( بتاريخ  23 – 21أيار .1999
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دراسات تهتم بالجوانب العلمية والمريقية ،منها على سبيل المثال ،دراسة الدكتورة دلل البزري
وعزة شرارة والدكتورة نهو ند القادري ون هى بيو مي وغادة حط يط  ...الخ) .را جع المل حق
بالدراسات والبحاث والكتب (...
وفي هذا الصدد يمكن التمييز بين عدة أنواع من الدراسات:

 - 1الدراسات بعلقتها مع التطورات السياسية والقتصادية عالميا" :الترويج لـ"قطاع ثالث" خارج قطاعي
الدولة والسوق:
إن مفهوم المجتمع المدني الذي تبلور وتفاعل في السياق التاريخي قد تعزز الهتمام به والكتابة عنه منذ
نشوء "حر كة التضا من" في بولندا ،وانهيار التحاد الس وفياتي وترا جع دور الحزاب اليس ارية وانهيار
مشروعي الممية والقومية وتوفر التمويل لدعم المنظمات غير الحكومية كتعبير ثان – إلى جانب الحزاب –
للمجت مع المد ني وبدأ الترو يج لقطاع ثالث  Third sectorخارج قطا عي الدولة والس وق ،وذلك ب عد ظهور
أزمة "دولة الرفاهية" في منتص ف الستينات ،وانقضاء فترة النتعاش القتص ادي التي أعقبت الحرب العالمية
الثان ية في ظل أز مة الترا جع في ترا كم رأس المال ،فبدأت الحكومات ،ا ستجابة لرغ بة الطبقات القتص ادية
المسيطرة ،في الدعوة إلى تخفيض النفاق العام ،بحيث بدأ التراجع عن الخدمات التي تقدمها الدولة منذ نهاية
الس بعينات بدءا" بالتعل يم ثم الص حة وخدمات الموا صلت والتص الت ،وا ستمر هذا الن هج ح تى ش مل جم يع
الخدمات الجتماع ية ،وكون النظام الس ائد له أيديولوج ية سائدة ،أن تج النظام القتص ادي التو جه النظري الذي
يبرر هذا التجاه عبر الكاديمي ين مفس رين و مبررين هذه الظاهرة وعامل ين على تطوير ها عبر الدعوة إلى
الخصخصة أي نقل عبء الخدمات عن الحكومة والقطاع العام إلى القطاع الخاص سواء الفردي أو الجماعي
أي "قطاع العمال غير الربحي" المعروف بالمنظمات غير الحكومية ،والذي كان موجودا" لفترات طويلة من
ق بل ،ول كن أغلب نشا طه كان مقص ورا" على العمال الخير ية والرعائ ية ،وبدأ الترو يج له على اعتبار أ نه
"قطاع ثالث"  Third sectorيش غل حيزا" اجتماع يا" محددا" خارج قطا عي الدولة الس وق وله سمات وآليات
تختلف عن هذين القطاعين ،وذلك انسجاما" مع التوجهات النيوليبرالية ،واعتماد سياسة الصلح والتي تقتضي
التخلص من عبء القطاع العام واعتماد الخصخصة وضبط الجور وزيادة الرسوم وفتح السواق وتخفيض
الرسوم على رأس المال الكبير.
إن هذه التطورات على المستويات المحلية والقليمية والعالمية ساهمت في تنامي دور بنى المجتمع المدني
في المجالت السياسية والقتصادية والجتماعية وبالتالي الدراسات المتعلقة بها .وإن القرن الحادي والعشرين
شهد دورا" جديدا" للجمعيات الهلية في مواجهة الثار السلبية للسياسات القتصادية وما يرتبط بذلك من "إفقار
للفقراء" ،م ما أدى إلى تزا يد فل كي في عدد ونوع التحادات والجمعيات والشبكات في مختلف بلدان العالم
وبشكل خاص في لبنان.
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 – 2الدراسات بعلقتها بتركيبة الدولة في لبنان :أسبقية السلطة المرتبطة بعصبية على المصالح القتصادية،
وديمقراطية اقتسام الموارد على الطوائف بدون المواطنين:
إن الحكومات المتعاقبة في لبنان منذ الستقلل في العام  1943وحتى يومنا هذا ،لم توفق في بناء الدولة
العادلة والقادرة على تأم ين الندماج الجتما عي للبناني ين ،فل قد برزت الشخص ية الخا صة ل كل طائ فة من
الطوائف اللبنانية )كما أنه حصل انشقاقات داخل الطائفة الواحدة( ،ومن ضمنها المنظمات غير الحكومية ،مما
ج عل الوحدات الطائف ية هي العنا صر المكو نة للدولة ول يس الموا طن هو العا مل ال ساسي في ها ،وإن المجت مع
المدني كان الخاسر الكبر.
إن الدولة في لبنان ،هي دولة القتصاد الحر المتعولم ،التي تخلت عن القسم الكبر من التشريع للطوائف،
ومن الدور القتصادي للقطاع الخاص ،والقسم الكبر من الهم الجتماعي والصحي والتعليمي إلى القطاعين
الخاص والهلي ،ول قد ا ستندت الدولة إلى شرع ية العص بيات التقليد ية ،فو جد الفرد نفس ه مضطرا" لتح مل
ضغ طي العص بية ال تي يأ تي من ها ،والدولة ال تي بات ينت مي إلي ها ،و صارت الحر ية أش به بثمرة التوازن ب ين
هذ ين الضغط ين يحت مي النس ان بالواحدة ضد قس وة الخرى ،6وبا تت الديمقراط ية اللبنان ية تقوم على اقتس ام
الموارد على الطوائف دون المواطن ين وفئات هم الجتماع ية ،وأ صبحت الحالة الس ياسية أقرب إلى التحل يل
الخلدوني القائل بأولوية السياسية في المسار التاريخي لمجتمعاتنا ،أي أسبقية السلطة المرتبطة بعصبية ،على
نشوء مصالح اقتصادية تستند إليها أو تعبر عنها .والسؤال الول الذي يطرح نفسه على بنى المجتمع المدني
و من ضمن ها الهيئات الهل ية ،أل تكون أ سيرة هذه العص بيات ول أن تت خذ دور الواج هة الجتماع ية ال تي
ترتديها التشكيلت التقليدية التي تواجه الدولة أو تتنافس للسيطرة عليها.

 – 3الدراسات بعلقتها مع المجتمع المدني :تكو)ن مجتمع مدني متقدم على الروابط الهلية التقليدية:
ل قد اع تبرت درا سة عن "المجت مع المد ني في لبنان" 7بأن الدولة الحدي ثة ف يه لم تتكون إل ب عد انتهاء
الستعمار ،فليس هناك من أمة سابقة في وجودها لوجود الدولة ،وبالتالي فإن بناء الدولة ل يقابله مجتمع مدني
بل مجتمع أهلي متعدد الشكال ومتنوع التركيبة والروابط.
إل أ نه في العقود ال تي توالت ب عد تأ سيس الدولة الحدي ثة ف يه وع مل المؤ سسات الموحدة والمركز ية وقيام
جمعيات وتنظيمات ونقابات  ...الخ لها طابع وطني مرتبط بـ "الدولة الكيان" الحديثة العهد ،إنما ساهمت كلها
في خلق روا بط جديدة ب ين المواطن ين إلى جا نب الروا بط ال تي كا نت تم يز حيات هم ق بل نشوء الدولة الحدي ثة
بحدودها الحالية.
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وهكذا تعايش ت في لبنان أشكال متنو عة من الروا بط ،من ها ما هو أهلي تقليدي ومن ها ما هو مد ني بمع نى
ارتباطه بالمجتمع الوطني العام.
فظهور الدولة في المجتمع اللبناني لم يترافق مع تطور رأسمالي واقتصادي واجتماعي يعزز علقات مواطنة
بين الفراد والجماعات مما أدى إلى تعايش نوعين من الروابط في المجتمع:
.1الروا بط الهل ية القائ مة تقليد يا" في كل دولة ب ين الفراد ودا خل الجماعات على قاعدة صلت
القربى والتاريخ مثل العائلة والعشيرة والقبيلة والطائفة.
.2الروا بط ال تي تشكلت ب عد ظهور الدولة وال تي تنس ج علقات جديدة ب ين الفراد والجماعات على
قاعدة مص الح مشتر كة وأفكار ون ظم وق يم جام عة م ثل الهيئات المهن ية والنقابات والحزاب
والهيئات الشبابية الثقافية والجتماعية والنسانية ذات الخطاب والستراتيجية الوطنية.
.3إن هذه التنظيمات المدن ية ،تع تبر مؤشرا" لدينام ية سياسية متطورة في اتجاه تحق يق المز يد من
الديمقراطية والمزيد من الضمانات لحقوق النسان.
وخلل الس تينات وبدا ية الس بعينات ن مت تنظيمات رئيس ية في لبنان أع طت مؤشرات على تكو)ن مجت مع
مد ني متقدم على الروا بط الهل ية التقليد ية وظهرت حركات عدة بره نت عن قوة هذا المجت مع في مواج هة
أوضاع متعددة ،من حر كة طلب ية عار مة ت عبر عن تطلعات الشباب في إطار عمل ية التطور الس ياسي
والقتصادي والجتماعي إلى حركة نقابية عمالية تصاعدت وفرضت في أكثر من مناسبة قواعد جديدة للتعامل
مع أرباب العمل ،إلى أحزاب سياسية ونقابات مهنية وأنواع مختلفة من الجمعيات الثقافية والجتماعية تنامت
من خللها حركة سياسية معارضة راحت تطالب بإصلحات سياسية ودستورية وقيام دولة حديثة ترتكز إلى
مفهوم المواط نة ويدير ها ح كم ديمقراطي ،8وأ صبح للرأي العام قوة ل يس تهان ب ها ،تد عم وت هز موا قع
المس ؤولين ح ين تشاء ،و قد ساهمت حر كة ناش طة للص حافة في تكو ين هذا الرأي العام في جو من الحر ية
نسبيا".9
أما خلل سنوات الحرب ،اتخذ الصراع العسكري – السياسي منحى طائفيا" ومذهبيا" في بعض مراحله،
المر الذي هز مناعة المجتمع المدني وعادت إلى بروز الشكال التقليدية للولء التي كانت قد بدأت تتراجع
في المجتمع الهلي.
وإن الظروف المنية وتطور الحياة العسكرية زعزعت أواصر الحياة المدنية العامة ،وإن عمليات التهجير
المتبادلة والفرز الطائفي الذي فرضته الحداث وعمليات القصف العشوائي التي كانت تستهدف المناطق الهلة
دفعت الناس إلى التقوقع في غيتوات جغرافية – طائفية ،مما غرز بالتالي الشعور بالنتماء إلى جماعة خاصة
 8راجع البنامج السياسي الرحلي للحزاب والقوى الوطنية والتقدمية ف لبنان.
 9راجع ملة أبعاد ،العدد الول أيار  ،1994مركز الدراسات اللبنان ،التمع الدن ف لبنان .دة .فاديا كيوان
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وبدء تداول مشار يع سياسية أثناء الحرب ،تطالب بإعادة النظرة في التركي بة اللبنان ية في ظل سيطرة قوى
فاعلة تقس يمية في مختلف المنا طق ،فتأثرت الجيال الص اعدة بالفكار الفئو ية وانخراط معظم ها في جمعيات
وروابط وتنظيمات سياسية تتعارض مع فكرة المجتمع المدني على الصعيد الوطني.
ب عد انتقال لبنان من حالة الحرب إلى حالة الس لم ،اع تبر ممثلو ب نى المجت مع المد ني الذ ين ضمدوا الجراح
وقد)موا التضحيات الجس ام خلل سنوات المح نة الطويلة ،وا ستمروا في عمل ية البناء وناضلوا ضد النزاعات
الفئوية والطائفية والمذهبية بعكس ما كانت تفعله القوى المحتربة ،إن دورهم سيكون كبيرا" في مرحلة السلم
الهلي ،إل أن القوى الفاعلة في الحرب قد عو) مت عبر إشراك ها في النظام الس ياسي مباشرة وأقص يت قوى
المجتمع المدني.
إل أن هذا المر لم يفتر من عزيمة القطاع الهلي وبنى المجتمع المدني ،فتحركت الجمعيات مجتمعة وكل
حدة ،عقدت الندوات ،نظ مت المس يرات وقا مت بحملت ال تبرع بالدم وتأم ين المس اعدات للمؤ سسات المدن ية،
اتخذت موا قف في مختلف مجالت حقوق النس ان وحركات اللع نف ،ل قد اتس م نشاط الجمعيات والهيئات
المدنية بالطابع الوطني المناهض للعنف والنزاعات العسكرية والطائفية والمذهبية.
أن هذا التجاذب ل يزال مس تمرا" ب ين تغل يب الولءات الفئو ية أو تغل يب الولءات الوطن ية ،والمواطنون
يتجاذبون ب ين المجت مع الهلي والمجت مع المد ني ،وإن مو قف الدولة من هذا الوا قع يس اعد في ن مو أو ترا جع
الهيئات المدنية ،من خلل انحيازها أو عدمه مع التشكيلت الهلية التقليدية التي تعمل بشكل فئوي والمسماة
"المنظمات غير الحكومية الحكومية"

GONGO’ s

 – 4دراسات وعلقتها بخصوصية الهيئات الهلية في لبنان وبما أنجزه أعضاء المجتمع المدني في مرحلتي
الحرب والسلم:
تستعرض بعض الدراسات التي يقوم بها بشكل خاص ممثلو الهيئات الهلية ،تاريخ الهيئات الهلية،10
إحدى بنى المجتمع المدني في لبنان ،والتي تحتل مرتبة متقدمة قياسا" لعدد السكان .ولقد برز هذا الدور خلل
سنوات الحرب ،حيث اضطلعت هذه الهيئات بتأمين احتياجات المواطنين المباشرة ،وساعدت  -عبر دورها
المميز والطليعي والملتصق بالناس والحامل لهمومهم -مع باقي بنى المجتمع المدني ،في المحافظة على
استمرار المجتمع .وإن تاريخها يرتبط إلى حد كبير مع مثيلتها في الدول الصناعية ،أي انه يعود إلى أواسط
القرن التاسع ،و لقد كان طابعها الساسي خيريا" اجتماعيا" ،وله علقة بشكل عام مع المؤسسات الدينية
والكنسية ،التي أنشأت العديد من مؤسسات الرعاية.

 10راجع دراسة لد .كامل مهنا :اليئات الهلية ف لبنان ودورها ف عملية التنمية
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وفي ضوء التحولت السياسية والجتماعية ،تطورت المنظمات الطوعية ،ل سيما وان القانون الصادر
عام  1909والذي سمح بتأسيس الجمعيات ،قد شجع هذه العملية إبان الحكم العثماني وتحت النتداب الفرنسي
وحتى يومنا هذا .
ولقد تلزم نمو المؤسسات الهلية في لبنان مع تطور التشكيل الجتماعي في المناطق اللبنانية وعملية
الصراع الدائرة فيها وسياسة التمييز بين أبناء الوطن الواحد.
إل أنه ومنذ الستقلل عام  ،1943لم توفق الحكومات المتعاقبة في بناء الدولة القادرة والعادلة .ولقد
حاولت الحقبة الشهابية في مطلع الستينات أن تبني دولة حديثة ،على أسس من التخطيط النمائي وإشراك
المؤسسات الهلية بذلك ،إل أن هذه التجربة لم تحقق أهدافها.
وفي نفس الفترة الزمنية التي تميزت بالنهوض القومي في المنطقة برزت فئات اجتماعية في مختلف
المناطق اللبنانية تجاوزت المفهوم الحساني الغاثي للعمل الجتماعي إلى روح التضامن والتعاون وأسست
مجموعة من الهيئات غير الحكومية ترمي إلى تعميق الوعي الجتماعي والسعي إلى بناء مجتمع العدالة
والمساواة والحرية والمشاركة ،إل انه كان هناك تفاوتا" واضحا" في التشكيل الجغرافي بين المناطق اللبنانية
لهذه الهيئات ،إن هذا التفاوت في عمر المؤسسات بين منطقة وأخرى يعبر عن واقع اجتماعي اقتصادي
ويعكس سياسة عدم التوازن السائدة في حينه بين المناطق ،وأن هذا الخلل البنيوي كان من بين السباب
الرئيسية التي أدت إلى المحنة التي بدأت في العام .1975
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وخلل سنوات المح نة لع بت الهيئات الهل ية دورا" تاريخ يا" في ظل ترا جع دور القطاع العام ،فكا نت هذه
الهيئات الجهة الصالحة في تحديد حاجات الناس والسعي لتلبيتها ،ولقد تمكنت خلل سنوات طويلة من العمل
الدؤوب من توفير تجربة غنية وثقة عالية محليا" وعالميا".
ل قد راف قت سنوات الحرب وخلل النزاعات الفئو ية أشكال" من التضا من المد ني عبر حركات وطن ية
التكوين أو وطنية الطرح في محاولة لتكوين مقاومة مدنية ضد الحرب.
فلبنان الذي ا ستأثرت به النار والتهم ته فوهات المدا فع على مدى ستة عش ر عا ما" ،ودخول العدو
ال سرائيلي بيروت ،العا صمة العرب ية الوحيدة ،وا ستمر احتلل الجنوب والبقاع الغر بي  22عا ما" ،خلل هذه
السنوات الطويلة ،نشط المجتمع المدني عبر مؤسساته الهلية الكثيرة ،في محاولة استجابة لحاجات المواطنين
على مستوى الغاثة والطوارئ ،وأثبت المجتمع أنه يختزن الكثير من مقومات التضامن والتكافل في مواجهة
الصعوبات والتحديات فلم يتفكك المجتمع بعكس ما حصل في الصومال ،إذ انهار المجتمع وانتشرت المجاعة
ب عد أ قل من سنتين على بدء الحرب ،ك ما في البو سنة والهر سك وكذلك في كو سوفو ارتك بت أبش ع الجرائم
والتص فيات الثن ية ،بين ما في لبنان ا ستمر المجت مع ولم يتف كك بالر غم من الحرب القا سية ،فقوة الحياة بق يت
 11دراسة لكامل مهنا حول دور اليئات الهلية ف لبنان.
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أقوى من أي ش يء آ خر ،وتحملت الهيئات الهل ية مس ؤولية تاريخ ية وعملت بفعال ية كبيرة بالر غم من ضآلة
إمكانات ها ،فكا نت خلل الحرب الج هة الص الحة في تحد يد احتياجات الناس وكيف ية تلبيت ها بالتعاون مع القطاع
العام والمنظمات الدولية.
لقد شكلت بنى المجتمع المدني ومن ضمنها الهيئات الهلية )باستثناء قلة استغلتها لغايات خاصة( الصورة
النقيض ة للوا قع التقس يمي ،فكان التجاوز للذات وتجلت روح العطاء ،ف في ظل الق تل والدمار ،لم تتو قف عمل ية
البناء وتو سع دور الجمعيات ،فالهيئات ال تي تع ني بالمعوق ين ارت فع عدد ها من  20إلى  ،80والمس توصفات
والمراكز الصحية من  250إلى  ،860بينها  760تابعة للهيئات الهلية.
لقد تبين أنه كلما تنوعت القليات العرقية أو الدينية في المجتمع )في لبنان يوجد  18طائفة( كلما زادت
المنظمات الهل ية  .إذ يقوم المتحمس ون بإنشاء الجمعيات كو سيلة لجذب الناس .وا نه كل ما تص اعدت المنافس ة
اتسع حجم القطاع الهلي ،خصوصا" وان مفهوم الخدمة ارتبط بالتوظيف السياسي المباشر.12
لقد بلغ عدد الجمعيات في لبنان منذ العام  1943حتى العام  1.303 ،1979جمعيات )بينها  88جمعية
13

كانت موجودة قبل أن ينال لبنان استقلله(

وفي دراسة أجراها الخبير السيد عمر طرابلسي لصالح البنك الدولي عبر مراجعة دقيقة للجريدة الرسمية منذ
العام  1980إذ تنشر فيها اسم الجمعية التي تنال علما" وخبرا" من وزارة الداخلية فبلغت  1.900جمعية منذ
اتفاق الطائف في العام  1989حتى عام  ،1999أي بمتوسط  200جمعية سنويا" تقريبا" .وإن مجموع عدد
الجمعيات حسب السيد طرابلسي المدونة في سجلت وزارة الداخلية )بمعزل عن الجمعيات الرياضية والنوادي
والنقابات العمالية ونقابات المهن الحرة...إلخ( قد بلغ  3.946حتى العام .1999
وفي جميع الحالت ،إن الجمعيات التي تتمتع بنشاط على الصعيد الوطني ولها حضور أساسي ل يتجاوز
عددها الـ 150جمعية.14
وإن مجموع الموظفين العاملين في الجمعيات بلغ  ،11.619بينما عدد المتطوعين بشكل مستمر حوالي 20
ألفا" ،وتوجد قدرة على تجييش أعداد أكبر )عشرات اللوف(.
وفي جميع الحالت ،إن شخص من اثنين على القل من البالغين في لبنان ،له علقة ما ،بجمعية أو هيئة
اجتماعية أو إطار تطوعي ما ،وان مشاعر غالبية الناس ،تتأثر بالقطاع الهلي ،وان العطاء من أجل فكرة
معينة يمثل جزءا" مهما" من ثقافة المجتمع )المقيم والمغترب( ،خصوصا" للمؤسسات ذات الطابع الديني.
 12د .شهيدة الباز  :النظمات الهلية العربية على مشارف القرن الواحد والعشرين.
 13هذا الرقم مأخوذ من دراسة وظائف الدمة الجتماعية وأو ضاع العاملي فيها )منشورات مركز التدريب الجتماعي الدث عام (1980
 14إن نا ن يل إل اعتماد الر قم الوارد ف درا سة الب نك الدول عام  2000والبالغ  3.946جع ية ف لبنان ،نظرا" لد ية الطري قة ال ت اعتمدت عب عد المعيات الا صلة على علم و خب
والصادرة ف الريدة الرسية .كما إننا نتحفظ على عدد المعيات الذي يتم تداوله والذي يتراوح بي اللف والثلثي ألف جعية.
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 – 5دراسات تتعلق بالطر التنسيقية للهيئات الهلية:
نمط آخر من الكتابات حول التجارب المشتركة بين الهيئات الهلية التي أكدت على أهمية العمل التنسيقي
والتعاوني ،ولقد جاءت ظروف المحنة الصعبة لكي تزيد هذا التأكيد أهمية وتفرضه كأمر واقع خلل الحرب
وكضرورة حتمية نظرا لضخامة العباء الملقاة على عاتق هذه الهيئات ودورها الساسي في تضميد جراح
المواطنين وتأمين احتياجاتهم المباشرة ،وكرمز للسلم الهلي في ظل النزاعات العسكرية.
ومن ضمن هذه التجارب ما هو مناطقي ،أو على صعيد الوطن ،وهي تهدف إلى تجميع الطاقات في سبيل
ضم الجهود وتحديد المهام ،وتجنب الزدواجية في العمل ،وتطوير القدرات البشرية ،وتفعيل دور المؤسسات
غير الحكومية في المجتمع.
هذا بالضافة إلى تنسيقات وتجمعات أخرى ،وبشكل خاص في إطار الهيئات النسائية والشبابية والثقافية
والرياضية وغيرها.
أ  -إن ابرز المحاولت في العمل المشترك قد بدأ في الستينات حين بادرت الحركة الجتماعية إلى تنسيق
العمل بين هيئات غير حكومية ،فأنشأت التنسيقات الجتماعية المتخصصة ومنها :
 - 1هيئة تنسيق المستوصفات بتاريخ  21آب 1967
 - 2هيئة تنسيق الندية وجمعيات البيئة في حزيران 1967
 - 3هيئة تنسيق الصيفيات مراكز محو المية في أيار 1968
 - 4هيئة تنسيق صيفيات الولد بتاريخ  20شباط 1964
بالضافة إلى هيئة تنسيق رياض الطفال ،والتدريب الحرفي  ...الخ
ولقد شاركت في هذه النشطة العديد من الهيئات الهلية المعنية.
ب  -المجلس الوطني للخدمة الجتماعية الذي ضم عشرات الهيئات الهلية ،وكانت له عدة نشاطات وانشأ
بمبادرة من مؤسسات الرعاية الجتماعية في لبنان.
ج  -لجنة التنسيق بين الجمعيات الهلية وقد شملت حوالي  25جمعية ،وقامت بمبادرة من جمعية تنظيم
السرة .
د  -لجنة الطوارئ الصحية الجتماعية :التي أنشئت خلل الغزو السرائيلي بالتعاون مع وزارة الصحة
والشؤون الجتماعية والمنظمات الدولية والتي أشرفت على المستشفيات الميدانية والمراكز الصحية
والمستوصفات وجهاز الدفاع المدني في العام  1982بمبادرة من "مؤسسة عامل" والهيئات الصديقة الخرى
هـ  -لجنة الطوارئ الصحية والجتماعية التي أنشئت خلل حرب الجبل والضاحية عامي 1984 - 1983
بالتعاون مع هيئة إنماء الضاحية .
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و -ملتقى الهيئات الحكومية اللبنانية والجنبية في سبيل التعاون والنماء وتبادل التجارب ،خلل الفترة الواقعة
بين العوام ،1988 - 1985 ،ومؤتمرات الملتقى كانت تتم في لرنكا  -قبرص .
ز  -وأخيرا" وتتويجا" لسنوات طويلة من العمل المضني تم إنشاء إطارين أساسيين يضمان ابرز الهيئات
الهلية الفاعلة في لبنان واللذين تأسسا في السنوات الخيرة:
 - 1ملتقى الهيئات النسانية والذي يضم  12هيئة.
 - 2تجمع الهيئات الهلية الطوعية في لبنان :والذي يضم  14جمعية لبنانية وهو يعني مجموعة من
الجمعيات التي لها اكثر من نشاط في اكثر من منطقة جغرافية
يضاف إلى هذين التجمعين قطاعات أساسية غير حكومية:
المؤسسات غير الحكومية العاملة في لبنان والتي لم تنتسب إلى أحد هذين التجمعين :
 - 1الهيئات والمجالس الثقافية
 - 2الهيئات والمجالس النسائية وأهمها المجلس النسائي اللبناني الذي يضم حوالي 153
جمعية.
 - 3تجمعات الشبيبة والندية
 - 4النقابات والتحادات
 - 5مؤسسات التعليم العالي والجامعي
 - 6جمعيات حقوق النسان وحركات اللعنف
 - 7البلديات
 - 8الهيئات الدولية غير الحكومية والهيئات القليمية العربية )شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
والشبكة العربية للمنظمات الهلية .(...
 – 9اتحادات وهيئات المعاقين.
 – 10الجمعيات التي تهتم بالشؤون البيئية...إلخ
 – 11الهيئات التي تعني بالطفولة.
مع الشارة أن الهيئات الهلية قد تمثلت في المجلس القتصادي الجتماعي عبر نخبة من قياداته.

 – 6درا سات تس تعرض نماذج من تجارب ميدان ية للهيئات الهل ية رفض ا" للحرب ودع ما" لحقوق النس ان
والمواطنة:
لقد تبين من دراسة أجرتها "دار التنمية" في العام  1995بتكليف من "تجمع الهيئات الهلية التطوعية في
لبنان" و"مجلس كنائس الشرق الو سط" .على تس ع جمعيات أعضاء في التج مع ،بين ها اثنتان تابعتان للكنيس ة،
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واثنتان على صلة وثيقة بالمؤسسة السلمية ،وواحدة فرع من منظمة أهلية دولية ،وأربع منظمات مدنية ،أن
كل هذه المنظمات تقدم خدمات ها من دون ال خذ بع ين العتبار النتماءات الدين ية ،الجغراف ية أو الس ياسية
للمستفيدين.
وبالتالي يم كن اعتبار نواة المواطن ية قد تكون أك ثر ما هي موجودة في الهيئات الهل ية ،إذ أن هدف ها،
بمعزل عن انتمائها ،هو الهتمام بالخرين والتضحية في سبيلهم وأحيانا" التضحية بالنفس ،15وذلك يتناقض مع
الثقا فة الس ائدة في مجتمع نا في تجي ير العام إلى الخاص ،واعتبار الدولة بقرة حلوب وأن " سرقة الدولة ل يس
بسرقة""
تس تعرض الدرا سات نماذج من تجارب ميدان ية قا مت ب ها الهيئات الهل ية ومختلف ب نى المجت مع المد ني
رفضا" للحرب بين اللبنانيين والمطالبة بالسلم الهلي ودعما" لحق المواطن – النسان ،منها على سبيل المثال:
 -1مس يرة رمز ية للنس اء إلى مجلس النواب في حزيران  ،1975بمبادرة من المجلس النس ائي اللبنا ني ،كان
الهدف منها القيام بنزع رمزي للحواجز في غربي العاصمة وشرقها في شارع بشارة الخوري وفي الشياح.
 - 2المسيرة اللعنفية من اجل السلم وحقوق النسان في لبنان والتي انطلقت من شمال لبنان إلى جنوبه،
في تشرين  .1987والتي نظمتها اتحادات المعاقين والحركات اللعنفية.
 مهرجان السلم المدني في طرابلس بمشاركة  25مؤسسة مدنية من مختلف المناطق في تشرين أول .1988 - 3النفايات السامة:
في أواخر آب  ،1994برزت كارثة مستوعب الرعب البيض المحتوي على مواد سامة وخطرة والمحاولة
الجرامية بطمره ،في منطقة الميدان في أعالي كسروان في جبل صنين ،فوق اكبر مخزون للمياه ،الذي يغذي
اك ثر من نص ف سكان لبنان ،ح يث تص دى الهالي لهذه الجري مة ب حق البيئة والص حة العا مة ،وبعد ها جال
المس توعب في العد يد من المنا طق من ن هر إبراه يم و صول" إلى المر فأ .ل قد شكلت الهيئات التطوع ية نواة
للقوى الضاغطة في جميع المناطق .وفي إطار الجهود للتوصل إلى حل مناسب لخراج النفايات السامة من
لبنان ،ومحا سبة المس ؤولين عن إدخال ها .فبناء لدعوة من تج مع الهيئات الهل ية التطوع ية في لبنان ،تم ع قد
اجتماع في شباط  1995ضم  24مؤ سسة أهل ية ،تم خلله تأل يف هيئة الطوارئ الهل ية ،بغ ية التخلص من
النفايات ومطالبة الجهات المعنية وضع خطة عملية لتجميعها ونقلها للخارج ،ومحاسبة جميع المسؤولين عن
هذه الجريمة المرتكبة بحق المواطنين.

 -4التضامن في وجه العتداءات السرائيلية:
15

كما يحصل مع عناصر الدفاع المدني خلل سنوات الحرب في محاولة إنقاذ المصابين وتضميد الجرحى وإخماد الحرائق  ..الخ
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ل قد تجلت ،ب عد مجزرة قا نا في نيس ان  ،1996والعدوان ال سرائيلي في العام  ،1993الوحدة الوطن ية ب ين
اللبنانيين في أفضل صورها ،مما شكل محطة لبنانية هامة ،كان يمكن أن تمثل لو تم استثمارها جيدا" من قبل
المسؤولين ،بوابة عبور من النتماءات الفئوية الى بناء الوطن والمواطن ،حيث برز التفاف اللبنانيين ضد عدو
مشترك ،إن هذه الظاهرة كسرت بدورها الصورة التاريخية المتوارثة عن عدم وطنية السباب الكامنة وراء
بعض مظاهر الوحده الوطنية.

 -5حملة النتخابات البلدية ودورها في بلورة الرأي العام :
لقد تم التوقف حوالي ثلثة عقود عن إجراء النتخابات البلدية ،مما دفع بنى المجتمع المدني إلى تنظيم
حملة )بلدي  ..بلدي تي  ..بلد تي( ال تي نددت بتغي يب حقوق الناس المدن ية والتشريع ية ،فكا نت هذه الحملة ال تي
شددت على إجراء النتخابات البلدية ،واعتبرتها جزءا" من ع قد اجتما عي سياسي بين الحكومة والشعب وان
تأجيل ها يع تبر رفض ا" لممار سة الش عب لح قه الذي نص عل يه الد ستور .ل قد ساعدت ب نى المجت مع المد ني في
تعزيز دور الرأي العام ،وساهمت في إجراء أول انتخابات بلدية في لبنان بعد الحرب في العام .1998

 -7دراسات حول التجارب المشتركة بين القطاعين العام والهلي:
بالضا فة إلى الع مل المشترك الذي برز خلل سنوات المح نة في ما ب ين الهيئات الهل ية والقطاع العام،
والدور الفعال الذي قامت به هذه الهيئات في ظل تراجع دور القطاع الرسمي والذي تميز بتجربة مشتركة مع
وزارة الصحة العامة خلل الغزو السرائيلي عام  ،1982حيث تم إنشاء لجنة طوارئ صحية اجتماعية ،قامت
بتجهيز وتشغيل ستة مستشفيات ميدانية ومجموعة من المراكز الصحية والمستوصفات وجهاز الدفاع المدني،
ول قد مثلت هذه المحاولة تجر بة رائدة ب ين القطاع ين الر سمي والهلي والمنظمات الدول ية في مرحلة صعبة
جدا" ،هناك تجارب مشتر كة أخرى تطورت ب عد اتفاق الطائف وبدء مس يرة الس لم الهلي ،إذ أن النتائج
الكارث ية ل ـ  16عا ما" من المح نة ،وض عت جم يع الطراف المعن ية بالشأن العام أمام ت حد كبير ،و هو كيف ية
معالجة الواقع المأساوي والسعي إلى وضع سياسة وطنية تنموية ومغادرة الذهنية القطعية العدمية" :إما الدولة
وإ ما القطاع الهلي" ،والحا جة المل حة إلى شرا كة حقيق ية في البرم جة والتخط يط والتنف يذ ب ين القطاع ين العام
والخاص والمنظمات الهلية.
و من أبرز التجارب على صعيد وزارة الص حة اعتماد ا ستراتيجية الرعا ية الص حية الول ية والتعا قد مع
مراكز تابعة للقطاع الهلي من أجل التخفيف من السياسة العلجية وتعزيز برامج الوقاية عبر اعتماد برامج
الص حة المدر سية ،اليام الوطن ية للتحص ين الشا مل ،الص حة النجاب ية ،لئ حة الدو ية ال ساسية وإطلق
الستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الولية بمشاركة مختلف القطاعات.
ك ما أن وزارة الشؤون الجتماع ية تعت مد برنا مج العقود المشتر كة مع الهيئات الهل ية في مجالي الرعا ية
والتنمية .كذلك يوجد برامج مشتركة مع وزارة البيئة والهيئات الهلية البيئية.
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و من أبرز النجازات في الطار المشترك صدور القانون المتعلق بالمعوق ين في ش هر أيار عام  2000والذي
يشكل نقلة نوعية بالنسبة لحقوق المعاق والذي ل يزال ينتظر صدور المراسيم التطبيقية.
ومن اللجان المشاركة بين القطاع العام والقطاع الهلي:
.1الهيئة الوطنية لرعاية شؤون المعاقين برئاسة وزير الشؤون الجتماعية.
.2المجلس العلى للصحة برئاسة وزير الصحة العامة.
.3المجلس العلى للطفولة.
.4اللجنة الوطنية للصحة المدرسية.
.5المجلس القتص ادي الجتما عي )والذي يعول على دوره الكث ير في مجال تجس يد
الشراكة العملية بين القطاعات العامة ،الخاصة والهلية(.
.6لجنة حماية حقوق الطفل.
.7الهيئة الوطنية لشؤون المرأة.
.8اللجنة البرلمانية الهلية للسياسات العامة ومنتدى الحوار البرلماني.
.9لجنة العودة للمهجرين.
 .10اللجان الوطنية للعداد والمشاركة ومتابعة توصيات مؤتمرات قمم المم المتحدة  ..الخ.

 – 8دراسات لها علقة بالتوصيات التي صدرت عن المؤتمرات الدولية واعتبرت أن الهيئات الهلية شريكا"
ثالثا":
منذ بداية العقد الخير من القرن الماضي ،تعاقب انعقاد المؤتمرات الدولية حول عدد من القضايا التي تواجه
تنم ية دول العالم الثالث ،م ثل قضا يا البيئة والتنم ية والس كان والطفال والمرأة وحقوق النس ان والنفاق
العسكري والفساد والمستوطنات البشرية  ...الخ.16
ل قد تزام نت هذه المؤتمرات والنشاطات مع متغيرات سياسية واقتص ادية في العالم ،وجعلت من الفقار
والتهم يش الظاهرات الك ثر انتشارا" ،إذ مر العالم بتغيرات جوهر ية خلل العقد ين الماضي ين ،فللمرة الولى
في التاريخ ،يعيش في المدن عدد من سكان العالم يزيد على العدد الذي يعيش في الريف ،كما أن تفكك التحاد
السوفياتي كان بوابة لضطراب سياسي واقتصادي كبير ،ول قد حدث في وسط وشرق أوروبا ودول البلطيق
وراب طة الدول المس تقلة ،انتقال عس ير من القتص ادات المخط طة مركز يا" إلى القتص ادات الس وقية التو جه،
وشهدت أفريقيا التعرض للدمار بسبب النتشار السريع لفيروس نقص المناعة البشرية والصراعات ومزيد من
 16لقد ركزت المم التحدة على عقد مؤترات ضمن أولويات برامها ونشاطاتا ،تنهض ف ميدان "إعلن مبادئ" كمؤتر حقوق الطفل  ،1990قمة الرض والبيئة  ،1992الؤتر العالي
لقوق النسان  ،1993مؤتر السكان والتنمية  ،1994قمة التنمية الجتماعية  ،1995مؤتر الرأة ف بيجي  ،1995مؤتر الستوطنات البشرية  ،1996الؤتر العالي لكافحة الفساد
 ،1999قمة التنمية الجتماعية  ،2000ال ..
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ترا كم الديون وترا جع دور الحزاب اليس ارية وانهيار مشرو عي المم ية والقوم ية و صول" إلى أحداث 11
أيلول  2001وغزو العراق  ...الخ.
لقد حددت هذه المؤتمرات المشكلت الكبرى لنهايات القرن العشرين ،إذ ركزت على مسألة توزيع الثروة
على المستوى العالمي ومدى اتصال نتائج هذا التوزيع بسلسلة مترابطة من القضايا تجعل من تفاقم الهوة بين
الشمال والجنوب ،ومن الفقر والتهميش الظاهرات الكثر انتشارا" وخطورة بالرغم من المستويات التي يلفها
التقدم التكنولوجي وإنتاج الثروات المادية.
ولقد أكدت التوصيات في ظل هذه المتغيرات إلى السعي لتأمين شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص
وبنى المجتمع المدني وصياغة عقد اجتماعي جديد بين المجتمع والدولة وهو مفهوم الحكم الصالح في إطار
شراكة ثلثية بهدف تعبئة أفضل لقدرات المجتمع وإدارة أكثر رشادة لشؤون الحكم ،شريطة صياغة سياسات
تمكن الربط بين النمو القتصادي من جهة والتنمية الجتماعية من جهة ثانية وإدارة ذكية لهذه السياسات من
أجل هذه الروابط واستمراريتها في سبيل تنمية مستدامة.
ولم تكن هذه المؤتمرات جديدة من ناحية توسع اهتماماتها وحس ب ،وإنما كان الجديد تحول بنى المجتمع
المد ني وخا صة المنظمات غ ير الحكوم ية إلى طرف شر يك في العداد لهذه المؤتمرات ،وتد عو لت طبيق
قراراتها إلى جانب اعتباره "قطا عا" ثالثا""  Third systemوشريكا" للحكومات والقطاع الخاص ،ولقد صار
ما صدر من توصيات من المؤتمرات المذكورة محل متابعة من قبل الهيئات الهلية نفسها إلى جانب الهيئات
الدولية المعنية.17
في ضوء هذه التطورات صدر العد يد من الدرا سات عن منظمات ال مم المتحدة ،برنا مج ال مم المتحدة
النمائي والسكوا والبنك الدولي بالضافة إلى الوزارات المعنية خاصة وزارتي الشؤون الجتماعية والصحة
العامة ومراكز البحاث والكاديميين والخبراء وعن ممثلي المجتمع المدني .إن هذه الدراسات والبحاث ليست
مسألة محايدة ،فهي خيار سياسي لها علقة بالسياق التاريخي وردة فعل في معظم الحالت على حاجة محددة،
ينظم الناس من خللها أنفسهم ،ومحاولة ربط الخدماتي والتنموي في الواقع الوطني.

 – 9دراسات تتعلق بالمخيمات الفلسطينية في لبنان:

 17حول هذه التابعة :راجع منشورات اللجنة القتصادية والجتماعية لغرب آسيا )السكوا( .دور النظمات غي الكومية ف تنفيذ توصيات الؤترات العالية وف التابعة التكاملة .منشورات
المم التحدة نيويورك .2000
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يعيش اليوم في لبنان حوالي  200ألف فلسطيني )رقم الجهات الرسمية اللبنانية والونروا مبالغ فيها وهي
تراوح ب ين  300و  400ألف( ،يس كن أك ثر من نص فهم في المخيمات والبا قي يتوزعون على تجمعات أ قل
أهمية في المدن والبلدات.
عدد المخيمات المعترف ب ها ر سميا"  12مخي ما" موز عة على المنا طق اللبنان ية والمخيمات الواق عة في
المدن تحديدا" ،تتحول إلى جزر من الحرمان في مختلف المستويات ،كما أن بعضها مثل منطقة صبرا وشاتيل
في بيروت وع ين الحلوة في صيدا ،ل يقتص ر الس كن في ها على الفلس طينيين بل أ صبحت منا طق ف قر يقطن ها
فقراء لبنانيون ومن جنسيات عربية مختلفة.
تفت قر المخيمات إلى الخدمات ال ساسية ،وتعا ني خص وصا" من الكتظاظ الس كاني في منازل متدن ية
الموا صفات ،يز يد من حد ته ا ستمرار الن مو الس كاني في و قت يم نع ف يه البناء خارج حدود المخيم ،18وفرص
العمل محدودة ،وإن معدلت البطالة تصل إلى ما يزيد عن  ،%40ونسب الفقر ) %60من السكان حتى خط
الفقر(.
إن أوضاع المخيمات الفلس طينية في لبنان تتدهور لج هة شروط الس كن والخدمات الجتماع ية والفرص
القتصادية ومصادر الدخل في ظل تراجع خدمات الونروا وتخفيض موازنتها وإحجام الدولة اللبنانية تطبيق
التفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اللجئين والتي تنص على مسؤولية الحكومات الوطنية عن جميع المقيمين
على أراضي ها بالنس بة للحقوق المدن ية والجتماع ية ال ساسية .وي جد المو قف الحكو مي تبريره ال ساسي في
العتبارات السياسية تحت عنوان رفض التوطين والصرار على حق عودة الفلسطينيين إلى فلسطين – وطنهم
الم.
في ظل هذه الوضاع تنشط الهيئات الهلية الفلسطينية ،خاصة "هيئة تنسيق الجمعيات الهلية العاملة في
المخيمات الفلس طينية" ،لمحاولة تخف يف المعاناة عن المقيم ين في المخيمات وخارج ها وبالتعاون مع عدد من
المنظمات الهلية اللبنانية والوكالت العالمية المانحة.

 – 10دراسات حول التنمية المستدامة ومحاربة الفقر:
ل قد شكلت التنم ية ومحار بة الف قر أك ثر المجالت اهتما ما" في ح قل الدرا سات حول المجت مع المد ني ،و قد
تزا من ذلك مع مو جة انتشار الف كر التنموي في أدبيات المنظمات الدول ية م نذ التس عينات ومفاه يم التنم ية
المس تدامة والديمقراط ية التشارك ية والمواط نة ،ول قد وجدت الوكالت الدول ية والممولون في المجت مع المد ني
لدول الجنوب مجال" خصبا" لتطبيق سياساتهم ذات الصلة.
ويشار أن لبنان يش هد انتشارا" وا سعا" لهذه المفاه يم عبر الجمعيات ومرا كز البحاث والوزارات المعن ية.
ول قد كثرت التقار ير حول الف قر ومعدل ته وكيف ية محارب ته خا صة ما ين جز برنا مج ال مم المتحدة النمائي
 18الؤتر الوطن الول للهيئات الهلية ف لبنان – قصر الونيسكو – بيوت –  1و  2كانون الول .1999
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وبالتعاون مع الوزارات المعن ية ومنظمات المجت مع المد ني ،بالضا فة إلى الوكالت والمؤ سسات الدول ية
المماثلة.
ترمي هذه المفاهيم إلى:
رسم خطة عمل تنموي تعاوني وتنفيذها ومراقبة هذا التنفيذ ،ومن ضمنها أهداف التنمية اللفية التي أعلن
عنها في قمة اللفية التي عقدتها المم المتحدة في عام  ،2000و هي عبارة عن مجمو عة مكونة من أهداف
ثمانية تتناول المجالت التالية :الف قر والتعليم واليدز والصحة ومشاركة المرأة والستدامة البيئية والشراكات
العالم ية من أ جل التنم ية .ول قد صدر في لبنان التقر ير الوط ني حول كيف ية تنف يذ هذه الهداف بالتعاون ب ين
برنا مج المم المتحدة النمائي ووزار تي الشؤون الجتماع ية والص حة العامة والشبكة العرب ية للمنظمات غير
الحكومية للتنمية ومختلف بنى المجتمع المدني.

 – 11تشريعات حول حرية التنظيم والتأسيس للجمعيات في لبنان:
من عوامل قوة المجتمع المدني في لبنان :حرية التنظيم والتأسيس للجمعيات:

ل قد جاء في مقد مة الد ستور اللبناني ..." :19لبنان عض و مؤ سس وعا مل في منظ مة ال مم المتحدة وملتزم
مواثيق ها والعلن العال مي لحقوق النس ان" .وتجس د الدولة هذه المبادئ في جم يع الحقول والمجالت دون

ا ستثناء" .." :20لبنان جمهور ية ديمقراط ية برلمان ية ،تقوم على احترام الحريات العا مة ،و في طليعت ها حر ية
الرأي والمعتقد ،وعلى العدالة الجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو
تفضيل".21
ك ما أن المادة  13من الد ستور ت نص على" :حر ية إبداء الرأي قول" وكتا بة وحر ية الطبا عة وحر ية
الجتماع وحرية تأليف الجمعيات ،كلها مكفولة ضمن دائرة القانون.22
وهكذا فإن المشر)ع الد ستوري اللبنا ني ،و ضع حر ية الجمعيات في إطار ها الوا سع )ول يس ف قط حر ية
تأليفها( في مصاف الحريات العامة الساسية الخرى المتعلقة مباشرة بحق التعبير عن الرأي والفكار.23
ويترتب على حرية الجمعيات أنه ل يحق لي سلطة سوى السلطة التشريعية الحد من تلك الحرية ،ضمن
إطار ض يق نس بيا" حدد ته المادة  22من "الع هد الدولي الخاص بالحقوق المدن ية والس ياسية" الذي أبر مه لبنان

 19أضيفت هذه القدمة إل الدستور اللبنان بوجب القانون الدستوري الصادر ف 21/09/1990
 20الدستور اللبنان :مقدمة الدستور ص 70
21الدستور اللبنان :مقدمة الدستور فقرة ج ص 70
 22الدستور اللبنان الفصل الثان – ف اللبنانيي وحقوقهم وواجباتم مادة  13ص .13
 23متأثرا" ف ذلك بالتطور الاصل ف فرنسا بعد الثورة والذي انتهى بتكريس حرية المعيات ضمن نصوص قانونية خاصة ،نذكر منها تديدا" قانون  21آذار  1884التعلق بنقابات
العمال وقانون أول توز  1901التعلق بالمعيات الدنية والذي ما زال ساري الفعول ف لبنان حت يومنا هذا .حرية تأسيس المعيات ف لبنان :الامي مروان صقر .رواق عرب العدد 17
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قانونا" في مرسوم رقم  3855بتاريخ  1أيلول  .24"1972فبعد أن أكدت الفقرة الولى من هذه المادة على مبدأ
حرية الجمعيات ،نصت الفقرة الثانية على ما يلي:

"ل يجوز تقي يد ا ستعمال هذا ال حق بأ ية قيود غ ير ال تي يقرر ها القانون وتقتضي ها الضرورة في مجت مع
ديمقراطي لصيانة المن القومي أو السلمة العامة أو النظام العام أو لحماية الصحة العامة أو الداب العامة
أو لحما ية حقوق الغ ير وحريات هم ،ول تتض من هذه المادة أي ح كم يحول دون فرض القيود القانون ية اللز مة
على أفراد القوات المسلحة والشرطة في استعمالهم لهذا الحق".25
ول عل لبنان هو الدولة الوحيدة ب ين الدول العرب ية ،المنف تح صراحة أمام الجمعيات وم نذ و قت مب كر ،إذ
اعتمد في سنة  ،1909قانونا" ملئما" جدا" بشأن الجمعيات ،ويسمح هذا القانون بكل سهولة ،بإنشاء الجمعيات،
مع التصريح من قبل ثلثة أشخاص ،على أن تمارس الجمعية الحقوق الممنوحة لها بمقتضى نظامها الساسي
بشرط أن ل تتعارض مع القوان ين اللبنان ية ،وأل تكون ضد النظام العام .وي عد ال ساس القانو ني للمنظمات
الهلية ،فضل" عن العتراف من جانب الدولة ،مسألة هامة لتحديد وضعها السياسي ،والفرص الس انحة لها
للقيام بمهامها.26
إن محاولت الدولة تحويل العلم والخبر إلى ترخيص قد باءت بالفشل بعد أن كسر هذا التوجه مجلس شورى
الدولة من خلل دعوى إقامتها جمعية قيد التأسيس على وزارة الداخلية.

 - Vالتقييم المنهجي عن الدراسات
إن المقاربات التي واكبت نشوء المجتمع المدني وتطوره في لبنان ،والتي انتظمت في عمل استنبط منهجا"
أن تج الدرا سات حول المجت مع المد ني موضوع الب حث ،من أ هم معالم ها ،الترك يز بش كل أ ساسي على الب عد
الفكري على حس اب المضمون المعر في ،يضاف إلى ذلك التفك ير في المجت مع المد ني من طرف النخ بة في
لبنان م نذ بدا ية القرن الما ضي ،شكلت جزءا" من ف عل مقاو مة أبداه الهالي ضد الحتللت الجنب ية ال تي
حاولت أن تبسط سلطتها على المنطقة.
إن المواجهات ال تي خاض ها سكان سوريا ولبنان في مطلع القرن قد أ سست لو عي مقاوم ،قد برز في
المراحل اللحقة منذ اغتصاب فلسطين واحتلل أجزاء من لبنان والمستمرة حتى هذه المرحلة .فالمنهاج الذي
تميزت به الدرا سات م نذ تلك الفترة في المقار بة الو صفية وإلى تضخ يم اليديولو جي واللجوء إلى ال ستثمار
السياسي للمفهوم والمؤسسات المعبرة عنه.
 24نفس الصدر
 25ف إيطاليا )على سبيل الثال( فإن معظم المعيات الت ل تريد أي رقابة من جانب الدولة تفضل أل يعترف با رسيا" .كما أنه ف بعض الدول الغربية ،ترتأي الاكم ،أن المعيات يكن
أن تنشأ كأمر واقع ،أو أن يتم العتراف با حسب النظام الساسي.
 26إن التمع اللبنان بشكل عام والقوى السياسية بشكل خاص ،قد قبلوا بدور المعيات كعناصر قوية فاعلة بل ل غن عنها ،بفضل ما تقوم به من أعمال هامة وشجاعة )تربة اليئات
الهلية خلل الرب( والساندة الامة الت تتلقاها من جانب الرأي العام ،وتطور اهتمام أجهزة العلم با .وإن بعضها له نفوذ كبي ،وموضع احترام إن ل يكن أحيانا" موضع خوف كبي
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ولقد تميزت معظم الدراسات باستعراض تعريفات الباحثين الغربيين للمقولت حول المجتمع المدني.
وإن المفاهيم المستمدمة في هذا الحقل )بما في ذلك مصطلح المجتمع المدني أو مصطلح المنظمات الهلية أو
غير الحكومية( لم تشكل بعد مدار بحث كاف في أوساط المراكز الكاديمية وحتى أوساط المنظمات الهلية
نفسها بشكل يمكنها من إعادة إنتاج تعريفات مقبولة لها ومناسبة لدورها ،حتى أن الدبيات البحثية المتعلقة بهذا
الح قل ،وال تي ظهرت في الغرب خلل العقود الماض ية ،هي في متناول دائرة ضي قة من المهتم ين في لبنان،
وهي ل تدخل ضمن الهتمامات الملحة.

 - VIمواضيع الدراسات التي أجريت عن المجتمع المدني
يو جد صعوبة في تقد يم مس ح شا مل ومتكا مل ل ما أن جز من درا سات حول المجت مع في لبنان )را جع
الملحق( ،وفي هذا الصدد يمكن طرح خمسة مستويات من الدراسات:
.1الدرا سات ذات الطبي عة الكاديم ية والجامع ية ،يضاف إلى ذلك أشغال الندوات واللقاءات
العلمية.
.2المس توى الثا ني يرت بط ب ما أنجزه من الكتابات أعضاء المجت مع المد ني أنفس هم أو ساهموا
بتعاون مع أطراف أخرى في إنجازه خا صة بعد ما ش هد في نها ية القرن العشر ين من تو سع
كبير لمفهوم المجت مع المد ني ون مو متص اعد لمؤ سساته ،بش كل خاص تعز يز دور المنظمات
الحقوقية والجمعيات ذات الصلة بالدفاع عن حقوق النسان بالضافة إلى بروز مؤسسات ذات
اهتمامات مفصلية ،كالمرأة والتنمية والشفافية ومحاربة الفساد ومحاربة الفقر والحكامة الجيدة.
وكذلك كتا بة درا سات ومنشورات وتقار ير وكرا سات بمبادرات خا صة أو في إطار التعاون
الدولي )برنا مج ال مم المتحدة النمائي ،الب نك الدولي ،ال سكوا ،اليونيس ف ،منظ مة الع فو
الدولية ،وزارتي الصحة والشؤون الجتماعية ووزارة البيئة ووزارة التنمية الدارية(.
.3المس توى الثالث يتعلق ب ما تص در المجلت والص حف و كل ما يد خل في تقنيات التص الت
الحديثة )انترنت (..
.4يضاف إلى ذلك الدراسات ذات الطبيعة الجامعية والكاديمية ،والتي تعد كأطروحات دكتوراة
أو ر سائل حل قة ثال ثة سواء دا خل الجامعات في لبنان أو في جامعات أجنب ية ،ك ما أن نا ن جد
دراسات ذات طبيعة مهنية غالبا" ما تهتم بالجوانب العلمية والمبريقية دون الهتمام بالمفهوم
النظري للمجت مع المد ني .كذلك يو جد كم هائل من الندوات واللقاءات العلم ية وال تي يشرف
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على تنظيمها الجامعات أو الهيئات الهلية صاحبة العلقة )بتمويل خارجي في أغلب الحيان(
وكذلك مراكز البحاث ومنظمات المم المتحدة والسكوا والبنك الدولي  ..الخ.
.5الجا نب ال خر يتعلق بالدوريات ال تي تص در عن الجمعيات الهل ية نفس ها أو و سائل العلم
وتقنيات التص ال الحدي ثة )انتر نت  (..وتجدر الشارة إلى التداول المفرط لمفهوم المجت مع
المدني في وسائل العلم سواء المعبرة من وجهة نظر السلطة أو المعارضة ،فالتحرك باسم
المجتمع المدني يمثل "الشيء ونقيضه" فمن يعارض سياسة السلطة الحاكمة يعلن تحركه باسم
منظمات المجت مع المد ني ،إل أن قوى محس وبة على الس لطة تتحرك باتجاه معا كس ،ول كن
تتحرك كذلك تحت اسم منظمات المجتمع المدني.27
إن أبرز المواضيع التي طر حت جاءت في سياق التغييرات الجوهرية ال تي طرأت عالم يا" وال تي أفض ت
إلى تغييرات في أشكال الحركات الجتماع ية وبا تت تقدم مفهو ما" إجرائ يا" للمجت مع المد ني تع تبر المنظمات
غير الحكومية ،التي انتشرت في العقدين الخيرين من القرن الماضي ،الوريث الشرعي للحركات الجتماعية.
والقطاع الطو عي الذي يح تل مس احة كبيرة من الع مل الجتما عي والقتص ادي في البلدان المتطورة ،قد
ش هد تو سعا" منظورا" كذلك في بلدان العالم الثالث م نذ عقدي الثمانينات والتس عينات وزيادة أهم ية المنظمات
غ ير الحكوم ية ال تي بدأت تمارس نشا طا" ملمو سا" ومؤثرا" في فضاءات كا نت أ ساسا" مقتص رة على القطاع
الر سمي للدولة .إن هذا التو سع قد نش أ في ظل المناخ العام المتو جه ن حو ال حد من الدور التدخلي والمركزي
للدولة وإعطاء أهم ية متزايدة للقطاع الخاص وال خذ بإ ستراتيجية إعادة الهيكلة القتص ادية و ما أفرز ته من
تبعات على الفئات الجتماعية المهمشة  ،مما أدى ،بالمنظور النسبي ،إلى بروز أهمية جديدة للدور السهامي
للمجت مع المد ني ومؤ سساته ح يث تس مية منظمات ال مم المتحدة "القطاع الثالث" إلى جا نب الحكو مة والقطاع
الخاص ،في ضوء هذه التطورات لقد تميزت الدراسات حول المجتمع المدني في لبنان منذ الثمانينات بالهتمام
بالبعد القطاعي والبتعاد عن المقاربة الشمولية ،وذلك انسجاما" مع التطور الحاصل في إطار التعاون الدولي،
فم نذ بدا ية انعقاد المؤتمرات الدول ية حول عدد من القضا يا ال تي توا جه تنم ية دول العالم الثالث ،م ثل قضا يا
البيئة والتنمية والسكان والطفال والمرأة وحقوق النسان والنفاق العسكري والفساد والمستوطنات البشرية ..
الخ .فل قد ركزت ال مم المتحدة على ع قد مؤتمرات ض من أولويات برامج ها ونشاطات ها ،تن هض في ميدان
"إعلن مبادئ" كمؤت مر حقوق الط فل  ،1990ق مة الرض والبيئة  ،1992المؤت مر العال مي لحقوق النس ان
 ،1993مؤتمر السكان والتنمية  ،1994قمة التنمية الجتماعية  ،1995مؤتمر المرأة في بيجين  ،1995مؤتمر
المستوطنات البشرية  ،1996المؤتمر العالمي لمكافحة الفساد  ... 1999الخ ،ومنذ سنوات الحكامة والشفافية
والمعرفة الرقمية ...
 27لوحظ ف لبنان بعد استشهاد الرئيس الريري ف  14شباط  ،2005أن التحركات الشعبية من قبل العارضة والوالة كانت تتم باسم منظمات التمع الدن.
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 حقل المنظمات النسائية:يتم يز لبنان بقوة الحر كة النس ائية وتض م هيئات ذات طا بع خيري بالضا فة إلى جمعيات مرتب طة بأحزاب
سياسية يسارية وقومية تهتم جميعها بقضية المرأة.
ل قد نش ط المجلس النسائي والذي يض م حوالي  160جمعية بالضافة إلى جمعيات نسائية أخرى ،بدراسة
القوانين التي تتطلب تعديل ،وقدمت هذه المشاريع إلى نواب البرلمان ،وقد نتج عن هذا المر إقرار مجموعة
من القوانين نتيجة لتحرك المنظمات النسائية.
ولقد تم إقرار حق النتخاب للمرأة المتعلمة في العام  ،1952وفي العام  1953حق النتخاب لكل النساء
دون استثناء.
وإن النشطة التي تقوم بها المنظمات النسائية تتمحور حول العمل على تعديل القوانين لتكون ملءمة مع
اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي صدق عليها المجلس النيابي اللبناني عام  ،1996مع التحفظ
على ثلثة بنود:
.1حق منح المرأة اللبنانية الجنسية لزوجها غير اللبناني.
.2البند الذي يتعلق بنظام الحوال الشخصية المعمول به في لبنان.
.3إمكان ية قيام نس اء بر فع دعوى أمام المحك مة الدول ية ضد الدولة في حال عدم ت طبيق
التفاقية.
 -حقل الدفاع عن حقوق النسان والحريات العامة:

ل قد جاء في مقد مة الد ستور اللبناني ..." :28لبنان عض و مؤ سس وعا مل في منظ مة ال مم المتحدة وملتزم
مواثيق ها والعلن العال مي لحقوق النس ان" .وتجس د الدولة هذه المبادئ في جم يع الحقول والمجالت دون

استثناء" ،29كما أن المادة  13من الدستور تنص على" :حرية إبداء الرأي قول" وكتابة وحرية الطباعة وحرية
الجتماع وحرية تأليف الجمعيات ،كلها مكفولة ضمن دائرة القانون.30
ل قد شكلت قض ية حقوق النس ان أ حد الرهانات المفص لية في ع مل منظمات المجت مع المد ني .ول قد تحول
ع مل الجمعيات المعن ية بهذا الموضوع مع تطور الخطاب الدولي حول حقوق النس ان ،إلى فضاء للع مل
المشترك بين المنظمات الدولية ونشطاء حقوق النسان.
إل أنه بالرغم من الجهود المهمة التي تقوم بها الجمعيات التي تهتم بحقوق النسان ،إل أنها لم تتمكن حتى
الن من صياغة ا ستراتيجيات تتعا مل مع المشكلت الحقيق ية ال تي يواجه ها المجت مع والتشد يد على محور ية
 28أضيفت هذه القدمة إل الدستور اللبنان بوجب القانون الدستوري الصادر ف 21/09/1990
 29الدستور اللبنان :مقدمة الدستور ص 70
 30الدستور اللبنان الفصل الثان – ف اللبنانيي وحقوقهم وواجباتم مادة  13ص .13
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النسان باعتباره كائنا" اجتماعيا" ،بمعزل عن انتمائه السياسي الديني أو الجغرافي ،والتركيز على فكرة الحق
في كل المجالت .الحق في التعبير ،الصحة ،التعليم ،العمل ،السكن ،الغذاء ،البيئة ،مشاركة المرأة في الحياة
العامة ،الهتمام بالشباب والطفال وبالفئات المهمشة وذوي القدرات الخاصة.
إن الع مل على بلورة ثقا فة الحقوق والمواط نة في لبنان لمواج هة الثقا فة الطائف ية هي مه مة ب نى المجت مع
المدني في جميع مؤسساته.
أ ما على الص عيد العال مي ،تجدر الشارة إلى أن شعار الدفاع عن حقوق النس ان بات في أك ثر من مو قع
غطاء لس ياسات دول ية تر مي إلى ا ستمرار سياسة الهيم نة ون هب ثروات بلدان العالم )غزو العراق( ومهاد نة
الحتلل )فلسطين( ومصادرة حرية الشعوب.
ك ما تف عل المنظمات المعن ية بحقوق النس ان ،كذلك المنظمات البيئ ية والمنظمات العاملة في ح قل التنم ية
المستدامة ومحاربة الفساد وحقل دعم الدمقرطه وبناء دولة المؤسسات ومنظمات المعوقين والحركات الشبابية،
تقوم بدورها ،إل أن هذا الدور على أهميته لم ينجح في بلورة مشروع سياسي واقتصادي واجتماعي في لبنان،
بل غال با" ما تس ير في اتجاه التجزء في قضا يا قطاع ية ل تد خل ض من مشروع تغييري على مس توى الو طن
والتفاعل مع مشاريع التغيير السياسي والجتماعي التي تطرحها الحزاب عابرة الطوائف.
كذلك تبرز في أوساط هذا القطاع الهلي محاولت يقوم بها بعض الناشطين من خلل التركيز على البعد
الدولي في محاولة للقيام بدور تحالف منظمات المجت مع المد ني عالم يا" ومناهض ة للعول مة في محا فل
ومؤتمرات دولية ،في الوقت الذي يغيب عن نشاطها على الصعيد الوطني الموقف من نظام الحكم والدفاع عن
الفئات الجتماعية المتضررة من سياسة اقتصاد السوق في المجتمع المحلي.
 مواضيع بالعلقة مع الدولة:ل يو جد و عي لهم ية دور القطاع الهلي ول معر فة لل سس ال تي تب نى علي ها مفاه يم الشرا كة من ق بل
القيم ين على القطاع العام ول اعتراف بالدور الوط ني للهيئات الهل ية ،وبالمقا بل إن القطاع الهلي لم يبلغ
مستوى من النضج الكافي يسمح ببناء علقة ندية مع ممثلي القطاع العام.
 على صعيد الجمعيات والبناء المؤسسي:لم تو فق الجمعيات من تمل يك العضاء بالرؤ يا الشاملة حول الوا قع الجتما عي القائم والمفاه يم المتعل قة
بالتنمية وكيفية إيجاد السبل للحلول .كما أن الشبكات وهيئات التنسيق التي أنشئت في السنوات الماضية ،لم يتم
التمكن من تحويلها إلى مؤسسات ،ول وجود لخطة من أجل المساهمة في توفير شبكات المان الجتماعي.
على صعيد الهيئات المانحة:
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لم يتم النجاح في بناء علقة شراكة مع الهيئات المانحة باستثناء قلة ،وإن ذهنية من يدفع يقرر هي السائدة
في معظم الحالت

 – VIIالضافة المعرفية والنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات وثغراتها
إن النتائج ال تي تو صلت إلي ها هذه الدرا سات كثيرة ،من ها ما هو متعلق بالح يز الذي أخذت تحتله ظاهرة
المجتمع المدني والقطاع التطو عي في العقود الخيرة في الدولة المتقدمة وفي بلدان العالم الثالث والتي تشهد
حالة نهوض واسعة بعد أن تعرضت الحكومات فيها لنقد شديد ،وبعدما واجهته من نقص في مصداقيتها ،وبعد
التجاه ن حو العالم ية والتوا فق الدولي )ولو لفظ يا"( حول الديمقراط ية والتعدد ية واحترام حقوق النس ان .ف في
ظل التطورات العالمية واعتماد سياسة التصحيح الهيكلي والتي تقضي إضعاف الدور للجتماعي للدولة وإلى
تعز يز الخص خصة ،والمقتر نة في الو قت نفس ه بمعدلت غ ير مس بوقة من المعاناة النس انية وتدهور البيئة
و سيطرة سياسة اقتص اد الس وق والنماذج الغرب ية في الس ياسة والقتص اد والعلم  ..إن هذه التطورات على
المس تويات المحل ية والقليم ية والعالم ية ساهمت في تنا مي دور ب نى المجت مع المد ني في المجالت الس ياسية
والقتصادية ،وإن القرن الحادي والعشرين شهد دورا" جديدا" للمجتمع المدني وللجمعيات الهلية في مواجهة
الثار الس لبية للس ياسات القتص ادية في ظل النس حاب التدري جي غ ير المن ظم للحكومات في ب عض مجالت
السياسة الجتماعية مما أدى إلى تزايد فلكي في عدد ونوع التحادات والجمعيات والشبكات في مختلف بلدان
العالم )ومن ضمنها لبنان( ،وبنسب متفاوتة في جميع القضايا والمستويات.
وإننا نشهد في السنوات الخيرة حركات من التضامن بين منظمات المجتمع المدني في مواجهة العولمة
القتصادية والمؤسسات المالية العالمية وضد الحرب )خاصة في العراق( ودعما" للحقوق المشروعة للشعب
الفلسطيني  ...فلقد تجمع اللوف من المنظمات العالمية والقليمية والوطنية للمطالبة بتعديل النظام القتصادي
العالمي والنضال في سبيل نظام عالمي أكثر عدالة ومساواة.
وبالنس بة للحالة اللبنان ية ال تي هي نتاج مز يج خاص من التأ ثر بالديناميات العالم ية من ناح ية وبديناميات
محلية من ناحية ثانية ،إن بنى المجتمع المدني ،ومن ضمنها الهيئات الهلية وفي ظل الدور التاري خي الذي
لعبته خلل سنوات المحنة ،كانت من أكثر القطاعات تجاوبا" مع الطروحات التنموية المعاصرة والتركيز على
الدور المميز الذي يلعبه المجتمع المدني ومؤسساته كشريك كامل الحقوق والواجبات في العملية التنموية ،أي
أ نه ينطلق من التنم ية أ ساسا" كخيار را سخ ومتجذر في تجر بة المجت مع الغن ية ال تي تؤهل نا في التعا مل مع
الطروحات التنمو ية من مو قع الث قة بالقدرة على التمي يز والن قد وإعادة إنتاج المفهوم ب ما ينس جم مع وا قع
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مجتمع نا وب ما يش مل الرؤى المس تقبلية للوا قع الوط ني في إطاره القلي مي والكو ني ،ول يقتص ر على الف هم
التقليدي الذي يحصر هذا المفهوم في أنشطة متفرقة أو قطاعية أو أساليب وتقنيات جديدة في العمل.
إن هذا المسار يتضمن:
التحول الديمقراطي للدولة والمجتمع ،بما فيها تطوير اللمركزية والمشاركة القاعدية في
اتخاذ القرار وصنع السياسات.
العتراف بدور المجت مع المد ني ومؤ سساته والقطاع الهلي كشر يك أ ساسي في اتخاذ
القرارات ور سم الس ياسات ،وتعز يز دوره هذا باعتباره إلى جا نب الدولة مس احة مدن ية
يتحقق فيها الندماج الوطني والجتماعي من خلل الممارسة العملية والمشاركة في الشأن
العام ورد العتبار للعمل الجماعي وثقافة التضامن.
إل أن مسيرة المجتمع المدني في لبنان وما شهدته من دراسات محللة لها وواصفة لتطورها ،تنطوي على
ثغرات كثيرة وعميقة ،نثير بعضها في هذه الدراسة:
 الستثمار السياسي لمفهوم ملتبس:يتم الستثمار المفرط لمفهوم المجتمع المدني سواء من طرف النظام السياسي للسعي إلى تأسيس حالة من
القتناع بأن هناك تغييرات في الممار سة الس ياسية وإلى موضوع ية مركز ية في ل غة المنظمات المعار ضة
لسياسة السلطة ومن ضمنها الهيئات القطاعية المختلفة ،حيث يتحلى الستثمار المزدوج للمفهوم في التوظيف
المتواتر بين حركات وهيئات متعددة التجاهات.
ويعود هذا ال ستثمار للمفهوم إلى الل ية ال تي ا ستهدفت ضرب المعس كر الشترا كي أيديولوج يا بتقس يم
المجت مع إلى نطاق ين :الدولة والمجت مع المد ني ،إل أن العل قة ب ين المجت مع والدولة هي أع قد بكث ير من هذه
الترسيخة النيوليبرالية والتي تعتبر أن حريات المجتمع تزداد إذا ضعفت الدولة ،وليس السلطة ،على أساس أن
فكرة المجت مع المد ني تفترض أن الدولة تعري فا" "قوة ك بح لطاقات المجت مع" متنا سين ما للدولة من دور في
التوحيد الوطني.
وإن هذه الجاذبية في القول بالمجتمع المدني قد ازدادت في ظل تراجع قدرة المشاريع التاريخية )خاصة
الحزاب الس ياسية( على تعبئة الناس ،إذ أن قس ما" كبيرا" من الشباب المص دوم من الع مل الحز بي ل سباب
مختل فة ،يها جر إلى المنظمات غ ير الحكوم ية ،وتجزئة القضا يا الجتماع ية إلى نطاقات م ثل المرأة والتنم ية
والبيئة وحقوق النس ان  ..الخ ،في ح ين أن المطلوب هو وجود العل قة الموضوع ية ب ين وا حد وآ خر وذلك
عبر الحزاب السياسية خاصة تلك العابرة للطوائف في حالة لبنان ،وإن التركيز المفرط على المجتمع المدني
وخاصة اعتبار الهيئات الهلية الترجمة الميدانية له من قبل الحكومات الغربية عموما" والبعض من حكومات
بلدان العالم الثالث ،إن هذه الرؤ يا ر غم إيجابيات ها ،ي جب الن ظر إلي ها بحذر ،إذ أن ها محاولة لتحم يل الهيئات
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الهلية أعباء تخلWي الدولة في العالم الثالث عن واجباتها في تقديم الخدمات الساسية ،نتيجة لسياسات الصلح
الهيكلي المفر طة من ق بل المؤ سسات المال ية العالم ية ال تي ل تأ خذ في العتبار الب عد الجتما عي لي سياسة
اقتصادية.
وفي جميع الحالت إن الفيض من الندوات والمؤتمرات والمنشورات عن الديمقراطية والشفافية والمحاسبة
والحوك مة  ...ل يج عل هذه الهيئات في معظم ها مدارس في النتخاب و في تداول الس لطة ،31وأ نه مطلوب
التفكير مليا" في الحزاب وفي المنظمات الهلية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني ..
– المعوقات البنيوية :إشكاليات معرفية
إن المجتمع المدني في لبنان وكذلك في المنطقة العربية يحتمل أكثر من تحديد وكأنه في التباساته يكشف
عن التبا سات العل قة المذكورة ب ين المجت مع المد ني التقليدي والمجت مع المد ني الحد يث ،فالمع طى الفكري
للمفهوم الذي ترسخ في الغرب منذ ثلثة قرون ونيف ،والذي يشير إلى النتظام والعلقات القائمة على أساس
مفاه يم معا صرة وعلقات تنت مي إلى عص ر الدولة الحدي ثة ،تس تند إلى معاي ير المواطن ية والمشار كة الطوع ية
والنتظامات على أ ساس الخيارات الفكر ية وعلقت ها بنظام الح كم ،إن هذا المع طى الفكري والس ياسي يفتقده
لبنان ودون شك باقي البلد العربية.
لقد بات المجتمع المدني يشكل في ضوء التغيرات العالمية والتطورات على الصعيدين اللبناني والعربي،
فضاء للحر ية وأداة للديمقراط ية وا ستثمار إيديولو جي مزدوج للمفهوم من ق بل الدولة و من المنظمات الهل ية.
فالبعض يتحدث عن المجتمع المدني كأنه دين جديد والبعض الخر يعتبره مستوردا" من الغرب ،وهو فضاء
مس تقل عن الدولة وفضاء لدخول الدولة في ح قل المجت مع المد ني من خلل إدار ته من ق بل أشخاص من
الحكو مة يتمتعون بكفاءات عال ية ،إل أ نه قد يش كل أحيا نا" فضاء للتمس رح )إظهار القوة(

32

وو سيلة للبو ية

)ش خص رئ يس هيئة من  20أو  30سنة( ،فك ما اخترع نا جمهوريات وراث ية وأحزاب وراث ية كذلك بات لدي نا
جمعيات وراثية.
فكيف تستطيع منظمات المجتمع وضع سياسات أو تطوير السياسات العامة في ظل غياب الثقافة المدنية
وافتقار المساءلة والشفافية ،وهذا قد يعكس المجتمع المدني المكانة وليس قيمة العمل وعدم الوضوح واللغائية
القص ائية وتدع يم فكرة الشلل ية ،إ نه أداة للديمقراط ية وأحيا نا" أداة ضد الديمقراط ية وكا بح لفكرة المواط نة
)فضاء القهر :ثقافة الصفوة( ،وهو أحيانا" فضاء للستغلل )الـ  ،(Charity businessوفضاء أيضا" لمور

 31الوظيفة الجتماعية للدولة :عقبات وآفاق ،صادر عن جريدة السفي ،ص 203
 32حسب الدكتور أحد زايد ،عميد كلية الداب ف جامعة القاهرة خلل مداخلته ف الؤتر العرب القليمي "حول التمع الدن العرب" حالة القل الذي نظمه الركز الردن للبحوث
الجتماعية بالتعاون مع مؤسسة كونراد ادنياور ف الفترة  26 – 25شباط  2005ف عمان
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مس كوت عن ها بس بب مراعاة الدولة أو الممول ،ول يزال ح تى الن المجت مع المد ني مفهوم ملت بس وفضاء
للهرولة بين ما هو سياسي وما هو مدني.
لقد تحدث هيغل عن المجتمع المدني المتحول من المجتمع الهلي ،بينما ل نزال نحن نتحدث عن الشخص
 Personوليس الفرد ،وعن الرعية وليس المجتمع.

 - VIIIما العمل مستقبل" في حقل دراسات المجتمع المدني؟
إن التحديات المستقبلية أمام السؤال حول دراسات المجتمع المدني والتي هي خيار سياسي بامتياز ،وهي
في كيفية إشعار أعداد متزايدة من الناس ،إن هناك بديل" وصفيا" معقول" هو المجتمع المدني ،كإنجاز حديث
من التكوينات الرث ية التقليد ية المذهب ية والطائف ية والعشائر ية ،عبر انتظام علقات قائ مة على أ ساس مفاه يم
معاصرة وتنتمي إلى عصر الدولة الحديثة وتستند إلى معايير المواطنة والمشاركة الطوعية والنتظامات على
أ ساس الخيارات الفكر ية والجماع ية والمهن ية  ..الخ ،باتجاه إقا مة علقات جديدة ب ين الفراد والجماعات على
أ ساس المصالح المشتر كة واليديولوجيات الجامعة بحيث تفرز خطا با" وطن يا" وا ستراتيجية تهدف إلى تحقيق
المزيد من الديمقراطية ومن الضمانات لحقوق النسان أي فضاء للحرية يركز على حق الفرد والمجتمع.
إن الجابة على سؤال ما العمل مستقبل" في حقل المجتمع المدني تستلزم التمييز بما يتعلق بالعمل على
تطو ير دور المجت مع المد ني والدرا سات المتعل قة بالمور التقن ية وفص ل ما يم كن تحقي قه في المدى القر يب
والمتوسط والبعيد.
أ – توجهات عامة:
ل قد قادت الس ياسة المتب عة المجت مع اللبنا ني إلى مأزق اقتص ادي ومأزق أخل قي و قد تم تدع يم هذ ين
المأزق ين ،بإدارة سياسية -طائف ية ،أجهض ت المحاولت ال صلحية والوفاق ية وجعلت الديمقراط ية ال تي ي تم
التغني بها ،هدفا" بعيد المنال.
إن النتصار الول الذي حققه شعب عربي على إسرائيل عبر المقاومة البطلة وصمود الهالي ،كان يجب
أن يكون حافزا" لتأ سيس رؤ ية جديدة ون مط سياسي ثقا في جد يد ،كذلك الحر كة الشعب ية الوا سعة ب عد الجري مة
النكراء التي أدت إلى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ،إن هذه النجازات التي قدمها الشعب اللبناني عبر قواه
الحية ومن ضمنها المجتمع المدني كان يجب أن تدعونا إلى العقلنية والتواضع ،وأن ترسم أفقا" ديمقراطيا"
لمص الحة وطن ية ،وإدارة عقلن ية لبلد منكوب بالديون والجروح ،فكا نت النتي جة إ سدال الس تار على احتمالت
الوطن.
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أما فيما يتعلق بوضع المنطقة بشكل عام ،فهي على كف القدر ،إن عاصفة الدم الميركية – السرائيلية قد
تطيح كل شيء ،وتعيد المور إلى القاع الذي وصلنا إليه بعد نهاية الحرب العالمية الولى ،إل أنه لم يعد من
اللئق أو المجدي ،أن نجد أعذارنا في تهاون الخرين ،لقد تغيرت بعد الحادي عشر من أيلول  ،2001اللغة
السياسية العربية برمتها ،صار الخوف من هجوم أميركي هو محرك هذا الغفاء غير المجدي الذي يسود في
المنطقة.
إن عاصفة الدم الميركية – السرائيلية هذه ،يجب أن تقاوم عبر إحداث تغيير جذري في المشهد برمته؟
إنه سؤال المجتمع لنفسه .فهل ل يزال المجتمع قادرا" على فرض الجواب؟.
إن مواجهة تنامي مشاعر النتماء الطائفي والقبلي والعشائري على حس اب النتماء القومي في الوطن
العربي ،تستوجب هدم الحصون الطائفية والعشائرية في معول الديمقراطية الذي يمكنها من أن تمهد لبناء
اجتماعي جديد ل يستقيم إل في التفكير في المستقبل والمناقشة فيه ،فإن جوهر مفهوم النهضة هو استرداد
المجتمع لقدرته على التجدد الذاتي ،من أجل مستقبل أفضل.
إن التحدي يكمن في كيفية:
 - 1النتقال من مس توى الع مل في معال جة النتائج ،إلى مس توى الع مل لمعال جة ال سباب وو ضع الرؤى
والتصورات ،إلى التخطيط والبرمجة للسياسة الجتماعية.
 - 2تطوير مفاهيم الديمقراطية في مؤسسات العمل الهلي ،فتكون هي القدوة والمحرك في المجتمع ،إرساء
لمبادئ المشاركة والعتراف بالخر ولمفاهيم المواطنية في الحقوق والواجبات.
 - 3بلورة آلية شاملة تعالج الخلل النوعي القائم في المجتمع على مستوى العلقات الكلية بين الدولة والقطاع
الخاص والمجتمع المدني ومن ضمنه الهيئات الهلية.
 - 4اعتماد أسلوب يقوم على أساس أن الحقوق الساسية للمواطن هي حقوق نابعة من إنسانية النسان ،من
حيث تمكين الناس من التمتع بحقوقهم ،بمعزل عن خياراتهم السياسية والثقافية  ،والتعاون مع مختلف الهيئات
المعنية في العمل على:
 - 5تأم ين شرا كة حقيق ية ب ين "الدولة والقطاع ين الخاص والهلي" ،و صياغة ع قد اجتما عي جد يد ب ين
الدولــة والمجتمع .شريطة صياغة سياسات تمكWن من الربط بين النمو القتصادي وبين التنمية الجتماعية
في ظل إدارة ذكية لهذه السياسات.
 - 6تقوية المجتمع المدني وتنميته وإغناء مؤسساته وتعبئة طاقاته.
 - 7تقوية الدولة ،لكن الدولة العادلة الناظمة لعلقات المجتمع والوازنة لقواه.
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 - 8ردم الهوة بين المجتمع والدولة ومصالحتهما ،بحيث تكون الدولة في خدمة المجتمع ويتمثل المجتمع في
الدولة.
 – 9العمل على صياغة ثقافة:
ل تقوم على العنف بل تقوم على أساس احترام الحياة.33
تقوم على الحوار وإقامة نظام اقتصادي عادل.
تنهض على التسامح وعلى احترام الحقيقة.
تقوم على أ ساس الحقوق المتس اوية لكا فة المواطن ين ب غض الن ظر عن الج نس والعقيدة
والدين.
تقوم على أساس المشاركة بين الرجال والنساء.
ب – توجهات متعلقة بالدراسات على الصعيد التقني :العمل على:
 - 1التعريف عن المرجع

 :وضع تحليلت تطبيقية

 – 2المراحل والعقبات

 :الجندة البحثية ،ماذا عولج وماذا لم يعالج؟

 – 3تقييم المناهج والمقاربات المتبعة في السياق التاريخي
 – 4تقييم الضافة المعرفية للدراسات
 – 5مواقع النتاج
 – 6التوزع بين حقل الدراسات
 – 7التمويل والدعم المالي للدراسات
34

 - 8موضوع النشر والتوزيع ،وكيفية التطوير

 33منشورات لنة التابعة للمنظمات الهلية العربية – القاهرة.
 34مستوحاة من اقتراحات للدكتور سليم نصر ف ورشة العمل حول التمع الدن العرب ف عمان الت نظمها الركز الردن للبحوث الجتماعية ومؤسسة كونراد أديناور اللانية ف  25و
 26شباط 2005
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ملحق للمراجع والدراسات حول المجتمع المدني
"الع مل الجتما عي والمرأة قراءة في الدرا سات العرب ية واللبنان ية" ،دلل البزري وعزة شرارة
بيضون.
"دراسة وظائف الخدمات الجتماعية وأوضاع العاملين فيها في لبنان  ،"1979-1978منشورات
مركز التدريب الجتماعي ،الحدث.1981 ،
دراسة غير منشورة ""In Beirut: A working report civil society LCPS
درا سة غ ير منشورة " "Lebanese NGO s: Guidelines for a common strategyد.
أنطوان حداد وزي نة علي أح مد بتكل يف من تج مع الهيئات الهل ية التطوع ية في لبنان ومجلس
كنائس الشرق الوسط.
مجلة "حريات" العدد  9خريف  ،1997مركز البحاث والتنمية على الديمقراطية )مؤسسة رينيه معوض(.
المؤتمر الوطني الول للهيئات الهلية في لبنان ،التقرير النهائي والتوصيات ،قصر الونيسكو – بيروت
–  1و  2كانون الول .1999
الحركات الجتماع ية في لبنان ،ع بد ال م حي الد ين ،با حث اجتما عي وأم ين سر الجمع ية اللبنان ية لعلم
الجتماع.
حبيب معلوف ،على الحافة ،مدخل إلى الفلسفة البيئية ،المركز الثقافي العربي ،بيروت 2002
منشورات الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية
منشورات الشبكة العربية للمنظمات الهلية.
الع مل الهلي العر بي في عالم اليوم – ور شة الموارد العرب ية/بيس ان للنش ر والتوز يع ،تقر ير مفص ل عن
حلقة عمل إقليمية عقدت في أيانابا – قبرص  07و  ،10/04/1994نظمتها "ورشة الموارد العربية" إعداد
يوسف حجار.
مؤتمر "ال تايير" للمنظمات غير الحكومية العربية )اكتوبر/ت  (1/1993تونس.
مؤت مر المنظمات الهل ية المنع قد في عال يه – لبنان "يول يو تموز  ،1994تحضيرا" للق مة الجتماع ية في
كوبنهاغن  ،1995بدعوة من منظمة "ال تايير" وتمع الهيئات الهلية التطوعية في لبنان.
حريات :منظمات غير حكومية ،العدد  9خريف  ،1997مؤسسة رينيه معوض.
النساء العربيات في العشرينات ،حضور وهوية ،تجمع الباحثات اللبنانيات.
اللجئون الفلسطينيون في لبنان  ،2002مؤسسة الدراسات الفلسطينية.
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دور المنظمات الهل ية في ت طبيق منهاج ع مل بيج ين في لبنان ،تقي يم نقدي ،إعداد د .نهو ند القادري ،دة.
نهى بيومي ،دة .فاديا حطيط.
Revendiguer, Mobiliser, Participer : Les associations civiles dans le Liban
de l après guerre. Dr. Karam Karam 30 octobre 2004
التنمية الجتماعية في العالم العربي :دور المنظمات غير الحكومية :تأملت ،العدد  ،1995 ،10صادرة
عن "ال تايير" ،البلغدير تونس
نشرة "البنيان" الصادرة عن "ال تليير" أيضا"
مشروع بحث عن المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في العالم العربي" ،ال تايير" تونس 1994
أماني قنديل ،المجتمع المدني في العالم العربي ،دراسة للجمعيات الهلية العربية ،منظمة التحالف العالمي
لمشاركة المواطن  civicus 1994واستندت إلى عدد من المصادر العربية ،نستل منها العناوين التالية:
oوفاء البابا ،تقرير عن الجمعيات الهلية في لبنان )تقري غير منشور ،بيروت .(1993
oد .نور فرحات" ،المكانة القانونية للجمعيات الهلية في القوانين العربية" في :دراسات
وبحوث مؤتمر التنظيمات الهلية العربية.
oد .كامل مهنا ،دور المنظمات غير الحكومية في التنمية الجتماعية ،تجربة واقعية،
)مؤتمر التنسيق بين المنظمات غير الحكومية ،بيروت (1992
نض يف إلى ذلك النشرة الفص لية "المظلة ال تي تص در عن لج نة متاب عة التنظيمات الهل ية العرب ية ،شارع
بهاء الد ين قراقوش ،الزمالك ،القاهرة ،وتل فت إلى منشورات "ال تاي ير" في هذا المجال ،ومن ها نشرة
"البنيان" وأدبيات مختلفة.
تقرير المؤتمر الوطني الول للهيئات الهلية في لبنان – قصر الونيسكو – بيروت – 1999
اسماعيل سيف الدين عبد الفتاح" ،المجتمع المدني والدولة في الفكر والممارسة السلمية المعاصرة" .في:
المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية .بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية،
 .1992ص 311-279
المؤتمر النقابي الوطني الول :توصيات ومقررات .بيروت1990 ،
المؤتمر النقابي الوطني الثاني :توصيات ومقررات .بيروت1990 ،
الدارة الداخلية للجمعيات الهلية في لبنان ومدة دعم المنظمات غير الحكومية ،مشروع بناء القدرات للحد
من الفقر – كتاب مرجعي  – 2004وزارة الشؤون الجتماعية – لبنان – برنامج المم المتحدة النمائي.
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الوا قع العر بي وعوائق تكو ين المجت مع المد ني ،دة .فهم ية شرف الد ين ،ور قة ع مل ،حزيران ،2004
المركز العربي المعاصر للمطبوعات
حقوق الط فل الفلس طيني في لبنان ،التقر ير التكميلي الثا ني ،هيئة تنس يق الجمعيات الهل ية العاملة في
التجمعات الفلسطينية.
ال مم المتحدة :تقر ير المفوض العام لوكالة ال مم المتحدة لغت ثة وتشغ يل اللجئ ين الفلس طينيين في الشرق
الدنى  1 ،تموز يوليو  03 – 2003حزيران يونيو  ،2004الجمعية الرسمية الدورة التاسعة والخمسون
الملحق رقم .(A/59/13) 13
اللجئون الفلسطينيون في لبنان  ،2002مؤسسة الدراسات الفلسطينية.
مر كز أجيال مك تب الحص اء والتوث يق ،فلس طينيو لبنان في الس ياسة والقوان ين اللبنان ية ،درا سة بيروت
.2003
مركز أجيال مكتب الحصاء والتوثيق ،المهجرون الفلسطينيون في لبنان ،دراسة بيروت .2003
 Rousseau, Jean Jacques. Du contrat social. Paris: Garnier Flammarion, 1981.
 Gramsci, Antonio. Gransci dan le texte. Paris: Editions Sociales, 1977.

 Slaybé, Ghassan. “Les actions collectives de résistance civile a la guerre”> in Fadia Kiwan (Dir).
>)Le liban aujourd hui. Paris: CNRS – CERMOC. (A paraitre
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2000
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أعمال الجمعي&ات والمؤسسات المنتسبة الى المجلس النسائي اللبناني

د .أمان كبارة شعراني

وزارة الشؤون الجتماعية/المجلس النسائي

1996

34

بعض المعلومات الساسية والمفيدة عن العقود المشتركة مع الجمعيات الهلية في لبنان

تجم&ع الهيئات الهلية التطوعية في لبنان

35

الجمعي&ات :بين الحرية والعقود

غسان مخيبر

36

عقد مشترك للخدمات الجتماعية

وزارة الشؤون الجتماعية

37

مهام وأهداف مؤسسات المجتمع المدني والعمل الهلي

محمد بركات

38

آليات تطوير قدرات الجمعيات وفعاليتها

غسان مخيبر

39

المجتمع المدني والدولة :ماذا؟ لماذا؟ كيف؟

غسان مخيبر

40

حرية الجمعيات في التشريع اللبناني

غسان مخيبر
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دور القطاع الهلي اللبناني في متابعة توصيات "أجندة الموئل" :بين الواقع والمرتجى

ميرفت أبو خليل
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1998

42
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43
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السس الواقعية لتفعيل الطر التنسقية )الشبكات( للهيئات الهلية في لبنان

كامل مهنا

مؤسسة رينيه معو&ض الجتماعي&ة
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Title Report

Author

Year

NGOs &
Civil Society

2 Mapping & Review of Lebanese NGOs
. 3

Omar Traboulsi

The World Bank

1999

3 Communal State versus Nation State: Obstacles to
. 3 the Emergence of Civil Society in Lebanon

Paul Tabar

4 NGOs Database Survey Report
. 4

UNDP

UNDP

1996

5 Civil Society in Beirut: A Working Report
. 4

Lebanese Center for Policy
Studies

The Rockefeller Foundation

1996

6 Working-class women’s networks in a sectarian
. 4 state: a political paradox

Suad Joseph

American Ethnologist

1983

7 Lebanese NGOs: Guidelines for a Common Strategy
. 4

Antoine Haddad

Middle East Council of Churches/
Collectif des ONG au Liban

1995

8 Preliminary Draft of Report on Associational Life
. 4 and Public Space in Beirut: Dialectics of Unity and
Diversity
9 A Comprehensive Report on Non-Governmental
. 4 Organizations in Lebanon – With a special reference
to indigenous NGOs
1 Overview of Credit Programs of Non-Governmental
0 Organizations in Lebanon
. 4

Paul Salem, Kamal Shehadé,
Michael Young, Ziad Majed

Lebanese Center for Policy
Studies

1996

Lebanon Microfinance
Conference

UNDP

1997

1 Patrons, Clients and Civil Society: A Case Study of
1 Environmental Politics in Postwar Lebanon
. 4

Paul Kingston

University of Toronto

2000

1 Struggling for Civic Space: NGOs in Postwar
2 Lebanon
. 4

Paul Kingston

University of Toronto

1995

1 Living with Confessionalism: A Case Study of
3 NGOs Politics in the Disability Sector of Postwar
37 في لبنان
 المجتمع/
. 4المدني
Lebanon

André Karam

Paul Kingston

1991

1997

1991

Ahmad Baalbaki & Jacques
Ladsous

Rapport sur la mission d’évaluation effectuée du 19
au 29 Juillet 1991 dans les services de l’association
NAJDEH a Borj El Barajneh

2
0
.

بالضافة إلى أبحاث عديدة في مجالت دورية تصدر عن الجمعيات الهلية ومقالت وأبحاث وسائل العلم المكتوبة ومواد وصيغة ومسوحات ومواد
تدريبية  ..الخ.
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دراسات وأبحاث موجودة على البوابة اللكترونية iris-lebanon.org
•النوع الجتماعي والمواطنة ودور المنظمات غير الحكومية في بلدان السكوا المتأثرة
بالنزاعات :دراسة حالة لبنان
•الجمعيات في لبنان بين الحرية والقانون والممارسة
•أحزاب اللبنانيين وجمعياتهم-في الربع الول من القرن العشرين
•المواطنية في لبنان بين الرجل والمرأة
•الجمعيات الهلية في لبنان-النشأة والتحو)لت
•التنمية المستدامة في لبنان
•ملمح التنمية البشرية المستدامة في لبنان
•مؤتمر المنظمات الهلية غير الحكومية لدعم التنمية في جنوب لبنان
•جمعية المقاصد الخيرية السلمية في بيروت )(2000-1878
•توزيع الدخل ،نمط النفاق وظاهرة الفقر في لبنان
•حالة حقوق النسان في لبنان
•دليل عناوين المؤسسات الصحية في لبنان ذات الهتمام بشؤون التربية الصحية
•المجتمع المدني والتحول الديموقراطي في لبنان
•المجتمع المدني في لبنان )وقائع الندوة المتخصصة المنعقدة في  23/25ايار (1996
•دليل مراكز الجتماعيات في لبنان )(1992-1975
•العمل الجتماعي والمرأة-قراءة في الدراسات العربية واللبنانية
•محاولت في التنمية الريفية والمجتمع المحلي في لبنان
•تجربة الزكاة في لبنان
•دور الجمعيات الخيرية في تطبيق الزكاة
•دليل المؤسسات والجمعيات المعنية بالمعاقين
•قضية العاقة من الرعاية المؤسساتية إلى العيش باستقللية
•رواق عربي-حرية المجتمع المدني العربي
•نحو خطة عمل بيئية للبنان
•دليل الخدمات المؤم)نة من خلل الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بالشخاص المعوقين
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•البطالة والفقر :واقع وتحديات-الردن ،المغرب ،مصر ،تونس ،لبنان
•ورشة عمل تنشيط وتفعيل الجمعيات البيئية في لبنان
•مؤتمر الشراكة لتطبيق حقوق المعوقين
•بناء السياسات الجتماعية في لبنان-الشكالية والتخطيط
•التنمية المحلية والقطاعية-سجال :في المفاهيم والتجارب اللبنانية
•دليل المؤسسات الجتماعية في لبنان ) 1979-1978أ(
•دليل المؤسسات الجتماعية في لبنان ) 1979-1978ب(
•دراسة وظائف الخدمات الجتماعية وأوضاع العاملين فيها في لبنان 1979-1978
•دراسة وظائف الخدمات الجتماعية وأوضاع العاملين فيها في لبنان 1979-1978
•دراسة انخراط جمعية العناية بالطفل والم )تدريب مهني معجل( في سوق العمل
•المتطوعون قيمة ل تقدر بثمن
•عمل النساء في الهيئات الهلية
•عالم بل فقر-دور القراض بالغ الصغر في التنمية
•النوع الجتماعي والمواطنة ودور المنظمات غير الحكومية في بلدان السكوا المتأثرة
بالنزاعات :دراسة حالة لبنان
•المجتمع المدني في مصر في مطلع ألفية جديدة
•المجتمع المدني مفهوما kوإشكالية
•المجتمع الديني والمدني
•الجمعيات الهلية والسس القانونية التي تقوم عليها ومدى تجارية أعمالها واكتسابها صفة التاجر
•دور المنظمات غير الحكومية في تطوير المجتمع الهلي :أوروبا والقطار العربية
•التنمية البشرية المستدامة ودور المنظمات غير الحكومية :حالة البلدان العربية
•فهم الفقر
•التعاونيات ومنظمات العتماد على النفس )الواقع والمستقبل(
•إشكالية مفهوم المجتمع المدني"-النشأة-التطور-التجليات"
•المجتمع المدني والتحول الديموقراطي في فلسطين
•المنظمات الهلية العربية والقمة العالمية للتنمية الجتماعية
•دراسة لقانون الجمعيات في المغرب والخارج
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•في الديمقراطية والمجتمع المدني-مرائي الواقع ،مدائح السطورة
•المجتمع المدني والعلمنة
•المجتمع المدني في العالم العربي-دراسة للجمعيات الهلية العربية
•دفاعا kعن حق تكوين الجمعيات
•التنمية الجتماعية-الخطوة التالية في جنيف 2000
•دور الجامعات ومراكز البحث في دعم ثقافة المجتمع المدني
•النوع الجتماعي والمواطنة-دور المنظمات غير الحكومية في السلطة الوطنية الفلسطينية :تقييم
نقدي
•دور المنظمات غير الحكومية في المتابعة المتكاملة للمؤتمرات العالمية :تقييم ورؤية مستقبلية
•دور المنظمات غير الحكومية العربية في تنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية وفي المتابعة
المتكاملة لها
•العمل الهلي العربي في عالم اليوم
•المنظمات الهلية وحقوق الطفل في البلدان العربية
•دور المنظمات الهلية العربية في تنمية المجتمعات المحلية
•تنظيم الجمعيات في الدول العربية
•البطالة والفقر :واقع وتحديات-الردن ،المغرب ،مصر ،تونس ،لبنان
•المنظمات الهلية العربية على مشارف القرن الحادي والعشرين-محددات الواقع وآفاق المستقبل
•مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي
•الحكومة والفقراء والنفاق العام  -دراسة لظاهرة عجز الموازنة وآثارها القتصادية
والجتماعية في البلدان العربية
•المجتمع المدني-دراسة نقدية
•المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية
•ملمح وواقع الجمعيات الهلية في العالم العربي
•المؤتمر الوطني الخاص بقانون المؤسسات الخيرية والجمعيات
•مستخلصات البحوث والدراسات المقدمة إلى المؤتمر التأسيسي العام للشبكة العربية للمنظمات
الهلية
•تقرير إنجازات الشبكة العربية للمنظمات الهلية  2002-1997والتوجهات المستقبلية
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•المجتمعان الهلي والمدني في الدولة العربية الحديثة
•دليل المؤسسات القراضية للمشاريع الصغيرة في لبنان
•الدليل القانوني والعملي للجمعيات
•التقرير الهلي اللبناني حول التنمية تحضيرا kلقمة الرض الثانية في جوهانسبورغ
•القمة العالمية للتنمية الجتماعية-تقرير حول تقدم العمل
•التطوع والمتطوعون في العالم العربي
•دليل العمل الجتماعي التطوعي ومؤسساته الهلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
•تقرير التنمية البشرية في دولة البحرين لعام -2001سوق العمل ،التعليم ،وتحديات التنمية
البشرية
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