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جهاد فر ووجيه عبد الساتر

يعتـمد لبنان بشكل كبير على املساعدات الدولية ،التي تتدخل أكثر فأكثر في التنـمية احمللية ،من خالل العديد من الفاعليات والقنوات وسجالت
التدخل (التعاون الالمركزي ،مساعدات للتنـمية واملساعدات الطارئة .)...ويعكس هذا التنو املنافسة والتكامل بني اجلهات املانحة في بلد يعتبر استراتيج ًيا.

لدى العديد من البلديات في لبنان عالقات مع املجتـمعات احمللية في
القارات اخلمس .وهي في كثير من األحيان احتفالية وقد ة إلى حد ما،
وتعكس جغرافيا الهجرة اللبنانية (أميركا الالتينية واوستراليا والواليات
املتحدة االميركية  )...حيث التقارب الثقافي (البلدان الفرنكوفونية :فرنسا
وبلجيكا) .إن املقاربات التي تعكس الر بة با صول على دعم أكثر
طموحا للتنـمية احمللية قد انبثقت أخي ًرا في إطار تطوير العمل البلدي
ً
في لبنان ،في حني ترى املؤسسات الدولية في التعاون الالمركزي رافعة
محتـملة إلمكانيات التنـمية في اجلنوب .وإذا كانت العالقات الشخصية
تلعب دو ًرا حاس ًما في التعاون ،ف ن شبكات اجلماعات اإلقليـمية كشبكة
مدن املتوسط ( )MedCitiesواملدن وا كومات احمللية وكذلك اخلدمات
صا بالنسبة لفرنسا وإيطاليا) تؤمن إطا ًرا
الوطنية للتعاون الدولي (خصو ً
يفضي إلى تعزيز هذا التعاون الالمركزي من خالل حمالتها اإلعالمية
والوسائل ملصلحة بناء الشبكة.
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وكما يبني التعاون الالمركزي الفرنسي اللبناني ،ف ن املستويات
اإلقليـمية امللتزمة والقطاعات املعنية بالتدخل متنوعة ج ًدا .وهكذا ففي
اجلانب الفرنسي د املجالس اإلقليـمية والعامة والبلديات وما بني
البلديات ،وفي اجلانب اللبناني هناك البلديات واحتاداتها .وإذا كانت
التبادالت الثقافية تشكل جز ًءا ها ًما من التعاون ،ف ن تنـمية القدرات
املؤسسية ،والتخطيط املناطقي ،وتوفير اخلدمات األساسية والتنـمية
الزراعية والريفية تثبت جدارتها .وبفضل اخلبرة والقدرة الفنية الال مة،
ف ن برامج التعاون الالمركزي ومشاريعه األكثر تنو ًعا تتعلق أسا ًسا باملدن
اللبنانية الكبرى واحتادات البلديات األكثر دينامية.
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وعالوة على التعاون الالمركزي ،أطلقت العديد من الوكاالت والبرامج،
ذات الصلة باأل املتحدة واالحتاد األوروبي ووكاالت التعاون الوطنية،
صا في املناطق الريفية
املساهمات احمللية في مجاالت متنوعة ج ًدا ،وخصو ً
والنائية.

إن هذا الفيض من التدخالت التنـموية التي يدعمها التـمويل اخلارجي
في لبنان يثير مسألة ترابطها املنطقي .ففي الواقع ،تشير جغرافية ّ
تدخل
الفاعليات الدولية إلى قدر أكبر من املنطق التكاملي وليس التنافسي .إن
رسم مخططات مشاريع التنـمية على مستوى البلديات والقرى من الوكالة
األمريكية للتنـمية ( )USAIDواالحتاد األوروبي والصندوق الكويتي
للتنـمية منذ العام  2005يظهر تو ًعا مناطق ًيا منطق ًيا بني هذه اجلهات
الثالث :فتشابك التدخالت هو أقل من  9في البلديات والقرى .ويالح
أن هناك جغرافية أولوية تستهد االحتياجات العاجلة :اجلنوب بعد حرب
العام  200واملناطق الريفية الفقيرة ج ًدا من عكار والضنية في الشمال.
فسر التركيز في قضاء جزين بشكل أفضل من خالل دينامية احتاد
وي ّ
البلديات وصالته مع وكاالت التنـمية واجلهات املانحة .فاإلجراءات القائمة
تؤكد على دعم خدمات البلدية األساسية وتطويرها (أكثر من  77من
املشاريع) ،وتتو النسبة الباقية على املشاركة السكانية ( ) 15والتطوير
املؤسساتي ( ).
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مستوڝ البلدڢاد من الوكالة األميركية للتڕمية

وا ذحاد األوروتي والصڕدو الكوڢتي للتڕمية
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وفي ا ونة األخيرة ،واستجابة للتحدي املتـمثل في التدفق الكبير
لالجئني السوريني ،أصب التنسيق بني الوكاالت ،بالنسبة للمفوضية العليا
ل املتحدة لشؤون الالجئني ،أدا ًة رئيسة ملشاركة عدد كبير من اجلهات
الفاعلة الدولية ،إن كان جلهة املساعدات الطارئة أو مساعدات التنـمية على
حد سواء .وقد بر ت ا اجة لدعم املجتـمعات املضيفة من أجل حتسني
مساعدة الالجئني وتعزيز االستقرار في البالد .ويحدد التنسيق بني الوكاالت
مناطق التدخل ذات األولوية بفضل تصني «الوحدات العقارية الهشة».
فهذه املناطق تستقبل الدفعات األكبر من الالجئني املسجلني لدى الوكالة
وتضم نسبة مرتفعة من السكان الفقراء .إن خريطة الوحدات العقارية
الهشة تسلّط الضوء على الوحدات التي استفادت من تدخل وكالة واحدة
أو أكثر حتى و من العام  .2015إن تو التجمعات السكانية الهشة
يختل كثي ًرا عن جغرافية تدخل وكاالت التنـمية .إن املناطق الريفية في
الشمال والبقا هي املستفيد الرئيس ،فهنا تتركز املخيـمات املؤقتة (اخل
واملواد البدائية) والالجئني .لكن املناطق العمرانية ،التي تستقبل بدورها
العديد من الالجئني معنية هي أيـضً ا.
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