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متهيد

يتضمن هذا اإلصدار ثالثة أجزاء:

1- امللخص الذي بني أيديكم،
2- دراسة الفقر يف طرابلس، الكتاب األول: دليل الفقر الحرضي،

3- دراسة الفقر يف طرابلس، الكتاب الثاين: التدخالت الوطنية واملحلية.

الدراستان املشار إليهام تأتيان يف إطار مرشوع إقليمي لدراسة الفقر الحرضي، تشارك فيه املعهد العريب إلمناء املدن، مع 
اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا – االسكوا، ومع الجهات الوطنية واملجالس البلدية واملحلية املعنية يف املدن التي 

نُفذت الدراسة فيها.
 

يعرض هذا امللخص بشكل مكثف، املسوغات املعرفية والعملية لدراسة الفقر الحرضي وابتكار أدوات قياس وتحليل مالمئة 
لذلك، كام يعرض خالصة النتائج واالستنتاجات التي تضمنتها الدراستان اللتان نُفذتا عام 2010 )البحث االجتامعي باملشاركة(، 
ونهاية عام 2011 )دليل الحرمان الحرضي(. كام يتضمن بعض األفكار للخطوات الالحقة املتعلقة باستكامل الجهد العلمي 
يف مجال قياس الفقر الحرضي، واستطراداً الفقر املحيل، مبا يف ذلك الوسط الريفي؛ باإلضافة اىل مقرتحات خاصة بالخطوات 
املطلوبة بالنسبة الستكامل العمل يف مدينة طرابلس، بصفتها املدينة التي اخترب فيها الدليل بشكل مكتمل، وبصفتها منوذجاً 

ملنهج العمل يف املدن األخرى أيضاً.

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

يواكب العمل العلمي الذي يحتويه هذا اإلصدار، أحدث االتجاهات العاملية يف قياس الفقر بشكل عام، ويف دراسة وقياس 

الفقر الحرضي بشكل خاص، ال بل إنه ميثل تجربة رائدة بحق عىل أكرث من صعيد. 

يجتمع يف تصميم »دليل الحرمان الحرضي«، املخصص لقياس الفقر يف املدينة الواحدة وأحيائها، عدد من الخصائص التي 

تجعل من هذا الدليل تجربة مميزة وغري مسبوقة يف املنطقة. فهو يتبنى مفهوم الفقر املتعدد األبعاد بشكل أصيل، ويشتق 

منه مقياساً للحرمان يرتكز عىل أسس نظرية ومفاهيمية صلبة، كام يتميز بالبساطة والدقة وبالكفاءة، إضافة إىل كونه قليل 

الكلفة. 

هذه الخصائص، التي هي يف أساس تصميم هذا الدليل، تضعه يف متناول املجالس املحلية واملراصد الحرضية، وجميع املعنيني 

بالتخطيط والتنفيذ عىل املستوى املحيل، كام انه يردم الهوة بني املخططني املحليني - أي املستخدمني - وبني أدوات قياس 

البداية  الدليل مبثابة  اعتبار هذا  الرائجة، املعقدة غالباً، مبا يجعل فهمها واستخدامها مهمة صعبة. وميكن  الفقر وتحليله 

لتصميم الجيل الثاين من أدلة أحوال املعيشة، التي كانت املنطقة العربية قد سبقت مناطق العامل األخرى إىل استخدامها عىل 

املستويني الوطني واإلقليمي، بني عامي 1998 و2008. 

إنها تجربة عربية من ألفها إىل يائها، تدّل عىل أن املؤسسات العربية عندما تتعاون، والخربات العربية عندما تتكامل، ميكنها 

أن تثمر من املساهامت العلمية والعملية، ما ال يقّل قيمًة عن مساهامت املناطق األخرى. كام تربهن أيضاً، ان التكامل يف 

الجهود بإمكانه أن يحولنا إىل منطقة منتجة للمعرفة، ال مجرد مستهلك لها. 

البعد املعريف  البحثية املختلفة الكمية والنوعية، وبني  التكاميل للمناهج  بالجمع بني االستخدام  لقد متيز هذا الجهد أيضاً 

النظري والبعد العميل الذي يوظف البحث والتحليل يف خدمة رسم السياسات والتدخالت املالمئة، وتحويل دراسة الفقر من 

بحث يف األرقام الباردة، إىل عمل حي يف خدمة الفقراء واملحرومني أنفسهم. إن جعل الناس أنفسهم محور االهتامم، يعني 

إجراء تحول جذري يف مقاربة الفقر وأدوات القياس والتحليل نفسها، ويف السياسات والتدخالت. وهذا ما يجمع عليه اليوم 

معظم املعنيني من خرباء ومتدخلني، إال أن قلة محدودة تقدم عىل اتخاذ خطوات جريئة لتجاوز املقاربة التقليدية التي 

تقادمت ومل تعد صالحة للزمن الحارض. 

يحتوي هذا اإلصدار عىل محاولة يف هذا االتجاه، نأمل ان تكون مقنعة للمعنيني. فخالل األعوام الثالثة املاضية، استقطبت 

النتائج؛ يف  وبعض  املنهجية  الدولية حيث عرضت  املنتديات  يف  من مستوى:  أكرث  إيجابية عىل  فعل  ردود  املنهجية  هذه 

املنتديات اإلقليمية السيام مؤمترات منظمة املدن العربية، والبنك اإلسالمي، وجامعة الدول العربية؛ يف ورشات العمل املحلية 
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واالجتامعات املبارشة مع املعنيني حيث عرضت املنهجية يف تونس ونواكشوط والخرطوم وحلب وصنعاء وعامن وطرابلس 

- لبنان. وقد رأى كثريون يف هذه املحاولة، من باحثني ومسؤولني يف الشأن العام املحيل، حالً عملياً لقياس الفقر دون كلفة، 

ووسيلة إلرشاد رسم السياسات ووضع الخطط اإلمنائية املحلية، ولرصد حركة الفقر والتقّدم عىل الصعيد دون الوطني يف 

تحقيق هدف مكافحة الفقر، وهو من األهداف اإلمنائية لأللفية، وأجندة التنمية ملا بعد 2015. 

تلك املواقف كلها ردود فعل مشجعة، لكن هذه التجربة هي خطوة أوىل عىل طريق طويل. ال يزال أمامنا كثري من العمل. فال 

بّد من اختبار الدليل يف مدن مختلفة، ويف الوسط الريفي، وإجراء دراسات ميدانية يف مدن مختلفة من بلدان مختلفة أيضاً، 

قبل أن نتوصل إىل صيغة نهائية وتوثيق املنهجية واألدوات املرافقة لها، وقبل اعتامده من املؤسسات االقليمية، فيصبح أداة 

تُطبّق يف جميع املدن والتجمعات السكانية يف البلدان العربية، تسمح بدراسة الحرمان املحيل وقياسه عىل مستوى املدينة 

أو البلدة الواحدة، وبإجراء مقارنات موضوعية بني مختلف املدن يف املنطقة العربية. 

أجل  من  ستستمر  الدراسة  إنجازهذه  عىل  تعاونت  التي  والجهات  املؤسسات  بني  والرشاكة  إلهدف.  هذا  اىل  نصبو  نحن 

استكامل هذه التجربة الرائدة، وتثبيتها يف مصاف التجارب العاملية.

كبري من  فريق  ميدانية وورش عمل واجتامعات خرباء،  دراسات  رافقه من  وما  اإلصدار،  إنجاز هذا  لقد عمل عىل  أخرياً، 

الباحثني والقادة املحليني واإلداريني، وقد متت اإلشارة اليهم بالتفصيل يف مقدمة الدراستني عن طرابلس، ونحن نجدد شكرهم 

مرة أخرى. إال اننا نود ان نخص بالشكر الشخصني اللذين توليا قيادة هذا العمل بكل تفاصيله العلمية والتنظيمية، وهام 

األستاذ أديب نعمه، املستشار اإلقليمي يف األسكوا، والدكتور عثامن الحسن محمد نور خبري الدراسات السكانية ومستشار 

املعهد العريب إلمناء املدن، اذ لهام الدور األكرب يف تحويل فكرة الدليل إىل واقع متحقق.

الدكتور طارق العلمي عبد الله العيل النعيم      
مدير إدارة القضايا الناشئة والنزاعات رئيس مجلس األمناء      

االسكوا ورئيس املعهد العريب المناء املدن     
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المهنجية

الهدف

الفقر  دراسة  ملرشوع  أهمية  األكرث  األهداف  أحد  يتمثل 

واالسكوا  املدن  إلمناء  العريب  املعهد  بني  وللرشاكة  الحرضي، 

يف هذا املجال، يف إنجاز هدف معريف، هو بناء دليل لقياس 

للدراسة.  الرئيس  الهدف  ميثل  ما  وهذا  الحرضي،  الفقر 

الطريقة األمثل لتحقيق هذا الهدف تكمن يف اقرتان الجهد 

النظري األسايس بالعمل امليداين منذ البداية، وهذا ما التزم 

به فريق العمل. 

النظرية  العمل  ورقة  من  االنتقال  تّم  قصري،  وقت  فخالل 
املعدة عام 2010 التي تضمنت اقرتاحاً مبدئياً لقياس الفقر 
الحرضي يف سياق إيجاد أدوات لقياس تحقيق الهدف األول 
من أهداف األلفية، والحقاً أهداف ما بعد 2015، عىل مستوى 
املدينة؛ إىل قيام رشاكة لتطبيق هذه املنهجية املقرتحة عىل 
التابع  الحرضي  الفقر  مرشوع  خالل  من  عربية  مدن  ثالث 
للمعهد العريب إلمناء املدن، هي: تونس، ونواكشوط، ومدينة 

طرابلس يف لبنان. 

تم تطوير هذا الدليل الذي نقرتح تسميته “دليل الحرمان 
والتفكري  امليداين  العمل  أن  السياق. كام  الحرضي”، يف هذا 
أن  قوامها  منطقية  نتيجة  إىل  العمل  فريق  قادا  النظري، 
منهجية الدليل قابلة للتطبيق يف الوسطني الحرضي والريفي، 
مع تكييف اختيار املؤرشات، مبا يجعله أساساً صالحاً لقياس 
هذا  يف  املناسب  العلمي  الجهد  بذل  ما  إذا  محلياً،  الفقر 

االتجاه. 

نقاط االنطالق 

تصور  دون  عميل  أو  بحثي  مرشوع  يف  االنطالق  ميكن  ال 
واضح للنتيجة التي نرغب يف الوصول إليها. وهي يف حالتنا: 
يف  )واستطراداً  املدن  يف  الفقر  لقياس  بسيطة  أداة  تصميم 
الرشوط  ضمن  من  عموماً(،  املحيل  املستوى  وعىل  الريف 

واملواصفات التالية:

- أن تكون  األداة بسيطة وغري مكلفة،
- ان تكون قابلة للفهم واالستخدام من قبل املراصد 

الحرضية، واملجالس املحلية، والفاعلني املحليني،
 -أن تكون مصممة لقياس فقر األرس، وصالحة لتقييم 

الفقر عىل مستوى األحياء داخل املدينة، وأن تسمح 
بالتايل بقياس التفاوت بني أحياء املدينة أو البلدة 

الواحدة، 
 -أن تكون مفيدة لتصميم السياسات املحلية،

 -أن تكون صالحة لقياس حال الحرمان يف املدينة )أو 
القرية أو أي  تجمع سكني( بصفتها وحدة، واملقارنة 

بني املدن وبني التجمعات األخرى املتشابهة من حيث 
طبيعتها.

كام تم اعتامد العنارص التالية يف توجيه بناء القياس املقرتح: 

- اعتبار الفقر ظاهرة متعددة األبعاد، 
- الرتكيز عىل الحرمان أو  الفقر ذي الطابع املادي 

تحديداً، 
- النظر إىل الفقر بطابعيه املطلق والنسبي يف الوقت 

عينه، 
-  تجنب استخدام القياس التقليدي: فقر الدخل 

)خطوط الفقر(. 
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أهمية دراسة الفقر محلياً

قابلة  غري  تكون  ما  غالباً  )والعاملية(  الوطنية  القياسات 
نظراً  أو  طبيعتها،  بحكم  املحيل  املستوى  عىل  للتطبيق 
املحليني.  الفاعليني  قبل  من  استخدامها  ولتعذر  لكلفتها، 
كام أنها تكون احياناً كثرية غري صالحة لقياس الخصائص أو 
األمر  طبيعي،  أمر  هذا  والحرمان.  للفقر  املحلية  التجليات 
الذي يتطلب أن يتم تحويل أدوات القياس بشكل جوهري، 
أو تصميم أدوات قياس جديدة قادرة عىل تقديم معرفة أكرث 
دقة عن الوضع املعييش لألرس محلياً، مبا يف ذلك عىل مستوى 
ألغراض  الواحدة  البلدة  أو  املدينة  ضمن  املدينية  األحياء 
عملية ال تخفى عىل أحد. إن طريقة  القياس املقرتحة تراعي 

هذه الرشوط واملواصفات.

أما االعتقاد بأن دراسة الفقر عىل النطاق املحيل هي عملية 
تطبيق آلية لقياسات الفقر الوطنية )أو العاملية( عىل نطاق 
جغرايف صغري، فهو اعتقاد خاطئ. للقياسات العاملية الوطنية 
ووظائفها  نطاقها  خارج  واعتامدها  وخصائصها،  وظائفها 
املتوخاة  الدقيقة  املعرفة  إنتاج  إىل  يؤدي  ال  معها،  املتالمئة 
السياسات  وضع  أجل  من  واملطلوبة  املحيل،  القياس  من 

والتدخالت، السيام من قبل الجهات املحلية.

تعدد أساليب البحث والعمل، وأداوتهام

نكتفي  أن  ميكن  ال  حقاً،  ظاهرة  أي   دراسة  يف  نرغب  اذ 
السيام  حرصي،  بشكل  واحدة  أداة  أو  أسلوب  باستخدام 
ظاهرة  كام  األبعاد،  ومتعددة  مركبة  الظاهرة  تكون  عندما 
من  واحد  املعنى  بهذا  هو  الحرضي  الحرمان  دليل  الفقر. 
أدوات دراسة الفقر الحرضي، ال يحل محل أدوات وأساليب 
الذي يفرتض  التحليل  بالتأكيد، وأوالً، محل  أخرى، وال يحل 
الدراسة  ليست  للدراسة،  أداة  العاقل.  اإلنسان  به  يقوم  أن 
أداة،  أي  هذه،  بصفته  الحرضي  الحرمان  ودليل  نفسها.  

يحاول أن يسد نقصاً يف أدوات البحث والعمل. 

اتبعها  التي  واملنهجية  الحرضي،  الفقر  دراسة  مرشوع  يف 
بهذا  االلتزام  تم  الدراستني،  هاتني  أنجز  الذي  العمل  فريق 
البحث  التوجه. لذلك تم الجمع بني دراسة اعتمدت منهج 
باملشاركة، ودراسة أخرى اعتمدت أسلوب البحث اإلحصايئ 
امليداين بالعينة. كام أن كال الدراستني استفادتا من القياسات 

والدراسات الوطنية. 

مرشوع  يقرتحها  التي  الحرضي  الفقر  دراسة  منهجية  إن 
االستخدام  عىل  تقوم  واالسكوا،  املدن  إلمناء  العريب  املعهد 
الذيك واملتزامن لثالث مجموعات من األساليب واألدوات هي 

التالية:

1- مجموعة القياسات الوطنية )فقر الدخل، والفقر 
املتعدد األبعاد(،

2- استخدام القياس اإلحصايئ من خالل العمل امليداين 
)يف حالتنا هذه دليل الحرمان الحرضي(،

3- استخدام مناهج البحث النوعي واألساليب 
التشاركية )يف حالتنا هذه البحث االجتامعي باملشاركة(؛

العميل  البحث  خطوات  كل  اتباع  عىل  طبعاً  التأكيد  مع 
للفرضيات  الواضحة  الصياغة  من  بدءاً  األخرى،  املنهجية 

االبتدائية، وصوالً إىل التوثيق الدقيق للمصادر.

يف أهمية دور اإلنسان

مثة نقاط هامة ال بد من اإلشارة إليها تتعلق بأهمية التحليل 
ودور اإلنسان يف هذه العملية. وهذه مسائل تهمل أحياناً أو 

تضيع يف التفاصيل اإلجرائية واألرقام.

أوالً، إن األرقام واإلحصاءات والجداول أو الوقائع 
النوعية التي نستخلصها من البحث املكتبي أو امليداين، 

ليست هي الدراسة وال هي الهدف. إنها أدوات 
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الدراسة والبحث، أو هي املادة الخام التي يجب أن يتم 
تحليلها من قبل األشخاص املعنيني )الباحث أو املتدخل 

أو كالهام(. ان الناس الذين يتولون تحليل البيانات 
والتحضري الستخدامها أو استخدامها، هم العنرص 

األكرث أهمية يف إنتاج املعرفة، ويف إنتاج السياسات 
والتدخالت.

ثانياً، إن دراسة الفقر هي دراسة الناس الفقراء 
أنفسهم، وظروف معاشهم، ومواقفهم، واحتياجاتهم، 
وقدراتهم، وتطلعاتهم؛ ال دراسة لألرقام الباردة. وعىل 

األدوات التي ننتجها من أجل املعرفة والعمل، خصوصاً 
عىل الصعيد املحيل وعند صنع السياسات، أن تسعى 
لالقرتاب إىل أقىص قدر ممكن من التقاط نبض هؤالء 

الناس ودينامية حياتهم الفردية والجامعية. وهذا 
بالتأكيد يرتب متطلبات محددة عىل وسائل الدراسة 
والقياس، بحيث يجب أن تكون أقل غربة عن الناس 

املعنيني أنفسهم. 

ثالثاً، إن أي نتائج نحصل عليها من استخدام أفضل 
األدلة وأفضل وسائل القياس، سوف تبقى غري كافية 

عندما نريد أن ننتقل من “الورق” إىل العمل. إن 
أفضل األدوات ال تفعل فعلها إال إذا تركت حيزاً للعامل 

البرشي، لإلنسان، يف سد الفجوات، سواء بالنسبة إىل 
التقييم أو بالنسبة إىل اقرتاح السياسات والتدخالت 
املناسبة. إن “الخطأ” البرشي هو أمر ال غنى عنه 

من أجل االقرتاب أكرث ما ميكن من الفهم والتدخل 
الصائبني. وكل منهج يسقط العامل البرشي يبقى جزئياً 

بالرضورة. 
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عرض الدراستني

والتدخالت،  السياسات  عىل  باملشاركة  الفقر  دراسة  ركزت 
إجراء  وبني  املكتبي  البحث  بني  جمع  نوعي  بحث  وهي 
مقابالت واجتامعات كثرية مع أصحاب العالقة من أجل رصد 
املطلوبة  أو  القامئة  والتدخالت  والسياسات  الفقر  تجليات 
دليل  دراسة  من  الرئيس  الهدف  كان  حني  يف  ملعالجته. 
تحقيق  إىل  استندت  وهي  نفسه،  الدليل  بناء  هو  الحرمان 
بحسب  الحرمان  قياس  عىل  أكرث  وركزت  بالعينة،  ميداين 
األحياء، وبحسب امليادين املكونة لدليل الحرمان. وقد تبني 
وجود تقاطعات كبرية جداً يف التقييم ويف االستنتاجات، عىل 
الرغم من اختالف مناهج البحث واألهداف بني الدراستني، 

وهذا أمر غري مستغرب. 

بشكل  الدراستني  يف  النقاط  أهم  تعرض  التالية،  الفقرات 
مدمج، مع تخصيص املصدر عند الحاجة.

 
أ- الخالصات واالستنتاجات العامة

بعض  مع  مشرتكة،  استنتاجات  إىل  الدراستان  توصلت 
السياسات   تقييم  بني  األهداف  متايز  عن  الناجم  التخصيص 

وقياس الحرمان.

أهم االستنتاجات العامة هي التالية:

1- طرابلس مدينة فقرية مع جيوب رفاه: ظاهرة 
الفقر والحرمان يف طرابلس واسعة االنتشار، ومعقدة، 

ومتعددة األبعاد والتجليات، بحيث ال يصح وصف 
الوضع بأن هناك جيوباً للفقر والحرمان ميكن عزلها 
عن بقية املدينة، والتعامل معها موضعياً من خالل 
مشاريع محدودة النطاق. وما ميكن اعتباره طبقة 

وسطى وما فوق، ال تزيد عن %20 من إجاميل سكانها، 

يرتكزون اساساً يف الحيني الحديثني بني النطاقني البلديني 
لطرابلس وامليناء، وبعض الجيوب الصغرية املنترشة يف 
أحياء أخرى. وبالتايل يستحيل فصل سياسات مكافحة 
الفقر والحرمان فيها عن مسار عملية التنمية الشاملة 

يف املدينة كلها.
2- أبعاد الفقر املختلفة متالزمة ومرتابطة بقوة: وبناء 
عليه ال ميكن التصدي لبعض أبعاد الفقر وإغفال أبعاد 

أخرى، بل مثة حاجة إىل التدخل املتكامل، وهو ما يؤكد 
املالحظة السابقة.

3- تقليص التفاوت عىل مستوى املدينة، هدف رئييس: 
مثة تفاوت كبري بني أحياء املدينة، وترتاوح نسبة األرس 
املحرومة بني حد أقىص هو %87 يف حي باب التبانة 

– السويقة، وبني %19 يف حي بساتني طرابلس. أي 
إن نسبة الحرمان يف الحي األكرث حرماناً مقسومة عىل 

نسبة الحرمان يف الحي األقل حرماناً،  تبلغ 4.6 أضعاف. 
وهذا قياس بسيط للتفاوت، ميكن اعتامده لرصد 

مستوى النجاح يف تقليص الفجوة بني األحياء والسكان.
4- رضورة تنفيذ مشاريع كربى للتنمية االقتصادية: 

إن النهوض بالدورة االقتصادية املحلية من خالل عدد 
من املشاريع الكبرية املدروسة يف إطار خطة اقتصادية 
– تنموية وطنية هو أمر رضوري جداً، إذ بحكم حجم 

املشكلة يف طرابلس، ال ميكن التصدي لها من خالل 
املشاريع الصغرية وحدها، بل من خالل ربطها، وربط 

التدخالت القطاعية والفئوية، ومتفصلها عىل مكَون 
التنمية االقتصادية الذي يلعب دوراً حاسامً يف مكافحة 

ظاهرة الفقر، كام بينته الدراستان.
5- الحاجة إىل قيادة مركزية – محلية قوية: املتدخل 
األكرث أهمية ال بد أن يكون الحكومة املركزية نفسها، 

برشاكة مبارشة ووثيقة مع السلطات املحلية، حيث 
تكون هناك قيادة فعالة واحدة مركزية – محلية، تتوىل 

قيادة وتنسيق مجمل التدخالت األخرى التي ال بد أن 
يتدخل فيها أيضاً، وبقوة، القطاع الخاص، ثم منظامت 

املجتمع املدين واملواطنون عموماً. إن مسار التدهور يف 
مدينة طرابلس بدأ من تهميشها سياسياً وقيادياً عىل 
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امتداد العقود املاضية. العالج يجب أن يبدأ من هنا 
أيضاً.

6- التنافس السيايس املحيل ضار، ويشجع عىل 
الفوىض: الهيئات والقيادات املحلية مل تنجح خالل 

السنوات املاضية يف تشكيل إطار واحد للتنسيق يف ما 
بينها مع ما يحمله ذلك من آثار سلبية. كام مل تنجح يف 
أن تشكل إطاراً موحداً للتفاوض مع املانحني والجهات 

الخارجية، تخفف من الفوىض واالزدواجية.

7- تغيري صورة طرابلس: الطريق إىل تغيري هذه الصورة 
يبدأ من االعرتاف مبكامن الخلل الحقيقية يف صورة 

املدينة كام تظهر يف عيون سكانها أنفسهم، ويف الحراك 
الثقايف واالجتامعي 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.

8- طاقات كامنة وغري مستخدمة: تختزن طرابلس 
من اإلمكانيات والطاقات البرشية، واالقتصادية، 

واالجتامعية، والبيئية، واملؤسسية، ما يجعلها قادرة 
عىل إطالق دينامية تنموية تعطي نتائج فعلية يف وقت 
قصري نسبياً. والطريق إىل ذلك يكون باعتامد سياسات 

اجتامعية، وسياسات للتنمية االقتصادية املناطقية، 
مناسبة عىل الصعيد الوطني. كام مير أيضاً بتبلور 

قيادة تنموية قوية يف طرابلس نفسها تؤمن باملشاركة، 
وتكون عقلها، وعينها، وصوتها، وذراعها التنموية.

تعريف الفقر
البحث االجتامعي باملشاركة

ركزت دراسة الفقر يف طرابلس من خالل البحث االجتامعي 
الطابع  عليها  وغلب  والتدخالت  السياسات  عىل  باملشاركة، 
تم  السياق،  هذا  يف  ذلك.  إىل  اإلشارة  سبقت  كام  النوعي، 
املعيشة  “سبل  منهجية  يستوحي  للفقر  تعريف  اعتامد 
تحليل  عىل  تركز  التي  املحلية،  التنمية  يف  املستدامة” 
الواحدة،  للظاهرة  واملتكاملة  املختلفة  واألبعاد  املكونات 

واقرتاح التدخالت املناسبة بشكل تكاميل عىل هذا األساس.
الناحية  الفقر، من  تعريف  تّم  املعنية،  دراسة طرابلس   يف 
متثل  التي  أهمية  األكرث  األبعاد  تحديد  خالل  من  العملية، 
عىل  أبعاد  ستة  وهي  نفسه،  الوقت  يف  ومسبباته  تجلياته 

النحو التايل:

1- البعد املكاين، حيث هناك تركز جغرايف للفقر يف 
أحياء معينة؛ 

2- البعد االقتصادي، وهو كل ما يتصل بالدخل والعمل 
وتوفر املوارد؛

3- البعد التعليمي، حيث الرتابط شديد بني تدين 
مؤرشات التعليم وحالة الفقر، كام أن الحرمان من 

التعليم، هو من مكونات تعريف حالة الفقر نفسها؛
4- البعد الصحي، وهو من الطبيعة نفسها كام البعد 

التعليمي، لجهة ارتباطه بالفقر والحرمان؛
5- بعد السكن والخدمات، وتوفر البنى التحتية 

األساسية املرافق التي توفر الخدمات العامة لألرس 
والسكان؛

6- البعد األمني، سواء لجهة كون التوترات األمنية التي 
عرفتها املدينة منذ 1980 هي أحد عوامل التهميش 
والفقر، أو أنها اآلن سبب يحول دون الخروج منه، 
وهو ما يجعل من هذا البعد، ومضمونه السيايس، 

مكوناً أساسياً من مكونات مشكلة الحرمان يف طرابلس، 
ومكوناً أساسياً من اسرتاتيجية التنمية فيها. 
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شكل 1: أبعاد ظاهرة الفقر يف طرابلس

البعد األمنيالبعد املكا�

البعد الصحيالبعد التعليمي

البعد
االقتصادي

بعد السكن
والخدمات

دليل الحرمان الحرضي

دراسة الفقر من خالل دليل الحرمان الحرضي، استندت إىل 
الحرمان  دليل  تصميم  أيضاً  وتضمنت  كمي،  إحصايئ  بحث 
املبادئ  من  عدد  من  انطالقاً  منهجي،  بشكل  الحرضي 

واملرتكزات النظرية.

اإلطار املفهومي وأسس القياس املقرتح

تتفق   - الحرضي  الحرمان  دليل   – املقرتحة  القياس  طريقة 
مع مقاربات عاملية، وإقليمية، ووطنية يف مجال قياس الفقر 
املتعدد األبعاد، نجد لها مسميات متعددة مثل الفقر البرشي 
)برنامج االمم املتحدة اإلمنايئ 1997(، أو دليل أحوال املعيشة 
املتعدد  الفقر  دليل  أو   ،)1998 عريب  تصميم  من  )دليل 
أوكسفورد  وجامعة  اإلمنايئ  املتحدة  االمم  )برنامج  األبعاد 
أو  القدرات  مقاربة  إطار  يف  كلها  تندرج  وغريها،   ،)2010

التنمية البرشية. 
 

من جهة أخرى، تضمن تقرير لجنة ستيغلتز – سن – فيتويس 
لقياس   2008 عام  ساركوزي  الفرنيس  الرئيس  شكلها  التي 
األداء االقتصادي والتقدم االجتامعي، أساساً نظرياً وإحصائياً 
لقياس بديل للفقر، يدرجه ضمن قياس أوسع لنوعية  صلباً 
)دليل  السابقة  العربية  التجربة  مع  متسق  وهو  الحياة، 

أحوال املعيشة(، ومع دليل الحرمان الحرضي.

امليادين التي يتكون منها الدليل

يتكون الدليل من أربعة ميادين متثل جميعها أبعاداً رئيسية 
أهمية  لها  امليادين  وهذه  األبعاد.  املتعدد  الفقر  لتعريف 

متساوية يف الدليل، وهي التالية:

1- السكن،
2- التعليم،
3- الصحة،

4- الوضع االقتصادي لألرسة. 

وقد تم اختيار ثالثة مؤرشات لقياس مستوى الحرمان يف كل 
ميدان. 
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شكل 2: تكوين دليل الحرمان الحرضي )املطبق يف طرابلس – لبنان(

الوضع اإلقتصاديالصحةالسكنالتعليم

األب أو األم
دون اإلبتدا�

مسكن مرتجل أو أك�
من 2 يف غرفة نوم واحدة

األرسة ليس لديها
تأم� صحي

األرسة ال حساب
مرصيف لها

طفل واحد غ� ملتحق
بالروضة أو اإلبتدا�

ال تربيد وال تدفئة
مال�ة يف املسكن

أحد األفراد مرض
و� يتابع عالجه

األرسة ال �لك
سيارة

ال أحد يف األرسة معه
شهادة ثانوية

ال اشرتاك يف مولد
كهرباء خاص

آخر طفل مولود
خارج املستشفى

األرسة � تزر املطاعم
أو املقاهي خالل شهرين

دليل الحرمان الحرضي

فلسفة القياس

أبعاد  تغطية  الحرضي،  الحرمان  دليل  »فلسفة«  تلحظ 
ما  يف  تتداخل  التي  للمواطن  الكلية  الحياة  من  متعددة 
بينها، والتي تتشكل حالة الفقر من مركب منها ال ينحرص يف 
جانب دون آخر، إىل جانب التزامها مببدأ البساطة وسهولة 

االستخدام، يف الوقت عينه. 

واملتغريات  الدليل،  يف  املعتمد  الفقر/الحرمان  تعريف 
واملؤرشات تم اعتامدها يف الدليل، يلحظ الفئات التالية من 

املؤرشات: 
 ،needs 1- الفئة األوىل تغطي االحتياجات
،resources 2- الفئة الثانية تغطي املوارد

،capabilities 3- الفئة الثالثة هي القدرات
،rights 4- الفئة الرابعة تتعلق بالحقوق

5- الفئة الخامسة تتعلق بالحريات - الخيارات 
.freedom - choices 

نعترب أن كل امليادين واملؤرشات املشار إليها مبثابة احتياجات 
وموارد وقدرات وحقوق وحريات يف الوقت نفسه. أما عن 
الحقوق  وتالزم  اإللزام  معنى  فيفيد  ايضاً،  الحقوق  منظور 

وعدم اجتزائها، ورفض فكرة املقايضة بني حق وآخر.
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يلخص الجدول التايل توزع املؤرشات املختارة حسب الفئات الخمسة التي جرى عرضها:
جدول 1: املؤرشات بحسب توصيفها وداللتها

حقوقحريات أو خياراتقدراتمواردحاجات

1213أحد الوالدين مل ينه االبتدايئ 

21طفل يف األرسة بني 4 و15 غري ملتحق 

212ال أحد يف األرسة حائز عىل الشهادة الثانوية 

12مسكن مرتجل أو اكرث من شخصني يف غرفة النوم 

12األرسة ليس لديها مولد كهربايئ 

1املسكن ليس فيه تربيد وتدفئة مالمئة

21األرسة ليس لديها تأمني صحي 

12مرض شخص يف األرسة ومل يتابع عالجه 

12آخر والدة متت خارج املستشفي 

12األرسة ال متلك سيارة 

12األرسة ليس لديها حساب مرصيف 

21األرسة ال تزور املطاعم واملقاهي 

57365مجموع مرات التوصيف 

53212مجموع مرات التوصيف يف الرتتيب األول 

ب- العمل امليداين
مقدمة

شهر  خالل  طرابلس،  مدينة  يف  امليدانية  الدراسة  تنفيذ  تم 
البلديني  النطاقني  وشملت   ،2011 األول/اكتوبر  ترشين 
ملدينة  البلدي  واملجلس  طرابلس  ملدينة  البلدي  للمجلس 
امليناء. استخدم فيها استبيان موسع تضمن 270 متغرياً وتم 
الكاملة  العينة  حجم  بلغ  الغاية.  لهذه  خصيصاً  تصميمه 
1500 أرسة، وهي عينة عشوائية موزعة عىل األحياء بحسب 
حجم السكان يف كل حي. وقد تم استبعاد حي أبو سمرا من 
النهائية فبلغ الحجم النهايئ للعينة التي استخدمت  النتائج 
يف التحليل 1271، ممثلة عىل مستوى سبعة أحياء يف املدينة 

عىل النحو املبني يف الجدول أدناه. 

جدول 2: تصميم العينة1

عدد اإلستبيانات عدد الجزر نسبة السكان األحياء 

204 12 %16 بساتني طرابلس 

118 11 %9 التل - الزاهرية 

177 28 %14 املدينة القدمية 

187 24 %15 التبانة - السويقة 

310 25 %24 القبة - جبل محسن

173 19 %14 امليناء 

102 7 %8 بساتني امليناء 

1261,271%100 املجموع 

1 - شمل العمل امليداين كامل أحياء طرابلس، مبا يف ذلك حي أبو 

سمرا الذي تّم استبعاده عن النتائج النهائية، بسبب ثغرات شابت 

العمل امليداين وأدت إىل انحياز يف نتائج هذا الحي. 
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املساران املعتمدان يف بناء الدليل

دليل  لتصميم  ومرتابطني  متوازين  مسارين  الدراسة  اتبعت 
الحرمان الحرضي. األول هو مسار إحصايئ ونتج عنه تصميم 
استخدم  وقد  مؤرشات،  سبعة  من  مكَون  للدخل  دليل 
الحرمان  دليل  نتائج  من  التحقق  أجل  من  األوىل  بالدرجة 
الحرضي واملقارنة. واملسار الثاين هو مسار تحلييل – معياري 
الذي  الحرضي  الحرمان  دليل  تصميم  عنه  نتج  إحصايئ،   –

سوف نعرض نتائجه بالتفصيل يف ما ييل.

املؤرشات اإلفرادية املكونة للدليل

اإلفرادية،  للمؤرشات  بالنسبة  امليداين،  البحث  نتائج  بينت 
الصلة  ذات  املؤرشات  يف  أقصاها  إىل  الحرمان  نسبة  ارتفاع 
بالوضع االقتصادي وبالحامية االجتامعية والقدرات املتقدمة 
أربعة مؤرشات  تزيد عن %75 يف  الثانوي( حيث  )التعليم 
من أصل 12 مؤرشاً. يؤكد هذا استنتاجات الدراسات السابقة 
التي اعتربت أن البعد االقتصادي للفقر هو األكرث أهمية إذا 
ما قورن بأوجه الحرمان االجتامعي، السيام إذا ما تم قياس 
الحرمان االجتامعي من خالل إشباع الحاجات األساسية دون 

اعتبار كبري للنوعية. 

شكل 3: نسبة األرس املحرومة بحسب املؤرشات اإلفرادية املكونة لدليل الحرمان الحرضي
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نسب األرس املحرومة حسب املؤرشات االفرادية

فئات  الحرمان الخمسية والثالثية

تقتيض رضورات التحليل تصنيف األرس ضمن فئات تعرب عن مستوى الحرمان. يتم ذلك من خالل تجميع الفئات اإلفرادية 
يف مجموعات أقل عدداً، متكن الباحث من تكوين صورة عن الهرم االجتامعي للسكان يف املدينة، ويف األحياء ومقارنتها. يف 
الدراسة امليدانية لطرابلس، تم تجميع األرس ضمن تصنيف خاميس )من خمس فئات( وثاليث )من ثالث فئات(، وذلك من 

خالل جمع نسب األرس بحسب عدد مرات الحرمان. 
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تراكم  اعتبار  تم  والثاليث،  الخاميس  التصنيف  الحالتني،  يف 
ست مؤرشات حرمان )أي نصف العدد االجاميل للمؤرشات( 
 – محرومني  نعتربهم  سوف  من  متيز  التي  العتبة  مبثابة 
فقراء. وهذه العتبة مشرتكة للتصنيفني الخاميس والثاليث . يف 
التصنيف الخاميس، تّم تخصيص األرس التي تراكمت لديها 8 

مؤرشات حرمان وأكرث بصفتها األرس املحرومة جداً. 

جدول 3: نسب األرس بحسب مستويات الحرمان الخامسية 
والثالثية.

التصنيف الخاميس

)عدد مؤرشات الحرمان(
% من األرس

26محرومون جداً )12-8(

31محرومون )7-6(

21محرومون نسبياً )5-4(

12محرومون جزئياً )3-2(

10غري محرومني )1-0(

100املجموع

التصنيف الثاليث

)عدد مؤرشات الحرمان(
% من األرس

57محرومون )12-6(

28محرومون نسبياً )5-3(

15غري محرومني )2-0(

100املجموع

نسب الحرمان العامة وبحسب امليادين

إىل  األرس  هي  املعتمدة،  املنهجية  بحسب  املحرومة  األرس 
املؤرشات  أصل  من  وأكرث  حرمان  مؤرشات   6 لديها  تجتمع 
الـ 12 التي يتكون منها دليل الحرمان الحرضي. هذه الفئة 
التي سوف نسميها األرس املحرومة )أو الفقرية( أو املحرومني 
والخصائص.  التوزيع  لجهة  الدراسة  موضوع  هي  )الفقراء( 
يف سياق التحليل تخصص الدراسة أحياناً األرس التي تجتمع 
لديها 8 مؤرشات حرمان وأكرث من أصل املؤرشات الـ 12 التي 
املحرومة  األرس  اختصار  تسمى  والتي  الدليل”،  منها  يتكون 
شديداً  حرماناً  املحرومة  األرس  أو   جداً(،  الفقرية  )أو  جداً 

)فقراً شديداً(. 

مدينة  يف  املقيمة  األرس  من   57% أن  النتائج،  بينت  وقد 
طرابلس لبنان هي أرس محرومة، من ضمنها %26 من األرس 

محرومة حرماناً شديداً. 

كام  ميادين  أربعة  يشمل  الدليل  فإن  أخرى،  ناحية  من 
سبقت اإلشارة إىل ذلك، وكل ميدان يستخدم ثالثة مؤرشات 
لقياس الحرمان داخل امليدان الواحد. بحسب املنهجية، فإن 
األرسة تعترب محرومة يف امليدان املعني اذا تجمع لديها مؤرشا 
حرمان )اثنان( من أصل املؤرشات الثالثة املعتمدة يف امليدان. 
وعىل هذا األساس ميكن احتساب نسب األرس املحرومة يف 
عن  دقة  أكرث  صورة  يعطي  ما  وهو  حدة،  عىل  ميدان  كل 
الحرمان  وضعية  يف  مساهمة  واألكرث  أهمية  األكرث  األبعاد 
العامة لألرسة، ويشري إىل األولويات القطاعية التي يجب أن 

توىل اإلهتامم.

االقتصادي  امليدان  الحرمان يف  أن نسب  النتائج،  بينت  قد 
هي األعىل بشكل واضح )%77 من األرس(، يف حني هي تبلغ 

%35 يف السكن، و%35 يف الصحة، و%25 يف التعليم. 

العام  الدليل  بحسب  الحرمان  نسب  التايل  الشكل  يوضح 
وامليادين عىل مستوى مدينة طرابلس بكاملها. 
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شكل 4: نسب الحرمان حسب امليادين يف طرابلس
)% من األرس(. 

طرابلس: نسب الحرمان حسب امليادين

الوضع االقتصادي السكن

الصحة

التعليم

77%

25%

35%

35%

نسب الحرمان العام بحسب األحياء

تلجأ معظم األدلة الحرضية السائدة إىل استخدام الخصائص 
فيها  الخدمات  األحياء نسبة إىل وضع  تقيّم  املكانية، حيث 
أو البنى التحتية، وهي مؤرشات تنطبق عىل الحي، ال عىل 
األرسة. أما دليل الحرمان الحرضي فهو دليل يقيس الحرمان 
عىل مستوى األرسة، ويجري إلحاق الحيز الجغرايف أو املكاين 

بخصائص األرسة وليس العكس. 

إن حساب الدليل عىل مستوى األحياء له فائدة كبرية جداً 
يف إظهار التفاوتات العامة  )وحسب امليادين( يف مستويات 

الحرمان والفقر بني سكان األحياء املختلفة. 

الدليل عىل مدينة طرابلس وجود مثل  نتائج تطبيق  بينت 
هذه التفاوتات، عىل  الرغم من أن املدينة عموماً فقرية أو 
نسبة  فيها  تزيد  احياء من أصل سبعة،  أربعة  أن  محرومة. 

األرس املحرومة عن متوسط املدينة البالغ %57. أما األحياء 
التي تقل فيها نسبة الحرمان عن هذا املتوسط، فهي ثالثة 
أحياء: بساتني طرابلس )%19(، وبساتني امليناء )%26(، يليها 
حرماناً  األشد  املناطق  أما   .)36%( الزاهرية   – التل  منطقة 
املحرومة  األرس  نسبة  تبلغ  حيث  السويقة   – التبانة  فهي 
%87، ثم املدينة القدمية، ثم القبة – جبل محسن، وامليناء 

التي تقرتب نسبة الحرمان فيها من متوسط املدينة. 

شكل 5: نسب الحرمان حسب األحياء )% من األرس(
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شكل 6: خريطة نسب األرس املحرومة يف طرابلس حسب األحياء

األرس األشد فقراً وحرماناً

ملزيد من التدقيق يف تحديد األولويات، السيام عندما يتعلق 
األمر بالتدخالت الرعائية واملساعدات االجتامعية، قد يكون 
من الرضوري تحديد الفئات األكرث حرماناً بدرجة تشدد أعىل 
يف املعايري. ونلفت النظر إىل أن ذلك يجب أن يتّم حرصاً يف 
إطار اسرتاتيجية شاملة ملجمل املدينة وملجمل السكان، أي يف 
اطار اسرتاتيجية تنمية محلية شاملة ومندمجة. كام يجب أن 
يتّم ذلك يف إطار التعريف العام للفقر والحرمان. إن التعامل 
يجب أن ال يكون معزوالً عن  مع فئات األرس األكرث حرماناً 
السياق األكرث عمومية للتعامل مع الفقراء ومع عموم السكان. 
بالرضورة  يتّم  أن  يجب  الشديد  الحرمان  مع  التعامل  إن 

بصفته تخصيصاً ضمن السياسة األشمل، ال بديالً عنها. 

لدى حساب النتائج عىل أساس نسبة األرس األشد حرماناً )أي 
النسبة  فإن  فأكرث(،  حرمان  مؤرشات   8 لديها  تجتمع  التي 
إىل  اإلشارة  سبقت  كام   26% هي  طرابلس  يف  املتوسطة 
ذلك. وتبلغ نسبة  الحرمان الشديد أقصاها يف باب التبانة – 
السويقة وهي %52، وأدناها يف بساتني طرابلس مع %5. إن 
نسبة الحرمان الشديد األقىص إىل األدىن بحسب األحياء هي 

حوايل عرشة أضعاف. 
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شكل 7: نسبة األرس املحرومة  حرماناً شديداً بحسب 
األحياء يف طرابلس )% من األرس(

52%

35%

28% 28% 26%

11% 10%
5%
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طرابلس
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امليناء

التل -
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القدة

التبّانة
السويقة

طرابلس

توزع األرس املحرومة عىل األحياء

بينت النتائج السابقة نسب األرس املحرومة من أصل إجاميل 
األرس املقيمة يف الحي. وهي تعطي فكرة عن نسبة الحرمان 
فيه  املعيشة  مستوى  تحديد  يف  وتساهم  نفسه،  الحي  يف 
من  املحلية  السلطة  ذلك  ميّكن  األخرى.  باألحياء  مقارنة 
لجهة طابعه  األخرى،  األحياء  من  فقراً  أكرث  أي حي  تحديد 
فيه.  املقيمة  املحرومة من إجاميل األرس  العام ونسبة األرس 
بهذا املعنى فهو يحدد األولوية الجغرافية للتدخل حني يكون 

ذلك رضورياً. 

لكن ذلك ليس كافياً، فهو يعطي نسبة الفقر يف الحي ولكن 
لهذه األرس يف كل  املطلق  العدد  كافية عن  ال يعطي فكرة 
حي. وإن معرفة الحجم املطلق لألرس املحرومة أمر رضوري 
والتدخل، ألنه عامل محدد يف  التنموي  التخطيط  أجل  من 
حجم املوارد املطلوب تخصيصها ملكافحة الفقر والحرمان يف 
الحي املعني، وخصوصاً موارد املوازنة. إضافة إىل ذلك، فإذا 
كان الهدف هو خفض الفقر يف املدينة عموماً، فإن معرفة 
العدد املطلق لألرس املحرومة رضوري أيضاً ألن خفض الفقر 
يف األحياء التي يتواجد فيها العدد األكرب من الفقراء يساهم 
يف تخفيض نسبة الفقر والحرمان اإلجاملية يف املدينة، يف حني 

أن خفض الفقر يف أحد جيوب الفقر حيث كل سكانه فقراء، 
ولكن عدد السكان فيه قليل، ال يساهم يف خفض نسبة الفقر 

اإلجاملية يف املدينة. 

نسب  معرفة  إىل  يحتاج  املحيل  املتدخل  فإن  املعنى،  بهذا 
الحي، كام  املقيمة يف  األرس  إجاميل  األحياء من  الحرمان يف 
اإلجاميل  العدد  من  املعني  الحي  حصة  معرفة  إىل  يحتاج 
لألرس املرحومة يف املدينة، من أجل تصميم التدخالت الفعالة 
أجل  آن، ومن  املدينة يف  الحي وعىل مستوى  عىل مستوى 

التخصيص األمثل للموارد. 

شكل 8: توزع األرس املحرومة عىل األحياء

التبّانة
السويقة 22%

املدينة
القد�ة 18%

القبة -
جبل محسن 30%

امليناء 15%

التل -
الزاهرية 9%

بسات�
امليناء 4%

بسات�
طرابلس 5%

تركز الحرمان وتركز الرفاه

يبني توزيع فئات األرس أن تركز الرفاه والرثوة هو أعىل من 
الحرمان عىل  يتوزع  الحرمان بشكل واضح. ففي حني  تركز 
حسب  حاالً  األفضل  األرس  من   %85 فإن  األحياء،  غالبية 
التقسيم الخاميس تسكن يف بساتني طرابلس وبساتني امليناء، 
الثاليث.  التصنيف  حسب   %74 النسبة  هذه  تبلغ  حني  يف 
أي كلام جعلنا معيار الرفاه أعىل، كلام زاد الرتكز يف الحيني 

املعنيني. 
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الهرم االجتامعي

تتمثل إحدى ميزات دليل الحرمان الحرضي، يف امكانية استخدامه 
من أجل تكوين صورة عن إجاميل الهرم االجتامعي من األكرث 
حرماناً إىل األقل حرماناً، وهو ما يتجاوز التصنيف الثنايئ إىل 
محروم/غري محروم. مثل هذه الصورة اإلجاملية تسمح للباحث 
إىل أماكن سكن الفئات الوسطى  وللمتدخل أن يتعرف أيضاً 
التنموية ورسم  والرثية، وهو أمر رضوري عند وضع الخطط 
السياسات، حيث إن هذه األخرية ال تنبني عىل أساس تحديد 
االحتياجات والتعرف إىل معيقات التنمية فحسب، بل تتطلب 
واإلمكانيات  املتاحة  الفرص  عىل  التعرف  وبالرضورة،  أيضاً، 

الكامنة يف املجتمع لتوظيفها يف خدمة التنمية. 
استخدم الدليل يف الدراسة من أجل رسم  الهرم االجتامعي 
واألحياء،  املدينة  مستوى  عىل  الخمسية،  الفئات  بحسب 
واملقارنة يف ما بينها، ومبا يتجاوز مقارنة نسبة الحرمان فقط 
عىل النحو الذي عرضناه يف الفقرات السابقة. بينت مقارنة 
الهرم االجتامعي لألحياء اختالفات هامة يف الهيكل العام لهذا 

الهرم، وأمكن التمييز بني ثالثة مناذج من األحياء:

- النموذج األول، هو األحياء الفقرية، حيث قاعدة الهرم 
والنموذج  ضيقة،  الهرم  وقمة  جداً،  عريضة  أو  عريضة 
االقىص هو حي باب التبانة – السويقة، ويشرتك معه يف 
هذه التكوين العام أحياء املدينة القدمية، والقبة – جبل 
محسن، وامليناء، والهرم الوسطي ملدينة طربلس نفسها.

االنتقايل  الوضع  ذات  األحياء  هو  الثاين،  - النموذج 
تسكنها  أحياء  من  ينقلها  متدرج  إلفقار  تتعرض  التي 
التل  أحياء شعبية، وهو حال حي  إىل  الوسطى  الفئات 
– الزاهرية، وهو استثناء بني األحياء السبعة يف املدينة، 
حيث التكوين العام ال يتخذ شكالً هرمياً، إذ مثة تضخم 
قمة  يف  للفئات  أقل  بحجم  مقارنة  الوسطى،  الفئة  يف 

الهرم وقاعدته. 
- النموذج الثالث، وهو لألحياء األفضل حاالً، كام بساتني 
طرابلس وبساتني امليناء، حيث قاعدة الهرم ضيقة وقمة 
الهرم عريضة، يف إشارة إىل غلبة سكن الفئات الوسطى 

واملرفهة يف هذين الحيني.

وللنامذج  للمدينة  االجتامعي  الهرم  أدناه  األشكال  تبني 
الثالث، مبا ميكن من املقارنة برصياً يف ما بينها بشكل سهل. 

شكل 9: مقارنة الهرم االجتامعي لألحياء املختلفة مع الهرم 
الوسطي ملدينة طرابلس )%(

طرابلس

101

122

213

314

265

التبانة - السويقة

11

22

13

344

525

بسات	 امليناء

301

282

163

164

105

التل - الزاهرية

31

242

383

254

105

األفضل  من  الخمسة  الحرمان  فئات  ميثل  اليسار  إىل  الرقم  مالحظة: 

حاالً )1( إىل األكرث حرماناً )5(، يف حني أن الرقم إىل ميني الشكل ميثل 

نسبة األرس املحرومة يف كل فئة.

بعض الخصائص األخرى

هو  ما  مع  متسقة  املدينة  يف  امليدانية  الدراسة  نتائج  أتت 
األرسة  يرتبط بحجم  الحرمان  لكون  بالنسبة  معروف عموماً 

الكبري، وبعمر رب األرسة وجنسه. 
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بالنسبة إىل حجم األرسة، نسبة الفقر بني األرس الكبرية الحجم 
التي يزيد عدد أفرادها عن ستة تبلغ %78 مقابل ما يرتاوح بني 
%48 و%52 لألرس االصغر حجامً. كام تبني أن نسبة الحرمان 
تبلغ أقصاها عندما يكون رب األرسة دون الثالثني )%69(، وهي 

تنخفض مع التقدم يف العمر. أما لجهة جنس رب األرسة، فإن 
نسبة الحرمان هي %69 بني األرس التي ترأسها امرأة، مقارنة بـ 

%55 بالنسبة لألرس التي يرأسها رجل. 

هذه النتائج تشري إىل انحياز يف غري صالح الشباب والنساء يف 
ما يتعلق بنسب الحرمان، وهو أمر يجب لحظه يف السياسات 

والتدخالت. 

بينت  فقد  املدريس،  االلتحاق  مجال  يف  التفاوت  لجهة  اما 
نتائج البحث امليداين أن معدل التحاق الفتيات هو أعىل من 
الذكور  أن  عن  ناتج  التفاوت  وهذا  الفتيان،  التحاق  معدل 
من التالمذة يف األحياء الفقرية يبدؤون بالترسب من املدرسة 
ابتداًء من عمر 13 سنة لاللتحاق بسوق العمل، هذا يؤكد 
مرة أخرى، عدم مالءمة استخدام مؤرشات االلتحاق املدريس 

لرصد التمييز ضد املرأة، أو قياس ظاهرة تأنيث الفقر.

تطور الفقر يف املدينة

معرفة اتجاه تطور الفقر خالل السنوات املاضية، يف املدينة 
لحظة  يف  الفقر  قياس  عن  أهمية  يقل  ال  أمر  األحياء،  ويف 

معينة. ففي دراسة سابقة عام 20012، تم وضع خارطة للفقر 
يف طرابلس، تتضمن أيضاً اتجاه الحراك السكاين الداخيل بني 
األحياء واملناطق. والالفت أن األحياء الفقرية وشبه الفقرية، 
والتجمعات العشوائية، التي تّم تحديدها عام 2001، أي قبل 
عرش سنوات عىل دراستنا الحديثة باستخدام دليل الحرمان 

الحرضي، بقيت عىل حالها مناطق فقر بعد عرش سنوات. 

 )2001 )عام  الدراسة  تسميه  ما  عن  تحديداً  نتحدث  نحن 
واملدينة  والسويقة  التبانة  باب  تشمل  جداً  فقرية  مناطق 
القدمية، ومناطق فقرية تشمل القبة وقسم من جبل محسن، 
هو  الذي  سمرا  أبو  من  وقسم  امليناء،  يف  القدمية  واألحياء 
امتداد للمدينة القدمية. كام تشري الدراسة إىل أحياء عشوائية 
يف  الشعبية  واملساكن  الجديدة  والحارة  التنك  حارة  السيام 
امليناء، يف حني أن األحياء األفضل حاالً، هي يف منطقة بساتني 

امليناء وبساتني طرابلس لجهة املعرض. 

2- املخطط التوجيهي التفصييل لطرابلس، املينا، البداوي، وراسمسقا، 

املهندس ديران هرمنديان، 2001

شكل 10: نسب الحرمان بحسب بعض خصائص رب األرسة

نسب الحرمان حسب رب األرسة

69%

29-16 39-40 50-64 +65

62%

متوسط املدينة 57%
51% 51%

نسب الحرمان حسب حجم األرسة

3-1 6-4 +7 كل األرس

48%
52%

78%

57%

نسب الحرمان حسب جنس رب األرسة

امرأةرجلكل األرس

69%

55% 57%

33% 25% 26%

نسبة الحرمان
نسبة الحرمان الشديد
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شكل 10: مناطق الفقر واتجاه الحراك السكاين الداخيل يف طرابلس )2001(
من املخطط التوجيهي التفصييل لطرابلس، املينا، البداوي، وراسمسقا )املهندس ديران هرمنديان(

هذه املناطق كلها ينطبق عليها الوصف نفسه بحسب دراسة 
عام 2011، ال بل إن مقارنة الخرائط يف التاريخني، تشري إىل 
توسع نطاق الفقر جغرافياً يف املدينة، وهو ما يشري إىل أن 
يف  املعيشة  ومستوى  االجتامعي  للوضع  العام  املسار 
من  يجعل  ما  وهو  وتراجع،  تدهور  مسار  هو  طرابلس، 
عليه  كان  مام   ،2011 عام  انتشاراً  أوسع  الحرمان  ظاهرة 
الوضع عام 2001. أي إن السياسات والتدخالت السابقة، إن 
الدروس  استخالص  من  بد  وال  فعالة،  غري  كانت  وجدت، 

املناسبة من هذا الواقع، عند رسم السياسات الجديدة.
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السيااست والتدخالت 
لمكافحة احلرمان

السياق التاريخي للتهميش

كان من املفرتض أن يؤدي خروج طرابلس املبكر من املرحلة 
ملنطقة  النسبي  والبعد   ،1976-1975 األهلية  الحرب  األوىل 
أكرث  ظروف  توفري  إىل  اإلرسائيلية،  االعتداءات  عن  الشامل 
مالءمة من أجل مواجهة املشاكل االجتامعية، وتحفيز النمو 
الشامل(  )ومعها  طرابلس  تشهد  مل  ذلك،  مع  االقتصادي. 
كأن  وبدا  واالجتامعية.  االقتصادية  الدينامية  هذه  مثل 
الخروج املبكر من الحرب األهلية – حرب السنتني- وانقالب 
السيايس  التهميش  من  املزيد  يف  تسبب  قد  التحالفات، 
لطرابلس التي تركت عوامل التآكل الداخيل تفعل يف نسيجها 

املجتمعي وتشكيالته املختلفة.

 – التبانة  )باب  طرابلس  أحياء  بني  نزاع  بدأ  الثامنينات،  يف 
جبل محسن – القبة(، ورصاع بني األحزاب يف أحياء طرابلس 
عىل الهيمنة، واختلف الطابع الطائفي الظاهر للرصاع. إال أن 
هذه كلها كانت تباشري وممهدات لتحّول طرابلس إىل ساحة 
للرصاع اإلقليمي. هذه الصدامات  كانت شديدة الكلفة عىل 
املدينة يف املديني املبارش والبعيد. فإضافة إىل الكلفة البرشية 
واملادية من قتىل وجرحى وتدمري أبنية، أدى ذلك إىل تآكل 
املدينة من الداخل، وإىل هجرة النخب إىل خارجها، والسيام 
املسيحية منها يف مرحلة أوىل، وحركة فرز مذهبي داخيل بني 
أحياء التبانة وجبل محسن. نتج من ذلك أيضاً تقويض الدور 
إىل  تحولت  التى  الطرابلسية  واألحزاب  للقيادات  السيايس 
أطراف ثانوية وهامشية يف الحياة السياسية يف طرابلس ويف 
لبنان، كام قّوض ذلك فرص النمو االقتصادي حيث ال اقتصاد 
كعاصمة  دورها  من  األمن، وحرمت طرابلس  غياب  بسبب 
مستقطبة لسكان مناطق الشامل األخرى حيث كان الدخول 

إليها والخروج منها والتجوال فيها غري آمن. لذلك تجنب أبناء 
وتراجع  اليها،  املجيء  الشامل  محافظة  يف  األخرى  األقضية 
النشاط االقتصادي بشكل كبري جداً وانتقل إىل أمكنة أخرى 

حيث توافرت اإلمكانيات لذلك. 

األثر  لها  كان  التي  املرحلة  – 1986 هي  مرحلة 1980  إن 
التهمييش األكرث أهمية يف مسرية طرابلس التنموية، والتي 
ملجأ  بصفتها  طرابلس  صورة  صناعة  يف  أيضاً  ساهمت 

للتطرف الديني. 

الهدوء  ساد  التسعينيات،  من  اعتباراً  الطائف،  مرحلة  يف 
الطبيعية. ولكن ذلك مل يشفع كثرياً  الحياة  وعادت مظاهر 
ونسيجها  الداخل،  من  منهكة  كانت  فاملدينة  لطرابلس. 
وقياداتها  للتفتت،  تعرض  والسيايس  واالقتصادي  االجتامعي 
تعرضت للتهميش. وبشكل عام كانت األمور التنموية ذات 
ما  خصوصاً  املبارشة،  السياسية  األمور  مقابل  ثانوية  أهمية 

يرتبط منها باألوضاع واألولويات اإلقليمية. 

املشاكل املركبة

طرابلس ال تزال يف موقع هاميش وطريف. ينتج 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 
أو  والقهر، وغياب  بالتهميش  السكانية واإلحساس  والكثافة 
شديد  مزيج  هذا  الجامع.  املحيل  القيادي  املرشوع  ضعف 
االنفجار ال متكن معالجته ال من حيث طبيعته، وال من حيث 
انتشاره يف املدينة بالطرق التقليدية، وال من خالل تدخالت 

مجزأة وقطاعية وصغرية الحجم.
 

نقطة أخرى ال تقل أهمية: إن مسار التهميش الذي تعانيه 
برشية  مقدرات  متلك  ملدينة  سياسياً  تهميشاً  بدأ  املدينة 
واقتصادية ومؤسسية متقدمة نسبياً، ثم مل يلبث أن تحول 
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فتهميش  اقتصادي  تهميش  إىل  هذا  السيايس  التهميش 
اجتامعي. إن ما نراه هو من مفاعيل هذا التهميش املزمن 
إلخراج  املطلوبة  املعالجات  يف  لتجاهله  مجال  ال  واملركب، 
املدينة من وضعيتها الحالية. إن نقطة البداية هي التهميش 
السيايس، ونشدد عىل ذلك ألنه يجب أن يكون أيضاً نقطة 
يف  والتهميش  الفقر  ملشكلة  مستدام  عالج  أي  يف  البداية 
التهميش  مسار  من  طرابلس  نقل  هو  فاملطلوب  املدينة. 

واالستبعاد، إىل مسار التمكني واملشاركة. 

التنمية املناطقية يف الخطط الحكومية

ال توجد يف لبنان اسرتاتيجية 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 
الرشيكة  القوية  األطراف  املحاصصة بني  تقوم عىل  مامرسة 
يف السلطة دون مراعاة مبدأ الحاجة واملعايري اإلمنائية. كام 
التوسع يف  إليه من منظور  نظر  ما  غالباً  املتوازن  اإلمناء  أن 
واإلنشاءات،  الخدمات  بعض  توفري  ويف  الحكومي  اإلنفاق 

وهذا بعيد كل البعد عن املنطق التنموي التمكيني.

يف  جداً  قصري  عمر  وذات  يتيمة  حكومية  محاولة  جرت 
األسابيع األخرية من عمر حكومة الرئيس فؤاد السنيورة قبيل 
املحاولة  متثلت هذه   .2009 النيابية يف حزيران  االنتخابات 
حكومية  عمل  خطة  مسودة  هي  ورقة  مرشوع  إعداد  يف 
للتنمية املناطقية مع الرتكيز عىل التنمية االقتصادية، إال أنها 
بقيت مجرد ورقة أولية، حيث مل يتجاوز األمر هذه الحدود3. 
استقت هذه الورقة جانباً أساسياً من مضمونها من الدراسات 
االجتامعية السابقة املتاحة، وخصوصاً من منهجية املخطط 

3- ورقة عمل مقدمة من رئاسة مجلس الوزراء حول رؤية إلمناء 

املناطق اللبنانية يف »الحكومة املقيَدة وإرادة االستيعاب 

والتجاوز«، تقرير عن أعامل حكومة الوحدة الوطنية، متوز 2008- 

ترشين الثاين 2009 ص 203، إعداد املكتب اإلعالمي للرئيس فؤاد 

السنيورة 2010.

الوثيقة  الساعة  يزال حتى  ال  الذي  األرايض  لرتتيب  الشامل 
عىل  كام  الوطني،  الصعيد  عىل  أهمية  األكرث  التخطيطية 
يف  األخرى  واملدن  واملناطق  املحافظات  أدوار  تصور  صعيد 

لبنان، ومنها طرابلس. 

طرابلس يف املخطط الوطني لرتتيب األرايض

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

واالجتامعية، والتنمية االقتصادية. 

الكربى،  املشاريع  تنفيذ عدد من  إىل رضورة  املخطط  أشار 
التي تشمل ما ييل: 

1- إعادة تأهيل مرفأ طرابلس،
2- إعادة تأهيل خط سكة الحديد باتجاه سوريا )ويف 

ما بعد باتجاه بريوت(،
3- مرشوع البناء الجامعي املوحد التابع للجامعة 

اللبنانية،
4- مرشوع مطار القليعات،

5- إعادة تشغيل مصفاة طرابلس. 
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أما يف مجال التنمية االقتصادية، فقد حددت الرؤية الشاملة 
ملنطقة طرابلس مكامن امليزات التفاضلية والتنافسية وأكدت 
عىل تطوير ودعم بعض القطاعات الواعدة يف املنطقة السيام:

1- إنشاء ثالث مناطق صناعية كربى،
2- التوسع يف الوظائف التجارية والخدمات،

3- إنعاش أنشطة املعارض،
4- تطوير السياحة. 

التوصيات القطاعية

الكلية، وعىل  املقاربة  الفقر يف طرابلس عىل  دراسة  أكدت 
رضورة االنطالق من الدراسات والتوصيات السابقة، ال سيام 
املنهج املعتمد يف الخطة الوطنية لرتتيب األرايض مع رضورة 
االجتامعي عىل  الشأن  ليشمل  تطويره  وتكييفه وتوسيعه 
نحو أفضل. وانطالقاً من نتائج دليل الحرمان الحرضي عىل 
أيضاً  الدراسة  تقرير  تضمن   املختلفة،  امليادين  مستوى 
ترابطها،  يف  إليها  النظر  يجب  ميدان،  بكل  خاصة  توصيات 
والتي  إليها  اإلشارة  سبقت  التي  الشاملة  النظرة  سياق  ويف 
يعترب غيابها خطأً قاتالً يف أي خطة تنمية، كام بينت تجربة 

السنوات العرش املاضية عىل األقل. 

توصيات يف املجال االقتصادي

يرتبط رفع مستوى معيشة  األرس من خالل تحسني وضعها 
محسوس  بشكل  متلكها  التي  واألصول  ودخلها  االقتصادي 
ومستدام، بالدرجة األوىل بالسياسات الوطنية يف هذا املجال، 
وبدور القطاع الخاص يف االستثامر وخلق فرص العمل الالئق، 
أكرث مام يرتبط بدور السلطات املحلية، خصوصاً يف بلد صغري 

مثل لبنان، يعتمد نظاماً مركزياً. 

للتنمية  وطنية  اسرتاتيجية  بلورة  أوالً،  فهو  املطلوب،  أما 
دوراً  االقتصادي  املكون  فيها  يحتل  املتكاملة،  املناطقية 
االقتصادية  الدورة  تنشيط  أهدافها  من  ويكون  محورياً، 
قوي  يشكل  الوطنية  االقتصادية  بالدورة  وربطها  املحلية 

فالتخصيص الصحيح  الحكومي،  أما لجهة اإلنفاق  وتفاعيل. 
للموازنة العامة واملوازنات القطاعية أمر رضوري، وال بد أن 
يتم عىل أساس األولويات الفعلية استناداً إىل دراسة علمية. 
جغرايف  بتوزيع  يقرتن  أن  بد  ال  اذ  كاف،  غري  ذلك  أن  إال 
الخاص، بحيث  القطاع  )وقطاعي( متوازن وديناميك ملوارد 
تصبح كل املناطق مساهمة يف إنتاج الرثوة الوطنية ال مجرد 

مستهلكه لحصتها من املوازنة العامة. 

يقوم به مبارشة ميكن  البلدي، فعليه دور أيضاً  أما املجلس 
أن يتضمن ما ييل: 

1- تشكيل هيئة تنمية اقتصادية عىل مستوى املدينة، 
مكونة من املجلس البلدي والقطاع الخاص والنقابات 

وخرباء، هدفها مزدوج: شقه األول الضغط عىل 
الحكومة املركزية من أجل وضع خطة التنمية املناطقية 

موضع التنفيذ. وشقه الثاين، تحديد أهداف وسياسات 
وتدخالت محلية عىل مستوى املدينة، من أجل معالجة 
املشكالت االقتصادية األكرث أهمية، والسيام توليد فرص 

العمل، وتوسيع النشاط االقتصادي، ودعم القطاعات 
الواعدة، وتحسني رشوط العمل وما إىل ذلك. 

2- بالنسبة للتشغيل، ميكن للمجلس البلدي )مع 
رشكائه املحليني( أن يقوم مببادرات من النوع التايل:

أ- وضع خطة محلية من أجل مكافحة عمل 
األطفال واملراهقني،

ب- وضع خطة بلدية من أجل تنظيم أعامل 
الصيانة وتطوير املرافق العامة بشكل دوري 

ومستمر، وعىل امتداد فرتة والية املجلس البلدي، 
واستخدامها من أجل توفري فرص عمل مؤقته 
متكررة ألعداد هامة من العامل من مختلف 

االختصاصات، ومبا يساهم أيضاً يف ارشاك املواطنني 
يف تأهيل بيئة سكنهم املبارشة،

ج- االلتزام بتنفيذ القانون لجهة توظيف نسبة 3% 
من األشخاص ذوي اإلعاقة،

د- التوعية بشأن عمل النساء.
3- تطوير شبكة نقل داخيل فعالة وقليلة الكلفة يف 

املدينة.



30

توصيات يف مجال السكن

املتصلة  الخدمات  أوالً يف مجال  املحلية هو  السلطات  دور 
وكذلك  املسكن،  محيط  يف  الصحية  البيئة  وتهيئة  بالسكن، 
هذا  يف  بالعشوائيات.  الخاصة  املشكالت  بعض  معالجة  يف 
)مع  املحليني  والفاعلني  البلدي،  للمجلس  ميكن  الصدد، 
اإلشارة إىل دور خاص لنقابتي املهندسني واملقاولني يف هذه 
املجال(، أن يضمن خطة عمله للتنمية املحلية املتكاملة عىل 

مستوى املدينة املكونات التالية:

1- الحرص عىل تنفيذ معايري السالمة يف أماكن السكن 
والعمل ويف األماكن العامة،

2- الحرص عىل االلتزام مبعايري الدمج يف ما يتعلق 
بتسهيل حركة األشخاص ذوي اإلعاقات. 

3- قيام املجلس البلدي بتحديد دقيق لألحياء 
والجيوب العشوائية األكرث تدهوراً يف املدينة، واالبنية 

املتهالكة والتي تحتاج إىل هدم أو ترميم، وكذلك 
التعرف إىل أماكن تواجد األرس الذين ليس لديهم 

سند قانوين لألشغال، أو غريها من املشاكل املحددة يف 
املدنية )نازحني، أو الجئني(، ووضع خطة عمل خاصة 

بهذه الفئات، حيث مسؤولية املجلس البلدي أكرث 
أهمية من موضوع اإلسكان مبعناه العام، 

4- توفري خدمات املرافق العامة وصيانة الشبكات 
بشكل فعال.

5- تشجيع أو تنفيذ مبادرات وتدخالت تساعد يف 
تخفيف أثر مشكالت السكن: تصمم برنامج خاص 
إليجاد أماكن بديلة تسمح لألوالد يف األحياء ذات 

الكثافة السكانية املرتفعة واملساكن الصغرية، للتواجد 
فيها ضمن الحي نفسه، من أجل التحضري لدروسهم، 

ومامرسة هواياتهم أيضاً. 

توصيات يف مجال التعليم

مثة جوانب كمية ونوعية ال بد إيالئها األهمية، أبرزها:

1- ردم التفاوتات بني األحياء يف ما يتعلق باملؤرشات 
الكمية األساسية، والسيام مسألة التحاق جميع األطفال 

بني سن الرابعة والسادسة بالروضات،
2- إعطاء األهمية الكافية لرصد ظاهرة الترسب 

املدريس للمراهقني بشكل تفصييل، وتحديد األحياء 
والفئات السكانية واملدارس التي تسجل أعىل نسب 

الترسب فيها ومعالجة ذلك،
3- االهتامم بزيادة معدل إمتام التعليم األسايس 

بنجاح،
4- رفع نسبة الحاصلني عىل الشهادة الثانوية، ونسبة 

املنتسبني إىل الجامعات يف األحياء الفقرية،
5- ردم التفاوتات النوعية يف العملية التعليمية، بني 

املدينة واملتوسطات الوطنية، وبني أحياء املدينة 
املختلفة. 

توصيات يف مجال الصحة

يف  املدينة،  يف  املحليني،  والفاعلني  املحلية  السلطات  تدخل 
املجال الصحي من منظور الحرمان، ميكن أن يتضمن العنارص 

التالية:

1- بالنسبة للتأمني الصحي، التدخل املحيل هنا ميكن 
أن يتخذ ثالثة أشكال:

أ- توفري خدمات صحية نوعية للفئات الفقرية غري 
املشمولة بالتأمني والسيام يف األحياء التي ترتفع 

فيها نسبة غري املؤمنني،
ب- إنشاء نظام تعاضد/تأمني صحي محيل بإرشاف 

املجلس البلدي بالرشاكة مع نقابة األطباء ووزارة 
الصحة، والجمعيات املهتمة،
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ج- توسيع نطاق التأمني الصحي من خالل:
i- مراقبة فعالة وضغط عىل املؤسسات التي 

تتهرب من توفري التأمني الصحي للعاملني فيها 
مبوجب القانون، 

ii- توسيع نطاق التأمني الصحي – وإن الجزيئ 
– من خالل املدارس واملؤسسات والنقابات 

وجعله فعلياً وفعاالً،
iii- دعوة القطاع الخاص لتحمل مسؤولية 

مبارشة يف هذا املجال من ضمن االلرتام 
باملسؤولية االجتامعية للقطاع الخاص.

2- بالنسبة لخفض كلفة الرعاية الصحية، فإن التدخل 
املحيل ميكن أن يرتكز عىل ما ييل:

أ- معالجة مسألة نوعية الخدمات الصحية التي 
تقدم يف املستوصفات،

ب- ردم الفجوات يف شبكة املؤسسات الصحية 
وإنشاء مراكز صحية متطورة وفعالة. 

3- يف معالجة الخلل بني البعد الوقايئ والعالجي، 
وضمن البعد العالجي نفسه:

أ- تفعيل برامج الوقاية والتوعية بشكل كثيف، مع 
االستخدام األمثل للموارد املتاحة، ويحتل برنامج 

الصحة املدرسية أهمية خاصة،
ب- تحديد أولويات معالجة صحة األم والطفل.

قبل أن نختم هذا العرض وننتقل إىل عرض بعض الخطوات 
السليمة  الطريقة  أن  أخرى  مرة  نؤكد  الالحقة،  العملية 
للتعامل مع التوصيات املقرتحة أعاله، تتمثل يف جعلها عنارص 
وتنفيذها ضمن جدول  متكاملة،  واسرتاتيجة عمل  رؤية  يف 
زمني متزامن. هذه هي اإلضافة الرضورية يك ال نكرر منط 
آثارها  بقيت  التي  السابقة،  القطاعية  أو  الجزئية  التدخالت 
املرجوة يف  النتائج  تحقق  مل  أنها  وثبت  اإليجابية موضعية، 

كبح آليات اإلفقار والحد من انتشار الحرمان. 
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اخلطوات المستقبلية

هو  طرابلس،  عن  الدراسة  لهذه  الرئيس  الهدف  أن  نذكر 
الحرمان  أو  الفقر  لقياس  أداة  بناء  يتمثل يف  هدف معريف، 
عىل مستوى املدينة وأحيائها، ويكون أداة يف خدمة الهدف 
املعريف األوسع يف صياغة منهجية متكاملة ومتعددة األدوات 
لدراسة الفقر الحرضي، واستطراداً الفقر املحيل. يفرتض ذلك 
أيضاً أن أداة القياس ومنهجية دراسة الفقر، سوف تتحول إىل 
أداة فعالة بيد املجالس البلدية واملراصد الحرضية واملحلية، 
ليك ترسم سياساتها للتدخل محلياً للحد من الفقر يف املدينة 
مستوى  من  وترفع  اختالفها،  عىل  السكانية  التجمعات  ويف 
خطط  ضمن  من  خاص،  بشكل  املحرومني  السكان  معيشة 

التنمية العامة. 

فام الذي أنجز حتى الساعة؟ وما هي الخطوات الالحقة؟ 

اإلنجاز املحقق

مع إنجاز هذا التقرير، يكون املرشوع قد أنجز ما ييل:

1- وضع األساس املفاهيمي والتطبيقي لبناء دليل 
الحرمان الحرضي، يتمتع بخاصيتني رئيسيتني، األوىل 

أنه مصمم يف املنطقة، باالنسجام مع أحدث التوجهات 
العاملية يف مجال قياس الفقر املتعدد األبعاد ونوعية 

الحياة، ويشكل تطويراً للتجربة العربية السابقة يف هذا 
املجال منذ عام 1998. الخاصية الثانية، هو أنه مفهوم، 
وسهل االستخدام واالستعامل من قبل الفاعلني املحليني، 

وقليل الكلفة. وهذا أمر بالغ األهمية من أجل تجاوز 
االنفصام بني منتج املعرفة ومستخدمها. 

2- تّم تحقيق هذا الهدف املعريف من خالل التطبيق 
العميل يف ثالث مدن عربية هي طرابلس )لبنان( 

وتونس، ونواكشوط. ويف حني أنجزت الدراسة كاملة يف 

طرابلس، فقد تّم إنجاز املرحلة األوىل منها يف املدينتني 
األخريني، وهو ما يجب استكامله يف أقرب وقت. 

3- مكنت دراسة طرابلس املكتملة، من إجراء مقارنات 
تطبيقية بني نتائج أساليب القياس املختلفة، وهو ما 
شكل اختباراً متبادالً ملصداقية هذه املناهج وساهم 

أيضاً يف توضيح التكامل يف ما بينها، كام ساهم يف 
توضيح األفضليات املقارنة لكل منها، والوظيفة املحددة 

التي يؤديها.
4- أنتجت الدراسة واختربت املنهجية وأدوات العمل، 

وكشفت بعض الثغرات والنقاط التي يجب التنبه إليها 
وتضمينها يف توثيق املنهجية الحقاً. ومن ضمن ما أنتج:
أ- تحديد الخطوات املنهجية واإلحصائية وامليدانية 

الرضورية، 
ب- إنتاج استامرة البحث املوسع التي تستخدم يف 

املسح االبتدايئ،
ج- إنتاج قامئة التحقق أو استامرة البحث املخترصة 

التي سوف تستخدم بشكل سهل من قبل املراصد 
الحرضية والفاعلني املحليني والتي تسمح بقياس 

الحرمان الحرضي بشكل سهل وغري مكلف، 
د- إنتاج تقرير يتضمن منوذجاً لنوع التحليل الذي 

ميكن إنتاجه من خالل استخدام دليل الحرمان 
الحرضي وإظهار املرونة الكبرية التي يتمع بها 

لجهة استخدامه الفعال يف فهم الواقع ويف رسم 
السياسات، 

هـ- إصدار نتائج حقيقية عن وضع الحرمان يف 
مدينة طرابلس، قابلة لالستخدام الفوري يف رسم 

السياسات، بانتظار دراسات أكرث دقة يف املستقبل.

ماذا بعد؟

نعترب أن املرشوع اإلقليمي لدراسة الفقر الحرضي قد أنجز 
املرحلة األوىل، التأسيسية، وبات باإلمكان االنتقال إىل مراحل 

أكرث تقدماً، تغطي الجانبني املعريف والعميل.
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تتضمن  أن  ميكن  املستقبلية  الخطوات  املعريف،  الجانب  يف 
ما ييل:

1- تشكيل فريق خرباء إقليمي من أجل تطوير منهجية 
بناء الدليل، وتدقيقها، واختبارها ميدانياً يف مدن 

وتجمعات سكنية أخرى، وصوالً إىل صياغة الدليل 
ومؤرشاته وإرسائه عىل أساس علمي صلب ومرن يف 

آن، ثم توثيق املنهجية وإعداد دليل االستخدام بطريقة 
مناسبة للتطبيق من قبل املستخدمني املحليني.

من مهام فريق الخرباء اإلقليمي أيضاً، البحث أيضاً يف 
حل اإلشكاليات املتعلقة باستخدام الدليل للمقارنات 

بني البلدان، وللمقارنة بني املدن يف البلد الواحد. ولذلك 
متطلبات منهجية وعملية أيضاً. وأبرز املسائل التي 

يجب التعامل معها هي مسألة التوفيق بني متطلبات 
إجراء املقارنات الدولية واإلقليمية، وبني متطلبات 

التدخل املحيل، ويف هذا الصدد نطرح األفكار التالية:
أ- امكانية بناء دليل الحرمان عىل أساس متعدد 

املستويات، بحيث يتّم بناء دليل من مؤرشات 
محددة، مشرتكة، تستخدم للمقارنات اإلقليمية؛ 

ودليل يستخدم للمقارنات الوطنية بني املدن ضمن 
البلد الواحد؛ ورمبا أيضاً إبقاء حيز من املرونة 

للجهة املعنية يف كل مدينة لتكييف الدليل الوطني 
أيضاً بحسب خصائص املدينة ورضورات املقارنة 

بني األحياء؛
ب- تطرح املقاربة أعاله إشكالية تتعلق بالتفاوت 

بني املدن ضمن البلد الواحد، أي إن خصائص املدن 
ال تتحدد عىل أساس مستوى التنمية الوسطي يف 

البلد املعني، إذ قد توجد فيه مدن منظمة ويتميز 
سكانها مبؤرشات رفاه مرتفعة، ومدن أخرى، أو 

بلدات وقرى، محرومة جداً أوعشوائية. لذلك يكون 
إلحاق كل املدن باملستوى الوسطي يف بلد معني 
مضلالً. بناء عليه، ميكن البحث يف مقاربة أخرى 
تقوم عىل تصنيف املدن إىل فئات، ال تصنيف 
البلدان، وإجراء املقارنات بني املدن ضمن فئة 

التصنيف نفسها. وهذا أقرب إىل منطق التنمية 
الحرضية والتنمية املحلية. ويف هذا الصدد، ميكن 

عىل سبيل املثال وضع معايري لتصنيف املدن نفسها 
إىل ثالث فئات كبرية عىل النحو التايل:

i- فئة املدن »الغنية«، مؤرشاتها العمرانية 
والخدماتية مرتفعة، ومستوى معيشة املقيمني 

فيها مرتفع؛
ii- فئة املدن ذات املستوى املتوسط بحسب 

املؤرشات املشار إليها أعاله، وميكن تصنيفها إىل 
فئة مدن ذات مستوى متوسط أعىل، ومدن 

ذات مستوى متوسط أدىن؛
iii-فئة املدن ذات املستوى املتدين، والتي 

تتميز بدرجة أعىل من العشوائية وتدين 
مؤرشات الخدمات، ونسبة الفقر فيها مرتفعة. 
ج– التعامل مع اإلشكاليات اإلضافية غري املرتبطة 

مبستوى التنمية حرصاً، مثل:
i- حجم املدينة: فاملدن الكبرية جداً ميكن 

التعامل معها باعتبارها مجموعة مدن ال مدينة 
واحدة )القاهرة مثالً(، وهي غالباً كذلك من 
الناحيتني العمرانية واالجتامعية والخدماتية. 
يف هذه الحال، يجب وضع قامئة املدن التي 

تنطبق عليها هذه الخصائص، األمر الذي 
يتطلب دراستها باستخدام منهجية أكرث تركيباً. 

ii- املدن غري النمطية: وهذه أيضاً تتطلب 
تكييف املنهجية من أجل دراستها بشكل 

موضوعي وفعال. تشكل مدينة ديب مثالً عىل 
املدن غري النمطية والتي ال ميكن دراسة نوعية 

الحياة فيها باستخدام األدوات التقليدية. كام 
مثة اتجاه معارص يف عدد من البلدان بإنشاء 

مدن مغلقة، تبنى دفعة واحدة، وغالباً ما 
تسكنها فئات اجتامعية محددة أيضاً. وهذه 

بدورها تتطلب أدوات خاصة لدراستها. 
iii- إشكالية الحرض والريف، وحاالت اإلقامة 

األخرى )البدو الرحل(، أو الحاالت امللتبسة بني 
الريف والحرض، أو مخيامت الالجئني والنازحني، 

أو العشوائيات...الخ. هذه بدورها تتطلب 
أدوات إضافية.
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خالصة القول هنا، أنه ال يزال أمامنا عمل بحثي مفاهيمي 
كبري من أجل تحقيق الهدف بشكل كامل، وهو التمكن من 
إنتاج دليل مرن قابل للتكيف مع مختلف فئات املدن، ومع 
البيئتني الحرضية والريفية وغريهام، قبل أن نقول إننا توصلنا 
إىل بناء دليل صالح لقياس الحرمان املحيل يف مختلف أنواع 

وفئات التجمعات السكنية. 

1- تنفيذ عدد إضايف من الدراسات يف عدد أكرب من املدن 
املرشوع  فإن  الصدد،  هذا  ويف  مختلفة.  خصائص  ذات 

ميكن أن يعمل عىل تنفيذ ما ييل:
أ- بعد أن تّم إنتاج الدليل ملدينة طرابلس، تدقيقه يف 
ضوء التجربة، تنفيذ الدراسة الكاملة ملدينة طرابلس 
مع توزيعها عىل عدد أكرب من الوحدات االحصائية 
أكرث  بشكل  الحرمان  تجمعات  يرصد  مبا  األحياء   –
الفريق  قدرات  ببناء  املتعلقة  الثغرات  وسّد  دقة، 
املحيل للتنفيذ، والتوصل إىل نتائج أكرث دقة، بحيث 
تكون وثيقة االرتباط بصياغة خطة التنمية املتكاملة 

للمدينة وتنفيذها.
تونس  دراستي  من  الثانية  املرحلة  استكامل  ب- 
من  بلدات  عىل  أخرى  دراسة  وإضافة  ونواكشوط، 
الوسط الريفي يف بلد عريب آخر )الريف املغريب هو 
منوذج مناسب الختبار الدليل يف بيئة ريفية زراعية(. 
املتكاملة  للمنهجية  النهائية  الصياغة  استكامل  ج- 

لدراسة الفقر الحرضي بكل مكوناتها، وتوثيقها. 
د- إخضاع املنهجية املوثقة وأدواتها لنقاش إقليمي 
التعديالت  إنجاز  ذلك  ييل  املعنيني،  الخرباء  مع 

والصياغة النهائية والطباعة.
هـ- تنظيم ورشة عمل تدريبية إقليمية عىل املنهجية 

للمتدخلني املحليني يف املدن العربية.
و- تنفيذ املنهجية عىل مجموعة أوىل من عرشة مدن 

مختارة بعناية.
قبل  من  العريب  املستوى  عىل  املنهجية  تبنى  ز- 
رصد  أدوات  من  واحدة  بصفتها  املعنية،  الهيئات 
التخطيط  ويف  والحرمان،  الفقر  مكافحة  يف  التقدم 

املحيل للتنمية. 

ال يزال الطريق طويالً 

بني  الرشاكة  مستوى  عىل  سواء  اآلن،  إىل  أنجز  ما  أن  إال 
األطراف املعنية مبثل هذا العمل، أو لجهة الطريقة املبتكرة 
أن  السياسات، يؤكد  التحليل واقرتاح  الحرمان ويف  يف قياس 
عىل  قادرة  العامل،  مناطق  من  غريها  مثل  العربية،  املنطقة 

تقديم إسهام معريف وعميل.
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