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دليل «ملتقى احلوار وامل�شاركة»
دليل م�شروع «ملتقى احلوار وامل�شاركة»
							
مدخل عام:
الق�سم االول :التجربة املحققة مل�شروع "ملتقى احلوار وامل�شاركة" يف املجتمعات امل�ستهدفة.
							
1 .1اهداف امل�شروع
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•االهداف املبا�شرة
			
2 .2اجراءات حت�ضري امل�شروع
•حت�ضري الفريق املعني مبتابعة امل�شروع من قبل اجلمعية والهيئة (الفريق النواة)
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•خطة عمل الفرق ومراحلها
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دليل «ملتقى احلوار وامل�شاركة»

التنمية من خالل احلوار وامل�شاركة
جرت يف بع�ض البلدات اجلنوبية يف العامني املن�صرمني جتربة جديدة يف التنمية املحلية ،كانت بعنوان "احلوار
وامل�شاركة" .البد من اال�ضاءة عليها بكل ايجابياتها و�سلبياتها لتعميم الفائدة منها.
لقد �سعت جمعية التنمية للإن�سان والبيئة  DPNAوالهيئة الكاثوليكية للإغاثة  CRSاىل اطالق جتربة جديدة غري
م�سبوقة يف جمال التنمية املحلية ،واعطت هذه التجربة ثمارها .لذا البد من االبتعاد قليال اىل الوراء للتمعن يف هذه
اللوحة لرنى كيف متت هذه التجربة ،وما هي ايجابياتها و�سلبياتها ،وت�سجيلها يف دليل لال�ستفادة منها يف كيفية العمل
على �صعيد التنمية املحلية من خالل احلوار وامل�شاركة ،مبا حتمله هاتني الكلمتني من م�ضامني جديدة هي ا�سا�س التنمية
املحلية.
لقد تعودنا ان تكون التنمية من واجبات ال�سلطات املركزية .هي التي ترى ،وهي التي تخطط وتنفذ ،وعلى املواطنني
اال�ستفادة من هذه امل�شاريع .اما جتربتنا اجلديدة فتقوم على ان املجتمعات املحلية هي التي ترى حاجات جمتمعاتها يف
التنمية ،وهي التي تدر�س وهي التي تختار الق�ضية ،لت�صبح هدفا للدافعة .هكذا تتحول ق�ضية التنمية من ق�ضية خارجية
وفقا لر�ؤية ال�سلطات املركزية اىل ق�ضية داخلية ،اال�سا�س فيها قناعة غالبية فعاليات املجتمع املحلي .ويف هذا املجال اننا
نرى ان �صاحب الق�ضية هو االقدر على تقدمي املقرتحات وعلى حتديد حاجات جمتمعه املحلي ،وهو عندما يعمل على
تغيري واقعه املحلي بالطرق ال�سلمية يعمل على تغيري ذاته يف واقع احلال.
عند بدء التح�ضري لهذه التجربة ،كان اال�سا�س العمل مع املجتمع املحلي ،ليقدم هو من يريد العمل يف جتربة التنمية
املحلية .لقد كانت متنياتنا ان يت�شكل فريق العمل من خمتلف فئات املجتمع املحلي من اع�ضاء يف الهيئات الر�سمية،
اع�ضاء يف املجل�س البلدي والهيئات االختيارية ومن هيئات املجتمع املدين ومن احلزبيني والنا�شطني امليدانيني يف التنمية
املحلية .هكذا عملنا على عدم فئوية العمل .الن فريق العمل كان مفتوحا على كل من يريد امل�شاركة ،وما مت ا�ستثناء احد
او ا�ستبعاده .هكذا حتولت املحاولة اىل جتربة دميقراطية حقيقية ،ت�شرتك فيها خمتلف اطياف املجتمع املحلي .واختيار
امل�شكلة ي�صبح ق�ضية �شاملة عامة تخ�ص جميع املواطنني وال تخ�ص م�صلحة فريق دون اخر .فابتعد الفريق عن الر�ؤية
الذاتية واالنحياز نحو ق�ضية دون �سواها اىل ابراز الق�ضية العامة .وكان احلوار هو الذي يرجح هذه الق�ضية او تلك.
رمبا تربز اهمية هذه التجربة يف انها ا�ستطاعت حتويل جتارب التنمية التي هي عامة و�شاملة اىل هاج�س فردي وقناعة
ذاتية ،تتمكن من نا�شط التنمية ،فيعمل على تنفيذها بكل جوارحه .كما انها ،اي التجربة ،ا�ستطاعت ان تثبت ان تقنية
توثيق امل�شكلة وتقدميها بكل تفا�صيلها وحيثياتها ،وابراز ما تقدمه من حلول وفوائد مل�شكالت املجتمعات املحلية على
املديني القريب والبعيد ،والتوجه به اىل ال�سلطات الر�سمية املركزية او اىل املتمولني املحليني او الهيئات املانحة ،كان
اال�سرع للتبني والتنفيذ من قرع الطبول يف الهواء حيث ال ن�صل اال اىل ال�ضجيج.
ن�أمل ان يتمكن هذا الدليل من تقدمي هذه التجربة مبا لها وما عليها وان يتمكن من االجابة عن ا�سئلة مثل ملاذا فريق
العمل (هواة) للحوار وامل�شاركة ،ولي�س خبريا يف التنمية؟ كيف يعمل هذا الفريق؟ كيف ي�صل اىل هذه الق�ضية التي عليه
ان يتبناها ولي�س تلك؟ وكيف تتحول امل�شكلة اىل ق�ضية؟ وما هي فائدة امللف االح�صائي؟.
جمعية التنمية لالن�سان والبيئة DPNA

د .ن�سيم عون
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مدخل عام:
يف �صيف  ،2008اطلقت جمعية التنمية لالن�سان والبيئة  DPNAبالتعاون وال�شراكة مع الهيئة الكاثوليكية لالغاثة ،CRS
م�شروع "ملتقى احلوار وامل�شاركة" .هذا امل�شروع هو ا�سهام نوعي يف �سل�سلة امل�شاريع التي قامت وتقوم بها اجلمعية،
وبخا�صة م�شروع بناء التوافق املجتمعي ،وا�ستهدفت من خاللها اكرث من منطقة وجمتمع حملي ،وحققت عربها جملة
اجنازات �ست�شكل يف بع�ض منها ا�سا�سا �ست�ستند اليه اجلمعية يف جتربة م�شروعها اجلديد.
امتدت جتربة م�شروع "ملتقى احلوار وامل�شاركة" على مدى �سنتني ،كما كان خمططا لها منذ البداية .وقد ا�شتمل هذا
عب هذا الهدف عن رغبة يف عر�ض خال�صة التجربة التي مت
التخطيط على انتاج دليل "ملتقى احلوار وامل�شاركة" .رّ
حتقيقها يف خمتلف املجتمعات املحلية امل�ستهدفة ،على مدى هاتني ال�سنتني ،وتقدميها مادة معرفية وعملية لكل املهتمني
يف ق�ضايا تنمية املجتمعات املحلية من م�ؤ�س�سات ر�سمية وجمعيات ومنظمات جمتمع مدين ونا�شطني تنمويني على
اختالفهم.
كذلك ،ت�سعى اجلمعية ،من خالل هذا الدليل ،اىل امل�ساهمة ،عرب جتربتها املحققة ،يف احلوار الراهن وامل�ستمر ،حول
ق�ضايا التنمية املحلية يف لبنان ،واخل�صو�صيات التي تثريها كل جتربة على هذا ال�صعيد ،واال�ستنتاجات التي تقدمها .ان
هذا الدليل ،كما ارادته جمعية التنمية لالن�سان والبيئة والهيئة الكاثوليكية لالغاثة ،هو م�ساهمة متوا�ضعة يف التخفيف
من النق�ص احلاد يف االدبيات التنموية املحلية .فكم من العاملني والنا�شطني يف حقل العمل االجتماعي والتنمية املحلية،
قد تلقى عرب بريده االلكرتوين ،من جمعيات وم�ؤ�س�سات ومنظمات نا�شطة يف حقل التنمية املحلية ،دعوة الر�سال اي
وثيقة عن ن�شاط تنموي حملي بهدف جتميعها وتوثيقها ،واغناء املكتبة التنموية اخلا�صة بذلك ،مبا يوفر امل�ساعدة يف
دعم اي م�شروع تنموي حملي جديد من خالل جملة هذه التجارب املوثقة .بب�ساطة �شديدة ،دليل م�شروع "ملتقى احلوار
وامل�شاركة" هو عنوان م�ساهمتنا اجلديدة والراهنة ،يف هذه الور�شة التي تعنينا كما كل جمعيات ومنظمات التنمية
ال�شريكة التي نتقا�سم معها هموم ومهام تنمية جمتمعاتنا املحلية.
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دليل «ملتقى احلوار وامل�شاركة»

الق�شم االول :التجربة املحققة مل�شروع
«ملتقى احلوار وامل�شاركة» يف املجتمعات امل�شتهدفة.
بعد �سل�سلة اجتماعات حت�سريية بني "جمعية التنمية لالن�سان والبيئة"  DPNAو"الهيئة الكاثوليكية لالغاثة"  ،1 CRSمت
االعالن عن انطالق م�سروع "ملتقى احلوار وامل�ساركة" .ا�ستندت هذه املناق�سات اىل روؤية املوؤ�س�ستني وتقديرهما الهمية
احلوار وم�ساركة املواطنني يف ال�ساأن العام .وكذلك ،اعتبارهما ان اي دفع لعملية احلوار وامل�ساركة امنا يقت�سي توفري
بيئات موؤاتية تتيح ملنظمات املجتمع املدين وللموؤ�س�سات والهيئات االهلية ممار�سة ذلك.
ان اعتبار م�سروع "ملتقى احلوار وامل�ساركة" واحد من االطر التي ت�ستهدف خلق بيئات موؤاتية الدارة حوار ،وانتاج م�ساركة
املواطنني يف ال�ساأن العام ،ا�ستلزم ،بداية ،حتديد الهدف العام واالهداف املبا�سرة للم�سروع .فما هي هذه االهداف؟.
وما هو دورها يف �سبط وتوجيه جممل جتربة هذا امل�سروع؟؟



فوائد حتديد االأهداف

• اتاحة املعلومات والبيانات ب�شاأن طبيعة الربنامج اأو امل�شروع
• اثارة االهتمام لدى املوؤ�ش�شات واجلماعات واالأفراد
• و�شع معايري لتوزيع امل�شوؤوليات وتن�شيق اأدوار ال�شركاء
• و�شع موؤ�شرات لقيا�س التقدم املحرز يف حتقيق االأهداف
• �شبط وتوجيه عملية اتخاذ القرار يف ادارة الربنامج اأو امل�شروع.

 1لل�سرورات العملية� ،سوف نعمد اىل ذكر اال�سم االول ،اي اجلمعية والهيئة ،عند اال�سارة اىل هاتني املوؤ�س�ستني يف م الن�س.
 2راجع دليل تنمية املجتمع املحلي� .سعبة التنمية االجتماعية .اال�سكوا .بريوت لبنان  2009اجلزء الثالث منهج اإدارة الربامج وامل�ساريع التنموية
واأدواتدعمها �س21 :
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 -1اهداف امل�شروع

حددت �سل�سلة االجتماعات والنقا�سات التمهيدية ،الهدف العام للم�سروع ،بالتايل:
الهدف العام
تعزيز م�ساركة املجتمعات املحلية يف ال�ساأن العام ،من خالل تفعيل ممار�سة احلوار وامل�ساركة واملواطنة ،بني هذه
املجتمعات وخمتلف ال�سلطات املحلية والوطنية ،حول ق�ساياهم وم�ساكلهم و�سبل مواجهتها وحلها.
ان حتديد الهدف العام هو العامل اال�سا�س واحلا�سم يف حتديد جملة االهداف املبا�سرة للم�سروع .وهو ،اي الهدف العام،
�سوف يوجه م�سار التعامل مع هذه االهداف املبا�سرة ويعطيها م�سمونها وير�سم حدودها .اما االهداف املبا�سرة التي مت
حتديدها ،بعد كل احلوار والنقا�س الذي جرى ا�ستنادا اىل حتديد الهدف العام ،هي:
االهداف املبا�شرة
متكني فعاليات املجتمع املحلي من مهارات بناء التوافق
الرتويج والت�سجيع على ممار�سة املحا�سبة وامل�ساءلة وال�سفافية للو�سول اىل بناء التوافق
العمل امل�سرتك بني البلدات املتجاورة على الق�سايا املجتمعية امل�سرتكة

ومت اعتماد االآليات التالية للو�سول اىل االأهداف املبا�سرة
اليات العمل  م�شار امل�شروع
التعرف اىل واقع املجتمعات املحلية امل�ستهدفة؛
ت�سكيل فرق توافقية يف خمتلف هذه املجتمعات املحلية ،لت�سيري التداول واحلوار؛
حتديد م�سكلة /حاجة وحتويلها اىل ق�سية اهلية حملية ،يعمل عليها فريق التوافق مع املوؤ�س�سات والهيئات ومنظمات
املجتمع املدين املحلية ،بهدف مواجهتها وال�سعي اىل حلها؛
الت�سبيك بني الفرق املحلية واملناطقية والوطنية ،ذات االهتمام امل�سرتك ،وتاأ�سي�س ملتقى مدين بهدف تفعيل احلوار
وامل�ساركة؛
تقومي التجربة والتعلم منها وتوثيقها؛
انتاج دليل تدريبي ا�ستنادا اىل التجربة املحققة.
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دليل «ملتقى احلوار وامل�شاركة»
 -2اجراءات حت�ضري امل�شروع

• حت�ضري الفريق املعني مبتابعة امل�شروع من قبل اجلمعية والهيئة (الفريق النواة)
منذ االتفاق على فكرة امل�شروع ،حددت اجلمعية والهيئة فريقهما امل�صغر ،او الفريق النواة ،الذي �سيكلف مبتابعة امل�شروع
من قبلهما .وقد عقدت ثالثة لقاءات هدفت اىل تكوين لغة م�شرتكة بني اع�ضاء الفريق ،ومت االتفاق فيها على حتديد
تق�سيم العمل داخل الفريق وما يرتبط به من حتديد لالدوار وامل�س�ؤوليات و�آليات التن�سيق والتعاون ،مبا يتيح اف�ضل �شروط
ادارة ومتابعة هذا امل�شروع التنموي اجلديد .كما مت الت�أكيد على اهمية العالقة الت�شاركية والت�شاور والتوا�صل الدائمني
بني فريقي عمل اجلمعية والهيئة .وترافقت هذه االجتماعات مع بع�ض اللقاءات التدريبية اخلا�صة مبا يتيح بناء قدرات
اع�ضاء الفريق ويعزز فر�ص جناحه يف مهمته اجلديدة.

• حت�ضري ملف امل�شروع بعد اخ�ضاعه العادة �صياغة
اجنزت االجتماعات التح�ضريية اعادة �صياغة امل�شروع جلهة الر�ؤية ،الهدف العام ،االهداف املبا�شرة ،الربنامج الزمني
العام ،االن�شطة املقرتحة ،م�ؤ�شرات االجناز ،وال�صعوبات املتوقعة .وقد مت حتديد مهمات اال�شهر االربعة االوىل ،ويف
طليعتها حتديد البلدات اجلنوبية التي �ستت�شارك غمار هذه التجربة التنموية اجلديدة ،ف�ضال عن حت�ضري من�شورات
وكتيبات خا�صة عن امل�شروع متهيدا جلولة ال�صالت واللقاءات التمهيدية التي �ستعقد مع البلديات واالندية والفعاليات
وقادة الر�أي فيها.

• حتديد املجتمعات املحلية امل�ستهدفة
بعد التداول ،مت االتفاق على ا�ستهداف املجتمعات املحلية يف مدينة �صور وبلدات البازورية ،الق�صيبة ،كفروه .وبعد فرتة
قليلة من انطالق امل�شروع ،مت ا�ضافة بلدة دير الزهراين اىل حلقة املجتمعات امل�ستهدفة .وقد ا�ستند اختيار هذه البلدات
ومدينة �صور اىل جملة من املعايري ،ابرزها:


ان تكون منفتحة على التعامل االيجابي مع الربامج وامل�شاريع التنموية املحلية؛



ان تكون ذات حيوية ون�شاطية م�شهودة؛



ان تكون بعيدة عن ال�صراعات الداخلية احلادة؛



ان يكون للجمعية عالقات جيدة مع بلدياتها وفعالياتها املحلية.
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• و�ضع معايري اختيار الفريق املحلي يف املجتمعات امل�ستهدفة

ا�ستنادا اىل اختيار البلدات االربع ومدينة �صور ،مت االتفاق ،بعد �سل�سلة املناق�شات ،على جمموعة املعايري التي �ستعتمد يف
ت�شكيل فرق العمل املحلية وحتديد اع�ضائها الذين يجب ان يتحلوا مبجموعة من املوا�صفات ابرزها ،التايل:


امتالك موا�صفات قيادية؛



امتالك جتربة يف العمل االجتماعي والتنموي؛



فئة عمرية متنوعة مع الت�أكيد على العن�صر ال�شاب؛



توازن جندري؛



مقبول بالن�سبة اىل االطراف ال�سيا�سية املختلفة؛



مقيم يف البلدة ،او يزورها ب�شكل دائم؛



منفتح على العمل مع فعاليات ذات خلفيات �سيا�سية ودينية متنوعة؛



متثيل متوازن ملختلف التالوين ال�سيا�سية واحلزبية والطائفية املحلية.

• دور الفريق املحلي يف املجتمعات امل�ستهدفة

حددت النقا�شات جملة من املهام للفريق �ضمن جمتمعه املحلي .واعتربت ان و�ضوح هذه املهام �سيوجه عمل واداء الفريق
املحلي يف جمتمعه .كما �سي�سهم يف توجيه وادارة خمتلف االن�شطة املطروحة يف اطار خطة العمل املحلية التي �سي�صار اىل
حتديدها الحقا .اما ابرز هذه املهام فهي ،التالية:


التحفيز على امل�شاركة يف القرار التنموي املحلي ون�شاطاته؛



اعداد ملفات للق�ضايا واالحتياجات االجتماعية املحلية ذات االولوية؛



حتفيز النا�س على العمل التطوعي؛



حتفيز النا�س على املطالبة واملنا�صرة واملدافعة؛



ادارة احلوار والتداول بني خمتلف مكونات جمتمعاتهم املحلية؛



ان يجهدوا ليكونوا قادة يف جمتمعاتهم املحلية.

• العالقة بني الفريق املحلي والبلدية

جهد الفريق منذ البداية لبناء العالقة املن�شودة مع البلديات يف املجتمعات املحلية امل�ستهدفة .فالبلديات ،مبا متثله من
ارادة �شعبية حملية� ،صاحبة دور هام جدا يف ما ت�ؤديه من ادوار خا�صة يف حقل التنمية املحلية .وهي متثل اطارا ا�سا�سيا
11
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دليل «ملتقى احلوار وامل�شاركة»
ملمار�سة امل�ساركة واختبار حدودها وتلم�س نتائجها .كما انها ال�سريك االبرز ،يف احلوار الذي ي�ستهدفه امل�سروع ،ب�سدد
جممل الق�سايا املحلية املطروحة ،وامل�سكالت التي تواجهها املجتمعات املحلية ،والعمل يف �سبيل مواجهتها وحلها .وبعد
جملة النقا�سات التي طالت العالقة بني البلديات وامل�سروع ،مت حتديد جمموعة من املعايري التي حتدد هذه العالقة يف
التجربة التي �سيخو�سها هذا امل�سروع ،وابرزها:


التعاون والتكامل؛



التن�سيق وامل�ساركة؛



احلوار واملناق�سة؛



قبول الراأي االخر املختلف؛



عند االختالف بالراأي ،اللجوء اىل الطاولة امل�ستديرة حتى الو�سول اىل التوافق؛



النقد البناء يف االجتاهني؛



الو�سوح وال�سفافية وامل�ساءلة يف االجتاهني؛



النقا�س حول ال�سبل الف�سلى مل�ساركة النا�س يف العمل البلدي ويف خطة التنمية املحلية.

• التحديات وال�شعوبات املتوقعة
ان ا�ستكمال التح�سريات النطالق امل�سروع ،احتاج ،بال�سرورة ،اىل نقا�س وحتديد ال�سعوبات والتحديات املتوقعة التي
ميكن ان تعرت�س هذا االنطالق ،او تعرقل وتوؤخر تنفيذ ن�ساطاته ،وما يرتكه ذلك من تاأثريات �سلبية على عملية حتقيق
الهدف العام واالهداف املبا�سرة ،التي مت حتديدها للم�سروع .وبنتيجة النقا�سات ،خالل خمتلف االجتماعات التح�سريية،
مت حتديد جمموعة من ال�سعوبات املتوقعة ،دون ترتيب ح�سب االولوية ،وهي:


النزاعات احلزبية؛



نزاعات على مواقع ال�سلطة يف املوؤ�س�سات ال�سريكة ،وبخا�سة يف البلديات؛



حب الذات واالنانية؛



التع�سب احلزبي والعائلي والطائفي؛



غياب احلوار؛



�سعوبة تقبل الفريق للم�سروع اجلديد والتزامه به؛



�سعوبة تقبل الفعاليات املحلية واملجتمع املحلي للم�سروع اجلديد وفكرته.
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• ا�شتطالع او�شاع املجتمعات املحلية امل�شتهدفة

كذلك� ،سعت االجتماعات التح�سريية ،يف اال�سهر االربعة االوىل ،اىل حتديد جمموعة من االن�سطة يف �سبيل التح�سري
النطالق امل�سروع على م�ستوى املجتمعات املحلية املحددة .ا�ستهدفت هذه االن�سطة ،يف جانب منها ،تكوين امللفات االولية
التي حتدد جمموعة املعلومات والبيانات املتوافرة اخلا�سة بهذه املجتمعات ،والتي مت احل�سول عليها من خالل بع�س
تي�سر للجمعية جتمعيها عرب خمتلف جتاربها التنموية ال�سابقة ،ومن خالل م�سادر وابحاث
الدرا�سات واملعلومات التي رّ
خمتلفة .ويف املجال عينه ،مت و�سع ا�ستمارة خا�سة اتاحت احل�سول ،من خالل البلديات ،على معلومات ومعطيات
ا�سافية �ساعدت يف عملية التعرف اىل واقع هذه البلدات واملدينة يف خمتلف م�ستوياته :واقعها االقت�سادي واالجتماعي
وال�سيا�سي؛ واقع موؤ�س�ساتها املحلية على اختالفها ،الر�سمية واالهلية ،املدنية والطائفية؛ واقع جتربتها يف حقل العمل
االجتماعي والتنموي والقدرات املوؤ�س�سية والفردية التي متتلكها .كل ذلك ،يف �سبيل توفري ار�سية يرتكز عليها امل�سروع يف
انطالقه ،وتتيح له ت�سكيل فرق العمل املحلية التي �ستتوىل اال�سراف ومتابعة كل م�سارات العمل الالحقة ،والتي �ستنخرط
يف عملية تن�سيق وت�سكبيك يف ما بينها ،ومع املوؤ�س�سات واملنظمات التي تتابع امللفات والق�سايا عينها ،بالتن�سيق والتكامل
مع الفريق املعني من قبل امل�سروع.


اأهداف جمع املعلومات والبيانات


ومنظم ،اىل مكونات املجتمع املحلي وثقافته التنموية
• التعرف باأ�شلوب علمي ،منهجي
• التعرف اىل اخلدمات العامة من حي النوع والكم ومدى امل�شاواة يف اال�شتفادة منها
• حتديد امل�شكالت االجتماعية مرتبة ح�شب االأولوية واالأهمية
• حتديد االمكانيات والفر�س املتاحة والالزمة ملواجهة امل�شكالت
• التعرف اىل القيادات واجلماعات املوؤثرة يف عملية �شنع القرار
• حتديد واقع القدرات املوؤ�ش�شية والفردية ،مب�شتوياتها املختلفة
• حتديد الفئات امل�شتهدفة من الربامج وامل�شاريع التنموية وتو�شيف اأو�شاعها
• توفري اأ�ش�س املعرفة واحلوار وامل�شاركة يف ال�شاأن العام
• بلورة قاعدة بيانات للمقارنة يف عمليات تقومي الربامج وامل�شاريع وحتليل نتائجها
• و�شع بدائل للخطط واملوارد واأ�شاليب العمل ،واختيار االأن�شب منها.
 3املرجع ال�سابق ،اجلزء الثالث ،منهج اإدارة الربامج وامل�ساريع التنموية واأدوات دعمها � ،س7 :
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دليل «ملتقى احلوار وامل�شاركة»
 -3اطالق امل�شروع

بعد �سل�سلة االجتماعات التح�سريية ،وما رافقها من ان�سطة متنوعة ،مت االنتقال اىل مرحلة اطالق امل�سروع .ويف هذا
ال�سياق ،مت تنفيذ جمموعة من الزيارات امليدانية للقاء روؤ�ساء البلديات وبع�س الفعاليات يف املجتمعات املحلية امل�ستهدفة،
بهدف عر�س امل�سروع ،و�سرح اهدافه ،وا�ستطالع امكانيات التعاون معها.


االت�شال بقادة املجتمع املحلي

• عند االت�شال بقادة املجتمع املحلي ،تراعى االأمور االآتية:
• التحد معهم بلغتهم واأ�شلوبهم
• بدء احلوار ب�شكل �شل�س وتو�شيح الهدف من االت�شال
• اال�شغاء اىل وجهات نظرهم دون امالء التوجيهات للتاأثري عليهم
• اتاحة الفر�س للتعبري عن االآراء وت�شجيع امل�شاركة يف احلوار
• تلخي�س االآراء الرئي�شية ل�شمان ادراك املوجودين لها.

• زيارة البلديات والفعاليات املحلية
على مدى اال�سهر االوىل من عمل امل�سروع ،مت تنفيذ �سل�سلة لقاءات ميدانية طالت م�سوؤولني بلديني وفعاليات �سيا�سية
واجتماعية وثقافية حملية .بع�س االجتماعات اقت�سر ح�سوره على اع�ساء الفريق النواة وم�سوؤولني يف بع�س البلديات،
كرئي�س البلدية وبع�س اع�ساء املجل�س البلدي ،وبع�سها طال م�سوؤولني حزبيني حمليني ،والبع�س الثالث مت و�سط م�ساركة
منظمات املجتمع املدين ونا�سطني يف حقل العمل االجتماعي والتنموي ووجوه اجتماعية وثقافية حملية.
ُعر�ست يف هذه االجتماعات ،طبيعة امل�سروع واهدافه .كما متت مناق�سة امكانيات التعاون امل�سرتك و�سبل حتققه .بع�س
هذه االجتماعات �سجلت جناحات مبا�سرة جلهة اال�ستعداد املحلي لالنخراط يف العمل امل�سرتك الذي يطرحه امل�سروع،
وبع�سها متيز ببع�س احلذر جلهة الرغبة يف متابعة النقا�س ب�سدد امل�سروع وامكانات حتقق االهداف التي يطرحها.
بع�س روؤ�ساء البلديات ابدى موافقته وا�ستمهل �سعيا لعر�س امل�سروع على اع�ساء املجل�س البلدي واالطالع على موقفهم
منه ،وهذا امر طبيعي و�سحي ودميقراطي .وبع�س الفعاليات ابدى حذره من االمكانات العملية املتاحة امام النا�سطني
املحتملني جلهة التفرغ واملتابعة واملثابرة واحل�سور.
 4املرجع ال�سابق ،اجلزء الثالث� ،س24 :
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• ت�شكيل فرق التوافق
هدفت الزيارات امليدانية التح�سريية ،يف جانب ا�سا�س منها ،اىل ا�ستطالع امكانيات تكوين فرق التوافق املحلي ،واالفراد
الذين �ستت�سكل منهم ( 6اىل  10اع�ساء) ،والتح�سري لعقد اللقاءات معهم وعر�س امل�سروع عليهم ،والت�ساور والنقا�س
معهم يف �سبيل حتديد امل�ستلزمات العملية واملادية التي يتطلبها اطالق امل�سروع ،وبناء قدراتهم املطلوبة ،ربطا بذلك.
وبعد عدة اجتماعات ،ويف الف�سل االخري من عام  ،2008تواىل الت�سكيل االويل لفرق التوافق املحلي يف خمتلف البلدات
واملدينة امل�ستهدفة .ت�سمن جدول اعمال هذه الفرق املحلية االولية عند اعالن ت�سكيلها ،النقاط التالية:


ا�ستكمال وتثبيت اع�ساء فريق العمل؛

 مناق�سة موا�سيع التدريبات التي حتتاجها الفرق يف اطار عملية بناء قدراتها الفردية واملوؤ�س�سية ،وذلك
باال�ستناد اىل ا�ستمارة حتديد احتياجات خا�سة و�سعت لذلك ،وو�سع برنامج زمني لتنفيذها؛


و�سع "ميثاق اجلماعة"؛



تنفيذ ا�ستمارة خا�سة باختيار اع�ساء الفريق.

• انطالق عمل فرق التوافق
انطلقت خمتلف فرق التوافق ،يف �سيغة ت�سكلها االوىل ،يف عملها على م�ستوى املجتمعات املحلية التي �ستن�سط من خاللها.
وقد احتاجت يف هذه املرحلة اىل اجراء نقا�س م�ستفي�س ب�سدد عدة نقاط ا�سا�سية ،هي:


هوية امل�سروع؛



كيفية اختيار الق�سية املحلية؛

�سروط جناح امل�سروع؛
نقا�س اويل حول امكانات الت�سبيك مع جمموعات وجمعيات حملية اخرى.
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دليل «ملتقى احلوار وامل�شاركة»

اأ�ش�س ت�شميم امل�شاريع التنموية

• ان عملية ت�شميم امل�شاريع التنموية تتطلب الو�شو بالن�شبة الأ�شباب اختيار هذه امل�شاريع واأهدافها وجماالتها
وتاريخها واحتياجاتها ،باال�شافة اىل معرفة اجلهات املختلفة التي ميكن اأن ت�شاعد وتدعم تنفيذها ،مبا يف ذلك
املجتمع املحلي امل�شتهدف ،واأخذها باالعتبار
• ان اغفال املجموعة امل�شتهدفة يعني ،بال�شرورة ،اأن ت�شميم امل�شروع اأعد بعيدا عن النا�س امل�شتفيدين منه
• من املفيد تنفيذ م�شح وحتليل يتناوالن حجم امل�شكلة واأ�شبابها وخ�شائ�س املنطقة ،باال�شافة اىل حتديد
العوامل واملعوقات التي قد توؤثر يف امل�شاريع م�شتقب 
ال ،واآليات التعاون والتن�شيق مع املنظمات املحلية والوطنية
والدولية ،حكومية كانت اأم غري حكومية ،والتي تعمل وتهتم باملجال عينه
• عند التفكري يف ت�شميم امل�شاريع ،ال بد من اأن توؤخذ باالعتبار القدرة على تنفيذها من جميع النواحي االدارية
والب�شرية واملادية والفنية .لذا ،ي�شتلزم االأمر بيان االمكانيات الالزمة والفر�س املتاحة.

كذلك ،توقفت االجتماعات االولية عند جملة ال�سعوبات والتحديات الذاتية واملو�سوعية املتوقعة .ومت و�سع نوع من
النظام الداخلي لعملها (ميثاق اجلماعة) ،ف�سال عن االتفاق على تق�سيم عمل اويل وتوزيع للمهام منفتح على التعديل،
اذا اقت�ست التطورات ذلك .ان اي تغيري يف تق�سيم العمل يرتبط ب�سكل ا�سا�س مبا ميكن ان ي�ستجد من تطورات مرتقبة
يف بنية هذه الفرق االولية ،بعد ا�ستكمال عديدها املتوقع ،ويف �سوء التجربة العملية وتطور العمل املحقق ،وما يرافقهما
من تقومي متوا�سل جتريه هذه الفرق ب�سورة �سهرية ،وما يرتبط بهذا التقومي من ا�ستنتاجات قد تدفع باجتاه اجراء هذه
التعديالت يف تق�سيم العمل .ا�ستنادا اىل كل ذلك� ،سكلت مهمة ا�ستكمال ت�سكيل فرق التوافق نقطة دائمة على جدول
اعمال خمتلف االجتماعات التي مت عقدها يف هذه املرحلة ،ومت فيها ا�ستعرا�س كل جديد على هذا ال�سعيد ،والت�ساور يف
�سبل التعاون باجتاه اجناز ذلك.

• فرق التوافق و«ميثاق اجلماعة»

ﺏ

�سكلت مهمة و�سع ميثاق للجماعة ،واحدة من املهمات االوىل التي ناق�ستها هذه الفرق .وقد اكت�سبت هذه املهمة اهميتها
ربطا مبا ي�سكله هذا امليثاق من حتديد الآليات ادارة العمل الداخلي يف هذه الفرق ،وما يتيحه ذلك من توفري عنا�سر
االدارة املنا�سبة واملطلوبة ،التي ت�ساعد ،اىل عنا�سر ا�سا�سية اخرى ،يف توفري �سروط جناح م�سروع "ملتقى احلوار
وامل�ساركة" يف حتقيق اهدافه املحددة .وبنتيجة احلوار ،مت االتفاق على ،التايل:

ﻝﺓﻕ
ﺱﻭﻥﺃﺭ
ﺙﻍﻩﺥﺡﺽﺵﻅﻁ
ﺉﺩﺃﺅﻭﻙﻥﺕ
ميثاق اجلماعة
 وجود النية للعمل والتعاون يف �سبيل اجناح امل�سروع؛
 االلتزام باالدوار واملهام املوكلة لالع�ساء؛
 احرتام الراأي االخر وتقبله؛
 ح�سن اال�سغاء وعدم املقاطعة؛
 التبليغ امل�سبق عن مواعيد االجتماعات؛
 االعتذار امل�سبق عن عدم احل�سور؛
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ﺽ

ﻝ




• فرق التوافق وبناء القدرات

ﺝ

�سكلت عملية بناء القدرات املوؤ�س�سية والفردية اوىل املهام العملية التي انخرطت فيها فرق التوافق يف خمتلف البلدات
واملدينة .وبنتيجة النقا�سات ،التي ا�ستندت اىل النتائج التي اظهرتها اال�ستمارة اخلا�سة بذلك ،مت حت�سري الئحة
املوا�سيع التدريبية املقرتحة .وقد توزعت هذه املوا�سيع على ثالثة اق�سام ،هي:

ﻕ
ﻁ
ﻉ

ﻕ
ﻁ
ﺕ

حتديد املدة الزمنية للجل�سة م�سبقا وااللتزام بذلك؛
حتديد جدول اعمال اجلل�سة القادمة م�سبقا.

.1

تدريبات ا�سا�سية لكافة اع�ساء فرق العمل؛

.2

تدريبات حمددة خم�س�سة الع�ساء الفرق املهتمني وللعاملني يف امل�سروع؛

.3

جل�سات تثقيفية وتعليمية.

كذلك ،فقد اظهرت نتائج اال�ستمارة تفاوتا يف العناوين واملوا�سيع التي �سكلت اولوية الربامج التدريبية ،ربطا بخ�سو�سيات
كل منطقة وكل جمتمع حملي .فقد اظهرت اجتماعات فرق التوافق االولويات التالية:


فريق �شور :بناء التوافق املجتمعي؛ التوا�سل ودينامية الفريق /املجموعة؛ القانون االنتخابي؛ التدريب.

 فريق الق�شيبة :هوية امل�سروع وبناء التوافق املجتمعي؛ ميثاق اجلماعة؛ تق�سيم االدوار واملهام؛ خطة العمل؛
القانون االنتخابي؛ التنمية املحلية.


فريق البازورية :االت�سال والتوا�سل؛ التنمية املجتمعية؛ امل�ساركة.



فريق كفروه :فهم هوية امل�سروع وخ�سو�سياته ونطاق عمله؛ ميثاق اجلماعة؛ تق�سيم االدوار واملهام.



فريق دير الزهراين :امللف االح�سائي؛ التوثيق؛ بناء امللف.

 -4املرحلة التنفيذية للم�شروع
• و�شع برنامج بناء القدرات املوؤ�ش�ش�شية والفردية مو�شع التنفيذ
بعد ا�ستطالع االولويات املحلية يف ما يتعلق بالربنامج التدريبي ،مت و�سع برنامج مرن ياأخذ بعني االعتبار جملة االولويات
التي مت حتديدها ،من جهة ،وينفتح على كل عنوان جديد تربزه تطورات التجربة وحاجات اع�ساء الفريق ملواكبتها ،من
جهة اخرى .وحت�سريا للبدء يف تنفيذ الربنامج التدريبي ،عقدت جلنة املتابعة ،او الفريق النواة الذي اناطت به اجلمعية
والهيئة متابعة امل�سروع ،اجتماع عمل حت�سريي مع جمموعة من املدربني مت فيه االتفاق على كافة االجراءات التي ت�سمح
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دليل «ملتقى احلوار وامل�شاركة»
بانطالق م�سرية الربنامج التدريبي يف خمتلف م�ستوياتها ،ويف كافة املجتمعات املحلية املعنية.
انطلق تنفيذ الربنامج التدريبي بتفاوت ن�سبي بني بلدة واخرى .جاء هذا التفاوت على خلفية االو�ساع املتنوعة ،وظروف
عمل كل فريق ،وم�ستويات تطور او�ساعه التنظيمية ،يف كل من املجتمعات امل�ستهدفة .اىل ذلك ،متت ا�سافة بع�س
العناوين اجلديدة التي ت�سكل عناوين فرعية للعنوان االبرز يف امل�سروع ،وهو عنوان امل�ساركة .من هذه العناوين اجلديدة
كان مو�سوع "�سباب واحزاب" الذي ناق�سه فريقي عمل �سور والق�سيبة.

• خطة عمل الفرق ومراحلها
بعد جملة اخلطوات العملية التي حتققت ،وبخا�سة الزيارات التي طالت امل�سوؤولني والفعاليات املحلية ،وت�سكيل نواة الفرق
املحلية ،وانطالق برنامج بناء قدراتها املوؤ�س�سية والفردية ،بداأت عملية و�سع خطة عمل امل�سروع امام خمتلف الفرق التي
ت�سكلت .وقد ت�سمنت هذه اخلطة خم�س مراحل ولكل مرحلة هدفها املحدد ،وهي:



مراحل خطة عمل امل�شروع

االهداف املرحلية

املرحلة االوىل:

اعداد الئحة الق�سايا

املرحلة الثانية:

بلورة الق�سية واولويتها

املرحلة الثالثة:

بناء امللفات

املرحلة الرابعة:

ملتقى مدين

املرحلة اخلام�شة:

توثيق التجربة واجنازاتها املحققة

املرحلة االو« :اعداد الئحة الق�شايا»

ناق�ست خمتلف فرق التوافق املحلي يف اجتماعاتها االوىل جممل خطة عمل امل�سروع .وقد مت التوقف مليا عند اهمية
املرحلة االوىل نظرا النها ت�سكل االر�سية املادية التي تقوم عليها كل مراحل امل�سروع الالحقة .كذلك ،فان النجاح يف
حتقيق هدف هذه املرحلة �سي�سكل اخلطوة ال�سرورية والوحيدة لالنتقال اىل خمتلف مراحل امل�سروع الالحقة .لذا ،كان
من الطبيعي ان حتتل مناق�سات عملية اعداد الئحة الق�سايا ،باعتبارها الهدف املحدد للمرحلة االوىل ،وما تتطلبه من
ان�سطة تف�سيلية وحمددة ،احليز اال�سا�س من هذه االجتماعات االولية ملختلف الفرق املحلية.
ان اعداد الئحة الق�سايا ي�ستلزم ،بال�سرورة ،اعداد امللف االح�سائي اخلا�س مبختلف املجتمعات املحلية امل�ستهدفة ،ملا
يتيحه هذا امللف من تعرف اىل واقع خمتلف هذه املجتمعات على كافة م�ستوياتها االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية
والثقافية والدميوغرافية .كذلك ،ي�ستهدف امللف االح�سائي حتديد امل�سكالت التي تواجهها هذه املجتمعات املحلية،
وطبيعتها وحدتها وتداعياتها املختلفة ،ما يتيح توفري كافة املعلومات التي ترتبط بها واولويات �سبل مواجهتها واالمكانيات
املتاحة لذلك.
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متثل املعلومات والبيانات عن املجتمع املحلي قاعدة ا�سا�سية يف عملية حتديد م�شكالته /حاجاته وامكانياته ،اذ
ان توفرها وب�صورة كافية وموثوقة وحديثة ،هو �شرط ا�سا�س ل�سالمة عملية تخطيط التنمية
6
دليل تنمية املجتمع املحلي

�آلية اعداد امللف االح�صائي:
يف �سبيل اعداد هذا امللف ،مت االتفاق ،بعد �سل�سلة اجتماعات ،على الآلية التالية:
يتوزع اع�ضاء فريق التوافق على جلان ،كل ح�سب اهتمامه؛ت�أخذ كل جلنة على عاتقها درا�سة قطاع حمدد؛تقوم كل من هذه اللجان بجمع املعلومات االولية عن واقع هذا القطاع؛حتديد امل�شكالت /الق�ضايا يف كل قطاع؛التح�ضري القرتاح م�شكلة /ق�ضية للمدافعة؛-جمموع عمل اللجان ي�شكل امللف االح�صائي املطلوب.

االب نعمة اهلل ميالن:

"نحن بحاجة كبرية لهذا النوع من الدرا�سات لبلدتنا .وهذه الدرا�سات من اهم الن�شاطات التي تنفذ"

راعي قرية كفروه

اما ب�صدد عمل فرق التوافق يف خمتلف املجتمعات املحلية
امل�ستهدفة ،فقد �شهدت االن�شطة التي اجنزتها هذه الفرق بع�ض
التفاوت يف وترية حتققها ويف انتاجيتها ،ربطا بالتفاوت الواقعي
بني خمتلف او�ضاع هذه الفرق جلهة بنيتها ،واع�ضائها ،وم�ستوى
جتربتها التنموية.
يف هذا ال�سياق ،واجه فريق التوافق يف مدينة �صور واقع ات�ساع
االطار االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي اخلا�ص مبدينة
�صور ،وهي احدى كربيات املدن اللبنانية .ويف اطار النقا�شات
التي جرت ،توقف اع�ضاء الفريق عند "ال�صعوبة الكبرية" امام تنفيذ املهمات واالن�شطة التي ي�ستلزمها تكوين امللف
االح�صائي ملدينة كبرية كمدينة �صور .ان تكوين هذا امللف ،ملدينة بهذا احلجم ،ي�ستلزم وقتا اطول وامكانيات اكرب مما
 6املرجع ال�سابق ،اجلزء الثالث� ،ص7 :
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دليل «ملتقى احلوار وامل�شاركة»
هو متاح امام الفريق .من هنا كان االقرتاح بان يقوم فريق التوافق يف مدينة �صور بجمع املعلومات والبيانات املتوافرة
يف ار�شيف البلدية وامل�ؤ�س�سات املحلية ،ومن خالل الدرا�سات ال�سابقة ،على ان ي�صار ،يف �ضوء ذلك ،اىل اختيار بع�ض
القطاعات ،والقيام بطاوالت عمل وجمموعات تركيز ،لطرح امل�شكالت التي تواجهها ،مع الت�أكيد على م�شاركة م�ؤ�س�سات
املجتمع املحلي بذلك .يف املقابل ،وب�سبب �صغر بلدة كفروه ،وانح�صار ن�شاط االهايل يف القطاعني التعليمي والع�سكري،
اي يف وظائف الدولة ،فقد اعتمد اع�ضاء الفريق اىل عدم اعتماد امللف االح�صائي واختيار قطاع او اثنني والعمل عليهما
ب�شكل مركز.
اما يف ما خ�ص بقية فرق التوافق ،فقد ا�ستطاعت خمتلف هذه الفرق اجناز ملفاتها االح�صائية التي ت�ضمنت معلومات
�شاملة تطال خمتلف جوانب احلياة يف جمتمعاتها املحلية .وا�صبحت هذه امللفات االح�صائية من الوثائق الهامة التي
ت�سمح بالتعرف اىل واقع هذه البلدات وما تواجهه من م�شكالت وما تختزنه من طاقات وامكانيات ملواجهتها.

اهداف اجناز امللف االح�صائي
ان اجناز امللف االح�صائي ي�سمح بتحقيق ثالثة اهداف يف �آن ،وهي:
.

أتدريب الفريق املحلي ،وجلانه القطاعية ،على حت�ضري ومتابعة واجناز و�ضع امللف االح�صائي .وهذه املهمة
ترتدي اهمية خا�صة ملا تتيحه من اختزان جتربة عملية ،وتثقيفية ،ومعرفية ،ال بد �سترتك ت�أثرياتها على
م�ستويات اداء هذه الفرق املحلية يف تعاملها مع خمتلف ق�ضايا التنمية املحلية يف امل�ستقبل .وهذا ما يوفر ،اىل
جانب عوامل اخرى ،للتنمية املحلية طابعها امل�ستدام ،وهو واحد من االهداف البعيدة املدى التي ي�ستهدفها
جممل امل�شروع التنموي جلمعية التنمية لالن�سان والبيئة؛

.

باجناز حلقة ا�سا�سية وحا�سمة يف تطور م�شروع "ملتقى احلوار وامل�شاركة" ،وهي التمهيد لبلورة امل�شكلة/
الق�ضية التي �ستت�شكل يف �سبيلها عملية املدافعة كتمرين ا�سا�س حول اهمية امل�شاركة يف ال�ش�أن العام ،وهو
الهدف العام مل�شروع "ملتقى احلوار وامل�شاركة"؛

ج.

حت�ضري وثيقة امللف االح�صائي ،وهي مبثابة م�سح �شامل للمجتمع املحلي ،وتقدميها للهيئات وامل�ؤ�س�سات
النا�شطة يف حقل التنمية املحلية ،وبخا�صة للمجال�س البلدية� ،سوف ي�ساعدها يف رفد عملها التنموي املحلي
وتفعيله .ان اجناز وثيقة امللف االح�صائي ت�سمح ،اي�ضا ،بتكوين وثيقة فيها معطيات متنوعة تطال خمتلف
جوانب احلياة املحلية ،وهو ما ي�ؤ�س�س ار�ضية احلد االدنى التي ُيفرت�ض االنطالق منها يف اي عمل تنموي،
وان ُيراكم عليها وتحُ دّث معطياتها مبا يف ّعل اداء اخلطط التنموية املحلية امل�ستقبلية.
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املرحلة الثانية« :بلورة الق�ضية»

ان الهدف املبا�شر الذي ت�ستهدف هذه املرحلة حتقيقه ،هو اختيار امل�شكلة االكرث احلاحا من
�ضمن امل�شكالت التي جرى حتديدها ،وبناء ملف خا�ص بها بهدف حتويلها اىل "الق�ضية"
التي �سيعمل فريق التوافق ،من خالل احلوار والنقا�ش واو�سع م�شاركة ممكنة من الر�أي
7
العام املحلي ،يف �سبيل بناء املدافعة عنها.
يف هذا ال�سياق ،كان من االهمية مبكان االتفاق على الآلية املنا�سبة التي تتيح الو�صول اىل اختيار هذه امل�شكلة" /الق�ضية"،
من جملة امل�شكالت /الق�ضايا التي مت التو�صل اىل حتديدها .وبعد التداول ،مت االتفاق على الآلية ،وهي:
على كل جلنة قطاعية اختيار م�شكلة /ق�ضية واحدة من جملة امل�شكالت /الق�ضايا التي حددتها يف هذاالقطاع؛
عقد اجتماع لكافة اع�ضاء الفريق لالطالع على مرافعة كل جلنة ب�صدد امل�شكلة /الق�ضية التي تقرتحهاكق�ضية م�شرتكة للفريق؛
عقد عدة اجتماعات ملناق�شة اع�ضاء الفريق لكافة امل�شكالت /الق�ضايا؛اعتماد ادارة النقا�ش دميقراطيا للو�صول اىل اتفاق على ق�ضية واحدة ،يحمل الفريق على عاتقه بناء امللفاخلا�ص بها للمدافعة عنها.
ـ منوذج من ادارة نقا�ش فريق التوافق يف بلدة الق�صيبة ب�صدد خمتلف امل�شكالت /الق�ضايا التي اقرتحتها اللجان
8
القطاعية ،والو�صول ،عرب املناق�شة الدميقراطية ،الختيار ق�ضية املدافعة:
نوع الق�ضية
ان�شاء تعاونية زراعية
ال�صحي
ال�صرف
ّ
مركز بناء القدرات
ان�شاء ناد ريا�ضي مرخ�ص
النفايات
ان�شاء �سدود
ان�شاء ح�ضانة

�أ�صوات الفريق
7
12
0
3
6
3
1

ترتيب االولوية
2
1
6
4
3
4
5

 7لالطالع على ماهية عملية املدافعة ،يف كل جوانبها ،راجع امللحق رقم ،2 :اخلا�ص باملدافعة
 8راجع امللف االح�صائي لبلدة الق�صيبة .ار�شيف جمعية التنمية لالن�سان والبيئة.
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دليل «ملتقى احلوار وامل�شاركة»
معايري اختيار ق�شية املدافعة:
خالل املناق�سات ،و�سعت الفرق جمموعة من املعايري الختيار ق�سية املدافعة يف كل من جمتمعاتها املحلية ،وميكن جمعها
بالتايل:
قابليتها للحل؛
كلفتها املحدودة؛
تلبيتها حاجة اكرب عدد ممكن من �سكان البلدة؛
تلقى دعم �سكان البلدة؛
عدم وجود �سراعات �سيا�سية او عائلية حولها؛
ال ت�ستغرق وقتا طويال للتنفيذ؛
امكانية ا�ستمراريتها؛
امكانية ايجاد التمويل لها؛
عدم تعار�سها مع العادات والتقاليد يف البلدة.

ق�شايا خمتلف فرق التوافق يف املجتمعات املحلية امل�شتهدفة:
ا�ستنادا اىل جممل املعايري املحددة ،وبنتيجة املداوالت يف خمتلف فرق التوافق يف خمتلف املجتمعات املحلية امل�ستهدفة،
مت التوافق على ق�سايا املدافعة ،وهي:
البلدة
ـ �سور
ـ البازورية
ـ الق�سيبة
ـ كفروه
ـ دير الزهراين

ق�شية املدافعة
ـ جدوى امل�ساركة يف ال�ساأن العام
ـ فرز النفايات من املنزل
ـ ال�سرف ال�سحي
ـ النفايات
ـ مياه ال�سرب
ـ تاأ�سي�س بلدية
ـ تاأهيل احلديقة العامة يف البلدة
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املرحلة الثالثة« :بناء امللفات»

يف هذه املرحلة ،بداأت خمتلف فرق التوافق ببناء ملفات الق�سايا التي مت االتفاق عليها لتنظيم عملية املدافعة عنها.
وبذلك ،تركزت عملية متابعة امللف االح�سائي ،يف كل من هذه الفرق ،باجتاه ا�ستكمال جتميع كافة املعلومات والبيانات
ال�سرورية من اجل بناء ملف املدافعة عن هذه الق�سية.
يف املقابل ،بداأت خمتلف الفرق باعداد خطة حتركها املحلية على عدة م�ستويات ،وهي:
خطة حتر الفرق املحلية لبناء ملف املدافعة عن ق�شيتها:
التوا�سل مع الفعاليات املحلية واالهايل؛
عر�س الق�سية امامهم للحوار واملناق�سة؛
بحث امكانيات و�سبل امل�ساركة يف املدافعة عن هذه الق�سية؛
امل�ساركة يف اتخاذ القرارات املنا�سبة؛
العمل على ا�ستقطاب الراغبني وا�سراكهم يف جلان عمل الفرق املحلية؛
و�سع خطة عمل املدافعة ،وحتديد اهدافها العامة واملبا�سرة؛
حتديد امل�سكالت وال�سعوبات املتوقعة؛
حتديد الطاقات واالمكانيات املتوافرة؛
و�سع جدول االن�سطة التي تتطلبها املدافعة عن الق�سية ،وبرناجمها الزمني ،والبدء بتنفيذها؛
و�سع خطة تقومي وتوثيق جتربة املدافعة مبا يتيح نقل كامل ملفها اىل البلديات تاأمينا ال�ستدامة متابعتها؛
و�سع برنامج خا�س لبناء القدرات يف رّعل خطة العمل ويعزز امكانيات جناح حتقيق اهدافها.
بطبيعة احلال ،ي�ستمر التفاوت بني م�ستويات تقدم خمتلف فرق التوافق يف متابعة م�ستلزمات و�سع خطة عملها مو�سع
التنفيذ .ويرتبط ذلك بالظروف املحلية اخلا�سة التي توؤثر يف امكانيات حترك ون�ساطية هذه الفرق ،كما توؤثر يف تطور
خطة املدافعة وما تنجزه من خطوات عملية.
ان ما مييز هذه املرحلة ،هو خروج خمتلف الفرق من دائرة حركتها يف اطار جمتمعاتها املحلية ،اىل دائرة او�سع حتددها
املهمات اجلديدة اخلا�سة مبلفات ق�سية املدافعة .فقد دفعت ق�سية النفايات وال�سرف ال�سحي ،مثال ،بفريق التوافق يف
بلدة الق�سيبة اىل عقد �سل�سلة لقاءات مع فعاليات ،من قرى جماورة ،يت�سارك معها يف هموم ملفات ال�سرف ال�سحي.
احد هذه اللقاءات ُعقد يف بلدة بريقع املجاورة وبرعاية رئي�س بلدية الق�سيبة ،وجمع ،اىل اع�ساء الفريق ،ممثلني عن
بلديات القرى الع�سر امل�ستفيدة من املخطط التوجيهي لل�سرف ال�سحي .وبنتيجة املداوالت ،وقع روؤ�ساء البلديات الع�سر،
امل�ستفيدين من املخطط التوجيهي ،على العري�سة او الر�سالة املوجهة اىل امل�سوؤولني عن تنفيذ امل�سروع .وقد ابدى اجلميع
23
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دليل «ملتقى احلوار وامل�شاركة»
اال�ستعداد للمتابعة واال�ستمرار .كما �شكل ر�ؤ�ساء البلديات وفدا توجه اىل وزارتي الطاقة والبيئة ،وقدموا ملف الق�ضية.
وقد تعهدت الدوائر الر�سمية املعنية ،يف هاتني الوزارتني ،درا�سة ومتابعة الق�ضية.

ان بلورة الق�ضايا امل�شرتكة ،وامل�شاركة يف متابعتها مع القرى املحيطة ،على قاعدة امل�صلحة امل�شرتكة ،ي�ؤ�س�س
مو�ضوعيا لقيام �صيغ من العمل امل�شرتك ،وت�شبيك طبيعي بني فعالياتها وم�ؤ�س�ساتها الر�سمية واالهلية.
كذلك ،انطلق فريق التوافق يف كفروه الجراء ات�صاالته مع امل�س�ؤولني يف وزارة الداخلية والبلديات ،ملتابعة ق�ضية
ا�ستحداث بلدية يف القرية .ويف موازاة ذلك ،تابع وفد من فريق التوافق ات�صاالته وزياراته اىل م�صلحة مياه لبنان
اجلنوبي يف �صيدا ،واملخترب العائد اليها ،بهدف متابعة ق�ضية مياه ال�شفة يف القرية واجراء الفحو�ص املخربية عليها
والت�أكد من �سالمتها.
اما فريق التوافق املحلي يف البازورية ،فقد بادر اىل ا�شراك طالب املدار�س يف ن�شاطاته للمدافعة عن الق�ضية التي
مت تبنيها ،ق�ضية فرز النفايات من املنزل .ونفذ ،يف هذا االطار ،ن�شاطني ت�ضمنا ر�سم جداريات عن البيئة وخماطر
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النفايات عليها .وقد �شارك يف هذين الن�شاطني حوايل  60طالبا من مدر�سة "اجيال امل�ستقبل" ،و 150طالبا من املدر�سة
الر�سمية ،وكان بنتيجته و�ضع جمموعة من الر�سومات الفنية اخلا�صة بهذه الق�ضية.
من جهته ،عقد فريق التوافق يف �صور اجتماعا تن�سيقيا مو�سعا �ضم  17جمعية وم�ؤ�س�سة حملية عاملة يف املدينة ،لبحث
�سبل تفعيل امل�شاركة يف ال�ش�أن العام يف املدينة .واجنز ور�شة عمل تدريبية خا�صة بذلك .كما عقد بع�ض اللقاءات
التثقيفية مع بع�ض الباحثني واالخت�صا�صيني بهذا ال�ش�أن ،ناق�ش بع�ضها م�س�ألة جدوى امل�شاركة يف ال�ش�أن العام وق�ضية
التطوع.
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دليل «ملتقى احلوار وامل�شاركة»



املرحلة الرابعة« :بناء التوافق املدين»

متيزت كل مرحلة من مراحل امل�شروع با�ستهدافها حتقيق مهمة مركزية .وقد اتاح حتقيق هدف كل مرحلة التمهيد
للمرحلة الالحقة واتاحة املجال امام توفري �شروط جديدة ت�ؤ�س�س للنجاح يف حتقيق هدف هذه املرحلة اجلديدة .ان
النجاح يف حتقيق بناء فرق التوافق واتفاق اع�ضائها على �سلم االولويات اخلا�صة بامل�شكالت االجتماعية املطروحة يف
جمتمعاتها املحلية ،واختيارها للم�شكلة /الق�ضية ،كما ح�صل يف املراحل ال�سابقة ،يتيح االنطالق يف م�سار بناء التوافق
االجتماعي واملدين يف خمتلف املجتمعات املحلية امل�ستهدفة.
لقد �سعت خمتلف فرق التوافق املجتمعي ،يف خمتلف املراحل التح�ضريية ال�سابقة ،اىل اال�ستك�شاف الدائم المكانيات
تو�سيع فرقها من خالل رفدها بطاقات وكفاءات م�ؤ�س�سية وفردية حملية جديدة وبناء �شراكات معها .ان التحرك الدائم
وامل�ستمر باجتاه تو�سيع دائرة القوى امل�ؤتلفة يف اطار فرق التوافق يتيح لها ت�أمني او�سع م�شاركة من م�ؤ�س�سات وجماعات
وافراد املجتمع املحلي ،مبا يغني هذه الفرق وي�ؤمن بناء او�سع توافق اجتماعي ومدين حملي ،االمر الذي ي�ستلزمه النجاح
يف حتقيق االهداف املحددة.
ان اهمية املرحلة الرابعة من امل�شروع ،هي يف اخراج امل�شروع من دائرة امل�شاريع االمنائية التقليدية التي لطاملا ميزت
العمل التنموي خالل املراحل ال�سابقة ،وطرحت ا�شكاليات عديدة جلهة اهدافها و�آفاق تطور دورها امل�ستقبلي يف تطوير
وتنمية املجتمعات املحلية يف اطار امل�شروع التنموي الوطني العام.
ان �صورة امل�شروع االمنائي الذي يحمل معه �سلة من اخلدمات والتقدميات املالية واملادية وغريها ،حلظة
اطالقه� ،شكلت التحدي االول واالبرز الذي واجهه م�شروع ملتقى احلوار وامل�شاركة بعامة ،وفرق التوافق يف
خمتلف جمتمعاتها املحلية ،بخا�صة .فقد كان من ال�صعوبة مبكان ،بناء �صورة هذا امل�شروع اجلديد باعتباره
م�شروعا تنمويا ال ي�ستهدف تقدمي امل�ساعدات املادية واخلدماتية ،او امل�ساعدات االمنائية ح�سب الثقافة
ال�سائدة ،بقدر ما ي�ستهدف ايجاد ثقافة تنموية جديدة تقوم على ا�سرتاتيجية م�شاركة النا�س ودمج خمتلف
طاقاتهم وامكاناتهم يف مهمة مواجهة م�شكالتهم ،على انواعها.
ان املرحلة الرابعة من امل�شروع ت�شكل احللقة اال�سا�س التي تعيد ربط كل املراحل ال�سابقة واملحققة من هذا امل�شروع،
باالهداف املختلفة املحددة للم�شروع ،وبخا�صة هدفه العام وهو "تعزيز م�شاركة املجتمعات املحلية يف ال�ش�أن العام،
من خالل تفعيل ممار�سة احلوار وامل�شاركة واملواطنة ،بني هذه املجتمعات وخمتلف ال�سلطات املحلية والوطنية ،حول
ق�ضاياهم وم�شاكلهم و�سبل مواجهتها وحلها".
ان بناء التوافق املدين املحلي ،يج�سد العنوان اال�سا�س للم�شروع .وبالتايل ،فان اجلهود التي بذلتها فرق التوافق يف
املراحل ال�سابقة ،لها كبري االهمية يف التح�ضري الطبيعي لقيام هذا التوافق املدين ،و�شرح م�ضمونه وتف�سري ا�ستهدافاته
اال�سا�سية ،وجناح مهمته.
ان م�سارات عمل فرق التوافق ،يف خمتلف املراحل ال�سابقة ،وجناحها يف اختيار الق�ضايا التي �ستتبنى املدافعة عنها،
ومتابعة تكوين ملفاتها االح�صائية يف خمتلف جماالتها ،يخلق القاعدة املادية لت�شكيل االئتالفات الوا�سعة �ضمن
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املجتمعات املحلية .وبالتايل ،فان الدعوة اىل امل�شاركة يف ال�ش�أن العام ،وهو الهدف اال�سا�س امام فرق التوافق املجتمعي،
بل قل فرق التوافق املدين ،امنا ت�ستند ،يف هذه احلالة ،اىل وجود ق�ضية م�شرتكة ،مت االتفاق على اولوية مواجهتها من
خالل او�سع نقا�ش وم�شاركة.
ان ما راكمته فرق التوافق باجتاه بناء توافقها املدين الوا�سع يف جمتمعاتها املحلية ،اتاح لفكرة امل�شاركة يف ال�ش�أن العام
ان ت�أخذ طريقها اىل التج�سد باال�ستناد اىل ق�ضية جمتمعية م�شرتكة .وبذلك ،خرجت الدعوة للم�شاركة من طابعها العام
اىل ان ت�صبح ،من خالل التوافق املدين ،عملية واقعية ترتبط مبهمات حمددة ومب�صالح اجتماعية وا�ضحة .وبفعل ذلك،
ي�صبح التوافق املدين اطار اطالق عملية امل�شاركة واطار تفعيلها ربطا بحاجات النا�س.
ان التوافق املدين هو عملية مركبة توفر فر�صة اللقاء واحلوار بني خمتلف املكونات االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية
والثقافية املحلية ،وتفعيل م�شاركتها يف ال�ش�أن العام ،من جهة .وت�سهم من خالل النجاح يف حتقيق اهدافها ،بالدخول يف
عملية تنموية حملية م�ستدامة ،من جهة اخرى.

مناذج من التوافق املجتمعي حول ق�ضية امل�شاركة يف ال�ش�أن العام :جتربة امل�شروع يف مدينة �صور
بادر فريق التوافق املجتمعي واملدين ،يف مدينة �صور ،اىل دعوة خمتلف امل�ؤ�س�سات واجلمعيات الأهلية واملدنية الفاعلة يف
املدينة ،ملناق�شة ق�ضية امل�شاركة يف ال�ش�أن العام ،والتن�سيق يف ما بينها لتقدمي املقرتحات العملية الالزمة لتحقيق هذه
امل�شاركة ،وو�ضع خطة عملية خا�صة بذلك .عقد هذا اللقاء بتاريخ  ،2009/12/19مب�شاركة  17جمعية اهلية حملية
وم�ؤ�س�سة جمتمع مدين نا�شطة يف مدينة �صور.
عر�ضت يف اللقاء جتارب بع�ض هذه امل�ؤ�س�سات يف حقل التنمية املحلية .ومت التوقف عند التحديات وال�صعوبات التي تواجه
منفذي امل�شاريع التنموية حتديدا ،حيث غالبية النا�س ي�سيطر عليها الفكر اخلدماتي وغري م�ؤهلة للم�ساهمة وامل�شاركة
يف امل�شاريع التنموية ،وهذا ناجت عن رداءة الو�ضع االقت�صادي والهجمة اخلدماتية للجمعيات الدولية من بعد الكوارث
واحلروب.
وبعد املناق�شات ،ويف اطار اخلال�صة امل�شرتكة التي تطال مواجهة واقع االنكفاء عن امل�شاركة يف ال�ش�أن العام� ،سجل
امل�شاركون بع�ض املقرتحات للم�ساهمة يف مواجهة هذا الواقع� ،أبرزها:
تعزيز دور امل�ؤ�س�سات واجلمعيات الأهلية من خالل تفعيل وجود جتمع امل�ؤ�س�سات الأهليةيف املدينة؛
تفعيل دور ال�شباب يف القطاعات كافة؛ت�أ�سي�س جمل�س بلدي لل�شباب لتفعيل دورهم؛تو�ضيح مفهوم ال�ش�أن العام لعامة النا�س من خالل عدة و�سائل وا�ساليب فعالة.27
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دليل «ملتقى احلوار وامل�شاركة»
ناق�ش امل�شاركون ،من خالل جمموعات عمل خا�صة ،بع�ض الت�سا�ؤالت ،وابرزها:
 -1ما هي اهم ال�صعوبات التي تواجه اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات يف جمال العمل الطوعي؟
 -2ما هي �أهم �أ�سباب تراجع م�شاركة النا�س يف ال�ش�أن العام؟
 -3ما هي اقرتاحات تفعيل م�شاركة النا�س يف ال�ش�أن العام؟
وقد نتج عن جمموعات العمل اخلال�صات التالية:
 -1ال�صعوبات التي تواجه اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات يف جمال العمل التطوعي:
عدم القدرة على ا�ستقطاب الأفراد واملجموعات للتطوع؛
غياب احلوافز املقنعة للمتطوعني؛
�ضعف التوا�صل والتن�سيق ما بني القطاعات املختلفة (العام واخلا�ص)؛
ت�ضارب امل�صالح ال�شخ�صية والفئوية وال�سيا�سية؛
عدم توفر روح التعاون بني الهيئات املعنية على �أر�ض الواقع؛
عدم توفر ال�سيولة لدى امل�ؤ�س�سات؛
فقدان الثقة واالنحياز ال�سيا�سي (الواقع ال�سيا�سي والتجاذبات)؛
الرتبية الإمالئية وعدم القدرة الإبتكارية؛
عدم �إظهار �أهمية العمل التطوعي ال�شبابي؛
انعدام وجود دورات توعية و�إر�شاد؛
غياب الو�سائل التثقيفية والإعالنية؛
طرح �أفكار نظرية دون تنفيذ؛
�آلية التنفيذ والعمل على التحفيز و�إ�شعار املتطوع بالنجاح؛
تو�صيف العمل والت�صنيف امل�سبق الذي تطغى عليه املنفعة اخلا�صة؛
الفراغ الذي يعاين منه ال�شباب؛
خلق ح�س بامل�س�ؤولية عند ال�شباب.

28
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� -2أ�سباب تراجع م�شاركة النا�س يف ال�ش�أن العام:
الالمباالة وثقافة النزعة الفردية؛
غياب الربامج والر�ؤى طويلة الأمد (اال�سرتاتيجيات)؛
غياب الرتبية املدنية التي ت�شجع وتعزز روح التطوع وامل�شاركة؛
النفوذ واال�ستقاللية والتفرد؛
غياب التخطيط والتنظيم لو�ضع الأولويات واالحتياجات (ر�صد امل�شكلة وحتديدها)؛
عدم وجود برامج توعية موجهة للمواطن؛
حب الظهور على ح�ساب امل�شاركة؛
خماوف تعر�ض العمل التطوعي لال�ستغالل؛
املعاناة من كرثة ال�سيا�سة وقلة العمل؛
اللجوء �إىل خيارين :الأحزاب �أو الهجرة؛
فقدان ثقافة امل�شاركة يف البيت �أو املدر�سة؛
االهتمام بال�ش�أن اخلا�ص �أو ال�سيا�سي احلزبي؛
�أثر احلروب على الأطفال وال�شباب.

 -3مقرتحات تفعيل م�شاركة النا�س يف ال�ش�أن العام:
توعية املجتمعات حول �أهمية امل�شاركة والتطوع؛
تفعيل التوا�صل والأداء والتن�سيق بني فعاليات املجتمع؛
تطوير الأداء ما بني ال�سلطات املحلية واملجتمع الأهلي؛
تعزيز وت�شجيع املبادرات الفردية واجلماعية؛
تعزيز دور جتمع امل�ؤ�س�سات الأهلية الذي �أن�ش�أ يف مدينة �صور؛
عدم و�ضع حاجز �أمام طموحات ال�شباب؛
االلتزام بالقانون وال�سهر على تنفيذه؛
�إعطاء الدور الف ّعال لل�شباب؛
�إن�شاء جمل�س بلدي لل�شباب يعطيه احلق يف �إجناز م�شروع؛
امل�شاركة يف العمل البلدي؛
امل�صداقية بالتوعية البيتية واملدر�سية واجلامعية؛
حتفيز ال�شباب والأطفال وت�أمني الت�سهيالت واملتطلبات لهم؛
كن ما �شئت يف دينك �أو عقيدتك ولكن اعلم جيد ًا �أنك لبناين الهوية واالنتماء.
29
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دليل «ملتقى احلوار وامل�شاركة»
 املرحلة اخلام�سة:
«توثيق التجربة واجنازاتها املحققة»:
اجناز بناء التوافق املجتمعي ي�ستهدف يف اولوياته ت�أ�سي�س واطالق �آلية عمل ت�ستند اىل اعمق عملية حوار،
وتفتح املجال الو�سع عمليات م�شاركة ،وال تقف عند حدود ت�شكيل االطار التنظيمي الذي يتغري ويتبدل على
الدوام ربطا باملهام التنموية التي ي�ستهدف حتقيقها

فريق التوافق املجتمعي يف مدينة �صور
�شكلت االفكار واملقرتحات التي مت ا�ستعرا�ضها يف لقاء التوافق املجتمعي يف مدينة �صور ،مب�شاركة ممثلي اجلمعيات
والهيئات وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين املحلية ،ا�سا�سا للتوافق على و�ضع خطة عمل �سعيا للم�ساهمة يف الت�أ�سي�س حلل
واقعي لق�ضية م�شاركة النا�س يف ال�ش�أن العام .وقد مت االتفاق يف هذا اللقاء على دعوة من يرغب من ممثلي اجلمعيات
احلا�ضرين لالن�ضمام اىل ع�ضوية فريق عمل التوافق املجتمعي ،بغية تو�سيع دائرة امل�شاركة و�ضمان ا�ستمرارية عمل
امل�شروع حتت رعاية البلدية وباحت�ضان كامل من قبل مكتب التنمية املحلية فيها.
ان الدعوة اىل �ضمان ا�ستمرارية م�شروع التوافق املجتمعي وت�أمني ا�ستدامته اىل ما بعد انتهاء احلد الزمني الذي اعلنه
امل�شروع النتهاء اعماله ،هو بالتحديد ما ت�ستهدفه هذه املرحلة من امل�شروع .وبالتايل ،فان التوجه اىل ت�شكيل فريق
التوافق املجتمعي و�سط او�سع م�شاركة من م�ؤ�س�سات وجمعيات حملية ،هو املعيار اال�سا�س لقيا�س جناح امل�شروع يف حتقيق
اهدافه العامة .ان جتربة امللتقى املجتمعي يف مدينة �صور ،يف ما جت�سده وما حتققه من ممار�سة ،وما ت�ستند اليه من
�آليات ،وما ت�ستهدفه من ق�ضية ،تقدم منوذجا جاذبا للتعميم يف خمتلف املجتمعات املحلية مبا يفتح جممل عملية تنميتها
على �آفاق جديدة جديرة باالهتمام واملتابعة.
اكد امل�شروع منذ بداية انطالقه اىل ان هدفه العام وهدف هذه املرحلة بالتحديد ،لي�س ابدا ذو بعد تنظيمي،
مبعنى ال�سعي اىل ت�شكيل اطار تنظيمي تنموي حمدد وجديد ،ي�ضاف اىل جملة املنظمات والهيئات وامل�ؤ�س�سات
التنموية العاملة يف اطار التنمية املحلية ،بقدر ما هو خلق دينامية و�آلية توا�صل حملية ت�ؤمن او�سع م�شاركة
ممكنة من م�ؤ�س�سات وجمعيات حملية على ا�سا�س ق�ضية جمتمعية متفق عليها مبا ي�ضمن ا�ستدامة متابعتها.
اىل ذلك ،احتاجت جتربة عمل فريق التوافق املجتمعي يف �صور ،يف مراحلها االوىل ،توفري جمموعة من املعارف واخلربات
االمر الذي ا�ستلزم اطالق عملية بناء قدرات فردية وم�ؤ�س�سية ،وفرت ملختلف امل�شاركني فيها جانبا من املعارف املطلوبة
مبا ي�ساعد يف تفعيل خطة العمل وتعزيز فر�ص جناحها يف حتقيق املهام املحلية املحددة فيها .وقد وفرت عملية بناء
القدرات جمموعة من املعارف اخلا�صة بعمليات بناء التوافق املجتمعي ،والتوا�صل ودينامية الفريق /املجموعة ،وم�سائل
تتعلق بالقانون االنتخابي ،وق�ضايا ال�شباب واالحزاب ،والتدريب.
30
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فريق التوافق املجتمعي يف الق�شيبة
لقد اتاحت التجربة املحققة يف اطار امل�سروع يف بلدة الق�سيبة ،خلق جمموعة وقائع مادية جلهة املدافعة عن الق�سية
التي اعتمدها فريق التوافق املجتمعي املحلي .يف هذا املجال ،ا�ستطاع فريق العمل ،بعد جملة االعمال التح�سريية التي
قام بها ،يف اطار اخلطة العامة للم�سروع ويف خمتلف املراحل املحددة ،حتديد هذه الق�سية وحت�سري عملية املدافعة عنها
بال�سراكة الكاملة مع خمتلف القوى والهيئات والفعاليات املحلية ،ومع املجل�س البلدي على وجه اخل�سو�س ،وهو ما مت
ا�ستعرا�سه يف حمطات �سابقة من هذا التقرير .كذلك ،ات�سعت دائرة القوى والفعاليات املحلية التي انخرطت يف عملية
املدافعة ،على قاعدة امل�سلحة امل�سرتكة ،وهو ما حتقق من خالل طرح هذه الق�سية على جمموعة البلدات القريبة من
الق�سيبة ،التي انخرطت جمال�سها البلدية ،كما �سبقت اال�سارة ،يف عملية املدافعة .وبفعل ذلك ،حتولت الق�سية املحلية
يف الق�سيبة اىل ق�سية م�سرتكة ،مع ما يرتبط بذلك من �سرورة املتابعة امل�سرتكة على قاعدة اآليات من العمل تتيح او�سع
حوارات وم�ساورات وتن�سيق وم�ساركة ،يف ما بني خمتلف هذه املجال�س البلدية� ،سعيا لتحقيق ما ُاتفق عليه يف اطار متابعة
هذا امل�سروع امل�سرتك.
يف �سياق خمتلف هذه املراحل ،ظهرت بع�س االثار االيجابية التي تركها هذا امل�سروع .وقد توقف امل�ساركون يف هذا
الفريق عند ايجابيات عديدة �سجلت على م�ستوى بناء القدرات الفردية واملوؤ�س�سية يف بلدة الق�سيبة وبخا�سة يف ما
يتعلق بهوية امل�سروع وبناء التوافق املجتمعي ،وميثاق اجلماعة ،وتق�سيم االدوار واملهام ،وخطة العمل ،والقانون االنتخابي،
ودليل "�سباب واحزاب" ،واخريا يف جمال التنمية املحلية .وقد اتاحت عمليات بناء القدرات حت�سري العديد من الكوادر
ال�سبابية ومتكينها ،لالنخراط وامل�ساركة بفعالية يف متابعة خمتلف ن�ساطات امل�سروع ،و�سط عمليات احلوار والتفاعل
االإيجابي ،بني خمتلف االجيال ،ما خلق م�ساحة من الدميقراطية واإحرتام اآراء االأخرين .لقد اخترب امل�ساركون عمليات
املناق�سة ،وقبول االختالف ،واحرتام الراأي االخر ،وبناء اخلال�سات امل�سرتكة التي ي�سهم من خاللها اجلميع يف انتاج
املوقف املطلوب ب�سدد الق�سية وما تتطلبه من خطوات حمددة .يف �سياق ذلك ،اخترب امل�ساركون اي�سا ،قدراتهم يف بناء
عمليات التوافق التي �ست�سكل املدماك اال�سا�س يف انتاج خطة تنموية حملية "غري مفرو�سة من اي �سلطة او �سخ�س ،بل
نابعة من النا�س انف�سهم الذين يقدرون اإحتياجاتهم ب�سكل اأف�سل .وبهذا ي�سبح االن�سان املحور الذي تدور حوله عملية
التنمية املحلية ،وهو املخطط واملنفذ والراعي للم�سروع التنموي ،يحافظ عليه وي�سعر اأنه جزء منه" ،على حد تعبري احد
اع�ساء الفريق يف الق�سيبة.
كذلك ،لقد اتاحت جممل عمليات فريق التوافق املجتمعي ،اإكت�ساف ما حتتاجه البلدة من م�ساريع تنموية حملية ،وما
تعانيه من م�سكالت وحاجات خدماتية ،وما تختزنه من طاقات وامكانيات ملواجهتها ،وو�سع ملف اح�سائي يت�سمن
خمتلف املعطيات االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية والثقافية والبيئية ،اخلا�سة بالبلدة ،ما يتيح على الدوام ،امام
خمتلف املهتمني ،وبخا�سة امام املجل�س البلدي ،املعطيات التي حتتاجها اي خطة تنموية حملية م�ستقبلية.
وبفعل التجربة املحققة ،فان ا�س�س متابعة الق�سية وتفعيل عمليات املدافعة عنها و�سوال لتحقيق اهدافها املحددة ،قد
قامت على قواعد ثابتة من خالل م�ساركة خمتلف قوى وهيئات وفعاليات املجتمع املحلي ،خارج االرتباط بال�سقف الزمني
الذي حدد انتهاء م�سروع "ملتقى احلوار وامل�ساركة" .وبالتايل ،فان قواعد ثبات و�سمان ا�ستمرار اآلية العمل امل�سرتك
واحلوار وامل�ساركة التي انتجها امل�سروع ،على مدى ال�سنتني ال�سابقتني ،قد حتققت بن�سبة جيدة ما اتاح حتقيق الهدف
العام للم�سروع ،دون ان ي�سقط ذلك من اهمية وجدية التحديات التي ما زالت تواجه متابعة خمتلف العاملني يف اطاره.
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دليل «ملتقى احلوار وامل�شاركة»
فريق التوافق املجتمعي يف كفروه
انطلق عمل الفريق يف قرية كفروه يف ظروف دقيقة جلهة "افتقارها اىل اب�سط املتطلبات احلياتية واالجتماعية
واالن�سانية" ،على حد تعبري احد اع�ضاء الفريق املحلي .وقد احتاج الفريق بداية ،اىل عقد عدة اجتماعات متتالية،
وا�سبوعية يف املرحلة االوىل ،الجناز جملة املهمات التي جرى ا�ستعرا�ضها يف مكان �سابق من هذا التقرير .وما ميكن
التوقف عنده يف اطار التجربة املحققة ،يف مرحلتها االوىل ،هو مواجهة الفريق بت�شكيك ق�سم من اهايل القرية بالق�ضية
التي مت التوافق على اعتمادها وبناء عمليات املدافعة يف �سبيل منا�صرتها من او�سع فئات وجماعات وافراد القرية ،حيث
تبني ان بع�ض �سكانها ال يرغب ،وال�سباب متعددة ،يف ان�شاء بلدية يف القرية .وقد تعامل ه�ؤالء بحذر مع ما طرحه البع�ض
يف القرية ب�صدد �ضرورة البلدية واهميتها يف جماالت التنمية املحلية التي حتتاجها القرية يف خمتلف املجاالت وامليادين.
وقد اقت�ضى هذا الو�ضع التمهل يف بع�ض اخلطوات العملية ،وذلك يف �سبيل فتح جماالت النقا�ش واحلوار مع كل امل�شككني،
وال�سعي اىل اقناعهم نظرا الهمية خلق التوافق املجتمعي املحلي حول الق�ضية املطروحة ،ملا لهذا التوافق من دور حا�سم
يف تعزيز �شروط النجاح يف حتقيق االهداف املحددة.
ومن اجل ذلكُ ،عقدت �سل�سلة من جل�سات املناق�شة واحلوار� ،شارك يف بع�ضها خمت�صون يف العمل البلدي وذوي �صفات
ر�سمية ،ما �ساعد يف اعطاء امل�شككني فكرة وا�ضحة عن دور البلدية يف القرية .ويف موازاة ذلك ،جال الفريق مبا�شرة
على االهايل ،وبخا�صة على الذين مل يتمكنوا من ح�ضور االجتماعات ،الخذ تواقيع موافقتهم على هذا امل�شروع ،ما مكن
الفريق من ت�أمني موافقة اكرثية �سكان القرية على ان�شاء بلدية فيها ،واتاح بناء امللف القانوين اخلا�ص بذلك ،والبدء
باجراءات متابعة هذه الق�ضية من خالل االت�صال باالدارات الر�سمية املعنية بذلك.
ويف موازاة ذلك ،وبعد تقدمي الطلب اىل وزارة الداخلية والبلديات ،انخرط فريق العمل من جديد يف متابعة الق�ضية
الثانية التي حددها االهايل ،والتي تطال ت�أمني مياه ال�شفة اليهم بعد طول حرمان منها .وقد عقدت لهذه الغاية عدة
اجتماعات حددت ُ�سبل املتابعة واجراءاتها .وقد اجرى الفريق يف �سبيل ذلك عدة حتركات وات�صاالت ومراجعات ،اثمرت
بعد معاناة مع تن�صّ ل بع�ض االدارات الر�سمية من م�س�ؤولياتها يف هذا النطاق ،التزام جمعية التنمية للإن�سان والبيئة،
والهيئة الكاثوليكية للإغاثة ،تغطية تكاليف عمليات احلفر والردم التي يحتاجها امل�شروع على ان تقدم م�صلحة املياه
الق�ساطل املطلوبة.
ومبعزل عن م�ستويات حتقق هذا امل�شروع واالجنازات املرتبطة بذلك ،دون تخفيف من اهميتها ،فقد ا�ستطاعت جتربة
فريق التوافق املجتمعي يف كفروه تقدمي منوذج خا�ص يف ادارة متابعة الق�ضية املقرتحة ،جلهة املرونة والتمهل يف خطوات
ا�ستخدمت كل الو�سائل
التحرك املتخذة ،مبا ي�ضمن او�سع م�شاركة اهلية ،وهي الهدف العام للم�شروع .ويف هذا ال�سياقُ ،
املمكنة التي ت�ضمن م�ساعدة االهايل على االقتناع بفوائد عملية االنخراط يف منا�صرة الق�ضية املقرتحة واملدافعة
عنها .وعند احلاجة اىل تعزيز فر�ص امل�شاركة ،مت اال�ستفادة اي�ضا من اخلرباء واالخت�صا�صيني ،مبا ي�ؤمن م�شاركة
النا�س .واتت عمليات بناء القدرات امل�ؤ�س�سية والفردية ،وبخا�صة يف جماالت فهم هوية امل�شروع وخ�صو�صياته ونطاق
عمله ،وميثاق اجلماعة ،وتق�سيم االدوار واملهام ،لت�ساعد يف عمليات التمكني ،وخلق القناعات باهمية امل�شاركة واحلوار،
واحرتام �آراء الغري ،والتعامل بكل املرونة يف �سبيل خلق التوافقات االجتماعية التي تبقى على الدوام ركنا ا�سا�سيا ،وهدفا
مركزيا ،يف م�شروع "ملتقى احلوار وامل�شاركة".
ان الآلية التي ا�ستند اليها فريق العمل يف ادارة خمتلف مراحل امل�شروع يف كفروه ،تتيح �ضمان متابعة اهايل القرية
للق�ضايا املطروحة ،وهو ما ي�شكل الهدف اال�سا�س لفريق التوافق املجتمعي .فمع انتهاء مدة امل�شروع� ،سوف ت�ضمن هذه
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االلية ،متابعة العمل مبا يتنا�سب مع م�صالح اهايل القرية ،دون تخفيف او انتقا�ص من حجم التحديات وال�صعوبات التي
ميكن ان تواجه ا�ستمرار وا�ستدامة هذا امل�شروع.

فريق التوافق املجتمعي يف البازورية
انخرط فريق التوافق املجتمعي يف البازورية يف جتربة لها بع�ض اخل�صو�صيات وحتمل بع�ض الدالالت جلهة طبيعة القوى
والفئات االجتماعية امل�شاركة فيها ،او امل�ساهمة يف ن�شاطاتها .فقد �شكلت جممل مراحل التح�ضري و�صوال اىل تبني
الق�ضية ،جماال الختبار جملة من ا�ساليب العمل اجلديدة ربطا مبا تفر�ضه هذه الق�ضية من حاجات لت�أمني او�سع مدافعة
ومنا�صرة لها.
يف موازاة ذلك ،اقت�ضت عمليات التح�ضري بناء قدرات فردية وم�ؤ�س�سية تتيح ملختلف املنخرطني يف اطار فريق التوافق
املجتمعي ،امتالك جمموعة من اخلربات ،وبخا�صة يف جماالت االت�صال والتوا�صل ،والتنمية املجتمعية ،وامل�شاركة ،مبا
ي�ساعد يف ادارة عمليات احلوار واملناق�شة وحت�ضري امللفات وتوثيقها ،االمر الذي يعزز عمليات امل�شاركة ويو�سع دائرة
امل�شاركني فيها .وقد ُنظمت ،اي�ضا ،بع�ض اللقاءات التثقيفية والتدريبية مع اخت�صا�صيني بيئيني بهدف االطالع على عملية
ادارة النفايات يف البلدة وو�سائل معاجلتها ،ومبا ي�ساعد يف زيادة املعرفة البيئية .وقد اتاحت هذه اللقاءات االطالع على
جتارب بع�ض املناطق اللبنانية (خربة �سلم ،كفر�صري ،الطيبة  ،)..ف�ضال عن تعرف احل�ضور �إىل طريقة عمل معمل
النفايات وكيف يتم الفرز فيه .كذلك ،فقد اتاحت بع�ض هذه اللقاءات التثقيفية االطالع على بع�ض املعلومات البيئية،
واال�ستفادة من ن�صائح �سلوكية جتاه البيئة ،وحتديد ًا يف ما يخت�ص بالنفايات املنزلية ،وكيفية معاجلتها قبل �أن تخرج من
املنزل ،ميا يخفف من وط�أة ذلك على البلدية وعلى النا�س املخت�صني.
ترافقت خمتلف حمطات امل�شروع ،بجملة من املبادرات التي اهتمت بخلق بيئة اجتماعية حملية حا�ضنة للم�شروع ولق�ضيته.
ومت تنظيم بع�ض االن�شطة التي ا�ستهدفت طالب املدار�س بهدف تطوير الوعي البيئي عندهم ،وحتفيز م�شاركتهم ملا لهم
من دور فاعل وهام .وبعد دعوة تالمذة مدر�ستي "�أجيال امل�ستقبل" واملتو�سطة الر�سمية يف البازورية ،لر�سم لوحات
جدارية تطال موا�ضيع بيئيةُ ،نظم لقاء عام يف البلدة ُعر�ضت فيه خمتلف هذه اللوحات .جرى اللقاء حتت عنوان كيفية
معاجلة النفايات املنزلية ودور الأهايل يف ذلك .كما ت�ضمن عر�ض فيلم "ق�صة نفايات" عن فرز النفايات من امل�صدر.
ونظرا لطبيعة امل�شروع ومتطلباته ،قام فريق املجتمعي ،وكل امل�شاركني يف حملة املدافعة عن ق�ضيته ،ويف طليعتهم املجل�س
البلدي ،بجملة مبادرات ا�ستهدفت االت�صال بجمعيات وم�ؤ�س�سات اجتماعية وان�سانية نا�شطة على امل�ستوى الوطني العام،
يف حقل دعم مبادرات التنمية املحلية ومتويل ان�شطتها العملية .ويف هذا املجال� ،ساهمت جمعية التنمية للإن�سان والبيئة
والهيئة الكاثوليكية للإغاثة ،بدعم حركة ات�صاالت الفريق مبا يعزز فر�ص ح�صوله على هذه امل�ساعدات التي يحتاجها
امل�شروع.
وبفعل خمتلف هذه اجلهود ،حتولت الق�ضية املحلية يف البازورية اىل ق�ضية م�شرتكة ،مع ما يرتبط بذلك من �ضرورة
املتابعة امل�شرتكة على قاعدة �آليات من العمل تتيح او�سع حوارات وم�شاورات وتن�سيق وم�شاركة بني الفريق وخمتلف الذين
انخرطوا يف حملة املدافعة هذه .لقد اتاح امل�شروع والق�ضية التي تب ّناها� ،آلية عمل جديدة ت�ضمن ا�ستدامة متابعة الق�ضية
مبعزل عن املهلة الزمنية التي ُحددت النتهاء عمل م�شروع "ملتقى احلوار وامل�شاركة" ،ودون تخفيف من حجم التحديات
وال�صعوبات التي ت�ستمر يف مواجهتها.
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دليل «ملتقى احلوار وامل�شاركة»
فريق التوافق املجتمعي يف دير الزهراين
حملت جتربة فريق التوافق املجتمعي يف دير الزهراين بع�ض التمايز عن نظرياتها يف اطار امل�شروع ،جلهة موعد االنطالق
املت�أخر عن االخرين ،من جهة ،وتقاطع بع�ض مراحل التح�ضري بني فريقي العمل يف دير الزهراين وكفروه املجاورة ،من
جهة اخرى.
هذا ،وقد اقت�ضت املراحل التح�ضريية بع�ض عمليات بناء للقدرات امل�ؤ�س�سية والفردية ركزت ب�صورة خا�صة على كيفية
بناء امللف االح�صائي ،والتوثيق ،وبناء امللف اخلا�ص بق�ضية املدافعة ،مبا �ساعد اع�ضاء فريق التوافق يف التعامل مع كيفية
حت�ضري ملف الق�ضية ،يف خمتلف مراحله ،و�صوال اىل حتديد هذه الق�ضية واطالق او�سع حملة مدافعة عنها ،ومنا�صرة
لها ،بني القوى والهيئات والفعاليات واالهايل ،ومع املجل�س البلدي على وجه اخل�صو�ص.
وقد اخترب اع�ضاء الفريق يف خمتلف مراحل عمليات التح�ضري ،احلوار الدميقراطي املنفتح على االراء املختلفة واحرتام
الر�أي املختلف .وقد هدف هذا احلوار اىل ت�أمني او�سع م�شاركة جمتمعية حملية مبا يوفر ويعزز فر�ص التوافق على
الق�ضية املتبناة وي�ؤمن اف�ضل �شروط املدافعة عنها.
وخالل فرتة ق�صرية من اجلهد املكثف ،ا�ستطاع فريق التوافق يف دير الزهراين ،ان ينخرط يف متابعة خمتلف مراحل
امل�شروع ،وما يرتبط بذلك من ان�شطة �سمحت بتح�ضري امللف االح�صائي اخلا�ص بدير الزهراين ،ما اتاح ،بعد �سل�سلة
نقا�شات واجتماعات ،االتفاق على الق�ضية التي �سيعتمدها الفريق للتحرك والعمل يف �سبيل ت�أمني املدافعة عنها ،و�سط
م�شاركة قوى وفعاليات واهايل البلدة.
ان ا�ستهداف ت�أهيل احلديقة العامة يف البلدة هي الق�ضية التي تبنى فريق التوافق املجتمعي يف دير الزهراين املدافعة
عنها ،فتح افق امل�شروع باجتاه العمل على عدة م�سارات متوازية ومرتابطة يف �آن .وقد حمل كل م�سار من هذه امل�سارات
�آليات خا�صة من التحرك والعمل .ويف هذا االطار� ،سجل فريق العمل �سل�سلة حتركات باجتاه بع�ض الفعاليات ال�سيا�سية
واالجتماعية املحلية واملناطقية والر�سمية ،بهدف املدافعة عن الق�ضية املطروحة ،وت�أمني دعمها للم�شروع وتوفري
م�ستلزمات تنفيذه.
ان �آليات العمل والتحرك التي اطلقها فريق التوافق املجتمعي يف دير الزهراين ،تتيح متابعة الق�ضية املطروحة مبعزل عن
املدة الزمنية التي مت حتديدها للم�شروع ،وهو ما ي�ؤمن �شروط ا�ستدامة املتابعة يف �سبيل حتقيق االهداف التي حددتها،
دون التخفيف من حجم التحديات وال�صعوبات الكبرية التي ما زالت تواجه هذا التحقق.
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الق�سم الثاين :ملحقات
� -1شهادات م�شاركني يف فرق التوافق املجتمعي يف م�شروع «ملتقى
احلوار وامل�شاركة»
ح�سني غدار (مدر�س) ،فريق ملتقى احلوار وامل�شاركة (�صور):
ا�ستطاع "ملتقى احلوار وامل�شاركة" ان يجمع حتت بوتقته وقبعته العديد من اجلمعيات والتيارات املوجودة يف مدينة
�صور ،والتي لعبت العوامل الطائفية او املذهبية او احلزبية دورا يف ات�ساع الهوة يف ما بينها .عمل الفريق على جمل
ال�شمل وتقريب امل�سافات ووجهات النظر بني الفرق املتباعدة .فقد ا�ستطاع تنظيم لقاءات دورية يف امكنة وازمنة
يوحد اراء املتطوعني
خمتلفة ،وب�شكل دوري ،للتن�سيق والتباحث حول املوا�ضيع واالفكار املطروحة .كما ا�ستطاع ان ّ
حول ق�ضية "جدوى امل�شاركة يف ال�شان العام" .وكان للفريق اليد الطوىل يف ت�شجيع املبادرات ،فردية كانت او من
امل�ؤ�س�سات واجلماعات ،من اجل التن�سيق يف ما بينها من اجل م�صلحة املدينة التي تعلو فوق كافة ال�شجون ،بعدما
ق ّدم النموذج الذي يحتذى به من خالل عمله كفريق متجان�س متعاون هدفه الوحيد هو املدينة و�سكانها .لقد
ع ّرفتنا هذه التجربة على اهمية تقريب وجهات النظر واال�ستماع للآخر من غري تع�صب .كما �شكلت بادرة خري
ملجتمع يرزح حتت نري التحزب والت�سلط� .إ�ضافة اىل �أنها جمعت اطرافا حم�سوبة على وجهات ميكن ان نعتربها
يف خ�صومة �سيا�سية .ان نقل �صورة هذا التجمع اىل قيادات هذه االطراف رمبا ي�سهم يف حلحلة بع�ض احلواجز
وفكفكة بع�ض اال�سوار.

علي جميل مهدي (رئي�س دائرة ر�سمية) ،فريق ملتقى احلوار وامل�شاركة ،ورئي�س النادي الثقايف
االجتماعي يف الق�صيبة:
م�شروع ملتقى احلوار وامل�شاركة" م�شروع نوعي يتوجه �إىل تنمية القدرات والكفاءات الب�شرية والفكرية ،وميكننا من
امتالك ثقافة جديدة للتعامل مع املجتمع ويف ما بيننا دون �أن ننتظر �أي ك�سب مادي" .لقد اك�سبنا هذا امل�شروع،
على ال�صعيد ال�شخ�صي ،جتربة ،خربة وثقافة جديدة .ف�ضال عما اتاحه من امتالك ال�شروط الالزمة لبناء التوافق
املجتمعي ،وتر�سيخ مفاهيم الدميقراطية وامل�شاركة عرب احرتام وتقبل الر�أي الآخر ،وعدم التع ّنت والتف ّرد باتخاذ
القرار� .أن ا�ست�ضافة النادي ،وم�شاركته يف هذه امل�شاريع املتنوعة ،خلق جوا من الديناميكية ،وجعله مركزا ف ّعاال
ي�ستقطب كافة القطاعات �سيما ال�شباب ،ما �أعطى دعما معنويا للنادي بحيث �أ�صبح من النوادي املعروفة جدا يف
املنطقة ،وي�ضاهي �أكرث الأندية عراقة.
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دليل «ملتقى احلوار وامل�شاركة»
زاهدة يا�سني (ا�ستاذة ثانوية) ،فريق ملتقى احلوار وامل�شاركة يف الق�صيبة:
كان مل�شروع ملتقى احلوار وامل�شاركة �أثر �إيجابي يف البلدة من خالل ما قدّمه لفريق العمل من تدريب وم�ساعدة على
�إكت�شاف ما حتتاجه البلدة من م�شاريع تنموية وما تعانيه من م�شكالت وحاجات .وبالرغم من �أن هذه امل�شكالت
كانت ظاهرة ،ويعاين منها �أبناء البلدة� ،إ ّال أ� ّنه مل يكن بالإمكان القيام ب�أي خطوة نظرا" لوجود عقبات كثرية
حت ّد من �أن تخطو �أي خطوة ب�إجتاه احلل .جاء هذا امل�شروع ليقدّم �آل ّية فعالة �إ�ستطاع الفريق من خاللها �أن يقوم
باخلطوات التي ت�ساعد للإنطالق ب�إجتاه احلل.
على ال�صعيد الفردي ،مكنتني التدريبات التي �شاركت فيها ،من اكت�ساب ق ّوة ذاتية عززت �شخ�صيتي خلو�ض عملية
امل�شاركة يف �ش�ؤون املجتمع املحلي ،وامل�شاركة يف التخطيط والعمل على م�ساعدة حميطي الذي �أتواجد فيهّ ،
لتخطي
ما يواجهنا من م�شكالت بيئية .و�ساعدين "ملتقى احلوار وامل�شاركة" على �أن �أكون قادرة وواثقة من الو�صول اىل
املجل�س البلدي .وب�سبب ما �إكت�سبته ،قررت الرت�شح للإنتخابات البلدية بكل ثقة وجر�أة .كما و�أعترب نف�سي قمت
بعمل هام ملجرد �أنني خطوت هذه اخلطوة بكل جر�أة.

عادل �صايغ (مدر�س) ،فريق ملتقى احلوار وامل�شاركة يف الق�صيبة:
هدف ملتقى احلوار وامل�شاركة" هو متكني فعاليات املجتمع املحلي من الو�صول اىل بناء قدرات التوافق التى �ست�صل
بهم اىل بناء التوافق احلقيقي الذي يو�صل بدوره اىل حتقيق تنمية املجتمع املحلي من خالل برامج وم�شاريع تنموية
غري مفرو�ضة من اي �سلطة �أو �شخ�ص ،النها �ستنبع من النا�س �أنف�سهم الذين يقدرون �إحتياجاتهم ب�شكل �أف�ضل.
عندها ،ي�صبح االن�سان هو املحور الذي تدور حوله عملية التنمية ،وهو املخطط واملنفذ والراعي للم�شروع ،يحافظ
عليه وي�شعر �أنه جزء منه.
عمل ملتقى احلوار وامل�شاركة على ا�سبقية التنمية الب�شرية ،و�إعداد الكوادر القادرة على بث هذه الروح التعاونية
لبناء جمتمع ي�ؤمن باحلوار وطرح االفكار ومناق�شتها وقبول الآخر وح�سن اال�ستماع واملناق�شة حتت �صيغة "هذا هو
ر�أيي يف املو�ضوع قد �أكون م�صيبا وقد �أكون خمط�أ.

حرة ) ،فريق «ملتقى احلوار وامل�شاركة» يف الق�صيبة:
ف�ضل نزّ ال (مهنة ّ
لعب م�شروع "ملتقى احلوار وامل�شاركة" دورا" هاما" يف تعزيز الدميقراطية ،وتقبل الإختالف و�آراء الآخرين ،ومتكني
العديد من الكوادر ال�شبابية من خلق م�شاريع جديدة يف البلدة لتلبية احلاجات املطلوبة .ومن خالل هذا امل�شروع،
�أ�صبح الإن�سان املحور الأ�سا�سي الذي تدور حوله عملية التنمية املحلية التي تدعم تطوير وتقدم البلدة.
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علي جفال (ا�ستاذ متقاعد) ،فريق ملتقى احلوار وامل�شاركة يف الق�صيبة:
ان التجربة الدميقراطية التي ا�س�سها فريق "ملتقى احلوار وامل�شاركة" كانت حمكومة بقدرات الأع�ضاء ،ومدى
م�شاركتهم يف �أداء الفريق .وقد اتاح امللتقى جما ًال رائع ًا للتوا�صل واللقاء مع عدد ال ب�أ�س به من ال�شباب الذين
يهتمون ب�أمور بلدتهم ،ويح�ضون على تطويرها .لكن كانت تنق�ص معظم ه�ؤالء ال�شباب املبادرة والإمكانيات
العملية .ومبعزل عما اجنزته م�شاريع امللتقى ،تبقى لدي القناعة ب�أن العمل امل�شرتك هو الأف�ضل والأجدى ،و�أن
العمل الفردي ،مهما كان عظيم ًا ،ال ي�ؤ�س�س لثقافة �إجتماعية وعالقات دائمة بني �أبناء املجتمع .ال بديل عن متابعة
هذه التجربة وتثبيت هذا النهج من العمل امل�شرتك مع النا�س ،لأنه ال�سبيل الوحيد لرت�سيخ قاعدة �إح�سا�س املواطن
بامل�س�ؤولية ،و�إف�ساح املجال �أمام اجلميع للمبادرة وامل�شاركة يف �صنع القرار التنموي املحلي.

علي من�صور (موظف) ،فريق «ملتقى احلوار وامل�شاركة» يف الق�صيبة:
حكمت العالقة بني اع�ضاء الفريق م�ساحة من الدميقراطية من خالل تنوع الأفكار وح�سن الإ�ستماع و�إتخاذ
القرارات بعد املناق�شة ،وبقبول جميع �أع�ضاء الفريق تقريب ًا .لقد �سمح امللتقى بالتعرف اىل الأراء الأخرى ،ما �سمح
بالتوا�صل بني فئات عمرية خمتلفة .ومبعزل عن النتائج املعقولة للم�شروع ،فقد اتاحت جتربة الفريق الإ�ستماع
مبحبة اىل الآراء الأخرى على قاعدة ان الإختالف �ضروري من �أجل �إتخاذ القرارات الأكرث دقة و�صواب ًا .وقد حققت
هذه التجربة نوع ًا من الإنفتاح بني الأجيال والأراء والأفكار .لذا ،من ال�ضروري تكثيف العمل مع الفئات ال�شبابية
وخا�صة جلهة تعزيز عملية التوا�صل وخلق ثقافة حق الإختالف والقيم الدميقراطية يف التعاطي مع خمتلف امللفات.

حممد من�صور (مدير مدر�سة ر�سمية) ،فريق «ملتقى احلوار وامل�شاركة» يف الق�صيبة:
كان هناك ،اىل حد ما ،م�ساحة من الدميقراطية بني اع�ضاء الفريق .فهذه التجربة وعمل الفريق ،كان ظاهرة
جديدة يف البلدة اتاحت لنا تعلم فن اال�ستماع اىل االخر واحرتام الأراء املختلفة .وقد اتاحت هذه التجربة التوا�صل
بني �شرائح املجتمع وخا�صة بني الطالب.

قا�سم ح�سن وهبة (تاجر) ،فريق «ملتقى احلوار وامل�شاركة» يف الق�صيبة:
حكمت نعم الدميقراطية العالقة بني اع�ضاء الفريق يف كل املجاالت واملناق�شات .وقد كان مللتقى احلوار وامل�شاركة
اثر على التوا�صل والتالقي واحلوار طيلة مدة امل�شروع ،كما حقق بع�ض التوقعات .وما ن�أمله هو ان ن�ستمر يف امل�شاركة
واحلوار حلل كل امل�شاكالت العالقة .لقد علمتنا التجربة الكثري على �صعيد امل�شاركة واحلوار وقبول الر�أي الأخر.
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دليل «ملتقى احلوار وامل�شاركة»

�شاهني نهر( مدر�س) ،فريق ملتقى احلوار وامل�شاركة يف كفرو:
"النا�س بل�ست حتكي بق�سية املياه ،وهي متفائلة ،الن اول مرة النا�س بتتحرك وبتحقق مطالب .تعودنا انو ا�سحاب
القرار يطالبوا."..

كميل احللو (ع�شري متقاعد) ،فريق ملتقى احلوار وامل�شاركة يف كفرو:
كانت قريتنا تفتقر اىل اب�سط اخلدمات واملتطلبات احلياتية االجتماعية واالن�سانية .كنت مقتنعا من البداية اأنو
نحنا عن�سر التغيري ،واإنو بتكاتفنا الفريق بيزيد .والعامل بدها حمفز ودافع لت�ستغل .الق�سم االأكرب من النا�س يف
القرية كان راف�سا الن�ساء بلدية ،اما اليوم فالق�سم االكرب منها يطالب ،وخا�سة بعد تبني ق�سية مياه ال�سفة" .من
خالل امل�سروع وعمل الفريق ،اأ�سبح عندنا قناعة باأن ال �سيء م�ستحيل ما دام وراءه جماعة ،لي�سبح كل �سيء ممكن.

نبيل نهر( مدر�س) ،من�شق فريق ملتقى احلوار وامل�شاركة يف كفرو:
"املرحلة االأخرية من م�سروع ملتقى احلوار وامل�ساركة اأثبتت للنا�س اأن كل �سخ�س له دوره وقيمته يف املجتمع .لذا،
اليوم الكل يف القرية بيح�سب ح�ساب الفريق".
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 -2مفاهيم وم�شطلحات تنموية
" لن تنجح املاليني من اجلداول ال�شغرية يوما يف اجتياز ال�شحراء ،فمياهها �شت�شيع يف غور الرمال .ولكن ان
اجتمعت كونت نهرا كبريا مبا يكفي للعبور".
جان خليل جان

املدافعة

9

اوال :ما هي املدافعة ؟
هي جمموعة مهارات واعمال للتاأثري يف اال�سخا�س النافذين ليتخذوا قرارات تفيد الذين ميلكون نفوذا او موارد اقل.
ان اال�سخا�س النافذين ،ا�سحاب القرار ،لي�سوا دوما ا�سخا�سا يعملون يف املوؤ�س�سات احلكومية ،وهذه هي احلال غالبا،
بل ميكن ان يكونوا يف مواقع القرار يف موؤ�س�سات خا�سة ذات تاثري يف حياة املجتمع واملواطنني .كذلك ،اإن املدافعة تقوم
اي�سا على التاأثري يف ال�سيا�سات العامة .وميكن ان تت�سمن ادخال او تعديل قوانني وانظمة توؤثر يف موازنات احلكومة
وبراجمها وخدماتها .كذلك ،فان املدافعة ميكن ان تكون بهدف تغيري ممار�سة لي�ست م�سنفة ك�سيا�سة او قانون ،مثل
ظاهرة االنكفاء عن امل�ساركة يف ال�ساأن العام ،وغريها.
املدافعة ،باب�ش العبارات ،هي:
• جمموعة اعمال  ن�شاطات من�شقة
• ا�شرتاتيجية  مدرو�شة ،خمطط لها ،تاأخذ االطار العام واالحدا احلالية بعني االعتبار
• م�شممة لالقناع  حجج �شليمة ،مبنية على درا�شات متينة ،مقدمة بطريقة مقنعة
• ا�شا�س اخرين � شانعو القرار اأو اال�شخا�س الذين بامكانهم التاأثري فيهم
• ان ما تريدونه  هدف تغيري حمدد
• هو ما يريدونه  فهم حاجاتهم وم�شاحلهم واهار ان لديكم حاجات وم�شالح م�شرتكة.

 9راجع :لينا علم الدين وكري�ستينا مان�سفيلد .الف باء املدافعة .ترجمة باتري�سيا يارد .ا�سدار دان ت�سورت�س ايد .كوبنهاغن .الدامنارك .كانون
الثاين/يناير � .2010س �س.21..13 :
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دليل «ملتقى احلوار وامل�شاركة»

ثانيا :اهداف املدافعة
تهدف املدافعة اىل:
 بناء توافق �آراء حول فكرة ،ولي�س فر�ضها على االخرين؛


تغيري طريقة اتخاذ القرارات ،ولي�س حل ق�ضية واحدة؛



الدعوة اىل التحرك ،ولي�س فقط زيادة الوعي؛



الدفاع عن حق او عر�ض م�شكلة واقرتاح حل واقعي لها.

ثالثا :اهمية املدافعة
نحن ،ب�صفتنا فاعلني يف جمال التنمية �أو عاملني يف املجتمع او مواطنني حري�صني ،نعمل دوما لتحقيق التغيري .ان كانت
مهمتنا م�ساعدة املجموعات املهم�شة ،فبامكاننا ت�أمني خدمات لها .غري انه ،على املدى الطويل ،لن يتح�سن الو�ضع اال اذا
ا�ستطعنا تغيري طريقة اتخاذ القرارات ،و�ضمان �إي�صال �صوت اال�شخا�ص املت�أثرين بهذه القرارات.
هذه هي العربة التي ا�ستقاها الفاعلون يف جمال التنمية حول العامل خالل العقود الثالثة املا�ضية .واليوم ،نرى ت�شديدا
متزايدا على تغيري طريقة �إتخاذ القرارات بدل توفري خدمات مل�ساعدة اال�شخا�ص فقط.
تق�ضي املدافعة بتعلم املهارات لبناء الدعم كي يتخذ اال�شخا�ص النافذون قرارات اف�ضل.
تتمتع املدافعة اي�ضا بوظائف اخرى .فباال�ضافة اىل حل م�شكالت حمددة ،ت�ساهم املدافعة يف حتفيز االلتزام املدين
وتقوية املجتمع املدين ومنظماته ،وتعزيز الدميقراطية .ان املدافعة تقوم على ممار�سة احلقوق وحمايتها ،وزيادة الوعي
حيال امل�شكالت على م�ستوى املجتمع .من هذا املنطلق ،تعترب املدافعة �أداة لزيادة م�شاركة املواطنني يف القرارات التي
تتخذها احلكومات وامل�ؤ�س�سات والهيئات النافذة االخرى.
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رابعا :ما هي ال�صعوبات والتحديات التي ميكن ان تواجه منظمات املجتمع املدين يف املدافعة؟
�صعوبات وحتديات عامة

عوامل داخلية

ـ غياب الر�ؤية عند منظمات املجتمع املدين
ـ �سيا�سات ر�سمية وقوانني حتد من عمل منظمات
ـ �ضبابية اهداف حملة املدافعة الع�ضاء املجموعة
املجتمع املدين
ـ غياب املوارد الب�شرية املتخ�ص�صة يف ت�صميم حملة
ـ غياب ال�سالم واالمن ما ي�ؤثر يف ا�صالح ال�سيا�سات
املدافعة وتطبيقها
ـ غياب م�شاركة املنظمات يف عملية ر�سم ال�سيا�سات
ـ �ضعف يف قيم احلاكمية وادارة املوارد
ـ طغيان عقلية اخلدمات �ضمن املنظمات بدل املدافعة
ـ ت�شبيك �ضعيف بني املنظمات ب�سبب:
عن حقوق املواطنني
 روح تناف�سية وعدم تعاون
ـ غياب االعالم امل�ستقل
 التزام �ضعيف بالق�ضية
ـ النفاذ املحدود اىل املعلومات
� صعوبات يف التمويل
� ضعف يف التوثيق وت�شاطر املعلومات

خام�سا :ما هو دورنا كمدافعني؟
عند املدافعة عن املجموعات املت�أثرة ،بامكاننا ت�أدية العديد من االدوار للم�ساعدة على حتقيق هدفنا .من املهم ان
نكون ح�سا�سني �إزاء حاجات هذه املجموعات ورغباتها لكي نختار الدور االن�سب للو�ضع الراهن .ميكن ان يت�ضمن دورنا
الن�شاطات التالية:
مفاو�ضة
مرافقة
متكني
متثيل
و�ساطة
تقدمي منوذج
ت�شبيك

امل�ساومة للح�صول على �شيء
مكاملة النا�س
منح النا�س القدرة للتحدث عن انف�سهم
التكلم با�سم النا�س
ت�سهيل التوا�صل بني النا�س
تعليم كيفية الت�صرف للنا�س او ل�صانعي ال�سيا�سات
بناء االئتالفات
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دليل «ملتقى احلوار وامل�شاركة»

�شاد�شا :ما الذي نحتاجه حتى نتمكن من النجا؟
 ت�شجيع احلوار وامل�شاركة
ان احلوار وم�ساركة اكرب عدد ممكن من النا�س يف اتخاذ القرارات ،خالل حملة املدافعة ،يتيح ،امام كل م�سارك،
امل�ساهمة يف ا�سافة مهارات ومعارف وموارد وافكار خمتلفة .حني ن�سجع احلوار وامل�ساركة ،نعطي املجموعات
ح�سا بامتالك العملية ونزيد يف نهاية املطاف احتمال النجاح.
� شمان امل�شروعية
من خالل اكت�ساب ثقة النا�س واملجتمعات التي متثلها وتعرب عنها حملة املدافعة .ويتم هذا من خالل احرتام تنوع
اآراء االفراد يف املجموعات املتاأثرة وخرباتهم.
 اخل�شوع للم�شاءلة
قبول امل�ساءلة عند مناق�سة تقدم احلملة وم�سكالتها ،بانفتاح و�سراحة مع املجموعات املتاأثرة .ان عملية امل�ساءلة
تخفف مغريات ا�ستغالل ال�سلطة ،وت�ساعد على تفادي الف�ساد يف حملة املدافعة.
 العمل بامن و�شالم
عدم اللجوء اىل العنف لتحقيق اهداف املدافعة .فالعنف لي�س ابدا حال م�ستداما طويل االمد .وحني يبداأ العنف،
ت�سبح ال�سيطرة عليه م�ستحيلة .اما املدافعة ال�سلمية ،فتك�سب حملة املدافعة احرتام ودعم موؤيديها ،وحتى
املعار�سني لها.
 متثيل املجموعات املتاأثرة
اال�سغاء اىل املجموعات املتاأثرة وبلورة ا�سرتاتيجية احلملة معها ،واعالمها باأي خماطر او حتديات ،والعمل معها
يف كل املراحل واملحطات ،وبناء قدراتها للمدافعة عن نف�سها.
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مفهوم املجتمع املحلي

اإن املجتمع املحلي هو جماعة من الب�سر يعي�سون يف بيئة جغرافية حمددة ،تربطهم عالقات اجتماعية
واقت�سادية .وهم يت�سابهون ،اإىل حد ما ،يف اأ�سلوب املعي�سة ،ويت�ساركون يف منظومات القيم والعادات والتقاليد
وتوجه اأفعالهم و�سلوكهم يف مناحي
ويف الت�سورات والرموز الثقافية ،التي حتدرّد �سكل ومعنى بنيتهم االجتماعية ،رّ
احلياة كافة .كل هذا يك�سبهم هوية اجتماعية خا�سة ،ذات داللة ،متيزهم ن�سبي ًا عن غريهم من اجلماعات.
وميكن التعبري عن مفهوم املجتمع املحلي باأنه ارتباط ب�سري تتاأثر العالقات فيه بالقرابة وال�سداقة واجلوار.
كما توؤدي هذه العالقات وظيفتها من خالل النظم والقوانني واالأعراف والثقافة ال�سائدة .وبالرغم من م�ستويات
التما�سك التي متيز املجتمع املحلي ،فاإنه يتاأثر ب�سورة متزايدة باملتغريات اجلارية االجتماعية واالقت�سادية
وال�سيا�سية والثقافية.
اإن ن�ساط املوؤ�س�سات واجلماعات واالأفراد يتم من خالل جماالت عديدة متداخلة ومت�سابكة لكل منها تاريخ من
التجارب واملمار�سات التي ت�سبغ بخ�سو�سياتها املجتمع املحلي وتعطيه طابع ًا خا�س ًا متتد جذوره يف الثقافة
املحلية واأ�ساليب العي�س ومعنى احلياة.


مفهوم تنمية املجتمع املحلي

اإن تنمية املجتمع املحلي هي حم�سلة التغيري االإيجابي الكمي والنوعي يف حياة اجلماعات واالأفراد .وهي التي
ميكن اأن حتدثها عمليات التدخل املخطط يف االأو�ساع االجتماعية واالقت�سادية وال�سيا�سية والثقافية على
امل�ستوى املحلي ،والتي ميكن قيا�سها كم رّي ًا اأو مالحظتها نوعي ًا يف اأمناط الوعي وم�ستويات املعرفة وال�سلوك
واملهارات لدى جماعاته واأفراده جتاه اأ�ساليب عي�سهم واإنتاجهم وقدرتهم على تطوير وحت�سني م�ستوى معي�ستهم.
تهدف عملية تنمية املجتمع املحلي اإىل حتقيق التقدم االجتماعي واالقت�سادي وال�سيا�سي والثقايف .وال بد من
التهيئة لها عرب معرفة تكوين هذا املجتمع وثقافته التنموية ،و�سياغة برامج وم�ساريع من �ساأنها اأن تطوره
نحو التقدم املن�سود ،عن طريق م�ساركة موؤ�س�ساته وجماعاته واأفراده يف و�سع وتنفيذ هذه الربامج وامل�ساريع،
باال�ستناد اإىل ر�سد امل�سكالت واالإمكانيات والفر�س املتاحة.
اإن عملية تنمية املجتمع املحلي هي عملية م�ستدامة ت�ستحث اأكرب عدد من املوؤ�س�سات واجلماعات واالأفراد
للم�ساركة فيها بهدف اإحداث تغيري اإيجابي يف اأو�ساعه االجتماعية واالقت�سادية وال�سيا�سية والثقافية ،كي
يتمتع اأفراده بنوعية من احلياة اأف�سل مما كانت عليه �سابق ًا .وهي عملية تغيري ارتقائي منظم للنهو�س ال�سامل
املتكامل جلميع نواحي احلياة يف املجتمع املحلي يقوم بها اأبناوؤه بنهج ت�ساركي دميقراطي وبتكاتف امل�ساعدات
من خارجه .وت�ستلزم عملية تنمية املجتمع املحلي متكني املوؤ�س�سات واجلماعات واالأفراد من خالل م�ساعدتهم يف
تطوير قدراتهم وتوظيف اإمكانياتهم ملواجهة م�سكالتهم واحتياجاتهم الراهنة وامل�ستقبلية.
 10دليل تنمية املجتمع املحلي ،مرجع �سابق ،اجلزء االأول :االطار العام لتنمية املجتمع املحلي� ،س5 :
 11املرجع ال�سابق ،اجلزء االأول �س6 :
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�شمات رئي�شية لتنمية املجتمع املحلي

ترتكز ال�سمات الرئي�سية لتنمية املجتمع املحلي على كونها:
• عملية :اأي �سل�سلة اإجراءات وخطوات منهجية لربامج وم�ساريع يتم ت�سميمها وتنفيذها خالل فرتة زمنية
معينة ،وتكون ذات تاأثري قابل للقيا�س واملالحظة كم ًا ونوع ًا؛
• تغيري :اأي اإحداث فارق كمي ونوعي يف االأو�ساع القائمة ،ويكون له انعكا�س اإيجابي يف م�ستوى معي�سة ال�سكان؛
• خمططة :اأي اأن التغيري ال يحدث م�سادفة بل نتيجة الت�سورات النظرية الأعمال البحث والتخطيط للربامج
وامل�ساريع التنموية؛
• تقوم على امل�شاركة املجتمعية :اأي م�ساركة املوؤ�س�سات واجلماعات واالأفراد يف حتديد امل�سكالت واالحتياجات،
وكذلك االإمكانيات والفر�س املتاحة ،والعمل على و�سع الربامج وامل�ساريع وتوفري م�ستلزمات تنفيذها ومتابعتها
وتقوميها ل�سمان جناحها يف حتقيق اأهدافها و�سمان اإ�ستدامة نتائجها؛
• تكاملية :اأي اأن تو لد الربامج وامل�ساريع روابط قبلية وبعدية بحيث ت�سكل خمرجات امل�سروع الواحد م�ستلزمات
(مدخالت) م�ساريع اأخرى .اأي اأن جماالت التغيري هي متداخلة ومرتابطة ع�سوي ًا ،تكمل عنا�سرها بع�سها بع�س ًا
يف منظومة كلية ،متتد كي تكون تنمية املجتمع املحلي متكاملة ومت�سقة مع خطط التنمية على امل�ستوى الوطني يف
الوقت عينه؛
• �شاملة :اأي اأن الربامج وامل�ساريع ال تقت�سر على جمال اأو قطاع واحد ،بل اأن تكون �ساملة كافة املجاالت
والقطاعات يف تزامن اآين ،مت�سق ومتوازن االهتمامات ،وفق ًا ملعايري ال�سرورة واالإمكانية واالأولوية؛
• منفتحة وت�شبيكية :اأي انفتاح اإدارة عملية التنمية على م�ساندة جهود املوؤ�س�سات واجلماعات واالأفراد ،من
خارج املجتمع املحلي ،التي ميكن اأن تدعم الربامج وامل�ساريع عن طريق امل�ساعدات الفنية واملوارد املادية واأ�سكال
الدعم االأخرى التي يعجز املجتمع املحلي عن توفريها .وال�سعي ،يف هذا االإطار ،اإىل بناء وماأ�س�سة �سراكات تف عل
العمل التنموي املحلي وتعزز فر�س حتقيقه لالأهداف املتوخاة.

 12املرجع ال�سابق ،اجلزء االأول �س7 :
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امل�شاركة ال�شعبية

اإن امل�ساركة ال�سعبية هي فعل جماعي موجه نحو اإحداث تغيريات يف املجتمع املحلي ،ي�ساهم الفرد فيه مع اأفراد اآخرين،
اأو جماعات اأخرى ،فيوؤدي دور ًا يف احلياة االجتماعية واالقت�سادية وال�سيا�سية والثقافية ملجتمعه .وتتطلب امل�ساركة اإتاحة
الفر�س وتوفري اآليات احلوار والتعبري عن الراأي ب�ساأن حتديد امل�سكالت االجتماعية واالأهداف التنموية.
ومن خالل امل�ساركة ،ت�ستطيع اجلماعات واالأفراد بلورة روؤيتهم وتبني م�ساحلهم وتنظيم اأو�ساعهم ،وبالتايل ،تقدمي
م�ساهمتهم الفاعلة يف حتديد اأهداف التنمية والعمل على حتقيقها وتقومي نتائجها .ومن ال�سروري اأن تكون امل�ساركة
�ساملة لكافة اأبعاد وجماالت التنمية ،ال وقف ًا على بعد اأو جمال بعينه ،وان تكون �ساملة اأي�س ًا للتفكري يف براجمها
وم�ساريعها والتخطيط لها ومتويلها واإدارتها ومراقبتها وتقومي اأدائها وتوزيع عوائدها .كذلك ،تتطلب امل�ساركة جمموعة
من ال�سروط ،منها :ظروف متكينية ،وقدرات موؤ�س�سية وفردية ،واأطر تفاعلية ،وا�ستقرار �سيا�سي ،ونظم دميقراطية،
والمركزية اإدارية وتنموية .كما تتطلب التوافق ،والوعي ،وامل�سوؤولية ،والتعاون ،والت�سامح ،وقبول االآخر ،خا�سة عندما
تتزايد حدة االنق�سامات يف املجتمع.
وامل�ساركة هي منهج يف التفكري وال�سلوك وامل�سوؤولية عن ال�ساأن العام يف املجتمع ،وهي عملية تتيح لكل موؤ�س�سة اأو جماعة
اأو فرد الفر�س املت�ساوية للم�ساهمة يف �سنع القرارات التي توؤثر عليهم .اإذن ،فعملية امل�ساركة هي م�سوؤولية عامة ،كما
اأنها هدف للتنمية وو�سيلة لتحقيقها يف اآن واحد .فهي ،كهدف ،تعك�س جمتمع ًا يتميز بالعدل وامل�ساواة والدميقراطية،
وي�سمح لكل موؤ�س�سة اأو جماعة اأو فرد بفر�سة عادلة وبن�سيب يف اخلدمات واملوارد والعائدات املختلفة .وهي ،كو�سيلة،
تتيح للموؤ�س�سات واجلماعات واالأفراد التاأثري على عمليات �سنع القرار من خالل م�ساركتهم يف خمتلف هياكل واآليات
�سنع القرار.
تتلخ�س نتائج امل�شاركة ال�شعبية باأنها:
• تنمي ال�شعور بامل�شوؤولية واالهتمام بال�شاأن العام
• ت�شمن توزيعا اف�شل واك عدالة لنتائج التنمية
• توؤدي اىل اتخاذ قرارات وو�شع خطط اك واقعية
• ت�شهل تنفيذ اخلطط وتزيد �شرعة اجناز اأهدافها
• ت�شمن تعبئة وا�شتخداما اف�شل لالمكانيات والفر�س املتاحة
• حتقق التكامل يف عمليات واأن�شطة الربامج وامل�شاريع
• تخفف من الهدر والف�شاد.

 13املرجع ال�سابق .اجلزء اخلام�س :امل�ساركة ال�سعبية وتنظيم التنمية وا�ساليب متويلها� .س.5 :
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التنمية بامل�شاركة

اإن تعبئة املجتمع املحلي ،وحتفيز جماعاته واأفراده للتعبري عن م�ساحلهم وتقومي احتياجاتهم وحتديد م�سكالتهم
وامل�ساركة يف تخطيط وتنفيذ عملية التنمية التي ت�ستهدف مواجهة امل�سكالت وحتقيق امل�سالح ،لي�ست من امل�سائل
التلقائية .اإنها م�سائل �سديدة االرتباط بالقدرات والظروف التمكينية للم�ساركة ،وطبيعة النظم واملعايري املعتمدة لدى
موؤ�س�سات املجتمع ،واالأطر التنظيمية واالآليات املُتيحة لفر�س التفاعل واحلوار.
ومن االأبعاد الرئي�سية للتنمية بامل�ساركة اعتماد التغيري والتطوير يف اأ�سلوب ت�سخي�س احتياجات املجتمع املحلي وم�سكالته
واإمكانياته ،وفق منهج للتدخل من االأ�سفل اإىل االأعلى .وهو منهج يتيح فر�س امل�ساركة يف عمليات التنمية ،ومي رّكن القدرات
املوؤ�س�سية والفردية لتعزيز هذه امل�ساركة وتفعيل اأداء املوؤ�س�سات لوظائفها االجتماعية.

عنا�شر التنمية بامل�شاركة
• ال�شعور باالنتماء وامل�شوؤولية جتاه ال�شاأن العام
• توفر اأ�ش�س التوافق بني م�شالح الفاعلني االجتماعيني وبني غايات برامج التنمية وم�شاريعها
• توفر اال�شتقرار ال�شيا�شي ونظم االندماج االجتماعي
• توفر الوعي والقناعة بجدوى امل�شاركة وبالقدرة على ممار�شتها
• توفر القدرات املوؤ�ش�شية والفردية
• فعالية نظم الالمركزية االدارية والتنموية التي تدعم املبادرات املحلية يف التنمية
• رواج قيم وثقافة الدميقراطية التي حتكم عالقات املوؤ�ش�شات والقوى االجتماعية
• توفر املوؤ�ش�شات واملنظمات التي ت�شتطيع تاأطري القوى االجتماعية ومتثيل م�شاحلها
• اعتماد احلوار يف حتديد امل�شكالت واالمكانيات املتاحة ملواجهتها.

 14املرجع ال�سابق .اجلزء اخلام�س� .س.6 :
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 -3املجتمعات املحلية امل�شتهدفة يف �شطور من ملفاتها
االح�شائية
معلومات عامة عن مدينة �شور
الق�شاء� :شور
املحافظة :لبنان اجلنوبي
حدودها اأو البلدات املحيطة

يحدها من ال�سمال ق�ساء �سيدا  -الزهراين ،من ال�سرق ق�ساء بنت
جبيل ،من اجلنوب احلدود الدولية ومن الغرب البحر االبي�س املتو�سط.

عدد ال�سكان

 50935ن�سمة

الطوائف

�سيعة� .س رّنة .روم كاثوليك .موارنة .اأرمن اأرثوذك�س

عدد االحياء ال�سكنية

10

عدد املدار�س الر�سمية

5

عدد املدار�س اخلا�سة

11

جامعة اأو معاهد مهنية

 3جامعات  4 معاهد

اجلمعيات املحلية

 10جمعيات حملية ،من �سمنها جمعية التنمية لالن�سان والبيئة

اجلمعيات الدولية

االغلبية ال�ساحقة من اجلمعيات الدولية تعمل يف مدينة �سور (20
جمعية)

اللجان املحلية واالندية

ثالثة منتديات ثقافية م�ستقلة ونا�سطة .باال�سافة اىل عدة اأندية
ريا�سية
47

9/13/10 10:04 PM

Arabic layout 7.indd 47

دليل «ملتقى احلوار وامل�شاركة»
عدد االحزاب

يوجد متثيل لغالبية االحزاب اللبنانية مع تفاوت كبري يف م�ستويات
ح�ضورها ونفوذها

معاجلة النفايات

يتم حاليا بناء م�صنع ملعاجلة النفايات بالتن�سيق بني البلدية ووكالة
التنمية االمريكية

مراكز �صحية

اربعة م�ست�شفيات وعدد كبري من امل�ستو�صفات والعيادات

التعاونيات الزراعية

--------------

احلدائق العامة والإحراج

حديقة عامة واحدة

املواقع الأثرية ال�سياحية

قامت منظمة الأون�سكو عام  1984ب�إدراج �آثارات مدينة �صور على
الئحة مواقع الرتاث العاملي

معلومات عامة عن بلدة البازورية
الق�ضاء� :صور
املحافظة :لبنان اجلنوبي
تقع بلدة البازورية على رابية خ�ضراء وتطل على مدينة �صور والبحر .ترتفع  170م عن م�ستوى �سطح البحر.
تبتعد عن مركز الق�ضاء ،مدينة �صور ،حوايل  8كلم ،وعن مركز املحافظة ،مدينة �صيدا 46 ،كلم ،وعن العا�صمة
بريوت  89كلم .يبلغ عدد �سكانها  15000ن�سمة تقريبا ،ي�ضاف اليهم حوايل ع�شرة االف مقيم من خارجها .وتتميز
مبحدودية حاالت نزوح �سكانها اىل باقي املناطق اللبنانية او اىل اخلارج .تبلغ م�ساحتها الإجمالية  9638دومنا.
حتيطها االرا�ضي الزراعية .كما يوجد فيها العديد من عيون املاء ،ما �أمن لها ول�سكانها حاجاتهم من الغذاء واملاء.
بيئيا ،تغطي �شبكة ال�صرف ال�صحي  % 25من امل�ساكن والباقي ي�ستخدم احلفر ال�صحية .اما النفايات املنزلية
فينقلها عمال البلدية اىل " مكب ر�أ�س العني.
ركزت بلدية البازورية ،من جملة اهتماماتها ،على املو�ضوع ال�صحي والبيئي .و�سعت اىل ت�سهيل م�شروع جمع
النفايات املنزلية بعد فرزها يف املنازل.
يوجد يف البلدة العديد من امل�ؤ�س�سات غري احلكومية :ناديني ريا�ضيني ،جممع ثقايف ،جمعيات ك�شفية ،وعدد من
املراكز ال�صحية.
ا�شتهرت البازورية ،منذ القدم ،ب�سوقها اال�سبوعي الذي يقام كل نهار اربعاء ،حيث يعر�ض التجار فيه ب�ضائعهم،
وي�شكل مكانا للتعارف وملتقى لأهايل البلدة.
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معلومات عامة عن بلدة الق�صيبة
الق�ضاء :النبطية
املحافظة :النبطية
تبعد عن مدينة النبطية حوايل  10كلم ،وعن بريوت حوايل  85كلم .وترتفع عن �سطح البحر ما يقارب  300م .تبلغ
م�ساحتها حوايل  4570دومنا .ترتوي البلدة من بئرين ارتوازيني ومن نبعها الأثري الذي يعود تاريخه اىل الع�صر
احلجري ،بح�سب الآثار التي وجدت يف حميطه .وقد عمدت جمعية التنمية للإن�سان والبيئة وبالتعاون مع الهيئة
الكاثوليكية للإغاثة� ،إىل ترميمه و�إعادة ت�أهيله مع حديقته العامة� .إال �أن امل�شكلة تكمن يف تلوث مياه النبع ب�سبب
ت�سرب مياه احلفر ال�صحية اليه ،الأمر الذي يت�سبب يف بع�ض االمرا�ض.
عدد �سكان البلدة حوايل  7000ن�سمة ،بينهم ما يقارب الـ  200مهاجر اىل خارج لبنان ،معظمهم من ال�شباب.
الق�سم االكرب من ال�سكان يعتمد على م�ساعدات مغرتبي البلدة ،كما يعتمد بع�ضهم على جتارة ال�سيارات وزراعة
التبغ واحلبوب والزيتون .يف البلدة  850وحدة �سكنية.
ال�صحي على احلفر ال�صح ّية التي يتم تفريغها بوا�سطة �سيارة �صهريج تابعة
تعتمد بلدة الق�صيبة يف ال�صرف
ّ
للبلدية ،ثم تفرغ يف جوار بلدة تول .بلغ م�صروف �سيارة "ال�صح ّية" للعام  13.7 ،2009مليون ل.ل .اما النفايات
املنزلية فتنقل عرب جرار زراعي بكلفة �شهرية ت�صل اىل ثالثة ماليني ل .ل .وقد مت التعاقد مع احتاد بلديات
ال�شقيف الذي تنتمي �إليه بلدة الق�صيبة ،مع �شركة خا�صة جلمع النفايات ،علما ان البلدية ت�ساهم �سنويا بـ  %10من
وارداتها لالحتاد ،وهو ما يتيح لها اال�ستفادة من عدة خدمات ،احداها جمع النفايات.
يوجد يف البلدة م�ستو�صف ومركز ثقايف ،ف�ضال عن النادي الثقايف االجتماعي .توفر مدار�س البلدة التعليم حتى
املرحلة الثانوية ،وفيها تعاونية لت�صنيع املنتجات الزراعية .تن�شط يف البلدة عدة منظمات وهيئات غري حكومية،
لبنانية ودولية ،منها جمعية التنمية لالن�سان والبيئة التي نفذت يف البلدة عدة م�شاريع ون�شاطات تنموية �سابقة.
يوجد يف البلدة تنظيم ك�شفي لكل من حركة �أمل وحزب اهلل.
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دليل «ملتقى احلوار وامل�شاركة»
معلومات عامة عن قرية كفروه
الق�ضاء :النبطية
املحافظة :النبطية
تبعد عن مدينة النبطية حوايل  10كلم ،عن �صيدا م�سافة  18كلم وعن العا�صمة بريوت 63كلم .وترتفع عن �سطح
البحر ما يقارب  350م ،يبلغ عدد �سكانها  900ن�سمة وهم من الطائفة املارونية ،يف حني يبلغ عدد �سكانها املقيمني
فيها نحو  200ن�سمة يتوزعون على  120وحدة �سكنية ،وهم مبعظمهم من موظفي القطاعني العام واخلا�ص .هاجر
ق�سم كبري من �سكانها اىل بع�ض املناطق اللبنانية واىل خارج البالد.
ان�ش�أت يف القرية مدر�سة ر�سمية ثم �أقفلت ،وبات طالب القرية يدر�سون يف مدار�س اجلوار .ال يوجد يف القرية
جمل�س بلدي .وفيها ناد ثقايف اجتماعي متوقف حاليا عن الن�شاط.
تعاين قرية كفروه من عدم توفر مياه ال�شفةّ ،ما يك ّبد �أهلها عناء احل�صول على حاجتهم اليومية من "�سبيل" بلدة
كفررمان الذي يبعد عن البلدة م�سافة  10كلم .فقد تلفت �شبكة مياه نبع الطا�سة القدمية ومن ثم مت قطعها .يف
القرية نبع يروي مدينة �صيدا وجوارها ،وا�ستثمار مياه هذا النبع هو ل�صالح م�صلحة مياه �صيدا ،وعدم �إ�ستفادة
الأهايل منه هو ب�سبب وجود و�ضع �أمني خا�ص يف منطقة وجوده ،وبعده عن القرية م�سافة  2كلم تقريبا ،ما يحول
دون و�صول ال�سكان اليه �سيما الن�ساء وكبار ال�سنّ .

معلومات عامة عن بلدة دير الزهراين
الق�ضاء :النبطية
املحافظة :النبطية
تقع بلدة دير الزهراين على الطرف اجلنوبي ملجرى نهر الزهراين .تبعد عن مدينة النبطية  7كلم وعن العا�صمة
بريوت  69كلم .متتد عل طول  3كلم على جانبي ال�شارع العام الذي يربط مدينتي �صيدا والنبطية ،وبني بلدتي
كفروه وحبو�ش .ترتفع عن �سطح البحر  475م .تبلغ م�ساحة البلدة عقاريا حوايل ال 10000دومن ،ويتبعها �إداريا
مزرعة البيا�ض وهي مق�سم عقاري م�ستقل م�ساحته حوايل  8000دومن .ن�ش�أ يف البلدة حي جديد عند املدخل
اجلنوبي ال�شرقي (ناحية بلدة حبو�ش) ي�ضم جمموعة من �أبناء عرب الوزاين ،وقد ح�صلوا على اجلن�سية اللبنانية.
كما ن�ش�أ حي جديد يدعى حي "هونني" وي�ضم حوايل  1000ن�سمة % 95 ،منهم م�سجلني يف العا�صمة .عدد الوحدات
ال�سكنية يف البلدة  1200وحدة .يقدر عدد ال�سكان امل�سجلني يف البلدة بـ  8000ن�سمة ،عدد النازحني منهم داخل
لبنان حوايل  1400ن�سمة ،واملهاجرين اىل اخلارج حوايل  900ن�سمة ت�شكل م�ساعداتهم م�صدرا هاما لالهايل.
مدار�س البلدة ت�ؤمن التعليم حتى املرحلة التكميلية .يوجد يف البلدة تعاونية واحدة هي اجلمعية التعاونية
الإ�ستهالكية .وتفتقر اىل م�ستو�صف ،علما ان اقرب م�ست�شفى يقع على بعد  7كلم .فيها منتدى ثقايف وناد ثقايف
اجتماعي جتمدت ن�شاطاته منذ فرتة ،وتكتلني �شبابني �صغريين لهما هوية مذهبية .ال وجود فيها الي جمعيات
اهلية.
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