الثالثاء  27أيلول  2016العدد 2994

مجتمع وإقتصاد

ّ
املرأة .إل أن هذا النقد الذي يستهدف
امل ـن ـظـمــات ال ـن ـســويــة ،يـمـكــن تعميمه
كـ ـنـ ـم ــوذج واض ـ ـ ــح عـ ــن ط ــريـ ـق ــة عـمــل
جميع منظمات "املجتمع املدني" والـ
.NGOs
فـ ـ ــي اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــراض تـ ــاري ـ ـخـ ــي م ــوج ــز
ّ
لتحول الحركات النسوية النضالية
ال ــى "مـنـظـمــات" ،ينطلق الـتـقــريــر من
ان "امل ـن ـظ ـم ــات ال ـن ـســائ ـيــة الـلـبـنــانـيــة
بـلـغــت ذروتـ ـه ــا ب ـعــد ان ـت ـهــاء ال ـحــرب
األه ـل ـي ــة .وقـ ــد ص ــادف ــت هـ ــذه الـفـتــرة
م ــع انـ ـتـ ـه ــاء ح ـق ـبــة الـ ـح ــرب الـ ـب ــاردة
ال ـتــي تـمـيــزت بـضــخ أمـ ــوال خــارجـيــة
ضـخـمــة لـلـمـنـظـمــات غـيــر الحكومية
اللبنانية بغية تنفيذ سـيــاســات ما
بعد مرحلة الحرب الباردة كـ "إرساء
الديمقراطية" و"الحوكمة الرشيدة".

م ــع ت ـصــديــق ل ـب ـنــان ع ــام  1997على
اتـفــاقـيــة الـقـضــاء عـلــى جميع أشـكــال
الـتـمـيـيــز ضــد املـ ــرأة ب ــدأت املـنـظـمــات
غـيــر الـحـكــومـيــة تـنـخــرط فــي الـعــديــد
م ــن ال ـش ـب ـك ــات ال ــدولـ ـي ــة" ،مـ ــا ســاهــم
ب ــال ـت ــال ــي بـ ـب ــروز م ـن ـظ ـمــات مــراع ـيــة
ملتطلبات تنفيذ امل ـشــاريــع إذ تعمد
الـ ـ ــى اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف الـ ـنـ ـس ــاء مـ ــن خ ــال
اإلسـتـجــابــة إلحتياجاتهن وتحقيق
حـ ـق ــوقـ ـه ــن .ه ـ ـكـ ــذا حـ ـل ــت امل ـن ـظ ـم ــات
املـ ـسـ ـتـ ـه ـ ِـدف ــة لـ ـج ــوان ــب مـ ـ ـح ـ ـ َّـددة مــن
قضايا املرأة تدريجيا محل املنظمات
الـنـســويــة ،أو املـنـظـمــات الـتــي تعتمد
نهجا نسويا واضحا".
ً
يستخلص السرد التاريخي وصوال
ال ــى ال ـي ــوم ،اإلشـكــالـيــة ال ـك ـبــرى الـتــي
واملتمثلة
فتكت ب ـ "املـجـتـمــع املــدنــي"
َّ
بـ ــأثـ ــر األج ـ ـ ـنـ ـ ــدات الـ ــدول ـ ـيـ ــة املـ ـن ــف ــذة
ع ـبــر ال ـج ـه ــات امل ــان ـح ــة ع ـلــى املـشـهــد
امل ـح ـلــي .ي ـقــول الـتـقــريــر ان ه ــذا األثــر
ب ـقــي م ـت ـفــاوتــا .ف ــاألج ـن ــدات الــدول ـيــة
"أحــدثــت حسا مــن املنافسة وسجاال
بـ ــن امل ـن ـظ ـم ــات الـ ـنـ ـس ــائـ ـي ــة" ،سـعـيــا
للحصول على تمويل ما اعاق جهود
تـحـقـيــق أي عـمـلـيــة تـنـسـيــق وإن ـجــاز
اي ع ـمــل ج ـمــاعــي م ـت ـفــق ع ـل ـيــه ،كما
"أنتجت مشاريع قصيرة األمد وغير
قــابـلــة لــإسـتــدامــة إلرتـهــانـهــا بتوافر
الـتـمــويــل ،مــن ج ـهــة ،وأض ـفــت طابعا
مـهـنـيــا ع ـلــى ع ـمــل كـ ــان ف ــي ال ـســابــق
تطوعيا صرف".
وعليه يسعى التقرير لإلجابة على
سؤالني أساسيني ّ
يوجهان لـ"املجتمع
املدني" :إلى أي مدى تساهم توجهات
التمويل فــي تحديد مــامــح تصميم
املشاريع على املستوى املحلي؟ وهل
املشاريع القصيرة األمد واملتمحورة
حـ ــول تــوف ـيــر ال ـخ ــدم ــات ت ـســاهــم في
تنقية التغيير اإلجتماعي الذي يمكن
لهذه املنظمات إحداثه؟

 15جهة مانحة ّ
تمول منظمة
واحدة!

إنـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــا مـ ـ ــن هـ ـيـ ـكـ ـلـ ـي ــات ت ـم ــوي ــل
ّ
امل ـن ـظ ـمــات املـحـلـيــة يـتـبــن أن هـنــاك
أنــواعــا مختلفة من الجهات املانحة
في مجال القضايا النسوية ،وبشكل
أس ـ ــاس ـ ــي وك ـ ـ ـ ــاالت األمـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة،
والـسـفــارات األوروب ـيــة ،واملؤسسات
ال ــدول ـي ــة ،فـضــا ع ــن املـنـظـمــات غير
الحكومية الدولية ،وشركات القطاع
الخاص األجنبية (مثال شركة روش
للصحة) وشركات خاصة لبنانية.
وع ـ ـنـ ــد ت ـح ـل ـي ــل ه ـي ـك ـل ـي ــات ت ـم ــوي ــل
املنظمات النسوية فــي لبنان ،يبدو
أن هذه األخيرة تعتمد إلى حد بعيد

على التمويل الدولي ،وفق ما خلص
ال ـيــه امل ـس ــح .فـقــد أعـلـنــت  29منظمة
انـهــا تحظى بتمويل جــزئــي أو كلي
م ــن ال ـ ـخـ ــارج ،ف ــي ح ــن أن ع ـ ــددًا من
املنظمات األخرى تعتمد على رسوم
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات والـ ـعـ ـض ــوي ــة ،كـ ـم ــا عـلــى
ِّ
لتمول بشكل كلي
أموالها الخاصة
َّ
أو جزئي أنشطتها .إلى ذلك ،صرحت
م ـن ـظ ـمــة واح ـ ـ ــدة ف ـق ــط أنـ ـه ــا تـحـظــى
حـصــريــا بتمويل وطـنــي ال ــى جانب
ال ـه ـبــات ،وأعـلـنــت منظمة واح ــدة ان
بإمكانها أن توفر استدامتها الذاتية،
إذ ان اسـتــراتـيـجـيـتـهــا اإلق ـت ـصــاديــة
ال ــذاتـ ـي ــة ت ـش ـك ــل مـ ـص ــدر ت ـمــوي ـل ـهــا.
الـجــديــر بــالــذكــر هــو تــوثـيــق التقرير
إدارة منظمة واحــدة حاليا مشاريع
تحظى بتمويل مــن  15جهة مانحة
م ـخ ـت ـل ـفــة! وعـ ـلـ ـي ــه" ،ي ـس ـل ــط اع ـت ـمــاد
املنظمات املحلية إلى حد كبير على
التمويل الدولي الضوء على العالقة
املعقدة القائمة بني املانحني الدوليني
والـفــاعـلــن املـحـلـيــن .فـمــن ش ــأن ذلــك
ً
بدوره أن يثير تساؤال بشأن التأثير
املــزعــوم ملــا تعتمده الجهات املانحة
م ـ ــن لـ ـغ ــة وس ـ ـيـ ــاسـ ــات عـ ـل ــى ك ـي ـف ـيــة
تـحــديــد املـنـظـمــات لهويتها وملـجــال
عملها" .يعطي ممثلو املنظمات مثال
العنف القائم على النوع االجتماعي
اليضاح كيف ان موضوعا محددا قد
يجذب كل مصادر التمويل.
من بني  36منظمة نسوية تجاوبت مع
ّ ّ
يتبي أن  27منها تركز بشكل
املسح
اس ــاس ــي ع ـلــى م ـســألــة ح ـق ــوق امل ـ ــرأة،
تـلـيـهــا  13مـنـظـمــة تــركــز عـلــى مسألة
املـ ـس ــاواة ب ــن ال ـج ـن ـســن 5 ،منظمات
على ال ــزواج املبكر و 4منظمات على
مسألة املثليني واملثليات واملتحولني
(ه ـنــاك مـنـظـمــات تــركــز عـلــى أك ـثــر من
مسألة).
ّأمــا في ما يتعلق بنوعية التدخالت
ّ
فيظهر ان مسألتي التوعية والتنمية
اإلجتماعية تشكالن مـجــال التدخل
الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي لـ ـ ـ ــدى امل ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــات ح ـيــث
صرحت  27منظمة انها تعتمد على
التوعية .ويدل ذلك وفق التقرير على
"مستوى عال من املهنية في صفوف
َّ
موظفي هــذه املنظمات ،إذ إن تنفيذ
ّ
هذه األنشطة يتطلب امتالك مهارات
عــالـيــة .كـمــا ي ــدل أيـضــا عـلــى التوجه
العام السائد ضمن منظمات املجتمع
املدني بالتحول إلى طابع املنظمات
ّ
غ ـيــر ال ـح ـكــوم ـيــة" .إال أن ال ـت ـقــريــر ما
يلبث ان يــوضــح األث ــر السلبي لهذا
"الـطــابــع املـهـنــي" إذ ساهمت مطالب
الـجـهــات املــانـحــة (مـثــل رفــع التقارير
املالية واللوجستية) بزيادة الحاجة

إلى موظفني ماهرين ،وبالتالي بروز
الحاجة إلى تمويل مستدام من أجل
املنظمة .يصل
توفير حسن سير عمل
ّ
التقرير الى مالحظة مهمة :أثر الطابع
املهني على عالقة املنظمات بمجتمع
ال ـن ـســاء الـ ــذي تـعـمــل عـلــى مـســاعــدتــه

أو تـمـثـيـلــه ،إذ إن امل ـن ـظ ـمــات عملت
ً
ك ـ ـمـ ـ ِّ
ـزودة خ ــدم ــات ل ـل ـن ـســاء م ـع ـت ـ ِّبــرة
إياهن الجهات املستفيدة مما توفره
من خدمات ،بدال من أن تعمل معهن
كشريكات متساويات معهاِّ ،
مرسخة
بذلك فكرة الهرمية.

منظمات منفذة
لسياسات الجهة المانحة
يخلص التقرير الى نتيجتني أساسيتني:
االولــى مفادها ان ال شراكات متوازنة
بني املنظمات غير الحكومية والجهات
املــان ـحــة .اذ ان وكـ ــاالت الـتـمــويــل قلما
تـشــرك شــركــاءهــا املحليني فــي بلورة
ال ـس ـيــاســات .وف ــي ه ــذا ال ـص ــدد أظـهــر
العمل املـيــدانــي أن "بــامـكــان املتطلبات
امل ـه ـن ـي ــة امل ـس ــاه ـم ــة ت ـح ــوي ــل مـنـظـمــة
شعبوية التوجه ومناضلة الــى مجرد
منظمة مختصة في تزويد الخدمات.
كما ان من شأن القيود التي تفرضها
الجهات املانحة ان تقوض استقاللية
املنظمات املحلية وملكيتها ملا تقوم به
من تدخالت" ،لتصبح مجرد منظمات
منفذة لسياسات الجهات املانحة.
وال ـن ـت ـي ـج ــة ال ـث ــان ـي ــة ت ـت ـع ـلــق بـتـغـلـيــب
املـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ال ـ ـق ـ ـص ـ ـيـ ــرة االمـ ـ ـ ـ ــد ع ـلــى

االس ـتــرات ـي ـج ـيــات ال ـطــوي ـلــة االمـ ــد ومــا
ي ـن ـتــج ع ـن ـهــا مـ ــن ح ــال ــة ال اس ـت ـق ــرار
"ت ـســاهــم ف ــي ت ـغــذيــة ث ـقــافــة املـنــافـســة
ال ـت ــي تـنـظــر ال ــى امل ـن ـظ ـمــات ع ـلــى انـهــا
"ش ــرك ــات" ( )...فـمـمــارســات التمويل
التي تعتمدها الجهات املانحة تساهم
فــي تأجيج الفرقة بــن املنظمات عبر
تجزئة التمويل واملشاريع واملبادرات".
ف ــامل ـش ــاري ــع ال ـق ـص ـي ــرة األمـ ـ ــد أث ــره ــا
محدود وال تحدث اي تغيير مجتمعي،
وه ــو م ــا ي ــدرك ــه جـمـيــع ال ـعــام ـلــن في
املنظمات وفق اعترافاتهم في التقرير؛
حتى أن مدير احــدى املنظمات اعتبر
أن "نـمــوذج االدارة الحالية للمنظمات
أشبه بنموذج ادارة االعمال التجارية:
ً
أي البحث أوال عن مصادر تمويل ثم
العمل على تنفيذ املشروع".

مصادر التمويل
ب ـع ــض م ـ ـصـ ــادر ال ـت ـم ــوي ــل ال ـخ ــاص ــة
بالفاعلني في مجال الجندر الذين تم
مسحهم في التقرير:
¶ املنظمات التي تعتمد حصرا على
التمويل والهبات الدولية:
مصادر
ٔ
مـ ـش ــروع ال ـ ــف ،اب ـ ـعـ ــاد :م ــرك ــز امل ـ ــوارد
للمساواة بني الجنسني ،نساء رائدات،
م ـج ـمــوعــة ابـ ـح ــاث والـ ـت ــدري ــب للعمل
الـتـنـمــوي ،جمعية مــوزايــك،Mosaic /
اتـحــاد النسائي العربي الفلسطيني/
 ،PAWLاملـ ٔـوسـســة العربية للحريات
وامل ـ ـسـ ــاواة ،ع ــدل ب ــا ح ـ ــدود ،منظمة

"شيلد" ،كفى عنف واستغالل.
¶ املنظمات التي تعتمد على مصادر
ال ـت ـم ــوي ــل ال ــوطـ ـن ــي وامل ـ ـنـ ــح وال ـه ـب ــات
الوطنية:
املجلس النسائي.
¶ امل ـن ـظ ـمــات ال ـتــي تـعـتـمــد ع ـلــى املـنــح
وم ـصــادر الـتـمــويــل الــوطـنـيــة ،ورس ــوم
العضوية ،والهبات:
جمعية الشابات املسلمات وباحثات ـ ـ
تجمع الباحثات اللبنانيات.
¶ املنظمات التي تتمتع باكتفاء ذاتي:
تجمع النهضة النسائية.

مال وأسواق
ّ
ّ
فهو ّ
ويحدد
ويتكيف مع األذواق والعادات،
يتعرف إلى الوجوه،
ّ
املشاعر .ويسمح له ذلك باختيار السلوك املناسب لكل حالة.
يذكر أن «نوفوت» موجود ّ
حاليًا في فرع بنك عوده اإللكتروني
في باب إدريس.

قرض لليخوت من بنك لبنان والخليج

«عوده» يطلق روبوت الذكاء
االصطناعي

ّ
أعلن بنك عــوده إطــاق روب ــوت «نــوفــوت» الــذي يشكل بحسب
الـبـيــان ال ـصــادر عــن املـصــرف «ظــاهــرة أول ــى فــي املنطقة وآخــر
تجربة موضوعة في خدمة العمالء».
«نوفوت» هو عبارة عن «بيبر روبــوت» ( )Pepper robotعلى
ّ
شكل إنـســان ،وسيتولى الترحيب بالعمالء وتوجيههم داخل
فروع بنك عــوده ،والترويج لخدمات املصرف ومنتجاتهّ .
يؤدي
ّ
جسدية مثيرة للدهشة وله نبرة صوت ودودة،
«نوفوت» حركات
ّ
ّ
نحو مستقل ،ما يساهم في جعل
على
ل
ليتنق
وقد ّتم تصميمه
ٍ
ّ
ّ
ّ
وحدسية .كما يتمتع
تفاعلية
تجربة العمالء في الفرع تجربة
هذا العضو الجديد في فريق عمل بنك عوده بميزة اإلحساس،

أطلق بنك لبنان والخليج ش.م.ل .قــرض اليخوت LoanYacht
ال ــذي قــد يـصــل سـقـفــه لـغــايــة  1.500.000دوالر أم ـيــركــي مع
مــدة ســداد لغاية  ٥أعــوام ونسبة تمويل تصل لغاية  ٪٧٠من
قيمة اليختّ .أمــا بطاقة اليخوت ّ Yacht Card
فتقدم لحاملها
فرصة االستفادة من فوائد برنامج املايالت واملكافآت ،إضافة
الى الدخول مجانًا إلى أكثر من  500صالة انتظار في املطارات
في أكثر من  300مدينة في العالم واالستفادة من عروض على
السفر إلــى أكـثــر مــن  55وجـهــة سياحية على معظم شركات
الطيران العاملية .كما تـخـ ّـول البطاقة صاحبها الحصول على
خدمات الرعاية كالتأمني الصحي والتأمني على السفر ،وخدمات
الحماية من االحتيال ،وعرض  ،MasterCardوتخفيضات على
الشحن.

مقر جديد لـ «بيبلوس» في البقاع
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دشن بنك بيبلوس الجمعة الفائت املقر الجديد ملديريته اإلقليمية
ملنطقة البقاع وفــرعــه الثاني فــي مدينة زحلة بحضور رئيس
بـلــديــة زح ـلــة املـعـلـقــة الـسـيــد أس ـعــد زغ ـي ــب ،ورئ ـي ــس مجموعة
بنك بيبلوس الدكتور فرنسوا باسيل ،وحشد مــن الفاعليات

السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
ّ
يتميز املقر الجديد بموقعه االستراتيجي على األوتــوسـتــراد،
وقــربــه مــن املــراكــز الـتـجــاريــة الـكـبــرى واملـجـمـعــات السكنية في
امل ـن ـط ـقــة .وه ــو يــوفــر ل ـلــزبــائــن مـجـمــوعــة م ــن أحـ ــدث املـنـتـجــات
والخدمات املصرفية ،ضمن مساحة مريحة وعصرية.
فــي املـنــاسـبــة ،أش ــار الــدكـتــور فــرنـســوا باسيل الــى "أنـنــا نتطلع
بأمل كبير إلى املساهمة في تعزيز دور املدينة كمركز تجاري
وسياحي ومقر ألهم الصناعات وأكبر املشاريع االستثمارية".

