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متهيد وشكر

جاء إعداد هذا التقرير يف إطار مرشوع ا لتعاون القائم بني بلدية طرابلس واملعهد العريب إلمناء املدن واللجنة االقتصادية 
االجتامعية لغرب آسيا - االسكوا، الذي يعمل من خالل برامجه ونشاطاته من أجل إمناء املدن العربية ورفع مستوى أداء 
العريب إلمناء املدن  لبناء أجهزتها اإلدارية والفنية. ويف هذا اإلطار يقوم املعهد  القادرة واملؤهلة  العنارص  خدماتها وإعداد 
التي  وحلب  نواكشوط،  )ومدينتا  طرابلس  مدينة  منها  عربية  مدن  ثالث  يف  املديني  الفقر  لتقييم  إقليمية  تقارير  بإعداد 

استبدلت الحقاً بتونس(، عىل أن تكون نقطة االنطالق يف املرشوع اإلقليمي.

يف االجتامع التحضريي الذي تقرر فيه مضمون هذا التقرير، طلب ممثلو بلدية طرابلس إعطاء األولوية للبحث يف السياسات 
والتدخالت الوطنية واملحلية، والدعم الدويل، يف مجال مكافحة الفقر يف طرابلس، أكرث من الرتكيز عىل دراسة ظاهرة الفقر 
نفسها وتطورها وتحليلها، دون تغييب هذا البعد بالكامل. كام كان من الرضوري مراعاة عدم تكرار العمل نفسه الذي كان 
يقوم به فريق عمل مكلف من املجلس البلدي إلعداد اسرتاتيجية تنمية مدن الفيحاء )طرابلس، امليناء، البداوي( التي كانت 
قيد التحضري بالتوازي مع إعداد هذا التقرير. وهاتان املسألتان حّددتا إىل حد بعيد مضمون التقرير الحايل، واملقاربة التي 

اعتمدها.

إن إنتاج هذا التقرير مل يكن ممكناً لوال دعم بلدية طرابلس بشخص رئيسها يف حينه األستاذ رشيد جاميل، وجميع اعضاء 
املجلس البلدي، واملساعدة التقنية التي قدمها األستاذ ربيع عمر.

الفقراء يف  معيشة  أحوال  بتحسني  وارتباطها  االجتامعية  بالسياسات  يتعلّق  التقرير  تناوله  الذي  األسايس  املوضوع  أن  ومبا 
مدينة طرابلس، كان ال بد من التوجه إىل الوزارات واملؤسسات والهيئات املعنية بالشأن االجتامعي واالقتصادي والرتبوي 
والصحي. فال يسعنا يف هذا اإلطار سوى التقدم بالشكر الجزيل للقيّمني عىل الوزارات والجمعيات لتجاوبهم وتعاونهم يف 

توفري املعلومات والبيانات الرضورية للتقرير.

ونخص بالشكر معايل وزير الشؤون االجتامعية يف حينه الدكتور سليم الصايغ الذي سمح لنا باالتصال بجميع رؤساء املصالح 
يف الوزارة ومراكز الخدمات اإلمنائية يف طرابلس، وكانوا خري من قّدم املساعدة ووفّر البيانات املتاحة. وال بد من أن ننوه 
باالندفاع والتعاون اللذين أظهرهام كٌل من السيدة ندى فواز رئيسة مصلحة مؤسسات الرعاية االجتامعية باإلنابة، والسيدة 
الدين رئيس مصلحة مراكز الخدمات اإلمنائية، واألستاذ  كورين عازار املسؤولة عن شؤون املعوقني، واألستاذ عدنان نارص 
محمد قدوح والسيدة حنان سليامن من مصلحة التنمية االجتامعية واملشاريع، واألستاذ ماجد عيد مدير املنطقة يف الشامل، 
باإلضافة إىل د. مريانا خياط والسيدة إلهام الجر؛ فالشكر لهؤالء جميعاً، تقديراً ملا قّدموه من تعاون ودعم يف هذا الخصوص.
االجتامعية  الشؤون  وزارة  بني  املشرتك  الفقر  من  للحد  القدرات  بناء  مديرة مرشوع  املرصي  السيدة سوسن  أيضاً  ونشكر 

وبرنامج االمم املتحدة اإلمنايئ، ومريفت مرعي مسؤولة البيانات يف املرشوع؛ وكذلك السيد وسيم حمود من األسكوا. 

وال بد من أن نتوجه بالشكر إىل مدير عام الصندوق الوطني للمهجرين األستاذ فادي عرموين لتسهيله املهمة، والسيد حسني 
الربيع للجهد الذي بذله يف تأمني بيانات مستحقات املترضرين من الحرب يف طرابلس.
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طرابلس  مستشفى  يف  اإلداري  القسم  ورئيسة  الخليل  فايز  الدكتور  العامة  الصحة  وزارة  يف  الطبية  العناية  مدير  ونشكر 
الحكومي السيدة زينة دئزيل.

كام نتقّدم بالشكر إىل العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم العايل، ونخص بالشكر الدكتورة ندى منيمنة مديرة مرشوع اإلمناء 
الرتبوي، واألستاذ عصام املرصي من املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء، واملرشدات نينا لحام منّسقة اإلرشاد والتوجيه الصحي 
يف الوزارة، وجنني البيك منسقة التوجيه الصحي يف الشامل، واألستاذة منيفة عساف مسؤولة مركز املوارد يف دار املعلمني 

واملعلامت يف طرابلس، واآلنسة نجاة كوسا من املنطقة الرتبوية يف الشامل.

نشكر املسؤولني يف الجمعيات واملؤسسات الذين قصدناهم لتسهيلهم مهمة إعداد التقرير، ونخص بالذكر السيدة وفاء البابا 
من دار األيتام اإلسالمية، السيدة محاسن حشاش من مؤسسات محمد خالد االجتامعية، الدكتور برنار جرباقة رئيس االتحاد 
لحامية األحداث يف لبنان والسيدتني عال ياسني وإيليان بطرس من مكتب االتحاد يف الشامل، السيدة شريين لقيس مسؤولة 
العالقات العامة يف منتدى املعوقني يف لبنان الشاميل، األستاذ صبحي عبد الوهاب من غرفة التجارة والصناعة يف شامل لبنان، 
األستاذ عامد عمر مرشف منطقة الشامل يف جمعية املجموعة والسيدة دينا مقدم محللة قروض، السيدة كاتيا كارتليان مديرة 
مكتب جمعية الحركة االجتامعية يف شامل لبنان، األستاذ رفعت حوال من مؤسسات بيت الزكاة، واآلنسات فاطمة جمعة 

ورقية بيتية ومايا معاليقي من صندوق الزكاة يف طرابلس. 

نشكر أيضاً جامعة البلمند، التي أذنت باستخدام الصور الفوتوغرافية للفنان الراحل ماريو سابا، من اإلصدار الخاص بجامعة 
البلمند »طرابلس، مدينة كل العصور«، لعام 2011. 

ال بد يف النهاية من توجيه الشكر العميق إىل األستاذ أديب نعمة، مستشار يف شؤون التنمية يف اللجنة االقتصادية واالجتامعية 
لغرب آسيا - أسكوا، للدعم الكيل واملساهمة الفعالة يف عملية املراجعة والتدقيق النهايئ للتقرير. وبالطبع نتقدم بالشكر إىل 
الربوفسور عثامن نور مدير برنامج الفقر الحرضي يف البلدان العربية، الذي تابع بعناية ودقة كل خطوات العمل، وقدم كل 

املساعدة الرضورية إلنجازه.
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اجلزء األول:

متظهرات الفقر يف مدينيت طرابلس والميناء

مدخل

تؤكد الدراسات الحديثة مرّة أخرى عىل ترّدي األوضاع االقتصادية واالجتامعية يف مدينة طرابلس عىل الرغم من الخطط 
املرسومة للحد من الفقر، وعىل الرغم من وفرة املشاريع ذات الطابع اإلمنايئ واإلنشايئ والبنايئ املنفذة يف املدينة يف السنوات 
األخرية، وعىل الرغم من تعدد األطراف املتدخلة الحكومية منها وغري الحكومية، املحلية واإلقليمية والدولية. إال أن مؤرشات 

تحّسن األوضاع املعيشية يف طرابلس ال تزال دون املستوى املطلوب.1

نسبي يف نسب  إىل تحسن  و20042«  بني عامي 1995  لبنان  املعيشة يف  أحوال  »تطور خارطة  املقارنة عن  الدراسة  تشري 
أنه »حصل تحّسن محسوس يف دليل  الحرمان يف مدينة طرابلس من %32 إىل %20 من األرس املقيمة يف املدينة. وتفيد 
املسكن ومؤرشاته، كام سّجل تحسن يف ميدان التعليم والسيام بالنسبة إىل مؤرش االلتحاق املدريس. أما يف ما يتعلّق باملؤرشات 
املتّصلة بالدخل وفرص العمل فقد ازدادت نسب األرس املحرومة نحو عرش نقاط مئوية من %54 إىل %64 وذلك الرتفاع 

معّدالت اإلعالة ومحدودية الحراك املهني أصالً«. وتشرتك طرابلس يف هذه السمة مع مجمل املناطق اللبنانية األخرى.

ورغم التحسن املذكور يف نسب الحرمان بحسب مؤرشات دليل املسكن يف مدينة طرابلس إال أن خطورة الوضع تتجىل يف 
تركّز الفقر يف تجمعات مكانية ذات كثافة سكانية مرتفعة ومساكن ذات نوعية مرتدية، وال ميلك سكانها القدرات الذاتية 
واملادية للخروج من حلقة الحرمان التي تشد الخناق عىل األرس، وتعيد إنتاج مقومات الفقر نفسها وتهدد بالتايل باإلخالل 
باالستقرار االجتامعي. كام أن تحسن نسب االلتحاق املدريس ال يشمل تحسناً مامثالً يف نوعية التعلّم ومشكالت الترسب 

باملستوى املطلوب أيضاً.

يؤكد هذا الواقع الحاجة إىل اعتامد رؤية وبرامج تدخلية متكاملة عىل نطاق املدينة ككل إليجاد حلول وإنشاء مؤسسات 
تحمل مقومات التطور واالستمرار يبنى عليها لتكون الرافعة االقتصادية واالجتامعية لسكان مدينتي طرابلس وامليناء. 

1- تم تنفيذ هذه الدراسة بني شهري آذار وكانون األول من العام 2010.

2- تطور خارطة أحوال املعيشة يف لبنان بني عامي 1995 و2004، وزارة الشؤون االجتامعية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، الطبعة األوىل 2007، 

ص48.
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أوالً: البعد املكاين للفقر

تنترش ظاهرة الفقر يف رقعة واسعة من مدينة طرابلس متتد من منطقة التبانة والسويقة والقبة وأطراف منطقة أيب سمراء 
إىل منطقة األسواق وباب الرمل ونزوالً إىل منطقة الغرباء والزاهرية التي تتوسع بدورها إىل منطقة التل وصوالً إىل الشارع 
العريض )البولفار( الذي يفصل منطقة التل عن املدينة الجديدة وشارع عزمي، باإلضافة إىل تجمعات الفقر يف منطقة أسواق 
مدينة امليناء واملساكن الشعبية والحارة الجديدة. تتشابه املشكالت التي تعاين منها هذه املنطقة الواسعة وتتفاوت حدة 
املعاناة يف بعض الجوانب من منطقة إىل أخرى بحسب خصوصية النسيج االجتامعي واملوقع الجغرايف والخلفية االجتامعية 

واملناطقية للسكان. 
 

تعترب مناطق التبانة وبعل محسن والقبة من أكرث مناطق طرابلس التي عانت من الحروب األهلية، اللبنانية والطرابلسية، 
وحصل فيها تدمري وترضر لعدد كبري من املباين وحاالت نزوح وتهجري، وقد أعيد بناء بعض املباين ولكن ال تزال آثار الحرب 

ظاهرة حتى اآلن. كام تأثرت منطقة التبانة اقتصادياً بحيث تدّمرت أسواقها التي شهدت سابقاً حركة اقتصادية ناشطة.

 تشهد هذه املنطقة أيضاً توترات أمنية وسياسية مستمرة تشتد حّدتها بني فرتة وأخرى، وتهدد أمن املواطنني، ومل تفّعل 
آليات حّل املشكلة األساس حتى اآلن لتجاوز الخالفات جذرياً األمر الذي يتطلب قراراً سياسياً وتضامناً أهلياً من القيمني عىل 

املنطقة.

تعترب هذه املناطق )التبانة والقبة بخاصة( نقطة استقطاب للوافدين من أقضية عكار والضنية سعياً للحصول عىل عمل، 
الذين استقروا مع أرسهم منذ زمن، لكّن تواتر اإلشكاالت األمنية والدمار وقلة فرص العمل مل تفسح املجال أمام األرس الوافدة 
للعمل يف مهن تساهم يف تحسني أوضاعهم. وتتميز هذه املنطقة بنسيج اجتامعي متشابه يف أوضاعه االقتصادية واالجتامعية 

ذات املستوى املعييش املتدين.

تتاميز املنطقة املمتدة من األسواق إىل باب الرمل بنسيجها العمراين التاريخي وبكونها منطقة تجارية وحرفية كثيفة السكان، 
أمنا مؤرشات مستوى  التجاري،   - الحريف   – السياحي  املجال  واالستثامر يف  التطور  وإمكانيات  مقّومات  داخلها  وتحمل يف 
التجارية  باملحالت  وتتميز  سكنية،  منطقة  فتعترب  والغرباء  الزاهرية  منطقة  أما  متدنية.  تزال  ال  املنطقة  لسكان  املعيشة 
الصغرية ومحرتفات النجارة واملهن الحرفية. يف حني تدهور املستوى العمراين يف منطقة التل التي تعترب قلب املدينة التجاري 
مكتظة  مساحة  إىل  تحولت  حيث  السابقة  وظائفها  وتراجعت  األخرى،  الشامل  ومناطق  طرابلس  بني  املواصالت  وعقدة 
مبواقف السيارات بشكل فوضوي، وتراجعت نوعية املحالت التجارية والخدمات التي كانت تتوافر فيها سابقاً والتي غادرتها 

إىل أحياء املدينة األخرى األكرث حداثة. 

أما مناطق أسواق امليناء فتختلف من حيث نسيجها االجتامعي. وبحكم وجودها عىل البحر تتجمع فيها فئة الصيادين وتعترب 
من الفئات االجتامعية األكرث عرضة للتقلبات ولعدم االستقرار، باإلضافة إىل منطقة املساكن الشعبية والحارة الجديدة وخان 
التامثييل وحوش العبيد التي لديها خصوصية كتجمعات سكنية ال تتوافر لديها أدىن الرشوط األساسية للعيش يف ظروف مقبولة.



15

ان التفاوت االقتصادي واالجتامعي والثقايف بني الفئات االجتامعية وبني أحياء املدينة، يشكل عائقاً أساسياً أمام تطور املدينة 
ككل. كام أن تراكب العوامل املكانية واالقتصادية – االجتامعية مع العوامل السياسية املحيل منها والوطني اإلقليمي، يعيق 
التقدم يف تجاوز الخالفات املحلية والنزاعات السياسية - املذهبية املوسمية، ويشكل عامالً مساعداً لتشكل الزمر والعصابات، 
التبانة – القبة  وأرضية خصبة للشعور بالغنب والتهميش والتعصب. وهناك خطورة خاصة يف منطقة بعل محسن – باب 

بسبب الفرز السكاين عىل أساس سيايس وطائفي الذي تم عىل مراحل، وأصبح مشكلة جديدة تتطلب الحل. 

ان نجاح التدخل التنموي يتطلب تشابكاً وتكامالً بني القطاعات كافة وعىل نطاق املدينة ككل ليك تساهم يف نهضة املدينة 
وتنعكس إيجابياً عىل املناطق األكرث حرماناً فيها، إىل جانب الرتكيز عىل الجوانب االجتامعية والثقافية واالقتصادية وتنمية 

قدرات سكان التجمعات الفقرية، وتوفري بيئة وطنية ومحلية مساعدة عىل التنمية ومكافحة الفقر. 

ثانياً: البعد االقتصادي للفقر

تأثّرت مدينة طرابلس اقتصادياً بسبب الحرب األهلية يف مراحلها األوىل )1975-1976( حيث تراجع دورها الشاميل خصوصاً 
أقفل  الثامنينات. وقد  بداية  منذ  املتتالية  األمنية  األحداث  الوضع مع  وتفاقم  والبرتون يف حينه،  مع قضايئ برشي وزغرتا 
العديد من املنشآت الصناعية والتجارية من قطاعات مختلفة مثل مصفاة طرابلس التي كانت تشّغل 3000 عامل وموظف 
فأصبحت اآلن تضم 300 شخص فقط، باإلضافة إىل إغالق املصانع التاريخية الكبرية يف منطقة البحصاص كمعمل عريضة 
إدارة  قبل  املنشورة من  البيانات  إّن  الحجم. حتى  املعامل متوسطة وصغرية  الخشب ومعمل غندور وغريها من  ومعمل 
اإلحصاء – تعداد املباين واملؤسسات – يشري إىل أنه لدى املقارنة بني عامي 1996 و2004 نجد أن غالبية األنشطة االقتصادية 
قد شهدت تراجعاً كبرياً لجهة عدد املؤسسات العاملة، ومن هذه األنشطة صناعة املنسوجات واملصنوعات الجلدية، صناعة 
املفروشات، الفنادق واملطاعم، صنع املنتجات املعدنية3. إال أن الرتاجع يف األعداد املطلقة للمؤسسات عىل النحو الذي جاء 
يف الجداول يبدو غري منطقي متاماً، ورمبا يكون ناتجاً عن بعض االختالف يف منهجية التعدادين. ويف كل حال مثة شواهد من 

مصادر أخرى تشري إىل أن األعداد املطلقة مل ترتاجع بل ازدادت، وهو ما سريد الحقاً.

االستثامر مبشاريع  تعزف عن  الكبرية  األموال  أن رؤوس  إال  االقتصادي يف طرابلس  الوضع  استنهاض  بالرغم من محاوالت 
للميل  استمراراً  يعترب  ما  وهو  ومحيطها،  املدينة  يف  االقتصادية  الدورة  وتنشط  جديدة  عمل  فرص  بتأمني  تساهم  منتجة 
العام إىل الركود االقتصادي واالجتامعي الذي ساد منذ سنوات الحرب وانعدام املبادرات الجّدية للخروج من هذه الوضعية. 
يسهم يف ذلك جملة من املعّوقات وأهمها عدم الرغبة باملجازفة يف ظل وضع أمني غري مستقر، وعدم توافر الحد األدىن من 
املناسبة والطرق ووسائل  التحتية  البنى  انقطاعها وبكلفة تشجيعية وتأمني  الكهرباء وعدم  مستلزمات اإلنتاج وأقله توافر 
النقل والخدمات العامة ووضع ترشيعات محفزة لالستثامر وحاميتها من املنافسة الخارجية وغريها من القضايا التي سيتطرق 

إليها التقرير الحقاً. 

3- إدارة اإلحصاء املركزي: نتائج اإلحصاء الشامل للمباين واملؤسسات 1996، ودراسة تيويم املباين واملؤسسات 2004. املوقع اإللكرتوين التحاد 

بلديات الفيحاء.
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البطالة  ارتفاع يف مستوى  املبارش، وبالتايل إىل  املدينة ويف محيطها  العمل يف  االقتصادي يؤدي إىل تدين فرص  الوضع  هذا 
وإىل هجرة اليد العاملة املاهرة وأصحاب الكفاءات العلمية إىل العاصمة أو إىل الخارج سعياً للعمل. كام أن تردي الحالة 
االقتصادية بالنسبة إىل أصحاب املتاجر يدفعهم إىل التخفيف من العامل بحجة قلة العمل واملدخول الضئيل والقبول بعامل 

غري لبنانيني بأجور أدىن.
 

الفقر األرسي يف مدينة طرابلس بتدين املؤرشات املتّصلة بالدخل مثل ارتفاع اإلعالة االقتصادية لألرس، وغلبة املهن  يرتبط 
الرئيسة املنخفضة الدخل بني أفراد األرسة العاملني، وارتفاع نسبة العاطلني عن العمل. ومن مظاهر الفقر املتصل مبستوى 
الدخل انتشار ظاهرة عاملة األطفال وتدين املستوى التعليمي وتدين مستوى املهارات املهنية، األمر الذي يعيد إنتاج ظروف 
الفقر ويسد اآلفاق أمام تطور وتحسني أحوال معيشة األرس الفقرية، ويؤدي إىل استدامة الفقر وتوريثه من جيل اآلباء إىل 

جيل األبناء.

ثالثاً: البعد التعليمي للفقر

بيّنت الدراسات االجتامعية يف لبنان )خارطة أحوال املعيشة يف لبنان 1998- والوضع االجتامعي االقتصادي يف لبنان: واقع 
وآفاق 2004، وخارطة الفقر البرشي وأحوال املعيشة يف لبنان 2004، وغريها من الدراسات( أن الفقر والحرمان يرتافقان مع 
تدين املستوى التعليمي، يف حني ترتفع نسبة املتعلمني يف مستويات املعيشة املرتفعة دون الجزم يف وجود عالقة سببية مبارشة 

بني املستوى التعليمي املرتفع وبني الوضع االقتصادي-االجتامعي.

ال يقترص األثر السلبي لتدين املستوى التعليمي عىل الفرد نفسه وحسب، بل إن األرسة مبجملها يتأثر وضعها سلباً باملستوى 
وتوزيع  اإلعالة  نسبة  وارتفاع  األرسة  أفراد  عدد  وكرثة  الدخل  مستوى  فانخفاض  خصوصاً.  األرسة  ولرب  لألهل  التعليمي 
املصاريف بحسب األولويات يجعل التعليم مبثابة عبء مادي عىل رب األرسة خصوصاً لناحية تكاليف التسجيل ومصاريف 
الرسمية يدفع بعض األهل  باملدارس  الثقة  املتفرقة. من جهة أخرى، فإن عدم  املدرسية  املواصالت والزي املدريس واملواد 

لتسجيل أبنائهم يف املدارس الخاصة مبا يرتب تكاليف إضافية للتعليم. 

سّجلت يف طرابلس معدالت متدنية للمؤرشات التعليمية. وتبلغ نسبة األرس املحرومة بحسب دليل التعليم عام 2004 حواىل 
%43 من األرس مقابل متوسط وطني هو %35 )متوسط محافظة الشامل %47(، وهي رابع أعىل نسبة بعد اقضية بنت 
جبيل – حاصبيا – مرجعيون، وعكار – املنية – الضنية، وقضاء صور، مع العلم أّن قضاء طرابلس يتكون من املدينة وال يضم 
مناطق ريفية حيث تتدىن املؤرشات التعليمية نسبيا مقارنة باملدن. ودليل التعليم هذا هو دليل مركب من خمسة مؤرشات 
تشمل متابعة الدراسة )الترسب(، وااللتحاق بالروضة، واملستوى التعليمي للبالغني )األمية(، واتقان لغات أجنبية. وهو بالتايل 
يعطي فكرة إجاملية عن الوضع التعليمي يف مختلف هذه األبعاد4. أن حصة التعليم الرسمي من إجاميل التالميذ )يف التعليم 

4- خارطة الفقر البرشي احوال املعيشة يف لبنان: 2004. وزارة الشؤون االجتامعية، برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، مرشوع بناء القدرات للحد من 

الفقر - بريوت، 2008.
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ما قبل الجامعي( يف مدينة طرابلس والشامل عموماً أعىل من املناطق األخرى، وهذا يعترب مؤرشاً عىل تدين مستويات الدخل 
والقدرات االقتصادية واملالية، بحسب خصائص سلوك األرس اللبنانية يف هذا املجال.

يعاين قطاع التعليم مشكالت عديدة يف املناهج ويف نوعية التعليم ويف إعداد األساتذة، بخاصة يف القطاع الرسمي ويف القطاع 
الخاص املجاين األمر الذي يتجىل يف نسبة التأخر الدرايس ويف معدل الرسوب يف مرحلة التعليم األسايس وما قبل الجامعي.

ومن نتائج اإلخفاقات يف معالجة مشكلة الترسب املدريس تفاقم مشكلة عاملة األطفال خصوصاً بني الذكور والزواج املبكر 
لدى اإلناث. من جهة أخرى تتقلص فرص إيجاد عمل وتزداد العوامل املؤدية لالنحراف.

رابعاً: البعد الصحي للفقر

املياه  وسالمة  النقي  الهواء  واستنشاق  الرياضة  ومامرسة  الغذائية  العادات  منها:  عديدة  مبؤرشات  الجيدة  الصحة  تقاس 
والتهوئة واإلنارة وكل ما يتعلق بتوافر املوارد واملعارف والسلوكيات والبيئة املساعدة عىل إطالة العمر والحفاظ عىل صحة 
جسدية ونفسية سليمة تقلص من احتامالت التعرض للمرض والحاجة إىل العالج الطبي. إن مفهوم الصحة يتجاوز مسألة 
الصحية  ما يقترص قياس املؤرشات  أمر أكرث صعوبة وتعقيداً، ولذلك غالباً  املعنى  الصحة بهذا  غياب املرض فقط، وقياس 
عىل النواقص واملشاكل الصحية والوفيات، إضافة إىل توافر التأمني الصحي وإمكانية الوصول إىل الخدمات الصحية، وهي 
يف مجملها تعرّب عن ترابط قوي بني مستوى الدخل والفقر والحالة الصحية يف كثري من األحيان، خصوصاً عندما تكون حصة 

القطاع الخاص هي األكرث أهمية يف النظام الصحي كام هو الحال يف لبنان. 

تبلغ نسبة األرس املحرومة بحسب دليل الصحة حوايل %43 يف طرابلس، وهي تأيت يف الرتتيب السادس من نسب الحرمان بني 
املناطق اللبنانية حيث املتوسط الوطني هو %32 )متوسط محافظة الشامل %46(. ويتكون دليل الصحة من أربعة مؤرشات 
تعكس توافر التأمني الصحي، ووجود األمراض املزمنة واإلعاقة، وتوافر الخدمات الصحية، الرشوط الصحية يف مكان العمل5.

وتعاين األحياء الفقرية يف مدينة طرابلس بشكل خاص من ضيق املساحة بني املنازل واملباين املتالصقة بحيث ال تدخلها أشعة 
الشمس إال يف ما ندر، هذا عدا عن انتشار املياه اآلسنة يف معظم املداخل والتي تؤدي إىل زيادة الرطوبة وإىل املزيد من 
األمراض واألوبئة. ونتيجة ذلك ترتفع احتامالت تعرّض سكان هذه املناطق لألمراض املزمنة وأبرزها األمراض الصدرية كالربو 

وأمراض القلب والروماتيزم، وتسجل حاالت كثرية من سوء التغذية والهزال. 

بالنسبة إىل العناية الصحية والسلوك الوقايئ فهام يرتبطان ارتباطاً وثيقاً مبستوى تعليم األم بالدرجة األوىل وبخاصة يف ما 
يتعلق بصحة األم والطفل عند الوالدة. كام أن الحصول عىل الغذاء السليم واكتساب املناعة يتطلبان نظاماً غذائياً صحياً 

ومتنوعاً ومستمراً، ويرتبط ذلك بالقدرة الرشائية لألرسة ومبستوى الدخل إضافة إىل العادات الغذائية السليمة.

5- املصدر السابق نفسه. 
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أما يف ما يتعلق بالقدرة عىل تحمل تكاليف العالج فيصعب عىل الفقراء وذوي الدخل املحدود تحملها خصوصاً وأن غالبية 
لبنان باالرتفاع املستمر يف أكالف  النظام الصحي يف  املتعددة. ويتميز  التأمني الصحي  الفقرية ال تستفيد من أنظمة  األرس 
الرعاية الصحية، بدءاً من املعاينة وصوالً إىل االستشفاء وأسعار الدواء وأكالف الفحوصات املخربية، ويؤثر ذلك بشكل مبارش 
يف سلوك الناس بدءاً من االستغناء عن املعاينات الدورية، إىل استبدال الطبيب باستشارة الصيديل، وصوالً إىل دخول املستشفى 

بعد استفحال املرض بسبب عدم معالجته يف مراحله املبكرة.

بالنسبة إىل مدينة طرابلس التوجد مشكلة توافر الخدمات الصحية عىل مقربة من أماكن السكن إمنا تبدو كلفة العناية 
الصحية هي املشكلة األكرث أهمية بالنسبة إىل املواطنني عموماً، وتعترب مشكلة مستعصية للفئات الفقرية وباألخص للفئات 

غري املضمونة صحياً. إضافة إىل ظروف السكن والعمل غري الصحية بالنسبة إىل األرس الفقرية.

خامساً: البنى التحتية واملساكن

تعرّضت املناطق الفقرية يف طرابلس باب التبانة وجبل محسن والقبة إىل دمار شديد وصل يف بعض األحيان إىل تدمري شبه 
كامل يف املباين واملتاجر والبنى التحتية، أثناء الحرب األهلية والصدامات األمنية املتتالية التي مل تنته متاما حتى كتابة هذا 
التقرير. كام أن املساكن واألحياء يف مناطق األسواق القدمية والزاهرية والغرباء وباب الحديد وباب الرمل تعرّضت للتصّدع 
واإلهامل املزمنني منذ عقود وال يزال بعضها يعاين االهرتاء وهو مهدد بالسقوط. وتعاين بعض املساكن يف امليناء وخصوصاً يف 

منطقة الرتب واملساكن الشعبية من اإلهامل والرطوبة وعدم توفر الرشوط الصحية للسكن.

يالحظ عدم وجود شقق سكنية كبرية يف هذه املناطق وتسجل كثافة إشغال للمساكن عالية بسبب تشارك أكرث من أرسة يف 
الشقة الواحدة وذلك لتعّذر استئجار أو متلك شقة من األبناء املقبلني عىل الزواج بسبب ارتفاع الكلفة، وتدين مستوى الدخل. 
فهذه املشكلة تنعكس مبارشة عىل الصحة النفسية للقاطنني أجمعني وعىل التحصيل العلمي لألوالد يف عمر الدراسة بحيث 

ال تساعد البيئة املنزلية عىل املذاكرة وإنجاز الواجبات املدرسية.

تّم تأهيل البنى التحتية والكهرباء وشبكات املياه والرصف الصحي والهاتف يف بعض هذه املناطق لكن السكان يتخوفون من 
احتامل تلوث املياه الذي ينعكس مبارشة عىل صحة األطفال واملواطنني، ويف الواقع تتكرر اإلصابات بأمراض الجهاز الهضمي 
واإلسهال سنوياً بسبب تلوث مصادر املياه بسبب الحفر الصحية ومن رمي زيبار الزيتون واملياه املبتذلة يف الوديان من القرى 

املجاورة.6

أما مشكلة الكهرباء فهي مشكلة جميع اللبنانني إذ إن نظام التقنني ال يزال ساري املفعول منذ سنوات، مام يشكل عبئاً إضافياً 
عىل املناطق واألرس الفقرية بحيث ترتفع كلفة اإلنارة إىل الضعف بسبب إضطرار السكان لإلشرتاك يف املولدات الكهربائية 
املتواجدة يف األحياء، وقد يستغني البعض عن اإلشرتاك ويكتفي بالساعات املقننة من الرشكة. علامً بأن هناك شكاوى عديدة 

6- دراسة التنظيم املديني محور البيئة ضمن مرشوع خطة التنمية االسرتاتيجية التحاد بلديات الفيحاء. محور البيئة. 
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القيام  السكان إىل  الفقرية، مام دفع  الفقرية خصوصاً، بوجود »متييز« ضد األحياء  من سكان طرابلس عموماً ومن األحياء 
بتحركات إجتامعية صاخبة يف الشارع احتجاجاً عىل انقطاع الكهرباء مرات عديدة خالل السنوات املاضية. 

من ناحية أخرى تعترب مشكلة الكهرباء مشكلة أساسية يف العمل اإلنتاجي للعاملني يف هذه املناطق بحيث يتوقف العمل يف 
بعض املهن لدى انقطاع التيار الكهربايئ املتكرر والعشوايئ يف الكثري من األحيان. وعىل صعيد املدينة ككل يعترب ارتفاع كلفة 

الكهرباء عائقاً أساسياً يف تحفيز االستثامر وتطوير عجلة اإلنتاج.

من جهة البيئة الخارجية للمساكن يف هذه األحياء فهي تعاين من التلوث الناتج من تراكم النفايات ومن تلوث الهواء )الغبار 
املنزل  األحياء. ويساهم صغر حجم  األمن يف بعض  انعدام  الخصوصية ومن  الضوضاء وفقدان  والروائح...( ومن  والدخان 

بالنسبة إىل حجم العائلة يف استخدام املجال العام )الحارة( كإمتداد للمجال السكني.
 

سادساً: البعد األمني للفقر

ينعكس التوتر األمني مبارشة عىل أحوال معيشة سكان األماكن الساخنة بشكل عام ويتأثر ذوو الدخل املحدود والفقراء 
النمو االقتصادي ودورة  املبارش عىل املداخيل وعىل  العمل والتأثري  بشكل خاص بطرق مختلفة تتجىل أوالً باإلنقطاع عن 
العمل اإلنتاجي العام للمنطقة، إضافة إىل تعرّضهم إىل خسارة بعض ممتلكاتهم من سكن أو محالت أو ممتلكات، وفقدان أو 
إصابة أفراد العائلة من مناطق الصدام املبارشة. من ناحية أخرى يتعرّض الشبان الفقراء إىل إغراءات حمل السالح واإلنتظام 
ضمن الشلل واملجموعات املسلحة طمعاً باملال أو تنفيساً عن توترات واحتقانات يتداخل فيها السيايس واالجتامعي والنفيس 
والشخيص مع أبعاد طائفية أو مناطقية – أحيائية. وكذلك تكرب احتامالت تعرّض الشبان والعائالت القاطنة يف األحياء الساخنة 

إىل القتل واإلصابة وإىل تدمري منازلهم.

عانت مدينة طرابلس جوالت عديدة من التوترات األمنية منذ الحرب األهلية إىل الحوادث املتكررة عىل الجبهة املفتوحة بني 
منطقتي جبل محسن وباب التبانة والقبة عىل خلفيات سياسية وطائفية، واخذت املدينة طابعاً اسالمياً متطرفاً يف فرتة هيمنة 
حركة التوحيد اإلسالمي عليها )1983 – 1985( والتي ساهمت يف انتقال بعض العائالت املسيحية إىل القرى املجاورة األمر 
الذي أخّل لفرتة زمنية بالتوازن والتعدد الطائفي يف عاصمة الشامل. كام تركت بصامتها عىل مداخل املدينة وعىل التقاطعات 
الرئيسة بشعارات ومجّسامت اسالمية ال تزال قامئة حتى اللحظة. كام نالت صورة طرابلس حصتها من التشوه خالل أحداث 
الضنية عام 2000، حيث جرى تصوير هذه املناطق، ومن ضمنها طرابلس، باعتبارها مركزا للمجموعات اإلسالمية املتطرفة 

من النمط اإلرهايب الذي يتبع أسلوب القاعدة.

لدى  املخاوف  من  العديد  اثارت  التي   2008 عام  اإلسالم«  »فتح  أحداث  اهتزاز جديد خالل  إىل  طرابلس  تعرّضت صورة 
املواطنني ولدى املسؤولني املحليني والسلطة اللبنانية نسبة إىل حجم الخطر الذي هّدد مبصادرة قرار املدينة وأخذها رهينة 
بأمن  باإلخالل  السامح  اللبنانية وعدم  األمنية  السلطات  من قبل  ومكلفاً  الرد عنيفاً  أىت  لذلك  اإلرهابية،  للعمليات  ومركزاً 

املواطن وبأمن الدولة.
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إن موضوع االستقرار األمني وصورة املدينة املنفتحة عىل تعدد الثقافات واالنتامءات رشطان أساسيان الستنهاض مشاريع 
التنمية االقتصادية واالجتامعية، ولتأمني األرضية املناسبة ليك تلعب مدينة طرابلس دور عاصمة الشامل الحاضنة التنموية 
لجميع بلدات الشامل وقراه، ولتصبح االمتداد الطبيعي للعاصمة بريوت وتتكامل مع جميع املناطق اللبنانية، ولتخرج نهائياً 

من حالة التهميش والتبعية للمركز.
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اجلزء الثاين

السيااست االقتصادية واالجتماعية والتدخالت الوطنية

مقدمة

قامت الدولة اللبنانية منذ عام 1992، أي عند إجراء أول انتخابات نيابية بعد الحرب األهلية بجهود ضخمة إلطالق ورشة 
إعادة إعامر لبنان من خالل »خطة النهوض االقتصادي وإعادة اإلعامر« التي هدفت إىل تحقيق منو اقتصادي مرتفع يف 
االجتامعي  الوضع  أن معالجة  باعتبار  اللبناين  الشعب  إىل تحسني ظروف معيشة  يؤدي  نحو  الحرب، عىل  بعد  ما  مرحلة 

ستتحقق كنتيجة »تلقائية وطبيعية« للنمو االقتصادي.
 

عىل الرغم من التقدم الذي أحرز يف مجال إعادة تأهيل مرافق البنية التحتية واالجتامعية فقد اصطدمت الخطة بعوائق 
خارجية وداخلية من أبرزها الحروب اإلرسائيلية عىل لبنان: حرب متوز 1993، حرب عناقيد الغضب عام 1996 والغارات 
التي  لبنان خالل شهري متوز وآب 2006  اإلرسائيلية ضد  الحرب  العامة، وبخاصة  واملرافق  التحتية  البنى  لتدمري  املنهجية 
االقتصادي  النمو  سلبية عىل  واجتامعية  اقتصادية  انعكاسات  إىل  أّدت  كام  كبرية،  ومادية  برشية  مبارشة  بخسائر  تسببت 
وعىل الوضع االجتامعي من خالل ارتفاع شدة الفقر واتساعه وشموله مناطق وفئات سكانية جديدة، بفعل وفاة أو إصابة 

األشخاص، أو فقدان موارد العمل والرزق، أو ترضر املسكن والتهجري.

اللبنانية تعترب أرساً محرومة بحسب دليل أحوال  تشري الدراسات والبيانات املتعلقة بالفقر، إىل أن حواىل %30 من األرس 
املعيشة لعام 2004، وهو يشمل الحرمان يف األبعاد املتعلقة بالتعليم والصحة واملسكن الالئق والوضع االقتصادي لألرسة مبا 

فيها الدخل. ومن أصل هؤالء، فإن أقل من %5 بقليل من األرس تعاين الحرمان الشديد7.

ضمن هذا اإلطار، وللحد من تفاقم الوضع املعييش للفقراء وضعت الحكومة اللبنانية »خطة العمل االجتامعية« التي قدمتها 
إىل مؤمتر »باريس ثالثة« يف كانون الثاين 20078، والتي تتضمن رزمة من اإلجراءات والتوصيات لوضع الربنامج اإلصالحي 
االجتامعي. وعمدت األجهزة واملؤسسات العامة التي ترتبط أنشطتها بالتنمية االجتامعية إىل وضع خطط عمل ضمن الخطة 

العامة، أو أنها يفرتض أن تقوم بذلك عىل هذا النحو.

7- خارطة الفقر البرشي وأحوال املعيشة، مصدر مذكور.

8- تقرير تقدم العمل، مجلس اإلمناء واإلعامر، 2009/10. 
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وتعرض الفقرات التالية ألبرز الخطط والسياسات يف القطاع العام التي تتعلق بالتنمية االقتصادية واالجتامعية خالل السنوات 
األخرية. وقد أخذ يف االعتبار يف ترتيبها عاميل الزمن ودرجة الشمولية، دون أن يعني هذا الرتتيب تدرجاً يف األهمية واألولوية، 

حيث إن التكامل والتزامن بني هذه السياسات هو املطلوب وليس االختيار يف ما بينها.

أوالً: الحكومة وخطة العمل االجتامعية

ضمن جهود الحكومة اللبنانية للحد من الفقر وتحسني املؤرشات االجتامعية وزيادة اإلنفاق عىل الشأن االجتامعي، متّت بلورة 
»خطة العمل االجتامعية« التي قدمت إىل مؤمتر »باريس ثالثة« يف كانون الثاين 2007، والتي تتضمن رزمة من اإلجراءات 
والتوصيات العامة من أجل التخفيف من حدة الفقر وتحسني فعالية األداء االجتامعي وشبكات الحامية االجتامعية. عىل أثر 
هذا املؤمتر، عمدت الحكومة إىل إنشاء اللجنة الوزارية للشأن االجتامعي، ومتّت صياغة برامج عمل مفصلة لكل من وزارة 

الصحة العامة، الرتبية، الشؤون االجتامعية، بحسب التدخالت املعنية بكل جهة ومن أجل تأمني حسن تنفيذها.9

تّم إعداد الخطة بناء عىل تحليل نتائج املسح الوطني لألحوال املعيشية لألرس يف لبنان الذي نّفذ عام 2005/2004 باإلشرتاك 
بني وزارة الشؤون االجتامعية وإدارة اإلحصاء املركزي، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ. وقد شّكلت دراسة »خارطة الحرمان 
املقارنة 1995-2004«10 قاعدة التحليل الرئيسة التي استندت إليها الخطة. وقد وقعت حرب متوز 2006، يف الفرتة الفاصلة 
بني إنجاز التحقيق امليداين وبني نرش دراسة الخارطة املقارنة عام 2007، وقد تضمنت توقعاً وتحليالً ألثر الحرب عىل الفقر 
والحرمان جرى لحظه أيضاً لدى وضع خطة العمل االجتامعية التي قدمت يف 3 كانون الثاين 2007 أي بعد انتهاء حرب متوز 

أيضاً.

تتمثل أهمية هذه الخطة يف كونها من بني التدخالت األكرث حداثة )2007(، ويف كونها شكلت أحد مكونات الخطة الحكومية 
التي قدمت للامنحني وذلك ألول مرة، يف حني كان البعد االجتامعي غائباً عن خطط الحكومة التي قدمت يف باريس واحد 
واثنان، إذ كانت البنود االجتامعية فيها اقل أهمية ومدمجة يف خطط اإلصالح االقتصادي. كام أن لها أهمية أيضاً لكونها 
تضمنت تدخالت محددة بشكل واضح للتعامل مع األولويات االجتامعية التي نتجت من حرب متوز 2007، ومبا يتجاوز 

مسألة التعويضات واملساعدات التي اهتمت بها جهات أخرى. 
كام أن هذه الخطة تضمنت توصيات ذات بعد هيكيل وبعيد املدى، ومن ضمنها رضورة وضع اسرتاتيجية وطنية للتنمية 
االجتامعية، وتطوير قاعدة بيانات ومؤرشات اجتامعية شاملة، وتشكيل لجنة وزارية للشأن االجتامعي تتوىل متابعة تنفيذ 

الخطة واإلعداد لإلسرتاتيجية الوطنية. 

9- برنامج عمل الحكومة اللبنانية لتعزيز شبكات الحامية االجتامعية وزيادة مجاالت الحصول عىل الخدمات االجتامعية االساسية. الجمهورية 

اللبنانية، كانون الثاين 2007.

10- تطور خارطة احوال املعيشة يف لبنان بني 1995 و2004. وزارة الشؤون االجتامعية، برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، مرشوع بناء القدرات 

للحد من الفقر. بريوت 2007. 
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السياسية واملؤسسية غري  األوضاع  الوزارية قد تشكلت فعالً وعملت بشكل متقطع بسبب  اللجنة  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
املستقرة، كام أن عملية إعداد الخطة الوطنية للتنمية االجتامعية قد باتت يف مراحلها األخرية. وسوف ترد اإلشارة إىل ذلك يف 
فقرات الحقة. كام أن العمل اإلحصايئ قد سجل تقدماً محسوساً خالل السنوات األخرية، مبا يف ذلك تطوير القدرات اإلحصائية 

إلدارة اإلحصاء، ووضع مخطط إحصايئ وطني. 

كام أن الوزارات املعنية مبارشة بهذه الخطة قامت بوضع خططها الخاصة )الرتبية، والصحة، والشؤون االجتامعية(، يف حني 
بقيت توصية وحيدة تتعلق برضورة وضع اسرتاتيجية اتصال واعالم مواكبة لخطة العمل االجتامعي دون تنفيذ.
اما األهداف املبارشة والتدخالت الفورية، ومستوى اإلنجاز يف ما يتعلق بها، فتستعرضه الفقرات التالية مبارشة. 

االهداف املبارشة للخطة

تّم تحديد أهداف الخطة عىل النحو التايل:

1- التخفيف من مشكلة الفقر وتحسني مستوى مؤرشات الصحة والتعليم،
2- تحسني فعالية اإلنفاق االجتامعي مع املحافظة عىل مستوى مناسب ومستدام من مخصصات املوازنة يف هذا املجال، 

3- القيام بتقليص الفوارق بني املناطق وتحقيق توزيع أفضل للمخصصات التي يجري رصدها يف املوازنة العامة.«

وتخصص الخطة مبلغ 75 مليون دوالر امرييك يف السنة وذلك ملدة سنتني من أجل تحسني بعض املؤرشات االجتامعية من 
خالل تدخالت محدودة ملصلحة الفئات واملناطق األكرث عوزاً. وتتضمن تدخالت من نوع التحويالت النقدية )أرس ترأسها 
لألرس  الصحية  الرعاية  وتوفري  الفقرية،  املناطق  يف  الترسب  من  للحد  ومدريس  مادي  ودعم  إعاقات(،  ذوي  أشخاص  نساء، 
الفقرية. عىل أن يتم وضع نظام معايري موضوعي وأساليب علمية من أجل تحديد الفئات املستفيدة بدقة كافية. وتفرتض 
الخطة أن مدة السنتني كافية من أجل إنجاز الخطة الوطنية للتنمية االجتامعية، والختبار بعض التدخالت الجديدة، فيصار 

إىل إعادة النظر أو تدقيق أو تثبيت التدخالت بعد إدراجها يف سياق الخطة الوطنية. 

تم تصنيف التدخالت الفورية ضمن أربع فئات رئيسية عىل النحو التايل11:

1- تخفيف الفقر )املسؤولية الرئيسية وزارة الشؤون االجتامعية مع بقية الفرقاء(

- توسيع برامج الخدمات املقدمة للمسنني،
- برنامج مساعدة األرس التى تعيلها النساء،

- برنامج دعم األرس الكبرية التي فيها أطفال مترسبون أو عاملون،

11- من أجل التفاصيل انظر جدول املشاريع املفصل مع عدد املستفيدين واملوازنة السنوية لكل مرشوع يف امللحق.
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- توسيع نطاق برامج دعم املعوقني وأرسهم،
- تصميم برنامج خاص لألطفال العاملني والذين هم يف نزاع مع القانون،

- برنامج إعفاء أو تخفيض الرسوم عن األرس الفقرية.

2- تعزيز الحصول عىل التعليم األسايس )املسؤولية الرئيسية وزارة الرتبية مع بقية الفرقاء(
- برنامج خاص لتقليص كلفة التعليم عىل األرس الفقرية للحد من الترسب،

- تحسني وتوسيع نظام التغذية املدرسية الحايل،
- برنامج توسيع االلتحاق من خالل نظام دعم بالكتب والقرطاسية واإلعفاء من الرسوم املدرسية لألرس الفقرية.

3- تحسني الحصول عىل العناية الصحية األساسية )املسؤولية األساسية وزارة الصحة مع الفرقاء اآلخرين(
- تحسني التدخالت الصحية الحالية من أجل خفض وفيات األمهات واألطفال،

- تحسني الربنامج الحايل للصحة املدرسية،
- تطوير وتطبيق نظام الرعاية الصحية املجانية لحاميل بطاقة اإلعاقة عمال بالقانون 220.

- توسيع إفادة الفقراء من برامج األمراض املزمنة املعمول بها حالياً.

4- التنمية املحلية )مسؤولية مشرتكة للوزارات املعنية ومجلس اإلمناء اإلعامر والبلديات و الفرقاء كافة(
- تصميم وتنفيذ مشاريع تنمية محلية يف املناطق األكرث فقراً عىل أساس جغرايف يف مجاالت البنى التحتية، والتنمية 

االقتصادية املحلية، واإلفادة من مراكز وزارة الشؤون وبرامج التنمية املحلية التي تقوم بها الجهات املختلفة،
- إعداد خريطة لجميع مشاريع التنمية املحلية من أجل التنسيق ومنع اإلزدواجية. 

التي تتعلق بالتدخالت  بعد ثالث سنوات عىل إقرار خطة العمل االجتامعية هذه، يالحظ أن معظم بنودها، السيام تلك 
املبارشة مل تنفذ. وقد حظيت التوصيات ذات املدى املتوسط والبعيد بإهتامم أكرب – ظاهرياً أقلّه – حيث تم تشكيل اللجنة 
األفكار  ضمن  ومن  إحصايئ.  تقدم  وحصل  الوطنية،  االجتامعية  التنمية  لخطة  التحضري  مسار  يف  تقدم  وحصل  الوزارية، 
امللموسة التي تضمنتها الخطة، حصل اتفاق بني وزارة الشؤون االجتامعية والبنك الدويل من أجل تصميم برنامج دعم لألرس 

الفقرية عىل أساس مبدأ االستهداف املعتمد من البنك الدويل، وسوف يجري التطرق اليه الحقاً. 

بشكل عام، فإن التدخالت التي تضمنتها خطة العمل االجتامعية والتي تّم عرضها يف ما سبق، جرى تصورها بصفتها حزمة 
متزامنة لجهة التنفيذ عىل األقل، وبصفتها تدخالت إضافية عىل التدخالت والسياسات القامئة. وبالتايل، فإن التصور األسايس 
كان يقوم عىل تنفيذها بشكل متزامن خالل مدة سنتني )2007 -2008( بحيث تحدث أثراً مبارشاً، وبحيث يتم التنفيذ بصفته 
اختباراً لهذه التدخالت موازياً ملسار إعداد الخطة الوطنية للتنمية االجتامعية ويصب يف خدمتها. وعىل هذا األساس كانت 
متابعة هذه الخطة من مسؤولية اللجنة الوزارية املشرتكة، وقد وضعت آليات تفصيلية لرصد التقدم املحقق يف تنفيذها. إال 

أن األمور مل تتم عىل هذا النحو، حيث مل يكن هناك ارتباط فعيل بني التدخالت املفردة، وال بني املسارات. 
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دون التوسع يف هذا الجانب، فإن تأثريه عىل التنمية ومكافحة الفقر يف طرابلس – وهو موضوع تقريرنا- هو تأثري مبارش. إن 
معظم التدخالت والربامج املقرتحة يف خطة العمل االجتامعية تتوافق مع األولويات التنموية ملدينة طرابلس، سواء ما يتعلق 
بدعم األرس الفقرية، أو الترسب املدريس وعمل األطفال، أو الصحة، وكذلك بالنسبة إىل التنمية املحلية. وعىل هذا األساس، فإن 
تنفيذ خطة العمل االجتامعية بشكل تكاميل ومتسق كام هو مفرتض، كان يعني استفادة طرابلس والفئات االجتامعية األكرث 

تعرضاً فيها بنسبة كبرية من هذه التدخالت، مام كان من شأنه إحداث أثر ايجايب محسوس يف املدينة.

ثانياً: التنمية وإعادة اإلعامر والتنمية املناطقية يف خطط الحكومة 

يشكل مجلس اإلمناء واإلعامر الجهاز الحكومي األكرث أهمية يف مجال إعادة اإلعامر والتنمية دون أن يكون الجهة الوحيدة 
املعنية بذلك. وقد متيز العمل الحكومي واإلمنايئ يف لبنان بدرجة عالية من املركزية منذ عهد االستقالل، وهو ما جعل منو 
الحروب  األهلية عام 1975، وسلسلة  الحرب  أدخلت  األخرى. وقد  املناطق  بوتائر أرسع من  يتطوران  العاصمة ومحيطها 
الداخلية واالحتالالت واالعتداءات اإلرسائيلية، والسياسات اإلعامرية واإلمنائية منذ التسعينات تعقيدات إضافية عىل مستوى 
ونوع عالقة املناطق املختلفة بالحكومة املركزية ويف ما بينها، وأثّرت أيضاً عىل توزع النشاط االقتصادي متركزاً وتشتتاً عىل 

امتداد مساحة لبنان. 

تخصص الفقرات التالية مساحة أكرب ملجلس اإلمناء واإلعامر وتدخالته، والسيام لـ »الخطة الشاملة لرتتيب األرايض اللبنانية«، 
نظراً ألهميتها من منظور تطوير االقتصاد املناطقي، كام سوف يجري التطرق إىل بعض األفكار الحكومية األخرى املتعلقة 
بالتنمية املناطقية لكونها اقرب إىل صلب موضوع تقريرنا. وغني عن البيان أن مسألة اإلمناء املتوازن كانت إحدى املسائل 
الهامة يف اتفاق الطائف الذي تحّول إىل دستور البالد الحايل، وذلك إقراراً من جميع اللبنانيني بأن التفاوتات املناطقية كان 
لها تأثري سلبي كبري عىل الوحدة الوطنية، وكانت من ضمن عوامل اندالع الحرب أو استدامتها، وبالتايل فإن قيام الحكومة 

اللبنانية بوضع اسرتاتيجية واضحة للتنمية املناطقية يفرتض أن يكون من ضمن أولوياتها األكيدة.

مجلس اإلمناء واإلعامر
تأسس مجلس اإلمناء واإلعامر عام 1977، وهو إدارة مستقلة مالياً وإدارياً، تخضع لسلطة مجلس الوزراء املبارشة. املهمة 
األساسية التي أوكلت إىل املجلس آنذاك كانت إعادة إعامر وتنمية لبنان لدى انتهاء حرب السنتني )1975-1976(، بيد أن 
الحرب عادت واندلعت عام 1977، مام حال دون استمرار املجلس يف أعامله. أعيد إطالق املجلس عام 1992، وتّم تعزيز 
مسؤولياته مبوجب قانون عام 2000 الذي قىض بدمج مجلس تنفيذ املشاريع مع مجلس تنفيذ املشاريع الكربى ملدينة بريوت 

تحت سلطة مجلس اإلمناء واإلعامر.

أنيطت باملجلس ثالث مهام رئيسة هي: وضع خطة وتحديد جدول زمني إلعادة اإلعامر والتنمية، وضامن متويل املشاريع 
املقدمة، واإلرشاف عىل تنفيذها واستغاللها عن طريق اإلسهام يف عملية إعادة تأهيل املؤسسات العامة لتمكينها من تحمل 
مسؤولية تنفيذ عدد من املشاريع تحت إرشاف مجلس الوزراء. كام يتحّمل يف الوقت نفسه مسؤولياته يف مجال تخطيط 

ومتويل املشاريع. 
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أصبح مجلس اإلمناء واإلعامرالهيئة املسؤولة عن جميع املشاريع الكربى إلعادة اإلعامر والتنمية، وهو بدوره مسؤول أمام 
مجلس الوزراء، ويقوم بتنفيذ أعامله بالتنسيق مع الوزارات املختصة.

أطلق مجلس اإلمناء واإلعامر باإلضافة إىل خطط قطاعية مختلفة عدة عمليات واسعة النطاق يف مجال التخطيط، مبا يف ذلك 
إعداد »خطة شاملة لتنظيم األرايض اللبنانية«، يراعى فيها ردم التفاوتات بني املناطق اللبنانية والعمل عىل تحقيق اإلمناء 

املتوازن.

الخطة الشاملة لرتتيب األرايض اللبنانية

بناًء لقرار مجلس الوزراء بتكليف مجلس اإلمناء واإلعامر دراسة »الخطة الشاملة لرتتيب األرايض اللبنانية« أعّدت الدراسة 
بالتعاون مع مختلف اإلدارات واملؤسسات املعنية وصدرت الطبعة األوىل يف أيار 2004. 

استندت الخطة إىل مبادىء أساسية مفادها أن »أرض الوطن إرث مشرتك للشعب اللبناين« و«إن من واجب الدولة أن تحّدد 
السياسات العامة وتستخدم الوسائل الكفيلة باالهتامم بسالمة األرايض والحفاظ عىل خصائصها األساسية وتأمني استدامة 

الرثوات املستغلة منها، وتشجيع اإلمناء االقتصادي واالجتامعي املتوازن واملستدام عليها«.12 

انطالقاً من هذه الرؤية، وضعت الخطة املبادىء العامة لتنمية املناطق كافة، واقرتحت ما ينبغي لحظه من مرافق عامة، 
رئيسية  اعتامد خيارات  وتّم  أهدافها ومعايريها ومواقعها.  منها  لكل  اقتصادية، وتدابري مختلفة، موضحة  أنشطة  ومناطق 

مرتبطة بوحدة البلد واإلمناء املتوازن وترشيد إستخدام الطاقة.

التنمية االقتصادية، تحدي التامسك  حّددت الخطة التحديات العديدة التي يواجهها لبنان حارضاً ومستقبالً وهي: تحدي 
االجتامعي، التحدي الدميوغرايف، تحدي اإلسكان، تحدي الحاجات )نقل، مياه، نفايات، تعليم، صحة(، تحدي التوسع العمراين، 
سنتطرق  إننا  إذ  االقتصادي  التحدي  ملعالجة  الخطة  رؤية  بتفصيل  هنا  سنقوم  والسلم.  الحرب  وتحديات  البيئي  التحدي 

للتحديات األخرى يف مجال آخر.

تحدي التنمية االقتصادية

كانت التنمية االقتصادية من األولويات يف خيارات السلطات اللبنانية منذ الحرب. إال أن الطموح إىل عودة رسيعة لدور لبنان 
كمركز وقطب إقليمي مهم اصطدم بسلسلة من العوائق الداخلية والخارجية، ومل يتسّن له التحقق سوى يف بعض املجاالت 
)السياحة الفخمة، املصارف..(. أما يف ما يتعلّق بالخدمات القابلة للتصدير، وبالصناعة والزراعة، فلم تحرز الجهات املعنية 

تقدماً ملحوظاً.

12- مجلس اإلمناء واالعامر، الخطة الشاملة لرتتيب األرايض اللبنانية، الطبعة الثانية، ترشين الثاين 2005.
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ما هي اآلفاق االقتصادية املتاحة أمام لبنان من وجهة نظر مجلس اإلمناء واإلعامر؟ 

يف مجال التنمية االقتصادية لحظت الخطة الشاملة لرتتيب األرايض أهمية تنمية امليزات النوعية التي يتميز بها لبنان والتي 
ميكن استغاللها عىل املديني القصري واملتوسط يف املنافسة الدولية. كام تطرّقت إىل أهمية تنمية اقتصاد املناطق يف مواجهة 
تلك املنافسة، وإىل التحديات واملخاطر التي تهدد اإلنتاج اللبناين. وركّزت عىل أهمية التالزم بني وترية رسيعة يف زيادة القدرة 

التنافسية لإلنتاج املحيل من جهة، ووترية بطيئة يف انخفاض أسعار السلع املستوردة من جهة أخرى.
 

أما بالنسبة إىل تتطور »الناتج الداخيل اإلجاميل« فاعرتفت الخطة بصعوبة وضع فرضيات وتوقعات حتى عام 2030، ألن 
إمكانية  وبعدم  العام،  للدين  املرتفع  باملستوى  مرتبط  الكربى  االقتصادية  التوازنات  بخلل جسيم يف  يتميز  الراهن  الوضع 
الحكم مسبقاً عىل رشوط إعادة التوازن. وتعترب الخطة أنه إذا توصل لبنان إىل تسجيل منو مرتفع للناتج الداخيل اإلجاميل قد 
يزداد مستوى معيشة اللبنانيني مبعدل 2.4 أضعاف، وقد ينمو الناتج الداخيل للفرد الواحد من اآلن حتى العام 2030 بنسبة 

ترتاوح من 60 إىل %100 تقريباً. 

تعترب الخطة إن منواً قوياً ومستداماً ال ميكن أن ينشأ اال بزيادة ملموسة يف منّو اإلنتاج وتحسن اإلنتاجية. كام يجب عىل 
القطاعات التنافسية أن تتطور أكرث من القطاعات األخرى من أجل إقامة التوازن يف التبادالت الخارجية، وهذا ما يجب أن 
يرتجم من خالل تحويل تركيبة الناتج الداخيل، بحيث تتم خالله زيادة حصص الخدمات التجارية األخرى والصناعة والزراعة 

بشكل ملحوظ قياساً إىل وضعها الراهن.

تنمية امليزات النوعية

استندت الخطة إىل الدراسات االقتصادية التي قّدرت أن امليزات التفاضلية األساسية التي ميكن للبنان استغاللها يف املنافسة 
الدولية تستند إىل طاقتيه السياحية والزراعية )صناعات غذائية(، وخربته يف ميدان النرش، والصناعات الثقافية، ويف حرفيته 

الفنية.
 

وميكن االعتقاد أن لبنان ال يزال قادراً عىل أن يكون مركزاً للخدمات الرتبوية والطبية من الدرجة األوىل يف الرشق األوسط، 
كام ميكنه أن يعيد تطوير قدرات مهمة لتصدير خدمات اإلعالم والهندسة، وميكنه أن يستقبل الحقاً عىل أراضيه استثامرات 

صناعية ذات التكنولوجيا املتوسطة املستوى.

وهكذا فإن الرؤية االقتصادية للبنان الغد سرتتكز عىل ثالثة مستويات من األنشطة:
- األنشطة التي ميلك لبنان من أجلها ميزات تفاضلية أكيدة: السياحة، الصناعة الغذائية، النرش، الحرفية الفنية...

- األنشطة التي ميكن للبنان أن يطمح من جديد ليصبح منافساً فيها من خالل بذل جهود مهمة: خدمات مبستويات 
عالية وبخاصة يف القطاع املرصيف، نقل دويل، صناعات التكنولوجيا املتوسطة، منتجات زراعية نوعية...

الداخيل،  النقل  املحلية،  التجارة  السيارات،  وخدمة  األشخاص  خدمات  الدولية:  للمنافسة  املعرّضة  غري  األنشطة   -
والخدمات االجتامعية..الخ.
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للوصول إىل ذلك ال خيار أمام لبنان سوى زيادة إنتاجه وتحسني قدرته التنافسية، ويتم ذلك بشكل أسايس من خالل تخفيض 
كلفة اإلنتاج واألعباء املالية عىل املؤسسات، ومن خالل التوظيفات يف التقنيات املتقدمة والتدريب املهني والتعليم. ومن 

خالل اتخاذ مجموعة من التدابري والرتتيبات:
- إعطاء أولوية للمرافق وللبنى التحتية وللرتتيبات ذات األهمية الوطنية: املرافئ، املطار، شبكة الطرق الرسيعة، الجامعة 

اللبنانية...
- اعتبار املدن واملناطق مكونات أساسية لالقتصاد الوطني بجميع نشاطاته تتجه نحو اقتصاد خدمايت وصناعي بكل 

أبعاده.
- إمناء كل منطقة من املناطق الكربى بحيث تصبح املدن الكربى مستعدة للعب دور املحرك االقتصادي الرئييس يف 
خدمة مناطقها. وذلك من منطلق أن اإلمناء االقتصادي يأيت عن طريق االستثامرات الصناعية والخدماتية ذات املستوى 

العايل.
- تحسني شبكات الطرق التي تربط بني التجمعات السكنية الكربى واملدن واملناطق الريفية.

- إعادة توحيد كليات الجامعة اللبنانية.

التنافسية  القطاعات  تشجيع  من خالل  اللبنانية  املناطق  إلمناء  املستقبلية  والرؤية  االقتصادي  التخطيط  هذا عىل صعيد 
عىل التطور أكرث من القطاعات األخرى من أجل إقامة التوازن يف التبادالت الخارجية وتشجيع قطاعات الخدمات التجارية 
البعد االسرتاتيجي  الخطة  اللبنانية ودعمها وتطويرها. تظهر هذه  املناطق  املتوافرة يف  القوة  نقاط  واستغالل  والصناعية 
للتخطيط املناطقي والرؤية املستقبلية القتصاد لبنان الذي قد يؤمن القدرة عىل تأمني منو يف بعض القطاعات يبنى عليه 

لتطوير القطاعات االقتصادية األخرى وإيجاد فرص للعمل جديدة. 

تتمثل أهمية الخطة الشاملة لرتتيب األرايض اللبنانية يف كونها أول خطة من نوعها تتضمن بعداً استرشافياً اسرتاتيجياً، وتتبنى 
منطق التكامل األفقي أي تحقيق التنمية االقتصادية من خالل االستغالل األمثل للطاقات االقتصادية الكامنة يف القطاعات 
التنمية االقتصادية عىل املستوى الوطني  ويف املناطق عىل السواء، بحيث يصبح اقتصاد املناطق مكوناً عضوياً من خطط 
وأحد عنارص قوته الرئيسية، مبا يف ذلك إمكانية إيجاد ميزات تفاضلية لالقتصاد املناطقي تتجاوز النطاق الوطني وتسمح 
ببلورة أدوار اقتصادية إقليمية لبعض األقطاب املناطقية أو املدينية الرئيسية. وهذا البعد كان مفقوداً أو ضعيفاً يف الخطط 
واملقاربات األخرى أو السابقة عىل هذه الخطة. من ناحية أخرى، فإن الخطة تتبنى أيضاً منطق التكامل العمودي، أي الزمني، 

لجهة التخطيط واالسترشاف للمستقبل ويسعى لتحقيق منو اقتصادي مستدام، وليس مجرد طفرة عابرة. 

باختصار، من وجهة نظر املناطق، وطرابلس يف حالتنا هذه، فإن التخطيط العلمي املتكامل هو من الرشوط الرضورية من 
أجل تحقيق تنمية متوازنة، ألنها تشكل البيئة املساعدة لتحقيق التنمية يف املناطق األكرث حرماناً، مبا يساعد جهود التنمية 
الشاملة لرتتيب األرايض  اندراجها يف إطار تنموي أكرث شموالً. وقد لحظت الخطة  نتائج افضل من خالل  املحلية لتحقيق 
القدرات  مكامن  وحّددت  اللبنانية  األرايض  بني  والرتابطي  التكاميل  بالبعد  متيّزت  طرابلس  ملنطقة  شاملة  خطة  اللبنانية 
ترتيب مدينة  بالتفصيل لخطة  املنطقة. سنعود  الواعدة يف  القطاعات  بتطوير ودعم بعض  والتنافسية، وأوصت  التاميزية 

طرابلس يف سياق البحث.
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من ناحية أخرى، فإن ما خصصته الخطة الشاملة لرتتيب األرايض اللبنانية للشأن االجتامعي كان متواضعاً نسبياً. ومل يتضمن 
التقرير النهايئ للخطة سوى صفحات قليلة تحت عنوان »تحدي التامسك االجتامعي«، اقترصت عىل استعراض بعض مؤرشات 

الفقر والهجرة والبطالة والتفاوت املناطقي، ومل تقرتن بتحليل فعيل أو بتوقعات واقرتاحات. 

الربامج االجتامعية ملجلس اإلمناء واإلعامر 

من ناحية ثانية، وأمام التحديات الكربى التي خلّفتها الحرب اللبنانية عىل الصعيد االجتامعي واالقتصادي وبنتيجة الدراسات 
التي أظهرت ارتفاعاً يف مؤرشات الفقر يف العديد من املناطق وتطال فئات واسعة من السكان، أقرّت الحكومة إنشاء برنامجني 
متخصصني يف مكافحة الفقر وتحفيز التنمية املحلية، ووضعتهام تحت وصاية مجلس اإلمناء واإلعامر، وهام صندوق التنمية 

االقتصادية واالجتامعية، ومرشوع التنمية املجتمعية، وسوف نستعرض أبرز تدخالتهام بالتتابع.

صندوق التنمية االقتصادية واالجتامعية

عمل  األورويب.  االتحاد  مع  اللبنانية  الحكومة  وقّعتها  اتفاقية  مبوجب  واالجتامعية«  االقتصادية  التنمية  »صندوق  تأسس 
الصندوق منذ انطالقته يف عام 2002، عىل إعداد الربامج وآلية العمل الخاصة به ملكافحة الفقر والبطالة. ويف عام 2004 
العامل  يف  املعتمدة  االجتامعية  التنمية  ملفاهيم  عرضت  التي  االجتامعية  للتنمية  الوطنية  اإلسرتاتيجية  حول  دراسة  أصدر 
وخلصت إىل تحديد مفهوم وطني للتنمية االجتامعية. ونتج عن الدراسة تحديد لعدد من القرى والجيوب الفقرية )82 قرية 
ومنطقة( وتحديد حاجاتها وأولوياتها بهدف تحديد التدخل الحكومي واألهيل وتركيزه يف املناطق األكرث احتياجاً السيام يف 

عكار والهرمل وطرابلس. 

من ضمن خطط الصندوق املحققة من خالل مكّون خلق فرص العمل، تّم تخصيص حواىل 24 مليون د.أ. لخطوط التمويل 
ملؤسسات صغرية أو متوسطة عرب تأمني قروض إنتاجية لهذه املؤسسات مع حوافز وإىل توفري خدمات تطوير األعامل.

أما يف إنجازات الصندوق املحققة من خالل مكّون التنمية املحلية، تّم تخصيص هبة من االتحاد األورويب بقيمة 6.1 مليون 
يورو لتنفيذ 54 مرشوعاً يف املجتمعات املحلية ضمن ثالثة قطاعات أساسية هي: تدعيم البنى التحتية )%27(، وتحسني توفر 

الخدمات االجتامعية والثقافية )%23(، ومشاريع تعزيز التنمية االقتصادية )50%(. 

استفادت مدينة امليناء يف طرابلس من هذا املكّون بأربعة مشاريع بلغت كلفتها 560.000 د.أ. وهي: إنشاء مركز معلوماتية 
سياحية، إعادة تأهيل السوق القديم، رشاء مركب إنقاذي للصيادين وآخر سياحي وتأهيل الطرقات الداخلية، تحسني إنتاجية 

القطاع الحريف.
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برنامج التنمية املجتمعية

ضمن الجهود للحد من الفقر وتحسني املؤرشات االجتامعية أيضاً، نّفذ »برنامج التنمية املجتمعية« الذي توىّل إدارته مجلس 
اإلمناء واإلعامر املمول جزئياً عرب قرض من البنك الدويل تبلغ قيمته 20 مليون دوالر أمرييك وتساهم الدولة اللبنانية فيه مببلغ 

5 ماليني دوالر، من خالل برنامجني أساسيني:
- برنامج وطني قطاعي ارتكز عىل تنفيذ برامج اجتامعية محددة تهدف إىل تلبية االحتياجات موجهة إىل ثالث فئات 

سكانية هي: النساء، والشباب واألطفال، واألشخاص ذوي اإلعاقات. 
- برنامج تنموي مناطقي انطلق من حاجات املجتمعات املحلية وتوزعت عىل 10 مناطق لبنانية. تّم تنفيذ 320 مرشوعاً 
ترفيهياً، 37 مرشوعاً حرفياً صناعياً، 33 مرشوعاً  ثقافياً  تعليمياً وتدريبياً، 44 مرشوعاً  )81 مرشوعاً زراعياً، 62 مرشوعاً 
صحياً، 32 مرشوعاً للبنى التحتية والبيئة و31 مرشوعاً اجتامعياً(. استند الربنامج يف اختيار وتنفيذ املشاريع إىل دراسة 

ميدانية أقيمت يف مناطق الفقر ومن خالل استطالع حاجات وأولويات سكان هذه املناطق. 

املشاريع واملوازنة.  د.أ، أي حواىل %10 من إجاميل  بقيمة 1.8 مليون  واستفادت مدينة طرابلس وامليناء من 33 مرشوعاً 
وسوف ندخل الحقاً يف تفصيالت هذه املشاريع ملعرفة مدى تأثريها يف تحسني األوضاع املعيشية يف طرابلس، ولتبيان جدوى 

هكذا نوع من التدخالت ملعالجة مشكالت من الفقر.

وقد توقف العمل مبرشوع التنمية املجتمعية عام 2008 إذ اعترب أنه أنجز مهامه، إال أن البحث جار حالياً إلطالق مرشوع 
تنمية مجتمعية – 2، وهذا األمر ال يزال مجرد فكرة حتى ساعة إعداد هذا التقرير. 

برنامجان مستقالن تحت وصاية إدارة واحدة

ويف التعليق عىل هذين الربنامجني، يشار إىل النقاط التالية:

- إن هذين الربنامجني مستقالن ويعمالن بشكل متواٍز عىل الرغم من كونهام تحت وصاية جهة حكومية واحدة هي 
مجلس اإلمناء واإلعامر. وقد كان هناك حد أدىن من التنسيق الناجم عن العالقات القامئة بني فريقي إدارة الربنامجني 
وتجاورهام يف مبنى مجلس اإلمناء واإلعامر، إال أن معظم املتعاطني بالشأن التنموي كانوا يتوقعون أن يبذل جهد منهجي 
وبني  الحكومية  األجهزة  بني  التنسيق  ضعف  من  املعممة  للشكوى  نظراً  واحد،  برنامج  يف  الربنامجني  هذين  لتوحيد 
املتدخلني التنمويني، ولكن ذلك مل يحصل، األمر الذي فوت فرص تعظيم االستفادة من املوارد ومن نقاط القوة يف كل 

من املرشوعني.

للتنمية االجتامعية يفرتض أن يتحول إىل صندوق دائم، فيام الثاين هو  - لقد تم تصور الربنامج األول بصفته صندوقاً 
مرشوع يحمل اسمه طابع التدخل املوقت مع العلم أن تدخالت هذا النوع من املشاريع التي يدعمها البنك الدويل 
تحولت إىل شبكات أمان مأمسسة ومستمرة يف كثري من البلدان. ومن الرضوري ان يبحث هذا املوضوع من ضمن الخطة 
الوطنية الشاملة للتنمية االجتامعية التي تعّدها الحكومة اللبنانية، والتي يتقرر من خاللها الحاجة إىل أدوات ومؤسسات 
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دامئة أو موقتة. كام أن ذلك يجب أن يأيت من ضمن تصور الحكومة اللبنانية وسائر األطراف الوطنية الرشيكة يف التنمية، 
ال أن يكون مجرد تنفيذ القرتاحات الجهات املانحة ونسخاً للتصاميم والرتكيب املؤسيس الذي تعتمده هذه الجهات.

من خالل  تنفذ  الحجم  من خالل مرشوعات صغرية  وتتم  عام،  بشكل  مجزأة  كانت  الربنامجني  هذين  تدخالت  إن   -
املحلية  للتنمية  آلية  إطالق  يف  تنجح  ومل  وموضعياً،  محدودا  تأثريها  كان  وقد  األحيان.  أغلب  حكومية  غري  منظامت 

املتكاملة عىل نطاق واسع، ما خال حاالت محدودة بقيت ذات طابع اختباري.

- من الناحية املعرفية، فقد قام الصندوق بإعداد دراسة وطنية تحت عنوان خطة وطنية للتنمية االجتامعية يف لبنان، 
وعرضها للمناقشة يف اجتامعات عامة، وتضمنت مؤرشات تصنيفية للمناطق وجيوب الفقر استناداً إىل مؤرشات مركبة 
الصادر عنه ال ميكن  التقرير  فإن  الصندوق،  اختيار مناطق تدخل  استخدام هذه املؤرشات يف  الغاية. وباستثناء  لهذه 
اعتباره مبثابة خطة وطنية للتنمية االجتامعية كام تدل تسميته، ال لجهة املضمون وال لجهة آلية اإلعداد. أما مرشوع 
ملناطق  باملشاركة  الرسيع  االجتامعي  املسح  منهجية  اعتمدت  ميدانية  دراسات  لتنفيذ  اتجه  فقد  املجتمعية،  التنمية 
الفقر الرئيسية يف لبنان، واملستخلصة من دراسة خارطة أحوال املعيشة يف لبنان الصادرة عام 1998 عن وزارة الشؤون 
االجتامعية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ. وقد استخدمت هذه الدراسات امليدانية يف تحديد جيوب الفقر داخل املناطق 
العرش الواسعة، ويف تحديد األولويات، واختيار املشاريع التي مّولها مرشوع التنمية املجتمعية. وكانت طرابلس إحدى 
اختيار  أجل  االرتكاز من  نقطة  وكانت   ،200613 عام  باملشاركة صدرت  دراسة  فيها  نفذت  وقد  العرشة،  الفقر  مناطق 
املشاريع الحقاً. وبشكل عام، مل تجر االستفادة بالقدر الالزم من هذه الدراسات التى أجراها الصندوق، وال التي أجراها 
مرشوع التنمية املجتمعية ومن الدراسات التقييمة التي تلت ذلك، حيث ال تزال هناك إمكانية كبرية الستثامر املعلومات 

واالستنتاجات الواردة فيها يف التخطيط املستقبيل. 

ثالثاً: خطة مكافحة الفقر يف وزارة الشؤون االجتامعية 

تعترب وزارة الشؤون االجتامعية من أكرث الوزارات املعنية بوضع الربامج والخطط التنفيذية ملكافحة الفقر وباملشاركة يف وضع 
وقيادة عملية صياغة الخطة الوطنية للتنمية االجتامعية. وقد أنيط بهذه الوزارة ثالثة أدوار رئيسية وهي:

النظر إىل رضورة  الوطنية، ويف لفت  السياسات االجتامعية  املشاركة يف رسم  الوزارة مسؤولة عن  السيايس:  الدور   -1
مراعاة األبعاد االجتامعية للسياسات االقتصادية، ويف وضع السياسات القطاعية املتخصصة. وهي مسؤولة مبارشة عن 
واملعرّضة.  الضعيفة  للفئات  االجتامعي  األمان  شبكات  وتصميم  االجتامعية  الحامية  سياسة  تصميم  ومتابعة  تصميم 
وتساهم حالياً ضمن اللجان الوزارية بصياغة الخطة الوطنية للتنمية االجتامعية، وتقوم بدور السكريتاريا العامة لعمل 

اللجنة من خالل »مرشوع بناء القدرات للحد من الفقر« املشرتك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ14.

13- البحث االجتامعي الرسيع، طرابلس. الجمهورية اللبنانية، مجلس اإلمناء واإلعامر، مرشوع التنمية االجتامعية، أميمة جدع، بريوت 2006.

14- تم إقفال هذا املرشوع عام 2011. كام تم إعداد خطة عمل اجتامعية أطلقت عام 2011 وال تزال غري متبناة وغري مفّعلة.
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تقوم الوزارة بهذه األدوار مبارشة من خالل جهاز موظفيها ومن خالل اللجان الوطنية التابعة لها، واملشاريع والربامج 
وبرنامج  الوزارة  بني  مشرتك  )برنامج  الفقر«  من  للحّد  القدرات  بناء  »مرشوع  مثل  الدولية:  املنظامت  مع  املشرتكة 
األمم املتحدة اإلمنايئ(،«برنامج اإلسرتاتيجيات السكانية والتنموية« )برنامج مشرتك بني الوزارة وصندوق األمم املتحدة 
للسكان(، مرشوع اإلعالم والتثقيف واالتصال يف مجال الصحة اإلنجابية/ الجنسية )مرشوع مشرتك بني الوزارة وصندوق 
األمم املتحدة للسكان(. باإلضافة إىل اللجان الوطنية التي تشكلت يف كنف وزارة الشؤون االجتامعية والتي تضع الخطط 
واملشاريع الواجب تنفيذها عىل الصعيد الوطني مثل: »املجلس األعىل للطفولة« املسؤول عن تنفيذ بنود اتفاقية حقوق 

الطفل واللجنة الوطنية ملحو األمية، والهيئة الوطنية لشؤون املعوقني، وغريها.

2- الدور الرعايئ: السهر عىل تقديم الخدمات الرعائية ألكرث الفئات حاجة يف املجتمع وهي التي تحدد بدقة الفئات 
املستفيدة واملعايري واإلرشاف واملتابعة. ومتارس الوزارة عملها الرعايئ من خالل مصلحتني أساسيتني بحسب نوع التعاقد 

والجهة املستفيدة وهام: 
- مصلحة الرعاية االجتامعية يف مديرية الخدمات االجتامعية وتقوم بالتعاقد مع مؤسسات الرعاية االجتامعية من 
أجل تقديم خدمات لعدد محدد من املسعفني مبساهمة من الوزارة بشكل بدل نقدي يومي محدد. كام أنها تقوم 

بدور الرقابة عىل مؤسسات الرعاية. 
- مصلحة الجمعيات والهيئات األهلية يف مديرية الخدمات االجتامعية وتقوم بالتعاقد مع الجمعيات األهلية من 
أجل تقديم الخدمات من خالل العقود املشرتكة. وتقوم الجمعيات بدور مزدوج يقع يف جانب منه – وهو األسايس 
– ضمن الرعاية وتوفري الخدمات، ويف جانب منه يقع ضمن التنمية املحلية، وذلك بحسب طبيعة املشاريع. والغلبة 

حتى اآلن هي للجانب الخدمايت مع العلم أن الدور التمكيني التنموي يفرتض أن يكون هو األسايس. 

3- الدور التنموي املحيل: وهو دور أسايس تقوم به الوزارة من خالل مراكز الخدمات اإلمنائية وفروعها املنترشة عىل 
جميع األرايض اللبنانية وبإرشاك قوى املجتمع املحيل والجمعيات األهلية، ومن خالل مديرية التنمية االجتامعية بالتعاقد 
مع لجان أو هيئات محلية للقيام مبشاريع التنمية االجتامعية. وكام سبقت االشارة إىل ذلك، فإن جانباً من عمل الجمعيات 

املتعاقدة مع الوزارة من خالل العقود املشرتكة يقع ضمن التنمية املحلية، وهو الذي يجب أن يصبح الدور الرئييس. 
 

التابعة ملديرية  املعوقني  الخاصة لشؤون  املصلحة  مثل:  الخاصة  املصالح  اليها، يضاف عمل  املشار  املصالح  إىل جانب 
الخدمات االجتامعية، مصلحة الشؤون األرسية، ومصلحة الحرف والصناعات اليدوية. باإلضافة إىل بعض الدوائر واللجان 
والوحدات مثل: وحدة دعم املنظامت غري الحكومية العاملة يف إطار مرشوع بناء القدرات للحد من الفقر، دائرة شؤون 

املرأة، اللجنة الوطنية ملحو األمية وتعليم الكبار، والهيئة الوطنية لشؤون املعوقني، ولجنة شؤون األرسة.

آليات عمل وزارة الشؤون االجتامعية للحد من الفقر 

من خالل التقرير السنوي لوزارة الشؤون االجتامعية للعام 2007 نسّجل النقاط التالية:
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يف مجال التخطيط ورسم السياسات االجتامعية

1- املشاركة يف تحضري اإلطار املرجعي السرتاتيجية اجتامعية شاملة بدأ العمل عىل تحضريها منذ عام 2008.

2- تّم إنشاء وتفعيل لجنة وزارية للشأن االجتامعي هدفها التنسيق بني الوزارات واإلدارات املعنية يف لبنان من أجل 
العمل عىل الحد من االزدواجية يف تقديم الخدمات االجتامعية ويف تنفيذ مشاريع التنمية املحلية.

3- تلعب وزارة الشؤون االجتامعية دوراً يف املساهمة اجتامعياً يف عمليات صنع القرارات الوطنية، ويف تطبيق السياسات 
االجتامعية عىل املستوى الوطني. تّم بناء مرشوع متخصص للقيام بوضع املخططات ورسم سياسات الحد من الفقر، 
وتشارك وزارة الشؤون االجتامعية بصفتها الجهة املنّفذة يف »مرشوع بناء القدرات للحّد من الفقر« باملشاركة مع مجلس 

اإلمناء واإلعامر ممثالً الحكومة اللبنانية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ. 

ساهم فريق العمل بإعداد وصياغة »خطة العمل االجتامعية« التي قدمت إىل مؤمتر باريس 3 للجهات املانحة بداية 
التوصيات  تنفيذ  متابعة  مسؤولية  االجتامعي  للشأن  الوزارية  للجنة  الفنية  السكرتاريا  بوصفه  املرشوع  وتوىل   .2007
الوزارات االجتامعية، تنسيق  إلغاء االزدواجية يف عمل  العمل االجتامعية والتي تتضمن  الصادرة عن خطة  واملقررات 

التدخل يف مشاريع التنمية املحلية وبلورة اسرتاتيجية اجتامعية شاملة ومندمجة.

4- أصدرت الوزارة العديد من الدراسات اإلحصائية التحليلية : خارطة أحوال معيشة الفقراء يف لبنان عام 1998، تحليل 
بيانات املسح املتعدد األهداف، األوضاع املعيشية لألرس يف العام 2004، تطور خارطة أحوال املعيشة يف لبنان بني عامي 
يف  االختالالت  ملعالجة  التخطيطية  واألسس  املرحلية  الخطط  الدراسات وضعت  نتائج  عىل  وبناًء  و2004...الخ.   1995

مستويات املعيشة والتفاوتات بني املناطق. 

تّم إصدار »الدراسة الوطنية لألحوال املعيشية لألرس« عام 2007 بالتعاون بني وزارة الشؤون االجتامعية وإدارة اإلحصاء 
املركزي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومنظمة العمل الدولية. 

5- تنفذ وزارة الشؤون االجتامعية عدداً من الدراسات السكانية النوعية والكمية ضمن برنامج »االسرتاتيجيات السكانية 
والتنموية« بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان. ويستفاد من الدراسات يف رسم السياسات والخطط التي تقوم 
بها الوزارة. وتناولت الدراسات: ربات األرس ووضع املعوقني وكبار السن وحاجاتهم بعد حرب متوز، ودراسات تقييمية 

للمشاريع. تّم انشاء بنك معلومات وطني حول السكان والتنمية. 

اليونسف يف نيسان 2008 دراسة: »األطفال املحرومون من  6- نّفذت وزارة الشؤون االجتامعية بالتعاون مع منظمة 
البلدية: الوضع الراهن والبدائل املتاحة« وذلك بهدف رسم  الرعاية األرسية يف لبنان بني الرعاية املؤسساتية والرعاية 
السياسات الرعائية البديلة للحفاظ عىل حق الطفل يف الرعاية وحقه بالعيش يف كنف عائلته كام تنص رشعة حقوق 

الطفل. 
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7- من املفرتض أن يلعب »املجلس األعىل للطفولة« الذي يعترب اإلطار الوطني للعمل االجتامعي املختص بالطفولة الدور 
التنسيقي للسياسات العامة املتعلقة بالطفولة الهادف إىل التكامل بني القطاعني الرسمي واألهيل وبالتعاون مع الهيئات 
واملنظامت الدولية. يعمل املجلس عىل إعداد اإلسرتاتيجية الوطنية للطفولة املبكرة واإلسرتاتيجية الوطنية لحامية األطفال 

من االستغالل والعنف.

يف مجال الرعاية االجتامعية

يف ما يتعلق بالرعاية االجتامعية تعمل الوزارة بدعم النشاطات واملشاريع ذات الطابع الرعايئ املبارش من خالل عمل مصلحة 
مؤسسات الرعاية االجتامعية ومصلحة الجمعيات والهيئات األهلية.

- يف إطار مصلحة مؤسسات الرعاية االجتامعية 

متثل رعاية األفراد يف مؤسسات متخصصة للرعاية االجتامعية النشاط األهم لوزارة الشؤون االجتامعية. ويتم ذلك من 
خالل التعاقد مع مؤسسات اجتامعية تكون البديل عن العائلة وتوفر الرعاية االجتامعية والحامية من الترشد. والفئات 

املستفيدة من خدمات الرعاية هم األطفال واملسنون واألحداث الذين هم يف نزاع مع القانون، واملعرضون لالنحراف.
 

تتبع الوزارة آلية التعاقد مع املؤسسات املتخصصة لرعاية هذه الفئات االجتامعية وتحصل الرعاية عىل ما يقارب ثلثي 
عام 2010  يف  يقارب 34848 مسعفاً  ملا  الدامئة  الرعاية  لتوفري  ل.ل.( وهي تخصص  مليار  )حواىل51.7  الوزارة  موازنة 
موزعني عىل 185 مؤسسة يف جميع األرايض اللبنانية15. وتقوم الوزارة بأعامل الرقابة عىل املؤسسات بواسطة جهاز مؤلف 
من 42 موظفاً مكلّفاً يقوم بزيارة املؤسسات ويعد التقارير. ويسّجل هنا ضعف جهاز الرقابة وعدم قدرته عىل املتابعة 

الجدية. 

يالحظ من خالل آلية العمل هذه عدم مراعاة واهتامم الوزارة برعاية الطفل ضمن أرسته أوالدفع باتجاه إيجاد البدائل 
للحؤول دون اضطرار األهل لوضع أبنائهم يف دور األيتام للحصول عىل الرعاية والتعليم يف املدارس الرسمية، خصوصاً 
وأن حواىل 23.500 طفل عام 2005-2006 ال يعيشون يف كنف عائالتهم بشكل غري مربر ويشكل هؤالء األطفال حواىل 
%2 من مجموع أطفال لبنان من الفئة العمرية )0-18( سنة16. وقد أعرب عدد كبري من أهايل الطالب املسعفني يف »فئة 
الداخيل« عن عدم رضاهم من مسألة نوم أطفالهم يف املؤسسات،17 خصوصاً وأن الطابع الغالب للخدمات املقدمة يف 

15  موازنة مؤسسات الرعاية االجتامعية للعام 2010.

16- دراسة »األطفال املحرومون من الرعاية األرسية يف لبنان« إعداد مؤسسة البحوث واالستشارات، وزارة الشؤون االجتامعية، منظمة 

اليونسف، نيسان 2008.

17- التقرير السنوي لوزارة الشؤون االجتامعية لعام 2007.
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دور الرعاية هو الخدمات التعليمية بحيث ترسلهم إىل املدارس الرسمية أو إىل املعاهد املهنية للتحصيل العلمي. من 
هنا تظهر االزدواجية والتداخل يف تقديم الخدمات التعليمية يف مجال التعليم العام والتعليم املهني مع وزارة الرتبية 

والتعليم املهني.

ويطرح   200718 عام  فقط  مسناً   179 مقابل   2010 عام  مسناً   758 الرعاية  برامج  من  املستفيدين  املسنني  عدد  بلغ 
السؤال هنا بالرغم من االرتفاع امللحوظ لعدد املسنني املسعفني هل ما يقدم لهذه الفئة السكانية كاٍف. ويشري التقرير 
وضحايا  واملساجني  واملعنفات  »لالنحراف«  واملعرضات  »املنحرفات«  برعاية  تعنى  مؤسسة   11 مع  التعاقد  إىل  نفسه 
اإلدمان والسيدا، ويعترب هذا التدخل غري كاٍف عىل صعيد لبنان. ويشار هنا إىل رضورة تفعيل وتعزيز مؤسسات الرعاية 

املتخصصة ودائرة حامية األحداث ورعاية وتأهيل »املنحرفني«. 

- يف إطار مصلحة الجمعيات والهيئات األهلية: املشاريع املشرتكة

تربم الوزارة العقود املشرتكة بينها وبني جمعيات ومؤسسات املجتمع األهيل التي تعمل يف جميع القطاعات الصحية 

واالجتامعية والرتبوية. بشكل عام، تجدد العقود التي توقع مع الجمعيات بشكل سنوي، وقد تّم تجديد 212 عقداً عام 

2007 وبلغ عدد املشاريع املشرتكة 254 عقداً موزعاً عىل 282 جمعية ومؤسسة أهلية عىل الشكل التايل:

جدول رقم 1: توزع الجمعيات املتعاقدة مع وزارة الشؤون االجتامعية مبوجب عقود مشرتكة بحسب نوع النشاط.

النسبة %عدد الجمعيات االجاميلنوع النشاط

18766مراكز صحية

3914دار حضانة

217مراكز خدمات اجتامعية

176مراكز للمعوقني

62أندية للمسنني

124مختلف

282100املجموع
املصدر: الشؤون اإلجتامعية، تقرير 2007

يتبني من الجدول أعاله أن هناك أنواعاً مختلفة من األنشطة التي تنفذها املشاريع املشرتكة مع الوزارة، إمنا بالتدقيق يف 
األرقام نرى أن املراكز الصحية تشكل ما نسبته %66 من مجموع العقود. ومن املعلوم أن املراكز الصحية االجتامعية هي 

18- املصدر نفسه.
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يف حقيقة األمر عبارة عن مستوصفات صحية عادية يف أغلب األحيان، وتقدم خدمات رعائية صحية لألم والطفل والطب 
العائيل. وحواىل %14 من العقود تغطي مشاريع دور الحضانة. بينام %2 فقط من العقود تخصص للمسنني.

وكام سبقت اإلشارة إىل ذلك، فإن البعد الرعايئ – الخدمايت هو الغالب، يف حني ميكن للعقود املشرتكة مع الجمعيات أن 
تساهم بشكل فعال يف جهود التنمية املحلية إىل جانب مراكز الخدمات اإلمنائية. وقد لحظ هذا الدور يف مشاريع اصالح 
الوزارة التي جرى إعدادها خالل السنوات األخرية، والسيام مرشوع إعادة هيكلة مراكز الخدمات ومرشوع تطوير نظام معايري 
التعاقد مع الجمعيات واملؤسسات خالل عامي 2003 و2004، وهي مشاريع إصالحية مل تتابع حتى النهاية وإن جرى األخذ 

ببعض عنارصها بشكل انتقايئ. 

يف املجال التنموي املحيل

تطويره  بد من  ال  أسايس  دور  املحيل وهو  التنموي  بالدور  القيام  للوزارة  التابعة  اللبنانية  اإلمنائية  الخدمات  أنيط مبراكز 
وتعزيزه. يبلغ عدد املراكز 73 مركزاً رئيسياً و 3 مراكز صحية اجتامعية للنقابات العاملية و244 فرعاً يعمل 77 منها فقط19. 

يعمل يف مراكز الخدمات اإلمنائية جهاز برشي يقّدر بحواىل 1000 مستخدم وحوايل 600 طبيب متعاقد ويخضع العاملون 
لدورات تدريبية تنفذها الوزارة للتعريف باملشاكل املستجدة وطرق معالجتها وتنمية مهاراتهم التواصلية بهدف دمجهم يف 

املجتمع املحيل وإقامة الرشاكات يف عملية التنمية. 

يظهر الجدول رقم 2 عدد املستفيدين من خدمات مراكز الخدمات اإلمنائية يف عام 2007 يف لبنان. ويتبني أن %81 من 
املستفيدين يتلقون الخدمات الصحية يف حني أن نسبة املستفيدين من الخدمات الرتبوية والتدريبية واالجتامعية ال تتعدى 

مجتمعًة %20 من مجموع املستفيدين.

19- تقرير 2007.
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جدول رقم 2: املستفيدون من برامج مراكز الخدمات اإلمنائية بحسب نوع الخدمة يف عام 2007

النسبةعدد املستفيديننوع الخدمةمجال التدخل

املجال الصحي
صحة عامة، صحة انجابية، قلب وأمراض مزمنة، 

خدمات صحية مختلفة، صحة مدرسية، تلقيح
%339.28680.5 مستفيداً

املجال الرتبوي
دور حضانة، صفوف محو األمية، املخيامت 

الصيفية، تعليم لغات أجنبية.
%11.8813 مستفيداً

مجال التدريب 
الحريف واملهني 

- التدريب املهني
- مكافحة عاملة األطفال

2.661 مستفيداً
183 مستفيداً

 1%
0%

املجال االجتامعي 
- الرقابة الرعاية
- نوادي املسنني

- التوعية والندوات
- ندوات الصحة االنجابية

13.317 مستفيد
1.933 مستفيداً

36.265 مستفيداً 
15.600 مستفيداً

 3%
 0.5%
 8.5%
3.5%

%421126100 مستفيداًاملجموع
املصدر: الشؤون اإلجتامعية، تقرير 2007

شبكات األمان االجتامعي 

تقوم الوزارة عىل تفعيل برامج شبكات األمان االجتامعي التي تشمل الفئات التالية:

1- األشخاص ذوو اإلعاقات

أنشئت يف وزارة الشؤون االجتامعية مصلحة خاصة تعنى بشؤون املعوقني وتقوم برعاية وتأهيل وتعليم أشخاص معّوقني 
الدماغي  الشلل  التالية: حركية، عقلية، سمعية، برصية،  اإلعاقات  الوزارة حسب  يف مؤسسات متخصصة متعاقدة مع 

وتعدد اإلعاقات.

تعمل الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لشؤون املعّوقني عىل تنفيذ برنامج »تأمني حقوق املعوقني« وفقاً ملا جاء يف 
القانون 2000/220 تاريخ 2000/5/29. يقدم الربنامج الخدمات لحاميل بطاقات اإلعاقة ويقدم 15 نوعاً من خدمات 

الجوار. بلغ عدد حاميل بطاقة املعوق يف لبنان 71755 شخصاً لتاريخ 20.2010/6

20- وزارة الشؤون االجتامعية - برنامج تأمني حقوق املعوقني
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إنشاء  الفكرة حول  وتتمحور  املعوقني  األشخاص  لدى  االستشفاء  مشكلة  لحل  قانون  مسودة مرشوع  الوزارة  وضعت 
األشخاص  من  ممكن  عدد  أكرب  حاجة  بتلبية  والسامح  إضافية  بتكاليف  الدولة  إلرهاق  تفادياً  وذلك  تعاضد  صندوق 
املعوقني املرىض. مع العلم أن خطة العمل االجتامعية امللحقة بباريس ثالثة كانت قد أقرّت تخصيص مبلغ 4 ماليني دوالر 
سنوياً من أجل تغطية أكالف الرعاية الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقات عىل نفقة وزارة الصحة، واختبار نظام البطاقة 

الصحية عىل هذه الفئة. ومل يجر تنفيذ هذا االلتزام.

2- دعم األرس الفقرية

الحكومة  بني  االجتامعية ومبوجب عقد  الشؤون  وزارة  قبل  الفقرية« من  األرس  الوطني الستهداف  »املرشوع  تبني  تّم 
والبنك الدويل. وتّم العمل عىل وضع اإلطار العام للمرشوع وإعداد استامرة خاصة لبناء بنك معلومات حول األرس الفقرية 
ولتحديد نوع التدخل االجتامعي واالقتصادي املطلوب لدى كل أرسة. يتضمن الربنامج التوصل مع هذه األرس إىل نوع 
من العقد املشرتك تقدم مبوجبه الوزارة الدعم واملتابعة، وتتعهد األرسة مبوجبه بالوفاء بعدد من االلتزامات )إبقاء األوالد 
يف املدرسة حتى نهاية التعليم األسايس، تدريب مهني، املشاركة يف دورات محو أمية أو رعاية صحية..الخ(. ويتخذ الدعم 
شكل تحويالت نقدية مرشوطة وأشكاالً أخرى حسب الحاجة. ولقد تّم تنفيذ املرحلة التجريبية لهذا الربنامج يف مناطق 
عني الرمانة والشياح وطريق الجديدة، وشمل 6024 طلب معونة تقدمت بها األرس يف هذه املناطق. ويتضمن املرشوع 
يف حال إقراره واعتامده بتوفري تحويالت نقدية مرشوطة لألرس املستفيدة والتي هي األرس األشد فقراً يف لبنان التي يتم 
التعرف إليها من خالل الدليل املركب من عدد من املؤرشات. ويثري هذا املرشوع نقاشاً يف أوساط املعنيني لجهة مالءمته 
للوضع يف لبنان، ولكن الوزارة تقوم بالخطوات املطلوبة للسري يف هذا املرشوع بحسب الجدول الزمني املتفق عليه مع 

البنك الدويل21. 

رابعاً: التدخالت يف مجال الرتبية والتعليم

إن سياسات اإلصالح والتطوير يجب أن تتناول جميع قطاعات التعليم وأنواعه ومستوياته مع اإلشارة إىل رضورة الرتكيز عىل 
قطاع التعليم الرسمي، حيث ميكن للنجاح يف رفع مستوى أدائه وحسن تسيريه أن يعيد الثقة بالتعليم الرسمي ومؤسساته 
إيجابية بعيدة املدى لناحية تنمية الفئات االجتامعية االقتصادية األضعف، ويشكل بالتايل املدخل األفضل  وأن ينتج آثاراً 

واألكرث مصداقية ومالءمة لتحسني الواقع التنموي يف لبنان.

21- تقدم العمل يف تنفيذ هذا الربنامج بعد إنجاز هذا التقرير. وأبرز العنارص هي الرتاجع عن فكرة الدعم النقدي املبارش، واالستعاضة عنه 

بإعفاءات من الرسوم الصحية والتعليمية، ورسوم الخدمات العامة. كام أن عدد االستامرات تجاوز 80 ألف استامرة.. وال يزال هذا الربنامج 

مثار جدل.
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ملحة رسيعة عن وضع التالميذ يف التعليم العام

بلغ عدد التالميذ اإلجاميل املسجلني لعام 2008 – 2009 حوايل 896.091 تلميذاً موزعني عىل الشكل التايل: %54 من التالميذ 
يف التعليم الخاص، و%14 يف التعليم الخاص املجاين، ويقوم القطاع الرسمي بتأمني التعليم العام يف املدارس الرسمية ملا يقارب 

%32 من التالمذة فقط وذلك رغم االنتشار الواسع للمدارس الرسمية يف املناطق كافة.

املراحل حيث تشكل %20 يف مرحلة  التعليمية وترتفع مع تقدم هذه  املراحل  الرسمي حسب  القطاع  تتفاوت مساهمة 
الروضة و%30 يف املرحلة االبتدائية من التعليم األسايس )الحلقتان األوىل والثانية( لرتتـفع إىل %40 يف الحلقة الثالثة من 
التعليم األسايس و%50 يف املرحلة الثانوية. وهذه ظاهرة غري مألوفة، حيث من الشائع أن تكون مسؤولية الدولة والقطاع 

الحكومي يف توفري التعليم أكرب يف مراحل التعليم األسايس، خالفاً ملا هو عليه األمر يف لبنان.

ويظهر التحليل أن ضعف مستويات االلتحاق يف عدد كبري من املدارس الرسمية ليس ناتجاً من عدم توافر املدارس واملقاعد 
الثقة  أزمة  من مظاهر  الطلب( مام يشكل مظهراً  إمنا عن عدم االستفادة منها )أي جانب  العرض(،  الدراسية )أي جانب 

باملدرسة الرسمية التي يجب العمل عىل إستعادة مصداقيتها.

العام، فهي تعكس اهتامم األهل  التعليم  الخاص، والتي تطال ما يزيد عن %54 من تالمذة  للقطاع  العالية  أما املشاركة 
وحرصهم عىل تعليم أوالدهم رغم تحملهم لألعباء املالية لهذا التعليم. فيام يعنى القطاع الخاص املجاين بـ%14 من التالمذة، 
ولكن مساهمته تنحرص باملرحلة األوىل )الحلقتان األوىل والثانية( من التعليم األسايس حيث يستقطب %23 من طالبها، كام 

يستقبل األطفال يف مرحلة الروضة عىل نفقة األهل ويستقطب %16 من امللتحقني بهذه املرحلة.

وقد بينت اإلحصاءات عن حركة التغري يف عدد التالميذ يف املدارس يف القطاعات الثالثة بني عامي 2004 و2009 ارتفاعاً يف 
أعداد التالميذ يف القطاع الخاص والخاص غري املجاين مقابل انخفاض يف أعداد التالمذة يف القطاع الرسمي كام يظهر يف الجدول 

رقم 3 التايل:

جدول رقم 3: عدد التالميذ يف املدارس يف لبنان 2009-2004

رسميخاص مجاينخاصالعام الدرايس

%عدد%عدد%عدد

2005-200446513051%11419412%33762237%

2006-200547140952%11525413%32465135%

2007-200646709351%12428114%32650335%

2008-200748044053%12639114%30137033%

 2009-200848803955%12247814%28557431%

-%6-52.000+%2+8.284+%4+23.000التغري خالل 5 سنوات 

املصدر: وزارة الرتبية والتعليم العايل ، مرشوع الخطة السرتاتيجية للتعليم
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ولدى التدقيق يف دراسة حركة االنتقال بني القطاعات الثالثة نسجل املالحظات التالية:

تستقبل املدارس الرسمية أعداداً من التعليم الخاص املجاين يف الحلقة الثالثة من التعليم األسايس. وكذلك تستقبل املدرسة 
الرسمية أعداداً كبرية من تالمذة التعليم الخاص يف املرحلة الثانوية وبخاصًة يف الصف األول من هذه املرحلة. ويعود سبب 
االلتحاق بالتعليم الثانوي الرسمي ملا يتمتع مبصداقية وثقة كافيتني لدى األهايل مام يسمح باالنتقال وتخفيف أعباء األقساط 

عن كاهلهم بعد إمتام أبنائهم للتعليم األسايس.

يحافظ التعليم الخاص يف املرحلة الثانوية عىل أرجحية واضحة يف الفروع العلمية حيث يتابع %60 من طالب الصف الثاين 
الرسمي  التعليم  النسب يف  بينام ترتاجع هذه  العلمية،  الفروع  ثانوي دراستهم يف  الثالث  ثانوي و%56 من طالب الصف 
ملصلحة فروع اإلنسانيات حيث تبلغ حصة التعليم الرسمي %69 يف الصف الثاين ثانوي و%64 يف الثالث سنوي، وكذلك يف 
فرع االجتامع واالقتصاد – وهو اختصاص حديث نسبياً – حيث حصة الثانويات الرسمية %58 مقابل %42 للثانويات الخاصة 

يف الصف الثالث الثانوي من هذا الفرع. 

جدول رقم 4: توزع تالميذ املرحلة الثانوية عىل الصفوف والفروع حسب القطاع التعليمي يف لبنان )2008/2007(

اإلجاميلخاصرسمي القطاع

عدد%عدد%عددالصف
% من 

اإلجاميل

%4395237%2169249%2226051األول ثانوي

الثاين ثانوي

%2717822%1635860%1082040علوم

%114159%357131%784469انسانيات

الثالث ثانوي

%51004%296958%213142علوم عامة

%1360111%749555%610645علوم الحياة

%1721114%727742%993458اجتامع واقتصاد

%30433%108636%195764آداب وانسانيات

%121500100%6044849.75%6105250.25املجموع

املصدر: املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء، إصدارات 2008-2007

عن  النظر  برصف  الرسمي،  القطاع  يف  وبخاصًة  الثانوي،  التعليم  يف  العلمية  الفروع  متابعة  عن  كبرية  أعداد  انرصاف  إن 
أسبابه، له دالالته مبا يخص طبيعة فرص متابعة التعليم املتاحة أمام أبناء الفئات األضعف وتدين فرص االلتحاق مبجاالت 
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العلوم والهندسة والتكنولوجيا الحديثة. كام أن ذلك يعرب عن تفضيالت ضمنية ألهمية التخصصات املختلفة، حيث العلوم 
األهل يفضلون  فإن  وبالتايل  االجتامع واالقتصاد،  اآلداب واإلنسانيات وحتى  أكرث من  تفتح فرص عمل  لكونها  أهمية  أكرث 
إنفاق مواردهم عىل تعليم علمي يف املدراس الخاصة، يف حني أنهم يقبلون أكرث بفكرة وضع أبنائهم يف املدارس الرسمية يف 

االختصاصات األدبية واإلنسانيات. 

من ناحية أخرى، تشّكل اللغات األجنبية نقطة ضعف يف املدارس الرسمية، بسبب ضعف املعلّمني أنفسهم وغياب التجهيزات 
واألنشطة.  املواد  مبثل هذه  االهتامم  وعدم  اإلهامل  بعض  إىل  باإلضافة  املكتبات...(،  البرصيّة،  السمعية  )الوسائل  الالزمة 
ويعاين معظم التالميذ يف املدراسة الرسمية ضعفاً يف اللغات األجنبية، يف حني أّن تالميذ املدارس الخاصة يجيدون عموماً لّغة 
أجنبيّة واحدة عىل األقل. ويف لبنان، كام يف سوق العمل اإلقليمية والدولية، فإن اتقان لغات أجنبية – وبخاصة اإلنكليزية 
يف السنوات األخرية – بات يعترب من املواصفات الرضورية للحصول عىل فرص عمل مجزية. وهو ما يدفع األهايل إىل تفضيل 
الهجرة، إىل  الساعني إىل  أو  لبنان  الباحثني عن عمل داخل  الرسمي  التعليم  الخاصة، كام يدفع كثرياً من خريجي  املدرسة 
االلتحاق مبعاهد خاصة ومتابعة دورات تعليم اللغات وإنفاق موارد مالية إضافية من أجل تعلم لغة أجنبية وتحسني فرص 

حصولهم عىل عمل. 

أهم مكامن مظاهر الخلل يف املجال التعليمي الرسمي

من أهم مظاهر الخلل يف املجال التعليمي هو تدين التحصيل العلمي األسايس وارتفاع معدالت الترسب املدريس للتالمذة يف 
عمر مبكر والتحاقهم بالعمل يف ظل ظروف معيشية صعبة، والسيام التالميذ املنتمني إىل أرس فقرية أو يعيشون يف مناطق 

شديدة الحرمان.

إن نوعية التعليم املتدنية التي يكتسبها الخريجون من املدارس الرسمية غالباً ما ال توفر لهم العدة الالزمة للمنافسة يف مجال 
العمل، األمر الذي يحد من فرص الحراك االجتامعي للجامعات الفقرية ويؤدي بالتايل إىل فقدان الثقة والحافز لدى األرس 
الفقرية بجدوى تعليم أطفالهم خصوصاً وأن أوضاعهم االقتصادية مرتدية وتنظر إىل األبناء وبخاصة الذكور منهم كمصدر 

لإلنتاج وليس كطفل أو مراهق شاب يف طور النمو.

كذلك يسّجل ضعف قدرات متابعة التعليم الثانوي والعايل وضعف األهلية املهنية للخريجني يف التعليمني املهني والتقني 
والعايل وعدم مالءمة االختصاصات مع متطلبات السوق، ويعترب ذلك هدراً للموارد املادية والبرشية وتكريساً لعدم تكافؤ 

فرص التعليم.
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بعض املؤرشات ذات الداللة عىل األداء التعليمي يف املدارس الرسمية 

من أبرز املؤرشات التي تظهر أداء النظام الرتبوي يف املدارس الرسمية كام وردت يف اإلحصاءات الرسمية للعام الدرايس 2007-
22:2008

- التأخر الدرايس:
يعد التأخر الدرايس أحد مؤرشات أداء النظام الرتبوي وهو يتحدد بالفارق بني عمر التلميذ والعمر املقرر للصف الذي 
ينتسب إليه وقد بلغت نسبة التأخر الدرايس يف املدارس الرسمية %21 يف املرحلة االبتدائية، %38 يف املرحلة املتوسطة 

و%32 يف املرحلة الثانوية.

- الرسوب واإلعادة:
بلغت نسبة الرسوب والتالميذ املعيدين %20 يف املرحلة االبتدائية و%24 يف املرحلة املتوسطة و%8 يف املرحلة الثانوية 

يف املدارس الرسمية بحسب إحصاءات املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء، األمر الجدير بالتوقف عنده ودراسة أسبابه.

- عدد التالميذ لكل معلم:
بلغ عدد التالميذ 7.7 تلميذ لكل معلم يف التعليم الرسمي، األمر الذي يربز االرتفاع يف عدد املعلمني والتضخم يف الجسم 

التعليمي، دون أن يقابل ذلك أي تحسن يف جودة التعليم.

- نسبة توزع املعلمني املصّنفني من حيث املستوى األكادميي:
%55 ال يحملون شهادة جامعية، %41 يحملون شهادة جامعية، %4 يحملون شهادة تعليمية متخصصة.

- ارتفاع نسب املعلمني املتعاقدين:
%29 من الهيئة التعليمية متعاقدون و%71 يف املالك التعليمي. ويبلغ متوسط عمر األساتذة املتفرغني يف املالك 58 سنة.

 
- ملكية املدارس:

املباين  من  و41%  للدولة  ملك  فقط  املدرسية  املباين  من   39% إن:  حيث  املدرسية  املباين  بني  شاسعة  فروق  يسّجل 
مستأجرة. %15 من املدارس الرسمية تقدمة ملك خاص، %4 تقدمة ملك البلدية و%1 مستأجرة من البلدية.

- توزع التالميذ عىل املدارس:
تبنّي أن 153 مدرسة من أصل 1107 تضم أقل من 50 تلميذاً، بينام تصل األعداد يف الصف الواحد يف بعض املدارس إىل 

35 أو 40 تلميذاً يف بعض املناطق.

22- إحصاءات املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء 2008-2007 
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أردنا إدراج هذه األرقام إللقاء الضوء عىل الوضع الداخيل للمدارس الرسمية يف لبنان من حيث الهيكل التعليمي وإلظهار مدى 
صعوبة اإلصالح من الداخل دون وضع خطة جدية تأخذ قرارات جذرية للنهوض باملدرسة الرسمية، األمر الذي قد يؤدي إىل 
تدهور املستوى التعليمي وإىل خفض مستوى أداء التعليم الرسمي. إن محاوالت اإلصالح التي اعتمدتها الحكومة ووزارة 
الرتبية والتعليم العايل استناداً إىل خطة النهوض الرتبوي ووضع اسرتاتيجية وطنية للرتبية والتعليم لتحسني أداء التعليم يف 
الفقرية وبالتايل إىل تأمني فرص جّدية لتحسني وضعهم  التعليمي ألبناء األرس  الرسمية قد تسهم يف رفع املستوى  املدارس 

االقتصادي ومستوى معيشتهم.

أساليب املعالجة التي اعتمدت ملعالجة الخلل يف القطاع الرتبوي:

تتخذ  ومل  تنظيمية  مراسيم  أية  إصدار  دون  لكن   ،1998 عام  للجميع  ومجانيته  التعليم  إلزامية  قانون  لبنان  أصدر   -
اإلجراءات القانونية وآليات تطبيق إلزامية التعليم فعلياً بعد 12 سنة من إصداره، فضالً عن عدم وجود اسرتاتيجية وطنية 

متكاملة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ.

- اعتمد لبنان عىل املساعدات الخارجية لتأمني مجانية التعليم بحيث تّم اللجوء إىل الهبات الخارجية إلعفاء التالميذ يف 
التعليم األسايس من دفع رسوم االنتساب إىل املدارس الرسمية ولتأمني الكتب والقرطاسية. يعتمد هذا اإلجراء عىل كرم 
املتربع وهو إجراء موقت ال يساهم يف حل املشكلة جذرياً ال بل له انعكاسات سلبية يف بعض األحيان إذ أنه يدفع باألهايل 

إىل الرتيث يف تسجيل أبنائهم أو التمنع عن التسجيل بانتظار املساعدة ورفع املسؤولية عن تقاعسهم. 

- يف مجال تجهيز األبنية املدرسية فقد تم ترميم وإعادة تأهيل وإنشاء املدارس الرسمية يف جميع املناطق عىل أساس 
تفسري محّدد لـ »مبدأ اإلمناء املتوازن« يجعل منه أقرب إىل توزيع الحصص، وليس عىل أساس مبدأ الحاجة والطلب عىل 
املقاعد الدراسية يف املناطق. ويالحظ أن معظم اتفاقات قروض قطاع التعليم صبّت عىل التجهيز املادي، يف الوقت الذي 

مل تصدر ترشيعات كافية لضبط األداء اإلداري ملؤسسات الوزارة أو للكادر التعليمي.

- يف مجال تنظيم العمل يف وزارة الرتبية ال تزال مشاريع إعادة هيكلية الوزارة تخضع للتجاذبات والدراسة ومل تقر حتى 
اآلن، األمر الذي يشل عملية تطوير األداء اإلداري إن كان لجهة تفعيل الالمركزية يف أداء املناطق الرتبوية وإعطاء املزيد 
من املسؤوليات والصالحيات ملدراء املدارس لبناء الرشاكات املحلية لتطوير أداء املدرسة هذا من جهة، ومن ناحية أخرى 
لجهة معالجة االزدواجية يف عمل األجهزة املتعددة يف الوزارة )املركز الرتبوي، التفتيش الرتبوي، االرشاد والتوجيه(، ومن 

ناحية ثالثة لجهة تنظيم العمل بني التعليم الرسمي والتعليم املهني والتقني والتعليم الخاص والتعليم الجامعي.

- يف مجال تأهيل الكادر التعليمي، تعمل وزارة الرتبية عىل تنفيذ برنامج التدريب املستمر لتأهيل املعلمني وتدريبهم 
عىل الطرق الحديثة للتعليم لكن دون تفعيل جهاز متخصص ملواكبة أداء املعلمني يف مدارسهم. مل تأخذ وزارة الرتبية 
أي تدبري جدي يف معالجة »الفائض« يف الكادر التعليمي لإلفادة منه بهدف تحسني مستوى التعليم الرسمي وتطوير 
دور املدرسة التنموي، وغالباً ما يقارب هذا املوضوع من منظور جزيئ يتمثل يف وجود فائض يتسبب يف عبء مايل عىل 

املوازنة العامة.



44

ثم  لعدة سنوات ومن  بالتعاقد مع مدرّسني  األخرية  الفرتة  انتهجته يف  الذي  الوزارة  أسلوب  فهو  األخطر  املوضوع  أما 
املعلمني  بتأهيل  يقيض  الذي  السليم  املنطق  مع  يتناقض  املعتمد  فاإلجراء  بعد.  فيام  لتثبيتهم  لالمتحانات  إخضاعهم 
املختارين عىل أساس الكفاءة وإخضاعهم لدورات أكادميية تربوية يف كلية الرتبية ومن ثم تعيينهم يف املدارس بناًء عىل 

إفادة نجاح من الكلية.

- مسألة الترسب املدريس، مل تتضح حتى اآلن آليات معالجة هذه املشكلة األساسية من قبل وزارة الرتبية بالرغم من 
تعدد األطراف املتدخلة واملشاريع املتنوعة التي تقوم بها املنظامت غري الحكومية بتسهيل من الجهات الحكومية، إمنا مل 
يتبلور حتى اآلن برنامج متكامل التخاذ اإلجراءات الوقائية والعالجية للحد من تفاقم مشكلة الترسب املدريس التي تعترب 
مسؤولية وزارة الرتبية باألساس إىل جانب الجهات األخرى. ويتم التعامل مع مسألة الترسب املدريس بذهنية »املرشوع« 
املرتبط بالجهة املانحة وبالفرتة الزمنية املحدودة وباللجان املقرتحة ملتابعة املرشوع، بينام مسألة من هذا النوع تتطلب 
استنهاضاً كامالً لجميع مؤسسات وزارة الرتبية وجعلها قضية أساسية أمام جميع الوزارات املعنية وأخذ قرار واضح واتخاذ 

خطوات وإجراءات إدارية وتربوية وقانونية واجتامعية للحد من ترسب األطفال من املدارس.

- مشكلة اللغة األجنبية التي تعترب من أهم مسببات الرسوب يف املدارس الرسمية وأحد أهم أسباب عزوف األهل عن 
إرسال أوالدهم إىل املدرسة الرسمية، لذلك تقوم الوزارة من خالل برامج التدريب املستمر بتنظيم دورات تلزم كل فرد 
من أفراد الهيئة التعليمية مبتابعة دورة تدريب واحدة عىل األقل يف خالل العام الدرايس، وذلك بهدف تطوير أدائهم 
وإكسابهم طرائق تدريس تتناسب مع حاجات املتعلمني. إال أن مسألة تدريس اللغة األجنبية تتطلّب مهارة لدى املعلمني 
أقلّها معرفة اللغة واستخدامها يف التواصل، فضعف معرفة بعض املعلّمني باللغة يشكل عائقاً أمام جودة نقلها للمتعلمني 
فتتدىن بالتايل إنتاجية هذا الجهد املبذول. وهناك رضورة للعمل عىل تطوير أساليب تعلم اللغات األجنبية وعىل اختيار 

الكفاءات لتدريسها. 

- يف مجال تطوير التعليم املهني والتقني قامت الوزارة بفتح املسارات لبعض االختصاصات بني التعليم املهني والتعليم 
األكادميي، كام تقوم مبشاريع لتعزيز التعليم املهني والتقني بتمويل من منظامت أملانية.

الصحة  برنامج  من خالل  الرتبية  وزارة  تنشط  الالصفية،  والنشاطات  املدارس  يف  للتالميذ  الصحية  املواكبة  مجال  - يف 
الصحي  الوضع  تحسني  بغية  الثانويات  العمل يف  مؤخراً  وبدأ  واملتوسطة،  االبتدائية  املدارس  يعمل يف  الذي  املدرسية 
املستقبيل يف لبنان انطالقاً من املدرسة بكل مكوناتها من تالمذة وهيئة تعليمية ومجتمع محيل. ويعترب الربنامج منوذجاً 
والتوعوي  الوقايئ  بالدور  ويقوم  الدولية،  واملؤسسات  األهيل  والقطاع  العام  القطاع  مؤسسات  بني  الفعلية  للرشاكة 
والسلويك لتالمذة املدارس الرسمية. إمنا التحدي يكمن يف إيجاد وسائل وقنوات تشبيك وتكامل بني القطاعات )الرتبية 
والصحة واالجتامع(، والجهات املحلية )بلديات وجمعيات( ملعالجة الحاالت املكتشفة والتي تحتاج إىل متخصصني يف 

عالج األمراض النفسية خاصة واألمراض الجسدية دون تحميل تكاليف أعباء العالج لألهل.
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أهداف اإلسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم

تحاول وزارة الرتبية والتعليم العايل معالجة املشكالت التعليمية العديدة التي يعانيها النظام التعليمي يف لبنان وبخاصة يف ما 
يتعلّق مبؤسسات التعليم الرسمي والعمل عىل رفع املستوى التعليمي ألبناء األرس ذوي الدخل املحدود والفقراء. وقد وضعت 
وزارة الرتبية والتعليم العايل ضمن إطار الخطة الوطنية االقتصادية االجتامعية اسرتاتيجية وطنية للرتبية والتعليم عام 2010، 

نستعرض برسعة عناوين بعض بنودها:23

تهدف االسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم التي وافق عليها مجلس الوزراء اىل:

1- تأمني تعليم متوافرعىل أساس تكافؤ الفرص.
- تعليم متاح للفئة العمرية 3-5 )رياض األطفال(. 

- تعليم أسايس إلزامي حتى عمر 15 سنة )اختفت عبارة املجاين(. 
- تعليم ثانوي عام وتقني متوافر ومتكاىفء يف االلتحاق واملتابعة والنجاح.

- تعليم عال، جامعي وتقني عايل.

2- تعليم جيّد النوعية يساهم يف بناء مجتمع املعرفة.
- تعليم أسايس وثانوي وعاٍل جامعي وتقني ذو نوعية جيدة يف مناهجه ومؤسساته ونتائجه.

لتقانة  املجدي  واالستخدام  املعلومات  مبعالجة  الخاصة  واملهارات  واملواقف  املعارف  تنمية  نحو  موجه  تعليم   -
املعلومات واالتصاالت.

- تعليم يكّون ثقافة عامة لدى األفراد ويزودهم مبهارات التعلم مدى الحياة. 

3- تعليم يساهم يف االندماج االجتامعي
- تعليم ينّمي املواطنية يف أبعادها الثالثة )االنتامء الوطني، املشاركة املدنية، الرشاكة اإلنسانية(.

- تعليم يساهم يف التامسك االجتامعي ويؤمن املعارف واملهارات للعيش املشرتك يف مجتمع متنوع.
- تعليم يساهم يف الحراك االجتامعي، أفقياً بني املناطق وعمودياً بني الرشائح االجتامعية.

- تعليم يساهم يف اإلدماج االجتامعي للمترسبني وللمهمشني داخل املدرسة، ويف الوقاية من التهميش االجتامعي.

4- تعليم يساهم يف التنمية االقتصادية
- تعليم يساهم يف تنمية الرأسامل البرشي.

- تعليم يوفر قوى عاملة قادرة املنافسة.

23- االسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم 2010.
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5- إدارة الشأن الرتبوي.
- إدارة اسرتاتيجية منتظمة تؤمن رفع فعالية القطاع.

- إدارة رشيدة ودينامية للموارد البرشية واملادية.
- إدارة مالية تهدف إىل تحسني النوعية معتمدة مبدأ ترشيد اإلنفاق.

يذكر هنا أن هذه العناوين تشكل اإلطار العام الرتبوي لإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية االجتامعية التي ال تزال يف طور اإلعداد 
والصياغة. وقد عرضت الخطة الرتبوية عىل مجلس الوزراء وتّم إقرارها. إن العناوين املطروحة تظهر مكامن الخلل يف أداء 
الشأن الرتبوي إال أن أساليب املعالجة تبدو حتى اآلن أساليب ترقيعية ال تجرؤ عىل اتخاذ إجراءات تحفيزية لحث املجتمع 

اللبناين للنهوض بالعمل الرتبوي وتحّمل مسؤولياته.

وكمثال عىل بعض الخطوات والصعوبات التي تواجهها، أصدر وزير الرتبية يف 2010/8/16 قراراً قىض مبوجبه نقل 68 مدرسة 
املباين  بوضع  مرتبطة  ألسباب  مدارس  عرش  دمج  إىل  باإلضافة  جغرافياً،  قريبة  أخرى  مدارس  مع  ودمجها  متعرثة  رسمية 
املدرسية، فيصبح العدد اإلجاميل لقرارات الدمج 78 مدرسة منترشة عىل جميع املناطق اللبنانية. ويطال القرار انتقال 2500 
طالب من مدارسهم و679 معلامً يف املالك التعليمي و100 معلّم متعاقد. وقد لحظ القرار مشكلة بدالت النقل للتالميذ 
القاطنني بعيداً عن املدارس الجديدة وذلك بتأمني اعتامدات مببلغ 500 مليون لرية لبنانية أقرت يف املوازنة لتغطية تكاليف 

النقل. ويواجه هذا القرار صعوبات يف التطبيق سببه اعرتاضات األهايل، وقد تّم الرتاجع عن القرار يف بعض الحاالت.

ان الرتكيز عىل التعليم، هو ألن تدين املستوى يف هذا القطاع هو من املؤرشات األساسية الدالة عىل الفقر كام أكدت ذلك 
الدراسات، ال بل إن تدين التعليم هو أحد مكونات تعريف الفقر حسب منظور الفقر البرشي أو فقر القدرات. اما الرتكيز 
عىل التعليم الرسمي تحديداً، ألن الفقراء هم الذين يرسلون أبناءهم إىل املدارس الرسمية، وليس من قبل املصادفة ان تكون 
نسبة مساهمة التعليم الرسمي من إجاميل التالميذ تقارب الثلث تقريباً، وهي النسبة نفسها لألرس املحرومة يف لبنان كام 

دلت نتائج دراسات الفقر اعتبارا من منتصف التسعينات. 

خامساً: التدخالت يف املجال الصحي

تشري الدراسات واملسوحات أن أكرث من نصف سكان لبنان غري مشمولني بأي نوع من أنواع التغطية الصحية. كام متيز القطاع 
الصحي أيضاً بطغيان القطاع الخاص الذي أدى بدوره إىل ارتفاع الكلفة الصحية وزيادة العبء عىل األرس غري املضمونة.

الذين  نسبة  وتختلف   .2004 عام  يف   )45%( مقابل  السكان  أصل  من   )48%(  2007 عام  لبنان  يف  الصحي  التأمني  شمل 
يستفيدون من هذا التأمني بحسب املنطقة الجغرافية، إذ تشري النتائج إىل أن النسبة األكرب للتغطية هي يف مدينة بريوت 

)%64(، وأن النسبة األدىن هي يف محافظة النبطية )%34( أما نسبة املستفيدين يف محافظة الشامل فتبلغ )40.5%(.24

24- الدراسة الوطنية لألحوال املعيشية لألرس، وزارة الشؤون االجتامعية، إدارة اإلحصاء املركزين برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومنظمة العمل 

الدولية، 2007، ص40.
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وتشري أيضاً نتائج الدراسة لعام 2007 إىل أن )%51( من املستفيدين من التأمينات الصحية يستفيدون من خالل الصندوق 
الوطني للضامن االجتامعي و)%21( من قطاع الجيش وقوى األمن، )%13( من خالل مؤسسة أو نقابة و)%10( من تعاونية 

موظفي الدولة.25

رسم بياين رقم 1: التأمني الصحي بحسب املؤسسة الضامنة.

التأم� الصحي بحسب املؤسسة الضامنة - لبنان 2007

غ� مضمون 52٪

صندوق الض�ن 25٪

جيش وأمن 10٪

نقابات ومؤسسات 6٪

تعاونية املوظف� 5٪
غ�ه 2٪

املصدر: الدراسة الوطنية لألحوال املعيشية لألرس2007

ميّول القطاع الصحي العام من مصادر عديدة تشمل 11 وزارة ومؤسسة عامة هي: مجلس الوزراء ووزارات الصحة العامة 
والعمل والشؤون االجتامعية والدفاع والداخلية والرتبية واإلعالم وشؤون املهجرين والثقافة ومجلس النواب.26 تختلف آليات 
التمويل بحسب الجهة املمولة، فهي إما تكون مبارشة وإما غري مبارشة عن طريق صناديق التعاضد واملؤسسات األهلية. وقد 

25- املصدر نفسه ص42.

26- الوضع االجتامعي االقتصادي يف لبنان: واقع وآفاق 2004، وزارة الشؤون االجتامعية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومنظمة فافو، ص246.



48

بلغت نسبة موازنة وزارة الصحة من املوازنة العامة مع خدمة الدين عام 2008 )%3.3( و)%5.5( دون خدمة الدين. ومثّل 
اإلنفاق عىل االستشفاء الخاص البند األكرب من موازنة الوزارة إذ بلغ )%68.5( واألدوية )%13.4( واألجور )%6.4( أما حصة 

املستشفيات الحكومية فبلغت )%4( من موازنة وزارة الصحة.27 

يالحظ أن النظام الصحي يف لبنان يأخذ باملنهج العالجي واالستشفايئ بالدرجة األوىل، باإلضافة إىل تنظيم برامج الوقاية من 
األمراض والحمالت التلقيحية بالتعاون ما بني القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع األهيل، وبالرشاكة ما بني عدة وزارات 

)مثل برنامج الصحة املدرسية مع وزارة الرتبية والتعليم العايل( والحمالت املوسمية مع وزارة الشؤون االجتامعية.

 »فالطابع العام للتدخل يصب يف مجال »الطب« الذي هو إحدى وسائل مكافحة املرض والحفاظ عىل الصحة وليس الصحة 
نفسها. إن مقاربة مفهوم الصحة من منظار اقتصادي- اجتامعي- تنموي مينحها أبعاداً ومستويات شديدة التنوع والرتابط، 
وتشتمل الصحة يف مفهومها الكيل الذي يشمل رفاه الناس البدين والذهني واالجتامعي واالقتصادي والبيئي والروحي. وهي، 

بهذا املعنى، تعد من الرضورات بالنسبة إىل كل الناس.«28

كام بالنسبة إىل التعليم، فإن اإلنفاق عىل الصحة يشكل عبئاً عىل األرس، السيام الفقرية منها. كام أن الصحة تعترب أيضاً من 
مكونات الفقر البرشي أو فقر القدرات. وقد بينت دراسات كثرية، أن تكاليف العالج من األمراض يشكل السبب الفردي األكرث 
أهمية للوقوع يف الفقر بالنسبة إىل األرس التي يصاب رب عملها، أو أحد أفرادها، مبرض جدي يتطلب عالجاً مكلفاً. وينطبق 

ذلك عىل البلدان املتقدمة ايضاً. 

سادساً: األجهزة واملؤسسات العامة األخرى

1- تعاونية موظفي الدولة وتأمينات القطاعات العسكرية.

تأسست تعاونية موظفي الدولة عام 1963، تشمل سلطتها جميع اإلدارات العامة وهي تحت رعاية مجلس الخدمة املدنية. 
للعضو، كام تغطي  التابعني  أو  العائلة  أفراد  املالية يف حالة وفاة أحد  الصحي واإلعانات  التأمني  التعاونية ألعضائها  تؤمن 
للتعليم، والتقاعد، والزواج والوالدات. يقّدر عدد املنتسبني إىل  النفقات الطبية للموظفني والتابعني لهم، تؤمن أيضاً منحاً 

التعاونية بحواىل 62.125 موظفا29ً، يف حني أن العدد اإلجاميل للمستفيدين يرتاوح بني 190 و200 ألف مواطن.

27- موازنة عام 2008.

28- املصدر مذكور سابقاً.

29- املوقع االلكرتوين للمؤسسة.
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األساتذة  )بخاصة  الدولة  موظّفي  من  معيّنة  ملجموعات  التعاضد  صناديق  من  العديد  مثة  التعاونية،  هذه  إىل  باإلضافة 
أكرب  دراسية  ومنحاً  صحياً  تاميناً  توفر  والتي  الدولة،  موازنة  من  ومتويلها  موازنتها  عىل  تحصل  التي  والقضاة(،  الجامعيني 

ألعضائها.

أو يف  الفقر،  الوقوع يف  العام من  القطاع  التي تساهم بشكل فعال يف حامية موظفي  املؤسسات  »التعاونية« من  وتعترب 
التخفيف منه، من خالل ما توفره من تأمينات اجتامعية وصحية يف سن العمل، ومن خالل ما تؤمنه من معاش تقاعدي 

للمتقاعدين مع استمرار التأمني الصحي. 
لتعاونية  أمان مشابهة  بدور شبكة  أيضاً  تقوم  عام،  وأمن  العسكرية من جيش ودرك  القطاعات  تأمينات  فإن  املقابل،  يف 
موظفي القطاع العام، ودورها يف التخفيف من الفقر هو أكرث أهمية يف األرياف الفقرية منه يف املدن، نظراً لكثافة انتساب 

أبناء األرياف إىل املؤسسات العسكرية واألمنية.

2- الصندوق الوطني للضامن االجتامعي.

تأسس الصندوق الوطني للضامن االجتامعي عام 1963، إنه عبارة عن منظمة مستقلة من جهة وظائفه املالية واإلدارية، 
لكنه تحت وصاية وزارة العمل. حواىل ثلث سكان لبنان يستفيدون من صندوق املرض واألمومة. تتوزع قاعدة املنتسبني 
كالتايل: العاملون يف القطاع الخاص واألجراء يف القطاع العام، سائقو سيارات األجرة، طالب جامعيون، بائعو الصحف واألباء 
ضامن  إقرار  لعدم  باإلضافة  اآلن  حتى  جيد  بشكل  يفّعل  مل  االختياري  والضامن  مؤخراً.  انضموا  االختياريون  واملنتسبون 

الشيخوخة لحني إعداد هذا التقرير.

تأثري الصندوق الوطني للضامن االجتامعي يف مجال التخفيف من الفقر هو بالدرجة األوىل يف تخفيض كلفة الرعاية الصحية، 
وتأثريه يشمل العاملني يف القطاع املنظم، يف حني ان العاملني الفقراء يف القطاع غري املنظم، أو العاملني يف القطاع املنظم غري 
املرصح عنهم للضامن، ال يستفيدون من خدماته. كام أن التعرض للفقر بالنسبة إىل العاملني يف القطاع املنظم مبن فيهم 
املشمولون بتأمينات الصندوق، فهي يف مرحلة التقاعد بالدرجة األوىل حيث ال يوجد نظام معاشات تقاعدية للمتقاعدين كام 

هو الحال بالنسبة إىل موظفي القطاع العام، كام أن املتقاعدين غري مشمولني بالتأمني الصحي بعد تقاعدهم. 

3- املؤسسة العامة لإلسكان.30

تأسست املؤسسة العامة لإلسكان، وهي عبارة عن إدارة مستقلة مالياً وإدارياً عام 1996، تتمتع هذه املؤسسة بنظام خاص 
يسمح بالتنسيق مع املصارف، واملؤسسات واألفراد من أجل املشاركة يف متويل قروض اإلسكان.

30- املوقع االلكرتوين للمؤسسة. 
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من مهامها بناء املنازل مبارشة أو من خالل متعّهدين مبوجب برامج معيّنة، وتشجيع االدخار واإلقراض ألهداف سكنية، وتأمني 
قروض متوسطة وطويلة األجل لبناء أوترميم املنازل.

يجدر باملستفيد أن ميتلك دخالً شهرياً يرتاوح بني 600.000 ل.ل. و3 ماليني ل.ل. ليك يتمكن من متلّك منزل ترتاوح مساحته 
بني 120 و200 م². وال ميكن اعتبار أن عمل هذه املؤسسة له تأثري فعيل عىل مكافحة الفقر. 

4- املؤسسة الوطنية لالستخدام.

تأسست املؤسسة الوطنية لالستخدام عام 1977 وتخضع لوصاية وزارة العمل. تهدف املؤسسة بشكل رئييس إىل التخطيط 
وتنفيذ سياسات االستخدام يف لبنان. يتكون مجلس إدارتها من وزير العمل رئيساً وأربعة مديرين عامني ميثلون القطاع العام 
أعضاء؛ مدير عام وزارة العمل، رئيس املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء، ممثل عن الجامعة اللبنانية، مدير عام التعليم املهني 

والتقني. وخمسة أعضاء ميثلون مختلف القطاعات االقتصادية وثالثة أعضاء ميثلون االتحاد العاميل العام.

من املفرتض باملؤسسة أن تقوم بتشجيع املشاريع التي تؤثر بشكل إيجايب يف سوق العمل واملساهمة يف كل ما من شأنه 
تحسني مستوى القوى العاملة واملساهمة يف الدراسات واألبحاث الهادفة إىل وضع سياسة عامة لالستخدام. تّم استحداث 

مركزين جديدين يف الشامل والجنوب.

تقوم املؤسسة بالتحضري لدورات التدريب املهني املعجل وذلك بالتعاون مع مراكز للتدريب تابعة لجمعيات ومؤسسات 
خاصة. وتعمل عىل إيجاد فرص عمل لطالبي العمل عرب املكتب، وتقوم بتأهيل وتشغيل املعاقني عرب مشاغل محمية. ولكن 

نظراً للموازنة املحدودة املخصصة للمؤسسة فعملها وإنجازاتها محدودة.

إن توفري فرص العمل املجزي يشكل الوسيلة األكرث أهمية لتمكني املواطنني من تأمني متطلبات العيش الالئق، والفقراء من 
الخروج من حالة الفقر بجهدهم الخاص، مع ذلك فإن قدرات املؤسسة محدودة جداً، وأثرها يف توفري فرص عمل للبنانيني، 
والفقراء منهم، محدود جداً. ومعلوم أن لبنان يعتمد منذ االستقالل سياسات اقتصادية ليربالية، حيث دور الدولة محدود، 

وحيث الدور األسايس يف توفري فرص العمل يقع عىل عاتق القطاع الخاص. 

5- املجلس االقتصادي واالجتامعي.
تّم تأسيس املجلس االقتصادي واالجتامعي عام 1995 وبدا تشغيله عام 2000؛ إنه عبارة عن مجلس استشاري من 65 عضواً، 
ميثل أبرز القطاعات االقتصادية واالجتامعية والتقنية من مهامه إرشاك مختلف القطاعات االقتصادية واالجتامعية والتقنية 

يف عملية وضع السياسات االقتصادية واالجتامعية يف الدولة. وإنشاء حوار وتعاون بني مختلف هذه القطاعات.
يعترب املجلس حالياً مشلوالً، بسبب انتهاء مدة عضوية أركانه املحددة بثالث سنوات يف بداية العام 2003، ومل يتم حتى كتابة 

هذا التقرير إجراء تعيينات جديدة أو تجديد لألعضاء السابقني.

ويف حال وجود مجلس اقتصادي واجتامعي فعال، فإنه ميكن ان يلعب دوراً يف إيصال أصوات الفئات األقل دخالً إىل االطراف 
األخرى من حكومة وقطاع األعامل داخل املجلس، وكذلك املساهمة يف صياغة سياسات وإدخال إصالحات من شأنها مكافحة 

الفقر بشكل فعال.
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اجلزء الثالث:

التدخالت والسيااست عىل الصعيد المحيل

أوالً: طرابلس من منظور الحكومة املركزية

السياق التاريخي

تشكل ظاهرة التفاوت املناطقي سمة مالزمة لتطور االجتامع اللبناين عىل امتداد تاريخة الحديث وصوالً إىل الوقت الراهن. يف 
مرحلة ما بعد االستقالل، تعترب دراسة بعثة إيرفد )نهاية الخمسينات – مطلع الستينات( املعلم األكرث أهمية يف تحليل هذه 
الظاهرة بشكل علمي شّكل األساس الذي بنيت عليه السياسات التنموية لعهد الرئيس فؤاد شهاب )1958 – 1964( الذي 

كان له طابع تأسييس يف ما يتعلق ببناء مؤسسات الدولة، والتعامل مع التفاوتات االجتامعية واملناطقية. 

يف ما يخص موضوع تقريرنا، فإن أبرز خالصات هذه الدراسة كشفت وجود تفاوت اجتامعي كبري حيث كان %4 من السكان 
األكرث ثراء يحصلون عىل %32 من الدخل الوطني، يف حني كان ما يقارب %9 من السكان يعيشون يف حالة بؤس )حسب 
تعابري الدراسة(، و%41 من السكان يف حالة فقر. من ناحية ثانية، كانت حصة هؤالء السكان الـ %50 من البؤساء والفقراء 

ال تزيد عن %18 من الدخل الوطني. 

كام أن الدارسة أشارت إىل وجود تفاوت مناطقي كبري بني »لبنان مركزي« )بحسب تعبري الدراسة( مكّون من بريوت وجبل 
لبنان، واملحافظات األخرى التي أطلقت عليها تسمية »لبنان الطريف« وهي تضم محافظات الشامل، والبقاع والجنوب )وهي 
املناطق التى تّم ضّمها إىل جبل لبنان لتشكل لبنان الكبري عام 1920، وهي حدود لبنان الحالية(. وقد اعترب التفاوت املناطقي 
الحاد هذا من عوامل التوتر االجتامعي والسيايس واألمني، ومن العوامل املساهمة يف التفجري الداخيل واستمراره، ال سيام 
أحداث 1958 التي سبقت العهد الشهايب، والحرب اللبنانية عام 1975. وال غرابة أن تستمر األدبيات السياسية واالجتامعية 
يف الرتكيز عىل هذه املسألة مام حّول موضوع اإلمناء املتوازن إىل مطلب إصالحي أسايس يف لبنان، وصوالً إىل تحوله إىل مبدأ 

دستوري أقره اتفاق الطائف عام 1989، وأصبح جزءاً من دستور البالد. 

كشف أول مسح ميداين سكاين – اجتامعي أُجري بعد الحرب )مسح املعطيات اإلحصائية للسكان واملساكن(، استمرار هذه 
السابقة،  العقود  خالل  التنموية  للسياسات  اإلجاملية  املحصلة  وكأن  التسعينات،  منتصف  يف  الحادة  املناطقية  التفاوتات 
معطوفة عىل تأثريات الحرب )1975-1990(، مل تؤد إىل إزالة هذه الهّوة بني لبنان املركزي ولبنان الطريف، وهي هّوة ال تزال 
مستمرة لألسف حتى اللحظة كام تبنّي التفاوتات التي كشفت عنها الدراسات امليدانية التي نفذت عام 2005/2004 وما بعد. 
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الدارسة خصيصاً حيث  املناطقية طورته  للتنمية  اللبنانية بحسب دليل  املناطق  بتصنيف  إيرفد يف حينه  بعثة  وقد قامت 
أعطيت املناطق عالمات من صفر )ال تنمية إطالقاً( إىل أربعة )تنمية متقدمة(. يف املقابل فإن دراسة خارطة أحوال املعيشة 
واملساكن  للسكان  اإلحصائية  املعطيات  مسح  بيانات  إىل  استناداً  لبنان  يف  املعييش  الوضع  درست  التي   )1998( لبنان  يف 
1995/1994، استخدمت دليالً خاصاً أسمته دليل أحوال املعيشة يطبّق عىل األرس، ويصّنفها مبوجب عالمات ترتاوح بني صفر 
)لألشد حرماناً(، واثنني )لألكرث رفاهاً(، وحسبت نسب الحرمان يف املناطق – املحافظات املختلفة عىل أساس هذا الدليل. ومع 
تعديل نظام العالمات يف دراسة إيرفد لتصبح من صفر إىل اثنني، ميكن مقارنة كيف تبدل ترتيب املحافظات بني عامي 1960 

و1994، وهو ما يظهره الرسم البياين التايل: 

الرسم البياين رقم 2: مقارنة تبدل ترتيب املحافظات بحسب نسب الحرمان بني عامي 1960 و 1994
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بعثة إرفدأحوال املعيشة

وإذ يالحظ أن الفجوة بني لبنان املركزي ولبنان الطريف كانت كبرية عام 1960 مقارنة مبا هي عليه عام 1994، إال ان ترتيب 
املحافظات قد اختلف بني التاريخني، وما يهمنا هو محافظة الشامل تحديداً، حيث انها كان مستوى التنمية فيها حسب دليل 
بعثة إيرفد اعىل مام هو عليه يف الجنوب الذي كان أكرث املناطق حرماناً، أما عام 1994، فرنى تراجعاً نسبياً للشامل مقابل 
تقدم محافظتي الجنوب والنبطية )كانتا محافظة واحدة عام 1960(، وكذلك يالحظ تراجع يف ترتيب محافظة البقاع أيضاً. 
وعىل الرغم من أن الدليلني ليسا متطابقني، إال أن بينهام درجة من التشابه خصوصاً أننا ندرس الرتتيب النسبي للمحافظات 

ضمن الدليل الواحد. 
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مراحل التفاوت املناطقي 

الخالصة املكثفة ملسار التطور االجتامعي والتنموي خالل العقود األخرية هو أن التفاوت املناطقي ال يزال حاداً، وقد أكدت 
ذلك الدراسات األخرية الصادرة عن إدارة اإلحصاء املركزي، ودراسات قطاعية أخرى، ودراسات الفقر. كام أن الوجه الثاين لهذه 
الخالصة هو أن الشامل ومن ضمنه طرابلس، هي من اشد مناطق لبنان حرماناً وفقراً وفق مؤرشات الفقر ووفق مؤرشات 
اجتامعية واقتصادية أخرى. وهذا هو أصالً أحد أسباب االهتامم املستجد بالشامل وطرابلس بعد عام 1998: تاريخ صدور 

خارطة أحوال املعيشة يف لبنان التي كشفت هذه الحقيقة ألول مرة بشكل علمي وإحصايئ بعد الحرب. 

كان   ،1958 فقبل  مميزة.  بخصائص  منها  كل  متيزت  مبراحل  بدوره  مّر  بل  جامداً،  ليس  نفسه  املناطقي  التفاوت  أن  إال 
التفاوت األسايس هو يف مجال البنى التحتية والخدمات واملرافق العامة ودرجة انتشار عالقات السوق. فاملناطق كانت تفتقر 
إىل الطرق، والكهرباء، واملدارس، واملستشفيات واملراكز الصحية، وشبكات املياه...الخ، كام أن تركيبتها االجتامعية تقليدية 
والحراك االجتامعي الصاعد محدود مبحدودية فرص العمل ومحدودية نشاط القطاعات االقتصادية الحديثة. خالل املرحة 
كانت  واألطراف حيث  املركز  بني  الفجوة  تراجع  يفرس  ما  التفاوتات، وهو  كثرية من هذه  معالجة جوانب  الشهابية متت 
ما  الكهرباء...الخ، وهو  الطرق، وإيصال  التعليم، وشبكة  التحتية، ويف  والبنى  الخدمات  الستينات مرحلة توسع يف  مرحلة 
شجع بدوره النشاط االقتصادي يف املناطق. من ناحية أخرى، فإن املرحلة الشهابية ركزت عىل بناء مؤسسات الدولة وشجعت 
التعليم العام من أجل توفري الكوادر الكافية مللء الوظائف الحكومية، وشكل التعليم يف حينه الرافعة االجتامعية األساسية 
ووسيلة الرتقي االجتامعية ونشوء »طبقة وسطى« عامدها املوظفون واملهنيون من خريجي مؤسسات التعليم. إال أن هذ 
الحقبة متيزت بنمو كبري يف دور العاصمة التي استقطبت قسامً كبرياً من السكان بحكم تركز مؤسسات الدولة فيها، وتالها 
تركز النشاط االقتصادي، مام ادى بدروه إىل فرتة هجرة داخلية كثيفة من األرياف واملناطق، وإضافة إىل هجرة املتعلمني 
واملوظفني إىل العاصمة وضواحيها، فنشأ نوع جديد من التفاوت املؤسيس – االقتصادي والرتكز السكاين يف العاصمة، مختلف 

عن التفاوت السابق الذي كان تفاوتاً يف التجهيز والبنى التحتية. 

والفرز  االقتصادي،  التشتت  شجعت  مختلفة  اتجاهات  يف  متناقضة  تأثريات  للحرب  كان  رابعة،  وأخرى  ثالثة  مرحلة  ويف 
السكاين، والالمركزية القرسية وغري املنظمة. وتفاعلت املناطق املختلفة معها بطرق مختلفة وأدت إىل نتائج متفاوتة. اما 
مرحلة ما بعد الحرب، اعتباراً من أوائل التسعينات، فقد كان العامل األكرث أهمية فيها هو سياسات اإلعامر وإعادة البناء، 
وخيارات النمو االقتصادي والقطاعات القائدة لعملية النمو، والتي ميكن القول بشكل عام انها حافظت عىل عوامل التفاوت 

وأعادت إنتاج الفجوة بني لبنان املركزي ولبنان الطريف بشكل متجدد ومختلف عن السابق. 

تهميش الشامل وطرابلس

ال ميكن التوسع أكرث من ذلك يف تحليل هذا املسار الوطني، ولكن بالرتكيز عىل وضع الشامل وطرابلس خصوصاً خالل مراحل 
إعادة إنتاج التفاوت هذه، يسجل أن األثر السلبي عىل طرابلس )والشامل عموماً( كان هو الغالب بدرجة أعىل من املناطق 

األخرى، مام أدى إىل دخولهام )طرابلس والشامل( يف مسار من التهميش املزمن أدى إىل الوضعية الحالية للمدينة. 
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لقد رافق اإلحساس برتاجع دور طرابلس معظم فعاليات وقيادات طرابلس منذ االستقالل. واذا كان جانب من ذلك ميكن 
فهمه وتفسريه واعتباره نتاجاً شائعاً لنمو العاصمة – مركز البالد، فإن هذه الفجوة بني طرابلس – التي طاملا اعتربت العاصمة 

الثانية للبنان، وعاصمة الشامل – قد تفاقمت يف املحصلة العامة مام يعني أن الظروف والخيارات مل تساعد عىل ردمها. 
يف الفرتة بني االستقالل وعام 1958، كان الشامل يفتقد إىل الخدمات واملرافق والبنى التحتية، كام هي الحال بالنسبة إىل كل 
املناطق الطرفية، ولكن وضع طرابلس كان أفضل من مناطق الشامل األخرى لكونها مدينة، يف حني كانت املناطق األخرى ذات 
طابع ريفي غالب، وكان الحرمان من املرافق العامة والخدمات يف الريف أقوى. كام أن طرابلس كانت تتميز بوجود عدد من 
املصانع الكبرية، واملنشآت الحيوية )مصفاة النفط، املرفأ(، التي كانت عىل درجة من النشاطية مقبولة. من الناحية السياسية، 

كان لطرابلس وقياداتها السياسية حضور فاعل بحكم دورها ومساهمة قياداتها يف معركة االستقالل.

الفرتة املمتدة بني 1958 و1975، متيزت بتقدم يف خدمات البنى التحتية واملرافق عىل اختالفها، مام ادى إىل تحسن املؤرشات، 
السيام يف األرياف أيضاً حيث كان النقص فادحا. وأدى توسع التعليم إىل منو يف النخب املهنية واالجتامعية – خصوصاً يف 
النهج الشهايب، أّمن  الرئيس الشهيد رشيد كرامي – إىل  القيادة الطرابلسية األبرز حينذاك – دولة  انتامء  طرابلس. كام أن 
متثيالً وحضوراً سياسيني مقبولني لطرابلس عىل الصعيد الوطني، وساهم يف رفد اإلدارة املركزية بعدد من النخب املتعلمة 
من طرابلس. إال أن البناء املركزي للدولة وأجهزتها، وكذلك تركز النشاط االقتصادي يف العاصمة، أدى إىل آثار معاكسة إذ 
شهدت هذه الفرتة ظاهرة استقطاب الكوادر الكفوءة والنشاطات االقتصادية إىل العاصمة ومحيطها، وبالتايل مل يرتافق هذا 
التحسن يف املؤرشات التنموية الخدماتية والتمثيل السيايس القوي، مع تفعيل دينامية اقتصادية محلية لجهة إطالق قطاعات 
اقتصادية جديدة من شأنها التأسيس لدور قيادي مستقبيل لطرابلس يف الحياة االقتصادية واالجتامعية. وقد بقى طابع الحياة 
االقتصادية واالجتامعية والسياسية تقليديا يف الغالب، واستمرت املنشآت والقطاعات االقتصادية بالعمل ولكن برتاجع متدرج 
بفعل التآكل وعدم التجديد. كام أن انتساب القيادة املحلية إىل النهج الشهايب كان له أثر »مهدئ« مبعنى ما، ساهم يف خفض 
مستوى دينامية الحراك السيايس واالجتامعي ملدينة أريد لها أن تكون متوافقة مع العهد الشهايب وقليلة االعرتاض عليه، رغم 

حاجتها إىل املزيد من االهتامم. 

تركت أزمة »بنك إنرتا« وما تالها من أزمة اقتصادية عىل الصعيد الوطني، أثرها عىل آفاق النمو االقتصادي يف الحلقات األكرث 
ضعفاً، وساهمت يف تركيز املزيد من األنشطة االقتصادية يف ضواحي بريوت وجبل لبنان. وشهدت هذه املرحلة أيضاً تطورات 
سياسية إقليمية وطنية بالغة األهمية، السيام هزمية 1967، وانتقال املقاومة الفلسطينية إىل لبنان، واضطرابات وصدامات 

1969 و1973 التي وضعت الدولة اللبنانية والجيش يف مواجهة املقاومة الفلسطينية. 

كان لطرابلس دور أسايس يف هذه التطوارت، سواء من خالل استقالة الرئيس رشيد كرامي وبقاء لبنان ستة أشهر دون حكومة 
إثر أحداث 1969، وأيضا بداية ظهور حركات احتجاجية مسلحة يف طرابلس والشامل )حركة 24 ترشين( متحالفة مع املقاومة 
الفلسطينية، وكذلك ظهور مناطق خارجة عىل القانون وسلطة الدولة يف املدينة القدمية )دولة املطلوبني(. إذاً بدأت يف هذه 
املرحلة تتكون صورة جديدة ملدينة »متمردة« عىل الدولة، ومتمردة عىل قياداتها التقليدية يف بعض الجوانب، وتأسست 
بذلك مرحلة مختلفة من التهميش السيايس واملؤسيس ملدينة طرابلس، وهو ما ميز التعامل املركزي مع املدينة خالل تلك 

الحقبة، وقد أىت اندالع حرب 1975 ليعمق مسار التهميش هذا. 
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كانت طرابلس كام مناطق الشامل عموماً جزءاً من حرب السنتني )1975 – 1976(، وكان تيار املردة املتمركز يف زغرتا هو 
الطرف الرئييس يف املواجهة العسكرية مع األطراف العسكرية املتعددة )احزاب الحركة الوطنية، وتيارات إسالمية، بالتحالف 
القبة )طريق مجدليا – زغرتا، طريق سري  الطرابليس عىل محاور  الطرف  تتمركز يف  التي كانت  الفلسطينية(  املقاومة  مع 
الضنية، ومنطقة ثكنات الجيش، ساحة القبة، شارع الجديد(. ثم الحقاً تكونت محاور جديدة يف مناطق الزيتون التي تفصل 
بني أبو سمرا يف طرابلس وبعض مناطق الكورة القريبة من طرابلس )ضهر العني، بكفتني( حيث كان هناك متركز لقوات املردة، 

وأطراف أخرى من الجبهة اللبنانية. 

نتج من مواجهات حرب السنتني عملية تهجري لألرس املسيحية من منطقتي زغرتا وبرشي خصوصا، التي كانت تعمل وتعيش 
يف طرابلس. كام حصلت عملية نهب وتدمري شبه كامل ملجمل املباين التي كانت متتد بضعة كيلومرتات من منطقة ساحة 
أيضا  الضنية. وتهجر  لها عىل طريق سري  املوازي  والخط  باتجاه زغرتا،  أطراف مجدليا  إىل  الجيش، وصوالً  ثكنات   – القبة 
سكان هذه األحياء التي كانت تحوي أيضاً خليطاً متنوعاً من السكان الوافدين من مختلف مناطق زغرتا – الزاوية، وبرشي، 
ومختلف مناطق لبنان من أرس العسكريني خصوصاً بعد انقسام الجيش ونهب الثكنات. وتغريت معامل املنطقة بالكامل بهذا 

السبب. 

إال أن حرب السنتني رسعان ما وضعت أوزارها يف هدنة 1976-1977 بعد دخول قوات الردع العربية إىل لبنان. واذ عادت 
الحرب إىل االندالع مجدداً يف لبنان عام 1978 فإن الشامل وطرابلس مل يكونا طرفاً فيها وذلك بحكم خروج تيار املردة الذي 
النائب طوين فرنجية  اللبنانية إثر مجزرة إهدن واغتيال  كان يقوده رئيس الجمهورية األسبق سليامن فرنجية من الجبهة 
وعائلته عام 1978. وقد أدت هذه املجزرة إىل تقارب سيايس بني طرابلس وزغرتا عرّب عنه تقارب الرئيس فرنجية والرئيس 
رشيد كرامي ودعمته األحزاب التقدمية واإلسالمية يف طرابلس، وكل ذلك تحت مظلة سورية جمعت كل األطراف. وقد أدى 
تغري املشهد السيايس هذا إىل تجنيب طرابلس )والشامل( بعض مراحل الحرب العنيفة التى اندلعت يف نهاية السبعينات 

والثامنيات. 

كان من املفرتض أن يؤدي خروج طرابلس املبكر من الحرب األهلية يف طورها املتمحور عىل املواجهة بني الحركة الوطنية 
والجبهة اللبنانية، والبعد النسبي ملنطقة الشامل عن االعتداءات اإلرسائيلية واجتياحي 1978 و1982، إىل توفري ظروف أكرث 
مالءمة من أجل مواجهة املشاكل االجتامعية، وتحفيز النمو االقتصادي، خصوصاً أن محافظة الشامل كانت أكرث املحافظات 
لعمليات  نسبياً  رسيع  حد  وضع  وتم  لحزب،  أو  لطرف  هيمنة  تشهد  ومل  والطائفي،  السيايس  التكوين  حيث  من  تنوعاً 
التهجري الطائفي – أو قسم كبري منها عىل األقل. مع ذلك، مل تشهد طرابلس )ومعها الشامل( مثل هذه الدينامية االقتصادية 
واالجتامعية. إن عدم وجود مشكالت خطرية ذات تأثري قوي عىل املسارات الوطنية، والهدوء والتفاهم النسبي بني األطراف 
السياسية التي كانت يف موقع املواجهة سابقاً، قد شكل ذريعة لالطمئنان لدى أصحاب القرار اإلقليمي أوالً، والوطني ثانياً، 
السياسة  ينصب عىل  فيه  الرتكيز  كان  زمن  يف  أي جهود خصوصاً  لبذل  داعي  ال  وبالتايل  هنا،  كبرياً  بأن ال خطر  والشعور 
واملواجهات العسكرية. لذلك كان الخروج املبكر من الحرب األهلية – حرب السنتني، وانقالب التحالفات، سبباً يف التهميش 

السيايس لطرابلس التي تركت عوامل التآكل الداخيل تفعل يف نسيجها املجتمعي وتشكيالته املختلفة.
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يف الثامنينات، تم استبدال النزاع التقليدي لحرب السنتني حيث أطراف طرابلس املدينة هي مبعنى ما يف مواجهة مع أطراف 
خارجها، بنزاع من نوع مختلف متاما، إذ انتقل إىل نزاع بني أحياء طرابلس )باب التبانة – جبل محسن – القبة(، ورصاع بني 
األحزاب يف أحياء طرابلس عىل الهيمنة، واختلف الطابع الطائفي الظاهري للرصاع. إال أن هذه كلها كانت تباشري وممهدات 
لتحّول طرابلس إىل ساحة يف الرصاع اإلقليمي بني القيادة السورية والقيادة الفلسطينية )بقيادة يارس عرفات(، استخدمت 
فيه أطراف طرابلسية كأدوات للرصاع استناداً إىل االنتامءات الطائفية كواجهة لهذا الرصاع اإلقليمي. وكان هذا جوهر الرصاع 
املستمر بني التبانة وجبل محسن والقبة حتى الساعة. وقد أدى هذا الرصاع العنيف واملتكرر )بلغ تكرار الصدمات خالل 
الفرتة 1980-1985 مبعدل صدام مسلح مرة كل 22 يوما خالل فرتة السنوات الخمس، وكان يحصل صدام مسلح مبعدل مرة 
كل 13 يوماً عام 1985(. حصلت خالل هذه الفرتة صدامات عنيفة عامي 1982 - 1983 انتهت بتصفية عدد من األحزاب 
وبسيطرة حركة التوحيد اإلسالمي عىل املدينة بشكل كامل، وصدامات عنيفة عام 1985 انتهت بخروج حركة التوحيد من 
املدينة. كام حصل اقتحام عنيف ملنطقة باب التبانة عام 1986، أدى إىل حصول مجزرة راح ضحيتها املئات يف حينه. ويبقى 
هذا الرقم تقديري ألنه ال توجد مراجع موثقة بعدد الضحايا. والالفت أن هذه املواجهات حصلت يف ذروة االحتالل اإلرسائييل 

للبنان وانطالقة املقاومة من بريوت ضد االحتالل فيام طرابلس كانت يف مناخ سيايس نقيض متاماً.

هذه الصدامات كانت شديدة الكلفة عىل املدينة يف املديني املبارش والبعيد. فإضافة إىل الكلفة البرشية واملادية من قتىل 
وجرحى وتدمري أبنية )سبقت اإلشارة إىل ذلك(، أدى ذلك إىل تآكل املدينة من الداخل، وحركة هجرة للنخب إىل خارجها، 
التبانة وجبل محسن. ونتج من ذلك تقويض الدور السيايس  والسيام املسيحية منها، وحركة فرز طائفي داخيل بني أحياء 
للقيادات واألحزاب الطرابلسية التى تحولت إىل أطراف ثانوية وهامشية يف الحياة السياسية يف طرابلس ويف لبنان، كام قوض 
ذلك فرص النمو االقتصادي حيث ال اقتصاد بسبب غياب األمن، وحرمت طرابلس من دورها كعاصمة مستقطبة لسكان 
مناطق الشامل األخرى حيث كان الدخول إليها والخروج منها والتجوال فيها غري آمن، إذ ال يعرف اإلنسان متى يندلع اشتباك 
عبثي، أو يطلق رصاص القنص عىل العابرين. لذلك تجنب أبناء األقضية األخرى يف محافظة الشامل املجيء اليها، وتراجع 

النشاط االقتصادي بشكل كبري جداً وانتقل إىل أمكنة أخرى حيث توافرت اإلمكانيات لذلك. 

وال شك أن مرحلة 1980 – 1986 هي املرحلة التي كان لها األثر التهمييش األكرث أهمية يف مسرية طرابلس التنموية، والتي 
ساهمت أيضاً يف صناعة صورة طرابلس بصفتها مأوى للتطرف الديني. 

يف مرحلة الطائف، اعتباراً من التسعينات، ساد الهدوء وعادت مظاهر الحياة الطبيعية. ولكن ذلك مل يشفع كثريا لطرابلس. 
فاملدينة كانت منهكة من الداخل، ونسجيها االجتامعي واالقتصادي والسيايس تعرض للتفتت، وقياداتها تعرضت للتهميش 
)اغتيال دولة الرئيس رشيد كرامي، واغتيال واعتقال وتهجري قيادات حزبية طرابلسية أخرى(، إال أن املسؤولية يف استمرار 
التهميش تقع عىل طريقة تأويل وتطبيق اتفاق الطائف. فقد نتج عن هذا االتفاق تغيري نوعي يف أدوار الطوائف السياسية 

يف النظام اللبناين، ويف تقاسم السلطة والنفوذ الفعليني، يف ظل إدارة سورية مبارشة وتفصيلية للشأن السيايس اللبناين. 

باإلمساك  يرتبط  ما  والسيام  املبارشة،  السياسية  األمور  مقابل  ثانوية  أهمية  ذات  كانت  التنموية  األمور  فإن  املعنى  بهذا 
بالسلطة، ومواجهة اإلحتالل اإلرسائييل، والتحضري ألدوار اسرتاتيجية متغرية لألطراف الداخلية يف املعادلة اإلقليمية. وكانت 
القاعدة هنا ان القيادات السياسية اللبنانية تكون هامة مبقدار قوة عالقتها مبركز السلطة الحقيقية اإلقليمي، ومبقدار ما 

تستطيع ان تقدم لها من خدمات فعلية يف املواجهة أو التفاوض اإلقليميني. 
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لذلك كان دور القيادات السياسية الشاملية، ومنها الطرابلسية هامشياً أيضاً يف هذه املرحلة مع استثناء وحيد هو النائب 
الطرابلسية  القيادات  الطائف. يف حني ان  الذي كان يف موقع مركزي يف سياسة ما بعد  والوزير سليامن فرنجية )الحفيد( 
والشاملية األخرى )مبا فيها الرئيس عمر كرامي( كانت أقل تأثرياً، وكذلك األحزاب الوطنية أو فروعها الشاملية التي كانت أكرث 
هامشية أيضاً. وال يعود ذلك إىل كون هذه القيادات عىل خالف مع الطرف اإلقليمي القوي، بل رمبا العكس صحيح، إلنها 
كانت قيادات مضمونة الوالء سواء كانت مشاركة يف القرار أم عىل هامشه. وبالطبع ال ميكن القول األمر نفسه بالنسبة إىل 
القيادات اللبنانية األخرى )حركة امل، حزب الله، الحزب التقدمي االشرتايك، وحتى تيار الرئيس الحريري ولكن دون السامح 

له بالنفوذ نفسه يف مناطق الشامل كام يف بريوت(. 

التنمية  قضية  جعل  اإلقليمية،  األولويات  نحو  املشدود  واملصالح  النفوذ  وتقاسم  الطائف،  عهد  خالل  السلطة  تركيبة  إن 
هامشية مرة أخرى، وجعل قيادات طرابلس وقضاياها يف موقع ثانوي. ومل يستفق املسؤولون املركزيون من هذا السبات إال 
عندما اندلعت أحداث الضنية عام 2000 حيث عادوا مرة أخرى إىل اكتشاف الخطر »اإلرهايب السلفي« الكامن يف طرابلس 
ومحيطها )الضنية وعكار(. حتى التصور عن الوضع االجتامعي يف طرابلس مل يكن موجودا لدى املسؤولني املركزيني، وكانت 
الشؤون االجتامعية وبرنامج  الصادرة عن وزارة  لبنان  املعيشة يف  عندما كشفت دراسة خارطة احوال  الصدمة كبرية جداً 
األمم املتحدة اإلمنايئ، ان العدد األكرب من الفقراء والنسبة األعىل من الفقر موجودة يف شامل لبنان )خصوصا عكار، املنية، 
الضنية، وطرابلس(، ويليها منطقة البقاع الشاميل )بعلبك والهرمل(، مع اختالف نوعي بني املنطقتني من حيث كثافة السكان 
)الخصوبة األعىل وكثافة السكان األعىل هي يف الشامل(، واالختالف النوعي من حيث اإلحساس بالتهميش. وال يوجد إحساس 
قوي بالتهميش السيايس لدى سكان مناطق بعلبك والهرمل حيث الرابط العشائري قوي جداً، وحيث التمثيل السيايس – أمل 

وحزب الله – شديد الفعالية عىل الصعيد اللبناين، يف حني أن الوضع عكس ذلك متاما يف طرابلس والشامل.

أما عىل صعيد إعادة اإلعامر والنمو االقتصادي، فإن سياسات ما بعد الطائف ركزت بدورها عىل العاصمة ومحيطها، وعىل 
حل مشكالت املهجرين التي لها أثر سيايس وإنتخايب، وعىل توفري تحويالت متعددة األشكال من خالل الصناديق )صندوق 
املهجرين وصندوق الجنوب(، ومشاريع الجهات املانحة واملنظامت الدولية للمناطق ذات األولوية السياسية فنشطت يف 
مناطق محددة: الجنوب بسبب العدوان اإلرسائييل، الجبل بسبب الحاجة إىل معالجة مشكلة املهجرين يف لبنان املركزي، 
بعلبك الهرمل بسبب زراعة املخدرات، بريوت من أجل استعادة دور اقتصادي قيادي لبناين وإقليمي. يف حني اُهملت مناطق 
أخرى مثل الشامل وطرابلس، إلنه مل يكن لها أدوار هامة ذات طابع سيايس أو اقتصادي إقليمي، وألنه ال صوت قوياً لها يف 
سلطة الطائف. وما يصح عىل لبنان تاريخياً من وجود لبنان مركزي ولبنان طريف، يصح عىل الرتكيبة السياسية التي نشأت بعد 
الطائف، إذا كان فيها قيادات تقع يف مركز القرار أو هي قريبة منه وشديدة االرتباط به، وقيادات تقع عىل أطراف سلطة 
الطائف، وغري مؤثرة فعلياً يف القرار. وطرابلس وقياداتها ضمن هذه الفئة. لذلك استمر التهميش، وال يزال مستمراً بشكل 
بعد، وهو موضوع سيجري  تنموياً مستداماً  جزيئ بعد 2005، رغم التحسن املحسوس الذي حصل، ولكنه ال يتخذ طابعاً 

التطرق اليه يف فقرات متفرقة الحقاً.

خالصة هذا العرض

طرابلس ال تزال يف موقع هاميش وطريف، وينتج من ذلك نوع خاص من املشاكل املجتمعية األكرث خطورة من بقية املناطق. 
فام يهدد املدينة ليس الفقر )الفقر موجود يف مناطق أخرى من لبنان(، بل ما يهددها هو هذا املزيج املتفجر من الفقر 
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والكثافة السكانية واإلحساس بالتهميش والقهر. وهو مزيج شديد االنفجار وال متكن معالجته ال من حيث طبيعته، وال من 
حيث انتشاره يف املدينة بالطرق التقليدية، ومن خالل تدخالت مجزأة وقطاعية وصغرية الحجم.

برشية  مقدرات  متلك  ملدينة  سياسياً  تهميشاً  بدأ  املدينة  تعانيه  الذي  التهميش  مسار  أن  أهمية،  تقل  ال  أخرى  خالصة 
واقتصادية ومؤسسية متقدمة نسبياً، ثم مل يلبث ان تحول التهميش السيايس هذا إىل تهميش اقتصادي فتهميش اجتامعي 
يتجىل يف متظهرات جلية، باتت عنرص جذب للصحفيني اللبنانيني الذي يكتبون عن طرابلس كأنها بالد أخرى )أليس غريبا 
أن تطلق بعض الصحافة اسم قندهار عىل طرابلس؟ أو أن أحد املسؤولني يف البنك الدويل عندما رأى البسطات املنترشة 
عىل ضفتي نهر ابوعيل من القلعة والسويقة إىل باب التبانة وجدها اشبه مبدنية كالكوتا الهندية؟(. لكن ذلك ليس افرتاء 
أو مؤامرة، بل إن فيه جانباً من الحقيقة، فام نراه هو من مفاعيل هذا التهميش املزمن واملركب، الذي ال مجال لتجاهله يف 
املعالجات املطلوبة إلخراج املدينة من وضعيتها الحالية. إن نقطة البداية هي التهميش السيايس، ونشدد عىل ذلك ألنه يجب 
أن يكون أيضاً نقطة البداية يف أي عالج مستدام ملشكلة الفقر والتهميش يف املدينة. وما أوردناه هنا، سوف يشكل اإلطار 
املرجعي لتقييم فعالية املقاربات والسياسات والتدخالت التي تقوم بها األطراف املختلفة ملكافحة الفقر وتحسني األوضاع 

االجتامعية واالقتصادية للسكان. 

ثانياً: التخطيط التنموي ملدينة طرابلس

ال توجد يف لبنان إسرتاتيجية وطنية للتنمية املناطقية. وما جاء عن اإلمناء املتوازن يف اتفاق الطائف والدستور ويف البيانات 
الوزارية، ال يعدو كونه كالماً عاماً رسعان ما يجد ترجمته يف مامرسة تقوم عىل املحاصصة بني األطراف القوية الرشيكة يف 
السلطة دون مراعاة مبدأ الحاجة واملعايري اإلمنائية. كام أن اإلمناء املتوازن غالباً ما نظر اليه من منظور التوسع يف اإلنفاق 

الحكومي ويف توفري بعض الخدمات واإلنشاءات، وهذا بعيد كل البعد عن املنطق التنموي التمكيني.

قبيل  السنيورة  فؤاد  الرئيس  حكومة  عمر  من  األخرية  األسابيع  يف  جداً  قصري  عمر  وذات  يتيمة  حكومية  محاولة  جرت 
اإلنتخابات النيابية يف حزيران 2009. متثلت هذه املحاولة يف إعداد مرشوع ورقة هي مسودة خطة عمل حكومية للتنمية 
املناطقية مع الرتكيز عىل التنمية االقتصادية، يف محاولة لتجاوز املنطق القائل بأن اإلمناء املتوازن يتم من خالل توزيع إنفاق 
الحكومة، يف حني سعت الورقة إىل الرتكيز عىل رضورة تفعيل اقتصاد مناطقي محيل نشيط، عىل أن يتكامل ذلك مع سياسات 
اجتامعية مكملة. لكن هذه الورقة بقيت مجرد ورقة أولية، ومل يتجاوز األمر هذه الحدود31. وقد استقت هذه الورقة جانباً 
أساسياً من مضمونها من الدراسات االجتامعية السابقة املتاحة، وخصوصاً من منهجية املخطط الشامل لرتتيب األرايض الذي 
ال يزال حتى الساعة الوثيقة التخطيطية األكرث أهمية عىل الصعيد الوطني، كام عىل صعيد تصور أدوار املحافظات واملناطق 

واملدن األخرى يف لبنان، ومنها طرابلس. 

31- ورقة عمل مقدمة من رئاسة مجلس الوزراء حول رؤية إلمناء املناطق اللبنانية ص 203 يف »الحكومة املقيَدة وإرادة االستيعاب والتجاوز«، 

تقرير عن أعامل حكومة الوحدة الوطنية، متوز 2008 - ترشين الثاين 2009، إعداد املكتب اإلعالمي للرئيس فؤاد السنيورة 2010.
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طرابلس يف املخطط الوطني لرتتيب األرايض

يرى املخطط التوجيهي إمكانيات هامة لتحقيق إنطالقة اقتصادية حقيقية يف محافظتي الشامل وعكار متر بالرضورة بتعزيز 
القلب املديني أي مدينة طرابلس وضواحيها. وقد لحظت الخطة إعطاء منطقة الشامل وطرابلس مكانة مميزة يف النقل 
واعتربت أن تنمية منطقة طرابلس املدينية يجب أن تتم  البحري والصناعة والسياحة واملعارض الدولية والتعليم العايل. 
حسب جدول أعامل محّدد، يشمل كل القطاعات يف إطار مرشوع متكامل، يشمل املشاريع واملنشآت الكربى، والبنى التحتية 

الخدماتية واالجتامعية، والتنمية االقتصادية. 

خريطة رقم 1: املبادىء الرئيسية للتنظيم املدين

املصدر: املخطط التوجيهي لألرايض اللبناين، مجلس اإلمناء واإلعامر 2002
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املشاريع الكربى

تقرتح الخطة ما ييل:

- إعادة تأهيل مرفأ طرابلس وتحديثه وتعزيز دوره من خالل اعتامد خيار إسرتاتيجي يقيض بإعطائه الحق الحرصي يف 
تأمني حركة الرتانزيت من وإىل العراق وسوريا.

- إعادة تأهيل خط سكة الحديد باتجاه سوريا )ويف ما بعد باتجاه بريوت(، وتحسني الطرق إىل الحدود وإىل بريوت ليك 
تستطيع مدينة طرابلس تطوير وظيفة مهمة يف نقل البضائع. ولتعزيز ذلك، يجب العمل عىل تأمني التجهيزات الرضورية 

من مخازن ومواقع توضيب وتحميل البضائع.

اللبنانية يسهم  ملا ميثله الشامل من وزن دميوغرايف، فإن تنفيذ مرشوع البناء الجامعي املوحد التابع للجامعة  - نظراً 
يف تجميع الكليات املتكاملة يف مدينة طرابلس فتصبح مركزاً هاماً للتعليم العايل وتستقبل الطالب من جميع املناطق 

اللبنانية وتوفر لهم ظروف الدراسة العليا أسوة ببقية أقرانهم يف العاصمة واملناطق.

- مرشوع مطار القليعات واملعروف باسم »مطار رينيه معوض« يف الشامل، يلحظ منشآت قادرة عىل استقبال مليون 
مسافر و200 ألف طن شحن يف السنة، ويلحظ املرشوع قيام منطقة حرة مساحتها 45 هكتاراً. ولفت النظر إىل اعتباره 

كمرشوع مخصص لألنشطة االقتصادية وليس كمرشوع مرتبط بالرضورة بالشحن الجوي.

الدولة السورية، ويلحظ املرشوع عقد  العراق ومع  مصفاة طرابلس بحاجة التفاق مع دولة  - مرشوع إعادة تشغيل 
رشاكة مع رشكة خاصة مستثمرة. 

 
البنى التحتية الخدماتية واالجتامعية

دقائق.   10 من  بأقل  للطوارئ  الصحية  واملراكز  التوليد  دور  إىل  الوصول  ينبغي  أنه  وهو  أسايس  مبدأ  من  الخطة  تنطلق 
والوصول إىل املدارس االبتدائية ومدارس مراحل التعليم األسايس بأقل من 20 دقيقة. 

الربمجة.  املدارس« يف  بدالً من »عدد  املطلوبة  املدرسية«  املقاعد  اعتامد معيار »عدد  الخطة  التعليم تقرتح  إىل  وبالنسبة 
إعطاء األولوية لحل مشاكل املدارس القدمية واملدارس التي تعاين نقصاً يف الصفوف واملقاعد نسبة لعدد تالميذها، واملدارس 
غري املالمئة للتدريس واملدارس املستأجرة. كام تقرتح إقامة الثانويات الجديدة يف األقطاب املحلية ويف أحياء املدن الكربى. 

باإلضافة إىل إنشاء مرشوع البناء الجامعي املوحد التابع للجامعة اللبنانية.

أما بالنسبة إىل املرافق الصحية فتدعو الخطة إىل تحسني رشوط الوصول إىل املرافق الصحية واإلفادة منها. تحسني نوعية 
الخدمات االستشفائية ورسعة تقدميها. التكامل يف عرض الخدمات من قبل القطاعني العام والخاص.
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يف ما يختص بالطاقة الكهربائية تقرتح تنفيذ متديدات محطة دير عامر لتوليد الكهرباء؛ املرحلة األوىل عام 2005 واملرحلة 
الطاقة  استخدام  والعمل عىل  إنشاء محطة جديدة.  يلحظ  عام 2025  عام 2015، ويف  الثالثة  واملرحلة  عام 2010  الثانية 
النظيفة وبخاصة يف محافظة عكار حيث ميكن االستفادة من الهواء. اما بالنسبة إىل النفايات املنزلية، فتقرتح أن يكون اختيار 

مواقع الطمر واملكبات من مهمة اتحاد البلديات، وكذلك الفرز االنتقايئ، أو إعادة التدوير وإنشاء مصنع التسميد. 

ثالثاً: التخطيط يف مجال التنمية االقتصادية

الرؤية الشاملة ملنطقة طرابلس حّددت مكامن القدرات التاميزية والتنافسية وأكدت عىل تطوير ودعم بعض القطاعات 
الواعدة يف املنطقة وحددتها بالنقاط التالية:

- إمناء ثالث مناطق صناعية كربى إذ إن طرابلس تستطيع االستفادة من وجود املرفأ وطرق املواصالت، ومواقع إنتاج الطاقة، 
ومن األسعار التنافسية لألرايض الصناعية ومن تقاليد صناعية محلية.

- إمناء الوظائف التجارية والخدمات. تتمتع طرابلس مبزايا حقيقية يف هذا املجال ينبغي العمل عىل إظهارها. كام ينبغي، 
بشكل خاص، تطوير صورة املدينة، السيام من حيث إبراز انفتاحها عىل جميع املناطق والزائرين واملستثمرين وعىل العامل.

- إعادة إنعاش أنشطة املعارض )عىل املنتجات الصناعية( واملنتديات الدولية وإعطاء طرابلس األولوية عىل هذا الصعيد.

بها. وتوجد يف طرابلس عنارص متنوعة  املحيطة  للمدينة وللمناطق  بها  إيرادات ال يستهان  تؤمن  أن  السياحة  - تستطيع 
للجذب السياحي: الرتاث املعامري النادر، غنى تقاليدها يف مجايل املأكوالت والحلويات، واجهة امليناء البحرية املميزة. كام 
أن يرتافق  السورية. وينبغي  الحدود  الشامل، وإىل  الطبيعية وإىل كل مناطق  انتقال نحو مناطق االصطياف  تعترب محطة 

املرشوع السياحي ملدينة طرابلس مع منو الفنادق فيها.

اآلليات، فقد اقرتحت الخطة أن يتوافر الدعم ملرشوع إمناء مدينة طرابلس وضواحيها، عرب وكالة متخصصة  وبالنسبة إىل 
بذلك عىل غرار ما تقوم به املؤسسة العامة لتشجيع االستثامرات يف لبنان، كام يجب أن يرتافق هذا املرشوع مع مجموعة 

من االستثامرات لرفع مستوى أداء الخدمات املدينية.
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خريطة رقم 2: مبادىء تخطيط مدينة طرابلس وضواحيها

املصدر: املخطط التوجيهي لألرايض اللبناين، مجلس اإلمناء واإلعامر 2002

استخالص

يشكل التصّور الوارد يف الخطة الشاملة لرتتيب األرايض عن طرابلس ودورها، الوثيقة األكرث تكامالً عىل الصعيد الوطني من 
أجل تحقيق تنمية شاملة يف طرابلس )واستطراداً يف الشامل(، مع التذكري بأن املكّون االجتامعي غري مشمول فعلياً فيها وهو 
ما يعني رضورة استكامل هذ البعد بنوع من الخطة االجتامعية الشاملة لبنانياً ومناطقياً يف أقرب وقت ممكن. وتتمثل أهمية 
هذا التصور يف كونه يشري إىل حجم املشكلة االقتصادية – االجتامعية والعمرانية يف طرابلس راهناً مع توقعات مستقبلية 
حتى عام 2030. وبالتايل فإنه ينقل النقاش من مستوى الجزئيات واملشاريع املنفردة أو املجّمعة وذات التأثري املوضعي إىل 
مستوى أعىل يتعلق فعلياً بالتخطيط التنموي املكاين املتكامل، واملستدام، والذي يتصدى مبارشة للمشكالت األساسية بإيجاد 
حلول ألسباب املشاكل والعوامل املؤثرة فيها، ال التعامل مع نتائجها والتخفيف من آثارها فقط. وال نقصد القول هنا بإن 
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كل ما ورد من تحليالت واقرتاحات يف الخطة هو صحيح ومثايل؛ فمثل هذا الحكم يخرج عن نطاق قدرتنا وعن حدود هذا 
التقرير، ولكن القصد هو التأكيد أن حجم املشاكل االجتامعية )واالقتصادية( يف طرابلس، وطبيعتها، هي من النوع الذي 
ميكن ايجاد حلول له من خالل مشاريع متفرقة تقوم بها الجمعيات األهلية أو من خالل مشاريع متفرقة للجهات املانحة، 
وإن كانت مشاريع أكرب حجامً، بل إن وضع طرابلس يتطلب خطة متكاملة وتدخالت من الحجم الكبري وتطال بالدرجة األوىل 
تنشيط الوضع االقتصادي، عىل أن تتمفصل عليها األنشطة واملشاريع األخرى ذات األثر املوضعي واألصغر حجامً. وأهمية 
ما جاء يف الخطة الشاملة لرتتيب األرايض بشأن طرابلس تكمن هنا، يف هذه املقاربة بالذات، عىل أن تستكمل برؤية وخطة 

عمل اجتامعية باملستوى نفسه. 

خطط أخرى

قبل االنتقال من التخطيط إىل عرض التدخالت التي جرت وتجري يف املدينة، تجدر اإلشارة إىل خطط أخرى سبق إنجازها، 
أو هي قيد التحضري، تضاف إىل الخطة الشاملة لرتتيب األرايض يف لبنان، وما خصصته ملدينة طرابلس. ونشري تحديداً إىل 

الخطتني التاليتني:

مكتب  انجزه  الذي  العقارية«،  وراسمسقا  البداوي،  امليناء،  ملناطق طرابلس،  والتفصييل  التوجيهي  »املخطط  األوىل، هي 
تحليال  املهندس ديران هرمنديان يف مرحلته االوىل عام 2001. وال ميكن اختصار مضمون هذا املخطط الذي تضمن أيضاً 
للوضع السكاين واالجتامعي يف املدينة، اضافة إىل ما تشمله املخططات املامثلة عادة من مسائل عمرانية واقتصادية وبيئية 
ومرافق عامة ونقل، مع إسقاطات وتوقعات مستقبلية. وما من شك أن هذا العمل يجب أن يشكل أحد مرتكزات أي تخطيط 
راهن والحق ملدينة طرابلس ومحيطها، ومام يدعو لألسف أنه مل تجر االستفادة منه بالشكل املطلوب حتى اآلن، بدل أن 

يوضع بترصف الباحثني واملتدخلني جميعا الستخدامه يف عملهم. 

اما الخطة الثانية، فهي ما قامت به بلدية طرابلس من خالل مجلسيها السابق والحايل من جهد من أجل اعداد »مرشوع 
الخطة االسرتاتيجية ملدن الفيحاء«. 

لقد تناول »مرشوع خطة التنمية اإلسرتاتيجية« الذي يعّده اتحاد بلدية الفيحاء، املجال العمراين والتجهيزات والبنية التحتية 
يف طرابلس بتفصيالته الدقيقة وتّم التطرق للمشاريع والخطط العديدة التي رسمت للمدينة منذ عام 1947، لذلك لن ندخل 
بتفاصيل املخططات، إمنا نحاول إلقاء الضوء عىل الرؤية العامة لخطة الدولة اللبنانية ملعالجة املشكالت املزمنة يف املناطق 

اللبنانية. 
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التدخالت الفعلية
عرضت الفقرات السابقة التصورات والخطط الهادفة إىل تطوير التنمية الشاملة يف مدن الفيحاء. وغني عن البيان أن مثة 
فجوة بني التصور والتخطيط وبني التنفيذ الفعيل عىل األرض. ال بل فإن الخطط تبقى أحياناً مجرد أوراق ودراسات مودعة 

يف األدراج، أو تنفذ بشكل جزيئ وانتقايئ فقط.

يف الفقرات التالية، سوف يستعرض التقرير عدداً من التدخالت الحكومية وغري الحكومية التي نفذت يف طرابلس فعلياً خالل 
السنوات املاضية، مع تركيز خاص عىل ما له عالقة بالفقر والحرمان. ويف هذا الصدد، ال بد من اإلشارة أيضاً إىل أن املجال 
ال يتسع لعرض كل ما يجري )وهو يكاد يكون مهمة مستحيلة(، إال أن التقرير سعى إىل تغطية املجاالت األساسية )بنى 
تحتية، اقتصاد، اجتامع(، وإىل عدم إغفال املتدخلني األساسيني )وزارات، بلدية، قطاع خاص، مجتمع مدين، منظامت دولية(، 
وحني توافرت املعطيات الكافية خصص فقرات خاصة لبعض األمثلة ودراسات الحالة، وأخرياً خصص فقرتني خاصتني لقطاعي 

الصحة والرتبية نظراً ألهميتهام. 

رابعاً: التدخالت يف القضايا اإلنشائية واالقتصادية

البنى التحتية: مجلس اإلمناء واإلعامر – املشاريع املنفذة

لتنفيذ بعض املشاريع يف طرابلس معظمها أنجز أو قيد اإلنجاز،  خّصص مجلس اإلمناء واإلعامر مبلغ 176.169 ألف د.أ. 
غطت بعض ميادين الصحة والبنى التحتية والنقل واألشغال ندرجها يف الجدول أدناه بحسب تقرير املناطق. إمنا مل تعط هذه 
املشاريع حتى اآلن مفعوالً ملموساً ومل تفّعل جديّاً. كام أنه من ناحية ثانية تتعرّض جميع األعامل يف البنى التحتية سواء 
املنّفذة من قبل مجلس اإلمناء واإلعامر أو من البلدية أو من وزارة األشغال إىل التأخري وتأخذ وقتاً طويالً باإلضافة إىل عدم 
التنسيق بني الجهات املتدخلة يف املدينة، فتبقى الحفريات يف الطرقات أشهراً طويلة، ثم يعاد حفرها من جديد لتنفيذ أعامل 
مختلفة. كام أن بعض املشاريع التي متت مل تفّعل عملياً. عىل سبيل املثال، تّم تأهيل مستشفى أورنج ناسو الحكومي إمنا مل 

يفتتح ومل يبدأ باستقبال املرىض حتى اآلن، وكذلك بالنسبة إىل مطمر النفايات الصلبة.
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جدول رقم 5: املشاريع املنفذة يف مدينة طرابلس من قبل مجلس اإلمناء واإلعامر )تقرير املناطق(

توقع انتهاء املرشوعالكلفة )ألف د.أ.(املرشوعالقطاع

عام 3.1582010 تأهيل مستشفى أورنج ناسو الحكومي قطاع الصحة

عام 4452010رفع مستوى الخدمةالبنى التحتية

عام 14.7592010تشغيل مطمر النفايات الصلبةالنفايات الصلبة

عام 1912011انشاء سوق للخضارالقواعد اللوجستية

عام 53.0332011األتوسرتاد الغريب، الطريق الساحيل، البحصاصالنقل الربي أشغال

الرصف الصحي
محطة تكرير املياه املبتذلة، محطة معالجة املياه، 

خط تجميع وترصيف املياه
104.044

منذ عام 2003 
وحتى عام 2010

مياه الرشب
أشغال تطوير وتحسني برنامج إدارة الزبائن يف 

مؤسسة مياه لبنان الشاميل
عام 5392010

176.169املجموع

املصدر: مجلس اإلمناء واإلعامر، تقرير املناطق

مرشوع اإلرث الثقايف )دراسة حالة(

يف مجال التشجيع عىل السياحة بدأ مرشوع اإلرث الثقايف خطوات التنفيذ يف مدينة طرابلس ووضع ضمن محور تنمية 
املدينة اقتصادياً من خالل إعادة إحياء إرثها الثقايف والحضاري. 

يعترب العمل عىل تأهيل املناطق األثرية يف املدينة من املشاريع الواعدة لوضعها عىل الخريطة السياحية إذ إن املدينة 
القدمية تعترب من أهم املدن اللبنانية من حيث حفاظها عىل نسيجها العمراين الذي يعود إىل أكرث من 700 عام إىل عهد 
املامليك وتتميز بأنها مدينة ذات طابع أثري تاريخي وفيها خليط من اآلثار اململوكية والعربية والصليبية الذي ال مثيل 

له يف الرشق.

قام مجلس اإلمناء واإلعامر خالل العام 2004 بإنجاز الدراسات التفصيلية للجزء األول من األشغال املحددة يف مرشوع 
م إىل مرحلتني كبريتني انتهى العمل من األوىل، وبدأ يف الثانية. قامت املرحلة األوىل عىل ترميم  اإلرث الثقايف. وهو مقسَّ
واجهات األسواق القدمية وتأهيل البنية التحتية فيها وبناء مجمعات سكنية ملهّجري فيضان نهر أبو عيل الذين كانوا 
يسكنون خان العسكر منذ 1955 متهيداً لرتميم املبنى. أما املرحلة الثانية فتشمل َسْقف قسم من مجرى نهر أبو عيل 
ونقل بسطات الُخضار إليه وتحويل السري من حوله وتنظيمه، باإلضافة إىل ترميم الجدران املتصّدعة يف القلعة الصليبية، 

وتأهيل مسالك الزيارات وتزويدها باللوحات التي ترشح تاريخها وتزود الزائر باملعلومات الرضورية.
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جدول رقم 6: انجازات مرشوع اإلرث الثقايف والتنمية املدينية يف طرابلس واملشاريع قيد التحضري

تاريخ اإلنجازالكلفة )الف د.أ.(األعامل
انتهاء أشغال مبنى إعادة إسكان سكان خان العسكر بلوك أ، بلوك ب، بلوك 

س
2.7962008 – 2006

3662004انتهاء أشغال تأهيل حامم عز الدين 

التبانة  باب  منطقة  يف  السويقة  محلة  أبنية  واجهات  تأهيل  أشغال  انتهاء 
والواجهات والطرق والساحات العامة يف األسواق الشاملية 

2.6222006

أشغال تأهيل محيط جامع الربطايس وضفتي نهر أبو عيل وإنشاء سقيفة فوق 
جزء منه ضمن املدينة القدمية. 

8.7192007

4502008إعداد الدراسات التفصيلية لتأهيل قلعة طرابلس

املتوقع 1.8532010توقيع عقد إلنشاء مبنى إلعادة توطني سكان خان العسكر بلوك س 

املتوقع 3702010إعداد الدراسات التفصيلية ملرشوع تأهيل طاحونة العم األثرية 

املتوقع 2002010إعداد الدراسات التفصيلية ملرشوع تأهيل خان العرسات وحامم النوري 

املتوقع 1502010إعداد الدراسات التفصيلية ملرشوع تأهيل الواجهات الرشقية من نهر أبو عيل 

املتوقع 2.5002011تأهيل خان العسكر 

املتوقع 7022011ترميم وتأهيل قلعة طرابلس 

تأهيل الواجهات، الطرق والساحات العامة يف األسواق الشاملية والرشقية يف 
مدينة طرابلس املرحلة الثانية 

7.200
غري محدد

27.929مجموع املبلغ

املصدر: مجلس اإلمناء واإلعامر، تقرير املناطق

ويعمل حالياً من خالل املرشوع عىل:

- إطالق مرشوع الدعم التقني لبلدية طرابلس.
- الخطط املتعلقة مبشاريع التنمية االقتصادية املحلية لألسواق القدمية.

- خطة للرتويج السياحي يف املدينة.

اختلفت اآلراء حول جدوى وفعالية هذا املرشوع ونال جدالً طويالً بني مؤيدين ومعارضني له. من ناحية املبدأ ال بد من 
التأكيد عىل رضورة تأهيل األماكن السياحية الجاذبة للسياح واالستفادة من القدرة الكامنة يف القطاع السياحي لتنشيط 

االستثامر وللدفع بالعجلة االقتصادية إىل األمام. 
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من ناحية ثانية يطرح السؤال التايل: هل يساهم هذا املرشوع يف الحد من الفقر يف مدينة طرابلس، خصوصاً وأنه يقع 
بالتحديد يف املنطقة األكرث فقراً من املدينة؟ سقف النهر وتجميل الواجهات وترميمها دون تأهيل املباين والبنى التحتية 
ومعالجة املشكالت املتعلقة باملساكن يبقى عمالً مجتزأً إذا مل يلحظ تجاوز الواجهة إىل األحياء الداخلية. وقد تساءل 
بعض سكان منطقة السويقة عن جدوى املرشوع عىل منطقتهم بالذات التي »ستتحول إىل ممر للسيارات بسبب تحويل 

السري اليها«، وال يرون من جهة ثانية إمكانية تأمني فرص عمل جديدة ألبنائهم32. 

»اإلرث  أن مرشوع  إىل  املهندس رشيد جاميل  السابق  بلدية طرابلس  الفيحاء، رئيس  بلديات  اتحاد  ويشري هنا رئيس 
الثقايف« يهدف إىل تحسني الوضع االقتصادي واالجتامعي يف املنطقة املحيطة مبا فيها باب التبانة وذلك من خالل إعادة 
التأهيل وخلق سوق شعبي حديث مع إضاءة وإرشاف وإدارة مبارشة من البلدية، ينتقل اليه 250 شخصاً من أصحاب 
الذي  املنتج  ولتغيري  لتحسني  استعدادهم  أعربوا عن  للنهر، وقد  الرشقية  الضفة  املتواجدين عىل  املخالفني  البسطات 

يبيعونه إذا اقتىض األمر، ويضيف أنه إذا نجح املرشوع سيشكل نقلة نوعية يف املنطقة. 

نطرح هنا إشكالية معينة ونسأل كيف ميكن معالجة خصوصية منطقة األسواق من حيث كونها منطقة سكنية قدمية 
املياه والرصف  اهرتاء شبكات  املباين ومن  بني  التهوئة  اإلشغال وتقلص مساحة  الرطوبة وضيق مساحة  يعاين سكانها 
الصحي، ويف الوقت نفسه تقّدم هذه املباين قيمة تاريخية ترتّب تبعات للحفاظ عليها وال ميكن تدمريها وتعديل نسيجها 
لتوفري ظروف سكنية أحسن إمنا تعترب معلامً سياحياً جاذباً ميكن االستفادة منها. ومن ناحية ثانية تعترب مركزاً اقتصادياً 
هاماً، ففيها املحالت الحرفية التي تقوم بالدور اإلنتاجي وتحتوي كذلك عىل املحالت التجارية فتصبح بالتايل منطقة 
جاذبة للوافدين من مختلف الفئات. فكيف ميكن تأهيل املنطقة بحيث تتمكن يف الوقت نفسه من تلبية احتياجات 
بالتايل املستلزمات  التجارية والحرفيني، وتأمني  السكن، وتلبية احتياجات أصحاب املحالت  السكان من حيث ظروف 

الرضورية لتسهيل حركة السواح والوافدين إىل املنطقة؟ 

أصبح هناك رضورة للتفكري يف خطة عمل مندمجة ومتكاملة يف هذه املناطق وعدم االكتفاء مبعالجة أحد الجوانب 
وإهامل القضايا األخرى، وال ميكن تجاهل متطلبات سكان املنطقة بالتمتع بظروف حياتية مناسبة واالستفادة يف الوقت 
الدور  للعب  املنطقة  أبناء هذه  بتأهيل  يفّكر  بهم بحيث  املحيطة  التاريخية  الرثوة  تتيحها  التي  املقدرات  نفسه من 
الناشط السياحي والبتكار أساليب جذب إضافية للسواح وللتجار وللوافدين وتساهم بالتايل بحل مشكلة البطالة ويتم 

تأهيل املباين بتأمني الرشوط الصحية للسكن.

إن تأهيل املنطقة األثرية يجب أن يتالزم مع متكني الناس القاطنني فيها ليستطيعوا مواكبة الخطط املرسومة ملنطقتهم 
وليستفيدوا من الفرص التي ستتاح لدى انجازها. فهل املرشوع موجه ألبناء املنطقة أم سيتحول إىل رشكة استثامرية 
غريبة؟ من الرضوري إيجاد آلية تشاركية تسمح ألبناء املنطقة باملشاركة بإدارة العمل إىل جانب البلدية واملؤسسات 

املختصة بحيث يؤدي املرشوع إىل تنمية اقتصادية واجتامعية حقيقية تساهم يف تحسني معيشة السكان.

32- البحث االجتامعي الرسيع، مرشوع التنمية االجتامعية، مجلس اإلمناء واإلعامر، 2006.
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من جهة أخرى، فإن نجاح املرشوع السياحي – االقتصادي يتوقف بشكل أسايس عىل الوضع األمني وعىل مستوى تطور 
ثقايف اجتامعي؛ فعدم معالجة هذا البعد يؤدي إىل إفشال جميع الخطط واآلمال يف تحسني األوضاع. كام أن الرتابط 

والتكامل بني املشاريع االقتصادية والبعد االجتامعي رشط أسايس لتحقيق التنمية ومكافحة الفقر.

النشاط االقتصادي

تتعدى  لبنان، وال  العاصمة ومحافظة جبل  مقارنة مع  الشامل وعكار متدنياً جداً  يزال مستوى االستثامر يف محافظتي  ال 
القطاع  إىل  تعطى  التي  التسليفات  وعكار %3.5 من مجمل  الشامل  محافظتي  الخاص يف  القطاع  إىل  املصارف  تسليفات 
الخاص يف لبنان بحسب نرشة البنك املركزي شهر آذار 2010. إن دورة االقتصاد الشاميل ضعيفة جداً، واألنشطة االقتصادية 
ذات املردودية مشدودة إىل العاصمة، أو إىل خارج لبنان، أكرث من كونها عنرصاً دافعاً ومحفزاً لتنشيط دورة اقتصادية شاملية. 

رسم بياين رقم 3: نسبة توزع التسليفات عىل املناطق33

ب�وت والضواحي 80.9٪

جبل لبنان 8.4٪

الش�ل 3.5٪
الجنوب 3.3٪

البقاع 2.9٪

فروع يف الخارج 0.9٪

املصدر: مرصف لبنان، 2010

33- مرصف لبنان، نرشة شهر آذار 2010.
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االقتصادي  النشاط  عىل  يطغى   ،2004 عام  املركزي  اإلحصاء  إدارة  عن  الصادرة  واملؤسسات  املباين  تيويم  دراسة  بحسب 
للمنشآت يف قضاء طرابلس تجارة التجزئة وتصل نسبة منشآتها %44 من مجموع املنشآت يف طرابلس، وتليها أنشطة بيع 
وصيانة املركبات ذات املحركات والدراجات النارية بنسبة %11.5 وصنع املفروشات بنسبة %5.1، وصنع املنتجات الغذائية 
واملرشوبات والتبغ بنسبة %3.9، وأنشطة الخدمات لألفراد بنسبة %4.5، والفنادق واملطاعم بنسبة %3.9 وأنشطة تجارية 

أخرى بنسبة%4.1، وتجارة الجملة بنسبة%3.6، وذلك من مجموع املنشآت يف طرابلس التي تعد 15635 منشأة )2004(.

جدول رقم 6: توزع املنشآت االقتصادية يف طرابلس بحسب نوع النشاط – 2004
نسبة عدد املنشآتالنشاط االقتصادي

%44تجارة التجزئة
%11.5بيع وصيانة املركبات ذات املحركات والدراجات النارية

%5.1صناعة املفروشات
%3.9صناعة املنتجات الغذائية واملرشوبات والتبغ

%4.5أنشطة الخدمات
%3.9الفنادق واملطاعم

%4.1أنشطة تجارية أخرى
%3.6تجارة الجملة

%19غريه
%100املجموع

املصدر: اتحاد بلديات الفيحاء، خطة التنمية االسرتاتيجية

ويسّجل ان معظم هذه املنشآت هي صغرية الحجم إذ أن عدد العاملني يف %95 من املنشآت االقتصادية يف طرابلس يرتاوح 
بني صفر و4 عاملني. وباملقارنة مع حجم املنشآت االقتصادية العاملة يف بريوت وجبل لبنان يتبني أن السمة العامة للمنشآت 

االقتصادية يف لبنان صغرية أو متوسطة الحجم. أما املنشآت الكبرية فال يتجاوز عددها املئتني يف بريوت وجبل لبنان.

جدول رقم 7: توزع املنشآت االقتصادية بحسب عدد العامل وبحسب مناطق جغرافية

0-4املحافظة
 عامل

9-5
عامل

19-10
عامالً

49-20
عامالً

99-50
عامالً

100
عامل وأكرث

غري
محدد

21,2821,533631332100701,556بريوت
57,1773,0661,1446311421101,995جبل لبنان

14,84035314551149223طرابلس
املصدر: إدارة اإلحصاء املركزي 2004

وكام يظهر من الجدول التايل أن عدد املنشآت االقتصادية يف طرابلس تشّكل %9 فقط من مجموع املنشآت يف لبنان. ويالحظ 
ارتفاع يف عدد منشآت صنع املفروشات يف طرابلس إذ تصل نسبتها إىل %17 من مجموعها يف لبنان، وبالتايل يعترب هذا القطاع 
من القطاعات املنتجة ذات امليزة التنافسية الواجب حاميتها من املضاربات الخارجية وتشجيع العاملني فيها لتوسيع أعاملهم 
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وتطويرها. األمر الذي يلفت االنتباه إىل عدد من املهن والحرف املتميّزة يف طرابلس التي تحمل إمكانيات التوسع والتنافس 
من حيث جودة النوعية وااملهنية املتفوقة يف اإلنتاج، مثل حرفة النحاس، الصابون، الحلويات،.. وغريها. 

جدول رقم 8: توزع املنشآت االقتصادية بحسب نوع النشاط

النسبة %عدد املنشآت يف لبنانعدد املنشآت يف طرابلسنوع النشاط

%6902773518.9 تجارة التجزئة

أنشطة بيع وصيانة املركبات ذات املحركات 
والدراجات النارية

1808201708.9%

%798471117صنع املفروشات

%62282747.5صنع املنتجات الغذائية واملرشوبات والتبغ

%71195657.4وأنشطة الخدمات لألفراد 

%62368339.1والفنادق واملطاعم 

%65166179.8وأنشطة تجارية أخرى

%56262029وتجارة الجملة 

%126771397239املجموع
املصدر: إدارة اإلحصاء املركزي 2004

وكذلك يظهر الجدول التايل أن نسبة مساهمة طرابلس يف القطاعات االقتصادية يف لبنان ال تتعدى %8.9 من املجموع العام 
ويف جميع القطاعات.

جدول رقم 9: توزع املنشآت بحسب قطاع النشاط االقتصادي يف طرابلس عام 4002

النسبة املئويةعدد منشآت لبنانعدد منشآت طرابلسقطاع النشاط االقتصادي

%2.37726.7518.9القطاع الصناعي

%9.272103.7238.9القطاع التجاري

%384443.8718.7قطاع الخدمات

%1421.9347.3قطاع البناء
املصدر: قاعدة البيانات لخارطة الفقر البرشي وأحوال املعيشة يف لبنان 2004.



71

ويتبني من جدول توزع أرباب األرس العاملني يف طرابلس34 بحسب املهن أن: %22 من أرباب األرس هم عامل مهرة و10.5% 
عامل غري مهرة. %15 كوادر عليا ومدراء و%6.8 موظفون إداريون. %9.8 سائقون و%7.7 يعملون مع القوى العسكرية. 
فاستثامر الطاقات املتوافرة يف املدينة وتأهيل الفئات غري املاهرة باإلضافة إىل تنشيط القطاعات املنتجة وقطاع الخدمات قد 

يساهم يف تطوير مستوى الدخل واإلنتاجية يف عاصمة الشامل.

جدول رقم 10: توزع أرباب األرس العاملني يف طرابلس بحسب املهن

الثانية النسبة %فئات رّب األرسة املهنية العاصمة  يف  االقتصادي  النشاط  إن 
يف  االقتصادي  للنشاط  نسبة  ضعيف  للبنان 
تتمركز  حيث  لبنان  جبل  ويف  بريوت  العاصمة 
تأسيس  منذ  االقتصادية  واملنشآت  املؤسسات 
بني  التفاوت  مدى  األرقام  وتظهر  لبنان.  دولة 
يف  الكامنة  اإلمكانيات  أن  إال  اللبنانية.  املناطق 
زاهر  اقتصادي  مبستقبل  تعد  ومحيطها  املدينة 
إذا تّم فعالً تبني مقاربة تنموية شاملة للنهوض 
رأسامل  من  مواردها  جميع  واستثامر  باملدينة 
مادي إىل رأسامل برشي ورأسامل مايل ورأسامل 
اجتامعي وذلك بهدف النهوض بأبنائها أجمعني 
يف  التفاوت  إن  إذ  منهم،  محددة  لفئة  وليس 
يصبح  الواحدة  املدينة  داخل  املعيشة  مستوى 
أخطر من التفاوت املناطقي داخل البلد الواحد. 

%22.0عامل مهرة

%15.0كوادر عليا ومدراء

%10.5عامل غري مهرة

%9.8سائقو اآلليات والسيارات

%7.7قوى عسكرية

%6.8موظفون إداريون

%4.2عاملون يف قطاع الخدمات وبائعون

%3.8مهن وسطى

%3.8اختصاصيون

%2.1عامل زراعيون وصيادو سمك

%14.0ال ينطبق 

%3.0ال جواب

100املجموع

املصدر: قاعدة البيانات لخارطة الفقر البرشي وأحوال املعيشة يف لبنان 2004.

يالحظ منو جو تفاؤيل بأن املدينة تسري باالتجاه اإليجايب بخاصة بعد انحسار موجة األحداث األمنية وتبلور القناعات بأن 
العنف مل يعد خياراً وليس حالً. وعىل سبيل املثال، نذكر نشوء مجموعة مطاعم جديدة عىل الخط الرئييس يف شارع عشري 
الداية يف منطقة الضم والفرز جنوب املدينة، وفتح فروع ملؤسسات كبرية لديها امتداد وطني. ولدى رصد حركة التسجيل 
يف السجل التجاري يف طرابلس لألعوام 2005 و2009 يتبني من الجدول التايل أن هناك نشاطاً وحراكاً يف تأسيس مؤسسات 

اقتصادية جديدة يف املنطقة األمر الذي ينبئ بتوفر امكانيات للنمو االقتصادي والتوسع يف القطاع الخاص. 

34- إدارة اإلحصاء املركزي، وزارة الشؤون االجتامعية مرشوع بناء القدرات للحد من الفقر، خارطة الفقر البرشي وأحوال املعيشة يف لبنان 

2004، قاعدة البيانات لعينة من 47343 أرسة مقيمة يف طرابلس.
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جدول رقم 11: عدد الطلبات املسّجلة يف السجل التجاري يف طرابلس من عام 2005 إىل شهر 8 من عام 2009

سجل خاص2سجل عام1السنة

املجموعتجارمؤسساترشكات توصية بسيطةرشكات تضامنش.م.ل.ش.م.م.

2005964122222314470

200612711132620396593

200713310221920419623

200819320242728462754

8/200914914181519300515
املصدر: بيانات السجل التجاري يف طرابلس

نشاط غرفة التجارة والصناعة.... 

تلعب غرفة التجارة والصناعة والزراعة يف طرابلس والشامل دوراً هاماً يف تنشيط الحركة االقتصادية ويف تقديم املساعدة 
الفنية للعاملني واملنتجني يف لبنان الشاميل وذلك من خالل بعض املشاريع وبدعم من جهات دولية مانحة كالوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية واالتحاد األورويب. تنسج الغرفة شبكة عالقات تعاون مع العديد من املنظامت الدولية كاليونيدو والبنك 
الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ واملركز األورويب اللبناين للتحديث الصناعي والغرفة العربية-اإليطالية. ووقّعت اتفاقية 
مع دول الجوار األوروبية املتوسطية التي تعتمد »مقاربة تتميّز بإرادة ثنائية واستباقية وتعتمد عىل عالقات شخصية جيدة 

مع جملة من الرشكات« )السفري باتريك لوران، رئيس البعثة املتوسطية األوروبية يف لبنان(35. 

من املشاريع املدعومة من االتحاد األورويب وتنفذها غرفة الشامل:

- تّم إنشاء مركز » األبحاث وتطوير املنتجات املتعلقة بالصناعات الغذائية املحلية« وضّمنته مركز«تطوير املنتجات 
Qualeb.الزراعية« و«مخترب املواد الغذائية« الذي يجري االختبارات عىل تلك املواد

ADP مركز التنمية الزراعية -
- الربامج األكادميية التي تدرّس يف كلية إدارة األعامل لدى الجامعة اللبنانية-الفرنسية بالتنسيق الكامل والتعاون 

العلمي مع غرفة طرابلس.
- حاضنة األعامل التي تقدم الخدمات والدعم املتكامل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة الحجم وتوفر لتلك املؤسسات 
الدولية.  اإلفادة من خربات بلدان االتحاد األورويب ملساعدتها يف تطوير وإمناء أعاملها بشكل يتناسب مع املعايري 

BIAT-PME

35- اقتصاد الشامل: العدد 35، كانون الثاين 2009
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وقّدمت املفوضية األوروبية خالل عام 2008، مبلغ 42 مليون يورو لدعم التنمية املحلية يف الشامل وتحديث النظام 
القضايئ.

من ناحية أخرى تساهم التعاونية األورو- املتوسطية مع اتحاد بلديات الفيحاء يف دراسة عملية لتأهيل الشاطئ يف امليناء 
.PACEM من ضمن مرشوع أوسع يطال شواطئ مارسيليا والرباط والعقبة إىل جانب ميناء طرابلس

التدخل يف مجال االقراض الصغري 
املؤسسات اإلقراضية

تتعلّق  لبنانية من 2000/1/1 ولغاية 2009/6/30  بقيمة حواىل 766 مليار لرية  مؤسسة »كفاالت« 4699 معاملة  سّجلت 
 545 عىل  الشامل  محافظة  الجغرايف، حصلت  التوزع  ويف  واملتوسطة.  الصغرية  املؤسسات  قروض  إىل  املمنوحة  بالكفاالت 

معاملة أي بنسبة %11.6 من مجموع إصدار الكفاالت يف لبنان.36 

وتتوزع النسب بحسب املحافظات عىل الشكل التايل:

جدول رقم 12: نسبة توزع مجموع القروض العاملة واملكفولة من رشكات كفاالت من 1/1/2000 إىل 03/6/2009 بحسب 

املحافظات

**نسبة السكان من إجاميل عدد السكان يف لبنان %*نسبة القروض %املحافظة

%12.70%17.4البقاع

%10.83%10.6الجنوب

%21.00%11.6الشامل

%6.12%5.3النبطية

%10.24%5.6بريوت

%39.11%49.5جبل لبنان

%100%100لبنان
املصدر: *املوقع االلكرتوين لرشكات »كفاالت« احصاءات القروض العاملة واملكفولة من رشكات كفاالت

**التوزع السكاين بحسب املوقع اإللكرتوين لوزارة الصحة العامة.

36- املوقع االلكرتوين لـ»كفاالت«.
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بنصف مجموع  استأثرت  لبنان حيث  »كفاالت« يف محافظة جبل  القروض من  إصدارات  تركّز  إىل  رقم 12  الجدول  يشري 
القروض الصادرة، ومن الجدير التوقف عنده نسبة القروض يف محافظة البقاع حيث تم تسجيل ما نسبته %17.4 من مجموع 
االصدارات يف لبنان. أما يف محافظتي الشامل وعكار تّم اصدار %11.6 من مجموع القروض. وارتفعت نسبة القروض املكفولة 
من«كفاالت« يف الشامل يف العام 2009 حيث تم تسجيل 125 قرضاً جديداً مقابل 95 قرضاً عام 2008. علامً أن معدل حجم 

القرض الواحد هو حواىل 158.5 مليون لرية لبنانية.

أما يف توّزع القروض بحسب القطاعات االقتصادية فيتبني أن األرجحية تصب ملصلحة قطاع الصناعة بنسبة %45 من مجموع 
القروض املكفولة من كفاالت بني 2000/1/1 و2009/6/30، ويتبعها القطاع الزراعي بنسبة %35. أما القطاع الحريف فال يزال 

مرتدداً يف مجال اإلقراض وسجل ما نسبته %2 من مجموع القروض املكفولة من كفاالت. 

وتجدر اإلشارة إىل أن الطلب عىل القروض من قبل القطاع الزراعي ارتفع يف النصف الثاين من العام 2009 وبلغت نسبته 
%41.9 من مجموع القروض كام يبني الجدول التايل:

جدول رقم 13: نسبة توزع مجموع القروض املكفولة من رشكات كفاالت من 7/1/2009 إىل 21/02/2009 بحسب القطاعات 
االقتصادية

التسعينات، النسبة %القطاع االقتصادي فرتة  يف  لبنان  يف  األصغر  التمويل  قطاع  نشاط  بدأ 
باستثناء جمعية مؤسسة القرض الحسن التي تعمل يف هذا املجال 
يوجد  منذ عام 1983.  املهني  التضامن  منذ عام 1982 وجمعية 
حالياً 23 برنامجاً لبنانياً للتمويل. وزّودت الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية متويالً للقطاع بشكل أسايس من خالل مؤسسات التمويل 
األصغر والتي تتوىل إدارتها مؤسسة اإلسكان التعاوين )من خالل 
املجموعة(، كام  )من خالل  لبنان  إنقاذ  أمني( ومؤسسة  مؤسسة 
عام  منذ  »إمكان«  مؤسسة  خالل  من  الحريري  مجموعة  بدأت 

2009 تقديم خدمات اإلقراض األصغر يف لبنان.

%41صناعة

%42زراعة

%4إنتاج الحريف

%12سياحة

%1تقنيات متخصصة

%100املجموع
املصدر: املوقع االلكرتوين لرشكات »كفاالت« إحصاءات 

القروض العاملة واملكفولة من رشكات كفاالت - مؤسسات 

القروض الصغرية

وقد ذكرت د. كاترين لوتوما Catherine Le Thomas يف دراستها حول الفقر والظروف االجتامعية واالقتصادية يف مدن 
الفيحاء )كانون األول 2009(37 أن 14 جمعية ناشطة يف لبنان تعمل يف مجال القروض الصغرية، وأفردت فصاًل كاماًل الستعراض 
وتحليل عمل مؤسستي »املجموعة« و »األمني«. وميكن االطالع عىل املعلومات التفصيلية يف الدراسة املشار اليها، ومل نجد 

.Pauvreté et conditions socio-économiques à Al-Fayha’a: Diagnostic et éléments de stratégie, Dec. 2009 -37
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حاجة لعرض مضمونها أو تكرار ما جاء فيها يف تقريرنا هذا. واملعلومات الواردة يف ما ييل هي خالصة مقابالت تم إجراؤها 
مع املسؤولني عن املؤسسات اإلقراضية الناشطة يف طرابلس يف إطار التحضري لهذا التقرير. 

1- جمعية التضامن املهني، وهي جمعية تأسست يف كنف الحركة االجتامعية منذ عام 1983، وقد ساهمت بتمويل 165 
قرضاً يف طرابلس حتى عام 2006. وتبلغ مجموع القروض املؤّمنة يف لبنان 2018 قرضاً بقيمة 8.580.631 د.أ. 

2- الجمعية اللبنانية للتنمية – املجموعة، تأسست عام 1994 وبدأت العمل كربنامج تنموي مع اتحاد غـوث األوالد. 
االنطالقة  كانت مع برنامج القرض الجامعي. وترتاوح قيمة التمويل للمجموعات املتضامنة املؤلفة من ثالثة أشخاص 
عىل األقل بني 100 د.أ. كحد أدىن و1200 د.أ. كحد أقىص لكل شخص من املجموعة. ويبلغ عام 2010 عدد املجموعات 
النسائية املستفيدة من هذا الربنامج يف طرابلس 45 مجموعة، أي 150 امرأة وبلغت قيمة التمويل اإلجاميل 100.000د.أ. 

مبعدل 2222 د.أ. لكل مجموعة.

باإلضافة إىل برنامج القرض الجامعي أضافت »املجموعة« برنامج القرض الفردي الذي ترتاوح مبالغه من 300 د.أ. إىل 
إدارتها،  لديه خربة يف  تطويرها،  يريد  مهنة حرة صغرية  لديه  منتج  القرض كل شخص  يستفيد من هذا  د.أ.   15.000
عمره فوق 18 سنة. استفاد من القرض الفردي يف طرابلس 1450 مقرتضاً، تبلغ نسبة النساء حواىل %40 من مجموع 

املستفيدين. 

أضافت »املجموعة« عدة برامج جديدة منها قرض العامل واملوظفني ذوي الدخل املحدود. ومييز هذا القرض املرونة يف 
الكفالة بحيث تكتفي مبوجودات ثابتة، كفيل موظف، عسكري...

وبدأت مؤخراً بالتعاون مع االتحاد األورويب بربنامج جديد مختص بتدريب املقرتضات عىل تطوير املهن وتطوير املهارات 
واملساعدة يف عملية التسويق عرب إقامة معارض ونشاطات أخرى.

مع  بالتعاون  املعلوماتية  قرض  إىل  باإلضافة  املنزل.  تحسني  الزراعي، وقرض  املوسمي  القرض  املستحدثة:  الربامج  من 
قطاع  يف  يعملون  الذين  األشخاص  كل  منه  يستفيد   »INTERNATIONAL  RELIEF«و لبنان«  أجل  من  »رشكاء 

املعلوماتية، أكادمييني، مراكز تدريب، محالت تصليح الكمبيوترات...

ويف العام 2010 تّم استحداث مرشوع يف طرابلس وصيدا هو: »التمويل حسب أصول الرشيعة اإلسالمية« وذلك بالتعاون 
مع »بيت التمويل العريب اإلسالمي«.38

38- مقابلة مع منسق املجموعة يف طرابلس، األستاذ عامد عمر.
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3- قرض »األمني« يتوجه إىل ألشخاص املحتاجني إمنا ليس للفقراء ومن الجنسية اللبنانية فقط. ويقدم الخدمات اإلقراضية 
بالرشاكة مع املصارف التالية: جامل تراست بنك، االعتامد اللبناين، البنك اللبناين الكندي وفرنسبنك. يف مدينة طرابلس 
استفاد من قرض »األمني« حواىل 450 مقرتضاً )أيلول 2009(39، ويتوزعون بنسبة %50 حرفيون، %20 موظفون، 30% 
تجار. ويتوزع املقرتضون بحسب مكان اإلقامة: %20 من بعل محسن، %5 من البداوي، %20 من امليناء، %10 من أبو 

سمرا، %20 من التبانة.
4- مؤسسة »امكان« للقروض الصغرية واملتوسطة والتنمية املحلية أسست برعاية مجموعة الحريري وتعمل يف املناطق 
اللبنانية كافة. تقدم خدمة اإلقراض لذوي الدخل املحدود الناشطني اقتصادياً وخلق فرص عمل جديدة للشباب اليافع 

لتحسني املستوى املعييش وتسهيل تعاملهم مع األسواق املالية املالية40.

املنازل وقروض شخصية  الصغرية واملتوسطة وقروض لرتميم وبناء  التي تقدمها عبارة عن قروض للمشاريع  والقروض 
ألصحاب املشاريع واملوظفني العاملني يف القطاعني العام والخاص. وترتاوح قيمة القرض باللرية اللبنانية ما بني 500,000 
ل.ل. و15,000,000 ل.ل. وخالل شهرين فقط تّم إقراض حواىل 800 شخص يف لبنان ووصل املبلغ إىل نحو مليون دوالر 

أمريك. وتلقوا أكرث من 3000 طلب لقروض صغرية بقيمة 1500 د.أ.

بدأت املؤسسة يف العمل يف مدينة طرابلس يف متوز 2009، ومل نستطع االطالع عىل أعداد املستفيدين يف املدينة.

دراسة حالة

يطرح السؤال هنا: هل نجح مجال »التمويل األصغر« يف تخفيف حّدة الفقر؟

انطلقت فكرة القروض الصغرية من أجل مساعدة الفقراء الناشطني مهنياً ومّدهم باألموال الالزمة لتأسيس عمل إنتاجي 
تطلبها  التي  والكفاالت  القانونية  اإلجراءات  املقرتض  تحميل  دون  وذلك  املستقبل،  يف  التطور  مقومات  يحمل  واعد، 
عادة املصارف املقرضة. يدخل الربنامج يف صلب مفهوم التنمية االقتصادية واالجتامعية إذ يهدف إىل تنمية القدرات 
االقتصادية للفقراء ويؤمن فرص عمل جديدة ألصحاب األعامل الصغرية من نساء ورجال ذوي الدخل املحدود باإلضافة 
إىل العامل غري املضمونني واملوظفني ذوي الرواتب املتدنية. إمنا ال يصل التمويل بالقروض الصغرية إىل أفقر الفقراء إمنا 
يتوجه إىل الذين بإمكانهم أن يصبحوا ناشطني اقتصادياً، ويتعلّق األمر بالقدرة عىل اسرتداد القروض ضمن مهلة زمنية 

محددة.

39- د. كاترين لوتوما، دراسة حول الفقر والظروف االجتامعية واالقتصادية يف مدن الفيحاء )كانون األول 2009(.

40- ميادة بيدس، عامل التجارة، العدد 9، أيلول 2009.



77

إذا استعرضنا نتائج التدخالت التي سبق ذكرها، نرى أن التدخالت ال تزال خجولة والطلب عىل القروض الصغرية قد 
يكون مرتفعاً، إمنا العرض ال يفي املطلوب. وقد توقعت دراسة ملؤسسة التمويل الدولية »IFC« أن يبلغ حجم الطلب 
يف سوق القروض الصغرية اللبنانية 286.1 مليون دوالر، علامً بأن تلبية نحو 11.5 يف املئة من هذا الطلب يتم حالياً من 
مصادر متويل موجودة أصالً، وبذلك ال تجد النسبة الباقية، أي 88.5 يف املئة، مصادر التمويل املطلوبة. هذه الدراسة 
اإلحصائية أجرتها املؤسسة عىل 539 مؤسسة صغرية وصغرية جداً موجودة يف مناطق بريوت وطرابلس وصور وبعلبك، 

وقد اختريت هذه املدن بالذات ألنها متثّل مركزاً للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.41 

أما عىل صعيد مدينة طرابلس، ميكننا مالحظة مستوى التنافس بني الجمعيات واملؤسسات الثالث األكرث بروزاً يف مجال 
اإلقراض الصغري، »املجموعة« و«األمني« و«إمكان« نظراً للقدرات املالية املتفاوتة بني املؤسسات الثالث والتسهيالت يف 
رشوط اإلقراض. ويالحظ سعي املؤسسات إىل زيادة الربح بالرغم من انخفاض التكاليف فيتقّدم هدف الربح عىل هدف 

التنمية املستدامة. 

تأثرت »املجموعة« باألجواء التنافسية، وهي التي بدأت العمل انطالقاً من برنامج تنموي يتوجه بالدرجة األوىل نحو 
الربامج بحيث أضافت  التنويع يف  إىل  العمل، فلجأت  املرأة وتعزيز دورها يف مجال  نسائية بهدف متكني  مجموعات 
الرشيعة  التمويل حسب أصول  املعلوماتية و  املنزل، قرض  الزراعي، قرض تحسني  املوسمي  الفردي والقرض  القرض 
اإلسالمية. وأىت هذا التنوع عىل حساب التوسع يف مجال قروض املجموعة النسائية. وتعّدلت مهمة اإلقراض التنموي 
اإلنتاجي لتطغي عىل الربامج سمة القروض االستهالكية. وبدأت ظاهرة اللجوء لالقرتاض من أجل رشاء سيارة، أو تنظيم 
زفاف، أو ترميم منزل وغريها من األهداف غري املنتجة وال تتعلّق مبرشوعات اقتصادية ناجحة، إمنا كام يقول منسق 

الشامل »تهدف بعض القروض إىل متكني الناس املحافظة عىل كرامتهم«.

لنأخذ عىل سبيل املثال مرشوع »قروض املجموعات النسائية« التابع »للمجموعة« الذي بدأ العمل به يف طرابلس منذ 
عام 1996 والقى رواجاً ونجاحاً لدى انطالقته. توصل الربنامج يف فرتة سنتني إىل تكوين 21 مجموعة نسائية يف طرابلس 
تضم كل مجموعة 8 مقرتضات عىل األقل قمن مبشاريع فردية وكفلن بعضهن بشكل متبادل42. تراوحت أعاملهن بني 
إنتاج حريف والخياطة وتجارة األلبسة، وكان االتجاه يف حينه هو السعي إىل توسيع العمل. إمنا يف عامي 1999 و2000 
انحلّت املجموعات وخّف الطلب عىل القرض الجامعي وبدأت تظهر امليول لإلقراض الفردي بسبب صعوبة التكافل 
بني أعضاء املجموعة غري املنسجمة وغرب املؤهلة لهذا النوع من العالقات. أمام هذا الواقع، اتخذت الجمعية إجراءات 
هدفت إىل التخفيف من رشوط قرض املجموعة بحيث أصبحت املجموعة النسائية تتكون من ثالث إىل خمس نساء يف 

عام 2009 وتّم تشكيل 23 مجموعة يف طرابلس تعمل حتى إعداد هذا التقرير. 

41- جريدة األخبار، عدد الخميس 25 أيلول 2008.

42- مقابلة مع السيدة مقدم، محللة قروض يف مكتب طرابلس.
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تستفيد حالياً من القرض الجامعي 75 امرأة مببلغ وقدره 35 ألف دوالر أمرييك، يعملن يف مجال الخياطة والتزيني النسايئ 
وتحضري املونة، وتأمني شبكات الصيد للصيادين..إلخ. وتقول فاطمة أنها بدأت بالربنامج عام 2004 باقرتاض مبلغ 200 
د.أ. وعملت يف مجال تحضري املؤن وكّونت شبكة من الزبائن الثابتة، فارتفعت قيمة القرض إىل 800 د.أ. عام 2010، 
بتوسيع العمل إىل جانب ثالث نساء تثق بهن وتكفل بعضهن بشكل متبادل. تؤكد فاطمة أن القروض  وتفكر حالياً 

الصغرية عىل ضآلة مبالغها تساعد وتسند النساء وتحفظ كرامتهن.

إن نجاح املشاريع الصغرية املستندة إىل القروض املتوافرة من املؤسسات تتطلب مجموعة من اإلجراءات لتمكني ذوات 
املالية إلنجاح املشاريع بل يتطلب األمر  القروض  تأمني  الريادية. ال يكفي  الدخل املحدود من االنطالق يف املشاريع 
توفري الخدمات االستشارية يف مجال الفرص االستثامرية ودراسات الجدوى االقتصادية إضافة لتطوير اإلنتاجية والجودة 
والتسويق، إىل جانب تقديم خدمات تدريب للعاملني يف القطاعات االقتصادية املختلفة وتوفري املعلومات حول الفرص 

االستثامرية واإلجراءات اإلدارية املتبعة، إضافة الحتياجات األسواق من السلع. 

خامساً: التدخالت يف القضايا االجتامعية

مقدمة

عندما نأيت إىل موضوع معالجة القضايا االجتامعية يف طرابلس نبدأ بطرح السؤال البديهي: من هم الفقراء يف طرابلس؟ ما 
التي تتطلب التدخل يف املدى املبارش واملتوسط؟ وما هي »اإلسرتاتيجية االجتامعية  حجمهم؟ ما هي القضايا واإلجراءات 
البلديات  وبخاصة  املحلية  والقوى  املعنية  والوزارات  الحكومي  املستوى  عىل  لها  والتخطيط  دراستها  الواجب  الشاملة« 

والجهات الفاعلة واملتدخلة يف طرابلس وامليناء؟

استناداً إىل قاعدة البيانات التي استخدمت يف »الدراسة الوطنية لألحوال املعيشية لألرس-2004« أو ما يعرف بـ«املسح متعّدد 
األهداف« الذي نفذ يف عامي)2005/2004( استخرجنا بعض املؤرشات عىل صعيد قضاء طرابلس، والتي لها داللة عىل نسبة 

الفقراء ومواصفاتهم.

ما هي مؤرشات الفقر التي تصنف مدينة طرابلس من املدن الفقرية يف لبنان؟

تظهر خارطة الفقر البرشي وأحوال املعيشة يف لبنان )2004( مؤرشات الفقر التي تصنف مدينة طرابلس من املدن الفقرية 
يف لبنان، إذ تبلغ نسبة األرس املحرومة يف مدينة طرابلس %30 من مجموع األرس املقيمة يف املدينة وتشكل نسبة %8 من 
إجاميل عدد املحرومني يف لبنان بحسب دليل ميدان وضع األرسة االقتصادي ودليل أحوال املعيشة. ويتبنّي من جدول نسبة 
األرس يف طرابلس ذات درجات اإلشباع املتدنية بحسب أدلّة امليادين أن حوايل %64 من األرس يف طرابلس محرومة يف ميدان 
توافر  بحكم  متدنية  نسبة  إىل  يشري  املرافق  دليل  بينام  االقتصادي  بالوضع  متعلّق  املدينة  األعىل يف  الفقر  أن  أي  الدخل، 

الشبكات كافة يف املدينة.
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جدول رقم 14: نسبة األرس يف طرابلس ذات درجات اإلشباع املتدنّية بحسب أدلة امليادين

دليل
نسبة األرس املحرومة

يف طرابلس %

نسبة األرس املحرومة

يف لبنان %

ترتيب طرابلس 

بحسب املناطق

6449.75الوضع االقتصادي

4334.74التعليم

4331.96الصحة

2624.66املسكن

2.429.812املرافق العامة

3029.78أحوال املعيشة
املصدر: دليل خارطة الفقر البرشي وأحوال املعيشة يف لبنان )2004(

من هم الفقراء يف طرابلس؟ 

من خالل الدراسة امليدانية ملجلس اإلمناء واإلعامر عام 2006 ضمن »مرشوع التنمية االجتامعية«، حددت األماكن والجزر 
الفقرية يف مدينة طرابلس بناًء عىل مؤرشات املساكن والبنى التحتية والصحة والتعليم والنشاط االقتصادي ومصادر الدخل. 

وتناولت الدراسة الخصائص االجتامعية للمناطق والوضع األمني وأبرز املشكالت التي يتعرّض لها السكان. 

متت العودة إىل قاعدة البيانات الخام التي استخدمت يف »الدراسة الوطنية لألحوال املعيشية لألرس-2004« أو ما يعرف 
الوضع  عن  اإلضافية  املؤرشات  بعض  استخراج  أجل  من   )2005/2004( عامي  يف  نفذ  الذي  األهداف«  متعّدد  بـ«املسح 
االجتامعي يف طرابلس، والتي لها داللة عىل نسبة الفقراء ومواصفاتهم. وقد متت اإلشارة إىل هذا املصدر يف منت النص عند 

استخدامه.

املناطق السكنية األكرث فقراً:

- مناطق التبانة والقبة والسويقة وامتداداً إىل منطقة الغرباء يف الزاهرية، منطقة أسواق طرابلس القدمية وامتداداً 

إىل منطقة باب الرمل وأبو سمرا والتل. 

- مناطق ترب اإلسالم وترب املسيحيني يف مدينة امليناء باإلضافة إىل جيوب الفقر يف املساكن الشعبية وحوش العبيد 

وخان التامثييل وحارة الجديدة وحي التنك.
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الفئات السكانية األكرث تعرضاً للفقر: 

من خالل تحليل نتائج الدراسات املتوافرة، تبني أن الفئات السكانية التالية هي أكرث تعرضاً للفقر املدقع، وهي: النساء 
ربات األرس، املسنون، املسّنات أو األرامل أو املطلّقات، الشباب واملعّوقون وفئات أخرى.43

- النساء ربات األرس

بينت خارطة أحوال املعيشة أن معدالت الفقر والحرمان بني األرس التي ترأسها نساء أعىل مام هي بني األرس التي 
يرأسها رجال. وبلغ عدد األرس التي ترأسها نساء يف طرابلس 6858 أرسة بنسبة )حوايل 14.5 %( من مجموع األرس. 
غالبيتهن ال يعملن وهن عموماً أرامل. يف ضوء ظروف العيش )%22 يعشن منفردات، و%13 يعشن مع شخص واحد(. 
%64 من النساء املقيامت يف طرابلس من الفئة العمرية 45-64 غري مشموالت بالضامن الصحي و%54 من النساء 

من الفئة العمرية 65+ غري مشموالت بالضامن الصحي44.

- املسنون:

يشكل املسنون )65 سنة وأكرث( بنسبة %7 من إجاميل السكان عىل الصعيد الوطني وهم يشكلون %13.4 من العدد 
اإلجاميل للسكان الفقراء جداً. بشكل عام فإن املشاكل األساسية التي يواجهها املسنون هي حاجتهم املتزايدة إىل 
الرعاية الصحية وهو ما يشكل أولوية بالنسبة اليهم. فقط املتقاعدون من العمل يف القطاع العام يستفيدون من 
نظام التقاعد ومن استمرار الضامن الصحي، يف حني النسبة األكرب من املسنني غري مشمولني بأنظمة التقاعد والتأمني 

الصحي واالجتامعي. 

هناك نقص كمي ونوعي يف شمول املسنني بخدمات الرعاية واملساعدة التي تقدمها املؤسسات والجمعيات للمسنني.

- األطفال:

نقصد باألطفال يف إطار هذ التقرير السكان الذين مل يبلغوا الخامسة عرشة من عمرهم. وهؤالء يشكلون %29 من 
السكان عىل الصعيد الوطني وترتفع نسبة األطفال يف طرابلس إىل 34%. 

43- مقدمة برنامج عمل الحكومة اللبنانية لتعزيز شبكات الحامية االجتامعية وزيادة مجاالت الحصول عىل الخدمات االجتامعية األساسية، 

.2007

44- »الدراسة الوطنية لألحوال املعيشية لألرس 2004«.
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لبنان. ويسكن يف طرابلس %10 من مجموع  للفقراء يف  اإلجاميل  العدد  الفقراء جداً %34.5 من  األطفال  يشكل 
األطفال الفقراء.

%10 من أطفال طرابلس الذين يرتاوح عمرهم بني 10-14 مل يذهبوا إىل املدرسة. 

%5 من أطفال طرابلس الذين يرتاوح عمرهم بني 10-14 يعملون، و%3 يعملون يف املنزل. 

وقد سجلت يف طرابلس نسبة %14 من إجاميل األطفال العاملني يف لبنان.45

- املراهقون والشباب

املقصود هنا السكان من الفئة العمرية 15 – 24 سنة. ويشكل املراهقون والشباب ما نسبته %20 من السكان يف 
الذكور  نسب  البالد، وتتساوى تقريباً  الفقراء جداً يف  السكان  منهم %19 من اجاميل  الفقراء جداً  لبنان. ويشكل 

واالناث ضمن هذه الفئة، وهي نسبة مرتفعة مقارنة ببقية الفئات السكانية.

اما أهم خصائص املراهقني والشبان الفقراء جداً يف طرابلس فهي عىل النحو التايل:
عىل الرغم من انخفاض نسبة األمية عموماً لهذه الفئة العمرية إىل %2.6، فإن %64 من هذه الفئة العمرية أنهوا 

التعليم األسايس حلقة 1 و2، و%17 أنهوا املرحلة املتوسطة و%5 أنهوا املرحلة الثانوية، %3.8 التحقوا بالجامعة.

رسم بياين رقم 4: نسبة توزع الشباب الفقراء جداً )15-24( بحسب املستوى التعليمي يف طرابلس

ثانوي 5٪

جامعي 4٪

مهني وتقني 7٪
أميّون 3٪ الشباب 15-4

متوسط ٪17حلقة 1 و2 64٪

إحدى  التعليمية  الخصائص  هذه  تشكل 
السامت األكرث أهمية لهذه الفئة، فهي تشري 
إىل نسب مرتفعة جداً من الترسب الدرايس 
أن 31%  وتبني  االسايس.  التعليم  إنهاء  قبل 
يعملون و44%  الفئة  أفراد هذه  من  فقط 
العمرية  الفئة  من  )وغالبيتهم  يدرسون 
املشكالت  إحدى  البطالة  فتشكل   ،)19-15
األكرث أهمية لدى هذه الفئة العمرية وهي 
تبلغ %24 أي حواىل ربع الشباب من الفئة 
نشاط  بأي  يقومون  ال   24-15 العمرية 

اقتصادي أو يف مجال التحصيل العلمي.

45- املصدر نفسه



82

تدخالت وزارة الشؤون االجتامعية

يتطرق هذا الجزء من التقرير إىل التدخالت التي تقوم بها وزارة الشؤون االجتامعية والتي تستهدف الفئات األكرث فقراً.

يف مجال الرعاية االجتامعية 

مع  املتعاقدة  واملؤسسات  الجمعيات  من خالل  االجتامعية  الرعاية  تقديم خدمات  االجتامعية عىل  الشؤون  وزارة  تعمل 
الوزارة، فتقوم بدعم النشاطات واملشاريع ذات الطابع الرعايئ املبارش من خالل عمل مصلحة مؤسسات الرعاية االجتامعية 
ومصلحة الجمعيات والهيئات األهلية. وقد تّم التعاقد يف لبنان مع 186 مؤسسة موزعة عىل جميع املحافظات وبلغ عدد 

املسعفني عام 2009 حواىل 34743 مسعفاً. 

كيف استفادت طرابلس من الخدمات يف إطار مصلحة مؤسسات الرعاية االجتامعية؟ 

تعاقدت وزارة الشؤون االجتامعية مع 13 مؤسسة متخصصة لرعاية األطفال واملسنني يف طرابلس وامليناء ومل تتعاقد 
مع مؤسسات تهتم باألحداث الذين هم يف نزاع مع القانون لعدم توافر مؤسسات متخصصة بهذه الفئة االجتامعية يف 
طرابلس، إمنا هناك عقد واحد مع جمعية »يد بيد لخري اإلنسان« تعنى باألحداث املعرضني للخطر. وتقوم وزارة العدل 

باالهتامم باألحداث الذين هم يف وضعية نزاع مع القانون وسنتطرق لهذا املوضوع يف سياق التقرير.

تّم إنفاق يف مجال الرعاية يف طرابلس وامليناء حواىل 4 مليارات لرية لبنانية خصصت لتوفري الرعاية الدامئة ملا يقارب 
2.516 مسعفاً يف عام 200946. ويف قراءة للجدول أدناه حول توزيع عدد املستفيدين من مؤسسات الرعاية االجتامعية 

يف طرابلس نسّجل املالحظات التالية: 

يف  االجتامعية  الرعاية  مؤسسات  خالل  من  املسعفني  املختلفة  االجتامعية  والحاالت  األيتام  عدد  بلغ   2009 العام  يف 
طرابلس 2516 مسعفاً موزعني عىل الشكل التايل:

بينام بلغ عدد  )عمر 0-4 سنوات(،  يف القسم الخارجي، و122 رضيعاً  2.029 طفالً، و305 أطفال  يف القسم الداخيل 
املسنني املستفيدين يف طرابلس من مؤسسات الرعاية 60 مسن فقط. 

ولدى التدقيق والسؤال يتبنّي أن عدد األطفال يتامى األب أو األم بلغ 174 طفالً فقط أي بنسبة %8.6 من مجموع 
األطفال امللحقني يف دور الرعاية. يتوزع األطفال اليتامى يف طرابلس عىل 6 مؤسسات: 115 يف جمعية اإلغاثة والرتبية دار 
الزهراء، 39 يف مؤسسة إسعاف املحتاجني، 9 يف دار اليتيمة االسالمية، 6 يف دار طرابلس، 4 يف جمعية اإلمناء الخريية، 1 

يف السيدة االرثوذكسية لعضد اليتامى.

46- موازنة مؤسسات الرعاية االجتامعية للعام 2009.
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ونسّجل كذلك هنا أن العديد من أبناء محافظة الشامل يلجأون إىل مؤسسات الرعاية يف بريوت رغم وجود 34 مؤسسة 
يف محافظة الشامل، وقد بلغ عددهم يف مؤسسة األيتام اإلسالمية يف بريوت 483 طفالً 47عام 2010 أي بنسبة %20 من 
املستفيدين من دور الرعاية يف طرابلس. وتّم رصد 10 أطفال48 يف مؤسسات الدكتور محمد خالد االجتامعية يف بريوت. 
يؤدي هذا الواقع إىل التساؤل عن الحجم الفعيل ألبناء طرابلس الذين يعيشون يف املؤسسات بعيداً عن أهلهم وليسوا 
بالرضورة أيتام األب أو األم، إمنا يضطر األهل إىل اتخاذ هكذا إجراء لتأمني املسكن وامللبس واملأكل والتعليم ألبنائهم كام 

تالحظ السيدة وفاء البابا مديرة مؤسسة دار األيتام اإلسالمية.

بلغ مجموع البدل اليومي لـ 2516 مسعفاً يف 13 جمعية يف طرابلس حواىل 11 مليون ل.ل. أي حواىل 4 مليارات ل.ل. 
يف السنة. علامً أن املوازنة السنوية العامة ملؤسسات الرعاية تبلغ 51.716.974.830 ل.ل. أي حواىل 52 مليار ل.ل. وتبلغ 
املوازنة  الشامل وعكار من إجاميل  املؤسسات حواىل %7.7. وتبلغ حصة محافظتي  حصة طرابلس من إجاميل موازنة 

حواىل 13.7%.

47- املصدر: إدارة دار األيتام اإلسالمية.

48- املصدر: إدارة مؤسسات الدكتور محمد خالد االجتامعية.
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جدول رقم 15: مؤسسات الرعاية االجتامعية يف طرابلس املتعاقدة مع وزارة الشؤون االجتامعية لعام 492009

اسم املؤسسةالرقم
ايتام وحاالت 

اجتامعية
مهني 
داخيل

مهني 
خارجي

رضيع
عاجز 
)مسن(

مجموع البدل 
اليومي ل.ل.

1
مطرانية طرابلس املارونية – 
مؤسسة مار أنطون االجتامعية

9030534.510

2
مطرانية طرابلس املارونية – 
معهد مار يوحنا العايل للرتبية 

والتكنولوجيا
100318.000

3
الجمعية الخريية االسالمية 

وإسعاف املحتاجني
145350205002.973.555

4
جمعية إغاثة الطفل اليتيم 

واللقطاء
12540000731.675

5
دار اليتيمة االسالمية-الجمعية 

الخريية النسائية- طرابلس
9530000554.305

6
جمعية السيدة االرثوذكسية 

لعضد اليتامى
400000177.560

00001043.490جمعية الخدمات االجتامعية7

8
دار طرابلس للرعاية االجتامعية- 

جمعية الكشاف املسلم
400000177.560

1740010201.214.964جمعية اإلمناء االجتامعي الخريية9

000050217.450جمعية الرب املسيحي االرثوذكيس10

11
جمعية اإلغاثة والرتبية لأليتام 

واليتيامت - دار الزهراء
615140503.381.680

40177.560جمعية العطاء الخريية12

7515398.010جمعية النهضة اإلنسانية13

14395903051226010.900.319املجموع

2516 مسعفا13ً جمعيةاملجموع
البدل اليومي حواىل 

11 مليون ل.ل.
املوازنة السنوية : حواىل 4 مليارات

املصدر: وزارة الشؤون اإلجتامعية، مصلحة الرعاية، تقرير 2009

49- وزارة الشؤون االجتامعية عام 2009.
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يتبني من الجدول أدناه أن %95.6 من اهتامم املؤسسات عىل الصعيد الوطني يتجه نحو تقديم نوعني من الخدمات، هام 
الداخيل والخارجي )%49.5(. وكذلك تسجل  الصعبة )%46.1( والتعليم املهني بشقيه  رعاية األيتام والحاالت االجتامعية 
التوايل)%46( و)%46(، ويف طرابلس )%57.2( و)%35.5(، مع  الشامل وعكار عىل  متقاربة عىل صعيد محافظتي  نسب 
بالتعليم  االلتحاق  الداخيل عىل نسبة  املهني  بالتعليم  االلتحاق  تفوق نسبة  تسجيل متايز بسيط يف قضاء طرابلس حيث 

املهني الخارجي.

جدول 16: توزع عدد املسعفني يف مؤسسات الرعاية بحسب نوع الرعاية يف لبنان يف الشامل وطرابلس

نوع الرعاية
عدد املسعفني 

يف لبنان
النسبة %

عدد املسعفني 
يف الشامل

النسبة 
%

عدد املسعفني 
يف طرابلس

النسبة %

مجموع األيتام والحاالت 
االجتامعية )رعاية عادية(

1601746.1218846143957.2

مجموع األيتام والحاالت 
االجتامعية )تدريب 
وتعليم مهني داخيل(

631018.29552059023.4

مجموع األيتام والحاالت 
االجتامعية )تدريب 
وتعليم مهني خارجي(

1087531.312382630512.1

7712.214631224.8مجموع األطفال الرضع

7702.22405602.4مجموع املسنني

3474310047671002516100املجموع
املصدر: وزارة الشؤون اإلجتامعية، مصلحة الرعاية، تقرير 2009

إن الطابع الغالب هنا هو للخدمات التعليمية، وتلعب الوزارة دوراً تربوياً لألطفال وللشبان املترسبني من التعليم األكادميي. 
وهذا الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون االجتامعية، هو نوع من الوقاية املسبقة التي تحول دون تنامي ظاهرات من نوع 

انحراف األحداث وتقلص حجم عاملة األطفال وتسهم يف تأهيلهم مهنياً لتحسني رشوط دخولهم سوق العمل. 

تطرح هنا عدة تساؤالت منها، ماذا لو تأمن التعليم املجاين وطبّقت مراسيم التعليم اإللزامي وتحّملت وزارة الرتبية مسؤولية 
تعليم جميع األطفال وحّسنت من أدائها وقلّصت نسبة الترسب املدريس، هل تبادر األرس الفقرية إىل االستغناء عن خدمات 
مؤسسات الرعاية؟ أم أن الغاية هي االتكال عىل املؤسسات لتأمني جميع متطلبات الطفل من مأكل وملبس ومأوى وأخرياً التعليم؟

وماذا عن فئة املسنني الفقراء؟ ما هي نسبة الخدمات املقدمة للمسنني يف ظل تنامي الحاجة ملراكز إيواء لهذه الفئة من السكان. 
وماذا عن فئة األحداث؟ ال توجد مؤسسات رعائية متخصصة كافية تأوي وتواكب الشباب واملراهقني واملراهقات املعرّضني 

لالنحراف.
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مؤسسات الرعاية وعدد املستفيدين يف املحافظات

يوضح الجدول والرسم البياين التايل توزيع مؤسسات الرعاية عىل املحافظات وتبيان حجم املستفيدين من التقدميات التي 
تقدمها، وحصة كل محافظة من املوازنة املخصصة للمؤسسات. 

جدول 17: توزع مؤسسات الرعاية ومجموع املستفيدين والحصة من املوازنة عىل املحافظات

املوازنة %النسبة %مجموع املستفيدينالنسبة %عدد املؤسسات

2413646618.519بريوت

7842132063836جبل لبنان

341847671413الشامل

221246791314البقاع

1810470613.514الجنوب

10591934النبطية

18610034743100100املجموع
املصدر: وزارة الشؤون اإلجتامعية، مصلحة الرعاية، تقرير 2009

رسم رقم 5: توزع مؤسسات الرعاية ومجموع املستفيدين والحصة من املوازنة عىل ااملحافظات

ب�وت جبل لبنان الش�ل البقاع الجنوب النبطية

عدد املؤسسات

املستفيدين

املوازنة
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املصدر: وزارة الشؤون اإلجتامعية، مصلحة الرعاية، تقرير 2009
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بالنسبة إىل توزع مؤسسات الرعاية وعدد املستفيدين بحسب املحافظات يظهر بشكل واضح من خالل الرسم البياين أدناه 
الرتكز القوي ملؤسسات الرعاية يف جبل لبنان ويف بريوت حيث تبلغ نسبة املؤسسات ونسبة املستفيدين يف محافظتي بريوت 
وجبل لبنان مجتمعة %55 من مجموع املؤسسات، و%56.5 من العدد اإلجاميل للمسعفني، وتحصالن عىل %55 من موازنة 
مؤسسات الرعاية. ويف املقابل يشري الجدول والرسم البياين إىل تدين نسبة املؤسسات املتدخلة يف محافظات الشامل والبقاع 
بينام تحصل محافظة الشامل  املوازنة،  الجنوب %13.5 من عدد املسعفني و%14 من  والجنوب والنبطية، إذ تصل حصة 
عىل %13 من عدد املسعفني وعىل %14 من املوازنة علامً أن نسبة عدد السكان يف الشامل )%21( تبلغ ضعفي عدد سكان 

الجنوب )11%(.

إمنا مثة مالحظة عامة ال بد من ذكرها، وهي أن توزيع املؤسسات جغرافياً حسب املحافظات، ال يعرب متاماً عن التوزع الجغرايف 
للمسعفني، إذ إنه كام تبنّي لدينا أن هناك نسبة غري قليلة من أبناء محافظة الشامل يلتحقون مبؤسسات عاملة يف بريوت 
ويف جبل لبنان، فهذه املؤسسات تستقطب مسعفني من كل لبنان. إن التحاق أبناء الشامل يف مؤسسات بريوت وجبل لبنان 
يطرح السؤال حول سبب اختيار األهل ملؤسسات بعيدة جغرافياً عن مكان سكنهم، هل يعود السبب إىل نوعية الخدمة 
املتوافرة يف مؤسسات العاصمة، أم السبب يعود إىل نقص يف مؤسسات الرعاية يف لبنان الشاميل؟ وهل يعود السبب رمبا 
إىل حرص األهل عىل إرسال أبنائهم للرعاية ضمن مؤسسات تنتمي إىل الطائفة نفسها، إذ إن معظم املؤسسات تتبع لهيئات 
دينية ومذهبية ومبا أنها تقوم مبقام الراعي واملريب فتندرج يف أولوية خيارات األهل تربية أبنائهم عىل األخالق والتعاليم 

الدينية التي يؤمنون بها.

إن موضوع رعاية األطفال ضمن املؤسسات وتعليمهم يف املدارس الرسمية أو يف املدارس التابعة إىل املؤسسات الكبرية يطرح 
عىل بساط البحث عدة مسائل إشكالية منها:

- االزدواجية يف تقديم الخدمة التعليمية لألطفال من خالل وزارة الرتبية والتعليم العايل ومن خالل البدالت التي تقدمها 
وزارة الشؤون االجتامعية لكل طفل يف مؤسسات الرعاية.

- التغايض عن الحاجة الفعلية لبعض األطفال للرعاية االجتامعية وإلحاقهم يف املؤسسات رغم وجود األهل. األمر الذي 
يتطلب دراسة متأنية تستهدف مصلحة الطفل يف املقام األول وتعمل عىل إيجاد آليات ملساعدة األطفال الفقراء بأقل 
رضر نفيس ومعنوي ممكن. قد يكون الحل هو إيجاد وسائل تساهم يف رعاية الطفل الفقري ضمن أرسته، خصوصاً وأن 
مصادر التمويل متوافرة ولكنها تذهب إىل املؤسسات وليس إىل الطفل مبارشة. تطرح املسألة عىل بساط البحث إليجاد 

الطريقة األنجع ملصلحة الطفل وأرسته.

النساء  الفئات االجتامعية، حيث تعاين فئة املسنني من نقص واضح يف االهتامم، وكذلك فئة  - غياب االهتامم بكافة 
املعنفات واملراهقني املعرّضني.
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مصلحة الجمعيات والهيئات األهلية: املشاريع املشرتكة

الصحية  القطاعات  جميع  يف  تعمل  التي  األهيل  املجتمع  ومؤسسات  جمعيات  وبني  بينها  املشرتكة  العقود  الوزارة  تربم 
واالجتامعية والرتبوية. بشكل عام، تجدد العقود التي توقع مع الجمعيات بشكل سنوي وقد يتّم إلغاء أو إضافة عدد محدود 
من العقود. ارتفعت مساهمة الوزارة يف عقود املشاريع املشرتكة يف طرابلس من 734 مليون ل.ل. عام 2000 إىل 835 مليون 

ل.ل. عام 2010 أي زيادة بنسبة 14%.

جدول رقم 18: توزع العقود حسب نوع النشاط يف طرابلس وامليناء عام 2010

نوع النشاطاسم الجـمـعـيــــــة

دار حضانة نهاريجمعية الخدمات الخريية

دار حضانة نهاريجمعية التضامن االجتامعي

دار حضانة نهاريجمعية الشابات املسلامت

دار حضانة نهاري و مركز صحي اجتامعي جمعية اإلمناء االجتامعي الخريية

دار حضانة نهاري و مركز صحي اجتامعي الجمعية الخريية االسالمية وإسعاف املحتاجني

دار حضانة نهاري و مركز صحي اجتامعي بيت الزكاة يف طرابلس ولبنان الشاميل

مركز خدمات اجتامعيجمعية التضامن االجتامعي

مركز خدمات اجتامعيجمعية الشبان املسيحية

مركز خدمات اجتامعيجمعية العمل النسوي

مركز خدمات اجتامعي جمعية الوفاق والتنمية

مركز خدمات اجتامعيالجمعية املسيحية للشابات

مركز صحي اجتامعيجمعية التوجيه و التضامن االجتامعي

مركز صحي اجتامعيجمعية تعاون وتنمية وصحة

مركز صحي اجتامعيجمعية الخدمات االنسانية واالجتامعية يف الشامل

مركز صحي اجتامعيجمعية اللقاء النسايئ الخريي

مركز صحي اجتامعي جمعية مسعفي الهالل الوطني اللبناين يف الشامل

مركز صحي اجتامعيجمعية العمل الصحي واالجتامعي

مركز صحي اجتامعيحركة الشبيبة االرثوذكسية

مركز صحي اجتامعيمطرانية الروم االرثوذكس

مركز صحي اجتامعيمطرانية الروم االرثوذكس

مركز للمعوقنيفيستا 1

مركز تأهيل املعّوق يف بيتهمنتدى املعّوقني يف لبنان الشاميل
املصدر: وزارة الشؤون اإلجتامعية، مصلحة الجمعيات والهيئات األهلية، بيانات 2010
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هناك 13 نوعاً مختلفاً من األنشطة التي تنفذها املشاريع املشرتكة مع الوزارة عىل صعيد لبنان. أما األنشطة هذه فهي: 
مركز صحي اجتامعي، نشاط اجتامعي مهني، دار حضانة نهارية لألطفال، مركز تنظيم األرسة، مركز تدريب، مركز لالتقان 
الحريف، نشاطات مختلفة، مركز للعميان ومكتبة للمكفوفني، دار املنحرفات، مركز توثيق ودراسات، مركز لتأهيل املدمنني 

عىل املخدرات.

لكن أربعة فقط من هذه األنشطة الثالثة عرش تشكل الغالبية العظمى من العقود املشرتكة يف طرابلس. وهذه األنشطة هي: 
مركز صحي اجتامعي )%63.5(، دار حضانة نهارية )%12(، مركز خدمات اجتامعية )%9.2(، مركز معّوقني )%6( وعجزة 
)%3.9(، ويشكل مجموع هذه األنشطة ما نسبته %94.5 من مجموع العقود املشرتكة ومختلف %5.6. وتغيب املشاريع 
وكذلك  واألبحاث  والدراسات  بالتدريب  املتعلقة  وتلك  واملدمنني  االنحراف  لخطر  املعرضون  واألحداث  باملسنني  املتعلّقة 

مشاريع تنظيم األرسة وغريها من املشاريع املمكنة واملتاحة.

ويوجز الجدول الذي ييل توزع هذه املشاريع حسب النشاط يف لبنان ويف طرابلس عام 2010. 

جدول رقم 19: توزع املشاريع حسب النشاط يف لبنان وقضاء طرابلس

النسبةعدد املشاريع يف طرابلس النسبة %عدد املشاريع يف لبنان نوع املرشوع

%1248%15863.5مراكز صحية

%624%3012.0دار حضانة نهارية

%520%239.2مراكزخدمات اجتامعية

%28%156.0مراكز للمعوقني

--%93.6أندية للمسنني

--%145.6مختلف

املجموع
249 نشاطاً

لـ 236 عقد جمعية
100

25 نشاط
لـ22 عقد جمعية

100

املصدر: وزارة الشؤون اإلجتامعية، مصلحة الجمعيات والهيئات األهلية، بيانات 2010

يوجد يف طرابلس 25 عقداً مشرتكاً موقعاً مع 22 جمعية، أي ما نسبته %10 من إجاميل العقود املشرتكة يف لبنان يف العام 
مراكز  اجتامعية و8%  مراكز خدمات  مراكز صحية و%24 دور حضانة و20%  بنسبة 48%  العقود موزعة  2010، وهذه 

للمعوقني.
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توزع العقود عىل املحافظات

يوجد يف لبنان 249 عقداً مشرتكاً موقعاً مع 236 جمعية موزعة عىل املحافظات. ويتبني من الجدول أدناه أن حصة جبل لبنان 
من العقود )%36( هي األعىل وبفارق كبري عن أي محافظة أخرى وتليها محافظة الشامل بنسبة %21 ، ثم محافظة الجنوب 

بـ%17، وتليها محافظتا بريوت والبقاع بـ%10، وأقلها محافظة النبطية بنسبة %6 من العقود.

رسم بياين رقم 6: توزع عقود املشاريع حسب املحافظات لعام 2010

ب�وت 10٪
جبل لبنان 36٪

الش�ل 21٪
الجنوب 17٪

البقاع 10٪

النبطية 6٪

املصدر: وزارة الشؤون اإلجتامعية، مصلحة الجمعيات والهيئات األهلية، بيانات 2010
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توزع العقود عىل أقضية محافظة الشامل

أما عىل صعيد محافظة الشامل وعكار فتتوزع العقود عىل األقضية بحسب عدد الجمعيات وفق الرسم البياين التايل:

رسم بياين رقم 7: توزع عقود الجمعيات حسب أقضية الشامل عام 2010

طرابلس 49٪

زغرتا 13٪

البرتون 11٪

املنية - الضنية 13٪

عكار 9٪

الكورة
5٪

برشي 0٪

املصدر: وزارة الشؤون اإلجتامعية، مصلحة الجمعيات والهيئات األهلية، بيانات 2010

يتبني من الرسم البياين أن حصة طرابلس من العقود )%49( هي األعىل وبفارق كبري عن أي قضاء يف محافظتي الشامل 
وعكار. ييل ذلك قضاءا زغرتا واملنية–الضنية بنسبة %13 لكل منهام، ومن ثم قضاء البرتون بـ %11 وعكار %9 والكورة 5%، 
ويغيب كلياً قضاء برشي حيث ال توجد عقود مع أية جمعية. والالفت للنظر أن حصة محافظة عكار تقترص عىل عقود مع 

4 جمعيات فقط.

حصة مشاريع الجمعيات وفق العقود املشرتكة من املوازنة

تبلغ مساهمة وزارة الشؤون االجتامعية يف مشاريع الجمعيات يف لبنان وفق العقود املشرتكة حواىل 7 مليار لرية لبنانية، 
تستفيد محافظة الشامل من ربع هذه املوازنة )%25.7(، وتبلغ حصة طرابلس من املوازنة املخصصة للعقود املشرتكة 855 

مليون لرية لبنانية أي بنسبة %12.2 من إجاميل املوازنة كام يتبني من الجدول التايل:
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جدول رقم 20: حصة محافظة الشامل وطرابلس من موازنة العقود املشرتكة

املوازنة اإلجاملية
يف لبنان

موازنة الشامل 
)مليون ل.ل.(

نسبة %
موازنة طرابلس 
)مليون ل.ل.(

نسبة %

%12.2 من أجاميل عقود لبنان855 ل.ل. %1.80025.7 ل.ل.7 مليار ل.ل.
املصدر: وزارة الشؤون اإلجتامعية، مصلحة الجمعيات والهيئات األهلية، بيانات 2010

ومن حيث نوع النشاط الذي تقوم به الجمعيات، يتبني من الجدول أدناه أن املراكز الصحية تشكل ما نسبته %45 من 
مجموع موازنة العقود يف قضاء طرابلس وحوايل %30 من العقود تغطي مشاريع دور الحضانة. 

جدول رقم 21: توزع املشاريع واملوازنة حسب نوع النشاط يف طرابلس يف عام 2010

النسبة %مساهمة الوزارة )مليون ل.ل.(النسبة %عدد املشاريعنوع النشاط

%38545%1248مراكز صحية

%26030%624دار حضانة

%17020%520مراكز خدمات اجتامعية

%405%28مراكز للمعوقني

%855100%25100املجموع
املصدر: وزارة الشؤون اإلجتامعية، مصلحة الجمعيات والهيئات األهلية، بيانات 2010

اما نسبة توزيع السكان املقيمني يف أقضية محافظتي الشامل وعكار مقارنة مع حصتها من نسبة العقود املشرتكة والنسبة 
من املوازنة فتظهر من خالل الجدول التايل:

جدول رقم 22: مقارنة الحصة من العقود ومن السكان حسب األقضية يف محافظتي الشامل وعكار

نسبة املوازنة%مساهمة الوزارة )مليون ل.ل.(نسبة العقود %عدد الجمعياتنسبة السكان3القضاء

%85547.5%2249 33.0 %طرابلس

%30017%613 7.3 %زغرتا

%23513%5.4511 %البرتون

%18010%14.7613 %املنية- الضنية

%1508%7.049 %الكورة

%804.5%30.025 %عكار

%0صفرصفرصفر2.6 %برشي

100451001800100املجموع
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يظهر الجدول أعاله أن قضاء طرابلس سّجل النسبة األعىل من السكان ومن نسبة العقود املشرتكة ومن موازنة املحافظتني، 
إمنا الالفت عدم وجود أي عقد يف قضاء برشي. وتبلغ حصة قضاء زغرتا من موازنة املشاريع املشرتكة %17 يف حني أن نسبة 
السكان املقيمني ال تتجاوز %7.3. بينام تبلغ حصة عكار من موازنة العقود %4.5 يف حني أن فيها %30 من سكان املحافظتني.

وتظهر االختالالت يف توزيع العقود من خالل الجدول التايل وهو مبثابة مقارنة بني توزيع السكان املقيمني يف األقضية مع 
حصتها من إجاميل املحرومني ونسبة العقود املشرتكة ونسبة املوازنة:

جدول رقم 23: مقارنة الحصة من العقود ومن السكان ومن املحرومني حسب األقضية يف الشامل وعكار

نسبة املوازنة %نسبة العقود %الحصة من املحرومني5نسبة السكان4% القضاء

 %47.5%49%30.3%33طرابلس

 %14.5%18% 58.4%44.7عكار، املنية-الضنية

%38%33%26.1 %22.3زغرتا، البرتون، الكورة، برشي

100100100100املجموع

رسم رقم 8: حصة أقضية الشامل من املحرومني ومن موازنة العقود املشرتكة يف أقضية الشامل وعكار.

طرابلس عكار، املنية-الضنية زغرتا، البرتون،
الكورة، برشي

نسبة املوازنة

الحصة من املحروم�

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
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من خالل الرسم البياين والجدول أعاله يظهر بشكل واضح االختالل يف توزيع العقود يف قضاء املنية-الضنية ويف محافظة عكار 
حيث تبلغ نسبة األرس املحرومة %58.5 من مجموع األرس املحرومة يف املحافظتني، بينام حصلت عىل %14.5 من مجموع 

العقود يف املنطقة.

وعملياً هناك 3 أقضية إذا استثنينا قضاء برشي )زغرتا، البرتون والكورة( حصلت عىل %38 من إجاميل موازنة الشامل من 
العقود املشرتكة.

مراكز الخدمات اإلمنائية يف طرابلس

أنشئت مراكز الخدمات اإلمنائية اللبنانية التابعة لوزارة الشؤون االجتامعية للقيام باملهام التنموية املحلية التي تعترب من 
املهام األساسية للوزارة التي يجب تعزيزها وتطويرها. تتميّز هذه املراكز بانتشارها عىل جميع املناطق اللبنانية وبارتباطها 
املبارش باملحيط االجتامعي الذي تعمل ضمنه. إن التوزع الجغرايف للمراكز يجعلها عىل متاس مبارش باملجتمعات املحلية، األمر 
الذي يساهم مبعرفة دقيقة للحاجات واألوضاع املعيشية للمقيمني يف محيطها، وعىل ضوء ذلك ميكن للمرشفني عىل املراكز 
وضع تصور وخطة تدخلية لتحسني األوضاع االجتامعية واإلضاءة عىل مجاالت التدخل األكرث إلحاحاً. تقوم مراكز الخدمات 
الصحية  الخدمات  جانب  إىل  اإلمنائية  املشاريع  بعض  بتنفيذ  الحكومية  غري  واملنظامت  الجمعيات  مع  بالتنسيق  اإلمنائية 

والرتبوية والتدريبية واالجتامعية التي تقوم بها داخل املراكز. 

يبلغ عدد مراكز الخدمات اإلمنائية يف لبنان 153 مركزاً موزعني عىل املحافظات وفق الجدول التايل:

جدول رقم 24: توزع عدد مراكز الخدمات بحسب املحافظات / رسم بياين: رقم 9

عدد املراكزاملحافظة

ب�وت

40
45

35
30
25
20
15
10
5
0

جبل لبنان البقاع الجنوب النبطية الش�ل

4بريوت

35جبل لبنان

23البقاع

22الجنوب

42النبطية

27الشامل

153لبنان

املصدر: وزارة الشؤون اإلجتامعية، مصلحة مراكز الخدمات اإلمنائية، بيانات 2010
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يتبني من الجدول أعاله أن محافظة النبطية تستفيد من العدد األكرب من مراكز الخدمات اإلمنائية )42 مركزاً( وتليها محافظة 
للخدمات اإلمنائية ومحافظة بريوت دون الضواحي فتضم 4  جبل لبنان )35 مركزاً(. أما محافظة الشامل فتضم 27 مركزاً 

مراكز، بينام يتقارب عدد املراكز يف محافظتي الجنوب والبقاع بالتتايل 22 و23 مركزاً.

يبلغ عدد مراكز الخدمات اإلمنائية الناشطة يف محافظتي الشامل وعكار 27 مركزاً موزعني بحسب األقضية وفق الجدول 
التايل:

جدول رقم 25: توزع عدد مراكز الخدمات بحسب محافظتي الشامل وعكار/ رسم بياين رقم 10

عدد املراكزالقضاء

طرابلس عكار

12

10

8

6

4

2

0
املنية-الضنية زغرتا الكورة البرتون برشي

3طرابلس

3املنية الضنية

6زغرتا

1الكورة

2البرتون

1برشي

11عكار

27الشامل وعكار
املصدر: وزارة الشؤون اإلجتامعية، مصلحة مراكز الخدمات اإلمنائية، بيانات 2010

يتبني من الجدول أعاله أن قضاء زغرتا يستفيد من نشاط 6 مراكز للخدمات اإلمنائية بينام هناك مركز واحد لكل من قضاءي 
الكورة وبرشي و3 مراكز لطرابلس. يرى رئيس دائرة الشامل ومديرة مركز الخدمات يف التبانة أنه من الرضوري إنشاء مركزين 

جديدين يف منطقة القبة ومنطقة أبو سمرا يف طرابلس نظراً لتميزهام بالكثافة السكانية وبارتفاع نسبة املحرومني.

هناك ثالثة مراكز للخدمات االجتامعية تعمل يف طرابلس موزعة بحسب األحياء يف باب التبانة وساحة النجمة وامليناء وتتبع 
إدارياً لدائرة الشامل. يعمل يف مراكز الخدمات اإلمنائية جهاز إداري ومساعدات اجتامعيات وجهاز طبي وتربوي متخصص. 
يخضع العاملون يف املراكز لدورات تدريبية تنفذها الوزارة للتعريف باملشاكل املستجدة وطرق معالجتها وتنمية مهاراتهم 

التواصلية بهدف دمجهم باملجتمع املحيل وإقامة الرشاكات يف عملية التنمية.
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مراكز الخدمات اإلمنائية يف طرابلس )دراسة حالة(

- مركز الخدمات اإلمنائية يف باب التبانة:

اإلدارية  األمور  يف  يساعدها  املركز  مديرة  إىل  باإلضافة  موظًفا،   17 التبانة  باب  يف  اإلمنائية  الخدمات  مركز  يف  يعمل 
واللوجستية 4 موظفني، وتقوم باإلرشاف وبتنفيذ نشاطات ذات طابع اجتامعي 3 مرشدات مدّربات وذوات اختصاص، 

باإلضافة إىل الجهاز الطبي والجهاز الرتبوي. 

لتلبية حاجات املواطنني،  وتتطلب عمالً تدخلياً مستمراً  التبانة من املناطق املدينية األكرث حرماناً  مبا أن منطقة باب 
يفرتض تكثيف جهود املركز والجمعيات املحلية واملنظامت الدولية وخلق مشاريع تنموية مشرتكة ومتكاملة تهدف إىل 

تحسني الظروف املعيشية للمقيمني يف املنطقة. 

إذا ألقينا نظرة عىل الواقع، نرى أن القسم األكرب من النشاط يف مركز باب التبانة يرتكّز عىل القسم الصحي حيث يتناوب 
6 أطباء عىل معالجة املرىض مقابل بدل معاينة رمزي أو مجاين، ولدى توافر األدوية من وزارة الصحة يتم توزيعها عىل 
املرىض باإلضافة إىل خدمة التلقيح. النشاط الثاين من حيث األهمية يتعلّق برعاية األطفال يف دار الحضانة مقابل بدل 
رمزي. بالنسبة إىل تنظيم الدورات التدريبية فإنها تقترص عىل تدريب عدد محدود من الشبان والشابات عىل األشغال 

اليدوية ودورة حالقة رجايل.

حالياً يتم التنسيق مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وجمعية »تنمية-صحة- بيئة« عىل تدريب عدد من الفتيات عىل 
التي  الربامج  الربنامج من  يعترب هذا  تّم توظيف عدد منهن يف مستشفيات طرابلس.  الصحة االجتامعية، وقد  برامج 
تساهم يف توفري فرص عمل للشابات وللشبان وتساهم يف تحسني اوضاعهم االجتامعية. تعتمد هذه الربامج عىل التمويل 
من جهات غري حكومية وتنتهي فور انتهاء مدة العقد ومصدر التمويل. إن الشح يف تخصيص املوازنات للعمل االجتامعي 

اإلمنايئ يف املناطق يكّبل عمل املراكز ويحد من إنتاجية الجهود املبذولة.

إذا ألقينا نظرة عىل سبيل املثال عىل موازنة مركز الخدمات اإلمنايئ يف باب التبانة لعام 2008 نرى أن: قيمة املوازنة 
العامة تبلغ 300 مليون لرية لبنانية، تتوزع بنسبة %52.6 لدفع الرواتب و%30.4 بدل تعويضات، و11.6 نفقات لوازم 

إدارية. وتم إنفاق ما نسبته %1.8 من املوازنة عىل النشاطات الصحية واالجتامعية والرتبوية.

يف غياب املحّفزات املادية واملعنوية للقامئني بأعامل املراكز من جهة وقلة املشاريع املشرتكة املعروضة من قبل املنظامت 
يحّول  التنموي  العمل  وإدارة  والربمجة  التخطيط  يف  الشخصية  اإلمكانيات  وضعف  أخرى  جهة  من  الحكومية  غري 
مراكز الخدمات اإلمنائية عموماً إىل مراكز صحية وحضانة أطفال وإىل شبه جمعية تقوم بعدد محدود من التدريبات 

واملحارضات التوعوية.
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- مركز الخدمات اإلمنائية يف امليناء

ال يختلف الوضع كثرياً يف مركز امليناء عن مركز التبانة، يعمل يف املركز 13 موظفاً بني إداريني ومرشفني صحيني وتربويني 
ومرشفة اجتامعية واحدة. تشكل أجورهم %53 من موازنة املركز. ويؤكد مدير املركز أن املوازنة املرصودة للمراكز ال 
تلحظ املشاريع التنموية، وتنحرص مسؤولية القيام باملشاريع بدائرة الشامل وبالتنسيق مع وحدة املشاريع التنموية 
يف املركز. أما التخطيط ملرشوع تنموي فيتطلب موافقة اإلدارة املركزية التي تفتقر بدورها للسيولة والنخفاض موازنته، 
وبالتايل يرفض املرشوع. وبالنسبة إىل قيام بدورات تدريبية يتطلب األمر تأمني تكاليف املدّرب من قبل املركز الذي غالباً 

ما يشكو من قلة التمويل.

إذا كان التمويل يشكل العقبة األساسية التي تواجه مدراء املراكز للقيام مبشاريع إضافية، فإن العديد من النشاطات 
ميكن التخطيط لها بالقدرات الذاتية املتوافرة يف املركز وبقرار ذايت محيل. فعىل سبيل املثال، قام مركز امليناء بتنفيذ 
دراسة حول الوضع االجتامعي ملحيط املركز ودراسة املستوى التعليمي لألرس، وبالتايل خطّط ونّفذ دورات محو أمية 
للنساء والفتيات. كام أن العديد من النشاطات املتعلقة بالتوعية عىل الصحة االنجابية قام املركز بتنفيذها، إىل جانب 

عدد من دورات تدريب مهني )تطريز وخياطة، تصفيف شعر، حالقة رجايل..(.
 

- مركز الخدمات اإلمنائية يف النجمة

يعمل يف مركز الخدمات اإلمنائية يف النجمة 6 موظفني، وال يتضمن مرشدات اجتامعيات. النشاط األسايس يرتكز يف املجال 
الصحي حيث تم التعاقد مع أطباء ذوي اختصاص يقدمون الخدمات الطبية مقابل بدل رمزي. يفتقر املركز لعدد من 
األدوية التي تؤمنها وزارة الصحة للمراكز، باإلضافة إىل مركز لحضانة األطفال مجهز تجهيزاً جيداً يستوعب حواىل 40 

طفالً. 

الذي مييز هذا املركز بالرغم من ضآلة إمكانياته هو حامسة موظفيه ومعرفتهم الجيدة ملحيطهم من خالل الزيارات 
املنزلية التي يقومون بها ومتابعة بعض حاالت العنف األرسي باإلضافة إىل القيام بحمالت التلقيح يف املنازل للمتمنعني 

عن الحضور إىل املركز. 

سبق للمركز أن تعاون مع مركز الحركة االجتامعية املحاذي له باحتضان األحداث املحكوم عليهم بالخدمة االجتامعية، 
وقد استقبلوا 5 شبان واحتضنوهم وأمثرت العالقة نوعاً من التحّسن يف سلوكهم وتجاوز املرحلة التي سبق أن مروا بها.
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عدد املستفيدين من مراكز الخدمات اإلمنائية يف طرابلس

بلغ عدد املستفيدين من خدمات املراكز اإلمنائية الثالثة يف طرابلس وامليناء عام 2008، 6628 مستفيداً موزّعني بحسب نوع 
الخدمات كالتايل:

- تقّدم املراكز بالدرجة األوىل الخدمات الصحية للمواطنني من ذوي الدخل املحدود والذين ال يستفيدون من أي ضامن 
يعادل %83.3 من مجموع  ما  أي  الصحية 5517 مستفيداً  األقسام  عام 2008 من خدمات  املستفيدين  بلغ عدد  صحي. 

املستفيدين يف طرابلس. 

- كام تقّدم املراكز الخدمات الرتبوية وقد بلغ عدد املستفيدين منها 95 مستفيداً أي ما يعادل %1.2 من مجموع املستفيدين 
اختزلت بخدمات دور حضانة نهارية، ومل ينظّم صفوف محو األمية أو مخيامت صيفية أو تعليم اللغات األجنبية.

- يف مجال التدريب الحريف واملهني تنظم املراكز اإلمنائية دورات تدريب وندوات تثقيفية ودورات خاصة بالعمل التطوعي، 
وبلغ عدد املستفيدين من التدريب املهني 77 مستفيداً أي ما يعادل نسبة %1.4 من مجموع املستفيدين.

- أما يف برامج القسم االجتامعي فقد اقترص عمل املراكز يف طرابلس عىل تنظيم ندوات طالت 939 مستفيداً 479 منهم 
استفادوا من برامج صحة إنجابية، ويشكل املستفيدون من برامج القسم االجتامعي ما نسبته %14.1 من مجموع املستفيدين 
يف طرابلس. غابت النشاطات املتعلقة بنوادي املسنني، ومل تساهم املراكز يف طرابلس عام 2008 بتنفيذ أي مرشوع إمنايئ مع 

جمعيات أهلية.

ونالحظ من الجدول ومن الرسم البياين أدناه عدم التناسق يف عدد املستفيدين من أنواع النشاطات املعتمدة يف الفروع 
حيث تبلغ نسبة املستفيدين من النشاط الصحي %83.3 من مجموع املستفيدين من الربامج األخرى.

جدول رقم 26: توزع عدد املستفيدين من برامج مراكز الخدمات اإلمنائية يف طرابلس عام 2008 بحسب نوع النشاط

املجموع العاماالجتامعيالرتبويالتدريبالنشاط الصحياسم املركز

211453192652451باب التبانة

223224466742976امليناء

117103001201ساحة النجمة

551777959396628المجموع 

100%14.1%1.4%1.2%83.3النسبة %
املصدر: وزارة الشؤون اإلجتامعية، مصلحة مراكز الخدمات اإلمنائية، بيانات 2008
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الرسم رقم 11: توزع عدد املستفيدين من برامج مراكز الخدمات اإلمنائية يف طرابلس عام 2008 بحسب نوع النشاط

83%

1%
1%

14%

االجت�عي

الرتبوي

التدريب
النشاط الصحي

يربز الطابع الخدمايت لنشاطات مراكز الخدمات التي قد تحّولت إىل مستوصفات صحية تقّدم الخدمات العالجية للمواطنني 
غائبة  تكون  تكاد  التمكيني  الطابع  ذات  النشاطات  بينام  املحيطة.  املنطقة  يف  املقيمني  لألطفال  التلقيح  بحمالت  وتقوم 
بالكامل يف بعض املراكز أو متدنية جداً. ومل يسّجل سوى ما نسبته %1.2 من املستفيدين من الدورات التدريبية ودورات 
التأهيل املهني املنظمة يف املراكز. وبالتايل فقدت مراكز الخدمات طابعها اإلمنايئ وانحرس دورها يف تنمية قدرات املجتمع 
املحيل وتأهيل األرس لتحسني أوضاعهم املعيشية. ومل تستطع هذه املراكز من لعب دور تنسيقي بني الجمعيات العاملة يف 

املحيط الجغرايف نفسه وفرض نفسها كمرجع محوري للعمل االجتامعي والخدمايت والتنموي يف املنطقة.

ويتبني من الجدول أدناه أن جميع املراكز اإلمنائية يف محافظتي الشامل وعكار والتي يبلغ عددها اإلجاميل 27 مركزاً وفرعاً 
تخصص الجزء األكرب من خدماتها للنشاط الصحي. 
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جدول رقم 27: نسبة املستفيدين من برامج مراكز الخدمات اإلمنائية يف طرابلس مقارنة مبحافظتي الشامل وعكار ولبنان 
عام 2008 بحسب نوع النشاط

املنطقة 
الجغرافية

الصحي
النسبة 

%
التدريب

النسبة 
%

الرتبوي
النسبة 

%
االجتامعي

النسبة 
%

املجموع 
العام

النسبة
%

6628100%93914%951%771%551783طرابلس

الشامل 
وعكار

6143684%7461%12952%955813%73035100

444494100%7719717%153513%46821%34726478كل لبنان

تدين عدد املستفيدين

يشري الرسم البياين أدناه إىل تقلّص عدد املستفيدين من برامج مراكز الخدمات اإلمنائية يف طرابلس وامليناء بنسبة %34 تقريباً 
بني عامي 2005 و2008. ويشكو موظفو املراكز من الشح يف املوازنة املخصصة للمراكز، بحيث تصل أحياناً إىل عدم التمكن 
من رصف رواتب املوظفني )6 أشهر بدون رواتب عام 2010( فيتم اختصار تنفيذ املشاريع املكلفة وتقترص الخدمة عىل 

القطاع الصحي والرتبية الحضانية وبعض الندوات.

رسم رقم 12:عدد املستفيدين يف طرابلس من مراكز الخدمات اإلمنائية يف السنوات 2008-2007-2006-2005
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عدم التناسب بني عدد املستفيدين وعدد سكان القضاء

بلغ عدد املستفيدين يف محافظتي الشامل وعكار 73035 مستفيداً توزعوا عىل 14 مركزاً رئيسياً و13 فرعاً، ويتبني من الجدول 
أدناه أن توزع املستفيدين ال يتناسب وعدد سكان املنطقة التي يفرتض أن تغطيها مراكز الخدمات اإلمنائية وخصوصاً يف 
قضاء طرابلس حيث تبلغ نسبة السكان %33 من عدد سكان محافظتي الشامل وعكار، ويشّكل عدد املستفيدين %10 من 

مجموعهم يف املحافظة.

جدول رقم 28: نسبة توزع املستفيدين عىل مراكز الخدمات يف محافظتي الشامل وعكار

نسبة السكان/ املحافظةالنسبة %عدد املستفيدينالقضاء

73531033قضاء طرابلس

4671714.7قضاء املنية الضنية

24096337.3قضاء زغرتا

140127قضاء الكورة

205535.4قضاء البرتون

115322.6قضاء برشي

314374330محافظة عكار

73035100100محافظتا الشامل وعكار

إذا اعتربنا أن عملية التنمية املحلية تتطلب وضع رؤية وأهداف وتضافر جهود تشاركية بني جميع مؤسسات املجتمع املحيل 
لوضع برامج مستمرة ليك تنجح يف إحداث التغيري املرغوب، فإن مراكز الخدمات اإلمنائية مل تأخذ حتى اآلن الدور الناظم 
واملحوري يف مناطق تواجدهم ومل تنجح يف القيام بدوراملستقطب واملرجع الرئييس للجهات الناشطة يف املجال التنموي. مع 
العلم أن من املهام املنوطة بها االتصال باألرس املتواجدة يف محيطها الجغرايف ودراسة احتياجاتهم وتكوين ملف شامل عن 
املشكالت األكرث شيوعاً ووضع خطط ملعالجتها واقرتاحات للتدخل وعرضها عىل الجهات املعنية واملهتمة. باإلضافة إىل القيام 
باملشاريع التوعوية ذات الطابع الصحي والرتبوي واالجتامعي والقيام بالتواصل وإنشاء رشاكات مع الجمعيات املتواجدة يف 

املحيط للتنسيق فيام بينها لتنمية املجتمع املحيل.

الطاقات  من  االستفادة  يجعل  االجتامعية  الشؤون  وزارة  يف  املختلفة  واملراكز  واملشاريع  القطاعات  بني  التنسيق  عدم  إن 
املوجودة متدنية جداً، كام أن عدم اعتبار مراكز الخدمات اإلمنائية التي هي عىل متاس مبارش باملجتمعات املحلية، كوحدات 
أساسية يف املناطق وكممر إالزامي للقيام باملشاريع التنموية وإعطائها الصالحيات واإلمكانيات للتخطيط والتنسيق وإقامة 

الرشاكات مع الهيئات املحلية، يجعل هذه املراكز تتحول إىل مستوصف خريي وإىل دار حضانة.
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برنامج تأمني حقوق املعوقني 

األشخاص ذوو اإلعاقات

من  العديد  هناك  أن  املالحظ  ومن  لبنان،  يف  االجتامعية  الشؤون  وزارة  من  معوق«  »بطاقة  عىل  معّوقا50ً  حصل77881 
األشخاص مل يتقدموا لطلب البطاقة أو انهم مل يببادروا إىل تجديد بطاقتهم بسبب عدم حصولهم عىل الخدمات أو بسبب 
املامطلة يف تأمني حقوقهم املقرّة يف القانون 220\2000. بلغ عدد حاميل البطاقة من طرابلس وامليناء 1579 معّوقاً ما نسبته 

%2 من مجموع حاميل البطاقات يف لبنان، موزعني حسب نوع اإلعاقة عىل الشكل التايل:

جدول رقم 29: التوزيع حسب نوع اإلعاقة لحاميل بطاقة املعوق حسب نوع اإلعاقة

النسبةعدد املعوقني يف لبنانالنسبةعدد املعوقني يف طرابلسنوع اإلعاقة

%4294555%91057.63حركية

%2176928%40025.33عقلية

%70899%17811.27سمعية

%60788%915.76برصية

157910077881100املجموع

ميثل حاملو البطاقات %0.6 من مجموع سكان طرابلس. أما بالنسبة إىل أنواع اإلعاقات وأسبابها فتبني أن اإلعاقة الحركية 
األقارب،  وبزواج  ووراثية  بعوامل صحية  وترتبط عموماً  العقلية )25%(  اإلعاقة  وتليها  انتشاراً  األكرث  والشلل )%58( هي 
وتشكل العوامل الصحية الطارئة أو الوراثية السبب الرئييس لإلعاقات وهي غالباً بسبب اإلعاقات الحاصلة منذ الوالدة أو 

املرض. 
 

أنشئت يف وزارة الشؤون االجتامعية مصلحة خاصة تعنى بشؤون املعوقني وتقوم برعاية وتأهيل وتعليم أشخاص معوقني 
يف مؤسسات متخصصة متعاقدة مع الوزارة حسب االعاقات التالية: حركية، عقلية، سمعية، برصية، الشلل الدماغي وتعدد 

اإلعاقات.

تأمني  تابع لربنامج  الوزارة 1579 بطاقة ملعوقني مقيمني يف طرابلس وامليناء وذلك بإرشاف فريق طبي متخصص  أصدرت 
حقوق املعوقني، %63 منهم ذكور و %37 إناث. يستفيد حاملو البطاقة من االستشفاء عىل نفقة وزارة الصحة %100، كام 

50- املصدر: وزارة الشؤون االجتامعية - برنامج تأمني حقوق املعوقني. هذه األرقام ليست نتيجة إحصاء شامل إمنا تجمع مبناسبة تسليم بطاقة 

املعوق الشخصية بناًء لطلب الشخص الذي يطلبها.
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ميكنهم الحصول عىل املعينات من مركز »منتدى املعاقني« وهو جمعية متعاقدة مع وزارة الشؤون لتوزيع املعينات من 
كرايس، عكازات، عيص، أحذية طبية..إلخ.

املؤسسات  من  عدد  مع  سنوية  عقود  إبرام  خالل  من  األهيل  القطاع  مع  رشاكة  سياسة  االجتامعية  الشؤون  وزارة  تتبع 
املتخصصة املوزعة عىل مختلف األرايض اللبنانية. بلغ عدد املؤسسات املتعاقدة يف طرابلس وامليناء 6 مؤسسات تؤمن الرعاية 
لحوايل 461 معوقاً من مختلف أنواع اإلعاقات وهم: فيستا طرابلس، العزم والسعادة، أصدقاء عند الحاجة، جمعية الشباب 
والهيئات  الجمعيات  مصلحة  إطار  يف  املشرتكة  العقود  ومن خالل  املعاقني.  ومنتدى  االسالمية  النسائية  الرابطة  االسالمي، 

األهلية: املشاريع املشرتكة، تتعاقد الوزارة مع جمعيتني هام فيستا ومنتدى املعوقني مببلغ سنوي وقدره 40 مليون ل.ل.

من املشكالت البارزة التي تواجه املعوقني لدى التقدم للحصول عىل الخدمات التي هي مبثابة حق لهم، هي مسألة االستشفاء، 
إذ غالباً ما تحاول املستشفيات الخاصة رفض استقبال حاميل البطاقة بالرغم من أن القانون فرض عليهم استقبالهم ووزارة 
الصحة مكّفلة بتغطيتهم بشكل كامل. إال أنه ال يوجد قانون يلزم مبوجبه أصحاب املستشفيات الخاصة معالجة املعوق. 
طرحت هذه املشكلة عىل بساط البحث ومتّت بلورة فكرة إنشاء صندوق تعاضد يستفيد منه املعّوقون، وتم »وضع مسودة 
العام  خالل  للتنفيذ  قابلة  لتصبح  الالزمة  واملراسيم  القوانني  إلصدار  املختصة  الجهات  عىل  تعرض  أن  عىل  قانون  مرشوع 

.51»2008

املؤسسات منذ 2005، فتضطر  للمعوقني من خالل  املعينات  لتقديم  تتعلّق بعدم وجود موازنة مخصصة  الثانية  املشكلة 
الوزارة إرسال الوثائق إىل وزارة املالية كسلطة وصاية ليك ترسل األموال. أما مؤسسات الرعاية فال تعاين من هذه املشكلة، إذ 
تسري املعامالت بالروتني اإلداري وتخصص لها موازنة 35 مليار ل.ل. سنوياً، بينام املوازنة املخصصة للمعينات ترتاوح بني 3 و4 

مليارات وتعترب رئيسة مصلحة شؤون املعوقني أن املبلغ غري كاٍف ويجب زيادته إىل الضعفني عىل أقل تقدير.

يتّم حالياً اإلعداد ملرشوع دعم الدمج املدريس والتدخل املبكر عند األطفال املعوقني، بتمويل من وكالة التعاون اإليطالية يف 
لبنان مبليوين دوالر ملدة سنتني، إمنا اإلجراءات التنفيذية تسري ببطء شديد ومل تتفّعل جدياً حتى كتابة هذا التقرير.

األحداث يف نزاع مع القانون 

النسبة من خالل  القانون، وتبدو  نزاع مع  الذين هم يف وضعية  لالنحراف واألحداث  املعرّضني  الشباب  يربز هنا موضوع 
اإلحصاءات أنها مرتفعة جداً يف طرابلس، إذ سّجل يف »مركز جمعية االتحاد لحامية األحداث يف لبنان« من تاريخ 2010/1/1 
ولغاية 2010/10/1، ما يقارب 750 ملفاً تتعلق بقارصين وقارصات من منطقة الشامل، حواىل %70 منهم من سكان طرابلس 
طلب الحامية والجنحة والجناية واملخدرات وغريه52. وبحسب مكان اإلقامة يتبني أن غالبية  القضايا بني  وعكار، وترتاوح 

أصحاب امللفات من أبناء طرابلس تقيم يف املناطق األكرث فقراً كأحياء: باب التبانة وباب الرمل والقبة والسويقة وامليناء.

51- التقرير السنوي لوزارة الشؤون االجتامعية للعام 2007 ص 51.

52- مقابلة مع املساعدتني االجتامعيتني يف »جمعية االتحاد لحامية األحداث« يف لبنان اآلنسة عال ياسني واآلنسة إيليان بطرس.
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ويف توزع األحداث حسب املحافظات عام 2006 سّجلت أعىل نسبة يف محافظة الشامل53 كام يظهر الجدول التايل: 

توزع نسبة األحداث املتواجدين يف جناح األحداث يف سجن رومية حسب املحافظات )2006(
رسم بياين رقم 13: جدول رقم 30:    

األحداث %عدد األحداثاملحافظة

جبلب�وت
لبنان

الش�ل البقاع الجنوب بعلبك النبطية عسكرية

35

30
25
20
15
10
5
0

20432الشامل

12720جبل لبنان

8313بريوت

7011البقاع

6410الجنوب

34بعلبك

23النبطية

47عسكرية

639100املجموع
املصدر: وزارة العدل، تقرير »األحداث املخالفني للقانون الصادر عن سجن رومية جناح األحداث« 2006

توزع نسبة القارصات املتواجدات يف مركز املبادرة التابع لسجن رومية حسب املحافظات )2006(
رسم بياين رقم 14:  جدول رقم 31:     

القارصات %عدد القارصاتاملحافظة

جبلب�وت
لبنان

الش�ل البقاع الجنوب بعلبك النبطية

35

30
25
20
15
10
5
0

422الشامل

738جبل لبنان

16بريوت

317البقاع

16الجنوب

00بعلبك

211النبطية

18100املجموع
املصدر: وزارة العدل، تقرير 2006

53- تقرير »األحداث املخالفني للقانون الصادر عن سجن روميه جناح األحداث« 2006، املوقع االلكرتوين لوزارة العدل.
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يف  العدل  لبنان« يف قرص  األحداث يف  لحامية  االتحاد  مكتب »جمعية  ووفق سجالت  والشامل  أما عىل صعيد طرابلس 
طرابلس فيتبني أن معظم األحداث اصحاب امللفات من عمر 15 سنة وما دون يرتكبون جنحاً، أما الذين يبلغون 16 و17 
سنة فترتاوح ارتكاباتهم بني جنح وجنايات. علامً أن مجموع األطفال من الفئة العمرية 15-19 يف شامل لبنان يشكلون ما 

نسبته %10 من مجموع سكان املنطقة.

أظهرت السجالت املدّونة أن جرم الرسقة يحتل املرتبة األوىل، وقد سجل ارتفاع بنسبة جرائم الرضب واإليذاء ومحاولة القتل 
والطعن بسكني ممنوعة.

أما من ناحية جنسية املخالفني فترتاوح نسبة غري اللبنانيني بحسب السنوات بني %19 و%14 من مجموع األحداث 
املخالفني، وغالبيتهم من التابعية السورية والفلسطينية ومكتومي القيد.

نسبة مرتفعة يف عامي 2009  يزداد سنوياً، وقد سّجلت  للقانون  املخالفني  األحداث  أعداد  أن  أدناه  الجدول  ويتبني من 
و2010، األمر الذي يشري إىل الغياب شبه الكيل ملعالجة مشكالت األحداث أو إىل عقم التدخالت املنّفذة.

جدول رقم 32: عدد امللفات واألحداث املخالفني للقانون يف الشامل املسجلني يف مكتب »جمعية االتحاد لحامية األحداث« 
يف طرابلس54

ملفات الحاميةعدد اإلناثعدد الذكورعدد القارصينمجموع الدعاوىالسنة
6 1999351433
72000383497

20066077236992417

20076408287943411

20086217597273227

20097619088783014

75011لغاية 2010/10
املصدر: مكتب »جمعية اإلتحاد لحامية األحداث« يف طرابلس

مالحظة 1: هذه األرقام تعود للسجالت املضبوطة يف املحاكم اللبنانية، وقد يكون هناك عدد آخر غري مضبوط ومل يلق القبض 
عىل األحداث املرتكبني مخالفات قانونية. 

مالحظة 2: تعّذر علينا الحصول عىل جداول امللفات بني عامي 2001 و2005.

54- املصدر: سجاّلت مكتب »جمعية حامية األحداث يف لبنان« - قرص العدل يف طرابلس. يقصد مبلفات الحامية عندما يلجأ إىل محكمة 

األحداث أحد الوالدين أو من خالل إخبار من شخص قريب طالباً الحامية لطفل يتعرّض للعنف املنزيل ولسوء املعاملة.
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يتبني من الجدول أعاله أنه خالل 10 سنوات، ارتفع عدد األحداث املسّجلني يف دعاوى وردت رسمياً إىل محكمة األحداث يف 
طرابلس، من 433 حدثاً عام 1999 إىل 908 أحداث عام 2009، أي تضاعف العدد مرتني. وإذا استمر الوضع كام هو عليه دون 
تدخل رسيع وخطة مدروسة ملعالجة مشكلة انحراف األحداث من املرجح استمرار االتجاه التصاعدي لالرتكابات املخالفة 
للقانون وخاصة أن عدد امللفات املسّجلة يف املحكمة خالل 10 أشهر فقط يف العام الحايل بلغت 750 ملفاً. أما نسبة تكرار 

الجرم للحدث نفسه فال تتعدى %15 من مجموع األحداث املخالفني. 

التدخالت يف مجال حامية األحداث املعرّضني للخطر

تقوم وزارة الشؤون االجتامعية بالتعاقد مع 11 جمعية أهلية عاملة مع األحداث املعرضني للخطر عىل صعيد كل لبنان، 
وتخصص لهذه الجمعيات مبلغ مليار و625 مليون لرية لبنانية من ضمن موازنة الجمعيات املتعاقدة مع الوزارة. من هذه 
الجمعيات مركز واحد داخيل مختلط يستقبل األطفال )أطفال الشوارع( من الفئة العمرية 3-18 سنة يف منطقة جبل لبنان 
- الكحالة )الجمعية االنجيلية اللبنانية(، باإلضافة إىل ثالثة مراكز للوقاية والحامية الداخلية، اثنان منها تعنى بالذكور من 
عمر 7-18 سنة ) جمعية نادر للخدمة االجتامعية املتخصصة - الرببارة، جمعية املربات الخريية-مربة اإلمام الخويئ- الدوحة( 
وواحدة تعنى باإلناث من عمر 12 إىل 18 سنة )راهبات الراعي الصالح-السهيلة(. وتتعاقد الوزارة مع الجمعيات التي تقوم 

بالوقاية النهارية وبإعادة االندماج االجتامعي.
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جدول رقم 33: الجمعيات األهلية العاملة مع األحداث املعرضني للخطر واملتعاقدة مع وزارة الشؤون االجتامعية55

الفئة املستهدفةعنوانهانوع خدمة املركزاسم الجمعية

مركز داخيلالجمعية االنجيلية اللبنانية
جبل لبنان 

الكحالة
أطفال الشوارع – 
مختلط 3-18 سنة

جمعية نادر للخدمة االجتامعية 
املتخصصة

ذكور 7-18 سنةالشامل الرببارةمركز وقاية وحامية داخلية

جمعية املربات الخريية – مربة اإلمام 
الخويئ

ذكور 7-18 سنةالدوحةمركز وقاية وحامية داخلية

إناث 12-18 سنةالسهيلةمركز وقاية وحامية داخليةراهبات الراعي الصالح

مختلط 7-18 سنةطرابلس التبانةمركز وقاية نهاريجمعية يد بيد لخري االنسان

إناث 12-18 سنةالنبعةمركز وقاية نهاريدار األمل

مختلط 5-16 سنةسن الفيلمركز وقاية نهاريدار الطفل اللبناين

مختلط 5-16 سنةسن الفيلمركز وقاية نهاريليبامي أصدقاء العائلة

مختلط 7-18 سنةرويساتمركز وقاية نهاريراهبات الراعي الصالح

الحركة االجتامعية
مركز إعادة االندماج 

االجتامعي
عدة فروع طرابلس 

ضمنها
ذكور

مؤسسة األب عفيف عسريان
مركز إعادة االندماج 

االجتامعي
عدة فروع

طرابلس ضمنها
ذكور

املصدر: وزارة الشؤون اإلجتامعية، دائرة األحداث 2010

لقد تبني أن 9 جمعيات تقدم الخدمة النهارية. أما بالنسبة إىل مؤسسات الرعاية العادية املنترشة يف لبنان فقد تبنّي أنها 
تضع رشوطاً تعجيزية الستقبال األحداث املحّولني من السلطة القضائية لرعايتهم وللعمل عىل إعادة إدماجهم يف املجتمع. 

أما يف منطقة طرابلس فتتعاقد وزارة الشؤون االجتامعية مع »جمعية يد بيد لخري طرابلس« ضمن برنامج الوقاية النهارية 
لألحداث املعرضني للخطر، ومع »الحركة االجتامعية« و«مؤسسة األب عفيف عسريان«.

55- سجالت وزارة الشؤون االجتامعية.
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العمل مع األوالد املخالفني للقانون – )دراسة حالة(

تقوم مصلحة األحداث يف وزارة العدل بالتعاون مع رشكاء يف القطاع األهيل بتأمني مصلحة الطفل املعرض للخطر أو 
املخالف للقانون. ويتبني من الجدول التايل أن هناك خمس جمعيات تتعاون مع وزارة العدل اثنتان منها تتعاون أيضاً 

مع وزارة الشؤون االجتامعية.

جدول رقم 34: رشكاء مصلحة األحداث يف وزارة العدل من القطاع األهيل56

النشاطاسم الجمعية

متابعة الحدث قضائياًجمعية االتحاد لحامية األحداث يف لبنان

اندماج يف املجتمعمؤسسة األب عفيف عسريان

متابعة تدبري العمل للمنفعة العامةالحركة االجتامعية

متابعة نفسية واجتامعية ألطفال ضحايا جرم جزايئاملركز الطبي النفيس

Arc-en-ciel )تدريب مهنيأركان سيال )قوس قزح

املصدر: وزارة العدل، مصلحة األحداث

الصلح  وسامي  نقاش  ألفرد  الرئيسني  يد  عىل   1936 العام  يف  لبنان«  يف  األحداث  لحامية  االتحاد  »جمعية  تأسست 
والربوفسور فيليب بيانيك واألب أندريه لوجيبيسل. وهي »جمعية ذات منفعة عامة تعمل ملصلحة األحداث الذين 
يشكون من اضطرابات أخالقية أو مصاعب مع محيطهم أو هم عىل خالف مع العدالة واألنظمة والقوانني ويحتاجون 
بالتايل إىل مراقبة ووقاية وعناية«. )النظام الداخيل للجمعية(. وتّم تكليف الجمعية من قبل الحكومة لتأمني الخدمة 
االجتامعية لدى محاكم األحداث ودرس ومعالجة قضايا الوقاية من األخطار وإصالح األحداث وذلك مبوجب املرسوم 

االشرتاعي رقم 119 تاريخ 16 أيلول 1983 املتّمم بالقانون رقم 182 تاريخ 22 كانون األول 1992. 

تؤمن الجمعية أعباء الرعاية االجتامعية لدى محاكم األحداث يف جميع محافظات لبنان، ويفرض القانون وجوباً حضور 
مندوبة من الجمعية يف املحاكامت تحت طائلة البطالن. كام تقوم الجمعية بالعمل مع األوالد املعرّضني لخطر االنحراف 
أو املهددين يف صحتهم وسالمتهم وأخالقهم وظروف تربيتهم وبخاصة من هم ضحية لسوء املعاملة. وقد يتم التعامل 
مع هذه الحاالت بالطرق القانونية أي بتكليف من املحكمة، كام ميكن أن مير فقط عرب مكتب الجمعية بناًء عىل طلب 

القارص أو أحد ذويه.

كونها جمعية شبه رسمية متعاقدة مع وزارة العدل يأخذ مندوبوها لهم مكاتب يف قصور العدل، وتتواجد يف محكمة 

56- املوقع االلكرتوين لوزارة العدل يف لبنان، مصلحة األحداث.
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األحداث يف طرابلس )الشامل( ثالث مندوبات يدرسن جميع امللفات ويواكنب الحدث منذ لحظة توقيفه ويساعدنه 
قضائياً وقد سبق أن ذكرنا أن هذه الجمعية درست خالل النصف األول من عام 2010 حوايل 750 ملفاً قضائياً تتعلق 

بقارصين وقارصات من محافظتي الشامل وعكار.

األحكام القضائية الصادرة

يعرض الجدول التايل، خالصة األحكام القضائية الصادرة عن أحداث مخالفني للقانون عام 2008

جدول 35: أنواع األحكام الصادرة بحق األحداث يف محكمة األحداث يف طرابلس عام 2008

األحكام الصادرة بحق األحداث عام 2008 يف طرابلس

عدد األحداثنوع الحكم

44العمل للمنفعة العامة

66املراقبة

54معهد اإلصالح والتدريب

50غرامة

56سجن

46إبطال تعقبات وبراءة

7إحالة للنيابة العامة

1رّد االعرتاض 

املصدر: »جمعية اإلتحاد لحامية األحداث يف لبنان« مكتب طرابلس

أما أهم املالحظات عىل تنفيذ األحكام فهي:

- ال يوجد يف منطقة الشامل إصالحية، فتضطر املحكمة إلرسال القارص إىل اصالحية يف جبل لبنان، بعيداً عن األهل الذين 
يكابدون املشقات لزيارته فتتباعد فرتات الزيارة.

- معهد اإلصالح والتدريب ال يستوعب األعداد امللحقة به.
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أما العمل للمنفعة العامة فيعترب من اإلجراءات األكرث نجاحاً إىل اآلن، ومن رشوطه اعرتاف الحدث بخطئه والتعبري عن 
الندم، وترتجم هذه الرشوط بطريقة إيجابية. ترتاوح الخدمة بحسب الجنحة بني 25 ساعة و100 ساعة عمل. تتعاون 
املعوقني  وجمعيات  والبلديات  املدين  والدفاع  االجتامعية«  »الحركة  مع  لبنان«  يف  األحداث  لحامية  »االتحاد  جمعية 
واملستوصفات ودار املسنني واملستشفيات ومراكز الخدمات اإلمنائية لتنفيذ أحكام العمل للمنفعة العامة، ويتم اختيار 

الخدمة وفق الجناية التي ارتكبها الحدث بحيث يشعر جدياً بفداحة عمله وينأى عىل نفسه تكراره.

واالجتامعي  النفيس  الدعم  لهم  وتقدم  السجن  من  خروجهم  فور  الشامل  يف  األحداث  االجتامعية«  »الحركة  تتابع 
مع  بالتنسيق   ،2006 عام  منذ  تقوم  الحركة  أن  كام  البلدّيات.  مع  بالتعاون  يحتاجونها  التي  القانونية  واالستشارات 
»االتحاد لحامية األحداث يف لبنان«، مبتابعة األحداث خالل تنفيذهم حكم »العمل للمنفعة العامة« وهو تدبري بديل 
عن عقوبة السجن. يحّمل الحدث مسؤولية عمله املخالف للقانون، فيسعى إىل التعويض عن خطئه من خالل تقديم 
خدماته يف إحدى املؤسسات العامة أو مؤسسات املجتمع املدين. وقد بنت الحركة االجتامعية شبكة عالقات تضّم مئة 
البديل تسهيالً  التدبري  ورشيكني من مؤسسات عامة وجمعيات وبلديات، 49 منها يف منطقة الشامل، ينّفذ األحداث 

إلعادة اندماجهم يف املجتمع57.

بدأت مؤسسة األب عفيف عسريان حديثاً العمل يف منطقة الشامل ضمن برنامج االندماج االجتامعي. 

الصعوبات التي تواجه عمل املساعدات االجتامعيات يف طرابلس

كرثة  ثالث، هو  األحداث يف طرابلس، وعددهن  العامالت يف جمعية حامية  االجتامعيات  املساعدات  تواجهه  ما  أكرث  من 
الدعاوى املقّدمة إىل قرص العدل واتساع املنطقة الجغرافية التي يجب تغطيتها والتي تضم محافظتي الشامل وعكار، حيث 
يعجزن أحياناً كثرية عن تلبية االستدعاءات إىل قصور العدل يف املناطق وبخاصة يف منطقة عكار، األمر الذي يتطلب زيادة 

أعداد املساعدات االجتامعيات وإقرار الفصل بني املحافظتني يف جميع املجاالت.

أما عىل صعيد العمل االجتامعي مع األحداث وأرسهم، وخاصة يف املناطق الشعبية واألكرث فقراً، فتربز مشكالت تتعلّق بالبيئة 
االجتامعية واملحيط الذي يعيش فيه الحدث. فمحاوالت اإلصالح والتوعية واملتابعة للحدث يف بيئته واإلجراءات القانونية 
املتخذة بحقه لن تثنيه عن إعادة الكرّة وارتكاب الجنحة ذاتها. من املربرات التي يعطيها الحدث أن »ابن هذه املنطقة ال 
ميكنه التجوال دون أن يحمل سكيناً يف جيبه ليك يحمي نفسه من اآلخرين«. ويف غياب املؤسسات االجتامعية التي تعنى 

بالقارصين الجانحني ال ميكن متابعتهم يف مناطقهم والتوصل إىل التعديل املطلوب يف سلوكهم. 

يف مجال طلب الحامية لطفلة أو طفل يتعرّض للعنف واألذية، تعجز الجمعية عن إيجاد مأوى فوراً للحاالت الطارئة، فتحتار 
املكان  يتوافر  )املنزل( وال  تعّنفه  التي  بيئته  إىل  املعّنف  إعادة  إذ ال ميكنهن  به،  القيام  االجتامعيات مبا ميكن  املساعدات 

57- منشورات الحركة االجتامعية، مركز طرابلس.
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املناسب إليوائه وتقديم الدعم املعنوي والنفيس والتعليمي له، فتضطر الجمعية إللحاق الحدث يف سجن األحداث. كام أن 
بعض الجمعيات تحاول »الحفاظ عىل سمعتها« وصورتها الخارجية وتعلن جهاراً أنها ال تستقبل فتاة أو قارصاً معتدى عليه 

مربرًة قرارها باحتامل نقل التجربة ألطفال املؤسسة وهو قرار ملصلحة األكرثية.
 

هناك العديد من الجمعيات يف لبنان، وال تزال تنشأ جمعيات أخرى، إمنا ال يفّكر أحد بإنشاء جمعية تعنى بهؤالء املعّنفني 
واملعرّضني للخطر إلنقاذهم وإنقاذ طفولتهم، وال يوجد قانون يلزم جمعية ما باستقبال الحاالت الصعبة. 

التبليغ واإلخبار عن سوء املعاملة من قبل الجريان واألهل والقاطنني يف الحي، فتلبي  تجدر اإلشارة هنا إىل ازدياد حاالت 
املساعدات االجتامعيات الطلب ويعملّن عىل تقّص الحقيقة وتقديم التقرير للمحكمة املختصة. من املفارقة أن املستشفيات 
امللزمة بتبليغ السلطات عن حاالت العنف مل تتقدم باإلبالغ عن أي حالة عنف عىل قارص، وكذلك من الالفت أن املدارس 
واملؤسسات التعليمية التي من املفرتض أن تالحظ آثار العنف الجسدي والنفيس عىل الطفل ال تقوم بالتبليغ عنها. ال توجد 
آلية أو شبكة اتصال لحامية الطفل يف بيئته ومن بيئته، فاملؤسسات املعنية بحاميته تفتقد إىل التواصل فيام بينها، وهو الدور 

الرئييس الذي يجب أن يقوم به املجلس األعىل للطفولة.

تقول رئيسة دائرة حامية األحداث يف وزارة الشؤون االجتامعية إن الوزارة مسؤولة عن تقديم خدمة األحداث إمنا تقوم 
لكنها ال متتلك  الراعي  الدور  الوزارة  العقود، وتلعب  املعتمدة هي عن طريق  الوحيدة  القطاع األهيل، والطريقة  بها عرب 
االمكانيات الكافية املخصصة ملعالجة هذا املوضوع. نشري هنا إىل رضورة تفعيل وتعزيز مؤسسات الرعاية املتخصصة ودائرة 

حامية األحداث ورعاية املعرضني وتأهيلهم. 

املشكلة  لتفاقم هذه  اآليلة  املعرضني لالنحراف بحاجة إىل دراسة معّمقة ملعرفة األسباب والظروف  إن موضوع األحداث 
ولوضع برامج التدخل ذات الطابع الوقايئ أوالً ومن ثم اللجوء إىل برامج متخصصة لرعاية األحداث وتشجيع املجتمع األهيل 
الحتضانهم وإعادة دمجهم. ال ميكن التغايض عن تفاقم هذه املشكلة، ويجب أن تصّنف من األولويات يف عمليات التدخل 

والرعاية.

التدخالت يف مجال اإلغاثة والتعويضات

التبانة وجبل محسن منذ  القبة وباب  التجارية يف مناطق  السكنية واملؤسسات  باملباين  التي لحقت  إن حجم األرضار 
عام 1975 حتى إعداد هذا التقرير، غرّيت معامل املنطقة بكاملها، فقد تهّدمت أحياء بكاملها وتهّجر ساكنوها. أدى هذا 
التهجري والتباطؤ يف إعادة اإلعامر إىل هجرة السكان األصليني وعدم عودتهم إىل منازلهم وبالتايل حصل تغيري دميوغرايف 

يف املنطقة حيث أصبح الفرز الطائفي واملذهبي أكرث حّدة وخرست املنطقة الطابع التعددي الذي متيزت به تاريخياً.

من ناحية ثانية أّدت األرضار يف املنشآت االقتصادية إىل رضب أسواق باب التبانة منذ السنوات األوىل للحرب األهلية ومل يعمل 
حتى اآلن عىل إيجاد آليات ناجعة إلعادة الدور االقتصادي للمنطقة.
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إن سياسة توزيع التعويضات واملساعدات للمترضرين مل تكن ناجحة يف هذه املنطقة إذ مل تهتم الحكومات املتعاقبة بهذه 
املسألة كام اهتمت مبشكلة التهجري يف مناطق أخرى من لبنان. ومل تدفع الهيئات السياسية املحلية باتجاه وضع سياسة إعامر 
وتأهيل املنطقة املنكوبة لتعيد إليها دورها يف العجلة االقتصادية التي كان ميكن أن تساهم بإعادة حركة البناء واالستثامر 

وتشجع النازحني للعودة إليها، ما خال استثناءات قليلة جداً، وذات نجاح محدود. 

مرشوع إعادة إعامر املنطقة الواقعة بني باب التبانة والقبة يف طرابلس

التبانة والقبة حيث تّم جرف أحياء بكاملها قامت وزارة  الواقعة بني باب  التي طالت مباين املنطقة  الكبرية  نظراً لألرضار 
املهجرين وصندوق املهجرين مبرشوع إعادة إعامر املنطقة والذي تضّمن:58 

- تشييد 65 مبنى سكنياً تؤمن 778 شقة )560 شقة 90 م²، 218 شقة 126 م²(.

- 4 مباين إدارية: مركز للدفاع املدين، مخفر، مستوصف لوزارة الصحة، مركز إلدارة املجمع ملك لوزارة املهجرين.

- تشييد مبنيني تجاريني: يضاّمن 15 محالً تجارياً. اتخذت هيئة الصندوق القرار رقم 2008/416/ه ببيع املحالت عن طريق 
املزايدة.

- 3 مدارس رسمية سلّمت إىل وزارة الرتبية والتعليم العايل.

- ترميم كنيسة ومسجد.

- خدمات عامة وبنى تحتية.

حّددت هيئة الصندوق بقرارها رقم 445/200 تاريخ 2002/7/24 مثن البيع النهايئ:

- للشقة مساحة 90 م² مببلغ 45 مليون ل.ل.، وتكون املساعدة املمنوحة من قبل الصندوق للمكتتب 18 مليون ل.ل. 
تحسم من مثن الشقة.

- للشقة مساحة 126 م² مببلغ 63 مليون ل.ل.، وتكون املساعدة املمنوحة من قبل الصندوق للمكتتب 25 مليوناً و200 
ألف ل.ل. تحسم من مثن الشقة.

58- سجالت الصندوق املركزي للمهجرين.
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وقد بلغ إجاميل املساعدة املمنوحة من قبل الصندوق للمكتتبني لرشاء 778 شقة سكنية يف مرشوع القبة السكني مبلغ 8.8 
مليون دوالر أمرييك. 

ومل ينجح هذا املرشوع »اليتيم« الذي أرادته وزارة املهجرين وصندوق املهجرين منوذجياً، يف تحقيق أهدافه. ذلك ان قسامً 
كبرياً من سكان املنطقة التي شملها املرشوع من مالكني ومستأجرين، فضلوا عدم العودة إليها بحكم استقرارهم يف أماكن 
أخرى خارج طرابلس أو يف أحيائها األخرى األكرث أمناً. كام أن املرشوع غرّي بالكامل من نسيج األحياء يف هذه املنطقة التي 
كانت تتميز بتنوع اجتامعي ومناطقي وطائفي كبري جداً مل يتعرف سكانه إىل الحي الذي عرفوه بل كان مجرد أبنية متشابهة 
دون هوية. وما هو أكرث تأثرياً، هو ان املنطقة نفسها ال تزال تعترب خط متاس مع منطقة األمريكان التي تحولت إىل امتداد 
لجبل محسن، وال تزال مرسحاً ألحداث امنية متواترة بني الحني واآلخر. كام أن بعض األرس املهجرة من املناطق األكرث سخونة 
عىل خط متاس بعل محسن وباب التبانة، قد قامت باحتالل بعض مساكن منطقة مرشوع القبة هذا، ويتعذر اخالؤهم طاملا 

مل يتوافر حل دائم لعودتهم إىل منازلهم األساسية. 

إن هذا املرشوع وساكنيه، هم اآلن مجرد ضاحية فقرية من ضواحي طرابلس، يرجح أن تتحول برسعة بحكم التدهور الرسيع 
إىل ما يشبه مناطق باب التبانة واألحياء الفقرية األخرى، التي ال تتميز عنها حالياً سوى بكون منازلها حديثة البناء وبيضاء، 

ولكن رسعان ما سوف تتهالك وتذوب يف املشهد العمراين املتهالك ملحيطها. 

تعويضات األرضار بني 1975 و1990 يف طرابلس: متييز غري مفهوم

وفق سجالت الصندوق املركزي للمهجرين ووزارة املهجرين حتى تاريخ 2010/2/6، تّم تقديم 8480 طلب ترميم يف منطقة 
طرابلس وأنجز ترميم حواىل 5233 منزالً أي بنسبة %62، وتّم تقديم 1858 طلب إعامر منزل يف منطقة طرابلس وأنجز 
إعامر 112 منزالً باإلضافة إىل 778 منزالً ضمن مرشوع القبة السكني أي ما مجموعه 890 منزالً، أي بنسبة %48 من مجموع 

الطلبات. 

ويشري الجدول التايل إىل عدد األعامل املنجزة من قبل الصندوق املركزي للمهجرين يف طرابلس باإلضافة إىل مقدار املبالغ 
املدفوعة. 
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جدول رقم 36: األعامل املنجزة من قبل الصندوق املركزي للمهجرين ملعالجة األرضار الحاصلة يف طرابلس بني عامي 1975 
و1990 بحسب املناطق59

املجموعإعامرمترضر

عدداملنطقة
مقدار الدفعات 

)مليون ل.ل.(
عدد

مقدار الدفعات 
)مليون ل.ل.(

عدد
مقدار الدفعات 

)مليون ل.ل.(

3781378.8781.03851459.8التبانة

195895.1115.0196910.1التل

149645.8149645.8الحدادين

27125.127125.1الحديد

1144.51144.5الرمانة

60261.260261.2الزاهرية

38.338.3الزاهرية

141534115.0141549.0السويقة

5032005.131367.35342372.4القبة

29116.529116.5املهاترة

1681.61681.6عرش املينا

2511225112.0عرش املينا

1458.11458.1عرش املينا

51226.311122.562348.8املينا 1،2،3

27105.827105.8النوري

32152.232152.2بساتني مينا

14125646.5514125646.55طرابلس

21428894.2731357.021739251.27زيتون

616.430379.536395.9بساتني طرابلس

1239.11239.1امللولة

5.23321.346.71121.337.35.34522.684.02املجموع )مليون ل.ل.(

15.122 892 14.231 املجموع )ألف د.أ.
املصدر: الصندوق املركزي للمهجرين - السجالت

59- سجالت الصندوق املركزي للمهجرين.
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أن القسم األكرب من األرضار التي منيت بها مدينة طرابلس حصلت عىل مرحلتني قبل عام 1986، أما األرضار التي نتجت عن 
املعارك الالحقة فقد تكفلت بها الهيئة العليا لإلغاثة وكانت محدودة نسبياً.

وكخالصة للجدول السابق، فقد تم دفع حوايل 21.3 مليار لرية لبنانية أي حواىل 14.2 مليون دوالر أمرييك لرتميم 5233 
منزالً مترضراً، وحوايل مليار و337 مليون لرية لبنانية أي حوايل 891.5 ألف دوالر أمرييك إلعادة إعامر 112 وحدة سكنية، 

أي ما مجموعه 22.7 مليار لرية لبنانية، أي حواىل 15 مليون دوالر أمرييك لطرابلس. 

الوطني للمهجرين يف طرابلس إلعادة إعامر وترميم ما  املنّفذة من قبل الصندوق  التايل مجموع األعامل  الجدول  ويوجز 
خلّفته األحداث من دمار طوال 25 سنة )1975 – 1990(. ويتبني بعملية حسابية بسيطة أن متوسط تكلفة وحدة الرتميم 

بلغت 2720 د.أ. وتكلفة وحدة اإلعامر بلغت 7960 د.أ. 

جدول رقم 37: جدول عام ملجموع األعامل التي نفذت من قبل الصندوق املركزي للمهجرين يف طرابلس

متوسط تكلفة الوحدة د.أ.مبلغ )ألف د.ل.(مبلغ )مليون ل.ل.(عدد

523321.34714.2312720 مجموع ترميـــم طرابلس

8927960 1121.337 مجموع إعمـار طرابلس 

املجمـوع العام لإلنجـازات 
الكلية يف طرابلس

534522.68415.1232829

املصدر: الصندوق املركزي للمهجرين - السجالت

بينام يتبنّي من الجدول التايل أن متوسط تكلفة وحدة الرتميم يف لبنان 5444 د.أ. وتكلفة وحدة اإلعامر بلغت 16793 د.أ. 

جدول رقم 38: مساهمة الصندوق املركزي للمهجرين يف لبنان من عام 1993 ولغاية 2008/12/31

متوسط تكلفة الوحدة د.أ.مبلغ )ألف د.أ.(مبلغ )مليون ل.ل.(عدد

78054637.365424.9105444مجموع ترميـــــــم لبنان

20000503.781335.85416793مجموع إعمـــــــار لبنان

املجمـوع العــام 
لإلنجـــازات الكلية يف 

لبنان
980541.141.146760.4647759

املصدر: سجالت الصندوق املركزي للمهجرين من املوقع االلكرتوين

ولدى املقارنة بني متوسط التعويض املدفوع للمترضر يف طرابلس مع املتوسط املدفوع عىل مستوى لبنان، يتبنّي أن متوسط 
التعويض الذي رصف للمترضر يف طرابلس يساوي تقريباً نصف متوسط التعويض املدفوع للمترضر يف لبنان.



116

جدول رقم 39: مقارنة ملتوسط املدفوعات لرتميم وإعامر املنزل يف طرابلس بالدوالر االمرييك

النسبة املئويةمتوسط تكلفة الوحدة يف لبنانمتوسط تكلفة الوحدة يف طرابلس

%2720544450ترميم

%79601679347إعامر
املصدر: الصندوق املركزي للمهجرين، السجالت

التقدميات من جهات متعددة إثر أحداث طرابلس 2008 

الهيئة العليا لإلغاثة:

عىل أثر أحداث الشامل التي اندلعت عام 2008 وما ترتب عىل ذلك من أرضار يف ممتلكات املواطنني من منازل ومؤسسات 
تجارية عمدت الحكومة اللبنانية إىل تخصيص مبلغ 10 مليارات لرية لبنانية )حواىل 6.7 مليون دوالر أمرييك( لتأمني نفقات 

معالجة األرضار الالحقة باملواطنني.

وتربع رئيس الوزراء سعد الحريري عرب الهيئة العليا لإلغاثة مببلغ 7.5 مليار لرية لبنانية )5 مليون دوالر أمرييك( مخصصة 
لدفع مساعدات مالية لألهايل الذين ترضروا من جراء األحداث يف الشامل. ويبني الجدول التايل القيمة اإلجاملية للمساعدات 
العليا  للهيئة  املخصصة  الخزينة  الحكومة وسلفة  كٍل من منحة رئيس  قبل  الشامل من  للمترضرين من أحداث  املدفوعة 

لإلغاثة ملعالجة أحداث الشامل:
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جدول رقم 40: إجاميل املساعدات املدفوعة للمترضرين جراء أحداث الشامل 200860

املنطقة
املبلغ املدفوع 
)مليون ل.ل(

املبلغ املدفوع )ألف 
د.أ(

عدد املستفيدين
متوسط الحصة 

الفردية )د.أ(

3.28921928832483جبل محسن

2.47116486682466مرشوع األبنية السكنية

1.87712515222397البقار

1.53810255631821باب التبانة

5303531632168املنكوبني

4883253051066الكواع

4653101991559شارع سوريا

374249763279القبة

252168901868املهاجرين

1971311161130الحارة الجديدة

172114891286الجرس

152101931087امللولة

14496135711سوق الخضار

3221130الزاهرية

11.951796839042041املجموع
املصدر: سجالت الهيئة العليا لإلغاثة

الصندوق الكويتي للتنمية:

وقّدم الصندوق الكويتي للتنمية هبة مبليون ونصف املليون دوالر أمرييك إلزالة مظاهر الحرب من شارع سوريا يف باب التبانة 
ومن شارع املهاجرين يف جبل محسن، استمر العمل فيه من عام 2007 ولغاية عام 2009.

60- املوقع االلكرتوين لرئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا لإلغاثة، تقرير عن أعامل الهيئة العليا لإلغاثة جراء أحداث 2008، 2009/2/5.
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املشاريع االجتامعية 

إىل جانب العمل يف البنى التحتية وتأهيل املناطق األثرية وإصالح املرافق العامة يف األحياء الفقرية التي سبق التطرق 
اإلمناء  إدارته مجلس  توىّل  الذي  املحلية«  التنمية  »مرشوع  اللبنانية من خالل  الحكومة  نظّمت  البحث،  إليها يف منت 
واإلعامر املمول جزئياً عرب قرض من البنك الدويل، والذي هدف إىل تحسني أوضاع الفقراء من خالل مشاريع ذات طابع 
تنموي تقوم بتنفيذها الجمعيات املحلية. تّم تنفيذ 33 مرشوعاً يف مدينة طرابلس وامليناء بقيمة إجاملية 1.355.306 د.أ. 
ساهم مجلس اإلمناء واإلعامر مببلغ 1.257.628 د.أ. والجمعيات املحلية ساهمت مببلغ 97.677 د.أ. وذلك بهدف تعزيز 

الرشاكة بني املجتمع املحيل واملؤسسات الحكومية واملؤسسات الدولية.

استند القيمون عىل املرشوع إىل دراسة ميدانية باملشاركة جرت يف مناطق الفقر هدفت إىل تحديد املشكالت والحاجات 
بدقة ليتم استهدافها من خالل املشاريع التدخلية. وأظهرت الدراسة من خالل استطالع حاجات وأولويات سكان هذه 

املناطق وجود العديد من املشاكل العامة املشرتكة بني جميع مناطق الفقر منها: 

األمية وتدين مؤرشات التعليم، الترسب املدريس وعمل األطفال، الجهل، اإلهامل، سوء التغذية، عدم القدرة عىل تغطية 
التفكك األرسي،  املبكر، الطالق الرسيع،  الزواج  الوالدات،  ارتفاع يف معدل  السكاين،  العالج الصحي، االكتظاظ  تكاليف 
اإلدمان عىل املخدرات والعنف، االنتامء إىل زمر شلل وعصابات تزرع الرعب لدى املواطنني، التهميش، التعصب، رفض 

ونبذ الجوار61. 

بناًء عىل الدراسة، قام الصندوق بتنظيم جملة من التدخالت تستهدف الفئات األكرث حاجة بالتعاون مع املجتمع األهيل 
والجمعيات املحلية. توزعت املشاريع التدخلية عىل الشكل التايل:

- 5 مشاريع لتأهيل وتجهيز مراكز صحية.
- 5 مشاريع لتأهيل وتجهيز مراكز تستهدف النساء.

- 4 مشاريع تستهدف التدريب املهني للمترسبني وللنساء.
- 3 مشاريع تستهدف املعوقني.

- 3 مشاريع لتأهيل مراكز للشباب.
- 2 مرشوعان استهدفا املسنني.

- 2 مرشوعان استهدفا األطفال املعرّضني للترسب.
 - 2 مرشوعان للتنشيط السياحي.

- 2 مرشوعان لحامية البيئة.
- 2 مرشوعان لتأهيل مدرسة ودار حضانة.

- 1 مرشوع واحد لتأهيل ميتم.

61- البحث االجتامعي الرسيع، مرشوع التنمية االجتامعية، مجلس اإلمناء واإلعامر، 2006.
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- مرشوع واحد ترفيهي لألطفال.
- مرشوع واحد اقتصادي، إنشاء سوق السمك. 

اتجاه تحسني  التأثري اإليجايب والتغيري يف  املنّفذة يف طرابلس وامليناء من حيث  تفاوتت نسب االستفادة من املشاريع 
األوضاع املعيشية للسكان وللفئات االجتامعية األكرث عرضة للحرمان. فاملالحظ أنه تّم اختيار مشاريع إفرادية نّفذت 
بشكل مستقل يف أحياء املدينة دون أي رابط فيام بينها. إن عملية التجزئة قلّصت مردود النتائج اإليجابية وأهدرت بعض 
الجهود املبذولة. كان من األجدى وضع تصور لحزمة من التدخالت املرتابطة، تنّفذ يف األحياء ويف بعض القطاعات أو مع 
بعض الفئات. وقد سبق أن تّم التأكيد يف تقرير الدراسة امليدانية التي نّفذت بهدف اختيار املشاريع عىل توصية تفيد 
أنه »من األفضل أن يجري تشكيل لجنة محلية مشرتكة بالتعاون مع اتحاد البلديات والجمعيات املشاركة لإلرشاف العام 

عىل تنفيذ املشاريع« وذلك لضامن تكاملها وترابطها.

- من جهة ثانية استفادت مدينة امليناء يف طرابلس من صندوق التنمية االقتصادية واالجتامعية يف مجلس اإلمناء واإلعامر 
بأربعة مشاريع بلغت كلفتها 560.000 د.أ. وهي مبثابة هبة من االتحاد األورويب وهي: 

األزقة،  وتأهيل  للصيادين وسياحي  إنقاذي  القديم، رشاء مركب  السوق  تأهيل  إعادة  إنشاء مركز معلوماتية سياحية، 
وتحسني إنتاجية القطاع الحريف.

دور املنظامت غري الحكومية يف الحد من الفقر

يف إطار الحد من عاملة األطفال تنظّم الحكومة اللبنانية من خالل وزارة العمل مرشوعاً ملدة سنتني مع منظمة العمل 
الدولية وبالرشاكة مع اتحاد بلديات طرابلس وجمعية الصناعيني واالتحاد العاميل وعدد من الجمعيات األهلية وذلك 
بتمويل إيطايل. ويتكون املرشوع من عدة بنود، وينطلق من بحث ميداين رسيع لوضع قاعدة معلومات حول األطفال 

العاملني، واقرتاح سلسلة من التدخالت. 

مرّت مدينة طرابلس كسائر املدن اللبنانية مبآيس الحرب وعانت ما عانته من الدمار والترشد واليتم والفقر، وما استتبعها 
من تدمري للبنى االقتصادية واملؤسسات الرسمية. كان ملدينة طرابلس تجربة رائدة إبان الحرب يف تنظيم شؤونها الداخلية 
يف غياب كيل ملؤسسات الدولة، وأنشأت لجانها السكانية والصحية والرتبوية ولجان اإلغاثة والتموين، ولجان األمن وغريها 
من اللجان الرضورية الستمرار الحياة، وقامت بتسيري أمورها الذاتية برباعة أبنائها التنظيمية وحّسهم الوطني والتزامهم 
بأمور أبناء مدينتهم. وكانت تجربة التجمع الوطني للعمل االجتامعي منوذجية يف إدارة املدينة بتكافل وتكاتف أبنائها 

وهي تستحق التوقف عندها.
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»بيت الزكاة والخريات«

أمام تزايد أعداد ضحايا األحداث من أرامل وأيتام ومعوقني وعاطلني عن العمل وحاالت اجتامعية صعبة، ومبساعدة »بيت 
الزكاة الكويتي«، تم إطالق »بيت الزكاة« يف طرابلس عام 1983. ويف عام 1991 أعلن بيت الزكاة يف طرابلس ولبنان وقفاً 

خريياً إسالمياً مستقالً، وتّم تعديل االسم بإضافة عبارة الخريات يف العام 2007 ليصبح »بيت الزكاة والخريات«. 

يسعى »بيت الزكاة والخريات« إلحياء فريضة الزكاة وجمع الزكوات والصدقات وتوزيعها ضمن أطر املؤسسات املتخصصة 
التي أنشأها البيت، كام يساهم يف تحقيق األمن االجتامعي والصحي مبعانيه املختلفة62. تنامى دور »البيت« وتعّززت قدرته 
املتعاونة معه واملساِهمة يف متويل مشاريعه  الرسمية  الرسمية وغري  العربية  الجهات  اتصاالته وتعّددت  املادية وتوّسعت 
البحرين،  الكويت، جمعية واحدة من  العربية السعودية، ست هيئات من دولة  الخريية ومنها: أربع هيئات من اململكة 
أربع جمعيات من دولة اإلمارات العربية املتحدة، أربع هيئات من دولة قطر، مؤسسة من األردن باإلضافة إىل جمعيات من 

اسرتاليا وكندا وكوراساوا وماليزيا وأمريكا وبريطانيا وأملانيا واسبانيا. 
يقوم بيت الزكاة والخريات مبشاريع مختلفة تهدف جميعها إىل التخفيف من حدة الفقر ومساعدة املرىض واأليتام والطالب 
واملتدربني والعاجزين واألرس الفقرية. وقد بلغ اإلنفاق عىل األعامل الخريية واإلغاثية التي نفذها البيت منذ نشأته من العام 

1083 ولغاية 2009 حواىل خمسني مليون دوالر أمرييك )49.634.108 دوالرات أمريكية(63. 

نذكر هنا بعض املشاريع املنّفذة يف عام 2009 والتي بلغت كلفتها حواىل ستة ماليني وثالث مئة ألف دوالر أمرييك:

املشاريع الصحية:
- مستشفى الحنان الخريي، استقبل 98.300 حالة.

- مركز الحاج أكرم عويضة الطبي، استقبل حواىل 16.000 حالة.
- املخترب النسيجي ومخترب فحص الجينات الوراثية )D.N.A( وهو متعاقد مع وزارة العدل والنيابة العامة.

املشاريع التنموية:
- مرشوع القرض الحسن، استفاد منه 33 حرفياً ومهنياً.

- مركز التأهيل والتدريب، استفادت من الدورات 50 متدّربة.

املشاريع الرعائية:
- رعاية الطفولة واأليتام، استفاد من الرعاية 5.300 يتيم ويتيمة.

- دعم األرس املتعففة، استفادت منه 660 أرسة.

62- منشورات بيت الزكاة.

63- التقرير السنوي لبيت الزكاة والخريات للعام 2009.
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- تّم إنشاء دار الرب للرعاية االجتامعية؛ يهدف إىل رعاية األيتام ضمن الدار ويتسع ألربعمئة يتيم ويتيمة، بدأ العمل فيه يف 
نهاية سنة 2009 بعدد 100 يتيم.

املشاريع الرتبوية:
- كفالة الطالب الجامعي، استفاد منه 15 طالباً جامعياً.

- املساعدات املدرسية وحقيبة الطالب، استفاد منه 2800 طالب.
يقوم بيت الزكاة والخريات بالعديد من املشاريع األخرى منها: املشاريع االستثامرية والدعوية واملوسمية ومشاريع التنمية 

البدنية والثقافية باإلضافة إىل التدخل يف املشاريع الطارئة.

إن املوازنة السنوية لبيت الزكاة يف طرابلس توازي حواىل ضعفي موازنة وزارة الشؤون االجتامعية يف طرابلس.

صندوق الزكاة

أنىشء صندوق الزكاة يف لبنان يف العام 1984، وهو أحد مؤسسات دار الفتوى، التي تنشط يف املجاالت الخريية، واالجتامعية، 
واإلمنائية، واإلغاثية، بهدف جمع زكوات املسلمني وإيصالها بالرشوط الرشعية إىل مستحقيها ولتخفيف معاناة أهل الفقر 
والحاجة، وتحقيق املجتمع املتكافل واملنتج: يعنى الصندوق عناية خاصة باأليتام ضمن أرسهم ويعمل عىل تنمية املجتمعات 
الطارئة،  واملساعدات  واملرىض،  واألرامل  للعجزة  الدامئة  املالية  املساعدات  كـ:  الحيوية  الربامج  من  العديد  ولديه  الريفية، 
املساعدات املرضية واالستشفائية، واملساعدات العينية، السلة الغذائية، إفطار صائم، لحوم األضاحي، كسوة العيد، البقرة 
الحلوب، القرض الحسن اإلنتاجي، املنح اإلنتاجية، دعم الكتاب املدريس وحقيبة الطالب، دعم الدورات الصيفية القرآنية، 
مؤازرة طلبة العلم الرشعي، دعم املؤسسات واملناطق، مساعدات املساجني، كفالة األيتام. كام يقدم الخدمات الطبية عرب 

مركزه الصحي يف بريوت ملستفيديه وكذلك األرس املحتاجة. 

توزعت عطاءات الصندوق لسنة خلت )من أيلول 2008 إىل آب 2009( وفق ما ييل:
- املساعدات املالية الشهرية: 995 أرسة

- املساعدات االجتامعية: 2264 أرسة
- املساعدات املرضية: 2558 مريضاً

- كفاالت األيتام: 2205 كفاالت
- البقرة الحلوب: 17 أرملة

- دعم الكتاب املدريس: 7550 طالباً.

ل.ل.64 مليارات   9.7 قدره  عام  بإنفاق  مريضاً،   20778 الطبي:  الزكاة  صندوق  مركز  تقدميات  من  استفاد   كام 

64- البيان السنوي السادس والعرشون لصندوق الزكاة بريوت يف 2009/12/01.
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أما يف مدينة طرابلس فقد افتتح مكتب الصندوق التابع لدار الفتوى يف 2009/9/1 ومن الخدمات التي بدأ يقّدمها بحسب 
األولية ، املساعدات االجتامعية لألرس املحتاجة، وتقديم املعونة للحاالت الصحية. وقد استفاد يف تلك السنة من تقدميات 
الصندوق 451 مستفيداً، وتّم رصف 1025 مساعدة مالية نقدية. وتؤكد العامالت االجتامعيات يف مركز الصندوق أن الطلب 
عىل املساعدات كبري جداً بالرغم من حداثة افتتاح املركز. وتسعى اللجنة املحلية لتأمني املوارد ودفع عجلة مساعدة املساكني 

والفقراء إىل األمام.

الجمعيات املحلية

من أجل التعرف إىل واقع الجمعيات األهلية، قامت وزارة الشؤون االجتامعية بالتعاون مع بعض الهيئات واملنظامت الرسمية 
الجريدة  أهمها  عديدة  مصادر  من  جمعها  تم  األهلية  الجمعيات  وعناوين  أسامء  تتضمن  أولية  الئحة  بتحضري  والدولية 
الرسمية وذلك بالعودة إىل إصداراتها األوىل والرجوع بها إىل أيامنا الحارضة مام يجعل الالئحة تتضمن أسامء مؤسسات أو 
جمعيات تم تأسيسها يف مرحلة زمنية متتد من العام 1860 وحتى العام 2005، وتّم التعرف إىل أوضاع هذه الجمعيات من 

حيث التأكد من استمرارية نشاطها أو توقفها عن النشاط. 

تبنّي من هذه الدراسة أن قضاء طرابلس يضم 208 جمعيات، %76 منها جمعيات أهلية، و%6 نوادي، و7 منها جمعيات 
خريجني و4 مراكز أبحاث علمية.، وبعض الجمعيات االقتصادية واملهنية وجمعيات صداقة. ومن حيث نوعها، فإن %31 من 
جمعيات طرابلس هي ثقافية اجتامعية، و%20 منها جمعيات دينية. ويعود تاريخ تأسيس 24 منها إىل ما قبل عام 1949، 
بينام شهدت الفرتة ما بني عامي 1991 و2000 طفرة يف تأسيس الجمعيات حيث حصلت 78 جمعية عىل العلم والخرب يف 

هذه الفرتة. 

من حيث عدد املنتسبني إىل جمعيات طرابلس فقد تّم تحديد نسبة %36 من الجمعيات تضم ما بني 20 و49 عضواً، وحواىل 
%28 منها يفوق عدد أعضائها املئة.

إن هذه النسب املذكورة وأعداد الجمعيات الفاعلة يف طرابلس تدل عىل استعداد أبناء املدينة لالنتظام يف مؤسسات أهلية 
الجهات  اندفاع  غريها هي  تطغى عىل  التي  األبرز  الظاهرة  أما  أبنائها.  بني  والتضامن  التكافل  تضمن  أطر  والعمل ضمن 
تنموي  تربوي، صحي،  ذات طابع رعوي،  تنظيم مشاريع  تعمل عىل  »تنموية«  تأسيس جمعيات  إىل  السياسيني  والزعامء 
وإغايث. تحاول هذه املؤسسات تخفيف معاناة الفئات الفقرية وتقدم املساعدات مبارشة إىل األرس وتضمن بالتايل والءها إىل 
الزعيم ويل نعمتها. من هنا تظهر الصعوبة بإيجاد أطر للتنسيق بني الجمعيات القامئة بحكم املنافسة السياسية بني زعامء 

املدينة. 

سادساً: التدخالت يف القضايا الصحية 

أعيد افتتاح مستشفى طرابلس الحكومي عام 2007 بعد أن تّم تأهيله وإضافة أقسام جديدة اليه بهدف تحويله إىل مستشفى 
جامعي إسوًة باملستشفى الحكومي يف بريوت. يستوعب املستشفى 220 رسيراً، ويعمل حالياً بطاقة 77 رسيراً فقط.
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افتتاح قسم غسيل الكىل عام 2010 ليستوعب 8 أرسّة.

مل تستكمل التجهيزات يف قسم الحروق.

مل يفتتح بنك الدم.
أما قسم الطوارئ فقد تّم تجهيزه إمنا مل يفتتح.

وكذلك قسم القلب والعناية الفائقة مجهزان بأحدث التقنيات ومل يفّعال. 
باإلضافة إىل مخترب الهرمونات املجهز والحديث من نوعه مل ينشط حتى كتابة هذا التقرير65.

افتتحت األقسام العاملة حالياً يف املستشفى بالتدرج الزمني التايل: 
- عام 2006 تّم تجهيز قسم العيادات الخارجية، واملخترب العادي وتصوير األشعة.

- عام 2007 بدأ العمل يف القسم النسايئ والتوليد، وتّم تجهيز قسم العناية الفائقة للمولود حديثاً من قبل مجلس اإلمناء 
واإلعامر.

- عام 2010 بدأ العمل يف قسم الجراحة والعمليات، باإلضافة إىل قسم الطب الداخيل.

بلغ عدد املوظفني وأصحاب االختصاص العاملني حالياً يف املستشفى 218 شخصاً. وتعاين اإلدارة من نقص يف املوظفني علامً أنه 
تم تنظيم مباراة للتوظيف يف املستشفى لحملة البكالوريا واإلجازة والكفاءة التقنية يف االختصاص من قبل مجلس الخدمة 

املدنية ولكن مل يتم استدعاء الناجحني الذين ينتظرون إصدار مرسوم تعيينهم.

أما آلية التعامل مع املريض فتتعلّق بعدد األرسّة الشاغرة الستقباله إذ إن طلبات الدخول مرتفعة جداً واملستشفى ال تستطيع 
تخطي السقف املايل املحّدد لها وهو مليار و800 مليون لرية لبنانية فقط ال غري، علامً أن املريض يدفع %5 من قيمة فاتورة 

االستشفاء. 

إن تطوير املستشفى الحكومي يف طرابلس وتجهيزه بأحدث التقنيات حدث مفيد جداً للفقراء يف املدينة، إمنا التباطؤ بإمتام 
اإلنجازات وبتعيني املوظفني وبافتتاح األقسام املجّهزة، يحرم املدينة من الخدمة االستشفائية الحكومية الوحيدة يف طرابلس، 
إذ أن املستشفى الحكومي اآلخر اورنج ناسو الذي يجري حالياً إعادة تأهيله، وتّم رصد مبلغ 3.157.761 دوالراً أمريكياً إلعادة 
تأهيله )مجلس اإلمناء واإلعامر( مل يبدأ العمل به وهو مغلق إىل أجل غري معروف بحسب أحد املوظفني يف وزارة الصحة. 

وكل هذا اإلهامل يعود ألسباب إدارية روتينية وبريوقراطية.

65- مقابلة مع رئيس القسم اإلداري يف مستشفى طرابلس الحكومي السيدة زينة دئزيل.
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املستوصفات املدعومة من وزارة الصحة

تدعم وزارة الصحة ضمن أنشطة الرعاية الصحية األولية مثانية مستوصفات منها مركزان تابعان لوزارة الصحة مبارشة وهي: 
الكرامة الخريي )ساحة النور(، ابن سينا )التل(، اإلميان الطبي )املينا(، القبة اإلسالمي، طالئع النور )جبل محسن(، السالمة 

الطبي )القبة(، طرابلس املركزي )الزاهرية(، طرابلس الصحي االجتامعي الحريري )أبو عيل(.

جدول رقم 41: نسبة توزع املراكز الصحية واملستشفيات بحسب مناطق جغرافية مقارنًة بعدد السكان واألرس املحرومة.

املنطقة 
الجغرافية

مراكز صحية )الرعاية 
الصحية األولية(

النسبة 
%

مستشفى 
حكومي

النسبة %
نسبة السكان من 

مجموع سكان لبنان %
نسبة األرس 
الفقرية %

30%7%14%87طرابلس

42%21%417%2320الشامل

1121002410010030لبنان
املصدر: وزارة الصحة العامة، ودليل أحوال املعيشة يف لبنان 2004

التغطية االستشفائية

غري مضمونني  طرابلس  من سكان  مؤسسات ضامنة، و66%  عدة  من  بتغطية صحية  يتمتعون  طرابلس  من سكان   34%
صحيا66ً.

تساهم تعاونية موظفي الدولة بـ%85 من كلفة االستشفاء لـ)%13( من املضمونني يف محافظتي الشامل وعكار و)%39( من 
ااملضمونني من القوات املسلحة وعائالتهم. 

بينام يستفيد %48 من املضمونني من الصناديق املرتبطة بالقطاع الخاص، %40 من الصندوق الوطني للضامن االجتامعي، 
%2 الصندوق االختياري، %1 عىل نفقة صاحب العمل، و%4.5 تأمني خاص لحسابه أو من خالل مؤسسة أهلية.

ويلجأ غري املضمونني يف حاالت االستشفاء إىل وزارة الصحة التي تقوم بتغطية استشفاء عدد معني من املرىض يف املستشفيات 
الخاصة وتخصص مبلغاً محدوداً لكل منها وقد يخضع للتعديل يف بعض الحاالت االستثنائية. ولتبيان حجم مساهمة وزارة 
الصحة يف مجال االستشفاء نورد يف الجدول التايل السقف املايل املسموح ملستشفيات طرابلس مقارنة بأقضية الشامل وعكار 
عام 2009، وسنقارنه بجدول توزع عدد األرسّة عىل مستشفيات محافظتي الشامل وعكار وهو التوزيع الذي كانت وزارة 

الصحة تعتمده يف العام 1999 وتخلّت عنه يف العام 2000 ألسباب عملية.

66- تقرير األوضاع املعيشية لألرس 2007.
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جدول رقم 42: قيمة السقف املايل املسموح الستقبال املرىض عىل نفقة وزارة الصحة يف مستشفيات الشامل عام 2009 
ومقارنتها بعدد األرسة التي اعتمدت يف عام 1999

النسبةالسقف املايل عام 2009 )مليون ل.ل.(اسم املستشفى
األرسّة املعتمدة 

عام 1999
النسبة

5.79564اإلسالمي الخريي

1.2298السالم

3.1275املنال

1.8615املظلوم

7848دار الحنان

64شاهني

3.7895النيني

4994البيسار

%10337.5%1709040مجموع قضاء طرابلس

1.9908الكورة

7044الربجي

3.6464الهيكلية

%166%454911مجموع قضاء الكورة

8418الرهبان- زغرتا

6.23724مركز الشامل االستشفايئ

2.00021السيدة زغرتا

%5319%9.07821مجموع قضاء زغرتا

%2810%2.4356البرتون

1.22828سيدة السالم - القبيات

2.65824عكار

4.23616مركز يوسف الطبي - عكار

%9625%8.12219مجموع قضاء عكار

%72.5%1.3893الخري - املنية

42663100275100املجموع الشامل
املصدر: بيانات وزارة الصحة العامة
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النفقات االستشفائية لغري املضمونني يف منطقة الشامل خالل  يتبني لنا أن وزارة الصحة يف لبنان تناولت التوزيع يف دعم 
السنوات العرشة بني عامي 1999 و2009 بطريقة غري مفهومة، إذ ارتفعت مساهمتها يف جميع األقضية بينام انخفضت يف 

قضاءي عكار والبرتون بشكل ملحوظ.

بلغت نفقات االسشفاء يف القطاع الخاص عىل نفقة وزارة الصحة بحسب موازنة الوزارة لعام 2008 مبلغ 256 مليار لرية 
املناطق مقارنة مع حصة محافظتي  نفقتها بني  االستشفاء عىل  الصحة يف  لبنانية. ويف مقارنة بسيطة بني مساهمة وزارة 
الشامل وعكار، يتبني أن حصة املنطقة تبلغ %17 من مجموع اإلنفاق الذي تقدمه وزارة الصحة ملستشفيات لبنان. وتجدر 
اإلشارة هنا إىل أن نسبة غري املضمونني يف محافظتي الشامل وعكار تبلغ %60 بحسب تقرير األوضاع املعيشية لألرس-2007 

ونسبة غري املضمونني يف طرابلس تبلغ %66، بينام املعّدل الوسطي لغري املضمونني يف لبنان يبلغ 55%.

جدول رقم 43: قيمة السقف املايل ملساهمة وزارة الصحة يف مستشفيات الشامل وعكار وطرابلس ولبنان

النسبة %السقف املايل عام 2009 )مليون ل.ل.(املنطقة

%170907مستشفيات طرابلس

%4266317مستشفيات الشامل وعكار

%256000100مستشفيات لبنان
املصدر: وزارة الصحة العامة، بيانات مديرية العناية الطبية

مساهمة وزارة الشؤون االجتامعية يف املجال الصحي

سبق أن أرشنا إىل مساهمة وزارة الشؤون االجتامعية من خالل العقود املشرتكة بتمويل 12 مركزاً صحياً إىل جانب الخدمات 
الصحية التي توفرها مراكز الخدمات اإلمنائية الثالثة املوجودة يف طرابلس. إضافة إىل الخدمات الصحية التي تقدم للمعوقني 

الذين يحملون بطاقة املعّوق ويعالجون عىل حساب وزارة الصحة.

مساهمة بلدية طرابلس يف املجال الصحي

قامت البلدية باستمالك أرض يف ضهر املغر إلنشاء مستوصف خريي مجاين بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية ، وهو بحاجة 
للمتابعة حالياً. 

مساهمة وزارة الرتبية والتعليم العايل يف املجال الصحي

تجدر اإلشارة هنا إىل مساهمة وزارة الرتبية أيضاً يف مجال الصحة املدرسية بالكشف الصحي املبكر عىل األطفال، األمر الذي 
يدخل يف مجال الطب الوقايئ. وسبق أن أرشنا إىل أهمية املعلومات واملعطيات الصحية املسّجلة يف ذاكرة حواسيب الوزارة 
حول صحة األطفال يف جميع املناطق اللبنانية والتي يجب دراستها وتحليل مسارها من أجل التخطيط لوضع سياسات صحية 

علمية يف املناطق. 
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املشكالت البارزة يف قطاع االستشفاء يف طرابلس

- تشري الخدمات املتوافرة يف مستشفيات طرابلس )عرش مستشفيات خاصة ، يضاف إليها املستشفى الحكومي وأورنج ناسو( 
إىل غياب كامل للمستشفيات املتخصصة كمستشفى متخصص للقلب ومستشفى للعيون ومستشفى ملرىض الرسطان وغريها 

من التخصصات.
 

- غياب غرف طوارئ مجهزة بتجهيزات متطورة جاهزة الستقبال الحاالت الحرجة، ومركز للعالج الشعاعي، واالفتقاد ملختربات 
ومعدات حديثة إذ إن بعض الحاالت تستوجب إرسال العينات أو املريض إىل مستشفيات العاصمة لتحليلها وتشخيص املرض.

- الشح يف األرسّة املتوافرة عىل حساب وزارة الصحة تدفع ببعض املستشفيات إىل التمّنع عن استقبال املرىض عىل حسابها 
وغالباً ما يعاين املرىض املعوقون من هذه املشكلة بالرغم من حصولهم عىل البطاقة الصحية.

أنه أدرج يف املخطط اإلمنايئ وكان معداً  الحكومي إىل مستشفى جامعي، رغم  - عدم استكامل عملية تحويل املستشفى 
ومجهزاً الستيعاب 500 مريض ويغطي حاجة املدينة ومنطقة الشامل كلها، إمنا توقف العمل بإنشائه بسبب األوضاع األمنية 
وألسباب مادية. كام مل يفّعل العمل يف مستشفى أورنج ناسو الحكومي رغم القرار بتجهيزه وتأمني الكادر املهني للعمل فيه.

سابعاً: التدخالت الفعلية يف القضايا الرتبوية

إن القضايا األساسية ذات الطابع الرتبوي التي تواجه الفقراء والتي تطرح تحدياً أمام التدخل الحكومي عىل الصعيد الوطني 
تتلخص مبا ييل:

التعليم األسايس والنجاح يف اجتياز  الثالث من  املراحل  إنهاء  الترسب املدريس وإلزامية  1- مسألة االلتحاق املدريس وعدم 
الشهادة املتوسطة ومن ثم االنتقال إىل التعليم الثانوي أو املهني أو إىل سوق العمل.

2- كلفة التعليم / ومجانيته،

3- توفر مقاعد كافية لتعليم األطفال بحسب الفئات العمرية،

4- نوعية التعليم – تأهيل األساتذة،

5- تعليم جيد يوفر فرص عمل ومن أهمها اكتساب املعارف واملهارات الرضورية للمنافسة يف سوق العمل ومنها بشكل 
أسايس التكنولوجيا واللغات األجنبية )االنكليزية بشكل أسايس(.
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1. االلتحاق والترسب املدريس

أظهرت الدراسة الوطنية لألحوال املعيشية لألرس 200467 أن الواقع التعليمي يف لبنان يتسم بنسبة التحاق مدريس عالية يف 
املرحلة االبتدائية، وتشري نتائج الدراسة إىل نسب التحاق تقارب ال 98 يف املئة والـ95 يف املئة عىل التوايل بالنسبة إىل الفئتني 
العمريتني 5-9 سنوات و10-14 سنة، يف حني تنخفض نسبة االلتحاق املدريس إىل ما يقارب الـ70 يف املئة بالنسبة إىل الفئة 

العمرية 19-15.

باستخدام قاعدة بيانات الدراسة الوطنية نفسها عىل مستوى قضاء طرابلس يظهر الجدول التايل نسب االلتحاق املدريس 
بحسب الفئة العمرية يف طرابلس الذين يتابعون الدراسة يف العام الدرايس 2005-2004.

جدول رقم 44: نسبة االلتحاق املدريس بحسب الفئات العمرية يف طرابلس للعام الدرايس 2004- 2005

العدد االجاميلنسبة عدم االلتحاقنسبة االلتحاقالعمر

59824379

610004049

710004049

89824132

99825123

1010004296

119555205

129554627

1387136280

1475255205

1571294627

92851972مجموع فرعي

1670306362

1758426114

1845555537

582501173569985املجموع

8317100النسبة
املصدر: الدراسة الوطنية لألحوال املعيشية لألرس 2004، قاعدة البيانات الخام، 2006

67- الدراسة الوطنية لألحوال املعيشية لألرس 2004 الصادرة عام 2006 عن إدارة اإلحصاء املركزي ووزارة الشؤون االجتامعية وبرنامج األمم 

املتحدة اإلمنايئ ، ص 38.
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رسم بياين رقم 15: نسبة االلتحاق املدريس بحسب الفئات العمرية يف طرابلس للعام الدرايس 2004- 2005.
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املصدر: الدراسة الوطنية لألحوال املعيشية لألرس 2004، قاعدة البيانات الخام، 2006

يتبني من الجدول والرسم البياين أعاله أن نسبة االلتحاق املدريس يف املرحلة األوىل من التعليم األسايس ترتاوح ما بني 98% 
و%100 التي توازي عمر العرش سنوات، إمنا نسبة عدم االلتحاق ترتفع تدريجاً من سن 11-12 بنسبة %5، وهذا العمر يوازي 
الصف الخامس األسايس األمر الذي يؤكد نظرية الترسب املدريس من الصف الرابع األسايس حيث يعاين الطالب من الرسوب 

بعد سلسلة من الرتفيع اآليل يف السنوات الثالث األوىل.

يستمر االنخفاض يف معدل االلتحاق املدريس بنسبة %13 يف عمر 13 سنة الذي يوازي الصف السابع، وتنخفض النسبة بقوة 
للفئة العمرية 14-16 وترتاوح بني 25 و%30 األمر الذي يجعلنا نستنتج أن حواىل %30 من األوالد يف طرابلس مل ينهوا الحلقة 

الثالثة من التعليم األسايس.

أما النسبة األكرب لعدم االلتحاق املدريس فتصل إىل %42 ملن يبلغون 17 سنة من العمر و%55 ملن هم يف عمر 18 سنة. 

إن انخفاض معدالت االلتحاق اإلجاميل يف املرحلتني املتوسطة والثانوية ناتجة عن الترسب املدريس وضعف املتابعة يف هاتني 
املرحلتني وليس عن عدم توافر فرص االلتحاق املدريس.

يف الجدول املقارن أدناه ملعدالت االلتحاق املدريس بني طرابلس ومنطقة لبنان الشاميل مع املعدل الوطني عىل صعيد لبنان 
يتبني أن االلتحاق املدريس يف طرابلس سّجل نسبة أدىن من املعدل الوطني، ومن املعدل عىل صعيد لبنان الشاميل يف جميع 
الفئات العمرية. ويستدعي األمر التوقف ملياً لدراسة ظاهرة الترسب املدريس يف عاصمة لبنان الثانية، ويف بيئة مدينية يتخىل 

ابناؤها بسهولة عن التحصيل العلمي.
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جدول رقم 45: مقارنة لنسبة االلتحاق يف التعليم بحسب العمر يف لبنان ومحافظة الشامل وطرابلس

طرابلسلبنان الشاميللبنانالفئة العمرية

 9-5999999

14-109592.590

19-15716161
املصدر: الدراسة الوطنية لألحوال املعيشية لألرس 2004، قاعدة البيانات الخام، 2006

أسلوب معالجة مشكلتي عدم االلتحاق والترسب املدريس 

يقيض   1998/3/16 تاريخ   686 رقم  قانون  اللبنانية  الحكومة  أصدرت  املدريس  االلتحاق  وعدم  الترسب  مشكلتي  ملعالجة 
بإلزامية التعليم األسايس )الحلقتان األوىل والثانية( يف جميع املناطق اللبنانية، ومد اإللزامية لتشمل الحلقة الثالثة من التعليم 
األسايس )التعليم املتوسط( وتحسني فعالية وجودة التعليم األسايس. إمنا التطبيق الفعيل لهذا القانون مل يرتافق مع إصدار 
مراسيم تنظيمية واجراءات قضائية لتدعيم صفة اإللزام، ومل تتخذ حتى اآلن اإلجراءات العملية لوضع القانون قيذ التنفيذ. 
من ناحية أخرى يجب أن يرتافق هذا اإلجراء مع تعزيز االهتامم باملراحل التعليمية املتقدمة التالية أي التعليمني الثانوي 
)عام وتقني( والعايل وإىل تبني تخطيط قطاعي للرتبية والتعليم يف لبنان يتخطى مرحلة التعليم األسايس ليشمل مراحل 

التعليم األخرى وأنواعه كافة.

يعترب الرسوب واإلعادة من أهم أسباب الترسب املدريس يف املدارس الرسمية وبخاصة يف املناطق الفقرية، إذ مييل األهل إىل 
إخراج أبنائهم من املدرسة لدى تكرار رسوبهم بحجة عدم أهليتهم للتعلم وتغليب فكرة العمل وتعلّم مهنة عند »معلّم«، 
فبالتايل تنشأ مشكلة عاملة األطفال التي بدأت تتفاقم يف طرابلس، وقد تبنّي من دراسة أحوال املعيشة أن %5 من أطفال 

طرابلس التي ترتاوح أعامرهم بني 10 و14 سنة يعملون. 

إن معالجة مسألة الرسوب واإلعادة تتطلب تدخالً منهجياً يف تأمني جودة التعليم وتعديل قرار الرتفع اآليل يف املرحلة األوىل 
لإلرشاد  املدارس  ثابت يف جميع  جهاز  إنشاء  يتطلب  كام   .)2011-2010 العام  يف  تعديله  تم  األسايس )الذي  التعليم  من 
والتوجيه الرتبوي واالجتامعي ملتابعة التالميذ املتعرثين ومواكبتهم يف تحسني أدائهم. إن التدخل الذي تقوم به الوزارة عرب 
جهاز اإلرشاد والتوجيه الرتبوي يقترص عىل تفريغ مدرّسة واحدة فقط يف طرابلس تقوم مبهام التوجيه الرتبوي وتقوم مبتابعة 

جميع التالميذ يف املدارس االبتدائية الرسمية والتي يبلغ عددها 69 مدرسة!!!!. 

الرابع األسايس، إذ تبنّي من خالل  بدأت مؤخراً وزارة الرتبية والتعليم العايل العمل عىل معالجة مسألة اإلعادة يف الصف 
الدراسات األخرية أن نسبة اإلعادة يف هذا الصف بلغت حوايل 68%48 يف املدارس الرسمية بسبب اعتامد مبدأ الرتفيع العايل 

يف مرحلة التعليم األسايس األوىل.. اإلجراء املتخذ يتلخص مبا ييل:

http://www.crdp.org/CRDP/Arabic/ar-statistics/STAT_AR/2009_2010/PDF09_10/Tables_10/Students_10/ -68
Page25_10.pdf
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- إصدار قرار بتوقف العمل بقرار الرتفيع اآليل يف مرحلة التعليم األسايس

- العمل عىل تطبيق برنامج الدعم املدريس يف فرتة بعد الظهر.

- تكليف املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء بإعداد كتيبات لتوحيد برنامج الدعم لتالمذة الصف الرابع.

- اختيار 100 مدرسة موزّعة عىل جميع األرايض اللبنانية لتطبيق الربنامج، وتّم تحديد 8 مدارس يف طرابلس.

- إعداد املعلّمني عىل استخدام الدليل وتدريبهم.

- االستعانة بجهاز اإلرشاد والتوجيه ملواكبة تنفيذ برنامج الدعم.

- إىل ما هنالك من إجراءات تنظيمية تتعلق باملناطق الرتبوية ومبدراء املدارس املختارة.

يعترب هذا التدخل خطوة أولية ملعالجة مشكلة التأخر واإلعادة يف املدارس الرسمية، إمنا مل يتخذ حتى اآلن قرار جدّي ملعالجة 
االسس  املعلمني ويف  واملناهج وبكفاءة  اإلدارة  الخلل يف  النظر مبكامن  وإعادة  الرسمية  املدارس  الكيل يف  التعليمي  األداء 

الضابطة للعملية الرتبوية.

التدخالت الرتبوية يف طرابلس

املنظامت غري  املبادرات من قبل بعض  املدريس يف طرابلس عىل بعض  الترسب  املحلية ملعالجة مشكلة  التدخالت  تقترص 
الحكومية والجمعيات األهلية بتسهيل ومواكبة من قبل وزارة الرتبية والتعليم العايل. تنظم بعض الجمعيات برامج الدعم 
املدريس لتالمذة بعض املدارس يف فرتة بعد الظهر ويف أيام العطل املدرسية. يقترص التدخل عىل مساعدة التالميذ إلنجاز 
»الواجبات املدرسية يف املنزل« يف مراكز الجمعيات. من هذه الجمعيات جمعية »معكم« التي بدأت برنامجها يف منطقة 
باب التبانة منذ عام 2005 وتتناول التالميذ من عمر 8-13 سنة. جمعية »يد بيد لخري اإلنسان« تعمل يف مركزين يف منطقة 
التبانة ومنطقة امليناء، وجمعية »العزم والسعادة« تعمل يف مناطق أبو سمرا والقبة وامليناء وباب الرمل واملنكوبني، ومؤسسة 
الصفدي تقوم بربامج تقوية لطالب الشهادة املتوسطة والثانوية العامة منذ عام 2001. ونشري هنا إىل مرشوع منوذجي مشرتك 
باإلضافة إىل بعض  اقترص عىل مدرسة واحدة.  املدن  العريب إلمناء  املسيحيني واملعهد  الشبان  بلدية طرابلس وجمعية  بني 

الجمعيات األهلية املحلية التي تقوم بربامج الدعم بحسب امكانية توفر التمويل املناسب من جهة مانحة. 

أو  اللبنانية  الحكومة  نواب طرابلس ووزراء يف  لبعض  تنظيمياً  تتبع  الذكر  اآلنفة  الجمعيات  أن معظم  اإلشارة هنا  تجدر 
لزوجاتهم، األمر الذي يطرح التساؤل التايل: إن ممثيل طرابلس يف الربملان اللبناين ويف مجلس الوزراء يشعرون بجدية املشكلة 
وبتفاقمها يف املدينة ويعملون عىل معالجتها بصفتهم رؤساء جمعيات وليس بصفتهم الترشيعية والتنفيذية يف املؤسسات 
الحكومية، فأين العائق يف اتخاذ اإلجراءات التنظيمية الجدية اآليلة لتحسني التعليم الرسمي ومنع الترسب املدريس وتأمني 
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إلزامية إنهاء املراحل الثالث من التعليم األسايس والحصول عىل الشهادة املتوسطة ومن ثم االنتقال إىل التعليم الثانوي أو 
املهني أو إىل سوق العمل؟؟

تجربة الحركة االجتامعية يف معالجة الترسب املدريس – دراسة حالة

ويكمن  االجتامعية«.  »الحركة  تجربة  املدريس  الترسب  من  للحد  مدينة طرابلس  لبنان ويف  يف  الناجحة  التجارب  من 
نجاحها بالطريقة املنهجية التي استخدمتها لتنفيذ برنامج استمر لفرتة 3 سنوات. ارتأت الحركة االجتامعية درس األسباب 
من خالل إجراء دراسة ميدانية ملعرفة كيفية التدّخل للحّد من الترّسب املدريس )إعداد د.خريية قدوح(. تناولت الدراسة 

البيئة املدرسية، كفاءة املعلمني، كفاءة املديرين، البيئة األرسية واملشكالت املدرسية.69 

واستناداً إىل الدراسة امليدانية أطلقت الحركة االجتامعية ومنذ كانون الثاين 2007، تجربة منوذجية من التدخل للحد من 
الترسب املدريس وفق أربعة محاور:

1- محور وقايئ وهو الدعم املدريس املبارش للتالمذة بوسائل ناشطة تعتمد مقاربات تربوية حديثة والتعلّم من خالل 
الفعل، وتنطلق بشكل أسايس من حاجات التالمذة. من هنا كانت تجربة الصّف املؤقلم والصف مبستويات متعددة

2- محور املواطنية يهدف إىل تعزيز السلوك املواطنّي لدى األوالد.
3- محور املرافقة النفسّية يهدف إىل اكتشاف الصعوبات التعلمّية لدى التالمذة وإيجاد الحلول لها.

4 - محور إرشاك البلدّيات وهيئات املجتمع املدين والرتبويني للعمل عىل قضية الترّسب املدريس.

تّم تنفيذ برنامج التدخل يف 16 مدرسة رسمية يف لبنان، مدرستان منها يف طرابلس: مدرسة التقدم الرسمية للبنات يف باب 
الرمل ومدرسة التل الجديدة الرسمية للبنات يف منطقة الجميزات. وذلك عىل فرتة ثالث سنوات طالت جميع تالمذة 
النفسية واملربية املختّصة واملدّرسة  الرابع والثامن أسايس. تضافرت جهود مجموعة من املتخصصات: املحللة  الصف 

والعاملة االجتامعية، ملواكبة التلميذ يف املدرسة ويف منزله وإرشاك األهل بتحّمل مسؤولية فشل اإلبن.
من نتائج الربنامج:

يف مدرسة التقّدم: من 132 تلميذة تابعن برنامج الدعم، 18 تلميذة فقط أعادت صفها.

يف مدرسة التل الجديدة: من اصل 178 تلميذة تابعن الربنامج، 25 تلميذة أعادت صفها وترسبت تلميذة واحدة.

عىل الرغم من العدد املحدود ارتأينا ذكر هذه التجربة ليك نشري إىل امكانية إحداث الفرق وتحسني األداء التعلمي لدى 
التالميذ إذا تّم التنفيذ بحرفية ومهنية علمية. إن قدرات الجمعيات ال تسمح لها بالتدخل عىل مستوى أوسع، إمنا وزارة 

69- منتدى »التعليم واقع وآفاق«، الحكة االجتامعية، 31 آذار و1 نيسان، الجامعة األمريكية، بريوت. ص 12.
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الرتبية والتعليم العايل بإمكانياتها وانتشارها عىل مساحة الوطن، يجب أن تستنهض جهودها وتبدأ باإلصالحات النوعية 
الرتبوية ملعالجة جميع الثغرات الرتبوية التي تعاين منها املدرسة الرسمية. واتضح بالتجربة أن النجاح ممكن، وأن مواكبة 
التالميذ عن كثب تيؤدي إىل نتائج مذهلة، إمنا يبدو أن الصعوبة تكمن يف اتخاذ القرار ويف انتظار التمويل من الجهات 

املانحة للبدء يف وضع خطة ملعالجة الترسب املدريس وغريها من املشاكل.

2- كلفة التعليم ومجانيته

قامت املنظمة الدولية للهجرة )IOM( عام 2010 ببحث رسيع حول املؤرشات االقتصادية واالجتامعية يف املناطق الشاملية 
بهدف التخطيط لتنمية املجتمعات الفقرية وقد تناولت الدراسة أوضاع 841 أرسة يف طرابلس. من املؤرشات التي استوقفتنا 
الكلفة السنوية لتعليم الطالب التي تتحملّها األرس يف طرابلس. وأظهرت النتائج أن %44 من األرس تنفق أقل من 500.000 

لرية لبنانية عىل الطالب الواحد، بينام %28 من األرس تنفق ما يفوق مليوين لرية لبنانية عىل الطالب سنوياً. 

جدول رقم 46: إنفاق األرسة عىل تعليم الطالب الواحد سنوياً يف طرابلس

النسبة %عدد األرس املستجوبةاملبلغ

%37144- 500.000 ل.ل.

%500.00015919 - 1.000.000 ل.ل.

%1.000.000789- 2.000.000 ل.ل.

%23328+2.000.000 ل.ل.

841100املجموع
املصدر: مؤسسة IOM، )بحث رسيع يف املنطق الشاملية(

التعليمي )الرسمي، الخاص  القطاع  العام بحسب  التعليم  أبنائهم يف  التي يتحّملها األهل لتسجيل  السنوية  الكلفة  تتعّدل 
مجاين، الخاص غري مجاين(، ووفق مستويات دخل األرس وأولويات الخيارات لديهم. وميكن اعتبار الفئتني )األرس التي تنفق 
أقل من 500000 وأقل من مليون لرية لبنانية( وما نسبتهام %44 و%19 ، أن %65 من األرس تنفق عىل األطفال امللحقني يف 
املدارس الرسمية. علامً أنه قد متّت تغطية نفقات التعليم وتأمني الكتب املدرسية لجميع طالب التعليم األسايس يف املدارس 
املدرسية يف العام الذي جرت فيه الدراسة، وهذه النسبة تتناسب مع الدراسة الوطنية لألرس املعيشية التي أظهرت أن نسب 
االلتحاق يف املدارس الرسمية يف محافظة الشامل بلغت %65 بينام املعدل الوطني بلغ %45. ويظهر الجدول أن %28 من 

العينة تنفق عىل الطالب الواحد يف املدارس الخاصة ما يفوق مليوين لرية لبنانية.

تجدر اإلشارة هنا إىل أن الحد األدىن لألجور يف لبنان كان يبلغ حينذاك 500.000 ل.ل. ويبلغ متوسط حجم األرسة 4.3 أفراد أي 
مبعّدل وسطي طفالن لألرسة الواحدة. ولدى طرح مسألة األولويات أمام األرس الفقرية يتبني أن اإلنفاق عىل التعليم األسايس 
مقبول ومنّفذ والدليل عىل ذلك نسبة االلتحاق املرتفعة يف املرحلة األوىل من التعليم، إمنا الصعوبة تكمن يف توافر اإلمكانيات 

إلنهاء املراحل الثالث من التعليم األسايس. 
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لتأمني مجانية  والعربية  املحلية  املانحة  الجهات  إىل بعض  املاضية  األربع  السنوات  العايل يف  والتعليم  الرتبية  لجأت وزارة 
التعليم وإعفاء األهل من دفع رسوم التسجيل ومن رشاء الكتب والقرطاسية. إمنا يف العام الدرايس 2010-2011 توقفت هذه 
الجهات عن تأمني التغطية املادية للتعليم، األمر الذي أدى إىل التأخر يف تسجيل التالميذ، ويف نسبة االلتحاق يف الصفوف 
األوىل. أمام هذا الواقع لجأت الوزارة إىل تأمني مجانية التعليم للحلقتني األوىل والثانية من التعليم األسايس فقط يف قرار 

الحق.

التقدميات املوسمية وعىل رغبة الجهات املانحة يفتقد الجدية  التعليم باالعتامد عىل  النهج املتبع لتنفيذ قرار مجانية  إن 
يف معالجة املوضوع، كام أنه يفتقد الفعالية عىل املدى الطويل. إن قراراً من هذا النوع يتطلب اتخاذ إجراءات تنظيمية 
وترشيعية وإدارية ومالية تتبناها الحكومة اللبنانية، تقوم بإصدار املراسيم الترشيعية املتعلقة به، وتؤمن اإلعتامدات الالزمة 
التي تدخل يف صلب املوازنة السنوية لوزارة الرتبية والتعليم العايل. أي إجراء مرحيل وموقت لتأمني مجانية التعليم يفقد 

الوزارة مصداقيتها ويشكك يف جدية االلتزام بتنفيذ هذا القرار.

3- توافر مقاعد كافية لتعليم األطفال بحسب الفئات العمرية

يبلغ عدد املدارس الرسمية يف طرابلس وامليناء 99 مدرسة موزعني عىل الشكل التايل:

18 روضة، 69 مدرسة للتعليم األسايس، 6 منها لديها صفوف روضات و43 منها تدرّس الحلقتني الثالثة، و12 ثانوية، 6 منها 
تدرّس الحلقة الثالثة. وتضم 33177 تلميذاً.

أما املدارس الخاصة املجانية فتبلغ 16 مدرسة يف طرابلس وتضم 5292 تلميذاً يدرسون يف الحلقتني األوىل والثانية من التعليم 
األسايس.

يوجد يف مدينة طرابلس 42 مدرسة خاصة غري مجانية تضم 25126 تلميذاً موزعني عىل الحلقات الثالث من التعليم األسايس 
والتعليم الثانوي.

جدول 47: توزع املدارس وعدد التالميذ يف طرابلس بحسب القطاعات عام 2010-2009

النسبة %مجموع عدد التالميذالنسبة %عدد املدارسالقطاع

%3317752%9963رسمي

%52928%1610خاص مجاين

%2512639%4226خاص غري مجاين

%4921%21خاص األونروا

%64087100%159100املجموع
املصدر: وزارة الرتبية والتعليم العايل، بيانات املنطقة الرتبوية يف الشامل
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يتبني من خالل متابعة حركة انتقال املدارس الخاصة غري املجانية إىل الضواحي والقرى املحيطة أن عددها تقلص يف طرابلس 
ليصل إىل 42 مدرسة فقط يف العام الدرايس 2009 – 2010 ما يعادل نسبة %26 من مجموع املدارس يف املدينة، وتستوعب 
%39 من مجموع التالميذ، بينام املدارس الرسمية والخاصة املجانية تبلغ نسبتها %73 وتضم %60 من التالميذ. علامً أن 
العديد من أبناء طرابلس من الطبقة املتوسطة وامليسورة يتعلّمون يف املدارس الخاصة غري املجانية التي انتقلت يف السنوات 

املاضية إىل املناطق املجاورة. 

ملحة رسيعة عن وضع التالميذ يف التعليم العام يف املدارس الرسمية يف طرابلس

بلغ عدد التالميذ اإلجاميل املسجلني يف التعليم العام يف املدارس الرسمية يف طرابلس وامليناء لعام 2008 – 2009 حوايل 33177 
تلميذاً موزعني بحسب املراحل التعليمية عىل الشكل التايل:

%12 يف مرحلة الروضة، 

%22 يف الحلقة األوىل من التعليم األسايس،

%30 يف الحلقة الثانية من التعليم األسايس،

%23 من الحلقة الثالثة من التعليم األسايس،

%13 يف املرحلة الثانوية.

جدول رقم 48: عدد التالميذ اإلجاميل املسجلني يف التعليم العام يف املدارس الرسمية يف طرابلس وامليناء لعام 2008–
2009

املجموعالثانويحلقة 3حلقة 2حلقة 1مرحلة الروضة

35247524100817749429933177عدد التالميذ

100%13%23%30%22%12نسبة التالميذ

املصدر: وزارة الرتبية والتعليم العايل، بيانات املنطقة الرتبوية يف الشامل

- يتوزع التالميذ بحسب الشعب مبعدل 26 تلميذاً يف الشعبة الواحدة يف جميع املراحل التعليمية مبا فيها صفوف الروضات 
يف املدارس الرسمية يف طرابلس. 

- ويتوزع عدد التالميذ يف املدارس الرسمية يف طرابلس بحسب املدرّسني مبعدل 11.9 تلميذاً لكل مدّرس، يف حني يبلغ املعدل 
الوطني 7.7 تالميذ لكل مدرّس.
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جدول رقم 49: توزع معدل الطالب يف الشعبة الواحدة وبالنسبة إىل املعلم الواحد بحسب أقضية الشامل

معدل عدد الطالب للمعلم الواحدمعدل عدد الطالب يف الشعبة الواحدةالقضاء

9.53.7البرتون

8.53.1برشي

14.45الكورة

208.2زغرتا

2611.9طرابلس

2010.8املنية-الضنية

20.610.8عكار

املصدر: وزارة الرتبية والتعليم العايل، بيانات املنطقة الرتبوية يف الشامل

يظهر الجدول أعاله كثافة التالميذ يف الصف الواحد يف مدارس طرابلس واملنية وعكار مقارنة باألقضية األخرى يف محافظتي 
الشامل وعكار، واألمر مامثل بالنسبة إىل عدد األساتذة ومعدل عدد الطالب للمعلم الواحد.

وبناًء عىل املعطيات املذكورة أعاله، تّم مؤخراً التدّخل يف مجال تجهيز األبنية املدرسية يف التعليم العام، فقد تم ترميم وإعادة 
تأهيل وإنشاء العديد من املدارس الرسمية يف طرابلس والشامل، ويالحظ أن معظم التدخالت ركّزت عىل مسألة التجهيز 

املادي:70

- تّم ترميم 32 مدرسة عىل نفقة بعض املنظامت الدولية وبعض السياسيني اللبنانيني.

- تم ترميم جميع املهنيات الرسمية إما بتمويل من البنك الدويل أو من الدولة األملانية وإما بتمويل من وزارة الرتبية 
والتعليم العايل ويبلغ عددها يف طرابلس 3 معاهد، ابو سمرا، امليناء والقبة. 

- يف مجال تجهيز املعاهد املهنية والتقنية بدأ العمل عىل تنفيذ بناء مهنيتني جديدتني:
- فندقية يف امليناء.

- معهد تربوي للتدريب املهني والتقني يف أيب سمرا.

وال يزال قيد التنفيذ مهنيتان جديدتان: األوىل يف أيب سمرا، والثانية مدرسة صناعية يف املدينة.

70- وزارة الرتبية والتعليم العايل ، األبنية املدرسية الرسمية 2001-2008 إعداد الوحدة الهندسية للتنسيق ومتابعة املشاريع ص 34-30.
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- يف مجال التعليم الجامعي، بدأ العمل عىل مرشوع إنشاء وتجهيز مجمع املدينة الجامعية يف الشامل وقد ينتهي يف عام 
2012، وتّم رصد مبلغ 37.412.699 دوالراً أمريكياً إلنشائها.)مجلس اإلمناء واإلعامر- تقرير تقدم العمل(. 

من ناحية أخرى ينشط القطاع الجامعي الخاص يف طرابلس، إذ تعمل الجامعة العربية وهي جامعة خاصة عىل إنشاء فرع 
لها يف مدينة امليناء، إىل جانب الجامعات الخاصة األخرى يف الضواحي، باإلضافة إىل إنشاء معهد التدريب العايل لجامعة 

 .CNAM

جدول رقم 50: املدارس الجديدة التي بنيت ضمن خطة النهوض الرتبوي يف طرابلس وامليناء71

عدد التالميذاملرحلة التعليميةسنة اإلنجازاملدرسة

98ما قبل االبتدايئ 20062روضة القبة األوىل

288ما قبل االبتدايئ 20066روضة القبة الثانية

925ابتدايئ، متوسط وثانوي 2 2005ثانوية ومتوسطة القبة

1152متوسط 5 وثانوي 20055أيب سمرا

924)روضة، ابتدايئ،متوسط، ثانوي( 2قيد التنفيذثانوية امليناء

1656)ابتدايئ، متوسط، ثانوي( 4 قيد التنفيذ طرابلس التل

1530)م إ 6، )ابتدايئ، متوسط، ثانوي( 3قيد التلزيمالتبانة

2772)م إ ،ابتدايئ، متوسط، ثانوي( 6قيد التلزيمالتبانة

1584)ما قبل االبتدايئ، ابتدايئ( 6قيد التلزيمالقبة / بعل محسن

2772)م إ ،ابتدايئ، متوسط، ثانوي( 6قيد التلزيممحرم

1176)م إ 2،ابتدايئ4، متوسط2( ملحوظةالقبة

2772)م إ ،ابتدايئ، متوسط، ثانوي( 6ملحوظةالقبة

1644)م إ 5،ابتدايئ 5، متوسط 3( ملحوظةأيب سمرا

1848)م إ ،ابتدايئ، متوسط، ثانوي( 4ملحوظةاملينا

املصدر: مجلس اإلمناء واإلعامر، تقرير تقديم العمل 2009

اإلمناء  مجلس  ويف  الوزارة  موازنة  يف  ملحوظة  وأخرى  التنفيذ  قيد  ومن خطط  إنجازات  من  أعاله  استعراضه  تّم  ما  وفق 
واإلعامر، يتبنّي أن املشكلة املتعلّقة باملباين وبتأمني مقاعد كافية للتالميذ يف طرابلس هي يف طور االنحسار. إمنا النقص الفادح 

يكمن يف التجهيزات النوعية من مختربات علمية وتكنولوجية ومعلوماتية باإلضافة إىل املكتبات النوعية.

71- تقدم العمل، مجلس اإلمناء واإلعامر.



138

ونذكّر هنا مبا سبق أن أرشنا اليه حول عدم أهلية املدارس الرسمية الستقبال التالميذ ذوي اإلعاقات وعدم تفعيل مرشوع 
الدمج املدريس وتنفيذ بنوده بالرغم من توافر التمويل الالزم واملوافقة عىل تنفيذه.

3- مؤهالت األساتذة واملدراء

ترتبط مخرجات التعليم ارتباطاً وثيقاً بجودة أداء املعلم وفعالية التنسيق بني أفراد الهيئة التعليمية يف املدرسة، إىل جانب 
املناهج والربامج والسياسة الرتبوية املعتمدة يف بلد ما. اعتمدت السياسات الرتبوية يف لبنان حتى بداية الثامنينات يف مجال 
توظيف املعلّمني عىل إعدادهم يف دور املعلمني ملراحل التعليم االسايس، ويف كلية الرتبية للتعليم الثانوي وفق منهاج تعليم 

املعلّمني لفرتة ترتاوح بني اثناين وثالث سنوات، ويتم اختبارهم ومن ثم تعيني الناجحني منهم. 

منذ الثامنينات وحتى اآلن مل تجَر أية دورة إلعداد املعلمني يف دور املعلمني أو يف كلية الرتبية واستعاضت الوزارات املتعاقبة 
عن ذلك باللجوء إىل أسلوب التعاقد مع أشخاص مبستويات علمية متفاوتة دون إعدادهم أو تأهيلهم مسبقاً. وبلغت نسبة 
املتعاقدين يف مدارس طرابلس %36 من الهيئة التعليمية و%64 يف املالك. ويبلغ متوسط عمر األساتذة املتفرغني يف املالك 
58 سنة. تعترب هذه املسألة من املشكالت األساسية يف محافظتي الشامل وعكار إذ تبلغ نسبة األساتذة املتعاقدين يف قضاء 

املنية – الضنية %63، ويف محافظة عكار %56 كام يظهر الجدول التايل:

جدول رقم 51: نسبة األساتذة املتعاقدين يف محافظتي الشامل وعكار

نسبة املتعاقدينالقضاء

%7البرتون

%7برشي

%11الكورة

%19زغرتا

%35طرابلس

%63املنية-الضنية

%56عكار

املصدر: وزارة الرتبية والتعليم العايل، بيانات املنطقة الرتبوية يف الشامل

تّم يف ترشين األول 2010 تعيني األساتذة املتعاقدين الذين نجحوا يف مباراة التثبيت، وسوف يخضعون لدورات تدريبية يف 
دور املعلمني إلعدادهم ومتابعتهم ضمن برنامج التدريب املستمر.
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اإلعداد والتدريب

يف أواخر التسعينات أدخلت وزارة الرتبية والتعليم العايل تعديالت جذرية عىل املناهج التعليمية، األمر الذي تطلب ورشة 
عمل كبرية لتدريب املعلمني وتأهيلهم وفق املناهج الجديدة. استغرقت عملية التأهيل ثالث سنوات وفق برنامج تدريبي ال 

يتجاوز العرشة أيام للمعلم الواحد. 

أمام الحاجة امللّحة لتحسني أداء املعلّمني عمد املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء وبالتنسيق املبارش مع وزارة الرتبية والتعليم 
العايل إىل تطوير مفهوم التدريب والتأهيل للمعلمني، فأطلق منذ سنة 2003 مرشوع »التدريب املستمر« للمعلمني بناًء عىل 
اتفاقية بني الجمهورية اللبنانية والحكومة الفرنسية، وانطلقت ورشة عمل تربوية تجاوزت التدريب عىل مضمون املادة التي 
يتقنونها وأدخلت التكنولوجيا والتقنيات الحديثة باستعامل الكمبيوتر واإلنرتنت. أصبحت جميع دور املعلمني مراكز تدريب 
مستمر يعمل عىل تطويره ليضم جميع مشاريع التدريب املختصة واملتنوعة التي ينفذها املركز الرتبوي بالتعاون مع املديرية 

العامة للرتبية وعدد من املنظامت والجهات الدولية.

يف مجال تأهيل الكادر التعليمي يف محافظتي الشامل وعكار، تّم تنفيذ 335 دورة تدريبية72 خالل العام الدرايس 2009-2008 
غطت مختلف املواد التعليمية وموزعة عىل سبع دور معلمني ومعلامت يف محافظتي الشامل وعكار، حرضها حوايل خمسة 
آالف متدرب من كل الفئات الرتبوية يف مراحل التعليم كافة من الروضة إىل التعليم األسايس وصوالً إىل املرحلة الثانوية. وتم 
إدراج محاور تدريبية جديدة تتناول بعض املواضيع امللحة كالتقييم واستخدام املعلوماتية يف التعليم ومهارات التواصل بني 
املعلم واملتعلم والتقنيات الناشطة املحفزة عىل التحصيل العلمي. من الدورات النوعية ورشة تدريب 100 أستاذ من التعليم 
امتداد سنتني دراسيتني ما  العربية عىل  املعلوماتية واالنرتنت ضمن مرشوع وورلدلينكس-املنطقة  الثانوي عىل تكنولوجيا 

يوازي 160 ساعة تدريب فعيل، فأنتجوا مشاريع ومستندات نرشوها عىل مواقع الكرتونية خاصة وعامة.

ترتاوح نسبة االستفادة من الدورات التدريبية املعّدة يف دور املعلمني بحسب رغبة املتدربني وتوقهم إىل املعرفة والحوافز 
الذاتية التي تحركهم. تثبت تجربة دار املعلمني يف طرابلس أن رغبة التعلم والتطور متوافرة لدى نسبة كبرية من املعلمني 
الشامليني وتؤكد مسؤولة مركز املوارد يف طرابلس73 أن نسبة االلتزام بالحضور كانت مرتفعة. وتذكر أنها اضطرت أثناء فرتة 
االضطرابات األمنية األخرية إىل تغيري مكان الدورة التدريبية إىل منطقة أكرث أمناً، ومع ذلك كابد املعلمون مشقة الحضور اليومي 
من جميع املناطق يف فرتة بعد الظهر من الساعة الثالثة وحتى الساعة السادسة من دون تسجيل أي غياب. نورد هذه املعلومة 
لنؤكد أن التوق للتطور والتعلم متوافر لدى الهيئة التعليمية وإذا شعرت فعالً بالفائدة من متابعة الدورات التدريبية فهي تلتزم 
وتتفاعل مع الجديد والجيّد. وإذا سبق وأرشنا إىل مشكلة املعلمني املتعاقدين، التي تعترب مشكلة حقيقية، فإنه ميكن التخفيف 

من النقص يف إعدادهم املسبق بتأمني دورات نوعية تساهم يف تنمية قدراتهم التعليمية واإلدارية.

72- مرشوع التدريب املستمر، خطة العمل املناطقية للعام الدرايس 2009-2010، دار املعلمني واملعلامت - طرابلس.

73- مقابلة خاصة مع مسؤولة مركز املوارد يف دار معلمني طرابلس، السيدة منيفة عّساف.
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تجدر اإلشارة هنا أنه تّم تثبيت املتعاقدين الناجحني يف مباراة التثبيت يف الحلقتني األوىل والثانية من التعليم األسايس يف 
ترشين األول 2010، األمر الذي يحسن وضع املتعاقد ويشعره باالنتامء إىل املدرسة ومبسؤوليته املهنية.

مسؤولية مدراء املدارس – دراسة حالة

البعض منهم إىل  لبنان، وسافر  الرسمية يف  املدارس  العايل دورات إعداد خاصة مبديري  الرتبية والتعليم  أعّدت وزارة 
البيئة  التواصل واالتصال والتفاعل مع  الحديثة ومفاهيم  اإلدارية  الدورات األسس  تناولت  الخارج الستكامل اإلعداد. 
الداخلية للمدرسة واملحيط، والنظرة الشمولية لدور اإلدارة والهيئة التعليمية والتالميذ وكيفية تنظيم النشاطات غري 
الصفية وغريها من الطرق الحديثة يف التعليم واإلدارة. يالحظ من خالل التطبيق العميل أن األداء يتفاوت من مدير 

إىل آخر. 

نورد هنا عىل سبيل املثال ثالثة مناذج من التدخل لتبيان تأثري أداء اإلدارة عىل حسن سري عمل املدرسة، ولتأكيد إمكانية 
تحسني إنتاجية املدرسة الرسمية بجهد بسيط وباإلمكانيات املتاحة.

- متوسطة أيب الفراس الحمداين يف باب التبانة: تّم إعداد الهيئة التعليمية عىل محور أسايس تربوي عام: إدارة الصف، 
»التقنيات الناشطة يف التعليم« واملساهمة يف بناء كفايات جامعية واحدة تؤسس لتشبيك املفاهيم وتوحيدها. وتّم ذلك 
بناًء لطلب شخص من مدير املدرسة توجه به إىل مركز املوارد لتحديد املواضيع الخاصة باملدرسة وتواريخ التدريب. 

وكانت النتيجة إيجابية جداً بحيث متّت دراسة حاالت ومعالجة الفروق الفردية وإيجاد الحلول املناسبة ملعالجتها.

- روضة حي النزهة يف أيب سمرا: وضعت خطة إلعداد املدرسة عىل فرتة سنتني يخضع خاللها املعلمني واإلداريني لدورات 
تخصصية تديرها مدّربة مختصة بعلم النفس العيادي. تناول التدريب متارين دراسة الحالة، ورصد الحاالت، باإلضافة إىل 

إرشاك األهل واإلدارة واملعلمني، فكانت النتيجة باهرة من حيث اإلداء واإلنتاجية.

- مدرسة النرص يف امليناء: تّم اإلعداد لدورات دراسة الحاالت وحل املشاكل، وتم تدريب منسقي جميع املواد يف املدرسة 
عىل العمل مبنهجية وطرائق موحدة، إقامة ورشات عمل ملناقشة املسابقات ملعرفة مصدر الخلل وتصنيف املشكالت 
ومعالجتها. كام أنه تم وضع خطة ارتكزت عىل النشاطات غري الصفية تدّرب عىل االنضباط واالبداع والتعاون واملشاركة. 

أوردنا هذه التجارب لنؤكد أن مقومات معالجة الخلل يف التعليم يف القطاع الرسمي متوافرة إذا تأمنت القناعة والرغبة 
يف تحسني األداء وتأمني إدارات جدّية تتجاوز املحسوبيات والوساطات غري املسؤولة بحيث يتم تعيني الشخص املناسب 

يف املكان املناسب واعتامد الكفاءة وااللتزام كمعيار وحيد لتعيني املديرين والهيئة التعليمية. 

كام نطرح هنا موضوع الالمركزية، إذ إن اإلجراءات اإلدارية تطيل فرتة اإلقرار بالبدء مبشاريع تنفيذية، وغالباً ما تتجاوز 
الفرتة املحددة للمرشوع فتضيع الفرص. فصالحية اتخاذ القرارات اإلجرائية البسيطة يجب أن تعطى ملدراء املدارس 
اإلدارة  من  إذناً  تتطلب  ال  التي  اإلجراءات  من  العديد  يف  اإلداري  الروتني  تخطي  الرضوري  فمن  الرتبوية،  وللمنطقة 
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املدارس  يف  التعليمية  الحاجات  دارسة  املنطقة  يف  املتوافرة  وللمؤسسات  لإلدارات  يسمح  بحيث  الوزارة،  يف  املركزية 
»مدرسة  الرسمية  املدرسة  تصبح  بحيث  املنطقة  أبناء  تعليم  بهموم  املحيط  وبإرشاك  املتوافرة  بالخربات  وباالستعانة 
الحي« منه وله، وتعترب مسؤولية جامعية لتحسني أدائها. ومن ناحية أخرى ترشك املدرسة بالنشاطات املنظمة يف البيئة 

املحيطة بحيث يكتمل التفاعل بني املدرسة واملحيط.

4- تعليم جيد يوفر فرص عمل ومن أهمها اكتساب املعارف واملهارات الرضورية للمنافسة يف سوق العمل، ومنها بشكل 
أسايس التكنولوجيا واللغات األجنبية )االنكليزية بشكل أسايس(.

تفتقر املدارس املتوسطة والثانويات الرسمية يف طرابلس إىل املختربات العلمية واملعدات التكنولوجية واملعلوماتية الكافية 
لتأمني تعليم متني ومتكامل ألبناء املناطق الفقرية ميّكنهم من املنافسة للدخول إىل الجامعات مبعدالت مرتفعة، خصوصاً فيام 

يتعلّق باللغات األجنبية واملواد العلمية.

تشري اإلحصاءات إىل تفضيل تالمذة التعليم الرسمي يف طرابلس الفروع العلمية يف الثانوية العامة إذ تبلغ نسب املتابعة يف 
الفروع العلمية يف الثانويات الرسمية يف طرابلس %66 يف الصف الثاين ثانوي مقابل %58 يف التعليم الرسمي عىل الصعيد 
الوطني، و%49 يف الصف الثالث ثانوي مقابل %41 عىل املستوى الوطني، وتبلغ نسبة امللتحقني يف فرع االجتامع واالقتصاد 
يف الثانويات الرسمية يف طرابلس %39 مقابل %49 من طالب التعليم الرسمي عىل الصعيد الوطني. بينام %12 فقط توجهوا 
نحو اآلداب واالنسانيات. تشري هذه النسب إىل تفضيل أبناء طرابلس للفروع العلمية عىل الفروع األدبية بخالف النسب 

املسّجلة يف التعليم الرسمي عىل الصعيد الوطني. 

جدول رقم 52: توزع تالميذ املرحلة الثانوية عىل الفروع حسب القطاع التعليمي يف طرابلس 2009/2000

النسبة رسمي القطاع

الصف

1613األول ثانوي

الثاين ثانوي

%86866علوم

%44734انسانيات

100

الثالث ثانوي

%27720علوم عامة

%40329علوم الحياة

%53539اجتامع واقتصاد

%15612آداب وانسانيات

4299100املجموع
املصدر: وزارة الرتبية والتعليم العايل، بيانات املنطقة الرتبوية يف الشامل
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- مشكلة اللغة األجنبية

تشّكل اللغات األجنبية نقطة ضعف يف املدارس الرسمية. فبسبب ضعف املعلّمني أنفسهم وغياب التجهيزات الالزمة )الوسائل 
املبذولة  الجهود  من  بالرغم  وذلك  األجنبية،  اللغات  إتقان  يف  التالميذ ضعفاً  يعاين معظم  املكتبات...(  البرصيّة،  السمعية 
اللغة الفرنسية بخاصة من خالل برامج التدريب املستمر والدورات اإللزامية التي  لتمكني وبناء قدرات ومهارات أساتذة 
يعّدها املركز الرتبوي يف دور املعلّمني، والدورات التمكينية املنظّمة مع املركز الثقايف الفرنيس، باإلضافة إىل متابعة الحثيثة 
والدورية لألساتذة املكلفني باألعامل الرتبوية يف اإلرشاد والتوجيه التابع لوزارة الرتبية والذين يقومون بتوجيه املعلمني يف 

مدارسهم، وبالتنسيق مع مدراء املدارس لتنفيذ مرشوع متكامل للمدرسة.

توفري  يف  األسايس، وثانياً  للتعليم  األوىل  املراحل  األجنبية وبخاصة يف  اللغة  اختيار معلمي  أوالً يف  املشكلة تكمن  أن  يبدو 
األساليب العرصية لتعليم اللغات، وثالثاً يف تقصري اإلدارة يف مالحقة ومحاسبة املعلمني واإلرشاف عىل أدائهم، باإلضافة إىل 
العملية  باألدوات الرضورية إلنجاح  املعلمني وتزويدهم  تأهيل  للبحوث واإلمناء يف  الرتبوي  الرتبية واملركز  مسؤولية وزارة 
الرتبوية يف جميع املواد التعليمية حيث يتم تدريس املواد العلمية باللغة األجنبية، األمر الذي يتعدى مسألة إتقان اللغة 
واستخدامها يف التواصل الشفهي والكتايب ليطال مشكلة فهم املواد األساسية كالرياضيات والعلوم فيلجأ عندها املدرّس يف 
معظم األحيان إىل تفسري الدرس وترجمته إىل اللغة العربية، ويضطر التلميذ إىل حفظه غيباً عوضاً عن فهمه وصياغته بلغته.

تجدر اإلشارة يف هذا املجال أن هناك 3 روضات و3 مدارس يف التعليم األسايس و3 ثانويات فقط يف طرابلس وامليناء يدرّسون 
املواد العلمية باللغة االنكليزية، وجميع املدارس األخرى تدرّسها باللغة الفرنسية، األمر الذي يدعو للتساؤل حول املستقبل 
املهني لتالمذة التعليم الرسمي يف مجال إدارة األعامل واألعامل املرصفية وغريها من املجاالت التي تتطلب حكامً اتقان اللغة 
االنكليزية. علامً أن إدارات املدارس لديها الصالحية باتخاذ قرار تعليم اللغة االنكليزية كلغة ثالثة يف حال توفر األموال من 
صندوق األهل أو صندوق املدرسة، إمنا إعفاء الطالب من رسوم التسجيل يف السنوات األخرية أّدى إىل إفراغ الصناديق من 
األموال املتاحة للتعاقد مع أساتذة للمواد اإلضافية، كام أن املشكلة نفسها ستواجه مدراء املدارس للعام الدرايس 2011-2010 

إذ تّم اإلعفاء من رسوم إضافية لصندوق األهل.
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جدول رقم 53: نسبة التالميذ يف املدارس الرسمية التي تتابع الدراسة بحسب اللغة األجنبية

 فرنيس النسبةانكليزي النسبةغري مذكور النسبةاملحافظة

%54%38%8البقاع

%33%61%6الجنوب

%88%2%10الشامل

%60%38%2النبطية

%48%48%4بريوت

%47%48%5جبل لبنان

%62%31%7املجموع

املصدر: وزارة الرتبية والتعليم العايل، سجالت املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء 2008-2009

التدخالت يف مجال املواكبة الصحية للتالميذ يف املدارس والنشاطات الالصفية. 

عام 1995 أطلقت منظمة الصحة العاملية »مبادرة الصحة املدرسية الشاملة« بهدف تحسني صحة التالمذة وموظفي املدرسة 
واألرس وأفراد آخرين يف املجتمع املحيل من خالل املدارس74. وقد تبّنى لبنان هذه املبادرة وتّم انشاء »اللجنة الوطنية الدامئة 
والصحة  العايل  والتعليم  الرتبية  وزاريت  عن  ممثلني  من  وتتألف   ،1996/8/19 تاريخ   1/1312 رقم  )قرار  املدرسية  للصحة 
والتالمذة  املدارس  عن  وممثلني  واملمرضات  املمرضني  نقابة  وعن  املعتمدين  األطباء  عن  وممثلني  للجنة  كرئيسني  العامة 
واألهايل ووزارات أخرى ذات صلة وممثلني عن املنظامت الدولية وعن الجامعات واملنظامت غري الحكومية. من مهام هذه 
اللجنة تطوير وتفعيل االسرتاتيجية الوطنية وتحديد املشاكل الصحية البارزة واألولويات الوطنية، ووضع احتياجات اإلعداد 

والتدريب لجميع أعضاء فريق الصحة املدرسية ومتابعة تنفيذ خطة العمل الوطنية وتقييمها.

 .199875/11/12 تاريخ  71/م/98  رقم  بتعميم  الذي صدر  وأهدافها«  الصحية  الرتبية  »منهاج  وفق  املدارس  العمل يف  بدأ 
وانطلق العمل بتأمني الرتبية الصحية املنهجية للتالمذة من خالل األنشطة الصفيّة والالصفية بهدف زيادة املعرفة يف مجال 
التعليمية  والهيئة  واملحيط  واألهايل  التالمذة  املدرسية  الصحة  برنامج  يستهدف  ككل.  املدريس  للمجتمع  املدرسية  الصحة 
العاملية  الصحة  منظمة  يف  للصحة«  املعززة  »املدارس  برنامج  وفق  املدرسية  الصحة  عنارص  تحديد  وتّم  املدرسية.  والبيئة 
وبرنامج »املدارس الصديقة للطفل« التي أطلقتها منظمة اليونيسف ومبادرة اليونسكو »تركيز املوارد نحو صحة مدرسية 

فعالة«. وتحددت العنارص كالتايل76:

74- وثيقة إسرتاتيجية الصحة املدرسية يف لبنان، وزارة الرتبية والتعليم العايل ووزارة الصحة العامة، نيسان 2009.

75- املصدر نفسه.

76- املصدر نفسه.
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- البيئة املدرسية املادية السليمة

- البيئة املدرسية االجتامعية النفسية السليمة

- الخدمات الطبية والتمريضية وصحة الفم واألسنان

- الرتبية الصحية والتوعية عىل الصحة من خالل الرتبية الصفية واألنشطة الالصفية

- املشورة والدعم النفيس االجتامعي

- الرتبية البيئية

- الرتبية البدنية والرتفيه

- تعزيز الجو الصحي للطاقم املدريس

- مشاركة األهل واملجتمع املحيل يف املشاريع الصحية.

إىل جانب منهاج الرتبية الصحية وإدماجه باملنهاج الدرايس تقوم الهيئة املرشفة عىل تنفيذ الربنامج بإنشاء النوادي املدرسية 
الصحية-البيئية، وقد تّم إنشاء 79 نادياً يف لبنان، 14 منها يف الشامل. شاركت 10 مدارس من أصل 86 مدرسة يف إنشاء نادي 

صحي- بيئي يف طرابلس.

من إنجازات برنامج الصحة املدرسية البدء بتطبيق مكننة امللف الصحي لتالمذة املدارس، األمر الذي يساعد عىل رصد التطور 
الصحي للتلميذ نفسه وملجموع التالميذ يف السنوات املتعاقبة، ويساهم بالتايل يف مواكبة الحاالت الصحية يف املناطق وتكوين 

بنك معلومات عىل الصعيدين املحيل والوطني؛ ويتطلب ذلك إنشاء مراكز الرصد يف الوزارة ويف البلديات املعنية.

من الربامج املواكبة لربنامج الصحة املدرسية: 

- برنامج التوعية حول مخاطر اإلدمان عىل املخدرات بالتعاون مع مؤسسة »سكون« ومؤسسة »أم النور« وكذلك مع 
جامعة البلمند.

- برنامج الصحة اإلنجابية بالتعاون مع املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء ووزارة الشؤون االجتامعية وبرنامج األمم املتحدة 
للسكان، مل يعمم حتى اآلن يف جميع املدارس.
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- برنامج التغذية والرتبية يف املدارس الرسمية وفقاً التفاقية تعاون مع جامعة البلمند وكلية الصحة العامة وعلومها، ومع 
الجمعية املسيحسة األرثوذكسية الدولية الخريية شمل 176 مدرسة رسمية و34.000 تلميذ من الروضات حتى التاسع 

األسايس.

- الكشف الطبي املدريس. 

الربنامج يف  تنفيذ  ملتابعة  متفرغني  ومرشداً  مرشدة   11 من  والتوجيه يف طرابلس  اإلرشاد  الصحية يف  الرتبية  فريق  يتألف 
املدارس من قبل املرشدات الصحيات املتواجدات يف جميع املدارس الرسمية. بدأ العمل بربنامج الكشف الصحي يف مدارس 
طرابلس بالتعاون مع البلديات التي كانت تغطي تكاليف األطباء، وتوقف هذا التعاون يف العام 2008، وأصبحت العالقة 
مبارشة مع نقابة األطباء ونقابة أطباء األسنان. ومع صدور التعاميم التي تؤكد إلزامية الكشف الطبي تحولت التكاليف إىل 

صناديق املدارس التي تغذي قسامً منها وزارة الرتبية.

بلغت نسبة تغطية التالميذ للكشف الطبي يف مدارس محافظتي الشامل وعكار %94 لكشف األسنان والطب العام.

تّم يف العام 2009-2010 الكشف الطبي عىل 25.353 تلميذاً يف مدارس طرابلس من صفوف الروضة إىل الحلقة الثالثة من 
التعليم األسايس من مجموع 27.800 تلميذ77. والكشف الطبي إجراء سنوي مجاين يقوم به أطباء يتقاضون بدل معاينة من 

صندوق األهل أو من صندوق املدرسة.

نتائج الكشف الطبي يف العام الدرايس 2009 – 2010:

بنينَّ الكشف الطبي املدريس يف العام الدرايس 2009 – 2010 أن 2353 تلميذاً و4413 تلميذة يعانون مشاكل صحية مختلفة.

جدول رقم 54: عدد التالميذ املعاينني الذين يعانون مشاكل صحية

املجموعاإلناثالذكور

10.50614.84725.353عدد املعاينني

234344136756عدد التالميذ الذين يعانون مشاكل صحية

%27%30%22النسبة املئوية 

املصدر: وزارة الرتبية والتعليم العايل، بيانات وحدة الرتبية الصحية الشامل

77- مقابلة مع اآلنسة جنني البيك، منسقة وحدة الرتبية الصحية يف الشامل، دائرة اإلرشاد والتوجيه يف وزارة الرتبية والتعليم العايل.
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أما أبرز املشكالت فهي:

- مشكالت يف الجهاز العصبي والنفيس ويتجىل بالتأتأة وبعض الحاالت العصبية وهي قليلة نسبياً،

- زيادة يف الوزن وهذا دليل عىل سوء التغذية وتّم تسجيل 873 حالة يف مدارس طرابلس،

- القمل واملشكالت األخرى، األمر الذي يستدعي العمل عىل النظافة، 

- مشاكل األذن، وسجلت 1483 حالة أي بنسبة %6.4 من التالميذ املعاينني،

- االصفرار والشحوب بنسبة 7%.

تتغرّي نسبة املشكالت الصحية ونوعيتها سنوياً، ومن خالل املتابعة يالحظ أن بعض املشكالت بدأت تنحرس وخصوصاً تلك 
املتعلّقة بالنظافة الشخصية كالقمل واملشكالت األخرى، إذ بفضل املتابعة والتوعية الصحية تنترش ثقافة الصحة العامة يف 

البيئة املحيطة باملدارس ويؤدي ذلك إىل تحّسن يف السلوك اليومي مع مراعاة أصول النظافة الشخصية.

كشف األسنان

فقد تم الكشف عىل أسنان 19.692 تلميذاً يف مدارس طرابلس وتبني أن %81 من الذكور و%82 من اإلناث لديهم أقلّه سن 
مصاب بالتسوس. كام تّم تسجيل 2916 تلميذاً بحاجة لتقويم األسنان.

من أهم املشكالت املتعلّقة مبعالجة األسنان هي إمكانية املتابعة وتدين نسبة التالميذ الذين يقصدون عيادة طبيب األسنان 
للمعالجة. ومن املعروف أن عالج األسنان مكلف، حتى يف املستوصفات واملؤسسات الخريية.

الكشف املتخصص

- بالتعاون مع »رواد الكشاف املسلم« أطلق مرشوع »األذن« يف طرابلس. الذي شمل 10 مدارس، وقد استند الرواد يف 
عملهم عىل البيانات املتوافرة يف وزارة الرتبية والتعليم العايل- برنامج الصحة املدرسية.

- بدأ مرشوع ملعالجة العيون ولكنه توقف بعد فرتة من الزمن مع انتهاء التمويل.

قرص القامة

قامت رشكة NOVO NORDISK التي تهتم بهرمون النمو بدراسة حول النقص يف الطول يف كل مدارس الشامل طالت 
التالميذ من عمر 5 سنوات إىل 10 سنوات، وتبنّي أن هناك 427 حالة يف الشامل.
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التعاون والتشبيك مع املنظامت

الرشاكة األساسية يف برنامج الطب املدريس متت بني وزارة الرتبية والتعليم العايل ووزارة الصحة العامة عىل الصعيد الوطني 
مركزياً، كام أن الرشاكة املتينة التي بنيت مركزياً أيضاً هي بني جامعة البلمند ووزارة الرتبية. 

عىل الصعيد املحيل، تقوم بعض الجمعيات بتقديم مساهامت بشكل مطبوعات أو مبعالجة موضوعات معينة.

- تقوم منظمة الصليب األحمر مبتابعة الكشف الطبي يف 10 مدارس يف طرابلس.

- تقوم مؤسسة الحريري بالكشف الطبي يف 6 مدارس يف باب التبانة. وقد زودت جميع التالميذ ببطاقة ممغنطة تتيح 
لهم املعالجة مجاناً عىل نفقة املؤسسة.

- جمعية أجيالنا تبنت العمل يف 15 مدرسة يف طرابلس.

- مل تِف مراكز الخدمات بالتزاماتها التي سبق أن تقدمت بها.

إن العمل عىل مكننة املعلومات الصحية املتوافرة وتنظيمها ضمن برنامج SIS املوجود يف اتحاد بلديات الفيحاء يتيح املجال 
للمزيد من التحليالت والقيام باستنتاجات مهمة حول صحة األطفال يف املنطقة؛ وبالتايل ميكن وضع خطة اسرتاتيجية صحية 
مستندة إىل شبه مسح شامل، وميكن عىل ضوئها تفادي بعض األمراض ومعالجة األطفال وتدارك املشكالت الصحية املحتملة. 

إمنا مل يفّعل حتى اآلن هذا الربنامج بالرغم من توفره. 

إن برنامج الصحة املدرسية برنامج فعال ويساهم يف رفع الوعي الصحي يف البيئة املحيطة ويتدارك الخطر منذ الصغر، ويؤمن 
قاعدة معلومات غنية جداً ويتسم بالجدية.

دور البلديات يف السياسات الرتبوية

يتيح قانون البلديات يف لبنان للبلدية صالحيات واسعة بسبب طابع عملها يف الشأن العام، وينص املرسوم االشرتاعي رقم 118 
الصادر سنة 1977 عىل دور املجالس البلدية يف »املساهمة يف نفقات املدارس الرسمية وفقاً لألحكام الخاصة بهذه املدارس« 
كام ينص عىل أنه » يجوز للمجلس البلدي ضمن منطقته أن ينشئ أو يدير بالذات أو بالواسطة أو يسهم أو يشارك يف تنفيذ 
األعامل التالية: املدارس الرسمية، دور الحضانة، املدارس املهنية كام يجب عىل املجلس البلدي املوافقة يف حال إنشاء املدارس 
الرسمية واملستوصفات.إلخ... ويؤكد وزير الداخلية األستاذ زياد بارود يف مداخلة ألقاها يف »منتدى التعليم واقع وآفاق« 
نظّمته الحركة االجتامعية يف 31 آذار و1 نيسان 2006 يف الجامعة األمريكية يف بريوت،«أن تدّخل البلديات يف مسألة التعليم 
ممكن أن يكون عىل مستوى إنشاء املدارس، وأيضاً عىل مستوى اإلسهام واملراقبة يف اإلدارة، رسمية كانت أم خاصة، باإلضافة 

إىل املساهمة من خالل تخصيص البلدية جزءاً من موازنتها من تجهيزات ومستلزمات لتحسني املدارس الرسمية«.
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تبنى اتحاد بلديات الفيحاء عرب برنامج التنمية املحلية برنامج معالجة الترّسب املدريس بالتعاون مع البلديات ووزارة الرتبية 
والهيئة االستشارية العليا ملجالس األهل والجمعيات األهلية الفاعلة، وذلك بهدف إيجاد وسائل ملكافحة هذه اإلشكالية78. 
ضغط  حركة  تشكيل  أهمها:  ومن  لعملها  محددة  أهداف  ووضعت  الفيحاء  بلديات  اتحاد  حول  موسعة  لجنة  تشكلت 
ونشاطات  مشاريع  ومتابعة  وتنفيذ  لتخطيط  لجنة  وتشكيل  األطفال.  وعاملة  بالرتبية  املتعلقة  القوانني  بتطبيق  للمطالبة 

تربوية واجتامعية ملكافحة الترّسب املدريس. 

عىل الصعيد العميل نفذت بلدية طرابلس دورات الدعم املدريس الصيفية، وساهمت بدفع نفقات التجهيز والتشغيل ملعهد 
أنطون، كام  الجديدة وفرح  الرسمية الستيعاب طالب  ببناء صفوف يف مدرسة مي  التطبيقية واالقتصادية، وقامت  العلوم 
ساهمت بربامج الطب املدريس، ودفعت األقساط عن مئات الطالب يف عام 2006 قبل املبادرة السعودية، وتقّدمت البلدية 

.CNAM بأرض لبناء معهد

وقام اتحاد بلديات الفيحاء يف عام 2010 بورشة عمل شاملة لوضع الخطة اإلسرتاتيجية لتنمية طرابلس، امليناء والبداوي 
وانتهت حالياً من املرحلة التشخيصية األولية عىل أن يستتبع ذلك مرحلة املناقشة العامة للوصول إىل وضع الخطة االسرتاتيجية 
النهائية. أفردت د. مهى كيّال منّسقة محور الحياة االجتامعية يف الفيحاء فصالً كامالً لتوصيف الوضع التعليمي يف جميع 
مراحله يف مدن اتحاد بلديات الفيحاء، عىل أمل أن ترتجم هذه الجهود إىل خطوات عملية وفعالة تأخذ البلديات عىل عاتقها 
اتخاذ القرارات ومتارس صالحياتها لتحسني أداء املدرسة الرسمية بالتعاون مع وزارة الرتبية والجمعيات األهلية واملنظامت غري 

الحكومية املحلية والدولية وذلك يف ضوء رؤية اسرتاتيجية محّددة املعامل واألهداف اآلنية والبعيدة املدى.

يف مجال التدريب املهني 

لوصاية  مبارشة  تتبع   ،  77/80 رقم  اشرتاعي  مرسوم  مبوجب  لالستخدام«  الوطنية  »املؤسسة  اللبنانية  الدولة  أنشأت 
أعضاء:  العام  القطاع  ميثلون  عامني  مديرين  وأربعة  رئيساً  العمل  وزير  من  إدارتها  مجلس  ويتكون  العمل،  وزارة 
التعليم  عام  مدير   ، اللبنانية  الجامعة  عن  ممثل  واإلمناء،  للبحوث  الرتبوي  املركز  رئيس  العمل،  وزارة  عام  مدير 
العام.79 العاميل  االتحاد  ميثلون  أعضاء  وثالثة  االقتصادية  القطاعات  مختلف  ميثلون  أعضاء  خمسة  والتقني،  املهني 

املؤسسة  تتعاقد  معجل.  مهني  تدريب  عرب  العاملة  اليد  مستوى  ورفع  العمل  عمل  فرص  إيجاد  املؤسسة  مهام  من 
وإسعاف  اإلسالمية  الخريية  »الجمعية  مع  التعاقد  تّم  طرابلس  ويف  كافة،  املحافظات  يف  تدريب  مراكز  مع 
مساعد  إفرنجية،  حدادة  لألبنية،  كهربائية  متديدات  العربية،  النجارة  مجال  يف  للعمل  العامل  لتأهيل  املحتاجني« 
عامالً.80 و120   80 بني  ما  الدورات  هذه  من  سنوياً  يتخّرج  كومبيوتر.  وبرمجة  طباعة  أطفال،  حادقة  مساعدة  طاه، 

78- سمرية بغدادي، عضو مجلس بلدية طرابلس، عرض أعامل اللجان البلدية للحد من الترسب املدريس، منتدى الحركة االجتامعية »التعليم 

واقع وآفاق« يف 31 آذار1- نيسان 2006، الجامعة األمريكية.

79- املوقع اإللكرتوين الرسمي للمؤسسة الوطنية لالستخدام.

80- د. كاترين لوتوما.
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نسايئ  شعر  وتزيني  تصفيف  عىل  تدريب  دورات  لتنظيم  االجتامعية«  »الحركة  مع  لالستخدام  الوطنية  املؤسسة  وتتعاقد 
وميكانيك سيارات باإلضافة إىل عامل حلويات وتجميع كمبيوتر. ويرتاوح أعداد املنتسبني إىل الدورات بني 30 و120 متدرب 
أي مبعدل وسطي 60 متدرباً سنوياً يف طرابلس، ويدخل إىل سوق العمل سنوياً مبعدل وسطي %30 من املتدّربني. يتضمن 
التدريب باإلضافة إىل التدريب املهني برنامج التدريب االجتامعي الذي يتناول مواضيع مختلفة كحل النزاعات، وقبول اآلخر، 

والحقوق االجتامعية االقتصادية وذلك تسهيالً لعملية االندماج يف سوق العمل واملجتمع.

تجربة مؤسسة رينيه معوض مرشوع Access Mena - دراسة حالة

أنىشء مركز تعليم األطفال العاملني يف آذار 2005 بالتعاون بني مؤسسة رينه معوض من جهة ومنظمة آريش اإليطالية 
من جهة أخرى واستمر العمل فيه حتى عام 2008.

وفر املركز الكائن يف أكرث املناطق حرماناً يف طرابلس – باب التبانة خدمات عديدة: دورات تنمية مهارات وتدريب مهني 
وتوجيهي ومتابعة نفسية وخدمات صحية وتربوية ويستهدف املركز كذلك األطفال الذين هم يف خطر الترّسب من 

املدرسة ألسباب مالية أو لصعوبة يف التعلم.

جدول رقم 55: عدد األطفال املستفيدين من خدمات املركز يف السنوات الثالث 2008-2005

2006 -20052007 - 20062008 - 2007

1514669صفوف محو أمية

1514669صفوف الكمبيوتر

1514669تدريب حريف

15-33إعادة االلتحاق باملدرسة

Remedial sessions4320-

-1310مساعد طباخ

131710تقني كهرباء

2116-حالقة وتزيني نسايئ

256114110املجموع

املصدر: مؤسسة رينيه معوض، مرشوع Access Mena، تقرير تقييمي

من جهة أخرى، أعادت بلدية طرابلس تأهيل وتوسيع مبنى مركز التأهيل املهني املعّجل للشباب يف ساحة النجمة، وذلك بالتنسيق مع 
منطقة رون ألب يف فرنسا ومل ينتِه حتى كتابة هذا التقرير تجهيز املكتب. تم تنظيم دورتني تدريبيتني يف مجال البناء ضمن املرشوع 

نفسه يف مبنى املدرسة املهنية يف منطقة القبة، تخرّج منهام 35 عامالً وذلك مبشاركة الحركة االجتامعية ومؤسسة الصفدي. 
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كام ساهم مرشوع »آرت غولد« )برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ( يف مرشوع إعداد عامالت صحيّات يف منطقتي التبانة وجبل 
محسن وربطهّن باملراكز الصحية بالتعاون مع جمعية »تعاون وتنمية وصحة« التي تنشط يف املجل الصحي يف منطقة التبانة.

ومتكينهم  العامل  مهارات  تنمية  يف  نجاحاً  تلقى  املهرة  غري  وللعامل  املترسبني  لألطفال  املهني  التأهيل  برامج  أن  يبدو 
ومساعدتهم يف إيجاد فرص عمل تساهم يف تحسني مستوى معيشتهم وتفتح أمامهم مجاالت التقدم واملثابرة. ترتبط مسألة 
املتدّربني  ومهارة  ورغبة  العمل  متطلبات سوق  مع  تتناسب  بحيث  عليها  للتدريب  املهن  باختيار  التدريب  دورات  نجاح 

والجّدية يف التعاطي مع املوضوع. 

قصص نجاح
املثال نذكر ثالث حاالت  الفقراء، فعىل سبيل  تغيري حياة  التدريبي يف  التدخل  الناجحة مدى فعالية  النامذج  تظهر بعض 

ألشخاص تدّربوا يف الحركة االجتامعية ضمن برنامج التدريب املهني واالجتامعي للشباب:

- سعاد: )18 سنة( ترّسبت من املدرسة من الصف السابع األسايس، وتابعت دورة تزيني وتجميل نسايئ لفرتة 6 أشهر يف 
مركز الحركة االجتامعية وتابعت مرحلة التدريب يف صالون للتجميل. متلك حالياً صالوناً للتجميل يف ديب- اإلمارات العربية 

املتحدة- وتعمل عىل توسيع عملها وتأمني فرص عمل لزميالت لها يف املهنة.

- أحمد: تدرّب عىل تصليح ميكانيك السيارات، ومبهارته ومصداقيته متّكن من استالم وإدارة كاراج لتصليح السيارات لوحده.

- 10 أشخاص تدربوا يف مجال العمل الفندقي وحصلوا عىل إفادات من املؤسسة الوطنية لالستخدام، متّكنوا من االنتساب إىل 
.BT املعهد املهني الرسمي وتخرّجوا من املعهد بشهادة البكالوريا الفنية

إن هذا النوع من التدّخل يعطي مثاراً وأثبت نجاحه، إمنا حجم التدخل يف لبنان عموماً ويف طرابلس خصوصاً ال يزال متواضعاً 
أمام الحجم الكبري للمترّسبني، وحجم العاملة الشابة غري املاهرة. تتعدد الجمعيات املتدخلة يف مجال التدريب املهني، وتضع 
كل جمعية برنامجها التدريبي يف املنطقة التي تعمل فيها. وتقّدم الحكومة املساعدة عرب املؤسسة الوطنية لالستخدام بتأمني 
لبنانية عن كل متدرب ولكل دورة.  التعليم املهني املعّجل، وتوفري الدعم املادي للمتدربني بقيمة 600 ألف لرية  إفادات 
ومن مهام هذه املؤسسة دراسة السوق والقيام بالتوجيه املهني والتقني ملجمل املؤسسات التعليمية بكامل مستوياتها ليك 
تتناسب مخرجات التعليم مع حاجات السوق. مل يفّعل الدور األخري للمؤسسة التي اكتفت بإصدار بعض الدراسات وآخرها 
األمم  الدويل ILO وبرنامج  العمل  بالتعاون مع مكتب  املؤسسة  نفذتها  العمل عام 2000  احتياجات سوق  تيويم دراسة 
املتحدة اإلمنايئ UNDP. ودراسة حول عالقة التعليم العايل بسوق العمل نفذتها املؤسسة مع اللجنة االقتصادية لغريب آسيا 
ESCWA. فبغياب املعطيات اإلحصائية والدراسات االسترشافية عن التطور يف سوق العمل اللبناين والعريب يغيب التخطيط 
واإلرشاد لتوجيه الطالب والعامل نحو االختصاصات املهنية املطلوبة والتي تساهم يف الحّد من البطالة بسبب الخلل بني 

العرض والطلب يف سوق العمل.
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أما من ناحية تفعيل التدريب املهني للمترّسبني وإعادة تأهيل العامل غري املهرة، فيتطلب حملة وطنية تشرتك فيها جميع 
الشؤون  العمل، وزارة  املهني والتقني، وزارة  التعليم  االبتدايئ ومديرية  التعليم  الرتبية، مديرية  املعنية من وزارة  الهيئات 
شعار  تحت  الحملة  تقوم  املجال.  هذا  يف  العاملة  والجمعيات  البلديات  املهنية،  النقابات  العاملية،  النقابات  االجتامعية، 
تأهيل وتدريب العامل بالتعرّف وتحديد املترّسبني من التعليم العام، االتفاق مع املؤسسات التي تستخدم قارصين وعامالً 
غري ماهرين، تأمني برامج تأهيل ذات مضمون ومهارات متطورة، دراسة السوق وتأمني فرص عمل للمتخرجني. فاملبادرات 
الفردية التي تقوم بها الجمعيات والتي أثبتت نجاحها، تقترص عىل عدد محدود من املتدربني، بينام إذا تم تفعيل األمر عىل 
الصعيد الوطني ومبؤازرة من جميع األطراف املعنية واملمثلة أصالً يف مجلس اإلدارة للمؤسسة الوطنية لالستخدام، فقد تصل 

مخرجات التدريب والتعليم إىل مستويات أفضل، وتكون بداية للحد من البطالة ومن الترسب املدريس يف آن معاً.
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خالصات عامة 
غالبا ما تسرتجع خالصات البحث نقطة االنطالق. لقد انتقل التقرير من مرور رسيع ومضمر عىل املفاهيم إىل استعراض 
الخطط الوطنية ثم املحلية. كام تنقل بني متابعة سياق التخطيط ومضمونه، إىل التدخالت الفعلية، وتتبع برامج ومشاريع 

مختلف املتدخلني، وعرض بالتفصيل لبعض الحاالت الخاصة. فام هي الخالصات العامة التي توصل اليها؟ 

1- أول هذه الخالصات، أن حجم مشكلة الفقر والحرمان يف طرابلس كبري ومعقد ومتعدد األبعاد والتجليات. وبالتايل ال يصح 
وصف الوضع بأن هناك جيوباً للفقر والحرمان يف طرابلس، ميكن عزلها عن بقية املدينة، والتعامل معها موضعياً من خالل 
مشاريع محدودة النطاق. األصح القول ان ظاهرة الفقر والحرمان املتعدد املظاهر، واسعة االنتشار يف املدينة، إىل درجة 
يستحيل معها فصل سياسات مكافحة الفقر والحرمان فيها عن مسار عملية التنمية الشاملة يف املدينة كلها. وبالتايل فإن 
املطلوب هو وضع خطة متكاملة للتنمية املحلية يف طرابلس يكون محورها مكافحة الفقر والحرمان، يف تجلياته املكانية 

واالجتامعية )الفئات(، ورفع مستوى معيشة السكان. 

النقد  كان  إذا  آخر،  وبكالم  أخرى.  أبعاد  وإغفال  الفقر  إبعاد  لبعض  التصدي  ميكن  ال  أنه  هو  الخالصات،  هذه  ثاين   -2
التنمية والحد من الفقر  االجتامعي للنظرات االقتصادوية يركّز عىل أن دفع عجلة النمو االقتصادي غري كافية لتحقيق 
)بالرضورة(، فإنه يف املقابل يفرتض بجميع الفاعلني التنمويني يف املجال االجتامعي عىل نحو خاص، أن يدركوا أن الرتكيز 
عىل الجانب االجتامعي حرصاً، وإغفال البعد االقتصادي، هو خاطئ بدوره، وال يعطي النتيجة املرجوة يف مكافحة الفقر. 
ويف هذا السياق، فإن حجر األساس يف مكافحة الفقر املديني )يف مدينة طرابلس تحديداً( يتطلب ايالء عناية خاصة للبعد 
االقتصادي، وجعل مسألة تنشيط االقتصاد املحيل يف إطار اقتصاد وطني متوازن مكانياً وقطاعياً، حجر األساس يف مكافحة 
الفقر، وتحديدا ان يجري االنتقال من الحلول الرعائية لتخفيف آثار الفقر من خالل آليات توزيعية، إىل حلول متكينية يقع 

يف صلبها توفري فرص عمل منتج والئق لسكان املدينة، بالتشديد عىل منط من النمو املولد لفرص العمل. 

3- ثالث هذه الخالصات، وارتباطاً بالخالصتني السابقتني، ال ميكن تحقيق هذه األهداف من خالل »مقاربة املرشوع«، ومن 
خالل التدخالت املوضعية والنمطية الشائعة )مشاريع هنا وهناك، توزيع مساعدات، بعض الدعم املدريس، مشاريع إقراض 
صغري...الخ(. فهذه التدخالت عىل أهمتيها غري كافية. إن املدخل الصحيح ملعالجة مشكالت طرابلس هي يف تنفيذ عدد 
من املشاريع الكبرية املولدة لفرص عمل واملولدة لدينامية اقتصادية واجتامعية تجعل من طرابلس مجددا عاصمة ونقطة 
استقطاب ألقضية الشامل كافة. اما النشاطات األخرى من النوع املشار اليه يف األسطر السابقة، فعليها ان تتمفصل عىل 

هذه املرشوعات الكبرية )للقطاع العام والخاص عىل السواء(، ليك تكون ذات أثر فعيل ومستدام.

4- الخالصة الرابعة، واستكامالً ملا سبق، وكام جرى توضيح ذلك يف سياق التقرير، فإن مسار التدهور يف وضع مدينة طرابلس 
بدأ من تهميشها سياسياً عىل امتداد العقود املاضية. فقد فقدت املدينة صوتها وأدوات املدافعة واملنارصة والضغط التي 
متكنها من الدفاع عن حقوقها وحقوق سكانها. إن العالج يجب أن يبدأ من هنا أيضاً، إذ دون أن يكون للمدينة صوت قوي، 
وشخصية معنوية مستقلة وحارضة دامئاً، متثل املقيمني فيها، تعبئ قدراتهم، وتثري حامسهم، وتفاوض باسمهم الحكومة 
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املركزية، فلن تكون النتائج مرضية وقابلة لالستدامة ايضا.

5- الخالصة الخامسة، يف السابق مل تكن طرابلس عىل قامئة األولويات التنموية املركزية. وبسبب التوترات األمنية أصحبت 
محل اهتامم الدولة واملانحني عىل السواء. لذلك يتوافر لطرابلس اليوم الحد األدىن من االهتامم املركزي، وكذلك هي محط 
اهتامم الدول املانحة واملنظامت الدولية. لكن الجانب السلبي هو أن املتدخلني واملتطوعني ملساعدة املدينة ال ينسقون يف 
ما بينهم بالقدر الالزم، وال يعتمدون مناهج وأولويات منسجمة يف تدخالتهم. اضف إىل ذلك أن الهيئات والقيادات املحلية 
مل تنجح حتى الساعة يف تشكيل إطار واحد للتنسيق يف ما بينها )إن التنافس السيايس عىل العمل االجتامعي هو من ميزات 
املدينة مع ما يحمله من آثار سلبية(، وكذلك مل تنجح يف أن تشكل إطاراً موحداً للتفاوض مع املانحني والجهات الخارجية. 

لذلك تتسم التدخالت بيشء من الفوىض، واالزدواجية، وأحياناً عدم املالءمة مع أولويات املدينة الحقيقية.

6- الخالصة السادسة، هي رضورة العمل عىل تغيري صورة طرابلس الخارجية بصفتها ذات أمن هش معرض يف أي لحظة 
لالنتكاس، وبصفتها مدينة تعيش – يف بعض أحيائها عىل األقل – يف زمن غري الزمن اللبناين. واذا كان سكان املدينة وابناؤها 
يعرفون متاماً أن هذه الصورة مشوهة وال تعرب عن صورة املدينة الحقيقية، إال أن الطريق إىل تغيريها يجب أن تبدأ من 
الثقايف واالجتامعي  الحراك  أنفسهم، ويف  الحقيقية يف صورة املدينة كام تظهر يف عيون سكانها  الخلل  االعرتاف مبكامن 
واالقتصادي املفقود أو الضعيف فعلياً، ويف االنفتاح املحدود واملقيد بالكثري من املحرمات ذات املنشأ السيايس، والتي تؤدي 

إىل تآكل املدينة من الداخل، وتربر صورتها السلبية يف عيون اآلخرين. 

الرغم من كل ما سبق ذكره من مالحظات نقدية، فإن طرابلس تختزن من  السابعة واألخرية، وهي أنه عىل  7- الخالصة 
دينامية  اطالق  عىل  قادرة  يجعلها  ما  واملؤسسية،  والبيئية،  واالجتامعية،  واالقتصادية،  البرشية،  والطاقات  االمكانيات 
سياسات  باعتامد  ذلك  إىل  والطريق  إىل خمس سنوات(.  ثالث  )من  نسبياً  فعلية يف وقت قصري  نتائج  تعطي  تنموية 
اجتامعية، وسياسات للتنمية االقتصادية املناطقية، مناسبة عىل الصعيد الوطني، ومير أيضاً بتبلور قيادة تنموية قوية يف 

طرابلس نفسها تؤمن باملشاركة، وتكون عقلها، وعينها، وصوتها، وذراعها التنموية. 

هذه هي الخالصات األساسية، أما ما ميكن أن يتفرع عن ذلك من خطوات مبارشة ومحددة، فذلك امر ميكن استخالصة 
بدرجة كافية من الوضوح من سياق التقرير، ومن التقارير األخرى املنتجة من قبل باحثني وجهات أخرى، والتي تحتوي عىل 
الكثري من األفكار املفيدة والهامة. اما اقتصارنا عىل ذكر هذا النوع من الخالصات العامة، فإمنا يعود إىل أنه غالبا ما نعطي 
األهمية للتفاصيل عىل حساب القضايا األساسية، لذلك ركزنا يف نهاية هذا التقرير عىل األساسيات التى تغفل أو تهمل عادة، 
مع أنها الرشط الرضوري لكرس الحلقة املفرغة للفقر والتهميش والرتاجع العمراين والحرضي الذي تعيشه طرابلس، ويك ال 

نعود بعد خمس سنوات إىل طرح القضايا نفسها، سائلني أنفسنا: ما الذي أغفلناه منذ خمس سنوات؟؟ 
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املالحق

جدول بالنفقات املرصودة يف املوازنات العامة ذات الطابع االجتامعي
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المراجع المعتمدة يف الدراسة
- املخطط التوجيهي التفصييل لطرابلس، املينا، البداوي، وراسمسقا، املهندس ديران هرمنديان، 2001.

- تطور خارطة أحوال املعيشة يف لبنان بني عامي 1995 و2004، وزارة الشؤون االجتامعية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، 
الطبعة األوىل 2007.

- البحث االجتامعي الرسيع، مرشوع التنمية االجتامعية، إعداد أميمة جدع، مجلس اإلمناء واإلعامر، 2006. 

- مرشوع خطة التنمية اإلسرتاتيجية مرحلة التشخيص األويل، محور البيئة، اتحاد بلديات الفيحاء، إعداد فريق الخرباء 
املحليني، 2009.

- خارطة الفقر البرشي احوال املعيشة يف لبنان: 2004. وزارة الشؤون االجتامعية، برنامج االمم املتحدة اإلمنايئ، مرشوع بناء 
القدرات للحد من الفقر – بريوت. 

االجتامعية  الخدمات  الحصول عىل  االجتامعية وزيادة مجاالت  الحامية  لتعزيز شبكات  اللبنانية  الحكومة  برنامج عمل   -
األساسية. الجمهورية اللبنانية، كانون الثاين 2007.

- الخطة الشاملة لرتتيب األرايض اللبنانية، الطبعة الثانية، مجلس اإلمناء واالعامر، ترشين الثاين 2005.

- التقرير السنوي لعام 2007 ، وزارة الشؤون االجتامعية.

- االسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم، وزارة الرتبية والتعليم العايل، 2010.

- الدراسة الوطنية لألحوال املعيشية لألرس، وزارة الشؤون االجتامعية، إدارة اإلحصاء املركزن برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 
ومنظمة العمل الدولية، ، 2007.

- الوضع االجتامعي االقتصادي يف لبنان: واقع وآفاق، وزارة الشؤون االجتامعية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومنظمة فافو، 2004.

- بيانات السجل التجاري يف طرابلس.

 Pauvreté et conditions socio-économiques à Al-Fayha’a: Diagnostic et éléments de stratégie, Dr.  -
Catherine Le Thomas, Dec. 2009.
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- ميادة بيدس، مجلة عامل التجارة، العدد 9، أيلول 2009.

- دراسة ملؤسسة التمويل الدولية »IFC« نرشتها صحيفة األخبار، عدد الخميس 25 أيلول 2008.

الخدمات  عىل  الحصول  مجاالت  وزيادة  االجتامعية  الحامية  شبكات  لتعزيز  اللبنانية  الحكومة  عمل  برنامج  مقدمة   -
االجتامعية األساسية، 2007.

- سجالّت مكتب »جمعية حامية األحداث يف لبنان« يف قرص العدل يف طرابلس. مقابلة مع املرشدتني: عال ياسني وإيليان 
بطرس

- التقرير السنوي لبيت الزكاة والخريات للعام 2009 ، طرابلس.

- منتدى »التعليم واقع وآفاق«، الحركة االجتامعية، 31 آذار و1 نيسان، الجامعة األمريكية، بريوت.

 IOM: International Organization for Migration. Assessing Basic Socio-Economic Indicators in  -
.33 P Northen Lebanon: RAP for planning the Development of Vulnerable Communities.

- األبنية املدرسية الرسمية 2001-2008 إعداد الوحدة الهندسية للتنسيق ومتابعة املشاريع، وزارة الرتبية والتعليم العايل.

- مرشوع التدريب املستمر، خطة العمل املناطقية للعام الدرايس 2009-2010 ، وزارة الرتبية والتعليم العايل، دار املعلمني 
واملعلامت- طرابلس.

- وزارة الرتبية والتعليم العايل ووزارة الصحة العامة، وثيقة إسرتاتيجية الصحة املدرسية يف لبنان،. نيسان 2009.

المواقع االلكرتونية

 www.cdr.gov.lb/arabic/progress_reports/pr102009/index.asp موقع مجلس اإلمناء واإلعامرتقرير تقدم العمل -

 http://www.cas.gov.lb/index.موقع إدارة اإلحصاء املركزي، نتائج اإلحصاء الشامل للمباين واملؤسسات -
php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=37

http://www.mfe.gov.lb/gen_info.shtml املوقع اإللكرتوين لتعاونية موظفي الدولة -

 http://www.housing-institute.com املوقع اإللكرتوين للمؤسسة العامة لإلسكان -
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 http://www.crdp.org املوقع االلكرتونية املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء -

 http://www.moph.gov.lb املوقع اإللكرتوين لوزارة الصحة العامة -

- املوقع اإللكرتوين ملجلس اإلمناء واإلعامر، تقرير املناطق: 
 http://www.cdr.gov.lb/arabic/select_projects_geo_action.asp

 http://www.bdl.gov.lb املوقع اإللكرتوين ملرصف لبنان -

http://www.urbcomfayhaa.gov.lb.htm ،املوقع اإلكرتوين التحاد بلديات الفيحاء، خطة التنمية االسرتاتيجية -

http://www.kafalat.com.lb »املوقع االلكرتوين لـ«كفاالت -

 http://www.moph.gov.lb/pdf املوقع اإللكرتوين لوزارة الصحة -

  http://ahdath.justice.gov.lb/PDF/:املوقع االلكرتوين لوزارة العدل -

http://www.cfd.gov.lb :املوقع االلكرتوين للصندوق املركزي للمهجرين -

 http://www.rebuildlebanon.gov.lb :املوقع االلكرتوين لرئاسة مجلس الوزراء- الهيئة العليا لإلغاثة -

- املوقع اإللكرتوين للمركز الرتبوي للبحوث واإلمناء
 http://www.crdp.org/CRDP/Arabic/ar-

- املوقع اإللكرتوين ملجلس اإلمناء واإلعامر، تقرير تقدم العمل:
http://www.cdr.gov.lb/arabic/progress_reports/pr102009/index.asp

http://www.rmf.org.lb/.html :املوقع اإللكرتوين ملؤسسة رينيه معوض -












