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  جائحة كورونا ضل  في  اللبناني التضامن االجتماعي 
 الفعالية والهشاشة بين 

 (1) ماريز يونس

 مةمقد  

بتنوع   تتنوع  استجابات  الى  الشعوب  تبادر  واألزمات  الكوارث  لحظات   في 

الكوارث   الصين،  أ. بعد  السائدة  والثقافة املجتمعيةطبيعة  في   ن ظهرت جائحة كورونا 

االجتماعي  التباعد  وألن  لبنان،  في  ومنها  العالم،  بلدان  في  تدريجًيا  انتشرت   ثم 

Social Distancing    اقفال    اقتصاديةانعكاسات  تالزم مع انتشار الجائحة مما أّدى الى(

الخ(، وتجارية  إنتاجية  وثقافية  مؤسسات  الكورونا  ،اجتماعية  تتأثر    وألن  ال  وباء،  هي 

املجتمعات منه،   بمواقف  الطبية والصحية  وتأثيراته  التمايز  فإن  خصائصه وعوارضه، 

عنده،   التوقف  يمكن  بردود  الذي  االستجابة    املجتمعات   فعليرتبط    إزاء وكيفية 

 .   خلفها هذا الوباءيالتي  التبعات

الكورونا  موضوع  مقاربة  الطبية،    يمكن  منها  متعددة  نظر  وجهات  من  وانعكاساته 

  ، ن هذه الورقة تهتم بوجهة النظر االجتماعية أ ال  إ الصحية، االقتصادية والسكانية وغيرها،  

الى املوضوع من زاوية  وتحديًد  اللبنانية االجتماعية ا ستنظر  التضامنية، في ظل    االستجابة 

كافة، وهي حالة استثنائية في تاريخ املجتمعات، تتطلب  فرض التباعد االجتماعي في املجاالت  

محّددة ي سلوك  اجتماعية  بينها   ات  األ اتخ   ومن  ملساعدة  اإلجراءات  من  جملة  األكثر  سر  اذ 

 . من هذا الوباء ا  تضرًر 

 
 ، جامعة لبنانية، لبنان. علم االجتماعأستاذة  (1) 
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ا من أ
ً
جائحة    وبما أن  ،ن السلوكيات االجتماعية هي نتاج ثقافي ملجتمع معينوانطالق

تضامنًيا  اقتضت  كوروناال ا 
ً
تأثيراتها  سلوك متعددة  ملواجهة  لت 

ّ
تدخ التي  الجهات  وألن   ،

فالبحث في هذه السلوكيات ينبغي    ،)العامة(، وغير الحكومية  االنتماءات منها الحكومية

بهاأ قامت  التي  الجهات  بحسب  التضامن  أنواع  في  التمايز  عن  يكشف    مدى   وعن  ن 

 فعالية هذه التدخالت.  

األ   االجتماعي  التضامن ويعيدنا مفهوم   وتحديًدا  السوسيولوجية،  دبيات  الى مراجعة 

الفرنس ي   االجتماع  عالم  أجراه  الذي  التضامن،  إالتمييز  من  نوعين  بين  دوركهايم  ميل 

  ، Solidarité organique))   العضوي   والتضامن   Solidarité (mecanique)  هما التضامن اآللي 

في مرحلة انتقالية هجينة ما بين مجتمع تقليدي ومجتمع جديد آنذاك هو    وقد بناهما

 املجتمع الصناعي.  

  فيها   تنتشر التي  ما قبل الصناعية  تمعات  املج يرتبط بعادة    ()األهليالتضامن اآللي  ف

ب وذلك  تقليدية  الثقافة  ال ا 
ً
حيث  ارتباط العمل،  تقسيم  عضاء  أ  معظم كون  تمستوى 

ا ما تتسم بقوة  في مهن متشابهة، تربط بينهم معتقدات مشتركة غالبً   يناملجتمع منخرط

الجماعة   تلزم  التضامني  بإضاغطة  العمل  يؤطرهم  متجانس،  متناغم  موحد  يقاع 

الكلي   انصهارهم  ويعزز  والتكافلي،  الالتعاوني  ارتباطهم  في  ويعيد  هم  ءوانتمابها  جماعة 

عنها. االنشقاق  عدم  يضمن  بما  التض  لها،  متقدمة،  يبو   اآلليامن  ويتجلى  حاالت   لغ 

األزمات   خالل  السيما  والجماعات  األفراد  حياة  بها  تمر  التي  االنتقال  مراحل  في 

من    ، االجتماعية يمكنها  ما  وتعاضدها،  وتآزرها  الجماعات  تضامن  فيها  يتزايد  التي 

واستمراريتها  الجماعة  ديمومة  ويعزز  وطأتها،  من  ويخفف  األزمات  تلك  مع   التكيف 

 . (2005، غدنز)

الصناعية املجتمعات  ظهور  السريع  مع  االقتصادي  التطور  على  قامت  ونمو    ،التي 

 
 
وتشك املهمات،  في  والتخصص  العمل،  تقسيم  من  مركب  بما  نظام  الحديثة  الدولة  ل 

سياسية   حكم  أجهزة  من  والتنظيمات    تتضمنه  األحزاب  وبروز  ديمقراطي،  طابع  ذات 

املجتمع   قضايا  عن  الدفاع  في  دورها  وتصاعد  والنقابات  واملدنية  واملهنية  السياسية 

عفة عن طريق تقديم املعونة والخدمات االجتماعية  ومصالح الفئات والشرائح املستض 

الفقراء وتقليص فجوة   بتمكين  املساواة األساسية، واملطالبة  ما    عدم  في  املواطنين  بين 

آخر من التضامن، هو    يتعلق بحقوقهم االقتصادية واالجتماعية واالنسانية، حل شكل  
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العضو  تحقيق   (املدني)  1ي التضامن  على  يقوم  شرائح    الذي  إلحدى  عامة  مصلحة 

، بصرف النظر عن معتقداتها وانتماءاتها ودرجة القرابة التي تربط بينها؛ وحلت  املجتمع

في   املشتركة  األولية  املعتقدات  محل  املتبادل  واالعتماد  املتبادلة  االقتصادية  العالقات 

قيم   برزت  و  االجتماعي،  التضامن  الحقو   جديدة  تحقيق  على  أساس ي  بشكل  ق  تقوم 

   .2املدنية وقيم املواطنة تجمع بين مواطنين ينتمون الى نظام سياس ي وطني محدد

التضامن  إ  كان  التضامن    األهلي ذا  ملصلحة  الصناعية في    املدني تراجع    املجتمعات 

 حيث في زمن   ، باعتبارها مجتمعات تقوم على املواطنة وعلى حضور فاعل للدولة   الحديثة 

و األ  واملعالجة  للتدخل  املواطنية حاضرة  الدولة  أجهزة  تكون  املجتمعات  إزمات  كانت  ن 

زمات، تبقى الدولة هي املنظمة واملخططة  ومشاركة، خصوًصا في زمن األ   املحلية فاعلة

مام القانون في الحقوق والواجبات.  أواملسؤولة، والتي تتعاطى مع املواطنين كمتساوين  

حيث نتيجة ذلك تبرز مؤسسات  ، والتابعة األمر ليس سيان في الدول املفككة والضعيفة

انتماءات قاعدة  على  عموًما  عالقاتها  تنتظم  محلية،  وجماعات  عائلية،    أهلية  ضيقة 

 . مذهبية ودينية

 
 
اللبنانية شكل  ت التأسيس    هذه املجتمعات املفككةحالة دالة على    الدولة  فهي منذ 

نيت على توافق طائفي، حيث يتكون البلد من   طائفة يضمن الدستور اللبناني لها    18ب 

الطائفة   أبناء  ربط  عبر  منها  لكل  الشخصية  األحوال  نظام  ويخضع  العبادة،  حرية 

حرية   منها  لكل  يكفل  كما  الخ،  وامليراث  والوفاة  والزواج  الوالدة  لجهة  لها  واخضاعهم 

اللبناني املواطنين  بين  املساواة  الدستور على  ينص  باملوازاة  املدارس؛  ين ويكفل  تأسيس 

اإل وحرية  املعتقد  حرية  ملعظملهم  يوفر  لم  مدنية  إجراءات  اتباع  او  بالطائفة  ها  تحاق 

 اإلجراءات التنظيمية الكاملة. 

 أوفي السياسة بعد  
ً
ا على  ن كانت املناصب األساسية في الدولة اللبنانية تتوزع عرف

امل وكذلك  اللبنانية  على  الطوائف  بناء  التوظيف  ويتوزع  األولى  الفئة  من  اإلدارية  راكز 

الطوائف،   بين  الثالث  أحصص  للرئاسات  الطائفي  التوزيع  ليكرس  الطائف  اتفاق  تى 

من   واملوظفون  العامون  املدراء  وكذلك  الوزراء،  ومجلس  النواب  مجلس  الجمهورية، 

 نواعهم.  أالفئة األولى على 
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للسلطةأال  إ الفعلية  املمارسة  في ضوء    ن  األخيرة  السنوات  في  الطائف وصلت  بعد 

العمل على تطبيق التوازن الطائفي حتى في الوظائف الدنيا في اإلدارة   الى  ميزان القوى 

 
ً
تشبث يعكس  ما  وهو  وتجذير  العامة،  احياء  إعادة  أي  واملذهبية،  بالطائفية  أكثر  ا 

 لالنتماءات األولية التقليدية. 

في كل اإلجراءات الحكومية والسلطوية، كما إرساء  كما ان إرساء نظام املحاصصة  

اإل وعّمقت  كّرست  التوافقية،  والعالقات الديموقراطية  واملذهبية  الدينية  تماءات 

 !   الزبائنية بين معظم مكونات املجتمع والسلطة السياسية الطائفية

يسارية ويمينية،  في املجتمع املدني، أحزاب  حركات    برزت، منذ نشأة لبنان،باملقابل  

حكومية غير  أ وجمعيات  من  وتناضل  املواطنة  فكر  تتبنى  بين  ،  فعلية  مساواة  جل 

املواطنين على أساس الحقوق والواجبات، وهي أحزاب وحركات اتسمت بطابع شامل أي  

والعائلية   يتجاوز  واملذهبية  الوطني  ألى  إاملناطقية  األفق  هو  أرحب  على  فق  املرتكز 

ومنذ  املواطنة رفدت جمعيات؛  املاض ي  القرن  شبابية عموما    عديدة،  التسعينيات من 

      (2015)يونس،  .الذي ينادي باملواطنةالتيار    ،ومتخصصة في قضية محددة

بين    الورقة   هذه هتم  ت التضامن بالتمييز  من  مستويات  أزمة    ثالثة  برزت خالل  التي 

الحكومية    األهلي  لتضامناكورونا،   غير  الجمعيات  اعتمدته    والتضامن األهلية،  الذي 

بين   امل  واألهلي  املدنيالهجين  والتضامن  الدولة،  جسدته  جسدته    دنيوالذي  الذي 

املدنية التمايز إ  .املنظمات  أن  التوجه  ال  يقتصر على  الثالثةال  األهلية األساسية    ات    أي 

تالواحد  التوجه    أيضا  يطال  هنإبل  ،  والهجينةدنية  وامل التي  املواطنية  للجمعيات  تبنى 

  ضمن هذا التوجه   بعض الجمعيات غير الحكومية   نيكمن في أحيث  اساًسا للعالقات،  

بينما   بينها،  بالترابط  تتسم  شاملة  نظرة  القضايا  الى  الناشئة    قومتتنظر  الجمعيات 

خارجي   وبتمويل  بأجندات  منهأي  ،  يرها ر وتز   القضايابتجزأة  واملرتبطة  كل  هًما  يحمل  ا 

نظر نظرة  ي  دون أنجل إنجازه عبر التركيز عليه دون سواه،  مجتمعيا محدًدا يناضل من أ

 .شاملة ومترابطة للقضايا املجتمعية

االستطالعية القراءة  ضوء  املستويات  ،  في  هذه  قراءة  يمكن  ربط إال  خالل  من  ال 

األ  الجمعيات  الدولة،  )أي  جهة،  لكل  الجزئية  بالبنية  السوكيات  املدنية(،  او  هلية 

لبنانية العامة، وبمعنى آخر الربط بين الحقل الخاص  لاالجتماعية الثقافية االقتصادية ا
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د، والكشف ايضا عن الفاعلين  أي البنية العامة في البال  االجتماعي، الكل   وبينلكل جهة، 

 في هذه التدخالت والوظيفة التي يسعون اليها من كل تدخل.  

تنطلق   لبنان  في  الكورونا  جائحة  مواجهة  وفي  والعام،  التاريخي  السياق  هذا  في ظل 

الكورونا، وبالتالي حول  حول    التساؤل الورقة من   طبيعة  كيفية مواجهة لبنان لجائحة 

: ما  حول السؤال التالي  لورقةتمحور اتو   . واجهت بها البالد هذه الجائحةالتدخالت التي  

التضامنية   التدخالت  يجعل  والذي  الواحدة  الجائحة  )إزاء  نفسه  البلد  الحالة  في 

       ثر هذا التمايز على فعالية التدخالت؟ والى أي مدى أ( تتمايز عن بعضها؟  اللبنانية

تابعة ملنظمات  الكترونية  خمسين وثيقة  على تحليل مضمون  منهجًيا  عتمد الورقة  ت

الجهات  اذ    حكومية.  غير  غير الحكومية على فترات    الحكومية والجهاتأصدرت كل من 

برز جهود كل من الطرفين اعالمًيا، وخصوًصا   بيانات و/او أخبار عن أنشطتها، وهو ما ي 

بالنسبة لقسم من الطرف الثاني، الذي يقوم بنشاطات ممولة، يخضع بسببها ملحاسبة  

جدة  بصيغة عشوائية نظرا ل  ا تم اختيارهخمسة عشر مقابلة    لىإضافة  باإل من املمّول.  

،املوضوع  
ً

 ثانًيا.   ،ناو غياب الدراسات اللبنانية عن التدخالت في زمن كور ول أوال

 التدخالت التضامنية الحكومية 

تتدأ األ ن  خالل  دولة  توجد  حيث  الدولة  فذاك  خل  والكوارث  بديهي،  أزمات  مر 

املسؤولة عن املجتمع. والسؤال الذي يطرح كيف واجهت السلطات    ةباعتبارها السلط

ما  ؟ و   زمة الكورونامية، األزمة الوبائية املستجدة، أ الرسمية اللبنانية، وخصوًصا الحكو 

   ؟دنيتلك التدخالت في تعزيز التضامن املفعالية  مدى

 في اإلجراءات العمالنية 

بداية جائحة كورونا، العامة ودعت    مع  التعبئة  بإطالق  اللبنانية  الحكومة  سارعت 

ال  إ  ؛لتزام اإلجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء عبر فرض الحجر املنزلياملواطنين إل

لجهةن  املواطني  تجاوب  نأ بالتفاوت  املناإل  اتسم  في  والبقاء  الحكومة  بقرارات  زل  التزام 

انتشار  ل من  الحد  في  طرح الوباءلمساهمة  العامة  التعبئة  فقرار  مزدوجة،    .  إشكالية 

مام خيارين احالهما  أ ، الذين يؤمنون قوتهم يومًيا، كانوا  للفقراء من املواطنين   فبالنسبة

احتمأما  إ مّر،   مع  منازلهم  يلزموا  تأن  لجهة  األسرة  على  لذلك  املرافقة  املخاطر   مين  ال 
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و  اليومية،  أنفسهم  أما  أ الحاجات املعيشية  التعبئة ويخالفوه ويعرضون  ن يخرقوا قرار 

الى هؤالء الكورونا من جهة أخرى، أضف  التعرض لعدوى  ،  للمساءلة من جهة ولخطر 

 ن الكورونا وباء وليس خدعة.أولئك الذين لم يقتنعوا حتى اآلن أ

ا الحكومية، فهي اتخذت القرارات املالئمة  سلطة السياسية، وخصوصً للاما بالنسبة  

ن التعثر أصاب اإلجراءات املرافقة  أال  إة التعبئة العامة، وكان القرار صائًبا في حينه،  لجه

مواجهةللتعبئة،   الخانقة  األ   لجهة  واالقتصادية  املالية  لبنان  زمة  يشهدها  قبل  التي 

وإفالس أعداد كبيرة  جراءات الحجر املنزلي وانهيار  والتي تفاقمت بفعل إالجائحة بشهور،  

ا الشركات  واملتوسطةمن  العمل   وارتفاع  ،لصغيرة  عن  العاطلين  نسبة  في  وانهيار  كبير   ،

الليرة صرف  حوالي    سعر  خسرت  قيمتها  % 80والتي  ماالدوالر  إزاء    من   ادى    وهو 

سر  بالتالي اخفاق الحكومة في دعم األ ؛ و ارتفاع كبير جًدا في أسعار السلع األساسيةالى  

  .3الفقيرة 

يكن لدى الدولة اللبنانية هيئة إلدارة الكوارث، وهي نقص  في ظل هذه الظروف لم  

اإلداري  البناء  في  الكوارث؛  اللبناني  فاضح  فترات  في  وخصوًصا  تمكنت،  هيئة    وقد 

الكورونا،   لجائحة  للتصدي  الحكومة  أنشأتها  التي  مع  الطوارئ  الوسائل وبالتعاون 

اال اإل  األولى،  األشهر  في  الوباء  انتشار  من  الحد  في  من  عالم،  العديد  تمنع  لم  أنها   

سواء   حياتية(املواطنين،  معيشية  )ضرورات  اإل   للضرورة  بسبب  او ستهتاراو  بسبب    ، 

، لم تمنعهم  عدم الوصول الى جميع املحتاجينكذلك  التأخر باتخاذ قرار املساعدات، و 

    من خرق قرار التعبئة العامة والتزام املنازل.

الطوارئ   أقّرت،  2020آذار    8في  ف ة 
ّ
خط اللبنانية  لالستجابة    الحكومة  االجتماعية 

االجتماعية  ،كوروناألزمة   الشؤون  وزير  و برئاسة  ثمانية  ،  من  فريق عمل  وزراء  عضوية 

مليار ليرة للمرحلة األولى    75:    مرحلتين  ، وتشتمل علىلبنانية  مليار ليرة  75  بكلفةآخرين  

 لتوّز 
ً
. وهذا يعني  لألسرة في الشهر  لف ليرة لبنانيةأ  400بقيمة    ع على األسر االشد فقرا

 على    ، ألف شخص فقط  200سيقتصر على  أن عدد املستفيدين  
ً
الئحة  وذلك اعتمادا

نحو    (داتابيانات) تضم  التي  اآلن،    45الوزارة  إليهم  يضاف  اسم  اسم    23ألف  ألف 

ى حافة الفقر" وليسوا  جديد، سبق أن تقدموا بطلبات إلى الوزارة وصنفوا على أنهم "عل

  ."
ً
فقرا "األشد  ) إلى  وأضيف  من  )التاكس ي(سائقو  (  الداتاالالئحة  العمومية  ،  السيارات 

 
3 http://www.socialaffairs.gov.lb/MSASubPage.aspx?News=630  



 ... التضامن االجتماعي اللبناني في ظل جائحة كورونا

159 

املتخصصة النقابات  من  أسمائهم  على  الوزارة  حصلت  السمك   الذين  سر  وأ  وصيادو 

الرسمية االبتدائية  املدارس  في  أشغالهم،  التالمذة  تركوا  وعمال  موظفين  إلى  إضافة   .

 و 
 
أسماأ الصناعةؤ خذت  وزارة  قبل  من  التكافل    ؛هم  لجنة  إلى  الالئحة  هذه  وترسل 

الوزراءاالجتماعي في   ا  ، لتعمل على "فلترة" األسماء وتحديد من يستحق حًق مقر رئاسة 

 .4املساعدة" 

تطبيق   عبر  استمارة  إرسال  يتضمن  البرنامج،  من  الثانية     applicationاملرحلة 

، ليمألها  وبإشراف من الجيش اللبناني  إلى هواتف السلطات املحلية من بلديات ومخاتير 

وتحولها   "تفلترها"  التي  والبلديات  الداخلية  وزارة  إلى  لتحول  املختار  أو   املستفيدون 

 إلى القصر الحكومي.  

الداتا األساسية للمستفيدين من الدعم املالي الحكومي على الالئحة االسمية  زت ارتك

"  من خالل  وزارة الشؤون االجتماعية  املتوافرة في  
ً
املدعوم من  برنامج "األسر األكثر فقرا

االنمائي،   املتحدة  األمم  لتقييم  برنامج  الوزارة  إلى  وترسل  االستمارات،  مأل 
 
ت حيث 

البطا وترسل  يستفيدالحاالت،  ملن  التي  قات  الجديدة  الفئات  أسماء  اليها  وتضاف   ،

 ذكرت أعاله. 

 في التقويم 

النظرية    يندرج الناحية  من  الحكومي  امل التدخل  التضامن  الدولة    ،دنيضمن  ألن 

ودينهم   وعمرهم  وجنسهم  لونهم  عن  النظر  بصرف  للمواطنين  خدماتها  تقدم  عادة 

قسًم  ان  القول  ويمكن  مهًم وطائفتهم.  هم  ا  الشؤون  وزارة  في  املسجلين  الفقراء  من  ا 

ما   واالنتماءات، وهو  الطوائف  املناطق ومن كل  التضامن    يتآلفمواطنون من كل  مع 

جديدة من الفقراء متضررين من    ا تلحظ اعدادً   اضافية  تشكيل لوائح  ، كما ان املدنيا

العمل  األزمة عن  متعطلين  الرسمية)سائقين،  املدارس  في  أبناؤها  يتعلم  التي  االسر   ،  

تعطي    مؤسسة الجيش اللبنانيعبر    وتأمين مرجعية ذات مصداقية عالية للتوزيع  ،الخ(

 . دولة الى املواطن عبر وزاراتها، أي من الدنيلهذا التضامن سمة التضامن امل
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الوطني فرضته قوة الوباء املدني  والتدخل الوحيد الذي ارتقى الى مستوى التضامن  

اإل  للحكومة  يسجل  والتي  انتشاره  يمكن  وسرعة  وهنا  الحكومية،  باملستشفيات  هتمام 

مات  مر يعاكس كل السياسات املتبعة من الحكو أ القول ربما ضارة نافعة، وتجهيزها وهو  

(، والتي كانت  املرحلة الشهابيةاملتعاقبة، على مر التاريخ اللبناني باستثناء حاالت نادرة ) 

، عبر عالقة الدولة  دنيتهمش القطاع العام؛ إزاء الخوف من العدوى تجلى التضامن امل

للمواطنين   للكورونا  الصعبة  الحاالت  كل  بمعالجة  تمييز،  أي  دون  من  باملواطن، 

اللبنانيين. ربما هي من اللحظات التاريخية النادرة التي تبرز فيها هذه العالقة التضامنية  

 .املدنية

امل  هتتشوّ   ملقابل،بالكن   التضامنية  الصورة  الخطدنية  هذه  غير  التدخالت  رة  في 

أي   األولية،  التقليدية  لالنتماءات  يمكن  تتدخل أ،  األهليةوحيث  فت   ؛  ن 
ّ
كل   حيث 

حيث  ،  في نطاقهم البلديتسجيل أسماء املحتاجين  املخاتير واملجالس البلدية بالحكومة  

دارات واملؤسسات العامة واملجالس والهيئات  ا من اإل ستعانة بمن تراه مناسبً إل با سمحت 

إل  هامش    .مهامهانجاز  والجمعيات  واملخاتير  للبلديات  العائالت وترك  تصنيف  في  واسع 

 . ةاملحتاج

تعاني التي  الشؤون  وزارة  داتا  في  األساسية  املمارسة  راجعنا  ما     إذا 
ً

من    اصال

املستحقين، الفقراء  في تعدادها، ومن نقص كبير جدا في عدد  األ   استنسابية  مر  كذلك 

التي   الجديدة  اللوائح  الى  والبلديات،    عدت أبالنسبة  املخاتير  قبل  من   على عجل سواء 

من  التضامن العضوي  في  يفتح املجال أمام تحول  لتبّين ان ذلك    و من بعض النقابات،أ

تضامنعملًيا  ومؤسساتها  الحكومة   قبل الى  فيه    ،  واألهليهجين  لالعتبارات  املدني   ، 

   : االتية 

 من تقديم دعم إلى جميع األسر  -
ً
التي ال تحظى بدخل ثابت ومستمر    بدال  اللبنانية 

الفقيرة   األسر  لتصنيف  ودقيقة  واضحة  معايير  تحديد  عن   
ً
وعوضا األزمة،  ظل  في 

ما   البلديات واملخاتير ليحّددوا من هو فقير ومن هو بحاجة،  بيد  رك األمر 
 
ت واملحتاجة، 

  الدولة   تواجه حيث  يرجح معايير الدعم لصالح الوالءات السياسية والحزبية والطائفية،  

اللوائح، خصوصا    الضعيفة النقد من جهات مجتمعية متعددة حول    بعدما الكثير من 

متوفين   أسماء ألشخاص  هناك  ان  ملتبين  من    ؛غتربينوكذلك  العديد  تلحظ  لم  بينما 

ن  ّم ع األسر التي تصنف اليوم ضمن دائرة املحتاجين بفعل الجائحة وانعكاساتها، فضال  

 .  املوضوعية خارج اطار هذه املعايير  ،شملتهم املساعدات
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ا -
ً
في مؤسسات  من مبدأ املحاصصة، والفساد املستشري، والزبائنية املنتشرة  انطالق

  ن يكون أ دون  واملناصرين  املقربين    لدعم،  عبر وسطائهااملعنية  الوزارات  تتدخل    الدولة،

املوضوعة من قبل الحكومة،    بعضهم العديد من الشرائح  مستوفي املعايير  بينما هناك 

 .  خرى تستمر في حرمانهااأل 

تإ - لم  الخطة  حقيقين  مسح  عبر  كفاية  العمل    حّدث  عن  العاطلين  من  لجيوش 

 . وانضموا الى الفئات االكثر فقراجائحة الكورونا نتيجة الذين فقدوا وظائفهم 

اقتصر إ - التدخل  هذا  أخرى    ن  بمراحل  تستتبع  ولم  ويتيمة  وحيدة  مساعدة  على 

، وهو يكشف  كورونا وتدهور الوضع االقتصاديملواكبة تطورات الحجر مجددا بسبب ال

السلط لدى  األوضاع  قصور  كل  من  الرغم  على  تزال  ال  والتي  املتعاقبة،  الحكومية  ات 

 املتأزمة، تفتقر الى هيئة وطنية إلدارة الكوارث!  

   تشكل   نأ   املفترض  من  التي  الحكومية،   التدخالت  هذه   ن إف  تقدم،   ما  على  بناء
ً

  مدخال

  لم  بها، وثقتهم ومؤسساتها   الدولة  الى انتمائهم تعزيز و  السكان لدى  باملواطنة الوعي لتعزيز 

  السياسية،   بالسلطة  عالقة  له   ما   لكل   السيئة   السمعة  بسبب   الدور   هذا   تلعب

  يكشفها   والتي  السلطة  لهذه  والزبائنية  االستنسابية  املمارسات   وبسبب  وفسادها،

  السياسية،  طةبالسل  ةقالعال  في  واالنتفاعي  التبعي  الفكر   يعّزز   مما   االعالم،  ويتداولها 

   السياسية   السلطة  مع  بالعالقة   يقوم  الذي  باملواطنة  الوعي  تبلور   يضعف  وبالتالي

 والواجبات.  الحقوق  أساس  على

   املستفيدين   املواطنين   لدى   ملدنيا  التضامني  الوعي  بروز   باستحالة   القول   يبقى

  بسبب  واالمنية(،  القضائية  والتشريعية،  )التنفيذية  اللبنانية   السلطات  تدخل  من

  فاملواطن  والشفافية.  للمحاسبة  تخضع   ال   والتي   االستنسابية   السلطات   هذه   ممارسات 

  مكسبا  يعتبرها   فهو   املستحقين،   من   ويكون   ،الدولة  من  مساعدة  أي   على   يحصل  عندما

  على   يحصلون   والذين   املستحقين  غير   ماأ  ؛ حقوقه  من  مستحقا  حقا  يعتبرها  وال   وربحا

  ا به   يرتبطون   تيال  السياسية   الجهة   من  فضال   ذلك  يعتبرون  م فه  املساعدات   بعض

     عليها. يحصلون  التي للخدمة مواطني لوعي مكان فال  وبالتالي زبائنية، بعالقات
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 التدخالت التضامنية غير الحكومية 

يتسم املجتمع املدني في لبنان بحركية ملفتة تبرز من خالل العديد من املنظمات غير  

ن عددها  أال  إالحكومية الناشطة، والتي يعود بعضها القليل الى أواسط القرن املاض ي،  

زمات الكبيرة  عمار في لبنان. وفي فترات األ تزايد بشكل الفت بعد اتفاق الطائف وإعادة اإل 

التدخل على الجمعيات غير الحكومية املرخصة، بل تنشأ العديد من املبادرات  ال يقتصر  

 .5والتي ينتظم بعضها بشكل غير رسمي

 بين الجمعيات في طبيعتها  التمايز 

ألن جائحة الكورونا هي وباء له خصائصه فان مجابهته تجعل التشابه في التدخالت  

اللبنانية.  الجمعيات غير الحكومية   الوباء كانت متفاوتة بيناالستجابة لهذا  ن أال إقائًما،  

حيث ارتبطت فعالية التدخل بنوعيته وبمدى جهوزية الجمعيات من جهة وباإلمكانيات  

 خرى. أاملالية واللوجستية املتوافرة لها من جهة  

في   التفاوت  عن  الكشف  وفعاليتهأيقتض ي  ونوعيته  التضامن  بين    ،شكال  التمييز 

الحكومية  الجمعيات ليست  نفسها  غير  انها  أي  األخيرة،  السمة  بهذه  تتشابه  والتي   ،

حكومي   غير  هو  ما  كل  فليس  الخصائص،  ببعض  بينها  فيما  تختلف  ولكنها  حكومية، 

 متشابه. 

، وهذه جمعيات  تقول على هوية طائفيةالتي    هليةيجدر التمييز أوال بين الجمعيات األ 

من حيث املبدأ لها جمهور مستفيد مرتبط بها وترتبط به عبر االنتماءات األولية. واألبرز  

الطائفية، والتي تلقى دعًما من هذه السلطة في إطار نظام    باألحزاب بينها تلك التي ترتبط  

 املحاصصة القائمة بين أطرافها. 
  

 
. اال أن هناك العديد جمعية  7000  يزيد عنما    لبنان في    الحكومية املرخصةيبلغ عدد الجمعيات غير    5

بهدف  كورونا  ظل  في  ونشطت  نشأت  التي  املرخصة(  )غير  والحمالت  والتجمعات  املجموعات  من 
النفس ي،  التضامن مع األسر املحتاجة وتقديم املساعدات بمختلف أشكالها املادية والصحية والدعم 

 واطنين الذين وتزايد عددها بعد انفجار بيروت الغاثة امل
االجتماعي   التواصل  وسائل  على  معظمهم  واعتمد  عائالتهم،  من  وأفرادا  منازلهم  وفقدوا  تضرروا 

     لتحديد الناس األكثر حاجة وتسهيل عملية دعمها.
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الحكومية فهي   غير  األخرى  الجمعيات  لكنها  تقوم  اما  مدنية،  األساس على هوية  في 

جمعيات   وبين  االنتشار،  وواسعة  األهداف  متعددة  جمعيات  بين  ما  بينها  ما  في  تتمايز 

تختص   وغالًبا  الهدف،  على  ةمحدد  ةواحد  بقضيةمحددة  االنتشار  ضعيفة  وهي   ،

 . 6مستوى املناطق 

   نسانيةتدخاللتهم اإل فياملدني واألهلي تشابه 

الفاعلين    فرضت جميع  على  العاملي،  الصحي  الوباء  لطبيعة  ونظرا  كورونا،   جائحة 

 املدني أولوية التدخل الصحي  و أاملجتمع األهلي    الجمعيات غير الحكومية املتشكلة من  في

عد ما  على  من خدماتاواالغاثي  فه  ادوار تشابه .  اللبنانية    ت  واملدنية  األهلية   املنظمات 

اإل  في و تدخالتها  والتضامن  اإل نسانية  التدخل  أنواع  لجهة  كورونا  جائحة  خالل   غاثية 

 في املجتمع اللبناني وشملت: 

الصحي - الحرارية،  بإ  ون تطوعامل  قام  :املجال  الفحوصات  فحوصات  و جراء  تقديم 

زيارات توعوية وب، واألدوية ألصحاب األمراض املزمنة، والكمامات،  PCR  كورونا مجانية

الفيروس،   من  للوقاية  للمنازل  و   حمالتوبسريعة  ومداخل  رش  العامة  للمرافق  تعقيم 

مراكز و نية،  أاال  وتأهيل  ال   تجهيز  و للحجر من  دفن  وب،  أبنيةكورونا، وهي عبارة عن خيم 

نقل مصابين او مشتبه بهم بالتنسيق مع الصليب  لعيادات نقالة  وتسيير    كورونا،الموتى  

 األحمر والدفاع املدني الخ... 

حصص غذائية او تموينية، مساعدات    توزيعقام املتطوعون باملساعدات العينية:   -

 .سر محتاجة..أشرائية، مالبس على ، قسائم فاللألط مادية نقدية، مساعدات 

 بين الفئوية والفعالية  هليالتضامن األ التدخالت في إطار 

التدخل   التدخالت االنسانية خالل جائحة كورونا كثافة حضور    ، املناطقي  األهليتبين 

األ  األحزاب  نشطت  تميزت  هلية  حيث  التي  واالغاثية،  االنسانية  املساعدات  تقديم  في 

تطال في الطائفة ككل  بكثافتها وتنوعها، اال أنها تتركز في مناطق تمركز أنصارها، وهي ال  

   . بل قسم منها، أي تطال املحازبين واملناصرين ومؤيديها
 

، اشكالية التنموي واملدني في منظمات املجتمع املدني، ورقة قدمت ضمن كتاب  ماريز  راجع، يونس 6
ملجموعة مؤلفين بعنوان "رصد وتوثيق تجارب التعليم وانتاج املعرفة حول املجتمع املدني في الجامعات  
األميركية  الجامعة  في  واملواطنة  املدني  للمجتمع  األصفري  معهد  منشورات  أبحاثها"،  ومراكز    العربية 

 . 2020بيروت 
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التدخل   من  النوع  هذا  أن  متمولين    األهلي كما  من  الداعمة  الجهات  بتضامن  يحظى 

أعمال  مساندة    ومغتربين   ورجال  إلى  يعمدون  والحزبية جمعيات  القد  تأييدا    األهلية 

الحزبي   جهات  أو  لخطهم  ارضاء  في   
ً
كون  .  سياسيةسعيا الحكومي  بالدعم  يحظى  كما 

األهلية بعض   و   الجمعيات  السلطة  في  القائمة  السياسية  لألحزاب  بشكل  تابعة   تحصل 

 . للمحتاجين املناصرينتوفير الخدمة   يساعد فياو بآخر على الدعم املادي او العيني ما 

 املحدودة   الواسع والفعالية نتشار اال بين   ملدنيالتضامن ا

وتأسست   التسعينيات  منذ  نشأت  التي  املدنية  املنظمات  من  كبيرة  فئة  على  هناك 

امل العشائرية  دنيةالقاعدة  وللعصبيات  وللطوائف  للمناطق  عابرة  تدخالتها  أن  أي   ،

وأخرى  منظمة  بين  النسبي  التباين  من  رغم  وعلى  تدخالتها،  فعالية  أن  إال    ، والعائلية. 

ا بالتدخالت  مقارنة  ومحدودة  ضعيفة  كانت  انتشارها،  وحجم  لحضورها  ألهلية  تبعا 

األهلية. والهيئات  األحزاب  املدنية    وبحضور  الجمعيات  من  نوعين  بين  التمييز   ويمكن 

   :  في هذا املجال

 متخصصة غير معنية باملبادرات التضامنية  جمعيات مدنية  

تكونت   والديمقراطية،  التنمية  عناوين  التسعينيات  تحت  جديدة  منذ  ثقافة 

، أي  التخصص والتجزأةتقوم على أساس  العالم بأسره،    الحكومية غزت للمنظمات غير  

الرؤية الكلية التي قامت عليها املنظمات  التخصص في قضايا جزئية محددة خارج إطار  

التاريخ عبر  التغييرية  األحزاب  أو  خصوصا  التقليدية  السوفياتي  االتحاد  انهيار  .  وقبل 

النظمات وحل    وتعتبر  والطفل  االنسان  وحقوق  املرأة  حقوق  مجال  في  تعمل  التي 

الحديثة  املنظمات  هذه    األمثلة علىمن أبرز    الخ...  النزاعات والحوكمة والتحول الرقمي

 .  املتخصصة

ي   عنينا هنا في هذه الورقة، أن هذه الجمعيات املتخصصة في لبنان وعلى الرغم ما 

من  عددها  وتكاثر  الكثيف  انتشارها  نفسها  من  تعتبر  لم  أنها  إال  التسعينيات،  مطلع  ذ 

  أن دورها غير إغاثي أو خيري، العمل التضامني في زمن الكورونا. إذ تعتبر  مجال  معنية في  

متخصص   من  وإنما  معينة  فئة  يطال  األحوال  معظم  )وفي  محددة  قضية  ضمن 

نفسها ضمنه.   الذي حصرت  التخصص ي  للمعيار  تبعا  وليس جميعهم(  هذا    اللبنانيين 

الجمعياتحاصر  التخصص   هذه  تدخالت  الجائحة  فاعلية  فترة  من  ،  في  تتمكن  ولم 

 نساني على القضايا املتخصصة. غاثي اإلولوياتها وتدخالتها وتغليب العمل اإل أتعديل 



 ... التضامن االجتماعي اللبناني في ظل جائحة كورونا

165 

 التضامن املدني وهشاشة التدخالت 

الجمعيات   األهداف    وواسعة املدنية  اما  ومتعددة  عكس  االنتشار  )على  والقضايا 

املتخصصة(،   الوطنالجمعيات  مساحة  على  فروع  لها  تتواجد  حيث  نشطت  .  فقد 

املدنية  ميزتتو  بتدخالتها  الجمعيات  تميز التي    هذه  املواطنين  لم  تميز  ،  بين  آخر  بمعنى 

 .  على أساس املواطنةتضامنها مع الفئات املتضررة واألكثر فقرا بسمته املدنية املبني  

الجمعيات هذه  اتسمت  أخرى،  جهة  التضامنية،    تدخالتهاوضعف  بمحدودية    من 

فهي تعاني من عدم دعم الدولة  في لبنان.  "املدنية  "هشاشة وضع هذه الجمعيات    بسبب

بعضها    ،"الذاتية"املادية  بعضعا  ات  مكانيإ  عموما، وضعف يرتبط    بتمويل اآلخر  بينما 

بالجائحة  مانحة خارجيةجهات   لها عالقة  ليس  أخرى  ملشاريع  أجندة مخصصة  .  ذات 

أجندتها  ي  ال  ،  وبالتالي وتعديل  بالتمويل  بالتصرف  لها  لالستجابة  سمح  األولوية  واعطاء 

 للتدخالت االنسانية واالغاثية.  

 جمعيات هجينة بين األهلي واملدني  

تجمع   األ بادر  لبنان الهيئات  في  يضم    ،7هلية  من  والذي  التاريخية  عددا  الجمعيات 

مجال    فيالتاريخية  التجربة  القديمة النشأة واملنتشرة على مساحة الوطن، والتي تمتلك  

املدني الخمؤسسة  )مثل    التضامن  وكاريتاس  واملقاصد  الشعبية  والنجدة   (،  عامل 

إلى دعوة الجمعيات املنضوية تحته للتنسيق من أجل التضامن مع العائالت األكثر فقرا  

 ،مدني في فترة كورونا ذه املبادرة لم تتطور الى فعل تضامني  على أساس مواطني. إال أن ه 

يمكن  تكوينه الهجين بين األهلي واملدني، والذي انعكس على ممارساته.  ثغرات في  بسبب  

   :على النحو التاليهذه الثغرات   شارة الى بعضاإل 

تأسيسه،ف - على    هناك  منذ  تكونت  التي  املفترضة  وهويته  التجمع  رؤية  في  التباس 

بينما التجمع،  في  عليها  املنصوص  لألهداف  وفقا  تغييرية  عضوية  مدنية    تضم   أسس 

متناقضة    تهبتركي ومنها  األهداف  جمعيات  الديني  يعد  املدني منها  وهذا   ، 
ً

 أساسيا    خلال

البناء. األ   في  بين "األهلي واملدني" في تجمع واحد يفقد هذا  خير هويته ويشّوش  فالجمع 

تدخالته حين  طبيعة  ففي  جهوده    ؛  يحصر  األهلي،  أي  األول،  املكون  تدخالت  ان 

االغاثية ضمن   تتواجد جماعته  وخدماته  محددة حيث   الطائفية  و/او  الحزبية  مناطق 
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أسس مدنية ولديه انتشار  ، القائم على  من هذا التجمع  ؛ أما املكون الثاني  او العائليةو/

الوطن   مساحة  على  واملاليةواسع  اللوجستية  إمكانياته  ضعف  تجعل  ،  "الذاتية"  فان 

يعرض التجمع الى مواجهة بعض االختالفات    ما  تدخالته محدودة وذات فعالية ضعيفة.

 .في الرؤى والتوجهات واملمارسات بين الجمعيات األهلية واملدنية

عد - الكورونا  جائحة  الجمعيات  أظهرت  هذه  قدرة  التجمع  م  ضمن  على  املنضوية 

لتعزيز   بينها    التضامنالتنسيق و االستفادة من هذه الفرصة  ما  تبعا  في  املهمات  وتوزيع 

  ، فاستمر التنسيقاآلليات واالجراءات التنفيذية  ، وفقا لخطة واضحة هاكل من  إلمكانات 

،  على مستوى التجمعموحد  يترجم باي نشاط  ، ولم  اللقاءات واالجتماعات  على مستوى 

    . تطبيقًيااطاًرا  ا أكثر منهاألخير صورة تسويقية مما أبقى صورة 

أنشطة جماعية باسم تجمع الهيئات ال يعني عدم نشاط هذه    ممارسة ضعف  ان   -

نشطت   فقد  منها  الجمعيات.  الفرديكل  املستوى  وجودهعلى  معظمها  وأثبت  من    ا ، 

خالل ممارسة نشاطات متنوّعة. وبالتالي تقديم صورة الدعم العضوي لدى فئات من  

   املواطنين   

فهي تحاول ان تلعب دوًرا مهًما،  شئة  النا  الجمعيات املدنية املواطنية   اما بالنسبة الى 

 تواجه عقبات عديدة أمام تحقيق الفعالية نظرا للعوامل التالية: اال انها 

في   - الجمعيات  لدى    هدافاأل قصور  الحكومية  هذه  يش ي    املتخصصة،غير   مما 

مواطنية ولكنها  قضية    مع انها و على أساسها،  الجمعية  التي نشأت    محدودية القضية   الى

مباشر بشكل  تعنيها  بنفس  ، ال  تنأى  التضامنية  هوبالتالي  التدخالت  في  االنخراط  عن  ا 

عزل هذه الجمعيات نفسها عن القضايا املجتمعية الشاملة التي  ، مما أدى الى املجتمعية

مع   والتشبيك  والتنسيق  التعاون  الى  بالحاجة  تشعر  فال  اللبناني،  باملجتمع  تعصف 

 في زمن األزمات. ا لتفعيل الجهود وتنظيمه من اجلألخرى املنظمات ا

السياسية   - للخلفية  التأسيسية  املتخصصة ضمن أهدافها  افتقاد هذه الجمعيات 

عضها البعض، مما يتيح تدخال أكثر  ببالشاملة، والتي تعد ركيزة أساسية لربط القضايا  

الوعي   يعزز  وبالتالي  وضوحا،  وأكثر  الطائفي    باملواطنةفعالية،  الوعي  حساب  على 

     والفئوي.
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في فرضيات    ةمبادر  النظر  تعيد  الثانية من كورونا قد  الفترة  في  تضامنية 

 الورقة 
،  التي وضعت لبنان  وبعد استفحال األزمة االقتصاديةفي الفترة الثانية من كورونا،  

   العشرة التيبين الدول    ،بحسب تقرير للبنك الدولي
ً
  ، شهدت أسوأ أزمة إقتصادية عامليا

استمرار ترافقت   مؤسسات    مع  وعجزهاتعطيل  االشتغال   الدولة    مختلف في    عن 

ما   الغذائية،  واملواد  واألدوية  املحروقات  مثل  الرئيسية  السلع  دعم  سيما  املجاالت، 

 ات حادة في هذا املجال.  بأزم تسبب

  السلطة في لبنان من إصدار البطاقة التموينية مكن  ت تلم    وحيث،  الواقعأمام هذا  

 لعائالت األكثر  ل
ً
الحكومة  بسبب استمرار تخبط  ،  هذا العامالتي مولها البنك الدولي    فقرا

معايير  و اللبنانية   في  الوضوح  لها،  اختيار  غياب  وأشرنا  التي سبق  فقرا  األكثر  العالئالت 

جديدة   تضامنية  مبادرة  السياسية  أحزابه  أحد  عبر  لبنان  ومأسسة  شهد  تنظيما  أكثر 

التضامني باملبادرات  مقارنة  الورقةوجدية  تناولتها  التي  املتفرقة  التضامن    ة  مجال  في 

قد تعيد النظر في الفرضيات    تستحق التوقف عندها في دراسة أخرى . وهي مبادرة  األهلي

   الورقة.التي طرحتها هذه  

على اسم رابع  أطلقها حزب هللا تحت عنوان "السجاد"    املبادرة التضامنية الجديدة

السجاد علّي  الشيعة،  شعار ،  أئمة  مخصصة    ا وحملت  بطاقة  وهي  نجوع".  لألسر  "لن 

 األكثر  
ً
  تابعة يحصل بموجبها حامل البطاقة على حسومات في مراكز تموين    حيث،  فقرا

حاملها    هللا  حزبل عليه  يحصل  إضافي  حسم  إلى  باإلضافة  مدعومة،  بضائع  وتحتوي 

 .  8%  35ويوازي 

الجديد في هذه املبادرة أن حزب هللا أعلن أن البطاقة مخصصة لكل فقراء لبنان  

طائفته أو  مناصريه  أو  بيئة حزب هللا  تقتصر على  ال  أي  استثناء،  السؤال  دون  ويبقى   .

اللبنانية من  األحزاب األهلية  إمكانية  مدى  حول    دراسة أخرى الذي يستحق البحث في  

بمبادرات   والقيام  املناطقية  األهلية  الفئوية  التضامنات  انسانية  تضامنية  تجاوز 

 اجتماعية وطنية؟  
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 خالصة ونقاش 

من  ي   كورونا   الورقة  هذه ستخلص  جائحة  يهدد    أن  ومنتشر،  داهم  خطر  انها  بما 

، أي انه خطر  الغنياء كما  األ املجتمع بأكمله  
ً
فقراء، وال يستثني منطقة وال ديًنا وال مذهبا

انه   لذلك وجدنا  مسبوق  وغير  عزز  شامل،    ؛  أنواعهاعلى    التضامن  اشكال عموًما  قد 

و  ومبادرات  خشية  الى  أدى  الشامل  استفالخوف  للتعاون  ض  انهالى  وتأهبه  املجتمع 

  االستجابة االولية    ملواجهة الجائحة على املستويين الحكومي والشعبي، وقد استطاعت

ما  التخفيف   إال أن  إلى حد  الفئات املهمشة،  األزمة على بعض  املالية  من عبء  االزمة 

تف   التي   واالقتصادية قد  اللبنانيين    بدء  بل ق  اقمتكانت  كاهل  اثقلت  الكورونا  جائحة 

 . خصوصا لإلفقار سر التي تعرضت واأل   ،عموما

أ أن  في  اللبنانية  الخصوصية  التكمن  قوة  بمدى  أوال  ترتبط  التضامن   دولة  شكال 

على   القائم  العضوي  التضامن  يكون  وعادلة  حديثة  الدولة  تكون  فحين  ضعفها،  او 

مفككة  و   ضعيفةاملواطنة أساس ي في التدخل والتضامن، وفي املقابل حين تكون الدولة  

ضعيًفا العضوي  تدخلها  كاأل يكون  املنظمة  الجماعات  وتسعى  غير  ،  واملنظمات  حزاب 

 غ الناش ئ عن ضعف الدولة.الفر ا   ن تمأل الحكومية على أنواعها أل 

فالتدخالت التي قامت بها الدولة اندرجت ضمن شكل التضامن العضوي في حاالت 

وغيرها،   بالتعبئة  العامة  والقرارات  العامة  واإلجراءات  والتعليمات  العام   ما  أ االستنفار 

التدخالت والتدخالت    في  االستنسابية  فتحضر  وغيرها  املساعدات  مستوى  على 

انها لم تكن   اال  الدولة  تتبع  انها تدخالت حكومية أي عامة  الرغم من  الطائفية، وعلى 

األ  وصل  حتى  تنفيذها،  في  يتدخل  او  ينفذها  كان  من  انتماءات  عن  الى  لتنفصل  مر 

صور  فتشوشت  الدولة.  قرارات  مع  أكب   تهااختالف  ميل  التدخالت  مع  صورة  لبروز  ر 

اآللية، وباإلجمال كانت هذه التدخالت غالًبا قاصرة ومرتبكة وملتبسة االنتماء طاملا لم  

      يكن هناك فصل بين الوزراء وانتماءاتهم السياسية الطائفية.    

تغي  
ً
أفكارا تملك  التي  املدنية  الجمعيات  بعض  حاولت  على  تدخل،  الرية  يباملقابل، 

الت التقليدية والطائفية، إال أنها لم تتمكن من  خرق التدخو العضوي،    التضامن   قاعدة

ضعف  أ مما  ،  خصوًصا في العمل امليداني  بناء صورة موحدة من خالل التنسيق الفعلي

وبالتال الفردي،  لصالح  املشترك  ان  ي  نشاطها  يفترض  الذي  العضوي  التضامن  أضعف 

 تمارسه هذه الجمعيات، بسبب استبعاد تقديم صورة موحدة وفاعلة ميدانًيا.     
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املتخصصةأ الحكومية  غير  الجمعيات  محاوال  ما  من  واملتركزة    العديدةا  ه توبالرغم 

املواطنية حول   تحملها كل منها  القضية  بقي التي  ة  ابراز صور في    ةفعالوغير    ت مشتتة ، 

الفعال. العضوي  تفضيل    الورقةهدف  تلم    التضامن  االى  التضامن  )اآللي هذا  ذاك   و 

  عموًما هو او العضوي( بل الى ابراز االستجابات على أنواعها، مع االستنتاج ان التضامن  

انساني يحصل كاستجابة أل  الكورونا،    أزمة ي  فعل  املجتمع، كالزالزل وجائحة  في  كارثية 

ان بنية املجتمع اللبناني املركبة وغير املتجانسة تجعل التدخالت  و    األخرى؛  زمات كل األ و 

بلون   أساس ي  بشكل  أي    املتدخلة  الجمعيةتتلون  واملذهبية  الطائفية  الجمعيات  حيث 

بأحز  ترتبط  والتي  التقليدية  االنتماءات  على  ترتكز  من  التي  استفادت  السلطة  اب 

  يعّزز ات الحكومات مما  يومن تجييرها واالستفادة من إمكان  ،امكانياتها الذاتية من جهة 

من  دور   النوع  التضامن  هذا  تعزيز  على  تقوم  التي  الغلبة الجمعيات  له   اآللي كتضامن 

الجمعيات األخرى غير  اما  ؛    ويعّزز إعادة انتاج الوعي الطائفي واملذهبي والعائلي  في لبنان

و  من  الحكومية،  الرغم  الى  على  يدعو  فكرا  تحمل  ان انها  اال  املواطنية   تأثيرها    تعزيز 

أ طاملا  محدوًدا  يزال  مستوى  ال  الى  يرق  لم  الجمعيات  هذه  بين  والتعاون  التنسيق  ن 

التضامني  باملواطنة  البرنامج  الوعي  يعّزز  م.  الذي  اللبناني  في حالاملجتمع  ة  جتمع هجين 

األ  نتيجة  الهش حراك  واألزمات بين  وامل  ة  االقتصادية  كأزمة  املتعاقبة  والصحية  الية، 

وأ اال  الكورونا،  ليست  التضامن  تحمل  انعكاًس شكال  التي  االطراف  بين  القوى  مليزان  ا 

امل الصراع  بحركة  يرتبط  منها  الغلبة ألي  وتبدل  تلك،  او  القيم  دولة  هذه  لبناء  جتمعي 

 وقادرة.عادلة 
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